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 کوچک کارهای و کسب موفقیت راز 4

 زا خیلی و شودمی تحسین جهان سراسر در متحده ایاالت در کار و کسب مدیریت سیستم

 برای اشتیاق سیستم این یبرجسته خصوصیت دو. دارند آن از تقلید در سعی کشورها

 ایهجامع هیچ. هستند هدف آن به رسیدن راستای در تغییر به تمایل و بهتر ایآینده ساختن

 در غرق انقدر گاهی ما. ندارد جسارت و جرئت جدید کارهای و کسب ایجاد در اندازه این به

 دیگران از را ابتدایی اصولی باید کنیممی فراموش که شویممی خودمان افکار و هاایده

 ایهشرکت ترینموفق و ترینبزرگ از مدیریت اصول آموختن از ترمهم چیزی چه و بیاموزیم

 .است جهان

 صمتخص خود فعالیت یزمینه در فنی نظر از دیدن، آموزش بدون حتی کارآفرینان از بسیاری

 زا بخشی ،«مدیریت» از ما منظور اینجا رد. شناسندمی خوب هم را مدیریتی اصول و هستند

 پشت هایفعالیت به بیشتر بلکه شود،نمی مربوط فنی هایتخصص به که است کار و کسب

 عدم ابتدایی، هایسال همان در کوچک، کارهای و کسب بودن ناموفق علت. پردازدمی صحنه

 هب بلکه نیست، خدمات یا محصوالت در ضعف آنها بودن ناموفق علت. است صحیح مدیریت

 .شودمی مربوط صحنه پشت در صحیح مدیریت نبود

 تغییر باید مدیریتی هایتکنیک رسید، خاصی سطح به و کرد رشد کاری و کسب اینکه محضبه

 برای سطح این. شد خواهد مواجه مشکل با نظر مورد کار و کسب صورت این غیر در کند،

 میلیارد 3 تا 5 یساالنه فروش و کارمند 55 تا 5 حدود داشتن کوچک کارهای و کسب از یاریب

 رهایکا و کسب وقتی حال، این با است، کمتر هم گاهی و بیشتر مبلغ این گاهی. است تومان

 مدیریت جای به و کند تغییر باید کار و کسب آن صاحب رسند،می مرحله این به کوچک

 دیلتب راهبردی متفکر به فنی متخصص از و بگیرد عهده بر را هاانسان مدیریت محصوالت،

 نیست، آسان کار این دانیممی همه و عادات از بسیاری در تغییر ایجاد یعنی امر این. شود

 .باشد خود کوچک کار و کسب در موفقیت عدم شاهد باید کند، رشد نتواند مدیر اگر اما
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 دارند؟ ناموفق کارهایی و کسب با تفاوتی چه موفق کارهای و کسب

 خصوصیات شانمدیران که است این ناموفق کارهای و کسب به نسبت آنها مزیت ترینمهم

 ل،ک در. اندبخشیده بهبود و داده تغییر کارشان و کسب در پیشرفت هدف به را خود فردی

 .دارند آن کلی معنای در زندگی و کارشان و کسب به مثبتی نگاه آنها

 

 که هاییکار از تا شد خواهید پشیمان بیشتر ایدنداده انجام زندگی در که کارهایی از دیگر سال بیست

 ات بسپارید باد دل به را خود کشتی. شوید دور امن بندر از و بکشید را هابادبان پس. ایدداده انجام

 .بپرورانید سر در هارؤیا و کنید کشف جدید هایسرزمین

 تواین مارک –

 

 .آنهاست مدیران بودن قدم ثابت از ناشی کوچک کارهای و کسب در موفقیت

 .کنید مراجعه لغات فرهنگ به گردید،می موفقیت دنبالبه تالش و کار بدون اگر

 اسمیت. بی ماری

 

 .هستند صبوری مدیران آنها

 

 به آنها وید هر از بلکه شوند،نمی قائل تفاوتی فرصت و مانع بین که هستند افرادی موفق کارآفرینان

 .کنندمی استفاده خود نفع

 کیام ویکتور –

 

 .دارند پشتکار آنها
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 موفقیت به چقدر دانستندنمی شدن تسلیم هنگام افراد که است دلیل این به دنیا هایشکست از بسیاری

 .بودند شده نزدیک

 ادیسون توماس –

 

 راهبردی و تجاری طرحی ابتدا از موفق، کارهای و کسب صاحبان که است این نکته دومین

 را اشفلسفه و رسالت کار، و کسب مفهوم وضوحبه که کنندمی طراحی کارشان و کسب برای

 تعیین تجاری اهداف کنار در را شخصی اهداف آنها مکتوب، سندِ این در. دهدمی توضیح

 .گیرندمی نظر در اهداف آن به رسیدن برای هاییاستراتژی و مشخص زمان و کنندمی

 

 سازمانی ساختاری آنها صاحبان که است این کوچک کارهای و کسب موفقیت راز سومین

 اختار،س این. است شده کاریروغن خوبی به که کندمی کار دستگاهی مانند که اندداده توسعه

 تشویق دارند، کار در نقشی که را افرادی تمام هایش،روال و هاسیاست تمامی همراهبه

 نجاما نحو بهترین به را کارشان که افرادی برای و دهند انجام را شانتالش نهایت تا کندمی

 دهند،نمی نشان خود از را انتظار مورد رفتارهای که افرادی و گیردمی نظر در پاداش دهندمی

 انددهش منتقل نظر مورد افراد به و مشخص کامال هامسئولیت و وظایف ،جایگاه. کندمی تنبیه

 هایطرح و شغلی یتوسعه هایبرنامه آموزش،. شودمی بررسی منظم طوربه آنها عملکرد و

 مشارکت حد باالترین به را افراد تمامی که است شده طراحی شکلی به هاپاداش به مربوط

 ارزشمندترین را شرکایشان و کارمندان موفق، کارهای و کسب مدیران. کندمی تشویق

 .دانندمی خود دارایی
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 پشتیبانی هایسیستم یتوسعه کوچک، کارهای و کسب موفقیت راز آخرین و نچهارمی

 آنها، دفه و باشند خودکار یا دستی غیرمالی، یا مالی توانندمی هاسیستم این. است عملیاتی

 وبخ هاسیستم این اگر. آنهاست کردن کارآمد و سازمان هایفعالیت تمامی از پشتیبانی

 و کنند خالص روزانه هایفعالیت از بسیاری بار از را مدیران توانندیم باشند، شده طراحی

 از آمده دست به اطالعات. بدهند راهبردی هایطرح به رسیدگی برای بیشتری زمان آنها به

 یمال اطالعات دیگر و نقدینگی فروش، یدرباره حیاتی اطالعاتی ردیابی، هایسیستم این

. ندکنمی کمک وقت اسرع در تصمیمات بهترین گرفتن یبرا مربوطه مدیران به که هستند

 .دهندمی را الزم اخطارهای مدیران به شود، دیده سیستم در خطری اینکه از قبل آنها

 

 :هستند زیر شرح به کوچک کارهای و کسب موفقیت راز چهار خالصه، طوربه

 

 ایجاد خود در را پشتکار و صبر تعهد، مثبت، رفتارهای موفق، کارهای و کسب صاحبان .1

 .اندکرده

 

 .دارد وجود راهبردی و صحیح تجاریِ طرح یک .2

 

 در را شانتالش نهایت کندمی تشویق را افراد که است شده ایجاد سازمانی ساختاری .3

 .دهند انجام خود یمحوله وظایف

 

 را رشدا مدیران و ردیابی را عملکردها که شودمی استفاده عملیاتی پشتیبانی سیستم از .4

 یحصح مدیریت برای مهمی اطالعات که حالی در کند،می خالص روزانه کوچک هایفعالیت بار از

 .دهدمی قرار اختیارشان در کار و کسب
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 چیست؟ موفق تجاری طرح

 

 به که تجاری طرح. کنندمی فعالیت ایشدهریزیبرنامه چارچوب در موفق کارهای و کسب

. ودشمی نوشته سال سه یا دو برای معموال شود،می منجر کوچک کارهای و کسب در موفقیت

 کتشر قوت نقاط. دهدمی توضیح مشتریانش به رسانیخدمات در را شرکت رسالت طرح، این

 را اآنه بر غلبه هایراه و پیدا را ضعف نقاط. کندمی تحلیل و تجزیه بازاریابی و تجارت در را

 همچنین. کندمی مشخص را گذاریقیمت هایاستراتژی و هدف بازار. کندمی شناسایی

 یدنرس برای که کندمی شناسایی را کارها و کسب دیگر با مشارکت یا همکاری هایاستراتژی

 در موفقیت و سالمت برای حیاتی هایموقعیت دیگر طرح این. هستند حیاتی موفقیت به

 .دهدمی توضیح خوبی به نیز را بلندمدت در کوچک کارهای و کسب

 

 کارهای و کسب در موفقیت به رسیدن شانس شده،حساب و دقیق تجاری طرح داشتن با

 سمت به شما کار و کسب مؤثر، تجاری طرحی یک داشتن بدون. است زیاد بسیار کوچک

 عنایم به ریزیبرنامه در شکست: »گویدمی آمریکایی المثلضرب یک. رودمی پیش شکست

 .«است شکست برای ریزیبرنامه

 

 چیست؟ سازمانی ساختار

 

 .بیندازیم سازمانی ساختار به تریدقیق نگاه اینجا در دهید اجازه

 

 :هستند زیر شرح به سازمانی ساختار یسازنده هایبلوک ترینمهم
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 ینب ارتباطات و کشدمی تصویر به را سازمان عملیات اصلی کاربردهای که سازمانی نمودار

 دهد؛می گزارش را کاربردها این

 ملزومات و روابط از دقیق گزارشی همراه به متخصص کارکنان و ناظران مدیران، وظایفِ شرح

 یعالوهبه ،مسئولیت و وظیفه مهارت، کار، هر انجام در نیاز مورد جسمی و ذهنی

 کارهاست؛ این از کدام هر اجرایی هایاستاندارد

 بین روابط که خدمات و تدارکات هایبخش یا کارخانه کارگران برای کارها و وظایف فهرست

 و شانشغلی هایمسئولیت و هامهارت جسمی، و ذهنی ملزومات و دهدمی گزارش را آنها

 کند؛می مشخص را آنها اجرایی استانداردهای

 مداوم تپیشرف به را آنها و بررسی را کارکنان تمامی عملکرد شغلی، عملکرد ارزیابی سیستم

 کند؛می تشویق

 هایروال و هاسیاست راهنمای و کارکنان راهنمای کتاب شامل اطالعاتی هایدستورالعمل

 کند؛می معرفی را کارکنان از توقعات و کندمی مشخص را قبول قابل مرزهای که کاری

 تنگرف نظر در با شانخوب عملکرد ازای در آنها به که کارمندان تمامی برای پاداش سیستم

 .دهدمی پاداش شرکت سود از سهمی

 هاستفاد مورد روزانه صورتبه و باشند داشته قرار خود جای در سازمانی اجزای تمامی وقتی

 به شرکت دانندمی کارمندان. بود خواهد برخوردار هدف و ساختار از سازمان بگیرند، قرار

 ایشان. شناخت خواهند حرکت این در را خودشان نقش دقیقا و کندمی حرکت سمت کدام

 پاداش شانخوب عملکرد ازای در و چیست رودمی انتظار آنها از که رفتارهایی مرز دانندمی

 .کرد خواهند دریافت
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 چیست؟ عملیاتی پشتیبانی سیستم

 شتبرگ مجوز اعتبار، یا استخدام درخواست فرم مانند است فرمی سیستم، نوع ترینساده

 مدیریت و بینیپیش شامل سیستم از دیگر هایمثال. نقلوحمل یاجازه سند یا محصول

 این از بسیاری. هستند هاپاداش توزیع و مغایرت گزارش بودجه، یبرنامه نقدینگی،

 افزارهایرمن یا اکسل مایکروسافت مانند کامپیوتری پشتیبانی هایروش با معموال هاسیستم

 .هستند همراه دیگری تخصصی

 

 که است حسابداری سیستم کوچک، کارهای و کسب برای هاسیستم ترینمهم از یکی

 ساده هایسیستم این. باشد Peachtree یا QuickBooks مانند ایساده سیستم تواندمی

 روشف و خرید حد در شانفعالیت که هستند مناسب غیرتولیدی کارهای و کسب برای معموال

 هب را دریافتی و پرداختی هایحساب ها،فروشنده مشتریان، توانندمی همچنین آنها. است

 .نندک تهیه مدیریتی عالیِ هایگزارش که دارند را قابلیت این نهایت، در. کنند مدیریت خوبی

 

 دهندمی تغییر را محصولی اولیه مواد خرید از بعد و هستند تولیدی که کارهایی و کسب برای

 خاصِ هایافزارنرم بزرگ، مقیاس در فروشیخرده کارهای و کسب برای یا کنندمی تولید یا

 ینا چون شود، دقت باید هاسیستم این خرید از قبل. باشند ترمناسب شاید صنایع این

 یبهمحاس هستند، ساده هایسیستم از ترگران خیلی مدتبلند یاستفاده برای هاسیستم

 هب معمولی هایحسابرسی عهده از معموال ولی دهند،می انجام خوبی به را محصوالت یهزینه

 وانتمی سختی به معموال که دارند گزارش یتهیه برای مشخصی فرمت و آیندنمی بر خوبی

 .داد تغییر را آن

 افزارینرم یبسته داشتن حال، هر به باشید، داشته کاری و کسب نوع چه کندنمی فرقی

 کارمندان برای آن یاستفاده که واقعی زمان در روزانه معامالت یمحاسبه برای حسابداری

 رد سرعت به که امروز کار و کسب دنیای در. است تاناولیه نیازهای از بخشی باشد، راحت

 رشگزا یتهیه برای هاماه حتی و هاهفته تا ماند حسابدارها منتظر تواننمی است، تغییر حال

 .کنند صرف وقت
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 :هستند زیر شرح به کوچک کارهای و کسب برای نیاز مورد هاییسیستم دیگر

 

 لقاب هایحساب که شودمی استفاده بینیپیش برای سیستم این از :نقدینگی مدیریت

 هب و قرار خروجی مبالغ دیگر و پرداختی هایحساب مقابل در را ورودی مبالغ دیگر و دریافت

 جلوی برسد، راه از بحران اینکه از قبل و کنند بینیپیش را کمبودها دهدمی اجازه مدیران

 این اگر. بگیرند صورت زودتر هفته شش باید حداقل هانماییپیش این. بگیرند را آن

 در دقیقه 33 تا 55 از کمتر در تواندمی اداری کارمندان از یکی شود، اجرا خوبی به سیستم

 .کند آماده مدیران برای گزارشی هفته

 باید مسیست این. است حیاتی بسیار کنترل مدیریت در و ساله یک سود یبرنامه این :بودجه

 باشد فرص مبنای بر باید بندیبودجه اما باشد، مرتبط سازمان ایهزینه ساختار یپیشینه به

 ودکارخ صورتبه سیستم این. شوند توجیه باید( افزایش یا کاهش تنها نه) هاهزینه تمامی و

 هب سیستم این اگر. است مرتبط فروش حجم به مستقیما که کندمی ایجاد ماهیانه یبودجه

 .دارد نیاز هاداده مدیریت برای ساعت چند فقط باشد، شده تنظیم خوبی

 تا دکن کار خودکار صورتبه باید. است بودجه سیستم مکمل سیستم این :مغایرت گزارش

 شگزار این. کند تهیه گزارش ماهیانه صورتبه و مقایسه بودجه با را واقعی نتایج بتواند

 اقدام آنها مورد در سریعا باید مدیریت و هستند روروبه مشکل با که را هاییقسمت باید

 ماه در دقیقه 55 تا 53 باشد، شده تنظیم خوبی به اگر هم سیستم این. کند مشخص کند،

 .دارد نیاز گزارش کردن آماده برای زمان

 ایهحساب نقدینگی، در هفتگی تغییرات صفحه یک در گزارش این :کلیدی شاخص گزارش

 53. دهدمی نشان را کاالها موجودی لیست و فروش پرداخت،قابل هایحساب دریافت،قابل

 .است نیاز زمان هاگزارش این یتهیه برای هفته در دقیقه 55 تا

 هایبخش و کارمندان به مربوط هایهزینه ردِ کاربرگ، این: کار نیروی یهزینه کاربرگ

 و محاسبه دقت به سال در یا ساعت در کارمند هر کامل یهزینه. کندمی دنبال را سازمان

. ودش استفاده گذاریقیمت یمحاسبه و استراتژی در تواندمی گزارش این. شودمی گزارش

  یبسته تا شودمی داده کارمند هر به و اضافه آن به کارمند هر سود برای دیگری یبرگه
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 کردن روزبه برای کاری فصل هر در دقیقه 33 تا 55 سیستم این. کند محاسبه را خود پاداش

 .دارد نیاز زمان اطالعات

 شده، انجام هایهزینه و بودجه به توجه با سیستم این :محصوالت گذاریقیمت سیستم

 زا قبل خالصِ سود تواندمی همچنین. کندمی محاسبه خودکار صورتبه را محصوالت قیمت

 توجه اب سیستم این. کند محاسبه شده بینیپیش هایقیمت حسب بر نیز را مالیات پرداخت

 .گیردمی قرار استفاده مورد سازمان نیاز به

 به وجهت با کارمندان بین سود یعادالنه توزیع برای سیستمی این: پاداش یبرنامه کاربرگ

 ،شود اجرا خوبی به اگر. است هامسئولیت میزان و عملکرد سازمان، به شانوفاداری میزان

 .دارد نیاز زمان هاداده روزرسانیِبه برای کاری فصل هر در دقیقه 55 تا 53

 حجم به توجه با را شرکت سربهسر فروش سیستم، این :سربهسر ینقطه یکنندهمحاسبه

 در اساسی تأثیر که را مهمی تصمیمات همچنین. کندمی محاسبه سال یا هفته روز، در فروش

. کندمی تحلیل و تجزیه درآیند عمل یمرحله به اینکه از قبل دارند، سازمان ایهزینه ساختار

 .گیردمی قرار استفاده مورد شرکت نیاز میزان به سیستم این

 با ،فروش حساب به که است هاییگزارش یتهیه برای سیستم این :هفتگی فروش گزارش

. ندکمی رسیدگی ساالنه و ماهیانه هفتگی، صورت به هافروشنده و محصوالت گروه به توجه

 .دارد نیاز زمان روزرسانیبه برای هفته در دقیقه 33 تا 55

 رحمط مقاله این در که کوچک کارهای و کسب در موفقیت برای مدیریتی اصول خالصه، طوربه

 یا کی که ایصندلی. شوند گرفته نظر در صندلی یک یپایه چهار عنوانبه توانندمی شدند،

 اگر ولی ت،اس بیشتر ثباتش کمی پایهسه صندلیِ. است ثباتبی کامال باشد داشته پایه دو

 تهداش پایه چهار باید صندلی ترینباثبات. شودمی واژگون بگیرد، قرار آن روی زیادی وزن

 .باشد

 

 یادآوری کنندمی تضمین را شما کوچک کارهای و کسب موفقیت که راز چهار دیگر بار یک

 :کنیممی
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 باپشتکار؛ و متعهد مثبت، ارشد مدیریت

 راهبردی؛ کار و کسب یبرنامه و کار و کسب از مشخصی مفهوم

 یافته؛سازمان و کارآمد سازمانی

 .آن خوب عملکرد از اطمینان و سازمان از پشتیبانی برای خودکار و ابتدایی هایسیستم

 .اردد موفقیت برای بیشتری شانس باشد، برخوردار اصلی رکن چهار این از که کاری و کسب

 

 

 

 کرامت احمدرضا

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

 


