
 فصلنامه توسعه کارآفرینی، دورة 15، شمارة 1، بهار 1401 )1-20(

 اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی
 

 3سیدرسول حسینی -2محمد عزیزی -1مصطفی اسالمبول چی
 

 
 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 1

 دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینیدانشیار گروه توسعه کارآفرینی . 2

 استادیار گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان. 3

 15/11/1400: رشیپذ خیتار  03/05/1400: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :نویسندة مسئول Email: m_azizi@ut.ac.ir  

 DOI: 10.22059/JED.2022.323146.653657 شناسه دیجیتال

 چکیده
 بوم کارآفرینی است کهزیست پایدارتوسعه برای تازه ی منتورهای کارآفرینی نگرشگیری و پرورش بهرهموضوع 

درخور توجه امری  ،کار یعنی سرمایه انسانیوترین رکن فضای کسببرای حفظ و احیاء مهمضرورت پرداختن به آن 
ضمن و در این رابطه،  گرفتهشکلکارآفرینی  یپرورش منتورها شناسایی اکوسیستمپژوهش حاضر با هدف  است.

و  کاربردی، نتیجهاز منظر این تحقیق  است. پرداخته گیری آنبوم و محیطی شکلزیست  عواملتبیین به تشریح مفهوم، 
های  مصاحبه از ازیاطالعات موردن یگردآور یبرا گیرد.قرار میکیفی گروه کانونی،  از منظر نوع در زمره تحقیقات

 نامه استفاده شده است.پرسش ها در هنگام اجرای تکنیک دلفی فازی ازبرای تایید کیفیت داده ونیمه ساختار یافته 
های دهندهخبرگان منتوری کارآفرینی فعال در شتاب بوده است.1398و  1397قلمروی زمانی این پژوهش، سال های 

 11گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلولة برفی تحقیق را تشکیل دادند. نمونه کنندگانمشارکت، استان تهران
دولتی در بعد عوامل  و سازمانی عوامل منتوری، پرورش و مقوالت آموزش ه ها نشان می دهدیافتنفر انتخاب شدند. 
مفهوم، الگوی اکوسیستم  12به همراه  منتوری در بعد عوامل غیررسمی خانواده و منتورپرور فرهنگ رسمی و جامعه و

 پرورش منتور کارآفرینی را تشکیل میدهند.
 

 منتور ،کارآفرینی انسانی، عوامل غیرسمی، فرهنگ منتوری، اکوسیستم، سرمایه های کلیدی:واژه
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Abstract 
The issue of exploiting and nurturing entrepreneurial mentors is a new approach to the 

sustainable development of the entrepreneurship ecosystem. The present study was formed 

with the aim of developing ecosystem of entrepreneurship mentors and in this regard, while 

explaining the concept, has explained the ecological and environmental factors of its 

formation. This research is exploratory in terms of purpose, developmental in terms of result, 

and qualitative in terms of data type. Interview and questionnaire tools were used to collect 

information and confirm their quality. Content analysis methods were used to extract 

information from the interview data. Entrepreneurship mentors in accelerators in Tehran 

province formed the research participants. Sampling was purposeful and 11 participant were 

selected using the snowball method. Findings show that the categories of mentoring education, 

organizational and governmental factors in the dimension of formal factors and society and 

mentoring culture and mentoring family in the dimension of informal factors along with 12 

concepts form the model of entrepreneurial mentoring ecosystem. 

 

Keywords: Ecosystem, Mentor, Entrepreneurship, Human capital, Mentoring culture, 

Informal factor 
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 مقدمه
 عماده موضاوعات اولویات داری کاارآفرینی کشاور از پرورش منتورهای موفق در عرصه

توساعه کاارآفرینی  هایبرناماهاران و مجریاان ذهای سیاساتگریزیولی مغفاول در برناماه است

 النیالتحصااباارای فار  ازیااموردن یهایسااتگیاز شا یامتنااوع و گسااترده یهافهرساات اساات.

 هایساتگیر شاده اسات تاا افاراد ضامن برخاورداری از ایان شادانشگاهی در سطح جهانی منتش

. اماروزه نادیهای کاری قرن بیست و یکم بهتر جذب شاده و مارترتر عمال نمابتوانند در محیط

در . انادوکار را کساب نکردهکساب ازیاضاروری موردن یهادانشگاهی مهارت النیالتحصفار 

ولای  رودیایی ضروری باه شامار مااین راستا مشخص است که دانش و تخصص فنی یک توان

گفت کاه کارآفریناان نوپاا هام در  توانیمبنابراین  (؛1396نژاد، )مطهری ستیکافی ن ییتنهابه

شاکاف باه باا توجاه نباشاند.  منادبهرهکاافی  ازیاموردنی هاامهارتکار از وابتدای مسیر کسب

 هااایفعالیتو نتااایع عملاای کااارآفرینی مراکااز آموزشاای  التحصاایالنفار موجااود بااین دانااش 

ضاع  در بهاره بارداری عدم کارایی الزم و کاافی فراینادهای آموزشای و مسئله  کارآفرینان؛

انتقااال  جهااتپیشاارو  و کسااوتبهااای کارآفرینااان پیش روشاامند و ماانظم از تجااارب گااران

مطالعاات صاورت گرفتاه در  ، قابال مشااهده اسات.ایشان به نسل بعدی کارآفرینان هایآموزه

آن نمایانگر  مختل  آموزش و توسعه منابع انسانی، هایروشوص سنجش میزان اتربخشی خص

 هایشایوهتارین براز  در زماره یکای ،کساوتپیشخبرگاان  از تجاارباست کاه بهاره گیاری 

فاار  از  توانادمی روش. ایان آیادبه حسااب میسرمایه انسانی  سریع استعداد و رشد شکوفایی

 ،فردی هایالیهدر افزایش سطح کارآمدی و بهبود عملکردشان در ،شغلی افراد هایمحدودیت

. باا توجاه باه تاازه باودن (Egan & Clark, 2019)را ایفاا نمایاد ایبرجستهتیمی و سازمانی نقش 

از جمله مقوالتی است کاه هناوز "ینیپرورش منتورکارآفر" موضوع منتوری کارآفرینی، مسئله

ضارورت  ینشاان دهنادهدالیال مساتند فراوانای  شناخت کافی در خصوص آن وجاود نادارد.

در درجاه اول، مسائله ضارورت احیااء اسات؛ پرداختن به موضاوع پارورش منتاور کاارآفرینی 

کساوت از طریاق انتقاال تجاارب بر یادگیری و توسعه کارکناان پیش هاشرکتگذاری سرمایه

کاارآفرین  هایساازمانشایسته برای آینده  هایجانشینایشان به نسل بعدی کارکنان و پرورش 
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باشد. با حذف کارکنان نوآور پیشرو ازچرخه بالندگی شرکتی و فردی، شاکاف عمیقای در می

 شاودکارهای کوچک ایجااد میوو پایداری کسب کارآفرین هایسازمانروند تحقق اهداف 

.(Xi, et al, 2018)کارآفریناانکارآفریناناه اسات کاه یاادگیری مسئله ضارورت ، در درجه دوم 

وکار خاود باه عناوان یاک منتای بالقوه در آغاز فعالیت و کارآفرینان فعال بارای تاداوم کساب

ای خود بایاد توسعه فردی و حرفهبرای  ی کارآفرینی نیزمنتورهاکارآفرینی آنرا درک کرده و 

در درجااه سااوم، لاازوم تباادیل یااک کااارآفرین  (Kaptein, 2019).نمایناادباار روی آن تمرکااز 

در جایگاه یک منتاور کاارآفرینی شایساته  فردبر پرورشی است که با اینکار کسوت به راهپیش

خود را به منتی منتقل کرده و در نهایت از وی یک شناختی -مهارتی هایقابلیت عمده تواندمی

 هااییروشدر درجاه چهاارم، ضارورت باه کاارگیری و  (Kelly, 2019)کارآفرین موفق بسازد

ای برای آماوزش بزرگسااالن سنی، جنسیتی، مهارتی و حرفه یهاویژگیکاربردی و متناسب با 

 هاایویژگییاادگیری و درک  هاایتئوریاست که به منظور بررسی و تطبیق میزان اتربخشای 

 ,Aryani).گیاردمیایشان صورت  هایقابلیتمشترک آنان با درنظر گرفتن عالئق، استعدادها و 

رورش منتاور کاارآفرینی، کمتار ماورد توجاه عوامل محیطی و اکوسیستم پااز آنجا که  (2019

این تحقیق در اولاین گاام تاالش  محققان، کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی قرارگرفته است؛

پرداختاه و ایان  شناسایی فضای کلی حاکم در یک روند پرورشیتبیین عوامل و دارد نسبت به 

معرفای در ایان حاوزه  رتعمیاقپرورشای  هایبرناماهحرکت را آغازی بارای طراحای درسات 

بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی  .کندمی

 می باشد. 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ای از باازیگرانی  عنوان مجموعاه یک اکوسیستم کارآفرینی به :کارآفرینیمنتوراکوسیستم 

 کنناد کاه کاارآفرینی را فعاال مای که به نحوی عمال مای اند تعری  میشوند که به هم وابسته

سازند. این ساختار و فرایند در یک شرایط خاص نهادی و فیزیکی قرار دارد کاه اداره و اقادام 

اکوسیسااتم منتااور  (.Stam, 2014)سااازد بعاادی فراینااد کااارآفرینی را ممکاان یااا محاادود ماای

ر پارورش منتاور کاارآفرینی در نظار کارآفرینی به عنوان مجموعه عوامل محیطی اتار گاذار با
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 گرفته می شود.

 ناهیزم کیدر  ،یبهبود عملکرد شغل ،یگرمربی از هدف :2یگریو تفاوت آن با مرب 1یمنتور

و  ،ظرفیت های باالقوه یتوسعه ،یهدف از منتوردر صورتی که  است. یدانش ای یخاص مهارت

در  اسات. نادهیآ یاهاداف شاغل یباه ساو یفراتار از شاغل فعلا یحرکتا یبارا افارادکمک به 

در در حالیکاه  وجاود دارد. فاردکار باا  یبرا یخاص یبه طور معمول چارچوب زمان ،یگریمرب

 (.1398کورتیس؛شود)  یم  یتعر نیزمان نامع کی یبرا شتریرابطه ب نیا ،یمنتور

تبیاین  یاایک برنامه منتاوری بررسی مفهوم پرورش منتور موضوعی فراتر از  :پرورش منتور

باه سااخت  ،است. این مسائله در ساطحی فراتار از رواباط ماذکور 3)شاگرد(منتی رابطه منتور و

ای آناان از ای و فراحرفاهحرفاه هااینگرششخصیت انسانی منتورها با تاکید بر توسعه بینش و 

منتورها  .پردازدمیتوانمندساز شخصی و اجتماعی  هایبرنامهطریق حضور و مشارکت فعال در 

به ارتقااء توانمنادی  ،فردی در حوزه منتوری هایمهارتهای رسمی و کسب وه بر آموزشعال

تربیتای و اداراکای نیااز دارناد تاا در اولاین قادم باا پارورش شخصایت -شاناختی هایحوزهدر 

ای را در خاود ایجااد فراحرفاه هاایویژگیای و اجتماعی خود بتوانند ظرفیتی مطلاوب از حرفه

 ,Ni).شکوفایی استعدادهای باالقوه نهفتاه در منتای خاود را فاراهم کنناد کرده و زمینه کش  و

2013)  
تبدیل یک کارآفرین  منظور از مفهوم پرورش منتور کارآفرینی، :پرورش منتور کارآفرینی

بارای کماک باه  ایی حرفاهداوطلب و مشاتا  باه یااددهی باه یاک منتاور کاارآفرین با تجربه،

کاه دارای  ایان افاراد کار است. بدین ترتیب،وکسب و توسعهود بهب در راستای نوپا کارآفرینان

قاادر  هساتند، نگرشای کساب شاده هایصاالحیتو آموختاه  رفتااری هاایدانش فنی، مهارت

توساعه  بارایرا  هااآنخواهند بود سایر کارآفرینان را توانمند کارده و زمیناه رشاد و بالنادگی 

اشااره  1دیگار از تحقیقاات در جادول شاماره  . برخی(Young, 2015)اقتصاد ملی فراهم آورند

 شده است.

                                                           
1 Mentoring 

2 Coaching 

3 Mentee 
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 . مروری بر تحقیقات گذشته1جدول 
 پژوهش های داخلی

کوتریه و  1
 عاواملی به وابسته موتر، منتوری روش. هستند شرکت روش ارشادی )منتوری( در هرم سه وجه شغل، و شخصیت مدیریت، 1399 همکاران

 .است شغل و شخصیت به توجه و امور نظارت هدایت، سازماندهی، نحوه ارشد، نگرش مدیریت مانند

و  یزیعز 2
 شاامل ساه یحرفاه ا یهاا یستگیبعد شا، ستهیشا یوکار: انتخاب متربدر کسب یبرنامة مرشد یطراحبا عنوان  در پژوهشی 1396 پور ییآقا

 . کردندکالتربک اضافه منتوری و محصول و شناخت بازار را به چارچوب  دهیا ،یساز میت مقولة

احمدزاده و  3
 کیاعوامل به هماراه هام و در  نیسازمان و فرد است. ا ییرابطه هم افزا جهینت یدر بخش دولت یبه عنوان مرب ریپرورش مد 1396 همکاران

 . شوندیم یبه عنوان مرب ریافزا باعث پرورش مدو هم یرابطه تعامل

و  یدانشمند 4
، اقادامات هیاها شامل سه دساته اقادامات اول دانشگاه داالستخدامیعلمی جد ئتیه یاعضا یمنتور و منتی در منتوراقدامات  1396 همکاران

 است. یریبازخوردگ و یریادگی-اددهیی

 منتاور یهاا یژگایهر بعاد از و یروش ها برا نیها، مناسب تر یو نگرش حاصله در آزمودن یبر اساس تجربه، بازتاب فکر 1385 یو الر یزمان 5
 .دیمشخص گرد ییروستا

 پژوهش های خارجی

و  لوتز 1
 2014 همکاران

ارتباطاات،  ،یبانیپشات ،یآگاه ساز ،یمنتور یهاشامل آموزه نانهیکارآفر یکننده شش بعد منتور  یتوص ،باورها و رفتارها
 Heppe et.)کندیم یرا بررس هایاز جانب منت ینحوه بازخورد ده نینقش بوده و همچن یو مدل ساز یسازگار رش،یپذ

al2019) 

 و کالژن 2
 درماورد بااز داشتن دید منتوری، رابطة به مثبت دید داشتن درونی، کنترل داشتن مانند منتور و متربی و رفتارهای ها ویژگی 2012 کالتربک

 مهم هستند. احترام اعتماد و دریافتی، بازخوردهای

 منتور، مزایای و مفاهیم توصی  دانشکده، منتوری برنامة از کلی نمای کالیفرنیا را شامل ارائة دانشکدة منتوری برنامة اهداف 2010 گلدمن 3
 داند.می مرتر متربی یک برای راهکارهایی ارائة و و متربی منتور نقش تعری 

کالتربک  4
 ومگینسون

 و2005
2016 

های را به عنوان صاالحیت "ایحرفه هایشایستگی"به انضمام بعد جدید  "کارآفرینانه هایویژگی"و  "آمادگی"دو مقوله 
 .(Megginson & Stokes, 2016)کندعمومی یک منتور کارآفرینی مطلوب معرفی می

 

باه  یمطالعات انجام شده دربااره منتاور شتریب دهد،ینشان م نیشیپ یهمانگونه که پژوهشها

مطالعااات درباااره  نیاااساات. ا یبرنامااه و اقاادامات مرباا یمنتااور، اجاازا یتهایو صااالح هااایژگیو

 یموضوع بصورت چند ساطح نیعالوه بر آن به ا دهند؛ینم یپرورش منتور اطالعات یچگونگ

 توجه نشده است.

 شناسیروش 
 تفسایری گرایی واتباات: دارد وجاود تحقیقااتی اجتمااعی تحقیقاات در رایاع رویکرد دو

.(Sangka , 2016) ین تحقیق با اصول پارادایم تفسیری قرابت بیشاتری دارد. باا توجاه باه اینکاه ا

تحقیق حاضر به دنبال شناساایی اکوسیساتم پارورش منتاور کاارآفرینی اسات، از منظار هادف 
و از منظر گردآوری داده ها نیز در زمره تحقیقات کیفی ناوع گاروه کاانونی و  کاربردی است.

تحقیاق شاامل خبرگاان و کارشناساان منتاوری  آمااری معاهاز منظر نتیجاه کااربردی اسات. جا

های اساتان تهاران مشاغول باه دهندهدر شاتاب 1398و 1397کارآفرینی بودناد کاه در ساالهای 
گیری نموناه .بودناد دارا منتاور را و ویژگیهاای الزم آگااهی افراد تجرباه، فعالیت بوده اند. این

هدفمند بوده و با استفاده از روش گلولة برفی صورت پذیرفت. هرمصااحبه شاونده، بار اسااس 
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ی فعالیت خود، چند خبره برای مصاحبه های آتی پیشنهاد داده و محقاق شناخت و دانش حوزه

ی بعادی انتخااب مای نماود. در بسته به مشخصات افراد پیشنهاد شده یک نفر را برای مصااحبه
شوندگان سعی شده است، جوانب مختلا  موضاوع در نظار گرفتاه شاود و باه تخاب مصاحبهان

همین علت از خبرگاان موضاوعی، کارافریناان، مادیران ، منتورهاا در تشاکیل گاروه مصااحبه 
ی یازدهم به اشباع نظری در موضاوع رسایده و شوندگان استفاده شده است. محقق در مصاحبه

 اطالعاات گاردآوری جاام مصااحبه هاا متوقا  گردیاد. بارایانتخاب مشارکت کنندگان و ان

هاا در هنگاام اجارای تکنیاک دلفای فااازی از مصااحبه و بارای تاییاد کیفیات داده از موردنیااز
 انجااام زماناسااتفاده شااده و ماادت نیمااه ساااختاریافته هایمصاااحبه از شااد. اسااتفاده نامهپرسااش

هاای بارای اساتخراا اطالعاات از داده. ودنفار با هار بارای دقیقه 65 متوسط طوربه نیز مصاحبه
ساانتی و " رویکاارد هااای کیفاای تحلیاال محتااوا اسااتفاده شااد. سااهحاصاال از مصاااحبه از روش

 مطاارا اساات محتااوا تحلیاال کاااربرد باارای "3تلخیصاای" و "2شاادههدایت" ،"1متااداول

.(Graneheim & Lundman, 2004) افازار ها، با اساتفاده از نرمسازی متن مصاحبهپس از پیاده
به استخراا کدهای اولیه پرداخته شد. پس از ساخت مفاهیم، به منظور  10نسخه  4مکس کیو دا

 .دیاقدام گردی خبرگان مرحله اول همهل کل پانل دلفی متشکیبه تشروایی سنجی مفاهیم، 
هاای را باه جاای روایای و پایاایی در پژوهش  5( معیار مقبولیات2008کوربین و اشتراوس )

شاخص مقبولیت، تناسب، مفید باودن، مفااهیم  10ارزیابی آن،  منظوربهاند و دادهکیفی پیشنهاد 
ها  معرفای و زمینه آنها، منطق، عمق، عادم انحاراف، باداعت، حساسایت، اساتناد باه یادنوشات

  (Corbin & Strauss, 2008). د که در این پژوهش رعایت شده استانکرده

)هوشایار  وجاود دارد 8و طراحی 7، اقتباسی طراحی6در طراحی الگوها، سه رویکرد اقتباسی
(. در این تحقیق از رویکرد طراحی استفاده شده که فرایند آن باه شارا لیال 1392و رحیم نیا، 

                                                           
1 Conventional 
2 Directed 
3 Summative 
4 Maxqda 10 
5 Credebility 
6 Adaptive approach 
7 Design adaptive approach  
8 Design approach 
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 است:

هداف، تعری  ها و پارایم، ادر این گام نسبت به مبانی فلسفی، ارزش ریزی مقدماتی:برنامه
گیری منتور کارآفرینی، رویکردها، کاربردها، همچنین مجریان طارا و اعضاای نموناه تصامیم

 شد.
، به دنبال در این مرحله، مجری پروژه تدوین فهرست اولیه عوامل محیطی موجود در الگو:

شناسایی عوامل محیطی مرتر موجود در اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی از طریاق تشاکیل 

ها با گاروه خبرگاان، باا های فردی بود. پس ازانجام مصاحبههای کانونی یا انجام مصاحبهگروه
 1ناویس شاماره استفاده از روش تحلیل محتوا نسابت باه شناساایی کادهای اولیاه اقادام و پیش

فهرست آن ها تدوین شد. در تحلیل محتاوای اساتقرایی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش، ابتادا 
های معنایی یاک کاد یاا صورت متن درآورده و به هر کدام از دادهها را بهام دادهپژوهشگر تم

هاا را بار اسااس اشاتراکاتی کاه باا ها، آنبرچسب اختصاص داده و بعد از کدگذاری تمام داده

 کاد 136 ها،مصااحبه ساازیپیاده یکدیگر دارند، تحت یک طبقه واحد درآورده است. پس از
 . آمد دست به مصاحبه از حاصل هایداده از توصیفی

 در این مرحله کادهای اولیاه ها و الگوهای موجود:آمده، با فهرستدستمقایسه فهرست به
های تحقیقاات پیشاین، مقایساه گردیاد و نسابت باه اداماه شده با یافتهکه در مرحله قبلی تدوین

 ها تصمیم گیری شد. ها و یا خاتمه آنمصاحبه
شده باا توجاه در این مرحله، کدهای شناسایی: 2تدوین فهرست شماره ارائه مفاهیم اولیه و 

 بندی شدند.مفهوم دسته 12به قرابت مفهومی در قالب 

منظور روایی سنجی کادها و مفااهیم و پس از به دست آوردن مفاهیم، بهارزیابی و پاالیش: 
حاااوی مفاااهیم هایی نامههااا حفااظ شااده اساات، پرسااشاطمینااان محقااق از اینکااه اعتبااار داده

 آمده جهت اجرای تکنیک دلفی فازی در اختیار گروه خبرگان تحقیق قرار گرفت.دستبه
نامه شاماره یاک های پیشنهادی پرسشمفهوم، به عنوان شاخص 12 مرحله اول نظر سنجی:

این پرسشانامه، دارای طیفای از پاساخ باوده کاه از  طراحی و به گروه خبرگان تحقیق ارائه شد.

، مفااهیم بار 5تا بیشترین تأتیر منفای باا ارزش منفای  5شترین تأتیر مثبت با ارزش مثبت داشتن بی
ای با ارزش صفر باه معنای عادم ارتباا  سنجید و همچنین گویهپرورش منتور کارآفرینی را می
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نامه مرحله اول حاوی یاک نامه گنجانده شد. پرسشمفهوم )عامل( موردنظر، با الگو در پرسش

به نظر شما عوامل محیطی زیر تا چه اندازه در پرورش منتور کاارآفرینی "ا عنوان: سرال اصلی ب
چنانچه به نظر شما عامل دیگری به غیار از "بود. همچنین ردیفی با این عنوان که  ،"تأتیر دارند؟

نامه مرحلاه در پرساش "موارد باال، بر پرورش منتورهای کارآفرینی مرتر هستند را بیان بفرمائید
و دوم گنجانده شد که در هیچ کدام از مراحل، شاخصی توساط خبرگاان اضاافه نگردیاد. اول 

خیلای کام "ی تاأتیر در محادوده هاپاساخبعد از اجرای مرحله اول، مشاخص شاد کاه تماامی 

ها کاه توساط خبرگاان انتخااب بوده و به همین دلیل ساایر گزیناه "خیلی زیاد مثبت "تا "مثبت
 نشده بودند، حذف شدند.

 باارای مختلفاای هااایروشکالماای:  عبااارات سااازیفازی باارای مناساا  طیاا  اساااییشن
اسات. در ایان پاروژه از میاانگین هندسای بارای  شده ارائه کارشناسان نظرات فازی آوریجمع

 محاسبه میانگین اعداد فازی استفاده شده است.
 

 دوم و اول مرحله خبرگان نظرات نیانگیم اختالف. 2 جدول

 میانگین نظرات خبرگان شاخص ردی 
 مرحله اول

میانگین نظرات خبرگان 
 مرحله دوم

اختالف میانگین مرحله اول 
 و دوم

 0/0137 0/8058 0/7920 فرایندهای آموزشی منتوری 1

 0/0134 0/7866 0/7731 رنامه ریزی آموزشی منتوریب 2

 0 0/6034 0/6034 منتوریابی هدفمند 3

 0/0051- 0/7680 0/7731 غنی سازی آموزشی منتوری 4

 0/0181- 0/6115 0/6296 حمایتی هایمشیخط  5

 0/0076 0/6909 0/6833 ایحرفهمسیرسازی  6

 0/0191- 0/7866 0/8058 منتوری ایحرفه هایانجمنتشکیل  7
 0 0/8058 0/8058 ارزش گذاری اجتماعی 8
 0 0/7680 0/7680 ترویجی اجتماعی هایفعالیت 9
 0/0054- 0/7866 0/7920 بخشی به علم در خانوادهاولویت  10
 0/0114 0/6633 0/6518 توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده 11
 0/0153 0/9113 0/8959 همراه خانوادة 12

بایست اختالف نظر هر یک از خبرگان را باا یمبرای حصول توافق مرحله دوم نظر سنجی: 

ای حااوی مفااهیم میانگین نظارات خبرگاان محاسابه نماود. باه ایان منظاور، مجاددام پرسشانامه
شناسایی شده بعالوه میانگین قطعی )عدد فازی زدایی شده( سایر پاسخ دهندگان به هر سارال و 

احی و به پانل دلفی فرستاده شد. هار همچنین نظر قبلی و اختالف نظر خبره با سایر خبرگان، طر
 یک از خبرگان با توجه به ارزیابی مجدد نظر قبلی خود، نظرات جدیدی را اعالم نمودند. 

بعاد از انجاام مراحال نظرسانجی مرحلاه دوم و محاسبه اختالف میانگین نظارات خبرگاان: 
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نظارات خبرگاان  نامه دوم، میازان اخاتالف میاانگینمحاسبه میانگین نظرات خبرگان به پرساش

 .یان شده استب 2ر جدول)تفاوت میانگین نظرات فازی زدایی شده خبرگان راند اول و دوم(، د
اند و (، خبرگان در پایان مرحله دوم به اجماع بسیار باالیی رسیده2با توجه به جدول شماره)

از و در بعضای   باه دسات آماده 0.2هاا کمتار از اختالف میاانگین نظارات در تماامی شااخص
شاود. ها هم در حد صفر است. بنابراین فرآیند دلفای فاازی در ایان مرحلاه متوقا  میشاخص

 اند.شود، تمامی مفاهیم شناسایی شده مورد تائید قرار گرفتههمان طور که مشاهده می
 

 ماتریس مقایسات زوجی اهمیت مفاهیم .3 جدول

خانوادة
 

همراه
ت  
توجه به مسئولی

اجتماعی در خانواده
 

اول
ت بخشی به علم 

وی
در خانواده
 

فعال
ی

هات
 ی

اجتماعیترویجی 
ی  
ش گذار

ارز
اجتماعی
 

تشکیل 
انجمن

ها
 ی

حرفه
ا

 ی
ی
منتور

 

ی 
مسیرساز

حرفه
ا

 ی

ط 
خ

مش
های

 ی
حمایتی
ی آموزشی  

غنی ساز
ی
منتور

 

منتوریابی هدفمند
ی آموزشی  

رنامه ریز
ی
منتور

 

ی آموزشی 
فرایندها

ی
منتور

 

Incon:.05 

 فرایندهای آموزشی منتوری  2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2
 رنامه ریزی آموزشی منتوریب   1 2 3 3 3 3 2 2 2 2
 منتوریابی هدفمند    1 3 4 3 4 4 2 3 2
 غنی سازی آموزشی منتوری     4 4 2 4 2 2 2 3
 حمایتی یهایمشخط       2 2 1 1 2 2 2
 یاحرفهمسیرسازی        3 3 2 2 3 4
 منتوری یاحرفه یهاانجمنتشکیل         2 2 3 3 2
 ارزش گذاری اجتماعی         1 2 3 2
 ترویجی اجتماعی یهاتیفعال          2 3 3
 اولویت بخشی به علم در خانواده           2 2
 توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده            3
 همراه خانوادة            

با توجاه  پس از توافق خبرگان، مفاهیم پرورش منتور کارآفرینی:تدوین الگوی اکوسیستم 

قارار گرفتاه و ایان  تارکالن، در لیل یک مفهوم شدهکش  مفاهیمبا سایر  قارببه سنخیت و ت
مفهاومی، در  قراباتبار اسااس  ،مکارر هایپاالیشتا پس از  گردیدفرآیند بارها و بارها تکرار 

 منطاق اساس بر نیز آمده وجود به مقوالت گردند. دهیسازمان ،مقوله عنوانبه ترانتزاعیمفاهیم 

شاادند. الگااوی حاصاال از ایاان  تلفیااق یکاادیگر بااا حااوزه تاارانتزاعی سااطح در مسااتمر، مقایسااه
 ( آورده شده است.1ها در نمودار شماره )بندیدسته

یناد بندی مفاهیم موجاود در الگاوی اکوسیساتم پارورش منتاور کاارآفرینی از فرابرای رتبه
تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. به این منظور ماتریس مقایسات زوجای اهمیات مفااهیم 
 استخراجی تشکیل شده و با استفاده از میانگین ساده نظرات خبرگان مقایسه زوجی انجام شد.
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  1های به دست آمده از نظرات خبرگان، با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نسخهداده

 (1نمودار )نتایع حاصله در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 نشان داده شده است. 

ترویجای اجتمااعی و هاای ای، فعالیتشود مفاهیم مسیرسازی حرفههمانطور که مشاهده می
(، 05/0) 2اند. باا توجاه ضاریب ناساازگاریهای حمایتی حاائز بیشاترین اهمیات شادهمشیخط

 الگوی استخراجی قابل قبول خواهد بود.

 هایافته
 ال ( توصی  جمعیت شناختی 

 .است آمده (4جدول شماره ) در شوندگانمصاحبه مشخصات

 
 شوندگانمصاحبه یفیتوص یهاداده. 4 جدول

 رشته تحصیلی تحصیالت جنسیت سابقه منتوری سابقه اشتغال سن سمت-شغل
 فیزیک  فو  دکتری مرد 12 25 45 موسس مراکز کارآفرینی شهرداری

 هاستمیسمهندسی  کارشناسی ارشد مرد 35 46 62 کارآفرین پیشکسوت
 مدیریت دولتی  دکتری مرد 15 30 60 استاد دانشگاه -مشاور صنایع بزرگ

 منابع انسانی کارشناسی ارشد زن 10 16 40 مشاور صنعت خودرو -منابع انسانیمدیر 
 مدیریت کارشناسی  مرد 20 30 67 مشاور استارت آپ هامربی و 

 افزار نرممهندسی  کارشناسی ارشد مرد 8 12 43 کارومشاور کسب
 کارآفرینی دکتری زن 7 10 42 کارومدرس دانشگاه، مشاور کسب

 کارآفرینی دکتری مرد 7 12 43 دانشگاه، مدیر شتاب دهندهمدرس 
 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد زن 8 11 45 مدیرعامل شتاب دهنده 
 کارآفرینی کارشناسی ارشد مرد 5 10 38 مربی کارآفرینی

 مدیریت دکتری مرد 15 25 45 مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت

 پرورش منتور ستمیاکوسب( 

عوامال " و "عوامل رسمی" به دو حوزه اکوسیستم پرورش منتورهای کارآفرینی، اول سطح

                                                           
1 Expert Choice 11 
2 Overall Inconsistency 
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ها، اناد. از میاان ایان مقولاهدر سطح دوم، چهار مقولاه جاای گرفته .بندی شددسته "غیر رسمی
ی عوامال رسامی، جامعاه و آموزش و پرورش منتوری و عوامل ساازمانی و دولتای، در حاوزه

اناد. در ساطح نتوری در حوزه عوامال غیار رسامی جاای گرفتهفرهنگ منتور پرور و خانواده م
مولفه های فرایندهای آموزشی منتوری، اند. سوم نیز، عوامل در دوازده مولفه مفهوم سازی شده

 مقولاةدر  ،رنامه ریزی آموزشی منتوری، منتوریابی هدفمناد و غنای ساازی آموزشای منتاوریب
و تشاکیل  ایحرفاهحمایتی، مسیرساازی  ایهمشیآموزش و پرورش منتوری، مولفه های خط 

عوامال دولتای و ساازمانی، مولفاه هاای ارزش گاذاری  مقولاةدر  ،منتوری ایحرفه هایانجمن
جامعه و فرهنگ منتاورپرور و مولفاه هاای  مقولةدر  ،ترویجی اجتماعی هایفعالیتاجتماعی و 

در  ،هماراه خاانوادةانواده و اولویت بخشی به علم در خانواده، توجه به مسئولیت اجتماعی در خ
 هاایفعالیت ای وحرفهمسیرسازی در این سطح به ترتیب  .اندگرفتهمنتوری جای  خانوادة مقولة

از منظر خبرگان بیشترین اهمیت و تااتیر و مولفاه هاای منتوریاابی هدفمناد و  ترویجی اجتماعی
برنامه ریزی آموزشی منتوری کمتارین اهمیات و تااتیر را در پارورش یاک منتاور کاارآفرینی 

 داشته است.
ترین و اترگذارترین عامال موجاود در الگاو شاناخته شاد. در مهم "یاحرفهمسیرسازی " -
ی یادگیرناده، تادوین نقشاه راه و مسایر هاساازمانی سانتی باه هاسازمان با تبدیل توانیمواقع 

ی منتااوری، شناسااایی و پاارورش اسااتعدادهاشااغلی منتورهااا، برنامااه ریاازی باارای شااکوفایی 
از طریاق مشاارکت باا یکادیگر، شابکه ساازی باه  منتورهای منتوری، بهبود عملکرد استعدادها

ی در حاوزه منتاوری و ... مسایر پارورش منتاور احرفاهمنظور جانشیت پروری، توجه به ارتقااء 
ی وجود کارافرینان موفق در سطح ملی بشترین انتفاع را هاتیمزکارآفرینی را تسهیل کرد و از 

 به دست آورد.
اساتفاده از منتورهاای تارویع فرهناگ  بارای روشمند و استاندارد شادهایجاد فرآیندهای  -

کار، معرفای و. نمایش مفید بودن منتوری در کسب شدبایمکار مرتر وشایسته در پیشبرد کسب
ی ارساانهی پارورش منتاور، بازتااب هااکانالدستاوردهای منتورهای کارآفرینی موفق، معرفای 

ی بهره گیری از منتورها، ترویع فرهنگ بهره گیری از منتورهاای دارای هایناکامدستاوردها یا 
ی تخصصای و تارویع هامجلاهدر  منتورهاارد پروانه و صالحیت، معرفی و نمایش نتاایع عملکا
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فرهنااگ کااارآفرینی سااریالی و خااانوادگی، برخاای از کاادهای شناسااایی شااده در لیاال مولفااه 
که باه چگاونگی  شدیمبود. در این مفهوم به عواملی پرداخته  "ی ترویجی اجتماعیهاتیفعال"

 .پرداختیمی کارفرینی منتورهااز  هاسازمانتشویق و ترغیب جامعه و 
در رتبه سوم معرفی شده است.  "ی حمایتیهایمشخط "در این پژوهش، از منظر اهمیت  -
یی که با هدف هامیتحر که تحریم به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده است. هاستدهه

باا رویکارد حمایات از  تواننادیم شاوندیمکار کشاور اعماال وتاتیرگذاری بار فضاای کساب
ی قاانون گاذاری و سیاسای از پارورش هااکانونیا کم اترتر شوند. حمایات کارآفرینی بی اتر 

و صنوف منتاوری و شناساایی منتاور کاارآفرینی باه  هاتشکلمنتورهای کارآفرینی، حمایت از 
ی حماایتی خواهاد هایمشای راهکارهایی در راساتای خاط احرفهعنوان یک شغل و تخصص 

 بود.
گفت کارآفرینی در جامعه به عنوان یک محرک اصلی بارای ایجااد یاک شاغل  توانیم -

و هام  کنادیممعرفی شده است و نقش بسیار مهم و بسزایی را در جامعه و در میاان ماردم ایفاا 
تاا افاراد  شاودیمو موجاب  هچنین باعث رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته افاراد جامعاه شاد

. بناابراین فاردی و ماالی و شاغلی دسات پیادا کناد یهاتیموفقاع جامعه با استفاده از آن به انو
ارزش آفرینای "جامعه هم باید نسبت به این مهام حسااس باوده و بارای آن ارزش قائال باشاد. 

یعنی ایجااد حاس مهام و ارزشامند باودن کاارآفرینی در الهاان عماومی. تقادیر از  "اجتماعی
ه از خاادمات منتااوری، برتااری ارزشاای منتورهااای شایسااته، اعتباربخشاای فرهنگاای بااه اسااتفاد

 . اندبودهی لیل این مفهوم هاهیگوکارمندی ازجمله یهاتیفعالفرینانه نسبت به آکاریهاتیفعال
 اکوسیستم پرورش منتور کارآفرینی. 2 نمودار
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ی هااتیفعالی چاارچوب بخشای باه هاراهیکی از  "ی منتوریاحرفهی هاانجمنتشکیل " -
از کارهای پایاه و بنیاادی هار صانفی )رساته  ،ساخت انجمنباشد.  تواندیممنتوری کارآفرینی 
کنند که بارای بهباود را آسان می ییهاطراها و پیگیری ها گسترش برنامهکاری( است. انجمن

 است.ریزی شدهآسایش و درآمد اعضایشان برنامه
اسات و فرهناگ کلای جامعاه، خارده  یبا توجه به این که کارآفرینی مفهومی چناد بعاد -

 توانادیماجتماعی مناساب  یهاتیحما، مدارس و مراکز آموزش عالی و هاخانواده، هافرهنگ
باه  یبارا هااخانوادهو تماایالت کاارآفرینی افاراد مارتر باشاد، الزم اسات باه  یدر جهت گیر

اده شود تا از ایان د یمورد نیاز و ضرور یهاآموزشمناسب  یفرزند پرور یهاوهیش یکارگیر
نخسااتین خالقیاات، اعتماااد بااه نفااس، انگیاازة پیشاارفت و کنتاارل رویاادادها در  یطریااق بااذرها

باعث انتقاال آن  "توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده"کاشته شود. وجود ویژگی  هاخانواده
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اجتمااع  نسبت به مساائل توانندینمبه فرزندان خواهد شد و کسانی که با این ویژگی رشد کنند 

اولویات بخشای باه علام در "از جمله ضع  آموزشی افاراد بای تفااوت باشاند. اگار فرزنادان 
را مشاهده کنند با همیشه خود را نیازمند یادگیری دیده و در این راه تاالش مضااع   "خانواده

 خاانوادة"الزم نائال شاده و  یهااتیموفقباه  توانینمالبته در این مسیر به تنهایی  خواهند کرد.
همراهای خاانواده در ، صبوری و امیدواری خانواده برای توفیق منتاوریی نظیر هاهیگوبا  "همراه

حمایت عاطفی  و منتور یهایتوانمندحمایت مالی خانواده برای توسعه  ،طول مسیر کارآفرینی

را با فرا  باال بیشاتری عضای خانواده ا تواندیم، فردی منتور یهایتوانمندخانواده برای توسعه 
 .نمایندراهی مسیر پرنشیب و فراز کارآفرینی و به دنبال آن منتوری کارآفرینی 

 یهاانیتمرتادوین و طراحای یی نظیار: هاهیاگوبا  "فرایندهای آموزشی منتوری"مفاهیم  -
آماوزش از طریاق  ،تدوین یک فرایند تجربی برای پرورش منتور ،آموزشی منتوری کارآفرینی

تقسایم منتاوری باه اجازای تشاکیل دهناده و آماوزش خارده  و منتورهاید میدانی عملکرد بازد

ترجماه مناابع علمای مارتبط یی نظیر: هاهیگوبا  "غنی سازی آموزشی منتوری" ،اجزای منتوری
و  معرفی منتاوری در ادبیاات علمای مادیریت، فرهنگی بین نسلی یهاشکافتوجه به ، روز دنیا

طراحای  یی نظیار:هاهیگوبا  "برنامه ریزی آموزشی منتوری"، عاتی علمیدسترسی به منابع اطال
تربیات منتاور منطباق باا مراحال کاار در ، فرآیندهای پرورشی نظام مند و مستمر برای منتاوری

تناساب زماانی آماوزش منتاوری باا شارایط و  طی کردن دوره کاراموزی منتاوری، کارآفرینی
شکساات در  تجربااةشناسااایی افاارادی کااه  یی نظیاار:اههیااگوبااا  "منتوریااابی هدفمنااد"، منتااور
شناساایی منتورهاای کاارآفرینی باالقوه در  ،کاروشناسایی تحلیلگران کسب، کار دارندوکسب

ری، شخصیتی افراد به منظور یاافتن تیاپ شخصایتی مناساب منتاو یهاپیتبررسی و  هادانشگاه
برخی از دالیل تائید اهمیت آموزش و پرورش منتاور کاارآفرینی بودناد کاه در ایان پاژوهش 

 اشاره شده است. هاآنمورد به 

 یریگ جهیبحث و نت
یافته های این تحقیق ابعاد و مولفه های اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی را باه صاورت 

(، 2010( و ال باااز و ال سااائق  )2001و همکاااران ) وکااوالچنااد سااطحی معرفاای کاارده اساات. 
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اناد، البتاه هرکادام ساطوا را ارائاه داده یساه ساطح یالگوهاا زیا( ن1392) این میو رح اریهوش

های توصای  الگوهاا بار توسعه برای هاتالش از بسیاری کهدرحالی اند.را عنوان کرده یمتفاوت

 را گراآیناده هاایمهارت توسعه( 1999) 1ارث آتی و اند،متمرکز بوده گذشته عملکرد فعلی یا

این تحقیاق نیاز  (Allen et al, 2018).کنندمی تشویق کار محل در جدید هاینیازمندی رفع برای

رساید و الزم به نظر می در جستجوی عوامل محیطی بود که برای پرورش منتورهای کارآفرینی

در قالب الگوی اکوسیستم پارورش منتاور کاارافرینی جاای مای گیرناد. باا بررسای تحقیقاات 

گذشته میتوان نتیجه گرفت بین اکوسیستم پرورش یک کاارافرین و اکوسیساتم پارورش منتاور 

کارآفرین شباهت های بسیاری وجود دارد. درواقاع ایان دساته از عوامال مشاابه، هماانطور کاه 

باعث به وجود آوردن محیط مناسب برای رشد کارآفرینی مای شاوند، باعاث تساهیل پارورش 

ویژه به  یکی از عوامل اترگذار در توسعه کارآفرینی، توجهمنتورهای کارآفرینی هم می شوند. 

یافتاه و در حاال توساعه در  تمام کشورهای توسعه تقویت نظام آموزشی است. امروزه تقریبام در

)آقامحماادی و ویژهااای دارد آمااوزش و تاارویع کااارآفرینی جایگاااه تحصاایلی، یهاهیااپا همااه

بر اساس الگوهای استاندارد رشد فردی و سازمانی بارای کساب مهاارت در (. 2015عبداللهی، 

منظمای اسات کاه در یاک فرآیناد سلساله  یهااآموزشگیاری از ، اولین گاام بهرهیانهیزمهر 

 (Moody et al, 2019).شودارت کارآموز منتهی میدانش و مه ارتقاءمراتبی و روشمند به 

( نیاز باا عناوان تعلایم و 1390مقوله ی آماوزش پارورش منتاوری را ربیعای و نیاک روش)
کارهای دانش بنیان معرفی کرده است. همچناین وتربیت، از عوامل موتر بر کارافرینی در کسب

( نیاز 1396شامندی و همکااران)( و دان1394این مقوله باا یافتاه هاای آقامحمادی و عباداللهی)
( باا عناوان 1388همخوانی دارد. مقوله ی عوامل سازمانی و دولتای را انصااری و سالمانی زاده)

معرفی کرده و با یافته های ما همخوانی دارد. مقولاه ی جامعاه و فرهناگ منتاور  "نقش دولت"
 (،1390نیاک روش)(، ربیعی و 1388پرور با عوامل معرفی شده توسط انصاری و سلمانی زاده)

( مشااابهت دارد. مقولااه ی خااانواده ی منتااور پاارور در هاایچ کاادام از 2010لااوتز و همکاااران)

                                                           
1 Athey & Orth 
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تحقیقات بررسی شده باه عناوان عامال شناساایی در در اکوسیساتم کاارافرینی و یاا اکوسیساتم 

پاارورش منتااور کااارافرینی شناسااایی نشااد. همچنااین در هاایچ کاادام از تحقیقااات دسااته بناادی 
به مجموعه عوامل رسمی و غیر رسمی یافات نشاد. بیشاتر تحقیقاات انجاام شاده باه اکوسیستم 

( توجاه 1396شرایط و ویژگیهای منتور)کالتربک و مگینسون( و منتی)عزیازی و آقاایی پاور؛ 
 کرده اند. 

 پیشنهادها
شااده در ایاان تحقیااق در فراینااد الگااوی اکوسیسااتم پاارورش منتااور کااارآفرینی ارائه -1

ی کالن توسعه و تقویت کارآفرینی در کشور قابل استفاده خواهاد باود. پیشانهاد هاریزیبرنامه
ی آموزش و پارورش منتورهاای کاارآفرینی، باه هابرنامهشود متولیان امر در هنگام طراحی می

 تقویت و تسهیل عوامل موجود در الگو توجه ویژه داشته باشند. 
ته شد، ابازاری کارآماد بارای اساتفاده در ها پرداختعری  عواملی که در این الگو به آن -2
باا اساتفاده از ایان  تاوانیمتواناد باشاد. در واقاع های ارزیابی منتورهاای کاارآفرینی میکانون

مفاهیم، شرایط محیطی یک منتور کارآفرینی را ارزیابی نمود و ضع  احتمالی عملکرد وی به 
 دلیل ضع  اکوسیستم را برطرف نمود. 

داد که برای تربیت منتورها نیازمند اکوسیساتمی هساتیم کاه هام دارای  این تحقیق نشان -3
عوامل رسمی و هم غیررسمی است. بنابراین فرایند تربیت و پرورش منتورهای آینده می تواناد 

 کار تداوم یابد.واز خانواده شروع شده و تا نظام آموزشی و محیط کسب

 عوامال گارفتن نظار در باا تواننادمی و برناماه ریازان حاوزة کاارآفرینی کشاور مدیران -4
 درنتیجااه و هااا پرداختااهو تسااهیل آن توسااعه در جهاات ریزیبرنامااه بااه الگااو، در شاادهشناسایی

را در نتیجاه تربیات و پارورش  کارهاوحوزة کسب در آنان بهتر عملکرد و کارآفرینان بالندگی
تاک عوامال، تصاویری همچنین باوجود این الگو، در عین توجاه باه تک .نمایند منتورها فراهم

کلی نیز از الزامات عوامل محیطی مرتر بر پرورش یک منتور کارآفرینی حاصل خواهد شد که 
باا  دناتوانیمنیاز  هاساازمانقطعام در حل بسیاری از مشکالت پایش رو گاره گشاا خواهاد باود. 

سازمانی پیشرو در کارآفرینی ساازمانی معرفای کارده و از  وانعنبهاستفاده از این الگو، خود را 
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بایاد باا  هاای کاالن کاارآفرینیبرنامه ریزان طرابنابراین آن منتفع گردد.  فردمنحصربهمزایای 

را  هاساازمان جامعه وکارآفرینی درتوسعه  یعوامل محیطی، بستر الزم برااکوسیستم و توجه به 
فرهنگ منتاوری  ی. بدین ترتیب از طریق نهادینه سازنداهم آورفربا رویگرد حمایتی و منتوری 

 جامعه توسعه دهند.در درون را کارآفرینی 
هار  اتموضوع فعالیت منتورهای کارآفرینی دارای اترات و ابعاد متعاددی اسات کاه تااتیر

میزان موفقیت، گسترش، محدودیت و ناکامی یک برنامه پارورش منتاور  تواندمی هایک از آن

شاغلی بهیناه شاده، متناساب باا  هایآموختهتجارب یا  .کارآفرینی را تحت تاتیر خود قرار دهد
ای یاک منتاور بارای توانمندساازی لهنای و حرفاه هایاندوختهشرایط روز وکاربردی؛ بهترین 

ت در یک برنامه منتوری کارآفرینی به انتقال تجاارب و . منتورها ضمن مشارکدیک منتی هستن
)دوفی و همکااران، پردازنادمیبه منتی متناسب با قابلیتها و شرایط او  شانایحرفهدستاوردهای 

هاا را باه . پرورش منتورهایی که بتوانند به توسعه همه جانبه ی کارافرینان بپردازناد و آن(2019

عام سهم عظیمی در دساتیابی باه اهاداف اساتراتژیک و بلناد سرمنزل مقصون رهنمون سازند، قط
  مدت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند داشت.
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