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 چکیده

ندارند و یا برای انجام این کار دچار شک و تردید  آپاستارت اندازی یکتمایلی به راه اکثر افراد به چند دلیل

خود را  آپاستارت که تمایل دارند تاکسانی موجه نیستند.برخی از این دالیل موجه هستند و برخی  شوند.می

این دالیل شامل موارد زیر است: جوان بودن،  توانند احساسات خود را ارزیابی کنند.با این لیست می ،داشته باشند

 اندازه کافی مصمم نبودن و غیره.بهتجربه بودن، بی

 مقدمه

    که وارد فضای فردیهر باًیتقرپردازند؟ نمی چرا افراد به شروع یک پردازیم:می سؤالدر این مقاله به پاسخ یک 

یز ن از افراد یتوجهقابلو درصد  است این محیط را به یک شغل عادی ترجیح داده ، درحقیقتشودمی یآپاستارت

از کالج  هک یزماننویسان اکثر برنامه ندارند؟ یآپاستارتهای محیطتمایلی به  افراد شوند، پس چرا بقیهمی دارپول

یز بسیاری افراد ن مانند تا کد بزنند.می آنجاروند و در راست به یک اتاق بزرگ میشوند، یکالتحصیل میفارغ

  که هستید و تصمیم دارید نویسبرنامهد و این طبیعی است! اگر شما یک نخواهچه می قاًیدقمطمئن نیستند که 

اد زیاد دیگری هم مثل شما هستند؛ لری شود، افراما تردید شما مانع شروع می ،اندازی کنیدخود را راه آپاستارت

اید ش که یاهو را ساختند. گذارانبنیان –جری و فیلو  طورنیهمو سرگی هم قبل از شروع گوگل تردید داشتند. 

یده برای توجیه این عقدالیلی  و ها از همین افرادی شروع شد که تردید داشتندآپاستارتترین بتوان گفت موفق

 .وجود دارندنیز 

 

 .داردیم باز آپاستارت  دالیلی که افراد را از شروع یک

. اکثر است دالیل آنالیز وسیلهبه کوچک اجزاء شدن به، نیاز به تقسیم که بتوان بر این تردید غلبه کردبرای این

ها نآ مانع راه لیدالهشت دلیل متفاوت دارند که ترکیبی از این  عموماً ،کنندافرادی که برای شروع مخالفت می

برخی از این دالیل قابل  چه چیزی است! ،گیردها را میدلیلی که جلوی آن نیتربزرگدانند شود و حتی نمیمی

کنیم و دالیلی که موجه لیستی از این موارد اشاره می. پس در اینجا به ها نیستنداز آنبرخی  و توجیه هستند

اسات یست احستوانند با این لباشند می مؤسسکسانی که احتمال دارد در آینده یک م. دهیتند را توضیح میهس

 خود بگیرند. آپاستارت  اندازیخود را ارزیابی کنند و تصمیم نهایی را برای راه

 جوان بودن .1



از  بسیاری این مسأله درخصوصاین کار خیلی جوان هستند،  کنند برای شروعمیمان گبسیاری از افراد 

سال است.  ۲۷ اندازی کردند،را راه آپاستارت  که یککسانی زیرا سن متوسط جهانی صادق است.افراد 

 سوم این افراد جوان هستند.یک در واقع

که در سم آلتمن، کسی مانندهستند.  از درون پخته و با تجربه کموجود سن  باالبته بسیاری از افراد 

دلیل مشخصی وجود دارد که چرا افرادی  شد. هامؤسس نیترموفقسال داشت اما یکی از  1۹شروع تنها 

دانیم اما سالگی می ۲1طور معمول این مرز را . بهنامیممیکه باالی یک سن خاصی هستند را بزرگسال 

 .استعقلی برای افراد متفاوت  رسیدن به این سن

ان هایی که نشبرای مثال تست ی برای اینکه مشخص شود یک فرد بزرگسال هست یا نه وجود دارد.هایراه

 گانه در شما وجود دارد یا خیر.های بچآیا هنوز بازخوردهدهد می

فردی که هنوز بالغ  ها است.ها با چالشدهندۀ بلوغ افراد است، نحوه برخورد آنروش دیگری که نشان

بسیاری  بزرگسال البته افراد دهد که از برتری او تقدیر شود.به یک چالش پاسخ می یاگونهبهنشده باشد، 

 کنند.ای با یک چالش برخورد میگانههطرز بچهستند که به

 تجربه بودنبی .۲

  بعد اقدام به ایجادحداقل در یک شرکت کار کنید و اعتقادی بر این مبنا وجود داشت که  ترشیپ

به اقدام  یاتجربههای موفق بسیاری وجود دارند که بدون هیچ نمونه کهیدرصورتخود کنید.  آپاستارت

  ایکردند. برای مثال نمونه موفق این قضیه کیکو بود که بدون هیچ تجربهخود  آپاستارت ایجاد

رو شدند. در حقیقت همین مسائل و اما با مشکالت بسیاری روبه اندازی کردندخود را راه آپاستارت

وگل هایی مثل گکیکو اقدام به کار در کمپانی نیمؤسسشاید اگر  افزاید.ها میکه به تجربه ها استچالش

 ماندند.نویس باقی میکردند، هنوز یک برنامهیا مایکروسافت می

 آپاستارت  التحصیل شدن از کالج اقدام به شروعاست که درست بعد از فارغ نیاحاال توصیه ما به افراد 

ط کارکردن فق کهیدرصورت تر به هدف نهایی خود برسیما سریعشود تباعث می  هاحتی شکست خود کنند.

 کند.را کندتر می در یک کمپانی پروسه

 کافی مصمم نبودن اندازه به .3

ای است که خیلی به جمله احتماالًشما باید خیلی مصمم باشید. این  آپاستارت مؤسسیک  عنوانبه

. رندیگیم کمدسترا  بسیاری از افراد خود درواقع بهترین پیشگویی از موفقیت است. گوشتان خورده و

باعث  آپاستارت انداختنراهدر حقیقت  ،شدند ترمصمم آپاستارت  موارد بسیاری بودند که با شروع

اند در بتوشاید راهی که کافی مصمم هستیم؟  اندازهبهتوانیم بگوییم چطور می عزم افراد شد.باالرفتن 

 میزان کشش شما به پروژه و کارتان باشد. کمک کند، سؤالجواب این  داکردنیپ

 کافی باهوش نبودن اندازهبه .4



نقش مهمی ها هوش آپاستارت از د. در بعضینیاز ندار هوش از زیادی به اندازه آپاستارت شروع یک

دهند که نیازمند تالش است ها کارهایی را انجام میاما اکثر شرکت ؛فرد در ریاضی قوی باشد و باید دارد

 کند.پیدا میاهمیت  فردتالش  ،مطرح باشدنه هوش. زمانی که بحث فروش 

 وکارنداشتن اطالعات کافی از کسب .5

  . برای شروع یکوکار استنداشتن اطالعات کافی از کسب، اهمیت ندارد اصالًی که یاز متغیرهادیگر یکی 

 است. شما باید مهم روی محصول بر بلکه تمرکز ،ای باشیددر تجارت حرفه کامالتا  الزم نیست آپاستارت

ز این ا طورچه کهنیاخواهند. اگر در این کار موفق شوید، باید روی بسازید که مردم می را فکر کنید تا چیزی

. دتوانید در این فرایند به آن برسیاست و شما می یآسان. این کار طریق به کسب درآمد بپردازید، فکر کنید

 ؛درآمد کنید محصول کسب توانید از آنکه مردم و کاربران محصول شما را دوست داشته باشند، میزمانی

 تواند به شما کمک کند.و تجارت هم نمی وکارکسبهای حتی بهترین مدل ،اما اگر خالف این باشد 

 (گذارانیهم بن) گذار مشترکنبود بنیان .6

یک  برای آپاستارت فشار مسئولیت داشتن تحمل چرا کهیک مشکل جدی است.  گذارانیهم بنداشتن ن

 سیأستپس توصیه ما به شما این است که به دنبال شخصی باشید تا باهم به  نفر بسیار سخت است.

ما ش کسی حاضر به همکاری بر روی پروژۀ اگر نتوانستید کسی را پیدا کنید و یا خود بپردازید. آپاستارت

 نشد، ایدۀ خود را طوری تغییر دهید تا مردم خواهان همکاری با شما باشند.

 ،برهه نیبعدازااست.  آپاستارت سیتأسدانشگاه و کالج بهترین زمان برای پیداکردن یک شریک برای 

ای شود زیرا بسیاری از این افراد شاغل هستند یا خانوادهتر میسخت احتماالً گذارانیهم بنیک  داکردنیپ

 ها بپردازند.دارند که باید به آن

اما شما تا زمانی که با یک نفر کار  ،پذیر استها هم امکانها و گروهپیداکردن یک شریک در کنفرانس

توصیه اصلی  ! پسشما است یا خیر ی برایتصمیم بگیرید که آیا این فرد شریک مناسب توانیدنمی ،نکنید

های زیادی در اطراف ن هستید و فرصتاکه جوتا زمانی  . پسها استفرصت ندادن ازدست ،ما به شما

 شریک بپردازید. داکردنیپ، به وجود داردشما 

 نداشتن ایده .۷

غییر های خود را تها ایدهآپاستارت چون اکثر ؛مشکلی نیست ،ایده خوبی نداشته باشید به تعبیری، اگر

 است. وی ایده نقش تر ازکند مهماندازی میرا راه آپاستارت  که یک نقش فردی . به عقیدۀ مادهندمی

 عدب بپردازید، در مرحله آپاستارت اندازی یکای نداشته باشید و به راهبه تعبیر دیگر، اگر شما ایده

 ؟انجام دهیدتوانید می یکارچه



به دنبال چیزی بگردید که کمبودش  دهیم.به شما نشان می یآپاستارت هایایده داکردنیپما یک راه برای 

ه چوزنیاک به ساخت کامپیوتر پرداخت اما استیو وکنید.  نیتأمشود و آن نیاز را در زندگی شما حس می

 دیگر نیز به ایدۀ او نیاز دارند! کرد که بسیاریکسی فکرش را می

 

 ها آپاستارت تعداد  باال بودن .8

بیش تعداد از اینها آپاستارت که تعداد معتقدندها، بسیاری از افراد آپاستارتباالرفتن تعداد  به باتوجه

زیرا نیازهای ما محدود  ؛ها وجود نداردآپاستارت هیچ محدودیتی در تعداد کهیدرصورت .خواهد شدنتر 

  د.نپردازهرکدام از این نیازها می کردنبرطرفبه  ی خوبهاآپاستارت نیستند و هریک از

 ای که به حمایت نیاز دارندداشتن خانواده .۹

  . ما به این دسته افراد پیشنهاد شروع یکتوان نادیده گرفتیکی از دالیلی است که نمی موضع این

 مشاوره محوربهتر است  ،خود دارید آپاستارت اندازیکنیم. اما اگر شما تمایل به راهنمیرا  آپاستارت

 ه تولیدب وکار کهکسبکم تبدیل به یک و کم دیندازیبراه  ایمشاوره وکارکسبیعنی یک  ؛شروع کنید

 .است آپاستارت  تری دارد، پیوستن به یکراه دیگری که مقدار ریسک کم .شوید پردازد،می محصول

 داشتن استقالل مالی .10

اکثر اوقات برای  ، استقالل مالی است.داردیبازم آپاستارت  یکی دیگر از دالیلی که افراد را از شروع یک

 زا و اضافی است.یک کار استرس آپاستارت  شروع یک ،که نیاز مالی نداردکسی

 آماده نبودن برای داشتن تعهد .11

 هابرای آن و متعهد بودن به آن آپاستارت شروع یک ،دهندخودشان اهمیت میکه به آزادی عمل کسانی

 را شما زمان وکار جدید حداقل سه یا چهار سال ازاندازی یک کسبفرسا است. راهیک مسئله طاقت

 یک اندازهبه باًیتقرالبته داشتن یک شغل عادی  .کارتان زودتر تمام است ،گیرد و اگر شکست بخوریدمی

 .تری داریدکردید زمان آزاد کمشوید از چیزی که فکر میو متوجه می برداز شما زمان می آپاستارت

 نیاز به یک ساختار .1۲

ین ا مؤدبانههستند که این جمله حالت خود نیازمند یک ساختار  افرادی وجود دارند که در برنامه زندگی

ها بگویند چه کاری انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند. اگر شما هم یکی از این افراد است که به آن

د گوین، به شما نمیخوب آپاستارت شود! در یکبه شما توصیه نمی آپاستارت  یک اندازیراههستید، 

که به او گفته انجام دهد بدون این ،است. هر فرد باید بتواند کاری را که الزم دهید انجامرا  یکارچهکه 

 شود.

 عدم اطمینانترس از  .13



ها عدم اطمینان باشند و دلیل آن تردید داشته آپاستارت  ر شروع یکدممکن است بسیاری از افراد 

 ، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد! آپاستارت . در یک دباش

 آپاستارت  کنید بهتر است یک چیز را بدانید:نرم می وپنجهدستاگر شما با این مشکل  ،بسیار خوب

فاق ات لزوماًشود،  روروبهشما با شکست  آپاستارت  اگر. شما ممکن است موفق شود و یا شکست بخورد

اما  ،یدها امیدوار باشبه بهترین اتفاق چشم یک تجربه نگاه کنید. نیست و باید به این شکست بهبدی 

 کند.ها را هم داشته باشید. اگر شما شکست بخورید کسی سرزنشتان نمیانتظار بدترین

 .فرض استداشتن شغل یک پیش .14

فرض بودن آن است. یعنی داشتن ای که افراد در مشغول بودن به یک کار عادی دارند، پیشدلیل عمده

 دانیم از موارد قدرتمندیفرض میود پیشمواردی که ما برای خ. کنندفرض تلقی میعنوان پیشبه شغل را

 هستند که بدون انتخاب آگاهانه شکل گرفتند.

صدها  پول نیاز داری، دنبال کار بگرد!فرض وجود دارد: اگر به ، یک پیشینبرای همه افراد به جز مجرم

. ردیکمیباید کشاورزی  ،خواستی زنده بمانیبود، اگر می یدیگر شکلبه فرض سال پیش این پیش

ه کنند ها شروعآپاستارت که این تغییر از کشاورزی به تولید رخ داد، این امکان وجود دارد که  طورهمان

روزه نیز ام است، و ترسناک بوده زیبرانگچالشها این تغییر که برای آن طورهمان یک تغییر دیگر باشند.

، افرادی هستند که شما را به اکنونهمو چه  درگذشتهچه  است. شکلهمانبه  آپاستارت شروع یک

 کنند.پایبند ماندن به روش قدیمی دعوت می

 بندیجمع

، جالب نیستندهستند منبع درآمد  کهاین دلیلفقط به هاآپاستارت ها برای ما اهمیت دارند.آپاستارت ،درنهایت

ها ممکن است یکی از تغییرات نادر و است. آن دادنرخدر حال  نفستازهوکارهای اتفاقات بیشتری در مورد کسب

 تاریخی در نحوه تولید ثروت باشند.
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