
   

Designing a conceptual model of barriers to business coaching  

development in the Iranian market  

  

Hadis pourjamshidi1 - Bijan Rezaei2- Nader Naderi3  
 

  

1. Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University,  

Kermanshah, Iran. Email: Hadis.pourjamshidi@gmail.com   

2. Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University,  

Kermanshah, Iran. Email: b.rezaee@razi.ac.ir   

3. Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, 

Kermanshah, Iran. Email: n.naderi@razi.ac.ir   

  

Article Info   ABSTRACT  

  

Article type: Research 

Paper   

  

  

Article history:  

Received:  23 September,  

2022  

Received in revised form:  

6 November, 2022  

Accepted: 31 December,  

2022  

  

Keywords:   

Successful Startup Exits,  

Accelerator, 

Entrepreneurial Orientation,  

  

The aim of this study was to design a conceptual model of barriers to business coaching 

development in the Iranian market based on the approach of Strauss and Cobain (1989). In 

order to collect information, semi-structured in-depth interview tools were used and the 

theoretical saturation of the findings was obtained in the twentieth interview. Data analysis 

was performed by grounded theory method using open, centralized and selective coding. The 

statistical population in this study included all experts and holders of international business 

coaching certificates across the country that participants were selected by purposive sampling 

(snowball type). In order to observe the qualitative characteristics of the research, three 

criteria of acceptability, verifiability and reliability were used and the results of this study 

were presented to the experts participating in the research and approved by them. The research 

findings indicate that there are five serious challenges in the development of the emerging 

business coaching industry in the country, which include: challenges related to 

conceptualization, cultural and social challenges, legal challenges, challenges Are 

management and training challenges that if we look at each of these challenges as an 

opportunity, certainly with the right programs and solutions can provide a good platform for 

the development of business coaching. Finally, strategies and final model based on research 

findings are presented.  
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ضر با هدف طراحی الگوی مفهومی بازدارنده ساس پژوهش حا سب وکار در بازار ایران برا سعه مربیگری ک های تو
کند. استفاده می (نظریه داده بنیاد)( انجام شد. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از 1989رویکرد استراوس وکوبین )

شباع نظری حا صاحبه ا ستمین م ساختاریافته در بی صاحبه نیمه  ستفاده از روش نمونه گیری هدفمند و انجام م صل با ا
المللی مربیگری کساااب وکار تا و دارندگان مدرک بینمتخصاااصاااان شاااامل تمامی پژوهش،  گردید. جامعه آماری

 و تأییدپذیریقابلیت  بودن، قبول قابل معیار ساااه از کیفی پژوهش هایمنظور رعایت ویژگیبه. بود 1401شاااهریور
های یافتهآنان قرارگرفت.  تأیید و مورد ارائه پژوهش در کنندهشرکتمتخصصان  حاصل به نتایج و استفاده شد اطمینان
ست کهپژوهش  سته چالشپنج  حاکی از آن شورجدی در  د صنعت نوظهور مربیگری درک سعه   شامل: وجود دارد که تو
های های مدیریتی و چالشهای قانونی، چالشاجتماعی، چالش -های فرهنگیسازی، چالشهای مرتبط با مفهومچالش

بستر توان با برنامه و راهکارهای مناسب می ًنگاه شود یقینا هاآنکه اگر به چشم فرصت به هریک از باشندآموزشی می
های پژوهش نهایی براساس یافته مدل و تدوین هاییکارراه پایان نیز، در ساخت.فراهم مربیگری مناسبی برای توسعه 
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 مقدمه
بسیار حائز  دولتمردان اقتصادانان و بین در کسب و کار و کارآفرینی مقوله به توجه امروز، دنیای در فزاینده تحوالت موازات به

و  به انجام اقدامات مولد تحریک را توان کارآفرینانمی مثبت، هاینگرش از حمایت ای که بااهمیت گردیده اسااات، به گونه
شد موجبات سعه و ر ساخت تو صادی را فراهم  سب و کارآفرینی (.Hunt et al, 2019؛ carter et al, 2017) اقت  روکار موتو ایجادک
شد یمحرکه صادی ر شمار می و اقت سی رود که نقشاجتماعی ب سا سعه فرآیند در ا ؛ obi et al, 2018) را بر عهده دارد جوامع تو

Jeffry et al, 2020) .گرفت نادیده و اجتماعی جوامع اقتصاااادی توساااعه در وکارها را گذاری کساااباثر تواننمی که آنجا لذا از 
(Duncan& wond, 2020 برای ،) نموده  متنوع و بلندمدت های ریزیبرنامه و گذاریسیاست به اقدام جوامع امر، این در بودن پیشرو
(Mihiotis, 2018و ،) سیل از تا آورندمی وجود به را شرایطی سب یسازنده پتان سیدن وکارها برای ک شدی به ر ستفاده پایدار ر  ا

 وضعیت بهبود و تقویت سویوسمت به لذا حرکت (،Panca et al, 2020، ) (Wo´zniak et al, 2019؛ Motta& Sharma, 2019) نمایند
سب سوب می و بهینه امری تنها نه وکارها ک  و الزم شرایط کنونی امری در بلکه (،1399)احمدپور و همکاران،  شودسودآور مح
 رود.بشمار می ضروری
 قوه از توسعه و به دستیابی برای بالقوه خود پتانسیل از تواندمی نیز کشور ایران رسدمی نظر به ایم،نموده بیان آنچه به توجه با
سازی برخی توانایی، این کردن تبدیل فعل به ستر شرایطب سب و کارها فراهم را ضروری ها و  شد ک  ,Arasti et alکند ) برای ر

 برای که دهدمی نشااان( توسااعه حال یافته ودر توسااعه) گوناگون در جوامع مختلف اقتصااادهای عملکرد (، چراکه بررساای2014
 در و را دارد کارها و کسااب بقای در توجه های قابلجنبه تمام به دقیقی توجه گر کهاین مهم وجود نقشاای هدایت به دسااتیابی

یر به ناپذ( ضرورتی اجتنابBickerich et al, 2018) تهدیدات مهارت و توانمندی الزم را دارا باشند کاهش و هافرصت از برداریبهره
 از یکی عنوانو به یافتهتکامل ایتوسااعه تمرین یک عنوان تحت اخیر چند سااال در رسااد. مربیگری در کسااب وکار،نظر می

طبق تعریف فدارسیون . (1400ر غفاری و همکاران، Jeffry et al, 2020) شودمعرفی می تجارت در توسعه هایتکنیک پرکاربردترین
ست که در واقع کمک می": 1(ICF) جهانی مربیگری شارکت بین کوچ و کوچی ا کند فرد در این فرآیند در برگیرنده همکاری و م

مشااوره،  با مربیگری شاایان ککر اسات که خدمات(. ICF,2022)"ترین زمان ممکن از حالت موجود به حالت مطلوب برسادکوتاه
 به کنندهتسااهیل هایوتکنیک تجاری ریزیبرنامه رکیبت با اساات. مربیگری آن نیز متفاوت اشااکال سااایر و منتورینگ، مدیریت

توجه به نتایج  همچنین ،(Nicholls-Nixon & Maxheimer, 2022) رساندخود یاری می اهداف به دستیابی و مشتریان برای تعریف
شرکتمطالعاتی از قبیل مطالعه شان (2018گلوبال )متریکس ی  سبمی ن  برند،می مربیگری بهرهخدمات  از که هاییوکار دهد،ک

 از درصاااد 53 بر اینآورند. عالوهمی دسااات به دالر 7.9 کنند،می پرداخت خدمات این دریافت بابت که دالری یک هر ازای در
 ,Hulamaاست) شده شانوریبهره افزایش باع  کار و کسب خدمات مربیگری از مندیبهره اند،داده گزارش کار و کسب صاحبان

 Carneiroاست ) داده افزایش را شانشغلی بیزینس مربیگری رضایت اند،داده نیز گزارش کار و کسب صاحبان از درصد 61(. 2015

et al, 2022) .67 و درکسب را تیمی کار هایمهارت مربیگری بیزینس اند کهداده گزارش مدیران و و کار کسب صاحبان از درصد 
 و کسب پرداختن به مقوله مربیگری واقعی ارزش دست این از ی آمارهاییاشاعه .(Panca et al, 2020است) بخشیده بهبود شانکار
(. درایران نیز توجه به مسائلی از 1399کنند )دهقان بنادکی، می نمایان پیش از بیش به همراه محبوبیت روزافزون این حرفه را کار

 گیریبهره به (، نیاز1398رها )رحمانی فضلی و همکاران، کاری کسب و کا هایچالش و محیطی، مسائل پیچیدگی قبیل: افزایش
 همراه افزایش(، به1400مطلوب )سلیمانی و همکاران،  عملکرد به دستیابی برای کارمحیط تجارب از حاصله یادگیری از بالفاصله
شد به کارکنان گرایش شدن همراه قویکاری، به هایفرآیند طی در کارکنان به ضمنی دانش انتقال و دانش مدیریت اهمیت  و ر
 و دانش افزایش در متنوع هایروش به (، و نیاز1394پور، زاده و هادیانشان)تقیمطلوب شغلی مسیر در خود های قابلیت پرورش
 چگونگی مورد در و تجربی تئوری اندک سو، و وجود اطالعات( از یک1396شغلی برای موفقیت )نجاتی و همکاران،  هایمهارت
(، McCarthy& Milner, 2019، استاندارد و معیارهای آن )(Duncanl & Wond,2020) سازی آنمربیگری کسسب و کار، مفهوم اجرای

ضوع مربیگری و چالش ضرورت پرداختن به مو سو سعه آن را اجتنابازدیگر شروی تو نماید.نهایتاً با وجود اینکه ناپذیر میهای پی
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آن صااورت گرفته  مورد در کمی نساابتاً تحقیقات هنوز اما اساات، افزایش حال در جهان سااط  در مربیگری مطالعات در صاانعت
 روانشااناساای و توسااعه آموزش، مدیریت، علوم مشاااوره، آن در ریشااه و رغم اهمیت مربیگری(، وعلیVan Dooren, 2019اساات)

 کمیت تعیین که مزایایی ارائه و درک در متناقض نتایج کیفیت، ساااازی، کنترلمفهوم برای کمبودها و قطعیت عدم همچنان با
روبه رو هساااتیم  مبهم تعریف همراه با دامنه (،Wiginton,2018های آموزش و مدیریت )دشاااوار و مشاااابه با خدمات حوزه هاآن
(Audet & Couteret, 2012و ازسوی عالوه بر مشکالت ،) هاآن درک و صنعت این خدمات ارائه برای مستقر بازار فقدان به مربوط 
دارند  برای جذب مربی توجهی قابل گذاریسااارمایه به (، مالکان کساااب وکار نیاز1395تجاری )عزیزی و گودرزی،  جامعه در
(Beattie,2014همچنین ،) ناکارآمدی در خدمات نهایی فعاالن این  ایجاد در این حوزه باع  شاااک و تردید از پر محیطی وجود

هدف طراحی مدل مفهومی  لذا پژوهش حاضاار با .(Wiginton,2019اساات) صاانعت و بی اعتمادی مالکان کسااب و کارها شااده
 های توسعه مربیگری کسب و کار در بازار ایران صورت گرفته است.بازدارنده

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مربیگری کسب و کار

 مورد در درگیر هایباشد وسازمانمیاولیه ظهور خود  مراحل در هنوز که است رشد حال در صنعت یک کار و کسب مربیگری
 یادگیری یک فرآیند نیسااتند. این مفهوم مطمئن بطور قطعی از شاارایط تعریف آن یا موقعیت فروش، آن، نحوه مزایای و ماهیت
سهیل سی و شده ت ست انعکا سئولیت آگاهی، افزایش آن هدف که ا ست ( هاتیم یا) افراد( رفتار و تفکر) انتخاب و م  & Duncanl)ا

Wond,2020 .)حلراه تا شااودمی ایجاد افراد برای جامعه و تجارت در که اساات نیازی دهندهنشااان حرفه این روزافزون محبوبیت 
 وکارکسب یا رهبران و هاتیم افراد، وقتی .را بیابند هستند مواجه آن با خود حرفه و شغل زندگی، در که هاییپیچیدگی برای هایی
 برای مربیگری حمایت دنبال به را هاآن اخیر تجربیات که اسااات دلیل این به اغلب آیند،می مربیگری سااامت به باراولین برای
بطورکلی مالکان کسب و  (.Nicholls-Nixon & Maxheimer, 2020)است داده سوق وکارکردن بودن برای بهتر راه در یافتن کمک
 را هاآن چیزی که باشند داشته شهود یا احساس حس، یک هاآن است ممکن یابد. ارتقا یا بهبود تغییر، باید دانند که چیزیکار می

 عدم احساس تواندمی کند تجربه فرد است ممکن که مسائلی .(hunt, 2019شود)می هادر آن سرگردانی نوعی باع  و دهدمی آزار
شرفت، ساس یا ناامیدی پی شتن رفتن جلو و عقب اح شکار حلراه بدون دا شد، لذا  آ سند،می مربیگری به وقتیبا  از اینقطه در ر

شکل ماهیت تا کنندمی هم کار با مربی، یک با شدن درگیر با و گیرندمی قرار انتقال سایی را م کنند  اعمال را تغییر و کرده شنا
(Blackman et al, 2016). شته، سال 5 در ترتیب، همین به سعه به این مهم گذ ست شده دهنده تبدیل یک تو  عالقه مورد که ا

شرو وکارهای کسب ها،شرکت سرمایه پی ستیابی برای کارآفرینانه هایگذاریو ست مرتبط تجاری فرهنگی، هایاولویت به د  به .ا
سیدن برای جامعه و سازمان تیم، فرد، یک از حمایت برای راه بهترین ای،حرفه مربیگری ساده زبان سیل و هدف به ر  خود پتان
  .(Mihiotis, 2016است)

و  مفاهیم آموزش شاااامل معمولی هایتالش بیشاااتر شاااود،می مربیگری از صاااحبت رغم مباح  مطرح شاااده وقتیعلی
اساات که  مالی نتایج از نظر عام یک مربی صاارفاً از طریق بهبود. (Ashley-Timms, 2012گیرد )مدنظر قرار می های مالیگزارش

شوند دام مالی در کسب و کار می آن قربانی اغلب تجاری مدیران که هاییدام چرا که از کند، کمک کار و کسب رهبر به تواندمی
ست. شکالت متعدد و بی این ا سب و کارها با م ست که ک سائل مالی نیز در حالی ا ساز م شه  ضا ری ستند که بع شماری روبه رو ه

ست که مربی روی نای عاقالنه در مربیگری (. لذا رویکردAthanasopoulou & Dopson , 2018خواهند بود ) سائل  از کمی تعداد ا م
برسااد نه  جامع حلراه یک و به آورد بدساات را گیری اندازه قابل نتیجه بندی کند تا یکها را فهرسااتکند و چالش مهم تمرکز
شکالت همه رفع اینکه برای شکل تالش کند ) طور به م صرفاً رفع یک م  یک این، بر(. عالوهBenSalem et al, 2018همزمان یا 

اسااااس تعریف فدراسااایون جهانی  کند. بر درک را اقدامات ترینتأثیرگذارترین و کلیدی بود که خواهد در صاااورتی م ثر مربی
 ترغیب را هاآن که خالقانه و آمیزتحریک فرآیندی .اساات تفکر در مشااتریان با مشااارکت مربیگری فرآیند"( 2016مربیگری )

شخصی تا کندمی سیل  سانند حداکثر به را خود ایحرفه و پتان سعه رهبری کننده، . مربیگری،"بر ست درمان و تو سازمان ا دهنده 
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شورتی مرزهای که در آن، شت( 2010) وو شوند.می محو شدن، تیز جای به م بین  مرزهای مفهوم مربیگری، تکامل با که بیان دا
سبتاً ودیور کسب و کار یک شود، به طورکلی مربیگریمی روشن ای آن تا حدودیرشته که  است مدیریت هایشیوه در جدید ن
سعه برای شی تو شته از متنوعی طوربه مدیریت و رهبری در رویکردی عنوانبه و سازمان اثربخ  در های متفاوت دارای تعاریفر
ست. مربیگری حال سب وکار می از کامل حمایتی تمرین یک ظهور ا شدکارآفرینی و ک شاوره، شامل که با یادگیری و  آموزش م

 که شااودمی تعریف "اطالعاتی و شااناختی مدیریتی،" عنوان فرآیندی به این مفهوم(. Wo´zniak et al, 2019؛ wu, 2010)اساات
 کارایی و تداوم از اطمینان و هافرصاات شااناسااایی منظور به گروه یک یا فرد یک به شااده ارائه هایراه و روش دانش، ترکیبی از

ستآن ست از انتقال مربیگری .(Jeffry et al, 2020؛ obi et al, 2018) ها ا شمند به فرد برای رفتن مطلب یک عبارت ا  جایی از ارز
ست که سب یک توانایی (2013لوئر) و جان برود. خواهدمی که جایی به ه صالح عملکرد  و نظارت مدیریتی، خود برای آن را ک ا

 که حالی در .دهندمی نشان افراد عملکرد و پتانسیل سازبهینه عنوان به را ( مربیگری2020)1کنند، همچنین بروگ و ترسیبیان می

 الزم به ککر اساات که هر چند .کنندمی تعریف حمایت و انگیزه ایجاد تمرکز، توانایی عنوانبه را مربیگری (2007)2بولز و همکاران

رغم مباح  علی اند، امابح  و بررساای قرار دادهها و رویکردهای مختلفی از این صاانعت را مورد خود جنبه در تحقیقات محققین
ستاندارد های مربیگری  ارائه نشده است و صرفاً مربیان را مطرح شده در ادبیات موجود تاکنون تعریف مورد اجماعی از تعاریف و ا

 .(Carter et al, 2017) کنندگیرند معرفی میهای مختلفی را بکار میروش و هایی که در مواجهه با مشکالت ابزارپذیرنده عنوانبه

 های  توسعه مربیگریچالش

ستعدادهای و قوت نقاط از رهبر به منزله خودآگاهی علم مربیگری ستعداد به که خود است فرد به منحصر ا و پتاسیل  تقویت ا
 Mihiotis et)کند کمک می هایشانمهارت تناسب به شانمشاغل مجدد دهیشکل در همچنین و رهبری افراد در حوزه مدیریت،

al, 2016 ;Peltier, 2011.) از یکی به شاادن تبدیل نیاز مربیگری دارد، خاصاای رشاادی نیاز مسااتعد، کارمند/مدیر هر که آنجایی از 
 برای را راه مدیران مربیان کسااب وکار. دهدیک سااازمان را انجام می در اسااتعدادها شااکوفایی در کاربردی و قدرتمند ابزارهای

یابی قال ای از کیفیتو درجه ،که این مهم همدلی(Peltier,2011کند)می خود تساااهیل توساااعه اهداف به دسااات  مطلب را انت
 و آگاهی بلوغ عدم دلیل ای بهتوسااعه تمرین یک عنوانبه مربیگری فزاینده تصاادی رغمافزون براین علی، (wu,2010)طلبدمی

ستفاده همچنان کم آن از صحی  گیریبهره در هاسازمان ست ) مانده ا ست که(، بهAbravenal & Gavin, 2017ا سبب ا  همین 
سند. البته مربیگریخود نمی انتظارات مطلوب و نتایج به ها غالباًسازمان سعه اولیه مراحل در ر ست و تو دهنده های ارائهشرکت ا

 .دهندمی ارائه که اساات خدماتی وعهمجم از یکی تنها وکار کسااب های جوانی هسااتند که مربیگریشاارکت معموالً خدمات آن
شتن چارچوب یا دقیق درک فقدان این، برعالوه شترک مرجع هایدا شان نظر رقبا از م شم مورد آنها در که درک دهدمی ن  اندازچ
ست ضعیف رقابتی شان می. ا سال دهدکه درمطالعات ن ست ممکن مهارت و دانش از انتقال پویا و جدید شکلی آینده چند   مورد ا
شد نیاز سخگو ناکافی، آموزش این خالء تواندمی اینجاست که علم غنی مربیگری و با سب پرکند را غیرفعال یا غیرپا شکل منا  به 
(Athanasopoulou & Dopson, 2018 .)شفاف سفانه  شبرد این حوزه متا  تنظیم مربیگری، در مرزها و هانقش سازیالبته درجهت پی

 سااازمانی، فرهنگ داخلی، اخالقی که شااامل انتقاالت و رفتاری نامهآیین اساااس بر کار برای راهنمایی مربیگری و برای قرارداد
 کارکه توجهی، بازسازیقابل طور به و استعداد با مربیان بر نظارت سیستم پاداش، هایسیستم ها،ارزیابی افراد، ها، عملکردمهارت
بررساای از بعد پیشااینه تحقیق،  (.Wiginton, 2018؛ Mihiotis et al, 2018)وجود ندارد باشااد شااده تنظیم ایافراد حرفه توسااط
شان داد که در مطالعه مکهای مرتبط پژوهش سازمان "با هدف (2019) کارتی و همکارانن سی تاثیر مربیگری مدیریتی در   "برر

 تحلیل و تجزیه. بررساای کردند را اسااترالیایی هایسااازمان در مدیریتی مربیگری تمرین آنالین، نظرساانجی یک از اسااتفاده با
 آورندمی دساات به که نتایجی از کنندمی مربیگری را خود کارکنان منظم طوربه مدیرانی که داد نشااان پاساا  580 موضااوعی از

شی با 2016)3راجا. شودمی تغییر برای کارکنان آمادگی و نوآوری به منجر مربیگری این، برعالوه. شوندمی برانگیخته ( در پژوه

                                                                 
1 Borg & Tracey 

2 Bolwes et al   

3 Raija 
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 کرد و برای اسااتخرا  ادبیات مربیگری را از تعریف 41 مجموع در "سااازمانی زمینه تغییرات در مربیگری تعیین محدوده"هدف 
 نشانهای حاصل کردند و یافته در یک مصاحبه شرکت کارشناس 9 شده در این تعاریف تعیین معیارهای براساس تحلیل و تجزیه
( با 1400را در پی دارد. غفاری و همکاران) گراهدف توساااعه و یادگیری افزایی،هم منظم، فرآیند یک عنوان ی بهمربیگر دادندکه
سط مفهومی مربیگری عمل طراحی"هدف سازمانمدلی جهت ب  10داده بنیاد از کیفی  روشبا  "های دولتی ایرانکرد کارکنان در 

استفاده از مفاهیم کسب شده منتج به شناسایی پنج عامل در نظام مربیگری  نفر از خبرگان متخصص در این حوزه بیان داشتندکه
سازمان شان دادکه  شد. نتایج ن شده میعملکرد  شتری از عوامل یاد  شار رقابتی واکنش های امروزی با اطالع بی سبت به ف توانند ن

شته باشند، همچنین عزیزی و گودرزی ) »  هایشاخص" دی مربیان کسب و کارهای کلیشایستگی"در بررسی  (1395بهتری دا
 اندازچشم طرح تعریف ها،فعالیت ریزیطرح» ،«وکارکسب کور نقاط و هاچالش با آشنایی و تجربه» ، «وکارکسب در عمیق تجربة

 مربیگری قرارداد ایجاد» ،«مسائل تحلیل و تجزیه قدرت» ،«شاگرد کاری حوزه از مناسب اطالعات» ،«ایتوسعه اهداف تعیین و
 با تجارب و دانش ایده، گذاریاشاتراک برای وکارکساب حوزة متخصاصاان و مربیان با ارتباطی شابکه و حفظ ایجاد» ،«رسامی

شیاری» ،«هاآن سبت هو سب تغییرات و روندها آخرین به ن صص ترازیهم» ،«وکارمحیط ک  و فعالیت حوزة با مربی تجربة و تخ
سب صاحب یا کارآفرین نیازهای شی،انگیزه» ،«وکارک شیانرژی بخ شی بخ ستگی چارچوب در را «و امیدبخ  نیاز مورد هایشای
ه صورت متمرکز دهد که تاکنون پژوهشی بمرتبط با موضوع نیز، نشان می هایی پژوهشسربر. معرفی نمودند وکارکسب مربیان

 .  نپرداخته است های موجود در توسعه مربیگری کسب و کارچالش به تشری 

 روش شناسی
که  است های بنیادیاز جمله پژوهشف دو به لحاظ ه داده بنیاد یفهای کیپژوهش عناسی از نوشر از نظر روشضپژوهش حا

روی توسااعه های پیشها و ارائه مدل به تشااری  چالشآوری، تحلیل دادهعنوان راهنمای جمعبا اسااتفاده از روش نظریه بنیانی به
نگر موضوع، جامعه آماری پژوهش را بیست نفر از ار در بازار ایران پرداخته است. به منظور بررسی جامعصنعت مربیگری کسب وک

های مورد مطالعه با رویکرد مربیان کسااب وکار)افراد دارای مدرک کوچینگ از فدارساایون جهانی مربیگری( تشااکیل دادند. نمونه
این مصاحبه های نیمه ساختار یافته )ها از مصاحبهآوری دادهکه جهت جمع برفی انتخاب شدندگیری گلولههدفمند و با روش نمونه

گویند که در آن از تمام گیرد که گاهی به آن مصااااحبه عمیق هم میبین دو حد نهایی سااااختاریافته و بدون سااااختار قرار می
سخگو سوالپا سیده میها  شابهی پر س  خود را به هشود، اما آنهای م ر طریقی که مایلند ارائه دهند، در این مورد ها آزادند که پا

س  سئولیت رمزگردانی پا ستها و طبقهم شگر ا سوال کلی)چالشبندی آنها بر عهده پژوه سعه (،)درقالب دو  ها و راهکارهای تو
شده  شباع نظری که برای محقق محرز گردید دیگر اطالعات جدیدی در محور مطرح  شد و تا زمان ا ارائه مربیگری((بهره گرفته 

کیفی  هایمنظور رعایت ویژگیبهبود. دقیقه  60تا 45بین طور متوسااط ها بهانجام مصاااحبهتقریبی  نماشااود ادامه داشاات. زنمی
 تأییدقبول بودن و به شاااکل زیر اساااتفاده گردید.در معیار قابل قبول بودنو قابلان نقابلیت اطمی ،پژوهش از معیار تأییدپذیری

ت واالخصوص س ارسال شد تا نظرات خود را در (نفر 5)کنندگان برای تعدادی از شرکت ی مصاحبه و گزارشهاها، رونوشتیافته
صاحبه بیان سوهاآنتوجه به نظرات که با کنند م سی و بازبینیاال،  ش القابلیت اطمینان تصحت منظور قرارگرفت. به ت مورد برر

ستندطور های مربوط به پژوهش بهیندها و تصمیمآشد تا فر شود. در نهایت، در مورد تأییدپذیری نتایج، یافته م شری   ها در متن ت
 . ها اقدام شدهای نظری در تبیین آنبا پیشینه پژوهش مقایسه و با استناد به بح 

نددتئوری، جمع در روش یل دادهگرا جام و دادهآوری و تحل مان ان قایساااه هاها، همز یل م مداوم وبه روش تحل طابق  ای  م
صورت گرفت. پس  و انتخابی محوری و استفاده از روش کدگذاری بازبا  هاروش تحلیل داده تحلیل شد.(استراوس وکوربین)روش

ها یا روند ها و ارتباط آنشااناسااایی مفاهیم، مقوله)ها از روش فرآیند کدگذاریها، برای تحلیل دادهاز انجام مصاااحبه و ثبت داده
ها و همچنین از روش تجزیه و ای پیوسته دادهشد. ابتدا در کدگذاری باز از رویکرد تحلیلی مقایسه استفاده (هاتجزیه و تحلیل داده

ستفاده شد. سپس در کدگذاری محوریتحلیل سطر به سطر مصاحبه های باز ای از مجموعه م لفهاصلی یا هسته م لفهیک  ها ا
و همکاران،  رستمی) قرارگرفت)توسعه کوچینگ( مدنظر  و گزینشی محوری عنوان مقولهیند کدگذاری بهآانتخاب و در مرکزیت فر

سته عبارت از فرآیند که کدگذاری انتخابی(. درمرحله آخر1393 سته عواملمند ، مرتبط کردن نظامبندید بندی ها، تأیید با دیگر د
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. کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج جام شدان بندی هایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارندروابط و تکمیل دستهبین  اعتبار
مند به دیگر کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظریه پردازی است. به این ترتیب که مقوله محوری را به شکل نظام

نیاز دارند، ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و مقوله هایی را که به بهبود و توساااعه بیشاااتری مقوله
ها ارائه یافتهو مدل حاصل در قسمت 1د و نهایتا بعد از جدول کدگذاری باز بخش محوری و انتخابی در قالب شکل کناصالح می

 شد.

 هایافته

 توصیف جمعیت شناختی

سازمان)دارندگان مدرک بین نفر از 20به تعداد کنندگان در این مطالعهشرکت با روش  ((ICFنی)معتبر جها المللی کوچینگ از 
ها عالوه بر داشاااتن مدرک زن بودندکه همگی آن 9ومرد 11که شااااملبرفی انتخاب شااادند گیری هدفمند از نوع گلولهنمونه

ساااعت تجربه انجام کوچینگ( مدیر و مالک کسااب و کارهای  500ساااعت دوره مسااتری و  60مربیگری  و گذراندن حداقل)
 ت بودند. خصوصی موفق در حوزه تولید و یا خدما

 کدگذاری باز 

ستن دادهسط  اول کدگذاری که آن را کدگذاری مبنا نیز می  شک ست که نامند مرحله ابتدایی تجزیه و تحلیل و  های اولیه ا
گردد تا ها مطرح شده است. در این پژوهش براساس کدگذاری مدلی ارائه میها و ابعاد دادهها، مشخصهبرای کشف مفاهیم، مقوله

شری  و تبیین نماید. در ابتدای کدگذاری تالش میالگوی ر سب و کار در بازار ایران ت سعه مربیگری ک ها گردد که مقولها برای تو
شوند و بعد از مشخص شدن ارتباط ها به یکدیگر مرتبط میاز طریق کدگذاری باز مشخص شوند و طی کدگذاری محوری مقوله

صلی و فرعی یکپارچه و مدل نهایی ها در این دو مرحله در مرحله آبین مقوله خر در فرآیند کدگذاری انتخابی ارتباط بین مقوالت ا
 یابد.   توسعه می

 توسعه مربیگری کسب و کار در ایران ها و راهکارهایچالش درخصوص شده استخرا  کدهای. 1 جدول

 کدهای شناسایی شده
 مقوالت مفاهیم

 فراوانی مفاهیم
 15 مربیگرینوظهور بودن صنعت 

 مفهوم سازی

 چالش ها

 14 فقدان درک و تعریف جامع از مفهوم مربیگری )تنوع در تعاریف(

 17 عدم ایجاد تمایز بین مفاهیم و خدمات مربیگری با )منتورینگ، مشاوره و ...(

 16 گستردگی ابعاد کوچینگ

 11 عدم بلوغ و آگاهی مالکان کسب و کار 
 اجتماعی -فرهنگی

 
 
 

 14 عدم درک عوامل حیاتی موفقیت در سازمان

 12 نبود تبلیغات موثر

 9 فرهنگی بودن فرآیند مربیگریدرون

 18 الگوی کهنی منجمدو کم عمق بودن فرهنگ پذیرش مربیگری در کسب و کار 

 20 فقدان وجود سازمان و متولی قانونی

 13 شناختن مربیگری مقاومت نهادهای قانونی در به رسمیت قانونی

 8 (ICFتحریم کشور ایران در همکاری با شرکت ناظر آزمون ها )بعد از برونسپاری نظارت توسط 

 20 ورود و فعالیت افراد نامتخصص

 19 و ساعت ارائه خدمات سلیقه ای بودن نرخ تعرفه مدیریتی

 12 هاتوسط مربی سازی نیچ مارکتینگعدم شفاف

 8 هانگری در نظارت و بررسی حداقل جلسات فعالیت عملی مربیسطحی

 5 های آموزشیهزینه کالن دوره آموزشی

 9 کاهش کیفیت و دسته چندم شدن دیتاها در مراکز آموزشی داخلی



 1401 زمستان، 4شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                                                             620

 کدهای شناسایی شده
 مقوالت مفاهیم

 فراوانی مفاهیم
 15 اندک بودن میزان تحقیق و مطالعه در زمینه کوچینگ

 19 نبود نظارت کافی و دقیق در رسیدگی به شکایات
 نظارتی     

 13 نبود فرمت و تمپلت استاندارد در زمینه قراردارسازی 

 16 استفاده از تبلیغات هدفمند و موثر در بازاریابی )آگهی دهنده ر ترغیبی و ...(

 ایتوسعه -حمایتی

 راهکارها

 17 تولید و ارائه محتوی رایگان در قالب )شبکه های مجازی، سمینار و ......(

 15 ها به جهت ارتقا سط  کیفیت خدماتغربالگری روانشناسانه کوچ

 17 افزایش کیفیت و راندمان  و گسترش خدمات کو چینگ

 18 گیری کوچینگتوسعه مقیاس های اندازه

 20 گزارش و ارائه نتایج ملموس و ناملموس

 20 تتویت منافع متقابل وافزایش کیفیت  انتقال  اطالعات

 
 هایعنوان اصلی: چالش 5وکارها ازدیدگاه متخصصان در قالب ها و راهکارهای توسعه مربیگری کسبدر جدول فوق چالش

شی( و -سازی، فرهنگی )مفهوم شد که در تایید این موارد می 7 اجتماعی، قانونی، مدیریتی، آموز سایی و مطرح  شنا توان راهکار 
 نه استناد کرد:های زیربه عنوان نموبه برخی نقل و قول

ستخرا  کدهاد صل و  ، با حوزه مربیگری مرتبطکارهای ها و راهدر دو بخش چالش ر نهایت، پس از ا ساس یافته های حا بر ا
 ، ترسیم شد.1در شکلکدگذاری انتخابی  مدل نهایی و مفهومی براساس دسته بندی صورت گرفته در کدگذاری محوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل

 گیریو نتیجهبحث 
سعه ستفاده و بهره همه به جهت تو سریع در روند ا سعه برداری از خدمات مربیگری به عنوان یکی از تکنیکجانبه و ت های تو

سایی شنا ست، و راهکارهای نوظهور واتخاک تدابیر حوزه این در موجود هایچالش دهنده کسب و کار،  ضرورتی انکارناپذیر ا  م ثر 
 را هاآن که بود( مختلف ابعاد در) موجود هایبررسااای چالش به دنبال موضاااوع، این ورد توجه قرار دادنم با حاضااار پژوهش لذا

سایی ستا در این و شنا ست نموده ارائه مفهومی الگویی را سأله. ا صلی م ساس دیدگاه  پژوهش ا ضوع مربیگری برا درخصوص مو
 فرهنگی سازی،با مفهوم های مرتبطچالش تشخیص داد که شاملعمده در حوزه توسعه مربیگری را  چالش شوندگان، پنجمصاحبه

 شرایط علی
  ناظر سازمان وجود فقدان
 قانونی فقدان حامی 

 مربیگری نشناختن رسمیت به
 کم عمق بودن فرهنگ پذیرش مربیگری

 آزمون ناظر شرکت با همکاری در ایران کشور تحریم
  ها

 نامتخصص افراد فعالیت و ورود

  استاندارد تمپلت و فرمت نبود

 کوچ ها مارکتینگ نیچ سازیشفاف عدم
 

 

 

 

 عوامل زمینه ای
  بودن نوظهور

  مربیگری درک فقدان

 تمایز بین مفاهیم ایجاد عدم
 پیامدها  گستردگی ابعاد کوچینگ

  متقابل منافع تتویت
  انتقال  کیفیت افزایش

 اطالعات
 خدمات کیفیت سط  ارتقا

توسعه مقیاس اندازه گیری 
 کوچینگ

 فرهنگ سازی

 راهبردها
 و ملموس نتایج ارائه و گزارش

 ناملموس
 در هدفمند تبلیغات از استفاده

 بازاریابی
  رایگان محتوی ارائه و تولید 

 هاکوچ روانشناسانه غربالگری
  آگاه سازی

 

توسعه مربیگری کسب و 

 کار

 ایعوامل مداخله
  سطحی نگری 

  کالن هزینه
 دیتاها کیفیت کاهش

 کمبود مطالعات
   درون فرهنگی بودن
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شی به همراه ارائه راهکارها  و مدیریتی قانونی،  اجتماعی، و صوص تبیین چالشمی آموز شند، لذا در خ شده در با سایی  شنا های 
 کننده مراجعه مشکالت لیاص ریشه و موانع یافتن و شناسایی در سعی مربی یک طورکلیتوان گفت که بهسازی میحوزه مفهوم

شه غالباً که دارد خود صلی ری شکالت و موانع این ا ست نهفته فرد خود درونی هایعادت و رفتار در م  که کندمی کمک مربی. ا
شکالت این رفع با کننده مراجعه شف و م صی به خواهد،می خود زندگی و کار در که آنچه ک  .شود تبدیل قبل از توانمندتر شخ
 به کامل شاافافیت و صااداقت با باید نیز مراجع پرسااد،می قدرتمند و دقیق هایپرسااش کردن کمک برای و دهدمی گوش مربی
 بازخوردهای ارائه با رساااند کهمی درسااتی تحلیل و درک به را مربی نهایت در هاجواب و ساائوال این مجموعه دهد، پاساا  هاآن

سب، ساندمی خودآگاهی به را مراجع منا شف را خود حلراه مراجع، خود نهایت در تا ر سد لزوم درک این مهم و  آن به و کند ک بر
رساد تا با آگاهی تعیین دقیق نحوه عملکرد و خدمات ارائه شاده توساط مربیگری برای مالکان کساب و کار ضاروری به نظر می

سئله خود بیابندکامل از آن بتوانند خدمات بهینه شخیص  ,2019VanDooren et al) ای در ارتباط با م ستانداردهای جامع برای ت (، وا
ست، همین خالء تئوریکی موجود در فهم  ضوح کامل مورد اجماع قرار نگرفته ا صالحیت و معیار تعیین مربیان از غیرمربیان با و

رند  ای نداهای آن زمینه را برای ورود افراد ناآگاه و غیرمتخصاااص که هیچ گونه اعتبار حرفهدقیق مفهوم مربیگری و شااااخص
 لذا مطابق با نظر. ( ,2019Wiginton et alو به ارائه خدمات غیر تخصصی بپردازند ) بنامند کار و کسب مربی را فراهم نموده تا خود

(2018Mihiotis et al,  ;2018Wiginton, ) ، شناخت شابه در  مربیگریدر مفهوم و عملکرد تفاوت ضرورت درک و  سایر مفاهیم م با 
بسزایی بطور مناسب برای راهنمایی  گزینه انتخاب مالکان کسب و کار را دریکی از نکاتی است که دانستن آن  حوزه کسب و کار

. ککر این نکته نیز ضاارورت دارد که در جهت درک دخود برساا بازدهی حد بیشااترین شااان بهتا ساارمایه گذاریکند میکمک 
ستیابی به عملکرد بهینه خدمات هایموقعیت ها وویژگی ،هاچالش تاری ، کاملی درحوزه درک مربیگری ابتدا باید به  مربی برای د

توان گفت که واض  و مبرهن است که امروزه اجتماعی می -های موجود در بعد فرهنگیرسید، افزون براین درخصوص چالش آن
 کنند،می باز توسااعه ساامت به اجتماعی تحرک برای را هاییو فرصاات کنندمی ایجاد جدید مشاااغل موفق کسااب وکارهای

نمایند به همین ساابب رفع محدودیت و کمبودهای می تقویت را اقتصااادی وریبهره رقابت و دهند،می پرورش را پذیریانعطاف
 بالندگی برای که است آموزش هایروش از یکی ها قرار دارد. در این بین مربیگریتمام دولت توجه مورد اقتصادی رشد برای هاآن

 شوندمی توانمند افراد آن قالب در که است فرهنگی مربیگری (. فرهنگ1400شود )ستایش سرور، گرفته می کار انی بهانس نیروی
 سازمان عمر مراحل تمام بر که است توسعه شده شناخته ابزار مربیگری فرهنگ سازمان بکار گیرند، سطوح تمام را در تا مربیگری

 کار بیشاااتری باانگیزه کارکنان.کندمی تغییر چیز همه کنندمی آغاز را مربیگری فرهنگ گنجاندن هاساااازمان وقتی .دارد تأثیر
سعه باع  شودکه نهایتاًمی تقویت سازمان عملکرد و یابدمی بهبود حفظ کارکنان فرآیند کنند،می  گردد،می ادراک و هامهارت تو

ارتقا  را مدیران و کارکنان مابین همکاری ساااط  همچنین دهد ومی افزایش را به دیگران کمک و مشاااکالت با مقابله توانایی
 مابین روابط بهبود موجب و داده افزایش را گیرنده آموزش و مربی دانش سااط  (. مربیگریAbravenal, 2017&Gavinبخشااد)می

 باقی ساااازمان درون در بلندمدت ریزیبرنامه با روتین هایفعالیت از بخشااای عنوان به باید مربیگری گردد، لذا فرهنگمی هاآن
شیم. در رابطه با ایجاد بهبود شاهد سازمان، از مربیان خرو  از پس چنانچه بماند، سازمان با مربیگری به  فرهنگ و ارتقا وضعیت 

ای و صحی  در کسب و کار به جهت دریافت شود با ایجاد فرهنگ ریشهعنوان بسترساز توسعه پایدار کسب وکارها نیز توصیه می
عنوان ابزاری اصااالحی دهنده به عنوان ناجیان کسااب و کار به مربیگری بهربیگری با اسااتفاده از تبلیغات موثر و آگهیخدمات م

ضر با مطالعات هونت و همکاران) ستفاده نمایند. نتایج پژوهش حا سعه بهینه ا شد و تو شود و از آن در جهت ر سته ن و  (2019نگری
ست، 2020ملینر ) و کارتی مک سو ا سبب وجود چالشهمچنین در حوزه چالش( هم شد به  شخص  های از قبیل های مدیریتی م
های وجود مربیگری چالش شااناختن رساامیت به در قانونی نهادهای قانونی به همراه مقاومت حامی و ناظر سااازمان وجود فقدان

با توجه به نوظهور بودن این حوزه در جهت  سااازد، لذا بایدها را با مشااکل همراه میدارد که روند فعالیت و پیگیری عملکرد مربی
مربیگری و حمایت از فعاالن  شناختن رسمیت قانونی و متولی به جهت به ناظر و نهادهای های توسعه آن تشکلبسترسازی زمینه

شکل گیرند، افزون براین چالشاین حوزه برای ارائه خدمات و ارتقا بهره شده در این حیوری  سایی  شنا طه عبارتند های مدیریتی 
صص، نبود تمپلت افراد فعالیت و ورود از جلوگیری و غربال از: عدم ستاندارد نامتخ سازی زمینه در ا سلیقه قرارداد  نرخ بودن ایو
ساعت هاتعرفه شدند و عدم وجود نیچ مارکتینگ مربی سازیشفاف خدمات، عدم ارائه و شکالتی در این حوزه  ساز م ستر ها خود ب
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صص به این حیطه موجب ایجاد یکنهاد مدیریتی در  شده که  شک و تردید از پر محیطی جهت جلوگیری از ورود افراد غیرمتخ
گذاری سنگین شده است که مطابق رغم انجام سرمایهناکارآمدی در خدمات و بی اعتمادی مالکان کسب و کارها علی ایجاد باع 

 به توجه با باید مربیگری که ککر این نکته ضااروری اساات این، بر وه( نیز می باشااد. عال2019با مطالعات ویگیلتون و همکاران )
صی های مختلف منطبق وسازمان نیاز و ویژگی، ماهیت تغییرجویانه  مربیگری یک فرآیند که چند هر بنابراین،. شود سازیشخ

، لذا فرآیند (huluma, 2015) باشااد و مشااکل کنونی سااازمان با شاارایط خاص باید متمرکز فعلی وضااعیت بر ولی همچنان اساات
 شاود تا توساط دهد طراحیمی رخ آن در که شارایطی و مکان لحظه ، به توجه شاود که با ساازیای باید مدلمربیگری به گونه

صنعت  خود شرایط واجد کارکنان سعه این  شی موجود در تو شد. در تبیین چالش مرتبط با  مباح  آموز سازمان نیز قابل اجرا با
دسترسی  افزایش و هزینه همراه کاهشجلساتی که مربی ملزم به ارائه خدمات است به بررسی کامل و عملی و دقیق وجود نظارت

 اصلی از جمله راهکارهای بهبود مسیر توسعه مربیگری در بازار ایران خواهد بود. دهندهعالقمندان به موسسات آموزش

 پیشنهادها
شنه. 1 صله از پژوهش پی ستای نتایج حا سند و گردد نهادهای دولتی مربیگری و فعالیتاد میدر را شنا سمیت ب های آن را به ر

ها با ارائه محتوی مفید و رایگان زمینه ایجاد آگاهی و ترغیب در مالکان کساااب و کارها با خدمات این همچنین خود مربی
 حوزه را هموارتر سازند.

 وکارها کسااب پیچیدگی و موجود فعال کارهای و کسااب تعداد بنابر نزدیک درآینده ایران مرکزکوچینگ برآورد به باتوجه. 2
 خدمات زمینه در مفید تبلیغات گردد متولیان با ارائهپیشاانهاد می که شااودمی زده تخمین مربیگری برای آینده پررونقی بازار

 .سازند هموارتر را صنعت این توسعه بستر کوچینگ

شنهاد می. 3 سب و کار علیگردد با توجه به همچنین پی صورت گرفته در زمینه مربیگری ک رغم اهمیت اندک بودن مطالعات 
 های مناسب در جهت پیشبرد و توسعه این صنعت در اولویت قرار دهند.این مهم، پژوهشگران ابعاد مختلف آن را با روش
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 منابع

 درکسااب پویا هایقابلیت توسااعه الگوی طراحی"(. 1399)کمالطیبه، سااخدری،  ،محمدآبادی عبدلی، محمود، احمدپورداریانی
 .161-180 ،(2)،13کارآفرینی، توسعه(. اطالعات فناوری حوزه وکارهای موردی:کسب مطالعه) "نوپا وکارهای

های گردشگری روستایی با محدودیت مشکالت و"(.1389)پرشه گراوندی،، کیومرث زرافشانی،، پرستو قبادی،، عبدالحمید پاپزن،
 .52-26(، 3،)1های روستایی، . فصلنامه پژوهش"نظریه بنیادیاستفاده از 

یان زادهتقی هاد هدی )هرات، علی،  کارکساااب مربیگری هایشاااایساااتگی" (.1394پور، م هارمین ."و  المللیبین کنفرانس چ
:8302index.php/download/file//443https://scholar.conference.ac-حساااابداری اقتصااااد و در مدیریت، نوین هایپژوهش

Competencies-Coaching-Business  
رانس هفتمین کنف ".های پیشااروی کسااب وکارهای نوپا و ارائه راه کارهای موثربررساای چالش"(. 1399) دهقان بنادکی، فاطمه

 https://civilica.com/doc/1122746. تهران  المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار،بین
. "های توسااعه کارآفرینی در ناحیه دامغانتحلیل ظرفیت"(.1398رحمانی فضاالی، عبدالرضااا، عزیزپور، فرهاد، شااامانیان، مریم )

 .133-156(، 28،)8اقتصاد فضا و توسعه روستایی،
سیدمحمد ) سرور، امیرعلی، همتیان، هادی، زرگر،  سازی1400ستایش  سانی منابع آموزش بهبود در مربیگری فرآیند (. مدل  در ان
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