
  

www.keramatzade.com 

 

Page | 1 

 

 

 عوامل موفقیت در کارآفرینی

 

 رکا این دنبال به اگر نیست آسانی کار واقعیت به ذهن افکار تبدیل و خاص کارهای خلق

 هب کارها این دارند ایمان ها ایده و افکار این به که هستند زیادی افراد بینید می هستید

 .دارد نیاز متعهد انسانی و مالی عناصر

 هچ و! اند بوده ناموفق پروژه شدن عملی از بعد که اند داشته وجود موفق افکار از بسیاری

 .شدند تبدیل بزرگی های پروژه چه به که بودند ای ساده افکار

انسان های موفق در صورت ارتکاب اشتباه مسوولیت آن را می پذیرند و سعی در جبران و 

تغییر آن می کنند. اگر تو تاکنون موفق نبودهای به این علت است که احتماال دنبال مقصری 

موفقی باشیم  کارآفریناصل مهم که میتونه کمک کنه  ۶برای مشکالتت بوده ای! دراینجا به 

  اشاره می کنیم

 

 .کنید استخدام نیرو موفقیت برای هایتانمحدودیت رغم به: ۱ کارآفرین در موفقیت عامل

 

 ،داریدمشکل زمانیک در کار یک بر تمرکز برای شاید مثالً. دارند هاییمحدودیت همه

 مورد در ولی هستید برخوردار سالمی جسمانی وضعیت از کنید،می قبول را زیادی کارهای

 یفضع کردنشان پیاده در ولی دارید نظیریبی هایایده شاید. دانیدنمی چیزی خیلی فناوری

 موفقیت به تیمتان، به مناسب هایآدم آوردن با توانیدمی هم هنوز. نیست مهم. هستید

 .برسید

 

 توانیممی که کاری بهترین گویدمی ،(Spanx) اسپنکس گذارِ بنیان میلیاردرِ لی، لک به سارا

 تاستطاع که فرصت اولین در هایتانضعف نقطه کردن برطرف برای که است این دهیم انجام

 با ار بالتکلیفی متعددِ هایسال و گذشته موانع. بزنید نیرو استخدام به دست دارید مالی

  ای دهدمی ماندن مشتاق برای را الزم یانگیزه شما به که کار و کسب شریک یک استخدام
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 یقطهن. بگذارید سر پشت بفرستد، هافروشگاه به را محصوالتتان که فروش ینماینده یک

 را یکی آن، کردن برطرف برای و کنید شناسایی را آن وقت اسرع در هست، هرچه ضعفتان

 .کنید استخدام

 .کنید مالی تامین است، الزم کنیدمی فکر چه آن از بیش: 2 کارآفرینی در موفقیت عامل

 

 ددهمی پیشنهاد کندمی گذاریسرمایه پرریسک گذاریسرمایه هایصندوق در که هاگ، سام

 نیز و کندمالی تامین است الزم کندمی فکر را چه آن دوبرابر باید گذاریبنیان یا موسس هر

 کارها و کسب مؤسسان از بعضی. کند ریزیبرنامه دارد انتظار آنچه برابر دو زمانی برای

 ژوزف ،(HelloSign) هلوساین گذارِ پایه که طور همان ولی هستند، اوضاع شدن بدتر نگرانِ

 هب نه است، مثبت نقدی جریان به رسیدن معنی به کافی پول داشتن است دریافته واال،

 .وکار کسب یتوسعه جریان در جدید مالی تامین و رفتن بیرون معنی

 

 صرف که است زمانی همان کردن مالی تامین برای شده صرف زمان که است آن مهم درس

 به اگر تا دارد وجود خواستن ترکم به شدیدی یوسوسه شما در. کنیدنمی تانشرکت رشد

 حساسا این شرکتتان موفقیت خاطر به ولی نشوید، امید نا نرسیدید خود تر بزرگ یخواسته

 قعاًوا  گردش در سرمایه که ایگونهبه  بدهید، انجام را کار این باره یک. کنید کنترل را خود

 .بیاورد بار به برایتان را –دارید الزم کنیدمی فکر که مقداری نه—الزم

 

 .کنید استفاده درست ابزار از مشتریان جلب برای: 3 کارآفرینی در موفقیت عامل

 

 اند، درگردش برخط صورتِ به که مختلف پژوهش صدها وجود رغم به موفق، کارآفرینان

 وجودم هایگزینه مطلق افکار سنگینِ بارِ تسلیمِ. هستند بخش نتیجه ابزاری چه دانندمی

 .کنید تمرکز بگویند باید موفق کارهای و کسب مالکان چه آن روی بلکه،. نشوید
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  و شبکه روی آماده ویدیوهای خلق برای Wyzowl مثالً کنممی توصیه را ابزار چند شخصاًمن 

MailChimp من یتوصیه چه. ایدگذاشته ایمیلی بازاریابی یعرصه به پا تازه که درصورتی 

 ریدبمی کار به که ابزاری آیا بفهمید که آن برای را، دیگری کس یتوصیه چه کردید گوش را

 .بزنید آزمایش و بررسی به دست خودتان نه، یا دارد اطمینانی قابل یسرمایه یبازده

 

 کارآفرینی در موفقیت قوانین 

 متعهد باشید .1

کارآفرینی مهارتی است که باید یاد گرفته شود. از این رو فرد باید خود به دنبال آموختن 

آن برود و دل بستن به امدادهای غیبی! کمکی به او نمی کند. مهمترین اصل در یادگیری 

 .تعهد است. خود را متعهد به یادگیری اصول کارآفرینی کنید تا از پس این پروسه برآیید

 

 یدا و حل کنیدمشکل را پ .2

 کردن پاک رنگ گاهی حتی  و  مطرح کردن ایده های جدید همیشه ستایش برانگیز نیست

. یاد بگیرید که از مشکالت فرار نکنید و به جای طرح ایده گیرد می خود به را مسئله صورت

 .ای تازه به فکر یافتن و حل و فصل مشکل موجود باشید

 بزرگ، نو و دوباره فکر کنید .3

فکر کنید! فکر کنید تا ذهنتان باز شود، تا بتوانید راحت تر از پس مشکالت برآیید.  لطفاً

بزرگ فکر کنید تا به راحتی درجا نزنید، نو فکر کنید تا در حوزه کاری خود بدرخشید و دوباره 

 .فکر کنید تا غلط های پیشین را پاک کنید

 

 کار تیمی انجام دهید .4

ن قابل اعتماد دست و پا کنید. سعی کنید افرادی را عضو تیم خود برای خود یک تیم پشتیبا

کنید که ایده پرداز و راه حل دهنده باشند، نه کسانی که صرفا به توصیه های شما چشم می 

 .گویند
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 بعضی جاهاتکروی کنید .5

در اولویت کار تیمی کسی شک ندارد، اما یک جاهایی هم هست که تنها به وجود شما نیاز 

قاطعیت، پذیرش مسوولیت ها و ارائه چشم انداز نیاز به کار تیمی ندارد و این شما  است.

 .هستید که باید به تنهایی درباره شان اقدام کنید

 اصول موفقیت در کارآفرینی

بنویس من مسوول اوضاع فعلی خودم هستم، قرار نیست کسی به جای من تصمیم بگیرد. 

 .فراموش و برای نخستین بار زندگی را از نو آغاز کنیبنابراین تصمیم بگیر گذشته را 

ببین معموال انسان ها مسوولیت ناکامی های خود را نمی پذیرند و سعی می کنند برای توجیه 

ناکامی خود مقصری پیدا کنند. بنابراین مشکالت بعدی پدیدار می شود و ناکامی های بعدی 

 .در انتظار آنهاست

ق در صورت ارتکاب اشتباه مسوولیت آن را می پذیرند و سعی در حالی که انسان های موف

در جبران و تغییر آن می کنند. اگر تو تاکنون موفق نبوده ای به این علت است که احتماال 

 دنبال مقصری برای مشکالتت بوده ای! اینطور نیست؟

نم ی توابله، من همیشه فکر می کردم رئیسم مقصر است یا چون همکار بداخالقی دارم نم –

پیشرفت کنم و بعضی وقت ها هم خانوادهام را مسوول می دانستم. فکر می کردم اگر 

خانواده پولداری داشتم حتما موفق می شدم و بعد سعی می کردم خودم را دلداری بدهم 

 .که االن یک بحران جهانی داریم و از این نوع حرف ها

ی بنابراین سعی می کردی به جای درمان چون تو دیگران را مقصر در ناکامی هایت می دانست –

درد، مسکن مصرف کنی و خودت را دلداری می دادی و حرکتی نمی کردی. حاال سوالی را 

 .یادداشت کن و جواب خودت را بنویس

 «:من واقعا در زندگی دنبال چه چیزی هستم؟ من باید چه اقدامی انجام دهم؟»سوال: 

 .اشمخوب دوست دارم موفق باشم، پولدار ب –
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 من»بهتر است موفقیت را فقط در ثروت خالصه نکنی، تو می توانی اینطور جواب بدهی  –

دنبال یک شغل یا درآمد عالی، روابطی مطلوب، استقالل مالی، داشتن اندامی مناسب، بدنی 

 «.هستم …سالم و قوی و 

 .آره، اینطوری خیلی کاملتر است –

 .خوب پس باید همین امروز اقدام کنی –

 چه اقدامی؟ چطوری؟ –

اینجا یک چمدان است که من برای تو آماده کردم. در این چمدان کتاب هایی در زمینه های  –

 هب باید که گذاشتم …تجارت، روانشناسی، فلسفه، اقتصاد، موفقیت شخصی، تغذیه و 

 موزشآ تو به هم را مطالعه برای ریزی برنامه و مطالعه صحیح نحوه البته. بپردازی آنها مطالعه

 .. االن اصل دوم را یادداشت کنداد خواهم

 

 


