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

اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی
مصطفی اسالمبول چی -1محمد عزیزی -2سیدرسول حسینی

3

 .1دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 .2دانشیار گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان

تاریخ دریافت1400/05/03 :

تاریخ پذیرش1400/11/15 :

چکیده
موضوع بهرهگیری و پرورش منتورهای کارآفرینی نگرشی تازه برای توسعه پایدار زیستبوم کارآفرینی است که
ضرورت پرداختن به آن برای حفظ و احیاء مهمترین رکن فضای کسبوکار یعنی سرمایه انسانی ،امری درخور توجه
است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی اکوسیستم پرورش منتورهای کارآفرینی شکلگرفته و در این رابطه ،ضمن
تشریح مفهوم ،به تبیین عوامل زیست بوم و محیطی شکلگیری آن پرداخته است .این تحقیق از منظر نتیجه ،کاربردی و
از منظر نوع در زمره تحقیقات کیفی گروه کانونی ،قرار میگیرد .برای گردآوری اطالعات موردنیاز از مصاحبه های
نیمه ساختار یافته و برای تایید کیفیت دادهها در هنگام اجرای تکنیک دلفی فازی از پرسشنامه استفاده شده است.
قلمروی زمانی این پژوهش ،سال های  1397و 1398بوده است .خبرگان منتوری کارآفرینی فعال در شتابدهندههای
استان تهران ،مشارکتکنندگان تحقیق را تشکیل دادند .نمونه گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلولة برفی 11
نفر انتخاب شدند .یافته ها نشان می دهد مقوالت آموزش و پرورش منتوری ،عوامل سازمانی و دولتی در بعد عوامل
رسمی و جامعه و فرهنگ منتورپرور و خانواده منتوری در بعد عوامل غیررسمی به همراه  12مفهوم ،الگوی اکوسیستم
پرورش منتور کارآفرینی را تشکیل میدهند.
واژههای کلیدی :اکوسیستم ،سرمایه انسانی ،عوامل غیرسمی ،فرهنگ منتوری ،کارآفرینی ،منتور
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Abstract
The issue of exploiting and nurturing entrepreneurial mentors is a new approach to the
sustainable development of the entrepreneurship ecosystem. The present study was formed
with the aim of developing ecosystem of entrepreneurship mentors and in this regard, while
explaining the concept, has explained the ecological and environmental factors of its
formation. This research is exploratory in terms of purpose, developmental in terms of result,
and qualitative in terms of data type. Interview and questionnaire tools were used to collect
information and confirm their quality. Content analysis methods were used to extract
information from the interview data. Entrepreneurship mentors in accelerators in Tehran
province formed the research participants. Sampling was purposeful and 11 participant were
selected using the snowball method. Findings show that the categories of mentoring education,
organizational and governmental factors in the dimension of formal factors and society and
mentoring culture and mentoring family in the dimension of informal factors along with 12
concepts form the model of entrepreneurial mentoring ecosystem.
Keywords: Ecosystem, Mentor, Entrepreneurship, Human capital, Mentoring culture,
Informal factor
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مقدمه
پرورش منتورهای موفق در عرصهی کاارآفرینی کشاور از عماده موضاوعات اولویات دار
است ولی مغفاول در برناماهریزیهای سیاساتگذاران و مجریاان برناماههای توساعه کاارآفرینی
اساات .فهرسااتهای متنااوع و گسااتردهای از شایسااتگیهای موردنیاااز باارای فار التحصاایالن
دانشگاهی در سطح جهانی منتشر شاده اسات تاا افاراد ضامن برخاورداری از ایان شایساتگیها
بتوانند در محیطهای کاری قرن بیست و یکم بهتر جذب شاده و مارترتر عمال نمایناد .اماروزه
فار التحصیالن دانشگاهی مهارتهای ضاروری موردنیااز کسابوکار را کساب نکردهاناد .در
این راستا مشخص است که دانش و تخصص فنی یک توانایی ضروری باه شامار مایرود ولای
بهتنهایی کافی نیست (مطهرینژاد)1396 ،؛ بنابراین میتوان گفت کاه کارآفریناان نوپاا هام در
ابتدای مسیر کسبوکار از مهارتهاای موردنیااز کاافی بهرهمناد نباشاند .باا توجاه باه شاکاف
موجااود بااین دانااش فار التحصاایالن مراکااز آموزشاای کااارآفرینی و نتااایع عملاای فعالیتهااای
کارآفرینان؛ مسئله عدم کارایی الزم و کاافی فراینادهای آموزشای و ضاع

در بهاره بارداری

روشاامند و ماانظم از تجااارب گااران بهااای کارآفرینااان پیشکسااوت و پیشاارو جهاات انتقااال
آموزههای ایشان به نسل بعدی کارآفرینان ،قابال مشااهده اسات .مطالعاات صاورت گرفتاه در
خصوص سنجش میزان اتربخشی روشهای مختل

آموزش و توسعه منابع انسانی ،نمایانگر آن

است کاه بهاره گیاری از تجاارب خبرگاان پیشکساوت ،در زماره یکای از برتارین شایوههای
شکوفایی استعداد و رشد سریع سرمایه انسانی به حسااب میآیاد .ایان روش میتواناد فاار از
محدودیتهای شغلی افراد ،در افزایش سطح کارآمدی و بهبود عملکردشان درالیههای فردی،
تیمی و سازمانی نقش برجستهای را ایفاا نمایاد) .(Egan & Clark, 2019باا توجاه باه تاازه باودن
موضوع منتوری کارآفرینی ،مسئله "پرورش منتورکارآفرینی"از جمله مقوالتی است کاه هناوز
شناخت کافی در خصوص آن وجاود نادارد .دالیال مساتند فراوانای نشاان دهنادهی ضارورت
پرداختن به موضاوع پارورش منتاور کاارآفرینی اسات؛ در درجاه اول ،مسائله ضارورت احیااء
سرمایهگذاری شرکتها بر یادگیری و توسعه کارکناان پیشکساوت از طریاق انتقاال تجاارب
ایشان به نسل بعدی کارکنان و پرورش جانشینهای شایسته برای آینده ساازمانهای کاارآفرین
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میباشد .با حذف کارکنان نوآور پیشرو ازچرخه بالندگی شرکتی و فردی ،شاکاف عمیقای در
روند تحقق اهداف سازمانهای کارآفرین و پایداری کسبوکارهای کوچک ایجااد میشاود
).(Xi, et al, 2018در درجه دوم ،مسئله ضارورت یاادگیری کارآفریناناه اسات کاه کارآفریناان
بالقوه در آغاز فعالیت و کارآفرینان فعال بارای تاداوم کسابوکار خاود باه عناوان یاک منتای
کارآفرینی آنرا درک کرده و منتورهای کارآفرینی نیز برای توسعه فردی و حرفهای خود بایاد
باار روی آن تمرکااز نماینااد)2019

 .(Kaptein,در درجااه سااوم ،لاازوم تباادیل یااک کااارآفرین

پیشکسوت به راهبر پرورشی است که با اینکار فرد در جایگاه یک منتاور کاارآفرینی شایساته
میتواند عمده قابلیتهای مهارتی-شناختی خود را به منتی منتقل کرده و در نهایت از وی یک
کارآفرین موفق بسازد)2019

 (Kelly,و در درجاه چهاارم ،ضارورت باه کاارگیری روشهاایی

کاربردی و متناسب با ویژگیهای سنی ،جنسیتی ،مهارتی و حرفهای برای آماوزش بزرگسااالن
است که به منظور بررسی و تطبیق میزان اتربخشای تئوریهاای یاادگیری و درک ویژگیهاای
مشترک آنان با درنظر گرفتن عالئق ،استعدادها و قابلیتهای ایشان صورت میگیارد

.(Aryani,

) 2019از آنجا که عوامل محیطی و اکوسیستم پارورش منتاور کاارآفرینی ،کمتار ماورد توجاه
محققان ،کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی قرارگرفته است؛ این تحقیق در اولاین گاام تاالش
دارد نسبت به تبیین عوامل و شناسایی فضای کلی حاکم در یک روند پرورشی پرداختاه و ایان
حرکت را آغازی بارای طراحای درسات برناماههای پرورشای عمیاقتر در ایان حاوزه معرفای
میکند .بنابراین هدف اصلی این پژوهش ،شناخت عوامل اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی
می باشد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اکوسیستم منتورکارآفرینی :یک اکوسیستم کارآفرینی به عنوان مجموعاه ای از باازیگرانی
که به هم وابسته اند تعری

میشوند که به نحوی عمال مای کنناد کاه کاارآفرینی را فعاال مای

سازند .این ساختار و فرایند در یک شرایط خاص نهادی و فیزیکی قرار دارد کاه اداره و اقادام
بعاادی فراینااد کااارآفرینی را ممکاان یااا محاادود ماای سااازد(2014

 .)Stam,اکوسیسااتم منتااور

کارآفرینی به عنوان مجموعه عوامل محیطی اتار گاذار بار پارورش منتاور کاارآفرینی در نظار
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گرفته می شود.
منتوری 1و تفاوت آن با مربیگری :2هدف از مربیگری ،بهبود عملکرد شغلی ،در یک زمیناه
خاص مهارتی یا دانشی است .در صورتی که هدف از منتوری ،توسعهی ظرفیت های باالقوه ،و
کمک به افاراد بارای حرکتای فراتار از شاغل فعلای باه ساوی اهاداف شاغلی آیناده اسات .در
مربیگری ،به طور معمول چارچوب زمانی خاصی برای کار باا فارد وجاود دارد .در حالیکاه در
منتوری ،این رابطه بیشتر برای یک زمان نامعین تعری

می شود( کورتیس؛.)1398

پرورش منتور :مفهوم پرورش منتور موضوعی فراتر از بررسی یک برنامه منتاوری یاا تبیاین
رابطه منتور و منتی(شاگرد) 3است .این مسائله در ساطحی فراتار از رواباط ماذکور ،باه سااخت
شخصیت انسانی منتورها با تاکید بر توسعه بینش و نگرشهاای حرفاهای و فراحرفاهای آناان از
طریق حضور و مشارکت فعال در برنامههای توانمندساز شخصی و اجتماعی میپردازد .منتورها
عالوه بر آموزشهای رسمی و کسب مهارتهای فردی در حوزه منتوری ،به ارتقااء توانمنادی
در حوزههای شاناختی-تربیتای و اداراکای نیااز دارناد تاا در اولاین قادم باا پارورش شخصایت
حرفهای و اجتماعی خود بتوانند ظرفیتی مطلاوب از ویژگیهاای فراحرفاهای را در خاود ایجااد
کرده و زمینه کش

و شکوفایی استعدادهای باالقوه نهفتاه در منتای خاود را فاراهم کنناد

.(Ni,

)2013

پرورش منتور کارآفرینی :منظور از مفهوم پرورش منتور کارآفرینی ،تبدیل یک کارآفرین
با تجربه ،داوطلب و مشاتا باه یااددهی باه یاک منتاور کاارآفرینی حرفاهای بارای کماک باه
کارآفرینان نوپا در راستای بهبود و توسعه کسبوکار است .بدین ترتیب ،ایان افاراد کاه دارای
دانش فنی ،مهارتهاای رفتااری آموختاه و صاالحیتهای نگرشای کساب شاده هساتند ،قاادر
خواهند بود سایر کارآفرینان را توانمند کارده و زمیناه رشاد و بالنادگی آنهاا را بارای توساعه
اقتصاد ملی فراهم آورند) .(Young, 2015برخی دیگار از تحقیقاات در جادول شاماره  1اشااره
شده است.
1 Mentoring
2 Coaching
3 Mentee
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جدول  .1مروری بر تحقیقات گذشته
1
2
3
4

کوتریه و
همکاران
عزیزی و
1396
آقایی پور
احمدزاده و
1396
همکاران
دانشمندی و
1396
همکاران
1399

 5زمانی و الری 1385

1

لوتز و
همکاران

2014

2

کالژن و
کالتربک

2012

3

گلدمن

2010

4

کالتربک
ومگینسون

2005و
2016

پژوهش های داخلی
مدیریت ،شخصیت و شغل ،سه وجه هرم روش ارشادی (منتوری) در شرکت هستند .روش منتوری موتر ،وابسته به عاواملی
مانند نگرش مدیریت ارشد ،نحوه سازماندهی ،هدایت ،نظارت امور و توجه به شخصیت و شغل است.
در پژوهشی با عنوان طراحی برنامة مرشدی در کسبوکار :انتخاب متربی شایسته ،بعد شایستگی هاای حرفاه ای شاامل ساه
مقولة تیم سازی ،ایده و محصول و شناخت بازار را به چارچوب منتوری کالتربک اضافه کردند.
پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی نتیجه رابطه هم افزایی سازمان و فرد است .این عوامل به هماراه هام و در یاک
رابطه تعاملی و همافزا باعث پرورش مدیر به عنوان مربی میشوند.
اقدامات منتور و منتی در منتوری اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام دانشگاه ها شامل سه دساته اقادامات اولیاه ،اقادامات
یاددهی-یادگیری و بازخوردگیری است.
بر اساس تجربه ،بازتاب فکری و نگرش حاصله در آزمودنی ها ،مناسب ترین روش ها برای هر بعاد از ویژگای هاای منتاور
روستایی مشخص گردید.
پژوهش های خارجی
باورها و رفتارها ،توصی کننده شش بعد منتوری کارآفرینانه شامل آموزههای منتوری ،آگاه سازی ،پشاتیبانی ،ارتباطاات،
پذیرش ،سازگاری و مدل سازی نقش بوده و همچنین نحوه بازخورد دهی از جانب منتیها را بررسی میکندHeppe et (.
)al2019
ویژگی ها و رفتارهای متربی و منتور مانند داشتن کنترل درونی ،داشتن دید مثبت به رابطة منتوری ،داشتن دید بااز درماورد
بازخوردهای دریافتی ،اعتماد و احترام مهم هستند.
اهداف برنامة منتوری دانشکدة کالیفرنیا را شامل ارائة نمای کلی از برنامة منتوری دانشکده ،توصی مفاهیم و مزایای منتور،
تعری نقش منتور و متربی و ارائة راهکارهایی برای یک متربی مرتر میداند.
دو مقوله "آمادگی" و "ویژگیهای کارآفرینانه" به انضمام بعد جدید "شایستگیهای حرفهای" را به عنوان صاالحیتهای
عمومی یک منتور کارآفرینی مطلوب معرفی میکند).(Megginson & Stokes, 2016

همانگونه که پژوهشهای پیشین نشان میدهد ،بیشتر مطالعات انجام شده دربااره منتاوری باه
ویژگیهااا و صااالحیتهای منتااور ،اجاازای برنامااه و اقاادامات مربای اساات .ایان مطالعااات درباااره
چگونگی پرورش منتور اطالعاتی نمیدهند؛ عالوه بر آن به این موضوع بصورت چند ساطحی
توجه نشده است.
روش شناسی
دو رویکرد رایاع در تحقیقاات اجتمااعی تحقیقااتی وجاود دارد :اتبااتگرایی و تفسایری
) .(Sangka , 2016این تحقیق با اصول پارادایم تفسیری قرابت بیشاتری دارد .باا توجاه باه اینکاه
تحقیق حاضر به دنبال شناساایی اکوسیساتم پارورش منتاور کاارآفرینی اسات ،از منظار هادف
کاربردی است .و از منظر گردآوری داده ها نیز در زمره تحقیقات کیفی ناوع گاروه کاانونی و
از منظر نتیجاه کااربردی اسات .جامعاه آمااری تحقیاق شاامل خبرگاان و کارشناساان منتاوری
کارآفرینی بودناد کاه در ساالهای 1397و  1398در شاتابدهندههای اساتان تهاران مشاغول باه
فعالیت بوده اند .این افراد تجرباه ،آگااهی و ویژگیهاای الزم منتاور را دارا بودناد .نموناهگیری
هدفمند بوده و با استفاده از روش گلولة برفی صورت پذیرفت .هرمصااحبه شاونده ،بار اسااس
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شناخت و دانش حوزهی فعالیت خود ،چند خبره برای مصاحبه های آتی پیشنهاد داده و محقاق
بسته به مشخصات افراد پیشنهاد شده یک نفر را برای مصااحبهی بعادی انتخااب مای نماود .در
انتخاب مصاحبهشوندگان سعی شده است ،جوانب مختلا

موضاوع در نظار گرفتاه شاود و باه

همین علت از خبرگاان موضاوعی ،کارافریناان ،مادیران  ،منتورهاا در تشاکیل گاروه مصااحبه
شوندگان استفاده شده است .محقق در مصاحبهی یازدهم به اشباع نظری در موضاوع رسایده و
انتخاب مشارکت کنندگان و انجاام مصااحبه هاا متوقا

گردیاد .بارای گاردآوری اطالعاات

موردنیااز از مصااحبه و بارای تاییاد کیفیات دادههاا در هنگاام اجارای تکنیاک دلفای فااازی از
پرسااشنامه اسااتفاده شااد .از مصاااحبههای نیمااه ساااختاریافته اسااتفاده شااده و ماادتزمان انجااام
مصاحبه نیز بهطور متوسط  65دقیقه بارای هار نفار باود .بارای اساتخراا اطالعاات از دادههاای
حاصاال از مصاااحبه از روشهااای کیفاای تحلیاال محتااوا اسااتفاده شااد .سااه رویکاارد "ساانتی و
متااداول" ،"1هدایتشااده "2و "تلخیصاای "3باارای کاااربرد تحلیاال محتااوا مطاارا اساات
) .(Graneheim & Lundman, 2004پس از پیادهسازی متن مصاحبهها ،با اساتفاده از نرمافازار
مکس کیو دا 4نسخه  10به استخراا کدهای اولیه پرداخته شد .پس از ساخت مفاهیم ،به منظور
روایی سنجی مفاهیم ،به تشکیل پانل دلفی متشکل همهی خبرگان مرحله اول اقدام گردید.
کوربین و اشتراوس ( )2008معیار مقبولیات 5را باه جاای روایای و پایاایی در پژوهشهاای
کیفی پیشنهاد دادهاند و بهمنظور ارزیابی آن 10 ،شاخص مقبولیت ،تناسب ،مفید باودن ،مفااهیم
و زمینه آنها ،منطق ،عمق ،عادم انحاراف ،باداعت ،حساسایت ،اساتناد باه یادنوشاتها معرفای
کردهاند که در این پژوهش رعایت شده است).(Corbin & Strauss, 2008

در طراحی الگوها ،سه رویکرد اقتباسی ،6اقتباسی طراحی 7و طراحی 8وجاود دارد (هوشایار
و رحیم نیا .) 1392 ،در این تحقیق از رویکرد طراحی استفاده شده که فرایند آن باه شارا لیال
1 Conventional
2 Directed
3 Summative
4 Maxqda 10
5 Credebility
6 Adaptive approach
7 Design adaptive approach
8 Design approach
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است:
برنامهریزی مقدماتی :در این گام نسبت به مبانی فلسفی ،ارزشها و پارایم ،اهداف ،تعری
منتور کارآفرینی ،رویکردها ،کاربردها ،همچنین مجریان طارا و اعضاای نموناه تصامیمگیری
شد.
تدوین فهرست اولیه عوامل محیطی موجود در الگو :در این مرحله ،مجری پروژه ،به دنبال
شناسایی عوامل محیطی مرتر موجود در اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی از طریاق تشاکیل
گروههای کانونی یا انجام مصاحبههای فردی بود .پس ازانجام مصاحبهها با گاروه خبرگاان ،باا
استفاده از روش تحلیل محتوا نسابت باه شناساایی کادهای اولیاه اقادام و پیشناویس شاماره 1
فهرست آن ها تدوین شد .در تحلیل محتاوای اساتقرایی ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش ،ابتادا
پژوهشگر تمام دادهها را بهصورت متن درآورده و به هر کدام از دادههای معنایی یاک کاد یاا
برچسب اختصاص داده و بعد از کدگذاری تمام دادهها ،آنهاا را بار اسااس اشاتراکاتی کاه باا
یکدیگر دارند ،تحت یک طبقه واحد درآورده است .پس از پیادهساازی مصااحبهها 136 ،کاد
توصیفی از دادههای حاصل از مصاحبه به دست آمد.
مقایسه فهرست بهدستآمده ،با فهرستها و الگوهای موجود :در این مرحله کادهای اولیاه
که در مرحله قبلی تدوینشده با یافتههای تحقیقاات پیشاین ،مقایساه گردیاد و نسابت باه اداماه
مصاحبهها و یا خاتمه آنها تصمیم گیری شد.
ارائه مفاهیم اولیه و تدوین فهرست شماره  :2در این مرحله ،کدهای شناساییشده باا توجاه
به قرابت مفهومی در قالب  12مفهوم دستهبندی شدند.
ارزیابی و پاالیش :پس از به دست آوردن مفاهیم ،بهمنظور روایی سنجی کادها و مفااهیم و
اطمینااان محقااق از اینکااه اعتبااار دادههااا حفااظ شااده اساات ،پرسااشنامههایی حاااوی مفاااهیم
بهدستآمده جهت اجرای تکنیک دلفی فازی در اختیار گروه خبرگان تحقیق قرار گرفت.
مرحله اول نظر سنجی 12 :مفهوم ،به عنوان شاخصهای پیشنهادی پرسشنامه شاماره یاک
طراحی و به گروه خبرگان تحقیق ارائه شد .این پرسشانامه ،دارای طیفای از پاساخ باوده کاه از
داشتن بیشترین تأتیر مثبت با ارزش مثبت  5تا بیشترین تأتیر منفای باا ارزش منفای  ،5مفااهیم بار
پرورش منتور کارآفرینی را میسنجید و همچنین گویهای با ارزش صفر باه معنای عادم ارتباا
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مفهوم (عامل) موردنظر ،با الگو در پرسشنامه گنجانده شد .پرسشنامه مرحله اول حاوی یاک

سرال اصلی با عنوان" :به نظر شما عوامل محیطی زیر تا چه اندازه در پرورش منتور کاارآفرینی

تأتیر دارند؟" ،بود .همچنین ردیفی با این عنوان که "چنانچه به نظر شما عامل دیگری به غیار از
موارد باال ،بر پرورش منتورهای کارآفرینی مرتر هستند را بیان بفرمائید" در پرساشنامه مرحلاه

اول و دوم گنجانده شد که در هیچ کدام از مراحل ،شاخصی توساط خبرگاان اضاافه نگردیاد.
بعد از اجرای مرحله اول ،مشاخص شاد کاه تماامی پاساخها در محادودهی تاأتیر "خیلای کام
مثبت" تا" خیلی زیاد مثبت" بوده و به همین دلیل ساایر گزیناهها کاه توساط خبرگاان انتخااب
نشده بودند ،حذف شدند.
شناسااایی طی ا

مناس ا

باارای فازیسااازی عبااارات کالماای :روشهااای مختلفاای باارای

جمعآوری فازی نظرات کارشناسان ارائه شده اسات .در ایان پاروژه از میاانگین هندسای بارای
محاسبه میانگین اعداد فازی استفاده شده است.
جدول  .2اختالف میانگین نظرات خبرگان مرحله اول و دوم
ردی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

شاخص
فرایندهای آموزشی منتوری
برنامه ریزی آموزشی منتوری
منتوریابی هدفمند
غنی سازی آموزشی منتوری
خط مشیهای حمایتی
مسیرسازی حرفهای
تشکیل انجمنهای حرفهای منتوری
ارزش گذاری اجتماعی
فعالیتهای ترویجی اجتماعی
اولویت بخشی به علم در خانواده
توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده
خانوادة همراه

میانگین نظرات خبرگان
مرحله اول
7920/0
7731/0
6034/0
7731/0
6296/0
6833/0
8058/0
8058/0
7680/0
7920/0
6518/0
8959/0

میانگین نظرات خبرگان
مرحله دوم
8058/0
7866/0
6034/0
7680/0
6115/0
6909/0
7866/0
8058/0
7680/0
7866/0
6633/0
9113/0

اختالف میانگین مرحله اول
و دوم
0137/0
0134/0
0
0051/00181/00076/0
0191/00
0
0054/00114/0
0153/0

مرحله دوم نظر سنجی :برای حصول توافق میبایست اختالف نظر هر یک از خبرگان را باا
میانگین نظارات خبرگاان محاسابه نماود .باه ایان منظاور ،مجاددام پرسشانامهای حااوی مفااهیم
شناسایی شده بعالوه میانگین قطعی (عدد فازی زدایی شده) سایر پاسخ دهندگان به هر سارال و
همچنین نظر قبلی و اختالف نظر خبره با سایر خبرگان ،طراحی و به پانل دلفی فرستاده شد .هار
یک از خبرگان با توجه به ارزیابی مجدد نظر قبلی خود ،نظرات جدیدی را اعالم نمودند.
محاسبه اختالف میانگین نظارات خبرگاان :بعاد از انجاام مراحال نظرسانجی مرحلاه دوم و
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محاسبه میانگین نظرات خبرگان به پرساشنامه دوم ،میازان اخاتالف میاانگین نظارات خبرگاان
(تفاوت میانگین نظرات فازی زدایی شده خبرگان راند اول و دوم) ،در جدول 2بیان شده است.
با توجه به جدول شماره( ،)2خبرگان در پایان مرحله دوم به اجماع بسیار باالیی رسیدهاند و
اختالف میاانگین نظارات در تماامی شااخصهاا کمتار از  0.2باه دسات آماده و در بعضای از
شاخصها هم در حد صفر است .بنابراین فرآیند دلفای فاازی در ایان مرحلاه متوقا

میشاود.

همان طور که مشاهده میشود ،تمامی مفاهیم شناسایی شده مورد تائید قرار گرفتهاند.
خانوادة همراه

توجه به مسئولیت
اجتماعی در خانواده

اولویت بخشی به علم
در خانواده

فعالیتهای ترویجی
اجتماعی

ارزش گذاری
اجتماعی

تشکیل انجمنهای
حرفهای منتوری

مسیرسازی حرفهای

خط مشیهای حمایتی

غنی سازی آموزشی
منتوری

منتوریابی هدفمند

رنامه ریزی آموزشی
منتوری

2
2
2
3
2
4
2
2
3
2
3

2
2
3
2
2
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
3
2
2

3
2
4
2
1
2
2
1

3
3
4
4
1
3
2

2
3
3
2
2
3

3
3
4
4
2

3
3
3
4

2
2
1

2
1

2

فرایندهای آموزشی
منتوری

جدول  .3ماتریس مقایسات زوجی اهمیت مفاهیم
Incon:.05

فرایندهای آموزشی منتوری
برنامه ریزی آموزشی منتوری
منتوریابی هدفمند
غنی سازی آموزشی منتوری
خط مشیهای حمایتی
مسیرسازی حرفهای
تشکیل انجمنهای حرفهای منتوری
ارزش گذاری اجتماعی
فعالیتهای ترویجی اجتماعی
اولویت بخشی به علم در خانواده
توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده
خانوادة همراه

تدوین الگوی اکوسیستم پرورش منتور کارآفرینی :پس از توافق خبرگان ،مفاهیم با توجاه
به سنخیت و تقارب با سایر مفاهیم کش شده ،در لیل یک مفهوم کالنتار قارار گرفتاه و ایان
فرآیند بارها و بارها تکرار گردید تا پس از پاالیشهای مکارر ،بار اسااس قرابات مفهاومی ،در
مفاهیم انتزاعیتر بهعنوان مقوله ،سازماندهی گردند .مقوالت به وجود آمده نیز بر اساس منطاق
مقایسااه مسااتمر ،در سااطح انتزاعیتاار حااوزه بااا یکاادیگر تلفیااق شاادند .الگااوی حاصاال از ایاان
دستهبندیها در نمودار شماره ( )1آورده شده است.
برای رتبهبندی مفاهیم موجاود در الگاوی اکوسیساتم پارورش منتاور کاارآفرینی از فرایناد
تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .به این منظور ماتریس مقایسات زوجای اهمیات مفااهیم
استخراجی تشکیل شده و با استفاده از میانگین ساده نظرات خبرگان مقایسه زوجی انجام شد.
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داده های به دست آمده از نظرات خبرگان ،با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نسخه

1

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

نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میشود مفاهیم مسیرسازی حرفهای ،فعالیتهاای ترویجای اجتمااعی و
خطمشیهای حمایتی حاائز بیشاترین اهمیات شادهاند .باا توجاه ضاریب ناساازگاری،)0/05( 2
الگوی استخراجی قابل قبول خواهد بود.
یافتهها
ال ) توصی

جمعیت شناختی

مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول شماره ( )4آمده است.
جدول  .4دادههای توصیفی مصاحبهشوندگان
شغل-سمت
موسس مراکز کارآفرینی شهرداری
کارآفرین پیشکسوت
مشاور صنایع بزرگ -استاد دانشگاه
مدیر منابع انسانی -مشاور صنعت خودرو
مربی و مشاور استارت آپ ها
مشاور کسبوکار
مدرس دانشگاه ،مشاور کسبوکار
مدرس دانشگاه ،مدیر شتاب دهنده
مدیرعامل شتاب دهنده
مربی کارآفرینی
مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت

سن
45
62
60
40
67
43
42
43
45
38
45

سابقه اشتغال سابقه منتوری جنسیت
مرد
12
25
مرد
35
46
مرد
15
30
زن
10
16
مرد
20
30
مرد
8
12
زن
7
10
مرد
7
12
زن
8
11
مرد
5
10
مرد
15
25

تحصیالت
فو دکتری
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری

رشته تحصیلی
فیزیک
مهندسی سیستمها
مدیریت دولتی
منابع انسانی
مدیریت
مهندسی نرم افزار
کارآفرینی
کارآفرینی
مدیریت اجرایی
کارآفرینی
مدیریت

ب) اکوسیستم پرورش منتور

سطح اول اکوسیستم پرورش منتورهای کارآفرینی ،به دو حوزه "عوامل رسمی" و "عوامال
1 Expert Choice 11
2 Overall Inconsistency
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غیر رسمی" دستهبندی شد .در سطح دوم ،چهار مقولاه جاای گرفتهاناد .از میاان ایان مقولاهها،
آموزش و پرورش منتوری و عوامل ساازمانی و دولتای ،در حاوزهی عوامال رسامی ،جامعاه و
فرهنگ منتور پرور و خانواده منتوری در حوزه عوامال غیار رسامی جاای گرفتهاناد .در ساطح
سوم نیز ،عوامل در دوازده مولفه مفهوم سازی شدهاند .مولفه های فرایندهای آموزشی منتوری،
ب رنامه ریزی آموزشی منتوری ،منتوریابی هدفمناد و غنای ساازی آموزشای منتاوری ،در مقولاة
آموزش و پرورش منتوری ،مولفه های خط مشیهای حمایتی ،مسیرساازی حرفاهای و تشاکیل
انجمنهای حرفهای منتوری ،در مقولاة عوامال دولتای و ساازمانی ،مولفاه هاای ارزش گاذاری
اجتماعی و فعالیتهای ترویجی اجتماعی ،در مقولة جامعه و فرهنگ منتاورپرور و مولفاه هاای
اولویت بخشی به علم در خانواده ،توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده و خاانوادة هماراه ،در
مقولة خانوادة منتوری جای گرفتهاند .در این سطح به ترتیب مسیرسازی حرفهای و فعالیتهاای
ترویجی اجتماعی از منظر خبرگان بیشترین اهمیت و تااتیر و مولفاه هاای منتوریاابی هدفمناد و
برنامه ریزی آموزشی منتوری کمتارین اهمیات و تااتیر را در پارورش یاک منتاور کاارآفرینی
داشته است.
 "مسیرسازی حرفهای" مهمترین و اترگذارترین عامال موجاود در الگاو شاناخته شاد .درواقع میتوان با تبدیل سازمانهای سانتی باه ساازمانهای یادگیرناده ،تادوین نقشاه راه و مسایر
شااغلی منتورهااا ،برنامااه ریاازی باارای شااکوفایی اسااتعدادهای منتااوری ،شناسااایی و پاارورش
استعدادهای منتوری ،بهبود عملکرد منتورها از طریاق مشاارکت باا یکادیگر ،شابکه ساازی باه
منظور جانشیت پروری ،توجه به ارتقااء حرفاهای در حاوزه منتاوری و  ...مسایر پارورش منتاور
کارآفرینی را تسهیل کرد و از مزیتهای وجود کارافرینان موفق در سطح ملی بشترین انتفاع را
به دست آورد.
 ایجاد فرآیندهای روشمند و استاندارد شاده بارای تارویع فرهناگ اساتفاده از منتورهاایشایسته در پیشبرد کسبوکار مرتر میباشد  .نمایش مفید بودن منتوری در کسبوکار ،معرفای
دستاوردهای منتورهای کارآفرینی موفق ،معرفای کانالهاای پارورش منتاور ،بازتااب رساانهای
دستاوردها یا ناکامیهای بهره گیری از منتورها ،ترویع فرهنگ بهره گیری از منتورهاای دارای
پروانه و صالحیت ،معرفی و نمایش نتاایع عملکارد منتورهاا در مجلاههای تخصصای و تارویع
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فرهنااگ کااارآفرینی سااریالی و خااانوادگی ،برخاای از کاادهای شناسااایی شااده در لیاال مولفااه
"فعالیتهای ترویجی اجتماعی" بود .در این مفهوم به عواملی پرداخته میشد که باه چگاونگی
تشویق و ترغیب جامعه و سازمانها از منتورهای کارفرینی میپرداخت.
 در این پژوهش ،از منظر اهمیت "خط مشیهای حمایتی" در رتبه سوم معرفی شده است.دهههاست که تحریم به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده است .تحریمهایی که با هدف
تاتیرگذاری بار فضاای کسابوکار کشاور اعماال میشاوند میتوانناد باا رویکارد حمایات از
کارآفرینی بی اتر یا کم اترتر شوند .حمایات کانونهاای قاانون گاذاری و سیاسای از پارورش
منتورهای کارآفرینی ،حمایت از تشکلها و صنوف منتاوری و شناساایی منتاور کاارآفرینی باه
عنوان یک شغل و تخصص حرفهای راهکارهایی در راساتای خاط مشایهای حماایتی خواهاد
بود.
 میتوان گفت کارآفرینی در جامعه به عنوان یک محرک اصلی بارای ایجااد یاک شاغلمعرفی شده است و نقش بسیار مهم و بسزایی را در جامعه و در میاان ماردم ایفاا میکناد و هام
چنین باعث رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته افاراد جامعاه شاده و موجاب میشاود تاا افاراد
جامعه با استفاده از آن به انواع موفقیتهای فاردی و ماالی و شاغلی دسات پیادا کناد .بناابراین
جامعه هم باید نسبت به این مهام حسااس باوده و بارای آن ارزش قائال باشاد" .ارزش آفرینای
اجتماعی" یعنی ایجااد حاس مهام و ارزشامند باودن کاارآفرینی در الهاان عماومی .تقادیر از
منتورهااای شایسااته ،اعتباربخشاای فرهنگاای بااه اسااتفاده از خاادمات منتااوری ،برتااری ارزشاای
فعالیتهایکارآفرینانه نسبت به فعالیتهایکارمندی ازجمله گویههای لیل این مفهوم بودهاند.
نمودار  .2اکوسیستم پرورش منتور کارآفرینی

14

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار 1401

 "تشکیل انجمنهای حرفهای منتوری" یکی از راههای چاارچوب بخشای باه فعالیتهاایمنتوری کارآفرینی میتواند باشد .ساخت انجمن ،از کارهای پایاه و بنیاادی هار صانفی (رساته
کاری) است .انجمنها گسترش برنامهها و پیگیری طراهایی را آسان میکنند که بارای بهباود
آسایش و درآمد اعضایشان برنامهریزی شدهاست.
 با توجه به این که کارآفرینی مفهومی چناد بعادی اسات و فرهناگ کلای جامعاه ،خاردهفرهنگها ،خانوادهها ،مدارس و مراکز آموزش عالی و حمایتهای اجتماعی مناساب میتواناد
در جهت گیری و تماایالت کاارآفرینی افاراد مارتر باشاد ،الزم اسات باه خانوادههاا بارای باه
کارگیری شیوههای فرزند پروری مناسب آموزشهای مورد نیاز و ضروری داده شود تا از ایان
طریااق بااذرهای نخسااتین خالقیاات ،اعتماااد بااه نفااس ،انگیاازة پیشاارفت و کنتاارل رویاادادها در
خانوادهها کاشته شود .وجود ویژگی "توجه به مسئولیت اجتماعی در خانواده" باعث انتقاال آن
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به فرزندان خواهد شد و کسانی که با این ویژگی رشد کنند نمیتوانند نسبت به مساائل اجتمااع
از جمله ضع

آموزشی افاراد بای تفااوت باشاند .اگار فرزنادان "اولویات بخشای باه علام در

خانواده" را مشاهده کنند با همیشه خود را نیازمند یادگیری دیده و در این راه تاالش مضااع
خواهند کرد .البته در این مسیر به تنهایی نمیتوان باه موفقیتهاای الزم نائال شاده و "خاانوادة
همراه" با گویههایی نظیر صبوری و امیدواری خانواده برای توفیق منتاور ،همراهای خاانواده در
طول مسیر کارآفرینی ،حمایت مالی خانواده برای توسعه توانمندیهای منتور و حمایت عاطفی
خانواده برای توسعه توانمندیهای فردی منتور ،میتواند اعضای خانواده را با فرا باال بیشاتری
راهی مسیر پرنشیب و فراز کارآفرینی و به دنبال آن منتوری کارآفرینی نمایند.
 مفاهیم "فرایندهای آموزشی منتوری" با گویاههایی نظیار :تادوین و طراحای تمرینهاایآموزشی منتوری کارآفرینی ،تدوین یک فرایند تجربی برای پرورش منتور ،آماوزش از طریاق
بازدید میدانی عملکرد منتورها و تقسایم منتاوری باه اجازای تشاکیل دهناده و آماوزش خارده
اجزای منتوری" ،غنی سازی آموزشی منتوری" با گویههایی نظیر :ترجماه مناابع علمای مارتبط
روز دنیا ،توجه به شکافهای فرهنگی بین نسلی ،معرفی منتاوری در ادبیاات علمای مادیریت و
دسترسی به منابع اطالعاتی علمی" ،برنامه ریزی آموزشی منتوری" با گویههایی نظیار :طراحای
فرآیندهای پرورشی نظام مند و مستمر برای منتاوری ،تربیات منتاور منطباق باا مراحال کاار در
کارآفرینی ،طی کردن دوره کاراموزی منتاوری و تناساب زماانی آماوزش منتاوری باا شارایط
منتااور" ،منتوریااابی هدفمنااد" بااا گوی اههایی نظیاار :شناسااایی افاارادی کااه تجربااة شکساات در
کسبوکار دارند ،شناسایی تحلیلگران کسبوکار ،شناساایی منتورهاای کاارآفرینی باالقوه در
دانشگاهها و بررسی تیپهای شخصیتی افراد به منظور یاافتن تیاپ شخصایتی مناساب منتاوری،
برخی از دالیل تائید اهمیت آموزش و پرورش منتاور کاارآفرینی بودناد کاه در ایان پاژوهش
مورد به آنها اشاره شده است.
بحث و نتیجه گیری
یافته های این تحقیق ابعاد و مولفه های اکوسیستم پرورش منتور کاارآفرینی را باه صاورت
چنااد سااطحی معرفاای کاارده اساات .وکااوال و همکاااران ( )2001و ال باااز و ال سااائق (،)2010
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هوشیار و رحیم نیا ( )1392نیاز الگوهاای ساه ساطحی را ارائاه دادهاناد ،البتاه هرکادام ساطوا
متفاوتی را عنوان کردهاند .درحالیکه بسیاری از تالشها برای توسعه الگوهاا بار توصای های
عملکرد فعلی یا گذشته متمرکز بودهاند ،آتی و ارث )1999( 1توسعه مهارتهاای آینادهگرا را
برای رفع نیازمندیهای جدید در محل کار تشویق میکنند) .(Allen et al, 2018این تحقیاق نیاز
در جستجوی عوامل محیطی بود که برای پرورش منتورهای کارآفرینی الزم به نظر میرساید و
در قالب الگوی اکوسیستم پارورش منتاور کاارافرینی جاای مای گیرناد .باا بررسای تحقیقاات
گذشته میتوان نتیجه گرفت بین اکوسیستم پرورش یک کاارافرین و اکوسیساتم پارورش منتاور
کارآفرین شباهت های بسیاری وجود دارد .درواقاع ایان دساته از عوامال مشاابه ،هماانطور کاه
باعث به وجود آوردن محیط مناسب برای رشد کارآفرینی مای شاوند ،باعاث تساهیل پارورش
منتورهای کارآفرینی هم می شوند .یکی از عوامل اترگذار در توسعه کارآفرینی ،توجه ویژه به
تقویت نظام آموزشی است .امروزه تقریبام در تمام کشورهای توسعه یافتاه و در حاال توساعه در
همااه پایاههای تحصاایلی ،آمااوزش و تاارویع کااارآفرینی جایگاااه ویژهااای دارد(آقامحماادی و
عبداللهی .)2015 ،بر اساس الگوهای استاندارد رشد فردی و سازمانی بارای کساب مهاارت در
هر زمینهای ،اولین گاام بهرهگیاری از آموزشهاای منظمای اسات کاه در یاک فرآیناد سلساله
مراتبی و روشمند به ارتقاء دانش و مهارت کارآموز منتهی میشود).(Moody et al, 2019

مقوله ی آماوزش پارورش منتاوری را ربیعای و نیاک روش( )1390نیاز باا عناوان تعلایم و
تربیت ،از عوامل موتر بر کارافرینی در کسبوکارهای دانش بنیان معرفی کرده است .همچناین
این مقوله باا یافتاه هاای آقامحمادی و عباداللهی( )1394و دانشامندی و همکااران( )1396نیاز
همخوانی دارد .مقوله ی عوامل سازمانی و دولتای را انصااری و سالمانی زاده( )1388باا عناوان
"نقش دولت" معرفی کرده و با یافته های ما همخوانی دارد .مقولاه ی جامعاه و فرهناگ منتاور
پرور با عوامل معرفی شده توسط انصاری و سلمانی زاده( ،)1388ربیعی و نیاک روش(،)1390
لااوتز و همکاااران( )2010مشااابهت دارد .مقولااه ی خااانواده ی منتااور پاارور در هاایچ کاادام از

1 Athey & Orth
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تحقیقات بررسی شده باه عناوان عامال شناساایی در در اکوسیساتم کاارافرینی و یاا اکوسیساتم
پاارورش منتااور کااارافرینی شناسااایی نشااد .همچنااین در هاایچ کاادام از تحقیقااات دسااته بناادی
اکوسیستم به مجموعه عوامل رسمی و غیر رسمی یافات نشاد .بیشاتر تحقیقاات انجاام شاده باه
شرایط و ویژگیهای منتور(کالتربک و مگینسون) و منتی(عزیازی و آقاایی پاور؛  )1396توجاه
کرده اند.
پیشنهادها
 -1الگااوی اکوسیسااتم پاارورش منتااور کااارآفرینی ارائهشااده در ایاان تحقیااق در فراینااد
برنامهریزیهای کالن توسعه و تقویت کارآفرینی در کشور قابل استفاده خواهاد باود .پیشانهاد
میشود متولیان امر در هنگام طراحی برنامههای آموزش و پارورش منتورهاای کاارآفرینی ،باه
تقویت و تسهیل عوامل موجود در الگو توجه ویژه داشته باشند.
 -2تعری

عواملی که در این الگو به آنها پرداخته شد ،ابازاری کارآماد بارای اساتفاده در

کانونهای ارزیابی منتورهاای کاارآفرینی میتواناد باشاد .در واقاع میتاوان باا اساتفاده از ایان
مفاهیم ،شرایط محیطی یک منتور کارآفرینی را ارزیابی نمود و ضع
دلیل ضع

احتمالی عملکرد وی به

اکوسیستم را برطرف نمود.

 -3این تحقیق نشان داد که برای تربیت منتورها نیازمند اکوسیساتمی هساتیم کاه هام دارای
عوامل رسمی و هم غیررسمی است .بنابراین فرایند تربیت و پرورش منتورهای آینده می تواناد
از خانواده شروع شده و تا نظام آموزشی و محیط کسبوکار تداوم یابد.
 -4مدیران و برناماه ریازان حاوزة کاارآفرینی کشاور میتوانناد باا در نظار گارفتن عوامال
شناساییشااده در الگااو ،بااه برنامااهریزی در جهاات توسااعه و تسااهیل آنهااا پرداختااه و درنتیجااه
بالندگی کارآفرینان و عملکرد بهتر آنان در حوزة کسبوکارها را در نتیجاه تربیات و پارورش
منتورها فراهم نمایند .همچنین باوجود این الگو ،در عین توجاه باه تکتاک عوامال ،تصاویری
کلی نیز از الزامات عوامل محیطی مرتر بر پرورش یک منتور کارآفرینی حاصل خواهد شد که
قطعام در حل بسیاری از مشکالت پایش رو گاره گشاا خواهاد باود .ساازمانها نیاز میتوانناد باا
استفاده از این الگو ،خود را بهعنوان سازمانی پیشرو در کارآفرینی ساازمانی معرفای کارده و از
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مزایای منحصربهفرد آن منتفع گردد .بنابراین برنامه ریزان طراهاای کاالن کاارآفرینی بایاد باا
توجه به اکوسیستم و عوامل محیطی ،بستر الزم برای توسعه کارآفرینی درجامعه و ساازمانها را
با رویگرد حمایتی و منتوری فراهم آورند .بدین ترتیب از طریق نهادینه سازی فرهنگ منتاوری
کارآفرینی را در درون جامعه توسعه دهند.
موضوع فعالیت منتورهای کارآفرینی دارای اترات و ابعاد متعاددی اسات کاه تااتیرات هار
یک از آنها میتواند میزان موفقیت ،گسترش ،محدودیت و ناکامی یک برنامه پارورش منتاور
کارآفرینی را تحت تاتیر خود قرار دهد .تجارب یا آموختههای شاغلی بهیناه شاده ،متناساب باا
شرایط روز وکاربردی؛ بهترین اندوختههای یاک منتاور بارای توانمندساازی لهنای و حرفاهای
یک منتی هستند .منتورها ضمن مشارکت در یک برنامه منتوری کارآفرینی به انتقال تجاارب و
دستاوردهای حرفهایشان به منتی متناسب با قابلیتها و شرایط او میپردازناد(دوفی و همکااران،
 .)2019پرورش منتورهایی که بتوانند به توسعه همه جانبه ی کارافرینان بپردازناد و آنهاا را باه
سرمنزل مقصون رهنمون سازند ،قطعام سهم عظیمی در دساتیابی باه اهاداف اساتراتژیک و بلناد
مدت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهند داشت.
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