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 چکیده
 در وکار کسب مربیان از استفاده .هستند رو هروب متنوعی هایچالش با وکار کسب مدیریت و اندازی راه در انکارآفرین

 توصیفی پژوهش .ندک می ایفا مهمی نقش وکار کسب موانع و هاچالش ،کور نقاط درک برای انکارآفرین به کمک
 پژوهش این آماری ةجامع .است هگرفت انجام وکار کسب مربیان نیاز مورد یها شایستگی شناسایی هدف با حاضر پیمایشی

 ها آن نفر 250 و اند بوده نفر 314 درمجموع که شودمی اصفهان استان در فعالیت به مشغول وکار کسب مربیان تمام شامل
 از هایافته تحلیل و  تجزیه برای و ساختهمحقق ةپرسشنام از ها داده گردآوری برای ،پژوهش این در .شدند همکاری به حاضر
 ،«وکار کسب در عمیق ةتجرب داشتن» یها شاخص داد نشان نتایج. است شده ستفادها آموس افزار نرم با تأییدی عاملی تحلیل

 اهداف تعیین و اندازشمچ طرح تعریف ،هافعالیت ریزیطرح» ،«وکار کسب کور نقاط و هاچالش با آشنایی و تجربه داشتن»
 مربیگری قرارداد ایجاد» ،«مسائل تحلیل و تجزیه قدرت» ،«شاگرد کاری حوزه از مناسب اطالعات داشتن» ،«ایتوسعه
 تجارب و دانش ،ایده گذاریاشتراک برای وکار کسب ةحوز متخصصان و مربیان با ارتباطی شبکه حفظ و ایجاد» ،«رسمی

 ةحوز با مربی ةتجرب و تخصص ترازی هم» ،«وکار کسب محیط تغییرات و روندها آخرین به نسبت هوشیاری» ،«ها آن با
 که هستند هایی شاخص «امیدبخشی و بخشیانرژی ،بخشیانگیزه» ،«وکار کسب صاحب یا کارآفرین نیازهای و فعالیت

 ،درنهایت. دارند نیاز توسعه و توجه به و نددار وکار کسب مربیان نیاز مورد یها شایستگی چارچوب در را اهمیت بیشترین
 .است شده پیشنهاد وکار کسب مربیان در ها شایستگی یارتقا یکارهاراه
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 مقدمه
در  هاوکار کسب نیاز ا سوم کی فقط اما ،شود یم یانداز راهکوچک  وکار کسبهزاران  سال هر

و  هیسرما نبود ،سیتأستازه یها شرکتشکست و مرگ  یا شهیر علت .ندما یم یسوم باق سال
از  نشدنمند بهره یعلت اصل بلکه ،نبود فیضع یمحصوالت با طراح ای اورانهفن اشتباه ،یاورفن

 & Crompton)بود  سیتأستازه  یها شرکت یسو ازو مناسب  ستهیشا تجربه،با وکار کسب انیمرب

Smyrnios, 2011.) مورد  یها یستگیشاو  ها مهارت دیبا یآموزش مؤسسات امروزه ،منظورنیابه
در . دهند ارائه یکنون رییتغ حالدر سرعت بهآنان در جهان  شرفتیو پ تیموفق یبرا راجوانان  ازین
دانش به  لیتبد درکه  شود یم محسوب محورهدف و مدرن ،جامع یکردیرو یگریراستا مرب نیا

 یها ییتواناو  ها یستگیشاکمک به بهبود  یراستادر  یریادگیو تحول در  رییتغ جادیمهارت و ا
به  یادیزعالقة  ،ریاخ یها سالدر . (Devine et al., 2013)به عهده دارد  یمهم نقشافراد 

افراد در  یا حرفهتوسعة و  رییتغ ،یریادگی یو جامع برا یچندوجه یکردیرو عنوان به یگریمرب
 ونیفدراس یجامع از سو یبررس. (McCarthy,2010) است شده جادیا یزندگ و وکار کسب

و  یزندگ ،حرفه در تحول و رییتغ یبرا ،یگریمردم به مرب( نشان داد ICF) یگریمرب یالملل نیب
 82 ،2010در سال  پرسنل انگلستانتوسعة  یرسممؤسسة گزارش  طبق .ندمند عالقهجوامع خود 

. (Mc Grathy, 2010) اند کرده استفاده یگریمرب کردیاز رو یریادگیتوسعه و  مؤسسات درصد
توسعة و  یریدگای یها وهیش نیمؤثرتراز  یکیرا  یگریمرب (CIPD) یا حرفهتوسعة  میترسمؤسسة 
 و وکار کسب نةیزمبا داشتن تجربه در  وکار کسب انیمرب. (Trenner, 2013داند ) یم ها مهارت

 در .توسعه دهندرا  ها آنعمل  توانند یمافراد  تیمحل فعال طیکسب اطالعات بهتر درمورد مح
 مشخص ایمختلف استرال عیدر صنا عیرشد سر یدارا یهاوکار کسب دربارة یپژوهش یهاافتهی

 استفاده ینیکارآفر یایبا دن و آشنا مجرب وکار کسب انیکه از مرب یوکار کسب انصاحب شد
 داشتند یتر موفقعملکرد  دیاطالعات و تول یاورفن ،رشد ،یمال گردش یها شاخصدر  اند کرده

 جةینتخود را  رشد شرکتاز درصد  30 ،داشتند وکار کسب یکه مرب یاننیکارآفراز  درصد 81 و
 .(Crompton & Smyrnios, 2011) دانستند یم و ماهرتجربه با وکار کسب انیاز مرب یمند بهره

 یگریمرب ةبرنام تیموفق دهد یمنشان  1کوترت و آودت قیتحق و یبررس جینتا ،نیهمچن
 زانیو مبه اهداف  یابیدست زانیم ،نیکارآفررفتار  و نگرش در دانش، رییتغ زانیم یعنی وکار کسب

                                                           
1. Audet andCoutret 
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شاگرد و ساختار -یمرب ةرابط شاگرد، یها مشخصه ،یمرب یها مشخصهاز  متأثر نیطرف تیرضا
در  ها آن و نقش وکار کسب انیمرب یریکارگ به تیاهم .Audet & Coutret, 2012))آن  یتیحما
 یها یستگیشالزوم توجه به  ،هاوکار کسب ةتوسع و بقا ،یانداز راه یندهایو فرا اننیکارآفر تیموفق
 آموزش و یسنت یها روشنسبت به  یگریمرب یبرتر .سازد یمرا روشن  وکار کسب انیمرب یاساس

 است شده مشخص نفعانیذ یبراها وکار کسبو  ها دانشگاه یآن برا یریکارگ به یدستاوردها
(Fazel, 2013).  ازین مورد ییها یستگیشا ،کپارچهیجامع و  یتاکنون پژوهش یداخل یها پژوهشدر 

 یها یستگیشا :شود یمطرح م پرسش نیا ،تیدرنها. است هردکن ییشناسا را هاوکار کسب انیمرب
 انیمرب ازیو مورد ن یدیکل یها یستگیشا یبا بررس قیتحق نیا ؟ستیچ هاوکار کسب انیمرب یدیکل

 .کند یمکمک  ستهیشا وکار کسب انیاز مرب یدیبه فهم جد هاوکار کسب
 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری
 شایستگی

 .است کرده یمنابع انسان اتیادب واردرا  یستگیشا نینو ةشیاند که است یفرد نیاول 1کللند مک

 نیاز ا اما نکرده است، فیرا تعر یستگیشا ةکلم میمستق طور به 1973خود در سال  پژوهشدر  یو
 سیاتزیبو (.McClelland, 1973است ) کردههوش استفاده  آزمون نیگزیجا نماد عنوان بهواژه 

 شغل کی دادن انجام یراکه ب داند یمفرد  ییربنایو مهارت ز زهیدانش، انگ ،یژگیرا و یستگیشا

 .شود یم ارائه 1 جدول در یستگیشا فینمونه از تعر چند (.Boyatzis, 1982) اند یضرور
 

 شایستگی تعاریف. 1 جدول
 تعریف محقق

 .است( شغل) پست یک برای نیاز مورد های مهارت اجرای منظور به فرد توانایی شایستگی  (1988) لوتانز
 و سیدیدراگن

 (2006) منتزاس
 فکری الگوهای و ذهنی هایچارچوب ،هامهارت ،دانش قبیل از هایی مشخصه ،ها شایستگی

 .دشو می منجر آمیز موفقیت عملکرد به ها آن کارگیری به که هستند

 سیاتزیبو
(1982) 

 است ممکن صفات این. دارد تأکید شخص یک اساسی های ویژگی و صفات بر شایستگی
 مورد دانش از ای مجموعه یا اجتماعی های نقش از فرد تصور و مهارت ،نگرش ،رفتار ،انگیزش
 .باشد ها فعالیت و کارها دادن انجام در فرد استفادة

 کالترباک
(2004) 

 کار یک در گیری اندازه قابل و پذیر مشاهده ،ثابت های توانایی از است عبارت شایستگی
 .کار یک از بخشی یا مشخص

                                                           
1. McClelland 
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 یها هیپا ،نگرش و مهارت ،دانش یاساس و مشترک عامل سه ،یستگیشا فیتعار براساس
 .دهد یم لیرا تشک یستگیشا یاصل

 

 مربیگری

از  یکی. است یآموزش مؤسسات یبرا یاساس یها دستورالعمل یو نوآور تیخالق ،یریادگی
 رانیفراگمهارت  ودانش  توانندیکه چگونه م است نیا یآموزش مؤسسات یها چالش نیتر مهم

در کمک به  یگریو مرب یچون مرشد ینینو یها روشو  فنون ،راستا نیا در. دهند توسعه را
حل راه محور، جهینت ،منظم یندیفرا یگریمرب .است دیافراد مف یها ییتواناو  ها یستگیشابهبود 
 در را یو عملکرد و درگشا یزندگ در تجارب شیافزا یمربآن  یط هک است یمشارکت و محور

 کند یم عیتسربه اهداف  یابیو دست یشخص رشد ،یتیخودهدا یریادگی و لیتسه مختلف ابعاد
Grant, 2000).) بهبود  قیانسان از طر یعملکرد و دستاوردها شیافزا با یگریمرب حرفة

 یبرا ها فرصت ییشناسا بر یگریمرب. دارد ارتباط یو شناخت یعاطف ،یرفتار یها یمیخودتنظ
اثربخش  یروش یگریمرب. (Fazel, 2013است ) متمرکز یفرد انیم یها ییتواناو  ها قوت ةتوسع

 ،یتیریمد ،وکار کسب ةحوز دراست  ممکناست که  یشخص شرفتیبه بهبود و پ یابیدر دست
در  یگریمرب ،درواقع .اجرا شود بخش تیرضا اریبس جیهمراه با نتا یآموزش و یورزش ،یزندگ

 یگریمرب شامل یگریمرب یها شکل نیتر محبوب .دارد کاربرد یعیوس اریبس ةمحدود
 .(Baker, 2014است ) یزندگ یگریو مرب یتیریمد یگریمرب ،وکار کسب

 

 وکار کسب مربیگری

 یگریمرب وکار کسب نةیزمدر  اما ،مختلف وجود دارد یها شکلاست که در  یندیفرا یگریمرب
 ییو تحقق و شکوفا مؤثرترعملکرد  در تواناساختن یو برا یفرد ةتوسع ابزار یعموم طور به

 گذاران انیبن ،یرقابت شدت به و پرآشوب یها طیمح در. (Leonard, 2010شود )یم دهید هالیپتانس
 دربرابر یا صادقانه و حیصر واکنش تادارند  ازین وکار کسب انیمرب به اننیکارآفرو  هاشرکت
 ینیکارآفر ازآنجاکه .(Koopman, 2013) باشند داشته یو رهبر یتیریو موضوعات مد ها راهبرد

 یاثربخش برا یتیحما یها برنامه ةتوسعدر  دیشد یا عالقه ،است یضرور یاقتصاد رشد یبرا
 و محققان ،انیدانشگاه ،گذاران استیس انیم در .(Koopman, 2013) وجود دارد اننیکارآفر

 ؛است یکمک به رشد اقتصاد یبرا ها راه نیاز بهتر یکی ینیکارآفراز  تیحما ،اقتصاددانان
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 اننیکارآفرو کمک به  ینیکارآفر قیو تشو کیتحر یرا برا یتیحما یها برنامهها  آن ن،یبنابرا
 جادیا ،ها ارانهی ،اتیدر قالب کاهش مال ها تیحمااز  یبرخ .(Koopman, 2013) اند دادهتوسعه 

 یتیحما یها روش یبرخ. استمطلوب  یکار یبهبود فضا یبرا نیو وضع قوان ها رساختیز
 یشخص یها تیحما .(Koopman, 2013) ندمتمرکز یشخص یها تیحماو  اننیکارآفر بر شتریب
 ;Salazar et al., 2012)بوده است مؤثرتر تیحما یها شکل گرینسبت به د نیکارآفراز  تیحما ای

Audet & Couteret, 2012) .یها حوزهدر  یاصل یها انیجراز  یکی یو شخص یفرد یها تیحما 
 یفرد تیحما یها روش انواع .(Salazar et al., 2012; Audet & Couteret, 2012) است یآموزش
  هستندو نظارت  آموزش ،مشاوره ،یمرشد ،یگریمرب لیقب از یمختلف نیعناو ،اننیکارآفر

(Salazar et al., 2012; Audet & Couteret, 2012)از  یکی وکار کسب یگریمرب نیب نیدر ا که
 مهارت، شیافزا موجب رایز ،است وکار کسب ةنیزمدر  یتیروش حما نیترو کامل نیمؤثرتر
 انیمرب .(Ballard & Levie, 2006) شودیم نیکارآفر یشخص ةتوسعو  یریادگی عملکرد، بهبود

تحول در افراد  دنبالبه ،یفکر ةکنند کیتحرو  محورحل راه کردیبا استفاده از رو وکار کسب
 یریادگی یبرا یفرصت ،مهارکردن یجا بهتا مشکالت را  ندنکیکمک م اننیکارآفرهستند و به 

از  قیعم ةتجرببا داشتن دانش و  وکار کسب یمرب. ((Crompton & Smyrnious, 2012 نندداب
و درک نقاط کور  ها چالشبه  ییدر پاسخگو دتوان یم ،وکار کسب ةنیزمدر  یقبل یها تیموقع

و  باشد اننیکارآفر یو حام راهنما ،نیکارآفر ییو تنها یاحساس سردرگم کاهش ،وکار کسب
 تیدرنها و مسئله حلدر  بهتر مهارت تر،عیوس یاندازها چشم د،یجد یهاکسب مهارت ةنیزم

 ;Salazar et al., 2012)آورد فراهم را ها آن یهاوکار کسب تیو موفق اننیکارآفربهبود عملکرد 

Audet & Couteret, 2012). یها چالشو در مواجهه با  وکار کسب ةیاولدر مراحل  نانیکارآفر 
 یها راهبرد کردنییو اجرا وکار کسب یزیر برنامه مورددر ها ییراهنماو  هیتوص به ،رو شیپ

نیباز موجب اننیکارآفرو موانع سر راه  مشکالت. ندازمندین داریرشد پا یبرا یو رقابت یابیبازار
کسب  یبرا کیتکن کی وکار کسب یگریمرب ،راستا نیدر ا .شودیم ها آنتمرکز و توجه  رفتن

و  اقدامات ،ها حل راه ،ها گامکمتر و تمرکز بر  یزمان ةنسبت به علل مشکالت در محدود نشیب
 برابردر دیتازه و جد یها دگاهید ارائة .(Graham & Whittam, 1994) است ریپذ امکان اتیعمل

 ارتباطات ،یعملکرد شکاف بردننیباز ،یریگ میتصممهارت  شیافزا ،و مشکالت ها چالش
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و  شتریب یفرد نیب یاثربخش ،شرفتیپ به قیتشو و تعهد شیافزا ،نفس اعتمادبه شیافزا ،مؤثرتر
است  یگریاستفاده از مرب به وکار کسبصاحبان  لیعلت تما نیتر عمده ،مثبت تیذهن رییتغ
(Burchardt, 2015). 

 

 وکار کسب یمرب

حضور  یبرا یفرصت اننیکارآفراز  یاریبس ،یزمان یها تیمحدودتوجه به  با یامروز یایدن در
 به ممکن است الزمدانش و مهارت  نداشتن. ندارند یآموزش رسم مؤسساتو  ها دانشگاهدر 

 دادن انجام از یو یآگاهنا ایبازخورد  تیمحدود ،نیبر کارآفر از انزوا یناش یفشارها واردشدن
 لیقب از یلیدال و فشارها نیا کردن جبران منظور به. دشو منجر اقدامات کارآمد و اثربخش

 نقاط به یابیدست ،وکار کسب یها تیموقع در یریگ میتصمتداوم  و وسعت ،ییتنها احساس
 انیمرب دنبالبه اننیکارآفر ،وکار کسببه اهداف  یابیدست و بازار یعملکرد یها شاخص ،عطف

 بهبود ،مهارت شیافزا موجب وکار کسب انیمرب. (Burchardt, 2015هستند ) وکار کسب مجرب
عمل  وکار کسبدر  تجربهبا یراهنما مانندو  دنشویفرد م یشخص ةتوسعو  یریادگی ،عملکرد

و  محورحل راه کردیبا استفاده از رو وکار کسب انیمرب. (Ballard & Levie, 2006کنند )یم
 اساسبر وکار کسب یگریمرب و تحول در افراد هستند. رییتغ دنبالبه ،یفکر ةکنند کیتحر

را  یمندتیو رضا جیبه نتا یابیاحتمال دست ،تعامل با همراه یتوانمندساز و آموزش ،یهمکار
 .( Crompton & Smyrnious, 2012) دهد یم شیافزا

 

 وکار کسب مربیان شایستگی

 تیدر موفق یو اساس یاصل یرکن یمرب. است ستهیشا یمرب انتخاب ،یگریمرب در مهم اریبس جنبة
 به ها حل راهتا در کشف  دنکن یمکمک  نیکارآفربه  وکار کسب انیمرب. است یگریمرب ندیفرا

را  یریادگیبه  التیو تما مهارت ،در دانش نفس اعتمادبه نانیکارآفر در و باشند یمتکخود 
 ،نیکارآفر یهایو توانمند ها ضعف ،ها قوتبا درک درست از  یمرب کی. دننکیم جادیا

با  یدر همکار یمهم است که مرب اریموضوع بس نیا. دهد یمانتقال  موقع بهو تجارب را  ها مهارت
 اصول اساسبر. (Kowalski, 2007باشد )داشته  را یاساس یها یستگیشاو  تیصالح نیکارآفر

 رایز ،کنند عمل خود یهاتیصالح ةمحدود در فقط دیبا انیمرب ،یگریمرب یاخالق
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 2 جدول در. (Kowalski, 2007رساند )یم بیآس یمهم به مشتر یعامل عنوان به نداشتن تیصالح
 .شده است ذکر وکار کسب انیمرب یها یستگیشا چارچوب 1 وستیپو 

 

 وکارها کسب انیمرب یدیکل یها یستگیشا چارچوب. 2 جدول
 ها شاخص ها مؤلفه نویسنده

 سآندر
(2011) 

 تجارب و دانش. 1
 وکار کسب حوزة در فعالیت تداوم و تجربه 

 اقتصادی اطالعات و تجاری دانش 

 وکار کسب چارچوب و زمینه در دانش  

 مربیگری فرایندهای و مفاهیم ،ها مدل دانش 

 مهارت. 2

 کارآفرین وکار کسب زبان از استفاده و بیان فن ارتباطی، های مهارت 

 پرسشگری مهارت 

 فعاالنه دادن گوش مهارت 

 بازخورد ارائة مهارت 

 مدیریت و رهبری مهارت 

 :فردی خصوصیات و ویژگی. 3
 پرانرژی و محرک 

 فرایندها به متعهد 

 وکار کسب در تیزهوشی 

 مشتری های ارزش و انتظارات به تعهد 

 کارآفرین اعتماد و اطمینان کسب توانایی و صداقت 

 احترام و ادب رعایت 

 امیدبخشی و بخشی انرژی بخشی، انگیزه، 

 مشتری با مناسب زمان در خود احساسات و عقاید ،ها نگرش ،ها ارزش گذاری اشتراک 

 ها چالش با رویارویی توانایی 

 آن به مناسب واکنش و بازخوردها پذیرش 

 نبلکم
(2007) 

 شاگرد به مربوط های حوزه و صنایع در فعالیت و وکار کسب اندازی راه تجربة 

 فعالیت ةحوز به مربوط اطالعات کشف و جوو جست توانایی 

 شاگرد با مداوم و بلندمدت ةرابط ایجاد توانایی 

 ای دوره میان اصالحات ایجاد و پیشرفت میزان ارزیابی اولیه، زمانی چارچوب تعیین 

 گریحمایت و همدلی 

 نفس اعتمادبه 

 حوصله و صبر 

 اعتماد و اعتبار 

 مؤثر شنود مهارت 

 همدلی 

 مسئله حل مهارت و توانایی 

 خالق تفکر 
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 ظااز لح وکار کسب انیمرب یجهان سازمان یسو از شدهارائه چارچوب ،قیتحق نیا در
 .(1شد )نمودار انتخاب  یمفهوم چارچوبو  شد داده صیتشخ ارجح ت،یجامع

 

 
 (وکار کسب مربیان جهانی سازمان) وکار کسب مربیان کلیدی یها شایستگی چارچوب .1 نمودار

 

 تحقیق روش
 و یکم یکردیرو یدارا راهبرد لحاظو از  یهدف کاربرد نظرپژوهش از  نیا دادن انجام روش

 یها شهرکنظر  ریز ایمستقل  صورت بهکه  است یانیمرب تمام شامل یآمار ةجامع. است یشیمایپ
در  راها وکار کسب یگریخدمات مربمشاور  مرشد و ،یچون مرب ینیبا عناو یقاتیو تحق یعلم

 ،یقاتیو تحق یمراجعه به شهرک علم و ها یبررس دادن انجامپس از . دادند یم ارائهاستان اصفهان 
 جه،یدرنت. نددش ییشناسا نفر 314در استان اصفهان  وکار کسب یها کینیکلو  یاتاق بازرگان

. بود لیتحل قابل وشد  داده برگشت پرسشنامه 250 تیدرنهاشد که  عیتوز ها آن همة نیب پرسشنامه
 پرسشنامة ابزار از استفاده با ها داده یآور جمع شد. ییشاخص شناسا 98 ،ینظر مطالعات در

 ها شاخصاز  کیهر تیاهم زانیم ووزن  نییتع یبرا کرتیل یا درجه 5 فیط با ساخته محقق
 یها یستگیشا به توجه با و نهیشیپ مطالعة قیطر از پرسشنامه یها هیگو .است گرفته انجام

. اند شده میتنظ -نرود ادی از وستیپ -معتبر مراجع یسو از وکار کسب انیمرب یبرا شده مشخص
 ةدربار وکار کسب انیمربو  خبرگاناعمال نظر  ،ینظر اتیادب یبررس از پرسشنامه نیا ییروا

کرونباخ  یبا آلفا زین آن کل ییایپا زانیم آمده است و دستبهآن  یهاهیگو ییاعتبار محتوا
 یسازمدلو روش  یدییتأ یعامل لیاز تحل ها داده لیتحل منظور به. است دهشمحاسبه  97/0برابر 

 .است شدهاستفاده  20 آموس افزار نرمبا کمک  یمعادالت ساختار

خودمدیریتی، 
خودشناسی و 
 خودکنترلی

های  شایستگی
 مربیگری کسب وکار

های  مهارت
اساسی و 
 محوری
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 ها یافته
 شناختی جمعیت مشخصات

 .دهد می نشان را دهندگان پاسخ شناختی جمعیت مشخصات 3 جدول
 

 دهندگان پاسخ جمعیتی مشخصات. 3 جدول
 فعالیت حوزة تجربه تحصیالت جنسیت 

رد 
م

لم زن 
دیپ

سی 
شنا

کار
 

شد
ار

ی 
کتر

د
 

متر
ک

 5 از 

6-
15 

16-
30 

ی هنر +31
گر

دش
گر
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هتل
سی 

ند
مه

 

وم
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نی

سا
ان

 

 13 98 21 32 86 15 106 92 37 4 9 148 89 18 232 فراوانی
 2/5 2/39 4/8 8/12 4/34 6 4/42 8/36 8/14 6/1 6/3 2/59 6/35 2/7 8/92 درصد

 

 ها یافته توصیف
 یاز مبان شده استخراجچارچوب  یاصل ابعاد ،وکار کسب انیمرب یها یستگیشا یبند چارچوب در

 ،«یخودکنترل و یخودشناس -یتیریخودمد یها یستگیشا»و مکمل  زیمتما ةدستدر سه  ینظر

 23قالب و در  «وکار کسب یگریمرب یها یستگیشا» ،«یگریمرب یو محور یاساس یها مهارت»
 98 انیم از دهد یم نشان یآمار یها لیتحل جینتا. شدند یبند طبقهشاخص  98مجزا و  ةمؤلف

حضور در چارچوب  یبرا یکاف شرط شاخص 94 ،یدر مطالعات نظر شده ییشناسا شاخص
شاخص در بعد  31 ،تعداد نیرا کسب کردند که از ا وکار کسب انیمرب یها یستگیشا یینها

و  یاساس یها مهارت»بعد شاخص در  40 ،(4جدول ) «یخودکنترل و یخودشناس -یتیریخودمد»

 «وکار کسب یگریمرب یها یستگیشا»شاخص در بعد  23و ( 5)جدول  «یگریمرب یمحور
 6 تا 4استاندارد در جدول  یعامل یهمراه بارها به دشدهییتأ یها شاخص .شد یی( شناسا6)جدول 

 .شود یم مشاهده
 

 «خودکنترلی و خودمدیریتی -خودشناسی» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 4 جدول       
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه

 و بینش شناخت
 خود ادراکات

 849/0 خود های ارزش و اندازها چشم ،اهداف ،تفکرات از آگاهی
 887/0 خود احساسی و رفتاری ،فکری های اولویت از آگاهی
 896/0 مربیگری برنامة اهداف از خود ذهن در بینانه واقع و روشن تصویر داشتن
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 «خودکنترلی و خودمدیریتی -خودشناسی» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 4 جدول       
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه
 ها قوت شناخت

 های ضعف و
 خود

 779/0 خود های ضعف و ها قوت از بینانه واقع درک و آگاهی
 406/0 خود های ضعف بهبود منظور به سازنده بازخورد دریافت برای تالش
 765/0 قوت به ها آن تبدیل و خود های محدودیت و ها کاستی پذیرش و قبول

 و فردی رشد
 ای حرفه

 918/0 وکار کسب حوزة متخصصان و مربیان با ارتباطی شبکة حفظ و ایجاد
 634/0 وکار کسب مربیگری تخصصی مجالت و کتب از استفاده
 594/0 خود ای حرفه ةتوسع برای همکاران دیگر و مشتریان از بازخورد دریافت
 746/0 خود توسعة برای آموزشی های کارگاه و ها کنفرانس در شرکت
 753/0 وکار کسب مربیگری جدید های مدل و رویکردها با شدن همگام

 و تسلط
 ،افکار مدیریت

 و احساسات
 خود رفتارهای

 611/0 کننده ناراحت و منفی احساسات کنترل و مدیریت ،خودتنظیمی
 834/0 زا استرس شرایط در فردی آرامش حفظ

 601/0 مشتری در زا استرس احساسات کاهش یا جلوگیری برای خود رفتار مدیریت
 893/0 وکار کسب بحرانی های موقعیت در مناسب و عمیق تفکر و تمرکز توانایی

 اخالق اصول
 ای حرفه

 821/0  نظرمورد نتایج آمدن دست به زمان تا ها فعالیت دادن انجام و اهداف به تعهد
 807/0 فکری مالکیت حقوق حفظ و انکارآفرین اطالعات ندانست محرمانه

 314/0 انکارآفرین غیراخالقی یا غیرمعقول مطالبات از امتناع
 430/0 زیست محیط و جامعه های ارزش به تعهد
 547/0 مربیگری کار در کیفیت به توجه

 308/0 مربی به کارآفرین شدن وابسته از اجتناب
 341/0 دیگران به کمک برای واقعی میل

 781/0 خود عملکرد قبال در پاسخگویی و پذیری مسئولیت
 504/0 مربیگری خدمات ارائة در فرهنگی و نژادی تعصب نبود

 خودباوری
 710/0 موانع با مواجهه در حتی مربیگری ةبرنام اهداف به پایبندی و خودباوری

 800/0 بحرانی و دشوار ،مبهم های موقعیت در مؤثر گیری تصمیم توانایی
 761/0 مشکل های موقعیت با مواجهه در خود های توانایی و وکار کسب شم به اعتماد

 های ویژگی
 شخصیتی

 792/0 کارآفرین اعتماد و اطمینان کسب توانایی
 738/0 احترام و ادب رعایت
 904/0 امیدبخشی و بخشی انرژی ،بخشی انگیزه

 725/0 صداقت

 

 و خودشناسی -خودمدیریتی های شایستگی» بعد ،شود می مشاهده 4 جدول در کهگونه همان

 ،«خود های ضعف و ها قوت شناخت» ،«خود ادراکات و بینش شناخت» ةمؤلف هفت در «خودکنترلی

 ،«ای حرفه اخالق اصول» ،«خود رفتارهای و احساسات افکار، مدیریت و تسلط» ،«ای حرفه و فردی رشد»

 .شدند بندی دسته« شخصیتی های ویژگی» و «خود های توانایی و ها داشته به اعتماد و خودباوری»

 ادامة
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 «مربیگری محوری و اساسی های مهارت» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 5 جدول
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه

 و مبنا ایجاد
 برای اساس

 مربیگری

 90/0 رسمی مربیگری قرارداد ایجاد
 83/0 ای حرفه استاندارد و اخالقی های دستورالعمل تدوین

 ،گیری اندازه  قابل ،ویژه ای توسعه اهداف تعیین و انداز چشم طرح تعریف ،ها فعالیت ریزی طرح
  مربیگری جلسات برای مشخص زمانی چارچوب دارای و یافتنی دست ،بینانه واقع

93/0 

 پروژة مدیریت
 مربیگری

 41/0 مربیگری پروژة در زمان مدیریت و منابع مدیریت
 39/0 مربیگری پروژة حیات چرخة طول در ریسک مدیریت
 48/0 مربیگری پروژة در تغییرات مدیریت
 387/0 پروژه پیشرفت از دهی گزارش

 89/0 وکار کسب محیط تغییرات و روندها آخرین دربارة هوشیاری
 و حقوقی ،فنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی همچون کالن تأثیرگذار عوامل دربارة هوشیاری

 محیطی زیست
85/0 

 763/0 کاری جدید های فرصت دربارة هوشیاری
 57/0 وکار کسب به مربوط مفاهیم آسان و سریع یادگیری توانایی
 836/0 آینده در وکار کسب وضعیت تشخیص توانایی و شهود

 ،خالقیت
 و ابتکار
 عمل استقالل

 و مشکالت در خود تخصص و تجارب برحسب جدید و نوآورانه رویکردهای کارگیری به
 وکار کسب های چالش

876/0 

 جای به ها فرصت از برداری بهره و آتی های موقعیت بینی پیش در آغازگری و شروع به تمایل
 بودن واکنشی

83/0 

 تغییرات با مواجهه در مربیگری های فعالیت و رویکردها ،ها حل راه در پذیری انعطاف و انطباق
 غیرمنتظره

85/0 

 92/0 مسائل تحلیل و  تجزیه قدرت

 دادنگوش
 فعال

 87/0 مشتری گفتار در غیرکالمی و کالمی مفاهیم فهم و درک ،شهودی صورت به دادن گوش توانایی
 کردن خالصه ،صدا تن تغییر ،صورت حالت ،بدن زبان مثل حاالتی ارائة با مشتری به توجه
 شاگرد های حرف

82/0 

 75/0 فعاالنه شنود و سکوت از استفاده با بیشتر اطالعات استخراج و گفتن سخن به مشتری تشویق
 81/0 مشتری انتظارات و ها خواسته ،نیازها تمامی فعاالنة شنود

 پرسشگری

 60/0 ویژه دهی جهت و قضاوت بدون ها پرسش پرسیدن توانایی
 سوی از جدید های حل راه و ها ایده کشف به که تأملی و چالشی های پرسش پرسیدن توانایی
 شود منجر مشتری

86/0 

 جدید های دیدگاه و اندازها چشم ةتوسع ،مسائل سازی روشن در مشتری به که شپرس توانایی
 دکن کمک

80/0 

 80/0 است کرده درک را وی مربی کند احساس مشتری که شهودی پرسشگری توانایی

 بازخورد

 861/0 افراد به مشخص و معین بازخورد ارائة توانایی
 792/0 موقعیتی و زمانی لحاظ از مناسب بازخورد ارائة توانایی

 834/0 داریجانب و قضاوت بدون ،صادقانه بازخورد ةارائ
 827/0 بازخورد ارائة فنون و اصول با آشنایی
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 «مربیگری محوری و اساسی های مهارت» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 5 جدول
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه

 و همدلی
 حمایت

 719/0 مشتری های نگرانی و احساسات ،ها ناگفته درک
 536/0 است مهم مربی برای مشتری موفقیت که موضوع این دادن نشان
 802/0 مربیگری فرایند در مداوم حمایت با همراه چالشی و جدید یکارها دادن انجام برای مشتری تشویق
 احساس خود نیازهای و ها دغدغه بیان در مشتری تا ایمن و حمایتی فضای و محیط ایجاد

 کند راحتی
848/0 

 758/0 مبهم و مشکل های موقعیت در مشتری عمیق درک
 625/0 مشتری رفتار و تفکرات در تناقضات و ها ناهمخوانی شناسایی و درک

 ارتباطات
 مؤثر

 850/0 واضح صورت به ها ایده و افکار انتقال
 612/0 ها محاوره مدیریت و شروع برای ذهنی آمادگی داشتن
 433/0 غیرضروری مطالب و کلمات بیان از پرهیز
 تن یریتغ ،بدن زبان از استفاده با مخاطبان بر اثرگذاری و نفوذ منظور به هایی تکنیک اعمال
 چشمی ارتباط ،صدا

79/0 

 مدیریت
 به دادنخاتمه

 مربیگری

 309/0 مربیگری به دادن خاتمه برای مشتری آمادگی ارزیابی توانایی
 ةبرنام اتمام از پس مربیگری خود برای مشتری های توانایی توسعة و آوری تاب ایجاد

 مربیگری
365/0 

 

 در «مربیگری محوری و اساسی های مهارت» بعد شود می مشاهده 5 جدول در کهگونه همان

 در تیزهوشی» ،«مربیگری ةپروژ مدیریت» ،«مربیگری برای اساسی و مبنا ایجاد» مؤلفة ده

 ،«بازخورد» ،«پرسشگری» ،«فعال دادنگوش» ،«عمل استقالل و ابتکار خالقیت،» ،«وکار کسب

 .شد بندی دسته «مربیگری به دادن خاتمه مدیریت» و «مؤثر ارتباطات» ،«حمایت و همدلی»
 

 «وکار کسب مربیگری های شایستگی» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 6 جدول
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه

 با ترازی هم
 وکار کسب

 968/0 وکار کسب ةزمین در عمیق ةتجرب داشتن
 847/0 وکار کسب صاحب یا کارآفرین نیازهای و فعالیت ةحوز با مربی ةتجرب و تخصص ترازی هم

 در کارآفرین راهنمایی برای وکار کسب کور نقاط و ها چالش با آشنایی و تجربه داشتن
 مشکالت و تنگناها

936/0 

 دانش
 وکار کسب

 922/0 شاگرد کاری حوزة از مناسب وکاری کسب اطالعات
 801/0 وکار کسب به ایده تبدیل مراحل دانش

 728/0 وکارها کسب زمینة در تسهیالت با آشنایی
 542/0 وکار کسب شروع برای الزم مجوزهای اخذ مراحل با آشنایی
 712/0 (...و معنوی مالکیت ،حقوق ،بیمه ،مالیاتی قوانین) حقوقی و تجاری قوانین با آشنایی

 806/0 وکار کسب فهم و اقتصادی اطالعات

 ادامة
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 «وکار کسب مربیگری های شایستگی» بعد تأییدشدة های شاخص و ها مؤلفه. 6 جدول
 عاملی بار ها شاخص ها مؤلفه

 بازار دانش

 803/0 هدف بازار یا مشتریان ،انتظارات و نیازها مورددر عمیق دانش
 630/0 (...و مشابه محصوالت ،بازار جذابیت ،رقبا) داخلی بازار از مناسب اطالعات
 308/0 المللی بین بازارهای شناخت

 800/0 (...و بازاریابی ،برندسازی) رقابتی مزیت ایجاد های روش دانش

 مربیگری دانش

 406/0 مربیگری هایفرایند و مفاهیم ،ها مدل دانش
 در فردی اطالعات کردنروز به و آوری جمع برای اطالعاتی های پایگاه و مراجع از آگاهی

 مربیگری ةزمین
611/0 

 433/0 مربیگری خدمات ارائة در اطالعات فناوری و مناسب های اورینف از استفاده

 بر تمرکز
 در کارآفرین

 مربیگری

 717/0 انکارآفرین های خواسته و نیازها شناسایی
 715/0 انکارآفرین انتظار مورد ترجیحات و خدمات بر تمرکز

 624/0 کارآفرین وکار کسب زبان از استفاده
 419/0 آنان رضایت میزان سنجش و انکارآفرین بازخوردهای دریافت

 ارزیابی
 529/0 عملکرد بهبود به کمک برای ها داده آوری جمع و مختلف ابعاد در کارآفرین ارزیابی توانایی
 304/0 مربیگری دستاوردهای و نتایج ارزیابی برای اعتماد قابل و معتبر ابزارهای از استفاده
 401/0 مربیگری ةبرنام های ضعف و ها قوت شناسایی منظور به مربیگری فرایند ارزیابی توانایی

 

در شش  «وکار کسب یگریمرب یها یستگیشا»بعد  ،شود یممشاهده  6در جدول  کهطورهمان
تمرکز بر » ،«یگریدانش مرب»، «دانش بازار» ،«وکار کسبدانش » ،«وکار با کسب یتراز هم» ةمؤلف

ها باالتر از  تمام شاخص یعامل یو بارها شود یم  یبند دسته «یابیارز» و« یگریدر مرب نیکارآفر
 است. 3/0

کمتر  ها شاخصدر تمام  ینسبت بحران ریبه مقاد دنیرس احتمال ،6تا  4 یها جدولتوجه به  با
 فهرست ،7 جدول در .ندمعنادار درصد 95در سطح  یعامل یبارها ةهم یعنی ؛است 05/0 از

 .ندا هشدحذف  ها یستگیشااز چارچوب  که دیآ یم نشدهدییتأ یها شاخص

 
 نشدهتأیید یها شاخص فهرست. 7 جدول

 مؤلفه نشدهتأیید یها شاخص ردیف
 ای حرفه اخالق اصول همکاری فرهنگ ترویج 1
 شخصیتی های ویژگی انصاف رعایت و طرفی بی 2
 وکار کسب در تیزهوشی سیستمی دید از استفاده با وکار کسب یاجزا شناسایی 3
 حمایت و همدلی ها نگرش و ها ارزش ةصادقان و واضح گذاری اشتراک 4

 ادامة
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 .دهد می نشان را مدل برازندگی یها شاخص ةشد محاسبه و قبول قابل مقادیر 8 جدول

 
 پژوهش مدل برازش یها شاخص. 8 جدول

 قبول قابل مقادیر شده محاسبه مقادیر نماد برازندگی یها شاخص
 - 2 567/10 اسکوئر کای

 - df 7 آزادی درجة
 <df2 91/1 3 آزادی ةدرج به اسکوئر کای نسبت
 >P - value 075/0 05/0 مدل برازش برای معناداری سطح

 >IFI 92/0 9/0 افزایشی برازش شاخص
 >CFI 90/0 9/0 تطبیقی برازش شاخص
 >NFI 91/0 9/0 نرمغیر برازش شاخص

 >RMSEA 055/0 06/0 تقریب خطای مجذورات میانگین ریشة
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 وکار کسب انیمرب یدیکل یها یستگی. شا2نمودار 

 

 مدل برازش مختلف یها شاخص ریمقاد شود، یم مشاهده 8در جدول  کهگونه همان

 نیانگیم شةیو ر یقیشاخص برازش تطب ،یشیاز جمله شاخص برازش افزا پژوهش یساختار
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ها با تمام  سازه اساس، نیبرا. دقرار دار یقابل قبول ةدر محدود بیتقر یمجذورات خطا
 چارچوبها از  داده یقو یبانیپشت یبه معنا نیادارد و  یخود برازش مناسب دشدةییتأ یها شاخص

 یمرب یها یستگیشامنسجم از  یامجموعه پژوهش نیا یها افتهی. است شدهیطراح یپژوهش
 (.2دهد )نمودار یم نشانوکار را  کسب

 

 گیری نتیجه و بحث
 .است بوده وکار کسب انیمرب یدیکل یها یستگیشا ییشناسا یراستا درپژوهش  نیا یها افتهی

 -یتیریخودمد یها یستگیشا»و مکمل  زیمتما ةدستسه  در پژوهشچارچوب  یاصل ابعاد

 یگریمرب یها یستگیشا» ،«یگریمرب یو محور یاساس یها مهارت» ،«یخودکنترل و یخودشناس
بعد  ،یاصل دبع سه انیم در. شدند دییتأو  ییشناساشاخص  94و  مؤلفه 23از  متشکل «وکار کسب

 یها یستگیشادر چارچوب  نظران صاحبمنظر  از« یگریمرب یو محور یاساس یها مهارت»

 دانش» ،«وکار با کسب یتراز هم» یها مؤلفه ،مؤلفه 23 انیم در. بودند مهم وکار کسب انیمرب
از نظر  «عمل استقالل و ابتکار ،تیخالق» و «وکار در کسب یزهوشیت» ،«وکار کسب

 از تیدرنها. دارند وکار کسب انیمرب یها یستگیشادر چارچوب  یتر مهم نقش دهندگان پاسخ
 انیمرب ازینمورد یها یستگیدر چارچوب شا ریز شاخص 10 ،دشدهییتأشاخص  94 انیم

تجربه و  داشتن» ،«وکار کسب ةنیزمدر  قیعم ةتجرب داشتن»: دارند یشتریب تیوکار اهم کسب

 ،«در تنگناها و مشکالت نیکارآفر ییراهنما یبرا وکار کور کسبو نقاط  ها چالشبا  ییآشنا
 ،یریگ اندازه قابل ژه،یو یا توسعه اهداف نییتع و انداز چشم طرح فیتعر ها، تیفعال یزیر طرح»

 اطالعات» ،«یگریمرب جلسات یبرا مشخص یزمان چارچوب یدارا و یافتنی دست نانه،یب واقع

 قرارداد جادیا» ،«مسائل لیتحل و  هیتجز قدرت» ،«شاگرد یکار ةمناسب از حوز یوکار کسب

 یبرا وکار کسب ةحوز متخصصان و انیمرب با یارتباط ةشبک حفظ و جادیا» ،«یرسم یگریمرب
 راتییتغ و روندها دربارة یاریهوش» ،«ها آنبا  یو تجارب شخص دانش ،دهیا یگذار اشتراک

 ای نیکارآفر یازهاینو  تیفعال ةحوزبا  یمرب ةتجربتخصص و  یتراز هم» ،«وکار کسب طیمح

  .«یدبخشیامو  یبخش یانرژ ،یبخشزهیانگ» و «وکار کسب صاحب
در  یاصل یبعد عنوان به «یخودکنترل و یخودشناس -یتیریخودمد یها یستگیشا» بعد بر
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 ,Association for Coaching (2012), Andrews (2011) یستگیشامختلف  یها چارچوب

Burtonshaw-Gunn (2010), Worldwide Association Of Business Coaching (2007), Allen & 

Grodzki (2005), Clutterbuck (2004), Kubr (2003) بر  زیپژوهش ن نیا جینتا. شده است دیتأک
 یها خوشهاز  یکی عنوان به «یخودکنترل و یخودشناس -یتیریخودمد یها یستگیشا»بعد  تیاهم
 جیترو» یها شاخص است ذکر انیشا. دارد دیتأک هاوکار کسب انیمرب یدیکل یستگیشا یاصل

-یتیریخودمد یها یستگیشا»بعد مربوط به  «انصاف تیو رعا یطرف یب»و  «یهمکار فرهنگ
 .حذف شدند ییو از چارچوب نها ندنشد دییتأ یکم یها لیتحل در «یو خودکنترل یخودشناس

 Association for یستگیشا یها چارچوب در زین «یگریمرب یو محور یاساس یها مهارت»

Coaching (2012), Andrews (2011), Burtonshaw-Gunn (2010), Worldwide Association Of 
Business Coaching (2007), Allen & Grodzki (2005), Ennis & Goodman (2005), 

Clutterbuck (2004), Kubr (2003) بر  زیپژوهش ن نیا جینتا. اند محسوب شده یاز ابعاد اصل یکی
 یاصل یها خوشهاز  یکی عنوان به «یگریمرب یو محور یاساس یها مهارت»بعد  تیاهم

 یاجزا ییشناسا» یها شاخص ن،یهمچن .دارد دیتأک هاوکار کسب انیمرب یدیکل یها یستگیشا
 ،ها نگرش ،ها ارزش ةصادقانواضح و  یگذار اشتراک»و  «یستمیس دیبا استفاده از د وکار کسب

 یو محور یاساس یها مهارت»به بعد  مربوط« یمشتر با مناسب زمان در خود احساسات و دیعقا
 یها چارچوباغلب  در. حذف شدند ییو از چارچوب نها ندنشد دییتأ ها لیتحل در «یگریمرب

-Association for Coaching (2012), Andrews (2011), Business, Burtonshaw مانند یستگیشا

Gunn (2010), Worldwide Association Of Business Coaching (2007), Allen & Grodzki 

(2005), Clutterbuck (2004), Kubr (2003) یها یستگیشا»بعد  به( 1392و همکاران ) یزیو عز 
 نیا جینتا. اشاره شده است یشغل یستگیشا یاز ابعاد اصل یکی عنوان به «وکار کسب یگریمرب

 یاصل یها خوشهاز  یکی عنوان به «وکار کسب یگریمرب یها یستگیشا»بعد  تیبر اهم زیپژوهش ن
 .دارد دیتأک هاوکار کسب انیمرب یدیکل یها یستگیشا

 ،بعد 3 شامل وکار کسب انیمرب یدیکل یها یستگیشاچارچوب  ةارائو  نیتدو ،درمجموع
 ،تیجامع یو دارا فرد منحصربهمرتبط و  یها گاهیجاو  ها سرفصلشاخص در  94و  مؤلفه 23

 نیا یدستاوردها جزء ،نظران صاحب دییتأمناسب و مورد  ییگراجازیا و ییایگو ،ثبات ،انسجام

جامع و  چارچوب قیو دق حیصر طور به یپژوهش درتاکنون  ،نیهمچن. شود یممحسوب  پژوهش
 پژوهش ،اساسنیابر. نشده است ییشناسا هاوکار کسب انیمرب ازیمورد ن یها یستگیشا ةکپارچی
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به فهم  ها افتهیارائة و  هاوکار کسب انیمرب ازیو مورد ن یدیکل یها یستگیشا یبا بررس حاضر
 قاتیتحق ةبا مطالع ،درواقع. کند یمو مناسب کمک  ستهیشا وکار کسب انیاز مرب یدیجد

 یها دانشکده یموضوع برا نیا یو کاربرد ینظر تیحوزه و با توجه به اهم نیگرفته در اصورت
 وکار کسب انیو پرورش مرب تیترب ها آن یها رسالتاز  یکیکه  -ینیو کارآفر وکار کسب

و  یطراح ،وکار کسب انیمرب یگرغربالو  نشیگز یراستادر  ینقش مهمپژوهش حاضر  -است
 زانیم یابیو ارزش اجرا ،یآموزش یها سرفصل نیتدو ،یآموزش یها برنامه یاستانداردساز

 نیا یور بهره شیبا هدف افزا وکار کسب انیپرورش مرب یها تیفعالو  ها برنامه یاثربخش
و مشترک  یعموم یا کرهیپ جادیا نةیزمموجود در  یها چالشو کاهش  ها تعارضرفع  ،ها برنامه

بودجه و امکانات  ،وقت از اتالف یریو جلوگ ستهیشا وکار کسب انیمرب وپرورش آموزشدر 

 .کند یم فایا
 

 شنهادهایپ
و  ندهیآ یها پژوهش یبرا ها شنهادیپدر دو بخش  ییها شنهادیپ ،ها افتهی جیتوجه به نتا با
 .دشو یمارائه  یکاربرد یها شنهادیپ

 
 آینده های پژوهش برای هاپیشنهاد

به ندهیدر آ ییها پژوهش دادن انجام منظور بهپژوهش  نیا یها افتهی بریمبتن یها شنهادیپ ،کلدر

 :شود یم انیب ریز شرح
از  ستهیشا وکار کسب انیمرب پرورش منظور بهمناسب  یموزشآ یها برنامه یطراح. 1

 شنهادیپ .شود بحثآن  دربارة دیبا ها یستگیشا ییاز شناسا پساست که  یموضوعات

ابعاد مختلف  تیکه موجب تقو یدروس یها سرفصلو  یآموزش یها برنامه شود یم
 .شوند یبررسجداگانه  یپژوهش در ،شوند یم وکار کسب انیمرب ازیمورد ن یها یستگیشا

 .شده است لیتشک یو متوال یدرپ یپ ةمرحلاست که از چند  یندیفرا وکار کسب یانداز راه. 2
هر  در ،یگریخدمات مرب ةارائ یبرا یمرب دیبا وکار کسب تیموفق یبرا ،راستا نیا در

 و ها ییتوانا )مهارت، یها یستگیشاکه با  باشد داشته یا ژهیو یها یستگیشامرحله 
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 یها یستگیشا اساسبر یپژوهش شود یم شنهادیپ .است متفاوت گرید مراحل( ها دانش
 .ردیصورت گ وکار کسبعمر  ةچرخ دادنقرار مدنظربا  وکار کسب انیمرب ازین مورد

به نظر  یپژوهش حاضر ضرور یها افتهی ةادامپژوهش که در  یاز موضوعات ضرور یکی. 3
 رایز ،است وکار کسب انیمرب یها یستگیشاسنجش  یبرا ییها شاخص نیتدو ،رسد یم

 یانتخاب افراد نامزد تصد در ها یستگیشا نیا یو جزئ قیسنجش دق یبرا یوجود ابزار
 .است یامالز وکار کسب انیو آموزش مرب ها یابیارزدر  و یگریمرب یها پست

فقط  کهداد  انتقال یرا به افراد وکار کسب انیمرب یها یستگیشا توان ینم آموزش قیطر از. 4
 بربهتر است  نهیزم نیدر ا بلکه ،دارند وکار کسب نةیزم در کیآکادم التیتحص

 هداد شیافزا ها آن در سیو تدر یگریمرب یها تیقابلو  شود تمرکز تجربهبا اننیکارآفر

 .کرد یبررسرا  کردیدو رو نیموجود در ا یها تفاوت توان یم ندهیآ یها پژوهش در .شود
 

 یکاربرد یها شنهادیپ

 :است دیمفحاضر  یها پژوهش جیاز نتا یاتیو عمل یکاربرداستفادة  یراستا در ریز یها شنهادیپ
 نیتدو» عنوان با یدرسداخل کشور  یها دانشگاهدر  ینیکارآفر و وکار کسب یها گروه در. 1

 .شود گنجانده قیتحق نیا جیبا استفاده از نتا «وکار کسب انیمرب یها یستگیشاو پرورش 

و  یپرورش ،یآموزش یهابرنامه یاجرا یبرا وکار کسب انیمرب یها یستگیشا چارچوب از .2
 .شود استفاده وکار کسب انیمختص مرب یاتوسعه

مدرک  یو اعطا یگر غربال نش،یگز یبرا وکار کسب انیمرب یها یستگیشا چارچوب از. 3
 .شود استفاده وکار کسب انیمرب یبرا وکار کسب انیبه مرب

 استفاده قابل هاوکار کسب انیمرب تیترب یها دوره یطراح نةیزم درپژوهش  نیا جینتا. 4

 بروز موجب انیمرب یدیکل یها یستگیشا ییشناسا ةنیزمدر  ها پژوهشکمبود  رایز است،
 موانع ،مشابه یها پژوهش دادن انجام و پژوهش نیا جینتا از استفاده واست  شده یمشکالت

 .دارد یمو پژوهشگران بر گذاران استیس یرو شیپرا از  یادیز اریبس
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