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7اصلثابتشدهبرایرشدکسبوکار
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

آغاز  را  خودشان  کسب وکار  و  هستند  کارآفرینی  مشغول  بسیاری  افراد  روزها  این 

اما  است؛  عالی  بسیار  کنید،  آغاز  را  کاری  چنین  اگر شما هم می خواهید  کرده اند. 

اگر به اندازه  کافی مراقب نباشید، تمام تالش ها یتان تنها به ایجاد یک شغل برای 

خودتان منتهی شده و نمی توانید کسب وکاری را راه اندازی کنید که به اندازه کافی 

رشد کرده و موفق شود.

به  را  رشد  قابل  کسب وکار  یک  باید  روید،  فراتر  بودن  خویش فرما  از  اینکه  برای 

که  کنید  به شیو ه ای عمل  باید  کار  این  انجام  برای  کنید.  پایه ریزی  مناسب  شکلی 

کسب وکارتان کمترین وابستگی را به شما که مالک آن هستید داشته باشد. رشد یک 

کسب وکار معموال شامل هفت اصل کلیدی می شود که در چهار مرحله  مجزا اتفاق 

می افتد:
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مرحله1:ساختنیکبنیانمستحکمبرایرشدکسبوکارتان
ابتدا  خودتان،  تالش  و  ورودی  به  آن  وابستگی  کاهش  و  کسب وکار  رشد  برای 

باید یک بنیان قوی پایه گذاری کنید. بهترین راه برای انجام این کار، این است که 

زمینه ای که شرکتتان در آن شکل می گیرد را مشخص کنید. منظور از زمینه، بازاری 

که در آن فعالیت می کنید، افرادی که با آن ها مشغول رقابت هستید و جایگاهی 

که دوست دارید در بازار به دست آورید است.

1.ساختنیککسبوکار،نهیکشغل
بیشتر افراد فکر می کنند برای اینکه کسب وکارشان را رشد دهند باید بیشتر تالش 

کنند. این تصور اشتباه است. اگر در این مسیر گام بردارید، رشد کسب وکارتان را 

محدود خواهید کرد. به جای این کار باید تالشتان را صرف ساختن کسب وکاری 

کنید که بتواند حتی در غیاب شما هم فعالیتش را به خوبی انجام دهد. سعی کنید 

دنبال ساختن یک کسب وکار باشید نه اینکه یک شغل فوق العاده برای خودتان 

خلق کنید.

2.سیستمها،تیمهاوکنترلها
برای رشد شرکتتان، استخدام افراد مناسب کافی نیست. رشد پایدار مستلزم این 

است که از استعدادهایی که دور خود جمع کرده اید به 3 روش حمایت کنید:

سیستم ها: این ها فرآیندها و روندهای قابل اعتماد و تکراری هستند که این امکان 

را به شرکت می دهند که محصوالت و خدماتی باکیفیت عالی تولید کند. هنگامی که 

سیستمی در اختیار داشته باشید که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند، دیگر 

وابسته  دارند  فوق العاده    عملکرد  که  افرادی  دیگ  و  شما  تالش های  به  شرکتتان 

نخواهد بود.
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تیم: افرادی که دور خود جمع کرده اید بسیار مهم هستند. نه تنها الزم است بهترین 

افراد را برای کسب وکارتان جذب کنید، بلکه باید یک فرهنگ فوق العاده هم بین 

آن ها ایجاد کنید. فرهنگی که ایجاد می کنید به رفتار آینده اعضای تیمتان شکل 

می دهد و یکی از مهم ترین سنگ  بناهای رشدتان خواهد بود.

کنترل ها: یعنی فرآیندهای امنیتی و محافظتی که از شرکتتان در برابر فعالیت های 

نامناسب و غیرمنتظره اعضای تیم محافظت می کند. برای اینکه شرکتتان را رشد 

دهید، تیمتان باید این اختیار را داشته باشد که در چارچوب مالحظات امنیتی که 

در نظر گرفته اید وظایفش را انجام دهند.

3.شناختنمشتریها
اگر در آرزوی رشد کسب وکارتان هستید، برای شناختن مشتریان و فهمیدن اینکه 

چرا کسب وکار شما را انتخاب کرده اند وقت بگذارید. سعی کنید خواسته ها، ترس ها، 

آرزوها، دردها و چشم انداز مشتریان را درک کنید. 

اگر این کار را به خوبی انجام دهید، این شانس وجود دارد که راهی سود ده برای 

خلق ارزش بیشتر برای آن ها پیدا کنید و به این ترتیب جایگاه ویژه ای برای خودتان 

درست کنید که هیچ کس نتواند آن را از شما بگیرد.

مرحله2.نقاطکلیدیرابرایایجادرشدشناساییکنید
هر کسب وکاری نقاط مستعدی دارد که می تواند برای رسیدن به یک رشد سریع 

از آن ها بهره برداری کند. هنگامی که این نقاط مستعد را تشخیص دادید، باید در 

یک صفحه یک برنامه دقیق، واضح و قابل اجرا بنویسید که همه افراد بتوانند برای 

اجرای استراتژی موردنظرتان از آن استفاده کنند.

4.داشتنیکبرنامهاستراتژیکمستحکم
رشد به نقاط قوت احتیاج دارد. تنها با متمرکز کردن منابع محدودتان روی نقاط 
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قوت کسب وکار می توانید عملکرد خوبی داشته باشید و رشد کنید. برای رسیدن به 

رشد مدنظرتان به یک برنامه استراتژیک بلندمدت و برنامه های یک صفحه ای 90 

روزه احتیاج دارید که به روشنی مشخص کنید باید روی چه چیزهایی تمرکز کنید.

5.آیندهرابهخوبیپیشبینیکنید
در دنیای امروز که تغییرات به سرعت رخ می دهند، حفظ شرایط موجود ایده بسیار 

خطرناکی است، به ویژه اگر دنبال رشد هستید. 

رویکرد بهتر این است که یاد بگیرید تحوالت را پیش بینی کنید و روندهایی که 

در حال شکل گیری هستند را تشخیص دهید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، 

می توانید با نوآوری خود جلوتر از سایر رقبا قرار بگیرید و فرصت های رشد را از آن 

خود کنید. همچنین قادر هستید تغییرات مخرب را به خوبی از سر بگذرانید.

مرحله3.غلبهکردنبرقابلپیشبینیترینموانع
همه افراد فکر می کنند کسب وکارشان منحصربه فرد است؛ اما اگر می خواهید شانس 

خود را در گسترش و رشد کسب وکارتان باال ببرید، باید برای این کار 5 سیستم زیر 

را کنار هم داشته باشید:

1. فروش/بازاریابی

2. عملیات اجرایی

3. مالی

4. تیم

5. رهبری
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6.کنارزدنهمهموانع
رشد  برابر  در  پیش بینی  قابل  موانعی  گفته  شده،  پایه های  این  از  هرکدام  درون 

وجود دارد. برای اینکه بتوانید شرکتتان را رشد دهید باید بر این موانع غلبه کنید.

مانع رشد 1: فروش و بازاریابی

برای اینکه رشد کسب وکارتان با موفقیت انجام شود باید سیستم فروشتان را تغییر 

دهید و به جای اینکه محصوالتی که خودتان تولید می کنید را بفروشید، محصوالتی 

که توسط سیستم، تیم و فرآیند کنترل تولید می شود را به فروش برسانید.

مانع رشد 2: اجرا

عملیات اجرایی شامل خلق و رساندن محصول یا خدمات می شود. ایجاد ارزش 

بیشتر و بهتر که همراه با رشد کسب وکار باشد، با استفاده از سه مفهوم زیر محقق 

می شود:

1. ساختن سیستم های حرفه ای

2. سیستم نهایی کسب وکارتان را ایجاد کنید

3. همبستگی حیاتی

مانع رشد 3: مالی

بیشتر کسب وکارها سیستم های مالی مشخصی ندارند. بخشی از فرایند رشد به 

استخدام افرادی مانند یک مدیر مالی ارشد مربوط می شود تا زیرساخت های مالی 

پیچیده تری ایجاد کند.

مانع رشد 4: تیم

برای اینکه در آینده نزدیک کسب وکارتان را به شکل قابل توجهی رشد دهید، الزم 

است که استعدادهای عالی را جذب و حفظ کرده و اجازه دهید به خوبی شکوفا 

شوند.
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مانع رشد 5: رهبری

برای اینکه رشد با موفقیت انجام شود، به یک تیم رهبری خوب احتیاج دارید که 

چشم انداز درستی داشته باشد، تصمیمات استراتژیک کالن مناسبی بگیرد و برنامه 

خوبی برای افزایش ارزش سهام شرکت داشته باشد.

مرحله4.یادگیریمدیریتوبهرهگیریبهتراززمان
همه افراد در شرکت بسیار درگیر کارهایشان هستند و احتماال از خودتان می پرسید 

چگونه می توانم زمان الزم را برای رشد پیدا کنم. راه حل مناسب افزایش زمان کار 

نیست، بلکه باید زمانتان را به گونه ای مدیریت کنید که دست کم هفته ای 8 ساعت 

وقت به رشد شرکت اختصاص دهید. اگر استراتژی مناسبی انتخاب کنید می توانید 

به این هدف دست پیدا کنید.

7.اززمانتانبهخوبیاستفادهکنید
بخواهید  که  باشد  این  به چالش رشد شرکت ممکن است  واکنش محتمل  یک 

شب ها یا آخر هفته هم کار کنید. اما این راه حل کارایی شما را کم می کند چرا که 

در طول هفته به اندازه کافی کار می کنید. چیزی که احتیاج دارید استفاده بهتر از 

زمان است به شکلی که برای رشد دادن به شرکت هم، زمان کافی داشته باشید.
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