
 

 

 یساز میاستارتاپ ؛ ت یمرحله سوم از مراحل راه انداز

 . می رویم تیم سازی ی تشکیل تیم مناسب و مبحثبه سراغ نحوه راه اندازی استارتاپ در بخش سوم از مراحل

ی خود هستید. اما هر کشتی که قرار است به مقصدش ی پروژهبرنده، همانند ناخدای کشتی رهبر و پیشعنوان یک کارآفرین شما به

و کار خود را گسترش بدهد، باید افرادی را پیدا کند که در  خواهد کسبی خوب هم نیاز دارد، و کارآفرینی که میبرسد به خدمه

 .انجام این کار او را یاری کنند

طور که هر موقعیت دیگری که های مختلفی را به وجود آورد، همانتواند چالشو کار میک تیم مناسب برای کسب تشکیل دادن ی

برانگیز خواهد بود. همواره احتمال بروز تعارض و رقابت وجود دارد، و  بخواهید در آن اشخاص و افکار متفاوت را نظم بدهید، چالش

رت درست مدیریت نشدن، کار شما را از ریل خارج کند. اما تیمی که با ترکیب درست شکل تواند درصواین درگیری احتمالی می

 .تواند موفقیت و شکست شرکت را تعیین کندگرفته باشد می

شان در نظر بگیرید. برخی ممکن است ها و تجربهها را در کنار مهارتهنگام استخدام کارکنان احتمالی، بهتر است که شخصیت آن

کردید داشته باشند، اما تناسبی با فرهنگ شرکتتان نداشته باشند. قطعًا ای را که برای ایفای یک نقش آرزو میها و تجربهمهارتتمام 

 .کنند تا یک هدف جمعی را تحقق بخشندهایی هستند که با هم خوب کار میها آنتوانایی مهم است، اما بهترین تیم

ها طور که به رهبر نیاز دارید، به افرادی هم نیاز دارید که مایل به پیروی از آن رهبر باشند. اگر شما و تیمتان در بعضی حوزههمان

اری شده کها را پر کنند تا شرکتتان تبدیل به چیزی شبیه یک ماشین روغننقص داشتید، باید افرادی را پیدا کنید که آن شکاف

 .بشود

ی کند. اگر کارمندی از عهدهبخشی از تشکیل یک تیم مناسب این است که بدانید چه موقع بخشی از آن ماشین درست کار نمی

آید یا با تیم و فرهنگ شرکت جور نیست، برای همه بهتر است تصمیمی سریع و البته دشوار برای مرخص کردن او ای برنمیوظیفه

و نهایتًا  ی ناجور است،زند وصلهزور کسی را به کار بگیرید که داد میکس نیست که بخواهید به چبگیرند. این لطف کردن در حق هی

 .ای مواجه نشوید، به شرکت و تیم شما آسیب خواهد رسانداگر بخواهید آن را نادیده بگیرید تا با مسئله

ر گذارد. حتی اگای را پیش رویتان میهای تازهتشکیل تیم مناسب، اولین قدم است، اما مدیریت و انگیزه دادن به آن تیم، چالش

ج یا ده نفر یا بیشتر در یک جهت، به پیام مختصر و مفید و واضحی کوش باشد، باز هم کشاندن پندردسر و سختتیمتان گروهی بی

ی شماست که برای تیمتان، اهداف و مقاصد و انتظارت فعلی خود را عنوان رهبر تیم، برعهده نیاز دارد که همه آن را بفهمند. به

ها و فرآیند فکری پشت آن را به تیم خود ایده ها بفهمانید که این موارد ممکن است در آینده تغییر کنند. اگرروشن کنید و به آن

ها را در ابتدای مسیر تعیین نکرده ها انتظار درک اصول یادشده را داشته باشید، و اگر جهت حرکت آنمنتقل نکنید، نباید از آن

 .باشید نباید از گمراه شدنشان دلخور شوید

اما همیشه این بهترین راه برای باال بردن روحیه یا جلب حمایت  رئیس یک شرکت و رهبر یک تیم بودن یعنی حرفتان برو دارد،

خاطر خالقیت و هوششان  خواهید که از دستورات تبعیت کنند، اما احتماالً همین اشخاص را بهکارمندان نیست. شما افرادی می

 های تازهوبی برای رسیدن به ابداعات و شیوهخ راه ها در محیط مناسب، نه تنهااید. طوفان فکری و تبادل سالم ایدهوارد کار کرده

هایشان ارزشمند است، و در موفقیت نهایی شرکت کند که ایدهو کارتان است، بلکه به کارمندان یادآوری می برای محصول یا کسب

 .سهم دارند



 

 

ست. ها ای آنگیری بر عهدهدهید، گذاشتن بخشی از فرآیند تصمیمراه دیگر برای جلب حمایت کارمندان نسبت به آنچه انجام می

ی شرکت خود تصمیم بگیرید، اما تنهایی برای آینده جود داشته باشد که بتوانید بهشاید برای هر تصمیمی جواب ندهد و مواقعی و

انجمنی که شما و اعضای تیمتان بتوانید آنجا برای بحث و مخالفت دور هم جمع بشوید تا درنهایت بر سر یک تصمیم به توافق 

 .د داشتوری بیشتری را در پی خواهتر و بهرهبرسید، تصمیمات بهتر و آگاهانه

تنها شما  مدیره نهبرانگیز باشد. اما داشتن افراد درست در هیئت قدر چالش تواند سخت و مدیریت آن نیز همانتشکیل یک تیم می

ند وکند، بلکه با افزودن قدرت نبوغ دیگران به رآیید یاری میتنهایی از پسشان برنمی هایی که بهی مهارتکارها و ارائه را با انجام

 .گیری شما، درنهایت به نتایج بهتری خواهد انجامید تا اینکه بخواهید به تنهایی پیش برویدخالقیت و تصمیم 

 .موفقیتتان خواهیم پرداخت کمک بهی یافتن منتورهای مناسب برای در قسمت بعدی از این مجموعه، به نحوه

 


