
1

4 گام تا رسیدن به سیستم سازی
ژان بقوسیان - برگرفته از دوره ستارگان سیستم سازی

کارآفرینی که کسب و کار جدیدی راه اندازی کرده است نمی تواند در یک چشم به هم 

زدن یک سیستم قدرتمند درست کند. منظور از سیستم سازی آن است که کاری کند 

بیشتر کارها بدون دخالت مدیر به خوبی پیش برود. یک کارآفرین برای رسیدن به 

استقالل و ساخت سیستم کسب و کار معموال 4 گام را به ترتیب طی می کند. این 

چهار گام را باهم بررسی کنیم.

1. انجام کارها
انجام کارها می کند.  را صرف  اولین قدم یک کارآفرین بخش عمده وقت خود  در 

از انجام کارها این است که خود کارآفرین پاسخگوی تلفن ها است،  شاید  منظور 

الزم باشد محصوالتی پست کند،  پاسخگوی مشتریانی باشد که قبال خرید کرده اند و 

مشکل  دارند و… که معموال تمام این موارد بر دوش کارآفرین است. 
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اغلب در اوایل کار یک کسب و کار یک نفره وجود دارد و کارآفرین به جای فکر کردن 

درباره واگذاری کارها و … باید سعی کند خودش با سرعت و توان بیشتری کار کند 

و به تمام کارهای الزم رسیدگی کند.

2. تصمیم گیری
به جایی می رسد که نمی تواند  بیشتر می شود کم کم  کارآفرین  همین طور که رشد 

به تنهایی کل این کارها را انجام دهد. اولین ایده ای که به ذهن این کارآفرین یا 

مدیر می رسد این است که کسب وکار یک نفره خودش را به یک کسب وکار بزرگ تر 

تبدیل کند و افرادی را به کسب وکار خودش اضافه کند.

با  کافی  آشنایی  که  دلیل  این  به  کارآفرینان  یا  مدیران  معموال  مرحله  این  در 

را  نفر  چند  راحت  خیلی  نیستند  حرفه ای  خیلی  و  ندارند  استخدام  مهارت های 

استخدام می کنند و بعد از مدتی می بینند که نه تنها مشکالتشان حل نشده است 

بلکه خیلی بزرگ تر شده است. قبال کارها را خودشان به دقت و با سرعت انجام 

می دادند، ولی اکنون نه تنها کارها را خودشان انجام نمی دهند بلکه باید ساعت ها 

صرف کنند تا اشتباهات دیگران را تصحیح کنند! کارمندان مرتب از این کارآفرین 

سواالت زیادی دارند که باید به آن ها پاسخگو باشد.

در این حالت معموال تمام کارهای کلیدی کسب وکار دست مدیر می ماند و بقیه 

کارها واگذار می شود. مثل این است که اول کار کارآفرین یک مغز دارد و دو دست! 

سپس زمانی که چند نفر را استخدام می کند همان یک مغز وجود دارد که تعداد 

دست های اضافه شده به کسب وکار بیشتر می شود. 

ولی تمام تصمیمات و تمام جزئیات باز توسط همین مدیر گرفته می شود. بنابراین 

اتفاقی که می افتد این است که اضطراب بیشتر می شود و با وجود کارکنان، باز هم 

کارها به خوبی پیش نمی رود.
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اگر در این مرحله باشیم هیچ وقت نمی توانیم حتی به یک مسافرت یک هفته ای 

برویم. نمی توانیم یک روز را استراحت کنیم و تحت این اضطراب هستیم که اگر 

در خانه استراحت می کنیم باید به ده ها یا صدها سوال پاسخ دهیم و همیشه این 

مشکل وجود دارد و حل نمی شود.

بنابراین به جای اینکه کار راحت تر و بهتر شود شرایط بدتر شده است و در این 

حالت مدیر به کسی تبدیل می شود که بیشتر یک مشاور است که حالل مشکالت 

است و مرتب مراجعه های زیادی به خود مدیر وجود دارد.

در این مرحله بسیاری از مدیران تصمیم می گیرند که کسب وکارشان را کوچک تر 

کنند به این دلیل که ترجیح می دهند به جای اینکه ساعت ها وقت خود را صرف 

توضیح دادن مطالب کنند، خودشان خیلی سریع تر کارها را انجام دهند.

3. واگذاری
این  باید به قدم سوم برود یعنی کم کم به  این مدیر متوجه می شود که  باالخره 

نتیجه می رسد که کافی نیست کارها را به دیگران واگذار کنیم. کار مهم تر این است 

که تصمیم گیری ها را واگذار کنیم؛ یعنی تیم و کارمندانمان را طوری آموزش دهیم 

که برای هر مورد کوچک الزم نباشد به ما مراجعه کنند، از ما سوال کنند یا اجازه 

بخواهند.

وقتی یک مدیر به این مرحله می رسد کسب وکارش بهتر می شود، اضطرابش کمتر 

می شود و هرکدام از کارمندان بخش عمده کار را کم کم یاد می گیرند و بدون نیاز به 

اینکه مرتب از مدیر سوال بپرسند کسب وکار را پیش می برند.

می تواند  راحت  خیلی  که  است  رسیده  به جایی  کسب وکار  معموال  گام  این  در 

اغلب  که  است  این  دارد  وجود  که  نکته ای  ولی  کند.  پرداخت  را  هزینه هایش 
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به راحتی  را  بتوانند هزینه هایشان  که  تا حدی است  فقط  کسب وکارها رشدشان 

پوشش دهند و سود مختصری هم باقی بماند. بنابراین کار به صرفه ای نیست که 

این کسب وکار را ادامه دهیم به این دلیل که آن مدیر با توانایی هایی که دارد اگر 

در جای خوبی استخدام می شد شاید همان درآمد را کسب می کرد و هزینه های 

مالیات و… را نداشت.

در این گام آزادی مدیر بیشتر شده است. اگر به مسافرت برود خیالش راحت است. 

البته شاید الزم باشد به چند پیام یا تماس پاسخ بدهد. 

کسب  و کارش  جزئیات  تمام  به  دیگر  می گیرد.  هم شکل  جدید  نگرانی  یک  البته 

تسلط ندارد و تمام اتفاقات زیر نظرش نیست. همکارانش تصمیم هایی می گیرند 

که حتی شاید از آن ها بی اطالع باشد.

4. سیستم سازی
گام چهارمی وجود دارد که اگر کارآفرین به این قدم نرسد معموال هیچ وقت رشد 

قابل توجهی در کسب وکارش ایجاد نخواهد شد. 

قدم چهارم این است که این مدیر تبدیل به »سیستم ساز« می شود. سیستم ساز 

بیشتر زمانش را به تعریف پروژه و برنامه ریزی می پردازد. همچنین سعی می کند 

برای مشکالت کسب و کارش راهکارهای سیستمی پیدا کند.

بنابراین در اول کار یک کارآفرین یا مدیر صرفا یک انجام  دهنده کارها است و این 

به جایگاهی می رسد که دیگر فقط مدیر نیست و یک  و  را طی می کند  مراحل 

سیستم ساز است. او اکنون فرد بسیار ارزشمندتری است و هر روز وقت خود را 

صرف انجام کارهایی نمی کند که کارمندان از عهده اش برمی آیند.

در این گام کارآفرین مدیران و افراد قابل اعتمادی دارد که مدیریت کارها به عهده 

آنان است. او به جای درگیر شدن در چزئیات کسب وکار سعی می کند راه هایی برای 
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رشد سریع تر بیابد. هر کارآفرینی برای موفقیت های بزرگ، در نهایت باید به این 

گام برسد!
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