
 

 

 منتور مناسب افتنیاستارتاپ ؛  یمرحله آموزش راه انداز نیچهارم

یت استارتاپتان پرداختیم. در این برای کمک به موفق نحوه تشکیل تیم مناسب در بخش سوم این مجوعه، به بررسی
 ی میزان اهمیت یافتن منتورهای مناسب برای کمک به رشد کسب و کارتان صحبت خواهیم کرد.بخش، درباره

های بسیاری دارید و حتمًا تا به حال از خواهید انجام دهید، ایدهی آنچه میشما قطعا به عنوان یک کارآفرین درباره
داند، و فارغ از اینکه چه کسی چیز را نمیاید. اما هیچکس همهفهمیده زیر و بم شروع یک کسب و کار چیزهای زیادی

 .باشید، داشتن افرادی به عنوان مشاور برای آگاهی دادن، هدایت کردن، و مشاوره دادن ؛ برایتان مفید خواهد بود

تواند یک چالش به نظر برسد؛ بسیاری از ما دوست نداریم برای شروع کارمان از های مناسب می منتور پیدا کردن
دیگران درخواست کمک کنیم و درخواست از کسی برای حضور در هیئت مشاوره یا گوش دادن به مشکالت و 

ی کمک و تخصص هایتان شاید درخواست بزرگی به نظر برسد. اما مشاوران و منتورها اغلب تمایل به ارائهتشکای
اند که مایل بودند همین کار را برای آنها انجام بدهند. خود به دیگران دارند چرا که خودشان زمانی افرادی را داشته

 .ید جلوگیری از بروز مشکالت و حفظ سالمت روانی شماستو داشتن مشاورانی در کنار خود از همان ابتدای کار، کل

 تنهایی بر دوشچیز را بهاید، همهتنهایی در صدر هرم سازمانی نشستهاگر کارآفرینی هستید که به خاطر اینکه به
به ند توانکشید و کسی را ندارید که تصمیمات و مشکالت سطح باال را با او در میان بگذارید، این مشکالت میمی

ما حال که شتواند در عینهای مشاوران و مربیان میای منجر شوند. داشتن نظرات و دیدگاهبینانهتصمیمات کوته
 گیری آگاهانه در اختیارتانهای متفاوتی را برای تصمیمی نهایی هستید، اطالعات بیشتر و دیدگاهگیرندهتصمیم
 .بگذارد

اند. شما هایی است که در مراحل ابتدایی کارآفرینی گرفتهها و درسخود آن یآورند، تجربهها سر میز میمنتور آنچه
 ای را متحملتوانید این آگاهی و تجربه را فراگرفته و از ارتکاب همان اشتباهات اجتناب کنید بدون اینکه هزینهمی

ای از پایگاه گستردهی کاری خودتان عالی است، اما داشتن شوید. یافتن مشاوران و مربیانی متعلق به حیطه
براین، دیدگاه های ارزشمند دیگری را هم به شما بدهد. عالوهتواند آگاهیهای مختلف میمشاوران متعلق به حوزه

 .ها و بازبینی وضعیت فعلی این صنعت به درد بخوردبیرونی جدید حتی شاید در بررسی چالش

توانید ازطریق شورای مشورتی خود به دست آورید هم به همان اندازه ارزشمند ای که میارتباطات و روابط تازه
هایی بگردید که جای پای شما را در جایی معرف خواهید با شرکت دیگری همکاری کنید به دنبالهستند. اگر می

محکم کنند، داشتن مشاوران باتجربه و دارای روابط گسترده ارزشمند خواهد بود. یک ایمیل به تنهایی تیری در 
تاریکی است که شاید حتی به دست شخص درست هم نرسد، اما معرفی از طرف یک آشنا فرصت بسیار بهتری برای 

 .سازنده فراهم خواهد کرد برقراری یک گفتگوی

توان گیر آورد. گرفتن نظرات عادالنه و توانند بازخورد مستقیمی را به شما بدهند که جای دیگری نمیمشاوران می
طرف درمورد کارتان از طرف کسانی که شاید به شما و این موقعیت نزدیک باشند، دشوار است؛ یعنی افرادی که بی

ترسند سخن اند که میروزمره هستند یا دوست نزدیک یا عضوی از خانواده گیرییا بخشی از روند تصمیم
شاور عنوان می محکم و طوالنی با افرادی داشته باشید که بهحال که شاید رابطهانتقادآمیزی بر زبان بیاورند. درعین
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که  حتی اگر همان چیزی نباشد گویند،کنید، اما نهایتًا چیزی که باید بشنوید را به شما میو منتور رویشان حساب می
ی کافی با شرکت شما آشنایی داشته طرفی، به اندازهی الزم برای بیخواهید بشنوید. باید درعین حفظ فاصلهمی

 .باشند تا کاری را که سعی دارید انجام دهید بفهمند

تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. در عین اینکه درستی شکل بگیرد میو کارآفرین به منتور ی بیناگر رابطه
هم با کسی ارتباط برقرار  منتور شود،مند میدهد بهرهکارآفرین آشکارا از خرد و راهنمایی و روابطی که منتور ارائه می

عنوان قیت نهایی الزم است. همچنین خدمت بهکند که دارای همان چیزی است که به اعتقاد آنها برای موفمی
دهد تا کمکی را که زمانی مشاوران و مربیان خودشان به های جاافتاده در این عرصه فرصت میایمشاور به حرفه

 .آنها داده بودند، جبران کنند

د، ها را داشته باشیوابچیز را بدانید یا تمام جتواند این احساس را ایجاد کند که باید همهرئیس یک شرکت بودن می
های خموانداز و دارای پیچتواند پر از دستی یک کسب و کار میاما حقیقت این است که مسیر اداره

د که حاوی گذارای در اختیارتان میای که به آنها تکیه کنید، نقشهای باشد. داشتن مشاوران باتجربهنشدهبینیپیش
تواند فرق میان موفقیت اند و دانشی که میت که دیگران دیده یا تجربه کردههای مهم و خطرات احتمالی اسنشانه

 .و شکست کسب و کار شما را تعیین کند

 .پردازدبخش بعدی این مجموعه، به ساخت فرهنگ شرکتتان می
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