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 کنیم؟ مدیریت را خود کوچک وکارهای کسب چگونه

 

 

 تا باشید فروش میزان لحاظبه برتر شرکت هزار055 حتی یا 055 از یکی حتما نیست الزم

. بریدب بهره خوب تجاری عملکرد به دستیابی برای مقاله این در شدهگفته نکات از بتوانید

 اصول، این از برخی اجرای با هم، خوب بسیار کوچکِ کارهای و کسب از بعضی درواقع

 ایبر و هستید کاری و کسب صاحب نیز شما اگر. اندرسیده موفقیت به و کرده پیشرفت

 و ولاص از استفاده با و باشید همراه ما با ادامه در توانیدمی کنید،می تالش آن در موفقیت

 و رشد مسیر در است، شده مطرح مقاله این در که کوچک کارهای و کسب مدیریتِ نکات

 .بردارید گام خود تجارت پیشرفت

 اشاره رستوران صنعت از خیالی و فرضی هاییمثال به مقاله این مختلف هایبخش در

 هاعتصن تمام درمورد اینجا در شدهبیان اصول که باشید داشته توجه باید البته. کنیممی

 سراغ هاییرستوران خود حوالی در شاید. نیست رستوران صنعت مختص و دارد کاربرد

 ودخ کار و کسب حفظ برای دلیل همین به و کنندنمی پیروی اصول این از که باشید داشته

 .شوندیم بسته نکات این نکردنرعایت علتبه نیز درنهایت البته. کنندمی تالش سختیبه

 

 نیست کافی تنهاییبه دانش .1

 

 افیک شما برای همین کنید تصور نباید هستید، متخصص خود کاری یزمینه و رشته در اگر

 خود کار اول، روز در وقتی. برخوردارید کار و کسب صاحبان ضروری هایویژگی از و است

 مهجو شما شرکت سمتبه فورا مشتریان باشید داشته انتظار نباید کنید،می شروع را

 ت،نخس گام در. برخوردارید کارتان برای کافی دانش از که دلیل این به فقط همآن بیاورند،

 .کنید آماده و کاریروغن را خود کار و کسب هایچرخ تا دارید نیاز مدیریت و بازاریابی به
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 غذا و آشپزی به که عشقی دلیلبه که ایددیده یا شناسیدمی آشپزی عاشق یا سرآشپز چند

 ریان،مشت اندک استقبالِ دلیلبه بعد سال چند یا ماه چند و کرده باز رستورانی اند،داشته

 ددرمور باید مردم نیست؛ کافی تنهاییبه خوب غذای یتهیه ببندند؟ را آن اندشده مجبور

 و منظم ایشیوهبه را کارتان و کسب باید عالوهبه. بیایند سراغش تا بدانند شما غذاهای

 و دارید نیاز مالی و مالیاتی کارشناسان هایوصیهت به کار این برای. کنید اداره ثرٔ  مو

 .بگیرد دست در را امور سکان باتجربه، مدیرکلی باید نیز درنهایت

 

 کنید استخدام را مناسب افراد .2

 

 در کافی یتجربه و دانش از مثال ولی هستید متخصص خود یرشته در فنی نظر از اگر

 بازاریابی به مربوط امور انجام برای را مناسبی افراد باید نیستید، برخوردار بازاریابی

 رفندت. کنند پیدا تمایل شما به مراجعه برای مردم شودمی موجب بازاریابی. کنید استخدام

 وستاند به را تانشرکت و برگردند شما شرکت به دوباره مردم کنید کاری که است این بعدی

 .کنند توصیه نیز خود

 

 نکنید استخدام را تاندوستان .3

 

 برای افراد که ایمبوده آن شاهد بارهاوبارها ولی برسد، نظربه بدیهی مسئله این شاید

 دوستی به تواندمی اینکه برعالوه کار این. اندرفته خود آشنایان و دوستان سراغبه استخدام

 بآسی نیز شما کار و کسب به ببرد، بین از را هادوستی گاهی حتی و برساند آسیب شما

 ستدو بسیاری احتیاطِ با باید ولی باشد، سودمند کار این است ممکن گاهی البته. زندمی

 او برای شفاف طوربه را خود کاری یحیطه و دوستی یحیطه حتما و کنید استخدام را خود

 . بود خواهید دیگری شخص کار، محیط در بداند تا کنید مشخص
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 در طورکلیبه. باشد تاندوست و شما بین بسیاری وگویگفت نیازمند است ممکن کار این

 متفاوتی برخوردهای و رفتارها آن از پس و کار زمان در باید خود، دوستان استخدام صورت

 .نکنید قاتی دوستانه روابط با را کاری مسائل و باشید داشته

 

 دارد زیادی اهمیت ریزیبرنامه استراتژیِ نگیرید؛ ناگهانی هایتصمیم .4

 

 فعالیت به شروع رستوران یک از بخشی صاحب عنوانبه اخیرا که بگیرید نظر در را فردی

 د،بو خواهد موفقی رستوران درنهایت و گرفته قرار خوبی مکان در رستوران این. است کرده

 الشت بیشتر باید رستوران صاحبان منطقه، آن در کارهاوکسب رونق کاهش بهباتوجه ولی

 .کنند ترک را آنجا رضایت با همچنین و شوند جذب آنها رستوران به مشتریان که کنند

 

 محلی رستوران این به غذا صرف برای شهر مردم از بسیاری آزاردهنده، بسیار شبی در

 پاسیوِ در دیگر،ازسوی و نداشت وجود کافی یخدمه رستوران در. بودند کرده مراجعه

 کتر را رستوران نیز سرآشپزها از یکی میان،دراین. باریدمی شدیدی باران نیز رستوران

 از یکی: گرفتند ناگهانی و نسنجیده هاییتصمیم رستوران صاحبان ازآن،پس. کرد

 ظرنبه. بود کاری هایشیفت تمام در رستوران یخدمه تعداد برابرکردن دو آنها هایتصمیم

 هاآن یخدمه تعداد کار این با. نبودند آگاه آن عواقب از ایده این اجرای از پیش آنها رسیدمی

 پرداخت باید که ایساعتی دستمزدهای درنتیجه. یافت افزایش الزم حد از بیش بسیار

 نیز هاانعام از پیشخدمت هر سهم و یافت افزایش غیرضروری و تصاعدی طوربه کردند،می

 پایان به شب آنکه از پیش خدمه از تعدادی اغلب،. کرد پیدا کاهش توجهیقابل میزانبه

 ستد از را خود کارکنان بهترین رستوران دلیل همین به و کردندمی ترک را رستوران برسد،

 .دادمی
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 لیو ،«کنند استخدام بیشتری یخدمه نیست؛ مشکلی اینکه خُب،: »بگویید خود با شاید

 اندندیده آموزش خوبیبه که ایخدمه از استفاده و اندمقدم خط یمنزلهبه رستوران یخدمه

 زیادی اهمیت خوب یخدمه حفظ بنابراین. است کار پایان معنیبه ندارند، کافی یتجربه و

 .بود آورزیان بسیار تصمیمی رستوران، صاحبان ناگهانیِ تصمیم این درواقع. دارد

 

 نیست خوب همیشه سازمان درون از نیرو جذب و ارتقا .5

 

 به روش این و کنند تالش بیشتر شودمی موجب سازمان در کاربهمشغول کارکنان ارتقای

 بایدن هرگز ولی. نیست شکی این در. دهدمی کارکردن برای بیشتری انگیزه کارکنان بعضی

 الزم هایمهارتمجموعه گاهی زیرا کنید، جذب سازمان درون از صرفا را خود موردنیاز نیروی

 .ندارد وجود وجود،م کارکنان پایگاه در

 

 انمی از صرفا را هانوشیدنی قسمت متصدیانِ که بگیرید نظر در را رستورانی مثال برای

 را خود هایتوانایی پشتکار، و تالش با پیشخدمتی اگر. کندمی استخدام رستوران کارکنان

 و هاپیشخدمت البته. کند پیدا ارتقا هانوشیدنی قسمت متصدی به تواندمی کند، ثابت

 مچنینه. نیست انتقالقابل آنها هایمهارت و نیستند یکسان هانوشیدنی قسمت متصدیان

 ندارند، را هانوشیدنی قسمت در کارکردن ظریفِ نکات درک توانایی هاپیشخدمت یهمه

 ینا در هانوشیدنی قسمت متصدیان که است طبیعی بنابراین. شلوغ رستورانی در همآن

 یاندازه به موقعیت این در کارکردن برای و باشند نداشته کافی مهارت معموال رستواران

 تند،نیس برخوردار هانوشیدنی کردنترکیب درمورد کافی دانش از آنها. نباشند آماده کافی

 مدیریت برای مناسب سرعت و ریتم از و کنند آماده سرعتبه را هانوشیدنی توانندنمی

 واگذارکردن با درواقع. نیستند برخوردار نیز شلوغ هایزمان در هانوشیدنی قسمت

 پرتاب آتش درون به را آنها است، خارج افراد این یعهده از که تریسنگین هایمسئولیت

 تشآ هایشعله میان در یا: کنند تالش خود بقای برای خطا و آزمون با مجبورند آنها و ایدکرده

 .شوند اخراج اینکه یا کنند، رها را خود کار درنهایت و بروند پایین
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 دارند اصرار زیرا داد، خواهند دست از را خود کار و کسب درنهایت رستوران این صاحبان

 ارتقا را رستوران هایپیشخدمت رستوران، از خارج از ایحرفه متصدیانی استخدام جایبه

 را لوغیش رستوران وقتی. کنند تبدیل ناشایسته و کفایتبی متصدیانی به را آنها و دهند

 رفتنپیش درست برای ضروری عنصری خوب، کارِ نیروی کارگیریبه کنید،می اداره

 .کارهاست

 

 باشید داشته ثبات و هماهنگی یعنی خوب کار و کسب .6

 

 را دیگر موارد از یکهیچ اگر حتی. است خوب کاری و کسب داشتن اصلی کلید هماهنگی

 است اینکته همان هماهنگی. باشید داشته ثبات و هماهنگی باید حتما کنید،نمی رعایت

 عینی تجسم و پیشگام دونالدمک نمونه، برای. کنندمی کار آن براساس فرنچایزها که

 شوید، وارد دنیا هرجای در دونالدمک هایشعبه از یکی به وقتی. است ثبات و هماهنگی

 چیزی چه دهید، سفارش (quarter pounder) پاوندر کوارتر همبرگر اگر دانیدمی دقیقا

 و غذا حجم تا گرفته دهندهتشکیل مواد از: دانیدمی را هاویژگی یهمه کنید؛می دریافت

 .آن مخلفات و هاچاشنی همچنین

 

 شانرستوران کنندمی تصور آن صاحبان که بگیرید نظر در را کاریتازه رستوران مقابل، در

 مواد و ارائه ینحوه در همیشه نیز رستوران سرآشپزِ. است فانتزی و رؤیایی بسیار

 اندتومی کار این با کندمی فکر و دهدمی تغییراتی رستوران اصلی غذاهای یدهندهتشکیل

 این در وقتی مثال ولی. شودمی بهتر روز هر آنها کیفیت که کند عرضه متنوعی غذاهای

 چه دارد، ادویه چقدر شما غذای دانیدنمی هرگز دهید،می سفارش آالقزل ماهی رستوران

 ثباتیبی و ناهماهنگی با. است شده درست چگونه غذا و شودمی سِرو آن همراه چیزهایی

 به دنرسی برای کنند؛ مراجعه شما به دوباره که باشید داشته وفاداری مشتریان توانیدنمی

 .باشید باثبات و مطمئن باید هدف این
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 و نکارشناسا با همکاری و هااستراتژی برای مناسب ریزیبرنامه ایگری،حرفه بودن،باثبات

 ازنو را چرخ نباید. است موفق و یکدرجه کاری و کسب داشتن رمزِ آنها نظرات از استفاده

 این زا نیستم مجبور و است متفاوت دیگران با من کار و کسب بگویید باخود و کنید اختراع

 کار و کسب بگویم باید سفانهٔ  متا و شده ثابت ازاینپیش چرخ کارایی. کنم یرویپ قوانین

 ارتانک و کسب مدیریت پس از خوبیبه اگر. ندارد دیگر کارهای و کسب با چندانی تفاوت شما

 .بس و همین. گرفت خواهد رونق کارتان بربیایید،

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 


