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همیشــه عنــوان کارآفریــن بــرای مــا جذابیــت خاصــی داشــته و داســتانهای جالبــی
نیــز از کارآفرینــان مشــهور دنیــا شــنیدهایم ،امــا آیــا میدانیــد کــه ملزومــات راه
کارآفرینــی دقیقــا چیســت و چــه مخاطراتــی بــه همــراه دارد؟
امــروزه بــا توجــه بــه نقــش مهــم اســتارتاپها یــا کســبوکارهای نوپــا در توســعه
و پیشــرفت اقتصــاد کشــورها ،کارآفرینــی جایــگاه ویــژه و متمایــزی در دنیــای مــدرن
پیــدا کــرده اســت .درواقــع ،توســعه صنعتــی ،رشــد محلــی و افزایــش اشــتغال ،همــه
و همــه بــه توســعه و رشــد کارآفرینــی وابســته اســت.
درنتیجــه ،کارآفرینــان افــرادی هســتند کــه بــذر توســعه صنعتــی را میپراکننــد و طعــم
میــوه اشــتغال ،افزایــش درآمــد ،اســتانداردهای بهتــر بــرای زندگــی و رشــد اقتصــادی
جامعــه را بــه مــردم میچشــانند .در چنیــن شــرایطی ،آیــا احســاس میکنیــد کــه
آشــنایی الزم و کافــی را بــا کارآفرینــی داریــد؟ آیــا از همــه مزایــا و امتیــازات کارآفرینــی
و عواملــی کــه آن را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد آگاهیــد؟ آیــا میدانیــد کــه چــه
انواعــی از کارآفریــن و کارآفرینــی وجــود دارد؟ چنانچــه پاســخ شــما بــه هــر یــک از
ایــن ســؤاالت منفــی یــا اینکــه بــا شــک و تردیــد همــراه اســت ،کافــی اســت کــه بــه
مطالعــه ایــن مطلــب ادامــه بدهیــد ،تــا درک جامــع و مانعــی از کارآفرینــی بــه دســت
بیاوریــد.

کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟

کلمــه  Entrepreneurکــه در زبــان فارســی بــه کارآفریــن ترجمــه شــده ،اصالتـ ً
ـا یــک
کلمــه فرانســوی اســت کــه اولیــن بــار در ســال  1723میــادی بــرای توصیــف فــردی
کــه بــا پذیرفتــن ریســک اقتصــادی و بــا امیــد بــه ســودآوری ،یــک کســبوکار را
راهانــدازی و مدیریــت میکنــد وارد واژهنامههــای فرانســوی شــد .بــا ایــن تعریــف از
کارآفریــن ،کارآفرینــی فرآینــد اقداماتــی اســت کــه یــک کارآفریــن بهعنــوان شــخصی
کــه همیشــه بــه دنبــال ایدههــای تــازه اســت ،بــه آنهــا متوســل میشــود تــا بــا
پذیرفتــن ریســک و تردیدهــای ذاتــی موجــود در هــر اقــدام جدیــد ،از آن ایدههــا
فرصتهــای تــازه خلــق کنــد.
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کارآفرینی چه ویژگیهایی دارد؟

ویژگیهــای خاصــی کــه کارآفرینــی را از اقدامــات مشــابه بــا آن متمایــز میکنــد
عبارتانــد از:

 .1کارآفرینی یک فعالیت اقتصادی و پویا است

کارآفرینــی یــک فعالیــت اقتصــادی اســت ،زیــرا بــا نیــت ارزشآفرینــی و کســب
ســود مالــی و از طریــق اســتفاده بهینــه از منابــع محــدود ،یــک کســبوکار جدیــد
راهانــدازی و مدیریــت میشــود .بهعــاوه ،ازآنجاییکــه ایــن ارزشآفرینــی در میــان
فضــای ناامــن کســبوکار بایــد بهطــور مســتمر ادامــه پیــدا کنــد ،لــذا کارآفرینــی
بههیچعنــوان فضــای یکنواختــی نــدارد؛ بلکــه پویــا و پرتکاپــو اســت.

 .2کارآفرینی همزاد نوآوری است

کارآفرینــی مســتلزم جســتجوی مســتمر بــرای یافتــن ایدههــای تــازه اســت .اساسـ ً
ـا
الزمــه بقــای کارآفریــن ،ارزیابــی مســتمر روندهــا و اقدامــات فعلــی بــا هــدف
بهینهســازی و اســتفاده از سیســتمهای نوینــی اســت کــه باعــث پیشــبرد هرچــه بهتــر
اهــداف کســبوکار میشــوند .بهعبارتدیگــر ،کارآفرینــی نیازمنــد تــاش مســتمر
در جهــت بهبــود و بهینهســازی اســت و ایــن تــاش بــدون خالقیــت و نــوآوری ره
بهجایــی نخواهــد بــرد.
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 .3کارآفرینی به پتانسیل سودآوری وابسته است

منظــور از پتانســیل ســودآوری ،احتمــال بازگشــت ســرمایه یــا کســب درآمــد ناشــی از
اقــدام مخاطرهآمیــز کارآفریــن در جهــت تبدیــل یــک ایــده جدیــد بــه یــک کسـبوکار
واقعــی اســت .ایدههــای کارآفریــن در غیــاب پتانســیل ســودآوری فقــط در حــد
نظریــه باقــی خواهــد مانــد.

 .4کارآفرینی مستلزم ریسکپذیری است

عصــاره و جوهــر کارآفرینــی ،تمایــل بــه در آغــوش کشــیدن ریســکی اســت کــه ذاتـ ً
ـا
در خلــق و اجــرای ایدههــای جدیــد وجــود دارد .ایدههــای تــازه همیشــه بــا شــک
ً
فــورا بــه
و تردیــد همراهانــد و چهبســا نتیجــه اجــرای آنهــا مثبــت نباشــد ،یــا
ثمــر نرســند؛ بنابرایــن کارآفریــن بــرای چشــیدن میــوه زحمــات خــود بایــد صبــور و
ریســکپذیر باشــد.

کارآفرینی چه مراحلی دارد؟

کارآفرینــی نیــز بهماننــد هــر اقــدام هدفمنــد دیگــری نیازمنــد طــی کــردن مراحــل
خاصــی اســت کــه ایــن مراحــل را بهطــور خالصــه میتــوان بــه ترتیــب زیــر بیــان
کــرد:
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 .1شناسایی یک فرصت

در ایــن مرحلــه ،کارآفریــن بــا خالقیــت و ذهــن بــازی کــه نســبت بــه ایدههــا و
چالشهــای جدیــد دارد وجــود فرصتــی را احســاس کــرده و بــازار موجــود بــرای آن
را تصــور میکنــد .درواقــع ،کارآفریــن در ایــن مرحلــه بــه دنبــال نیازهــا ،خواســتهها،
مشــکالت و چالشهایــی اســت کــه تابهحــال بــه شــکل مناســبی بــرآورده یــا حــل
نشــدهاند.

 .2تعیین یک چشمانداز

کارآفریــن در ایــن مرحلــه بــا هــدف پیــدا کــردن روشهــای تــازه و نوآورانــه بــرای
حــل مشــکل یــا ارضــای نیــاز موجــود ،بــا اســتفاده از تجربههــای گذشــته و خالقیــت
خــود ایــده پــردازی میکنــد .ســپس از میــان همــه ایدههایــی کــه شــکل میگیرنــد،
عملیتریــن و ســودآورترین مــورد بهعنــوان بهتریــن ایــده انتخــاب میشــود .در
اینجــا فرصتهــا و شــرایط مختلــف مــورد بررســی قــرار میگیــرد و ارزش محصــول
یــا ســرویس مــورد نظــر ،ریســک و امتیــازات و فضــای رقابــت موجــود ارزیابــی
میشــود .در نهایــت ،یــک چش ـمانداز جامــع بــرای اجرایــی کــردن ایــده مــورد نظــر
شــکل میگیــرد.

 .3متقاعد کردن دیگران

کارآفریــن در ایــن مرحلــه بــه کمــک یــک بیزینــس پلــن ( Business Planیــا برنامــه
کســبوکار) تــاش میکنــد تــا نظــر افــراد حقیقــی و حقوقــی مناســب ،ازجملــه
ســرمایهگذاران ،شــرکای توانمنــد و مؤسســات مالــی و اعتبــاری را جلــب کنــد .در
نهایــت ،یــک گــروه مقدماتــی از افــرادی کــه توانایــی تبدیــل چشـمانداز بــه واقعیــت
را دارنــد ،تشــکیل میشــود.

 .4تأمین منابع مورد نیاز

در ایــن مرحلــه از کارآفرینــی ،منابــع موردنیــاز ،ازجملــه منابــع مالــی ،اجرایــی ،نیــروی
انســانی و اطالعــات الزم تهیــه و ســازماندهی میشــود.

 .5مرحله اجرایی

پــس از تأمیــن و ســازماندهی منابــع موردنیــاز ،نوبــت بــه عملــی کــردن ایدههــا
ً
طبیعتــا پیادهســازی موفقیتآمیــز ایدههــا بــه
و راهانــدازی کســبوکار میرســد.
شــوق و انگیــزه و تــاش مضاعفــی نیــاز خواهــد داشــت.
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 .6تغییر و تطبیق

نظــارت ،جر حوتعدیــل و تطبیــق بــا شــرایط بــازار ازجملــه ضرورتهــای انکارناپذیــر
کارآفرینــی اســت .اجــرای تغییــرات موردنیــاز مســتلزم وجــود منابــع مالــی و
انعطافپذیــری نیــروی انســانی خواهــد بــود و بایــد از قبــل مدنظــر قــرار داده شــده
باشــد.

کارآفرینی چه اهمیت و چه مزایایی دارد؟

ازجملــه مهمتریــن مزایــا و منافــع فــردی ،ســازمانی و اجتماعــی کارآفرینــی میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 .1کارآفرینی باعث تقویت مهارتهای مدیریتی میشود

یکــی از بزرگتریــن مزایــای کارآفرینــی ،پتانســیل بــاالی آن بــرای شناســایی و تقویــت
توانمندیهــای مدیریتــی کارآفریــن اســت .کارآفریــن در طــول فرآینــد کارآفرینــی
یــک مشــکل را بررســی و راهکارهــای مختلفــی بــرای حــل آن پیــدا میکنــد؛ ســپس
گزینههــای مختلــف را از نظــر هزینــه و بــازده بررســی میکنــد و در نهایــت بهتریــن
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گزینــه را انتخــاب میکنــد؛ در ادامــه نیــز بهطــور مســتمر درگیــر برنامهریــزی و
تصمیمــات آنــی خواهــد بــود .ایــن فرآینــد میتوانــد بهتریــن تمریــن بــرای تقویــت
مهارتهــای مختلــف کارآفریــن ،ازجملــه مهارتهــای تصمیمگیــری و تصمیــم
ســازی وی باشــد .همیــن مهارتهــا و توانمندیهــای مدیریتــی در نهایــت عامــل
خلــق فناور یهــا و محصــوالت جدیــدی خواهــد بــود کــه جایگزیــن فناور یهــا و
محصــوالت قدیمــی شــده و عملکــرد بهتــری را هــم بــرای کســبوکار و هــم بــرای
جامعــه رقــم میزننــد.

 .2کارآفرینــی باعــث رشــد نــوآوری و خالقیــت و شــکل گرفتــن شــرکتها و
ســازمانهای کارآمدتــر میشــود
کارآفرینــی میتوانــد بــا تکیهبــر مهارتهــا ،ایــده و خالقیــت کارآفرینــان موجــب
رشــد و تقویــت خالقیــت و نــوآوری در جامعــه شــود .ایــن بهنوبــه خــود باعــث
ّ
جــو بهتــر و پویاتــری در فضــای کســبوکار و شــکل گرفتــن شــرکتها و
ایجــاد
ســازمانهای خالقتــر و کارآمدتــری خواهــد شــد.

 .3کارآفرینی استانداردهای زندگی در جامعه را باال میبرد

کارآفرینــی بــا ایجــاد و تقویــت شــرکتها و ســازمانهای کارآمــد و خـ ّ
ـاق ،محصــوالت
و خدمــات متنــوع و نوآورانــهای را در دســترس جامعــه قــرار میدهــد کــه همیــن
باعــث بهبــود شــرایط زندگــی بــرای مــردم خواهــد شــد.

 .4کارآفرینی ابزار مؤثری برای توسعه اقتصادی است

کارآفرینــی مســتلزم تولیــد و اســتفاده از ایدههــای خالقانــه ،بــه حداکثــر رســاندن
بــازده حاصــل از مصــرف منابــع ،توســعه مهارتهــای مدیریتــی و مــوارد مشــابه
اســت و تقریبـ ً
ـا همــه الزامــات کارآفرینــی نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذاری در توســعه
اقتصــادی کشــور دارنــد.
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عوامل مؤثر بر کارآفرینی کدامند؟

کارآفرینــی یــک فرآینــد پیچیــده اســت کــه تحــت تأثیــر فعلوانفعــال دامنــه
گســتردهای از عوامــل مختلــف قــرار میگیــرد .ازجملــه مهمتریــن عواملــی کــه
کارآفرینــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهنــد میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

الف .عوامل فردی مؤثر بر کارآفرینی

عوامــل فــردی بــا شایســتگیها و توانمندیهــای شــخصی کارآفریــن در ارتبــاط
هســتند:
• ابتــکار عمــل :کارآفریــن بــدون نیــاز بــه درخواســت یــا دســتور دیگــران دسـتبهکار
میشــود؛
• فعال و نه منفعل :فرصتها را شناسایی و از آنها بهرهبرداری میکند؛
• پشــتکار :در هــر شــرایطی بــرای غلبــه بــر موانــع تــاش میکنــد و هرگــز از موفقیــت
ســیر نمیشــود؛
• مهــارت حــل مســئله :توانایــی ایــده پــردازی دارد و بــه راهکارهــای نوآورانهای دســت
پیــدا میکنــد؛
• توانایــی متقاعدســازی و جلــب نظــر دیگــران :میتوانــد نظــر مشــتریان ،شــرکا و
ســرمایهگذاران را جلــب کنــد و در حفــظ و گســترش روابــط توانمنــد اســت؛
• اعتمادبهنفس :قدرت تصمیمگیری و اجرای تصمیمات خود را دارد؛
• خودانتقادگری :از اشتباهات خود و تجربههای دیگران درس میگیرد؛
• مهــارت برنامهریــزی :در جمـعآوری اطالعــات ،طراحــی برنامههــای مـ ّ
ـدون و نظــارت
بر عملکــرد مهــارت دارد؛
• ریســکپذیری :مخاطــرات را بهطــور حسابشــدهای بــه جــان میخــرد .ایــن
ویژگــی ضرور یتریــن توانمنــدی بــرای کارآفرینــی اســت.

ب .عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی

منظــور از عوامــل محیطــی ،عوامــل مرتبــط بــا شــرایطی اســت کــه کارآفریــن در آن کار
میکنــد .ازجملــه ایــن عوامــل میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• فضای سیاسی
• سیستم قانونی
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• شرایط اقتصادی
• شرایط اجتماعی
• وضعیت بازار
• امنیت
عواملــی ماننــد اعتراضــات سیاســی و اعتصــاب ،اقدامــات و قوانیــن غیرعادالنــه و
سیاســتهای غیرمنطقــی مالــی و پولــی سـ ّ
ـدی بــر ســر راه کارآفرینــی و لــذا رشــد
اقتصــادی محســوب میشــوند .از طــرف دیگــر ،درآمــد باالتــر مــردم ،اشــتیاق جامعــه
بــه محصــوالت و فناور یهــای نویــن ،نیــاز بــه ابزارهایــی بــرای تســریع ارتباطــات
و حملونقــل و مــوارد مشــابه باعــث تقویــت و پیشــرفت هرچــه بیشــتر کارآفرینــی
خواهــد شــد.

انواع کارآفرینان

کارآفرینــان را بــر اســاس تمایــل بــه خلــق ایدههــای تــازه میتــوان بــه دســتههای
زیــر تقســیم کــرد:
• کارآفرینــان خــاق :اینهــا افــرادی هســتند کــه توانایــی خلــق ایدههــای نوآورانــه،
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بهتــر و اقتصادیتــری را بــرای کسـبوکار و مدیریــت دارند .ایــن کارآفرینان پیشــگامان
عرصــه کسـبوکار هســتند و بیشــترین تأثیــر را بــر رشــد اقتصــادی جامعــه دارند.
• کارآفرینــان ّ
مقلــد :اینهــا افــرادی هســتند کــه در جــادهای کــه توســط کارآفرینــان
خــاق ایجادشــده قــدم میگذارنــد .معمــوال ً کارآفرینــان مقلــد بــه ایــن دلیــل از
همتایــان خــاق خــود تقلیــد میکننــد کــه فضــای فعالیتشــان اجــازه خالقیــت و خلــق
ایدههــای جدیــد را بــه آنهــا نمیدهــد .معمــوال ً در کشــورهایی کــه ســاختار اقتصادی
و ســازمانی ضعیفــی دارنــد بیشــتر چنیــن کارآفرینانــی را مشــاهده میکنیــم.
• کارآفرینــان محتــاط :ایــن کارآفرینــان افــرادی هســتند که در خلــق و اجــرای ایدههای
جدیــد ابتــکار عمــل ندارنــد؛ بلکــه بــه انتظــار شــرایط مناســب مینشــینند؛ مگــر
اینکــه متوجــه خطــری شــوند کــه موجودیــت کسبوکارشــان را بــه خطــر میانــدازد.

انواع کارآفرینی

کارآفرینــی را نیــز میتــوان بــا توجــه بــه شــاخصها و معیارهــای مختلفــی
دســتهبندی کــرد .یکــی از رایجتریــن و جامعتریــن گروهبندیهــای انــواع کارآفرینــی
بهاینترتیــب اســت:

 .1کارآفرینی در کسبوکارهای کوچک

امــروزه بیشــتر کارآفرینــان و اســتارتاپها را میتــوان در گــروه کســبوکارهای
کوچــک دســتهبندی کــرد .بهعنــوان نمونــه 5.7 ،میلیــون کســبوکار کوچــک در
ایاالتمتحــده وجــود دارد کــه معــادل  99.7درصــد کل شــرکتهای فعــال در ایــن
کشــور بــوده و  50درصــد از شــاغلین مشــاغل غیردولتــی در ایــن کسـبوکارها بــه کار
مشــغول هســتند.
ازجملــه کســبوکارهای کوچــک میتــوان بــه خواروبارفروشــیها ،آرایشــگاهها،
مشــاوران ،آژانسهــای مســافرتی ،فروشــگاههای اینترنتــی محلــی ،کارگاههــای
نجــاری ،مغازههــای الکتریکــی و مــواردی از ایــن قبیــل اشــاره کــرد .کس ـبوکارهای
کوچــک معمــوال ً افــراد محلــی یــا اعضــای خانــواده خــود را بــه کار میگیرنــد و
بســیاری از آنهــا ســود چندانــی بــه دســت نمیآورنــد .تعریــف آنهــا از موفقیــت،
کســب یــک درآمــد معمولــی اســت ،نــه تســلط بــر بــازار یــا رشــد و توســعه تــا
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تبدیلشــدن بــه یــک کســبوکار بــزرگ .ازآنجاییکــه ایــن کســبوکارها نمیتواننــد
نظــر ســرمایهگذاران را بــه خــود جلــب کننــد ،لــذا بــه ســرمایه دوســتان و خانــواده یــا
وامهــای بانکــی متکــی هســتند.

 .2کارآفرینی در استارتاپ مقیاسپذیر

اســتارتاپهای مقیاسپذیــر ( )Scalableیــا بــه عبــارت بهتــر «گســترشپذیر»
کســبوکارهایی هســتند کــه بنیانگذارشــان از همــان روز اول میدانــد کــه
چشماندازشــان میتوانــد دنیــا را تغییــر بدهــد و لــذا بــر روی رشــد و توســعه
کسـبوکار تمرکــز میکنــد .ایــن نــوع از کارآفرینــی نظــر ســرمایهگذاران را جلــب کــرده
و بهتریــن و خالقتریــن کارکنــان را جــذب میکنــد .اســتارتاپهای مقیاسپذیــر
معمــوال ً در قطبهــای نــوآوری جهــان (ســیلیکون ولــی ،شــانگهای ،نیویــورک ،بانگالــور
و  )...شــکل میگیرنــد و درصــد آنهــا زیــاد نیســت ،امــا بــه خاطــر پتانســیل و بــازده
باالیــی کــه دارنــد بیشــترین ســرمایه (و توجــه) را بــه ســمت خــود جــذب میکننــد.

 .3کارآفرینی در شرکتهای بزرگ

چرخــه عمــر شــرکتهای بــزرگ نامحــدود نیســت؛ بــه ایــن معنــی کــه رشــد آنهــا
بــه نــوآوری مســتمر و عرضــه محصــوالت نویــن و مدلهــای جدیــد تولیــدات فعلــی
بســتگی دارد .تغییــر در ســایق مشــتریان ،تغییــر و تحــول در فناور یهــا و قوانیــن،
ظهــور رقبــای جدیــد و مــوارد مشــابه میتوانــد ایــن شــرکتها را بیشــتر تحــت
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فشــار قــرار داده و آنهــا را بــه ســمت تولیــد محصــوالت کامـاً جدیــد برای مشــتریان
جدیــد و بــرای عرضــه در بازارهــای جدیــد ســوق بدهــد .در ایــن راســتا ،شــرکتهای
بــزرگ بــه دنبــال خریــد شــرکتهای خــاق و مبتکــر میرونــد یــا اینکــه خودشــان
یــک محصــول تحولآفریــن تولیــد میکننــد (کارآفرینــی درونســازمانی) .جالــب
ً
غالبــا بزرگــی شــرکت اجــرای برنامههــای تحولآفریــن را دشــوارتر
اینجاســت کــه
میکنــد.

 .4کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینــان اجتماعــی افــراد مبتکــری هســتند کــه بــر روی خلــق محصــوالت و خدماتی
تمرکــز میکننــد کــه نیازهــا و مشــکالت اجتماعــی را حــل میکنــد؛ امــا برخــاف
اســتارتاپهای مقیاسپذیــر ،هــدف آنهــا تبدیــل کــردن جهــان بــهجــای بهتــری
بــرای زندگــی اســت ،نــه گرفتــن ســهمی از بــازار یــا ســودآوری بــرای بنیانگــذاران آن.
کارآفرینــی اجتماعــی میتوانــد غیرانتفاعــی ،انتفاعــی یــا ترکیبــی از ایــن دو باشــد.

 .5کارآفرینی اینترنتی و کارآفرینی سنتی

دنیــای دیجیتــال و بهخصــوص اینترنــت بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان ســایه افکنــده
و طبیعتـ ً
ـا کارآفرینــی هــم از ایــن تأثیــر بینصیــب نمانــده اســت .درواقــع ،پتانســیل
اینترنــت بــرای کارآفرینــی آنقــدر زیــاد بــوده کــه نــوع نسـ ً
ـبتا جدیــدی از کارآفرینــی
موســوم بــه «کارآفرینــی اینترنتــی» نیــز پدیــد آمــده اســت .همانطــور کــه از نــام
ایــن نــوع از کارآفرینــی برمیآیــد ،مبنــای کارآفرینــی اینترنتــی یــک «کســبوکار
اینترنتــی» اســت؛ بنابرایــن بزرگتریــن تفــاوت بیــن کارآفرینــی اینترنتــی بــا اقســام
دیگــر کارآفرینــی تمرکــز کارآفرینــی اینترنتــی بــر اینترنــت بــرای کســب درآمــد اســت؛
درحالیکــه انــواع دیگــر کارآفرینــی وب محــور نیســتند.
البتــه چنیــن تعریفــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه کسـبوکارهای ســنتی بــه هــر قیمتی
از اســتفاده از اینترنــت خــودداری میکننــد؛ بلکــه عامــل مهــم ،محوریــت اینترنــت در
کارآفرینــی و کس ـبوکار اســت .درواقــع ،امــروزه آنقــدر اینترنــت بــا انــواع مختلــف
کارآفرینــی عجیــن شــده کــه بهســختی میتــوان از عبــارت کارآفرینــی «غیــر اینترنتــی»
بــرای توصیــف انواعــی از کارآفرینــی اســتفاده کــرد کــه اینترنــت محــور نیســتند.
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بهعنوانمثــال ،حتــی اگــر کس ـبوکاری بــا محوریــت فــروش ترشــی داشــته باشــید،
باوجوداینکــه یــک کارآفریــن اینترنتــی محســوب نمیشــوید ،بــه کمــک شــبکههای
اجتماعــی مثــل اینســتاگرام یــا بــا راهانــدازی یــک ســایت اختصاصــی میتوانیــد
کسـبوکار خــود را تبلیــغ و ترویــج کنیــد .فــرق عمــدهای کــه بیــن کارآفرینــی ســنتی
و اینترنتــی وجــود دارد ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد در کارآفرینــی اینترنتــی بــا
کمــک ابزارهــای آنالیــن ســئو نظیــر گــوگل آنالیتیکــس کســبوکار خــود را تحلیــل
کــرده و بدانیــد کــه بــه کــدام ســمت میرویــد ،چیــزی کــه در کســبوکاری کــه در
بســتر اینترنــت انجــام نمیشــود بــه راحتــی امــکان پذیــر نیســت.

تصورات نادرست درباره کارآفرینی

در پایان به برخی از تصورات نادرست رایج درباره کارآفرینی اشاره میکنیم.

 -کارآفرینی ذاتی است و کارآفرینان کارآفرین به دنیا آمدهاند

ایــن یــک تصــور کامــاً نادرســت اســت ،چراکــه کارآفرینــی حــوزهای اســت کــه
مدلهــا ،فرآیندهــا و معــادالت خــاص خــودش را دارد .لــذا بــا مطالعــه دربــاره
کارآفرینــی میتوانیــد آن را یــاد بگیریــد .دقیقـ ً
ـا بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه
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برخــی از دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی امــکان تحصیــل در رشــته کارآفرینــی
را فراهــم آوردهانــد.

 -افراد ناسازگار یا فراری از درس کارآفرین میشوند

شــاید بتــوان بــرای چنیــن تصــوری چنــد مصــداق برجســته (مثــل بیــل گیتــس) پیــدا
کــرد ،امــا لزومـ ً
ـا چنیــن چیــزی صحیــح نیســت .حقیقــت ایــن اســت کــه آمــوزش
و یادگیــری بیشــتر باعــث رشــد و پیشــرفت هرچــه بیشــتر کارآفرینــی و کارآفرینــان
خواهــد شــد.

 -برای کارآفرینی فقط به پول احتیاج دارید

پــول ماننــد خونــی اســت کــه بــرای زنــده مانــدن و رشــد بایــد در رگ کســبوکار
جــاری باشــد؛ امــا امــکان تأمیــن منابــع موردنیــاز بــرای ایــده خوبــی کــه متناســب
بــا شــرایط و مقتضیــات موجــود اســت وجــود دارد و لــذا پــول مســئله غیرقابلحلــی
نخواهــد بــود.

 -فقط داشتن یک ایده فوقالعاده برای کارآفرینی کافی است

اگــر ترکیبــی از همــه منابــع و شــرایط الزم ،مخصوصـ ً
ـا تــوان مدیریتــی وجــود نداشــته
باشــد ،یــک ایــده خــوب یــا فوقالعــاده فقــط در حــد یــک ایــده باقــی خواهــد مانــد
و هیـچگاه بــه مرحلــه عمــل درنخواهــد آمــد.
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 -کارآفرینی سرشار از خوشی و لذت است

بســیاری از مــردم بــا ایــن تصــور لذتبخــش کــه خودشــان رئیــس خودشــان خواهنــد
بــود رؤیــای کارآفرینــی را در ســر میپروراننــد؛ امــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه در یــک شــغل معمولــی فقــط بــه یــک رئیــس حســاب پــس میدهیــد؛ امــا
بهعنــوان کارآفریــن بایــد همیشــه پاســخگوی ســرمایهگذاران ،شــرکا و از همــه
مهمتــر ،مشــتریان باشــید .اساسـ ً
ـا حقیقــت ایــن اســت کــه کار کــردن بــرای دیگــران
از کار کــردن بــرای خودتــان آســانتر اســت؛ چراکــه بهعنــوان یــک کارآفریــن و مدیــر
کســبوکار ،ذهنتــان در همــه حــال درگیــر مســئولیت خطیــری خواهــد بــود کــه
برعهد هگرفتهایــد.

حرف آخر

کارآفرینــی بهعنــوان یــک فرآینــد مملــو از ریســک کــه بــر ابتــکار ،توانمنــدی و عالقــه
کارآفریــن تکیــه دارد باعــث رشــد کارآفریــن و جامعــه میشــود .طبیعتـ ً
ـا بــا توجــه بــه
ریســکی کــه ذاتـ ً
ـا بــا کارآفرینــی همــراه اســت بــا قــدم گذاشــتن در ایــن مســیر نبایــد
انتظــار داشــته باشــید کــه همهچیــز بــه خوبــی و بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهپیــش
بــرود .بااینوجــود ،بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ایــن مطلــب ذکــر شــد و بــا مطالعــه
و کســب آگاهــی بیشــتر ،در کنــار عالقــه و ایمانــی کــه بــه کار خــود داریــد ،در نهایــت
میتوانیــد میــوه زحمــات خــود را بچشــید .بهعــاوه ،حتــی در صــورت شکســت
یــک درس تــازه خواهیــد گرفــت کــه از آن میتوانیــد بــرای ســاختن پلــی بــه ســمت
پیــروزی بهرهبــرداری کنیــد.
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