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برای خواندن جدیدترین مطالب مدیریت و 

بازاریابی به سایت مدیرسبز مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب 

عضو سایت مدیر سبز شوید!

از تالش  از مدتی دست  آغاز می کنند. ولی بخش عمده آن ها پس  را  زیادی کارشان  هر سال کسب و کارهای 
برمی دارند و کسب و کارشان را تعطیل می کنند، چون هیچ رشدی در کار نیست! پایه ای ترین دالیل اینکه بسیاری 

از کسب وکارهای کوچک در طی سال ها رشد نمی کنند موارد زیر هستند:

مشغولشدنبهکارهایفرعی  .۱
معموال مدیران به کارهای فرعی مشغول هستند و خیلی از کارهایی که انجام می دهند بیشتر کار یک کارمند است 
و نه کار مدیر. دلیل پرداختن به کارهای فرعی و کم ارزش، فرار از کارهای مهم تر و جسورانه تر است. پس اگر 
کارآفرین هستید خودتان را پشت کارهای کم  ارزش پنهان نکنید. با کارهای کلیدی  و مهم مواجه شوید. کارهای 
مهم می تواند پرداختن به بازاریابی، تصمیم گیری درباره استخدام و اخراج، تولید محصول جدید، طراحی استراتژی 

و … باشد. هربار قبل از انجام کاری از خودتان بپرسید: این کار واقعا باید توسط مدیر انجام شود؟

رهبرینکردنارکستر  .۲
ارکستر خودش خیلی خوب ساز می زند و  ندارند. یک رهبر  را  ارکستر  از کارآفرینان دیدگاه یک رهبر  بسیاری 
به کارش مسلط است، ولی ترجیح می دهد به جای انجام کارها، مدیریت کارها را به عهده بگیرد. بدترین رهبران 

ارکستر کسانی هستند که اگر کسی خوب ساز نمی زند به جای او شروع به ساز زدن کنند!
واگذاری کارها یکی از مهم ترین مهارت های یک مدیر است. اگر اغلب کارها را واگذار می  کنید و به دیگران اعتماد 
دارید، رهبر ارکستر خوبی هستید. اگر فکر می کنید هیچ کس در دنیا کارها را به خوبی شما انجام نمی دهد و اغلب 

کارها باید توسط خودتان انجام شود، شما بیشتر یک نوازنده هستید و نه رهبر ارکستر.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر سبز است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.



دسترسی به جدیدترین مطالب آموزشی در زمینه بازاریابی، مدیریت، تبلیغات و کارآفرینی در سایت مدیرسبز

استفادهنکردنازاهرم  .۳
اهرم هر فعالیتی است که در کسب وکار انجام می دهیم و از ما وقت و انرژی ناچیزی می گیرد، ولی بازگشت سرمایه 

مثبتی دارد یعنی سود به ما می رساند.
بنابراین اهرم ساختن در مدیریت بدین معنا است که در کسب وکارمان کارهایی را انجام دهیم که خودمان خیلی 

درگیر آن نباشیم ولی برای ما سود ایجاد کند.
مثال یک اهرم خوب در کسب وکار این است که تیمی درست کنید که در نمایشگاه ها شرکت کنند. اگر بتوانیم با 
این کار یک سود مختصر ایجاد کنیم، یک اهرم ساخته ایم. ما در محل کار خودمان هستیم ولی یک سود جانبی به  
صورت اتوماتیک و خودکار ایجاد می شود. کسب و کارهای قوی از اهرم های زیادی استفاده می کنند. برای ساختن 

اهرم شاید نیاز به سرمایه گذاری باشد، ولی وقت و انرژی ما آزاد می شود.

کاهشانگیزه  .۴
حفظ انگیزه باال یکی از سخت ترین کارهای دنیا است! گاهی به عنوان مدیر انگیزه مان کم می شود و می توان گفت 
انگیزه مدیر در کمتر از چند ثانیه مسری است و به کارکنان منتقل می شود. یک مدیر اگر همان اول صبح عصبانی، 
خسته و بااضطراب به محل کار برود خیلی بعید است که در آن روز کارمندانش با مشتریان، خوب رفتار کنند. شما 
به هر طریقی که با کارمندانتان رفتار کنید آن ها نیز به همان ترتیب با مشتریان رفتار می کنند. این یک اصل مهم 
در کسب و کار است. بنابراین وقتی انگیزه ما پایین است با تیم  بد برخورد می کنیم و تیم مان نیز خیلی خوب کارها 

را پیش نمی برد. پس باید راهی پیدا کنیم که به عنوان یک مدیر انگیزه باالی خود را حفظ کنیم.

نبودهدفوبرنامهریزی  .۵
فاجعه آمیزترین مورد در تمام موارد، همین مورد آخر است. خیلی از مدیران هیچ هدف، برنامه و یا طرحی ندارند که 
در آینده می خواهند چه کاری انجام دهند، حتی اگر نتوانند به آن برسند. با هدف گذاری می دانیم که می خواهیم به 

کجا برویم و چه پیشرفتی می خواهیم داشته باشیم.
یکی از مهم ترین دالیل کاهش انگیزه، نداشتن هدف است. وقتی شما می دانید که در این ماه باید به چه هدفی 

برسید، صبح خیلی باانگیزه تر از خواب بیدار می شوید و می دانید که چه کاری باید انجام دهید.
یکی از نشانه های خیلی خوبی که در این چند سال دیده ام و نشان می دهد که انگیزه مدیر کم شده است یا خیر، 
ساعت رفتن او به محل کار است. آیا همیشه راس یک ساعت مشخص سر کار می روید یا وقتی از خواب بیدار 
می شوید احساس می کند که اگر دیرتر هم برسید هیچ اتفاقی نمی افتد؟ اگر اینطور است احتماال هدف های بزرگ 

و ارزشمندی تعریف نکرده اید!


