
  משתפי פעולה שתמצא בכל חברהים של סטיפו 9

 ארד דארל'מאת ריצ

היום מגיעות להצלחה אחת הסיבות שכל כך הרבה חברות סטארטאפ 
. משתפי פעולהים של טיפוסהרבה בעולם יכולה להיות העובדה שישנם 

מספר סוגי בה תמיד תמצא , תתבונן חברהבאיזו לא ממש משנה 
של עיקריים טיפוסים  9ישנם  בכל חברהניתן לומר ש, למעשה. אישיות

אותם גם  לאתרתוכלו ו, להביט סביבעליכם רק . תפי פעולהמש
 .אנשים 9-אם בחברתכם עובדים יותר מ, זאת אומרת. בחברתכם

לכל כך  ראהכי הכל י, מיד תדעו זאת, כשתמצאו את הצוות הנכון לעבודה
נוצרו  חלק מהרעיונות המצליחים ביותר בעולם. הרבה יותר קל לניהול

טיפוסים העיקריים ה 9אמנם . מוצלח של שני אנשים או יותר מתוך צוות
 ובדעשי נשיםאהאך , בכל חברהבדרך כלל של משתפי פעולה מצויים 

צוותים נהדרים , כמובן, ישנם .טיפוס בדרך כלל מאותו יוהיביחד הכי טוב 
 ישל כל כלעבור , כפי שנאמר פעמים רבות. זה לא מתקייםכלל בהם 

 .יוצאים מן הכלל

טיפוסים של  9"הרי שהאינפוגרפיקה המובאת מטה ונקראית , אם תרצו לזהות את הטיפוס שאליו אתם משתייכים
ובעיצוב של ( CentralDesktop)מופצת על ידי סנטרל דסקטופ האינפוגרפיקה . יכולה לסייע לכם" משתפי פעולה

טיפוסים פי ההיא יכולה בקלות לסווג אתכם ואת עמיתיכם לו, (Visual Infographics)ואל אינפוגרפיקס 'ויז

 . המתאימים של משתפי פעולה

למצוא את  ("יכולת" שימו לב להדגשת המילה) יכולתיעניק לכם זיהוי הטיפוס המתאים לכם של שיתוף פעולה 
בסופו של דבר הכל מתנקז . יותרשיתוף פעולה אשר יהפוך את עבודת הצוות לקלה  להאנשים מטיפוסים ש

קל הרבה  מטרה משותפתנוכחות  .הצוות שמולך באמצע הדרך שימוכן לפגוש את א יהתהעד כמה : לנקודה אחת
בו הנוצר  מצבתקבלו , תנאי זה לא מתקייםאולם אם . שניכםעבור  ביותריותר למצוא את הטיפוס המתאים 

אבל אל , זה לא המצב הפשוט ביותר לפתרון. אנשי צוות מטיפוסים לא מתאימים לשיתוף פעולה ביניהםבעקבות 
עבודת צוות הדבר החשוב ביותר ב. והדבר האחרון שאתם צריכים לעשות זה לוותר, לפיתרוןניתן כל דבר . תוותרו

 ?ס של משתף פעולה מתאים לכםאז איזה טיפו. ובאמת ובתמים רצון לשיתוף פעולה, אמון, הוא הקשבה

http://cdblog.centraldesktop.com/
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