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Abstract
هدف :مربی گری کارآفرینانه  ،پشتیبانی کننده افراد بره AIM: The entrepreneur coach is the supporter of
منظرور تقویرت و توسرعه مهرارن هرای آنران ا ز طریرق individuals to improve and develop their skills
یررادگیری کارآفرینانرره جهررت شناسررایی و تشررخیص through innovative learning to identify and
detect opportunities. The present study was
فرصت ها است  .هردف تحقیرق حاضرر طراحری برنامره aimed to develop a systematic and conceptual
مربی گری کارآفرینانه است  .روش :روش تحقیق توسعه model of entrepreneurial coaching that -
ای  -کاربردی و گردآوری داده ها کیفی است .در ایرن demonstrates the key categories of this structure.
تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند و به طور مشرخص METHODS: It was a developmental-applied
study and the data collection was qualitative.
از تکنیك گلويه برفی ،تعداد  16مصاحبه نیمه ساخت Purposive sampling and the snowball technique
یافترره بررا مرردیران ارشررد و کارشناسررانی کرره درگیررر were used in this study. A total number of 16
مربی گری در کسب و کارهای کوچك و متوسط بودنرد semi-structured interviews were conducted with ،
the senior managers and experts involved in
صورن پذیرفت .برای تجزیه و تحلیرل داده هرا از روش mentoring small and medium-sized enterprises.
کدگذاری باز و محوری استفاده شده اسرت .یافتره هراAlso, open and axial coding was used for data :
تجزیه و تحلیل پژوهش نشان دهنده ی استخراج بايب بر analysis. FINDINGS: Research analysis showed
 212خر ده مقويه از مصاحبه ها  48 ،مقويره فرعری و more than 212 subcategories were extracted 8
from the interviews, 48 minor categories, 8
زیر مقويه اصلی و  7مقويه اصلی است کره عبارتنرد ازmajor subcategories and 8 major categories :
اهداف پایه و پیشرفته ،ویژگی های متربی (ویژگی های which including; basic and advanced objectives,
کارآفرینی ،عمرومی شخصریتی) ،ویژگری هرای مربیران mentees characteristics (entrepreneurial, general
and
personal
characteristics),
coach’s
(دانش و مهارن های مربی گری ،خصوصیان شخصیتیcharacteristics (coaching knowledge and skills, ،
توانایی ها ،مسايه گشرا) شررایط سرازمانی (سراختاریpersonal characteristics, abilities, problem- ،
مدیریتی ،فرهنگی) ،اقردامان مربری گرری کارآفرینانره solving), organizational conditions (structural,
(مفرراهیم مشررتر دوطرررف ،وظررایف مربرری ،وظررایف managerial, and cultural), entrepreneurial
’coaching actions (mutual concepts, mentors
متربرری) ،نتررایج و دسررتاوردها شررامل :مزایررای فررردی duties, mentees’ duties), results and ،
achievements:
personal
مزایررای سررازمانی )  .نتررایج :ایررن مرردل مربرری گررری advantages,
organizational advantages ( .CONCLUSION:
کارآفرینانه مری توانرد در تعیرین اجرزای برنامره هرای
The categories that form the entrepreneurial
مربی گری کارآفرینان ه از جمله اهرداف پایره و اهرداف coaching model could be used on determining
basic
and
advanced
objectives,
پیشرفته برنامه مربی گری کارآفرینانه  ،ویژگی های مورد the
نیاز متربی و مربی ،شرایط و ايزامان سازمانی ،اقدامان characteristics of coachee and coach,
مربی گری و نترایج و دسرتاوردها مرورد اسرتفاده قررار organizational conditions and requirements,
coaching actions and results and outcomes.
گیرد.
Keywords:
Entrepreneurial
actions،
کلیههدواژه ههها  :اقرردامان کارآفرینا نرره ،پیامرردهای Entrepreneurial outcomes, Small & Medium
کارآفرینانرره  ،شرررکت هررای کوچررك و متوسررط ،متربرری Enterprises, Entrepreneurial mentee, Coaching
Program, Entrepreneurial Coaching
کارآفرینانه  ،برنامه مربی گری  ،مربی گری کارآفرینانه
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مقدمه
با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومان بشری ،همه چیرز در حرال تغییرر و تحرول
است .سازمانها بهعنوان یك سیستم باز با محیط در تعامل مریباشرند و بررای ترداوم حیران نیازمنرد
پاسخگوئی به تغییرران محیطری ،تحروالن فرن آوری و تقاضراهای مشرتریان هسرتند .در ایرن میران
سازمانها برای حل این مسايه نیازمند ورود به فعايیتهای ارزش آفررین ،نوآورانره و اقردامان اثرربخش
خواهند بود .از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانهرا محسروب مریشروند ،تجهیرز و
آمادهسازی منابع مذبور برای مواجهه برا تغییرران ،از اهمیرت ویرژه برخروردار اسرت (روشرا و يریس،1
 .)2018بنابراین توجه به نیروی انسانی و آموزش و یرادگیری آنران برهعنروان برا ارزش تررین منرابع
سازمانی ،در اعتعی اهداف و آرمانهای سازمان نقش اساسی ایفا میکند .بی تردید یکی از برنامههرای
کلیدی در توسعه کارکنان و به تبع آن موفقیت در محیط رقابتی ،کشف استعدادهای بايقوه کارکنان و
تعش برای شکوفاسازی آنها میباشد (بوزر و جو .)2016 ،2این امرر در کسرب وکارهرای کره آگراهی
بیش تری نسبت به فشارهای رقابتی دارند بسیار مشهود است و ترعش مریکننرد ترا برا تردوین و بره
کارگیری راهبردهای آموزشی و مهارنهرای الزم کسربوکرار ماننرد مربریگرری ،بره نترایج کارآمرد و
اثربخش تری دست یابند .مربیگری یکی از روشهای آموزش افراد میباشد که بررای رشرد ،توسرعه و
بايندگی نیروی انسانی به کار گرفته میشود (آون و کاترن.)2012 ،3
در این میان ،زمانی که پژوهشی در زمینه رشد و توسعه شرکتهای کوچك و متوسط انجرام مری-
پذیرد ،تمرکز اصلی اینگونره تحقیقران برر نیازهرای مختلرف ،چگرونگی و چرایری ضررورن بعضری از
فرایندها برای دستیابی به موفقیت میباشد(ترجیسن و سايون .)2011 ،4از میان عوامل موثر(بازاریرابی،
استراتژی ،اندازه سازمان و  )..بر رشد و توسعه کسبوکارهای کوچك و متوسط ،عامرل نیرروی انسرانی
نسبت به دیگر عوامل دارای اهمیت بسزایی میباشند(مکیرون و مارشرال .)2015 ،5همچنانکره نترایج
برخی از تحقیقان (از جمله ينسر )2007 ،نشان میدهد که توسعه شرکتهرا از طریرق افرراد خعقری
صورن میگیرد که منابع را به طور موثر و کارآمد اختصاص میدهنرد و مسرئويیت پررورش و آمروزش
سایر افراد را جهت رسیدن به اهداف مشتر بر عهده میگیرند(کراپتن و اسمرنا.) 2012،6
مگ دوگال ( )2012بیان میکند که افراد نوآور عنصری کلیدی در دستیابی بره رشرد و پیشررفت
سازمانها هستند ،با این حال برخی از آنران فاقرد تجربره کرافی در صرنعت خراص و فاقرد آمروزش و
1 . Rosh & Lace
2. Bozer & Joo
3. Audet & Cauteret
4. Terjesen & Sullivan
5. McKevitt & Marshall
6.Crompton & Smyrna’s
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مهارنهای الزم برای انجرام امرور محويره هسرتند .از منظرر وی ،آمروزشهرای اسرتاندارد پاسرخگوی
چايشها و پیچیدگی شرکتها در دستیابی به موفقیت نمیباشد (بلومبرگ.)2014 ،1
در این میان محققانی (همچون بندر )2007،نشان داند که افرراد خرع و کرارآفرین تحرت فشرار
صاحبان کسبوکار و ذی نفعان هستند و برای کاهش این فشارها ،آنان میبایسرت بررای دسرتیابی بره
اهداف کسبوکار به دنبال مربیان با تجربره ،شایسرته و مناسرب باشرند (کرراپتن و همکراران.)2012،
همچنین افراد کارآفرین در مراحل اويی کسب وکار و در مواجهه با چايش های پریش رو ،بره توصریه و
راهنماییها در مورد برنامهریزی کسب وکار و اجرایی کردن راهبردهای بازاریابی و رقرابتی بررای رشرد
پایدار نیازمندند (جن و آودن .)2012 ،بدین منظور یکری از فراینردهای کره مریتوانرد بررای برطررف
نمودن مشکعن و موانع سر راه افراد کارآفرین کمك شایانی نماید ،پدیده مربیگری میباشد.
بنابراین میتوان چنین بیان نمود که مربیگری یك شیوه کامل پشتیبانی از کرارآفرینی اسرت کره
شامل توصیه ،آموزش و یادگیری است .محققان پیشین تعریف جامعی از مربیگری را ارائره نکرردهانرد.
با این وجود ،آن را فرآیند اطععاتی ،شرناختی و مردیریتی تعریرف مریکننرد کره روشهرای دانرش و
شیوههای مربوطه را ترکیب کرده و در اختیار گروه یا اشرخاص قررار مریدهرد ترا فرصرت هرایی را در
اختیار آنها قرار داده و نسربت بره پیوسرتگی و کرارآیی آنهرا اطمینران حاصرل نمایرد .در حقیقرت،
مربیگری یك حمایت فردی که هدف آن توسعه ،رشد و ارتقاء مهرارنهرای فرردی اسرت(بن سرلم و
الخال.)2016 ،2
بنابراین مربیان با داشتن تجربه در زمین کسب وکار و کسب اطععان بهتر در مورد محیط محرل
فعايیت افراد میتوانند فعايیتهای آنها را توسعه دهند (بوزر و جو .)2015 ،در همین زمینه یافتههرای
مطايعه دربارة کسب وکارهای کوچك و متوسط با رشد سرریع در صرنایع مختلرف اسرترايیا مشرخص
گردید که صاحبان کسب وکاری که از مربیان مجرب و آشنا با دنیای کارآفرینی استفاده کرردهانرد در
شاخصهای گردش مايی ،رشد ،فناوری اطععان و تويید عملکرد موفق ترری داشرتند و  81درصرد از
کارآفرینانی که مربی کسب وکار داشتند 30 ،درصد از رشرد شررکت خرود را نتیجر بهرره منردی از
مربیان کسب وکار باتجربه و ماهر میدانستند (کراپتن و همکاران.)2012 ،
بدین منظور کسبوکارها جهت دسرتیابی بره رشرد و پایرداری در فضرای رقرابتی ،نیازمنرد ایجراد
فرایندی پویا در خصروص پدیرده مربریگرری مریباشرند (ترارنر .)2012 ،3از ایرن رو ،گرروور ()2016
استدالل میکند که پیشرفت آموزش مربی و تمرین آن با شاگردان بسرتگی بره در صرحی فراینرد
مربیگری دارد و داشتن دانش پایه برای در چگونگی ارتقراء مربریگرری و آمروزش آن مهرم جلروه

1. Blumberg
2. Ben Salem & Lakhal
3. Turner
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میکند (گروور و الوی .)2016 ،1بنابراین مربیگری به ویژه مربیگری کارآفرینانه روشی مناسرب بررای
یاری رساندن به مدیران ،مايکان و کارآفرینان میباشد ترا بتوانرد مهرارنهرا و توانمنردیهرای خرود را
شکوفا نمایند (کنی .)2012 ،2بدین جهت مریتروان مربریگرری کارآفرینانره را چنرین تعریرف نمرود؛
مربیگری کارآفرینانه فرایندی با رویکردی جدیرد جهرت تسرهیل کرارآفرینی و راهنمرایی کارآفرینران
جهت دستیابی به نیازهای مختلف فردی و سازمانی است (بلومبرگ.)2014 ،
بنابراین در خصوص مربیگری کارآفرینانه تعاریف و دیدگاههای مختلفی از طرف پژوهشگران ارائره
شده است و هر یك از آنان به بعدی از آن اشاره کردهاند که در جدول شماره یك تعاریفی از آنان ارائره
شده است.
فدول  :1تراریف مربیگری کارآفرینانه از دیدگاههای مختلف
پژوهش گر

تراریف مربیگری کارآفرینانه

حمایت فردی و گروهی از افراد بهنظور تقویت و توسعه مهرارنهرای آنران از طریرق یرادگیری
بن سلم و همکاران2016 ،3
کارآفرینانه جهت شناسایی و تشخیص فرصتها است
الید2013 ،4

فرایندی با رویکردی جدید ،جهت تسهیل کارآفرینی و راهنمایی کارآفرینران جهرت دسرتیابی
به نیازهای مختلف فردی و سازمانی است

مربی کارآفرین نقش تسهیل کننده در فرایندها و نوعی کاتايیزور را ایفا میکننرد ،و ایرن بردان
معناست که تمرکز نه تنها بر روی فرایندهای کسب وکار است بلکه بر روی کارآفرین برهعنروان
مکیون و مارشال2015 ،5
یك فرد نیز میباشد ،بدین ترتیب مربیگری کارآفرینانه فراینردی جهرت کمرك بره مردیران و
مايکان کسب وکار است تا مهارنهای مدیریتی خود را بازنگری و توسعه دهند
زاو و يیو2016 ،6

مربیان کارآفرین با بکارگیری ویژگی های(دانش ،همرديی ،مهارتهرا و توانراییهرای الزم) مری-
توانند باعث کاهش عدم اطمینان افراد در محیط کسب وکار گردند

در این میان از دیدگاه آودن و همکاران ( )2013مربیگری کارآفرینانه باعث تقویرت فعايیرتهرای
کارآفرینی میگردد و از ایرن رو برنامرههرای اجرایری آن نیرز دارای ارزش خواهرد برود (جرن و آودن،
 .)2013و از نگاه دیگر فعايیتهای مربیگری کارآفرینانه در جهت تغییر و هدایت طرز تفکرر صراحبان
کسب وکار به ویژه مدیران عايی میباشد (بلرومبرگ .)2014 ،و جهرت دسرتیابی بره چنرین فراینردی
نیازمند ایجاد یك فرهنگ کارآفرینانه نیز میباشد که خود یك فرایند بلند مردن خواهرد برود .و نقرش

1. Gregory & Levy
2. Cooney
3. Ben Salem et al
4. Laaid
5. McKevitt & Marshall
6. Xiao & Liu
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مربیان در ایجاد آن بسیار حیاتی و ضروری است .بر همین اساس مربی کارآفرین یك تجربره یرادگیری
خعقانه را در افراد ایجراد مرینمایرد ،کره باعرث افرزایش توانمنردیهرای آنران در شناسرایی و ایجراد
فرصتهای کارآفرینانه میگردد (مکیون و همکاران.)2015 ،
بنابراین جهت دستیابی افراد به سط باالیی از توانمندیها و مهارن ها ،برخی محققران (از جملره
آودن و همکاران )2013 ،بر ابعاد مربیگری و فعاالن (کارکنان و مدیران) تمرکرز مریکننرد و بره ایرن
نکته توجه کامل دارند که مربی ،شاگرد و زمینه (محتوا) اصلی ترین ابعاد هستند (بن سلم و همکراران،
.)2016
آدوان و همکاران ( )2013معتقد بودند که ابعراد مربریگرری محردود بره همرديی مربری ،اجررای
استانداردها و انتظاران مربی بر عملکرد کارآفرینانه هستند .و اکثر تحقیقان گذشته بره تنهرایی برا هرر
بخش برخورد میکنند و تحلیل همزمان ابعاد مختلف را نادیده میگیرند .و مطايعه هرر بخرش برهطرور
جداگانه توسط این واقعیت مطرح میشود که مربی و شاگرد میبایسرت قبرل از هرر اقردامی براسراس
نیازهای خود انتخاب شوند و همديی مربی ،بر کیفیت انتقال آموزش موثر میباشد (همان منبع).
در همین راستا جن و آودن ( )2013معتقدند که برای افزایش مهارنهای افراد مربیان کرارآفرینی
میبایست خود را همسط شاگردان قرار دهند تا نتایج رضایت مندی حاصل گردد ،که جهرت حصرول
این امر نیازمند برخی از ابعاد و ویژگیهای همچون ،همرديی مربری ،و توانرایی گروش دادن ،انتظراران
مربی ،استاندارهای توانمندسازی مربی میباشد (جن و آودن .)2013 ،و همچنین مربیان کرارآفرین برا
بکارگیری ویژگیهای مانند دانش ،همديی ،مهارنها و تواناییهای الزم ،میتواننرد باعرث کراهش عردم
اطمینان افراد در محیط کسب وکار گردند (زاو و همکاران.)2016 ،
در این بین هر چند پژوهشهای در خصوص پدیده مربیگری انجام گرفته است امرا پرژوهشهرای
که بهطور دقیق به بررسی مربیگری کارآفرینانه پرداخته باشند بسیار اند مریباشرند کره برهعنروان
مثال؛ تحقیقی کره برن سرلم و همکراران ( ،)2016برهعنروان مربریگرری کارآفرینانره ،مردلسرازی و
اندازهگیری آن انجام دادند؛ به سه بعد اصلی مدل که شامل؛ همديی مربی ،اعمال اسرتانداردهای مربری
و انتظار مربی برای عملکرد کارآفرینانه است (بن سلم و همکاران )2016 ،و همچنرین تحقیرق آودن و
همکاران ( )2012بهعنوان شناسایی عوامل موفقیت مربریگرری کسربوکرار؛ نشران داد کره موقعیرت
برنامههای مربیگری کسبوکار یعنی میزان تغییر در دانش ،نگرش ،و رفتار کارآفرین ،میزان دسرتیابی
به اهداف و میزان رضایت طرفین متاثر از مشخصههای مربری ،مشخصرههرای شراگرد ،رابطره مربری -
شاگرد و ساختار حمایتی برای کارآفرینان نوپا است .که از میان ویژگیهرا و مشخصرههرا تغییرر نگررش
کارآفرینان نسبت به دیگر عوامل تاثیر بیشرتری خواهرد داشرت (آودن و همکراران .)2012 ،از طرفری
نتایج تحقیق مکیون و همکاران ( ،)2015با عنوان مرشدی کارآفرینانه ،نترایج حراکی از آن اسرت کره
مرشد کسی است که از شرکتهای کوچك حمایت میکند و کسی است که فرایندهای آن با نیازهرای
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سازمان و افراد ممکن است در یك جهت باشد نتایج این پژوهش چهار نقش حمایتی متفاون مرشردی
را ،که شامل شناسایی فرصتها ،تایید و تصویب فرصتها و توسرعه کسربوکرار و پیوسرتگی کسربوکرار
میباشد .را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .و در نهایت اینکه مرشد میتوان عردم اطمینرانی کره در
شرکت و افراد وجود دارد را کاهش دهد (مکیون و همکاران .)2015 ،نتایج تحقیق کراپتن ( )2012برا
عنوان تاثیر مربیگری کسبوکار بر عملکرد مايی شرکتهای کوچك و متوسرط؛ نشران داد کره تراثیر
مربیگری (نقش مربیگری ،تمرکز بر جلسران مربریگرری ،نترایج مربریگرری و رضرایت منردی) برر
ویژگیهای کارآفرینان (نوپا) که باعث رشد عملکرد شرکتها میشرود را مرورد بررسری قررار مریدهرد
(کرراپتن و همکراران .)2012 ،1عزیرزی و همکراران ( ،)1395پژوهشری در خصروص طراحری برنامره
مرشدی در کسب وکار :انتخاب متربی شایسته اجرا کردند .که نتایج نشان میدهد که بعرد شایسرتگی-
های حرفهای را که شامل سه مقوي تیم سازی ،ایده و محصرول و شرناخت برازار اسرت بره چرارچوب
کعتربك اضافه کرده است .و برای تیمسازی  7مؤيفه (توانایی همکراری در تریم ،داشرتن تریم کامرل و
منسجم ،داشتن اطععان در زمین قوانین ،پیشرفت تیم طبرق برنامره ،داشرتن رفترار تیمری مناسرب،
داشتن آرمان مشتر اعضا ،روحی تعامل برد برد) ،برای ایرده و محصرول  5 -مؤيفره (توانرایی اجررای
ایده ،جران بیان ایده ،تعهد در مورد ایده ،قابلیت گسترش و رشرد محصرول) و بررای شرناخت برازار 6
مؤيفه (توانایی همکاری در تیم ،داشرتن تریم کامرل و منسرجم ،داشرتن اطععران در زمینر قروانین،
پیشرفت تیم طبق برنامه ،داشتن رفتار تیمی مناسب ،داشتن آرمان مشتر اعضا ،روحیر تعامرل بررد
برررد) شناسررایی شررده اسررت .دو مقوي ر جدیررد شررامل ویژگرریهررای کارآفرینان ره و آمررادگی برره بعررد
شایستگیهای شرو رابط کعتربك اضافه شده است.
همچنین فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1393تحقیقی با عنوان بررسی و تبیین مردل مربریگرری
درآموزش منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد انجام دادند که یافتههای آن در یك قايب پرارادایمی شرامل
شرایط علی (اهداف اويیه ،اهداف ثانویه) ،عوامل زمینرهای (حروزههرای مردیریتی و بهسرازی) ،شررایط
مداخلهگر (موانع سازمانی و موانع اطععاتی  -انگیزشی) ،راهبردهای تعراملی (شررایط مربری ،متربری و
سازمانی) و عوامل پس آیندی (مزایای فردی ،سازمانی و معایب طراحی ،اجرا و ارزشیابی)می باشد.
از طرفی عزیزی و همکاران ( )1395نیز تحقیقی دیگری با عنوان شناسایی شایستگیهای کلیردی
مربیان کسبوکار انجام دادند که نتایج آن نیز نشان میداد که شاخصهای (داشرتن تجربره عمیرق در
کسب وکار ،داشتن تجربه و آشنایی با چايشها و نقاط کور کسب وکار ،طرح ریزی فعايیت هرا ،تعریرف
طرح چشم انداز و تعیین اهداف توسعهای ،داشتن اطععان مناسب از حوزهکاری شاگرد ،قدرن تجزیره
و تحلیل مسائل ،ایجاد قرارداد مربیگری رسمی ،ایجاد و حف شبکه ارتباطی برا مربیران و متخصصران
1. Crompton et al
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حوزه کسبوکار ،هم ترازی تخصص و تجربه مربی با حروزه فعايیرت و نیازهرای کرارآفرین یرا صراحب
کسبو کار ،انگیزه بخشی و امید بخشری) شاخصرهای هسرتند کره بیشرترین اهمیرت را در چرارچوب
شایستگی مورد نیاز مربیران دارنرد .در ادامره جردول  2خعصرهای از تحقیقران پیشرین در خصروص
مويفهها و ،ویژگیهای مربیگری را نشان میدهد.
فدول  :2خالصه مولیهها و ،ویژگیهای موثر بر مربیگری در تحقیقات پیشین
مقوله اصلی

اهداف پایه

اهداف پیشرفته

شرایط و ویژگی
های
متربی

شرایط و
ویژگیهای
مربی

مقوله فرعی

مولیهها و ویژگی های

فردی

تغییر نگرش (هراتلر و همکراران2014،؛ سرايوما ،)2015 ،افرزایش
تجربه (سونش و همکاران)2015 ،

سازمانی

کم کردن تنشها (ریکاردو و همکاران ،)2015 ،اثربخشی دورههرا
(مکارتی و همکاران،)2014 ،

بازار

ایجاد بازار جدیرد (مکرارتی و همکراران2014 ،؛ بروزر و همکراران
)2018

فردی

تفکر خع (مکارتی و همکاران2014 ،؛ بروزر و همکراران2016 ،؛
گان و چانگ)2015 ،

سازمانی

رقابتپرذیر برودن (مکرارتی و همکراران ،)2014 ،بهبرود و اصرعح
فعايیت ها(مکارتی و همکاران)2014 ،

بازار

نیاز برازار (مکرارتی و همکراران2014 ،؛ راشرا و همکراران1015 ،؛
بوزر و همکاران)2018 ،

ویژگیهای عمومی
شخصیتی

صداقت (آودن و کوترن2012،؛ مکیون و همکاران)2015 ،
نیاز بره انگیرزه (ریکراردو و همکراران ،)2015 ،مسرئويیتپرذیری
(ریکرراردو و همکرراران2015 ،؛ هرران و همکرراران ،)2013 ،داشررتن
هدف (ریکاردو و همکاران2015 ،؛ کنی ،)2012 ،خودآگراهی (دی
هان و همکاران2013 ،؛ )2015

ویژگیهای کارآفرینی

ریسك پذیری (کونته و همکاران2012 ،؛ ست  -جان و همکراران،
 ،)2016کنترررل دورنرری و بیرونرری (کررراپتن و همکرراران،)2012،
پذیرش ابهام (پار و همکاران)2008 ،

دانش و مهارنهای مربیگری

همديی (آودن و کوترن 2012،؛ 2013؛ مك کیرون و همکراران،
2015؛ پارسمو و همکاران)2007 ،؛ مهرارن در ارتباطران (آودن و
کرروترن2012،؛ مکیررون و همکرراران ،پررار و همکرراران)1996 ،؛
سواالن چايشری (راشرا و همکراران2015 ،؛ مکرارتی و همکراران،
)2014؛ توانایی شنود موثر (آودن و کوترن2012 ،؛ مك کیرون و
همکاران)2015 ،؛ توانایی تجزیره و تحلیرل (جرن و آودن2012 ،؛
دی هان و همکاران2015 ،؛ عزیزی و همکاران)1395 ،؛ شناسرایی
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مقوله اصلی

مقوله فرعی

مولیهها و ویژگی های
و تشررخیص فرصررت (مکررارتی و همکرراران2014 ،؛ پويسررن و
همکاران)2013 ،؛ داشتن تجربه در محیطهای خرع (مکرارتی و
همکاران)2014 ،

ویژگیهای
شخصیتی

ساختاری

شرایط
سازمانی
مدیریتی

اقدامان
مربیگری

180

رابطه بین
مربی -
متربی

شبکهسازی
کارآفرینانه

توانایی پاسخگویی (زیگرو و همکراران)2016 ،؛ تعهرد و مسرئويیت
(ریکرراردو و همکرراران)2015 ،؛ در دسررترس بررودن (دی هرران و
همکاران2013 ،؛ کیو جرو ،)2008 ،پیگیرری مسرائل روز (گران و
چانگ)2015 ،؛ اعتمادسازی (هراتلر و همکراران)2014 ،؛ شررافت
(دی هان و همکاران2013 ،؛ پارسمو و همکاران)2007 ،
ایجاد شبکه تبادل اطععان (عزیزی و همکراران1395 ،؛ گرانرت و
همکاران ،)2015 ،همکاری در تويید (مکارتی و همکراران)2014 ،

انعطاف پذیری
محیط

کاهش فرایندها(سايوما)2015 ،؛پایداری در تغییران (مرك کیرون
و همکاران)2015 ،؛ محیط انعطافپذیر (کنی)2012 ،

حمایت و
پشتیبانی

حمایت از فراینرد یادگیری(ریکراردو و همکراران2015 ،؛ پرار و
همکرراران .)2008 ،دخايررت مرردیران در فراینررد ک راری (سررايوما و
همکرراران ،)2015 ،ایجرراد دسترسرری کامررل برره منررابع (سررايوما و
همکاران2015 ،؛ کیو جو.)2008 ،

پاداش بر مبنای
عملکرد نوآورانه

قردردانی از عملکرررد (زگرو و همکرراران2016 ،؛ آودن و همکرراران،
 ،)2013دادن مشررو هررا براسرراس نظررران (سررايوما و همکرراران،
)2015

منابع انسانی

بکررارگیری افررراد بررا تجربرره (هرراتلر و همکرراران2014 ،؛ انررروم و
همکرراران ،)2004 ،گررردش شررغلی مناسررب (سررايوما و همکرراران،
 ،)2015ارزیابی عملکرد (ممون و همکاران)2015 ،؛

فرهنگی

تغییررر ارزشهررای قبلرری (هرراتلر و همکرراران ،)2014 ،پیگیررری
ارزیابیهرا (راشرا و همکراران2015 ،؛ گرروور و همکراران،)2016 ،
تاکید بر آموزش مربیگری(راشا و همکراران)2015 ،؛ مشرارکت در
تسررهیل فراینرردها (هرراتلر و همکرراران)2014 ،؛ تبررادل دانررش و
اطععرران (مکرررارتی و همکررراران ،)2014 ،اعتمررراد (ریکررراردو و
همکرراران2015 ،؛ گرران و همکرراران2015 ،؛ مکررارتی و همکرراران،
)2014

مفاهیم مشتر دو
طرف

مشررارکت و تعهررد (آودن و کرروترن2012 ،؛ مکیررون و همکرراران،
 .)2015ایجاد ارتباط با نزاکت (آودن و کوترن2012 ،؛ مکیرون و
همکرررراران ،)2015 ،داشررررتن اهررررداف روشررررن (ریکرررراردو و
همکرراران ،)2015،ارزش مشررتر (ممررون و همکرراران،)2014 ،
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مقوله اصلی

مولیهها و ویژگی های

مقوله فرعی

مشابهت در شده (بوزر و همکراران2015 ،؛ سرايوما و همکراران،
)2015
بهبود و
توسعه
ظرفیتها
وظایف
مربی در
رابطه

شرایط
اجرای
جلسان

اعتمرراد سررازی(ریکاردو و همکرراران2015 ،؛ هرران و همکرراران،
)2015؛ تحریك افراد به فکرر کردن(پويسرن و همکراران)2013 ،؛
شفاف سازی(دی هان و همکاران2013 ،؛ اندروم)2004 ،
انعطافپذیری (ریکاردو و همکاران)2015،
فضای یادگیری مناسب (هاتلر و همکاران،)2014،
اجرای جلسان منظم و با برنامه (گان و همکاران،)2015 ،
ایجاد فضای آرام (سايوما و همکاران،)2015 ،
بکرررارگیری امکانررران الزم بررررای اثرررربخش برررودن (سرررايوما و
همکاران2015؛ راشا و همکاران)2015 ،

توجه داشتن (آودن و کوترن2012،؛ مکیرون و همکراران2015 ،
وظایف متربی در رابطه ) ،متمرکز بودن (ریکاردو و همکاران)2015 ،
تداوم در یادگیری (کنی)2012 ،

مزایای فردی

پیامدها و
دستاوردها

مزایای سازمانی

خودآگرراهی (گابریررل و همکرراران2014 ،؛ پارسررمو و همکرراران،
2007؛ بوزر و همکاران2015 ،؛)2016؛ تقویت حرس درونری (دی
هان و همکاران)2013 ،
کسب مهارنهای جدید (مکارتی و همکاران)2014 ،
بهبررود تعررامعن (راشررا و همکرراران)2015 ،برنامررهریررزی کرراری
(مکارتی و همکاران)2014 ،؛ ارائه را هحلهای خعقانره (مکرارتی و
همکاران)2014 ،؛ تصمیمگیرری کارآفرینانره (ممرون و همکراران،
 ،2015پويسن و همکاران.)2013 ،
خودباوری (کونته و همکراران2012،؛ کرراپتن و همکراران2012 ،؛
گابریررل و همکرراران)2014 ،؛ توسررعه خررود (کررراپتن و همکرراران،
)2012؛ امید بخشی (عزیزی و همکاران)1395 ،
تويید ایده (کراپتن و همکاران2012 ،؛ پويسن و همکراران2013 ،؛
راشررا و همکرراران)2015 ،؛ تنررو محصوالن(پويسررن و همکرراران،
 ،)2013بهبود فراینردها (برن سرلم و همکراران 2016 ،مکرارتی و
همکرراران)2014 ،؛ پرررورش افررراد نرروآور (مکررارتی و همکرراران،
)2014؛ توانمندسازی افراد (حبیبری و همکراران)1391 ،؛ انتشرار
دانررش (مکررارتی و همکرراران2014 ،؛ راشررا و همکرراران)2015 ،؛
افزایش مشتری (گروور و همکاران2016 ،؛ آتاناسپلو)2017 ،1

1. Athanasopoulou
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با وجود اهمیت زیاد این موضو  ،بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که مربیگرری کارآفرینانره
این پدیده هنوز در دوران کودکی خود بسر میبرد و بیشتر مقاالن و دست نوشتههرا در جهرت تررویج
دستورايعملهای اجرایی تويید شدهاند (سپیوویدا .)2017 ،1از این رو ،دانش محدودی نسبت بره نقرش
مربیگری در فعايیتهای کارآفرینانه وجود دارد که برای در ارتبراط برین مربریگرری و توانمنردیهای
کارآفرینانه نیاز داریم بدانیم در کسبوکارهای که در حال رشد و توسعه هستند چه بهرهای مریتروانیم
ببریم و چطور میخواهیم این کار را انجام دهیم (وو .)2016 ،2
اما با توجه به چند وجهی بودن ،عدم قطعیت و غیره نمیتوان مربیگری را برهعنروان یرك عنصرر
منحصر به فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .به هر حال ،مریبایسرت بره دنبرال ارائره مرديی جرامع از
مربی گری بود تا بتوانرد پاسرخگوی نیازهرای سرازمان باشرد .در همرین راسرتا ،در دورههرای مختلرف
پژوهشهای زیادی در خصوص مربیگری (کسب وکار ،اجرایی ،زندگی) انجام گرفته است اما آنچره در
این تحقیقان دیده میشود اینکه تحقیقان پوشش نسبتاً کاملی از مربیگری را ارئه مریدهنرد .ایرن در
حايی است که تحقیقان محدودی در حوزه مربیگری کارآفرینی انجام گرفته است کره ایرن مطايعران
نتوانسته مانند انوا مربیگری در حوزههای مختلف باعث ارتقاء دانش مربیگری کارآفرینی گرردد (برن
سلم و همکاران .)2016 ،بنابراین نیاز است تا با تقویت دانرش مربریگرری کرارآفرینی از یرك طررف و
عملیاتی نمودن آن در قايب ارائه مردلهرای مختلرف از طررف دیگرر گرامی در جهرت تکامرل پدیرده
مربیگری کارآفرینانه برداشت .بر همین اساس میتوان چنین بیان نمود که ،اگر چه ايگوهرا و مرديهای
مربیگری در کشورهای دیگر طراحی شده است ،امرا ايگروی برومی بررای مربریگرری کارآفرینانره در
کسبوکارهای کوچك و متوسط طراحی و تدوین نشده است .بنابراین ،سعی شرد برا رویکررد ترکیبری
ايگوی مربیگری کارآفرینانه برای صنعت دارو ارائه گردد .در ایرن پرژوهش ترعش مریشرود شررایط و
ویژگیهای الزم برای طراحی یك مدل کارآفرینانه شناسایی شود.
روش
فامره آماری ،نمونه و روش افرای پژوهش
در این تحقیق از رویکرد کیفی استفاده شده است .این رویکرد در تحقیق حاضر روش تحلیل محتروای
کیفی و از نظر هدف کاربردی میباشد .جامعه آمراری ایرن تحقیرق شرامل کسربوکارهرای کوچرك و
متوسط در صنعت دارویی ایرران اسرت .جامعره آمراری ایرن تحقیرق افررادی بودنرد کره در برنامرهی
مربیگری شرکت کردهاند که میتوانند در سه دسته زیر قرار گیرنرد .1:مردیران سرطوح سره گانره در
شرکت که بهعنوان متربی و مربی مطرح میباشند .2 .افرادی که در برنامه مربریگرری ،نقرش مربری را
1. Sepulveda
2. wu et al
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ایفا میکنند .3 .مدیران و کارکنان واحد منابع انسانی که وظیفه اجررای برنامره مربریگرری را برعهرده
دارند .در این تحقیق برای انتخاب نمونههای مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند و بهطرور مشرخص
از تکنیك گلويه برفی استفاده شده است .جمع آوری اطععان تا زمانی ادامه یافت که بره نقطره اشربا
نظری رسیدیم .در این تحقیق پژوهشگر پس از  16مصاحبه به این نتیجره رسرید کره پاسرخهای داده
شده در مصاحبهها به اندازهای به همدیگر شباهت دارند که منجر به تکرراری شردن پاسرخهرا شرده و
دادههای جدید در آن وجود ندارد .کیفیت دادهها با مقایسه ادبیان نظری و دیدگاههرای افرراد صراحب
نظر و دریافت بازخورد از مصاحبه شوندگان دربراره تحلیرل یافترههرا تعیرین شرده اسرت .نمونرهای از
سواالن مصاحبه شامل .1 :ویژگیهای مربی در مربیگری کارآفرینانه شرکتهرای کوچرك و متوسرط
کدامند؟ .2ویژگیهای متربی در مربیگری کارآفرینانره شررکتهرای کوچرك و متوسرط کدامنرد؟ .3
ساختار حمایتی مربیگری کارآفرینانه در شرکتهای کوچك و متوسط چگونه اسرت؟  .4رابطره مربری
– متربی در مربیگری کارآفرینانره شررکتهرای کوچرك و متوسرط چگونره اسرت؟  .5دسرتاوردهای
مربیگری کارآفرینانه در شرکتهای کوچك و متوسرط کدامنرد؟ پرس از گرردآوری دادههرا از طریرق
مصاحبه نیمه ساختار یافته و تنظیم آن به صورن نوشتاری ،چندین بار به دقت متن برازنگری شرده ،و
در این راستا استفاده از حاشیه نویسی و یادداشتگذاری در کنار متنها بخشهایی از این متن نوشرتاری
مثل عبارن یا جمله انتخاب که حاوری اطععان است .در این تحقیق ابتدا دادههای کیفری برا اسرتفاده
از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته گرردآوری شرده و سرپس برا اسرتفاده از نررم افرزار MAXQAD
کدگذاری شده است .روشهای تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این تحقیق شامل سه مرورد مریشرود:
 .1تشخیص و کدگذاری مفاهیم (کدگذاری باز) .2 ،تشخیص و کدگذاری مقويههای به دسرت آمرده از
مفاهیم (کدگذاری محوری)؛ و  .3دسته بندی مقويهها بر مبنای بعدهای تحقیق به همرراه فراوانری هرر
مقويه .اعتبار دادههای کیفی تعریف دقیرق جامعره آمراری ،انتخراب درسرت نمونره تحقیرق و طراحری
پرسشهای مصاحبه براساس پژوهشهای پیشین محقق شده است .کیفیت ابزار نیز با بازبینی و اصرعح
پرسشهای مصاحبه پس از انجام چهار مصاحبه اويیه تایید شد.
یافتهها
در راستای رسیدن به اهداف پرژوهش 16 ،مصراحبه برا  9نفرر مردیر ارشرد و میرانی و  7کارشرناس و
کارشناس ارشد انجام شد .از مدیران ارشد و میانی  7نفر مرد و  2نفر زن برا میرانگین سرنی  49سرال
بودند 6 ،نفر پزشك و  3نفر دارای مدر دکتری غیر تخصصی داشتند .سابقه کاری  4نفرر برین  5ترا
 15سال 5 ،نفر بین  15تا  25سال بود و از این میان 1،نفر دوره مربیگری کارآفرینی را گذارنده برود و
بقیه نیز در خصوص موضو تحقیق آشنایی کامل داشتند .از کارشناسران و کارشناسران ارشرد 5 ،نفرر
مرد و  2نفر زن با میانگین سنی  37سال و دارای تحصیعن دانشگاهی دکتری ،کارشناسری ارشرد و 4
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نفر از آنان دارای سابقه فعايیت بین  5تا 10سال و  3نفر بین  10تا  15سال بودند .یافترههرای تحقیرق
حاضر شامل ویژگیهای متربی ،ویژگیهای مربیان ،شرایط و ايزامان سازمانی ،اقدامان مربیگرری و نترایج
و دستاوردها است .که با استفاده از ابزار مصاحبهها شناسرایی شردهانرد .فراینرد کدگرذاری شرامل سره
مرحله شناسایی شواهد ،شناسایی و ترکیب مفاهیم اويیه ،و شناسایی مقويههاسرت .در زیرر نمونرهای از
کدگذاری اويیه آورده شده است.
فدول :3نمونهای از کدگذاری اولیه

....کارکنان باید در زمینه کاری خودشون یه ذهن خع و نوآور داشرته
باشند ،و به نوعی نگاهشون یك نگاه خعقانه بره هرر موضروعی باشره و
رسیدن به این نگاه شاید یه مقدار اعتماد به نفس باال و یه کرم ریسرك
پذیر بود باشه

داشتن دید خعقانه
ریسك پذیر بودن
داشتن اعتماد به نفس

نمونه 13

مقوله ها

 ....بعد از بررسی عملکرد مدیران عملیاتی با پرسنل شراهد ایرن برودیم
که تعارضان شدیدی میان اونها بود و ارتباط میان هر دو طررف هرم
به میزان قابل توجهی ضعیف شرده برود برهطوریکره خردمت و ادامره
فعايیت برای مدیران در این بخشها تقریباً عمری حدود  1ترا  2سرال
بیشتر نبود.

حرررذف تعارضررران برررین
مدیران و افراد
ایجاد ارتباط مناسب

...مربی با مشارکت دادن افراد در تجزیه و تحلیل ایدههرای اويیره و بره
خصوص ایدههای که قبع به نتیجه نرسریده بودنرد ،از یکطررف رابطره
نزدیکی ایجاد میکنه و از طرف دیگه به افراد نشان مریدهرد در کنرار
انها هست

مشارکت در پردازش ایده
ارتباط با دیگران
در دیگران

از دید من مربیان برای اینکه بتونن خدمان بهتری درمحیطهرای
مثررل اسررتارتاپهررا  ...رو ارائرره بدنررد بایررد حررداقل خودشررون در
محیطهای مشابه کار کرده باشند ،یا اینکه تجربههای متعددی رو
داشته باشند

تجربه محیط کارآفرینی

نمونه 11

مصاحبه

در برخی از تويید محصوالن افراد چنردان تمرایلی بررای مشرغول
شدن در این حروزههرا رو از خودشرون نشرون نردادن و ایرن هرم
طبیعی بود مواد شیمیایی خطرنا و با درصد آسیبپذیری زیراد
که بعضی قسمتها رو باید به صورن مسرتقیم وارد عمرل بشروند
که این خودش از مواردی بود که انگیزه افراد رو بره شردن تحرت
تاثیر قرار داده بود.

ایجراد انگیرزه و تمایرل در
مشاغل جدید

نمونه1

شواهد

میاهیم اولیه

اهداف مربیگری
نمونه 13
ویژگیهای متربی

نمونه 15

ویژگیهای مربی
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مقوله ها

مصاحبه

شواهد

میاهیم اولیه

سازمانی

نمونه 9

ویژگیها و ايزامان

..................فضای جلسان باید به نحوی اداره بشه که دانشی رو
که مربی داره به شکل عايی در اختیار افراد قرار بده و این در
صورتی به صورن موفق آمیزی رخ می ده که رابطه بین آن هرا
دوستانه باشه و

داشتن حس همیاری
رابطه دوستانه

.......با کسب مهارن ها و دانش جدید افراد یاد می گیرند که در
وظایفی که بر عهده دارند از این دانش و مهرارن هرا اسر تفاده
کنند تا محصوالن و خدماتی که در حال حاضر در بازار وجود
داره رو بهبود بدند و قابلیرت هرای دیگره ی اون رو بررای فراز
بعدی به عنوان یه ایده ارائه بدند .و...

کسب دانش و مهارن
بهبررررود محصرررروالن و
خدمان
ارائه ایدههای جدید

...اکثر افراد با تغییر مشکل دا رند و به شدن مقاومت می کنند
اون چی که در انتهای این گونه درو هها و جلسان باید حاصل
بشه اینکه فرد بتونه بر این مشکعن فائق بیاد و به نروعی برر
اون استرس ها که در مسیر کراری خرودش پریش میراد غلبره
کنه...

کاهش استرس و اضطراب

نمونه 14

نمونه 15

اقدامان مربیگری

.........برای داشتن یك رابطه مناسب که هر دو طررف بتواننرد
راحت به اهداف خودشان برسند باید حس تفاهمی بین آن هرا
برقرار گردد چون افرا باید مطمرئن باشرند کره مری تواننرد در
خصوص هر چیزی که در حیطه کاری و زندگی باشه با مربیان
خود در میان بگ ذارند و در عین حال به درکری از هرم تفراهم
برسند و نهایتا به یك زبان مشتر ختم بشه

ایجاد حس تفاهم طرفین
ایجاد ارتباط مناسب
زبان مشتر

نمونه 11

...کاری که تونستیم انجام بدیم اینکه فرایندهای که باعث کنردی رونرد
فعايیتها میشود رو حذف کنیم و اینکه یك ترکیب بهینه برا اسرناد و
فعايیررتهررای باالدسررتی انجررام دادیررم تررا فراینرردها در عررین سررادگی
کاربردی خودش رو داشته باشند....

کاهش فرایندهای زائد

نمونه 12
پیامدها و دستاوردهای مربیگری

در گام بعدی ،جهت کدگذاری ثانویه ،ویژگیها و شرایط الزم برای استقرار مربریگرری کارآفرینانره
دسته بندی شدند ،موارد تکراری حذف گردیدند و موارد متفاون در یك بعرد یرا شراخص جدیرد قررار
گرفتند و همچنین شاخصهای مربوط به هر یك از ویژگیها شناسایی شدند .سرپس برهنظرور ارتبراط
شاخصها با هر یك از ابعاد و ویژگی ها ،ارتباطان الزم بین آنها ایجاد گردید.
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فدول  :4نمونهای از کدگذاری ثانویه
مقولهها
اهداف مربیگری
ویژگیهای متربی
ویژگیهای مربی
ویژگیها و ايزامان سازمانی
اقدامان مربی گر ی
پیامدها و دستاوردهای
مربیگری
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کدهای اولیه
تغییر نگرش در مشاغل جدید
باال بردن تجربه افراد در مشاغل جدید
داشتن هدف برای دستیابی به بازارهای جدید
ایجاد تفکر خعقانه در افراد
توانایی برطرف کردن نیازهای جدید بازار
بهبود و اصعح سازماندهی واحدها به تناسب فعايیتهای جدید
مسئويیتپذیری در مقابل فعايیت ها
داشتن شو و اشتیا برای موفقیت
بلندپروازی
روحیه ریسك پذیری
پایبند بودن به اسرار افراد
ععقه و تمایل به موضوعان متنو کسبوکار
شنونده خوب بودن
بکارگیری بهینه از امکانان تکنويوژی در ارائه خدمان
آشنایی با فعايیتهای کارآفرینانه
حمایت و تشویق افراد برای خلق فعايیتهای جدید
تجربه محیط کارآفرینی
درگیرشدن مدیر ارشد درفرایند ایده پردازی
نگاه مثبت به افراد خع و نوآور
ایجاد دسترسی به منابع مورد نیاز جهت شناسایی فرصتها
حمایت و قدردانی از عملکردهای نوآورانه و ریسكپذیری افراد
استفاده از نظام پاداش جهت تقویت و پرورش
رفتارکارآفرینانه
مشو ها بر اساس ایدهها
ایجاد انگیزه برای درگیر شدن افراد در تصمیم گیریهای
کارآفرینانه
برقراری تعامل بین دو طرف
تحریك حس کنجکاوی بهرفتارهای خعقانه
تعریف روشن از اهداف جلسه
بیان مسائل و رویدادها براساس واقعیت
طراحی سواالن مناسب با جلسه
خلق نیازهای جدید برای مشتریان
آماده کردن افراد جایگزین در مشاغل مختلف
داشتن حس مسئويیت به ایدههای ارائه شده
کاهش استرس و اضطراب
توسعه و بهبود محصوالن موجود
باال بردن ظرفیت انتقاد پذیری

کد
م ،1م ،5و ،10م ،8م ،16م14
م،8م،13م،14م ،11م ،9م10
م ،10م  ،16م ،7م ،8م12
م،2م،5م،7م،8م،14م،15م12
م ،3م ،4م ،5م ،6م ،7م14
م ،2م ،5م ،7م ،10م13
م ،7م ،8م10
م ،11م ،5م ،6م ،8م7
م ،1م ،12م ،10م11
م ،2م ،4م ،15م ،9م10
م ،11م ،12م ،16م4
م ،11م ،10م ،16م ،13م ،8م9
م ،10م ،11م ،15م ،16م ،12م ،2م4

م ،4م ،7م ،8م10
م  ،11م ،15م ،4م،16م15
م ،1م ،4م ،16م ،7م2
م ،11م ،13م،5م9
م ،6م ،7م ،9م1
م ،3م ،11م ،15م7
م ،1م ،12م ،14م16
م ،14م ،12م ،15م ،3م4
م ،5م ،8م ،7م12
م ،1م ،15م ،10م8
م ،3م ،4م ،6م10
م ،11م ،1م ،3م ،2م ،10م ،11م15
م ،1م ،5م ،10م ،4م8
م ،10م ،11م ،16م9
م  ،11م ،2م ،3م ،7م 8
م ،9م،16م ،15م6
م ،12م ،11م ،5م ،6م ،9م ،10م ،12م7

م ،15م ،16م ،7م1
م ،7م ،8م ،10م ،5م2
م ،3م ،1م ،4م ،8م ،9م14
م ،7م ،9م ،10م11
م،9م،15م ،16م،4م،12م5
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در گام سوم 48 ،مقويه شناسایی و در  7دسته طبقه بنردی شرد کره شرامل اهرداف مربریگرری،
ویژگیهای مربیان ،ویژگیهای متربی ،شرایط و ايزامان سازمانی ،اقدامان مربیگری و نتایج و دسرتاوردها
میشود(جدول.)5
فدول  :5کدگذاری محوری
مقوله اصلی

اهداف پایه

مقولههای فرعی

مولیهها

فردی

تغییر نگرش (تغییر تدریجی در هرر نرو بیران نظرر در
مورد شی یا یك فرد یا یك رویداد کره در آن قضراون و
ارزیابی نهفته باشد) ،افزایش تجربه

سازمانی
بازار

دستیابی به بازار ،برتری نسبت به رقبا

فردی

تفکر خعقانه (قدرن پرورش راه حرلهرای جدیرد بررای
حل مسرائل و مشرکعن) ،یرادگیری کارآفرینانه(فراینرد
جسررتجوی دانررش دانسررت کرره برررای دسررتیابی برره
سرودکارآفرینانه ايزامرری اسررت و ریشرره در انبرراره دانررش
قبلی و تجربیان پیشرینی دارد کره محرر خعقیرت و
نوآوری است)،

اهداف پیشرفته
سازمانی
بازار
ویژگیهای عمومی شخصیتی
ویژگیها و
شرایط متربی
ویژگیهای کارآفرینی

دانش و مهارنهای مربیگری
ویژگیها و
شرایط مربی
ویژگیهای شخصیتی
شرایط و ايزامان
سازمانی

ساختاری

افزایش اثربخشی ،آشنایی با فرایندهای جدید

بهبود فعايیتهای جدید ،اصعح فرایندها
برطرف کردن نیاز بازار ،توسعه بازار
خودآگاهی (شناخت خود وآگاهی از ویژگیهرای ،نقراط
قون و ضعف ،خواسرته هرا ،تررسهرا و انزاجارهاسرت)،
هدفمندی
روحیه ریسكپذیری (به درجهای از پذیرش افرراد بررای
انجام کارهای مخاطره آمیز و بزرگ که احتمال شکسرت
در آنها وجود دارد) ،ذهنیت کارآفرینانه (نوعی شریوهی
خاص اندیشیدن که در آن کارآفرینان دارای توان برايقوه
ذهنی باالیی در جهت رشد کسبوکار دارند)
ارتباط مناسب ،سرواالن چايشری ،توانرایی گروش دادن،
ارائه بازخورد ،تجربه محریط کرارآفرینی ،دانرش خراص
مربیگری
نگرش ذهنی مثبرت ،اعتمراد بره نفرس ،تجربره توسرعه
کسرربوکررار ،در احساسرران ،توانررایی انتقررال دانررش،
چايش ذهنی ،تمایل به یادگیری

شبکهسازی کارآفرینانه

مشارکت در محصول جدید ،همکاری در ایجاد فرصت

انعطافپذیری محیط

کاهش فرایندهای زائد ،باال بردن ظرفیت تغییر
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مقولههای فرعی

مقوله اصلی
مدیریتی

حمایت و پشتیبانی

مفاهیم مشتر دو طرف

اقدامان مربیگری

دید مثبت به افراد خع  ،حمایت و قدردانی ،پراداش بره
ایده ها ،طراحی ارزیابی عملکرد
فرهنرگ کارآفرینانره (فرهنگرری کره در آن مويفرههررای
همچرررون تعهرررد بررره نررروآوری ،تحمر رل شکسرررت و
ریسركپرذیری و پریش فعررايی دیرده شرود) ،یررادگیری
بهعنوان ارزش ،ارزش مشتر  ،صداقت

فرهنگی

وظایف مربی
در رابطه

مولیهها

بهبود و توسعه
ظرفیتها
شرایط اجرای
جلسان

وظایف متربی در رابطه

مزایای فردی
نتایج و دستاوردها
مربیگری
مزایای سازمانی

حس همکاری ،ارزیابی توسط فرد
تحریك حس کنجکاوی ،اعتماد به نفس
شفاف سازی ،نظم و انضباط
طراحی سواالن ،آمادگی
آگاهی به نقاط قون ،خودباوری (قضاون افراد ،با در نظرر
گرفتن تواناییشان ،بررای انجرام موفقیرت آمیرز وظرایف
مشخص و رفتارشان) مهرارن در تفکرر خعقانره ،تويیرد
ایده ،اعتقاد به ایرده ،افرزایش ظرفیرت ریسرك پرذیری،
حس مسئويیت به ایده
راه اندازی شرکت جدیرد ،توسرعه و بهبرود محصروالن،
پرورش کارکنران و مردیران ،نشرر دانرش جدیرد ،خلرق
نیازهای جدید

برای نمایش بهتر و جامع مدل ،جمع بندی یافتههای پرژوهش بره صرورن تصرویری در شرکل()1
نشان داده شده است.
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شکل  :1مربیگری کارآفرینانه

این پژوهش به  6مويفه اصلی که شامل ویژگیهای متربی ،ویژگریهرای مربری ،شررایط و ايزامران
سازمانی ،اقدامان مربیگری ،نتایج و دستاوردها دسته بندی شدهاند که هر کدام دارای مفراهیم خراص
خود را دارا هستند .این مدل در مقایسه با پژوهشهای پیشرین از جامعیرت بیشرتری برخروردار اسرت.
همانگونه که در شکل نمایش داده شده است محور اصلی و یافتههای بیشتر مدل در ارتباط برا شرخص
مربی است که شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد .یعنی اینکه هرر مربری کارآفرینانره بایرد دانرش
الزم و ویژگیهای شخصیتی مرتبط و تجربه در امور کسبوکار را داشته باشرد .از اجرزای دیگرر مردل
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مربیگری به اقداماتی که در فرایند مربیگری انجام میدهد ،مربوط است .در این اقدامان مربریگرری،
برخی فعايیتها به صورن مشتر و برخی هم خاص خود مربی و متربی است .هر چند که با توجره بره
یافتههای زیاد در زمینه متربی و شاگرد ،آن را بهعنوان مويفه اصلی دیگرری نشران داده ایرم ترا ضرمن
تأکید بر نقش اصلی متربی در جریان مربیگری شررایط و ویژگیهرای شخصریتی و کارآفرینانره را هرم
بسط دهیم .همانگونه که در این شکل مشخص است برای اجرای مربیگری نیازمنرد شررایط و ايزامران
سازمانی هستیم تا از نظر فرهنگ ،مدیریت و ساختار حمایتهای الزم وجود داشته باشرد .چنانچره ایرن
مويفهها و عناصر مربیگری تحقق یابد دستاوردهای فردی و سازمانی زیادی به همرراه خواهرد داشرت.
بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه ايگوی مربریگرری کارآفرینانره برود کره تحقرق پیردا کررد و مرا
توانستیم مدل به نسبت جامعی را در این زمینه ارائه دهیم.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش در راستای طراحی مدل مربیگری کارآفرینانه بوده است .ابعاد اصرلی چرارچوب
تحقیق در شش "اهداف مربیگری"" ،ویژگیهای متربی"" ،ویژگیهرای مربری""،ايزامران سرازمانی"،
"اقدامان مربیگری"" ،نتایج و دستاوردها" ،مقويه اصلی شناسایی و تایید شدند .آنچه که باید مرد نظرر
قرار داد اینکه به علت گستردگی مفاهیم اويیه جهت دسته بنردی آنهرا از برخری از نظرران و دیردگاه
صاحبنظران استفاده گردید .بهعنوان مثال در قسمت ايزامان و شررایط سرازمانی کره برر سره قسرمت
اصلی مدیریتی ،فرهنگی و ساختاری طبقه بندی شده است .در قسمت فرهنگی از مردلهرای مختلرف
ارائه شده توسط محققان مختلف به ویژه بیگایاردی و همکاران ( )2012که یکی از جامع ترین تقسریم
بندی میباشد اسرتفاده شرده اسرت .از دیردگاه وی مويفرههرای فرهنرگ سرازمانی شرامل ،مشرارکت،
یادگیری ،ریسكپذیری میباشد و همچنین مایر و همکراران ( )1995مويفرههرای فرهنگری را شرامل
تحول گرا بودن ،یادگیرنده بودن و اعتمادسازی را معرفی میکنند.
در مقويه ساختاری نیز از نظران مختلفی مانند؛ دیمو ( )2007استفاده شد که معتقد برود سراختار
مناسب اجازه میدهد تا شبکه سازیهای مختلفری در درون سرازمان ایجراد گردیرد و سرازمان از بعرد
انعطافپذیری در سط باالیی قرار گرفته باشد .و از بعد مدیریتی ویلیانرگ ( )2009معتقرد اسرت کره
سازمانهای نوآور سازمانهای هستند که جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شرده مریبایسرت از
مويفههای حمایتی ،ایجاد جو کارآفرینانه و تاکید بر منابع انسانی بهره الزم را ببرد.
دی هان و همکاران ( )2013در خصوص مقويه اقدامان مربیگری معتقد بودند که نگاه بره فراینرد
مربیگری و پیشبرد خودباوری در افراد میبایست در زمینه ارتباط متقابل شکل بگیرد و هرر دو طررف
با اقدامان مناسب جلسان مربیگری را اثربخش تر نمایند که این دیدگاه را کراپین ( )2012همخروانی
دارد که این اقدامان شامل وظایف هر دو طرف نسبت به یکدیگر ،وظرایف هرر یرك مربری و متربری و
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سازمان را شامل میشود .از دیدگاه مك کرارتی ( )2014ویژگریهرای مربری در فراینرد مربریگرری را
شامل داشتن و مهارنهای که فرد مربی به همراه ویژگیهای شخصیتی مریبایسرت دارا باشرد عنروان
میکند که تاکید بر ویژگیهای شخصیتی از مورد تاکید دی هان ( )2015نیز میباشد .و نهایرت اینکره
از دیدگاه کیو جو ( )2008مسیر حرکت نهایی جلسان مربیگری به سمت مزیتهای فردی و نترایج و
پیامدهای حاصل از این مزایا بر سازمان تاثیر مستقیم میگذارد.
همچنین در مقويه ویژگیهای شخصیتی مربیان از دیدگاه دیگمن ( )1990که مدل پرنج ویژگری
را مطرح کرد استفاده گردید که در آن از ویژگیهای مانند برونگرا (کره تراثیر قابرل تروجهی برر روی
رفتار اجتماعی دارد) و گشودگی (مودب بودن و ديسوزی را مطرح مینماید) و همچنین وظیفه شناس
(که نمادی از خود انضباطی ،مسئويیتپذیری را نشان میدهد) .جهت بهره گرفتن در زیرر مقويرههرای
اصلی نتایج استفاده گردید.
بنابراین از میان مقويههای ارائه شده بهعنوان ايزامان اصلی در طراحی مدل ،بسیاری از این عوامرل
توسط محققین بیان شده است .بهعنوان نمونه اهداف مربیگری بعد اصلی مربیگرری ،کره بره دو بعرد
پایه و پیشرفته دسته بندی گردید در تحقیقان قبلی ،هاتلر و همکاران2014،؛ سرايوما2015 ،؛ سرت -
جان و همکراران2012 ،؛ ریکراردو و همکراران2015،؛ مکرارتی و همکراران2014 ،؛ راشرا و همکراران،
2015؛ تاکید شده است .و در ویژگیهای متربی بهعنوان یکی از ابعاد اصلی مربیگری کارآفرینانره ،بره
دو قسمت شخصیتی و ویژگریهرای کرارآفرین تقسریم مریشرود پرژوهشهرای انجرام شرده ،آودن و
کوترن2012،؛ مك کیون و همکاران2015 ،؛ زیگرو و همکراران2016 ،؛ ریکراردو و همکراران2015 ،؛
کنی 2012 ،همخوانی دارد .همچنین ویژگیهای مربری ،کره بره دانرش و مهرارنهرای مربریگرری و
ویژگیهای شخصیتی دسته بندی میشود که آودن و کوترن 2012،؛ 2013؛ مك کیون و همکراران،
2015؛ ممون و همکاران2015 ،؛ ست  -جان و همکاران2012 ،؛ عزیرزی و همکراران1395 ،؛ فتحری
واجارگاه 1393 ،بهعنوان یکی دیگر از بعد مربیگری مطرح میباشد.
از نگاه پژوهشگران پیشین همچون عزیزی و همکراران1395 ،؛ گرانرت و همکراران2015 ،؛ سرت
جان و همکاران2012 ،؛ آودن و همکاران 2013 ،ايزامان سازمانی را بهعنوان یکی از پایرههرای اصرلی
مربیگری بدان تاکید میکردند .و اقدامان مربیگری به وظیفهی متربری ،وظرایف مشرتر و وظرایف
مربی که از دیدگاه آودن و کوترن2012 ،؛ بن سرايم و همکراران2016 ،؛ ریکراردو و همکراران2015،؛
ممون و همکاران 2015 ،بهعنوان یك بعد اصلی معرفی میشود تاکید شده است .و در نهایرت نترایج و
پیامدها و دستاورها به دو قسمت فردی و سازمانی تقسیم میشود که از نظر محققانی همچرون سرت -
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جان و همکاران2012 ،؛ بن سايم و همکاران2016 ،؛ مکرارتی و همکراران2014 ،؛ آتاناسرپلو2017 ،1؛
نصیری و همکاران1391 ،؛ فتحی واجارگاه1393 ،بهعنوان بعد اصلی مورد تاکید قرار گرفته است.
بدین منظور جهت تشری بهتر میتوان به برخی از موارد مشابهی اشاره نمود :برن سرايم (،)2016
سه مقويه مهم رو مدنظر قرار داد که شامل؛ همديی ،عملکرد کارآفرینانه و تقویت استاندارها مریباشرند
و به ویژگیهای آنها مانند ،یادگیری از طریق عمل ،قراردادهای شفاهی ،مهرارن گروش دادن ،اعتبرار،
تعهد به رابطه بین دوطرف اشاره نموده است .همچنین مکیون ( )2015نیز مزایای فردی مدل خرود را
چنین بیان نمود؛ تقویت بینش ،تغییر نگرش افراد ،تغییر تفکرر و ایرده پرردازی .در ایرن میران زیگرو و
همکاران ( ،)2016نیز ویژگیهای شاگردان را ظرفیت جذب براال ،قصرد یرادگیری ،و ویژگیهرای درونری
عنوان میکند و ایجاد ارتباط دوستانه ،در دسترس بودن مربی در هر زمانی را بهعنوان ویژگیهای مربری
بیان مینماید و بدست آوردن عملکرد کارآفرینانه را از مزایای سازمانی یاد میکند .و ممون و همکاران
( ،)2015افزایش بهره وری را از نتایج حاصل از پژوهش بیان میکنند و تجربره در زمینرههرای کراری
مرتبط ،اعتماد ،صداقت ،در دسترس بودن ،داشتن تجربه الزم ،داشتن تجربه پیشین را از ویژگریهرای
مربیان عنوان میکنند.
تحقیق حاضر به صورتی گسترده ،همه این ویژگیهای و مقويهها را در برداشته و حتی در بسریاری
از مويفهها جامع تر و شفافتر بیان گردیده است .که در شرایط و ايزامان سرازمانی؛ از عامرل سراختاری
بهعنوان پایه مربیگری نام برد که در آن دو مقويه ،شبکهسازی کارآفرینانره کره مشرارکت سرازمان در
شبکه همکاری جهت ایجاد فرصتها و تبادل اطععان و همچنرین ارائره محصروالن و خردمان جدیرد،
یکی از مهمترین محر های یادگیری کارآفرینانه است ،زیرا از این طریق سازمانها قرادر بره دسترسری
به اطععاتی پیرامون فرصتهای کارآفرینانه میشوند و توانایی و مهارتهای خرود را در بهرره بررداری از
آنها افزایش میدهند (ممون .)2015 ،و همچنین انعطافپذیری محیط که شامل؛"کراهش فراینردهای
زائد و دست و پا گیر"" ،باال بردن ظرفیت شرکت برای پایداری از تغییران" میباشد.
همچنین از دیدگاه مدیریتی نیز میتوان دیدگاه مصاحبه شوندگان را بره سره دسرته کلری تقسریم
بندی نمود؛ در مقويه پاداش مبتنی بر عملکرد کارآفرینانه ،که منظور از پراداش ،سیاسرتها و روشهرای
تشویق نوآوری و خعقیت در سازمان که توسط رهبران بره کرار بررده مریشرود و باعرث کرارآفرینی و
افزایش انگیزهی کارکنان میشود (وو .)2016 ،و در صورتی که کارکنان بدانند که در نترایج کرار خرود
سهیم هستند و نتایج مثبت پاداش مثبت دارند ،رفتار کارآفرینانه در آنها ترغیب مریشرود (مکرارتی و
همکاران .)2014 ،که مصاحبه شوندگان بر این اعتقاد داشتند که "حمایرت و قردردانی از عملکردهرای
نوآرانه و ریسكپذیری افراد"" ،مشو ها براساس ایدهها" و "استفاده از نظرام پراداش جهرت تقویرت و
1. Athanasopoulou
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پرورش رفتار کارآفرینانه" می تواند برر محریط سرازمانی تراثیر گرذار باشرد .و در حمایرت و پشرتیبابی
مدیران؛ که این حمایتها معیاری از تمایرل مردیران در تسرهیل و ارتقرای فعايیرتهرای کرارآفرینی در
شرکت است (پويسن و همکاران .)2013 ،1که مصاحبه شوندگان این تحقیق مردنظر قررار دادنرد ،کره
دیدگاه آنان شامل مفاهیمی همچون؛ "اهمیت دادن به افراد خع و نوآور"" ،دخايت کردن در مسرائل
و مشکعن کارکنان خع ""،ایجاد فضای مناسب برای یادگیری کارآفرینانه" .و همچنین منابع انسرانی
که شامل؛"طراحی ارزیابی عملکرد کارآفرینانه"" ،ایجاد بانرك اطععراتی از افرراد متخصرص"" ،ایجراد
شایسته ساالری"" ،نگاه سرمایهای به نیروی انسانی"" ،اويویت و نیاز سنجی برنامههای آموزشری" مری
باشد.
در نهایت از دیدگاه فرهنگی میتوان به چهار مقويه اشراره نمرود؛ تحرولگررا کره از نظرر مصراحبه
شوندگان شامل؛ "وجود یك فرهنگ کارآفرینانه""،ایجراد تغییرران الزم در مسرائل فرهنگری""،ایجراد
گردش شغلی مناسب" میباشد .و مقويه یادگیری که میتواند شامل؛ "فراگیر شدن یادگیری برهعنروان
یك ارزش"" ،تاکیر بر روش مربیگری کارآفرینانه" "،پیگیری بازخورد ارزیابیها" باشد .و مشارکتی کره
شامل؛"به اشترا گذاشتن دانش و اطععان"" ،اعتقاد مدیریت به فعايیتهرای تیمری"" ،همفکرری بره
مربیان در راستای تسهیل امور" .و آخرین مقويه فرهنگی ،اعتماد است که مصراحبه شروندگان در ایرن
مقويه این نظران را ارائه دادند که شرامل؛"شرفافیت در ارتبراط برین مردیران و کارمنردان"" ،داشرتن
صداقت با افراد"" ،محرم بودن اسرار افراد"باشد.
در ویژگیهای فردی :مقويه ویژگیهای کارآفرینانه متربی شامل مفاهیم "داشرتن روحیره ریسرك
پذیری"" ،افزایش تحمل ابهام"" ،داشتن دید و تفکر خعقانره" و ،در فراینرد مربری  -متربری؛ توسرعه
ظرفیتهرای کارآفرینانره ،شرامل"،تحریرك حرس کنجکراوی بره رفتارهرای خعقانره" .و در تشرکیل
جلسان "،ایجاد فضایی مناسب برای ارائه ایده" را شامل میشود .و در ،درگیر شدن در مسرائل "،ایجراد
مشارکت در پردازش ایدهها" ،و "ایجاد چايشهای ذهنی افراد".
در شرایط و ویژگیهای مربی؛ میتوان به دانش و مهارتهای مربیگرری کره دارای زیرر مقويرههرای
همچون مهارنهای ارتباط و انگیزشی که شامل" استفاده از کلمان درسرت در ارتبراط"" ،کرم کرردن
فاصله ارتباطی"" ،پیشتازی در ایجاد ارتباط با افراد" .دانش و تجربه که شامل ":داشتن مردار علمری
باال"" ،داشتن دانش الزم در زمینه مربیگری" ،و داشتن مهارتهای الزم از جمله مهارنهای پرسریدن،
مهارن شنیدن ،مهارن بازخورد و مهارن تحلیلی که دیدگاه مصاحبه شوندگان در این خصوص شرامل
"شناسایی و تشخیص فرصتهای محیطی"؛ "داشتن تجربهی محیطهای کارآفرینی"؛ "توانایی تجزیره
و تحلیل مسائل و رویدادها" میباشد .همچنین مقويههای مانند؛ تواناییهای که میتواند شامل" توانرایی
1. Poulsen et al
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تعامل با افراد با فرهنگهای مختلف"" ،توانایی ایجراد تمایرل بره تغییرر در افرراد" .و مسرايه گشرا کره
شامل؛" مشارکت در پردازش ایدهها"" ،ایجاد چايشهای ذهنی در افراد" .و مدیریت احساسان کره بره
نقل از مصاحبه شوندگان شامل؛" حمایت و تشویق افراد برای خلق فعايیتهای جدیرد"" ،نشران دادن
اهمیت موفقیت افراد" باشد .
آنچه که بهعنوان مزیت بگارگیری و استقرار مربیگری کارآفرینانره از دیردگاه مصراحبه شروندگان
حاصل میگردد .1 .مزایای فردی که مقويههای متعددی رو شامل میشود ،ايف" :آگراه شردن فررد بره
نقاط قون و ضعف"" ،شناخت توانمندیهای بايقوه"؛ "تقویت احساست درونی" برهعنروان خودآگراهی
شناخته میشوند .ب :خودباوری کارآفرینانه" ،بهبود مهرارنهرا و دانرش مربوطره"" ،تقویرت و توسرعه
تواناییهای و مهارتهای کارکنان"" ،باور و اعتقاد به ایدهها و نظران ارائه شده" .ج :دانش و مهرارن کره
شامل ":تبدیل تجربههای گذشته افراد به دانش جدید"" ،کسب دانش و مهرارنهرای جدیرد" و " :
تغییر نگرش فرد نسبت به گذشته"" ،افزایش پذیرش ریسرك کارکنران از طریرق دادن پراداش بررای
جذب دانش"" ،باال بردن ظرفیت انتقادپذیری" که این موارد بهعنوان توسعه فردی شناخته میشوند.
 .2مزیتهای سازمانی؛ که با توجه به نظرهای مشرارکت کننردگان ،مزایرای سرازمانی مربریگرری
کارآفرینانه را میتوان در پنج قايب خعصه نمود .که میتوان به ایجاد شرکتهای جدیرد کره شرامل" :
ایجاد و راه اندازی شرکتهای تابعه جدید" .همچنین بهبود و توسعه محصول و خدمان که عبارتنرد از:
"خعقیرت در تويیرد محصرروالن جدیرد"" ،افررزایش تنرو و مقردار محصرروالن و خردمان جدیررد" .و
همچنین شکل گیری جو تسهیم دانش که از تحلیل مصاحبهها شامل؛ "فراگیرر شردن انتشرار دانرش
جدید"" ،راه اندازی واحد ایدهپردازی" و جانشین پروری از قبیل" پرورش کارکنان و مردیران خرع "،
"آماده کردن افراد جایگزین در مشاغل مختلف" و نهایت برازار کره عبارتنرد از":خلرق نیازهرای جدیرد
برای مشتریان"" ،افزایش تعداد مشتریان"" ،کاهش شکایان مشتریان" اشاره نمود ،که بهعنروان نترایج
و دستاوردها شناخته شد .در این عوامل و زیرمجموعههای آن از یك سو و فرایند اسرتقرار و ایجراد آن
در دیگر شرکتها نباید تفاونهای اساسی داشته باشند .ويی آنچه که دارای اهمیرت اسرت اینکره ایرن
مقويهها و ابعاد آن در کسب و کارهای خاص متفاون میباشند .با توجه به نتایج بدست آمرده پیشرنهاد
میشود؛
 .1به دیگر حوزههرای کسربوکرار ،بررای پیرادهسرازی مردل مربریگرری کارآفرینانره و دسرتیابی بره
دستاوردهای آن ،ابتدا جو کارآفرینانه را در سازمان ایجاد نمایند تا فضرای مناسرب بررای اسرتفاده
افراد و مدیران برای بهرهبرداری از این مدل فراهم شود؛
 .2ویژگیهای بدست آمده در ایرن پرژوهش برهعنروان مبنرایی بررای طراحری و اسرتقرار برنامرههرای
مربیگری کارآفرینانه در سایر کسبوکارها میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛
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 .3با توجه به مقويهها و مفاهیمی که در این تحقیق بدست آمده پیشرنهاد مریشرود در برنامرهریرزی و
اجرای برنامهها و فعايیتهای آموزشی به این ابعاد توجه ویژهای بشود؛
 .4از یافتههای این پژوهش میتوان برای اجرای دورههای مربیگری استفاده کرد.
 .5به ديیل این که مدل در یك جامعه محدود و با روش کیفی به دسرت آمرده اسرت ،بره پژوهشرگران
آتی توصیه میشود با بهرهگیری از شیوههای کمی این موضو را در جوامع دیگر بررسی کنند.
 .7با توجه به ابعاد گسترده شرایط و موقعیتهای که مدل مربیگری کارآفرینانه دارد بررسی چگرونگی
تاثیر هر یك از ابعاد را در حوزههای کسبوکارهای دیگر مورد مطايعه قرار دهند؛
این پژوهش در کنار نقاط قون ،با محدودیتهایی هم مواجه بوده است ،از جمله عدم پژوهشهرای
مشابه ایرانی و خارجی در زمینه مربیگری کارآفرینانه ،محدود بودن حجم نمونره برا توجره بره اهرداف
تحقیق ،بنابراین انتظار میرود پژوهشگران آتی به این محدودیتها توجه کنند.
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