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تأثیر روشهای مربیگری بر رفتارکارآفرینانه کارآفرینان نوپا
در مراکز شتابدهی
بهاره مافی -1قنبر محمدی الیاسی -2مرتضی رضاییزاده

3

 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
.2

دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 .3استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت1398/11/28 :
تاریخ پذیرش1399/1/24 :
چکیده
تغییر رفتار ،توانایی افراد در دستیابی به اهدافشان را تسهیل میکند .مداخله برای تغییر رفتار افراد عموماً از طریق
آموزشهای مختلف حاصل میشود .با رشد استفاده از نظام مربیگری در مراکز شتابدهی ،این سؤال مطرح میشود که آیا
روشهای مورد استفاده مربیان میتواند بر روی تغییر رفتار کارآفرینان نوپا اثرگذار باشد و رفتار آنها را در جهت
کارآفرینانهتر شدن تغییر دهد؟ در این مقاله ،تالش شده تا به این پرسش با استفاده از روش شبهآزمایشی جهت بررسی تغییر
رفتار کارآفرینان نوپا پاسخ داده شود .به این منظور 18 ،مرکز شتابدهی در استان تهران انتخاب شدکه به ترتیب  188و 114
کارآفرین نوپا در ابتدا و انتهای دوره شتابدهی این مراکز به عنوان نمونه آماری مشارکت داشتهاند .نتایج به دست آمده از
دادههای پرسشنامه بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش و همچنین آزمون تی-زوجی نشانگر آن است که رفتارکارآفرینانه
کارآفرینان نوپا در طی دوره شتابدهی کارآفرینانهتر میشود .بعالوه بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مشخص شد ،این
تغییر رفتار در نتیجه روشهای آموزشمحور ،رابطهمحور و تجربهمحور مورد استفاده مربیان حاضر در این مراکز بوده و میزان
اثرگذاری روشهای مذکور به ترتیب  0/55 ،0/278و  0/211است .بنابراین روشهای مربیگری بر تغییر رفتار کارآفرینان
نوپا اثرگذار است و در این میان ،روشهای رابطهمحور مربیان میتوانند شدت اثرگذاری بیشتری را نسبت به روشهای
آموزشمحور و تجربهمحور بر روی کارآفرینان نوپا داشته باشند.
واژههای کلیدی :تغییر رفتار ،رفتار کارآفرینانه،کارآفرینان نوپا ،مربیگری کسبوکار ،مراکز شتابدهی
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مقدمه
رفتار ،شاااامل کلیه امدامات افراد اسااات که میتوان ابعاد مختلف آن نظیر فراوانی ،تداوم و
شاادت آن را اندازهگیری کرده و آن را توصاایف کرد  .)Miltenberger, 2012تغییر رفتار نیز
به فرآیندهای ایجاد دگرگونیها و تعدیالت نسبتاً پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه) افراد براساس
تجربه و تمرین گفته میشود  .)Olson & Hergenhahn, 2005رفتار افراد در زمانی که تصور
شااود ،متناسااب با برنامههای اجرایی و یا تولید محصااول موردنظر نیساات ،تغییر داده میشااود
 .)Glanz, Lewis & Lewis, 1990یکی از بخش هایی که مبحث تغییر رفتار ،در آن مورد
توجه میباشد ،حوزه کارآفرینی است .چرا که تشویق افراد به بروز رفتار کارآفرینانه ،در نهایت
میتواند راه توسااعه امتصااادی جوام را هموار نماید .)Van Stel, Carree & Thurik, 2005
بنابراین در این پژوهش ،مقصاااود از تغییر رفتار ،میزان تغییرات رفتار کارآفرینان نوپا در جهت
کارآفرینانهتر شدن میباشد .زیرا کارآفرینان نوپا ،افراد با انگیزهای هستند که با وجود مصد راه
اندازی کسابوکار  ،)Stam & Schutjens, 2006هیچ تجربه مبلی در راهاندازی کسابوکار
ندارند  .)Birley & Westhead, 1993نداشااتن تجربه مبلی این دسااته از کارآفرینان میتواند
منجر به بروز رفتارهایی شااود که احتمال شااکساات آنها را در مقایسااه با کارآفرینان کارکشااته
افزایش میدهد  .)Westhead, Ucbasaran & Wright, 2005نرخهای باالی شااکساات این
نوع از کسبوکارها مؤیّد این ادعا است .از نظر پارکر )2006 1بین  30تا  50درصد کارآفرینان
نوپا در سااال اول فعالیت خود شااکساات میخورند .مطعاً شااکساات و خرور کارآفرینان ،دالیل
متعددی دارد که برخی از آنها خارر از کنترل کارآفرین میباشد؛ اما آنچه مابل کنترل است،
آن دسته از عواملی است که به سبب رفتارهای نادرست کارآفرین نوپا و به دلیل نداشتن تجربه
و مهارت رخ میدهند .رفتارهای نادرساااتی نظیر خطاهای شاااناختی ،اعتماد بیش از اندازه به
موفقیت خود و غیره  )Hayek, 2012که اگر اصااالح و یا بهبود داده نشااوند ،میتواند منجر به
شک ست آنها شود .یک راهحل نهادی که در سالهای اخیر برای حل این م شکل کارآفرینان
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نوپا شکل گرفته ،مراکز شتابدهی 1است .)Cohen, 2013
بنیاد کافمن 2مراکز شتابدهی را سازمانهایی معرفی میکند که خدمات حرفهای ،مشاوره،
مربیگری و فضااای اداری را در مالب برنامههای رمابتی در اختیار کارآفرینان نوپا مرار میدهند
 .)Fishback et al, 2007مطالعات انجام شااده دربارهی این مراکز با توجه به جدید بودن این
مفهوم ب سیار ضعیف ا ست  .)Cohen & Hochberg, 2014بااینحال ،آنچه م سلم ا ست و در
تعریف نیز بیان شد ،یکی از خدمات اصلی این مراکز ،مربیگری کسبوکار برای کارآفرینان
نوپا اساات که با اهداف مختلفی نظیر دسااتیابی به دانش ،توصاایههای حرفهای و حمایت ضاامنی
صااورت میگیرد  .)Cohen, 2013بنابراین مربیان این مراکز ،با اسااتفاده از روشها و مهارت
های خاص خود ،نظیر تشخیص و حل مسائل کسبوکار ،حمایت از نیازها و اهداف مخاطبان،
انگیزهبخشی و اثرگذاری در یادگیری و غیره  )Hill, 2001در تالش هستند تا کارآفرینان نوپا
را به سمت ایجاد کسبوکاری جدید  )Gartner, 1985سوق دهند.
با وجود تعدد روش های مورد اساااتفاده مربیان در حوزه های مختلف De Haan et al.

 ،)2009تاکنون روش های خاص مورد اسااات فاده مرب یان مراکز شااا تابدهی برای هدا یت
رفتارکارآفرینان نوپا جهت کارآفرینانهتر شاادن ،مورد بررساای مرار نگرفته اساات و مشااخص
نیساااات که آ یا روش های مربیگری مورد اسااات فاده در این مراکز میتوا ند منجر به رف تار
کارآفرینانه شود یا خیر؟ بنابراین در این پژوهش برای پاسخ به این پر سشها ،تالش شده تا در
ابتدا مطالعات مرتبط با رفتار کارآفرینانه و تغییر رفتار مرور شاااده و بعد از آن انواع روشهای
مربیان جهت تغییر رفتار کارآفرینان بررسی شوند .در ادامه از طریق استفاده از روش تحقیق شبه
آزمایشی ،تالش شده تا فرضیههای پژوهشی بررسی و آزمون شوند.

1 Accelerators
2 Kauffman Foundation
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مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رفتار کارآفرینانه و تغییر رفتار

رفتار کارآفرینانه ترکیبی از «رفتار» و «کارآفرینی» است .رفتار ،پاسخی به نظام 1یا اندامگام

2

با محرکها یا دادههای مختلف اسااات که میتواند آگاهانه یا ناخودآگاه ،آشاااکار یا پنهان و
ارادی یا غیرارادی باشاد  .)Minton, 2013کارآفرینی نیز به فرآیند شاناساایی ،ارزیابی و بهره
برداری از فرصاااتها  )Shane & Venkataraman, 2000در مالب ایجاد کسااابوکارهای
جدید  ،)Gartner, 1985مؤسسات کوچک و توسعه سازمانهای بزرگ از طریق فعالیتهای
بازاریابی و فروش گفته میشاااود که موجب رشاااد ،اشاااتغالآفرینی و خلق ارزش Fayolle,

 )2007خواهد شد .بنابراین رفتار کارآفرینانه را میتوان پا سخهای کارآفرینان در برابر محرک
ها /فر صتهای محیطی دان ست  .)Brännback & Carsrud, 2017در مواجهه با این فر صت
ها ،کارآفرینان به صااورت آگاهانه یا ناخودآگاه ،آشااکار یا پنهان ،ارادی یا غیرارادی امدام به
فرآیند شااناسااایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصااتها میکنند که ماحصاال نهایی این کار می
تواند در مالب ایجاد یک محصول جدید ،تعریف بازارهای جدید ،مشتریان و گروههای مشتری
جدید ،ک سب مهارتها و دانش جدید نمایانگر شود .هرچند که حد اعالی آن ایجاد سازمان
جد ید اساااات  .)Gartner & Carter, 2003از اینرو ،در این پژوهش مقصاااود از رف تار
کارآفرینانه ،امداماتی اسااات که کارآفرینان انجام میدهند تا در نهایت بتوانند کسااابو کار
جدیدی را راهاندازی کنند  .)Gartner, 1985مور )1986 3ساااه دساااته کلی از رفتارهای
کارآفرینانه شااامل نوآوری ،اجرا و رشااد را معرفی کرده اساات .البته هر کارآفرین در هر دوره
کاری ،رفتاری متمایز از خود نشاااان میدهد .لذا میان رفتارهای کارآفرینان نوپا و کارکشاااته
تمایز وجود دارد  .)Middleton, 2010به این ترتیب که کلیه امدامات انجام شاااده تا پیش از
مرحله راهاندازی کساابوکار ،جزئی از رفتارهای کارآفرینانه نوپا بوده و امداماتی که در جهت
رشد کسبوکار انجام میشود ،از جمله رفتارهای مرتبط با مرحله ایجاد کسبوکار است.
1 System
2 Organism
3 Moore
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براساااس نظر بریجز )1986 1بین تغییر و تحول تفاوت وجود دارد؛ تغییر زمانی رخ میدهد
که شروع و یا تمام شدن چیزی مابل برنامهریزی و یا مدیریت برا ساس یک مدل منطقی با شد،
اما تحول یک فرآیند روانی اساات که مابلیت برنامهریزی یا مدیریت شاادن را ندارد .بنابراین در
این پژوهش از عنوان تغییر رفتار اسااتفاده شااده اساات .در این پژوهش ،مقصااود از تغییر رفتار،
تغییر رفتار کارآفرینان نوپا در جهت کارآفرینانهتر شاادن میباشااد .زیرا کارآفرینان نوپا افرادی
هسااتند که با وجود مصااد راهاندازی کساابوکار  ،)Stam & Schutjens, 2006هنوز تجربه
مبلی در راهاندازی کسبوکار ندارند  )Birley & Westhead, 1993و از آنجایی که ماحصل
رفتار کارآفرینانه به زعم گارتنر  )1985ایجاد کسبوکار جدید است ،این افراد نیازمند مراکز
حمایتی نظیر مراکز شااتابدهی هسااتند تا تواناییهایشااان برای انجام رفتار کارآفرینانه تسااهیل
گردد .از این رو ،در این پژوهش به مطالعه کارآفرینان نوپایی پرداخته شده که با وجود دا شتن
مصد کارآفرینانه ،هنوز غایت رفتار کارآفرینانه یعنی ایجاد کسبوکار جدید در آنها مشاهده
نشده است.
مراکز شتابدهی

مراکز شااتابدهی پدیدههای به ساارعت در حال رشاادی هسااتند که از سااال  2005در دنیا
مطرح شااادند  .)Cohen & Hochberg, 2014در وام این مراکز ،ساااازمانهایی هساااتند که
خدمات حرفهای ،مشااااوره ،مربیگری و فضاااای اداری را در مالب برنامههای رمابتی در اختیار
کارآفرینان نوپا مرار میدهند  .)Fishback et al, 2007یکی از اثرگذارترین برنامههای مراکز
شتاب ،برنامه مر شدی یا مربیگری ا ست .در برخی از متون با تأکید بر توجه شتابدهندهها به
یادگیری غیرمسااتقیم ،عنوان شااده اساات که شااتابدهندهها مکانیزم یادگیری غیرمسااتقیم را
دستکاری میکنند تا آن را باال ببرند .این فرآیند شامل انتخاب گزینش بهترین کسبوکارهای
مخاطرهپذیر توسط شتابدهندهها) یا صالحیت فراهم آوردن سیگنالهایی از کیفیت مرتبط و
مؤثر در جذب مشتری ،ارتباطات شبکه و مناب در آینده) می شود  .)Mindruta et al, 2016با

1 Bridges
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این حال پژوهش هالن ،1بینقام 2و کوهن )2016 3ن شانگر آن ا ست که یادگیری غیرم ستقیم از
طریق مربیان در مراکز شااتابدهی رخ میدهد و آن تغییر و شااتابی که در این مراکز دیده می
شود ،تنها به دلیل نحوه گزینش و انتخاب کسبوکارها نیست.
آموزش و شاابکه اجتماعی ساانا بنای برنامههای شااتابدهندهها بوده و میتوانند مزایای
رمابتی را برایشااان ایجاد و آنها را نساابت به سااایر شااتابدهندهها برای کارآفرینان جذابتر
نمایند  .)Clarysse, Wright & Van, 2015محتوای برنامه آموز شی یا تربیتی شبیه دورههای
آموزشی در مدارس کسبوکار است و طیف گستردهای از موارد شامل مسائل مالی ،بازاریابی،
لجستیک تا موارد مانونی و مناب انسانی را شامل و بیشتر در مالب کارگاه حرفهای و گفتگوهای
الهامبخش توسااط مربیان برگزار میشااود .مربیان وظیفه هدایت کارآفرینان را بر عهده داشااته؛
ایرادات آنها را رف میکنند ،فرصتهای جدید را برایشان بوجود آورده ،شبکهسازی میکنند
و این مابلیت را در آنها به وجود میآورند که در آینده بتوانند خود شان سرمایهگذار و م شاور
شوند .)Clarysse et al, 2015
روشهای مربیگری

مربیگری برای بهبود مهارتها ،شاااایساااتگیها و عملکرد موجود و نیز ارتقای اثربخشااای
شااخصاای یا توسااعه شااخصاای یا رشااد شااخصاای طراحی شااده اساات & Hamlin, Ellinger

 .)Beattie, 2008بنابراین به طور کلی هدف از مربیگری بهبود شرایط فعلی فرد است .در این
پژوهش ،مقصااود از روشهای مربیگری ،مجموعه تدابیر و روشهایی اساات که مربیان جهت
تغییر رفتار کارآفرینان نوپا مورد اساااتفاده مرار میدهند که در ادامه مهمترین آنها به صاااورت
اجمالی معرفی میشود.

1 Hallen
2 Bingham
3 Cohen
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روشهای آموزشمحور :به روشهایی اشاااره دارند که اطالعات و دانش کساابوکار ،از
طریق مربیان به صورت م ستقیم به شاگردان انتقال داده می شوند .این د سته از روشها در
متون در مالب موارد زیر عنوان شدهاند:
 .1انت قال اطال عات /مشاااااوره :مرب یان با فراهم کردن م ناب  ،اطال عات و مواد الزم برای
یادگیر نده ها ،موان موجود در راه یادگیری آن ها را برطرف میکن ند & Ellinger

 .)Bostrom, 1999در پژوهش الینگر 1و همکاران  )2003نیزکه ساارپرسااتان به عنوان
مربیان کارکنان معرفی شااادهاند ،وظیفه فراهم کردن مناب اطالعاتی الزم بر عهده آنان
میباشد .همچنین وظیفه فراهم کردن فیلمهای آموزشی کوتاه و جزوههای آموزشی را
نیز داشتهاند .)Chang et al, 2014
 .2استفاده از مثال ،تمثیل و استعاره :الینگر و بوستروم )1999 2در بررسی نقش مربیگری
مدیریتی دریافتند که یکی از رفتارهای تسهیلکننده آنان ،استفاده از تمثیلها ،سناریوها
و مثالها است .در پژوهشی مشابه ،الینگر و کلر )2003 3به بررسی رفتارهای مربیگری
سرپرستان در صنای پرداختهاند .در این پژوهش نیز مربیان با استفاده از تمثیل ،سناریوها
و مثال ها به یادگیری کمک میکردهاند .اساااتفاده از اساااتعاره نیز از جمله مهمترین
رفتارهای مربیان است .)De Haan, Culpin & Curd, 2011; Parkin, 2009
 .3داستانسرایی :داستانسرایی روش تعاملی و پیچیدهای است که عالممندی به تغییر را در
شاگرد پدید میآورد  .)Parkin, 2009نتایج پژوهش اِک )2006 4بیانگر آن است که
دا ستان سرایی میتواند اثر موی بر یادگیری دا شته با شد .برای این منظور ،مربی با ایجاد
محیط امن برای روایت خود به شااااگرد کمک میکند تا خود را با داساااتان هماهنا
نماید .)Vogel, 2012

1 Ellinger
2 Bostrom
3 Keller
4 Eck
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روشهای رابطهمحور :به روشهایی اشاااره دارند که مربیان از طریق ایجاد تعامل و گفتگو
با شاگردان خود درصدد توسعه شایستگیهای آنان گام برمیدارند .این دسته از روشها در
متون ،در مالب موارد زیر عنوان شدهاند:
 .1بازخورد :بازخورد شامل اطالعاتی ا ست که به فرد نحوهی چگونگی عملکردش را می
گوید .بازخورد زمانی اثربخش اسااات که دارای ویژگیهای متعامب باشاااد Baker,

 )1 :)2010مرتبط )2 ،دمیق )3 ،به موم  )4 ،خاص و  )5مابل درک .ا سمیتر 1و همکاران
 )2003با بررسااای انواع بازخورد  )Ellinger & Bostrom, 1999در مربیگری در
 1361مدیر ارشاااد دریافتند که بازخورد مربیان بر عملکرد مدیران از تأثیر مناسااابی
برخوردار است.
 .2الگوی نقش :براساااس نظر گیبسااون )2003 2اصااطالح الگوی نقش به دو مقوله نظری
اشاره دارد )1 :مفهوم نقش و تمایلی که افراد برای شناسایی افرادی که نقش برجستهای
در جامعه دارند؛  )2مفهوم مدلساااازی ،تطابق روانی مهارتهای شاااناختی و الگوهای
رفتاری بین یک فرد و ساااایر افرادی که میبیند .نتایج پژوهش ریچ )1997 3بیانگر آن
اسااات که ادراک از رفتار الگوی نقش مربیان میتواند از طریق ای جاد اعتماد سااابب
افزایش رضایت شغلی و عملکرد شود.
 .3مصاااحبههای انگیزشاای و بحثهای تعاملی :صاارف زمان و دادن اهمیت برای گفتگوی
مربی با شااااگرد از نظر گرنت 4و کاواناق )2007 5یکی از ویژگیهای مربیان حرفهای
اساات .این گفتگوها میتواند به صااورت مصاااحبههای انگیزشای انجام شااود که در این
صورت ،تغییرات سری تر و اثربخشتری را در رفتارها به وجود میآورد.

1 Smither
2 Gibson
3 Rich
4 Grant
5 Cavanagh
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روشهای تجربهمحور :به روشهایی اشاااره دارند که از طریق تجربه کردن شاااگردان رخ
میدهند .به این ترتیب که مربیان از طریق درخواست انجام اعمالی از شاگردان خود ،سبب
کسب تجربه و یادگیری آنان میگردند .این دسته از روشها شامل موارد زیر هستند:
 .1ایفای نقش :در این شاایوه ،مربی فرد را در شاارایط وامعی مرار میدهد تا شاااگرد از این
طریق شااارایط و چگونگی عمل کردن در آن مومعیت را بیاموزد .الینگر 1و همکاران
 )2003و نیز دِهان 2و همکاران  )2009یکی از رفتارهای متداول سرپرستان را به عنوان
مربیان ،ایفای نقش اعالم کردهاند .وایت 3و اگنه )2009 4در پژوهشااای در حوزه مربی
گری به این نتیجه رساایدند که ایفای نقش ،هسااته اصاالی ارتباطات میان مربی و شاااگرد
است.
 .2تأمل کردن در کار :تأمل کردن به تشاااویق شااااگرد در درک چگونگی و نحوه فکر
کردن ،احسااااس کردن و رفتار کردن خود میشاااود .اثربخشااای این شااایوه توساااط
نیکوالیدو 5و همکاران  )2017مورد تأیید مرار گرفته اسااات .در این زمینه جکساااون

6

 )2004یک مدل چهار بخشاای توازن ،وامعیت ،چشاامانداز و مابلیت) را در خصااوص
تأمل کردن ،ارائه کرده است.
 .3تکالیف چال شی -تو سعهای :ا ستفاده از تکالیف چال شی به عنوان یک روش تربیتی در
مطالعات متعددی ا شاره شده ا ست Grant & Cavanagh, 2007; De Haan et al,

 .)2009; Chang et al, 2014این دسته از تکالیف از نظر دراگونی 7و همکاران )2009
میتوانند دارای ابعاد متفاوتی باشااند ،نظیر دادن مسااتولیتهای ناآشاانا به فرد ،توسااعه
مسیرهای جدید کاری و توسعه حوزه کاری.

1 Ellinger
2 De Haan
3 White
4 Agne
5 Nicolaidou
6 Jackson
7 Dagoni
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با توجه به مرور صورت گرفته در متون مراکز شتابدهی ،این طور به نظر میر سد که تنها
تأکید مربیان این مراکز به استفاده از روشهای یادگیری غیرمستقیم است .با این حال ،براساس
نتیجه مطالعه دِهان 1و همکاران  )2009میتوان انتظار داشاات که طیف گسااتردهای از روشها
در مربیگری این مراکز اثرگذار باشاااند و از این رو نباید یک روش خاص مورد تأکید مرار
گیرد .اساااتفاده از انواع روش های مربیگری ،احتمال اثرگذاری این روش ها را بر رفتارهای
کارآفرینان و تغییر آنها در جهت کارآفرینانهتر شادن بیشاتر میکند .از اینرو فرضایههای زیر
جهت بررسی و آزمون تدوین شدند:


فرضیه  :1رفتار کارآفرینانه کارآفرینان نوپا در طی دوره شتابدهی تغییر میکند.



فرضاایه  :2بکارگیری روشهای مربیان در مراکز شااتابدهی بر روی رفتار کارآفرینان
نوپا اثرگذار است.



فر ضیه  :1-2بکارگیری روشهای آموزشمحور مربیان در مراکز شتابدهی بر روی
رفتار کارآفرینان نوپا اثرگذار است.



فرضااایه  :2-2بکارگیری روشهای رابطهمحور مربیان در مراکز شاااتابدهی بر روی
رفتار کارآفرینان نوپا اثرگذار است.



فرضاایه  :3-2بکارگیری روشهای تجربهمحور مربیان در مراکز شااتابدهی بر روی
رفتار کارآفرینان نوپا اثرگذار است.

روششناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات ،شااابه آزمایشااای پیش
آزمون-پسآزمون یک گروهی میباشاااد که در آن کارآفرینان نوپا در مراکز شاااتابدهی به
عنوان نمونه مورد بررساای مرار گرفتهاند .اسااتفاده از طرح شاابهآزمایشاای در زمانی که مصااد
پژوهش بررساای تغییر در یک متغیر باشااد ،مورد اسااتفاده مرار میگیرد و اگر اندازه متغیر مورد
بررسااای در پیشآزمون متفاوت از پسآزمون باشاااد ،گفته میشاااود که تغییر رخ داده اسااات
 .)Campbell & Stanley, 2015جامعه آماری این پژوهش ،کارآفرینان نوپای حاضااار در
1 De Haan
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مراکز شتابدهی استان تهران است که در آنها دورههای مربیگری برای کارآفرینان نوپا اجرا
میشده است .این کارآفرینان افرادی بودند که با ارسال طرح پیشنهادی و موفقیت در دورههای
انتخابی این مراکز ،وارد دورههای شتابدهی شدهاند .به این ترتیب ،در زمان شروع گردآوری
دادهها 35 ،مرکز فعال شاااناساااایی گردید و درخواساااتهایی جهت موافقت در همکاری در
پژوهش برای تمامی مراکز ارسال گردید .از این تعداد ،تقریبا نیمی از مراکز  18مرکز) موافقت
خود را برای حضاااور در پژوهش اعالم نمودند .به این ترتیب در ابتدای دوره  188کارآفرین
نوپا در پیشآزمون حضااور داشااتند و در انتهای دوره از این تعداد  114کارآفرین نوپا در پس
آزمون مشاااارکت داشاااتند .علت کاهش تعداد نمونهها در برخی از موارد در پسآزمون عدم
همکاری ایشان و در برخی موارد نیز خرور ایشان از مراکز شتابدهی بوده است.
جدول  .1متغیرها ،منابع ،پایایی و روایی پرسشنامه پژوهش
آلفا میانگین
طیف
تعداد
سؤاالت سؤاالت کرونباخ واریانس

متغیرها

مصادیق

منابع

رفتار کارآفرینانه

ایجاد کسبوکار جدید

راچ و هالسینک )2015

انتقال اطالعات /مشاوره

نیکوالیدو و همکاران )2017

3

استفاده از مثال ،تمثیل و استعاره

ریچ  ،)1997الینگر و همکاران
)2003

3

داستانسرایی

اِک )2006

روشهای
آموزشمحور

بازخورد
روشهای
رابطهمحور

روشهای
تجربهمحور

الگوی نقش
مصاحبههای انگیزشی
 /بحثهای تعاملی
ایفای نقش

اسمیتر و همکاران ،)2003
الینگر و همکاران )2003
ریچ )1997
الینگر و همکاران  ،)2003گرنت و
کاواناق  ،)2007دِهان و همکاران
)2009
الینگر و همکاران ،)2003
دِهان و همکاران )2009

21

بله/خیر

0/856

لیکرت 5
گزینهای

0/892

0/529

0/517

3
3
3

لیکرت 5
گزینهای

0/962

0/539

3
3

تأمل کردن در کار

نیکوالیدو و همکاران )2017

3

تکالیف چالشی توسعهای

دراگونی و همکاران )2009

3

لیکرت 5
گزینهای

0/87

0/526
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در این پژوهش از پرسشنامه بسته-پاسخ و برگرفته از ادبیات پژوهش استفاده شده است .به
این ترتیب برای اندازهگیری رفتار کارآفرینانه از مقیاس راچ 1و هالسینک )2015 2که توصیف
کننده رفتارهای مورد نیاز برای ایجاد کساابوکار جدید هسااتند ،اسااتفاده شااده اساات .برای
تخ صیص نمره به این سؤاالت از شیوه میانگینگیری ا ستفاده شده ا ست .همچنین برای اندازه
گیری روش های مربی گری تالش شاااد تا با ترکیب مطالعات مختلف جدول  ،)1این مقوله
مورد سنجش مرار گیرد .این سؤاالت دارای طیف لیکرت بوده است.
همچنین در این پژوهش ،جهت بررسااای میزان پایایی و روایی پرساااشااانامه ،به ترتیب آلفا
کرونباخ پایایی) و میانگین واریانس استخرار شده 3روایی) آنها محاسبه شده که در جدول
 1مابل مشاهده است .حدامل مقدار مابل مبول برای ضریب آلفای کرونباخ برابر با Moss 0/6
 )et al., 1998و حدامل میزان مورد پذیرش میانگین واریانس اساااتخرار شاااده Chin, 0/5

 )1998است .از این رو ،سؤاالت از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است.
جهت تحلیل دادههای گردآوری شده و بررسی میزان تغییر رفتار کارآفرینانه ،از آزمون تی
زوجی و جهت بررسااای میزان اثرگذاری روش های مربیگری بر رفتار کارآفرینان ،از آزمون
رگرسیون خطی استفاده شده است.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

بر اساااس نتایج به دساات آمده بیشترین کارآفرینان نوپای حاضاار در مراکز شااتابدهی،
کارآفرینان با سن  25-21سال ه ستند .بی شتر از نیمی از این کارآفرینان حدود  55در صد) را
مردان تشکیل میدهند .حدود  47درصد مشارکتکنندگان دارای تحصیالت کارشناسی بوده
که آنها را در گروه اکثریت مرار داده ا ست .در شکل  1تو صیف جمعیت شناختی نمونههای
مورد بررسی ارائه شده است.

1 Rauch
2 Hulsink
)3 Average Variance Extracted (AVE
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شکل  .1توصیف جمعیتشناختی نمونههای مورد بررسی
در جدول  2شاخصهای تو صیفی متغیرهای پژوهش درر شده ا ست .در این جدول تعداد
پا سخهای معتبر ارائه شده برای هر متغیر به همراه حدامل و حداکثر امتیازی که هر متغیر ک سب
نموده ارائه شااده اساات .جهت بررساای میزان گرایش امتیاز متغیرها به مرکز توزی  ،شاااخص
میانگین ارائه شده و از شاخص انحراف معیار برای برر سی میزان پراکندگی امتیازات ا ستفاده
شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ردیف

عنوان متغیر

فراوانی

1
2
3
4
5
6

رفتار کارآفرینانه پیش آزمون
رفتار کارآفرینانه پس آزمون
روشهای مربیگری آموزشمحور
روشهای مربیگری رابطه محور
روشهای مربیگری تجربه محور
روشهای مربیگری مربیان-کل

188
114
114
114
114
114

حداقل امتیاز حداکثر امتیاز

0
0/33
2
2
2
2

1
1
4/89
5
4/67
4/81

میانگین

انحراف معیار

0/3709
0/7003
3/6784
3/6014
3/4669
3/5822

0/253
0/17
0/556
0/545
0/484
0/482

برای آزمون فرضیه اول دال بر تغییر رفتار کارآفرینانهی کارآفرینان نوپا در طی دوره شتاب
دهی ،نمرات رفتار کارآفرینانه برای دو دوره مبل و بعد از مرار گرفتن در مراکز شااتابدهی ،با
استفاده از آزمون تی-زوجی 1مقایسه شد .جدول  3نتایج آزمون مذکور را به طور خالصه نشان
میدهد.

1 Paired Sample T-test
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جدول  .3آزمون تی -زوجی (فرضیه اول)
زور متغیر مورد مقایسه
رفتار کارآفرینانه
پیشآزمون-پسآزمون

تفاوتهای زوجی
میانگین فاصله اطمینان  95درصد
انحراف
خطای
میانگین
معیار
کران پایین کران باال
استاندارد
0/339

0/225

0/021

0/380

0/297

T

16/06

سطح
درجه
معنادار
آزادی
ی
113

0/000

با توجه به اینکه ساااطح معناداری برای آزمون تی -زوجی بین نمرات پیش آزمون و پس
آزمون رفتار کارآفرینانه برابر با  )0/000کوچکتر از میزان خطا  )0/05ا ست ،بنابراین میانگین
امتیازات پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر برابر نیساااتند .بهعالوه با توجه به مثبت بودن هر
دو کران فاصله اطمینان ،میتوان گفت که با احتمال باالتر از  95درصد ،امتیاز رفتار کارآفرینانه
پس آزمون ،بیشتر از رفتار کارآفرینانه پیش آزمون میباشد .به عبارت دیگر ،رفتار کارآفرینانه
ی کارآفرینان نوپا در طی دوره شاااتابدهی در جهت مثبت تغییر میکند .بنابراین فرضااایه اول
پژوهش مورد پشتیبانی مرار میگیرد.
جهت تحلیل فرضاایه دوم دال بر اثرگذاری روشهای مربیان در مراکز شااتابدهی بر روی
رفتار کارآفرینان نوپا ،از روش رگرسیون خطی استفاده شده است .براساس نتایج این بررسی،
ضااریب همبسااتگی  )Rبرای ارتباط بین مجموعه روشهای تغییر رفتار مربیان در مراکز شااتاب
دهی و رفتار کارآفرینان نوپا ،برابر با  0/669و ضریب تعیین  )R2برای این رابطه برابر با 0/447
میبا شد که در صورت تعدیل نمودن مقدار آن  0/442می شود .به عبارت دیگر 44/2 ،در صد
از تغییرات رفتار کارآفرینان نوپا به واسااطه به کارگیری روشهای تغییر رفتار مربیان ،مابل پیش
بینی میباشااد .برازش انجام شااده در این آزمون ،نشااانگر آن اساات که سااطح معناداری برابر با
 )0/000کوچکتر از میزان خ طا  )0/05و میزان  Fبرابر با  90/571می باشاااد ،از اینرو مدل
رگرسیونی پیشبینی کننده متغیر وابسته ،معنادار است .ضرایب مدل در جدول  4ارائه شدهاند.
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جدول  .4ضرایب رگرسیون (فرضیه دوم)
مدل
ثابت
روشهای مربیان

ضرایب استانداردشده

ضرایب استاندارد نشده
خطای
B
استاندارد
0/022
0/715
0/008
0/074

β
0/459

T

سطح
معناداری

33/080
9/517

0/000
0/000

برای تحلیل فرضاایههای فرعی دوم نیز از روش رگرساایون خطیِ گام به گام اسااتفاده شااده
ا ست .برا ساس تحلیل صورت گرفته ،ضریب همب ستگی  ،)Rبرابر با  0/617و بنابراین ضریب
تعیین  )R2برای این رابطه برابر با  0/38میبا شد که در صورت تعدیل نمودن مقدار آن 0/354
میشود .از اینرو 35/4 ،درصد از واریانس متغیر رفتار کارآفرینان نوپا ،توسط متغیرهای :روش
های آموزشمحور ،روش های رابطهمحور و روش های تجربهمحور توضااایح داده میشاااود.
برازش انجام شده در این آزمون ،نشانگر آن است که سطح معناداری برابر با  )0/000کوچکتر
از میزان خطا  )0/05ا ست و میزان  Fبرابر با  194/241میبا شد ،بنابراین مدل رگر سیونی پیش
بینیکننده متغیر وابسته ،معنادار میباشد .ضرایب مدل در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  .5ضرایب رگرسیون (فرضیههای دوم فرعی)
مدل

B

خطای استاندارد

ضرایب استانداردشده
β

T

ضرایب استاندارد نشده

ثابت
آموزشمحور )X1
رابطهمحور )X2
تجربهمحور )X3

0/770
0/086
0/163
0/066

0/011
0/018
0/016
0/017

0/278
0/550
0/211

68/669
4/674
10/075
4/209

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000

عالوه بر این ،میزان اثر گذاری روش های راب طهمحور بیشاااتر از دو روش آموزشمحور و
تجربهمحور میباشد .بر این مبنا ،معادله نرمال شده رگرسیونی به شکل ذیل میباشد:
Y= 0/278 X1+0/55 X2+0/211 X3+0/77
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بحث و نتیجهگیری
همانطورکه یافتههای پژوهش ن شان میدهد ،رفتار کارآفرینان نوپا در طی دوره حضور در
مراکز شتاب تغییر کرده و کارآفرینانهتر میشود .ادعای مطرح شده در مراکز شتاب ،بیانگر آن
ا ست که عامل ا صلی این تغییر آموزشها و امکاناتی ا ست که این مراکز در اختیار کارآفرینان
نوپا مرار میدهند  .)Clarysse, Wright & Van, 2015از این رو ،تالش شاااد تا انواع روش
های مربیگری شناسایی و جهت آزمون مورد استفاده مرار گیرد .یافتههای حاصل از این بخش
از بررساای نیز نشااانگر آن اساات که روشهای مورد اسااتفاده مربیان در مراکز شااتاب ،میتواند
عاملی در جهت کارآفرینانهتر شاادن رفتارکارآفرینان نوپا باشااد .بنابراین نتایج پژوهش حاضار،
منطبق بر نتایج پژوهش کوهن )2013 1می باشاااد که بیان کرده بود ،یکی از مهمترین راههای
یادگیری کارآفرینان در مراکز شااتاب ،مربیان و متخصااصااان حاضاار در این نوع از مراکز می
باشاااند .بعالوه این پژوهش تکمیلکننده پژوهش هالن 2و همکاران  )2016می باشاااد که به
یادگیری غیرمسااتقیم از مربیان در مراکز شااتابدهی اشاااره کرده بودند .همچنین یافتههای این
پژوهش نشااان میدهد که مربیان از انواع روشها جهت آموزش کارآفرینان نوپا بهره میگیرند
که این مورد نیز با ادعای دِهان 3و همکاران  )2009منطبق است و این موضوع نشان دهنده آن
اسااات که بهرهگیری از طیف متنوعی از روشها میتواند اثربخشااای مربیگری را نیز افزایش
دهد .با این حال ،به دلیل آن که تا پیش از این پژوهشهای مختلف به صاااورت پراکنده ،انواع
روشها را مورد بررسی مرار داده بودند ،میزان اثرگذاری آنها در کنار هم مشخص نشده بود.
برا ساس نتایج این پژوهش ،میزان اثرگذاری روشهای رابطهمحور بی شتر از سایر روشها بوده
است.

1 Cohen
2 Hallen
3 De Haan
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محدودیتها و پیشنهادها
با توجه به مشارکت محدود مراکز شتابدهی ،مدرت تحلیل آماری تضعیف شده است .این
موضوع به ویژه به سبب کاهش مشارکت در طی دوره شتابدهی به سبب خرور از مرکز و یا
عدم تمایل به مشارکت) بر پژوهش اثرگذار بوده است .با توجه به اینکه در این پژوهش،
اطالعات گردآوری شده براساس خوداظهاری مشارکتکنندگان بوده است ،احتمال تمایل افراد
به نشان دادن عملکردی باالتری از وامعیت خودشان وجود داشته و از طریق گردآوری مجدد
دادهها بر کاهش خطای این افراد تالش شده است .محدودیت دیگر این پژوهش ،عدم استفاده
از گروه کنترل برای مطابقت و کنترل تغییر مشاهده در رفتار افراد بوده است .این امکان وجود
دارد که بدون وجود گروه کنترل ،تغییر مشاهده شده ،به سبب عاملی غیر از عامل مورد پژوهش
رخ داده باشد .با توجه به آن که برگزاری دورههای مربیگری از الزامات مراکز شتابدهی بوده
و گروههای کارآفرینان حاضر در این مراکز نمیتوانند در این دورهها حضور نداشته باشند ،لذا
امکان استفاده از گروه کنترل در شرایط محیطی مورد مطالعه وجود نداشته است .با این وجود
در این پژوهش تالش شد تا از طریق بررسی پسآزمون در انتهای دوره میزان اثرگذاری مربیان
بررسی گردد.
پیشنهادهای حاصل از نتایج این پژوهش ،در دو بخش مابل ارائه میباشند :پژوهشی و
کاربردی .به لحاظ پژوهشی ،پیشنهاد میشود در مطالعههای آتی ،برای حصول نتایج مابل اتکاتر،
از گروه کنترل استفاده شود .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود در زمینهی عوامل اثرگذار بر تغییر
رفتار ،سایر عوامل مهم ،نظیر ویژگیهای مرتبط با شاگرد ،مربی ،رابطه میان آنان و سایر عوامل
محیطی مؤثر نیز مدنظر مرار گیرند .به لحاظ کاربردی نیز پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت و
اثرگذاری روشهای رابطهمحور بر روی رفتار کارآفرینان نوپا ،مربیان از این روشها بیشتر
استفاده کنند .به این ترتیب به مربیان پیشنهاد میشود به جای برگزاری کالسهای متداول
آموزشی ،از روش ارتباطات مؤثر و دادن بازخورد به کارآفرینان استفاده کنند .همچنین با توجه
به یکی از گالیههای اصلی کارآفرینان نوپا در زمان گردآوری داده در خصوص نبودن دوره
های منسجم مربیگری ،به مدیران این مراکز پیشنهاد میشود با توجه به اثرگذاری این دورهها،
اهتمام و جدیت بیشتری را برای انتخاب مربیان و برگزاری دورههای مذکور داشته باشند.
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