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جدید و  هایی دیجیتال و وارد شدن به سیستم استارتاپی، با اصطالحات و واژهبا پیشرفت در زمینه

ها آشنا ، باید با مفهوم آناستارتاپ یشوید که برای پیشرفت بیشتر در زمینهتخصصی آشنا می

 .شوید

 یگراند به را آن بتواند و باشد خاصی مهارت و تخصص دارای کاری در که گویندمی کسی به منتور،

، های الزمهای خود آموزشرمندان و یا زیردستانش بر اساس تجربهیک منتور به کا. بدهد آموزش

. دهدهای فردی را میاعم از: به دست آوردن اعتماد به نفس برای رشد در حیطه کاری و بهبود مهارت

های شخصی خود منتور است که به همین دلیل بهتر از این کمک و حمایتِ منتور، بر اساس تجربه

 .هد شدسمتِ دیگران قبول خوا

عددی را های متی شخصی داشته باشد و شکست و موفقیتبه طور طبیعی اگر کسی در کاری تجربه

تواند دیگران را از خطرها و یا راه های کوتاه و بلند اش درج کرده باشد، میی کاریدر کارنامه

 .موفقیت، آگاه کند

ز ارمندانش، با حمایت و پشتیبانی ای مهارت های کیک منتورِ کسب و کار، با توجه به رشد و توسعه

ها کمک خواهد کرد تا هدفی برای خودشان تعیین کنند، ارتباطات جدی بگیرند و منابع را به آن

خوبی بشناسند؛ در این صورت یک منتور، به عنوان یک الگو و مشاوری کارکشته برای کارمندانش 

 .واند متغیر باشدتکند، این عملکرد بر اساس نیازهای کارمندان میعمل می

ها لیشوید خیشود که شما متوجه میاهمیت داشتنِ یک منتور برای کسب و کار، زمانی مشخص می

 کنند و دوست ندارند شما همشان با شما امتناع میاز در اختیار گذاشتن تجربیات و علت موفقیت

 هادهد و مهارتانجام میها موفق شوید. یک منتور خوب، با دلسوزی این کار را برای شما مثل آن

ی تازه گذارد و از آنجایی که خودش تجربهکار در میان میو دانش خود را با کارمندان جوان و تازه

 .دهدها را داشته، پس با همدلی بیشتری این کار را انجام میکار بودن و مواجهه با سختی

کنند و کارمندانی و مهارت کارمندها کمک می نفس به اعتماد بر اساس آمار، منتورها به باال بردن

که دارای رضایتمندی از عملکرد خود هستند، به حرکت کسب و کار و آن سازمان به سمت جلو 

ارید و به دنبال استخدام کنند؛ به همین دلیل بهتر است که اگر شما کسب و کاری دکمک می

ی منتورینگ صحیح و راهبردی برای شروع ی خود هستید، حتماً اول برنامهکارمندانی برای مجموعه

 .کارتان در نظر بگیرید
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 هک دیگری شخص به آگاه، و باتجربه فردی آن طی در که است ایحرفه یرابطه یک منتورینگ،

 .بیاموزد مشخص، ایزمینه در را دانشی و مهارت تا کندمی کمک اوست، تجربیات نیازمند

 
معنای منتورینگ به ظاهر ساده است، اما در عمل و موقع به اجرا درآوردن آن، چالش برانگیز است 

شود گفت: آموزش درست و آموزگاری صبور و آگاه بودن از دست هر کسی بر و در واقع می

 .آیدنمی
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 در چیست؟ (mentor ) و منتور (coach ) کوچ تفاوت

 تعریف کوچ

ها و ریزی بر روی مهارتدریک کسب و کار، همیشه به مغز متفکری نیاز است که به دنبال برنامه

ها و بررسی اهداف، ی مهارتاهداف مجموعه باشد و اتفاقات را از قبل بررسی کند. کوچ، با تجزیه

ی زمانی مشخص انجام شود و در نتیجه کرده تا در یک دوره وظایف و کارهای مشخصی را تعیین

ی کند. در واقع کوچ با شناسایبا نظارت بر انجام آن کارها، به پیشرفت و رشد کسب و کار کمک می

ها، کار را برای بسیاری از کسب و کارهای سردرگم، ها بر اساس اهمیت آنبندی موقعیتو اولویت

 .بخشدمی کند و به آنها نظمراحت می

های مختلف یک مجموعه، از جمله : اهداف فروش، موضع گیری کار کوچ این است که به جنبه

 .کند نظارت …های ارتباطی درست، ساخت یک تیم کارآمد و رهبری آن و بازاریابی، مهارت

تری به رویکردها و تصمیماتشان کند تا نگاه دقیقداشتن یک کوچ، کسب و کارها را مجبور می

 پیش نروند؛ بلکه برای هر تصمیمی برنامه داشته آید خوش آید پیش هرچه شته باشند و بر اساسدا

ی کسب و کارشان چشم انداز تعیین کنند. خود کوچ نیز در این راه، بیشترین باشند و برای آینده

 .کندکمک را در طی کردن مراحل موفقیت کسب و کارها می

 

 : تفاوت کوچ و منتور

فرآیندی طوالنی است و به طور غیررسمی و بر اساس احترام و اعتماد متقابل افراد به هم منتورینگ 

ِ کسب و کار به کارمندهای رود، اما کوچینگ فرآیندی کوتاه مدت و رسمی است. منتورپیش می

ه تر و در راستای بکند تا پیشرفت کنند، در حالی که یک کوچ، سازمان یافتهتازه کار کمک می

 .کندت رساندن یک مجموعه یا کسب و کار کمک میموفقی

 

 های منتورینگ خوب چیست؟ویژگی
درست است که شما به عنوان یک منتور، حکم یک مربی را دارید،  : افراد برای شدن قائل ارزش_ ۱

ها مثل دوست ی رئیس و زیردست نباشد؛ بلکه با آنتان با کارمندانتان مثل رابطهاما سعی کنید رابطه

ترین ها بیشها اهمیت دهید و سعی کنید در پیشرفت آنهای آنخود رفتار کنید. به استعدادها و ایده

 .سهم را داشته باشید
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دهید، با احترام ها آموزش میسعی کنید با کسانی که به آن : متقابل اعتماد و احترام ایجاد_ ۲

با شما داشته باشند. به هم اعتماد داشته  ها هم تفهیم کنید که همین رفتار رارفتار کنید و به آن

ها وقتی به هم اعتماد متقابل داشته باشند، دست در دست هم به باشید و این را بدانید که آدم

 .های چشمگیری دست پیدا خواهند کردموفقیت

طوری شما باید ! بدهید یاد گیریماهی آنها به بلکه ندهید؛ ماهی هاآدم به : افراد کردن هدایت_ ۳

ها خودشان راه درست را پیدا کنند، نه اینکه همیشه منتظر هدایت شما به افراد آموزش دهید که آن

 .باشند

تواند نقش بسیار مهمی در زندگی یک فرد داشته باشد و یا یک منتور می : بودن رازدار و صبور_ ۴

ازهای با حوصله باشید و ری منتورینگ صبور و حتی نقطه عطف زندگی او باشد، پس اینکه در رابطه

 .افراد را فاش نکنید، بسیار حائز اهمیت است

  :کنیممی بیان وار تیتر صورت به ادامه در را ایحرفه و خوب منتور یک هایویژگی سایر

 پر انرژی و الهام بخش 

 ای خوبشنونده 

 سخنرانی عالی 

 مشوق هوشمند 

 صادق و انتقاد پذیر 

   های فردیمهارتحمایت کننده و باعث ارتقای 

 های به موقعها و مشاورهدارای توصیه 

 مند به آموزش و پاسخ به سواالتعالقه 

 اشتراک تجربیات 

 وادار کننده به هدف گذاری 

 ایای خوب راجع به رشد شغلی و حرفهمشاوره دهنده 

 هابررسی کردن رزومه 

 های کلیدی برای مصاحبه با افرادتعیین نکته 

  برای بیرون آمدن از منطقه امن خودشانبه چالش کشیدن افراد 

مند هستند، احساس رضایت و شادی بیشتری نسبت ها نشان داده افرادی که از منتور بهرهپژوهش

های نورانی هدایت که منتور به کار خود دارند. این افراد به خاطر راهنمایی و به نوعی داشتن فلش

کنند این عملکرد را هر روز ارتقا بدهند و سعی می دهد، عملکرد بهتری دارنددر اختیارشان قرار می

 .اند برسندتا به هدفی که تعیین کرده
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