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چه مدت طول می کشد تا یک رهبر رشد 
مناسب استخدام شود؟

استخدام رهبر رشد نامناسب

ــا 12  ــی مناســب ممکــن اســت ت ــد مدیریت ــردن کاندی ــدا ک ــرای پی جســتجو ب
ــر  ــول، مدی ــاون محص ــال مع ــه به دنب ــر از این ک ــد، صرف نظ ــول بکش ــاه ط م

ــی هســتید. ــر ارشــد بازاریاب ــا مدی مهندســی ی

مشــکل ایــن اســت کــه آن 12 مــاه را می تــوان به طــور کامــل هــدر داد. ممکــن 
اســت فکــر کنیــد فــرد مناســبی را پیــدا کرده ایــد، امــا 3 تــا 6 مــاه بعــد متوجــه 

شــوید کــه او فــرد اشــتباهی بــوده اســت.

ایــن کار بــه شــرکت و اعضــا آســیب می رســاند. شــرکت زمــان و پــول بســیار 
ــرار می دهــد.  ــل اشــتباه ق ــگ را در ری ارزشــمندی را از دســت می دهــد و فرهن
ــا  ــد ب ــردد و بای ــاز می گ ــب ب ــه عق ــود ب ــه ی خ ــده در حرف ــرد استخدام ش ف
شــروع دوبــاره در یــک شــرکت جدیــد، خــود را ارتقــا دهــد. یــک تجربــه ی بــد 

بــرای همــه.

چرا این اتفاق می افتد؟ ما به ریشه ی مشکل نگاه می کنیم تا بفهمیم:

نقاط شکست در فرایند استخدام رهبری رشد چیست؟	 

ــه 	  ــر ب ــد منج ــه می توان ــود دارد و چگون ــت وج ــاط شکس ــن نق ــرا ای چ
ــود؟ ــتباه ش ــتخدام اش اس

چگونــه بــا دانســتن ایــن دالیــل و در نظــر گرفتــن آن هــا در فراینــد خــود، 	 
احتمــال اســتخدام عالــی را افزایــش دهیــم؟

ــب  ــدم تناس ــود - ع ــروع می ش ــی ش ــص اساس ــن نق ــا بزرگتری ــز ب ــه چی هم
ــر. مدل/رهب



135

استخدام رهبر رشد نامناسب

اولین نقطه ی شکست، قبل از شروع جستجو برای مدیر اتفاق می افتد:

نقطه ی شکست شماره 1

عدم تناسب رهبر/مدل

ــه به ســرعت در  ــتارتاپ ســری A ک ــک اس ــرای ی ــی ب ــن داســتان معمول بنابرای
حــال رشــد اســت، ادامــه دارد:

نرخ بازگشت مناسب و سیگنال های تناسب محصول/بازار دارند	 

یــک کانــال بازاریابــی قابــل اعتمــاد دارنــد کــه از طریــق آن جــذب مشــتری 	 
می کننــد

می خواهنــد تختــه گاز برونــد، بنابرایــن یــک معــاون رشــد اســتخدام 	 
می کننــد

ــرای یــک چاقــوی 	  ــد و ب ــرای معــاون رشــد ارســال می کنن آگهــی شــغلی ب
ــد همــه ی مشــکالت  ــه می توانن ــی ک ــش سوئیســی از مدیران ــه کاره ارت هم

ــد ــد، آرزو می کنن ــرف کنن ــا را برط آن ه
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مشــکل کجاســت؟ هرگــز یــک مــدل رشــد بــرای شناســایی نقــاط قــوت خــود 
ایجــاد نکرده انــد. نمی داننــد محصولشــان چگونــه رشــد می کنــد. در ســناریوی 
ــود را  ــد خ ــدل رش ــه م ــد چگون ــر نمی دانن ــد. اگ ــر کرده ان غ گی ــر غ/تخم م مر

تعریــف کننــد، چــه کاری بایــد انجــام دهنــد؟

کدام اول می آید ... رهبر رشد یا مدل رشد؟

اندرو چن در کتاب خود راجع به استخدام رهبر رشد می نویسد:

ــات شــغلی  ــد الزام ــدا بای ــد؟ ابت ــر رشــد اســتخدام می کنی ــک مدی ــه ی »چگون
صحیــح را تعریــف کنیــد. آن چــه کــه به دنبالــش هســتید در نهایــت بــه زمینــه ی 
اســتارتاپ شــما بســتگی دارد - آیــا می خواهیــد اســتارتاپ خــود را راه انــدازی 
کنیــد؟ یــا ســعی می کنیــد موفقیــت آن را افزایــش دهیــد؟ یــا روی شکســت 
ــد؟  ج کنی ــار ــباع خ ــه ی اش ــود را از نقط ــه خ ــا این ک ــد؟ ی ــز کرده ای ــا تمرک رقب
ــه  ــدم اولی ــی باشــید. ق ــال چیزهــای مختلف ــد به دنب ــان، بای ــه اهدافت بســته ب

ایــن اســت کــه نیازهــای خــود را مشــخص کنیــد.«

هنــگام ســاختن مــدل رشــد بــرای بهینه ســازی بــرای تناســب رهبر/مــدل، ایــن 
ــد: ــرو می کن ــه روب ــا دو گزین ــذاران را ب ــر بنیان گ ام



اولین مدل رشد را خودتان بسازید
اولین گزینه این است که بنیان گذاران اولین مدل رشد خود را بسازند. 1
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اولین مدل رشد را خودشان بسازند	 

فردی را برای ایجاد مدل رشد استخدام کنند	 

به عنــوان مثــال، در برنامــه ی ســری رشــد Reforge، بنیان گــذاران یــاد می گیرنــد 
کــه چگونــه مــدل رشــد خــود را توصیــف کننــد، تــا بتواننــد به طــور موثــر بــه 

ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه »محصــول چگونــه رشــد می کنــد؟«

نقطــه ی قــوت ایــن کار کجاســت؟ بنیان گــذاران احتمــال اســتخدام رهبــر رشــد 
ــی  ــرای کاندیدهای ــر ب ــتجوی مدی ــرا جس ــد، زی ــش می دهن ــب را افزای مناس

ــد. ــا مــدل رشــد آن هــا مطابقــت دارن ــه ب ــرد ک ــرار می گی هــدف ق

ــرد.  مشــکل ایــن روش چیســت؟ یادگیــری و ســاختن مــدل رشــد زمــان می ب
ــد و  ــب را ندارن ــری مطال ــرای یادگی ــی ب ــان کاف ــذاران زم ــیاری از بنیان گ و بس

ــد. ــک متخصــص اســتخدام کنن ــد ی ــح می دهن ترجی

ــون اســتخدام  ــه ی شــش قان ــا در مقال ــا ورن ــا ایــن حــال، همان طــور کــه الن ب
ــذار  ــک بنیان گ ــوان ی ــما به عن ــد ش ــدل رش ــد، م ــود می نویس ــد خ ــرای رش ب

ــازار جــدی گرفتــه شــود: ــدازه ی تناســب محصول/ب ــه ان بایــد ب

مــدل رشــد شــما، درســت ماننــد تناســب محصــول بــا بــازار، بخشــی از پایــه ی 
ــد  ــد می توانن ــی و رش ــران محصــول، بازاریاب ــما اســت. رهب ــرکت ش ــی ش اصل
ــید و  ــه برس ــش اولی ــعه ی کش ــد و توس ــه رش ــا ب ــد ت ــک کنن ــما کم ــه ش ب
کســب وکارتان را بــرای موفقیــت بلنــد مــدت تکامــل دهیــد. امــا انجــام اولیــن 
تمریــن مــدل رشــد بــا تیــم موســس بــه شــما کمــک می کنــد تــا یــک مــدل 
رشــد معتبــر ایجــاد کنیــد کــه از نقــاط قــوت متناســب بــا محصــول، بــازار و در 
ــای  ــع، شــرکت ها از مدل ه ــد. در واق ــتفاده کن ــازار اس ــای ب ــت از فرصت ه نهای



138

نقطه ی شکست شماره 1 | استخدام رهبر رشد نامناسب

ــد. ــای مســتقیم اســتفاده می کنن ــر رقب ــروزی در براب ــرای پی رشــد خــود ب

ــورد  ــه در م ــه دو گزین ــذاران متوجــه نمی شــوند ک ــر بنیان گ ــن حــال، اکث ــا ای ب
اســتخدام وجــود دارد:

یک رهبر رشد تمام وقت استخدام کنید	 

یک مشاور رشد استخدام کنید	 

اکثــر بنیان گــذاران مســتقیما بــه ســراغ گزینــه ی اول می رونــد. آن هــا بــدون در 
نظــر گرفتــن اســتخدام یــک مشــاور رشــد موقــت بــرای کمــک بــه ایجــاد مــدل 

ــال اســتخدام تمام وقــت هســتند. رشــد، به دنب

ــا  ــت. آن ه ــی اس ــد زمان ــت، تعه ــد تمام وق ــر رش ــک رهب ــتخدام ی ــت اس مزی
ــه ســاخت یــک مــدل، ایجــاد اســتراتژی و  ــه را ب بیــش از 40 ســاعت در هفت
اجــرا اختصــاص می دهنــد. هنگامــی کــه بنیان گــذاران فرصــت کوتاهــی دارنــد 
و در حــال رقابــت بــا زمــان هســتند )فشــار رقابتــی، کمبــود پــول نقــد و غیــره( 

ایــن کار ممکــن اســت ترجیــح داده شــود.

بــا ایــن حــال، مزیــت اســتخدام یــک مشــاور رشــد، شــفافیت بیشــتر در مــورد 
ــدا آهســته  ــت اســت. در ابت ــه اســتخدام تمام وق ــد ب ــدون تعه مــدل شــما، ب
ــه  ــه ب ــور ک ــد. همان ط ــریع تر برداری ــی س ــدا قدم های ــا بع ــد ت ــش می روی پی
ــورد  ــتر م ــی بیش ــه را کم ــن گزین ــم، ای ــیرجه می روی ــت دوم ش ــه ی شکس نقط

ــرار خواهیــم داد. بحــث ق

ســوال کلیــدی: آیــا مــدل رشــد خــود را می ســازید یــا شــخصی را بــرای 
ســاخت آن اســتخدام می کنیــد؟

شخصی را برای ساختن مدل رشد استخدام کنید
گزینه ی دوم استخدام شخص دیگری برای ایجاد مدل رشد است. 2
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دومین نقطه ی شکست در طول جستجوی مدیر اتفاق می افتد:

نقطه ی شکست شماره 2

رابطه ی بین هزینه های استخدام و تاثیر 
کاندیدها را قطع کنید

بیایید نگاهی به فرایند استخدام معمولی بیندازیم.

بــا نــگاه کــردن بــه رزومــه شــروع می شــود و بــا شــروع کار داوطلــب بــه پایــان 
می رســد. ایــن موضــوع بــا چنــد مشــکل همــراه اســت:
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ــد.  ــر کنی ــازمان پ ــی را در س ــش اجرای ــک نق ــا ی ــد ت ــول می کش ــاه ط 3-9 م
ــول  ــت. در ط ــر اس ــه و وقت گی ــی، پرهزین ــیار رقابت ــر بس ــرای مدی ــتجو ب جس
فراینــد ممکــن اســت بــا بیــش از 8 نفــر از رهبــران مصاحبــه شــود، بیــش از 6 
ــوق و  ــدت حق ــرات طوالنی م ــا انجــام شــود، مذاک ــه معرف ه ــه ب ــورد مراجع م
دســتمزد داشــته باشــند و بنیان گــذاران همچنــان کاندیدهــای مدیریتــی قــوی 

ــد. ــی می کنن ــه( معرف ــد مصاحب ــت کاذب در فراین ــرس از مثب ــل ت را )به دلی

ــت. وزارت کار  ــد اس ــی ب ــر اجرای ــک مدی ــال ی ــرر انتق ــه، ض 100,000 دالر هزین
ــد  ــتخدام ب ــک اس ــه ی متوســط ی ــه هزین ــد ک ــن می زن ــده تخمی ــاالت متح ای
حداقــل 30 درصــد حقــوق ســاالنه ی آن هــا اســت. ایــن مقــدار معــادل ضــرری 

ــر رشــد اشــتباه اســت. ــگام اســتخدام رهب ــش از 100 هــزار دالری در هن بی

بیــن هزینه هــای اســتخدام و تاثیــر کاندیدهــا یــک گسســت بــزرگ وجــود دارد. 
ج از چالش هــای زمانــی و پولــی آشــکار  ایــن یکــی از بزرگتریــن مشــکالت، خــار

اســت کــه بیشــتر بررســی خواهیــم کــرد.

تمام هزینه های استخدام را نسبت به فرایند استخدام در نظر بگیرید.
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ــه  ــی ک ــا زمان ــتخدام ت ــای اس ــد، 100٪ از هزینه ه ــار داری ــه انتظ ــور ک همان ط
ــود. ــرج می ش ــد، خ ــه کار کن ــروع ب ــد ش کارمن

بــا ایــن حــال، هزینه هــای اســتخدام را در مقایســه بــا میــزان دقیــق ارزیابــی 
مــا از کاندیــد در نظــر بگیریــد.

این چیزی است که مشاهده خواهیم کرد:

ــه  ــم این ک ــی رود. علیرغ ــاال م ــر ب ــن مدی ــی اولی ــس از بررســی ابتدای ــت، پ دق
ــان  ــات نش ــم، تحقیق ــل می کنی ــی عم ــه عال ــدر در مصاحب ــم چق ــر می کنی فک
ــه بــد  ــتیم. اکثــر مــردم در مصاحب ــران بــدی هس ــه مصاحبه گ می دهــد ک

ــی دارد. ــه، ارزش کم ــر مصاحب ــش از 5 دور دیگ ــام بی ــتند و انج هس

دقــت ارزیابــی در 3 هفتــه ی اول شــروع کار به شــدت افزایــش می یابــد. 
ــد  ــران اســتخدام ایــن موضــوع را تصدیــق می کنن تعــداد بســیار کمــی از مدی
ــود.  ــروع می ش ــه کار ش ــود ک ــروع می ش ــی ش ــی زمان ــه ی واقع ــا مصاحب ام
شــرکت ها و کاندیدهــا تنهــا زمانــی بــا یکدیگــر آشــنا می شــوند کــه شــروع بــه 
همــکاری کننــد. حــدود 3 هفتــه طــول می کشــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا 
اســتخدام عالــی، متوســط   یــا وحشــتناکی داشــته اید )و ایــن بــرای کاندیدهــا 
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ــه دو صــورت پیــش مــی رود(. ــان ب و کارفرمای

این موضوع برای ما دو گزینه باقی می گذارد.

به تالش برای بهینه سازی فرایند استخدام سنتی ادامه دهید	 

قبل از استخدام، »مشاوره پیش از خرید« انجام دهید	 

در حالــی کــه بهینه ســازی چالش برانگیــز اســت، زیــرا فراینــد اســتخدام مدیــران 
ــه  ــد کوچــک وجــود دارد ک ــد ترفن ــرای خــود یــک صنعــت کامــل اســت، چن ب

ــم: ــام دهی ــم انج می توانی

از مــدل رشــد بــرای انتخــاب بهتــر کاندیدهــا اســتفاده کنیــد. ایــن کار احتمــال 
اســتخدام فــرد متناســب بــا نیــاز شــما را افزایــش می دهــد. کــه ایــن موضــوع 

در نقطــه ی شکســت شــماره ی 1 بررســی شــد.

فراینــد اســتخدام را کوتــاه کنیــد. بــا چــه ســرعتی می توانیــد افــراد مناســب برای 
ــد  ــد را می توانی ــد کاندی ــد؟ چن ــه را انجــام دهی ــا مصاحب ــد ی ــه  را بیابی مصاحب
همزمــان وارد قیــف اســتخدام کنیــد؟ بــا ایــن حــال، در نظــر بگیریــد که ســرعت 
اســتخدام در مقابــل اطمینــان از اســتخدام فــرد مناســب ممکــن اســت رابطــه ی 

معکــوس داشــته باشــد.

متاســفانه، رونــد ایــن اســت کــه شــرکت ها فراینــد اســتخدام )دوره های بیشــتر، 
ــکل  ــکل روی مش ــدام مش ــر ک ــه ه ــد ک ــی می کنن ــره( را طوالن ــف و غی تکالی
ــای  ــن هزینه ه ــاط بی ــا ارتب ــتیم ت ــالش هس ــم؛ در ت ــرار می کن ــد. تک می گذارن

اســتخدام و تاثیــر کاندیدهــا را محــدود کنیــم.
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ــط  ــد. فق ــاوره کنی ــد مش ــل از خری ــه قب ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی بهت ــک گزین ی
آینده نگرتریــن کارفرمایــان ایــن کار را دنبــال می کننــد )بقیــه بــر اســاس 

ــد(. ــت می زنن ــر دس ــن ام ــه ای ــرایط ب ش

چگونه این روش کار می کند:

ــوق 	  ــا حق ــه ب ــا 6 ماه ــل 1 ت ــک تعام ــوان ی ــد را به عن ــاور رش ــک مش ی
ــد ــتخدام می کنی ــاز( اس ــه نی ــته ب )بس

مشاور با حقوق ثابت و یا به همراه سهام دریافت می کند	 

ــد 	  ــم می گیری ــد، تصمی ــت می آوری ــه به دس ــه ای ک ــاس تجرب ــر اس ــما ب ش
ــر ــا خی ــر رشــد تمام وقــت شــما باشــد ی ــا مشــاور بایــد رهب آی

ــر  ــتخدام رهب ــر اس ــما خط ــه ش ــت ک ــن اس ــن روش ای ــت ای ــن مزی بزرگتری
اشــتباه را کاهــش داده و در حــال بــه حداقــل رســاندن دلتــای بیــن هزینه هــای 

ــود. ــر کاندیــد خواهیــد ب اســتخدام و تاثی

بــدون گذرانــدن فراینــد طاقت فرســای اســتخدام، بالفاصلــه کار فــرد را می بینیــد. 
شــما در حــال معاملــه ی هزینه هــای کوتاه مــدت )هزینه هــای جبــران خدمــات 
و رقیــق شــدن جزئــی ســهام( بــا هزینه هــای بلنــد مــدت پرخطــر )اســتخدام 

رهبــر اشــتباه( هســتید.

ــی  ــد. در حال ــا ســروصدا را کاهــش دهی ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــن ب همچنی
کــه گــروه بزرگــی از افــراد بــر ســر جــذب مدیــر تمام وقــت رشــد بــا یکدیگــر بــه 
ــد شــما حوضچــه ی دســت نخورده ای از اســتعدادها را هــدف  رقابــت می پردازن
ــرارداد  ــه ق ــرای 1 روز در هفت ــد و ب ــت را دور نمی زنی ــرا رقاب ــد. چ ــرار داده ای ق

مدل »مشاوره پیش از خرید« انجام دهید 2
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ــه  ــد، او را ب ــت داری ــی را دوس ــر کاندیدای ــد، و اگ ــنهاد نمی دهی ــاوره پیش مش
ــانید؟ ــت نمی کش ــش تمام وق ــک نق ی

ــدل  ــن م ــاذ ای ــه اتخ ــروع ب ــه ش ــذار ک ــد بنیان گ ــا چن ــت ب ــان صحب از زم
کرده انــد، بــه چنــد ســوال متــداول می پردازیــم.

ــتخدام  ــش از اس ــاوره پی ــتفاده از مش ــه ی اس ــداول: نتیج ــؤاالت مت س
ــد چــه باشــد؟ ــد بای یــک کاندی

ــزی  ــدی دارد. چی ــت کلی ــه ی شکس ــک نقط ــرکتی ی ــر ش ــری در ه ــش رهب نق
ــری شــرکت  ــش رهب ــل شکســت کســی در نق ــن دلی ــوان محتمل تری ــه به عن ک

تعریــف می شــود.

ــداد نقطــه ی شکســت  ــد در امت  اســتفاده از مشــاور پیــش از اســتخدام کاندی
ــد( طراحــی شــده اســت. ــا کاندی ــت ب ــدی )به جــای صــرف وق کلی

ــال  ــره D2C در ح ــک 100 نف ــارت الکترونی ــرکت تج ــک ش ــال، ی ــوان مث به عن
اســتخدام یــک CMO اســت. آن هــا در 3 ســال گذشــته، ســه CMO داشــته اند. 
ــدوکاو  ــا کن ــه ایــن موضــوع نپرداختــه اســت، امــا ب ــا به حــال ب هیــچ کــس ت
ــل  ــه مدیرعام ــن اســت ک ــدی ای ــه نقطــه ی شکســت کلی متوجــه می شــوند ک
ــد،  ــاده می کن ــت آم ــرای شکس ــه CMO را ب ــه ای ک ــتراتژی خالقان ــا اس ــز ب هرگ
ــه  ــا 3 ماه ــل 1 ت ــک تعام ــون ی ــن آزم ــن، ای ــت. بنابرای ــوده اس ــگ نب هماهن
اســت کــه در آن مشــاور بــا تیــم بازاریابــی روی اســتراتژی خالقانــه و منابــع کار 
می کنــد و نــگاه مدیرعامــل را معرفــی می کنــد. اگــر مدیرعامــل در مــورد مســیر 
خالقانــه ی جدیــد هیجــان زده اســت، شــما نقطــه ی شکســت کلیــدی را بــرای 

پیش اســتخدام حــل کرده ایــد.

در مثالــی دیگــر، فــرض کنیــد شــما یــک شــرکت B2B SaaS بــا 300 نفر هســتید 
کــه می خواهیــد یــک حرکــت رشــد مبتنــی بــر محصــول ایجــاد کنیــد )ماننــد 
بهبــود فعال ســازی/عضویت، بــاال بــردن نــرخ بازگشــت و غیــره(. ایــن کاندیــد 



مــدل رشــد محصــول خــود را می شناســید )یعنــی چگونــه 
ــد( و به طــور خــاص می دانیــد  محصــول شــما رشــد می کن

کــه بــه چــه چیــزی نیــاز داریــد.
1

مدل رشد، نقاط اهرمی یا نقطه ی شکست کلیدی خود را 
نمی شناسید 2
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احتمــاال شکســت خواهــد خــورد زیــرا آن هــا نمی تواننــد بــا معــاون محصــول 
همــکاری نزدیــک داشــته باشــند و بــر نقشــه راه تاثیــر بگذارنــد. ایــن نقطــه ی 

شکســت کلیــدی اســت کــه در تعامــل آزمایــش می کنیــد.

ســؤاالت متــداول: مشــاوره قبــل از اســتخدام کاندیــد چــه مــدت بایــد 
ادامــه داشــته باشــد؟

دو گزینه ی رایج وجود دارد.

ــا  ــاه و ب ــک م ــش از ی ــه بی ــده اســت ک ــل تسریع ش ــک تعام ــورد، ی ــن م اولی
نــرخ 1 تــا 3 روز در هفتــه طــول می کشــد. در ایــن ســناریوها بهتریــن عملکــرد 

ــد: ــاهده می کنی را مش

اهــرم خاصــی داریــد کــه روی آن آزمایــش می کنیــد )مثــال بازگشــت هزینــه ی 
انجام شــده بــرای تبلیغــات در جــذب بــا هزینــه ی کاربــر در شــبکه های 
اجتماعــی ROAS در خریــد پولــی در شــبکه ی اجتماعــی( یــا نقطــه ی شکســت 

ــی(. ــاون محصول/بازاریاب ــا مع ــک ب ــکاری نزدی ــی هم ــی توانای ــدی )یعن کلی

دومــی یــک کاندیــدای اســتاندارد اســت کــه بیــش از 3 مــاه بــه مــدت 1 تــا 3 
روز در هفتــه طــول می کشــد. در ایــن ســناریو بهتریــن عملکــرد را دارد:

ــود در آن  ــد موج ــای قواع ــه کتاب ه ــد هســتید ک ــک صنعت/بخــش جدی در ی
کاربــرد ندارنــد. به عنــوان مثــال، قانونــی شــدن حشــیش در ســال 2017 کــه در 
ــای  ــا بازی ه ــد. ی ــغ کنی ــوگل تبلی ــا گ ــبوک ی ــتید در فیس ــوز نمی توانس آن هن
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موبایلــی در ســال 2010، زمانــی کــه همه چیــز جدیــد بــود و کتــاب قانونــی بــرای 
آن موجــود نبــود.

زمــان داریــد تــا همه چیــز را بفهمیــد و یــک تیــم جــوان قــوی وجــود دارد کــه 
از مشــاور ارشــد رشــد بهــره می بــرد.

سؤاالت متداول: از کجا می توانم رهبران رشد مناسب پیدا کنم؟

پــس از شناســایی نقطــه ی شکســت کلیــدی و پایــان دوره ی تعامــل، گام نهایــی 
ایــن اســت کــه بدانیــد ایــن مشــاوران بالقــوه را کجــا پیــدا کنیــد.

زیبایــی مــدل مشــاوره پیــش از اســتخدام در ایــن اســت کــه امــروزه »مجموعــه 
اســتعدادهایی« وجــود دارد کــه تمایــل دارنــد از آن هــا اســتفاده نشــده باشــد. 

این جــا جایــی اســت کــه می توانیــد مشــاوران را بیابیــد.

این هــا مدیــران رشــد بــا بیــش از 10 ســال تجربــه هســتند و به طــور داوطلبانــه 
در حــال گشــت زدن بیــن مشــاغل هســتند تــا بفهمنــد چــه چیــزی در آینــده 

رخ می دهــد.

احتمــاال چنــد ســال گذشــته را صــرف رشــد یــک اســتارتاپ موشــکی کرده انــد، 
از نظــر مالــی بــه انــدازه ای موفــق هســتند کــه به صــورت پاره وقــت کار کننــد و 
قبــل از یافتــن ماجراجویــی بعــدی خــود مرخصــی می گیرنــد تــا دوبــاره شــارژ 
شــوند. به دلیــل موفقیــت اخیــر، آن هــا قــادر بــه آزمایــش و مشــاوره هســتند.

چند مکان دیگری که باید جستجو کرد عبارتند از:

جســتجوی لینکدیــن بــرای افــرادی کــه در تجربیــات شــغلی قبلــی یــا فعلــی 	 
ــوان »مشــاور« دارند عن



دستبندهای طالیی 2

147

نقطه ی شکست شماره 2 | استخدام رهبر رشد نامناسب

ــال 	  ــده به دنب ــورس ش ــا وارد ب ــده ی ــداری ش ــرا خری ــرکت های اخی در ش
ــد ــد« بگردی ــابق رش ــاون س ــوان »مع عن

شرکتشــان  رشــد  به دلیــل  کــه  هســتند  تمام وقتــی  کارکنــان  این هــا 
ــال »چیــزی جدیــد« هســتند  موفقیت هــای زیــادی کســب کرده انــد امــا به دنب

ــد. ــش کنن ــاس چال ــان احس ــا همچن ت

ــد  ــای بان ــا پهن ــردن خــود« هســتند ام ــاده ک آن هــا در حــال »اســتراحت و آم
ــد  ــد. می توانن ــک را دارن ــاوره ای کوچ ــش مش ــک نق ــای ی ــرای ایف ــی ب ذهن
ــا  ــتخدامی ب ــای اس ــد ایمیل ه ــل دارن ــد و تمای ــک کنن ــی کم ــدت کم ــرای م ب
فرصت هــای تمام وقــت را نادیــده بگیرنــد )به دلیــل هزینه/فرصــت بــاالی 
سرمایه گذاری نشــده(. تعهــد کوتاه مــدت راهــی بــرای کاهــش شــلوغی )از 

ــت. ــص آن هاس ــتفاده از تخص ــی( و اس ــتخدام هفتگ ــل اس ــا ایمی ده ه

می کنیــد،  تحســین  شــرکت هایی کــه  بــرای  لینکدیــن  در  جســتجو  بــا 
کاندیدهــای عالــی را پیــدا کنیــد و کارمندانــی را در نقش هایــی بیابیــد کــه بــا 
نیازهــای شــما مرتبــط هســتند. آن هــا احتمــاال 4 ســال یــا بیشــتر مشــغول بــه 

بوده انــد. کار 

افــرادی کــه از کار خــود مرخصــی طوالنی مــدت گرفته انــد و در جایگاهــی 
ــد داد. ــه خواهن ــت ادام ــاوره ی تمام وق ــه مش ــد و ب ــرار گرفته ان ــر ق تکرارپذی

ــد.  ــغ کنن ــوان مشــاور تبلی ــر به عن ــا توییت ــد خــود را در لینکدیــن ی تمایــل دارن
ــداد  ــد. تع ــر کنن ــان منتش ــا تجربیاتش ــد ی ــورد رش ــود را در م ــته های خ نوش

مشاوران تمام وقت 3
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ــی هســتند. ــه مشــاوران خوب ــود دارد ک ــب نویسنده/مشــاور وج ــادی ترکی زی

شما می توانید این افراد را از طریق:

جستجوی لینکدین یا bio توییتر برای »مشاور«	 

نگاهی به نویسندگان وبالگ های صنعت	 

از میــان کســانی کــه در کانال هــای Slack پاســخ ســواالت دیگــران را 	 
هنــد می د

ــتخدام و  ــای اس ــن هزینه ه ــاط بی ــع ارتب ــه قط ــدی: چگون ــوال کلی س
ــد؟ ــش می دهی ــا را کاه ــر کاندیده تاثی

نقطه ی شکست نهایی پس از جستجوی مدیر اتفاق می افتد:

نقطه ی شکست شماره 3

شکست خوردن رو به باال، شکست خوردن 
رو به پایین یا شکست جانبی
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این موضوع باید با حل دو نقطه ی شکست اول به شدت کاهش یابد:

کاندیدهای متناسب با مدل رشد خود را انتخاب کرده اید	 

شکاف بین هزینه های استخدام و تاثیر کاندیدها را کاهش داده اید	 

ــدن دو آزمــون نقطــه ی  ــد پــس از گذران ــان می توانن ــران رشــد همچن ــا رهب ام
شکســت، موفــق نشــوند. و تمایــل بــه شکســت در ســه جهــت ممکــن دارنــد.

ــره  ــا هیئــت مدی ــد اعتمــاد مدیرعامــل ی ــاال - آن هــا نمی توانن ــه ب شکســت رو ب

را جلــب کننــد.

شکســت رو بــه پاییــن - آن هــا نمی تواننــد بــه نیروهــای گزارش دهنــده ی 

ــد. ــاد کنن ــود اعتم ــتقیم خ مس

شکست جانبی - آن ها نمی توانند اعتماد سایر مدیران را جلب کنند.

ــره را  ــت مدی ــا هیئ ــر رشــد، اعتمــاد مدیرعامــل ی ــه رهب ــی اســت ک ایــن زمان
ــد از: ــل عبارتن ــایع ترین دالی ــد. ش ــب نمی کن جل

عــدم تناســب رهبر/مــدل: ضــروری اســت کــه تناســب رهبر/مــدل را ایجــاد کنیــد 

کــه همــه، هــم شــرکت و هــم کاندیــد را بــرای موفقیــت آمــاده کنــد.

عــدم تاثیرگــذاری: اگــر تناســب رهبر/مــدل وجــود داشــته باشــد امــا کاندیــد تاثیــر 

معنــاداری بــر اعــداد نداشــته باشــد. دومیــن نقطــه ی رایــج شکســت اســت.

عــدم ارتبــاط: بنیان گــذاران و هیئــت مدیــره بایــد نتایــج و چشــم انداز را بداننــد. 

تیــم چــه دســتاوردهایی داشــته اســت و چــرا؟ و تیــم بــه کجا مــی رود؟
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زمانــی کــه رهبــر بــه نیروهــای گزارش  دهنــده ی مســتقیم خــود اعتمــاد 
از: عبارتنــد  دالیــل  شــایع ترین  نمی کنــد. 

رهبــر تخصــص مرتبطــی نــدارد: بیاییــد فــرض کنیــم کــه شــما یــک رهبــر رشــد 

ــرای مدیریــت یــک تیــم محصــول اســتخدام  ــی را ب ــر بازاریاب ــی ب ــا مبتن صرف
می کنیــد. اگــر آن هــا نتواننــد بــه زبــان مدیــران محصــول، مهندســین و طراحــان 
صحبــت کننــد، تجربــه ی ســختی بــرای همــه خواهــد بــود. مشــاوره ی قبــل از 
خریــد می توانــد ایــن موضــوع را به ســرعت در یــک محیــط واقعــی آزمایــش 

کنــد.

ــد  ــد در کشــتی باش ــس نمی خواه ــچ ک ــم انداز: هی ــا چش ــاط ب ــراری ارتب ــدم برق ع

وقتــی مقصــد مشــخص نیســت.

ــر  ــود دارد. اگ ــارکت وج ــی از مش ــف خوب ــر: طی ــا جزئی نگ ــر و ی ــت کلی نگ مدیری

رهبــر رشــد در مــورد جزئیــات ریــز وســواس داشــته باشــد یــا بســیار دور از تیــم 
ظاهــر شــود، اعتمــاد تیــم بــه خــود را از دســت خواهــد داد.

شکست رو به پایین 2

ــد. شــایع ترین  ــب نمی کن ــران را جل ــر رشــد اعتمــاد ســایر مدی ــی کــه رهب زمان
دالیــل عبارتنــد از:

ــاون رشــد محصول محــور  ــر مع ــال، اگ ــوان مث ــع نامناســب: به عن انگیزه هــا و مناب

در حــال بهینه ســازی قیــف فــروش باشــد امــا معــاون محصــول نیــاز بــه ارائــه ی 
ــی  ــوق های ناهماهنگ ــا مش ــد، آن ه ــته باش ــد داش ــول جدی ــای محص ویژگی ه
ــق( را  ــی آزمایشــات ناموف ــم مهندســی )یعن ــد تی ــد. یکــی 20 درصــد از ک دارن

شکست جانبی 3
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نگــه مــی دارد در حالــی کــه دیگــری می خواهــد 100 درصــد کــد را نگــه دارد.

سرکشــی و از دســت دادن اعتمــاد: غالبــا رهبــر رشــد نیــاز دارد کــه منابــع خــود را 

ــازه  ــا اج ــد ت ــح می دهــد معذرت خواهــی کن ــت »ترجی ــد و در نهای ــگ کن کمرن
ــرای  ــاند. ب ــیب برس ــران آس ــایر مدی ــه ی س ــه روحی ــد ب ــه می توان ــرد« ک بگی
بردهــای کوتاه مــدت چنیــن رفتــاری عالــی اســت امــا بــرای اعتمــاد بلنــد مــدت 

مضــر اســت.

عــدم تاثیرگــذاری: رهبــر رشــد بایــد به همــان انــدازه کــه بایــد بــر ســایر رهبــران 

اجرایــی اثــر داشــته باشــد، بــر بنیان گــذاران تاثیــر بگــذارد. هیــچ تاثیــری بــه 
تمایــل ســایر مدیــران بــرای همــکاری بیشــتر بــا رهبر رشــد آســیب نمی رســاند.

ــم  ــه انتظــارات را به درســتی تنظی ــر رشــد اســت ک ــذار و رهب ــه ی بنیان گ وظیف
کنــد. ایــن کار هــر گونــه خطــر عمــده ی شکســت رو بــه بــاال، پاییــن یــا جانبــی 

ــد. ــش می ده را کاه

ســوال کلیــدی: چگونــه می توانیــد خطــر شکســت رو بــه بــاال، شکســت 
رو بــه پاییــن یــا شکســت جانبــی کاندیــد را کاهــش دهیــد؟
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استخدام رهبر رشد اشتباه، هزینه های جدی دارد.

می توان این هزینه ها را کاهش داد:

شناخت مدل رشد خود و استخدام مرتبط با آن	 

در نظر گرفتن مشاوره قبل از خرید راه حل	 

شناســایی این کــه چگونــه رهبــر می توانــد به ســمت بــاال شکســت بخــورد، 	 
رو بــه پاییــن شکســت بخــورد و یــا به صــورت جانبــی شکســت بخــورد

ــر رشــد مناســب را  ــه رهب ــه ی ماســت ک ــن وظیف ــید، ای ــته باش ــاد داش ــه ی ب
اســتخدام کنیــم. نقطــه ی شــروع آن از زمــان جســتجو بــرای فــرد مناســب تــا 

90 روز اول شــروع می شــود.

خالصه
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اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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