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 اهداف كوچک در كسب و كار

 .کٌذ یم کَچک را ضوا کار ٍ کسة کَچک، ّذف

 خَد تِ تاٍراًِ،خَد خَد ٍ کاهثخص یّا ییضگَیج د،یکي ىیتذٍ یًاسل یّا ّذف ّزگاُ کِ است ىیا تیٍاقع

 قادر کِ میریگ یم میتصن ها. میا رفتِیپذ را ضکست م،یکي تاٍر را خَد داستاى ّزگاُ ها. اتٌذی یم تحقق

 آى تِ ٍّزگش کي دیتَل ساىیم ىیّن تِ مییگَ یم کٌٌذُ دیتَل تِ سپس ٍ م،یتفزٍش هقذار کسیا تَد میخَاُ

 .میفزٍش یًن اًذاسُ

 

 

 صذ رٍساًِ کِ دیریگ یم میتصن ضوا. دیضَ تشایج یفزٍش خزدُ کار ٍ کسة ٍارد دیخَاُ یم کِ دیکي تصَر

 تِ کِ دیخَاُ یم آًاى اس ٍ دیسى یم تلفي کٌٌذ یم آهادُ را تشایج لیٍسا کِ یکساى تِ رٍ ىیا اس ٍ دیتفزٍش تشایج

 ٍ سثش، فلفل چقذر ،یپپزٍى چقذر کِ کٌٌذ یم حساب آًاى. کٌٌذ ارسال ُیاٍل هَاد ضوا یتزا تشا،یج صذ اًذاسُ

. کٌٌذ یم ارسال ضوا یتزا ریپي ٍ یفزًگ گَجِ سس ر،یخن ُیها ّوزاُ را آًْا ٍ دیدار اسیى یکَل یهاُ تعذاد چِ

 ٍارد بیتزت ىیا تِ ٍ دیدُ یم جعثِ سفارش جعثِ ساسًذگاى تِ ٍ تٌَر سفارش تٌَر، ساسًذگاى تِ ضوا سپس

 یم تشایج ۷۰ فقط اٍل یرٍسّا در د،یکي یم تاس را خَد یتشایج هغاسُ یٍقت یٍل. دیضَ یم کار ٍ کسة ىیا
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 یم کار چِ آًْا تا کِ است ىیا سَال. است هاًذُ ضوا دست یرٍ تشایج یس کِ است هعٌا آى تِ ىیا.دیفزٍش

 د؟یکي

 صذ فزٍش یتزا یابیتاسار تزًاهِ کی دیتا د،یتفزٍش د،یا ساختِ را آًچِ توام دیخَاُ یم اگز. دیدار اًتخاب دٍ

 میتصن دیتَاى یم کِ است آى گزید راُ. دیدُ سفارش فزدا یتزا گزید یتشایج ّفتاد ، سپس ٍ دیکي ىیتذٍ تشایج

 چْل است، هاًذُ ضوا یتزا تشایج یس کِ آًجا اس صَرت ىیا در کِ دیتساس دیتفزٍش دیتَاى یم قذر ّز کِ دیریتگ

 داد دیخَاُ سفارش گزید یتشایج

 را ٍیسٌار دٍ ّز دییایب. فزٍخت دیًخَاُ رٍس در تشایج ّفتاد اس شیب ٍ ، دیا کزدُ ضکست اعالم ضوا تعذ، رٍس

 دیخَاُ یم رٍس اس یٍقت چِ کِ ىیا ُیضة یهَضَعات درتارُ دیتا کی ضوارُ یٍیسٌار در. میکي لیتحل ٍ ُیتجش

 دیخَاُ یم ایآ ای ٍ ، ریخ ای دیخَاّاى را هٌشل در تشایج عیتَس ریًظ یگزید خذهات ایآ د،یکي جیتزٍ را تشایج دیخز

 را ضوا یتشایج هزدم چزا کِ را هسالِ ىیا دیتا ىیّوچي. دیکي فکز کاهال ر،یخ ای دیکي عزضِ یا قطعِ یتشایج

 ٍادار را آًاى تا دیدُ اًجام دیتا یعول چِ ای دییتگَ هزدم تِ دیتا یهطلة چِ کِ دیابیدر ٍ دیکي لیتحل خزًذ یًن

 فزٍش کِ دیدار هطخص ّذف کی ضوا. ًذیگَ یم هقصذ یسیر ،تزًاهِ ىیا تِ. تخزًذ را ضوا یتشایج کِ دیکي

 اگز. تاضذ عذد ىیا تِ یابیدست یهثٌا تز دیتا تاىیّا یریگ میتصن یتوام ، ىیتٌاتزا است، رٍس در تشایج صذ

 ای صذیس دیضا ای تشایج ستیدٍ فزٍش آى ّذف کِ دیرس دیخَاُ یا تزًاهِ تِ تایًْا د،یکي ىیچي ّوَارُ

 تَد خَاّذ رٍس در تشایج چْارصذ

 اگز ٍ د،یفزٍخت تشایج ّفتاد اٍل، رٍس در ضوا. میتٌذاس است، تز راحت اریتس کِ دٍ ضوارُ یٍیسٌار تِ یًگاُ حال

 یّا ًِیّش تعذاد ىیا کِ فزض ىیا تا..) ضَد خَب است هوکي ضوا ٍضع اتذ،ی اداهِ رٍس در تشایج ّفتاد فزٍش

 کار ٍ کسة ىیا اس یتشٍد اد،یس احتوال تِ ٍ دیرٍ یم شیج تِ لٌگاى لٌگاى تٌْا ضوا یٍل( کٌذ یم ىیتام را ثاتت

 ضذ دیخَاُ خارج

 یم که یسانیم بز د،یبفزوش دیتوان یم که یتعداد ای و فزوش سانیم یجا به را خود بزنامه اساس

 ٍ ّا تزًاهِ ضاهل کِ ضَد یم آغاس یابیباسار کار آى اس تعذ .دیبگذار د،یبفزوش که دیدار اسین ای دیخواه

 ییّا یریگ میتصن تلکِ ست،یى ” یالیخ “یسیر تزًاهِ کی ىیا. رساًذ یم ّذف تِ را ضوا کِ است ییفکزّا
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 ىییپا را خَد اّذاف جْت یب. آى تِ دىیرس ، سپس ٍ دیضَ هَفق تا دیتفزٍش دیدار اسیى آًچِ درتارُ است

 تاضذ دیخَاست یم کِ ستیى یّواى دید دیخَاُ دیدیرس آى تِ یٍقت رایس ضًَذ، ”یافتيی دست”ضتزیب تا دیاٍریى

 

 


