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ر کارآفرینی موفق باشیم؟   چطو
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

ای وجادد دادارد کاه در یا  الزم است از شروع کسب و کار به این درک برسید که هیچ چیز خاار  اعاااد 

تدادیاد بارای و باه سادد و وارور راراواس برساید  شاما و  کنادتبدیل به ی  کاارفررنن ودرا  شما را روز  

هاای اینکه کار فررننا  باا ساروایه کا  را شاروع کنیاد و تبادیل باه یا  کاارفررنن ودرا  شادید ا  رو 

 کمک   نر استفاد  کنید:

 جداب رد را دپذیرند  •

 واهرترنن و برترنن ها را اعگدی خدد قرار دهید  •

 برای رسیدس به هدف حرنص باشید  •
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 رو  باشید و از ادزوا دوری کنید هب •

 هایتاس برای روابط بلند ودر باشد رنزی برداوه •

 از رکر و اید  دوستاس خدد استفاد  کنید  •

 دقطه اعتماد شما تنها سیست  دباشد  •

 

کنااده هاار چناد ایاان کااارفررنن  در کسااب و کارهااای ویادبرهاای  کااه یاا  کااارفررنن ودرا  اسااتفاد  و 

تاداس درنارات کاه کاارفررنن  باا از وفهدم کل  این کلیدها و  هستند  کاولا  کدچ  باشد ودارد رد 

سروایه ک  و یا  ناد تفاوت  ددارد و به هرحال شما برای اینکه به عنداس کارفررنن ودر  شناخته شدید 

بی ااتر تدحاای  بایااد وساایر یاادالد  را یاا  کنیااد و .اابدر باشااید  در اداوااه ایاان کلیاادهای راهگ ااا را 

 :دهی و 

 

 جواب رد را نپذیرید: 

شاید  هها ده بگدیید  ی  کارفررنن ودر  تا رسیدس به هدفها و سقدطدر اینجا قرار است به شکست

بسات برساند  در ایان حاعات کاارفررنن باه بن  فس های  نادی بارایهای  نادی را تجربه کند و را شکست

 گیرد هرم پی رو و ودر  خسته د د  و را  دیگری را برای رسیدس هدف و راس 

ها بخه دیخو یایخاا را  بنابراین منظور از نپذیرفتن جواب رد این است که سرسختت بایخ و ب بخه ی  خت

کننو به نوعی هراس از ی  ت دارنو بنابراین از  افرادی که از این مرحله عبور نمی نگا  ن ن و. معمولا 

 یونو.م  ر ب رسالتی که دارنو خارج می
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 ماهرترین و برترین ها را الگوی خود قرار دهید: 

کناد  بارای کار کردس در کنار ارراد واهر و وتخصص به شاما بارای شاکدرای  و ودرا  شادس کما  و 

ا.اال بااد دیساات کااه پاایس از شااروع سااا  کنیااد ایلعااار کلیاادی را از  هدزدیکتاار شاادس بااه ودرقیاات

وتخصصین و با کار کردس در کنارشاس بیاود ند  حتا  اگار فس رارد در کساب و کاار خادد دچاار شکسات 

تدادیاااد خطاهاااای او را دوباااار  تکااارار دکنیاااد و دعیااال و و شاااد  باشاااد ایااان بااارای شاااما خااادب اسااات 

 هایس را بفهمید شکست

 

 

 

 برای رسیدن به هدف حریص باشید: 

بد دیسته با حرنص بددس برای ودرقیت   ودرقیت در .نات و حرره وددظرتاس و پی ررت بی تر ا.لا 

دهیده بنابراین پی ررت وفیدی است  این بی تر در واقع شما وحصدالر و خدوار بهتری دیز ارائه و 
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ودرقیت بارای کاارفررنن  باا ساروایه کا  اسات  کاارفررنن ودرا  هرگاز باه های  ترنن را یک  از کلیدی

 گررتن و ساختن است   دهد همدار  به ددبال یادوسیر رو به جلدی کسب و کار خدد پایاس دم 

اگر غیر از این باشد پایاس .نات خدد را پذیررته و به رقبا اجاز  سبقت داد  است  شاروع کاارفررنن  در 

رسد اوا برای اینکه در عر.ه کارفررنن  باا ساروایه کا  ودرا  چ  راحت به دظر و کسب و کارهای کد

 شدید الزم است هر ساعت به رکر را  جدیدتره وحصدل جدیدتر و خدوت بهتر باشید 

 

 روز باشید و از انزوا دوری کنید: ه ب

رو  باشااید ا  هباارای اینکااه رودااد کااارفررنن  شااما ساارعت پیاادا کنااد و از دیگااراس عقااب دماییااد همی ااه باا

ها استفاد  کنید و یادگیری را هرگز وتدقف دکنیاد  یکا  از دالیلا  کاه سابب بهترنن ابزارها و رناوری 

 شدد کارفررنن  در کسب و کارهای کدچ  با شکست وداجه شدد در ادزوا ررو ررتن فدهاست و 

یه وحصدل و خدوار شما کند و ومکن است رناورتقاحای بازارها و دیاز و ترناس در ساعت تغییر و 

کنید باه در .درر بروز د دس رردا کارفی  دداشته باشند و از چرخه خارج شددد  اگر وحصدع  تدعید و 

روزتر و های جهت ررع دیازهای اوروز دگا  دکنید و به ایان رکار باشاید کاه وحصادع  بافس به دید وسیله

 جلدتر ا  بازار .نات خدد ارائه دهید 

 

 هایتان برای روابط بلند مدت باشد: ریزی برنامه 

این است که روابط تجاری خدد   هرودز ودرقیت کسب و کار در فیند  و تبدیل شدس به ی  قدررا   یک   

را گستر  دهید و دوست  خدد را تنها به چند شرکت وحادود دکنیاده اگار قصاد دارناد بقایاای  ناادی 

ری خدد را و ترناس وراادار حفاک کنیاد چارا کاه فدهاا سابب داشته باشید دیا  به اینکار دارند  روابط تجا
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شاددد  در واقاع فدهاا بارای کساب و کاار شاما اعتباار باه فیند  بارای جاذب و اتری و   کاهس هزننه در

 فوردد همرا  و 

ها وحادود دیسااته کاارفررنن  در کساب و کارهااای کدچا  دیااز اعبتاه ایان واادرد تنهاا باه حفااک و اتری 

فیند  تبدیل به ی  ودرقیات چ امگیر و تدعاد یا  .انات بازرا شادد اگار شاما باه رکار تدادد در  و 

های تر و ستدسهای .نات شما را ایمن گذاراس چرخهاه سروایهگذار باشید  ارتباط با باد جذب سروایه

 کند فس را استدارتر و 
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 از فکر و ایده دوستان خود استفاده کنید: 

کارفررنن  با ساروایه کا  ها  ساربلند بیاروس فودیاد و پی اررت داشاتیده وسایر را باه پایااس حت  اگر از  

کنیاد   خادد کسب و کارها و تجربیار دیگر را دیز وارد  درسادید از اینجا به باد خیل  خدب است که اید 

احتیااج   هتن تدادند قدرر شما را ارزایس دهند  در واقع شما باد ا  رن ه گررها در کنار ه  و وهارر

 دارند تیم  کاول از وتخصصین را کنار خدد داشته باشید 

از ارراد و تا  و خد  ذو  و بخصدص کساد  که همفکر شما هستند و هادر  و اترک همادناد 

اینصادرر بارای کساب و کاار شاما دقطاه پایااد  وجادد  شما داردد در کسب و کارتاس اساتفاد  کنیاد  در

ادتها از تجربیار در اختیار دارند و رسیدس باه ودرقیات بسایار نبع ب خدرنده وددارده کمتر شکست و 

 تر خداهد بدد راحتتر و وطمئن 

 

 نقطه اعتماد شما تنها سیستم نباشد: 

کار  داشته باشید هرگز تنها به .فحه سیست  خدده فوارهای روزاداه   فگاه شما اگر به بازار کار خدد  

اددا ی بلناد وادر در کنید  اگر برای کساب و کارتااس فیناد  و چ ا و تغییرار داگهاد  بیروس تدجه دم 

ها باید از ش  تجاری و غرنز  خددتاس ه  اساتفاد  کنیاد  تقدیات اید بنابراین علو  بر داد دظر گررته

 گردد پذیری شما برو به ویزاس تجربیار شماه فزودس خطاهای شما و ویزاس رنس این حس 
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 منابع: 

https://theentrepreneurtalk.com/the-road-to-becoming-a-successful-entrepreneur/ 

https://vancruzer.com/become-an-entrepreneur-without-money/ 

https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/how-to-become-a-successful-

entrepreneur 
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