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5مزیتسیستمسازیکسبوکار
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

سیستم سازی کسب وکار مزایای فراوانی دارد. منظور از سیستم سازی، بهینه کردن 

کارها  تمام  کسب وکار،  در  دخالت  کمترین  با  بتوانیم  تا  است  ابزار  و  اسناد  افراد، 

به خوبی و بدون اشتباه پیش برود.

این کار نیاز به صرف وقت و انرژی دارد و شاید برخی از کارآفرینان قانع نشوند که 

این تالش ارزشش را دارد. در ادامه به 5 مزیت مهم سیستم سازی می پردازیم.

1.کمشدناضطرابشما!
اگر  اضطراب در محل کار معموال نتیجه نداشتن کنترل بر کارها و فرایندها است. 

مشتری زنگ زده و سوالی می پرسد که بخش پشتیبانی شما پاسخش را نمی داند، 

اضطراب شما بیشتر خواهد شد. اگر بدانید همکاران شما درباره محصول توضیح 
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اشتباهی می دهند، اضطراب می گیرید. اگر مشتری شدیدا اعتراض می کند و از قبل 

فکر نکرده اید چگونه به او پاسخ بدهید، اضطراب می گیرید.

اگر بدانید همه چیز تحت کنترل است و همه همکاران با توجه به دستورالعمل هایی 

که به آن ها داده  شده عمل می کنند، اضطراب کمتری خواهید داشت. همچنین 

اگر از خارج محل کار به تمام اطالعات کلیدی دسترسی داشته باشید، حس خوب 

کنترل بر کسب وکارتان باعث آرامش می شود.

2.داشتنوقتکافی
مدیر  یک  کار  اصال  که  می دهند  انجام  کارهایی  روز  طول  در  مدیران  از  بسیاری 

نیست. اگر اغلب کارهایی که در روز انجام می دهید، توسط کارمندان خوب قابل 

واگذار  مناسب  افراد  به  و  کنید  ترک  را  کارها  آن  زودتر  باید هرچه  است،  انجام 

کنید. دلیل واگذار نکردن معموال بی توجهی به سیستم سازی است. اگر شما قبل 

برای  روشی  و همچنین  کنید  کارهای مهم، دستورالعمل هایی درست  واگذاری  از 

ارزیابی کار واگذار شده تعریف کنید، بیش ازحد نگران واگذاری کارها نخواهید بود.

شما اگر به جای انجام کارهای غیرمدیریتی، بیشتر بر بهبود سیستم کسب وکارتان 

تمرکز کنید، خیلی زود وقت زیادی خواهید داشت که می توانید برای استراحت، 

تفریح یا حتی توسعه بیشتر کارتان استفاده کنید.

یکی از مهم ترین کارهای یک مدیر، فکر کردن است!  اگر همیشه درگیر کارهای ریز 

و درش باشید، فرصت کافی نخواهید داشت تا در آرامش فکر کنید و راهکارهای 

جدید بیابید.

3.کنارگذاشتنریزمدیریت
اگر مطابق اصول سیستم سازی، فرایندها را به درستی طراحی نکرده باشید، مجبور 
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کارها  مطمئن شوید  تا  کنید  دخالت  کارهای همکاران  جزئیات  تمام  در  هستید 

را  کارکنان  کار  دقیقه یک بار  اگر هر چند  انجام می شود.  کافی  با دقت  و  درست 

ریز  درگیر  بدهید؛ چون  انجام  بزرگ  کارهای  نمی توانید  بررسی می کنید، هیچ گاه 

مدیریت هستید و فرصت نخواهید داشت به پروژه های بزرگ بپردازید.

 

4.رشدکسبوکارتان
رشد سریع کسب وکارتان به کیفیت فرایندهایی وابسته است که برای بازاریابی، 

فروش و توسعه استفاده می کنید. اگر روال دقیق و مشخصی برای تبلیغات و فروش 

محصوالت دارید، می توانید با تبلیغات بیشتر کارتان را توسعه بدهید. بسیاری از 

کسب وکارها حتی اگر تبلیغات موفقی دارند، تمام جزئیات الزم را ثبت نمی کنند تا 

بعدها بتوانند دقیقا همان فرایند را تکرار کنند و نتیجه مطلوبی کسب کنند.

اگر برای بسته بندی و ارسال سفارشات فرایند دقیق و مشخصی دارید، اگر تعداد 

سفارشات بیشتر شد، با مشکل مواجه نخواهید شد. اگر فرد جدیدی به تیم اضافه 

شود، دقیقا می داند کار بسته بندی  و ارسال را چطور باید انجام بدهد.

5.کاهشخطاهادرکسبوکار
خطاها در کسب وکار بسیار پرهزینه هستند! خطاها نسبت مستقیمی با هزینه ها 

دارند. هرچه تعداد خطاها در کسب وکار بیشتر باشد، هزینه مادی و زمانی بیشتر 

صرف می شود تا این موارد جبران شود. همچنین خطاها باعث بیشتر شدن زمان 

انجام کارها می شود. همچنین خطاها ممکن است باعث خدشه دار شدن اعتبار ما 

پیش مشتریان شود. یکی از اهداف مهم سیستم سازی، کاهش امکان بروز خطا و 

همچنین کم کردن عواقب خطاها است. هرچه مقیاس کسب وکارتان بزرگ تر شود، 

خطاها می تواند خطرناک تر و مخرب تر باشد.
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در این مقاله به 5 دلیل کلیدی پرداختیم که چرا باید یادگیری و اجرای سیستم سازی 

را هرچه زودتر شروع کنید. پس هرچه زودتر اقدام کنید تا بتوانید کسب وکاری 

سیستم داشته باشید و از نتایج آن لذت ببرید.
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