
 

 

 م؟یمنتور داشته باش دیچرا با

تر کرده و کمکمان های باهوش در اطرافمان، ما را قویی حمایتی خوب و متشکل از انساندانیم که داشتن یک شبکهی ما میهمه

های شود مسایل را از زوایای متفاوتی ببینیم و ما را به سالمت از دل زمانکند تا تصمیمات درستی بگیریم از سوی دیگر باعث میمی

قریباً توان تدهد. رؤسا اغلب تمایلی به صحبت کردن در مورد منتور خود ندارند؛ اما میناپذیر کارفرما بودن عبور میتاریک و اجتناب

کند. ها تکیه میها اعتماد داشته و بر آنی موفقی دارای فهرستی از اشخاص است که به آنشدهضمانت داد که هر مدیر شناخته

 .در مورد مربیان خود صحبت کنند، لحنشان اغلب آکنده از تحسین، شور و عشق استشوند وقتی مدیران حاضر می

ویقتان دارد، تشدفاع شوید، کسی که باال نگهتان میتوانید با او بیی شما خواهد شد. کسی که مییک منتور خوب تبدیل به آینه

کند. و اغلب یک عمر با هم دوست کالً شما را انسان بهتری می دهد، وای انجام دهید به شما تذکر میکند، وقتی کار احمقانهمی

 .خواهید بود

با  میلی منتورها نسبت به کارجالب است بدانید که بسیاری از مدیران جوان منتور ندارند. این ربطی به کمبود منتور ندارد، یا بی

است. بلکه به این خاطر است که کارفرمایان جوان خودشان وکار و کارآفرینی پوستشان کنده نشده افرادی که هنوز در دنیای کسب

ز پذیر به نظر برسند )تصور غلط اخواهند ضعیف و آسیبدانند، یا نمیکنند جواب را میکنند. اغلب یا فکر میدرخواست منتور نمی

 .ها، کارمندان و مشتریانتان هستیدرهبری(، یا جرأت درخواست کردن را ندارند. از این نوع مدیرها نباشید. شما مدیون ایده

ید هایی تهیه کنحوزه چطور منتور مناسب را گیر بیاورید؟ اول یک فهرست بسازید، در واقع چند فهرست بسازید. فهرستی از تمام

ها تبدیل به یک مدیر بهتر، تاجر بهتر، یا صرفاً انسان بهتری شوید. فهرست دیگری از کسانی کنید نیاز است در آنکه احساس می

یک کارآفرین ) ریچارد برَنسون مانند تواند بسیار آرمانی باشدکنید و مشتاقید منتور شما شوند، تهیه کنید. منتور میکه تحسینشان می

یا  (کنداداره می Virgin Group ی شرکت خود با نامشرکت را زیرمجموعه 044و خیّر انگلیسی بسیار موفق و مشهور که بیش از 

خواهید با مربی خود در بسازید که میای کند. درنهایت فهرستی حاوی سؤاالت اولیهفروشی محلی را اداره میکسی که یک دوچرخه

 .میان بگذارید

تواند مناسب باشد یا شخص احتماالً ی روابط شما میی گستردههایتان را کنار هم بگذارید و ببینید چه کسی در شبکهفهرست

ار اولین ناسایی کردید و قرمناسبی را بشناسد. سپس سؤال کنید. ایمیل بفرستید. زنگ بزنید. وقتی منتور یا منتورهای خود را ش

خواهید و در عوض حاضرید چه چیزی ها گذاشتید، از آمادگی خود اطمینان پیدا کنید. بدانید که از این رابطه چه میمالقات را با آن

ست کنید( و دو ی آن، رویکردی تازه ارائههای موجود در یک استارتاپ به مدیر اجرایی خبرهتوانید نسبت به شکافبدهید )مثاًل می

خواهید ی شما چه ساختاری داشته باشد )مثالً یک جلسه در ماه هنگام صرف قهوه که در آن با فهرستی از مسائلی که میدارید رابطه

شوید(. با مربی خود به اجماع برسید، در مورد ساختار رابطه روشن و واضح برخورد کرده و بر سر آن به توافق حل کنید حاضر می

 .دبرسی

-ام که روابط مربیبارها و بارها دیده«. انجام شدن این کار به خود شما بستگی دارد»ی ما این است که ترین بخش توصیهحاال مهم

 .ی بازخورد و تنظیم جلسات سر باز زده استاند؛ چرا که شاگرد از پیگیری آموزش، ارائهشاگردی به جایی نرسیده

 چالش

 .ی خود را شروع کرده و تالش و انرژی خود را صرف موفقیت آن کنید. پشیمان نخواهید شدیک منتور پیدا کنید. رابطه

  


