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 چکیده

 .دارد نیاز مشتریان و بازار ،خود های مهارت و ها شایستگی ةتوسع و شناخت به جدید وکار کسب مدیریت و اندازی راه

 نقش شایسته متربی انتخاب ،برنامه این در. است کارآفرینان های شایستگی ةتوسع راستای در وکار کسب  مرشدی ةبرنام

 متربی نیاز مورد های شایستگی شناسایی حاضر پژوهش هدف ،بنابراین ؛دارد مرشدی ةبرنام موفقیت در ریمحو و اصلی

 کاربردی هدف لحاظبه حاضر پژوهش. شود می دهندهاشتاب در مجرب هایمرشد شامل آماری ةجامع .است وکار کسب

 ساختاریافته نیمه مصاحبة از متربی های شایستگی احصای منظور به ین،همچن .است توصیفی ها داده گردآوری نظر از و

 نظری اشباع دهم ةنمون در که است نظری اشباع نمونه، حجم تعیین مالک و هدفمند گیری نمونه روش. است شده استفاده

 سه شامل ای حرفه های شایستگی بعد پژوهش نتایج .شد استفاده محوری و باز کدگذاری از ها داده تحلیل برای .شد لحاص

 و ایده ،مؤلفه 7 سازی تیم برای. است کرده اضافه کالتربک چارچوب به را بازار شناخت و محصول و دهای ،سازی تیم ةمقول

 بعد به آمادگی و کارآفرینانه های ویژگی شامل جدید ةمقول دو. شد شناسایی مؤلفه 6 بازار شناخت و مؤلفه 5 محصول

 وکار کسب متربیان نیاز مورد های شایستگی به جدید ةمقول 16 و بعد 4 ،درمجموع. شد اضافه رابطه شروع های شایستگی

 .است  شده اضافه
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 مقدمه
 یوکارها کسب یریتو مد یانداز راهدر  یدیکل یعامل آن پرورش و شایسته متربی انتخاب

 ةیاول یها سالدر  ینکارآفر های یتوانمنددانش و  ةجانب همه یشافزا .شود یممحسوب  یندهآ

 و فارست .(Gartne,1999) است وی وکار کسبمهم در نجات  یعامل وکار کسبشروع 

 های یستگیشا و تجربه نبود ،را جدید یوکارها کسب شکست یلاز دال یکی (1991) همکاران

 شدنآماده منظور به وکار کسب متربی. (1395 پاک،دانند ) یم کارآفرینان از برخی در الزم

 منظور به. الزم برخوردار باشد های یستگیشا و اه ییتوانااز  باید وکار کسب یایورود به دن یبرا

 از ها آن در را الزم های یستگیشا و ها یتوانمند باید وکار کسب متربی موفقیت شانس افزایش

 و مدرن جامع، یرویکرد مرشدی .دکر ایجاد مرشدها از گروهی یا یک از یریگ بهره طریق

 به کمک راستای در یادگیری در تحول و تغییر ایجاد و مهارت به دانش تبدیل در محور هدف

 آمادگی(. 1395 گودرزی، و عزیزی) رود می شمار به افراد های توانایی و ها شایستگی بهبود

 دانشگاهی ادبیات ضعف .است رابطه موفقیت در اساسی عاملی مرشد با همکاری برای متربی

 ندارد وجود متربی و مرشد های شایستگی ةیطح در کافی تحقیقات که است این در

(Clutterbuck, 2005). نبودن رغم علی که شود می روشن آنجا از پژوهش ضرورت و اهمیت 

 یفهم به ،وکار کسب متربی نیاز دمور های شایستگی بررسی با توان می داخلی های پژوهش

 شناساییپژوهش  ینا اصلی هدف درنتیجه، .یافت دست وکار کسب شایسته متربی از جدید

 .است وکار کسب انیمترب های یستگیشا

 

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی بر مروری
 کارآفرینان های شایستگی

 ،کند می تغییر سرعت به فناوری پیشرفت با که محیطی در وکار کسب مدیریت و اندازی راه

 ارتقای به را او که کند مقابله محیطی عوامل با باید کارآفرین ،بنابراین ؛است پیچیده

 ،درنتیجه. دهد سوق مدیریتی و فنی رفتاری، نگرشی، فکری، مختلف ابعاد در هایش شایستگی

 آنان کارآفرینی های تالش در موفقیت موجب که هایی یستگیشا گسترش زمینة در کارآفرین

 را کارآفرینانه های شایستگی (1995) برد .(Kochadai, 2012) است رو روبه چالش با ،شود می
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 ،ها مهارت ،ها انگیزه تخصصی، و عمومی دانش مانند ضمنی های ویژگی از ای مجموعه

 طرز ،(مدیریتی فنی، اجتماعی،) تخصص شخصیت، ،ها توانایی ،باورها ،ها ارزش ،ها نگرش

 وکار کسب یک رشد و ابقا کار، به آغاز نتیجة در که داند می رفتاری های گرایش و فکر

 ،(2008) اینین و انیو اعتقاد به. (Clutterbuck, 2005) است کرده بروز آمیز مخاطره

 خلق به ذهن در ای ایده از که دهد می کارآفرین به را توانایی این کارآفرینانه های شایستگی

 .(1392 ،همکاران و عزیزی) شود نائل ارزش

 

 وکار کسب متربی
 و پروراند می و دهد می غذا که کسی دهنده،غذا دهخدا، لغت فرهنگ در متربی واژة لغوی معنای

 برای ،انگلیسی زبان در .(1388 ،صدر) است دادنپرورش با برابر معین فرهنگ در و کند می تربیت

 برنامه رای)ب Coachee  و (مرشدی ةبرنام در) protégé و mentee جمله از متفاوتی های واژه یمترب

 ،(شدمر) بیشتر تجربة دارای فرد از کمتر تجربة با است شخصی متربی .شود می استفاده (یمرشد

 برای «معیاری» متربی. گیرد می بهره و کند می دریافت مرشد از را تجربه و مهارت دانش، خرد،

 تعیین را مرشدی ةرابط اتصال ظرفیت متربی یعنی است؛ شدمر و خود بین ارتباط تعامل گیری اندازه

 ابتکار باید متربی. گیرد می تصمیم نیازها مورددر مرشد راهنمایی و کمک میزان براساس و کند می

 ,Clutterbuck) باشد داشته بیشتر تکالیف کشیدنچالش به و کمک درخواست برای را الزم عمل

 یردرگو  ددار ای یدهاکه  ستا یدفر ،پژوهش ایندر  وکار کسب یاز مترب منظور .(2005

موجود  از امکاناتو  است مستقر ها دهنده شتابدر  دفر ین. ااست وکار کسب یانداز راه های یتفعال

 . دشو می مند بهره ...و ها شبکه ،کار یفضا ه،یسرما مرشد،داشتن  مانند دهنده شتابدر 

 
 مرشد

در  که شود یم گفته فردی به اصلدر کلمه ینا .ندارد وجود یقیدق یفارس معادل 1مرشد برای

 یاود ،داستان این در. آمده استهومر  ةنوشت «ادیسه» به نام یمقد یونان یها افسانهاز  یکی

 تلماکوسحفاظت و پرورش  یتمسئول یانزبه شهر و جنگ با ترو یمتهنگام عز یوسس
                                                           
1. Mentor  
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پرورش  یتمسئول که کسیاز آن پس منتور به  .سپرد ،شدوستان از یکی ،منتور به را شفرزند

مرشد، راهنما  ی،عرب یها واژهمنتور  یبرا یبرخ .شده استاطالق  ،یردعهده گرا به  یگرفرد د

 یانتمام صفات منتور را نما ییتنها به ولی ند،ا صحیح نحویبه ها نآ ةکه هم اند کردهرا ذکر  ...و

ا است که ب یو دوست مرشد ی،معلم، مشاور، حام ،اعتماد قابل راهنماییمنتور  یراز ،سازند ینم

و در فرد  یردگ میعهده را به  یگرید یتو هدا یتخود، حما یاتاتکا به عقل و تجرب

و  یزندگ های یتمسئول یو او را برا دنک می یجادا یتو خالق یرتبص یرندهگ پرورش

1یمرشد .سازد یمآماده  یمشخص های یتفعال
 که است آموزش و پرورش افراد یبرا یروش 

 کریمی) یردگ یمرا به عهده  یگرید ةجانب همهپرورش  یتمسئول «منتور» عنوان به یدر آن فرد

 آن در هک ددانن یم فرایندی را مرشدی (2012) کالتربک و نژالک .(1393 ،مقدم و مونقی

 تیریمد را ودشخ یریادگی هک دکن می بیترغ را( متربی) دیگر یشخص( مرشد) فرد یک

 مسـتمری ةزانگی ادجیا و ییتوانا و مهارت د،یجد دانش یریفراگ در ارآموزک هکیطور به ،ندک

 (.1394 ،هاشمی و پورقلی) ودش متکی ودخ  هب ار،ک نیا دادن امانج یراب

 

 پژوهش ةپیشین

 و ها ویژگی به مرشدی برنامة سازی پیاده نوانع با کتابی در (2012) کالتربک و نژکال

 داشتن مرشدی، رابطة به مثبت دید داشتن ،درونی کنترل داشتن مانند مرشد و متربی رفتارهای

 .کند می اشاره گذاری احترام ،اعتماد مرشد، طرف از دریافتی بازخوردهای درمورد باز دید

 یها ویژگی و متربی و مشاور بین ةرابط ،راهنما ةکتابچ در( 2014) 2اسمیت و گاروی آلرد،

 و طبیعت 2006 مگینسون و 2005 سال در کالتربک. اند هدکر بررسی و شناسایی را ها آن

 و کرده بررسی  کیفی و کمی روش از استفاده با را متربی های صالحیت و ها شایستگی مفهوم

 ةرابط حین در و قبل او یاری منظور به متربی های شایستگی بهبود برای عملی چارچوبی زمان هم

 های یافته پژوهش این .(Clutterbuck 2005; Megginson, 2006) است داده ارائه آموزشی

و  آمادگی) مقوله دو و( یا حرفه های یستگیشا) یدو بعد جد ییدتأ را کالتربکپژوهش 

                                                           
1. Mentoring  

2. Alred et al.  
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 در (2012) پوکرا و کانر .کند یماضافه  کالتربک چارچوب به را (ینانهکارآفر های یژگیو

 ها، آن نظر از. گیرند می درنظر 1«مشتری» را متربی ،کار در مرشدی و مشاوره عنوان با کتابی

. کند می همکاری مرشد با که است یتیم از بخشی یا مرشد با همکاری درحال مشتری

 توافق به رسیدن ،واقعی انتظارات داشتن خود، با آشنایی مانند هایی شایستگی به ها آن همچنین،

 تخیل ةقو پیشرفت ،انعکاسی فضای از استفاده ،یفعالبیش ،بودنقانونمند و نگری آینده ،کاری

 ها مهارت بهبود ،کاری ریزی برنامه و گذاری هدف ،کردنکار درستی به و منابع شناسایی ،خود

 متربی با مرتبط موضوع چهار ةدربار (2009) 3فیشلر و 2زکریا .کنند می اشاره تغییرات ایجاد و

 شدنبسته ةمرحل 6،منابع ةتوسع ةمرحل 5منابع، دهی جهت و تنظیم ةمرحل 4،منابع انتخاب ةحلمر)

 مرشدی های شیوه بررسی» دربارة پژوهشی (2012) حسن و عابدین. کنند می بحث( 7منابع

 متربی-مرشد به کمک منظور به  را مرشد دربارة ادبیات و اند داده انجام «متربی توسعة برای مؤثر

 .اند کرده  ارائه متربی توسعة برای مؤثر مرشدی برای شیوه بهترین هتوسع در

 شامل ،است داده ارائه (2010) فلدمن که امریکا در 8کالیفرنیا ةدانشکد مرشدی برنامة اهداف

 و مرشد نقش تعریف مرشد، مزایای و مفاهیم توصیف دانشکده، مرشدی ةبرنام از کلی نمای ةارائ

( 2011) 9پین .(Feldman & MPhil, 2010) شود می مؤثر متربی یک برای ییراهکارها ةارائ و متربی

 مورددر سازی شفاف نتایج، تنظیم کردن، تمرین داشتن، آمادگی مانند خوب متربی برای نکاتی به

 بودنصادق و احساسات نکردنپنهان ،تأمل رایب زمان ،داشتنتمرکز ،دهید انجام خواهید می آنچه

 هاناسلو مایک .دکن می اشاره
 بررسی به متربی و مرشد برای ییراهنما ةکتابچ در( 2014)10

 آتی، رشدیم برنامة در متربی و مرشد برای راهنمایی ،ها آن های ویژگی ،متربی و مرشد های نقش

                                                           
1. Clients 

2. Zachary 

3. Fischler  

4. Selection Phase Resources 

5. Alignment Phase Resources 

6. Cultivation Phase Resources 

7. Closure Phase Resources 

8. UCSF  

9. Paine 

10. Hanslow  
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 در 1هادرزفیلد شکدةدان .پردازد می مرشدی رابطة برای مشاوره ارائة و برنامه اجرای برای کمک

 و مرشد متقابل رابطة و موفق بیمتر برای هایی ویژگی ،متربی برای مؤثر مرشدی مزایای انگلستان

 از استفاده و مرشد با رابطه بهترین انتخاب وردمدر گیری تصمیم آن هدف و کند می بیان را متربی

 ابتکار داشتن مانند خوب متربی های ویژگی 2تعلیمی بستة .(Kruger, 2015) است مرشد راهنمایی

 ،بودنپذیر تعلیم ،کردن صحبت صریح مرشد، از معجزه نه حمایت انتظار تعهدات، به احترام ،عمل

پژوهش،  ینا در .(Block, 2014) کند یم مطرح و بررسی را آینده به نگاه و کردندنبال را چیزی

 .(1)جدول  شدگرفته  درنظر یمفهوم مدل ،(2005) کالتربک متربی های یستگیشاچارچوب 

 رابطه، شروع های شایستگی شامل که کند می بندی طبقه دسته سه در را ها شایستگی کالتربک

 های شایستگی از راستا، این در. شود می رابطه پایان های شایستگی و هرابط مدیریت های شایستگی

-احترام دادن،گوش مهارت -گفتنسخن واضح مهارت تمرکز، -فعالی پیش) مرشد با رابطه شروع

 چالش به -کردنچالش یادگیری، -آموزش) رابطه مدیریت های شایستگی ،(خود به احترام

 فرایند آگاهی، فرایند) رابطه اتمام های شایستگی و( کردنتأمل-شدن آماده ،پرسیدن کشاندن،

 پیش تعهد دادن  انجام-تعهد قبول خارجی، بازخورد-داخلی بازخورد وابستگی، -استقالل مدیریت،

 .است شده استفاده( موعد از
 

 ربیمت های یستگیشا .1 جدول

رابطهاتمامیابلوغهایشایستگیرابطهمدیریتهایشایستگیرابطهشروعهایشایستگی
 از زودتر تعهد دادن انجام -تعهد قبول آموزش-یادگیری تمرکز -محوریفعالپیش

 موعد
 فرایند مدیریت -فرایند از آگاهی کشاندن چالش به -کردنچالش خود به احترام -احترام

 درونی -بیرونی بازخوردهای پرسیدن کردنبیان خوبی به -دادنگوش مهارت

 وابستگی -استقالل کردنتأمل-جلسه هر در شدنآماده 

 (2004) الن و کالتربک :منبع

 

 

                                                           
1. Huddersfield  

2. Mentee Toolkit  
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 وکار کسب متربی های شایستگی صریح بررسی منظور به داخلی  پژوهش است ذکر شایان

 ةزمین در را روستایی جوانان های شایستگی (1394) زاده غالم و اکبری .است نگرفته صورت

 به شایستگی آموزش ةزمین در داد نشان کیفی پژوهش این نتیجة .ندا کرده شناسایی وکار کسب

 با و دکر توجه روستا شرایط و وکار کسب ةحوز ،کاری ةزمین به باید تاییروس جوانان

( 1390) ملکی و مهر محمدی .داد سامان را آموزشی ایه دوره شرایط آن داشتننظردر

 العمر مادام یریادگی ازین مورد های شایستگی بر یجستار عنوان با کیفی روش با را پژوهشی

 در یریادگی ضرورت به توجه با ،آن نتایج براساس .اند داده انجام یعموم کیپزش انیشجودان

 از کیپزش ةدور یدرس ةبرنام یبازنگر در توانند می یآموزش ریزان برنامه ،کیپزش حرفة

 و کنند زیتجه ازین مورد های شایستگی به را انیشجودان ،دونش مند بهره پژوهش های یافته

 .کنند تربیت کیپزش ةحوز در را رندگانیادگی

 

 تحقیق روش
 جامعة .است کیفی اطالعات گردآوری برحسب و کاربردی هدف برحسب تحقیق روش

 مرشدها. است نوتک و فینوا اواتک، دیموند، هندهای دهشتاب در مستقر هایمرشد آماری

 متربی موقعیت رد ها آن از برخی .2 ؛اند کرده اندازی راه را وکاری کسب .1 که هستند افرادی

 و دارند فعالیت وکار کسب مرشد نقش در نیز اکنون .3 ؛دارند تجربه و سابقه و اند گرفته قرار

 برای ها گزینه بهترین از یکی ،بنابراین ؛هستند ارتباط در کارو کسب متربی با مستقیم طور به

 زیاد تعداد وجود ،ها دهنده شتاب این انتخاب علت .هستند متربی های شایستگی شناخت

 در سال هفت از بیش مرشدی های تجربه کسب با مرشدهایی حضور محل، یک در مرشدها

 روش. است هشد استفاده ها داده گردآوری برای ساختاریافته نیمه صاحبةم از. است وکار کسب

 یبرا محقق ترتیب، این به. است یقضاوت نوع از دار هدف گیری نمونه ،هدفمند گیری نمونه

 دارند موردنیاز اطالعات ةارائ یبرا را طیشرا نیبهتر هک یافراد با مطلوب اطالعات سبک

 و مرشدی ةزمین در دانش داشتن ،وکار کسب در مرشدی ةتجرب ،وکار کسب اندازی راه ةتجرب)

 شدن اضافه که ای مرحله ؛بود نظری اشباع نمونه، حجم تعیین مالک .کرد مصاحبه (وکار کسب

 اضافه قبلی های نمونه توسط ذکرشده های شایستگی به جدیدی شایستگی جدید، نمونة
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 و ها داده کفایت از اطمینان برای و شد حاصل دهم نفر با مصاحبه با نظری اشباع .کرد نمی

 از ها داده گردآوری برای .یافت ادامه سیزدهم ةنمون تا ها مصاحبه ،ها یافته اعتبار افزایش

 موجود پژوهشی ادبیات براساس حبهمصا های پرسش ابتدا .شد استفاده ساختاریافته نیمه ةمصاحب

 از ای نمونه .(1 جدول) شد نوشته( 2005 و الن، کالتربک) متربی های شایستگی چارچوب و

  متربی پذیرش برای را معیارهایی و ها شایستگی چه .1 :از اند عبارت مصاحبه های پرسش

 و ها مهارت چه باید مرشدی برنامة به ورود برای متربی .2 ؟گیرید می نظردر وکار کسب

 هایی شایستگی و مهارت چه ،اید بوده متربی قبالً که درصورتی .3 باشد؟ داشته هایی شایستگی

 مستقل تا باشد داشته هایی شایستگی و مهارت چه دبای متربی یک .4 ؟اید داشته مرحله آن در

 آماری، جامعة دقیق تعریف طریق از کیفی های داده روایی ایستد؟ب خود پای یرو و دوش

 محقق پیشین های پژوهش براساس مصاحبه های پرسش طراحی و تحقیق نمونة درست انتخاب

 سه نداد انجام از پس مصاحبه های پرسش اصالح و بازبینی با نیز ابزار کیفیت. است شده

 برای .یافت ادامه نظری اشباع تا ها مصاحبه نیز پایایی از اطمینان برای. شد تأیید اولیه مصاحبة

 کدگذاری طریق از ابتدا .شد استفاده محوری و باز کدگذاری از ،ها مصاحبه های یافته تحلیل

 بندی دسته مقوله 16 و بعد 4 در کدها بعدی مراحل در که شد استخراج اولیه مفهوم 320

 .شدند

 

 ها یافته
 شناختیجمعیت توصیف

 وکار کسب عمر حداقل .بودند زن نفر 3 و مرد نفر 10 ،تحقیق این در کننده شرکت نفر 13 از

 تمامی. داشتند فعالیت سابقة سال 7 از بیش زمینه این در ها آن بیشتر. است سال 15 تا 2 هامرشد

 نفر 9 .بودند دکتری یا ارشد مقطع در دانشگاهی تحصیالت و وکار کسب دارای مرشدها

 .داشتند دکتری مقطع در تحصیالت نفر 4 و ارشد کارشناسی مقطع در تحصیالت
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 شناختیجمعیت های ویژگی .2 جدول

مرشدیزمینةدرتخصصسنجنسیت
سابقة
فعالیت

تحصیالت

 برق ارشد کارشناسی 2 مالی مدیریت مشتری، شناسایی محصول، توسعة 32 مرد
 MBA ارشد کارشناسی 5 مدیریتی های مدل طریق از کارآفرین ایدة ارزیابی 30 مرد
 مدیریت دکتری 5 محصول ةتوسع 31 مرد
 کارآفرینی ارشد کارشناسی 3 وکار کسب بوم از ادهاستف با ایده ارزیابی 30 مرد
 IT ارشد کارشناسی 3 محتوا بازاریابی 37 مرد
 ،وکار کسب مدل طراحی نوپا، های شرکت اندازی راه 52 مرد

 کامپیوتر ارشد کارشناسی 15 هااستارتاپ مدیریت های شیوه و بازاریابی

 مدیریت ارشد کارشناسی 10 وکار کسب بازآفرینی و ایده زیابیار 42 زن
 برق مهندسی دکتری 8 گذاری سرمایه و کارآفرینی های ایده ارزیابی 47 مرد
 الکترونیک ارشد کارشناسی 7 وکار کسب اندازی راه ،ایده ارزیابی 37 مرد
 کامپیوتر ارشد کارشناسی 7 وکار کسب بازآفرینی و ایده یارزیاب 38 مرد
 مکانیک دکتری 4 ایده ارزیابی 35 مرد
 اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی 5 بازاریابی و محصول طراحی 33 زن
 ها،فرایند مجدد یمهندس ،راهبردی یزیر برنامه 48 زن

 (DBA) دکتری 15 ها ستمیس یابی عارضه ،وکار کسب یها خوشه توسعة

 
 شده ضبط یصوت های فایل یرو از ها مصاحبه املک متن ،ها داده لیتحل و هیتجز یبرا

 های گام دامه،ادر. شود فراهم یدگذارک یبرا خام های داده تا شد نوشته مکتوب صورت به

 ها مصاحبه از شواهد ییشناسا همان ای هیاول یدگذارک ؛اول گام .شوند می داده توضیح لیتحل

 .گرفت انجام ها نمونه کیکتف به( 3 جدول)
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 (5 مصاحبة نمونة) شواهد شناسایی و اولیه کدگذاری. 3 جدول

 

شواهدشناساییروایت
 پذیرش به عادت رفتارمان در چون ،نیستیم منتورپذیر خیلی معموالً ما

 مرشد و منتور که میشیم مجبور وکار کسب در وقتی .نداریم منتور
 است ینا عامل ترین مهم .نیستیم بلد آن درمورد چیزی ،باشیم داشته

 .باشد پذیرنده و پذیرا شخص هک
 .کند می کمک خیلی منتور دیگران حرف پذیرش ایبر افراد شخصیت

 دنبالبه و یمباش داشته مختلف های حرف پذیرش برای باز یذهن باید
 را الزم آمادگی جلسه هر از قبل باید. باشیم مشاور از گرفتنمشورت

 تحقیق و پرسش موضوع دربارة کنیم می شروع سپس .آوریم دستبه
 .بحث برای شدن آماده و دنکر

 به مشتاق ،مناسب حل راه یافتن برای و باشیم چالش پذیرش آمادة باید
 مرشد حضور به باید ،همچنین .باشیم موضوع کردندرک و کردنبحث

 عنوان به را مرشد حرف حداقل و باشیم داشته اعتقاد مرشد اثربخشی و
 .یمبپذیر نظر و حرف یک
 رو حس این مرشد ،ودشمی برگزار که متعددی جلسات طی است مهم

 هاینظر پیگیری و است شده فکر شده ارائه نظر روی که شدبا داشته
 باید مرشد ،شود رد یا پذیرفته مشخص دالیل با متربی توسط مرشد
 روی و دارد را الزم آمادگی لسهج هر از قبل شخص که کند حس

 .نشود مواجه خام اطالعات مشتی با و است کرده کار هایشپرسش
 های انتخاب روی باید فرد که شود می برگزار خوب جلساتی معموالً
 تصمیمات با شخص .دباش کرده فکر جلسه هر از قبل مختلف
 که تصمیماتی مورددر خواهد می و دارد حضور جلسه در متعددی

 انتظاری .کند انتخاب است رسیده ای نتیجه به یا کرده فکر آن دربارة
 که ای جلسه از .کند اجرایش و بپذیرد را مرشد نظر شخص که نیست

 فرد است نیاز همیشه .کنم می استقبال بکشانند چالش به را مرشد نظر
 همیشه ولی د،کن تغییر منتور سطح است ممکن و باشد داشته منتور
 .است فرد خود با تشخیص و دارد منتور

 مرشد و منتور پذیرش .1
 داشتن منتورپذیر شخصیتی .2
 باز ذهن داشتن .3
 دیگران از مشاوره وجوی جست .4
 جلسه هر از قبل آمادگی داشتن .5
 مورد موضوع مورددر تحقیق و پرسش .6

 بحث
 بحث برای بودنآماده .7
 بودنپذیر چالش .8
 موضوع درک توانایی .9

 اثربخشی و توانایی به داشتناعتقاد .10
 مرشد

 پیگیری و شدمر یاهنظر ةدربار تفکر .11
 ها آن
 دالیل با شدمر نظر رد یا پذیرش .12
 جلسه هر شروع از پیش آمادگی .13
 شدمر از پرسش روی تأمل .14
 جلسه از قبل گیری تصمیم .15
 از قبل مختلف انتخاب مورددر تفکر. 16
 جلسه هر
 ها بحث برای چالش ایجاد. 17
 مربی و مرشد به مستمر نیاز .18

 

 تفکیک ها به از مصاحبه ها مؤلفه شناسایی همان یا ثانویه کدگذاری تحلیل، دوم در گام

ها زیاد بود، برای نمونه  از آنجاکه تعداد مؤلفه. شود می مشاهده 4 گرفت که در جدول نجاما

 شود. ای آورده می های حرفه های مرتبط با بعد شایستگی فقط مؤلفه
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 ای حرفه های شایستگی بعد در شده شناسایی های مؤلفه .4 جدول
هامؤلفهکدهامقولهردیف

 448-327-194-106-64-48-42-39-13 تیم در همکاری اناییتو 1
 362-41 محصول ارائة قابلیت 2
 385-108-66-47 ایده اجرای توانایی 3
 365-340-162-117-81-43 خوب ایدة داشتن 4
 438-364-107 ایده بیان جرئت 5
 349-346-8 ایده به داشتنتعهد 6
 406-344-264-300 تیم پذیرش 7
-37-369-301-195-193-180-163-161-160-116-83-74-40 تیم بودنمنسجم و کامل 8

323-341-374-407-418-419-422 
 430-387-388-386-272-312-300-235-206-166-78-77 مشتری و بازار شناخت 9

 390-361-316-315-318-190-79-80 محصول رشد و گسترش قابلیت 10
 360-358-87 قوانین ةزمین در عاتاطال داشتن 11
 429-428-444-443-442-394-434-181-177 مشتری جذب توانایی 12
 395-367-314 سرمایه جذب اییتوان 13
 336-287-96 ریزی برنامه اساسبر تیم پیشرفت 14

 317-303 وکاری کسب نگاه داشتن 15

 

 شامل که شد بندی طبقه دسته چهار در و شناسایی مقوله 18 ،لیتحل سوم گام در

 و رابطه پایان های شایستگی ،رابطه مدیریت های شایستگی رابطه، شروع یها شایستگی

 .شود می ای حرفه های شایستگی
 

 



 

ها آن های مؤلفه و ها مقوله ها، یشایستگ اصلی ابعاد. 5 جدول
 مؤلفه مقوله مراحل

 خودشناسیآمادگیرابطه شروع های شایستگی
 مرشد و خود جایگاه شناسایی

 مرحله هر نیازهای و وضعیت شناخت

 وکار کسب اندازی راه و کاری تجربة

همکاری برای تیم پذیرش
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 ها آن های مؤلفه و ها مقوله ها، شایستگی اصلی ابعاد. 5 جدول ادامة
 مؤلفه مقوله مراحل

 نوآور و خالق کارآفرینانه های ویژگی 
 بهاما تحمل
 داشتن عمل ابتکار

 طلب جاه و بلندپرواز
 کارآفرینانه ذهنیت
 بودنپذیر ریسک

 -گفتنسخن واضح مهارت
 دادنگوش مهارت

 داشتن باز دید تفکر
 کردنصحبت توانایی
 مؤثر شنود توانایی

-دیگران و مرشد به احترام
 خود به احترام

 مرشد و خود برای احترام ایترع
 مرشد های توانایی پذیرفتن
 مرشد از قدردانی

 اعتماد ایجاد

 مرشد انرژی و وقت به دادناهمیت
 داشتنتمرکز فعالی پیش -تمرکز

 بودنفعال
 انداز چشم داشتن

 مرشد حرف اصل دریافت
 بودنپذیرمشورت

 انگیزه و اشتیاق داشتن

 کردنگذاری هدف
 گذاشتن کافی انرژی و وقت

 داشتنپشتکار

 کارها در سماجت

 گرفتنکمک قابلیت آموزش – یادگیری رابطه مدیریت های شایستگی
 یادگیری قابلیت
 بهبود و رشد قابلیت
 ها آموزش کردندرونی
 یازن مورد تخصص و دانش داشتن

 مرشد از تأثیرپذیری

 مختلف های راه از افراد به کمک
 تغییر رویکرد پذیرش
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 ها آن های مؤلفه و ها مقوله ها، شایستگی اصلی ابعاد. 5 جدول ادامة
 مؤلفه مقوله مراحل

 

 چالش به -کردنچالش
 کشاندن

 مذاکره و بحث توانایی
 مرشد از زهمعج انتظار نداشتن

 مرشد با مشکالت و مسائل بیان
 خود از انتظارات همة داشتن
 هاپرسش جواب نه بودن سرنخ دنبال

 ها فعالیت در مرشد کردندرگیر

 مختلف های صحبت پذیرش توانایی
  یدنپرس توانایی داشتنآزادی -پرسیدن

 مرشد و خود با بودنروراست
 مولد هایپرسش کردنمطرح

 پرسش انواع شناخت
 تفکر و تأمل توانایی کردنتأمل -شدنآماده

 جلسه هر از قبل آمادگی

 ها آن حل برای تالش و مشکالت شناسایی

 انضباط و نظم داشتن
 امور دادن انجام در پیگیری

 فرایند -آگاهی فرایند
 مدیریت

 گیری تصمیم و ریزی برنامه های مهارت
 رابطه مدیریت برای مسئولیت گرفتنعهدهبه

 ترس بردنبیناز برای تالش
 مرشد با رابطه از آگاهی و نیازها دانستن

 بودنپذیر مسئولیت

 خود با مرشد کردنهمراه
 مرشد با تیمی رابطة داشتن

 مرحله هر در بلوغ بدون متفاوت
 فکری منطق داشتن استقالل -وابستگی رابطه پایان های شایستگی

 تخیل قدرت داشتن
 انتخاب قدرت و نفس اعتمادبه داشتن

 استرس مدیریت

 مسئله حل توانایی فکری، منطق داشتن) فردی های توانایی
 نرم، های مهارت داشتن تخیل، رتقد داشتن تحلیل، و

 پذیرش توانایی انتخاب، قدرت و نفس اعتمادبه داشتن
 تعارض مدیریت رابطه، مدیریت استرس، مدیریت اشتباه،

 مدیریت بازاریابی، توانایی ،وکار کسب مدیریت توانایی
 (منابع کسب برای تالش رهبری، توانایی انسانی، منابع
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 ها آن های مؤلفه و ها مقوله ها، شایستگی اصلی ابعاد. 5 جدول ادامة
 مؤلفه مقوله مراحل

 

 بازخورد دریافت خارجی -داخلی بازخورد
 مرشد به بازخورد دادن

 انتقادپذیربودن
 بازخورد اعانو با آشنایی

 

 تعهد دادن انجام -تعهد قبول
 مقرر موعد از پیش

 داشتنتعهد
 کارها دادنانجام درست

 اهداف به رسیدن
 کاری توافق به رسیدن

 عملی صورت به کارها دادنانجام
 زمان هم کارهای از خودداری

 نبودنمأیوس
 تیم در همکاری یتوانای سازیتیم ای حرفه های شایستگی

 منسجم و مکمل تیم از برخورداری
 قوانین ةزمین در اطالعات داشتن
 اعضا مشترک آرمان داشتن

 برنامه طبق تیم پیشرفت

 برد-برد تعامل ةروحی

 تیمی مناسب رفتار داشتن

 ایده اندازی راه توانایی محصول و ایده
 ها ایده کردنمنسجم توانایی

 ایده بیان جرئت
 ایده به تعهد

 محصول رشد و گسترش ارائه، قابلیت
 درآوردن پول توانایی بازار شناخت

 سرمایه و مشتری جذب توانایی
 مشتری و بازار شناخت توانایی
 وکاری کسب نگاه داشتن

 وکار کسب اخالق رعایت

 

 گیری نتیجه و بحث

 در وکار کسب متربی زنیا مورد های شایستگی شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 و گرفت صورت کیفی روش زا گیری بهره با نوتک و فینوا اواتک، دیموند، های دهنده شتاب

 آوری جمع ها دهنده شتاب این مرشدهای با ساختاریافته نیمه های مصاحبه از استفاده با ها داده
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 چارچوب و پیشین مطالعات های یافته رب تأکید بر عالوه پژوهش این های یافته. شد

 های شایستگی رابطه، شروع های شایستگی بعد سه شامل که -(2005) کالتربک های شایستگی

 و دانش -شود می کلی صورت به متربی و مرشد برای پایان های شایستگی و رابطه مدیریت

 بعد ،پژوهش این نتایج .دهد می ارائه متربی های شایستگی شناسایی زمینة در جدید یاطالعات

 به است بازار شناخت و محصول و ایده ،سازی تیم مقولة سه شامل که را ای حرفه های شایستگی

 تیم، در همکاری توانایی) مؤلفه 7 سازی تیم برای .است کرده اضافه کالتربک چارچوب

 داشتن برنامه، طبق تیم پیشرفت قوانین، زمینة در اطالعات نداشت منسجم، و کامل تیم داشتن

 محصول و ایده برای ،(برد -برد تعامل روحیة اعضا، مشترک آرمان داشتن مناسب، تیمی رفتار

 رشد و گسترش قابلیت ،ایده درمورد تعهد ،ایده بیان جرئت ،ایده اجرای توانایی) مؤلفه 5

 منسجم، و کامل تیم داشتن تیم، در همکاری توانایی) مؤلفه 6 بازار شناخت برای و (محصول

 داشتن مناسب، تیمی رفتار داشتن برنامه، طبق تیم پیشرفت قوانین، زمینة در اطالعات داشتن

 شامل جدید ولةمق دو. است شده شناسایی( برد-برد تعامل روحیة اعضا، مشترک آرمان

 شده اضافه کالتربک رابطة شروع های شایستگی بعد به آمادگی و کارآفرینانه های ویژگی

 شامل که کالتربک چارچوب نایبم بر آن بعد 3) شایستگی بعد 4 به ،درمجموع. است

 بعد و طهراب پایان های شایستگی و رابطه مدیریت های شایستگی رابطه، شروع های شایستگی

 چارچوب مبنای بر مقوله 11) مقوله 16 و (ای حرفه های شایستگی عنوان با شده اضافه

-احترام دادن، گوش مهارت-گفتن سخن واضح مهارت تمرکز،-فعالی پیش شامل کالتربک

تأمل-شدن آماده ،پرسیدن کشاندن، چالش به-کردن چالش یادگیری،-آموزش خود، به احترام

 بازخورد -داخلی بازخورد وابستگی، -استقالل مدیریت، فرایند آگاهی، فرایند کردن،

 های ویژگی شامل جدید مقولة 5 و مقرر موعد از پیش تعهد دادن انجام-تعهد قبول خارجی،

 از بسیاری که مؤلفه 90 و( بازار شناخت و محصول و ایده سازی، تیم آمادگی، کارآفرینانه،

 .است شده اشاره است، کرده تأیید قبلی های پژوهش را ها آن

 پونان و کانر ،(2009) فیشر و زکریا های یافته با موردی صورت به آمده دست به های یافته

 فلدمن که (UCSF) کالیفرنیا گاهدانش مرشدی برنامة و (2012) کالتربک و نژکال ،(2012)
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 جلسه، از قبل آمادگی خودشناسی، چون هایی شایستگی هب اشاره در است، کرده هیهت (2010)

 ،پرسش کردن مطرح مهارت ،نفس اعتمادبه ت،تعهدا دادن انجام ،پذیری مسئولیت استقالل،

 مدل های مؤلفه ءجز که است مشابه ترس بردنبیناز و تعارض مدیریت یادگیری، کردندرونی

 های شیوه بررسی» عنوان با پژوهشی در( 2012) حسن و عابدین. هستند (2005) کالتربک

 توسعه در متربی-مرشد به کمک منظور به را موجود ادبیات «متربی توسعة برای مؤثر مرشدی

 مانند هایی شایستگی به و اند کرده خالصه متربی توسعة برای مؤثر مرشدی برای شیوه بهترین

 و سازی تیم جامعه، و شخص توسعة به احترام حقایق، از انباشتی جای به معنی درک بر تأکید

 و فعال یادگیری رساندن حداکثر به جامع، و یکپارچه ای رشته بین تبادالت ،روابط توسعة

 پین نایجل .اند داشته اشاره محیط ذاتی ةنتیج عنوان به آموزش و داشتنمشارکت مشارکتی،

 تحقیق، بودن،آماده ،تأمل برای زمان یریگکار هب شامل خوب متربی های ویژگی به نیز( 2011)

 و خود احساسات نکردنپنهان دهید، تغییر خواهید می آنچه مورددر سازی شفاف نتایج، تنظیم

 .کند می اشاره بودنصادق

 

 هاپیشنهاد
 پیشنهادهای و آینده پژوهش برای پیشنهادها بخش دو در پیشنهادهایی ،ها یافته نتایج به توجه با

 .شود می مطرح کاربردی

 

 آینده های پژوهش برای پیشنهادهایی

 که است شده استفاده (2005) کالتربک های شایستگی چارچوب از ،پژوهش این در. 1

 و رابطه مدیریت های شایستگی ،رابطه شروع های شایستگی شامل ای مرحله سه فرایندی

 و وکار کسب نوع به توجه با شود می پیشنهاد ترتیب، این به .است رابطه اتمام های شایستگی

 صورت وکار کسب متربی های شایستگی شناسایی راستای در هایی پژوهش وکار کسب فرایند

 .گیرد

 شود می نهادپیش بعدی پژوهشگران به .است گرفته انجام کیفی صورت به تحقیق این. 2

 .کنند بررسی کمی صورت به را پژوهش این از حاصل های یافته



 شایسته متربی انتخاب: وکار کسب در مرشدی برنامة طراحی

 

295  

 های گروه. است شده بررسی مرشدها دیدگاه از اطالعاتی منابع نظر از حاضر تحقیق. 3

 بانصاح مانند ؛باشند داشته نقش متربی های شایستگی شناسایی در توانند می هم دیگر

 .کرد غلبه محدودیت این بر توان می آتی تحقیقات در درنتیجه،. ها متربی خود و وکارها کسب

 

 کاربردی پیشنهادهای

 ةدهند ارائه واحدهای به متربی عنوان به زیادی افراد ،مرشدی های برنامه رونق به توجه با .1

 شناسایی برای کاملی و منظم های شاخص معموالً کزمرا این. کنند می مراجعه مرشدی خدمات

 و شناسایی برای تحقیق این های یافته نتایج از شود می پیشنهاد درنتیجه،. ندارند شایسته متربی

 .شود استفاده ها متربی کارگیری به

 شایستة ربیمت تربیت برای هایی برنامه و ها دوره طراحی ةزمین در پژوهش این نتایج .2

 .است استفاده قابل وکار کسب

 متربی» عنوان با دروسی وکار کسب و کارآفرینی و وکار کسب های دانشکده در. 3

 .شود اجرا و طراحی مشابه تحقیقات و تحقیق این نتایج از استفاده با «وکار کسب

 سایر در را آن توان می که است شده بررسی تهران های دهنده شتاب رد حاضر پژوهش .4

 .کرد بررسی مختلف صنایع و شهرها

 کمبود جمله از ؛است بوده مواجه هم هایی محدودیت با ها، قوت کنار در پژوهش این

 در مستقر افراد به نمونه حجم بودنمحدود ،یمترب ةزمین در خارجی و ایرانی مشابه های پژوهش

 نبودن و کنند می فعالیت وکار کسب مرشدهای عنوان با که افرادی تعداد و ها دهنده شتاب

 .متربی انتخاب مختلف های مدل
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