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 چکیده

در  اثرگذار یو مرشدها نقش شوند یم رو روبهبسیاری  یها چالشبا  وکار کسب یانداز راهاز کارآفرینان قبل و پس  تمام

 یها نقششناسایی  حاضر تحقیقهدف اصلی  ،رو ینا. از دارندبرای مقابله با این مشکالت  ها آن های یتوانمندارتقای 

ست. این تحقیق از نظر هدف ها دهنده شتابجدید توسط کارآفرینان نوپا در  یوکارها کسب یانداز راهمرشدها در 

ابعاد گوناگون نقش مرشد  یافتهساختار نیمه یها مصاحبهو با استفاده از  استبوده محور  واقعکاربردی و از نظر روش کیفی 

هدایت  ةسابقسال  5بیش از  که استمرشدانی شامل  آماری ةجامع. است شده برشمرده)شناختی، عاطفی، مدیریتی( 

برفی استفاده شد و  ةگلولهدفمند و  یریگ نمونهند. برای انتخاب مرشدها از روش ا هداشت ها دهنده شتابکارآفرینان را در 

و  ها دادهکفایت  منظور بهآمد،  دست بهاشباع نظری  14 ةمصاحبتا زمان اشباع نظری ادامه یافت. اگرچه در  ها مصاحبهانجام 

و  ها مقولهو تجمیع  ها دادهادامه پیدا کرد. پس از تجزیه و تحلیل  17 ةنمونتا  ها داده یآور جمع، ها یافتهافزایش اعتبار 

عد شناختی، ب سهدر  شده ییشناسا ةمقول 38تقسیم شد.  غیرمستقیم و مستقیم ةدستمرشدها به دو  یها نقش، ها شاخص

دو  عنوان به ها آن یها شاخصنوین و  های یفناوراز  یریگ بهرهعد یادگیری و شدند و دو ب یبند گروهمدیریتی  و عاطفی

 عد جدید به چارچوب پژوهش اضافه شدند.بُ
 

  .نقش مرشدکارآفرینان نوپا،  ،ها دهنده شتابجدید،  وکار کسب یانداز راه های کلیدی: واژه
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 مقدمه
در  الزم های یستگیشاتجربه و  نداشتن ،دیجد یوکارها کسب شکست یاصل لیاز دال یکی

 ةجانب همهافزایش  معتقدندمحققان  .(Festervand & Forrest, 1991) است نانیاز کارآفر یبرخ

مهم در نجات  یعامل وکار کسبشروع  ةیاول یها سالکارآفرین در  های یتوانمنددانش و 

را شروع  جدید یوکار کسبکه  کسانیبرای  ،بنابراین ؛(Gartner, 1999) ستاو وکار کسب

دانش، ارتقای دستاوردهای یادگیری و  ةتوسعبرای رشد و را ، حمایت مرشد فرصتی کنند یم

. (Jean & Audet; 2013, 2009) کند یمفراهم گوناگون  های ینهزممختلف در  یها مهارت

از تجربه  یارزش و منبعبا ییدارا تواند یم مرشد در این زمینه، گرفته صورت براساس تحقیقات

 در یژهو به دیجد یوکارها کسب یانداز راهکارآفرینان در  یبرا یبانیو تخصص و پشت

 جادیتا ا یانداز راهبه  میاز زمان تصم توانند یم کارآفرینان نوپا زیرا ،باشد ها دهنده شتاب

با  مرشد ،یژهو به .(Clarysse & Yusubova, 2014شوند ) مند بهرهمرشد از وجود  وکار کسب

 هندرا توسعه د خود یو عاطف یتا سطح شناخت کند یمکمک  ینانکارآفرالزم به  های یتحما

تقویت  وکار کسبمنسجم از  یانداز چشمایجاد و  ها فرصت ییشناسا مندی آنان را درتوان و

جدید برای  های ینهگز ةارائ به کارآفرینان درمرشد  ،همچنین(. Jean & Audet, 2012) کند یم

جدید مسیری  وکار کسبشروع یک  کهآنجا از(. Gravells, 2006) کند یمکمک  وکار کسب

، آن را وکار کسب یانداز راهتوأم با موانع مختلف است، بسیاری از کارآفرینان نوپا در ابتدای 

را الزم  یها فرصت دافزایش شانس موفقیت کارآفرینان نوپا بای منظور بهدرنتیجه، . کنند یمرها 

 ةینزمدر  تاکنوند. رایجاد کیا گروهی از مرشدها از یک مرشد  یریگ بهره منظور بهبرای آنان 

 یها شاخصو همچنین ابعاد و و راهنمایی کارآفرینان نوپا کمک  در راستای هامرشد یها نقش

. (Jean & Audet, 2012) استگرفته انجام  یاندک یتجرب تحقیقات ،ها نقشیک از این هر

هدف اصلی این پژوهش  ،یجهدرنت. دشو یمروشن پژوهش این و ضرورت  تیاهم اساس، براین

جدید توسط کارآفرینان نوپا در  یوکارها کسب یانداز راهشناسایی نقش مرشدها در 

 است.ه نقشیک از این هر یها مؤلفهو همچنین  ها دهنده شتاب
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 تحقیق ةنیشیپو  مبانی نظریمروری بر 
 تعاریف مرشدی

 ،رشد بخش الهام و یزندگدر دهنده رییتغ یا رابطه یمرشد (2015) 2زشیون و 1از دیدگاه پارسل

( مرشدی را 2013) 4و هارکوپ 3استیوارت ،دیگر یدر تعریف .استدوجانبه  ةتوسعو  یریادگی

و  دریگب یادتا  کند یمکمک  تجربه کم، به یک فرد باتجربهکه در آن فردی  دانند یمفرایندی 

 باتجربهافراد  انیارتباط م یانطباق و برقرار ینوع( مرشدی را 1991موری ) ،رشد کند. همچنین

تا  شود یمتوافق  ینیآن بر اهداف مع ةواسط بهکه  داند یمتجربه  بی ای تجربه کمو ماهر با افراد 

 های یستگیشا، رشد کند و یردفرابگالزم را  یها مهارتاز فرد ماهر دانش و  تجربه کمفرد 

همراه با اشتیاق بین  یا رابطه(، مرشدی 1985) 5. از دیدگاه کرامتوسعه دهد خود ی را درا ویژه

 وارد تازهرا که  دیگر ی(، فرد6و در آن فردی ارشد )منتور است مرشد و کارآموز(نفر )دو 

و مداوم  مدت یطوالن ةرابط، مرشدی یجهدرنت. کند یمو از وی پشتیبانی ( راهنمایی 7است )منتی

 .شود یم باتجربهتوسط فردی  تجربه کمفرد  های یستگیشااست که موجب ایجاد و رشد 

 

 تفاوت مرشدی و مربیگری

در این است که یادشده دو رویکرد اما تفاوت  ،دارند یکسان یمرشدی و مربیگری اصول

 های یتوانمندحداکثرسازی  منظور بهو  ها آن یادگیریمرشدی بر حمایت افراد برای مدیریت 

بشوند، تمرکز  خواهند یم، بهبود عملکردها و کمک به آنچه ها مهارت ةتوسعو  ها آن ةبالقو

 ةتوسعبا هدف بهبود عملکرد یا  مدت کوتاهبر تعامالت  اصوالًمربیگری  که یدرحال ،دارد

دو . تفاوت دیگر (Jean & Audet 2013; Trenner, 2013) تمرکز داردویژه  های یستگیشا

دنبال ایجاد  محور و بهو مربیگری فرایند استمحور  موقعیتاست که مرشدی  اینمزبور مفهوم 

                                                           
1. Purcell 
2. Scheyvens 
3. Swart 
4. Harcup 
5. Kram 
6. Mentor 
7. Mentee 
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 :گیرند یمزیر را برای این دو درنظر  یها تفاوت. برخی از دانشمندان استیک ساختار حمایتی 

گسترده و وسیع دارد،  یانداز چشمبلندمدت و  یزیر برنامهمرشدی یک  ی،عمومطور به .1

 محدود اما تخصصی دارد. انداز چشماست که  مدت کوتاه یزیر برنامهاما مربیگری یک 

بلکه  ست،ین یرسم جیو توأم با انتظارات و نتا یوکار کسب ،یشناخت ةرابط کی یمرشد .2

هدف از  ،نیاست. همچن نیاعتماد و احترام طرف ،یتوأم با همدل یداوطلبانه و عاطف یا رابطه

 .(Jean & Audet, 2012) هاست آن دیرشد و گسترش افق د یکمک به افراد برا یمرشد

 مرشدی یها نقش

مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپا به سه  یها نقش ،(2012براساس دیدگاه جین و اودیت )

است که شامل اول نقش شناختی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپ ةدست: شوند یمدسته تقسیم 

 های ییتوانا ةتوسع، وکار کسببرای  انداز چشم ةتوسع ،فرصت ییشناسا ییو توانا دید ةتوسع

و  انیمورد مشترکردن اطالعات در فراهم ،مسئلهحل راهبرد  نیانتخاب بهتر یبرا نیکارآفر

دوم، نقش  ةدست. است، دانش کالمی، دانش سازمانی و راهبرد شناختی محصوالت خاص

و  نفس اعتمادبه که شامل ایجاد و افزایش استعاطفی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپ

 درمورد یآگاه، دشوار یها زمانپشتکار در  شیافزا، خود و محصوالت ةدربار یخودباور

، نقش سوم ةدست. است نیکارآفر یشخص ةتوسع یجهدرنتبازخورد و  ةارائبا  ها و ضعف ها قوت

. شود یماولیه و مدیریتی  یها مهارتشامل است که مدیریتی مرشد در یادگیری کارآفرینان نوپ

اجتماعی دارد. کرام -شغلی و روانی ةتوسعمرشد دو کارکرد  ،(1985براساس دیدگاه کرام )

 از اند عبارت باشند کهداشته  شغلی ةتوسع کارکرد پنج توانند یم مرشدها معتقد است

 دادندید قرار معرض در افزایش و یزبرانگ چالش تکالیف ةارائ پشتیبانی، مربیگری، ،یتگریحما

اجتماعی بیان کرد که مرشدها چهار -کارآموز. کرام در کارکرد روانی های یدگاهدو ارتقای 

را توسعه خود  حس کنند یمکمک  ها آنبه اجتماعی برای کارآموز دارند و -کارکرد روانی

خود  یاهو نظر دهند ارائه حل راهبرای مشکالت (، ییدتأو  رشی)پذباشند  یا حرفهدهند، 

عمل کنند. در  نقش الگوی عنوان به باشند و یتگرحماو  بگذارند ، احترامرا بیان کنند )مشاوره(
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 هگرفت انجاماز مطالعات  یریگ بهرهمرشد را با  یها نقش( 2012) و همکاران 1فونگ ،پژوهشی

 دوستی؛ : نقش پشتیبانی؛ الگوی نقش بودن؛ندکرد یبند طبقه ترتیب ینا بهدر هشت گروه 

 و ارزیاب. کننده ییشناسا ؛یتگریحما ؛کنندگی یلتسه بودن؛ مربی

 

 جدید وکار کسب یانداز راه

و با توجه به شرایط داخلی و  هستندکارآفرینانه  های یمتصمحاصل  2جدید یوکارها کسب

بیشتری در مسیر حفظ  ةمخاطرحال رشد، با یا در یافتهاستقرار یوکارها کسبمحیطی نسبت به 

عبارتی هنوز  کارآفرینانه هستند و به ةمرحلدر  جدید یوکارها کسبند. ا و بقای خود مواجه

. (Simon & Houghton, 2002) اند نشدهعمر همچون رشد یا بلوغ  ةچرخوارد مراحل دیگر 

اهداف بلندمدت و مشخص  ها آنبسیاری از  یجهدرنتجدید نوپا هستند و  یوکارها کسب

ایجاد و  ةنحو رود یمانتظار  درنتیجه،و ساختارها و فرایندهای رسمی کمتری دارند.  رندندا

شناختی فرد یا  های یژگیو یرتأثو شدیدتر تحت  تر یممستقیادشده بسیار  یوکارها کسب ةادار

شامل سه مرحله  وکار کسب یانداز راه .(Forbes, 1999) باشد ها آنتیم کارآفرین یا مدیریتی 

 وکار کسببرای ایجاد را الزم  های یآمادگتا تمایل و  ندگیر یماست که انجام  هایی یتفعالاز 

که در چند سال نخست در  هایی یتفعالو  یدجد وکار کسب ایجادیعنی فراهم آورند؛ جدید 

 شودبلوغ  یارشد  ةمرحلوارد  وکار کسبتا  ندگیر یمانجام  یدجد وکار کسب ةتوسع

(Festervand & Forbes, 1999) جدید یک رخداد نیست وکار کسب یانداز راه. تصمیم به، 

خطر شکست همواره  هرچند ،شود یمو در طول زمان تکمیل  یجتدر بهبلکه فرایندی است که 

و در ابتدای  کنند یمجدید را شروع  وکار کسبکه یک  کسانیبرای  درنتیجه،وجود دارد. 

مختلف در  یها مهارتدانش و  ةتوسعآن هستند حمایت مرشد فرصتی برای رشد و  یانداز راه

در این پژوهش، چارچوب . (Jean & Audet, 2013) آورد یمگوناگون فراهم  های ینهزم

 ،مرشد یها نقشجامعیت و دقت در شناسایی  یلدل به( 2012توسط جین و اودیت ) شده ارائه

                                                           
1. Fong 
2. New business 
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مرشدها را در سه  یها نقشمدل مفهومی(. این مدل  1مدل مفهومی انتخاب شده است )جدول 

 .دهد یمگروه شناختی، عاطفی و مدیریتی قرار 

  پژوهش یمفهوم مدل. 1 جدول
 یادگیری نتایج نقش ردیف

1 
 شناختی

(Cognitive) 

 ،فرصت ییشناسا ییو توانا یدد ةتوسع. 1
 ،وکار کسب انداز چشم یک ةتوسع. 2
 ،مسئلهراهبرد حل  ینانتخاب بهتر یبرا ینکارآفر های ییتوانا ةتوسع. 3
 ،ویژهمحصوالت  و یانمشتر مورددر اطالعات کردنفراهم. 4
 ،وکار کسب یبرا یدجد یها راه ةارائ. 5
 ،(ویژه یانمشتر کردنیداپ یبرا ییها راه یشنهادهای)پ یکالم دانش. 6
 ،(شریک یک با رابطه کردن ارزیابی)چگونه  یسازمان دانش. 7
 .(عمل از قبل کافی اطالعات)دانستن  شناختی راهبردهای. 8

2 
 عاطفی

(Affective) 

در  یتموفق یبرا هایش ییتوانا مورددر نوپا کارآفرین به دادن اطمینان. 1
 ،خود وکار کسب

 ،خود و محصوالتش ةدربار یو خودباور نفس اعتمادبه دادن. 2

 ،دشوار یها زماناستقامت و پشتکار در  افزایش. 3

 ،یزهانگ یشافزا ةیجنتدر  یریپذ انعطاف یش. افزا4

 ةتوسع یجهدرنتبازخورد و  ةارائبا  ها و ضعف ها قوت درمورد ی. آگاه5
 ،ینفرد کارآفر یشخص

 ،باشد تواند یمکه او  یزیکه هست و چ یزیاز آن چ ینکارآفر شدن آگاه. 6

 ،مشکالت خود نگهداشتناز  یری. جلوگ7

 .هدف تعیین به کمک. 8

3 
 مدیریتی

(Managerial) 
 ،یهاول یها مهارت. کسب 1
 .یفن یها مهارت. کمک به 2

 (2012) تیاود و نیج: منبع

 تحقیق روش
محور است.  واقعکیفی و از نوع  ها دادهاین تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری 

است که مرشدها در  ییها نقشدلیل اصلی انتخاب روش تحقیق کیفی، شناسایی دقیق 

 نیا یآمار ةجامع .کنند یم ایفاایران  وکار کسبجدید در محیط  یوکارها کسب یانداز راه
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 یها دهنده شتابدر  دیجد یوکارها کسب یانداز راهدر  تیحال فعالدری مرشدها قیتحق

اواتک و دیموند، وجود تعداد  یها دهنده شتاب. علت انتخاب هستندو تک  موند و اواتکید

تک  ةدهند شتابانتخاب علت  بود و  ها آنبه  تر آسانزیاد مرشدها در یک محل و دسترسی 

در این پژوهش، . بود وکار کسبسال در  5مرشدی بیش از  یها تجربهحضور مرشدهایی با هم 

 یها نقشدقیق  طور به دزیرا محقق بای ،برفی استفاده شد ةگلولهدفمند و  یریگ نمونهاز روش 

جدید مصاحبه  یوکارها کسب یانداز راه ةینزممرشدان در  ینتر مجربو با مرشدها را احصا 

تا زمان اشباع نظری  یریگ نمونهو درنظر گرفته شدند نفر از مرشدها  17 ،نمونه برای. کرد یم

 شده یانب یها نقشجدید، نقش جدیدی به  ةنمونشدن  اضافهکه  یا مرحلهادامه یافت؛ یعنی 

اشباع نظری  ،. در این پژوهشافزود ینمقبلی برای مرشدهای کارآفرینی  یها نمونهتوسط 

و افزایش  ها دادهچهاردهم محقق شد و برای اطمینان از کفایت  ةنمونپس از مصاحبه با  ها داده

مصاحبه براساس ادبیات  یها پرسش هفدهم ادامه یافت. ةنمونتا  ها مصاحبه، ها یافتهاعتبار 

( طراحی 2012مرشدی و مدل مفهومی جین و اودیت ) یها نقش ةینزمپژوهشی موجود در 

مرشدها و  یها نقشبرای تشریح 5WH1(Okumura et al.,1997 ) از رویکرد  ،شدند. همچنین

 شامل ییها پرسشعد شناختی بدر  ،برای نمونه ؛استفاده شد ها نقشمختلف این  یها جنبهتبیین 

 «را تشخیص دهد؟ وکار کسب یها فرصتتا بتوانند  کنید یمچگونه به کارآفرینان نوپا کمک »

مطرح شد.  «؟دارید یم واکارآفرینی  ةینزمچگونه کارآفرینان نوپا را به تعمق و تفکر در »و 

 5بیش از  ةتجربآماری )مرشدهای با  ةجامعاین تحقیق از طریق تعریف دقیق  یها دادهمقبولیت 

تحقیق از طریق درخواست از مرشدها برای  ةنمون(، انتخاب درست ها دهنده شتابسال در 

 یها پژوهشمصاحبه براساس  یها پرسشمعرفی همکاران مجرب خود در این زمینه و طراحی 

( محقق شده است. اعتمادپذیری ابزار مورد استفاده نیز با بازبینی و 2012پیشین )جین و اودیت، 

 یها دادهشد. تحلیل  ییدتأاولیه  ةمصاحبچهار  دادن مصاحبه پس از انجام یها پرسشاصالح 

و  ها شاخصبا استفاده از کدگذاری باز )استخراج شواهد( و محوری )شناسایی  ها مصاحبه

 .گرفت( انجام ها آنتلفیق و ترکیب 
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 ها افتهی
 شناختی جمعیتتوصیف 

آواتک، دیموند و تک،  ةدهند شتابدر راستای دستیابی به اهداف تحقیق، با مرشدهای 

 یها رشتهنفر زن بودند که  4نفر مرد و  13در این تحقیق  کننده شرکتنفر  17مصاحبه شد. از 

(، مدیریت نفر 2(، فناوری اطالعات )نفر 1تحصیلی مردها شامل مدیریت منابع انسانی )

 افزار نرم(، مهندسی نفر 2نفر(، مدیریت کارآفرینی ) 3نفر(، مهندسی صنایع ) 1) یاستگذاریس

شامل  ها خانمتحصیلی  های هرشت بود و (نفر 1( و ریاضی )نفر 1(، تجارت الکترونیک )نفر 2)

نفر  1از مردها  بود.( نفر 2مهندسی صنایع ) و (نفر 1) یفناور(، مدیریت نفر 1مدیریت اجرایی )

 مدرک نفر 4ارشد و  یکارشناسمدرک نفر  2کارشناسی، مدرک نفر  6مدرک دیپلم، 

ند. شتکارشناسی ارشد دامدرک نفر  4کارشناسی و مدرک نفر  1 ها خانمدکتری و از 

 ها ة آنسابق حداکثرسال و  2 کنندگان شرکتفعالیت مرشدی در بین  ةسابقحداقل  ،همچنین

محصول، تحقیقات  ةتوسعگوناگون از جمله ارزیابی ایده، طراحی و  های ینهزمسال در  30

 2مرشدها  وکار کسبتحول فردی در گروه بود. حداقل عمر  ةتوسعبازار و شناسایی مشتری و 

مصاحبه با این افراد انجام و  یقهدق 10و  ساعت 13 ،درمجموعسال بود.  35سال و حداکثر 

 دقیقه بوده است. 50و  ساعت 2دقیقه و حداکثر  21مصاحبه شد که حداقل طول  سازی یادهپ

 

 ها مصاحبهتحلیل 

نوشتاری که محتوای  یها متنبه  شده ضبط یها مصاحبهابتدا تمام  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

جمله به  ها مصاحبهیک از عد، هرب ةمرحل. در ندبرداشتند، تبدیل شدرا در وگوها گفتدقیق 

 ندمرشد اشاره شده بود مشخص شد یها نقشبه  ها آنکه در  ییها عبارتجمله بررسی شد و 

کدگذاری محوری،  منظور به ،عدبکه مبنای استخراج کدهای باز قرار گرفتند. در گام 

و موارد متفاوت در یک  ندشدند، موارد تکراری حذف شد یبند دستهمشابه مرشدها  یها نقش

شناسایی شدند. مربوط به هر نقش  یها شاخص ،. همچنینندیا شاخص جدید قرار گرفتعد ب

 یها شاخصبا هریک از ابعاد، ارتباطات الزم بین هر نقش و  ها شاخصارتباط  منظور به سپس

شده و چارچوب نهایی و مدل مفهومی   ، پنج شاخص شناسایی2جدول در آن ایجاد شد. 
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عد شناختی به هدایت ، مرشدها در ب2 جدول. براساس دشو یمارائه در این تحقیق  آمده دست به

، ینیب واقعبخشیدن به فکر و ذهن، قدرت شناختی،  خودشناسی، نظم های ینهزمکارآفرینان در 

، نوآوری، یادگیری، تفکر انتقادی، دانش تخصصی و شناسایی فرصت مسئلهشناسایی و حل 

را همراهی و  ها آن، کنند یمعد عاطفی، مرشدها در کارآفرینان انگیزه ایجاد . در بُپردازند یم

 بازخورد ها آن، به دهند یمافزایش  ها آنرا در  پذیری یسکر به ، تمایلکنند یمپشتیبانی 

تا  کنند یمعد مدیریتی، مرشدها کمک ب. در کنند یمکمک  ها آننگرش  و به تغییر دهند یم

خود را بشناسند،  های و ضعف ها قوتد را تعیین کنند، تعهدپذیر باشند، کارآفرینان اهداف خو

تعریف کنند، برای محصوالت و خدمات خود بازاریابی  انداز چشمخود  وکار کسببرای 

مرشدها از  ،ند. همچنیننککنند و ارتباطات مستحکمی برقرار  یساز شبکهو  سازی یمتکنند، 

عد ب. سرانجام، مرشدها در ندکن یمرهبری  راکارآفرینان  ،ذ کالمیطریق انتقال تجربیات و نفو

متوازن و حس اعتماد  نفس اعتمادبه، دهند یم، خودباوری کارآفرینان را افزایش یشناخت روان

 .کاهند یم ها آنو از فشارهای  کنند یمایجاد  ها آندر 
 

 تحقیق مفهومی مدل. 2جدول 
 ها شاخص زیر ها شاخص مرشد نقش

 یفکر های یتظرفو  ها یتذهنشناخت  - خودشناسی شناختی
به فکر و ذهن  یده نظم

 ینکارآفر
 تفکر خرد -
 ذهنی تصویرسازی -
 کالن تفکر -

 یو ذهن یشناخت های یتوانمند - کارآفرین شناخت قدرت
 یعبه وقا ینگر چندجانبه -
 ها مهارتدر شناخت  یتوانمند -

 خود های یتوانمند درمورد ینیب واقع - ینیب واقع
 یعو وقا وکار کسب ةینزمدر  ینیب واقع -

 مشکل حل و شناسایی - مسئلهو حل  شناسایی
 مسئلهدر حل  ینکارآفر یتوانمندساز -

 ایده شناسایی - نوآوری
 ایده ارزیابی -
 یدها ةتوسع -
 یدها سازی یادهپ -
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 تحقیق مفهومی مدل. 2جدول 
 ها شاخص زیر ها شاخص مرشد نقش

 یادگیری نیازهای شناسایی - یادگیری
 یادگیری یها چالشموانع و  بردنبیناز -
 یادگیری یو ابزارها ها یوهش یمعرف -
 یادگیری یخودباور -

 ها داده یو اعتبارسنج تحلیل و یهفرصت تجز ایجاد - انتقادی تفکر ایجاد
  تخصصی دانش ارتقای

  فرصت شناسایی
 احساسات و عواطف کنترل - انگیزه ایجاد عاطفی

  پشتیبانی و همراهی
  پذیری یسکربه  تمایل

  دادن بازخورد
 فردی - نگرش تغییر

 کالن -
 مسیر تغییر به کمک - هدف تعیین مدیریتی

 یگراند دربرابر یریتعهدپذ - تعهدپذیری
 وکار کسب دربرابر یریتعهدپذ -

 ها یتوانمند های و ضعف ها قوت ییشناسا - ها و ضعف ها قوت شناسایی
 عملکرد های ضعف و ها قوت ییشناسا -

 محصول - انداز چشم تدوین
 وکار کسب -

 مشتری نیازهای شناسایی - بازاریابی
 هدف مشتریان شناسایی -
 یمشتر یبند طبقه -
 مشتری شناخت ابزارهای -
 بازار سهم شناسایی -

 سازی یمت یتوانمندساز یشافزا - سازی یمت
 دیگر مرشدهای با ارتباطی شبکة - یساز شبکه

 مداوم و مستمر ارتباطات - ارتباطات
 یارتباط های یتوانمند -

 زمان مدیریت
 تعارض مدیریت

 مالی مدیریت
 محصول توسعةو  ایجاد

 گیری یمتصم
 یننو های یفناور معرفی

 ادامة
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 تحقیق مفهومی مدل. 2جدول 
 ها شاخص زیر ها شاخص مرشد نقش

 یاتانتقال تجرب یقاز طر یرگذاریتأث رهبری
 ینفوذ کالم یقاز طر یرگذاریتأث

 محصول به یناناطم - خودباوری ایجاد یشناخت روان
 ایده به خودباوری -
 مرشد های یتوانمنداعتماد به  -
 قدرت تحمل افزایش -

 متوازن نفس اعتمادبه ایجاد
 اعتماد حس ایجاد

 استرس کاهش
 

 عد شناختیبنقش مرشد در 

یک  یانداز راهیکی از ارکان اساسی برای موفقیت کارآفرینان نوپا در  نقش شناحتی مرشد

کمک  نانیالزم به کارآفر های یتحما دادن با انجام مرشد زیرا ،جدید است وکار کسب

منسجم  انداز چشم کتدوین یو  ها فرصت ییشناسا ییتوانا یعنیخود  یسطح شناخت تا کند یم

 ةارائبه مرشدها  ،همچنین .(Jean & Audet, 2012) ددهن هخود را توسع وکار کسب ةپروژاز 

عالوه،  به. (Gravells, 2006) کنند یمنوپا کمک  نانیکارآفر وکار کسب یبرا دیجد های ینهگز

زیادی  یها چالشبا  وکار کسب یانداز راهعد از تمام کارآفرینان قبل و ب معتقدند نظران صاحب

در بهبود یادگیری آنان و فرایند  وکار کسب، استفاده از مرشدهای بنابراین؛ هستند رو روبه

 ;Audet & Couteret, 2012) کند ایفا می مهم ینقش ها آنتوسط  وکار کسب یانداز راه

Trenner, 2013)عد ( در ب2012توسط جین و ادیت ) شده ییشناسا یها شاخص . در بین

است. شده  بررسیاست که در ادبیات پیشین کمتر  ییها شاخص ءشناختی، یادگیری جز

مباحث آموزشی و  ینان نوپاکارآفر مرشدها در یادگیرینقش  ةدربار یشناخت کم همچنین،

مرشدها  بر نقش یدتأک، این پژوهش افزون بر هگرفت انجام یها مصاحبهوجود دارد. طی ها  آن

آن را که شامل شناسایی نیازهای یادگیری، شناسایی  یها شاخص، در یادگیری کارآفرینان

 یها فرصت، معرفی ابزارهای یادگیری، ایجاد ها آنبردن  بینیادگیری و از یها چالشموانع و 

عد شناختی چارچوب شناسایی کرده و به ب استجدید برای یادگیری و خودباوری یادگیری 

 .ه استاضافه کرد( 2012)جین و اودیت 

 ادامة
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 عد عاطفیبمرشد در  نقش

رهایی از مشکالتی از قبیل  منظور به، کارآفرینان نوپا وکار کسب یانداز راهدر مراحل 

و  شود یموارد  ها آنمختلف برای کسب نتایج مطلوب بر  نفعان یذفشارهایی که از سوی 

 ،. همچنین(Crompton et al., 2012) کنند یمانزوای عاطفی نیاز به حضور مرشد را احساس 

مسیر از دست بدهند و دچار  ةادامخود را برای  ةیزانگ وکار کسبشاید در مراحلی از  ها آن

را به  یلشانتماو  دهآنان را افزایش د ةیزانگ تواند یممختلف شوند که مرشد  یها ترس

 آمده دست به یها داده(. براساس تجزیه و تحلیل 2003بیشتر کند )کتز و شفرد،  پذیری یسکر

ایجاد انگیزه، همراهی و پشتیبانی، افزایش  عدب چهاردر  از این پژوهش، نقش عاطفی مرشدها

 (.2شد )جدول  یبند دسته، بازخورد دادن و نگرش )فردی و کالن( پذیری یسکرتمایل به 

 

 عد مدیریتیبنقش مرشد در 

 وکار کسبمدیریتی  یها مهارتتا  کند یممرشد به کارآفرینان نوپا کمک  ،تحقیقاتبراساس 

در ایران  یژهو به وکار کسبشروع  .(Sullivan, 2000) و توسعه دهند ندنرا در خود ایجاد ک

( که برای 1388مختلف است )زالی و همکاران،  یها بحرانمملو از مشکالت و  یریمس

را در خود پرورش دهند،  یتیریمد یها مهارت سرعت به دینان نوپا بایارآفرک ها آنه با همواج

 شود یممحسوب  وکار کسبست در کش یل اصلیمدیریتی اغلب دل یها مهارتنداشتن  رازی

(Gartner et al., 1999) نظرهایاز مصاحبه و تلفیق  آمده دست به یها داده. براساس تحلیل 

(. در 2)جدول شده است  یبند دستهعد بُ 15مرشدها در این پژوهش، نقش مدیریتی مرشد در 

عد مدیریتی است که به ب جدید یعدنوین ب های یفناوراز  یریگ بهرهنقش  ،یبند دستهبین این 

 ( اضافه شد.2012چارچوب جین و اودیت )

 

 عد رهبریبنقش مرشد در 

. پژوهشگران (Gravells, 2006) پیشین شناسایی شده است یها پژوهشنقش رهبری مرشد در 

نقش و فرایند رهبری مسیر و  زیرا ،از مزیت رقابتی است مهم یرهبری مرشد منبعنقش معتقدند 

تسهیل  وکار کسبو عبور وی را در فرایند ایجاد  کند میجهت را برای کارآفرین مشخص 
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مرشدها دو سبک معتقدند  نظران صاحب ،. همچنین(Vicere and Fulmer, 1998) کند یم

 ,Gravells) گر مداخلهو  دستوردهندهیا  دهنده جهتاز:  اند عبارتنفوذی متفاوت دارند که 

و نفوذ مرشد بر کارآفرینان نوپا را نشان  یرگذاریتأث ةنحوپیشین  یها پژوهش های یافته. (2006

از طریق انتقال تجربیات و نفوذ کالمی  یرگذاریتأث یها شاخص در این پژوهشاما ، دهند ینم

 عد نقش رهبری مرشد اضافه شد.به بُ

 

 یشناخت روانعد بنقش مرشد در 

عد ب چهاردر  توان یممرشد را  یشناخت روان یها نقش، (Jean, 2011) براساس تحقیقات پیشین

از: بازخورد دهنده، اطمینان مجدد، انگیزه و اعتماد. مرشد در  اند عبارتکرد که  یبند طبقه

و به او بازخورد  کند یمکارآفرین را شناسایی  های و ضعف ها قوت هدهند دبازخورنقش 

خود را بهبود بخشد. مرشد در  های ضعفخود را ارتقا دهد و  های قوتتا کارآفرین  دهد یم

در او را  شده انباشتهو استرس  دهد یمهنگام دشواری به کارآفرین اطمینان مجدد )قوت قلب( 

با تشویق کارآفرین به او انگیزه  ،. همچنیندهد یمروشن کاهش  یانداز چشمدادن    با نشان

 پشتکار داشته باشد هایش یتفعال دادن انجام خود را افزایش دهد و برای نفس اعتمادبهتا  دهد یم

( Waters et al., 2002) .،رابطه  و این کند یمبا گذشت زمان کارآفرین به مرشد اعتماد  درنتیجه

نقش  ةدرباراز این پژوهش  آمده دست به های یافته. نتایج شود یم تبدیل دوستانه ةرابطبه یک 

متوازن، ایجاد حس  نفس اعتمادبهایجاد خودباوری، ایجاد  عدب پنج مرشد، در یشناخت روان

محصول،  به خودباوری )اطمینان یها شاخصشدند و  یبند دستهکاهش استرس  و اعتماد

 یشناخت روانعد تحمل( به ب قدرت افزایشمرشد،  های یتوانمند به ایده، اعتماد به خودباوری

 (.2اضافه شد )جدول 
 

 یریگ جهینتبحث و 
و با  ها دهنده شتابدر  یدجد یوکارها کسب یانداز راهنقش مرشد در  ییپژوهش با هدف شناسا این

با  یقو عم ساختاریافتهیمهن یها مصاحبهبا استفاده از  ها دادهو  گرفتانجام  یفیاز روش ک یریگ بهره

پژوهش  ینا های یافتهشد.  یآور جمعو تک  یموندآواتک، د یها دهنده شتابمجرب در  یمرشدها
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مرشدها در  یها نقش ةینزمدر  یقعم یدانش و اطالعات یشین،مطالعات پ های یافتهبر  یدتأکبر  افزون

 ،یژهو به. کند یمارائه  ها دهنده شتابدر  ویژه به ینانگوناگون در کارآفر های یتوانمند ةتوسعو  یجادا

از  یریگ بهره)مرشد با  یممستق ةدستبه دو  توان یممرشد را  یها نقش پژوهش نشان داد ینا های یافته

و خود  کند یم ییشناسا را ینکارآفر یها مهارتو  ها یتوانمند ،مختلف یکردهایو رو ها یوهش

 یممستق طور به)مرشد  غیرمستقیم و( دهد یمانجام  ینکارآفر یتهدا یدر راستا ییها اقدامو  ها یتفعال

 یو یشتربه شناخت برا  یو ،ینکارآفر های یتوانمند یبا ارتقا کند یم یو سع شود ینموارد عمل 

 که دهد یم ارائهمرشد  یاز نقش شناخت یقعم یپژوهش درک ینا ،یژهو بهکرد.  یبند طبقه( کند وادار

 ین،کارآفر یدر خودشناس یتوانمندساز ةینزماست که مرشدها در  ییبسزا یها نقش ةیرنددربرگ

در  ینکارآفر کردنتوانمند ین،قدرت شناخت کارآفر یارتقا ین،به ذهن و فکر کارآفر یده نظم

دانش  یو ارتقا یتفکر انتقاد ةتوسعو  یجادا یادگیری، ی،نوآور ،مسئله حل و شناسایی ،ینیب واقع

 ةدربار(، Jean & Audet, 2012مرشدها ) یبرا شده شناختهنقش  13 ین. در بکنند یم یفاا یتخصص

 اطالعات ،کنند یم ایفا ینانکارآفر یادگیری یو ارتقا یتدر هدا ییها نقشمرشدها چه  ینکها

 نیازهای شناسایی در یعنی کارآفرینان یادگیری در رامرشدها  نقش پژوهش این. دارد وجود کمتری

 یدجد یها فرصت یجادا یادگیری، یابزارها یمعرف یادگیری، یها چالش بردنبیناز یادگیری،

 .افزودموضوع  این یاتادب به یادگیری یو خودباور یادگیری

ایجاد انگیزه،  یها نقششامل عاطفی مرشدها  یها نقش حاضر پژوهشدر  ،همچنین

بازخورد دادن و تغییر نگرش در سطح فردی و ، پذیری یسکرهمراهی و پشتیبانی، تمایل به 

تعیین هدف،  یها نقششامل نقش مدیریتی مرشد  ،د. افزون بر اینششناسایی  کالن

، سازی یمت، مهارت بازاریابی، انداز چشم، تدوین ها و ضعف ها قوتتعهدپذیری، شناسایی 

گروهی، مدیریت مالی، ایجاد و  یها تعارض، ارتباطات، مدیریت زمان، مدیریت یساز شبکه

به این  نیز شناسایی شدند.نوین  های یفناور معرفی یژهو بهو  گیری یمتصممحصول،  ةتوسع

بر کارآفرینان از طریق انتقال تجربیات و  ها آن یرگذاریتأث ةنحونقش رهبری مرشدها و  ،مقوله

مرشدها را در ایجاد  یشناخت رواننقش این تحقیق نتایج همچنین، نفوذ کالمی اضافه شد. 

 ایجاد حس اعتماد در کارآفرینان برجسته کرد. و ، کنترل استرسنفس اعتمادبه
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 پیشنهادها
و موفقیت کارآفرینان نوپا پیشنهادهای  ها یتوانمندارتقای  منظور بهدر راستای نتایج تحقیق و 

 :شود یمکاربردی و تحقیقاتی زیر ارائه 

جدید توسط  یوکارها کسب یانداز راهبر شناسایی نقش مرشدها در حاضر تحقیق  .1

در این زمینه  تر یقعمدستیابی به نتایج  منظور به. ه استکارآفرینان نوپا تمرکز داشت

 گاه کارآفرینان نیز بررسی کرد.این نقش را از دید توان یم

 توان یمآتی  یها پژوهشدر . گرفتانجام  ها دهنده شتابدر حاضر  پژوهش ،همچنین .2

 د.رواقعی و مراکز رشد بررسی ک یوکارها کسبنقش مرشدان را در 

یافتن مرشدها برای  ةینزماین پژوهش با مشکالت جدی در محققان در  که آنجا از .3

 دادن ، ایجاد بانک اطالعاتی از مرشدها برای سهولت انجاماند هبود رو روبهمصاحبه 

 .شود یمآتی توصیه  یها پژوهش

 ةنحو، سنجش کنند یمکه مرشدها نقش بسزایی در هدایت کارآفرینان نوپا بازی از آنجا .4

 .شود یمتوصیه  کارآفرینانه های یستگیشاآنان در ایجاد و ارتقای  یرتأث

 وکار کسب یانداز راهشده توسط مرشدها در ایفا یها نقش ةگستردبا توجه به ابعاد  .5

 برایپژوهشی مناسبی  ةینزم ها نقشیک از ابعاد این هر یرتأثجدید، بررسی چگونگی 

 .است ینیکارآفردر ارتقای دانش مرشدی 

با  شود یم یهتوص یبه پژوهشگران آت ،گرفتانجام  یفیک صورت بهپژوهش  ینا که آنجا از .6

 برای را یا پرسشنامه ینو همچن ندکن بررسی راموضوع  این یمک های یوهشاز  یریگ بهره

 کنند. ینتدو یدجد یوکارها کسبدر  ویژه بهمرشدها  یها نقش یقسنجش سطح دق

جدید و  یوکارها کسبدر را نقش مرشدها  توان یمآتی  یها پژوهشدر  ،همچنین .7

این  یها تفاوتو  ها مشابهت دربارة دقیق ید و اطالعاترمقایسه کبالغ  یوکارها کسب

 د.دا ارائهجدید و بالغ  یوکارها کسبدر  ها نقش
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