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شود  یبه مداخله انسان اجرا م ازیاست که بدون ن ندهایاز فرآ یمجموعه ا ستمیس

هدف خاص  کیبه  دنیرسهه یتالش ها برا نیدر دسههترس اسههته همه ا شهههیو هم

انجام شههود و  دیبا زین یسههاز سههتمیاسههته همزمان با رشههد کسههر و کار شههما سهه

شوند که تا حد امکان کسر وکار را به سمت خودکار شدن سوق  جادیا ییندهایفرا

است که  ییشامل تمام کارها« کاروکسر یساز ستمیس» ای یساز ستمیدهده س

 ر،ینظارت و دخالت مد نیتا با کمتر شهههودیکار انجام موکسهههر یخودکارسهههاز یبرا

 بروده شیپ یخوباغلر کارها به

 

 سیستم سازی کسر و کار
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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کنند  یشههوند، رشههد نم یخورند، ورشههکسههته م یکسههر و کارها شههکسههت م یوقت“

دارند  ازیکه ن ییندهایو فرا یسههههاز سههههتمیسهههه یدارده آن ها رو لیدل کی بایتقر

 “نکرده انده یگذار هیسرما

 

شههروک کردند را  یانبار کیکه از  ییاسههتارت آه ها تیشههما هم داسههتان موفق اگر

سواالت ز دیا دهیشن  نیشده حتما ا جادیآن ها در ذهنتان ا تیدرباره موفق یادیو 

 هدیمقاله را بخوان

 

 ست؟یچ یساز ستمیس

سرما یروش یساز ستمیس کسر و کار  شرفتیگذاران مدرن جهت پ هیاست که 

 شده دیمقاله با ان آشنا خواه نیکنند که در ا یخود از آن استفاده م

 

هسههتند که افراد آموزش  ییها هیها و رو اسههتیسهه ن،یها در واقع قوان سههتمیسهه

توانند با هدف رشههد به کسههر و کارتان منتقل کنند و پ  از  یو متخصههم م دهید

که از  ییها سههتمیافراد کار کنده سهه ریآن کسههر وکار شههما مسههتقل از شههما و سهها

ستف دیجد یها یتکنولوژ شوند و در زمان و  یافراد م نیگزیجا یکنند، حت یاده ما

 کننده یم ییپول شما صرفه جو

 

 ستمیس کی یاساس یمرتبط: بخش ها مقاله
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 دارند؟ ازین یساز ستمیبه س ییکسر و کارها چه

۱ 

کار به سههههتوه  نیکارمندان در ح یدائم یهاکه از وقفه ییکسههههر و کارها رانیمد

سهههخت بر عملکرد  یهاخود را بر نظارت یاز تمرکز ذهن یاند و مجبورند بخشهههآمده

 کارمندان قرار دهنده

۲ 

خواهند تمام  ینم کنند،یکه به حفظ و رشهد مسهتمر کسهر و کار خود فکر م یکسهان

اعمال  ندهایخود را در تمام فرآ یشههخصهه تیکارها را خودشههان انجام دهند و مالک

کسههر و کار از حداک ر توان  یسههاز سههتمیسهه قیتوانند از طر یافراد م نیکننده ا

 هکنندیکارکنان خود استفاده م

۳ 

و نبود زمان  ادیز مشههه له لیدارند اما به دل یادیز یهاو برنامه هادهیکه ا یکسهههان

کسههر و کار زمان و  یسههاز سههتمیها برسههنده سههآن به همه توانندینم گاهچیه یکاف

 یبه کارها یدگیها فرصهههت رسهههکرده و به آن نهیدسهههته از افراد را به نیا یانرژ

 هدهدیرا م گرید

۴ 

ها را بدون آن که خود را آن یهمه خواهندیکه چند کسههر و کار دارند و م یکسههان

 کننده تیریبا هم مد ند،یکارها نما نیتر ییجز ریدرگ کیاز نزد

۵ 
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 زیبعد ن یهاعالوه بر حفظ کسهههر و کار خود آن را به نسهههل خواهندیکه م یکسهههان

 متخصم پرورش دهنده یروهایمنتقل کنند و ن

 ضیمر یمرتبط: سازمان ها مقاله

 

انعطاف و خسههته  رقابلیگران، غ ده،یچیها پ سههتمیسهه دیکن یهنوز احسههاس م اگر

ستند، در ادامه به مز شاره خواه یساز ستمیس یها تیکننده ه سر و کار ا  میک

 کرده

 

 م؟یکن یساز ستمیکسر و کار خود را س دیبا چرا

: ابتدا شما دیکسر و کارتان در ذهن داشته باش یساز ستمیاصل را درباره س نیا

 یشما کار م یها هستند که برا ستمیس نیسپ  ا د،یکن یها کار م ستمیس یبر رو

 کننده

 

 :میکن یاشاره م یساز ستمیس یتمرکز بر رو یایاز مزا یادامه به گوشه ا در

 

 شخم م ریمالک و مد یبرا سر و کار م سر و  یک شود چگونه هر بخش از ک

 کنده تیکار را هدا

 ها را اجرا کند و  تیفعال ت،یریسههههازد تا تحت مد یو کار را قادر م کسههههر

 یزیصهههاحر کسهههر و کار مطمدن باشهههد که همه کارکنان درد کرده اند چه چ

 الزم است انجام دهنده
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 شرا یرا قادر م شما شود، مشکل  یلیخ طیسازد قبل از آنکه  مشکالت  ایبد 

 هدیکن ییبالقوه را شناسا

 سا یرا قادر م شما شنا شکل ایکه آ دیکن ییسازد تا  در  یچالش ها به خاطر م

 به خاطر کارکنان و افراد! ایدهد  یرخ م ستمیس

 در  دیبا جهیکنند، در نت یروش عمل م کیعناصر کسر و کار بر اساس  همه

 هاشان پاسخگو باشنده تیبرابر فعال

 شونده یم ریبهبود درگ یدر ارائه راهکارها همه 

 ریراحت تر وارد کسهههر وکار شهههده و در آن درگ دیکند کارکنان جد یم کمک 

 شونده

 کنده یسرعت کسر و کار کمک م شیآموزش و افزا نهیکاهش هز به 

 کنده یسازمان اضافه م یها یارزش دارائ به 

 

 کسر و کار یساز ستمیس یدیکل تیمز ۵

۱ 

 دهده یم کپارچهیکسر و کار شما اجازه رشد به صورت  به

هستند که بدون در نظر گرفتن اندازه کسر و کار  یتکرار یندهایها فرآ ستمیس

 ییها و کارها هیرو دهندیها به شما اجازه م ستمیکننده س یمحل کار م ایصنعت  ای

خاص  یکسههههر و کار ای یانجام سههههازمان یگریواحد در نقاط مختلف د کیرا که در 

شده را کپ شد  دینتا بتوا دیده قایکرده و دق یانجام  سعه و ر سر و کارتان را تو ک

انجام  یبار به گونه ا نیکار را چند کیتوانسههههت  دیصههههورت خواه نیه در ادیده

 دیهر بار که شههههعبه جد نیه بنابرادیبه دسههههت آور یمشههههابه یعال جیکه نتا دیده

 یدیجد یروین یحت ای دیکن یم یرا راه انداز یدیمکان جد ای دیکن یم  یتاسهههه

با کمک  دیتوان ی! شههههما مسههههتیبه اختراک دوباره چرخ ن ازین د،یکن یاسههههتخدام م
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 ریکسهههر و کار خودتان تک  یبار و به صهههورت نامحدود از رو تینهایها ب سهههتمیسههه

 هدیکن

۲ 

 کرده دیرا باالتر اعالم خواه متیق د،یقرار است کسر و کارتان را بفروش یوقت

س سرعت  کیکل کیهستند که با  یکسر و کار دیاز افراد به دنبال خر یاریب و به 

فروش ارزشمند است که  یبرا یرا شروک کننده کسر و کار دیو تول یکار اتیعمل

صاحر فعل س یپ  از خروج  سابق بلکه بهتر به م سرعت  خود  ریبتواند با قدرت و 

تا در زمان  دیده ختصههاصکسههر وکارتان زمان ا یسههاز سههتمیسهه یادامه دهده برا

 هدیرا ارائه ده متیق نیباالتر دیفروش بتوان

۳ 

 کنده یم رهیمنابع ذخ یپول را رو یساز ستمیس

و پول شما را  رندیگ یکارکنان شما را م یکننده آنها جا یشما کار م یها برا ستمیس

 یم رهیذخ تانیشهههد، برا یصهههرف م دیبا ایو مزا اتیحقوق و دسهههتمزد، مال یکه برا

 یابزار زمانبند کیکند،  یها را ارسال م لیمیکه ا CRMکننده به عنوان م ال ابزار 

 یکند و خطا یم ییفروش صههههرفه جو ندانکارم یها نهیاسههههت که در هز نیآنال

 دهده یکاهش م یادیآن ها را تا حدود ز یانسان

۴ 

 کنده یم جادیمتداول، سازگار و قابل تکرار ا جینتا یساز ستمیس

که  یآنها اسههته هنگام نانیاطم تیها، قابل سههتمیسهه یایمزا نیاز ارزشههمندتر یکی

را به  یریمطلوب و قابل اندازه گ جینتا شهیهم د،یدار یاثبات شده ا یها ستمیس
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 یگاه افت نم چیمحصههوالت و خدمات شههما ه تیفیک یعنی نیآورده ا دیدسههت خواه

 هستندیکنند، چون به انسانها وابسته ن

۵ 

 هدیکسر و کارتان را توسعه ده دیتوان یم

و  میتنها جلو سرعت خودمان را گرفته ا م،یمش ول سخت کارکردن باش شهیهم اگر

ست شرفتیدر راه پ یترمز ش ول  یه برخمیخود ه سر و کار آنقدر م صاحبان ک از 

عال جام ف هایان که فراموش م دیروزمره م ل تول یت قدم یو فروش  ند  در راه  یکن

بهبود و توسعه هستند،  یبرا یا هیها پا ستمیبهبود و توسعه کارشان بردارنده س

دهند و زمان شهههما را آزاد  یروزمره شهههما را انجام م یها تیفعال یادیچون تا حد ز

 کننده یم
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 یساز ستمیموفق س یها مدل

 گوگل

 سههتمیو قدرت سهه تیاسههت که اهم یینمونه ها نیاز موفق تر یکیگوگل  شههرکت

دهده کارمندان گوگل به طور مداوم در حال تالش  یدر کسر وکار را نشان م یساز

 ۵۵۰از  شیها هستنده هر سال، مهندسان گوگل ب ستمیس نیبهبود عملکرد ا یبرا

 کننده یم جادیموتور جست وجو ا نیا یاصل تمیبهبود الگور یبرا رییت 
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شما در محدوده زمان یزیو برنامه ر یساز ستمیس نیا جهینت در کمتر از  یمدون، 

 دایگوگل دسههت پ یموتور جسههت وجو قیمطلوب خود از طر جهیبه نت ه،یدو دهم ثان

کسههههر و  نیوجود ندارده اگر ا ینوک مداخله انسههههان چیه ند،یفرا نیه در ادیکن یم

 جهینت نیکرد، به ا یصههرف نم ها سههتمیبهبود سهه یبرا یکار، سههال ها زمان و انرژ

 نبوده ایکسر و کار دن نیو امروز، موفق تر افتی یکننده دست نم رهیخ

 

 دونالد مک

در کسر وکار، مجموعه فروشگاه  یساز ستمیس ینمونه ها نیاز موفق تر گرید یکی

قرار  ایدن یشهههعبه در کجا نیکند که ا ینم یمک دونالد اسهههته فرق یا رهیزنج یها

شد  شته با س ایدا شد، در تمام تیریمد یچه ک شته با شعبه ها  یآن را بر عهده دا

 یزیبودن محصوالت و خدمات چ دسطح از استاندار نیاسته ا کسانیاستانداردها 

ها هستند که در مک  ستمیکه صرفا با آموزش به دست آمده باشد، بلکه س ستین

 کننده یم جادیرا ا یکسانی جیدونالد نتا

 

 

 یستمیس تفکر

شههههوده  یم زیتر ن دهیچیاسههههت و روز به روز پ دهیچیکسههههر و کار پ یایدن امروزه

در حال رشد  یاقتصاد جهان کیو هم با  یکیتکنولوژ یها یهم با نوآور دیبا رانیمد

شوند که در آن وقا شما  گرید یسو کیرخ داده در  عیروبرو  جهان، بر کسر و کار 

است که به کسر  یریگ میتصم دلم کی یستمیخواهند گذاشته تفکر س ریتاث زین

 و انطباق مواجه شونده رییکند تا به طور موثر با ت  یو کارها کمک م
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 جادیا ستمیس یکه در اجزا یرییکه هر ت  دیمراقر باش دیبا یعنی یستمیس تفکر

 ستمیس ییدر مجموک به نفع اهداف نها دیبا د،یده یکه انجام م یهر کار ای دیکنیم

شده به ب صورت منسجم در هماهنگ دیبا ندیفرا یتمام اجزا گر،ید انیبا با هم  یبه 

 بندهیممکن اسههت فر سههتمیک جزء از سههی تیو در جهت اهداف کل عمل کننده تقو

برسههههد، چون عملکرد  یمطلوب جهیبه نت تواندیاغلر در عمل نم یبه نظر برسههههد ول

 استه فتادهیاتفاق ن یساز ستمیس قتیو در حق کندیمنسجم را دچار اختالل م

 

کوچک نصهههر  یخودرو کی یرا رو مای: اگر موتور جت هواپمیم ال بزن کی دیبگذار

 گریاز دسهههت خواهد داده م ال د زیخود را ن هیشهههود؟ قطعا کارکرد اول یچه م دیکن

 ینترنتیفروشههگاه ا کیاسههت که در اول راه  نیا ینترنتیا یوکارهاکسههر یایدر دن

(، WordPressم ل ووردپرس) دهآما CMS کیاسههتفاده از  یو به جا دیکوچک باشهه

 دیه پ  مراقر باشدیپرداخت کن یاختصاص ستمیس کیبابت  یهنگفت یهانهیهز

 !دیدکمه، کت و شلوار ندوز کی یکه برا

 

 یستمیاصل تفکر س ۱۱

۱ 

 استه وستهیبه هم پ زیچ همه

به هم  زیکه در آن همه چ میکن یم یزم ارهیبسههته به نام سهه سههتمیاکوسهه کیدر  ما

 شوده یصورت، زنده ماندن و رشد متوقف م نیا ریمتصل هستنده در غ

۲ 

 شوده یحل آسان اغلر منجر به بازگشت مشکل م راه
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شهههده بوده  دایپ نیمسهههدله ما وجو داشهههت، حتما قبل از ا یبرا یراه حل اسهههان اگر

 داشته باشده یتر قیعم دیدر مواجهه با مسائل د دیبا ریمد نیبنابرا

۳ 

 هستنده روزید یامروز راه حل ها مشکالت

 یاحساس ماتیو تصم یسطح یکه به طور ناخواسته با راه حل ها میمطمدن شو دیبا

 همیکن ینم جادیامروز، مشکالت فردا را ا

۴ 

 وجود ندارده یمقصر چیه دهیچیپ یها ستمیس در

 کیمشههکل  کی یاسههت که برا رممکنیغ نیاسههته بنابرا وسههتهیبه هم پ زیچ همه

شده  هیتعب ستمیه هم مسدله و هم راه حل آن، هر دو در داخل سدیکن دایمجرم پ

 انده

۵ 

 استه دهیچیکل پ کیاز عناصر  یکیقطعه،  ایبخش  هر

عناصر جدا  دهیچیپ ستمیس کیاسته در  یگریاز مجموعه بزرگتر د یبخش زیچ همه

 شده وجود ندارنده

۶ 

 وجود ندارده دهیچیمشکالت پ یبرا یحل ساده ا راه

 ریه در غمیرا حل کن دهیچیمسههههائل پ میتا بتوان میریرا در نظر بگ یدگیچیپ دیبا ما

 کرده میخواه تیهدا گرید ییبه جا ییاز جا ستمیصورت، فقط مشکل را در س نیا
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۷ 

 داشته باشنده یبزرگ راتیتوانند تاث یکوچک و مناسر م مداخالت

 یکه در جا یشههههده اند، درصههههورت یطراح یکه به خوب یو ابتکارات کوچک اقدامات

 شونده یداریقابل توجه و پا راتییتوانند منجر به ت  یم رندیمناسر قرار گ

۸ 

 یها ستمیس جادیقادر به ا عتیکنند و اما طب یم جادیا یخط یها ستمیها س انسان

 استه رهیدا

 یمحصهههوالت و خدمات عت،یموجود در طب یدرد اصهههول طراح قیاز طر میتوان یم ما

 کننده ایکه بتوانند خود را اح میکن دیتول

۹ 

 دهده یم رییرا ت  یدگیچیزمان، پ گذر

دو امر  ،ییو کارا یشونده سادگ یم دهیچیپ یعیها به طور طب دهیگذشت زمان، پد با

را  ادیز یها یدگیچیپ میتوان یکه م میکن یفکر م شهیمتفاوت هستند اما هم اریبس

 همیآن کاهش ده یرا به مجموک اجزا دهیچیکل پ کی ایساده تر کرده و 

۱۰ 

 کشف ناشناخته ها استه یبرا یدادن شکست ها، راه یرو

 یکشههف و بررسهه یبرا یفرصههت شهههیوجود ندارد، اما هم یمقصههر چیچند که ه هر

 دهد وجود دارده یکه رخ م ییشکست ها قیمسائل از طر
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۱۱ 

 هستندیو معلول، نه در زمان و نه در فضا به هم مرتبط ن علت

مشههههکل در  کیعلت  نیدر رابطه ب یزمان ریعدم تطابق و اغلر تاخ کی شهههههیهم

 یبرا نیشههود وجود دارده بنابرا یکه ظاهر م یعالمت جهیو نت دهیچیپ یها سههتمیسهه

 به عقر برگشته یکم دیها با شهیر افتنی

 

 کسر و کار یساز ستمیس انواک

 و فروش یابیبازار ستمیس

ندارند و  یشههما سههاختار منظم و حرفه ا یفروش و ارتباط با مشههتر یندهایفرآ اگر

ه در صورت دیدار ازیفروش ن یساز ستمیهستند، به س ادیشما ز یناراض انیمشتر

شود،  یسپرده نم یبه فراموش انیمشتر یریگیپ گریفروش د یساز ستمیانجام س

خدمات  زانیم کیخوب و بد به  انیافتد، مشتر ینم قیبه تعو یمشتر چیسفارش ه

 هافتیخواهد  شیشما به مراتر افزا انیمشتر تیو رضا نندیب ینم

 

 فروش یساز ستمی: سدیبخوان شتریب

 

 استخدام و اخراج یساز ستمیس

افراد به  نشیگز ادیبه احتمال ز د،یندار یسهههتمیاسهههتخدام و اخراج سههه یبرا اگر

ه در صورت دیمان یباز م تیاز جذب افراد با صالح نیبنابرا رد،یگ یشکل نم یدرست
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و اخراج افراد  ستهیافراد شا نشیاستخدام و اخراج گز یندهایفرآ یساز ستمیس

 هردیگ یصورت م یبه درست قیناال

 

 استخدام و اخراج یساز ستمی: سدیبخوان شتریب

 

 یداخل یندهایفرآ یساز ستمیس

سازمانتان بهره ور اگر شما  صورت نبود  س یدر   یندهایفرا یساز ستمیندارد، به 

سدیدار ازین یداخل شما م ل ب سازمان  ص یسازمان ها برا یاریه اگر  گرفتن،  یمرخ

 کیها  تیفعال یزیو برنامه ر یریگیپ یبرا ایو  گریبه همکار د تیفعال کیارجاک 

 استه جهموا یدیشد ینظم ینداشته باشد، با ب ستمیس

و شما به  ابدی یها کاهش م یناهماهنگ یداخل یندهایفرآ یساز ستمیصورت س در

 هدیو آن ها را کنترل کن دیافراد باش تیدائما ناظر فعال ستیالزم ن ریمد کیعنوان 

 

 یمال یساز ستمیس

 هیمحاسبات و وصول مطالبات و تسو ستمیس ایو  دیندار یحرفه ا یقراردادها اگر

ه دیدار ازین یمال یساز ستمیبه س رد،یگ یصورت نم یستمیحساب شما به شکل س

 یم شیپ ستمیطبق س انیمشتر یابیاست که ارز نیا یمال یساز ستمیس یایاز مزا

سبات ندیشوند و فرآ یم یشما حرفه ا یرود، قراردادها سو محا به  زیشما ن هیو ت

 هابندی یشما کاهش م یمال یو دغدغه ها ندیآ یدر م یستمیس یشکل
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 یمال یساز ستمی: سدیبخوان شتریب

 

 کنترل یساز ستمیس

افراد ارزشههمند  ای دیندار یآن ها شههاخصهه یابیو ارز یکنترل منابع انسههان یبرا اگر

کنترل و نبود شاخم  یساز ستمیهستند، به علت عدم س زهیانگ یسازمان شما ب

 دیتوان یم د،یکن نییعملکرد پرسنل را تع یابیارز یاسته اگر شاخم ها یعملکرد

 هدیانجام ده زیالزم را ن هاتیو تنب قاتیتشو

 

 ها تیفعال یساز ستمیس

 شیها، کاهش تعارضات و افزا یکاهش دوباره کار ،یمنابع انسان یبهره ور شیافزا

استه  ریامکان پذ ستمیس کی جادیا قیکارکنان و وفادار کردن آن ها از طر تیرضا

محور  جهیخودکار و نت یانسههان یرویها اسههت که به ن تیفعال یسههاز سههتمیتنها با سهه

 کرده دیخواه دایدست پ

 

 یآموزش و فرهنگ سازمان یساز ستمی: سدیبخوان شتریب

 یریگ جهینت

 یلیخ د،یاوریپول درب شتریو ب دیکمتر کار کن میتوانیوکار مکسر یساز ستمیس با

تفکر و اسهههتراحت داشهههته  یبرا یشهههتریو وقت ب دیبسهههپار گرانیاز کارها را به د

 ،یها، فرهنگ سازمانو دستورالعمل هانیروت ،یستمیه داشتن هدف، تفکر سدیباش

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

 سههتمیاز سهه ریناپذییجدا یهابخش آمد،کار یتوانمند و ابزارها یروهاین ،یمیکار ت

 هستنده یساز

 

آنها  یکارکنان و بهره ور هیروح د،یشههو یها غرق نم یدر شههلوغ یسههاز سههتمیسهه با

 یگردش مال ،یشود، به طور مداوم بازده یکار آرام و جذاب م طیمح ابد،ییبهبود م

در مورد  یبدون نگران التیتعط کی یکند و به راحت یم دایپ شیو سهههود شهههما افزا

 داشته دیاهکارکنان خو یها تیعملکرد کسر و کار و فعال
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