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ایده هـای خـوب همیشه و مکررا بـه ذهـن نمی رسـند. علیرغـم اینکه قـطعا روش هـایی بـرای 
پـرورش ایده هـای بیشتر وجـود دارد، تـنها سـه تـا چـهار ایده واقـعا خـالقـانـه و نـوآورانـه در 
طـول حیات اکثریت افـراد بـه ذهـن آنـها مـتبادر می شـود. بـنابـراین بهـره گیری از همین ایده 
ها و استفاده از هر فرصت بالقوه ای که پیش رویتان قرار می گیرد اهمیت حیاتی دارد. 

بـا این وجـود، هـنگامی که در جهـت تـبدیل بـرنـامـه هـای خـود از ایده بـه واقعیت تـالش می 
کنید، افـتادن در دام هـایی که بـاعـث می شـونـد ایده هـای شـما در حـد نـوشـته هـای تـخته 

برنامه ریزی تان باقی بمانند دور از انتظار نخواهد بود. 

مــوارد پیش رو رایج تــرین دام هــایی هســتند که بسیاری از کارآفــرینان و نــوآوران 
آینده حـوزه هـای اقـتصادی و کسب و کار در آنـها گـرفـتار می شـونـد. اینها دالیل اتـالف ایده 
هـای خـوب هسـتند. اطـالع از مـاهیت و چـگونگی غـلبه بـر آنـها یک عـنصر اسـاسی بـرای 

موفقیت در زندگی و کسب و کار است. 

  

 

�
1



�

  

1. فقدان تعهد 
بسیارخـوب، شـما ایده ای دارید و بـرای چـگونگی حیات بخشیدن بـه این ایده نیز فکرهـای 
زیادی در سـر دارید، امـا مشکلی وجـود دارد. بیشتر مـردم ایده ای که دارنـد را دوسـت 

دارند، اما فاقد تعهد نسبت به اجرای آن ایده ها و واقعیت بخشیدن به آنها هستند.  

چـنانـچه واقـعا بـه کاری که دنـبال می کنید ایمان دارید، بـاید نسـبت بـه آرمـان خـود مـصمم و 
متعهد باشید. شما برای اجرای مناسب برنامه ها باید انضباط کاری خود را حفظ کنید. 

این ویدیوی رایگان را نیز در همین راسـتا مـشاهـده کنید: 3 عـامـل مـهم که در کارآفـرینی مـوفـق 
نمی شوید 

  

2. تحقیق ناکافی 
پـس از ایجاد تعهـد 100 درصـدی نسـبت بـه ایده، خـطای فـاجـعه بـار بـعد که بیشتر مـردم 
مـرتکب می شـونـد این اسـت که زمـان الزم را بـرای انـجام مـناسـب و شـایسته تحقیق 

درمورد ایده کاری خود اختصاص نمی دهند.  

بسیاری از مـردم مـرتکب خـطای دسـت کم گـرفـتن اهمیت تحقیق بـر کل فـرآیند می شـونـد. 
امـا نـاتـوانی در انـجام یک تحقیق جـامـع دربـاره اینکه چـگونـه می تـوانید ایده خـود را بـه 

واقعیت تبدیل کنید، شروع کار شما را با شکست همراه خواهد کرد.  
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تـا می تـوانید کتاب بـخوانید. بـه پـادکست هـا گـوش کنید. بـا مـتخصصان بـه گـفتگو 
بـپردازید. بـرای درک کامـل چـگونگی اجـرای ایده خـود و آنـچه در پیش رو دارید هـر کاری که 

الزم است انجام دهید. 

  

3. زمانبندی ضعیف 
فکر می کنید ایده شـما بـرای ارائـه آمـاده اسـت؟ آیا بـه این انـدیشیده اید که شـاید شـرایط 

برای ایده شما کامال مهیا نباشد؟ 

بـرای اینکه بـتوانید بـه ثـمر نشسـتن پـتانسیل کامـل ایده خـود را نـظاره کنید، زمـان بـندی 
اهمیت اسـاسی دارد. گـاهی کسب و کارهـای بـزرگ بـا شکست مـواجـه می شـونـد، چـرا که 

زودتر یا دیرتر از زمانی که باید در بازار مطلوب خود قدم گذاشته اند.  

بـرای اطمینان از اینکه ایده شـما امکان رسیدن بـه حـداکثر میزان مـوفقیت را دارد، انـجام 
تجـزیه و تحـلیل روی رقـبایتان بـه نـحوی که بـتوانید از آنـها پیش بیفتید قـطعا بسیار مـهم 
اسـت، امـا صـبر و انـتظار بـرای فـرصـت مـناسـب تـا زمـانی که مـطمئن شـوید بـازار بـه ایده شـما 

پاسخ مثبت خواهد داد نیز به همان اندازه اهمیت دارد.  
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4. فقدان راهبرد 
 Content Marketing) اخیرا تحقیقی که تــوســط مــوســسه بــازاریابی مــحتوایی
Institute) انـجام شـد نـشان داد که تـنها نیمی از بـرنـدهـای مـورد بـررسی بـه نـوعی بـرای 

خود یک برنامه بازاریابی محتوایی داشتند.  

احـتماال تـوسـعه یک بـرنـامـه راهـبردی که بـتوانـد مـوفقیت در پی داشـته بـاشـد بـرای صـاحـبان 
کسب و کارهـای کوچک مسـئولیت بسیار بـزرگی بـه نـظر می رسـد، امـا لـزومـا نـباید اینطور 

باشد. یک راهبرد خوب در دو چیز خالصه می شود: 

1) برنامه ریزی موثر 

2) سازماندهی جامع و دقیق 
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در اغـلب اوقـات، بـرنـامـه ریزی می تـوانـد فـرآیندی بی نـهایت خسـته کننده و مـاللـت بـار 
بـاشـد، و سـاده تـرین گـزینه این اسـت که تـنها مـوارد بنیادین مـشخص شـود و کار از هـمانـجا 
شـروع شـود. امـا اگـر بـرای چـگونگی تـبدیل ایده خـود از یک مـفهوم تـئوری بـه واقعیت، یک 
بـرنـامـه واضـح و سـازمـانـدهی شـده نـداشـته بـاشید، ممکن اسـت بـا مشکالتی غیرمـنتظره 

مواجه شوید. نتیجه چه خواهد بود؟ ایده شما محکوم به شکست است. 

هـمانـطور که یک ضـرب الـمثل قـدیمی می گـوید: اگـر در آمـاده سـازی خـود بـا شکست مـواجـه 
شدید، خود را برای شکست آماده کنید. 

امـا فـرض کنیم که اینطور نیست و شـما واقـعا یک بـرنـامـه بـرای اجـرا در دسـت دارید. پـس از 
تهیه و توسعه آن باید سازمان یافتگی خود را حفظ کنید. 

چـه پیشرفـت و بـودجـه خـود را بـا قـلم و کاغـذ، چـه بـا Evernote و یا اکسل پیگیری 
 KPI: key performance) کنید، بـاید نـشانـه هـای اصلی عملکردهـای صحیح و مـهم
indicators) را تـحت نـظارت قـرار داده و سـازمـان یافتگی تـان را مـنطبق بـر ایده خـود 

حفظ کنید. 

  

5. انتظارات غیرواقع بینانه 
فـارغ از اینکه چـقدر بـه ایده خـود اعـتقاد دارید، هـوشـمندانـه این اسـت که بـا انـتظارات 
غیرواقـع بینانـه ای مـانـند مـوفقیت یک شـبه یا سـودی سـرشـار در چـندمـاه، احـساسی و 
هیجان زده نـشوید. داشـتن رویاهـای بـزرگ ایرادی نـدارد، امـا اگـر ایده شـما بـه نتیجه 

مطلوب تان منجر نشد دلسرد و نا امید نشوید. 
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چیزهـایی از این قبیل بـرای رشـد و تـوسـعه نیاز بـه زمـان دارنـد و انـتظار دسـتیابی فـوری بـه 

موفقیت ساده انگارانه است و الجرم به نا امیدی و شکست منجر خواهد شد. 

 

6. ترس از شکست 
در نـهایت و از هـمه مـهم تـر اینکه از شکست هـراسی نـداشـته بـاشید. شکست مـایه 
سـرافکندگی نیست و نـباید بـه آن بـه عـنوان چیزی نـگاه کنید که بـاید از هـمه مخفی شـود و 

بخاطرش احساس شرمساری داشته باشید.  

حتی اگـر ایده شـما بـه شکست بینجامـد، بـاز هـم از کاری که 99 درصـد از مـردم در طـول 
زندگی خـود انـجام خـواهـند داد فـراتـر رفـته اید. دنـبال کردن یک ایده بـا دل و جـان بـا وجـود 
اینکه بـه خـوبی می دانید احـتمال شکست آن وجـود دارد کار شـجاعـانـه ای اسـت و همین 
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واقعیت که دسـت بـه این کار زده اید شـما را از هـمه کسانی که در انـتظار "یکی از همین 

روزها" روی مبل لم می دهند موفق تر می سازد. 

شکست چیزی جـز یک فـرصـت بـرای یادگیری و رشـد شـما نیست. بسیاری از داسـتان هـای 
مـوفقیت از بـزرگـترین "شکست هـا" سـرچـشمه می گیرنـد. بـنابـراین تـرس هـا را کنار بـگذارید. 
در نهایت، شکست واقعی تالش نکردن و به کار نبستن همه آنچه در توان دارید است. 

اگـر از این مـقالـه خـوشـتان آمـد این ویدیوی رایگان نیز بـرای شـما جـذاب خـواهـد بـود: مـهمترین 
عامل در موفقیت کسب و کارها 

  

نتیجه گیری 
قـبرسـتان، ارزشـمندتـرین و غنی تـرین مکان در دنیا اسـت، نـه بـه خـاطـر طـال یا نـقره ای که بـا 
مـردگـان دفـن شـده، بلکه بـه دلیل ایده هـای شـگفت انگیز و مـتحول کننده ای که تـنها بـه 
این دلیل که صـاحـبان آنـها تـمایل بـه اجـرایشان و ریسک کردن نـداشـتند بـه خـاک سـپرده 

شده اند.  

جـزو اکثریتی نـباشید که اجـازه می دهـند ایده هـایشان هـمراه بـا آنـها دفـن شـونـد. ریسک را 
بـپذیرید، دام هـایی که بـاید از آنـها اجـتناب کنید را بـشناسید و ایده خـود را بـه جـهانیان 

عرضه کنید. 
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