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Abstract:
Diverse
challenges
facing
 لاوو پارو، چالشهای متنوع پیشروی کارآفریناان:چکیده
entrepreneurs make it necessary to education of
entrepreneurship counselors with special مشاورانی که دارای قابلیتهای ویژه و شایستگیهاای موردنیااز
capabilities and Competencies. To impacting .برای ارائه خدمات مشاوره به کارآفرینان باشند را ایجاب میکند
substantially on the success of the businesses, توجه به قابلیتها و شایستگیهای کارآفرینانهی آناان و ارتقاای
their competencies and capabilities of Business
owners should be promoted. This study  به میوان چشمگیری بر موفقیت کسبوکارهای،این شایستگیها
conducted aimed to competencies required by  این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد مختلف.کشور تأثیرگذار است
entrepreneurship counselors. The method of
 رو.شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسبوکار انجاا گرفات
this study is a mixed approach. The method of
انجااا ای ان پااژوهش دارای رویکااردی آمیختااه بااوده کااه رو
data gathering in the qualitative is expert
interviews, and in the quantitative section is  مصاحبه با خبرگان و در بخش،گردآوری دادهها در بخش کیفی
questionnaire. The target population of current  جامعاه آمااری.کمی نیو از ابوار پرسشنامه استفاده شده اسات
study
in
the
qualitative
section - شرکت،شامل مشاوران کلیه شرکتهای خدمات فنی مهندسی
includedbusiness consultants and thematic
analysis is used to data analysis in the های مشاور مهندسی و کلیه مشااوران مساتقل در شاهر تهاران
qualitative section of this study and to  شیوه تجویه تحلیل دادهها در بخش کیفی تحلیل محتوا.هستند
analyzing data in quantitative section. The و در بخش کمی بهصورت توصیفی و ماد معاادتت سااختاری
result of this study reveal that the parameters
included
of
“motivation,Energize
and - نتایج این پژوهش نشان میدهد که شایستگی.انجا شده است
Promising”,
“Secrecy
and
Maintain  «محرماناه،» انار یبخشای و امیدبخشای،های «انگیاوهبخشای
confidentiality”, “Coaching, Facilitation and پنداشتن اطالعات کارآفریناان و حفا حقاو مالکیات فکاری
Management
discussion
workshops”,
 تسهیلگری و مادیریت بحا هاا در، «توانایی مربیگری،»آنان
“Alertness to opportunities”, “The ability to
gain entrepreneur’s confidence”, “The ability  «هوش ایاری نساابت بااه فرصااتهااای،»کارگاااههااای آموزش ای
to analyze issues”, “Expertise in an industry”, ،» «توانایی کساب اطمیناان و اعتمااد کارآفریناان،»جدیدکاری
“Using networking tools to establish and  «تخصا و داناش عمیاق در،»«قدرت تجویه و تحلیل مسائل
maintain professional relationships”, “The
ability to Preparing a business plan” and  «استفاده از ابوار شبکهسازی بهمنظور،»یک صنعت یا بازار هدف
“Awareness of the latest trends and Changes in  «توانایی تهیه طرح کسبوکار» و،»ایجاد و حف روابط حرفهای
the business environment” are ten parameters »«هوشاایاری نساابت بااه آخاارین روناادها و تغییاارات محاایط
that have the highest priority in the framework
شایستگیهایی هساتند کاه دارای بیشاترین اولویات موردنیااز
of competencies required by entrepreneurship
counselors. At the end, some recommendations -مشاوران کارآفرینی بوده و نیازمند توجه و تقویت ویاژهای مای
for the improvement of these competencies are
.باشند
proposed.
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 استادیار کارآفرینی دانشگاه تهران.1
 کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران.2

شناسایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسبوکار

مقدمه
در دهههای اخیر سرعت تغییرات در رو ها و شرایط زندگی انسانها شاتاب فاو العاادهای
یافته و در این بین اقتصادهای ملی و بینالمللی نیو شااهد تغییارات عمادهای باوده اسات .اداره
بنگاههای اقتصادی دیگر به شکل سنتی امکانپذیر نبوده و هرکدا از ایان واحادها باا مشاکالت
گوناگونی روبرو هستند (برینکمن .)2007 ،بخش عمدهای از کسب و کارهای جدید در سا هاای
اولیه راهاندازی خود با شکست مواجه میشوند و یا در بلندمدت موفق به اداماه روناد رشاد خاود
نمیشوند .در نتیجه این کسب و کارها در مقایسه با کسب و کارهای موجود کوچاکتار و کمتار
سودآور باقی میمانند .درصد شکست کسب و کارهای جدید بسته به صنعت و منطقه جغرافیاایی
راهاندازی ،از  40تا  90درصد در نوسان اسات (باریکمن2007 ،؛ اینتار .)2006 ،یکای از دتیال
اصلی این عد موفقیت در ادامه حیات یا دستیابی به رشد موردانتظار برای این کسب و کارها آن
است که اکثر بنیانگذاران این کسب و کارها فاقد توانمندیهای تز برای مادیریت یاک شارکت
است و همچنین تخص و شایستگی موردنیاز برای مدیریت کساب و کاار را ندارناد .در چناین
شرایطی ،وجود مشاوران شایسته کارآفرینی نقشی مهمی بر روی رشد و توسعه کساب و کارهاا و
در نتیجه ایجاد شغلهای جدید دارد .اهمیت امر مشااوره در دنیاای کساب و کاار و نقشای کاه
مشاوران در موفقیت کارآفرینان و بقا و توسعه شرکتهاای نوپاا باازی مایکنناد ،لاوو پارور
مشاوران شایسته را مشخ میکند .بهمنظور بهبود شایستگیهاای مشااورین کاارآفرینی ،ابتادا
باید به شناسایی شایستگیهای موردنیاز آنان پرداخت .یک مشاور کارآفرینی باید دارای تخص ،
دانش و تجربه و ویژگیهای شخصیتی و اخالقی تزمه حرفاه مشااوره باشاد .علای ایحاا هناوز
تحقیق خاصی بر روی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسب و کار انجا نشده است و مشاخ
نیست که چنانچه موسسات آموزشی بهدنبا تربیت مشاوران کسب و کار باشاند ,بایساتی چاه
شایستگیهایی را در برنامههای آموزشی خود بگنجانند .لذا پژوهش حاضر در راساتای شناساایی
شایستگیهای مشاوران کسب و کار انجا شده است.
مروری بر ادبیات تحقیق
با بررسی ادبیات تحقیق مربوط به شایستگیها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی ارائاه
شده است ،اولین چیوی که بهخوبی مشخ میشاود فقادان تعریاف واحاد و اصاطالحشناسای
مشخ و معین در مورد شایستگی و معنا و مفهو آن است .مرور تعاریف زیر که عمادتا توساط
صاحبنظران برجسته این حوزه ارائه شده است؛ تا حدی بیانگر این موضوع است.
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مفهو شایستگی ابتدا توسط مک کللند )1973( 3بهعنوان پیشبینیکننده توفیاق کارکناان
در شغل معرفی شد و او شایستگی را بهینه کاوی 4انتخاب بیان کرد .در تعریف دیگر از شایستگی
بهعنوان مجموعهای از رفتار ,مهارت ,دانش ,نگر و ویژگیهای شخصایتی اسات کاه بیشاترین
ارتباط را با عملکرد موفقیتآمیو دارند (سیننات .)2002 ،گری اظهار میدارد شایستگی در لغات
بهمعنای داشتن توانایی ،اختیار ،مهارت ،داناش ،لیاقات و صاالحیت اسات (گاری .)1997 ،کیاو
شایستگی را بهعنوان نتیجه بهکار بردن دانش و مهارت باهطاور مناساب تعریاف مایکناد (کااو،
 .)1993فیلپورت و همکاران ( )2002شایستگی را بهعنوان ترکیبی از مهارتها ،دانش و نگار -
های موردنیاز برای انجا یک نقش بهگونهای اثربخش تعریاف مایکنناد .در ایان تعریاف مولفاه
نگر ها بهجای تواناییها آمده است .در تعریفی دیگر مولفه انگیاوه باهجاای ایان دو باه تعریاف
افووده شده است .تعریف هانستین ( )2000از این نوع تعریف است" :شایستگی عموماا باهعناوان
مجموعهای از رفتارها یا فعالیتهای مرتبط ،انواع دانش ،مهارتها و انگیوههاست که پیشنیازهای
رفتاری ،فنی و انگیو برای عملکارد موفقیاتآمیاو در یاک نقاش یاا شاغل مشخصای اسات"
(هانستین.)2000 ،
شناسایی دقیق شایستگیها در مشاوره کسب و کار ،کاری بسیار دشوار است .مشاوره متشکل
از مجموعه پیچیده ای از تکالیف در یک حرفه بسیار گسترده است .های مشااوری نمایتواناد از
صالحیت های تز برای ارائه خدمات به هماه مراجعاان در هار زمیناه فعالیاتهاای مشااورهای
برخوردار باشد .صالحیت در طو یک پیوستار وجود خواهد داشت که ابتدای این پیوساتار عاد
صالحیت و انتهای آن حداکثر اثربخشی است (رملی و هرلی هی.)2001 ،
میالن کوبر ( )2003شایستگیهای مشاوران کسب و کار را شامل دو مقوله کلی ویژگایهاای
شخصیتی و همچنین دانشها و مهارتها میداند .از نظر وی ویژگیهای شخصیتی ،خاود شاامل
پنجمولفه تواناییهای فکری ،توانایی فهمیدن دیگران و کار کردن با آنها ،توانایی برقراری ارتباط،
ترغیب و تشویق ،بلوغ فکری و عاطفی ،ابتکار عمال و محار هاای فاردی ،اخالقیاات و ساالمت
جسمی و روانی است .کوبر دانش و مهارتها را نیو به پنجمولفه اصلی تمایل به مشااوره کساب و
کار ،مشاوره و سایر حرفهها ،مروری بر فرآیند مشاوره ،مهارت تحلیل و حل مسئله و مهاارتهاای
رفتاری ،ارتباطات و مدیریت تغییرات تقسیم کرده است.
هاوکینو و اسمیت ( )2006فرایند مشاوره را شامل پانج مرحلاه عقاد قارارداد ،گاو دادن،
اکتشاف ،اقدا و مرور و بازبینی دانستهاند و تواناییها و مهارتهای موردنیاز در هریک از این پنج
مرحله را مورد بررسی قرار دادهاند .از جمله مهارتهای موردنیاز در مرحله عقد قرارداد عبارتند از
1. McClelland
2. Benchmarking
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برقراری رابطهای مستحکم و مبتنی بر اعتماد باین طارفین ،فان بیاان ،انتقاا مطالاب ،مهاارت
خالصه کردن ،تمرکو و پرسشگری .مهارتهای مرحلاه گاو دادن شاامل ماواردی اسات مثال
برقراری تماس چشمی و نشان دادن عالقه ،ابراز واکنش مناسب با صحبتهای مخاطب ،توجه باه
عالمتها و نشانههای غیرکالمی .مرحله اقدا  ،مرحله حرکت به سمت تعهادات خااا اسات .در
این مرحله ارائه یک بازخورد فوری و موثر از جانب مشاور بسیار مهم است .نهایتا در مرحله مارور
و بازبینی فعالیتهای مراحل قبلی تکرار میشوند و دوبااره باازخورد داده مایشاود و هامچناین
بازخورهایی نیو دریافت میگردند و آنقدر تکرار میشود تا نتایج موردنظر حاصل شاوند .بایاد در
ارائه بازخوردها شفافیت وجود داشته باشد (هاوکینو و اسمیت.)2006 ،
رابرت هارگرو پنج شایستگی پایه ای را برای مشااوران تعریاف کارده اسات کاه یاک مشااور
متوسط با حداقل میوان آموز باید قادر به انجا این پنج شایستگی باشد .ایان پانج شایساتگی
عبارتند از مشارکت (در همکاری با مشتری از ساختار سلساله مراتبای اساتفاده نکناد و تعهادی
کامل نسبت به موفقیتهای مشتری از خود نشان دهد) ،آینادهگارا (کماک باه مشاتریان بارای
تنظیم و دستیابی به اهدافشان و ایجاد فرهنگ امکانپذیری) ،بازسازی (توانمندساازی مشاتریان
به منظور انجا تغییرات موردنظر و ترویج تحوتت شخصی) ،شناخت (تفکر روشان و اساتراتژیک
همراه با مشتری ،نگریستن به مسائل خارج از میدان و داشتن تصاویر کلای) ،و توساعه (تشاویق
مشتریان به دستیابی به نیازها و خواستههایشان و تشویق آنها برای تعریف چشاماناداز)(هارگرو،
.)2003
گرودزکی و آلن ( )2005اظهار میدارند مشاوران ممکن است تحصایالت دانشاگاهی نداشاته
باشند اما باید بهطور تجربی در کسب و کار مهارتهاای تز را کساب کارده باشاند و طیفای از
دانش درباره مدیریت ،تیم سازی ،حل تعارض و مهندسی مجدد فرایند را دارا باشند .مشاور نیاز به
صحبت کردن با زبان کسب و کار مشاتری دارد .مشااور بایاد نتاایج قابال انادازهگیاری را بارای
مشتریان فراهم نماید .مشاور به مشتریانش کمک می کند تا به یاک تیوهوشای در کساب و کاار
برسند و در نتیجه هوشمندانهتر کار کنند .مشاوران کساب و کاار معماوت خودشاان کارآفریناان
زرنگ و دانایی هستند .از آنجایی که هدف از مشااوره کساب و کاار خااا و اساتراتژیک اسات
بنابراین رویکرد انتخاب شده هم باید ترکیبی از مشاوره (ارائه توصیه و نصیحت بر مبنای تجاارب
مشاور) و مربیگری (مهارت گو دادن ،پرسشگری ،تنظیم اهداف ،پاسخگاویی باه مشاتریان و
ایجاد انگیوه) باشد .بهطور کلی مشاوران کسب و کار معموت در یک صنعت خاا ،خباره هساتند
و در عین حا تجربه کلی کسب و کار هم دارند تا بتوانند با مشاتریان خاود دربااره جنباههاای
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برنامهریوی استراتژیک و ماالی ،توساعه کساب و کاار و شایوههاای مادیریت و پاساخگاویی باه
چالشهای موجود صحبت کنند (آلن.)2005 ،
انیس و گودمن چهار شایستگی ضروری برای مشاوران کسب و کاار را معرفای کاردهاناد کاه
عبارتند از داناش روانشاناختی ،تیوهوشای در کساب و کاار ،داناش ساازمانی ،داناش مشااوره،
مهارتهای مربیگری بهمنظور انجا وظایف مشاوره و مجموعهای از ویژگیهای فردی که پایاه و
اساس این شایستگیها و مهارتها را تشکیل میدهند (انیس و گودمن.)2005 ،
مدل مفهومی پژوهش
بهمنظور شناسایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کاارآفرینی ،آراء صااحبنظاران مختلاف
بررسی شد و نظرات آنها استخراج گردید .سپس از طریق مصاحبه باا خبرگاان ماورد تعادیل و
بازبینی قرار گرفته و توساط پرساشناماه اعتباریاابی گردیاد .ابعااد و مولفاههاای شایساتگی در
چارچوب شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی مطابق شکل ( )1است .این مد برگرفته از
چارچوب شایستگیهای انجمن بینالمللی مشاوران مدیریت ( )2010است.

·
·
·

·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق :چارچوب شایستگیهای مشاوران کسب و کار
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·
·
·
·

اطالعات کسب و کاری مناسب از حوزه کاری مشاوره گیرنده
دانش مراحل تبدیل یک ایده به مد کسب و کار
آشنایی با مراحل اخذ مجوز های تز برای شروع کسب و کار
آشنایی با قوانین تجاری و حقوقی )قوانین مالیاتی ،بیمه ،حقو مالکیت معنوی
و ( ...
آشنایی با تسهیالت در خصوا کسب و کار ها

·
·
·
·

تخص و دانش عمیق در یک صنعت یا بازار هدف
اطالعات مناسب از بازار داخلی )رقبا ،جذابیت بازار ،محصوتت مشابه و (...
شناخت بازار های بین المللی
دانش رو های نوین بازاریابی و برند سازی جهت ایجاد مویت رقابتی

·
·
·
·

دانش مد ها و مفاهیم و فرآیند های کارآفرینی
دانش رو ها و مناب تامین مالی در کسب و کار های نوپا و کارآفرینانه
دانش جذب و مدیریت مناب انسانی در کسب و کارهای نوپا و کارآفرینانه
تجربه راه اندازی یا مدیریت کسب و کار های کارآفرینانه

·

دانش مدیریتی

دانش بازار

دانش کسب و کار و فرایند های کارآفرینی

دانش کسب و کار

شناسایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسبوکار

·

شکل  .2مولفهها و شاخصهای بعد دانش کسب و کار و فرایندهای کارآفرینی

در چارچوب ارائه شده ،چهاربعد اصلی شایستگیهای کارآفرینانه مشااوران کاارآفرینی ماورد
شناسایی قرار گرفته شاده اسات کاه عبارتناد از داناش کساب و کاار و فراینادهای کاارآفرینی،
شایستگیهای مشاوره ،مهارتها و رفتارها و حرفهایگرایی و اخال .
دانش کسب وکار ،دانش بازار و دانش مدیریتی ،سه مولفه بعد دانش در چارچوب شایساتگی-
های مشاوران کارآفرینی هستند.
شاخ های شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی مربوط به بعد داناش کساب و کاار و
فرایندهای کارآفرینی در شکل ( )2مشاهده می شود .دانش مشاوره ،مهارتها و ابوارهای مشااوره؛
تمرکو بر کارآفرینان در مشاوره و مدیریت فرایند مشاوره 4 ،مولفه مربوط به بعد شایساتگیهاای
مشاوره در چارچوب شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی هستند.
شاخ های شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی مربوط به بعد شایستگیهای مشاوره
در شکل ( )3قابل مالحظه هستند.
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مدیریت فرایند مشاوره

·
·
·
·
·
·
·
·

توانایی انجا تحقیقات بازار
توانایی امکان سنجی و تهیه طرح کسب و کار
توانایی عارضه یابی و شناخت مسئله در کسب و کار کارآفرین
ایجاد راه حل های ممکن برای حل مسئله و ارزیابی راه حل ها
ایجاد پیوند بین کارآفرینان و سرمایه گذاران
کمک به کارآفرینان در پیاده سازی پیشنهادات و توانمندسازی کارآفرینان
معرفی شبکه ای از شرکا ،مشتریان و افراد موفق به کارآفرینان
توانایی مربی گری ،تسهیل گری و مدیریت بح ها در کارگاه های آموزشی

·

های تحلیلی و تشخیصی روانشناختی و شخصیت

استفاده از ابوار ها و رو
شناختی
آگاهی از مراج و پایگاه های اطالعاتی برای جم آوری داده ها
استفاده از تکنولو ی های مناسب و فناوری اطالعات در ارائه خدمات
به اشترا گذاری دانش و تجارب با دیگران
استفاده از تجربه و تخص همکاران در صورت نیاز
استفاده از ابوار شبکه سازی به منظور ایجاد و حف روابط حرفه ای

·
·
·
·

شناسایی نیاز ها و خواسته های کارآفرینان
تمرکو بر خدمات و ترجیهات مورد انتظار کارآفرینان
نشان دادن واکنش مناسب به اقدامات و تفکرات کارآفرینان
شناسایی و تحت نفو قرار دادن افراد کلیدی برای حل مسائل مربوط به
کارآفرینان
استفاده از زبان و گرامر کسب و کار کارآفرین
دریافت بازخورد های کارآفرینان و سنجش میوان رضایت آنان

تمرکو بر کارآفرینان در
مشاوره

شایستگی های مشاوره

·
·
·
·

آشنایی با مد ها و تئوری های مشاوره
آشنایی با انواع مشاوره و ابعاد آن
آشنایی با مد های تحلیلی و تشخیصی روانشناختی و شخصیت شناختی
شناخت نقش های مختلف مشاور )راهنما ،مربی ،ارشادگر ،مدرس ،مجری و (...

مهارت ها و ابوار های
مشاوره

دانش مشاوره

محمد عویوی و فاطمه حاتمی

·
·
·
·
·

·
·

شکل  .3مولفهها و شاخصهای بعد شایستگیهای مشاوره

ویژگیهای شخصیتی و اصو اخال حرفه ای در مشاوره نیاو دو مولفاه تشاکیلدهناده بعاد
حرفهایگرایی و اخال در چارچوب شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی ،هستند .بهدلیال
108

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره هفتم ،شماره  /25زمستان 1394

شناسایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسبوکار

ویژگی های
شخصیتی

حرفه ای گرایی و اخال

اصو اخال حرفه ای

ماهیت کار مشاوره ،رعایت اصو اخال حرفه ای توسط مشاور کارآفرینی از اهمیت قابل توجهای
برخوردار است .شاخ های شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی مربوط به بعاد حرفاهای-
گرایی و اخال در شکل ( )4مشاهده میشود.
تیوهوشی در کسب و کار ،مدیریت پرو ه ،رشد فردی و رشد حرفهای ،تفکر خال و تحلیلای،
هو عاطفی و ارتباطات موثر ،مولفه هاای مرباوط باه بعاد رفتارهاا و مهاارتهاای حرفاهای در
چارچوب شایستگیهای مشااوران کاارآفرینی هساتند .شااخ هاای شایساتگیهاای موردنیااز
مشاوران کارآفرینی مربوط به بعد مهارتها و رفتارها در شکل ( )5نمایش شده است.
·
·
·
·
·
·
·

تعهد به انجا فعالیت ها تا زمانی که نتایج مورد نظر حاصل شوند
محرمانه پنداشتن اطالعات کارآفرینان و حف حقو مالکیت فکری آنان
امتناع از مطالبات غیر معقو یا غیر اخالقی کارآفرینان
تعهد به ارز های جامعه و محیط زیست
توجه به کیفیت در کار مشاوره
اجتناب از وابسته شدن کارآفرین به مشاور
میل واقعی برای کمک به دیگران

·
·
·
·

توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرینان
انگیوه بخشی ،انر ی بخشی و امید بخشی
بی طرفی و رعایت انصاف
صداقت
شکل  .4مولفهها و شاخصهای بعد حرفهایگرایی و اخالق
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·
·
·
·
·

تعریف طرح چشم انداز پرو ه ،تعیین اهداف و طرح ریوی فعالیت ها
مدیریت مناب و مدیریت زمان در پرو ه مشاوره
مدیریت ریسک در طو چرخه حیات یک پرو ه مشاوره
گوار دهی از پیشرفت پرو ه
مدیریت تغییرات در پرو ه مشاوره

·
·
·
·

مدیریت یادگیری فردی از طریق مشارکت در تجارب جدید
مطالعات وسی و گسترده در حوزه کاری خود
تعهد به آگاهی از آخرین پیشرفت ها و جدید ترین دانش
دریافت بازخور از کارآفرینان به منظور پیشرفت در توسعه فردی

·
·

قدرت تجویه و تحلیل مسائل
اتخا رویکردی منطقی برای حل مسئله

·

توانایی تغییر رویکرد انتخاب شده ،هنگامی که فرصت های جدید نیازمند
این تغییرات باشند)انعطاف پذیری(

مهارت ها و رفتار ها

ارتباطات موثر

هو عاطفی

تفکر خال
و تحلیلی

·

استفاده از جلسات و نهادهای حرفهای به عنوان فرصتی برای شبکه سازی

رشد فردی و رشد
حرفه ای

·
·
·
·
·

شناسایی اجوای کسب و کار با استفاده از دید سیستمی
هوشیاری نسبت به آخرین روند ها و تغییرات محیط کسب و کار
هوشیاری نسبت به عوامل تاثیر گذار خارجی
هوشیاری نسبت به فرصت های جدید کاری
توانایی یادگیری سری و آسان مفاهیم مربوط به کسب و کار

مدیریت پرو ه

تیوهوشی در کسب و کار

محمد عویوی و فاطمه حاتمی

·

توانایی انتخاب اقدا مناسب با توجه به محیط در حا
مختلف )انطبا پذیری(

·

توانایی کنتر عواطف و احساسات خود و نشان دادن واکنش مناسب به
احساسات دیگران حتی در شرایط دشوار عاطفی

·

انجا پیوسته و موثر کارها در شرایط پیچیده و تحت فشار زمان

·

داشتن دیدی باز که بوسیله مفروضات و پیش فرض ها محدود نشده
ب ا شد

·
·
·

دارا بودن سط باتیی از خود آگاهی
انتقا افکار و ایده ها به صورتی واض و )فن بیان
توجه به سیگنا های غیر کالمی مانند زبان بدن ،تن صدا و احساسات
مشتری
مهارت گو دادن و عد ایجاد وقفه در صحبت های مخاطب
تشویق مخاطب به صحبت کردن و در صورت لوو پرسیدن سواتت
بیشتر
اعما تکنیک هایی جهت نفو و اثر گذاری بر مخاطبان
رعایت فنون مذاکره

·
·
·
·

تغییر و کارها و افراد

شکل  .5مولفهها و شاخصهای بعد مهارتها و رفتارها
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روش پژوهش
رو انجا این پژوهش از لحاظ راهبردی ،دارای رویکردی آمیختاه و از لحااط هادف ،یاک
پژوهش کاربردی-توسعهای است .رو گردآوری دادهها در بخاش کیفای ،مصااحبه و در بخاش
کمی نیو از ابوار پرسشنامه نیمهساختار یافته اساتفاده شاده اسات .روایای پرساشناماه توساط
خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ به مقدار  0,954بهدست آمد.
جامعهی آماری پژوهش حاضر را در بخش کیفی ،مشاوران کارآفرینی و کسب و کاار کاه باه
ارائه خدمات مشاوره به کسب و کارها مشغو به فعالیت بوده و در بخش کمی نیو کلیه مشاورانی
که با عناوینی چون مرشد ،مربی و مشاور کسب و کار درصنای و کسب و کارهاای مختلاف شاهر
تهران فعالیت میکنند ،انتخاب شدهاند .لیست این افراد از طریق وزارت صنای و معادن ,رفاه ,کار
و تأمین اجتماعی و سازمان نظا مهندسی اخذ شاده اسات .نموناهگیاری در بخاش کیفای ایان
پژوهش با راهبرد نمونهگیری هدفمند و رو مبتنی بار ماال و در بخاش کمای نیاو باا رو
نمونهگیری تصادفی طبقهای صورت گرفته است .با توجه به نامشخ بودن تعداد جامعاه آمااری
با توجه به گویه ها تعداد اعضای نمونه  210نفر از افاراد در حاوزه مشااوره کساب و کاار درنظار
گرفته شد.
بدین منظور تعداد  210پرسشنامه بین اعضای نمونه توزی شد که در این میان تعاداد 176
پرسشنامه تکمیل شده عودت گردید .تجویه و تحلیل دادههای این پژوهش با آزمونهای تیتاک
نمونهای و فریدمن توسط نر افوار  SPSSو تحلیل عاملی تاییدی توسط نر افوار  Amosصورت
گرفت .پس از تحلیل دادههای کمی از طریاق تحلیال عااملی تاییادی باا اساتفاده از ماد یاابی
معادتت ساختاری توسط نر افوار  ،Amosضمن تایید اهمیت ابعاد چهارگانه اصلی در چارچوب
نهایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی ،اهمیت  76شاخ نیو برای منظاور شادن در
این چارچوب مورد تایید قرار گرفت.
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محمد عویوی و فاطمه حاتمی

یافتههای پژوهش
جدو

دادههای آماری توصیفی نمونه آماری پژوهش را نشان میدهد.
جدول  . 4داده های آماری توصیفی جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری
جنسیت
سن

تحصیالت
تجربه کاری
رشته تحصیلی

کمیت

زن

مرد

جمع

فراوانی

31

145

176

کمیت

زیر  30سا

30-40

40-50

باتی  50سا

جم

فراوانی

45

66

38

27

176

کمیت

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

جم

فراوانی

68

93

15

176

کمیت

کمتر از  5سا

5-10

بیشتر از  10سا

جم

فراوانی

29

58

89

176

فراوانی

فنی-مهندسی

علو انسانی

سایر

جم

کمیت

50

111

15

176

در جدو  5آمار توصیفی ابعاد چهارگانه شایستگیهای موردنیاز مشااوران کاارآفرینی آورده
شده است که شامل دو شاخ مرکوی میانگین و میانه و سه شاخ پراکندگی انحاراف معیاار،
واریانس و دامنه تغییرات میباشد .مطابق جدو  ،بعاد «رفتارهاا و مهاارتهاای حرفاهای» دارای
باتترین میانگیین ،میانه و انحراف معیار و بعد «دانش کسبوکاار و فراینادهای کاارآفرینی» نیاو
پایینترین میانگین را به خود اختصاا داده است .نتایج آزمون مقایسه میانگین به تفکیک ابعااد
چهارگانه شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کارآفرینی ،ارائه شده است.
جدول  .5شاخصهای توصیفی ابعاد پژوهش
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ابعاد شایستگیهای مشاوران کارآفرینی

میانگین

میانه

انحراف معیار

دامنه تغییرات

دانش کسبوکار و فرایند های کارآفرینی

4/32

4/3

0/41

2

شایستگیهای مشاوره

4/68

4/3

0/39

2

رفتار ها و مهارت های حرفه ای

4/52

4/4

0/35

2

شایستگیهای شخصیتی و اخالقی

4/35

4/2

0/37

2
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جدول  .6نتایج آزمون تی تک نمونهای ابعاد چهارگانه شایستگیهای مشاوران کارآفرینی
ابعاد شایستگی

آمارهی t

سطح معنا داری

میزان خطا

نتیجه آزمون

دانش کسبوکار و فرایند های کارآفرینی

148/76

0/000

0/05

رد H0

شایستگیهای مشاوره

125/19

0/000

0/05

رد H0

رفتار ها و مهارتهای حرفهای

132/68

0/000

0/05

رد H0

شایستگیهای شخصیتی و اخالقی

156/7

0/000

0/05

رد H0

در این آزمونها فرض  H1بهمعنی این است که میانگین نماره پاساخ دهنادههاا در ساط
اطمینان  %95بیشتر از  3است و فرض  H0بهمعنای کوچکتر مساوی  3بودن میاانگین نمارهی
پاسخ دهندهها است .براساس یافتههاای آزماون ،مقادار آماارهی  tبارای هار یاک از چهاار بعاد
شایستگی ،مثبت بهدست آمده و همچنین در مورد همه چهار بعد شایستگی ،در سط اطمیناان
 %95با توجه به این که سط معنادار محاسابه شاده ( )0/000کاوچکتر از میاوان خطاا ()0/05
است H0 ،رد و  H1پذیرفته میشود .به بیان دقیقتر پاسخگویان معتقدند که وجود ابعاد «دانش
کسبوکار و فرایند های کارآفرینی»« ،شایستگیهای مشاوره»« ،مهارتها و رفتارها» و «حرفهای
گرایی و اخال » در چارچوب شایستگیهای موردنیاز مشاوران کارآفرینی ،دارای اهمیتی بایش از
حد متوسط است و این موضوع به معنای تایید اهمیت وجود این ابعااد در چاارچوب شایساتگی-
های مورد نیاز مشاوران کارآفرینی است.
جدول  .7فهرست شاخصهای تایید نشده در تحلیل عاملی تاییدی
مولفه

شاخصهای تایید
نشده

بار عاملی استاندارد شده

شماره سوال

6

-0,037

اطالعات اقتصادی

دانش کسبوکار

15

0,093

دانش فرهنگ مشتری

دانش مدیریتی

32
38

0,238

استفاده از تجربه و تخص

0,149

مشارکت دادن کارآفرینان در فرآیند شناسایی و حل مسئله

تمرکو بر کارآفرینان در مشاوره

همکاران

41

0,258

پاسخگویی به کارآفرینان و مسئولیت پذیری در قبا تعهدات

تمرکو بر کارآفرینان در مشاوره

48

0,237

شهود و توانایی تشخی

60

0,257

خالقیت و نوآوری در ارائه راه حل ها و توصیه ها

تفکر خال و تحلیلی

79

0,060

تمایل به کمک دیگران

اصو اخال حرفهای

82

0,226

رعایت ادب و احترا

ویژگی های شخصیتی

وضعیت کسب وکار در آینده

مهارت ها و ابوارهای مشاوره

تیوهوشی در کسبوکار
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بهمنظور بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و براز مد شایستگیهای مشااوران کاارآفرینی،
دادههای گردآوری شده با استفاده از نر افاوار  Amosاز طریاق تحلیال عااملی تاییادی ماورد
تجویه و تحلیل قرار گرفتند .برای تایید یا عد تایید شاخ ها ،متغیرهای دارای بار عاملی بیشتر
از  0/3مورد تایید قرار مایگیرناد .از میاان  85شااخ شناساایی شاده ،برخای از شااخ هاا
نتوانستند از دیدگاه جامعاه ی آمااری پاژوهش ،حاد پاذیر را از جهات اهمیات در چاارچوب
شایستگیهای مشاوران کارآفرینیدریافت نمایند .این شاخ ها در جادو  7آورده شادهاناد .باا
حذف شاخ های مذکور از چارچوب شایستگیها ،بار عاملی شاخ های باقیمانده در ساازه نیاو
تغییر بسیار اندکی نمودند .شاخ های برازندگی مد شایساتگیهاای مشااوران کاارآفرینی باه
تفکیک ابعاد چهارگانه شایستگیها ،در جدو  8آورده شده است .مقادیر این شاخ هاای نشاان
دهندهی برازندگی قابل قبو آن است.
جدول  .8نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگی
χ2

df

χ2 /
df

P-value

IFI

CFI

NFI

RMSEA

ابعادشایستگی

5,734

2

2,867

0,000

0,895

0,882

0,848

0,211

دانش کسب و کار و
فرایند کارآفرینانه

20,281

9

2,253

0,000

0,880

0,872

0,803

0,173

شایستگیهای مشاوره

44,542

9

4,949

0,000

0,798

0,791

0,759

0,307

مهارتها و رفتارها

9,973

5

1,995

0,076

0,906

0,896

0,828

0,154

حرفهایگرایی و اخال

مد ساختاری بهبود یافتهیا ابعاد چهارگانه شایستگیهای مشاوران کاارآفرینی ،در شاکل 6
آورده شده است.
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دانش روش های نوین
بازاریابی

شناخت بازار های بین
المللی

اطالعات مناسب از بازار
داخلی

تخصص در یک صنعت

آشنایی با مراحل اخذ
م وز های کسب و کار

دانش تبدیل ایده به مدل
کسب و کار

اطال از کسب و کار های
مختل

آشنایی با وانین تجاری و
حقو ی

تمرکز بر خواسته
کارآفرینان

آشنایی با تسهیالت
مرتب با کار

واکنش مناسب به ا دامات
کارآفرینان

دانش مدل ها و مفاهی
کارآفرینی

شناسایی افراد کلیدی
برای حل مسایل

دانش بازار

دانش مدیریتی
مدیریت یادگیری فردی

0.32
0.63
0.76
0.85

ایجاد پیوند بین
کارآفرینان و سرمایه
گذاران
توانمندسازی کارآفرینان
در پیاده سازی پیشنهادات

0.62
0.85

0.7

آگاهی از مراجع و پایگاه
های اطالعاتی
استفاده از فناوری
اطالعات و تکنولوژی های
مناسب

0.49
0.36

تیزهوشی در
کسب و کار

0.52
0.92
شایستگی
های مشاوره

0.62
0.96
0.87

مدیریت فرآیند
مشاوره

درت تجزیه و تحلیل
توانایی حل مس له

شایستگی های
مشاوران کسب
و کار

یادگیری سریع و آسان
شبکه سازی
هوشیاری از فرصت های
جدید کاری

مهارت ها و
رفتار ها

انعطاف پذیری
0.55
0.45

0.86

0.64

هوش عاطفی

انطباق پذیری
کنترل عواط و
احساسات

0.55
0.66

خود آگاهی
پشتکار در شرای دشوار و
فشار زمان

حرفه ای
گرایی و
اخالق

فن بیان
0.92
0.88
0.39

دانش مشاوره

ارتباطات مو ر

0.77
0.77

مهارت گوش دادن

0.9

توجه به زبان بدن
مخاطبین

0.75
0.54

0.52

نفو و ا رگذاری
فنون مذاکره
مدیریت تغییرات

0.79
0.52

مهارت ها و
ابزار های
مشاوره

0.57
ویژگی های
شخصیتی

0.62

اصول اخالق
حرفه ای

0.55

مدیریت پروژه

0.33
0.97 0.93 0.36 0.8

0.3

0.64 0.3

0.79

0.62

مدیریت ریسک

1.03
0.44

مدیریت منابع و زمان
برنامه ریزی و تعیین
اهداف

0.36

صدا ت

بی طرفی و رعایت انصاف

انگیزه بخشی ،انرژی
بخشی و امید بخشی

کسب اطمینان و اعتماد
کارآفرینان

توجه به کیفیت کار

تعهد به ارزش های جامعه
و محی زیست

رازداری

تعهد به رسیدن به اهداف

امتنا از مطالبات یر
اخال ی

اشترا گذاری دانش و
تجربه با دیگران
شبکه سازی برای ایجاد
رواب حرفه ای

به روز بودن در دانش و
پیشرفت ها

هوشیاری از روند ها و
تغیرات محی

شناخت نقش های مشاور
استفاده از ابزار ها و روش
های مشاوره

مطالعات وسیع

0.6

آشنایی با مدل ها و
ت وری های مشاوره

آشنایی با مدل های
تحلیلی و تشخیصی

0.99

تفکر خالق و
تحلیلی

دانش کسب
و کار و
فرایند های
کارآفرینی

توانایی مربی گری و
تسهیل گری

آشنایی با انوا مشاوره و
ابعاد آن

0.66

تمرکز بر
کارآفرینان

توانایی انجا تحقیقات
بازار

عار ه یابی و شناخت
مس له

0.72
0.58

رشد فردی و
رشد حرفه ای

شناسایی نیاز های
کارآفرینان

توانایی امکان سنجی و
تهیه طر کسب و کار

دانش روش ها و منابع
تامین مالی

استفاده از زبان کسب و
کار کارآفرینان

دانش کسب و
کار

دانش جذب و مدیریت
منابع انسانی

دریافت بازخورد ها برای
سنجش ر ایت

0.48 0.4 0.8 0.72 0.65

تجربه راه اندازی کسب و
کار

0.5

0.48

0.48 0.82

0.67 0.54 0.37

0.76
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بحث و نتیجهگیری
کارآفرینی دارای اصو و مبانی ،نظریهها و رو ها و در مجموع دانش و قلمرو نظری خااا
است که ضروری است مشاوران کارآفرینی بهمنظور ارائه خدمات مشاوره به کارآفرینان مختلف ،با
این مد ها و مفاهیم و فرایندهای کارآفرینی آشنا باشند .بعد داناش کسابوکاار چاارچوبهاا و
پژوهشهای کالتربا ( ،)2004انیس و گاودمن ( ،)2005گرودزکای و آلان ( ،)2005چاارچوب
شایستگیهای انجمن بینالمللی مشاوره مادیریت ( ،)2010چاارچوب شایساتگیهاای مشااوران
مدیریت کانادا ( ،)2008چارچوب شایستگیهاای انجمان کچیناگ ( ،)2012باارتون شااو-گاان
( ،)2010کانر و دیوید سون ( ،)1997چارچوب شایستگیهای پترهاید ( ،)2004آندرس ()2011
و میالن کوبر ( )2003مورد تأکید قرار گرفته است.
کسب دانش در زمینه کارآفرینی برای ارائه خدمات مشاوره به کارآفرینان کفایت نمایکناد و
تز است تا مشاوران از تجربه و مهارتهای عملی در این زمینه نیو برخوردار باشند .اهمیت ایان
موضوع از طریق یافتههای پژوهش حاضر نیو ماورد تاییاد قارار گرفتاه و بعاد «رفتاار و مهاارت
حرفهای» بهعنوان مهمترین عامل در میان ابعاد چهارگانه شایستگیها شناخته شاده اسات .ایان
بعد نیو مانند بعد دانشی شایستگیها ،همواره بهعنوان یکی از ابعاد اصلی چارچوبهای شایستگی
دستهبندی شده است؛ از جمله در پژوهشهای کالتربا ( ،)2004آندرس ( ،)2011گرودزکای و
آلن ( ،)2005هارگروو ( ،)2003هاوکینو و اسمیت ( ،)2006چاارچوب شایساتگیهاای پترهایاد
( ،)2004بارتون شاو-گان ( ،)2010چارچوب شایستگیهای انجمن مشاوره ( ،)2012میالن کوبر
( ،)2003چااارچوب شایسااتگیهااای انجماان بااینالمللاای مشاااوره ماادیریت ( ،)2010چااارچوب
شایستگیهای مشاوران مدیریت کانادا ( ،)2008گرودزکی و آلان ( ،)2005کتای کاار (،)1983
هارگروو ( )2003و دیوید وایس ( )1999به آن پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که شاخ هاای «انگیاوهبخشای ،انار یبخشای و
امیدبخشی»« ،محرمانه پنداشتن اطالعاات کارآفریناان و حفا حقاو مالکیات فکاری آناان»،
«توانایی مربیگری ،تسهیلگری و مدیریت بح ها در کارگاههای آموزشی»« ،هوشیاری نسابت باه
فرصتهای جدید کاری»« ،توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرینان»« ،قدرت تجویه و تحلیل
مسائل»« ،تخص و دانش عمیق در یک صنعت یا بازار هدف»« ،استفاده از اباوار شابکه ساازی
بهمنظور ایجاد و حف رواباط حرفاهای»« ،تواناایی امکاانسانجی و تهیاه طارح کسابوکاار» و
«هوشیاری نسبت به آخرین روندها و تغییرات محیط کسبوکار» ده شاخصی هساتند کاه دارای
بیشترین اولویت در بعد ویژگیهای شخصی و حرفهای هستند و نیازمند توجه و تربیت مشااوران
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در دانشگاهها و موسسات آموزشی بهصورت آکادمیک است که امیاد اسات موردتوجاه سیاسات-
گذاران و متولیان صنای و کسبوکار قرار گیرد.
برخی از شاخ هایی که در نتیجه مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان بهدست آماده باود
اما در بخش کمی از اولویت پایینتری برخاوردار باوده و ماورد تأییاد قارار نگرفتناد عبارتناد از:
داشتن اطالعات اقتصادی ,دانش فرهنگ مشتری ,استفاده از تجربه و تخص همکاران ,مشارکت
دادن کارآفرینان در فرآیند شناسایی و حل مسئله ,پاسخگویی به کارآفرینان و مسئولیت پاذیری
در قبا تعهدات ,شهود و توانایی تشخی وضعیت کسب و کار در آینده ,خالقیات و ناوآوری در
ارائه راهحلها و توصیهها ,تمایل بهکمک دیگران و رعایت ادب و احترا که بررسای چرایای ایان
موضوع تز است .این تحقیق در جامعه آماری شهر تهران انجا شد و شایساتگیهاای مشااوران
در این شهر از سایر شهرها و استانها میتواند باتتر باشد .عالوه بر آن از نیازهای واقعی مراجعان
و درخواستکنندگان مشاوره کسب و کار هم اطالعاتی کسب نشده است .بنابراین با توجه به ایان
تواناییها و محدودیتها پیشنهادهای یل ارائه میشود.
پیشنهادها
با درنظر گرفتن یافتههای اصلی کسب شده از پژوهش و مباح انجا شده ،پیشنهادهای زیر
ارائه میشود:
 نظر به اینکه یافتههای این پژوهش شایستگیهای موردنیاز مشااوران کسابوکاار را مشاخکرد و از آنجا که این شایستگیها بهصورت رسمی در جایی آموز داده نمیشود؛ لذا پیشانهاد
میشود در دانشگاههای کشور دورهها و دروسی با عنوان "شایستگیهاای مشااوران کاارآفرینی"
گنجانده شود.
 از آنجایی که توجه به قابلیتها و شایستگیهای کارآفرینان و ارتقای ایان شایساتگیهاا ،باهمیوان چشمگیری بر موفقیت کسب و کارهای کشور تأثیرگذار است ،پیشنهاد میشاود چاارچوب
شایستگیهای مشاوران کارآفرینی برای تعریف و اجرای برنامههای آموزشی ،پرورشی و توساعهای
مخت مشاوران کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد.
 مشاوره کارآفرینی فرایندی است که از چند مرحله پی در پی و متوالی تشکیل شده اسات باه-گونه ای که مشاور برای ارائه خدمات مشاوره ،در هر مرحله نیاز مند شایستگیهاای خاصای مای-
باشد که با شایستگی های مراحال دیگار متفااوت اسات .پیشانهاد مایشاود پژوهشای براسااس
شایستگی های مورد نیاز مشاوران کارآفرینی با مدنظر قرار دادن مراحل مختلاف فرایناد مشااوره
صورت گیرد.
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 یکی از موضوعات ضروری پژوهش که در ادامهی یافتاههاای پاژوهش حاضار ضاروری باهنظار تدوین ابواری برای سنجش شایستگی های مشاوران است؛ چرا کاه عاالوه بار آگااهی از،می رسد
 وجاود اباواری بارای سانجش دقیاق و جوئای ایان،شایستگی های موردنیاز مشاوران کارآفرینی
شایستگیها در انتخاب افراد نامود تصدی پستهای مشاوره در سازمانهاا و شارکتهاا و نیاو در
 پیشنهاد میشاود در پژوهشای جداگاناه و بار. و نظا دستمود الوامی میباشد،  آموز،ارزیابیها
 پرسشنامهای شامل سنجههای جوئی و عملیاتی بارای،اساس چارچوب ارائه شده در این پژوهش
.سنجش سط شایستگیهای مشاوران کارآفرینی ساخته و به بوتهی آزمایش گذاشته شود
 با توجه به اینکه ممکن است از نظر فرهنگی و خردهفرهنگی مسائل کسب و کار در استانهای تز است این پژوهش در سایر استانهای کشور هم انجا شده و تفاوتهاا.مختلف متفاوت باشد
.و تشابهات ممکن استخراج شود
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