
 

 

 کار شما یهیاستارتاپ ؛ فرهنگ شرکت به عنوان پا یمرحله از مراحل راه انداز نیپنجم

های مناسب برای کمک به شما در مسیر موفقیتتان صحبت کردیم. در  منتور ی یافتندر بخش قبلی این مجموعه، درمورد نحوه

خواهید شرکتتان به آن رسمیت کنیم. ساختن فرهنگی که میی ساختن فرهنگ شرکت، بحث میی نحوهاین بخش، کمی درباره

چیزی  نگ شرکت شما بیانگر آنهایی که بر کسب و کارتان حاکمند اهمیت دارد. فرهی تبیین قوانین و دستورالعملببخشد، به اندازه

 .ایدخود پذیرفته استارتاپ عنوان اساسهایی که بهها و ارزشآلخواهید شرکتتان باشد و ایدهاست که می

خوانی دارند. شما هم ی عملکرددهد افرادی را به خدمت بگیرید که با منش رفتاری و نحوهشرکت به شما اجازه می فرهنگ داشتن

کند، درهرصورت نیاز به افرادی دارید ی شرکت، روی هر چیزی که تأکید دارید فرقی نمیی تفکر دربارهی عملکرد و نحوهدر نحوه

عیین ای تهکاری به مهلتتر کار کرده و با اضافهراحتی آن اخالقیات را بپذیرند. اگر کسب و کار شما تمایل دارد سختکه بتوانند به

حال محیط و فضای کاری ایجاد کند که اشخاص از حضور هر روزه در آنجا لذت ببرند و پذیرفتن فشار شده خود را برساند، و درعین

ی خوانی شرکت هموقت مجبور نیستید افرادی را وارد مجموعه کنید که با ساعات اداری و کار روزمرهتر شود، آنکاری برایشان راحت

های مورد نیاز شما را دارا باشد، به تسهیل رشد و خوانی داشته و مهارتتخدام شخص درستی که با فرهنگ شما همداشته باشند. اس

تواند کارها را کند نموده و روحیه و کار تیمی را که برای ساختنش که استخدام غلط میوری شرکت کمک خواهد کرد، درحالیبهره

 .اید تخریب کندجان کنده

یشنهادات ترین افراد، پتواند هنگام استخدام نیرو به شما کمک کند. بهترین و با استعدادقوی و مثبت در تیم می داشتن یک فرهنگ

شغلی بسیاری دارند. اما کارمندان هنگام درخواست دادن برای شغل و گرفتن آن، بیش از پیش چیزهایی مثل کیفیت زندگی و شرح 

به عالوه کارمندان خوشحالی که آن فرهنگ مثبت را از قبل دارند، در روند استخدام گیرند، وظایف خود در شرکت را در نظر می

 .توانید نسبت به دیگران در این صنعت، دستمزد باالتری پیشنهاد دهیدافتند، به خصوص اگر نمیشدن جلو می

کارمندان به صورت روزانه کمک کند،  تواند به آگاه شدن از اقداماتشرح مفید و مختصر و روشنی از فرهنگ و اهداف شرکتتان، می

 خواهید کارمندانتان بتوانند بدون نگرانیازحد وجود داشته باشد. شما میبدون اینکه لزومًا نیازی به مدیریت جزئیات و نظارت بیش

ر شماست. استخدام کنند که مدّ نظخواهید از این هم مطمئن شوید که آنها همان کاری را مینسبت به دوروبرشان کار کنند، اما می

شده متأثر از اهداف افرادی با اخالق کاری درست به این معناست که همه، اهداف و مقاصد مشابهی در ذهن دارند، و تصمیمات گرفته

ی خود کارمندان بگذارید چراکه گیری درمورد مسائل خاصی را بر عهدهتوانید اختیار تصمیمهای شرکت است. ازطرفی میو ارزش

راستا بوده و آزادی و اطمینان الزم درمواجهه با دیگر وظایفی گیرند که با اهداف شرکت شما همد آنها تصمیمات درستی میدانیمی

 .که باید مدیریت کنید را به شما خواهند داد

کند. فقط باید به دنیای بیرونی نگاه ساختن یک فرهنگ به ایجاد حس تیمی که برای یک شرکت موفق الزم است هم کمک می

 کنند تا آنر میو با هم کا های مشترکی گرد هم آمدههایی را ببینیم که حول عقاید و ارزشپایانی از گروههای بیکنیم تا نمونه

کنند و دیگر باورها را به پیش ببرند. کارمندان شما باید حس کنند بخشی از چیز بزرگتری هستند، تا با شرکتی که برایش کار می

د، انکارمندان، احساس پیوستگی یافته و خودشان را وقف اهداف جمعی شما کنند. هرچه بیشتر احساس کنند بخشی از آن تیم

ی هاارد در کارشان خوشحال باشند و درجهت تحقق بخشیدن به اهداف تیمی، بهتر با دیگر کارمندان روی پروژهبیشتر احتمال د

 .بزرگ همکاری خواهند کرد

ها و کارهای شما شود آنها عقاید و خالقیت خود را در پروژهرست موجب تقویت حس مشارکت کارمندان شده و باعث میفرهنگ د 

 کنند که از آنها خواستههای بدون تفکر در یک ماشین بزرگ هستند، دقیقاً همان کاری را میدندهدخیل سازند. آنهایی که مثل چرخ

زی ساهای متفاوتی را ارائه دهند که شاید منجر به بهینهتوانند آگاهی و خالقیت و دیدگاهیشده، نه بیشتر. اما کارمندان شما م
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ی خود کسب و کارتان شود. کلید باز کردن قفل آن خالقیت، دادن آزادی مشارکت به کارمندان ی ادارهمحصولتان یا تغییر نحوه

شود ه میتنها شنیدتوانند نظراتی بدهند که نه. دانستن اینکه آنها میی نظراتشان و توجه و ارزش قائل شدن برای آنهاستبرای ارائه

کند که قدر هر چیزی که به شرکت ارائه دهند، کاماًل دانسته شود، این احساس را در تیمتان ایجاد میبلکه احتماالً به کار بسته می

 .شود، نه اینکه فقط ایفای یک نقش قراردادی دیده شودمی

کند، بلکه آن پیام را در سطح کالن های شما را درمورد مفهوم کسب و کارتان برای کارمندان تعریف می ایده تنهافرهنگ شرکت نه

کسان طور یآن را بهبایست چیزی باشد که کارمندان، سرمایه گذاران و مشتریان بتوانند کند. آن فرهنگ میبه تمام جهان مخابره می

را  ها ، باید آن بینش ابتداییتر شدن گذشتن از خیر ارزشبراین، با رشد کردن شرکت و آسانباور داشته و به آن متعهد شوند. عالوه

هایی که شرکت بر آن اساس تأسیس شده، ازدست بدهید، موفقیت به یاد داشته باشید. اگر بینش خود را نسبت به عقاید و ارزش

 .معنا خواهد شدی نهایی کسب و کارتان بیمال

 .هایتان صحبت خواهیم کردی تشکیل یک نهاد تجاری برای محافظت از داراییدر بخش بعدی این مجموعه، درباره
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