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شناسایی نقش مرشدها در راهاندازی کسبوکارهای جدید در شتابدهندهها
افسانه باقری ،1فاطمه پاک ،2زهرا آراستی
 .1استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/10/27 :
تاریخ پذیرش1396/01/20 :

چکیده
تمام کارآفرینان قبل و پس از راهاندازی کسبوکار با چالشهای بسیاری روبهرو میشوند و مرشدها نقشی اثرگذار در
ارتقای توانمندیهای آنها برای مقابله با این مشکالت دارند .از اینرو ،هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نقشهای
مرشدها در راهاندازی کسبوکارهای جدید توسط کارآفرینان نوپا در شتابدهندههاست .این تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر روش کیفی واقعمحور بوده است و با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته ابعاد گوناگون نقش مرشد
(شناختی ،عاطفی ،مدیریتی) برشمرده شده است .جامعة آماری شامل مرشدانی است که بیش از  5سال سابقة هدایت
کارآفرینان را در شتابدهندهها داشتهاند .برای انتخاب مرشدها از روش نمونهگیری هدفمند و گلولة برفی استفاده شد و
انجام مصاحبهها تا زمان اشباع نظری ادامه یافت .اگرچه در مصاحبة  14اشباع نظری بهدست آمد ،بهمنظور کفایت دادهها و
افزایش اعتبار یافتهها ،جمعآوری دادهها تا نمونة  17ادامه پیدا کرد .پس از تجزیه و تحلیل دادهها و تجمیع مقولهها و
شاخصها ،نقشهای مرشدها به دو دستة غیرمستقیم و مستقیم تقسیم شد 38 .مقولة شناساییشده در سه بعد شناختی،
عاطفی و مدیریتی گروهبندی شدند و دو بعد یادگیری و بهرهگیری از فناوریهای نوین و شاخصهای آنها بهعنوان دو
بُعد جدید به چارچوب پژوهش اضافه شدند.
واژههای کلیدی :راهاندازی کسبوکار جدید ،شتابدهندهها ،کارآفرینان نوپا ،نقش مرشد.

* نویسندة مسئول:

Email: af.bagheri@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از دالیل اصلی شکست کسبوکارهای جدید ،نداشتن تجربه و شایستگیهای الزم در
برخی از کارآفرینان است ( .)Festervand & Forrest, 1991محققان معتقدند افزایش همهجانبة
دانش و توانمندیهای کارآفرین در سالهای اولیة شروع کسبوکار عاملی مهم در نجات
کسبوکار اوست ()Gartner, 1999؛ بنابراین ،برای کسانیکه کسبوکاری جدید را شروع
میکنند ،حمایت مرشد فرصتی را برای رشد و توسعة دانش ،ارتقای دستاوردهای یادگیری و
مهارتهای مختلف در زمینههای گوناگون فراهم میکند

(& Audet; 2013, 2009

.)Jean

براساس تحقیقات صورتگرفته در این زمینه ،مرشد میتواند دارایی باارزش و منبعی از تجربه
و تخصص و پشتیبانی برای کارآفرینان در راهاندازی کسبوکارهای جدید بهویژه در
شتابدهندهها باشد ،زیرا کارآفرینان نوپا میتوانند از زمان تصمیم به راهاندازی تا ایجاد
کسبوکار از وجود مرشد بهرهمند شوند

(& Yusubova, 2014

 .)Clarysseبهویژه ،مرشد با

حمایتهای الزم به کارآفرینان کمک میکند تا سطح شناختی و عاطفی خود را توسعه دهند
و توانمندی آنان را در شناسایی فرصتها و ایجاد چشماندازی منسجم از کسبوکار تقویت
میکند ( .)Jean & Audet, 2012همچنین ،مرشد به کارآفرینان در ارائة گزینههای جدید برای
کسبوکار کمک میکند ( .)Gravells, 2006از آنجاکه شروع یک کسبوکار جدید مسیری
توأم با موانع مختلف است ،بسیاری از کارآفرینان نوپا در ابتدای راهاندازی کسبوکار ،آن را
رها میکنند .درنتیجه ،بهمنظور افزایش شانس موفقیت کارآفرینان نوپا باید فرصتهای الزم را
برای آنان بهمنظور بهرهگیری از یک مرشد یا گروهی از مرشدها ایجاد کرد .تاکنون در زمینة
نقشهای مرشدها در راستای کمک و راهنمایی کارآفرینان نوپا و همچنین ابعاد و شاخصهای
هریک از این نقشها ،تحقیقات تجربی اندکی انجام گرفته است

(& Audet, 2012

.)Jean

برایناساس ،اهمیت و ضرورت این پژوهش روشن میشود .درنتیجه ،هدف اصلی این پژوهش
شناسایی نقش مرشدها در راهاندازی کسبوکارهای جدید توسط کارآفرینان نوپا در
شتابدهندهها و همچنین مؤلفههای هریک از این نقشهاست.
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مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تعاریف مرشدی

از دیدگاه پارسل 1و شیونز )2015( 2مرشدی رابطهای تغییردهنده در زندگی و الهامبخش رشد،
یادگیری و توسعة دوجانبه است .در تعریفی دیگر ،استیوارت 3و هارکوپ )2013( 4مرشدی را
فرایندی میدانند که در آن فردی باتجربه ،به یک فرد کمتجربه کمک میکند تا یاد بگیرد و
رشد کند .همچنین ،موری ( )1991مرشدی را نوعی انطباق و برقراری ارتباط میان افراد باتجربه
و ماهر با افراد کمتجربه یا بیتجربه میداند که بهواسطة آن بر اهداف معینی توافق میشود تا
فرد کمتجربه از فرد ماهر دانش و مهارتهای الزم را فرابگیرد ،رشد کند و شایستگیهای
ویژهای را در خود توسعه دهد .از دیدگاه کرام ،)1985( 5مرشدی رابطهای همراه با اشتیاق بین
دو نفر (مرشد و کارآموز) است و در آن فردی ارشد (منتور ،)6فردی دیگر را که تازهوارد
است (منتی )7راهنمایی و از وی پشتیبانی میکند .درنتیجه ،مرشدی رابطة طوالنیمدت و مداوم
است که موجب ایجاد و رشد شایستگیهای فرد کمتجربه توسط فردی باتجربه میشود.
تفاوت مرشدی و مربیگری

مرشدی و مربیگری اصولی یکسان دارند ،اما تفاوت دو رویکرد یادشده در این است که
مرشدی بر حمایت افراد برای مدیریت یادگیری آنها و بهمنظور حداکثرسازی توانمندیهای
بالقوة آنها و توسعة مهارتها ،بهبود عملکردها و کمک به آنچه میخواهند بشوند ،تمرکز
دارد ،درحالیکه مربیگری اصوالً بر تعامالت کوتاهمدت با هدف بهبود عملکرد یا توسعة
شایستگیهای ویژه تمرکز دارد

(& Audet 2013; Trenner, 2013

 .)Jeanتفاوت دیگر دو

مفهوم مزبور این است که مرشدی موقعیتمحور است و مربیگری فرایندمحور و بهدنبال ایجاد
1. Purcell
2. Scheyvens
3. Swart
4. Harcup
5. Kram
6. Mentor
7. Mentee
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یک ساختار حمایتی است .برخی از دانشمندان تفاوتهای زیر را برای این دو درنظر میگیرند:
 .1بهطور عمومی ،مرشدی یک برنامهریزی بلندمدت و چشماندازی گسترده و وسیع دارد،
اما مربیگری یک برنامهریزی کوتاهمدت است که چشمانداز محدود اما تخصصی دارد.
 .2مرشدی یک رابطة شناختی ،کسبوکاری و توأم با انتظارات و نتایج رسمی نیست ،بلکه
رابطهای داوطلبانه و عاطفی توأم با همدلی ،اعتماد و احترام طرفین است .همچنین ،هدف از
مرشدی کمک به افراد برای رشد و گسترش افق دید آنهاست (.)Jean & Audet, 2012
نقشهای مرشدی

براساس دیدگاه جین و اودیت ( ،)2012نقشهای مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپا به سه
دسته تقسیم میشوند :دستة اول نقش شناختی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپاست که شامل
توسعة دید و توانایی شناسایی فرصت ،توسعة چشمانداز برای کسبوکار ،توسعة تواناییهای
کارآفرین برای انتخاب بهترین راهبرد حل مسئله ،فراهمکردن اطالعات درمورد مشتریان و
محصوالت خاص ،دانش کالمی ،دانش سازمانی و راهبرد شناختی است .دستة دوم ،نقش
عاطفی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپاست که شامل ایجاد و افزایش اعتمادبهنفس و
خودباوری دربارة خود و محصوالت ،افزایش پشتکار در زمانهای دشوار ،آگاهی درمورد
قوتها و ضعفها با ارائة بازخورد و درنتیجه توسعة شخصی کارآفرین است .دستة سوم ،نقش
مدیریتی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپاست که شامل مهارتهای اولیه و مدیریتی میشود.
براساس دیدگاه کرام ( ،)1985مرشد دو کارکرد توسعة شغلی و روانی-اجتماعی دارد .کرام
معتقد است مرشدها میتوانند پنج کارکرد توسعة شغلی داشته باشند که عبارتاند از
حمایتگری ،مربیگری ،پشتیبانی ،ارائة تکالیف چالشبرانگیز و افزایش در معرض دید قراردادن
و ارتقای دیدگاههای کارآموز .کرام در کارکرد روانی-اجتماعی بیان کرد که مرشدها چهار
کارکرد روانی-اجتماعی برای کارآموز دارند و به آنها کمک میکنند حس خود را توسعه
دهند ،حرفهای باشند (پذیرش و تأیید) ،برای مشکالت راهحل ارائه دهند و نظرهای خود
(مشاوره) را بیان کنند ،احترام بگذارند و حمایتگر باشند و بهعنوان الگوی نقش عمل کنند .در
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پژوهشی ،فونگ 1و همکاران ( )2012نقشهای مرشد را با بهرهگیری از مطالعات انجامگرفته
در هشت گروه بهاینترتیب طبقهبندی کردند :نقش پشتیبانی؛ الگوی نقش بودن؛ دوستی؛
مربیبودن؛ تسهیلکنندگی؛ حمایتگری؛ شناساییکننده و ارزیاب.
راهاندازی کسبوکار جدید

کسبوکارهای جدید 2حاصل تصمیمهای کارآفرینانه هستند و با توجه به شرایط داخلی و
محیطی نسبت به کسبوکارهای استقراریافته یا درحال رشد ،با مخاطرة بیشتری در مسیر حفظ
و بقای خود مواجهاند .کسبوکارهای جدید در مرحلة کارآفرینانه هستند و بهعبارتی هنوز
وارد مراحل دیگر چرخة عمر همچون رشد یا بلوغ نشدهاند

(& Houghton, 2002

.)Simon

کسبوکارهای جدید نوپا هستند و درنتیجه بسیاری از آنها اهداف بلندمدت و مشخص
ندارند و ساختارها و فرایندهای رسمی کمتری دارند .درنتیجه ،انتظار میرود نحوة ایجاد و
ادارة کسبوکارهای یادشده بسیار مستقیمتر و شدیدتر تحت تأثیر ویژگیهای شناختی فرد یا
تیم کارآفرین یا مدیریتی آنها باشد ( .)Forbes, 1999راهاندازی کسبوکار شامل سه مرحله
از فعالیتهایی است که انجام میگیرند تا تمایل و آمادگیهای الزم را برای ایجاد کسبوکار
جدید فراهم آورند؛ یعنی ایجاد کسبوکار جدید و فعالیتهایی که در چند سال نخست در
توسعة کسبوکار جدید انجام میگیرند تا کسبوکار وارد مرحلة رشد یا بلوغ شود
(& Forbes, 1999

 .)Festervandتصمیم به راهاندازی کسبوکار جدید یک رخداد نیست،

بلکه فرایندی است که بهتدریج و در طول زمان تکمیل میشود ،هرچند خطر شکست همواره
وجود دارد .درنتیجه ،برای کسانیکه یک کسبوکار جدید را شروع میکنند و در ابتدای
راهاندازی آن هستند حمایت مرشد فرصتی برای رشد و توسعة دانش و مهارتهای مختلف در
زمینههای گوناگون فراهم میآورد

(& Audet, 2013

 .)Jeanدر این پژوهش ،چارچوب

ارائهشده توسط جین و اودیت ( )2012بهدلیل جامعیت و دقت در شناسایی نقشهای مرشد،

1. Fong
2. New business
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مدل مفهومی انتخاب شده است (جدول  1مدل مفهومی) .این مدل نقشهای مرشدها را در سه
گروه شناختی ،عاطفی و مدیریتی قرار میدهد.
جدول  .1مدل مفهومی پژوهش
ردیف

1

2

3

نقش

شناختی
()Cognitive

عاطفی
()Affective

نتایج یادگیری

 .1توسعة دید و توانایی شناسایی فرصت،
 .2توسعة یک چشمانداز کسبوکار،
 .3توسعة تواناییهای کارآفرین برای انتخاب بهترین راهبرد حل مسئله،
 .4فراهمکردن اطالعات درمورد مشتریان و محصوالت ویژه،
 .5ارائة راههای جدید برای کسبوکار،
 .6دانش کالمی (پیشنهادهای راههایی برای پیداکردن مشتریان ویژه)،
 .7دانش سازمانی (چگونه ارزیابیکردن رابطه با یک شریک)،
 .8راهبردهای شناختی (دانستن اطالعات کافی قبل از عمل).
 .1اطمیناندادن به کارآفرین نوپا درمورد تواناییهایش برای موفقیت در
کسبوکار خود،
 .2دادن اعتمادبهنفس و خودباوری دربارة خود و محصوالتش،
 .3افزایش استقامت و پشتکار در زمانهای دشوار،
 .4افزایش انعطافپذیری در نتیجة افزایش انگیزه،
 .5آگاهی درمورد قوتها و ضعفها با ارائة بازخورد و درنتیجه توسعة
شخصی فرد کارآفرین،
 .6آگاهشدن کارآفرین از آن چیزی که هست و چیزی که او میتواند باشد،
 .7جلوگیری از نگهداشتن مشکالت خود،
 .8کمک به تعیین هدف.

 .1کسب مهارتهای اولیه،
مدیریتی
( .2 )Managerialکمک به مهارتهای فنی.

منبع :جین و اودیت ()2012

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها کیفی و از نوع واقعمحور است.
دلیل اصلی انتخاب روش تحقیق کیفی ،شناسایی دقیق نقشهایی است که مرشدها در
راهاندازی کسبوکارهای جدید در محیط کسبوکار ایران ایفا میکنند .جامعة آماری این
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تحقیق مرشدهای درحال فعالیت در راهاندازی کسبوکارهای جدید در شتابدهندههای
دیموند و اواتک و تک هستند .علت انتخاب شتابدهندههای اواتک و دیموند ،وجود تعداد
زیاد مرشدها در یک محل و دسترسی آسانتر به آنها بود و علت انتخاب شتابدهندة تک
هم حضور مرشدهایی با تجربههای مرشدی بیش از  5سال در کسبوکار بود .در این پژوهش،
از روش نمونهگیری هدفمند و گلولة برفی استفاده شد ،زیرا محقق باید بهطور دقیق نقشهای
مرشدها را احصا و با مجربترین مرشدان در زمینة راهاندازی کسبوکارهای جدید مصاحبه
میکرد .برای نمونه 17 ،نفر از مرشدها درنظر گرفته شدند و نمونهگیری تا زمان اشباع نظری
ادامه یافت؛ یعنی مرحلهای که اضافهشدن نمونة جدید ،نقش جدیدی به نقشهای بیانشده
توسط نمونههای قبلی برای مرشدهای کارآفرینی نمیافزود .در این پژوهش ،اشباع نظری
دادهها پس از مصاحبه با نمونة چهاردهم محقق شد و برای اطمینان از کفایت دادهها و افزایش
اعتبار یافتهها ،مصاحبهها تا نمونة هفدهم ادامه یافت .پرسشهای مصاحبه براساس ادبیات
پژوهشی موجود در زمینة نقشهای مرشدی و مدل مفهومی جین و اودیت ( )2012طراحی
شدند .همچنین ،از رویکرد  )Okumura et al.,1997( 5WH1برای تشریح نقشهای مرشدها و
تبیین جنبههای مختلف این نقشها استفاده شد؛ برای نمونه ،در بعد شناختی پرسشهایی شامل
«چگونه به کارآفرینان نوپا کمک میکنید تا بتوانند فرصتهای کسبوکار را تشخیص دهد؟»
و «چگونه کارآفرینان نوپا را به تعمق و تفکر در زمینة کارآفرینی وامیدارید؟» مطرح شد.
مقبولیت دادههای این تحقیق از طریق تعریف دقیق جامعة آماری (مرشدهای با تجربة بیش از 5
سال در شتابدهندهها) ،انتخاب درست نمونة تحقیق از طریق درخواست از مرشدها برای
معرفی همکاران مجرب خود در این زمینه و طراحی پرسشهای مصاحبه براساس پژوهشهای
پیشین (جین و اودیت )2012 ،محقق شده است .اعتمادپذیری ابزار مورد استفاده نیز با بازبینی و
اصالح پرسشهای مصاحبه پس از انجامدادن چهار مصاحبة اولیه تأیید شد .تحلیل دادههای
مصاحبهها با استفاده از کدگذاری باز (استخراج شواهد) و محوری (شناسایی شاخصها و
تلفیق و ترکیب آنها) انجام گرفت.
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

در راستای دستیابی به اهداف تحقیق ،با مرشدهای شتابدهندة آواتک ،دیموند و تک،
مصاحبه شد .از  17نفر شرکتکننده در این تحقیق  13نفر مرد و  4نفر زن بودند که رشتههای
تحصیلی مردها شامل مدیریت منابع انسانی ( 1نفر) ،فناوری اطالعات ( 2نفر) ،مدیریت
سیاستگذاری ( 1نفر) ،مهندسی صنایع ( 3نفر) ،مدیریت کارآفرینی ( 2نفر) ،مهندسی نرمافزار
( 2نفر) ،تجارت الکترونیک ( 1نفر) و ریاضی ( 1نفر) بود و رشتههای تحصیلی خانمها شامل
مدیریت اجرایی ( 1نفر) ،مدیریت فناوری ( 1نفر) و مهندسی صنایع ( 2نفر) بود .از مردها  1نفر
مدرک دیپلم 6 ،نفر مدرک کارشناسی 2 ،نفر مدرک کارشناسی ارشد و  4نفر مدرک
دکتری و از خانمها  1نفر مدرک کارشناسی و  4نفر مدرک کارشناسی ارشد داشتند.
همچنین ،حداقل سابقة فعالیت مرشدی در بین شرکتکنندگان  2سال و حداکثر سابقة آنها
 30سال در زمینههای گوناگون از جمله ارزیابی ایده ،طراحی و توسعة محصول ،تحقیقات
بازار و شناسایی مشتری و توسعة تحول فردی در گروه بود .حداقل عمر کسبوکار مرشدها 2
سال و حداکثر  35سال بود .درمجموع 13 ،ساعت و  10دقیقه مصاحبه با این افراد انجام و
پیادهسازی شد که حداقل طول مصاحبه  21دقیقه و حداکثر  2ساعت و  50دقیقه بوده است.
تحلیل مصاحبهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا تمام مصاحبههای ضبطشده به متنهای نوشتاری که محتوای
دقیق گفتوگوها را دربرداشتند ،تبدیل شدند .در مرحلة بعد ،هریک از مصاحبهها جمله به
جمله بررسی شد و عبارتهایی که در آنها به نقشهای مرشد اشاره شده بود مشخص شدند
که مبنای استخراج کدهای باز قرار گرفتند .در گام بعد ،بهمنظور کدگذاری محوری،
نقشهای مشابه مرشدها دستهبندی شدند ،موارد تکراری حذف شدند و موارد متفاوت در یک
بعد یا شاخص جدید قرار گرفتند .همچنین ،شاخصهای مربوط به هر نقش شناسایی شدند.
سپس بهمنظور ارتباط شاخصها با هریک از ابعاد ،ارتباطات الزم بین هر نقش و شاخصهای
آن ایجاد شد .در جدول  ،2پنج شاخص شناساییشده و چارچوب نهایی و مدل مفهومی
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بهدستآمده در این تحقیق ارائه میشود .براساس جدول  ،2مرشدها در بعد شناختی به هدایت
کارآفرینان در زمینههای خودشناسی ،نظمبخشیدن به فکر و ذهن ،قدرت شناختی ،واقعبینی،
شناسایی و حل مسئله ،نوآوری ،یادگیری ،تفکر انتقادی ،دانش تخصصی و شناسایی فرصت
میپردازند .در بُعد عاطفی ،مرشدها در کارآفرینان انگیزه ایجاد میکنند ،آنها را همراهی و
پشتیبانی میکنند ،تمایل به ریسکپذیری را در آنها افزایش میدهند ،به آنها بازخورد
میدهند و به تغییر نگرش آنها کمک میکنند .در بعد مدیریتی ،مرشدها کمک میکنند تا
کارآفرینان اهداف خود را تعیین کنند ،تعهدپذیر باشند ،قوتها و ضعفهای خود را بشناسند،
برای کسبوکار خود چشمانداز تعریف کنند ،برای محصوالت و خدمات خود بازاریابی
کنند ،تیمسازی و شبکهسازی کنند و ارتباطات مستحکمی برقرار کنند .همچنین ،مرشدها از
طریق انتقال تجربیات و نفوذ کالمی ،کارآفرینان را رهبری میکنند .سرانجام ،مرشدها در بعد
روانشناختی ،خودباوری کارآفرینان را افزایش میدهند ،اعتمادبهنفس متوازن و حس اعتماد
در آنها ایجاد میکنند و از فشارهای آنها میکاهند.
جدول  .2مدل مفهومی تحقیق
نقش مرشد
شناختی

شاخصها
خودشناسی
نظمدهی به فکر و ذهن
کارآفرین
قدرت شناخت کارآفرین

واقعبینی
شناسایی و حل مسئله
نوآوری

زیر شاخصها
 شناخت ذهنیتها و ظرفیتهای فکری تفکر خرد تصویرسازی ذهنی تفکر کالن توانمندیهای شناختی و ذهنی چندجانبهنگری به وقایع توانمندی در شناخت مهارتها واقعبینی درمورد توانمندیهای خود واقعبینی در زمینة کسبوکار و وقایع شناسایی و حل مشکل توانمندسازی کارآفرین در حل مسئله شناسایی ایده ارزیابی ایده توسعة ایده -پیادهسازی ایده
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ادامة جدول  .2مدل مفهومی تحقیق
نقش مرشد

شاخصها
یادگیری

ایجاد تفکر انتقادی
ارتقای دانش تخصصی
شناسایی فرصت
عاطفی

مدیریتی

ایجاد انگیزه
همراهی و پشتیبانی
تمایل به ریسکپذیری
بازخورد دادن
تغییر نگرش

زیر شاخصها
 شناسایی نیازهای یادگیری ازبینبردن موانع و چالشهای یادگیری معرفی شیوهها و ابزارهای یادگیری خودباوری یادگیری -ایجاد فرصت تجزیه و تحلیل و اعتبارسنجی دادهها

 -کنترل عواطف و احساسات

 فردی کالن کمک به تغییر مسیرتعیین هدف
 تعهدپذیری دربرابر دیگرانتعهدپذیری
 تعهدپذیری دربرابر کسبوکارشناسایی قوتها و ضعفها  -شناسایی قوتها و ضعفهای توانمندیها
 شناسایی قوتها و ضعفهای عملکرد محصولتدوین چشمانداز
 کسبوکار شناسایی نیازهای مشتریبازاریابی
 شناسایی مشتریان هدف طبقهبندی مشتری ابزارهای شناخت مشتری شناسایی سهم بازار افزایش توانمندسازی تیمسازیتیمسازی
 شبکة ارتباطی با مرشدهای دیگرشبکهسازی
 ارتباطات مستمر و مداومارتباطات
 توانمندیهای ارتباطیمدیریت زمان
مدیریت تعارض
مدیریت مالی
ایجاد و توسعة محصول
تصمیمگیری
معرفی فناوریهای نوین
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ادامة جدول  .2مدل مفهومی تحقیق
نقش مرشد
رهبری
روانشناختی

زیر شاخصها
شاخصها
تأثیرگذاری از طریق انتقال تجربیات
تأثیرگذاری از طریق نفوذ کالمی
 اطمینان به محصولایجاد خودباوری
 خودباوری به ایده اعتماد به توانمندیهای مرشد افزایش قدرت تحملایجاد اعتمادبهنفس متوازن
ایجاد حس اعتماد
کاهش استرس

نقش مرشد در بعد شناختی

نقش شناحتی مرشد یکی از ارکان اساسی برای موفقیت کارآفرینان نوپا در راهاندازی یک
کسبوکار جدید است ،زیرا مرشد با انجامدادن حمایتهای الزم به کارآفرینان کمک
میکند تا سطح شناختی خود یعنی توانایی شناسایی فرصتها و تدوین یک چشمانداز منسجم
از پروژة کسبوکار خود را توسعه دهند ( .)Jean & Audet, 2012همچنین ،مرشدها به ارائة
گزینههای جدید برای کسبوکار کارآفرینان نوپا کمک میکنند ( .)Gravells, 2006بهعالوه،
صاحبنظران معتقدند تمام کارآفرینان قبل و بعد از راهاندازی کسبوکار با چالشهای زیادی
روبهرو هستند؛ بنابراین ،استفاده از مرشدهای کسبوکار در بهبود یادگیری آنان و فرایند
راهاندازی کسبوکار توسط آنها نقشی مهم ایفا میکند (
2013

;Audet & Couteret, 2012

 .)Trenner,در بین شاخصهای شناساییشده توسط جین و ادیت ( )2012در بعد

شناختی ،یادگیری جزء شاخصهایی است که در ادبیات پیشین کمتر بررسی شده است.
همچنین ،شناخت کمی دربارة نقش مرشدها در یادگیری کارآفرینان نوپا و مباحث آموزشی
آنها وجود دارد .طی مصاحبههای انجامگرفته ،این پژوهش افزون بر تأکید بر نقش مرشدها
در یادگیری کارآفرینان ،شاخصهای آن را که شامل شناسایی نیازهای یادگیری ،شناسایی
موانع و چالشهای یادگیری و ازبینبردن آنها ،معرفی ابزارهای یادگیری ،ایجاد فرصتهای
جدید برای یادگیری و خودباوری یادگیری است شناسایی کرده و به بعد شناختی چارچوب
جین و اودیت ( )2012اضافه کرده است.
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نقش مرشد در بعد عاطفی

در مراحل راهاندازی کسبوکار ،کارآفرینان نوپا بهمنظور رهایی از مشکالتی از قبیل
فشارهایی که از سوی ذینفعان مختلف برای کسب نتایج مطلوب بر آنها وارد میشود و
انزوای عاطفی نیاز به حضور مرشد را احساس میکنند ( .)Crompton et al., 2012همچنین،
آنها شاید در مراحلی از کسبوکار انگیزة خود را برای ادامة مسیر از دست بدهند و دچار
ترسهای مختلف شوند که مرشد میتواند انگیزة آنان را افزایش دهد و تمایلشان را به
ریسکپذیری بیشتر کند (کتز و شفرد .)2003 ،براساس تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده
از این پژوهش ،نقش عاطفی مرشدها در چهار بعد ایجاد انگیزه ،همراهی و پشتیبانی ،افزایش
تمایل به ریسکپذیری ،بازخورد دادن و نگرش (فردی و کالن) دستهبندی شد (جدول .)2
نقش مرشد در بعد مدیریتی

براساس تحقیقات ،مرشد به کارآفرینان نوپا کمک میکند تا مهارتهای مدیریتی کسبوکار
را در خود ایجاد کنند و توسعه دهند ( .)Sullivan, 2000شروع کسبوکار بهویژه در ایران
مسیری مملو از مشکالت و بحرانهای مختلف است (زالی و همکاران )1388 ،که برای
مواجهه با آنها کارآفرینان نوپا باید بهسرعت مهارتهای مدیریتی را در خود پرورش دهند،
زیرا نداشتن مهارتهای مدیریتی اغلب دلیل اصلی شکست در کسبوکار محسوب میشود
(et al., 1999

 .)Gartnerبراساس تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبه و تلفیق نظرهای

مرشدها در این پژوهش ،نقش مدیریتی مرشد در  15بُعد دستهبندی شده است (جدول  .)2در
بین این دستهبندی ،نقش بهرهگیری از فناوریهای نوین بعدی جدید است که به بعد مدیریتی
چارچوب جین و اودیت ( )2012اضافه شد.
نقش مرشد در بعد رهبری

نقش رهبری مرشد در پژوهشهای پیشین شناسایی شده است ( .)Gravells, 2006پژوهشگران
معتقدند نقش رهبری مرشد منبعی مهم از مزیت رقابتی است ،زیرا نقش و فرایند رهبری مسیر و
جهت را برای کارآفرین مشخص میکند و عبور وی را در فرایند ایجاد کسبوکار تسهیل
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(and Fulmer, 1998
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 .)Vicereهمچنین ،صاحبنظران معتقدند مرشدها دو سبک

نفوذی متفاوت دارند که عبارتاند از :جهتدهنده یا دستوردهنده و مداخلهگر (

Gravells,

 .)2006یافتههای پژوهشهای پیشین نحوة تأثیرگذاری و نفوذ مرشد بر کارآفرینان نوپا را نشان
نمیدهند ،اما در این پژوهش شاخصهای تأثیرگذاری از طریق انتقال تجربیات و نفوذ کالمی
به بُعد نقش رهبری مرشد اضافه شد.
نقش مرشد در بعد روانشناختی

براساس تحقیقات پیشین ( ،)Jean, 2011نقشهای روانشناختی مرشد را میتوان در چهار بعد
طبقهبندی کرد که عبارتاند از :بازخورد دهنده ،اطمینان مجدد ،انگیزه و اعتماد .مرشد در
نقش بازخورد دهنده قوتها و ضعفهای کارآفرین را شناسایی میکند و به او بازخورد
میدهد تا کارآفرین قوتهای خود را ارتقا دهد و ضعفهای خود را بهبود بخشد .مرشد در
هنگام دشواری به کارآفرین اطمینان مجدد (قوت قلب) میدهد و استرس انباشتهشده در او را
با نشاندادن چشماندازی روشن کاهش میدهد .همچنین ،با تشویق کارآفرین به او انگیزه
میدهد تا اعتمادبهنفس خود را افزایش دهد و برای انجامدادن فعالیتهایش پشتکار داشته باشد
( .) Waters et al., 2002درنتیجه ،با گذشت زمان کارآفرین به مرشد اعتماد میکند و این رابطه
به یک رابطة دوستانه تبدیل میشود .نتایج یافتههای بهدستآمده از این پژوهش دربارة نقش
روانشناختی مرشد ،در پنج بعد ایجاد خودباوری ،ایجاد اعتمادبهنفس متوازن ،ایجاد حس
اعتماد و کاهش استرس دستهبندی شدند و شاخصهای خودباوری (اطمینان به محصول،
خودباوری به ایده ،اعتماد به توانمندیهای مرشد ،افزایش قدرت تحمل) به بعد روانشناختی
اضافه شد (جدول .)2
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی نقش مرشد در راهاندازی کسبوکارهای جدید در شتابدهندهها و با
بهرهگیری از روش کیفی انجام گرفت و دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و عمیق با
مرشدهای مجرب در شتابدهندههای آواتک ،دیموند و تک جمعآوری شد .یافتههای این پژوهش
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افزون بر تأکید بر یافتههای مطالعات پیشین ،دانش و اطالعاتی عمیق در زمینة نقشهای مرشدها در
ایجاد و توسعة توانمندیهای گوناگون در کارآفرینان بهویژه در شتابدهندهها ارائه میکند .بهویژه،
یافتههای این پژوهش نشان داد نقشهای مرشد را میتوان به دو دستة مستقیم (مرشد با بهرهگیری از
شیوهها و رویکردهای مختلف ،توانمندیها و مهارتهای کارآفرین را شناسایی میکند و خود
فعالیتها و اقدامهایی در راستای هدایت کارآفرین انجام میدهد) و غیرمستقیم (مرشد بهطور مستقیم
وارد عمل نمیشود و سعی میکند با ارتقای توانمندیهای کارآفرین ،وی را به شناخت بیشتر وی
وادار کند) طبقهبندی کرد .بهویژه ،این پژوهش درکی عمیق از نقش شناختی مرشد ارائه میدهد که
دربرگیرندة نقشهای بسزایی است که مرشدها در زمینة توانمندسازی در خودشناسی کارآفرین،
نظمدهی به ذهن و فکر کارآفرین ،ارتقای قدرت شناخت کارآفرین ،توانمندکردن کارآفرین در
واقعبینی ،شناسایی و حل مسئله ،نوآوری ،یادگیری ،ایجاد و توسعة تفکر انتقادی و ارتقای دانش
تخصصی ایفا میکنند .در بین  13نقش شناختهشده برای مرشدها ( ،)Jean & Audet, 2012دربارة
اینکه مرشدها چه نقشهایی در هدایت و ارتقای یادگیری کارآفرینان ایفا میکنند ،اطالعات
کمتری وجود دارد .این پژوهش نقش مرشدها را در یادگیری کارآفرینان یعنی در شناسایی نیازهای
یادگیری ،ازبینبردن چالشهای یادگیری ،معرفی ابزارهای یادگیری ،ایجاد فرصتهای جدید
یادگیری و خودباوری یادگیری به ادبیات این موضوع افزود.
همچنین ،در پژوهش حاضر نقشهای عاطفی مرشدها شامل نقشهای ایجاد انگیزه،
همراهی و پشتیبانی ،تمایل به ریسکپذیری ،بازخورد دادن و تغییر نگرش در سطح فردی و
کالن شناسایی شد .افزون بر این ،نقش مدیریتی مرشد شامل نقشهای تعیین هدف،
تعهدپذیری ،شناسایی قوتها و ضعفها ،تدوین چشمانداز ،مهارت بازاریابی ،تیمسازی،
شبکهسازی ،ارتباطات ،مدیریت زمان ،مدیریت تعارضهای گروهی ،مدیریت مالی ،ایجاد و
توسعة محصول ،تصمیمگیری و بهویژه معرفی فناوریهای نوین نیز شناسایی شدند .به این
مقوله ،نقش رهبری مرشدها و نحوة تأثیرگذاری آنها بر کارآفرینان از طریق انتقال تجربیات و
نفوذ کالمی اضافه شد .همچنین ،نتایج این تحقیق نقش روانشناختی مرشدها را در ایجاد
اعتمادبهنفس ،کنترل استرس و ایجاد حس اعتماد در کارآفرینان برجسته کرد.
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پیشنهادها
در راستای نتایج تحقیق و بهمنظور ارتقای توانمندیها و موفقیت کارآفرینان نوپا پیشنهادهای
کاربردی و تحقیقاتی زیر ارائه میشود:
 .1تحقیق حاضر بر شناسایی نقش مرشدها در راهاندازی کسبوکارهای جدید توسط
کارآفرینان نوپا تمرکز داشته است .بهمنظور دستیابی به نتایج عمیقتر در این زمینه
میتوان این نقش را از دیدگاه کارآفرینان نیز بررسی کرد.
 .2همچنین ،پژوهش حاضر در شتابدهندهها انجام گرفت .در پژوهشهای آتی میتوان
نقش مرشدان را در کسبوکارهای واقعی و مراکز رشد بررسی کرد.
 .3از آنجاکه محققان در این پژوهش با مشکالت جدی در زمینة یافتن مرشدها برای
مصاحبه روبهرو بودهاند ،ایجاد بانک اطالعاتی از مرشدها برای سهولت انجامدادن
پژوهشهای آتی توصیه میشود.
 .4از آنجاکه مرشدها نقش بسزایی در هدایت کارآفرینان نوپا بازی میکنند ،سنجش نحوة
تأثیر آنان در ایجاد و ارتقای شایستگیهای کارآفرینانه توصیه میشود.
 .5با توجه به ابعاد گستردة نقشهای ایفاشده توسط مرشدها در راهاندازی کسبوکار
جدید ،بررسی چگونگی تأثیر هریک از ابعاد این نقشها زمینة پژوهشی مناسبی برای
ارتقای دانش مرشدی در کارآفرینی است.
 .6از آنجاکه این پژوهش بهصورت کیفی انجام گرفت ،به پژوهشگران آتی توصیه میشود با
بهرهگیری از شیوههای کمی این موضوع را بررسی کنند و همچنین پرسشنامهای را برای
سنجش سطح دقیق نقشهای مرشدها بهویژه در کسبوکارهای جدید تدوین کنند.
 .7همچنین ،در پژوهشهای آتی میتوان نقش مرشدها را در کسبوکارهای جدید و
کسبوکارهای بالغ مقایسه کرد و اطالعاتی دقیق دربارة مشابهتها و تفاوتهای این
نقشها در کسبوکارهای جدید و بالغ ارائه داد.
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