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مدیریت شرکت هاي نوپا می تواند دشوارترین و دردناک ترین تجربه یک فرد باشد. البته اینکه هدایت 
یک تیم را بر عهده داشته باشید امری لذت بخش است و می تواند برای دیگران الهام بخش نیز باشد. با این 
همه، این کار هزینه های خود را دارد. زمانی که به عنوان مدیرعامل شرکت نوپا شروع به فعالیت می کنید 
همواره این فشار روی شما قرار دارد تا شرکت را هرچه سریع تر به بهره وری و تولید برسانید و همه افراد 
نیز چشم های امید خود را به شما می دوزند. اما مشکل اساسي آن است که نمی توانید کارهای خود را 
به انجام رسانده یا جدول زمانی از پیش تعریف شده ای را برای انجام امور خود داشته باشید و علت هم 

کارهای خرد و ناچیزی است که مرتبا برایتان پیش می آید و باعث حواس پرتی شما می شوند. 
در ادامه با سه فعالیتی آشنا می شویم که کارآفرینان جوان معموال در ابتدای امر به آنها اعتیاد پیدا کرده 
و تمایل زیادی به انجام آن پیدا می کنند. اما طولی نمی کشد که این افراد در می یابند که این کارها اولویت 

اصلی کسب و کارشان محسوب نمی شود و حتی مانع از حرکت رو به جلوی شرکت می گردد. 

1- اعتیاد پیدا کردن به جذب سرمایه
دریافت پول از سرمایه گذاران، از جمله برترین احساساتی است که مدیر تازه کار می تواند در طول 
زندگی حرفه ای خود تجربه کند. این اتفاق معموال چنین دیدگاهی را در افراد به وجود می آورد که چون 

فرد یا شرکتی موفق، حاضر شده به آنها پول بدهد پس قطعا به سمت موفقیت در حال حرکت هستند. 
بله، جذب سرمایه می تواند عاملی کلیدی در موفقیت شما باشد با این همه، الزم است در نظر داشته 

باشید که این امر، لزوما به معنای حرکت کردن شرکت شما به سمت موفقیت و پولساز شدن نیست. 

2- اعتیاد پیدا کردن به استخدام
در زمان راه اندازی شرکت، طولی نمی کشد که انبوه رزومه ها و درخواست های همکاری به سمت شما 
هجوم می آورند و این مساله که افراد زیادی خواهان همکاری با شرکت تان هستند باعث ایجاد نوعی حس 
خشنودی در شما می شود. زمانی که شمار کارکنان شرکت شما از مرز 10 نفر عبور می کند الزم است که 
تغییراتی بنیادین و اساسی را در ساختارهای سازمانی خود ایجاد نمایید و اگر هرچه سریع تر دست به این 

تغییرات نزنید پیامدهای نامطلوب آن را احساس خواهید کرد. 
به یاد داشته باشید که برای شرکت نوپای شما، بهترین راهکار برای صرفه جویی در هزینه ها، این است 
که صرفا در زمان نیاز نیروی جدیدی را استخدام نمایید. اگر نیاز زیادی به نیروی کار اضافه نداشته باشید، 
با استخدام های تازه، شرکت بهره وری خود را از دست خواهد داد و کارکنان نیز کاری برای انجام دادن 
نخواهند داشت. به یاد داشته باشید در مواردی که نیازی به استخدام نیست حتی از پذیرفتن بهترین 

رزومه ها هم خودداری کنید.

3- اعتیاد پیدا کردن به رسانه ها
ورود پیدا کردن به رسانه ها، مزایای بیشماری دارد؛ برای نمونه، استخدام ها ساده تر می شود، 

سرمایه گذاران بیشتر راغب به همکاری می گردند و روح اعضای تیم نیز سرزندگی 
با این حال، چنین  اینها فوق العاده هستند،  خاصی پیدا می کند. همه 

نتایجی نمی تواند مستقیما به پیشبرد کسب و کار شما بیانجامد. 
البته منظور از گفتن چنین جمالتی این نیست که خود را 
از رسانه ها دور کنید بلکه بهتر است به همان اندازه روی 
این رسانه ها سرمایه گذاری کنید که ارزشش را دارند. در 
ابتدای راه اندازی شرکت، وقت خود را صرف جلب توجه 
روزنامه نگاران یا استخدام شرکت های فعال در حوزه 

ارتباطات و روابط عمومی نکنید. 
در نخستین مراحل آغاز به کار شرکت، مهم ترین 
مساله پیدا کردن بازار های هدف است و بس. زمانی 
که یک الگوی کاری مقیاس پذیر را برای خود ایجاد 
که  بخواهید  رسانه ها  از  می توانید  آنگاه  کردید، 

فعالیت های شما را زیر ذره بین خود قرار دهند.
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کسب و کارهای کوچک و البته نوپا در ابتدای شروع فعاليت بيش 
از هر چيز ديگری به راهنمايی نياز دارند و الزم است که اطاعات الزم 
در مورد بهره وری، استفاده از ايميل، انجام امور مختلف و نحوه جذب 
سرمايه در اختيار آنها قرار داده شوند. در ادامه، مجموعه ای از نکات 
کلی در اين رابطه را در اختيار شما قرار مي گيرد. البته هيچکدام از اين 
موارد نمی توانند جهان شمول باشند با اين همه، عملياتی کردن آنها در 

شرکت هاي نوپا می تواند نتايج خوبی را دنبال داشته باشد. 

بهره وری
را  کـــارهـايـتان   -1
اولويت بندی کنيد و تنها 
انجام  را  اهميت  با  موارد 
امور  به  اشتغال  از  دهيد. 
مختــلف و مـداخـله در 
همه بخـش ها بپرهـيزيد 
و به کـارکنـان بدون که 
 تاثير در کسب و کار خود 

»نه« بگوييد. 
2- اين يک اصل مهم است که وقتی همه چيز اهميت دارد، هيچ 
چيز مهم نيست. اولويت های مختلف خود را به سه سطح طبقه بندی 

کنيد و نخست موارد مربوط به سطح يک را انجام دهيد. 
3- از انتخاب اهداف مبهم برای خود خودداری نماييد. تنها موارد 

روشن و شفاف را در نظر بگيريد و در صدد اجرای آن برآييد. 
4- هيچگاه کارهای جديد را در ابتدای فهرست اولويت های خود قرار 
ندهيد و آنها را به انتهای فهرست امور در انتظار برای انجام بيافزاييد. 

نخست کارهايی را به اتمام برسانيد که در حال انجام آنها هستيد. 
5- در تقويم خود، يک جدول زمانی بسازيد. برای تماس های تلفنی، 
نشست ها،ايميل ها، خانواده و ورزش خود، زمان مشخصی را تعريف کنيد. 
انجام ندهيد. تصور  6- اگر کاری در اين جدول ذکر نشده آن را 

زمان  نيز  خود  جدول  در  نشده  ذکر  کارهای  انجام  برای  که  نکنيد 
خواهيد داشت. 

7- مشخص کنيد که برای انجام هر کار به چه ميزان زمان نياز 
داريد و پس از اتمام آن فعاليت، زمان واقعی را بر اساس پيش بينی و 

واقعيت تعريف نماييد. 
8- پيش از شروع هفته کاری جديد، نگاهی به فعاليت هايی بياندازيد 

که قرار است انجام دهيد تا برای انجام کار آماده باشيد. 
9- از کاربرد کانال های ارتباطی موازی بپرهيزيد. 

اين  زيرا  نکنيد  استفاده  چت  و  متنی  پيام رسان  خدمات  از   -10
از  پايين می آورند و مانع  خدمات، بهره وری شما را به ميزان زيادی 
انجام فعاليت های شما می شوند. برای زمان خود و وقت اعضای تيم 

خود ارزش قائل شويد. 
11- از جلسات تيمی برنامه ريزی نشده بکاهيد. گاهی اوقات خوب 
است که کارکنان را به اتاق کنفرانس دعوت کنيد تا از نظرات آنها برای 
همفکری استفاده کنيد؛ اما در نظر داشته باشيد که از طوالنی کردن 

بيش از اندازه اين جلسات خودداری نماييد. 
12- برای جلسات و نشست های تيمی خود بازه زمانی مورد انتظار و 
محدوده تعيين کنيد. معموال يک ساعت جلسه کفايت می کند و حتی 
اگر زمان آنها را به نيم ساعت هم تقليل دهيد بهتر است مگر آنکه هدف 
از برگزاری جلسه هم فکری و يافتن راهکار برای موضوعي باشد که در 
اين صورت نيز بهتر است طول آن را به بخش های کوتاه تر تقسيم کنيد. 
13- بهره وری کارکنان خود را در نظر داشته باشيد و سعی نکنيد 
ابتدای فهرست وظايف آنان قرار دهيد.  که مرتبا کار جديدی را در 
اين مساله معموال در مورد مدير عامل ها رخ می دهد که دوست دارند 
کارمندان آنان در کمترين زمان ممکن، کاری را برای آنها انجام دهند. 
کار کوچک می تواند  زيادی  تعداد  باشيد که تسلسل  نظر داشته  در 

اثرات مخربی بر اعضای تيم خصوصا مهندسان بگذارد. 
و  داريد  14- مطمئن شويد که در طول شبانه روز، خواب کافی 

مراقبت نشانه های تحليل رفتن بدن خود باشيد. 
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یميــل ا
 1- اگـر نتوانيـد مديريـت 
ايميل هـای خود را در دسـت 
بگيريـد مطمئنـا برعکس اين 
اتفـاق برای شـما رخ می دهد. 
2- ايميل تـان را در تمـام 
طـول روز بـاز نگـه نداريـد و 
از بـه روز کـردن يـا کنتـرل 
مشـاهده  بـرای  آن  مرتـب 

ايميل هـای جديـد خـودداری نماييد. سـاعات خاصی را برای بررسـی 
دهيـد.  تخصيـص  متفـاوت  ايميل هـای 

3- در مواقـع نيـاز، اسـامی گيرنده های خـاص را در CC قرار دهيد 
و در اين کار اسـتاد شـويد. از CC کردن غير ضروری افراد خودداری 
کنيـد و از همـکاران بخواهيـد در مـواردی که نيازی به انجـام اين کار 
نيسـت شـما را در CC قـرار ندهنـد. ايـن مسـاله خصوصـا در مـورد 
مديـر عامل هـا صـدق پيدا می کنـد که دوسـت دارنـد در جريان همه 

امور قـرار بگيرند. 
4- در کاربـرد کادر BCC اسـتاد شـويد و افـرادی را در اين بخش 
قـرار دهيـد که دوسـت ندارند نام آنها در فهرسـت دريافـت کنندگان 
ايميـل ديـده شـود. بـه ديگران يـاد دهيد نامتـان را در مـوارد نياز در 
اين بخش قرار دهند و همين مسـاله را در هنگام پاسـخگويی دسـته 

جمعـی بـه ايميل ها نيز در نظر داشـته باشـند. 
5- از امضـای خـود بـا دقت اسـتفاده کنيد: صرفـا اطاعات مرتبط 
و مـورد نيـاز را در داخـل امضايتـان قـرار دهيـد و از کاربـرد بی دليل 

لوگـو و عکس هـای مختلـف در آن خـودداری نماييد. 
6- در کوتـاه کـردن ايميل هـای خـود تبحـر پيـدا کنيـد و در هـر 
کـدام از آنهـا تنهـا دو يـا سـه بند را بگنجانيد و سـپس بررسـی کنيد 
کـه ايميـل شـما در صفحـه موبايـل چـه شـمايلی دارد. از کمتريـن 

تعـداد کلمـات در داخـل ايـن نامه هـا اسـتفاده نماييد. 
7- از نسـخه برداري و چسـباندن محتـوی نسـخه برداري شـده در 
داخـل ايميل هـا خـودداری نماييـد. اينکه تعـداد ايميل هايتـان کمتر 
باشـد و در عوض محتوی آن با فکر نوشـته شـده باشـد بهتر از ارسال 

بی رويـه و زياد آنهاسـت. 

آشنایی برای  درخواست 
8- از ارسال ايميل های 
سـرد و خشک بپرهيزيد و 
در عـوض تـاش کنيـد با 
از شـبکه خـود  اسـتفاده 
اطاعـات کافی را در مورد 

افـراد تازه پيـدا کنيد. 
9-  سـعی کنيد شبکه 
در  را  خـود  ارتباطـی 

آشـنا شـويد.  تـازه ای  افـراد  بـا  و  داده  توسـعه  مرتبـا  را  لينکديـن 
پروفايل هـای مختلـف کاربـران، تـاش کنيـد  بـا خوانـدن   -10
فرصت هـای کاری تـازه ای را بـرای اسـتخدام، جـذب سـرمايه گذار و 
غيـره پيـدا کنيـد. بهتر اسـت در هر پروفايـل زمان بيشـتری را صرف 
نماييد تا با پيشـنيه فرد مورد نظرتان بيشـتر آشـنا شـويد. بـا افرادی 
ارتبـاط برقـرار کنيـد که حـوزه فعاليت آنها به شـما مربوط می شـود. 

جلسات زمانبندی 
 1-  برای شرکت 
در جلسـاتی کـه در 
داخـل تقويـم خـود 
کرده ايـد،  مشـخص 
زمـان مناسـب را در 

بگيريد.  نظـر 
برگزاری  برای   -2
هـر جلسـه هميشـه 

سـه تـا چهـار زمـان مشـخص را بـر حسـب نـوع آن تعييـن کنيـد و 
سـپس آن را در وقـت زمانـی خالـی قـرار دهيـد. 

3-  اگـر قصـد داريـد با فردی ارتباط برقرار کرده و آن شـخص بيش 
از اندازه پر مشـغله اسـت، انعطاف به خرج دهيد و سـعی کنيد با ايجاد 

تغييـر در جـدول زمانی خود،  وقتتان را بـا آن فرد انطباق دهيد. 
4- اگـر فـردی بـرای شـرکت در جلسـه موافقـت کـرد، بافاصلـه 
زمان هـای معيـن در نظـر گرفته شـده برای آن را جلسـه را پيشـنهاد 
دهيـد و از آنهـا نخواهيد که زمان مورد نظرشـان را به شـما پيشـنهاد 

دهند. 

جلسات در 
 1-  ديـر نکنيد. اين کار 
می شـود  بی احترامی تلقـی 
کنيـد  سـعی  حتـی  و 
کمی زودتـر از زمـان اعـام 
حاضـر  جلسـه  در  شـده 

شـويد. 
2- جلسه را بيش از اندازه ای که نياز است طول ندهيد. 

3-  از صحبـت کـردن در مـورد امـور نامرتبـط خـودداری کنيـد. 
کوتـاه  مـدت  يـک  بـرای  امـور  ايـن  بـا  رابطـه  در   البتـه صحبـت 

کفايت می کند. 
4-  هدف جلسه را بشناسيد و دقيقا به موضوع اصلی بپردازيد. 

5- از مطـرح کـردن خواسـته هايتان نترسـيد امـا بيـش از انـدازه 
صريـح هـم عمل نکنيد و سـعی داشـته باشـيد به شـيوه ای مايم آن 

را مطـرح نماييد. 
6-  شرکت کنندگان در جلسه، انگيزه ها و عايق آنها را بشناسيد. 

7- متکلـم وحـده نباشـيد و سـعی کنيـد بـه حرف هـای ديگـران 
هـم گـوش دهيـد. اغلـب مـراودات کاری بـه صحبـت کـردن مربوط 
نمی شـوند و درعـوض بخـش زيـادی از آنهـا بـه شـنيدن می گـذرد. 
بـه  باشـيد  نکنيـد و سـعی داشـته  را قطـع  صحبت هـای ديگـران 
حرف هايشـان گـوش دهيـد و در پايـان، اگـر سـئوالی برايتـان پيـش 

آمـد مطـرح کنيد. 
8- اگـر جـواب آن فرد به سـئوال شـما منفی اسـت، علـت را جويا 

شـويد و سـپس به ادامه بحـث بپردازيد. 
9- وجهـه خـوب خـود را به حاضران نشـان دهيد و بـا درک نيازها 

سـعی کنيـد که کاال و خدمـات خود را به فروش برسـانيد. 
10-  اغلـب جلسـات را بـه صـورت شـفاف بـه اتمام برسـانيد و در 
انتهـا گام هـای بعـدی را پيشـنهاد دهيـد و از طريـق ايميـل، تمـاس 
تلفنـی، جلسـه و يا هر وسـيله ديگری کـه امـکان دارد، مراحل بعدی 

را دنبـال کنيد. 


