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شناسایی شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکار
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چکیده
کارآفرینان در راهاندازی و مدیریت کسبوکار با چالشهای متنوعی روبهرو هستند .استفاده از مربیان کسبوکار در
کمک به کارآفرینان برای درک نقاط کور ،چالشها و موانع کسبوکار نقش مهمی ایفا میکند .پژوهش توصیفی
پیمایشی حاضر با هدف شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مربیان کسبوکار انجام گرفته است .جامعة آماری این پژوهش
شامل تمام مربیان کسبوکار مشغول به فعالیت در استان اصفهان میشود که درمجموع  314نفر بودهاند و  250نفر آنها
حاضر به همکاری شدند .در این پژوهش ،برای گردآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته و برای تجزیه و تحلیل یافتهها از
تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار آموس استفاده شده است .نتایج نشان داد شاخصهای «داشتن تجربة عمیق در کسبوکار»،
«داشتن تجربه و آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار»« ،طرحریزی فعالیتها ،تعریف طرح چشمانداز و تعیین اهداف
توسعهای»« ،داشتن اطالعات مناسب از حوزه کاری شاگرد»« ،قدرت تجزیه و تحلیل مسائل»« ،ایجاد قرارداد مربیگری
رسمی»« ،ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی با مربیان و متخصصان حوزة کسبوکار برای اشتراکگذاری ایده ،دانش و تجارب
با آنها»« ،هوشیاری نسبت به آخرین روندها و تغییرات محیط کسبوکار»« ،همترازی تخصص و تجربة مربی با حوزة
فعالیت و نیازهای کارآفرین یا صاحب کسبوکار»« ،انگیزهبخشی ،انرژیبخشی و امیدبخشی» شاخصهایی هستند که
بیشترین اهمیت را در چارچوب شایستگیهای مورد نیاز مربیان کسبوکار دارند و به توجه و توسعه نیاز دارند .درنهایت،
راهکارهای ارتقای شایستگیها در مربیان کسبوکار پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :خودمدیریتی ،شایستگیهای محوری ،کسبوکار ،مربیگری.

 نویسندة مسئول:

Email: m_azizi@ut.ac.ir
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مقدمه
هر سال هزاران کسبوکار کوچک راهاندازی میشود ،اما فقط یکسوم از این کسبوکارها در
سال سوم باقی میماند .علت ریشهای شکست و مرگ شرکتهای تازهتأسیس ،نبود سرمایه و
فناوری ،اشتباه فناورانه یا محصوالت با طراحی ضعیف نبود ،بلکه علت اصلی بهرهمندنشدن از
مربیان کسبوکار باتجربه ،شایسته و مناسب از سوی شرکتهای تازه تأسیس بود ( & Crompton

 .)Smyrnios, 2011بهاینمنظور ،امروزه مؤسسات آموزشی باید مهارتها و شایستگیهای مورد
نیاز جوانان را برای موفقیت و پیشرفت آنان در جهان بهسرعت درحال تغییر کنونی ارائه دهند .در
این راستا مربیگری رویکردی جامع ،مدرن و هدفمحور محسوب میشود که در تبدیل دانش به
مهارت و ایجاد تغییر و تحول در یادگیری در راستای کمک به بهبود شایستگیها و تواناییهای
افراد نقش مهمی به عهده دارد

(et al., 2013

 .)Devineدر سالهای اخیر ،عالقة زیادی به

مربیگری بهعنوان رویکردی چندوجهی و جامع برای یادگیری ،تغییر و توسعة حرفهای افراد در
کسبوکار و زندگی ایجاد شده است ( .)McCarthy,2010بررسی جامع از سوی فدراسیون
بینالمللی مربیگری ( )ICFنشان داد مردم به مربیگری ،برای تغییر و تحول در حرفه ،زندگی و
جوامع خود عالقهمندند .طبق گزارش مؤسسة رسمی توسعة پرسنل انگلستان در سال 82 ،2010
درصد مؤسسات توسعه و یادگیری از رویکرد مربیگری استفاده کردهاند (.)Mc Grathy, 2010
مؤسسة ترسیم توسعة حرفهای ( )CIPDمربیگری را یکی از مؤثرترین شیوههای یادگیری و توسعة
مهارتها میداند ( .)Trenner, 2013مربیان کسبوکار با داشتن تجربه در زمینة کسبوکار و
کسب اطالعات بهتر درمورد محیط محل فعالیت افراد میتوانند عمل آنها را توسعه دهند .در
یافتههای پژوهشی دربارة کسبوکارهای دارای رشد سریع در صنایع مختلف استرالیا مشخص
شد صاحبان کسبوکاری که از مربیان کسبوکار مجرب و آشنا با دنیای کارآفرینی استفاده
کردهاند در شاخصهای گردش مالی ،رشد ،فناوری اطالعات و تولید عملکرد موفقتری داشتند
و  81درصد از کارآفرینانی که مربی کسبوکار داشتند 30 ،درصد از رشد شرکت خود را نتیجة
بهرهمندی از مربیان کسبوکار باتجربه و ماهر میدانستند (.)Crompton & Smyrnios, 2011
همچنین ،نتایج بررسی و تحقیق آودت و کوترت 1نشان میدهد موفقیت برنامة مربیگری
کسبوکار یعنی میزان تغییر در دانش ،نگرش و رفتار کارآفرین ،میزان دستیابی به اهداف و میزان
1. Audet andCoutret
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رضایت طرفین متأثر از مشخصههای مربی ،مشخصههای شاگرد ،رابطة مربی-شاگرد و ساختار
حمایتی آن ( .(Audet & Coutret, 2012اهمیت بهکارگیری مربیان کسبوکار و نقش آنها در
موفقیت کارآفرینان و فرایندهای راهاندازی ،بقا و توسعة کسبوکارها ،لزوم توجه به شایستگیهای
اساسی مربیان کسبوکار را روشن میسازد .برتری مربیگری نسبت به روشهای سنتی آموزش و
دستاوردهای بهکارگیری آن برای دانشگاهها و کسبوکارها برای ذینفعان مشخص شده است
( .)Fazel, 2013در پژوهشهای داخلی تاکنون پژوهشی جامع و یکپارچه ،شایستگیهایی مورد نیاز
مربیان کسبوکارها را شناسایی نکرده است .درنهایت ،این پرسش مطرح میشود :شایستگیهای
کلیدی مربیان کسبوکارها چیست؟ این تحقیق با بررسی شایستگیهای کلیدی و مورد نیاز مربیان
کسبوکارها به فهم جدیدی از مربیان کسبوکار شایسته کمک میکند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
شایستگی
1

مک کللند اولین فردی است که اندیشة نوین شایستگی را وارد ادبیات منابع انسانی کرده است.
وی در پژوهش خود در سال  1973بهطور مستقیم کلمة شایستگی را تعریف نکرده است ،اما از این
واژه بهعنوان نماد جایگزین آزمون هوش استفاده کرده است

(1973

 .)McClelland,بویاتزیس

شایستگی را ویژگی ،دانش ،انگیزه و مهارت زیربنایی فرد میداند که برای انجامدادن یک شغل
ضروریاند ( .)Boyatzis, 1982چند نمونه از تعریف شایستگی در جدول  1ارائه میشود.
جدول  .1تعاریف شایستگی
محقق
لوتانز ()1988
دراگنیدیس و
منتزاس ()2006
بویاتزیس
()1982
کالترباک
()2004

تعریف
شایستگی توانایی فرد بهمنظور اجرای مهارتهای مورد نیاز برای یک پست (شغل) است.
شایستگیها ،مشخصههایی از قبیل دانش ،مهارتها ،چارچوبهای ذهنی و الگوهای فکری
هستند که بهکارگیری آنها به عملکرد موفقیتآمیز منجر میشود.
شایستگی بر صفات و ویژگیهای اساسی یک شخص تأکید دارد .این صفات ممکن است
انگیزش ،رفتار ،نگرش ،مهارت و تصور فرد از نقشهای اجتماعی یا مجموعهای از دانش مورد
استفادة فرد در انجامدادن کارها و فعالیتها باشد.
شایستگی عبارت است از تواناییهای ثابت ،مشاهدهپذیر و قابلاندازهگیری در یک کار
مشخص یا بخشی از یک کار.

1. McClelland

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،2تابستان 1395

320

براساس تعاریف شایستگی ،سه عامل مشترک و اساسی دانش ،مهارت و نگرش ،پایههای
اصلی شایستگی را تشکیل میدهد.
مربیگری

یادگیری ،خالقیت و نوآوری دستورالعملهای اساسی برای مؤسسات آموزشی است .یکی از
مهمترین چالشهای مؤسسات آموزشی این است که چگونه میتوانند دانش و مهارت فراگیران
را توسعه دهند .در این راستا ،فنون و روشهای نوینی چون مرشدی و مربیگری در کمک به
بهبود شایستگیها و تواناییهای افراد مفید است .مربیگری فرایندی منظم ،نتیجهمحور ،راهحل
محور و مشارکتی است که طی آن مربی افزایش تجارب در زندگی شاگرد و عملکرد وی را در
ابعاد مختلف تسهیل و یادگیری خودهدایتی ،رشد شخصی و دستیابی به اهداف تسریع میکند
)2000

 .)Grant,حرفة مربیگری با افزایش عملکرد و دستاوردهای انسان از طریق بهبود

خودتنظیمیهای رفتاری ،عاطفی و شناختی ارتباط دارد .مربیگری بر شناسایی فرصتها برای
توسعة قوتها و تواناییهای میانفردی متمرکز است ( .)Fazel, 2013مربیگری روشی اثربخش
در دستیابی به بهبود و پیشرفت شخصی است که ممکن است در حوزة کسبوکار ،مدیریتی،
زندگی ،ورزشی و آموزشی همراه با نتایج بسیار رضایتبخش اجرا شود .درواقع ،مربیگری در
محدودة بسیار وسیعی کاربرد دارد .محبوبترین شکلهای مربیگری شامل مربیگری
کسبوکار ،مربیگری مدیریتی و مربیگری زندگی است (.)Baker, 2014
مربیگری کسبوکار

مربیگری فرایندی است که در شکلهای مختلف وجود دارد ،اما در زمینة کسبوکار مربیگری
بهطور عمومی ابزار توسعة فردی و برای تواناساختن در عملکرد مؤثرتر و تحقق و شکوفایی
پتانسیلها دیده میشود ( .)Leonard, 2010در محیطهای پرآشوب و بهشدت رقابتی ،بنیانگذاران
شرکتها و کارآفرینان به مربیان کسبوکار نیاز دارند تا واکنش صریح و صادقانهای دربرابر
راهبردها و موضوعات مدیریتی و رهبری داشته باشند ( .)Koopman, 2013ازآنجاکه کارآفرینی
برای رشد اقتصادی ضروری است ،عالقهای شدید در توسعة برنامههای حمایتی اثربخش برای
کارآفرینان وجود دارد

(2013

 .)Koopman,در میان سیاستگذاران ،دانشگاهیان ،محققان و

اقتصاددانان ،حمایت از کارآفرینی یکی از بهترین راهها برای کمک به رشد اقتصادی است؛
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بنابراین ،آنها برنامههای حمایتی را برای تحریک و تشویق کارآفرینی و کمک به کارآفرینان
توسعه دادهاند ( .)Koopman, 2013برخی از حمایتها در قالب کاهش مالیات ،یارانهها ،ایجاد
زیرساختها و وضع قوانین برای بهبود فضای کاری مطلوب است .برخی روشهای حمایتی
بیشتر بر کارآفرینان و حمایتهای شخصی متمرکزند ( .)Koopman, 2013حمایتهای شخصی
یا حمایت از کارآفرین نسبت به دیگر شکلهای حمایت مؤثرتر بوده است ;(Salazar et al., 2012

) .Audet & Couteret, 2012حمایتهای فردی و شخصی یکی از جریانهای اصلی در حوزههای
آموزشی است ) .(Salazar et al., 2012; Audet & Couteret, 2012انواع روشهای حمایت فردی
کارآفرینان ،عناوین مختلفی از قبیل مربیگری ،مرشدی ،مشاوره ،آموزش و نظارت هستند
)(Salazar et al., 2012; Audet & Couteret, 2012که در این بین مربیگری کسبوکار یکی از
مؤثرترین و کاملترین روش حمایتی در زمینة کسبوکار است ،زیرا موجب افزایش مهارت،
بهبود عملکرد ،یادگیری و توسعة شخصی کارآفرین میشود ( .)Ballard & Levie, 2006مربیان
کسبوکار با استفاده از رویکرد راهحلمحور و تحریککنندة فکری ،بهدنبال تحول در افراد
هستند و به کارآفرینان کمک میکنند تا مشکالت را بهجای مهارکردن ،فرصتی برای یادگیری
بدانند

)& Smyrnious, 2012

 .)Cromptonمربی کسبوکار با داشتن دانش و تجربة عمیق از

موقعیتهای قبلی در زمینة کسبوکار ،میتواند در پاسخگویی به چالشها و درک نقاط کور
کسبوکار ،کاهش احساس سردرگمی و تنهایی کارآفرین ،راهنما و حامی کارآفرینان باشد و
زمینة کسب مهارتهای جدید ،چشماندازهای وسیعتر ،مهارت بهتر در حل مسئله و درنهایت
بهبود عملکرد کارآفرینان و موفقیت کسبوکارهای آنها را فراهم آورد ;(Salazar et al., 2012

) .Audet & Couteret, 2012کارآفرینان در مراحل اولیة کسبوکار و در مواجهه با چالشهای
پیش رو ،به توصیه و راهنماییها درمورد برنامهریزی کسبوکار و اجراییکردن راهبردهای
بازاریابی و رقابتی برای رشد پایدار نیازمندند .مشکالت و موانع سر راه کارآفرینان موجب ازبین
رفتن تمرکز و توجه آنها میشود .در این راستا ،مربیگری کسبوکار یک تکنیک برای کسب
بینش نسبت به علل مشکالت در محدودة زمانی کمتر و تمرکز بر گامها ،راهحلها ،اقدامات و
عملیات امکانپذیر است ( .)Graham & Whittam, 1994ارائة دیدگاههای تازه و جدید دربرابر
چالشها و مشکالت ،افزایش مهارت تصمیمگیری ،ازبینبردن شکاف عملکردی ،ارتباطات
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مؤثرتر ،افزایش اعتمادبهنفس ،افزایش تعهد و تشویق به پیشرفت ،اثربخشی بین فردی بیشتر و
تغییر ذهنیت مثبت ،عمدهترین علت تمایل صاحبان کسبوکار به استفاده از مربیگری است
(.)Burchardt, 2015
مربی کسبوکار

در دنیای امروزی با توجه به محدودیتهای زمانی ،بسیاری از کارآفرینان فرصتی برای حضور
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش رسمی ندارند .نداشتن دانش و مهارت الزم ممکن است به
واردشدن فشارهای ناشی از انزوا بر کارآفرین ،محدودیت بازخورد یا ناآگاهی وی از انجامدادن
اقدامات کارآمد و اثربخش منجر شود .بهمنظور جبرانکردن این فشارها و دالیلی از قبیل
احساس تنهایی ،وسعت و تداوم تصمیمگیری در موقعیتهای کسبوکار ،دستیابی به نقاط
عطف ،شاخصهای عملکردی بازار و دستیابی به اهداف کسبوکار ،کارآفرینان بهدنبال مربیان
مجرب کسبوکار هستند ( .)Burchardt, 2015مربیان کسبوکار موجب افزایش مهارت ،بهبود
عملکرد ،یادگیری و توسعة شخصی فرد میشوند و مانند راهنمای باتجربه در کسبوکار عمل
میکنند

(& Levie, 2006

 .)Ballardمربیان کسبوکار با استفاده از رویکرد راهحلمحور و

تحریککنندة فکری ،بهدنبال تغییر و تحول در افراد هستند .مربیگری کسبوکار براساس
همکاری ،آموزش و توانمندسازی همراه با تعامل ،احتمال دستیابی به نتایج و رضایتمندی را
افزایش میدهد ( .)Crompton & Smyrnious, 2012
شایستگی مربیان کسبوکار

جنبة بسیار مهم در مربیگری ،انتخاب مربی شایسته است .مربی رکنی اصلی و اساسی در موفقیت
فرایند مربیگری است .مربیان کسبوکار به کارآفرین کمک میکنند تا در کشف راهحلها به
خود متکی باشند و در کارآفرینان اعتمادبهنفس در دانش ،مهارت و تمایالت به یادگیری را
ایجاد میکنند .یک مربی با درک درست از قوتها ،ضعفها و توانمندیهای کارآفرین،
مهارتها و تجارب را بهموقع انتقال میدهد .این موضوع بسیار مهم است که مربی در همکاری با
کارآفرین صالحیت و شایستگیهای اساسی را داشته باشد ( .)Kowalski, 2007براساس اصول
اخالقی مربیگری ،مربیان باید فقط در محدودة صالحیتهای خود عمل کنند ،زیرا
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صالحیتنداشتن بهعنوان عاملی مهم به مشتری آسیب میرساند ( .)Kowalski, 2007در جدول 2
و پیوست  1چارچوب شایستگیهای مربیان کسبوکار ذکر شده است.
نویسنده

آندرس
()2011

بلکمن
()2007

جدول  .2چارچوب شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکارها

مؤلفهها شاخصها
 .1دانش و تجارب
 تجربه و تداوم فعالیت در حوزة کسبوکار
 دانش تجاری و اطالعات اقتصادی
 دانش در زمینه و چارچوب کسبوکار
 دانش مدلها ،مفاهیم و فرایندهای مربیگری
 .2مهارت
 مهارتهای ارتباطی ،فن بیان و استفاده از زبان کسبوکار کارآفرین
 مهارت پرسشگری
 مهارت گوشدادن فعاالنه
 مهارت ارائة بازخورد
 مهارت رهبری و مدیریت
 .3ویژگی و خصوصیات فردی:
 محرک و پرانرژی
 متعهد به فرایندها
 تیزهوشی در کسبوکار
 تعهد به انتظارات و ارزشهای مشتری
 صداقت و توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرین
 رعایت ادب و احترام
 انگیزهبخشی ،انرژیبخشی و امیدبخشی،
 اشتراکگذاری ارزشها ،نگرشها ،عقاید و احساسات خود در زمان مناسب با مشتری
 توانایی رویارویی با چالشها
 پذیرش بازخوردها و واکنش مناسب به آن
 تجربة راهاندازی کسبوکار و فعالیت در صنایع و حوزههای مربوط به شاگرد
 توانایی جستوجو و کشف اطالعات مربوط به حوزة فعالیت
 توانایی ایجاد رابطة بلندمدت و مداوم با شاگرد
 تعیین چارچوب زمانی اولیه ،ارزیابی میزان پیشرفت و ایجاد اصالحات میاندورهای
 همدلی و حمایتگری
 اعتمادبهنفس
 صبر و حوصله
 اعتبار و اعتماد
 مهارت شنود مؤثر
 همدلی
 توانایی و مهارت حل مسئله
 تفکر خالق
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در این تحقیق ،چارچوب ارائهشده از سوی سازمان جهانی مربیان کسبوکار از لحاظ
جامعیت ،ارجح تشخیص داده شد و چارچوب مفهومی انتخاب شد (نمودار .)1

خودمدیریتی،
خودشناسی و
خودکنترلی

مهارتهای
اساسی و
محوری

شایستگیهای
مربیگری کسب وکار

نمودار  .1چارچوب شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکار (سازمان جهانی مربیان کسبوکار)

روش تحقیق
روش انجامدادن این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ راهبرد دارای رویکردی کمی و
پیمایشی است .جامعة آماری شامل تمام مربیانی است که بهصورت مستقل یا زیر نظر شهرکهای
علمی و تحقیقاتی با عناوینی چون مربی ،مرشد و مشاور خدمات مربیگری کسبوکارها را در
استان اصفهان ارائه میدادند .پس از انجامدادن بررسیها و مراجعه به شهرک علمی و تحقیقاتی،
اتاق بازرگانی و کلینیکهای کسبوکار در استان اصفهان  314نفر شناسایی شدند .درنتیجه،
پرسشنامه بین همة آنها توزیع شد که درنهایت  250پرسشنامه برگشت داده شد و قابلتحلیل بود.
در مطالعات نظری 98 ،شاخص شناسایی شد .جمعآوری دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامة
محققساخته با طیف  5درجهای لیکرت برای تعیین وزن و میزان اهمیت هریک از شاخصها
انجام گرفته است .گویههای پرسشنامه از طریق مطالعة پیشینه و با توجه به شایستگیهای
مشخصشده برای مربیان کسبوکار از سوی مراجع معتبر -پیوست از یاد نرود -تنظیم شدهاند.
روایی این پرسشنامه از بررسی ادبیات نظری ،اعمال نظر خبرگان و مربیان کسبوکار دربارة
اعتبار محتوایی گویههای آن بهدست آمده است و میزان پایایی کل آن نیز با آلفای کرونباخ
برابر  0/97محاسبه شده است .بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تأییدی و روش مدلسازی
معادالت ساختاری با کمک نرمافزار آموس  20استفاده شده است.
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یافتهها
مشخصات جمعیتشناختی

جدول  3مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان را نشان میدهد.
جدول  .3مشخصات جمعیتی پاسخدهندگان
تحصیالت

جنسیت

تجربه

مرد

زن

دیپلم

کارشناسی

ارشد

دکتری

کمتر از 5

15-6

30-16

+31

هنر

گردشگری

هتلداری

مهندسی

علوم انسانی

فراوانی 9 148 89 18 232
درصد 3/6 59/2 35/6 7/2 92/8

حوزة فعالیت

13 98 21 32 86 15 106 92 37
4
5/2 39/2 8/4 12/8 34/4 6 42/4 36/8 14/8 1/6

توصیف یافتهها
در چارچوببندی شایستگیهای مربیان کسبوکار ،ابعاد اصلی چارچوب استخراجشده از مبانی
نظری در سه دستة متمایز و مکمل «شایستگیهای خودمدیریتی -خودشناسی و خودکنترلی»،
«مهارتهای اساسی و محوری مربیگری»« ،شایستگیهای مربیگری کسبوکار» و در قالب 23
مؤلفة مجزا و  98شاخص طبقهبندی شدند .نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهد از میان 98
شاخص شناساییشده در مطالعات نظری 94 ،شاخص شرط کافی برای حضور در چارچوب
نهایی شایستگیهای مربیان کسبوکار را کسب کردند که از این تعداد 31 ،شاخص در بعد
«خودمدیریتی -خودشناسی و خودکنترلی» (جدول  40 ،)4شاخص در بعد «مهارتهای اساسی و
محوری مربیگری» (جدول  )5و  23شاخص در بعد «شایستگیهای مربیگری کسبوکار»
(جدول  )6شناسایی شد .شاخصهای تأییدشده به همراه بارهای عاملی استاندارد در جدول  4تا 6
مشاهده میشود.
جدول  .4مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «خودشناسی -خودمدیریتی و خودکنترلی»
مؤلفهها

شاخصها

آگاهی از تفکرات ،اهداف ،چشماندازها و ارزشهای خود
شناخت بینش و
آگاهی از اولویتهای فکری ،رفتاری و احساسی خود
ادراکات خود
داشتن تصویر روشن و واقعبینانه در ذهن خود از اهداف برنامة مربیگری

بار عاملی
0/849
0/887
0/896
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ادامةجدول  .4مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «خودشناسی -خودمدیریتی و خودکنترلی»
مؤلفهها
شناخت قوتها
و ضعفهای
خود
رشد فردی و
حرفهای
تسلط و
مدیریت افکار،
احساسات و
رفتارهای خود

اصول اخالق
حرفهای

خودباوری

ویژگیهای
شخصیتی

شاخصها
آگاهی و درک واقعبینانه از قوتها و ضعفهای خود
تالش برای دریافت بازخورد سازنده بهمنظور بهبود ضعفهای خود
قبول و پذیرش کاستیها و محدودیتهای خود و تبدیل آنها به قوت
ایجاد و حفظ شبکة ارتباطی با مربیان و متخصصان حوزة کسبوکار
استفاده از کتب و مجالت تخصصی مربیگری کسبوکار
دریافت بازخورد از مشتریان و دیگر همکاران برای توسعة حرفهای خود
شرکت در کنفرانسها و کارگاههای آموزشی برای توسعة خود
همگامشدن با رویکردها و مدلهای جدید مربیگری کسبوکار
خودتنظیمی ،مدیریت و کنترل احساسات منفی و ناراحتکننده
حفظ آرامش فردی در شرایط استرسزا
مدیریت رفتار خود برای جلوگیری یا کاهش احساسات استرسزا در مشتری
توانایی تمرکز و تفکر عمیق و مناسب در موقعیتهای بحرانی کسبوکار
تعهد به اهداف و انجامدادن فعالیتها تا زمان بهدستآمدن نتایج موردنظر
محرمانهدانستن اطالعات کارآفرینان و حفظ حقوق مالکیت فکری
امتناع از مطالبات غیرمعقول یا غیراخالقی کارآفرینان
تعهد به ارزشهای جامعه و محیطزیست
توجه به کیفیت در کار مربیگری
اجتناب از وابستهشدن کارآفرین به مربی
میل واقعی برای کمک به دیگران
مسئولیتپذیری و پاسخگویی در قبال عملکرد خود
نبود تعصب نژادی و فرهنگی در ارائة خدمات مربیگری
خودباوری و پایبندی به اهداف برنامة مربیگری حتی در مواجهه با موانع
توانایی تصمیمگیری مؤثر در موقعیتهای مبهم ،دشوار و بحرانی
اعتماد به شم کسبوکار و تواناییهای خود در مواجهه با موقعیتهای مشکل
توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرین
رعایت ادب و احترام
انگیزهبخشی ،انرژیبخشی و امیدبخشی
صداقت

بار عاملی
0/779
0/406
0/765
0/918
0/634
0/594
0/746
0/753
0/611
0/834
0/601
0/893
0/821
0/807
0/314
0/430
0/547
0/308
0/341
0/781
0/504
0/710
0/800
0/761
0/792
0/738
0/904
0/725

همانگونهکه در جدول  4مشاهده میشود ،بعد «شایستگیهای خودمدیریتی -خودشناسی و
خودکنترلی» در هفت مؤلفة «شناخت بینش و ادراکات خود»« ،شناخت قوتها و ضعفهای خود»،
«رشد فردی و حرفهای»« ،تسلط و مدیریت افکار ،احساسات و رفتارهای خود»« ،اصول اخالق حرفهای»،
«خودباوری و اعتماد به داشتهها و تواناییهای خود» و «ویژگیهای شخصیتی» دستهبندی شدند.
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جدول  .5مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «مهارتهای اساسی و محوری مربیگری»
مؤلفهها

شاخصها

ایجاد قرارداد مربیگری رسمی
ایجاد مبنا و
تدوین دستورالعملهای اخالقی و استاندارد حرفهای
اساس برای
مربیگری طرحریزی فعالیتها ،تعریف طرح چشمانداز و تعیین اهداف توسعهای ویژه ،قابل اندازهگیری،
واقعبینانه ،دستیافتنی و دارای چارچوب زمانی مشخص برای جلسات مربیگری
مدیریت منابع و مدیریت زمان در پروژة مربیگری
مدیریت ریسک در طول چرخة حیات پروژة مربیگری
مدیریت تغییرات در پروژة مربیگری
گزارشدهی از پیشرفت پروژه
مدیریت پروژة هوشیاری دربارة آخرین روندها و تغییرات محیط کسبوکار
مربیگری هوشیاری دربارة عوامل تأثیرگذار کالن همچون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،حقوقی و
زیستمحیطی
هوشیاری دربارة فرصتهای جدید کاری
توانایی یادگیری سریع و آسان مفاهیم مربوط به کسبوکار
شهود و توانایی تشخیص وضعیت کسبوکار در آینده
بهکارگیری رویکردهای نوآورانه و جدید برحسب تجارب و تخصص خود در مشکالت و
چالشهای کسبوکار
خالقیت ،تمایل به شروع و آغازگری در پیشبینی موقعیتهای آتی و بهرهبرداری از فرصتها بهجای
واکنشیبودن
ابتکار و
استقالل عمل انطباق و انعطافپذیری در راهحلها ،رویکردها و فعالیتهای مربیگری در مواجهه با تغییرات
غیرمنتظره
قدرت تجزیه و تحلیل مسائل
توانایی گوشدادن بهصورت شهودی ،درک و فهم مفاهیم کالمی و غیرکالمی در گفتار مشتری
توجه به مشتری با ارائة حاالتی مثل زبان بدن ،حالت صورت ،تغییر تن صدا ،خالصهکردن
گوشدادن
حرفهای شاگرد
فعال
تشویق مشتری به سخنگفتن و استخراج اطالعات بیشتر با استفاده از سکوت و شنود فعاالنه
شنود فعاالنة تمامی نیازها ،خواستهها و انتظارات مشتری
توانایی پرسیدن پرسشها بدون قضاوت و جهتدهی ویژه
توانایی پرسیدن پرسشهای چالشی و تأملی که به کشف ایدهها و راهحلهای جدید از سوی
مشتری منجر شود
پرسشگری
توانایی پرسش که به مشتری در روشنسازی مسائل ،توسعة چشماندازها و دیدگاههای جدید
کمک کند
توانایی پرسشگری شهودی که مشتری احساس کند مربی وی را درک کرده است
توانایی ارائة بازخورد معین و مشخص به افراد
توانایی ارائة بازخورد مناسب از لحاظ زمانی و موقعیتی
بازخورد
ارائة بازخورد صادقانه ،بدون قضاوت و جانبداری
آشنایی با اصول و فنون ارائة بازخورد

بار عاملی
0/90
0/83
0/93
0/41
0/39
0/48
0/387
0/89
0/85
0/763
0/57
0/836
0/876
0/83
0/85
0/92
0/87
0/82
0/75
0/81
0/60
0/86
0/80
0/80
0/861
0/792
0/834
0/827
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ادامة جدول  .5مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «مهارتهای اساسی و محوری مربیگری»
شاخصها

مؤلفهها

بار عاملی
0/719
0/536
0/802
0/848

درک ناگفتهها ،احساسات و نگرانیهای مشتری
نشاندادن این موضوع که موفقیت مشتری برای مربی مهم است
تشویق مشتری برای انجامدادن کارهای جدید و چالشی همراه با حمایت مداوم در فرایند مربیگری
همدلی و
ایجاد محیط و فضای حمایتی و ایمن تا مشتری در بیان دغدغهها و نیازهای خود احساس
حمایت
راحتی کند
درک عمیق مشتری در موقعیتهای مشکل و مبهم
درک و شناسایی ناهمخوانیها و تناقضات در تفکرات و رفتار مشتری
انتقال افکار و ایدهها بهصورت واضح
داشتن آمادگی ذهنی برای شروع و مدیریت محاورهها
ارتباطات
پرهیز از بیان کلمات و مطالب غیرضروری
مؤثر
اعمال تکنیکهایی بهمنظور نفوذ و اثرگذاری بر مخاطبان با استفاده از زبان بدن ،تغییر تن
صدا ،ارتباط چشمی
توانایی ارزیابی آمادگی مشتری برای خاتمهدادن به مربیگری
مدیریت
خاتمهدادن به ایجاد تابآوری و توسعة تواناییهای مشتری برای خود مربیگری پس از اتمام برنامة
مربیگری مربیگری

0/758
0/625
0/850
0/612
0/433
0/79
0/309
0/365

همانگونهکه در جدول  5مشاهده میشود بعد «مهارتهای اساسی و محوری مربیگری» در
ده مؤلفة «ایجاد مبنا و اساسی برای مربیگری»« ،مدیریت پروژة مربیگری»« ،تیزهوشی در
کسبوکار»« ،خالقیت ،ابتکار و استقالل عمل»« ،گوشدادن فعال»« ،پرسشگری»« ،بازخورد»،
«همدلی و حمایت»« ،ارتباطات مؤثر» و «مدیریت خاتمه دادن به مربیگری» دستهبندی شد.
جدول  .6مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «شایستگیهای مربیگری کسبوکار»
مؤلفهها
همترازی با
کسبوکار

دانش
کسبوکار

شاخصها

بار عاملی

0/968
داشتن تجربة عمیق در زمینة کسبوکار
همترازی تخصص و تجربة مربی با حوزة فعالیت و نیازهای کارآفرین یا صاحب کسبوکار 0/847
داشتن تجربه و آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار برای راهنمایی کارآفرین در 0/936
تنگناها و مشکالت
0/922
اطالعات کسبوکاری مناسب از حوزة کاری شاگرد
0/801
دانش مراحل تبدیل ایده به کسبوکار
0/728
آشنایی با تسهیالت در زمینة کسبوکارها
0/542
آشنایی با مراحل اخذ مجوزهای الزم برای شروع کسبوکار
0/712
آشنایی با قوانین تجاری و حقوقی (قوانین مالیاتی ،بیمه ،حقوق ،مالکیت معنوی و)...
0/806
اطالعات اقتصادی و فهم کسبوکار
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ادامة جدول  .6مؤلفهها و شاخصهای تأییدشدة بعد «شایستگیهای مربیگری کسبوکار»
مؤلفهها

بار عاملی

شاخصها

0/803
دانش عمیق درمورد نیازها و انتظارات ،مشتریان یا بازار هدف
0/630
اطالعات مناسب از بازار داخلی (رقبا ،جذابیت بازار ،محصوالت مشابه و)...
دانش بازار
0/308
شناخت بازارهای بینالمللی
0/800
دانش روشهای ایجاد مزیت رقابتی (برندسازی ،بازاریابی و)...
0/406
دانش مدلها ،مفاهیم و فرایندهای مربیگری
آگاهی از مراجع و پایگاههای اطالعاتی برای جمعآوری و بهروزکردن اطالعات فردی در 0/611
دانش مربیگری
زمینة مربیگری
0/433
استفاده از فناوریهای مناسب و فناوری اطالعات در ارائة خدمات مربیگری
0/717
شناسایی نیازها و خواستههای کارآفرینان
0/715
تمرکز بر تمرکز بر خدمات و ترجیحات مورد انتظار کارآفرینان
کارآفرین در
0/624
استفاده از زبان کسبوکار کارآفرین
مربیگری
0/419
دریافت بازخوردهای کارآفرینان و سنجش میزان رضایت آنان
0/529
توانایی ارزیابی کارآفرین در ابعاد مختلف و جمعآوری دادهها برای کمک به بهبود عملکرد
0/304
استفاده از ابزارهای معتبر و قابلاعتماد برای ارزیابی نتایج و دستاوردهای مربیگری
ارزیابی
0/401
توانایی ارزیابی فرایند مربیگری بهمنظور شناسایی قوتها و ضعفهای برنامة مربیگری

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،بعد «شایستگیهای مربیگری کسبوکار» در شش
مؤلفة «همترازی با کسبوکار»« ،دانش کسبوکار»« ،دانش بازار»« ،دانش مربیگری»« ،تمرکز بر
کارآفرین در مربیگری» و «ارزیابی» دستهبندی میشود و بارهای عاملی تمام شاخصها باالتر از
 0/3است.
با توجه به جدولهای  4تا  ،6احتمال رسیدن به مقادیر نسبت بحرانی در تمام شاخصها کمتر
از  0/05است؛ یعنی همة بارهای عاملی در سطح  95درصد معنادارند .در جدول  ،7فهرست
شاخصهای تأییدنشده میآید که از چارچوب شایستگیها حذف شدهاند.

ردیف

1
2
3
4

جدول  .7فهرست شاخصهای تأییدنشده
شاخصهای تأییدنشده
ترویج فرهنگ همکاری
بیطرفی و رعایت انصاف
شناسایی اجزای کسبوکار با استفاده از دید سیستمی
اشتراکگذاری واضح و صادقانة ارزشها و نگرشها

مؤلفه

اصول اخالق حرفهای
ویژگیهای شخصیتی
تیزهوشی در کسبوکار
همدلی و حمایت
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جدول  8مقادیر قابلقبول و محاسبهشدة شاخصهای برازندگی مدل را نشان میدهد.
جدول  .8شاخصهای برازش مدل پژوهش
مقادیر محاسبهشده
نماد
شاخصهای برازندگی
کای اسکوئر
10/567
2
7
درجة آزادی
df
2
1/91
نسبت کای اسکوئر به درجة آزادی
 df
0/075
سطح معناداری برای برازش مدل
P - value
0/92
شاخص برازش افزایشی
IFI
0/90
شاخص برازش تطبیقی
CFI
0/91
شاخص برازش غیرنرم
NFI
0/055
تقریب
خطای
مجذورات
ریشة میانگین
RMSEA

مقادیر قابلقبول

>3
<0/05
<0/9
<0/9
<0/9
<0/06





نمودار  .2شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکار

همانگونهکه در جدول  8مشاهده میشود ،مقادیر شاخصهای مختلف برازش مدل
ساختاری پژوهش از جمله شاخص برازش افزایشی ،شاخص برازش تطبیقی و ریشة میانگین
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مجذورات خطای تقریب در محدودة قابل قبولی قرار دارد .برایناساس ،سازهها با تمام
شاخصهای تأییدشدة خود برازش مناسبی دارد و این به معنای پشتیبانی قوی دادهها از چارچوب
پژوهشی طراحیشده است .یافتههای این پژوهش مجموعهای منسجم از شایستگیهای مربی
کسبوکار را نشان میدهد (نمودار .)2
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش در راستای شناسایی شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکار بوده است.
ابعاد اصلی چارچوب پژوهش در سه دستة متمایز و مکمل «شایستگیهای خودمدیریتی-
خودشناسی و خودکنترلی»« ،مهارتهای اساسی و محوری مربیگری»« ،شایستگیهای مربیگری
کسبوکار» متشکل از  23مؤلفه و  94شاخص شناسایی و تأیید شدند .در میان سه بعد اصلی ،بعد
«مهارتهای اساسی و محوری مربیگری» از منظر صاحبنظران در چارچوب شایستگیهای
مربیان کسبوکار مهم بودند .در میان  23مؤلفه ،مؤلفههای «همترازی با کسبوکار»« ،دانش
کسبوکار»« ،تیزهوشی در کسبوکار» و «خالقیت ،ابتکار و استقالل عمل» از نظر
پاسخدهندگان نقش مهمتری در چارچوب شایستگیهای مربیان کسبوکار دارند .درنهایت از
میان  94شاخص تأییدشده 10 ،شاخص زیر در چارچوب شایستگیهای موردنیاز مربیان
کسبوکار اهمیت بیشتری دارند« :داشتن تجربة عمیق در زمینة کسبوکار»« ،داشتن تجربه و
آشنایی با چالشها و نقاط کور کسبوکار برای راهنمایی کارآفرین در تنگناها و مشکالت»،
«طرحریزی فعالیتها ،تعریف طرح چشمانداز و تعیین اهداف توسعهای ویژه ،قابلاندازهگیری،
واقعبینانه ،دستیافتنی و دارای چارچوب زمانی مشخص برای جلسات مربیگری»« ،اطالعات
کسبوکاری مناسب از حوزة کاری شاگرد»« ،قدرت تجزیه و تحلیل مسائل»« ،ایجاد قرارداد
مربیگری رسمی»« ،ایجاد و حفظ شبکة ارتباطی با مربیان و متخصصان حوزة کسبوکار برای
اشتراکگذاری ایده ،دانش و تجارب شخصی با آنها»« ،هوشیاری دربارة روندها و تغییرات
محیط کسبوکار»« ،همترازی تخصص و تجربة مربی با حوزة فعالیت و نیازهای کارآفرین یا
صاحب کسبوکار» و «انگیزهبخشی ،انرژیبخشی و امیدبخشی».
بر بعد «شایستگیهای خودمدیریتی -خودشناسی و خودکنترلی» بهعنوان بعدی اصلی در
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چارچوبهای مختلف شایستگی

Association for Coaching (2012), Andrews (2011),

& Burtonshaw-Gunn (2010), Worldwide Association Of Business Coaching (2007), Allen
) Grodzki (2005), Clutterbuck (2004), Kubr (2003تأکید شده است .نتایج این پژوهش نیز بر

اهمیت بعد «شایستگیهای خودمدیریتی -خودشناسی و خودکنترلی» بهعنوان یکی از خوشههای
اصلی شایستگی کلیدی مربیان کسبوکارها تأکید دارد .شایان ذکر است شاخصهای «ترویج
فرهنگ همکاری» و «بیطرفی و رعایت انصاف» مربوط به بعد «شایستگیهای خودمدیریتی-
خودشناسی و خودکنترلی» در تحلیلهای کمی تأیید نشدند و از چارچوب نهایی حذف شدند.
«مهارتهای اساسی و محوری مربیگری» نیز در چارچوبهای شایستگی

Association for

Coaching (2012), Andrews (2011), Burtonshaw-Gunn (2010), Worldwide Association Of
Business Coaching (2007), Allen & Grodzki (2005), Ennis & Goodman (2005),
) Clutterbuck (2004), Kubr (2003یکی از ابعاد اصلی محسوب شدهاند .نتایج این پژوهش نیز بر

اهمیت بعد «مهارتهای اساسی و محوری مربیگری» بهعنوان یکی از خوشههای اصلی
شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکارها تأکید دارد .همچنین ،شاخصهای «شناسایی اجزای
کسبوکار با استفاده از دید سیستمی» و «اشتراکگذاری واضح و صادقانة ارزشها ،نگرشها،
عقاید و احساسات خود در زمان مناسب با مشتری» مربوط به بعد «مهارتهای اساسی و محوری
مربیگری» در تحلیلها تأیید نشدند و از چارچوب نهایی حذف شدند .در اغلب چارچوبهای
شایستگی مانند

Association for Coaching (2012), Andrews (2011), Business, Burtonshaw-

Gunn (2010), Worldwide Association Of Business Coaching (2007), Allen & Grodzki
) (2005), Clutterbuck (2004), Kubr (2003و عزیزی و همکاران ( )1392به بعد «شایستگیهای

مربیگری کسبوکار» بهعنوان یکی از ابعاد اصلی شایستگی شغلی اشاره شده است .نتایج این
پژوهش نیز بر اهمیت بعد «شایستگیهای مربیگری کسبوکار» بهعنوان یکی از خوشههای اصلی
شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکارها تأکید دارد.
درمجموع ،تدوین و ارائة چارچوب شایستگیهای کلیدی مربیان کسبوکار شامل  3بعد،
 23مؤلفه و  94شاخص در سرفصلها و جایگاههای مرتبط و منحصربهفرد و دارای جامعیت،
انسجام ،ثبات ،گویایی و ایجازگرایی مناسب و مورد تأیید صاحبنظران ،جزء دستاوردهای این
پژوهش محسوب میشود .همچنین ،تاکنون در پژوهشی بهطور صریح و دقیق چارچوب جامع و
یکپارچة شایستگیهای مورد نیاز مربیان کسبوکارها شناسایی نشده است .برایناساس ،پژوهش
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حاضر با بررسی شایستگیهای کلیدی و مورد نیاز مربیان کسبوکارها و ارائة یافتهها به فهم
جدیدی از مربیان کسبوکار شایسته و مناسب کمک میکند .درواقع ،با مطالعة تحقیقات
صورتگرفته در این حوزه و با توجه به اهمیت نظری و کاربردی این موضوع برای دانشکدههای
کسبوکار و کارآفرینی -که یکی از رسالتهای آنها تربیت و پرورش مربیان کسبوکار
است -پژوهش حاضر نقش مهمی در راستای گزینش و غربالگری مربیان کسبوکار ،طراحی و
استانداردسازی برنامههای آموزشی ،تدوین سرفصلهای آموزشی ،اجرا و ارزشیابی میزان
اثربخشی برنامهها و فعالیتهای پرورش مربیان کسبوکار با هدف افزایش بهرهوری این
برنامهها ،رفع تعارضها و کاهش چالشهای موجود در زمینة ایجاد پیکرهای عمومی و مشترک
در آموزشوپرورش مربیان کسبوکار شایسته و جلوگیری از اتالف وقت ،بودجه و امکانات
ایفا میکند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج یافتهها ،پیشنهادهایی در دو بخش پیشنهادها برای پژوهشهای آینده و
پیشنهادهای کاربردی ارائه میشود.
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده

درکل ،پیشنهادهای مبتنیبر یافتههای این پژوهش بهمنظور انجامدادن پژوهشهایی در آینده به
شرح زیر بیان میشود:
 .1طراحی برنامههای آموزشی مناسب بهمنظور پرورش مربیان کسبوکار شایسته از
موضوعاتی است که پس از شناسایی شایستگیها باید دربارة آن بحث شود .پیشنهاد
میشود برنامههای آموزشی و سرفصلهای دروسی که موجب تقویت ابعاد مختلف
شایستگیهای مورد نیاز مربیان کسبوکار میشوند ،در پژوهشی جداگانه بررسی شوند.
 .2راهاندازی کسبوکار فرایندی است که از چند مرحلة پیدرپی و متوالی تشکیل شده است.
در این راستا ،برای موفقیت کسبوکار باید مربی برای ارائة خدمات مربیگری ،در هر
مرحله شایستگیهای ویژهای داشته باشد که با شایستگیهای (مهارت ،تواناییها و
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دانشها) مراحل دیگر متفاوت است .پیشنهاد میشود پژوهشی براساس شایستگیهای
مورد نیاز مربیان کسبوکار با مدنظر قراردادن چرخة عمر کسبوکار صورت گیرد.
 .3یکی از موضوعات ضروری پژوهش که در ادامة یافتههای پژوهش حاضر ضروری به نظر
میرسد ،تدوین شاخصهایی برای سنجش شایستگیهای مربیان کسبوکار است ،زیرا
وجود ابزاری برای سنجش دقیق و جزئی این شایستگیها در انتخاب افراد نامزد تصدی
پستهای مربیگری و در ارزیابیها و آموزش مربیان کسبوکار الزامی است.
 .4از طریق آموزش نمیتوان شایستگیهای مربیان کسبوکار را به افرادی انتقال داد که فقط
تحصیالت آکادمیک در زمینة کسبوکار دارند ،بلکه در این زمینه بهتر است بر
کارآفرینان باتجربه تمرکز شود و قابلیتهای مربیگری و تدریس در آنها افزایش داده
شود .در پژوهشهای آینده میتوان تفاوتهای موجود در این دو رویکرد را بررسی کرد.
پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای زیر در راستای استفادة کاربردی و عملیاتی از نتایج پژوهشهای حاضر مفید است:
 .1در گروههای کسبوکار و کارآفرینی در دانشگاههای داخل کشور درسی با عنوان «تدوین
و پرورش شایستگیهای مربیان کسبوکار» با استفاده از نتایج این تحقیق گنجانده شود.
 .2از چارچوب شایستگیهای مربیان کسبوکار برای اجرای برنامههای آموزشی ،پرورشی و
توسعهای مختص مربیان کسبوکار استفاده شود.
 .3از چارچوب شایستگیهای مربیان کسبوکار برای گزینش ،غربالگری و اعطای مدرک
به مربیان کسبوکار برای مربیان کسبوکار استفاده شود.
 .4نتایج این پژوهش در زمینة طراحی دورههای تربیت مربیان کسبوکارها قابل استفاده
است ،زیرا کمبود پژوهشها در زمینة شناسایی شایستگیهای کلیدی مربیان موجب بروز
مشکالتی شده است و استفاده از نتایج این پژوهش و انجامدادن پژوهشهای مشابه ،موانع
بسیار زیادی را از پیش روی سیاستگذاران و پژوهشگران برمیدارد.
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