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9 ویژگی مهم تیم ها در استارتاپ ها 
chetor.com :نویسنده

راز موفقیت یک استارتاپ  در ویژگی های تیم آن نهفته است. زنجیر، هرچقدر هم کلفت 
و به ظاهر مستحکم، به قدرت تک تک حلقه ها وابسته است. تیم ناکارآمد مبتکرانه ترین 
ایده ها را زمین می زند و تیم حرفه ای معمولی ترین ایده ها   را به موفقیت تبدیل می کند.

در این مقاله به 9 ویژگی تیم های موفق استارتاپی می پردازیم:

1. تجربه تیم
حضور اعضای باتجربه در تیم بسیار جالب توجه است. این افراد در تمام مراحل پروژه 
تجربه خود را به هم تیمی ها تزریق و به آنها کمک می کنند وظایف خود را بهتر انجام 
دهند تا شرکت سریع تر به هدف برسد. بر اساس بررسی ها، مطلوب ترین عملکرد مربوط 

به افرادی است که ۴ تا ۸ سال سابقه کاری مرتبط داشته اند.
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2. تعداد بنیان گذاران استارتاپ
عموما برای سنجش موفقیت تیم های استارتاپی، اعداد و ارقام کمتر موردتوجه اند؛ 
این  باشد؟ دلیلش  باید مهم  بنیان گذاران  بپرسید چرا تعداد  بنابراین ممکن است 
است که در استارتاپ، ارتباط بین اعضای تیم بی نهایت مهم است. هر بنیان گذار یکی 
آنها تعادل  نرم  باید بین مهارت های سخت و  از ستون های تیم استارتاپی است و 

خوبی برقرار باشد.

3. شکست های قبلی تیم
شکست های قبلی مهم ترین عامل ارزیابی تیم استارتاپی است. هر بار تیم شکست 
می خورد، یکی از هزار مسیری را که به هدف ختم نمی شوند از فهرست خط می زند. 
کارشناسان حوزه رشد و توسعه کسب و کار معتقدند کارآفرینانی که شکست را تجربه 
تجربیات خود  از  زیاد  به احتمال  و  به چشم دیده اند  را  کارآفرینی  تله های  کرده اند، 
البته تجربه نشان می دهد  انتخاب می کنند.  را  درس می گیرند و مسیر مطمئن تری 
کسانی که تالش های ناموفق زیادی در رزومه دارند، احتماال در تالش های بعدی هم 

شکست می خورند.

)Hard Skill( 4. مهارت های سخت
دانش و تجربه ای که از اشتغال یا تحصیالت افراد به  دست می آید، مهارت سخت 
نامیده می شود. تصمیم گیری درباره مهارت های فنی اعضای تیم بر عهده رهبر مجموعه 
است. اوست که تصمیم می گیرد هر یک از اعضا باید چه مهارت تخصصی ای )مهارت 

سخت( داشته باشد یا باید در چه حوزه هایی ایفای نقش کنند.
دانش  تیم  رهبر  باشد،  موبایلی  اپلیکیشنی  و ساخت  طراحی  پروژه  اگر هدف  مثال 
زمینه ای و مهارت های سخت الزم برای هر یک از نقش ها را تعریف می کند. سپس 
دنبال افرادی می گردد که دانش کافی برای انجام وظایف هر نقش را داشته باشند. 
معموال اعضای تیم های استارتاپی موفق مجموعه ای عالی از انواع مهارت های سخت 

را پوشش می دهند.
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)Soft Skill( 5. مهارت های نرم
ویژگی هایی مثل روحیه کار تیمی، حل مساله، رهبری، ارتباط موثر، صداقت و مدیریت 
زمان موجب رشد و شکوفایی تیم می شوند و جز مهارت های نرم هستند. تعریف این 

مهارت ها برای هر نقش و برای کل مجموعه بر عهده رهبر تیم است.

6. منتورهای توانمند
ریچارد برانسون، نویسنده و تاجر انگلیسی، می گوید: »مهم نیست چقدر هوشمندانه 
تیم  هر  است،  افتضاح  یا  معمولی  مبتکرانه،  ایده جدیدتان چقدر  یا  می کنید  فکر 
سخت ترین  در  قبال  که  کسی  دارد.  نیاز  خوب  منتور  یک  به  دست کم  استارتاپی 
موقعیتی که می توانید تصور کنید قرار گرفته و آن را پشت سر گذاشته باشد.« پس 
یکی از ویژگی های مهم تیم های استارتاپی موفق، داشتن منتورهای موفق و باتجربه 

است. این افراد چراغ راه اعضای تیم می شوند و نقشی حیاتی دارند.

7. ساعات کاری
سرعت تغییر و پیشرفت در تیم های استارتاپی زیاد است. این کسب و کارها معموال 
از محیط های کوچک با پروژه های کوچک شروع می کنند و خیلی زود فعالیت خود را 
گسترش می دهند؛ بنابراین به کارمندانی نیاز دارند که از همان ابتدا آمادگی کار کردن 
به مدت طوالنی را داشته باشند. توصیه می کنیم برای سرمایه گذاری دنبال تیم هایی 
بگردید که کارمندان جدی و دغدغه مند دارند. موفقیت شرکت به دست همین افراد 

رقم می خورد، چراکه در مواجهه با چالش ها دیرتر دلسرد می شوند.

8. موفقیت در جذب مشتری
هدف هر کسب و کاری جذب مشتریان بیشتر است. چون این مشتری است که تیم 
را به رشد و درآمد بیشتر می رساند. یکی از مهم ترین ویژگی های یک تیم استارتاپی 

موفق، داشتن برنامه ای برای جذب مشتری و تعهد به آن است.
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9. رهبر کاربلد
از زمانی که پروژه استارتاپی کلید می خورد، تک تک اعضای تیم و کل تیم در کنار هم 
در مسیر پروژه به مشکالت ریزودرشت برمی خورند. رهبر باتجربه باید بتواند شرایط 
را فارغ از وخامت اوضاع مدیریت کند. این افراد باید سردوگرم چشیده باشند. یعنی 
چالش های احتمالی را بشناسند و راه پیشگیری یا مقابله را بدانند. باید بتوانند در 
را  آنها  و  باشند  داشته  مشتریان  و  تیم  اعضای  با  خوبی  ارتباط  شرایط  سخت ترین 

آسوده نگه دارند.

و  دهیم  تشکیل  قدرتمندی  استارتاپی  تیم  می توانیم  ویژگی   9 این  به کمک  پس 
دستاوردهای بزرگی کسب کنیم.
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