
 

 

ساعته  42دهی هایی برای کسب درآمد بیشتر است. امکان خدمتساز دستیابی به فرصتکسب و کار آنالین، زمینه

های کسب و کارهای آنالین است. با های سربار کمتر نسبت به کسب و کارهای سنتی، از جمله مزیتو هزینه

ها برای اقتصادی بودن و حتی در از آن وجود گسترش روز افزون این کسب و کارها، شاهد این هستیم که بسیاری

ماه نخست  2درصد کسب و کارهای آنالین در  09مواردی برای بقا، در تقال هستند. بر اساس آمارها بیش از 

شود آید که کیفیت محصول یا خدمتی که ارائه میشوند. در نگاه نخست به نظر میفعالیتشان با شکست مواجه می

ی شویم که در بستر اینترنت، این، نحوهتر متوجه میها است؛ اما با نگاهی دقیقعامل شکست این کسب و کار

عرضه است که تاثیر بسزایی در میزان موفقیت کسب و کار دارد. تعداد بازدیدکنندگان و میزان توانایی کسب و 

قم کار را ر ها به مشتری، از مهمترین فاکتورهایی هستند که شکست یا موفقیت کسب وکار برای تبدیل آن

 سایت کسب وچه در عرضه به عنوان فاکتور اساسی مورد توجه است میزان مخاطبانی است که به وبزنند. آنمی

 .کنندکنند و با خدمت یا محصول آن ارتباط برقرار میکار مراجعه می

 :فاکتور اساسی موثر بر موفقیت یا شکست این کسب و کارها ۰۱

 جستجوعدم بهینگی در موتورهای  .۰

درصد افراد جستجوی خود برای دستیابی به محصول یا خدمت مورد نظرشان را با موتورهای جستجو آغاز  80

کنند. عدم توجه به جایگاه در موتورهای جستجو و نیز عدم تالش برای ارتقای آن، عاملی است تا کسب و کار می

د اثرگذاری این عامل بهتر درک شود بهتر است که حاش را از دست بدهد. برای اینبسیاری از مشتریان بالقوه

 .شودمیلیارد جستجو انجام می 5بدانیم که تنها در موتور جستجوی گوگل روزانه نزدیک به 

های مرسوم برای دیده شدن در موتورهای جستجو، استفاده از تبلیغات در موتورهای جستجو است یکی از روش

ت مبلغی، باالتر از دیگر نتایج جستجو قرار بگیرد؛ اما بر اساس آماری که دهد با پرداخکه به کسب و کار اجازه می

های کاربران را به خود درصد از کلیک 5منتشر کرده است این نتایج جستجو تنها  SimilarWeb سایتوب

 .انداختصاص داده

 های نامناسبمتن و نوشته .2

کنیم. شیوه تحریر و نگارش در وب دارای منتقل می نویسیم تمام پیامی است که به مخطابآنچه در وبسایت می

ی متنوع مخاطبان، از ها با مخاطب در عین حفظ جامعیت پیام بر گسترهچارچوب خاصی است. تناسب نوشته

 .های نوشتن در فضای وب است که باید متناسب با اصول انتقال پیام رعایت شودویژگی

 عدم تعهد .3

اندازی کنند؛ اما در حقیقت تعداد بسیاری کمی تند که کسب و کار خودشان را راهمند هسبسیاری از مردم عالقه

های بسیاری برای کنند و قدمها به این کار متعهدند. اکثریت افراد برای کسب و کارشان خیال پردازی میاز آن



 

 

ر دهند و دانجام نمیرسند به سبب عدم تعهدشان کار کنند؛ اما وقتی کار به عمل میادامه مسیرشان ترسیم می

 .شودنهایت این در جا زدن سبب شکست کسب و کارشان می

 ریزی ضعیفبرنامه .4

های مختلف وضعیف فعلی شود با جنبههایی که برای توسعه کسب و کار انجام میریزیدر بسیاری موارد برنامه

باید اقداماتی جهت تضمین اش در تناسب نیست. برای گسترش کسب و کار ابتدا آن به خصوص وضعیت مالی

های آن سنجیده شود تا فشار ناشی از کسب یک درآمد حداقلی برای بقای کسب و کار انجام شود و ظرفیت

ای، شرکت را از پای در نیاورد و با امکانات فعلی کسب و کار متناسب باشد. در بسیاری موارد های توسعهطرح

های رای کسب سود بیشتر و یا تصمیم مدیران برای گسترش فعالیتگذاران بایم که فشار سرمایهشاهد آن بوده

های فعلی اتفاق افتاده است، نه تنها رشدی به همراه نداشته بلکه شرکت که بدون توجه به وضعیت و ظرفیت

 .کسب و کار را به ورطه نابودی کشانده است

 لشکر یک نفره .5

که باید در تمامی تصمیمات مرتبط با کسب و کارشان دخالت کنند گونه احساس میگذاران اینبسیاری از بنیان

ی کسب و کار مشکل خاصی به وجود نیاورد؛ های نخست توسعهداشته و اظهار نظر کنند. شاید این رویکرد در گام

های کسب و کار به صورت تخصصی پیگیری شود، بهتر از بایست هر یک فعالیتهای بعدی که میاما در گام

هایی که خود حائز تخصص هستند ورود کنند و در سایر موارد نظرات افراد متخصص را ان تنها در حوزهگذاربنیان

گذاران در امور تخصصی ضمن تضعیف رابطه ایشان با افراد جای بنیانهای نابهمورد توجه قرار دهند. دخالت

 .شودسوی نابسامانی میساز آسیب دیدن عملکرد مجموعه و حرکت آن به متخصص فعال در شرکت، زمینه

 عدم تناسب اقدامات با اهداف کسب و کار .6

شود تر کند. هر تصمیمی که گرفته میاش نزدیکشود باید کسب و کار را به هدف اصلیهر قدمی که برداشته می

 مکنیم باید تناسب آن را با هدف عالی شرکت بررسی کنیم و از خودمان بپرسیو هر هدف جدیدی که ترسیم می

هایشان تصمیماتی میگیرند و دست به ها در مسیر فعالیتدهیم. بسیاری از شرکتکه چرا این اقدام را انجام می

زنند که هر چند به خودی خود و یا در کوتاه مدت سودآور هستند؛ اما به سبب عدم تناسب با هدف کارهایی می

. امری که ممکن است عالوه بر ایجاد سردرگمی، دارنداصلی، شرکت را از پیمایش سریع و درست مسیرش باز می

 .ها عقب بیندازدشرکت در را در رقابت



 

 

 مشخص نبودن مخاطبین هدف .7

ها دسترسی پیدا کرد، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در بازاریابی توان به آنهایی که میشناخت مخاطب و محل

های شناخت بازار را که هزینهگیرند و برای ایندیده میو فروش است. بسیاری از کسب و کارها این موضوع را نا

آید که کنند. هر چند در ابتدا به نظر میپرداخت نکنند، با یک دیدگاه کلی نسبت به مخاطبین کارشان را آغاز می

 تی اضافی که برای دسترسی به مخاطب پرداخشود؛ اما در نهایت به خاطر هزینهها میاین کار سبب کاهش هزینه

 .انجامدشود و نهایتا به شکست می، فعالیت این کسب و کارها اقتصادی نمیشود و همچنین نرخ جذب پایینمی

 های اجتماعیاستفاده ناصحیح از شبکه .8

های اجتماعی افزایش فروش و گسترش آگاهی نسبت به برند را به همراه این گزاره که افزایش فالوورها در شبکه

که مراحل اولیه رشد خود را پشت سر گذاشتند، به های اجتماعی پس از اینیست. شبکهدارد لزوما درست ن

در واقع  های تبلیغاتی کاهش دادند.های ارگانیک را در مقابل دسترسیهای تبلیغاتی تبدیل شدند و دسترسیبنگاه

ی تبلیغات پرداخت ینهها هزهایی است که برای آنآید، پستها میچه بیشتر به چشم مخاطبین این شبکهآن

است  (influencer) شده است. در حال حاضر این محتوای تولید شده توسط مخاطبین و همچنین افراد اثرگذار

 .های اجتماعی معرفی شده استکه به عنوان گزینه بازاریابی بهتری نسبت به جذب فالوور در شبکه

ها بسیاری از کسب و کارها به خصوص استارتاپهای اجتماعی با وجود ضعیف شدن دسترسی ارگانیک در شبکه

ها نداشته و صرفا ای برای آندهند که بجز تحمیل هزینه، آوردههای بازاریابی خود قرار میآن را یکی از اولویت

 .دهدی مالی در تنگنا قرار میها را از جنبهآن

 نداشتن پلن کسب و کار .9

ای نیستیم؛ اما باز هم باید سندی داشته باشیم های چند ده صفحهد پلنکه در عصر حاضر دیگر نیازمنبا وجود این

که در آن اهداف کسب و کار در چارچوب مشخصی تعیین شده باشد. بسیاری از کسب و کارها بر اساس یک 

ر ذهن هایی که دکه تقلیدی از یک کسب و کار دیگر هستند. بسیاری از چیزگیرند یا اینی جدید شکل میایده

های تقلیدی نیز های اجرایی مواجه شوند. در خصوص طرحپندارند، در عمل با پیچیدگیاحبان ایده بدیهی میص

گیریم و نسبت به آن دانش داریم، تمام چیزی نیست که در آن جریان دارد؛ لذا در چه از کسب و کار الگو میآن

تجربه تهیه شده و مورد ارزیابی شود. ساده ی کسب و کار به کمک افراد متخصص و با هر صورت نیاز است نقشه

 .انگاری و اهمال در تهیه نقشه کسب و کار از دالیل اصلی شکست کسب و کارهای آنالین است



 

 

 گذاراننداشتن توافق حقوقی مشخص بین بنیانگذاران و سرمایه .۰۱

که به مرحله ؛ اما همینبسیاری از کسب و کارهای آنالین پیش از رسیدن به سود دهی حال و روز خوبی دارند

شوند: مناقشه بر سر سهم افراد از سود کسب و کار. چون بسیاری رسند، با یک مشکل بزرگ مواجه میسوددهی می

های محدودی قابل شروع هستند، این سرمایه در حلقه دوستان و آشنایان از کسب و کارهای آنالین با سرمایه

های مالی و بازکردن روی این ارتباطات و در نظر نگرفتن واقعیت شود. در بسیاری مواقع حسابآوری میجمع

شود افراد چارچوب حقوقی مشخصی در خصوص مالکیت و تقسیم سود شرکت اقتصادی کسب وکار سبب می

تواند موجب بروز اختالفات اساسی بین شود. این مشکل میمشخص نکنند که در مراحل بعدی مشکل ساز می

 .ار را به تعطیلی بکشاندافراد شود و کسب و ک

 


