
 

 و کار رهبری کسب

م  برای خیلی از ما داشتن کسب و کاری برای خود بسیار جذاب است و خیلی از ما دوست داری 
و کار صحبت   برای خود کار کنیم. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم در مورد رهبری کسب 

درست  مسیر  در  بتوانید  تا شما  کسب کنیم  داشتن  قطعًا  بردارید.  قدم  خود تری  برای  وکار 
اما همان طور هم میمی هایی خود را تواند سختیتواند مزایای بسیار زیادی داشته باشد، 

وکار وکار و یا حین داشتن کسب اشد. به همین خاطر اگر شما قبل از راه اندازی کسبداشته ب
 .وکار خود را رونق دهیدتوانید کسب مهارت رهبری را یاد بگیرید، با زمان کمتری می 

کسب که  افرادی  ایدهبیشتر  کنند  می  اندازی  راه  جدیدی  برای  وکار  خاصی  تفکرات  و  ها 
آن  وکار خود دارند که درکسب این رهبری و ها میابتدا باعث پیشرفت  اما در نهایت  شود 

وکارها در دارد. به همین خاطر است که خیلی از کسب ها را سرپا نگه می مدیریت است که آن 
 .شوندهای اول خود با شکست روبرو می سال

 با این وضعیت برای مدیریت و رهبری بهتر چه کاری باید انجام داد؟

 

 بهترین راه مدیریت و رهبری کسب و کار چیست؟

از مهارتوکارهای موفق را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می اگر کسب  های رهبری در شویم 
هایی اند استراتژی تکیه بر همین مهارت توانسته    اند و به خاطرکسب و کار خود استفاده کرده 



 

پیدا کرده و آن ها را پیاده سازی کنند. با توجه به این موضوع در ادامه   برای موفقیت خود  
و کار را که مورد نیاز شما است تا بتوانید با یاد گیری آن ها   های رهبری کسب ی از ویژگیبرخ

 .کسب و کار خود را رونق دهید، مورد بررسی قرار خواهیم داد

 شناخت کسب و کار - 1

خواهید راه اندازی کنید اولین قدم برای رهبری کردن کسب و کار شناخت شغلی است که می
ل به کار هستید. بسیاری از افرادی که در حرفه خود موفق هستند شناخت و یا در آن مشغو 

خوبی وکار خود را بهها و موانع کسبفراوانی نسبت به شغل خود دارند به همین خاطر چالش 
 .ها را برطرف کنندتر آن توانند راحتشناسند و میمی

انید چگونه در بازار رقابت بازی  شناسید می د همچنین وقتی در بازار رقبا و مشتریان خود را می
 و کار  رهبری کسب/ .کنید که بتوانید به موفقیت برسید

 باور داشتن به حرفه خود  - 2

ها در مورد باور داشتن به خود صحبت های زیادی شده است و ها و دورهدر بسیاری از کتاب
این موضوع ت اما  أثیر زیادی در  شاید همین موضوع به نظر شما یک مسئله تکراری باشد ، 

وکار خود شود شما برای رشد و پیشرفت کسب وکار شما خواهد داشت؛ زیرا باعث می کسب
 .تالش بیشتری کنید و انگیزه بیشتری به دست آورید

 



 

 های مدیریت یادگرفتن روش - 3

راه برای  انکارناپذیر  و  اصل بسیار مهم  کسباین یک  کافی اندازی  است. بدون دانش  وکار 
بازاریابی نمی امورمالی، مدیریت، تولید و  توانید برای شروع یک  دربارٔه تجارت، حسابداری، 

 .وکار تصمیم بگیریدکسب

 .رسندهیم به نتیجٔه مطلوب نمیهای شما بدون تسلط به این مفا بهترین ایده 

 .یک مدیر هم باید فروشندٔه خوبی باشد هم بتواند خوب تصمیم بگیرد

 های روشن داشته باشیدارتباط .2

افراد است به همین خاطر   از اصول مدیریت شفاف سازی وظایف  بهتر است شما یاد  یکی 
 .ها گوشزد کنیدی به آن درستدهند را به  بگیرید کارهایی را که کارمندانتان باید انجام 

 یادگیری برنامه ریزی - 4

از مهارت  کارهای الزم برای پیشرفت را   های رهبری کسب یکی دیگر  است بتوانید  این  کار  و 
برنامه ریزی کنید. ابتدا باید تبر خود را تیز کنید، یعنی بدانید قرار است به کجا بروید و با چه  

ی برنامه دقیقی برای رشد و پیشرفت حرفه خود داشته  هایی این کار را انجام دهید. وقتروش
 .و نتایج بهتری به دست خواهید آورد  تر کار خواهید کردتر و هوشمندانهباشید سریع 

 ایجاد استاندارد  - 5

دهی کنید تا بتوانید آن ها را به راحتی و با  توانید کارها را با ایجاد استاندارد سازمان شما می
 .ببرید تا در نهایت بتوانید کارها را به دیگران واگذار کنیدسرعت بیشتری، پیش  



 

 

 تفویض اختیار - 6

مشاغل می ترسند کارها را به دیگران بسپارند به همین دلیل بیشتر   خیلی از مدیران و صاحبین
ای هستند و همین موضوع درنهایت می تواند موانع زیادی برای    ها درگیر کارهای حاشیه زمان 

 .آوردتر را به وجود  تمرکز روی کارهای مهم 

 باال بردن بهره وری  - 7

ر بازار رقابت از دیگران جلو بزنید باید دائمًا  وکار خود را رشد دهید و زودتر دبرای اینکه کسب 
بهره وری خود را افزایش دهید. به طور مثال شما می توانید روی آموزش کارمندان خود کار 

 .کنید و یا خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارائه دهید

 شناخت موانع  - 8

رسانند.  ود یا ضرر را به ما میشاید به این نکته توجه کرده باشید که بعضی از کارها بیشترین س 
 و کار چیست ؟  رهبری کسب /توان از طریق قانون این موضوع را می

درصد نتایج را به وجود   80درصد کارها    20گوید  مورد بررسی قرار داد. این قانون می  ۲۰- ۸۰ 
است. به   20درصد موانع به وسیله    80آورد و یا   آمده  اتفاقات به وجود  کارها و  از    درصد 

 .درصد را پیدا کنید و سعی کنید راه حلی برای آن پیدا کنید 20همین خاطر شما باید این 



 

 ات را قورت بده قورباغه  - 9

از ما دوست داریم کارهای ساده   این کار باعث می خیلی  انجام دهیم؛ زیرا  شود و راحت را 
ها تأثیر زیادی در احساس خوبی داشته باشیم .ما اگر بخواهیم با خود صادق باشیم این کار 

  80درصد کارها    20وکار ما نخواهند داشت. همان طور که در باال هم به آن اشاره کردیم  کسب
درصدی را در اولویت   20درصد نتایج را به وجودمی آورند به همین خاطر شما باید این کارهای  

د پیشرفت قرار دهید حتی اگر سخت باشند تا بتوانید با سرعت بیشتری در کسب و کار خو 
 .کنید و تبدیل به یک رهبر موفق شوید

 

 مدیریت مالی  - 10

کسب  از  هزینه خیلی  نکردن  مدیریت  و  درست  مالی  مدیریت  نداشتن  دلیل  به  ها  وکارها 
ا ورشکست شده  درستی بشناسند به  ز مدیران باید نیازهای کسب و کار خود را بهاند. خیلی 

ای باید برای مواد اولیه بپردازند، چه مقدار حقوق باید به کارمندان دهند،  طور مثال چه هزینه 
های جاری شرکت چیست؟ شما به عنوان مدیر و رهبر یک کسب و کار باید بتوانید این   هزینه 
 .ممکن مدیریت کنیدها را به بهترین شکل هزینه 

را با   مدیریت مالی در زندگی و کسب و کار برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد میکنم مقاله
 دقت بخوانید 

https://mbc.coach/what-is-personal-financial-management/


 

 قواعد بازی  - 11

از مهارت اینکه    های رهبری کسب یکی دیگر  است؛ یعنی  بازار  بازی در  کار دانستن قواعد  و 
بفهمیم رقبای ما در حال چه کار هستند و ما چگونه باید با آن ا رقابت کنیم و خود را ارتقا 
دهیم. همچنین ما باید بازار کار خود را در نظر بگیریم تا بتوانیم بهترین اقدام را در شرایط  

 .مختلف انجام دهیم

 کمک گرفتن از دیگران  - 12

ز کمک دیگران استفاده خواهیم کسب و کار خود را راه اندازی کنیم بهتر است ا وقتی ما می
وکار خود را رونق توانیم سرمایه گذارانی پیدا کنیم تا بتوانیم کسب کنیم به همین دلیل می

از  دهیم اما در آن مورد بهتر است هوشمندانه عمل کنیم زیرا مدیریت سرمایه استفاه درست  
 .تواند به تثبیت ما در بازار رقابت کمک فراوانی کندآن می 

 فتن رهبری یاد گر  - 13

هایی صحبت کردیم که شاید شما را دچار سردرگمی کرده باشد تا به اینجای کار در مورد مهارت
ها را داشته باشم و توانم تمام این مهارت؛ زیرا ممکن است با خود فکر کنید من چگونه می 

این مهارت این است ر ها را ندارم. نکته یا اصالً همه  هبری هم  ای که باید به آن توجه کنید 
کس یک رهبر به دنیا  هایی که در زندگی وجود دارد آموختنی است و هیچمانند تمام مهارت

های مرتبط و ای مختلف آموزشی، دیدن فیلم توانید با شرکت در دورهآید. پس شما می نمی
 .یا حتی داشتن یک مربی کنار خود، مهارت رهبری را یاد بگیرید و یا آن را تقویت کنید

ه بسیار مهم دیگر اینجا وجود دارد که باید به آن توجه کنید. این نکته بیان می کند یک نکت 
آموخته که در نهایت همه چیز به خودتان برمی  این شما هستید که باید  ای خود را گردد و 
 .عملی کنید و در این راه به مهارت برسید



 

 

 تفاوت رهبران کسب و کار با افراد معمولی

انجام دادیم به  وکار ، روش های متفاوتی طورکلی رهبران کسب با این تعاریفی که ما در باال 
 .نسبت به سایر افراد دارند

آید، بسیار صبور هستند ها به وجود می ن هایی که برای آ خیلی از رهبران موفق در برابر چالش 
شوند، در عوض از موقعیت به وجود آمده ها افتاده است ناامید نمیو از اتفاقاتی که برای آن 

کنند و از آن برای رشد های موجود را به فرصت تبدیل میکنند و چالش نهایت استفاده را می 
 .کنندو پیشرفت خود در کسب و کار خود استفاده می

کنند تا اینکه بخواهند فقط حرف بزنند به همین خاطر شکست را به  این افراد بیشتر عمل می 
دانند ،به همین خاطر هر روز پذیرند و آن را راهی برای پیشرفت های خود می عنوان تجربه می

ما تر از دیروز هستند و در بازار رقبا از همه یک سر و گردن باالترند؛ اما ناراحت نباشید ش موفق
توانید به کمک علم و دانش و تمرین و در نهایت ایجاد آگاهی در خود به این مهارت نیز می 

 .کاربردی دست پیدا کنید

 و کار  رهبری کسب+ کالم آخر 

است. به همین خاطر برای   اساس یک حرفه و یا بیزینس موفق  کار پایه و  رهبری کسب و 
را یاد بگیریم و کارهایی که باید برای تبدیل اینکه در این راه موفق شویم باید مهارت رهبری  



 

توانید شدن به یک رهبر موفق صورت بگیرد را انجام دهیم . رهبری نیز یک مهارت است که می
 .با شرکت در کارگاه ها و سمینارها و خواندن کتاب های مربوط این مهارت را یادبگیرید

 آیا دوست دارید این مهارت را یاد بگیرید؟ 

 برای رهبری کسب و کار خود چه کارهای دیگری باید انجام دهیم؟  به نظر شما

 آیا نمی دانید از کجا شروع کنید؟

 


