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دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه درکسبوکارهای کوچک و متوسط
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 .1دانشجوی مدیریت کارآفرینی واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی
 .2استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1398/11/16 :
تاریخ پذیرش1399/2/3 :
چکیده
از اهداف اصلی و مهم استفاده از مربی گری کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط ،رشد و توسعه
کارکنان و درنتیجه توسعه شرکت است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی دستاوردهای بکارگیری مربیگری کارآفرینانه
در راستای رشد و توسعه کسبو کارهای کوچک و متوسط صنعت دارویی کشور انجام شده است .این پژوهش از منظر
هدف کاربردی و با رویکردی کیفی از نوع مورد پژوهی بوده وابزار جمع آوری دادهها ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته
میباشد .برای انجام پژوهش حاضر با  16نفر از افراد کلیدی و تجربی مربیگری مصاحبه تخصصی صورت گرفت و تحلیل
یافته ها به صورت کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد .یافتهها حاکی از آن است که دستاوردهای بکارگیری
مربیگری کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور اخص ،شامل مزایای فردی مانند شناسایی
توانمندیهای بالقوه افراد کارآفرین ،سوق دادن افراد به سمت تفکر خالقانه ،تبدیل تجربه گذشته به دانش جدید ،توانایی
در هدایت فعالیتهای گروهی و تیمی ،ارائه راه حلهای خالقانه ،افزایش تحمل ابهام ،باال بردن سطح ظرفیت انتقادپذیری،
تغییر در رتبه و جایگاه شغلی ،افزایش مخاطره پذیری ،پرهیز از ناامیدی و دلسردی است و همچنین مزایای سازمانی از
جمله راه اندازی شرکتهای تابعه جدید ،توسعه و بهبود محصوالت ،نشر دانش در سطح شرکت ،افزایش نمایندگیهای
مرتبط ،کاهش شکایات مشتریان و ایجاد واحدهای ایدهپردازی است.
واژههای کلیدی :بالندگی فردی ،برنامه مربیگری ،دستاورد ،کارآفرینی سازمانی ،مربیگری کارآفرینانه

 نویسندة مسئول:

Email: m_azizi@ut.ac.ir
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مقدمه
طی سالهای اخیرشرکتهای کوچک ومتوسط به عنوان اصللیترین منلابع ایجلاد شلغل در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده است .این شرکتها نقش مهمی در ایجلاد
شغلهای جدید ،نوآوری و رشد اقتصادی ایفا کرده و بیشتر در معرض ریسکهای خلرو  ،بله
خصوص در سلالهای اولیله قلرار میگیرنلد( )Daunfeldt, Elert, & Johansson, 2016از ملیان
عوامل مؤثر(بازاریابی ،استراتژی ،اندازه سازمان و غیلره) بلر رشلد کسلبوکارهای کوچلک و
متوسط ،عامل نیروی انسانی نسبت به دیگر عوامل دارای اهمیت بسزایی میباشد .چرا که رشلد
شرکتها ازطریق افراد خالقی صورت میگیردکه منابع را بله طلور ملؤثر وکارآملد اختصلاص
میدهند و مسئولیت پرورش وآموزش سایر افراد را جهت رسیدن به اهلداف مشلترب برعهلده
میگیرند ( .)Crompton & Smyrna’s, 2012این گونه افراد در مراحل اولیهی کسلبوکار و در
مواجهه با چالشهای پیشرو ،به توصیه و راهنماییها در مورد برنامهریزی کسبوکار و اجرایلی
کردن راهبردهای بازاریابی و رقابتی ،بلرای رشلد پایلدار نیازمندنلد (2016

 .)Mihiotis,در دهله

اخیر بنگاهها و کارکنان شان به مربیگری توجه زیادی کردهاند و منلابع ملادی ،ملالی و انسلانی
زیادی را در آن سرمایهگذاری میکنند .در این بین مربیان کسب وکار بااستفاده ازرویکلرد راه
حل محور و تحریک کنندة فکری ،به دنبال تحول درافراد هستند و به کارآفرینلان کملک ملی
کنند تا مشکالت را به جای مهارکردن ،فرصلتی بلرای یلادگیری بداننلد (عزیلزی و همکلاران،
 .)1395بنگاههایی که آگاهی بیش تری نسبت به فشارهای رقابتی دارند در تلالش هسلتند تلا بلا
تدوین و بهکارگیری راهبردهای آموزشی و مهارتهای الزم کسبوکار ماننلد مربیگلری ،بله
نتایج کارآمدتری دست یابند .مربیگری یکی از روشهای آملوزش افلراد میباشلد کله بلرای
رشد ،توسعه و بالندگی نیروی انسلانی بله کلار گرفتله میشلود (Audet & Couteret, 2012; St-
2012

 .)Jean,بررسیها و تحقیقلات در خصلوص مربیگلری نشلان میدهلد ،درب عمیقلی از

مربیگری کارآفرینانه صورت نگرفته است .مربیگری کارآفرینانه روشی مناسلبی بلرای یلاری
رساندن به مدیران ،مالکان و کارآفرینان میباشد تلا بتوانلد مهارتهلا و توانمنلدیهای خلود را
شکوفا نماینلد ( .)Barrager, 2016بله زبلان دیگلر میتلوان گفلت کله مربیگلری کارآفرینانله،
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پشتیبانی کننده افراد به منظور تقویت و توسعه مهارتهای آنان از طریلق یلادگیری کارآفرینانله
در جهت شناسایی و تشخیص فرصتها اسلت ( .)McKevitt, 2015آنچله دارای اهمیلت اسلت،
تحقیقات محدود در خصوص مربیگری کارآفرینانله میباشلد( .)Audet & Couteret, 2012بلا
این حال مربیگری کارآفرینانه یک رویکرد جدیدی بلرای تسلهیل کلارآفرینی و فعالیتهلای
مرتبط با آن میباشد .مربیان کارآفرینی ازیک سو کمک و حمایتهای الزم را به کارآفرینلان
میکنند و از سوی دیگر تحریک کننده فرهنگ کارآفرینانه در کل سازمان میباشند ،بنلابراین
از میان مدلهای مختلف مربیگری ،مدل مربیگری کلارآفرینی در پاسلخ بله برخلی معایلب
روشهای تسهیل کارآفرینی در سلازمانها نیلاز بله توسلعه دارنلد .هلدف اصللی آن نیلز یلاری
رساندن به افلراد بلرای رسلیدن بله هلدفهای فلردی و سلازمانی در راسلتای دسلتیابی بله یلک
کسبوکار موفق میباشد ( .)Blumberg, 2014بلدین منظلور مطالعلهی دسلتاوردها و پیاملدهای
مربیگری کارآفرینانه میتواند شرکتها و سازمانها را در خصوص ارائله حمایتهلای فلردی
به افراد همچنین فراگیری تواناییها و مهارتهای مورد نیاز در کسبوکارهای دارویی ،جهلت
رشد و توسعه این گونه کسلبوکارها یلاری رسلاند .از آنجلا کله صلنعت دارویلی در ایلران از
صنایع نسبتاً موفقی بوده و بیشتر محصوالت دارویی علی رغم فناور محور بودن ،در داخل ایران
تولید میشلود بطوریکله خودکفلایی نسلبی در ایلن حلوزه وجلود دارد و کمتلر از  10درصلد
محصوالت این صنعت از خار وارد میشود (صنعت داروسازی ایران .)1394 ،تحقیلق حاضلر
تللالش دارد دسللتاوردهای بکللارگیری مربیگللری کارآفرینانلله را در شللرکتهای کوچللک و
متوسط را مورد بررسی قرار دهد .پرداختن به این موضوع و انجلام ایلن مطالعله از آن رو دارای
اهمیت میباشد که با توجه به شلرایط متفلاوت اکوسیسلتم کسلبوکار و کلارآفرینی در ایلران
نسبت به کشورهای دیگلر ،ابعلاد و مؤلفلههای دسلتاوردهای مربیگلری کارآفرینانله در سلطح
فردی و سازمانی مشخص و دسته بندی نشده است .بنابراین با توجله بله اهمیلت رشلد و توسلعه
شرکتها و دستیابی به بازارهای این صنعت ،میبایسلت گامهلای ابتلدایی بلرای شلناخت ایلن
دستاوردها را از دیدگاهها و نظرات صاحب نظران در این حوزه جویا شد تا ضمن توسعه نظری
و عملی این علم ،مسیر این پدیده و تحقیقات آتی هم روشنتر شود.

344

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1399

مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در واقع مربیگری یک رویکرد رشد و توسعه است که فرد تمایل بله افلزایش مهارتهلای
خود ،به کمک فرد دیگری نیاز دارد .این مفهوم در حوزههای ورزشی ،آموزشی و روانشناسلی
بسیار مورد بررسی قرار گرفته است .مربیگلری اساسلاً یعنلی سلاختار پشلتیبان مبتنلی بلر رابطله
نزدیک بین فردی که منجر به یادگیری و رشد توانایی بالقوه در بستر خاصی از تغییلر میگلردد
( .)Audet & Couteret, 2013مربیگری میتواند به همه افراد توفیق طللب و نیازمنلد توسلعه در
تمامی سطوح اتفاق بیافتد و به ویژه به کارآفرینلان جدیلدی کله بلا اسلتعداد خلود خیللی آشلنا
نیستند کمک کند ( .)McKevitt & Marshall, 2015مربیگری افراد را تشلویق میکنلد کله بله
جای توجه به نقاط ضعف و کمبودهایی که دارند بر نقاط قوت خود متمرکز شلوند .تأکیلد بلر
نقاط قوت افراد باعث کلاهش تلرب اختیلاری کلار و افلزایش بهلره وری و رضلایت مشلتریان
میشود .بنابراین با تأکید زیاد بر مربیگری نقاط قوت ،میتوانیم از توسعه و رشلد افلراد ،از راه
آگاهی آنان از خود و محیطی که در آن کار میکنند حمایت کنیم و این سبب رشد استعدادها
و تواناییهای افراد میشود و فرصتهایی را خلق میکندکه تأثیر آنان در سلازمان بله حلداک ر
برسد (.)Kyoo- joo, 2008
مربیگری به معنای افزایش بهره وری ،یادگیری ،رضایت شغلی و تغییر رفتار میباشد (

De

 .)Haan, Duckworth, Birch, & Jones, 2013دستاوردهای اولیه مربیگری اشاره به تغییر رفتار،
نگرش و تغییلرات شلناختی شلاگرد در نتیجله تعاملل بلین مربلی و شلاگرد و همچنلین افلزایش
خودباوری و افزایش سطح یادگیری است ( .)Wu, 2016بر همین اساس نتلایج بدسلت آملده از
فرایند مربیگری را میتوان بله موفقیتهلای فلردی و موفقیتهلای سلازمانی دسلتهبندی کلرد
(.)Kyoo- joo, 2008
توسعه و بالندگی فردی و سازمانی محور اصللی مربیگلری اسلت .هلدف اصللی آن یلاری
رساندن به افراد برای رسیدن بله هلدفهای شخصلی و سلازمانی در راسلتای دسلتیابی بله یلک
کسبوکار موفق میباشد (2014

 .)Blumberg,بن سلم و لخال )2016( ،مربیگلری کارآفرینانله

را حمایلت فلردی و گروهلی از افلراد بله منظللور تقویلت و توسلعه مهارتهلای آنلان از طریللق
یادگیری کارآفرینانه جهت شناسایی و تشخیص فرصتها تعریف میکنند .مربیان کارآفرین بلا
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بکارگیری ویژگیهای(دانش ،همدلی ،مهارتها و تواناییهای الزم) میتوانند باعلث کلاهش علدم
اطمینان افراد در محیط کسب وکار گردند .مربی کارآفرینی یلک تجربله یلادگیری خالقانله را
در افراد ایجاد مینماید ،که باعث افزایش توانمندیهای آنان در شناسایی و ایجلاد فرصلتهای
کارآفرینانه میگردد (.)McKevitt & Marshall, 2015
دستاوردهای حاصل از اجرای برنامههای مربیگری باعث افزایش مهارتهلا و توانلایی هلا،
روابط بهتر با دیگران ،اعتماد بله نفلب بیشلتر ،سلازگاری بلا تغییلرات ،تعلادل کلار و زنلدگی و
کاهش سطح استرس باشد .خروجی و دستاورد فرایند مربیگری در سطح فردی شامل افلزایش
سطح خودآگاهی ،افزایش رضایت مندی و افزایش تعهد شغلی است .مربیگری تأکیلد م بتلی
بر عملکرد ضعیف کاری افراد دارد ،اما یک رابطهی م بت با مدیریت استرس ،رضلایت منلدی
شللغلی ،خودبللاوری و توسللعه رهبللری و عملکللردی ایجللاد میکنللد (2012

 .)Turner,اقللدامات

مربیگری میتواند باعث افزایش سطح خودباوری و افزایش سطوح تجربه و مهارتهای افلراد
شود ( .)Xiao & Liu, 2016دستاوردهای بدست آملده در مربیگلری کارآفرینانله شلامل تغییلر
نگرش ،رفتار و دانش ،دستیابی به اهلداف و رضلایت طلرفین میباشلد ( .)Audet et al, 2012از
طرفی نتایج تحقیق کراپتن و اسلمیرنا ،)2012( 1نشلان میدهلد کله حاصلل تعاملل بلین مربلی و
شاگرد باعث خودباوری کارآفرینان ،کنترل درونی و بیرونی کارآفرینان میشلود (
Smyrna’s, 2012

Crompton

&) .به طور کلی حاصل تعاملل مربلی بلا شلاگرد باعلث تغییلر رفتلار و بهبلود

عملکرد آنان میشود و همچنین موجب تغییر نگرش ،شلناخت نسلبی بله نقلاط قلوت و ضلعف
خود و افلزایش دانلش و مهارتهلای ملورد نیلاز میشلود .یکلی از دسلتاوردهای اصللی بلرای
شاگردان در تعامل بین خود و مربیان مؤثر ،موفقیت شلغلی اسلت کله میتوانلد بله عنلوان یلک
راهکار برای موفقیت فردی واقع شود (.)Sonesh et al., 2015
موفقیتهای بیشترسازمانی در نتیجه استفاده از مربیگری شلامل ،عملکلرد سلازمانی ،حفل
استعدادها و تحول سازمانی است ( .)Bozer & R, 2018با اجرایی کردن گامهای استاندارسلازی

1. Crompton and Smyrna
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روشهای مربیگری و ایجاد همدلی بین مربی و متربی ،میتوان به عملکرد کارآفرینانله دسلت
یافت ( .)Ben Salem & Lakhal, 2016نتایج تحقیق اس تی جین و همکاران )2014( 1نیز حاکی
از آن است که تعهد سازمانی و جانشین پروری از دستاوردهای سازمانی که از روابلط مرشلدی
حاصل میگردد میباشد ( .)St-Jean et al, 2014مربیگری با تنظیم عملکرد فردی بله اهلداف
سازمانی و تیمی کمک کرده ،نقاط قوت را افزایش میدهد ،ارتباط ملیان ملدیران و تیمهلا را
باال میبرد و به افراد کمک میکند تا مسئولیت رفتارها و اقدامات خودشان را برعهده بگیرند و
افراد را تشویق حرکتی فراتر از ظرفیتهای خود مینمایلد ( .)Gabriel & Gregory, 2014نتلایج
تحقیق استی -جان نشان میدهد شناسایی و بهره برداری موفقیلت آمیلز از فرصلتها در گلرو
دستیابی به شبکههای اجتماعی که شامل مربیان میباشند که این شبکه اجتماعی تأثیر بلر فراینلد
خالقیلت در کسلبوکار جدیلد را دارد ( .)St-Jean et al., 2014بلن سللم و لخلال ( ،)2016در
مقالهای با عنوان مربیگری کارآفرینانه ،مدلسازی و اندازهگیری آن به سه بعد اصلی مدل که
شامل همدلی مربی ،اعمال استانداردهای مربی و انتظار مربی برای عملکرد کارآفرینانه پرداخته
اند .دستاوردهای آن میتواند شلامل رضلایت منلدی شلغلی ،خودبلاوری ،دسلتیابی بله اهلداف
شخصلی و تغییلر و دگرگلونی درونلی باشلد(Salem & Lakhal, 2016

 .)Benهمچنلین فتحلی

واجارگاه و همکاران ( )1393در تحقیقی نشلان دادنلد کله مزایلای فلردی ،سلازمانی و معایلب
طراحی ،اجرا و ارزشیابی از نتایج مربیگری است.
کرامپتن و همکلاران( )2012دریافتنلد کله تلاثیر مربیگلری (نقلش مربیگلری ،تمرکلز بلر
جلسات مربیگری ،نتلایج مربیگلری و رضلایت منلدی) بلر ویژگلی هلای کارآفرینلان (نوپلا)
میتواند باعث رشد عملکرد شرکتها شود ( .)Crompton & Smyrna’s, 2012نتلایج تحقیقلات
گابریل و گریگلوری ( ،)2014نشلان داد کله روابلط رفتلاری مربلی میتوانلد بلر دسلتاوردهای
شاگرد تأثیر م بتی داشته باشد که دستاورد حاصله شامل پرورش انگیزش افراد ،عملکلرد شلغلی
و افزایش خودباوری میشود ( .)Gabriel & Gregory, 2014تحقیق آودت و همکاران (،)2012

1. St-Jean et al
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به عنوان شناسایی عوامل موفقیلت مربیگلری کسلبوکار ،نشلان داد کله موفقیلت برناملههلای
مربیگری کسبوکار یعنی میزان تغییر در دانش ،نگرش ،و رفتار کارآفرین ،میزان دسلتیابی
به اهداف و میزان رضلایت طلرفین متلأثر از مشخصلههای مربلی ،مشخصلههای شلاگرد ،رابطله
مربی -شاگرد و ساختار حمایتی برای کارآفرینان نوپا بوده که از میان ویژگیها و مشخصهها،
تغییر نگرش کارآفرینان نسبت به دیگر عوامل تأثیر بیشتری خواهد داشت(.)Audet et al, 2012
بهطور کلی با بررسی مطالعات پیشین به ایلن نتیجله میرسلیم کله دسلتاوردهای مربیگلری
کارآفرینانه توسط صاحبنظران و پژوهشلگران گذشلته را میتلوان در سلطح فلردی و سلازمانی
مشاهده کرد .هرچند که دسته بندی منسجم و منظمی از آنها در این دو سطح ارائه نشده است.
روششناسی
تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و با رویکرد کیفلی از نلوع ملورد پژوهلی در صلنعت
داروسازی و با ابزار مصاحبههای نیمه ساخت یافته انجام شده است .جامعه آماری این پلژوهش،
خبرگان تجربی و اجرایی مربیگری کارآفرینانه بودهاند که سابقه مشلارکت در اجلرای برنامله
مربیگری کارآفرینانه داشتهاند .نمونهگیری در این تحقیق به صورت هدفمند انجام گرفلت .در
این راستا نمونههای انتخابی تعداد  16نفر از خبرگلان مطللع نسلبت بله موضلوع را تشلکیل داده
است .چرا که در پژوهش حاضر ،دادههای بدست آمده در اطالع رسان  15بله اشلباع رسلیدند.
سواالت مصاحبه با اتکا به پیشینه پژوهش استخرا شده اسلت .ایلن سلواالت بله صلورت واقلع
محللور دربللاره نتللایج و پیامللدهای بکللارگیری مربیگللری کارآفرینانلله طراح لی و از مصللاحبه
شوندگان پرسلیده شلد .فراینلد تحلیلل در تحقیلق حاضلر بله شلرح بیلل و بلا اسلتفاده از روش
کدگذاری باز و محوری صورت گرفته است .در این پژوهش مراحل تحلیل دادههلا بلا کملک
نرم افزار 12

 MAXQDAانجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتلدا تملام مصلاحبههای ضلبط

شده به متنهای نوشتاری ،تبدیل شدند .در مرحله بعلد هلر یلک از مصلاحبهها جملله بله جملله
بررسی شد و عبارتهایی که در آن به دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه به صلورت صلوری
و ضمنی اشاره شده بود مشخص شدند که مبنای استخرا کدهای باز قرار گرفتند .گام بعد ،بله
منظور کدگذاری محوری ،مفاهیمی که با یکدیگر در یک دسته بندی قرار داشتند را شناسلایی
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و موارد تکراری حذف شدند و موارد متفاوت در یلک بعلد یلا شلاخص جدیلد قلرار گرفتنلد.
سپب به منظور ارتباط شاخصها با هر یک از ابعاد ،ارتباطات الزم بین هر نقش و شلاخصهای
آن ایجاد شد .جهت اعتباربخشی یافتهها نتایج چندین مرحله بلا بکلارگیری راهبردهلای بلازبینی
افراد و تحلیل همگان تعدیل و اصالح شدند .بدین ترتیب برای بازبینی افلراد ،نتلایج تحقیلق بله
طور مستمر در اختیار شرکت کنندگان در تحقیق قرار گرفت و بازخوردهای ایشان درتعلدیل و
اصالح نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفت .همچنین جهت تأکید بر پایایی کدگذاریها ،تعلداد 7
مصاحبه را با مشارکت خبرگان کدگذاری کرده و از طریق ضریب کاپا میزان توافق با میزان
 83درصد که نشان دهنده توافق باال بین خبرگان بوده مشخص گردید.
یافتهها
توصیف جمعیت شناختی

در راسلتای رسللیدن بله اهللداف پللژوهش 16 ،مصلاحبه بللا  9نفللر ملدیر ارشللد و میانللی و 7
کارشناس و کارشناس ارشد انجلام شلد .از ملدیران ارشلد و میانلی  7نفلر ملرد و  2نفلر زن بلا
میانگین سنی  49سلال بودنلد 6 ،نفلر پزشلک و  3نفلر دارای ملدرب دکتلری غیلر تخصصلی
داشتند .سابقه کاری  4نفر بین  5تا  15سال 5 ،نفر بین  15تا  25سال بود و از ایلن ملیان 1 ،نفلر
دوره مربیگری کارآفرینی را گذارنده و بقیه نیز در خصوص موضوع تحقیق آشنایی کامل در
عمل داشتند .از کارشناسان و کارشناسان ارشد 5 ،نفر مرد و  2نفر زن با میانگین سنی  37سلال
و دارای تحصیالت دانشگاهی دکتری ،کارشناسی ارشدو  4نفر از آنان دارای سابقه فعالیت بین
 5تا 10سال و  3نفر بین  10تلا  15سلال بودنلد .فراینلد کدگلذاری شلامل سله مرحلله شناسلایی
شواهد ،شناسایی و ترکیب مفاهیم اولیه ،و شناسایی مقولههاست.
تحلیل کیفی در جدول ( )1نمونهای از کدگذاری اولیه آورده شده است.
درمرحله دوم کدگذاری ثانویه انجام شد که درایلن محلله ملوارد تکلراری حلذف وملوارد
متفاوت در یک بعد جدید قرار گرفتند و شاخصهای مربوط به هر یک از ویژگیها شناسلایی
شده و درنهایت جهت ارتبلاط شلاخصها بلا هلر یلک از ابعلاد ،ارتباطلات الزم ایجلاد شلد .در
جدول( )2کدگذاری ثانویه دستاوردها نشان داده شده است.
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جدول  .1نمونهای از کدگذاری اولیه دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه
مصاحبه
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شواهد گفتاری

 ....اینکه با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای که افراد دارند ،میتوانند از آنها
برای تغییر نگاهشون ،طرز فکرشون و رفتارشون بهره بگیرند و به این تغییرات
میتونند ا توانمندیهای خودشون بهتر استفاده کنند و این توانمندیها رو در بهتر
شدن فعالیتهای محوله فرار بدنند و با مهارتهای که در این جلسات دریافت
میکنند فرصتها رو بهتر شناسایی کنند و گام به گام به سمت تحقق اهداف
حرکت میکنند
...یکی از کاربردهای این گونه آموزشها برنامه ریزی در جهت توسعه فردی افراد
است یعنی نوعی از طراحی ایجاد کنند که نتیجه آن پرورش افراد و مدیران برای
جانشینی است .به نوعی کسانی که قرار است به عنوان جانشینهای آینده مطرح
شوند چه چیزی را باید داشته باشند و برای تمامی فرایندها نیاز داریم که از
روشهای مشاورهای استفاده کنیم
...دیگرنتایج مورد انتظار دستیابی به بازارهای جدید که دراین برنامه محقق خواهد
شد
هدف اجرای مربیگری این است که میبایست نگرش ارزشی در شرکت به
صورت عملیاتی در آید که پاسخگویی و مسولیت پذیری در مقابل نیازهای
مشتریان و توسعه و بهبود منابع انسانی بایستی به عنوان یک ارزش در فرهنگ
سازمانی نهادینه بشود و شکل گستردگی به خود بگیره.

کد اولیه

تقویت و پرورش توانایی و
مهارتهای کارکنان

توسعه فردی
جانشین پروری
داشتن هدف برای دستیابی
به بازارهای جدید
کسب دانش و مهارت جدید
تقویت و توسعه توانایی و
مهارتهای کارکنان
خلق نیازهای جدید برای
مشتریان

...اک ر افراد با تغییر مشکل دارند و به شدت مقاومت میکنند اون چی که در
انتهای این گونه دروهها و جلسات باید حاصل بشه اینکه فرد بتونه بر این مشکالت
کاهش استرس و اضطراب
فائق بیاد و به نوعی بر اون استرسها که در مسیر کاری خودش پیش میاد غلبه
کنه...
نتیجه فرایند آموزشی ایجاد بانک اطالعاتی از افرادی خواهد بود که میتوانند در
آماده کردن افراد جایگزین
شرایط مختلف به جای دیگران نقش ایفا کنند و برای واحدهای جدید دیگر نیاز
در مشاغل مختلف
به استخدام به بکارگیری افراد متفرقه نخواهد بود .
....هر چقدر بتوانیم نیازهای بازار را در اسرع وقت پاسخگو باشیم تعداد مشتریان
افزایش نمایندگی ها
بالقوه به مراتب زیاد خواهد شد و نیاز است تا تعداد واحدهای خدمات رسانی
افزایش یابد تا زمان در دسترس کاهش یابد.
..افراد بعد از اتمام جلسات وارد سیستم قبلی میشوند و انتظاری که از اونها میره
بروز کردن روشها و
اینکه بتونن با با دانش و تخصصی که کسب کردهاند به یک روحیه جنگ
فرایندها
طلبانهای دست پیدا کردهاند و با این روحیه شروع به بهسازی و بازسازی فرایندها و
روشهای قبلی کنند.
 ...ایجاد و ارائه محصوالت که در فاز آزمایشگاهی امتحان پب دادن و در مرحله
عملیاتی قرار میگیرند خواه ناخواه با یکسری ابهاماتی روبه رو خواهند شد .و برای
افزایش تحمل ابهام
برطرف کردن این ابهامات افراد بایستی تحمل خود را بسیار باال برده و در مقابل
این مسائل بهترین عملکرد رو داشته باشند.
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...بعد از دورهای مختلفی که برگزار شد به پیشنهاد برخی از افراد اتاق ایده راه
اندازی شد و همه افراد برای موضوعات مختلف و گوناگون هر نظر و ایدهای
داشتن رو در وایت بردهای که دور تا دور اتاق نصب شده است یادداشت میکنند
و دیگران هم نظر میدند و در نهایت هر سه شنبه نسبت به بهترین ایده و نظرات
مرتبط تشویقهای در نظر گرفته میشود
خروجی ایدههای و نظراتی که از واحد ایده و ایده پردازی بدست آمد و با
همکاری واحد تحقیق و توسعه ....منجر به ایجاد شرکت بهداشت دارو ،چکاد
دارو شد که این شرکتها در حال حاضر با توان باالیی از خدمت رسانی در حال
فعالیت هستند و همچنین ایرادی و مشکالتی که در تولید برخی محصوالت بود رو
در این مجموع شرکتها رفع گردید
...فرد باید در طی این جلسات یاد بگیره که چطور و چگونه به شکل کامال به موقع
فرصتهای داخلی و خارجی رو شناسایی کنه و برای تحقق اون از طرفیتهای
خودش در جهت به اجرا درآوردنش بهره کافی ببره
...کارکنان باید بدونن که تغییر در هر قسمت از فعالیتها اتفاق بیافته سخته و راهی
نیست که بشه برای مقابله با اون سریع عمل کرد پب باید تمام سعی و تالش و
بهن خودشون رو به این موضوع معطوف کنند که باید به یک نتیجه منطقی
برسد..
...افراد باید به این نتیجه دست پیدا کنند که میتواند با توان و مهارتهای که در
خودشان دارند بهترین نتیجهها رو بدست بیارند و به خودشان اعتقاد پیدا کنند و به
باور برسند که هر کاری رو میتوانند انجام بدند اگه به خوام ملموستر بگم کسب
که ایده یا نظری رو میدهد باید به این باور برسه که صد در صد میتواند انجام
دهد و این خیلی همه چونکه ان ابهاماتی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد نیاید
شکل واقعی به خودش بگیره
نتیجه کار مربی باید این باشد که فرد با اطالعات و مهارتی که تا به امروز کار خود
را به جلو میبرده است و فرایندها و روشهای که استفاده میکرده از امروز به بعد
با دانش و مهارت جدید این کار را ادامه بده تا با کمترین هزینه بیشترین منفعت رو
حاصل کند
 ....آنچه اهمیت دارد این است که افراد نسبت به ایدههای که در طی فرایند کاری
خودشان به مدیران و سرپرستان واحدهای مربوطه ارائه میدهند ،اعتقاد راسخ
داشته باشند که این ایدهها عملیاتی و قابل اجرا هستند .و میتوا نند مشکالت را
هموارتر نماید.
....شرکت در طول دوره فعالیت خودش سعی کرده تا تمام نظرات و ایدههای ارائه
شده رو جمع آوری کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد و این تجزیه و تحلیلها
را در اختیار دیگر واحد ها بر اساس نوع فعالیت قرار بده و این فرایند رو در حال
حاضر در شرکت به شکل نهادینه دراورده است.
پب از اولویتهای اصلی اون هم تربیت افراد خالق و کارآفرین و همچنین
جانشین پروری برای مواقعی که سازمان نیاز به افراد مشابهی در نقاط مختلف
خواهد داشت که به کار میآید دراین دانشگاهها تولید دانش رخ میدهد و این

کد اولیه

راه اندازی واحد ایده
پردازی
باال بردن و تقویت تفکر
خالقانه
راه اندازی شرکتهای
جدید
توسعه و بهبود محصوالت
موجود
شناسایی به موقع فرصت ها

پرهیز از ناامیدی و دلسردی

شناخت توانمندیهای بالقوه
باور و اعتقاد به ایدهها و
نظرات ارائه شده
افزایش تحمل ابهام
بروز کردن روشها و
فرایندها
تبدیل تجربههای گذشته
افراد به دانش جدید
باور به ایدههای ارائه شده

انتشار و تسهیم دانش

پرورشکارکنان ومدیران
خالق
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دانش باید نشر پیدا کنه و د رمسیر تولید و ارائه خدمات مناسب به مشتریان قرار
بگیره
در حال حاضر شرکت در بازار داخلی با تنوع محصوالت روبرو است م ل گیاه
دارویی سانشدن که در مقابل مشابهش بسیار کیفیت خوبی دراره و میزان رضایت
تنوع محصوالت و خدمات
مستری هم این رو نشون میدهد .این در سایه افراد خالق اتفاق افتاده است چرا که
جدید
یاد گرفتن که نیاز مستری رو چطور سنجش کنن و فرایندها به شکل خاصی تغییر
بدن تا عملکرد مطلوب بدست بیاید.
 ...برخی از ایدههای که در تیمها و واحدها به ویژه واحدهای اجرایی در زمانهای
مختلف داده شد مدیران را وادار کرد که برای پرداختن به این گونه ایدهها م ال
داروهای ضد سرطانی یک شرکت جدید در زیر مجموعه شرکت مادر ایجاد کنه ایجاد شرکتهای جدید
که چکاد دارو با همین ایده راه اندازی شد که در حال حاضر به عنوان خطوط
تولید اصلی هلدینگ محسوب میشه.
....کارکنان در واحدهای مختلف همواره در خصوص اجرا کردن کارهای جدید
و راه حلهای که میتواند مسائل را حل کند مقاومت نشان میدهند و انتظار اصلی افزایش میزان ریسک
پذیری
که از فرایند آموزشی برای مدیران ایجاد میکند اینکه آنان بتوانند در مقابل این
گونه مسائل مقاومت نکنند......

جدول  .2کدگذاری ثانویه دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه
مقوله اصلی مقولههای فرعی

مفهوما

آگاهی نسبت به نقاط قوت و ضعف
خودآگاهی

دانش و مهارت
مزایای
فردی

توانایی

شناخت توانمندیهای بالقوه
تقویت احساست درونی
باال بردن و تقویت تفکر خالقانه
تبدیل تجربههای گذشته افراد به دانش جدید
کسب دانش و مهارتهای جدید
بهبود و پیشرفت در تعامل روابط کاری با دیگران
توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیم ها
توانایی بهبود محصوالت و خدمات
تالش در تولید ایدههای نو و متنوع
تمرکز بر ارائه راه حلهای خالقانه
توانایی حل مشکالت و تصمیم گیرییهای خالقانه

خودباوری

باور و اعتقاد به ایدهها و نظرات ارائه شده
اعتقاد به محصوالت و خدمات ارائه شده

کد نمونه

م ،14م ،4م ،2م ،11م،15 ،6
م ،10م ،16م7
م ،12م ،2م ،14م ،16م،11
م ،10م ،15م،4
م ،6م ،4م ،16م8
م ،9م ،13م ،16م ،12م ،2م4
م ،14م ،1م ،11م ،4م12
م ،2م ،13م ،15م ،4م ،10م8
م ،4م ،6م10
م ،11م ،8م ،16م ،13م15
م ،8م ،9م ،13م ،15م ،14م12
م ،4م ،1م ،3م ،5م ،12م،2
م ،13م8
م ،13م ،8م ،4م ،2م ،14م،15
م ،11م7
م ،12م ،6 ،13م ،5م ،4م15
م ،6م ،2م ،13م8
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مقوله اصلی مقولههای فرعی

مزایای
سازمانی

مفهوما

کد نمونه

م ،16م ،9م ،12م ،8م ،13م،3
افزایش تحمل ابهام افراد
م ،16م4
م ،9م ،15م ،8م ،5م ،4م16
باال بردن ظرفیت انتقاد پذیری
م ،6م ،2م ،12م ،16م5
تقویت و توسعه توانایی و مهارتهای کارکنان
م ،3م ،14م ،11م5
تغییر در رتبه و جایگاه شغلی
م ،12م ،2م ،11م ،8م ،16م،13
تغییر نگرش فرد نسبت به گذشته
م3
توسعه فردی
م ،10م ،6م ،5م ،11م9
کاهش استرس و اضطراب
افزایش پذیرش ریسک کارکنان از طریق پاداش برای م ،2م ،9م ،13م ،1م ،16م15
جذب دانش
م ،13م ،1م ،3م ،5م ،16م12
بهبود مهارتها و دانش مربوطه
م ،11م ،1م ،16م ،8م5
باال رفتن حب تعهد و مسئولیت
تعهد و مسئولیت
م ،7م ،11م ،2م ،12م ،3م15
داشتن حب مسئولیت به ایدههای ارائه شده
پذیری
م ،3م ،5م ،6م ،9م12
پرهیز از ناامیدی و دلسرد شدن
م ،9م ،2م ،8م11
ایجاد شرکتهای
ایجاد و راه اندازی شرکتهای تابعه جدید
جدید
م ،7م ،9م ،2م ،1م14
توسعه و بهبود محصوالت موجود
م ،16م ،12م ،1م ،3م ،9م،16
بروز کردن روشها و فرایندها
م15
بهبود و توسعه
م ،8م ،13م ،6م ،2م11
خالقیت در تولید محصوالت جدید
محصول و
خدمات
م ،5م ،8م16
افزایش کیفیت محصوالت و خدمات
م ،1م ،8م ،9م ،13م ،10م،6
افزایش تنوع و مقدار محصوالت و خدمات جدید
م15
م ،1م ،3م ،8م ،15م ،6م11
پرورش کارکنان و مدیران خالق
جانشین پروری
م ،15م ،8م ،7م ،6م10
آماده کردن افراد جایگزین در مشاغل مختلف
م ،7م ،2م ،13م ،16م ،6م3
فراگیر شدن انتشار دانش جدید
شکلگیری جو
تسهیم دانش
م ،2م ،8م ،13م9
راه اندازی واحد ایده پردازی
م ،5م ،1م ،12م ،9م ،6م ،7م،9
خلق نیازهای جدید برای مشتریان
م ،10م15
م ،2م ،16م ،3م15
کاهش شکایات مشتریان
بازار
م ،12م ،9م10
افزایش نمایندگی ها
م ،8م ،12م ،10م ،16م ،6م،15
افزایش مشتریان
م9
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود یافتههای ایلن تحقیلق در دو بعلد کللی فلردی و
سازمانی دسته بندی شدهاند که هر کدام اجزا و عناصر خلود را داشلته و در شلکل  1نشلان داده

کاه

موجود
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ف
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شده است.

 .1یامدها و دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه
همانگونه کله در شلکل  1مشلاهده میشلود ،مطلابق بلا اهلداف ایلن تحقیلق ،دسلتاوردها و
پیامدهای مربیگری کارآفرینانه در دو سطح فردی و سازمانی دسته بندی شده است .هلر چنلد
که از نظر ماهیتی این دو جدا از هم نیستند و دستاورد در یلک حلوزه روی دیگلری تاثیرگلذار
است اما به منظلور فهلم سلادهتر چنلین دسلته بنلدی ارائله شلده اسلت .اگلر بخلواهیم از منظلر
مربیگری کارآفرینانه توجه کنیم ،هدف اصلی این نوع مربیگری توسعه کارآفرینی در سلطح
فلردی و سللازمانی اسلت .چللرا کلله نتیجله و پیامللد آن توسللعه مهلارت ،شللناخت و ویژگیهللای
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کارآفرینانه در سطح فردی و از طرف دیگر زایش کسبوکار جدید ،توسعه محصوالت فعللی
و گسترش بازار از ویژگیهای و دستاوردهای کارآفرینی شرکتی و سازمانی است.
بحث و نتیجهگیری
ایلن پللژوهش بلله منظللور شناسللایی دسلتاوردهای بکللارگیری مربیگللری کارآفرینانلله بللرای
کسبوکارهای کوچک و متوسط با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا صورت گرفته اسلت.
یافتههای این تحقیق براساس دادههای حاصل از مصاحبه با مدیران و کارشناسان و مطللع نسلبت
به این حوزه حاصل شده است که بیلانگر دسلتاوردهای بکلارگیری مربیگلری کارآفرینانله در
کسبوکارها است .با توجه به اینکه تحقیق منتشر شدهای در این خصلوص در کشلور صلورت
نگرفته است و بدیع بودن این موضوع در کشور ،میتوان ادعا نمود که ایلن پلژوهش میتوانلد
برای پرداختن به چنین موضلوعی و توجله بیشتلر بله آن در حلوزه توسلعه و بالنلدگی افلراد و
مدیران در کسبوکارهای کوچک و متوسط شروع مناسلبی باشلد .یافتلههای پلژوهش حاضلر
حاکی از آن است که دستاوردهای بکلارگیری مربیگلری کارآفرینانله بلرای کسلبوکارهای
کوچک و متوسط شامل  2بعد اصلی11 ،مقوله فرعی و  38زیر مقوله و ویژگی میباشد.
دراین میان بعد مزایای فردی به عنوان بعدی اصلی در دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه
در برخی از مؤلفه کلی مزایای فردی براساس دیدگاه و نظرات مصاحبه کنندگان با شش مقولله
خودآگاهی ،خودباوری ،تعهد و مسئولیت ،توسعه فردی ،دانلش و مهلارت و توانلایی توصلیف
شده است که هر کدام از یک منظر این مؤلفهی کلی را پوشلش داده انلد .هملانطور کله نتلایج
مصاحبه با افراد کلیدی این پژوهش نشان داد خودآگاهی در ویژگیهایی نظیر آگلاهی نسلبت
بلله نقللاط قللوت و ضللعف ،شللناخت توانمنللدیهای بللالقوه ،تقویللت احساسللات درونللی کلله در
تحقیقلات گذشلته پژوهشلگران (

& Baron & Morin, 2011; De Haan et al., 2013; Gabriel

 ;Gregory, 2014; Hatler & Kauffeld, 2014; McCarthy, 2014فتحلی واجارگلاه )et al., 1393
نیز بر آن تاکید شده اسلت خودبلاوری در ویژگیهلایی همچلون بلاور و اعتقلاد بله ایلدهها و
نظرات ارائه شده ،اعتقاد به محصوالت و خدمات ارائه شده ،افزایش تحمل ابهام افلراد کله در
این خصوص نیز برخی از تحقیقات ،محققانی همچلون ( Ladegard & Gjerde, 2014 ; Memon
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& Kamariah, 2015 ; Gabriel & Gregory, 2014; St-Jean, 2012 ; Sonesh et al, 2015 ; De
 )Haan & Nieb, 2015 ; Baron & Morin, 2011 ; Crompton & Smyrna’s, 2012بلدان اشلاره

کردهاند توانایی در ویژگیهای نظیر توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیم هلا ،توانلایی بهبلود
محصوالت و خدمات ،توانایی حل مشلکالت و تصلمیم گیریهلای خالقانه کله در ایلن ملورد
پژوهشهای متعددی به (توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیمها) تاکید شلده اسلت (
;; Memon & Kamariah, 2015

& Bozer

 )Jones, 2018 ; Rosha, 2015توسلعه فلردی در ویژگیهلای

همچون باال بردن ظرفیت انتقاد پذیری ،تقویت و توسعه توانایی و مهارت کارکنان ،تغییر رتبله
و جایگاه شغلی ،تغییر نگرش فرد نسبت به گذشته ،کاهش استرس و اضطراب ،افزایش پذیرش
ریسک ،بهبود مهارتها و دانش مربوطله کله در تحقیقلات پیشلین بلدانها اشلاره شلده اسلت
(

Hatler & Kauffeld, 2014; Rosha, 2015; De Haan et al, 2013; Ben Salem & Lakhal,

2016; Audet & Couteret, 2012; Crompton et al, 2012; Wu, 2016; McKevitt & Marshall,
 )2015دانش و مهارت در ویژگیهلای نظیلر کسلب و دانلش و مهارتهلای جدیلد ،بهبلود و

پیشرفت در تعامل روابط کاری یا دیگلران نیلز در پژوهشهلای محققلانی ماننلد (

McCarthy,

 )2014; Memon & Kamariah, 2015; Rosha, 2015بدان تأکید شده است و تعهد و مسلئولیت
در ویژگیهای همچون باال رفتن حب تعهد و مسئولیت ،داشلتن حلب مسلئولیت بله ایلدههای
ارائه شده و پرهیز از ناامیدی و دلسرد شدن ظاهر میشودکه در این خصلوص نیلز پژوهشلگران
متعدد بر ایلن زیرمقولله هلا ( & Crompton & Smyrna’s, 2012; Gan & Chong, 2015; Hatler
2014

 ;Kauffeld,عزیزی و گودرزی .)1395 ،همانطور که نتایج این پلژوهش نشلان داد مولفله

کلی مزایای سازمانی با پنج مقوله بازار ،شگلگیری جو تسهیم دانش ،جانشین پروری ،بهبلود و
توسعه محصول و خدمات و ایجاد شرکتهای جدیدتوصیف شلده اسلت کله ایلن پلنج مقولله
دارای زیر مقولههای همچون توسعه بهبود محصوالت موجود که تحقیقلات پیشلین نیلز بلر آن
تاکیلد مینمایلد ( )St-Jean, 2012 ; Ben Salem et al, 2016بلروز کلردن روشهلا و فراینلدها
(

& Bozer & R, 2018; De Haan & Nieb, 2015; Grover & Fumham, 2016; Hatler

2014; McCarthy, 2014

 ،)Kauffeld,پللرورش کارکنللان و مللدیران ،کلله محققللان پیشللین

( ،)McCarthy, 2014; De Haanet al, 2013نیز بلر آن تاکیلد شلده اسلت توانمندسلازی افلراد،
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فراگیر شلدن دانلش کله در تحقیقلات قبللی نیلز ملورد تاییلد بلوده اسلت (

;Kyoo- joo, 2008

 ،)Ladegard & Gjerde, 2014; McCarthy, 2014; Rosha, 2015در اینجا هم مورد تاکیلد بلوده
است با توجه به یافتههای تحقیق عالوه بر ویژگیها و مؤلفههای که در تحقیقلات پیشلین بلدان
اشاره شده به مؤلفههای همچون باال بردن و تقویلت تفکلر خالقانله ،تبلدیل تجربلههای گذشلته
افراد به دانش جدید ،تالش در تولید ایدههای نو و متنوع ،تمرکز بر ارائله راهحلهلای خالقانله،
افلزایش پللذیرش ریسللک کارکنللان از طریللق دادن پللاداش بللرای جللذب دانللش ،داشللتن حللب
مسئولیت به ایدههای ارائه شده ،ایجاد و راه اندازی شلرکتهای تابعله جدیلد ،توسلعه و بهبلود
محصوالت موجود ،افزایش تنوع و مقدار محصوالت و خدمات جدید ،راه اندازی واحلد ایلده
پردازی ،خلق نیازهای جدید برای مشتریان ،افزایش مشتریان ،افزایش نمایندگی هلا ،نیلز اشلاره
کرد که به ادبیات مربیگری کارآفرینانه افزوده شد.
پیشنهادها
یافتههای این پژوهش نشان دهنده اهمیت اسلتفاده از مربیگلری کارآفرینانله بلرای رشلد و
توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط است .پیشلنهادهای کلاربردی و تحقیقلاتی در جهلت
تحقق اهداف شرکتها مفید به نظر میرسند :نخست اینکه ،با توجه بله ایلن کله نتیجله مطالعله
حاضر نشان میدهد که خودآگاهی کارکنان و مدیران یکی از مزیتهای فلردی دسلتاوردهای
مربیگللری کارآفرینانلله میباشللد .بنللابراین پیشللنهاد میشللود کلله از مربیللانی کلله در حللوزه
کسبوکارهای کارآفرینانه دارای تجربه کافی هستند برای یلاری رسلاندن بله افلراد خلالق در
جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف خود ،استفاده نمایند .دوم ،با توجه به نقش دانش در ارتقای
مهارتها و تواناییهای افراد که به عنوان مزیت سازمانی مطرح میباشلد ،پیشلنهاد میگلردد کله
مدیران و سرپرستان فرهنلگ مربیگلری کارآفرینانله را جهلت نشلر دانلش ملیان کارکنلان و
مدیران فراهم نمایند .سوم ،با توجه به این که نتایج پژوهش حاضلر نشلان میدهلد کله جانشلین
پروری به عنوان مزیت سازمانی مطرح میباشد ،پیشنهاد میگلردد ،ملدیران و سرپرسلتان بلرای
داشتن افراد کارآمد و اثربخش در حوزههلای مختللف ،برنامله جلامعی را طلرح ریلزی نماینلد.
چهارم ،نتایج این مطالعه حلاکی از آن اسلت کله دسلتیابی بله بلازار و مشلتریان جدیلد یکلی از
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دستاوردهای مربیگری کارآفرینانه میباشلد ،للذا پیشلنهاد میشلود بلرای تحقلق چنلین هلدفی
آموزشهای ارائه شده متمرکزتر و هدفمندتر گردد .پلنجم ،پیشلنهاد میشلودکه در شلرکتها،
واحدهای ایده پردازی راه اندازی گردد تا افراد بتوانند ایدهها و نظرات خود را بلا یکلدیگر در
میان بگذارند تا بتوانند گامهای مهملی در بهبلود و توسلعه محصلوالت و خلدمات را بردارنلد.
ششم ،پیشنهاد میشود جهتگیری ملدیران و سرپرسلتان در بهرهگیلری از رویکلرد مربیگلری
کارآفرینانه برای توانمندسازی کارکنان یک رویکرد کارآفرینانه باشد.
تحقیللق حاضللر از نظللر منللابع اطالعللاتی از دیللدگاه مربیللان و شللاگردانی کلله در برنامللههای
مربیگری شرکت کرده و یا مربی بودهاند بررسی شده است از ایلن رو پیشلنهاد میشلود تلا در
تحقیقات آتی از دیگر گروهها مانند بنیانگذاران و صلاحبان کسلب وکارهلای نوپلا و غیلره نیلز
درجامعه آماری مورد استفاده قرار گیرند .پیشنهاد دوم آنست کله ایلن تحقیلق در سلطح کیفلی
مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی از نظر کمی نیز مورد بررسلی قلرار
گیرد تا به شناسایی جایگاه و سطح مفاهیم و ارتباط آنها نسبت به هملدیگر پرداختله شلود .بله
عنللوان پیشللنهاد آخللر مللی تللوان گفللت ،بللا مطالعللات تطبیقللی و الگللوبرداری از دیگللر صللنایع
دستاوردهای بیشتری بهدست آمده و امکان مقایسه نیز به وجود میآید.
تحقیق حاضر در کنار یافتههای اصیل و منحصر به فرد دارای خالهایی هلم بلوده اسلت کله
میتواند فرصتی برای محققان آینده باشد .یکی از این محلدودیتها مربلوط بله جامعله آملاری و
مشارکت کنندگان تحقیق بوده است که محدود به مربیان و خبرگلان تجربلی ایلن حلوزه بلوده
اسللت ،در صللورتیکه میتللوان از سللایر بی نفعللان مربیگللری کسللبوکار و کللارآفرینی هللم
دستاوردهای مربیگری را شناسایی کرد .محدودیت دوم مربوط به مقطعلی بلودن ایلن تحقیلق
است در صورتیکه برای شناسایی جلامع دسلتاوردها و اثلرات مربیگلری میتلوان بله صلورت
طولی و در طی زمانهای مختلف مورد رصد و بررسی قرار داد .محدودیت سوم ایلن پلژوهش
هم به ماهیت پژوهش کیفی بر میگردد که نتایج آن قابل تعمیم به سایر صنایع و جامعه آملاری
نیست .بنابراین میتوان با استفاده از روشهای کملی و بلا جامعله آملاری گسلترده و در صلنایع
مختلف به مطالع دستاوردهای مربیگری پرداخت.
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