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 مقدمه
ترین منلابع ایجلاد شلغل در یکوچک ومتوسط به عنوان اصللهای شرکتهای اخیرطی سال

نقش مهمی در ایجلاد ها این شرکت است.کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده 

بله ، خلرو های بیشتر در معرض ریسک کرده و نوآوری و رشد اقتصادی ایفا، جدیدهای شغل

ان ملی از (Daunfeldt, Elert, & Johansson, 2016)گیرنلدمی اولیله قلرارهای خصوص در سلال

های کوچلک و وکارکسلببلر رشلد  (غیلرهو اندازه سازمان ، استراتژی، بازاریابی)ثرؤعوامل م

چرا که رشلد  .باشدمی دارای اهمیت بسزایینسبت به دیگر عوامل نیروی انسانی عامل ، متوسط

 اختصلاص وکارآملد ثرؤمل گیردکه منابع را بله طلورمی ازطریق افراد خالقی صورتها شرکت

 جهت رسیدن به اهلداف مشلترب برعهلده پرورش وآموزش سایر افراد رامسئولیت  دهند ومی

 و در وکارکسلبی همراحل اولی در این گونه افراد .(Crompton & Smyrna’s, 2012) گیرندمی

و اجرایلی  وکارریزی کسبدر مورد برنامهها راهنمایی به توصیه و، پیشروهای چالش مواجهه با

در دهله  .(Mihiotis, 2016) نلدبلرای رشلد پایلدار نیازمند، کردن راهبردهای بازاریابی و رقابتی

ملالی و انسلانی ، اند و منلابع ملادیتوجه زیادی کرده گریمربیو کارکنان شان به ها اخیر بنگاه

بااستفاده ازرویکلرد راه  در این بین مربیان کسب وکار .کنندمی گذاریزیادی را در آن سرمایه

ملی کملکبه دنبال تحول درافراد هستند و به کارآفرینلان ، تحریک کنندة فکری و حل محور

، فرصلتی بلرای یلادگیری بداننلد )عزیلزی و همکلاران، به جای مهارکردن کنند تا مشکالت را

که آگاهی بیش تری نسبت به فشارهای رقابتی دارند در تلالش هسلتند تلا بلا هایی بنگاه .(1395

بله ، گلریمربیماننلد  وکارکسبالزم های کارگیری راهبردهای آموزشی و مهارتتدوین و به

باشلد کله بلرای می آملوزش افلرادهای گری یکی از روشمربی .یج کارآمدتری دست یابندنتا

-Audet & Couteret, 2012; St) شلودمی توسعه و بالندگی نیروی انسلانی بله کلار گرفتله، رشد

Jean, 2012). درب عمیقلی از ، دهلدمی گلری نشلانو تحقیقلات در خصلوص مربیها بررسی

گری کارآفرینانه روشی مناسلبی بلرای یلاری مربی .گری کارآفرینانه صورت نگرفته استمربی

خلود را های و توانمنلدیهلا توانلد مهارتباشد تلا بمی مالکان و کارآفرینان، رساندن به مدیران

، نانلهیکارآفر یگلریمرب کله گفلت تلوانمی گلرید زبلان بله .(Barrager, 2016) شکوفا نماینلد
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 نانلهیکارآفر یریادگیل قیلآنان از طر یهامهارت توسعه و تیتقو منظور به افراد کننده یبانیپشت

 ،آنچله دارای اهمیلت اسلت. (McKevitt, 2015) ا اسلتهفرصت صیتشخ و ییشناسا جهت در

 بلا .(Audet & Couteret, 2012)باشلدمی کارآفرینانله گریمربیتحقیقات محدود در خصوص 

 هلایکارآفرینانه یک رویکرد جدیدی بلرای تسلهیل کلارآفرینی و فعالیت گریمربیاین حال 

 الزم را به کارآفرینلانهای مربیان کارآفرینی ازیک سو کمک و حمایت .باشدمی مرتبط با آن

بنلابراین ، باشندمی کنند و از سوی دیگر تحریک کننده فرهنگ کارآفرینانه در کل سازمانمی

کلارآفرینی در پاسلخ بله برخلی معایلب  گریمربیمدل ، گریمربیمختلف های ان مدلمی از

هلدف اصللی آن نیلز یلاری  .نیلاز بله توسلعه دارنلدها تسهیل کارآفرینی در سلازمانی هاروش

فلردی و سلازمانی در راسلتای دسلتیابی بله یلک های رساندن به افلراد بلرای رسلیدن بله هلدف

دسلتاوردها و پیاملدهای ی هبلدین منظلور مطالعل .(Blumberg, 2014) باشدمی موفق وکارکسب

ردی فلهلای را در خصوص ارائله حمایتها و سازمانها تواند شرکتمی کارآفرینانه گریمربی

جهلت ، های داروییوکارکسبمورد نیاز در های و مهارتها به افراد همچنین فراگیری توانایی

از آنجلا کله صلنعت دارویلی در ایلران از  .ها یلاری رسلاندوکارکسلبرشد و توسعه این گونه 

در داخل ایران ، و بیشتر محصوالت دارویی علی رغم فناور محور بودن بودهموفقی  صنایع نسبتاً

درصلد  10شلود  بطوریکله خودکفلایی نسلبی در ایلن حلوزه وجلود دارد و کمتلر از می یدتول

تحقیلق حاضلر  .(1394، )صنعت داروسازی ایران شودمی محصوالت این صنعت از خار  وارد

کوچللک و های گللری کارآفرینانلله را در شللرکتتللالش دارد دسللتاوردهای بکللارگیری مربی

رداختن به این موضوع و انجلام ایلن مطالعله از آن رو دارای پ .متوسط را مورد بررسی قرار دهد

و کلارآفرینی در ایلران  وکارکسلبباشد که با توجه به شلرایط متفلاوت اکوسیسلتم می اهمیت

کارآفرینانله در سلطح  گلریمربیدسلتاوردهای های لفلهؤابعلاد و م، نسبت به کشورهای دیگلر

بنابراین با توجله بله اهمیلت رشلد و توسلعه  .فردی و سازمانی مشخص و دسته بندی نشده است

ابتلدایی بلرای شلناخت ایلن هلای بایسلت گاممی ، و دستیابی به بازارهای این صنعتها شرکت

و نظرات صاحب نظران در این حوزه جویا شد تا ضمن توسعه نظری ها دستاوردها را از دیدگاه

 شود.تر مسیر این پدیده و تحقیقات آتی هم روشن، و عملی این علم
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 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

هلای مهارت افلزایشاست که فرد تمایل بله  و توسعه گری یک رویکرد رشدمربی در واقع

آموزشی و روانشناسلی ، ورزشیهای این مفهوم در حوزه .داردنیاز به کمک فرد دیگری ، خود

یعنلی سلاختار پشلتیبان مبتنلی بلر رابطله  گلری اساسلاًمربی .ار گرفته استبسیار مورد بررسی قر

 گلرددمی نزدیک بین فردی که منجر به یادگیری و رشد توانایی بالقوه در بستر خاصی از تغییلر

(Audet & Couteret, 2013). مه افراد توفیق طللب و نیازمنلد توسلعه در به هتواند می گریمربی

به کارآفرینلان جدیلدی کله بلا اسلتعداد خلود خیللی آشلنا به ویژه  و تمامی سطوح اتفاق بیافتد

کنلد کله بله می گری افراد را تشلویقمربی .(McKevitt & Marshall, 2015) نیستند کمک کند

بلر  کیلدتأ .جای توجه به نقاط ضعف و کمبودهایی که دارند بر نقاط قوت خود متمرکز شلوند

 نقاط قوت افراد باعث کلاهش تلرب اختیلاری کلار و افلزایش بهلره وری و رضلایت مشلتریان

از راه ، توانیم از توسعه و رشلد افلرادمی ،نقاط قوت گریمربیکید زیاد بر أبنابراین با ت .شودمی

کنند حمایت کنیم و این سبب رشد استعدادها می آگاهی آنان از خود و محیطی که در آن کار

ثیر آنان در سلازمان بله حلداک ر أکندکه تمی را خلقهایی شود و فرصتمی افرادهای و توانایی

 .(Kyoo- joo, 2008) برسد

 De) باشدمی رضایت شغلی و تغییر رفتار، یادگیری، به معنای افزایش بهره وری گریمربی

Haan, Duckworth, Birch, & Jones, 2013). گری اشاره به تغییر رفتاردستاوردهای اولیه مربی ،

نگرش و تغییلرات شلناختی شلاگرد در نتیجله تعاملل بلین مربلی و شلاگرد و همچنلین افلزایش 

بر همین اساس نتلایج بدسلت آملده از  .(Wu, 2016) خودباوری و افزایش سطح یادگیری است

 بندی کلردسلازمانی دسلتههلای فلردی و موفقیتهلای توان بله موفقیتمی گری رافرایند مربی

(Kyoo- joo, 2008). 

هلدف اصللی آن یلاری  .اسلت گلریمربیاصللی توسعه و بالندگی فردی و سازمانی محور 

شخصلی و سلازمانی در راسلتای دسلتیابی بله یلک های رساندن به افراد برای رسیدن بله هلدف

( مربیگلری کارآفرینانله 2016)، بن سلم و لخال .(Blumberg, 2014) باشدمی موفق وکارکسب

آنلان از طریللق هلای گروهلی از افلراد بله منظللور تقویلت و توسلعه مهارترا حمایلت فلردی و 

بلا مربیان کارآفرین  .کنندمی تعریفها یادگیری کارآفرینانه جهت شناسایی و تشخیص فرصت
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توانند باعلث کلاهش علدم می مهارتها و تواناییهای الزم(، همدلی، بکارگیری ویژگیهای)دانش

مربی کارآفرینی یلک تجربله یلادگیری خالقانله را  .اطمینان افراد در محیط کسب وکار گردند

های یجلاد فرصلتآنان در شناسایی و اهای که باعث افزایش توانمندی، نمایدمی در افراد ایجاد

  .(McKevitt & Marshall, 2015) گرددمی کارآفرینانه

، و توانلایی هلاهلا گری باعث افزایش مهارتمربیهای دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه

تعلادل کلار و زنلدگی و ، سلازگاری بلا تغییلرات، اعتماد بله نفلب بیشلتر، بهتر با دیگران روابط

گری در سطح فردی شامل افلزایش فرایند مربی خروجی و دستاورد .کاهش سطح استرس باشد

کیلد م بتلی أگری تمربی .افزایش رضایت مندی و افزایش تعهد شغلی است، سطح خودآگاهی

رضلایت منلدی ، م بت با مدیریت استرسی هاما یک رابط، د داردبر عملکرد ضعیف کاری افرا

اقللدامات  .(Turner, 2012) کنللدمی خودبللاوری و توسللعه رهبللری و عملکللردی ایجللاد، شللغلی

 افلرادهای تواند باعث افزایش سطح خودباوری و افزایش سطوح تجربه و مهارتمی گریمربی

کارآفرینانله شلامل تغییلر  گلریمربیدستاوردهای بدست آملده در  .(Xiao & Liu, 2016) شود

از  .(Audet et al, 2012) باشلدمی دستیابی به اهلداف و رضلایت طلرفین، رفتار و دانش، نگرش

دهلد کله حاصلل تعاملل بلین مربلی و می نشلان، (2012) 1طرفی نتایج تحقیق کراپتن و اسلمیرنا

 Crompton)شلود می کنترل درونی و بیرونی کارآفرینان، شاگرد باعث خودباوری کارآفرینان

& Smyrna’s, 2012).  به طور کلی حاصل تعاملل مربلی بلا شلاگرد باعلث تغییلر رفتلار و بهبلود

شلناخت نسلبی بله نقلاط قلوت و ضلعف ، جب تغییر نگرششود و همچنین مومی عملکرد آنان

یکلی از دسلتاوردهای اصللی بلرای  شلود.می هلای ملورد نیلازخود و افلزایش دانلش و مهارت

توانلد بله عنلوان یلک می موفقیت شلغلی اسلت کله، ثرؤشاگردان در تعامل بین خود و مربیان م

 .(Sonesh et al., 2015) راهکار برای موفقیت فردی واقع شود

حفل  ، رد سلازمانیعملکل، گری شلاملبیشترسازمانی در نتیجه استفاده از مربیهای موفقیت

استاندارسلازی های با اجرایی کردن گام .(Bozer & R, 2018) و تحول سازمانی استها استعداد

                                                           
1. Crompton and Smyrna 
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توان به عملکرد کارآفرینانله دسلت می ،گری و ایجاد همدلی بین مربی و متربیمربیهای روش

( نیز حاکی 2014) 1نتایج تحقیق اس تی جین و همکاران .( ,2016Ben Salem & Lakhal) یافت

دستاوردهای سازمانی که از روابلط مرشلدی  از جانشین پروریو  تعهد سازمانیکه  از آن است

گری با تنظیم عملکرد فردی بله اهلداف مربی. (St-Jean et al, 2014) باشدمی  گرددمی حاصل

را هلا ان ملدیران و تیمملی ارتباط، دهدمی نقاط قوت را افزایش، سازمانی و تیمی کمک کرده

ارها و اقدامات خودشان را برعهده بگیرند و کند تا مسئولیت رفتمی برد و به افراد کمکمی باال

نتلایج  .(Gabriel & Gregory, 2014) نمایلدمی خودهای افراد را تشویق حرکتی فراتر از ظرفیت

در گلرو ها دهد شناسایی و بهره برداری موفقیلت آمیلز از فرصلتمی جان نشان -تیتحقیق اس

ثیر بلر فراینلد أباشند که این شبکه اجتماعی تمی اجتماعی که شامل مربیانهای دستیابی به شبکه

در ، (2016) لخلالبلن سللم و  .(St-Jean et al., 2014) کار جدیلد را داردوخالقیلت در کسلب

آن  به سه بعد اصلی مدل که گیری و اندازهسازی مدل، گری کارآفرینانهعنوان مربی باای همقال

پرداخته اعمال استانداردهای مربی و انتظار مربی برای عملکرد کارآفرینانه ، همدلی مربی شامل

دسلتیابی بله اهلداف ، خودبلاوری، تواند شلامل رضلایت منلدی شلغلییم دستاوردهای آن .اند

فتحلی همچنلین  .(Ben Salem & Lakhal, 2016)شخصلی و تغییلر و دگرگلونی درونلی باشلد

سلازمانی و معایلب ، ( در تحقیقی نشلان دادنلد کله مزایلای فلردی1393واجارگاه و همکاران )

 .است گریمربیاجرا و ارزشیابی از نتایج ، طراحی

تمرکلز بلر ، گلریگلری )نقلش مربیتلاثیر مربی( دریافتنلد کله 2012کرامپتن و همکلاران)

 هلای کارآفرینلان )نوپلا( گلری و رضلایت منلدی( بلر ویژگلینتلایج مربی، گریجلسات مربی

نتلایج تحقیقلات  .(Crompton & Smyrna’s, 2012) دشوها باعث رشد عملکرد شرکتتواند می

توانلد بلر دسلتاوردهای می نشلان داد کله روابلط رفتلاری مربلی، (2014) گابریل و گریگلوری

عملکلرد شلغلی ، فرادثیر م بتی داشته باشد که دستاورد حاصله شامل پرورش انگیزش اأشاگرد ت

، (2012)همکاران تحقیق آودت و  .(Gabriel & Gregory, 2014شود )می و افزایش خودباوری

                                                           
1. St-Jean et al 
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هلای یلت برناملهفقنشلان داد کله مو ،کاروگلری کسلببه عنوان شناسایی عوامل موفقیلت مربی

دسلتیابی  زانمی ،و رفتار کارآفرین، نگرش، زان تغییر در دانشمی کار یعنیوگری کسبمربی

رابطله ، شلاگردهای مشخصله، مربلیهای ثر از مشخصلهأزان رضلایت طلرفین متلمی به اهداف و

 ،هاها و مشخصهان ویژگیمی که از بودهشاگرد و ساختار حمایتی برای کارآفرینان نوپا  -مربی

 .(Audet et al, 2012)ثیر بیشتری خواهد داشتأتغییر نگرش کارآفرینان نسبت به دیگر عوامل ت

 گلریمربیرسلیم کله دسلتاوردهای می طور کلی با بررسی مطالعات پیشین به ایلن نتیجلهبه

تلوان در سلطح فلردی و سلازمانی می کارآفرینانه توسط صاحبنظران و پژوهشلگران گذشلته را

 .هرچند که دسته بندی منسجم و منظمی از آنها در این دو سطح ارائه نشده است .مشاهده کرد

 شناسیروش
یق حاضر از منظر هدف کاربردی و با رویکرد کیفلی از نلوع ملورد پژوهلی در صلنعت تحق

، جامعه آماری این پلژوهش .نیمه ساخت یافته انجام شده استهای داروسازی و با ابزار مصاحبه

که سابقه مشلارکت در اجلرای برنامله اند گری کارآفرینانه بودهخبرگان تجربی و اجرایی مربی

در . در این تحقیق به صورت هدفمند انجام گرفلتگیری نمونه .اندنانه داشتهکارآفری گریمربی

نفر از خبرگلان مطللع نسلبت بله موضلوع را تشلکیل داده  16انتخابی تعداد های این راستا نمونه

 .بله اشلباع رسلیدند 15بدست آمده در اطالع رسان های داده، چرا که در پژوهش حاضر .است

سلواالت بله صلورت واقلع  نیلا .اسلتپژوهش استخرا  شده  نهیشیمصاحبه با اتکا به پ سواالت

از مصللاحبه  و یطراحلل نانللهیکارآفر یگللریمرب یریبکللارگ یامللدهایو پ جینتللا دربللارهمحللور 

فراینلد تحلیلل در تحقیلق حاضلر بله شلرح بیلل و بلا اسلتفاده از روش  .شلد دهیپرسلشوندگان 

بلا کملک هلا در این پژوهش مراحل تحلیل داده .ه استکدگذاری باز و محوری صورت گرفت

ضلبط های ابتلدا تملام مصلاحبهها برای تجزیه و تحلیل داده .انجام شد MAXQDA 12نرم افزار 

جملله بله جملله ها در مرحله بعلد هلر یلک از مصلاحبه .تبدیل شدند، نوشتاریهای شده به متن

گری کارآفرینانه به صلورت صلوری مربیکه در آن به دستاوردهای هایی بررسی شد و عبارت

بله ، گام بعد .و ضمنی اشاره شده بود مشخص شدند که مبنای استخرا  کدهای باز قرار گرفتند

مفاهیمی که با یکدیگر در یک دسته بندی قرار داشتند را شناسلایی ، منظور کدگذاری محوری
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 .دیلد قلرار گرفتنلدو موارد تکراری حذف شدند و موارد متفاوت در یلک بعلد یلا شلاخص ج

های ارتباطات الزم بین هر نقش و شلاخص، با هر یک از ابعادها سپب به منظور ارتباط شاخص

نتایج چندین مرحله بلا بکلارگیری راهبردهلای بلازبینی ها جهت اعتباربخشی یافته .آن ایجاد شد

نتلایج تحقیلق بله ،بدین ترتیب برای بازبینی افلراد  .افراد و تحلیل همگان تعدیل و اصالح شدند

طور مستمر در اختیار شرکت کنندگان در تحقیق قرار گرفت و بازخوردهای ایشان درتعلدیل و 

 7تعلداد ها، کدگذاری کید بر پایاییأهمچنین جهت ت .اصالح نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفت

زان می بازان توافق می مصاحبه را با مشارکت خبرگان کدگذاری کرده و از طریق ضریب کاپا

 بوده  مشخص گردید. که نشان دهنده توافق باال بین خبرگاندرصد  83

 هایافته

 توصیف جمعیت شناختی

 7انللی و می نفللر ملدیر ارشللد و 9مصلاحبه بللا  16، در راسلتای رسللیدن بله اهللداف پللژوهش

 نفلر زن بلا 2نفلر ملرد و  7 انلیمی از ملدیران ارشلد و .کارشناس و کارشناس ارشد انجلام شلد

نفلر دارای ملدرب دکتلری غیلر تخصصلی  3نفلر پزشلک و  6، سلال بودنلد 49ین سنی انگمی

نفلر  1، انملی سال بود و از ایلن 25تا  15نفر بین  5، سال 15تا  5نفر بین  4سابقه کاری  .داشتند

در بقیه نیز در خصوص موضوع تحقیق آشنایی کامل  گری کارآفرینی را گذارنده ودوره مربی

سلال  37انگین سنی می نفر زن با 2نفر مرد و  5، رشناسان و کارشناسان ارشداز کا .داشتندعمل 

نفر از آنان دارای سابقه فعالیت بین  4کارشناسی ارشدو ، و دارای تحصیالت دانشگاهی دکتری

فراینلد کدگلذاری شلامل سله مرحلله شناسلایی  .سلال بودنلد 15تلا  10نفر بین  3سال و 10تا  5

  .هاستو شناسایی مقوله، مفاهیم اولیه شناسایی و ترکیب، شواهد

 .از کدگذاری اولیه آورده شده استای هنمون (1) جدولدر تحلیل کیفی 

درمرحله دوم کدگذاری ثانویه انجام شد که درایلن محلله ملوارد تکلراری حلذف وملوارد 

شناسلایی ها مربوط به هر یک از ویژگیهای متفاوت در یک بعد جدید قرار گرفتند و شاخص

در  .ارتباطلات الزم ایجلاد شلد ،بلا هلر یلک از ابعلادها و درنهایت جهت ارتبلاط شلاخصه شد

 ت. ( کدگذاری ثانویه دستاوردها نشان داده شده اس2جدول)
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 کارآفرینانه گریمربیاز کدگذاری اولیه دستاوردهای ای هنمون .1جدول 
 کد اولیه شواهد گفتاری مصاحبه

6 

ها توانند از آنمی های که افراد دارند،ها و ظرفیتتوانمندی.... اینکه با توجه به 
 برای تغییر نگاهشون، طرز فکرشون و رفتارشون بهره بگیرند و به این تغییرات

ها رو در بهتر های خودشون بهتر استفاده کنند و این توانمندیتونند ا توانمندیمی
 که در این جلسات دریافت هایهای محوله فرار بدنند و با مهارتشدن فعالیت

ها رو بهتر شناسایی کنند و گام به گام به سمت تحقق اهداف کنند فرصتمی
 کنندمی حرکت

تقویت و پرورش توانایی و 
 های کارکنانمهارت

1 

ها برنامه ریزی در جهت توسعه فردی افراد ...یکی از کاربردهای این گونه آموزش
کنند که نتیجه آن پرورش افراد و مدیران برای است یعنی نوعی از طراحی ایجاد 

های آینده مطرح جانشینی است. به نوعی کسانی که قرار است به عنوان جانشین
شوند چه چیزی را باید داشته باشند و برای تمامی فرایندها نیاز داریم که از 

 ای استفاده کنیمهای مشاورهروش

 توسعه فردی
 جانشین پروری

2 
مورد انتظار دستیابی به بازارهای جدید که دراین برنامه محقق خواهد ...دیگرنتایج 

 شد
داشتن هدف برای دستیابی 

 به بازارهای جدید

2 

بایست نگرش ارزشی در شرکت به می این است که گریمربیهدف اجرای 
صورت عملیاتی در آید که پاسخگویی و مسولیت پذیری در مقابل نیازهای 

بود منابع انسانی بایستی به عنوان یک ارزش در فرهنگ مشتریان و توسعه و به
 سازمانی نهادینه بشود و شکل گستردگی به خود بگیره.

 کسب دانش و مهارت جدید
تقویت و توسعه توانایی و 

 های کارکنانمهارت
خلق نیازهای جدید برای 

 مشتریان

13 
 

اون چی که در  کنندمی ...اک ر افراد با تغییر مشکل دارند و به شدت مقاومت
انتهای این گونه دروهها و جلسات باید حاصل بشه اینکه فرد بتونه بر این مشکالت 

اد غلبه می ها که در مسیر کاری خودش پیشفائق بیاد و به نوعی بر اون استرس
 کنه...

 کاهش استرس و اضطراب

10 
توانند در می نتیجه فرایند آموزشی ایجاد بانک اطالعاتی از افرادی خواهد بود که

شرایط مختلف به جای دیگران نقش ایفا کنند و برای واحدهای جدید دیگر نیاز 
 به استخدام به بکارگیری افراد متفرقه نخواهد بود .

آماده کردن افراد جایگزین 
 در مشاغل مختلف

10 
....هر چقدر بتوانیم نیازهای بازار را در اسرع وقت پاسخگو باشیم تعداد مشتریان 

لقوه به مراتب زیاد خواهد شد و نیاز است تا تعداد واحدهای خدمات رسانی با
 افزایش یابد تا زمان در دسترس کاهش یابد.

 افزایش نمایندگی ها

16 

ره می هاشوند و انتظاری که از اونمی ..افراد بعد از اتمام جلسات وارد سیستم قبلی
به یک روحیه جنگ اند اینکه بتونن با با دانش و تخصصی که کسب کرده

و با این روحیه شروع به بهسازی و بازسازی فرایندها و اند ای دست پیدا کردهطلبانه
 های قبلی کنند.روش

ها و بروز کردن روش
 فرایندها

9 

... ایجاد و ارائه محصوالت که در فاز آزمایشگاهی امتحان پب دادن و در مرحله 
ه با یکسری ابهاماتی روبه رو خواهند شد. و برای گیرند خواه ناخوامی عملیاتی قرار

برطرف کردن این ابهامات افراد بایستی تحمل خود را بسیار باال برده و در مقابل 
 این مسائل بهترین عملکرد رو داشته باشند. 

 افزایش تحمل ابهام
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 کد اولیه شواهد گفتاری مصاحبه

9 

راه ...بعد از دورهای مختلفی که برگزار شد به پیشنهاد برخی از افراد اتاق ایده 
ای اندازی شد و همه افراد برای موضوعات مختلف و گوناگون هر نظر و ایده
کنند می داشتن رو در وایت بردهای که دور تا دور اتاق نصب شده است یادداشت

دند و در نهایت هر سه شنبه نسبت به بهترین ایده و نظرات می و دیگران هم نظر
 شودمی های در نظر گرفتهمرتبط تشویق

اه اندازی واحد ایده ر
 پردازی

باال بردن و تقویت تفکر 
 خالقانه

9 

های و نظراتی که از واحد ایده و ایده پردازی بدست آمد و با خروجی ایده
همکاری واحد تحقیق و توسعه ....منجر به ایجاد شرکت بهداشت دارو، چکاد 

انی در حال ها در حال حاضر با توان باالیی از خدمت رسدارو شد که این شرکت
فعالیت هستند و همچنین ایرادی و مشکالتی که در تولید برخی محصوالت بود رو 

 ها رفع گردیددر این مجموع شرکت

های راه اندازی شرکت
 جدید

توسعه و بهبود محصوالت 
 موجود

 
9 

...فرد باید در طی این جلسات یاد بگیره که چطور و چگونه به شکل کامال به موقع 
های خلی و خارجی رو شناسایی کنه و برای تحقق اون از طرفیتهای دافرصت

 خودش در جهت به اجرا درآوردنش بهره کافی ببره
 شناسایی به موقع فرصت ها

12 

ها اتفاق بیافته سخته و راهی ...کارکنان باید بدونن که تغییر در هر قسمت از فعالیت
باید تمام سعی و تالش و نیست که بشه برای مقابله با اون سریع عمل کرد پب 

بهن خودشون رو به این موضوع معطوف کنند که باید به یک نتیجه منطقی 
 برسد..

 پرهیز از ناامیدی و دلسردی

12 

های که در تواند با توان و مهارتمی ...افراد باید به این نتیجه دست پیدا کنند که
خودشان اعتقاد پیدا کنند و به ها رو بدست بیارند و به خودشان دارند بهترین نتیجه
تر بگم کسب توانند انجام بدند اگه به خوام ملموسمی باور برسند که هر کاری رو

تواند انجام می دهد باید به این باور برسه که صد در صدمی که ایده یا نظری رو
دهد و این خیلی همه چونکه ان ابهاماتی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد نیاید 

 کل واقعی به خودش بگیرهش

 های بالقوهشناخت توانمندی
ها و باور و اعتقاد به ایده
 نظرات ارائه شده
 افزایش تحمل ابهام

12 

نتیجه کار مربی باید این باشد که فرد با اطالعات و مهارتی که تا به امروز کار خود 
از امروز به بعد  کردهمی های که استفادهبرده است و فرایندها و روشمی را به جلو

با دانش و مهارت جدید این کار را ادامه بده تا با کمترین هزینه بیشترین منفعت رو 
 حاصل کند

ها و بروز کردن روش
 فرایندها
های گذشته تبدیل تجربه

 افراد به دانش جدید

3 

های که در طی فرایند کاری .... آنچه اهمیت دارد این است که افراد نسبت به ایده
دهند، اعتقاد راسخ می ان به مدیران و سرپرستان واحدهای مربوطه ارائهخودش

توا نند مشکالت را می ها عملیاتی و قابل اجرا هستند. وداشته باشند که این ایده
 هموارتر نماید.

 های ارائه شدهباور به ایده

7 

های ارائه ....شرکت در طول دوره فعالیت خودش سعی کرده تا تمام نظرات و ایده
ها شده رو جمع آوری کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد و این تجزیه و تحلیل

ها بر اساس نوع فعالیت قرار بده و این فرایند رو در حال را در اختیار دیگر واحد
 رده است.حاضر در شرکت به شکل نهادینه دراو

 انتشار و تسهیم دانش

3 
های اصلی اون هم تربیت افراد خالق و کارآفرین و همچنین پب از اولویت

جانشین پروری برای مواقعی که سازمان نیاز به افراد مشابهی در نقاط مختلف 
دهد و این می ها تولید دانش رخآید دراین دانشگاهمی خواهد داشت که به کار

 ومدیران پرورشکارکنان

 خالق
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 کد اولیه شواهد گفتاری مصاحبه
پیدا کنه و د رمسیر تولید و ارائه خدمات مناسب به مشتریان قرار دانش باید نشر 

 بگیره

1 

در حال حاضر شرکت در بازار داخلی با تنوع محصوالت روبرو است م ل گیاه 
زان رضایت می دارویی سانشدن که در مقابل مشابهش بسیار کیفیت خوبی دراره و

دهد. این در سایه افراد خالق اتفاق افتاده است چرا که یم مستری هم این رو نشون
ها به شکل خاصی تغییر یاد گرفتن که نیاز مستری رو چطور سنجش کنن و فرایند
 بدن تا عملکرد مطلوب بدست بیاید.

تنوع محصوالت و خدمات 
 جدید

11 

های زمانها و واحدها به ویژه واحدهای اجرایی در های که در تیم... برخی از ایده
ها م ال مختلف داده شد مدیران را وادار کرد که برای پرداختن به این گونه ایده

داروهای ضد سرطانی یک شرکت جدید در زیر مجموعه شرکت مادر ایجاد کنه 
که چکاد دارو با همین ایده راه اندازی شد که در حال حاضر به عنوان خطوط 

 شه.می تولید اصلی هلدینگ محسوب

 های جدیدشرکتایجاد 

7 

....کارکنان در واحدهای مختلف همواره در خصوص اجرا کردن کارهای جدید 
دهند و انتظار اصلی می تواند مسائل را حل کند مقاومت نشانمی های کهو راه حل

کند اینکه آنان بتوانند در مقابل این می که از فرایند آموزشی برای مدیران ایجاد
 نکنند......گونه مسائل مقاومت 

زان ریسک می افزایش
 پذیری

 

 کارآفرینانه گریمربیکدگذاری ثانویه دستاوردهای  .2 جدول

 مقوله اصلی های فرعیمقوله مفهوما کد نمونه
، 15، 6، م11، م2، م4، م14م

 7، م16، م10م
 آگاهی نسبت به نقاط قوت و ضعف

 خودآگاهی

مزایای 
 فردی

، 11، م16، م14، م2، م12م
 ، 4، م15، م10م

 های بالقوهشناخت توانمندی

 تقویت احساست درونی 8، م16، م4، م6م

 باال بردن و تقویت تفکر خالقانه 4، م2، م12، م16، م13، م9م

 دانش و مهارت
 های گذشته افراد به دانش جدیدتبدیل تجربه 12، م4، م11، م1، م14م

 های جدیدکسب دانش و مهارت 8، م10، م4، م15م، 13، م2م

 بهبود و پیشرفت در تعامل روابط کاری با دیگران 10، م6، م4م

 توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیم ها 15، م13، م16، م8، م11م

 توانایی

 توانایی بهبود محصوالت و خدمات 12، م14، م15، م13، م9، م8م

 های نو و متنوعایدهتالش در تولید  

، 2، م12، م5، م3، م1، م4م
 8، م13م

 های خالقانهتمرکز بر ارائه راه حل

، 15، م14، م2، م4، م8، م13م
 7، م11م

 های خالقانهتوانایی حل مشکالت و تصمیم گیریی

 ها و نظرات ارائه شدهباور و اعتقاد به ایده 15، م4، م5، م6، 13، م12م
 خودباوری

 اعتقاد به محصوالت و خدمات ارائه شده 8، م13، م2، م6م
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 مقوله اصلی های فرعیمقوله مفهوما کد نمونه
، 3، م13، م8، م12، م9، م16م

 4، م16م
 افزایش تحمل ابهام افراد

 باال بردن ظرفیت انتقاد پذیری 16، م4، م5، م8، م15، م9م

 توسعه فردی

 های کارکنانتقویت و توسعه توانایی و مهارت 5، م16، م12، م2، م6م

 تغییر در رتبه و جایگاه شغلی 5، م11، م14م، 3م

، 13، م16، م8، م11، م2، م12م
 3م

 تغییر نگرش فرد نسبت به گذشته

 کاهش استرس و اضطراب 9، م11، م5، م6، م10م

افزایش پذیرش ریسک کارکنان از طریق پاداش برای  15، م16، م1، م13، م9، م2م
 جذب دانش

 ها و دانش مربوطهبهبود مهارت 12م، 16، م5، م3، م1، م13م

 باال رفتن حب تعهد و مسئولیت 5، م8، م16، م1، م11م
تعهد و مسئولیت 

 پذیری
 های ارائه شدهداشتن حب مسئولیت به ایده 15، م3، م12، م2، م11، م7م

 پرهیز از ناامیدی و دلسرد شدن 12، م9، م6، م5، م3م

 11، م8، م2، م9م
 های تابعه جدیداندازی شرکتایجاد و راه 

های ایجاد شرکت
 جدید

مزایای 
 سازمانی

 توسعه و بهبود محصوالت موجود 14، م1، م2، م9، م7م

بهبود و توسعه 
محصول و 
 خدمات

، 16، م9، م3، م1، م12، م16م
 15م

 ها و فرایندهابروز کردن روش

 خالقیت در تولید محصوالت جدید 11، م2، م6، م13، م8م

 افزایش کیفیت محصوالت و خدمات 16، م8، م5م

، 6، م10، م13، م9، م8، م1م
 15م

 افزایش تنوع و مقدار محصوالت و خدمات جدید

 پرورش کارکنان و مدیران خالق 11، م6، م15، م8، م3، م1م
 جانشین پروری

 آماده کردن افراد جایگزین در مشاغل مختلف 10، م6، م7، م8، م15م

گیری جو شکل فراگیر شدن انتشار دانش جدید 3، م6، م16، م13، م2م، 7م
 راه اندازی واحد ایده پردازی 9، م13، م8، م2م تسهیم دانش

، 9، م7، م6، م9، م12، م1، م5م
 15، م10م

 خلق نیازهای جدید برای مشتریان

 بازار
 کاهش شکایات مشتریان 15، م3، م16، م2م

 نمایندگی ها افزایش 10، م9، م12م

، 15، م6، م16، م10، م12، م8م
 9م

 افزایش مشتریان
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ایلن تحقیلق در دو بعلد کللی فلردی و های شود  یافتهمی مشاهده 2همانگونه که در جدول 

نشلان داده  1در شلکل  داشلته وکه هر کدام اجزا و عناصر خلود را اند سازمانی دسته بندی شده
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 کارآفرینانه گریمربی یامدها و دستاوردهای  .1    

 

دسلتاوردها و  ،مطلابق بلا اهلداف ایلن تحقیلق، شلودمی مشلاهده 1همانگونه کله در شلکل 

هلر چنلد  .کارآفرینانه در دو سطح فردی و سازمانی دسته بندی شده است گریمربیپیامدهای 

که از نظر ماهیتی این دو جدا از هم نیستند و دستاورد در یلک حلوزه روی دیگلری تاثیرگلذار 

اگلر بخلواهیم از منظلر  .چنلین دسلته بنلدی ارائله شلده اسلتتر است  اما به منظلور فهلم سلاده

توسعه کارآفرینی در سلطح  گریمربیهدف اصلی این نوع ، کارآفرینانه توجه کنیم گریمربی

هللای شللناخت و ویژگی، چللرا کلله نتیجله و پیامللد آن توسللعه مهلارت .و سللازمانی اسلتفلردی 
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توسعه محصوالت فعللی ، جدید وکارکسبکارآفرینانه در سطح فردی و از طرف دیگر زایش 

 .های و دستاوردهای کارآفرینی شرکتی و سازمانی استو گسترش بازار از ویژگی

 گیریبحث و نتیجه
گللری کارآفرینانلله بللرای ناسللایی دسلتاوردهای بکللارگیری مربیایلن پللژوهش بلله منظللور ش

 .کارهای کوچک و متوسط با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا صورت گرفته اسلتوکسب

نسلبت  حاصل از مصاحبه با مدیران و کارشناسان و مطللعهای این تحقیق براساس دادههای یافته

گلری کارآفرینانله در ردهای بکلارگیری مربیبه این حوزه حاصل شده است که بیلانگر دسلتاو

ای در این خصلوص در کشلور صلورت با توجه به اینکه تحقیق منتشر شده .کارها استوکسب

توانلد می توان ادعا نمود که ایلن پلژوهشمی ، موضوع در کشور اینبدیع بودن و نگرفته است 

ه توسلعه و بالنلدگی افلراد و بله آن در حلوزتلر برای پرداختن به چنین موضلوعی و توجله بیش

های پلژوهش حاضلر یافتله .کارهای کوچک و متوسط شروع مناسلبی باشلدومدیران در کسب

کارهای وگلری کارآفرینانله بلرای کسلبحاکی از آن است که دستاوردهای بکلارگیری مربی

  .باشدمی زیر مقوله و ویژگی 38مقوله فرعی و 11، اصلی بعد 2کوچک و متوسط شامل 

گری کارآفرینانه ان بعد مزایای فردی به عنوان بعدی اصلی در دستاوردهای مربیمی دراین

لفه کلی مزایای فردی براساس دیدگاه و نظرات مصاحبه کنندگان با شش مقولله ؤم در برخی از

دانلش و مهلارت و توانلایی توصلیف ، توسعه فردی، تعهد و مسئولیت، خودباوری، خودآگاهی

هملانطور کله نتلایج  .کلی را پوشلش داده انلدی هلفؤدام از یک منظر این مشده است که هر ک

هایی نظیر  آگلاهی نسلبت مصاحبه با افراد کلیدی این پژوهش نشان داد خودآگاهی در ویژگی

تقویللت احساسللات درونللی  کلله در ، بللالقوههای شللناخت توانمنللدی، بلله نقللاط قللوت و ضللعف

 & Baron & Morin, 2011; De Haan et al., 2013; Gabriel)تحقیقلات گذشلته پژوهشلگران 

Gregory, 2014; Hatler & Kauffeld, 2014; McCarthy, 2014; واجارگلاه  یفتحلet al., 1393) 

و ها بلاور و اعتقلاد بله ایلده همچلون هلایی نیز بر آن تاکید شده اسلت  خودبلاوری در ویژگی

افزایش تحمل ابهام افلراد  کله در ، اعتقاد به محصوالت و خدمات ارائه شده، نظرات ارائه شده

 Ladegard & Gjerde, 2014 ; Memon) محققانی همچلون، این خصوص نیز برخی از تحقیقات
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& Kamariah, 2015 ; Gabriel & Gregory, 2014; St-Jean, 2012 ; Sonesh et al, 2015 ; De 

Haan & Nieb, 2015 ; Baron & Morin, 2011 ; Crompton & Smyrna’s, 2012)  بلدان اشلاره

توانلایی بهبلود ، نظیر  توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیم هلاهای توانایی در ویژگی اند کرده

ن ملورد خالقانه کله در ایلهلای توانایی حل مشلکالت و تصلمیم گیری، محصوالت و خدمات

 & Bozer) ها( تاکید شلده اسلت)توانایی در هدایت و برنامه ریزی تیم متعددی بههای پژوهش

Jones, 2018 ; Rosha, 2015 ; Memon & Kamariah, 2015;هلای وسلعه فلردی در ویژگی( ت

تغییر رتبله ، تقویت و توسعه توانایی و مهارت کارکنان، همچون  باال بردن ظرفیت انتقاد پذیری

افزایش پذیرش ، کاهش استرس و اضطراب، تغییر نگرش فرد نسبت به گذشته، جایگاه شغلیو 

 اشلاره شلده اسلتها و دانش مربوطله  کله در تحقیقلات پیشلین بلدانها بهبود مهارت، ریسک

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

2016; Audet & Couteret, 2012; Crompton et al, 2012; Wu, 2016; McKevitt & Marshall, 

بهبلود و ، جدیلدهلای نظیلر  کسلب و دانلش و مهارتهلای دانش و مهارت در ویژگی ( 2015

 ,McCarthy) محققلانی ماننلدهلای پیشرفت در تعامل روابط کاری یا دیگلران  نیلز در پژوهش

2014; Memon & Kamariah, 2015; Rosha, 2015)  و تعهد و مسلئولیت  کید شده استأت بدان

های داشلتن حلب مسلئولیت بله ایلده، ب تعهد و مسئولیتهمچون  باال رفتن حهای در ویژگی

شودکه در این خصلوص نیلز پژوهشلگران می ارائه شده و پرهیز از ناامیدی و دلسرد شدن ظاهر

 & Crompton & Smyrna’s, 2012; Gan & Chong, 2015; Hatler) متعدد بر ایلن زیرمقولله هلا

Kauffeld, 2014; همانطور که نتایج این پلژوهش نشلان داد مولفله  .(1395، یگودرزو  یزیعز

بهبلود و ، جانشین پروری، جو تسهیم دانشگیری شگل، کلی مزایای سازمانی با پنج مقوله بازار

جدیدتوصیف شلده اسلت کله ایلن پلنج مقولله های توسعه محصول و خدمات و ایجاد شرکت

همچون توسعه بهبود محصوالت موجود  که تحقیقلات پیشلین نیلز بلر آن های دارای زیر مقوله

 و فراینلدهاهلا وز کلردن روش( بلرSt-Jean, 2012 ; Ben Salem et al, 2016) نمایلدمی تاکیلد

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

Kauffeld, 2014; McCarthy, 2014 ،)کلله محققللان پیشللین، پللرورش کارکنللان و مللدیران 

(McCarthy, 2014; De Haanet al, 2013) ، توانمندسلازی افلراد نیز بلر آن تاکیلد شلده اسلت ،
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 ;Kyoo- joo, 2008) گیر شلدن دانلش  کله در تحقیقلات قبللی نیلز ملورد تاییلد بلوده اسلتفرا

Ladegard & Gjerde, 2014; McCarthy, 2014; Rosha, 2015) ،د تاکیلد بلوده در اینجا هم مور

که در تحقیقلات پیشلین بلدان های لفهؤو مها تحقیق عالوه بر ویژگیهای است  با توجه به یافته

گذشلته های تبلدیل تجربله، همچون باال بردن و تقویلت تفکلر خالقانلههای لفهؤاشاره شده به م

، خالقانلههلای حلتمرکز بر ارائله راه، نو و متنوعهای تالش در تولید ایده، افراد به دانش جدید

داشللتن حللب ، افلزایش پللذیرش ریسللک کارکنللان از طریللق دادن پللاداش بللرای جللذب دانللش

توسلعه و بهبلود ، تابعله جدیلدهای ایجاد و راه اندازی شلرکت، ارائه شدههای مسئولیت به ایده

راه اندازی واحلد ایلده ، افزایش تنوع و مقدار محصوالت و خدمات جدید، محصوالت موجود

نیلز اشلاره ، افزایش نمایندگی هلا، افزایش مشتریان، خلق نیازهای جدید برای مشتریان ،پردازی

 .کارآفرینانه افزوده شد گریمربیکرد که به ادبیات 

 پیشنهادها
گلری کارآفرینانله بلرای رشلد و این پژوهش نشان دهنده اهمیت اسلتفاده از مربیهای یافته

شلنهادهای کلاربردی و تحقیقلاتی در جهلت پی .کارهای کوچک و متوسط استوتوسعه کسب

با توجه بله ایلن کله نتیجله مطالعله ، نخست اینکه : رسندمی مفید به نظرها تحقق اهداف شرکت

فلردی دسلتاوردهای های دهد که خودآگاهی کارکنان و مدیران یکی از مزیتمی حاضر نشان

کلله از مربیللانی کلله در حللوزه  شللودمی بنللابراین پیشللنهاد .باشللدمی گللری کارآفرینانللهمربی

کارهای کارآفرینانه دارای تجربه کافی هستند برای یلاری رسلاندن بله افلراد خلالق در وکسب

با توجه به نقش دانش در ارتقای ، دوم .استفاده نمایند، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف خود

گلردد کله می پیشلنهاد، دباشلمی افراد که به عنوان مزیت سازمانی مطرحهای مهارتها و توانایی

ان کارکنلان و ملی گلری کارآفرینانله را جهلت نشلر دانلشمدیران و سرپرستان فرهنلگ مربی

دهلد کله جانشلین می با توجه به این که نتایج پژوهش حاضلر نشلان، سوم. مدیران فراهم نمایند

پرسلتان بلرای ملدیران و سر، گلرددمی پیشنهاد ،باشدمی پروری به عنوان مزیت سازمانی مطرح

 .برنامله جلامعی را طلرح ریلزی نماینلد ،مختللفهلای داشتن افراد کارآمد و اثربخش در حوزه

نتایج این مطالعه حلاکی از آن اسلت کله دسلتیابی بله بلازار و مشلتریان جدیلد یکلی از ، چهارم
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بلرای تحقلق چنلین هلدفی  شلودمی للذا پیشلنهاد، باشلدمی گری کارآفرینانهدستاوردهای مربی

ها، در شلرکت شلودکهمی پیشلنهاد، پلنجم د.ارائه شده متمرکزتر و هدفمندتر گردهای موزشآ

 و نظرات خود را بلا یکلدیگر درها واحدهای ایده پردازی راه اندازی گردد تا افراد بتوانند ایده

 .ان بگذارند تا بتوانند گامهای مهملی در بهبلود و توسلعه محصلوالت و خلدمات را بردارنلدمی

گلری از رویکلرد مربیگیلری ملدیران و سرپرسلتان در بهرهگیری شود جهتمی پیشنهاد ،ششم

 .کارآفرینانه برای توانمندسازی کارکنان یک رویکرد کارآفرینانه باشد

های تحقیللق حاضللر از نظللر منللابع اطالعللاتی از دیللدگاه مربیللان و شللاگردانی کلله در برناملله

شلود تلا در می پیشلنهاد از ایلن رو بررسی شده استاند شرکت کرده و یا مربی بوده گریمربی

مانند بنیانگذاران و صلاحبان کسلب وکارهلای نوپلا و غیلره نیلز ها تحقیقات آتی از دیگر گروه

پیشنهاد دوم آنست کله ایلن تحقیلق در سلطح کیفلی  .درجامعه آماری مورد استفاده قرار گیرند

در تحقیقات آتی از نظر کمی نیز مورد بررسلی قلرار شود می پیشنهادو مورد مطالعه قرار گرفته 

بله  .نسبت به هملدیگر پرداختله شلودها گیرد تا به شناسایی جایگاه و سطح مفاهیم و ارتباط آن

بللا مطالعللات تطبیقللی و الگللوبرداری از دیگللر صللنایع  تللوان گفللت، مللی عنللوان پیشللنهاد آخللر

 .آیدمی به وجود و امکان مقایسه نیز دست آمدهبهدستاوردهای بیشتری 

 اصیل و منحصر به فرد دارای خالهایی هلم بلوده اسلت کلههای تحقیق حاضر در کنار یافته

یکی از این محلدودیتها مربلوط بله جامعله آملاری و  .تواند فرصتی برای محققان آینده باشدمی

ه مشارکت کنندگان تحقیق بوده است که محدود به مربیان و خبرگلان تجربلی ایلن حلوزه بلود

کار و کللارآفرینی هللم وگللری کسللبتللوان از سللایر بی نفعللان مربیمی در صللورتیکه، اسللت

محدودیت دوم مربوط به مقطعلی بلودن ایلن تحقیلق  .گری را شناسایی کرددستاوردهای مربی

تلوان بله صلورت می گلریاست  در صورتیکه برای شناسایی جلامع دسلتاوردها و اثلرات مربی

محدودیت سوم ایلن پلژوهش  .مختلف مورد رصد و بررسی قرار دادهای طولی و در طی زمان

گردد که نتایج آن قابل تعمیم به سایر صنایع و جامعه آملاری می هم به ماهیت پژوهش کیفی بر

های کملی و بلا جامعله آملاری گسلترده و در صلنایع توان با استفاده از روشمی بنابراین .نیست

   .گری پرداختمختلف به مطالع دستاوردهای مربی
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