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طراحی برنامة مرشدی در کسبوکار :انتخاب متربی شایسته
محمد عزیزی ،1عاطفه آقاییپور
 .1استادیار دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران
2

 .2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/12/23 :
تاریخ پذیرش1396/02/04 :
چکیده
راهاندازی و مدیریت کسبوکار جدید به شناخت و توسعة شایستگیها و مهارتهای خود ،بازار و مشتریان نیاز دارد.
برنامة مرشدی کسبوکار در راستای توسعة شایستگیهای کارآفرینان است .در این برنامه ،انتخاب متربی شایسته نقش
اصلی و محوری در موفقیت برنامة مرشدی دارد؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگیهای مورد نیاز متربی
کسبوکار است .جامعة آماری شامل مرشدهای مجرب در شتابدهندها میشود .پژوهش حاضر بهلحاظ هدف کاربردی
و از نظر گردآوری دادهها توصیفی است .همچنین ،بهمنظور احصای شایستگیهای متربی از مصاحبة نیمهساختاریافته
استفاده شده است .روش نمونهگیری هدفمند و مالک تعیین حجم نمونه ،اشباع نظری است که در نمونة دهم اشباع نظری
حاصل شد .برای تحلیل دادهها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد .نتایج پژوهش بعد شایستگیهای حرفهای شامل سه
مقولة تیمسازی ،ایده و محصول و شناخت بازار را به چارچوب کالتربک اضافه کرده است .برای تیمسازی  7مؤلفه ،ایده و
محصول  5مؤلفه و شناخت بازار  6مؤلفه شناسایی شد .دو مقولة جدید شامل ویژگیهای کارآفرینانه و آمادگی به بعد
شایستگیهای شروع رابطه اضافه شد .درمجموع 4 ،بعد و  16مقولة جدید به شایستگیهای مورد نیاز متربیان کسبوکار
اضافه شده است.
واژههای کلیدی :شایستگیهای کارآفرینانه ،متربی ،متربی کسبوکار ،مرشد.

* نویسندة مسئول:

Email: m_azizi@ut.ac.ir

280

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،10شمارة  ،2تابستان 1396

مقدمه
انتخاب متربی شایسته و پرورش آن عاملی کلیدی در راهاندازی و مدیریت کسبوکارهای
آینده محسوب میشود .افزایش همهجانبة دانش و توانمندیهای کارآفرین در سالهای اولیة
شروع کسبوکار عاملی مهم در نجات کسبوکار وی است ( .)Gartne,1999فارست و
همکاران ( )1991یکی از دالیل شکست کسبوکارهای جدید را ،نبود تجربه و شایستگیهای
الزم در برخی از کارآفرینان میدانند (پاک .)1395 ،متربی کسبوکار بهمنظور آمادهشدن
برای ورود به دنیای کسبوکار باید از تواناییها و شایستگیهای الزم برخوردار باشد .بهمنظور
افزایش شانس موفقیت متربی کسبوکار باید توانمندیها و شایستگیهای الزم را در آنها از
طریق بهرهگیری از یک یا گروهی از مرشدها ایجاد کرد .مرشدی رویکردی جامع ،مدرن و
هدفمحور در تبدیل دانش به مهارت و ایجاد تغییر و تحول در یادگیری در راستای کمک به
بهبود شایستگیها و تواناییهای افراد بهشمار میرود (عزیزی و گودرزی .)1395 ،آمادگی
متربی برای همکاری با مرشد عاملی اساسی در موفقیت رابطه است .ضعف ادبیات دانشگاهی
در این است که تحقیقات کافی در حیطة شایستگیهای مرشد و متربی وجود ندارد
( .)Clutterbuck, 2005اهمیت و ضرورت پژوهش از آنجا روشن میشود که علیرغم نبودن
پژوهشهای داخلی میتوان با بررسی شایستگیهای مورد نیاز متربی کسبوکار ،به فهمی
جدید از متربی شایسته کسبوکار دست یافت .درنتیجه ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی
شایستگیهای متربیان کسبوکار است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
شایستگیهای کارآفرینان

راهاندازی و مدیریت کسبوکار در محیطی که با پیشرفت فناوری بهسرعت تغییر میکند،
پیچیده است؛ بنابراین ،کارآفرین باید با عوامل محیطی مقابله کند که او را به ارتقای
شایستگیهایش در ابعاد مختلف فکری ،نگرشی ،رفتاری ،فنی و مدیریتی سوق دهد .درنتیجه،
کارآفرین در زمینة گسترش شایستگیهایی که موجب موفقیت در تالشهای کارآفرینی آنان
میشود ،با چالش روبهرو است ( .)Kochadai, 2012برد ( )1995شایستگیهای کارآفرینانه را
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مجموعهای از ویژگیهای ضمنی مانند دانش عمومی و تخصصی ،انگیزهها ،مهارتها،
نگرشها ،ارزشها ،باورها ،تواناییها ،شخصیت ،تخصص (اجتماعی ،فنی ،مدیریتی) ،طرز
فکر و گرایشهای رفتاری میداند که در نتیجة آغاز به کار ،ابقا و رشد یک کسبوکار
مخاطرهآمیز بروز کرده است

(2005

 .)Clutterbuck,به اعتقاد انیو و اینین (،)2008

شایستگیهای کارآفرینانه این توانایی را به کارآفرین میدهد که از ایدهای در ذهن به خلق
ارزش نائل شود (عزیزی و همکاران.)1392 ،
متربی کسبوکار
معنای لغوی واژة متربی در فرهنگ لغت دهخدا ،غذادهنده ،کسی که غذا میدهد و میپروراند و
تربیت میکند و در فرهنگ معین برابر با پرورشدادن است (صدر .)1388 ،در زبان انگلیسی ،برای
متربی واژههای متفاوتی از جمله  menteeو ( protégéدر برنامة مرشدی) و Coachee

(برای برنامه

مرشدی) استفاده میشود .متربی شخصی است با تجربة کمتر از فرد دارای تجربة بیشتر (مرشد)،
خرد ،دانش ،مهارت و تجربه را از مرشد دریافت میکند و بهره میگیرد .متربی «معیاری» برای
اندازهگیری تعامل ارتباط بین خود و مرشد است؛ یعنی متربی ظرفیت اتصال رابطة مرشدی را تعیین
میکند و براساس میزان کمک و راهنمایی مرشد درمورد نیازها تصمیم میگیرد .متربی باید ابتکار
عمل الزم را برای درخواست کمک و بهچالشکشیدن تکالیف بیشتر داشته باشد

( Clutterbuck,

 .)2005منظور از متربی کسبوکار در این پژوهش ،فردی است که ایدهای دارد و درگیر
فعالیتهای راهاندازی کسبوکار است .این فرد در شتابدهندهها مستقر است و از امکانات موجود
در شتابدهنده مانند داشتن مرشد ،سرمایه ،فضای کار ،شبکهها و ...بهرهمند میشود.
مرشد
1

برای مرشد معادل فارسی دقیقی وجود ندارد .این کلمه دراصل به فردی گفته میشود که در
یکی از افسانههای یونان قدیم به نام «ادیسه» نوشتة هومر آمده است .در این داستان ،اودی
سیوس هنگام عزیمت به شهر و جنگ با ترویانز مسئولیت حفاظت و پرورش تلماکوس
1. Mentor
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فرزندش را به منتور ،یکی از دوستانش ،سپرد .از آن پس منتور به کسیکه مسئولیت پرورش
فرد دیگر را به عهده گیرد ،اطالق شده است .برخی برای منتور واژههای عربی ،مرشد ،راهنما
و ...را ذکر کردهاند که همة آنها بهنحوی صحیحاند ،ولی بهتنهایی تمام صفات منتور را نمایان
نمیسازند ،زیرا منتور راهنمایی قابلاعتماد ،معلم ،مشاور ،حامی ،مرشد و دوستی است که با
اتکا به عقل و تجربیات خود ،حمایت و هدایت دیگری را به عهده میگیرد و در فرد
پرورشگیرنده بصیرت و خالقیت ایجاد میکند و او را برای مسئولیتهای زندگی و
فعالیتهای مشخصی آماده میسازد .مرشدی 1روشی برای آموزش و پرورش افراد است که
در آن فردی بهعنوان «منتور» مسئولیت پرورش همهجانبة دیگری را به عهده میگیرد (کریمی
مونقی و مقدم .)1393 ،کالژن و کالتربک ( )2012مرشدی را فرایندی میدانند که در آن
یک فرد (مرشد) شخصی دیگر (متربی) را ترغیب میکند که یادگیری خودش را مدیریت
کند ،بهطوریکه کارآموز در فراگیری دانش جدید ،مهارت و توانایی و ایجاد انگیزة مسـتمری
برای انجامدادن این کار ،به خود متکی شود (قلیپور و هاشمی.)1394 ،
پیشینة پژوهش
کالژن و کالتربک ( )2012در کتابی با عنوان پیادهسازی برنامة مرشدی به ویژگیها و
رفتارهای متربی و مرشد مانند داشتن کنترل درونی ،داشتن دید مثبت به رابطة مرشدی ،داشتن
دید باز درمورد بازخوردهای دریافتی از طرف مرشد ،اعتماد ،احترامگذاری اشاره میکند.
آلرد ،گاروی و اسمیت )2014( 2در کتابچة راهنما ،رابطة بین مشاور و متربی و ویژگیهای
آنها را شناسایی و بررسی کردهاند .کالتربک در سال  2005و مگینسون  2006طبیعت و
مفهوم شایستگیها و صالحیتهای متربی را با استفاده از روش کمی و کیفی بررسی کرده و
همزمان چارچوبی عملی برای بهبود شایستگیهای متربی بهمنظور یاری او قبل و در حین رابطة
آموزشی ارائه داده است

(2005; Megginson, 2006

 .)Clutterbuckاین پژوهش یافتههای

پژوهش کالتربک را تأیید و بعد جدید (شایستگیهای حرفهای) و دو مقوله (آمادگی و
1. Mentoring
2. Alred et al.

طراحی برنامة مرشدی در کسبوکار :انتخاب متربی شایسته

283

ویژگیهای کارآفرینانه) را به چارچوب کالتربک اضافه میکند .کانر و پوکرا ( )2012در
کتابی با عنوان مشاوره و مرشدی در کار ،متربی را «مشتری» 1درنظر میگیرند .از نظر آنها،
مشتری درحال همکاری با مرشد یا بخشی از تیمی است که با مرشد همکاری میکند.
همچنین ،آنها به شایستگیهایی مانند آشنایی با خود ،داشتن انتظارات واقعی ،رسیدن به توافق
کاری ،آیندهنگری و قانونمندبودن ،بیشفعالی ،استفاده از فضای انعکاسی ،پیشرفت قوة تخیل
خود ،شناسایی منابع و بهدرستی کارکردن ،هدفگذاری و برنامهریزی کاری ،بهبود مهارتها
و ایجاد تغییرات اشاره میکنند .زکریا 2و فیشلر )2009( 3دربارة چهار موضوع مرتبط با متربی
(مرحلة انتخاب منابع 4،مرحلة تنظیم و جهتدهی منابع 5،مرحلة توسعة منابع 6،مرحلة بستهشدن
منابع )7بحث میکنند .عابدین و حسن ( )2012پژوهشی دربارة «بررسی شیوههای مرشدی
مؤثر برای توسعة متربی» انجام دادهاند و ادبیات دربارة مرشد را بهمنظور کمک به مرشد-متربی
در توسعه بهترین شیوه برای مرشدی مؤثر برای توسعة متربی ارائه کردهاند.
اهداف برنامة مرشدی دانشکدة کالیفرنیا 8در امریکا که فلدمن ( )2010ارائه داده است ،شامل
ارائة نمای کلی از برنامة مرشدی دانشکده ،توصیف مفاهیم و مزایای مرشد ،تعریف نقش مرشد و
متربی و ارائة راهکارهایی برای یک متربی مؤثر میشود ( .)Feldman & MPhil, 2010پین)2011( 9
به نکاتی برای متربی خوب مانند آمادگیداشتن ،تمرینکردن ،تنظیم نتایج ،شفافسازی درمورد
آنچه میخواهید انجام دهید ،تمرکزداشتن ،زمان برای تأمل ،پنهاننکردن احساسات و صادقبودن
اشاره میکند .مایک هاناسلو )2014( 10در کتابچة راهنمایی برای مرشد و متربی به بررسی
نقشهای مرشد و متربی ،ویژگیهای آنها ،راهنمایی برای مرشد و متربی در برنامة مرشدی آتی،

1. Clients
2. Zachary
3. Fischler
4. Selection Phase Resources
5. Alignment Phase Resources
6. Cultivation Phase Resources
7. Closure Phase Resources
8. UCSF
9. Paine
10. Hanslow
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کمک برای اجرای برنامه و ارائة مشاوره برای رابطة مرشدی میپردازد .دانشکدة هادرزفیلد 1در
انگلستان مزایای مرشدی مؤثر برای متربی ،ویژگیهایی برای متربی موفق و رابطة متقابل مرشد و
متربی را بیان میکند و هدف آن تصمیمگیری درمورد انتخاب بهترین رابطه با مرشد و استفاده از
راهنمایی مرشد است ( .)Kruger, 2015بستة تعلیمی 2ویژگیهای متربی خوب مانند داشتن ابتکار
عمل ،احترام به تعهدات ،انتظار حمایت نه معجزه از مرشد ،صریح صحبتکردن ،تعلیمپذیربودن،
چیزی را دنبالکردن و نگاه به آینده را بررسی و مطرح میکند ( .)Block, 2014در این پژوهش،
چارچوب شایستگیهای متربی کالتربک ( ،)2005مدل مفهومی درنظر گرفته شد (جدول .)1
کالتربک شایستگیها را در سه دسته طبقهبندی میکند که شامل شایستگیهای شروع رابطه،
شایستگیهای مدیریت رابطه و شایستگیهای پایان رابطه میشود .در این راستا ،از شایستگیهای
شروع رابطه با مرشد (پیش فعالی -تمرکز ،مهارت واضح سخنگفتن -مهارت گوشدادن ،احترام-
احترام به خود) ،شایستگیهای مدیریت رابطه (آموزش -یادگیری ،چالشکردن -به چالش
کشاندن ،پرسیدن ،آمادهشدن-تأملکردن) و شایستگیهای اتمام رابطه (فرایند آگاهی ،فرایند
مدیریت ،استقالل -وابستگی ،بازخورد داخلی-بازخورد خارجی ،قبول تعهد-انجامدادن تعهد پیش
از موعد) استفاده شده است.
جدول  .1شایستگیهای متربی
شایستگیهایشروعرابطه 


شایستگیهایمدیریترابطه 


شایستگیهایبلوغیااتمامرابطه 


پیشفعالمحوری -تمرکز

یادگیری-آموزش

احترام -احترام به خود
مهارت گوشدادن -بهخوبی بیانکردن

چالشکردن -به چالش کشاندن
پرسیدن

قبول تعهد -انجامدادن تعهد زودتر از
موعد
آگاهی از فرایند -مدیریت فرایند
بازخوردهای بیرونی -درونی

آمادهشدن در هر جلسه-تأملکردن

استقالل -وابستگی

منبع :کالتربک و الن ()2004

1. Huddersfield
2. Mentee Toolkit
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شایان ذکر است پژوهش داخلی بهمنظور بررسی صریح شایستگیهای متربی کسبوکار
صورت نگرفته است .اکبری و غالمزاده ( )1394شایستگیهای جوانان روستایی را در زمینة
کسبوکار شناسایی کردهاند .نتیجة این پژوهش کیفی نشان داد در زمینة آموزش شایستگی به
جوانان روستایی باید به زمینة کاری ،حوزة کسبوکار و شرایط روستا توجه کرد و با
درنظرداشتن آن شرایط دورههای آموزشی را سامان داد .محمدیمهر و ملکی ()1390
پژوهشی را با روش کیفی با عنوان جستاری بر شایستگیهای مورد نیاز یادگیری مادامالعمر
دانشجویان پزشکی عمومی انجام دادهاند .براساس نتایج آن ،با توجه به ضرورت یادگیری در
حرفة پزشکی ،برنامهریزان آموزشی میتوانند در بازنگری برنامة درسی دورة پزشکی از
یافتههای پژوهش بهرهمند شوند ،دانشجویان را به شایستگیهای مورد نیاز تجهیز کنند و
یادگیرندگان را در حوزة پزشکی تربیت کنند.
روش تحقیق
روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات کیفی است .جامعة
آماری مرشدهای مستقر در شتابدههندهای دیموند ،اواتک ،فینوا و نوتک است .مرشدها
افرادی هستند که  .1کسبوکاری را راهاندازی کردهاند؛  .2برخی از آنها در موقعیت متربی
قرار گرفتهاند و سابقه و تجربه دارند؛  .3اکنون نیز در نقش مرشد کسبوکار فعالیت دارند و
بهطور مستقیم با متربی کسبوکار در ارتباط هستند؛ بنابراین ،یکی از بهترین گزینهها برای
شناخت شایستگیهای متربی هستند .علت انتخاب این شتابدهندهها ،وجود تعداد زیاد
مرشدها در یک محل ،حضور مرشدهایی با کسب تجربههای مرشدی بیش از هفت سال در
کسبوکار است .از مصاحبة نیمهساختاریافته برای گردآوری دادهها استفاده شده است .روش
نمونهگیری هدفمند ،نمونهگیری هدفدار از نوع قضاوتی است .بهاینترتیب ،محقق برای
کسب اطالعات مطلوب با افرادی که بهترین شرایط را برای ارائة اطالعات موردنیاز دارند
(تجربة راهاندازی کسبوکار ،تجربة مرشدی در کسبوکار ،داشتن دانش در زمینة مرشدی و
کسبوکار) مصاحبه کرد .مالک تعیین حجم نمونه ،اشباع نظری بود؛ مرحلهای که اضافهشدن
نمونة جدید ،شایستگی جدیدی به شایستگیهای ذکرشده توسط نمونههای قبلی اضافه
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نمیکرد .اشباع نظری با مصاحبه با نفر دهم حاصل شد و برای اطمینان از کفایت دادهها و
افزایش اعتبار یافتهها ،مصاحبهها تا نمونة سیزدهم ادامه یافت .برای گردآوری دادهها از
مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شد .ابتدا پرسشهای مصاحبه براساس ادبیات پژوهشی موجود
و چارچوب شایستگیهای متربی (کالتربک و الن )2005 ،نوشته شد (جدول  .)1نمونهای از
پرسشهای مصاحبه عبارتاند از .1 :چه شایستگیها و معیارهایی را برای پذیرش متربی
کسبوکار درنظر میگیرید؟  .2متربی برای ورود به برنامة مرشدی باید چه مهارتها و
شایستگیهایی داشته باشد؟  .3درصورتیکه قبالً متربی بودهاید ،چه مهارت و شایستگیهایی
در آن مرحله داشتهاید؟  .4یک متربی باید چه مهارت و شایستگیهایی داشته باشد تا مستقل
شود و روی پای خود بایستد؟ روایی دادههای کیفی از طریق تعریف دقیق جامعة آماری،
انتخاب درست نمونة تحقیق و طراحی پرسشهای مصاحبه براساس پژوهشهای پیشین محقق
شده است .کیفیت ابزار نیز با بازبینی و اصالح پرسشهای مصاحبه پس از انجامدادن سه
مصاحبة اولیه تأیید شد .برای اطمینان از پایایی نیز مصاحبهها تا اشباع نظری ادامه یافت .برای
تحلیل یافتههای مصاحبهها ،از کدگذاری باز و محوری استفاده شد .ابتدا از طریق کدگذاری
 320مفهوم اولیه استخراج شد که در مراحل بعدی کدها در  4بعد و  16مقوله دستهبندی
شدند.

یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

از  13نفر شرکتکننده در این تحقیق 10 ،نفر مرد و  3نفر زن بودند .حداقل عمر کسبوکار
مرشدها  2تا  15سال است .بیشتر آنها در این زمینه بیش از  7سال سابقة فعالیت داشتند .تمامی
مرشدها دارای کسبوکار و تحصیالت دانشگاهی در مقطع ارشد یا دکتری بودند 9 .نفر
تحصیالت در مقطع کارشناسی ارشد و  4نفر تحصیالت در مقطع دکتری داشتند.
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جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی
سابقة
فعالیت 

تحصیالت 

مرد

32

توسعة محصول ،شناسایی مشتری ،مدیریت مالی

2

کارشناسی ارشد برق

مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

30
31
30
37
52

زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
زن

42
47
37
38
35
33
48

ارزیابی ایدة کارآفرین از طریق مدلهای مدیریتی
توسعة محصول
ارزیابی ایده با استفاده از بوم کسبوکار
بازاریابی محتوا
راهاندازی شرکتهای نوپا ،طراحی مدل کسبوکار،
بازاریابی و شیوههای مدیریت استارتاپها
ارزیابی ایده و بازآفرینی کسبوکار
ارزیابی ایدههای کارآفرینی و سرمایهگذاری
ارزیابی ایده ،راهاندازی کسبوکار
ارزیابی ایده و بازآفرینی کسبوکار
ارزیابی ایده
طراحی محصول و بازاریابی
برنامهریزی راهبردی ،مهندسی مجدد فرایندها،
توسعة خوشههای کسبوکار ،عارضهیابی سیستمها

5
5
3
3

کارشناسی ارشد MBA

جنسیت  سن 

تخصصدرزمینةمرشدی 

15
10
8
7
7
4
5
15

دکتری مدیریت
کارشناسی ارشد کارآفرینی
کارشناسی ارشد IT
کارشناسی ارشد کامپیوتر
کارشناسی ارشد مدیریت
دکتری مهندسی برق
کارشناسی ارشد الکترونیک
کارشناسی ارشد کامپیوتر
دکتری مکانیک
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دکتری ()DBA

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،متن کامل مصاحبهها از روی فایلهای صوتی ضبطشده
بهصورت مکتوب نوشته شد تا دادههای خام برای کدگذاری فراهم شود .درادامه ،گامهای
تحلیل توضیح داده میشوند .گام اول؛ کدگذاری اولیه یا همان شناسایی شواهد از مصاحبهها
(جدول  )3به تفکیک نمونهها انجام گرفت.
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جدول  .3کدگذاری اولیه و شناسایی شواهد (نمونة مصاحبة )5

روایت 
ما معموالً خیلی منتورپذیر نیستیم ،چون در رفتارمان عادت به پذیرش
منتور نداریم .وقتی در کسبوکار مجبور میشیم که منتور و مرشد
داشته باشیم ،چیزی درمورد آن بلد نیستیم .مهمترین عامل این است
که شخص پذیرا و پذیرنده باشد.
شخصیت افراد برای پذیرش حرف دیگران منتور خیلی کمک میکند.
باید ذهنی باز برای پذیرش حرفهای مختلف داشته باشیم و بهدنبال
مشورتگرفتن از مشاور باشیم .باید قبل از هر جلسه آمادگی الزم را
بهدست آوریم .سپس شروع میکنیم دربارة موضوع پرسش و تحقیق
کردن و آمادهشدن برای بحث.
باید آمادة پذیرش چالش باشیم و برای یافتن راهحل مناسب ،مشتاق به
بحثکردن و درککردن موضوع باشیم .همچنین ،باید به حضور مرشد
و اثربخشی مرشد اعتقاد داشته باشیم و حداقل حرف مرشد را بهعنوان
یک حرف و نظر بپذیریم.
مهم است طی جلسات متعددی که برگزار میشود ،مرشد این حس رو
داشته باشد که روی نظر ارائهشده فکر شده است و پیگیری نظرهای
مرشد توسط متربی با دالیل مشخص پذیرفته یا رد شود ،مرشد باید
حس کند که شخص قبل از هر جلسه آمادگی الزم را دارد و روی
پرسشهایش کار کرده است و با مشتی اطالعات خام مواجه نشود.
معموالً جلساتی خوب برگزار میشود که فرد باید روی انتخابهای
مختلف قبل از هر جلسه فکر کرده باشد .شخص با تصمیمات
متعددی در جلسه حضور دارد و میخواهد درمورد تصمیماتی که
دربارة آن فکر کرده یا به نتیجهای رسیده است انتخاب کند .انتظاری
نیست که شخص نظر مرشد را بپذیرد و اجرایش کند .از جلسهای که
نظر مرشد را به چالش بکشانند استقبال میکنم .همیشه نیاز است فرد
منتور داشته باشد و ممکن است سطح منتور تغییر کند ،ولی همیشه
منتور دارد و تشخیص با خود فرد است.

شناساییشواهد 
 .1پذیرش منتور و مرشد
 .2شخصیتی منتورپذیر داشتن
 .3داشتن ذهن باز
 .4جستوجوی مشاوره از دیگران
 .5داشتن آمادگی قبل از هر جلسه
 .6پرسش و تحقیق درمورد موضوع مورد
بحث
 .7آمادهبودن برای بحث
 .8چالشپذیربودن
 .9توانایی درک موضوع
 .10اعتقادداشتن به توانایی و اثربخشی
مرشد
 .11تفکر دربارة نظرهای مرشد و پیگیری
آنها
 .12پذیرش یا رد نظر مرشد با دالیل
 .13آمادگی پیش از شروع هر جلسه
 .14تأمل روی پرسش از مرشد
 .15تصمیمگیری قبل از جلسه
 .16تفکر درمورد انتخاب مختلف قبل از
هر جلسه
 .17ایجاد چالش برای بحثها
 .18نیاز مستمر به مرشد و مربی

در گام دوم تحلیل ،کدگذاری ثانویه یا همان شناسایی مؤلفهها از مصاحبهها به تفکیک
انجام گرفت که در جدول  4مشاهده میشود .از آنجاکه تعداد مؤلفهها زیاد بود ،برای نمونه
فقط مؤلفههای مرتبط با بعد شایستگیهای حرفهای آورده میشود.
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جدول  .4مؤلفههای شناساییشده در بعد شایستگیهای حرفهای
مؤلفهها 
کد 

مقولهها 
ردیف  
1
2
3

توانایی همکاری در تیم
قابلیت ارائة محصول
توانایی اجرای ایده

448-327-194-106-64-48-42-39-13
362-41
385-108-66-47

4
5
6
7
8

داشتن ایدة خوب
جرئت بیان ایده
تعهدداشتن به ایده
پذیرش تیم
کامل و منسجمبودن تیم

9

شناخت بازار و مشتری

365-340-162-117-81-43
438-364-107
349-346-8
406-344-264-300
-37-369-301-195-193-180-163-161-160-116-83-74-40
422-419-418-407-374-341-323
430-387-388-386-272-312-300-235-206-166-78-77

10
11
12
13
14
15

قابلیت گسترش و رشد محصول
داشتن اطالعات در زمینة قوانین
توانایی جذب مشتری
توانایی جذب سرمایه
پیشرفت تیم براساس برنامهریزی
داشتن نگاه کسبوکاری

390-361-316-315-318-190-79-80
360-358-87
429-428-444-443-442-394-434-181-177
395-367-314
336-287-96
317-303

در گام سوم تحلیل 18 ،مقوله شناسایی و در چهار دسته طبقهبندی شد که شامل
شایستگیهای شروع رابطه ،شایستگیهای مدیریت رابطه ،شایستگیهای پایان رابطه و
شایستگیهای حرفهای میشود.
جدول  .5ابعاد اصلی شایستگیها ،مقولهها و مؤلفههای آنها 
مراحل
شایستگیهای شروع رابطه 

مقوله
آمادگی 

مؤلفه
خودشناسی
شناسایی جایگاه خود و مرشد
شناخت وضعیت و نیازهای هر مرحله
تجربة کاری و راهاندازی کسبوکار
پذیرش تیم برای همکاری 
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ادامة جدول  .5ابعاد اصلی شایستگیها ،مقولهها و مؤلفههای آنها
مراحل

شایستگیهای مدیریت رابطه

مؤلفه
مقوله
ویژگیهای کارآفرینانه خالق و نوآور
تحمل ابهام
ابتکار عمل داشتن
بلندپرواز و جاهطلب
ذهنیت کارآفرینانه
ریسکپذیربودن
مهارت واضح سخنگفتن -تفکر دید باز داشتن
توانایی صحبتکردن
مهارت گوشدادن
توانایی شنود مؤثر
احترام به مرشد و دیگران -رعایت احترام برای خود و مرشد
پذیرفتن تواناییهای مرشد
احترام به خود
قدردانی از مرشد
ایجاد اعتماد
اهمیتدادن به وقت و انرژی مرشد
تمرکزداشتن
تمرکز -پیش فعالی
فعالبودن
داشتن چشمانداز
دریافت اصل حرف مرشد
مشورتپذیربودن
داشتن اشتیاق و انگیزه
هدفگذاریکردن
وقت و انرژی کافی گذاشتن
پشتکارداشتن
سماجت در کارها
یادگیری – آموزش

قابلیت کمکگرفتن
قابلیت یادگیری
قابلیت رشد و بهبود
درونیکردن آموزشها
داشتن دانش و تخصص مورد نیاز
تأثیرپذیری از مرشد
کمک به افراد از راههای مختلف
پذیرش رویکرد تغییر
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ادامة جدول  .5ابعاد اصلی شایستگیها ،مقولهها و مؤلفههای آنها
مراحل

مقوله
چالشکردن -به چالش
کشاندن

پرسیدن -آزادیداشتن

آمادهشدن -تأملکردن

فرایند آگاهی -فرایند
مدیریت

شایستگیهای پایان رابطه

وابستگی -استقالل

مؤلفه
توانایی بحث و مذاکره
نداشتن انتظار معجزه از مرشد
بیان مسائل و مشکالت با مرشد
داشتن همة انتظارات از خود
دنبال سرنخ بودن نه جواب پرسشها
درگیرکردن مرشد در فعالیتها
توانایی پذیرش صحبتهای مختلف
توانایی پرسیدن
روراستبودن با خود و مرشد
مطرحکردن پرسشهای مولد
شناخت انواع پرسش
توانایی تأمل و تفکر
آمادگی قبل از هر جلسه
شناسایی مشکالت و تالش برای حل آنها
داشتن نظم و انضباط
پیگیری در انجامدادن امور
مهارتهای برنامهریزی و تصمیمگیری
بهعهدهگرفتن مسئولیت برای مدیریت رابطه
تالش برای ازبینبردن ترس
دانستن نیازها و آگاهی از رابطه با مرشد
مسئولیتپذیربودن
همراهکردن مرشد با خود
داشتن رابطة تیمی با مرشد
متفاوت بدون بلوغ در هر مرحله
داشتن منطق فکری
داشتن قدرت تخیل
داشتن اعتمادبهنفس و قدرت انتخاب
مدیریت استرس
تواناییهای فردی (داشتن منطق فکری ،توانایی حل مسئله
و تحلیل ،داشتن قدرت تخیل ،داشتن مهارتهای نرم،
داشتن اعتمادبهنفس و قدرت انتخاب ،توانایی پذیرش
اشتباه ،مدیریت استرس ،مدیریت رابطه ،مدیریت تعارض
توانایی مدیریت کسبوکار ،توانایی بازاریابی ،مدیریت
منابع انسانی ،توانایی رهبری ،تالش برای کسب منابع)

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،10شمارة  ،2تابستان 1396

292

ادامة جدول  .5ابعاد اصلی شایستگیها ،مقولهها و مؤلفههای آنها
مراحل

شایستگیهای حرفهای

مؤلفه
مقوله
بازخورد داخلی -خارجی دریافت بازخورد
دادن بازخورد به مرشد
انتقادپذیربودن
آشنایی با انواع بازخورد
قبول تعهد -انجامدادن تعهد تعهدداشتن
درست انجامدادن کارها
پیش از موعد مقرر
رسیدن به اهداف
رسیدن به توافق کاری
انجامدادن کارها بهصورت عملی
خودداری از کارهای همزمان
مأیوسنبودن
توانایی همکاری در تیم
تیمسازی
برخورداری از تیم مکمل و منسجم
داشتن اطالعات در زمینة قوانین
داشتن آرمان مشترک اعضا
پیشرفت تیم طبق برنامه
روحیة تعامل برد-برد
داشتن رفتار مناسب تیمی
توانایی راهاندازی ایده
ایده و محصول
توانایی منسجمکردن ایدهها
جرئت بیان ایده
تعهد به ایده
قابلیت ارائه ،گسترش و رشد محصول
توانایی پول درآوردن
شناخت بازار
توانایی جذب مشتری و سرمایه
توانایی شناخت بازار و مشتری
داشتن نگاه کسبوکاری
رعایت اخالق کسبوکار

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگیهای مورد نیاز متربی کسبوکار در
شتابدهندههای دیموند ،اواتک ،فینوا و نوتک با بهرهگیری از روش کیفی صورت گرفت و
دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته با مرشدهای این شتابدهندهها جمعآوری
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شد .یافتههای این پژوهش عالوهبر تأکید بر یافتههای مطالعات پیشین و چارچوب
شایستگیهای کالتربک ( -)2005که شامل سه بعد شایستگیهای شروع رابطه ،شایستگیهای
مدیریت رابطه و شایستگیهای پایان برای مرشد و متربی بهصورت کلی میشود -دانش و
اطالعاتی جدید در زمینة شناسایی شایستگیهای متربی ارائه میدهد .نتایج این پژوهش ،بعد
شایستگیهای حرفهای را که شامل سه مقولة تیمسازی ،ایده و محصول و شناخت بازار است به
چارچوب کالتربک اضافه کرده است .برای تیمسازی  7مؤلفه (توانایی همکاری در تیم،
داشتن تیم کامل و منسجم ،داشتن اطالعات در زمینة قوانین ،پیشرفت تیم طبق برنامه ،داشتن
رفتار تیمی مناسب ،داشتن آرمان مشترک اعضا ،روحیة تعامل برد -برد) ،برای ایده و محصول
 5مؤلفه (توانایی اجرای ایده ،جرئت بیان ایده ،تعهد درمورد ایده ،قابلیت گسترش و رشد
محصول) و برای شناخت بازار  6مؤلفه (توانایی همکاری در تیم ،داشتن تیم کامل و منسجم،
داشتن اطالعات در زمینة قوانین ،پیشرفت تیم طبق برنامه ،داشتن رفتار تیمی مناسب ،داشتن
آرمان مشترک اعضا ،روحیة تعامل برد-برد) شناسایی شده است .دو مقولة جدید شامل
ویژگیهای کارآفرینانه و آمادگی به بعد شایستگیهای شروع رابطة کالتربک اضافه شده
است .درمجموع ،به  4بعد شایستگی ( 3بعد آن بر مبنای چارچوب کالتربک که شامل
شایستگیهای شروع رابطه ،شایستگیهای مدیریت رابطه و شایستگیهای پایان رابطه و بعد
اضافهشده با عنوان شایستگیهای حرفهای) و  16مقوله ( 11مقوله بر مبنای چارچوب
کالتربک شامل پیشفعالی-تمرکز ،مهارت واضح سخنگفتن-مهارت گوشدادن ،احترام-
احترام به خود ،آموزش-یادگیری ،چالشکردن-به چالش کشاندن ،پرسیدن ،آمادهشدن-تأمل
کردن ،فرایند آگاهی ،فرایند مدیریت ،استقالل -وابستگی ،بازخورد داخلی -بازخورد
خارجی ،قبول تعهد-انجامدادن تعهد پیش از موعد مقرر و  5مقولة جدید شامل ویژگیهای
کارآفرینانه ،آمادگی ،تیمسازی ،ایده و محصول و شناخت بازار) و  90مؤلفه که بسیاری از
آنها را پژوهشهای قبلی تأیید کرده است ،اشاره شده است.
یافتههای بهدستآمده بهصورت موردی با یافتههای زکریا و فیشر ( ،)2009کانر و پونان
( ،)2012کالژن و کالتربک ( )2012و برنامة مرشدی دانشگاه کالیفرنیا ( )UCSFکه فلدمن
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( )2010تهیه کرده است ،در اشاره به شایستگیهایی چون خودشناسی ،آمادگی قبل از جلسه،
استقالل ،مسئولیتپذیری ،انجامدادن تعهدات ،اعتمادبهنفس ،مهارت مطرحکردن پرسش،
درونیکردن یادگیری ،مدیریت تعارض و ازبینبردن ترس مشابه است که جزء مؤلفههای مدل
کالتربک ( )2005هستند .عابدین و حسن ( )2012در پژوهشی با عنوان «بررسی شیوههای
مرشدی مؤثر برای توسعة متربی» ادبیات موجود را بهمنظور کمک به مرشد-متربی در توسعه
بهترین شیوه برای مرشدی مؤثر برای توسعة متربی خالصه کردهاند و به شایستگیهایی مانند
تأکید بر درک معنی بهجای انباشتی از حقایق ،احترام به توسعة شخص و جامعه ،تیمسازی و
توسعة روابط ،تبادالت بینرشتهای یکپارچه و جامع ،به حداکثر رساندن یادگیری فعال و
مشارکتی ،مشارکتداشتن و آموزش بهعنوان نتیجة ذاتی محیط اشاره داشتهاند .نایجل پین
( )2011نیز به ویژگیهای متربی خوب شامل بهکارگیری زمان برای تأمل ،آمادهبودن ،تحقیق،
تنظیم نتایج ،شفافسازی درمورد آنچه میخواهید تغییر دهید ،پنهاننکردن احساسات خود و
صادقبودن اشاره میکند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج یافتهها ،پیشنهادهایی در دو بخش پیشنهادها برای پژوهش آینده و پیشنهادهای
کاربردی مطرح میشود.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

 .1در این پژوهش ،از چارچوب شایستگیهای کالتربک ( )2005استفاده شده است که
فرایندی سه مرحلهای شامل شایستگیهای شروع رابطه ،شایستگیهای مدیریت رابطه و
شایستگیهای اتمام رابطه است .بهاینترتیب ،پیشنهاد میشود با توجه به نوع کسبوکار و
فرایند کسبوکار پژوهشهایی در راستای شناسایی شایستگیهای متربی کسبوکار صورت
گیرد.
 .2این تحقیق بهصورت کیفی انجام گرفته است .به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود
یافتههای حاصل از این پژوهش را بهصورت کمی بررسی کنند.
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 .3تحقیق حاضر از نظر منابع اطالعاتی از دیدگاه مرشدها بررسی شده است .گروههای
دیگر هم میتوانند در شناسایی شایستگیهای متربی نقش داشته باشند؛ مانند صاحبان
کسبوکارها و خود متربیها .درنتیجه ،در تحقیقات آتی میتوان بر این محدودیت غلبه کرد.
پیشنهادهای کاربردی

 .1با توجه به رونق برنامههای مرشدی ،افراد زیادی بهعنوان متربی به واحدهای ارائهدهندة
خدمات مرشدی مراجعه میکنند .این مراکز معموالً شاخصهای منظم و کاملی برای شناسایی
متربی شایسته ندارند .درنتیجه ،پیشنهاد میشود از نتایج یافتههای این تحقیق برای شناسایی و
بهکارگیری متربیها استفاده شود.
 .2نتایج این پژوهش در زمینة طراحی دورهها و برنامههایی برای تربیت متربی شایستة
کسبوکار قابلاستفاده است.
 .3در دانشکدههای کسبوکار و کارآفرینی و کسبوکار دروسی با عنوان «متربی
کسبوکار» با استفاده از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه طراحی و اجرا شود.
 .4پژوهش حاضر در شتابدهندههای تهران بررسی شده است که میتوان آن را در سایر
شهرها و صنایع مختلف بررسی کرد.
این پژوهش در کنار قوتها ،با محدودیتهایی هم مواجه بوده است؛ از جمله کمبود
پژوهشهای مشابه ایرانی و خارجی در زمینة متربی ،محدودبودن حجم نمونه به افراد مستقر در
شتابدهندهها و تعداد افرادی که با عنوان مرشدهای کسبوکار فعالیت میکنند و نبودن
مدلهای مختلف انتخاب متربی.
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