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مقاله 3 ابزار الزم برای شروع مسیر کارآفرینی

اوایل حرکت کارآفرینانه تان سه قدم هست که باید بردارید تا رویای تان را به واقعیت تبدیل 

کنید.

1- زمان مناسب را تعیین کنید.

2- سرمایه الزم را تهیه کنید.

3- سرعت باالی خود را پیدا کنید.

مدیریت زمان داشته باشید

مطمئنًا بعد از راه اندازی کسب و کارتان، زمان کاری تان عوض خواهد شد. یعنی مثال از 9 

صبح تا 5 بعدازظهر کار قبلی تان را انجام می دهد و از 5 بعدازظهر تا 9 شب به کسب و کار 

خودتان می پردازید.

این وقت زیادی است. برای اینکه طبق برنامه عمل کنید و به جاده خاکی نزنید، یک سیستم 

می خواهید. باید زمانی را هم بگذارید برای خانواده و تفریح. همه چیز نباید فقط کار باشد.

باید تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیرید. می توانید از مطالبی که قبال در سایت منتشر 
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مقاله 3 ابزار الزم برای شروع مسیر کارآفرینی

کرده ام استفاده کنید:

از همان اول باید بدانید که چقدر زمان می خواهید و چقدر زمان می توانید روی کار خود 

بگذارید. چون کمک تان می کند اهداف بلندمدت واقع بینانه ای برای خودتان در نظر بگیرید. 

آن اهداف بلندمدت را باید به اهداف ماهانه و هفتگی تقسیم بندی کنید. اگر متوجه شدید 

باید  بودید،  برنامه ریزی کرده  برد که  از آن زمان می  به اهداف کوتاه مدت بیش  رسیدن 

درباره شان تجدید نظر کنید.

انجام همه این کارها تالش مستمر و هدفمند می خواهد.

سرمایه الزم را فراهم کنید: تأمین مالی کسب و کارتان

هیچ وقت برای شروع کردن جست و جوی منابع مالی برای راه اندازی کسب و کارتان، زود 

نیست.

اگر ایده تان بزرگ باشد، شاید بتوانید از سرمایه خودتان استفاده کنید ولی شاید سال ها 

وقت الزم باشد تا سرمایه ای که می خواهید، فراهم شود.
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استفاده از سرمایه دیگران راه بهتری است. ولی شاید به ضررتان تمام شود. وقتی از بقیه پول 

قرض می گیرید، خودتان را در جایگاه پایین دست قرار می دهید. 

سرمایه اسپانسرهای تان در خطر است و همین عامل، دست و پای تان را خواهد بست. آنها 

همه جور محدودیت برای تان می تراشند و دائم، گزارش از شما می خواهند و وقتی شرایط 

ناجور شود، همان ها که به شما اعتقاد داشتند، بدترین دشمن تان خواهند شد.

سریع حرکت کنید: موقع کار روزانه، پستی و بلندی هایش را یاد بگیرید

عمیقًا باور دارم بهترین راه ثروتمند شدن، راه اندازی کسب و کار خودتان است و به عنوان 

یک کارآفرین محتاط، بهتر است وقتی کسب و کار خودتان را راه بیندازید که از جای دیگر، 

درآمد ثابت داشته باشید. وقتی سر کار می روید، می توانید همه ی اطالعات الزم را برای 

هدایت کسب و کار یاد بگیرید.

مربی  یک  که  است  این  الزم  دانش  یادگیری  راه  ترین  مطمئن  و  ترین  ساده  ترین،  سریع 

استخدام کنید، کسی که قبالً کار مدنظرتان را با موفقیت انجام داده است.
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این ایده اصالً جدید نیست.

در اواخر قرون وسطی و در دوران رنسانس، هنرمندان جوان برای یادگیری فنون مختلف، 

پیش استادان، کارآموزی می کردند. »میکل آنژ« شاگرد »دوناتلو«، بزرگترین مجسمه ساز 

آن دوران بود. این سیستم باعث پرورش تعداد زیادی از بزرگ ترین هنرمندان و موسیقی 

دانان تاریخ شد. 

عالقمندان، سایر مهارت ها مثل بنایی، نجاری و قایق سازی را هم با کارآموزی شروع کردند. 

هنوز هم روش اصلی و اولیه برای شروع هر مهارتی کارآموزی است.


