
 سیستم سازی کسب کار 

به عبارت ساده تر بقای یک سیستم و کسب و کار به داشتن  سیستم سازی کسب وکار ابعاد و مفهوم بسیارگسترده ای دارد   

فرآیند ها است که وظایف و فعالیت هر فرد  ای از    سیستم سازی سازمانی مجموعه حقیقتدر   ساختاری مناسب و کارآمد است.

 . کند  مشخص می کار و بخش را در کسب و 

 سیستم چیست؟ 

  سیستمیا به عبارت دیگر    .هستند واحد    یا  پیچیده  مجموعه  یک   دهنده  قطعات یا افراد که تشکیل   اشیا،  از  ترکیبیا  ی  مجموعه

فراگرد و  یک هدف با یکدیگر در ارتباط هستند. هر سیستم دارای ورودی،    تحققای از اجزای مختلف است که برای  مجموعه

   .است خروجی

                        

 مفهوم سیستم سازی چیست؟ 

 منطق مشخص را سیستم سازی میگوید. و  وظایف هر بخش ، ارگان ، سازمان و ... را بر اساس یک چارچوب  عمل سازماندهی  

 عبارت دیگر بهینه سازی اجزای یک سیستم را برای کارکرد بهتر سیستم سازی می گویند.  هب

شرکت   آوری برای می باشد که هدف آن سود و ابزار    ،منبع مالی ،مدارکسیستم های کسب و کار از مجموعه ای از منابع انسانی

 اشد. و سازمان می ب

ورودی فراگرد خروجی 



                               

 

 سازی کسب و کار مزایای سیستم  

با کم کردن کنترل افراد تمرکز خود را بر روی افزایش کارآیی و فراد ارشد سازمانی  او  ن  مدیرا  : کاهش کنترل افراد  •

 و با ایجاد فرایند های گوناگون برای هرافراد وقت آزاد تری پیدا می کنند.  گذارند می توسعه کسب و کار 

همه ی افراد برای   دستاورد های سازمان متکی به یک یا چند فرد خاص نمی باشد.وظایف   :  عدم اتکا به فرد خاص •

 . تحقق اهداف تالش می کنند 

در سیستم سازی سازمانی فعالیت ها و وظایف هر فرد و بخش به صورت کامال شفاف مشخص می   :  شفافیت وظایف •

 فعالیت ها با کمترین اشتباه انسانی انجام می شود. تیجه نشود  در  

وظایف فرآیندها  واضح   مشخص شدنبا    افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان : • به   کارکنان  ها، همه و سیستم  ، 

و چه زمانی باید پایان یابند.   مسئولیت انجام آن را دارند ، چه کسی  انجام شودکه چه وظایفی باید    دانند میطورکامل  

 افزایش   باعث کارکنان خواهند کرد. این امر به نوبه خود،  نظارت مستقیم عملکرد  بنابراین مدیران زمان کمتری را وقف 

در بر خواهد افزایش رضایت شغلی افراد و بهبود روابط بین مدیران و کارکنان    در نتیجه  شده  کارکنان  پذیری  مسئولیت
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کند.  کاهش هزینه ها : • بهبود عملکرد هزینه های   هزینه های سازمانی کاهش پیدا می  از طریق تقسیم وظایف و 

 کسب و کار به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند. 

اطالعات به راحتی بین انتقال در سازمانی که سیستم سازی کسب و کار انجام شده است   سهولت انتقال اطالعات : •

 مدیران و کارکنان صورت میگیرد. 

هیچ کسب و کاری   ان از ارکان اصلی کسب و کار هستند و بدون وجود آنهامشتری بهبود ارائه خدمات به مشتری : •

در سیستم های   و همچین    تواند به ارائه خدمات بهتر به مشتریان کمک کندسازی می وجود نخواهد داشت.. سیستم

قدیمی یا شکایت مشتری مید  سازمانی  شودرخواست  گرفته  نادیده  به آسانی  ک  تواند  کار به سیستم سازی  و   سب 

 نیز کمک بزرگی خواهد کرد.   و نارضایتی ها پاسخگویی سریعتر به شکایات

در سازمانی    بیهوده می شود اما وزمان بسیاری در هر سازمان صرف امور زاید  :  افزایش تمرکز بر فعالیت های مفید •

نجام اد را در وکز خربیهوده، کارکنان تمبرای یک کار  ستم سازی کسب و کار صورت گرفته به جای صرف زمانیکه س 

 وظایف می گذارند که برای سازمان مفید و سود آور است. 

در  پیروز شدن ، برای توجه کرده باشند امروزه کسب و کارهایی که به سیستم سازی   پیروزی در بازار های رقابتی : •

از شانس بیشتری برخوردار هستند.   این پیشرفتبازارهای رقابتی   استمرار کارها،    وجود سیستم سازی در  که مسب 

حالی است که در کسب و کارهای فاقد سیستم ممکن است  ها است. این دربودن آن در حال رشد دستاوردهای قبلی و  

 به طو کامل فرو بپاشد. از بین بروند و کسب و کار  ی سابق  در هر مرحله از مسیر، تمام دستاوردها

 کارهایی باید انجام دهیم؟ برای  سیستم سازی کسب و کار چه  

اولین و مهمترین اساس برای سیستم سازی کسب کار این است که سازمان و مدیران تفکر  داشتن تفکر سیستمی: •

سیستمی داشته باشند. به عبات دیگر مدیران فقط به خروجی سیستم توجه نمی کنند بلکه برای رسیدن به هدف 

 توجه میکنند.   مهمه اجزای سیست هنهایی ب

الوی  شخص بودن اهداف :م • و  اهداف  است که  باشد. ضروری  باید مشخص  به طورکامل  سیستم  های هر   تهدف 

 و سپس فرآیند هایی که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند تعیین شوند.  سیستم به طور کامل  روشن مشخص شده باشد

مشخص باشد .شروع ،پردازش و خروجی هر مسیر هر فرآیند به طور کامل  مشخص بودن مسیر انجام فعالیت ها :  •

 فعالیت به روشنی به تصویر کشیده شود. 



 شرح وظایف و اختیار افراد در سازمان مشخص شده باشد.  :مسئولیت افراد در سازمان  تعیین   •

اعضای  ست. آگاهیا افراد در سیستم نقش مهمی دارن اما وجود تیم ها در سیستم حیاتی برای اهداف :تیم  تعیین   •

هرزمینه  دانند در  کنند، بلکه میاعتماد  یکدیگربه  باعث می شود که افراد  یکدیگر ، نه تنها    استعداد های   ها تیم از توانایی

 یابد.  درنتیجه کارایی تیم تا حد زیادی افزایش می ،کسانی استفاده کنند  چهاز باید 

 جدید داده شود. آموزش کافی به اعضای سازمان درباره سیستم   وجود آموزش : •

 توسط مدیران   سازی  دالیل عدم سیستم

ترس از واگذاری کارها به افراد دیگر به دلیل اینکه تصور می کنند خودشان این کار رابه بهترین نحو انجام می دهند   •

 نظر می رسند.   هو یا اینکه با واگذار کردن فعالیت ها به افراد دیگر در نظر کارمندان بی ارزش ب

عدم اعتقاد به استفاده از تکنولوژی . سیستم سازی نوین منوط به استفاده از تکنولوژی مدرن است که هنوز مدیران   •

 رده باالیی وجود دارند که توانایی استفاده از تکنولوژی را ندارند. 

مدیر نیست بلکه کار کارمندان نداشتن زمان کافی برای مدیران که علت آن انجام دادن کارهایی است که از وظایف   •

 ه باشند. تاست . پر مشغله بودن باعث می شود زمان کافی برای برنامه ریزی،تعیین استراتژی و برنامه ریزی نداش 

 چه کسانی به سیستم سازی نیاز دارند؟

را انجام دهند  مدیرانی که به استمرار رشد کسب کار اهمیت می دهند. هدف آنها این نیست که به تنهایی تمام وظایف   •

 استفاده کنند.  دهند از حداکثر کارایی کارکنان خوابلکه می خو

مدیرانی که دارای ایده و افکار نوین برای پیشرفت سازمان هستند اما به دلیل مشغله زیاد زمان کافی برای تحقق این  •

 اهدف ندارند. 

 آنها را مدیریت کنند.  افرادی که دارای چند کسب کارهستند با سیستم سازی به راحتی می تواند  •

 مدیرانی که عالوه بر اهداف سازمان به پرورش نیروی متخصص و ماهر نیز اهمیت می دهند.  •

ی یک بقاو    امیدوار است موفق شود  و چه بزرگ   کوچک چه  صاحب هر کسب و کار    می رسیم این نتیجه    در این مقاله به این

.  دداشته باش  یبیشتردر آمد کمتر   کمک می کند که سازمان با کاروکار   است. سیستم سازی کسب سازی  در سیستم سازمان 

دست  بهنوین    و تعیین استرتژی  ای  تا وقت بیشتری برای تفکر حرفه  نداز کارها را به دیگران بسپار   بسیاری  مدیران می توانند 

، مناسبا، فرهنگ و مهارت کار تیمی، افرادی توانمند و ابزارهای  هها و دستورالعمل. داشتن هدف، تفکر سیستمی، روتینرندبیاو



ممکن نیست و همچنین سیستم سازی  تحقق  به این اصول،    توجهناپذیر از سیستم سازی هستندکه بدون  های جداییبخش

باشد و یا در اجرای  در صورتی که زیرساخت های الزم و فرهنگ سازمانی مناسب وجود نداشته    بایدبه این مسئله توجه که 

دقت ها  کافی  سیستم سازی  مدیریت  کند   و  پیشرفت خود خارج  اصلی  از مسیر  را  تواند سازمان  گرفته نشود می  کار    و   به 

   کند.ایجاد  می تواند  چالشهای زیادی
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