
 

 

 راه ینقشه کی یاستارتاپ ؛ طراح یمرحله از مراحل راه انداز نیدوازدهم

ی تواند تأثیر مثبتی بر کسب و کار شما داشته باشد. در این بخش، دربارهقبلی، به این موضوع پرداختیم که چطور رقابت می در مقاله

 .ی راه برای کسب و کارتان صحبت خواهیم کردی نقشهتهیه

ی راه به معنای تعریف اهداف سطح باالیی است که آرزو دارید با شرکت خود به آنها برسید، اما تحقق آن اهداف به یک ی نقشهتهیه

ه در شدی راه، طرح ملموسی است که کار سخت و فداکاری الزم برای تحقق اهداف متعالی تعیینسند مکتوب نیاز دارد. این نقشه

و اقدامات بزرگ و کوچک الزم برای برآورده ساختن اهدافتان را دربردارد، شروع  دهد. این طرح که پروژهی شما را نشان میبرنامه

 .ی راه نیازمند کار مجزایی است تا موفقیت تضمین شودهایتان است، اما تهیه و تنظیم نقشهتحقق یافتن ایده

ی دستیابی به آنها، و زمانی است که باید آنها را به انجام برسانید. وهی راه به معنای دریافتن چیستی اهدافتان، نحآغاز کردن یک نقشه

کنند، هرچند با بروز مشکالت و ساعت در روز کار می 81دهندگان و کارمندانی حساب کند که ی شما نباید روی وجود توسعهنقشه

روه خصوص اگر با گبین باشید، بهافتنی است واقعیکاری الزم خواهد بود. و شما باید نسبت به آنچه دستتأخیرها احتمااًل اضافه

نقصی که در ذهنتان است، شاید بدون داشتن منابع و نیروی کاری که فعالً در اختیار ندارید، کنید. آن محصول بیتری کار میکوچک

 .نیافتنی باشددست

رآمد. ی آنها بتر بتوان از عهدهرل است که راحتتر و قابل کنتهای کوچکی آن به بخشبخشی از فرآیند رسیدن به هر هدفی، تجزیه

تری است، باز هم شروع کردنش سخت خواهد بود. اگر مایل ی بزرگحتی اگر هدف فعلی شما، خودش بخش کوچکتری از پروژه

ا قرار داشته باشد. امروی تواند حکم زیادهای از کارها و جداول زمانی برای تکمیل آنها میی نقشهنیستید به جزئیات بپردازید، تهیه

چیزی از قلم نیفتاده و همه دهد که هیچعنوان اقدام ضروری پروژه، این اطمینان را میی راهتان بهدادن هر کار ظاهراً جزئی در نقشه

وجه تعالوه، بد نیست کارهایی را که به دیگران بستگی دارد مشخص کنید تا تیمتان مدر جریان آنچه باید انجام شود، هستند. به

 .وجود وابستگی متقابل باشد

ها را براساس استعدادهای خاصّ کارمندان و پیمانکاران، میان آنها ی راه را دارید، باید کارها و پروژهوقتی قصد عمل کردن به نقشه

ه دستیابی بخورد، چرا که فرد به درد میتقسیم کنید. اینجا همان جایی است که داشتن گروهی متنوع با استعدادهای منحصربه

های مختلف است. مشخص کردن وظایف به این معناست که مطمئن باشید هرکسی که در اهدافتان بدون شک نیازمند کار در حوزه

، تنها باکفایتداند، و این یعنی داشتن افرادی که نهی انجام کار طبق خواست شما و زمان تحویل آن را میپروژه درگیر است، نحوه

ها از علت عدم پیروی یا ناتوانی از دنبال کردن دستورالعملی راهتان را بهتوانید نقشهر هستند. درنهایت، نمیکه مطمئن و فداکا

 .تواند کّل پروژه را از مسیر خودش خارج کندجانب یکی از عناصر تیمتان کنار بگذارید، چرا که همان یک قصور می

ای وضعیت افراد درگیر در پروژه استفاده کنید تا مطمئن تی برای ارزیابی دورهوقتی در حال کار روی پروژه هستید، باید از هر فرص

بندی خود هستید و مشکلی پیش نیامده است. جلسات منظم برای هماهنگ ی زمانشوید که در مسیر درست برای تحقق برنامه

ی راه یا اهداف مدّنظرتان منحرف زیادی از نقشهخواهید ی افراد و انجام اصالحات الزم، مفید خواهد بود. هرچند شما نمیکردن همه

تواند در ناپذیر خواهد بود. یک انحراف کوچک میها در جریان کار، اجتنابای از مشکالت و چالششوید، اما بروز ناگهانی پاره

 .ی راه اصلیتان باشدبندی لجوجانه به کوچکترین نکات نقشهدرازمدت، مفیدتر از پای

د چه کارهایی شود بفهمیی راهتان را تمام کردید، بهتر است بنشینید و به پروژه بیاندیشید. این کار باعث مینقشه وقتی کار براساس

توانسته بهتر از این باشد. هرچند شاید هرگز الزم نباشد یک پروژه را دوباره انجام دهید، اما خوب پیش رفته و چه چیزهایی می



 

 

ی راهتان ی دیگری خواهد بود که در ادامهی هر پروژهپایه -سازی و ارتباطاتیزی و هماهنگربرنامه-ای فرآیند پشت هر پروژه

 .تر و کارآمدتر خواهد کردای را روانخواهید پذیرفت. ابعاد و میزان دشواری پروژه مهم نیست، داشتن فرآیندهای صحیح، هر پروژه

ی به بندپذیری و تمایل به ایجاد تغییر درصورت نیاز باشد. پاینعطافی راهی، داشتن مقداری اترین نکته در هر نقشهشاید مهم

ی کار مطمئن باشید، وگرنه دویدن به سمت موانع از روی لجاجت، ستایش است که از نتیجهشده، وقتی قابلتعیینمسیری ازپیش

ند، پذیر نیستید، و آنهایی را که سازشهایی را که حاضرید درصورت لزوم تغییر دهکند. حوزههیچ کمکی به شما و شرکتتان نمی

 .شناسایی کنید. باالخره اینکه، انجام کاری که نود درصد چیزی است که در نظر داشتید، بهتر از رویکرد همه یا هیچ است

 .ی کاریتان را با شما در میان خواهیم گذاشتی دستیابی به تخصص در حوزهدر بخش بعدی این مجموعه، نکاتی درمورد نحوه

 


