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 چکيده

وهش حاضر اعتبارسنجی مولفه های رفتاری مربیان کارآفرین در کسب و کارهای کوچک و متوسط است. بدین منظور  ژهدف از پ

انتخاب شدند  که براساس فرمول کوکران   نفر  256 و در بین    جمولفه های شناسایی شده، پرسش نامه ای محقق ساخته استخرااز 

نامه تایید و نتایج آن براساس  ششافی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ، پرسپس از تایید روایی با روش تحلیل اکت  .توزیع گردید

درون مایه ویژگی های  نتایج حاصل نشان داد که  تجزیه و تحلیل شد.  AMOSآزمون تحلیل عاملی تاییدی به بوسیله نرم افزار  
از اعتبار کافی برخودار است. همچنین بیشترین سهم در تبیین مربی روان شناختی، دانش و مهارت ها و اقدامات مربی کارآفرین  

روان شناختی کارآفرین  ویژگی های  ویژگی های  ترکیبی از ابعاد گوناگون  کارآفرین مربیان رفتاری  است. این مطالعه نشان داد 

مربیان کارآفرین به صورت هم زمان، زمینه رشد و موفقیت  رفتاری می توان با در نظر گرفتن ابعاد چندگانه ویژگی های است. لذا  
 .آنان را فراهم کرد

 .کسب و کارهای کوچک و متوسطمربی کارآفرین،   کارآفرینانه، مربی گری، مربی گری  :يديکل واژگان
 

  

و متوسطاعتبارسنجی مدل    رفتاري مربيان کارآفرین در کسب و کارهاي کوچک 

 

 *  حميد حسين لو
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 مقدمه

نوآوری و افزایش  برای  بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاد فرصت های کارآفرینی و فراهم کردن بستر مناسب 

تمامی عوامل و فرایندها مرتبط به این به  صادرات نقش مهمی دارند و جهت حفظ در موقعیت رقابتی داخلی و خارجی می بایست  

کارکنان داشته باشند و آن را در اولویت برنامه های خود قرار دهند، تا در عرصه    توانمندسازیبه ویژه ای  گونه کسب و کارهای،  

  (2007  لینز،  . بدین منظور نتایج برخی از تحقیقات )از جمله(2016، 1)دانفیلد و همکارانصنعت و کسب و کار موفق و پایدار باشند
خالقی صورت منشان می و کارآمد اختصاص دهد که رشد و توسعه شرکت ها از طریق افراد  به طور موثر  ی گیرد که منابع را 

عهده میمی بر  به اهداف مشترک  را جهت رسیدن  پرورش و آموزش سایر افراد  ،  2)کراپتون و همکارانگیرنددهند و مسئولیت 

با تدوین و به   .(2012 نسبت به فشارهای رقابتی دارند در تالش هستند تا  کارگیری راهبردهای  بنگاه هایی که آگاهی بیش تری 
به نتایج کارآمدتری دست یابند. مربی گری یکی از روش های آموزش  آموزشی و مهارت های الزم کسب و کار مانند مربی گری، 

بالندگی نیروی انسانی به کار گرفته می شو ،  4: جان و همکاران2012،  3)آودت و همکاراندافراد می باشد که برای رشد، توسعه و 

2013).   
 انگیزه و ماهر به عنوان یکی از عوامل کلیدی برای  وجود و استفاده از نیروی انسانی بانتایج تحقیقات حاکی از آن است که    

بنابراین نیروی موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط محسوب می شود.  برای  یادگیری به آموزش انسانی و موفقیت   با  عنوان و 

 تردید  کند. بی می ایفا اساسی نقش کوچک و متوسطی شرکت ها های آرمان و اهداف   اعتالی در سازمانی، منابع ترین ارزش

 بالقوه  استعدادهای کشف کسب و کارهای کوچک و متوسط، موفقیت آن تبع به و کارکنان توسعه در کلیدی های از برنامه یکی
بنابراین جهت دستیابی به چنین دیدگاهی وجود    .(2018،  5)زنتنر و همکارانباشد می ها شکوفاسازی آن برای تالش و کارکنان

ابزار و پشتیبانی مورد نیاز برای ساختن یک کسب و کار افرادی که بتوانند در تحقق موفقیت افراد خالق و نواور مشارکت نموده و 

بوده است موفق نمایند به عنوان یک خالء مطرح    "درست" دارند تا سؤال های نیازاغلب به کمک زیرا افراد کارآفرین . را فراهم 
بازنماییبپرسند   صورت  یعنی  به  فقط  نه  و  تکراری  به صورت  را  بخشند  موقتهای خود  آنبهبود  خاص،  طور  به  باید  .    ها 

نمودهدیدگاه حاصل از آنها  از طریق فعالیتو    هایشان را تنظیم  .  ببخشند  آنها به  محکمی  بیانهای تجاری خود و دستاوردهای 

این به معنای یک رویکرد شخصی   .ایفا نمایدد راین گونه موارد نقش تسهیل کننده  به عنوان  تواند مربی میحال در این میان وجود 

با توجه به . است فردیک  بر روی کسب و کار، بلکه بر روی کارآفرین به عنوان  نه تنها  تمرکزیعنی  ،  مربی گریبرای  بدین منظور 
بودن پدیده در رشد و توسعه سازمان  محبوبیت و کاربردی  با وجود افزایش مطالعات انجام شده در این زمینه تحقیقات  این  ها و 

در خصوص مربی مربیکمی  به ویژه  نادیده گرفته شده گری  نسبتاً  یا  انجام گرفته  ابعاد تشکیل دهنده آن  گری کارآفرینانه و 

بررسی قرار دهیم که در   .(2016،  6)میهیوتیس و همکاراناست با توجه به مطالب ارائه می بایست مفاهیم اصلی پزوهش را مورد 
گر  ( ارتقاء ویژگی های اعتماد نفس خود مسئولیتی و اعتماد افراد است. مربی2011)7جونزاین میان هدف مربی گری از دیدگاه  

مربی فراهم کننده همه پاسخ  ی به موفقیت و توسعه دهد وی، فراگیر را قادر می سازد تا یک رویکرد برای حل مشکالت و دستیاب

همچنین مربی گری هنر تسهیل کردن  ها، حل کننده همه مشکالت، تعلیم دادن و آموختن نیست، بلکه یک تسهیل کننده است.

ن استعدادبالقوه ( اعتقاد داشت که مربی گری شکوفا کرد2003واتیمور) .(2007، 8)بارتلتعملکرد یادگیری و توسعه دیگری است
بیشتر از تدریس کمک می کند. از طرفی  به افراد  مربی گری کارآفرینانه ممکن فرد و به حداکثر رساندن عملکرد وی. مربی گری 

عملی برای مشارکت یک برنامه توسعه کسب و کار داشته باشند. با این حال تحت این رویکرد مر بی گری یک   است یک استراتژی 

برای کمک به کارآفرینان می باشندبرنامه مستمر دقی )مک کارتی ق و سختگیرانه است که تضمین می کند در آن مربیان ابزاری 

 
1 . Daunfeldt  et al 
2 . Crompton et al 
3 . Audet et al 
4 . Jean et al 
5 . Zehntner et al 
6 . Mihiotis et al  
7 . Jons 

8 . Bartlett 
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با ایجاد محیطی تقویت می کند که (2019،  9و همکاران بنیانگذاران را  به بار آورده و استقالل  . مربی گری کارآفرینی، حمایت 

می ش و آتی  در حل مشکالت روزمره  به استقالل  بینش منجر  تشویق می کند تا  ود. از طرف دیگر، مربی گری، کارآفرینان را 
استراتژیکی شان را وارد عمل سازند. ویژگی متمایز مربی گری کارآفرینی، نسبت به دیگر مربی گری ها، تاکید اولیه اش بر روی  

تسهیل توسعه مهارت های مدیریتی و تقویت قابلیت مربی گ برای  باشد. از طرفی شاید بتوان کارآفرین به عنوان فردی  ری می 

نه زندگی شخصی به کار است  .  ( 2013، 10داف)گفت که حوزه فعالیت مربی گری کسب و کار و تاکید اصلی آن، حوزه مربوط 
شواهد زیادی وجود دارند که نشان می دهند که مربی گری کسب و کار، حمایت از افرادی را فراهم می سازد که دارای مسئولیت 

مربی گری کسب و کار شامل تغییرات در رفتارهای  های   باشند. نتایج فرض شده ی  مربی گری و مدیریتی در سازمان ها می 

در این میان مربیان کارآفرین    .(2016،  11)هالیوود و همکارانمدیریتی با افزایش های فرض شده در تاثیربخشی سازمانی می باشند

عملیاتی مربی گری کارآفرینانه م بر هیمن  در حوزه  تایید قرار گیرد.  بر جلسات اینگونه مورد  به عنوان یک عامل موثر  ی تواند 
بر  نه تنها  نوعی کاتالیزور را ایفا می کند، این بدان معناست که تمرکز  نقش مربی کارآفرین تسهیل کننده در فرایندها و  اساس 

به عنوان یک فرد بلکه بر روی کارآفرین  فرایندهای کسب وکار است  باشد، همچنین روشا و همکاران  روی  (  2018)12نیز می 

به عمل تبدیل کنند. از ویژگی های   معتقداند مربی کارآفرینانه، کارآفرینان را تشویق می کند تا چشم انداز استراتژیک خود را 
به عنوان فردی که تسهیل می کند رهبر کارآفرین است  بر روی  اصلی آن  را در توسعه متمایز مربی گری کارآفرینانه تمرکز  ی 

( معتقدند که برای افزایش مهارت های افراد،  2013)13مهارت های مدیریتی و تقویت ظرفیت های رهبری.از طرفی جن و آودت

ه جهت حصول این امر  بیان کارآفرینی می بایست خود را همسطح شاگردان قرار دهند تا نتایج رضایت مندی حاصل گردد، کمر

های همچون، همدلی مربی، و توانایی گوش دادن، انتظارات مربی، استاندارهای توانمندسازی مربی  ویژگیابعاد و نیازمند برخی از 
باشد  کارآفرینان و افراد به که است رویکردی کارآفرینی در . بنابراین می بایست توجه نمود که مربی گری(2016،  14شایو)می 

 دست ممکن سود بیشترین به که دهند انجام را عملی های و فعالیت رفته فراتر نظریه و ایده سطح از که کند می کمک بالقوه

 به شود، می سبز راهشان سر بر روزانه طور به که موانعی و مشکالت تمام از تا کند کمک می افراد به کارآفرینی مربی یابند. یک

)مک  کنند تمرکز آورد، می ارمغان به را پایدار موفقیت و رشد که کارشان و کسب محوری اصلی و های حوزه بر و کرده گذر سالمت

یادگیری یک  2002)  16سالیون و همکاران  (.2014،  15کارتی ( از تحقیق خود در خصوص یادگیری کارآفرینانه نتیجه گرفت که 

جزء جدایی ناپذیر از کسب و کار موفق است و مربی گری یک ابزار کارآمد است که کارآفرینان فرصت یادگیری از دیگران را دارند. 

وانایی یادگیری از اشتباهات عامل مهمی در موفقیت  ( نیز از این یافته ها حمایت می کنند که در آن ت2000و همچنین جینگر)
 کسب و کار است.

ویژگی های یک مربی را شناسایی        آنچه بایستی در خصوص مربیان مورد توجه قرار داد اینکه شاید نتوان تمامی موارد 

بیش از حد مورد توجه قرار گیرد) به تنهایی،  نمی تواند  (  2004)17(. شرمن2نمود. بهرحال، نقش مربی در موفقیت مربی گری 
به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه،   معتقد است که مهمترین صالحیت برای مربی شخصیت است. افکار و اعتقادات و انتظارات خواه 

(.  24تاثیر بسزایی بر مربیان خواهند داشت و و این تاثیر به صورت مستقیم بر خودباوری و عملکرد بهتر مربی نقش ایفا می نماید) 

، مک 2016،پیشرفت)بن سلم و همکارانبه و سطح باالیی از  یکی دیگر از ویژگی های مربیان، اعتماد به نفس، داشتن صداقت، تجر

 ( می باشد.2016، و همکاران 18کیوت
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( داشته باشد که این   2015،  و همکاران19، سالوما2015، کارآفرین باید تخصص مربی را تایید کرده و باور)ممون و همکاران

باید بت بود. همچنین مربی  یا تخصص در حل مشکالت شرکت سودمند خواهد  پذیرش تغییر، کسب دانش  در  واند کارآفرین را 
،  2015،  ، روشا و همکاران1398،  ، فتحی وارجارگاه و همکاران2012، مهارت های جدید و ایجاد یک پل ارتباطی)اس تی جان

بیانگر  2006( متقاعد سازد. همچنین مچیتا و همکاران)2015،  ریکاردو و همکاران ( دریافتند که در رابطه ی مربی گری ،تعهد 

به مربی گری است. تعهد و مسولیت )ریکا برای انجام دادن فعالیت های مربوط  ،  2015، و همکاران  ردوفداکاری مربی و مشتری 
متقابل برای انجام دادن مسئولیت های مربوط به برنامه های ( شامل تضمین  2015، و همکاران  20، گان2012، آودت و همکاران

در رابطه و تشویق روابط مشارکتی دارد و  2015)21همچنین لسنزا  مربی گری است. ( نشان می دهد که مربی نقش فعال تری 

د که سرمایه گذاری  می تواند با ایجاد دستورالعمل های، مرز رسیدن به اهداف را مشخص نماید. همچنین رفتارهایی نشان می ده

بر روی مربی را می توان تضمین نمود که باعث همکاری بیشتر خواهد شد. از طرفی آموزش به وضوح به مربی کمک می کند که 
یک حس معتبر، احترام متقابل را در اختیار مربی و متربی قرار می دهد این نوع رفتار می تواند در جهت دستیابی به اهداف برنامه  

شواهد قابل توجهی در مورد توانایی (.2015،  22یک همکاری ضروری به نظر می رسد)سونیش و همکارانو برای ایجاد  ریزی گردد 

به ارزش آن ها به  پیش بینی بلند مدت و قابل قبول بودن مربیان در کشف استعدادها و ایجاد فضایی رقابتی وجود دارد. با اشاره 
ه تصمیمات مربیان خبره و تأثیر آنها بر ویژگی های متربیان به صورت کلی بررسی قرار  عنوان منبع اطالعاتی در این فرآیند، حوز

گرفته است، که  احتماالً به دلیل دشواری در تعیین فضای ذهنی  و دانش  و مهارت مربیان باشد. سرمایه گذاری های بر دانش و  

غنی ، تفصیلی از چرایی و چگونگی تصمیم گیری در مورد   مهارت متربیان از لحاظ ادراکات این امکان را فراهم می کند تا درک

اهمیت می باشد که )فیرلی،   باشیم. دانش و انتشار آن یکی از اولویت های دارای  ( نیز  2012رشد و توسعه مربی گری را داشته 
ویژگی ه باال معموالً دارای  با گرایش وظیفه شناسی  که افراد  قابل اعتمابدان تاکید داشته و همچنین معتقد است  د، جهت  ای 

،  ، آنها ممکن است احساس مسئولیت پذیری بیشتری در روند مربی گری داشته باشند. این ویژگی هاگیری در راه موفقیت هستند

 .(2016)شیائو، به ویژه خالقیت مربی برای انجام برنامه های مربی گری کارآفرینی بسیار مفید است

پیون و   تصمیمات ، ادغام 2017همکاران)یافته های  با درک چگونگی تصمیم گیری مربیان از یک سری  ( نشان می دهد 

بین دانش و   بتوان افزایش داد. از طرفی ارتباط  دانش تجربی و عملی ممکن است به ما امکان دهد توانایی پیش بینی مربیان را 

باشد که درک کنیم مربی گری یک محیط ایده اهمیت می  برای شکوفایی اشکال قدرت)فرهنگی، ساختاری و   قدرت دارای  آل 

 متربی –( دریافتند که قدرت و دانش در ساختار رابطه مربی  2016. به عالوه، الیل و کوشیون)(2019)مک کارتی، اجتماعی( است
افراد و همچنین   دانش کسب از حمایت برای  ابزاری مرشدی و  گری  مربی  بنابراین. دارد  مستقیم رابطه  گری مربی های  برنامه در

یادگیری سازمانی است. مربی گری و مرشدی می توانند تغییراتی در تفکر اشخاص در خصوص ایجاد یک ذهنیت  افزایش سطح 

(. دراین میان مربیگری به عنوان تسهیل کننده یادگیری در فضاهای که مشارکت 2018زنترز و همکاران،  نوآورانه داشته باشند)
ب می کنند تا برای خودشان فکر کنند و راه حل هایی برای موضوعات و چالش های موجود در سازمان وجود دارد افراد را ترغی

  .( 2016هالیوود و همکاران،  پیدا نمایند بنابراین مربیان از تفکر جدید که منجر به دانش می شود حمایت و پشتیبانی می نمایند)

به عنوان   انجام گردید که نتایج حاکی از آن بود ابعادی   "کسب و کارهای کوچکطراحی مدل مربی گری کارآفرینانه در  "تحقیقی 

همچون ویژگی های متربی، ویژگیهای مربی ، شرایط و الزامات سازمانی، اقدامات مربی گری و پیامدها و دستاوردهای آن مطرحی  
باشن بایست دارا  می  و کارهای  که کسب  و موجباتی  است شرایط  اهمیت  آنچه دارای  باشد و  مربی گری  می  برنامه های  د تا 

گردد که این مقوله شامل؛ شبکه سازی کارآفرینانه، انعطاف پذیری محیط درونی سازمان، حمایت و   کارآفرینانه به درستی اجرا 

وکیلی،   لو ،  عملکرد نوآورانه می گردد)عزیزی، حسین  پاداش های که بر مبنای  .  ( 1399پشتیبانی مدیران و رهبران سازمان و 
که توسط الکساندر و همکاران در سال همچنین  انجام شد حاکی از آن است که وجود انگیزه متربی می تواند   2019تحقیقاتی 

کیفیت همکاری را افزایش و تقویت نماید. زیرا افراد انگیزه زیادی را در فعالیت های که دارای اهداف مهمتری هستند هزینه می  

بین مربی و متربی می    کنند. مانند ایجاد همکاری با مربی که بر رفتار مربی موثر می باشد، این گونه رفتارها باعث تقویت همکاری 

 
19 . Salomaa 
20 . Gan  
21 . Lacerenza  
22 . Sonesh et al 
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شود از طرفی مربیان براساس دانش ضمنی یا غریزه خود در مورد استعداد افراد تصمیم می گیرند. یوزر و همکارن نیز در سال 

ن هدف و اعتماد می تواند در رابطه بین مربی و متربی در یافتند که وجود عوامل های  همچون خودباوری، انگیزه، داشت  2018
بر  به طور مستقیم  باشد می تواند  بایست داشته  نیاز که یک مربی می  عین حال  دانش و مهارت های مورد  تاثیر گذار باشد در 

بگذارد. پژوهش های انجام شده   برگزاری جلسات مربی گری تاثیر  لفه های اصلی و  می توان درک و موآنچه که از تحقیقات و 

نمود. توسط محقق تلخیص شده است)شکل  (1فرعی مربیان کارآفرین را استخراج 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 . مولفه ها و ابعاد رفتاري مربيان کارآفرین1شکل 

مولفه های مربیان کارآفرین از نظر رفتاری را ارائه نموده است. تصویری شماتیک از ابعاد و  1یافته های آورده شده در شکل  

همانگونه که مشخص است ساختار مبتنی بر داده های کیفی است و اعتبار آن به محک تجربی گذاشته نشده است لذا در گام بعد  
د. محقق با رویداشت بخ مولفه ضروری بود تا محقق یافته های مذکور را اعتبارسنجی کند پژوهش حاضر تالشی در همین راستا بو

کند و   نماید و اعتبار آن را وارسی  به طراحی یک پرسشنامه معتبر جهت سنجش آن ها طراحی  های حاصله بر آن شد تا اقدام 

عتبار ساختار عاملی آن ئمس بنابراین پزوهش حاضر با دو له مواجه بود: نخست دقت در طراحی پرسش نامه مذکور، و دوم تعیین ا 
  هستند؟   کوچک و متوسطوهش آن است که آیا این مولفه ها دارای اعتبار الزم و کافی در محیط کسب و کار ژبنابراین، سوال پ

 

 تحقيقروش  
نوع توصیفی است. الگوی شناسایی   نظر گردآوری داده ها از  نطر هدف و جهت گیری از نوع کاربردی و از  پژوهش حاضر از 

( با استفاده از روش پیمایشی به وسیله پرسشنامه محقق  1399شده از ویژگی های مربیان کارآفرین)عزیزی، حسین لو و وکیلی، 
نمونه انتخابی مورد سنجش و اعت  بار سنحی قرار داده شده است. ساخته در 

 

 زمينه کاري

 مدیریت احساسات

 برقراري ارتباط

 مساله گشا

 یادگيري

 مهارت های ارتباطی و انگیزشی

 مهارت پرسیدن

 مهارت گوش دادن

 مهارت بازخورد

 تحلیلیمهارت 

 دانش تخصصی

 

 برون گرایی

 

 سازگاري

 

 گشودگی

 

 وظيفه شناس

 

 اقدامات دانش و مهارت

روان ویژگی های 

 شناختی

 مربیان کارآفرین



 15  -26صفحات    |  1400  مستانز|   19شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

پژوهش  شرکت کنندگان 
آمار مراکز و پارک  طبق ،  حوزه کسب و کارهای نوپا شهر تهران است که حجم آن ری پژوهش حاضر کارشناسان درجامعه آما

نفر بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد   750است که تعداد آن ها    1400های فن آوری استان تهران در سال 

 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.    256

 

 ابزار پژوهش
با  زیر مقوله بود، که  15قوله و م 3ابزار جمع آوری اطالعات شامل یک پرسش نامه محقق ساخته است. پرسشنامه شامل 

لوواستفاده از مقوالت و در ( تهیه و تنظیم  1400، ن مایه های شناسایی شده در مدل رفتاری مربیان کارآفرین)عزیزی، حسین 

 خیلی کم( تنظیم شد.-پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت)خیلی زیاد  گردیده است.

متخصص در خصوص مربی گری کارآفرینانه مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته    16  زا(1400همکاران)وهش عزیزی و ژدر پ

نتایج تحل ان ویژگی های مربیلی مصاحبه های متخصصان براساس تحلیل محتوا شده است که این مفاهیم  یصورت گرفته است. 
آن ها برای شناسایی مولفه ها و زیر مولفه های مربی   .دیدگراستفاده  سه دورن مایه و پانزده مقوله  که  .  ه بودطراحی شد  کارآفرین

ل مصاحبه ها با سه مرحله کدگذاری استفاده کرده اند و به منظور از دست نرفتن داده ها سعی شده کلیه یگری کارآفرینانه از تحل

، کدهای حاصل، تحلیل و آن دسته از مفاهیم  یکدگذاری نکات کلید  . پس ازنکات کلیدی در مصاحبه ها مورد توجه قرار گیرند
بندی شده اند است. و برای دسته بندی مناسب  . این محور مشترک مقوله نامیده شدهکه دارای موضوعی مشترک بوده اند گروه 

و درون مایه  مقوله ش مذکور  تر ویژگی های مربیان کارآفرین درون مایه ها شناسایی شده است که به بطور خالصه بر اساس پژوه

 .ستا  1به شرح جدول های مربیان کارآفرین 

 . درون مایه ها1جدول

 مقوله درون مایه

 دانش و مهارت هاي مربی گري
مهارت های ارتباطی و انگیزشی، مهارت پرسیدن، مهارت گوش دادن،  

 مهارت بازخورد، دانش تخصصی، مهارت تحلیلی

 برون گرایی، سازگاری، گشودگی، وظیفه شناسی، مربيان کارآفرین شناختیروان ویژگی هاي 

 زمینه کاری، مدیریت احساسات، برقراری ارتباط، مساله گشا، یادگیری اقدامات مربيان کارآفرین

 
برای سنجش روایی پرسشنامه و رسیدن به ساختاری ساده به مجموعه ای از داده ها از روش   در تحلیل عاملی  این پژوهش 

 .استفاده شده است

 

 یافته ها

نتایج نشان داد که   برآورد ضریب پایایی پرسشنامه مورد مطالعه ، فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ به کار رفته است  برای 
 دانش و مهارت های مربیان است. ضرایب پایایی عامل ها نیز  به این شرح است:   85/0سوالی  32ضریب آلفای کل گرسش نامه  

. براساس  آزمون کرونباخ 80/0مربیان کارآفرین   روان شناختیو ویژگی های   90/0اقدامات مربیان کارآفرین ، 88/0 کارآفرین

و در حد قابل قبول است بنابر این پرسشنامه   70/0ضریب پایایی برای تمام ی عوامل )درون مایه ها( و نیز کل پرسش نامه باالی  
پایایی قابل قبول است  .دارای 

روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. شاخص کفایت  بررسی روایی ابزار اندازه گیری از  -Kaiser-Mayer نمونهجهت 

Olkin    یا به اختصارKMO   ویژه تحلیل اکتشافی است و نشان از کفایت نمونه گیری در این تحقیق را دارد. با تئجه به مقدار این

به جهت انتخاب مناسب عامل های پرسش نامه از آزمون سنگریزه استفاه  جبه است. ( اجرای تحلیل عاملی قابل تو80/0شاخص)
مقدار ویژه باالتر از   هستند.  1شده است. نتایج نمودار سنگریزه نشان می دهد که سه درون مایه استخراج شده در تحقیق دارای 

و در نمونه آماری توزیع شد تا   تهیهبراساس مقوله ها و درون مایه های شناسایی شده در پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته 
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اعتبار مولفه های مربیان کارآ،رین سنجیده شود د رابتدا به ارزابی مدل بیرونی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل 

برقرار 1981و با ارائه نتایج روایی همگرایی و روایی افتراقی)فورنل و اترکر،  عاملی تاییدی مرتبه اول ( پرداخته شده است و پس از 
 بودن شرایط روایی همگرایی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم انجام شده است. 

 

 نتایج تحليل عاملی اکتشافی

همراه مقدار واریانس تبیین شده هر مولفه )عامل(   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس به 2جدول   در
بیشتر بود که نشان   4/0ارائه شده است نتایج خروجی تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این بود که تمامی بارهای عاملی گویه ها از 

نامه طراحی شده داشت.   واریانس تبیین .بیشترین مقدروان شناختی مربی کارآفرین همچنین، مولفه از مناسب بودن پرسش  ار 

 ارائه شده است. 2ته. نتایج به صورت کامل در جدول  شده را داش

 نتایج تحليل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس . 2جدول

 ها  مولفه

 سوم دوم اول  گویه

1  0.775  

2  0.867  

3  0.872  

4  0.763  

5  0.722  

6  0.706  

7  0.772  

8  0.684  

9  0.483  

10   0.747 

11   0.773 

12   0.778 

13   0.809 

14   0.684 

15   0.730 

16   0.800 

17   0.737 

18 0.729   

19 0.907   

20 0.783   

21 0.627   

22 0.901   

23 0.789   

24 0.796   

25 0.737   
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 9.097 11.899 12.165 واریانس تبیین شده

 78.098 وایانس کل

 

الزم به ذکر است که اسامی مولفه ها)عامل ها( د رجدول .....به این شرح است: مولفه اول: دانش و مهارت مربیان کارآفرین،  

 مربیان کارآفرین، مولفه سوم: اقدامات مربیان کارآفرین. روان شناختیمولفه دوم: ویزگی های  
و  (AVEبرای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج شده)  نتایج روایی همگرایی و واگرایی در جدول .....ارائه شده است.

 (.1999( محاسبه می شود)هالند،  CRپایایی مرکب)

 ماتریس روایی همگرایی و واگرایی  .3جدول 

 اقدامات روان شناختیویژگی های  دانش و مهارت CR AVE MSV ASV متغیرهای مکنون

   77/0 009/0 10/0 60/0 85/0 دانش و مهارت

روان ویزگی های 
 شناختی

88/0 65/0 12/0 06/0 04/0 78/0  

 81/0 26/0 10/0 16/0 21/0 66/0 90/0 اقدامات

 

پایایی مرکب)  همانطور که در جدول نشان    7/0( باالیی در مدل برخورداند پایایی مرکب CRمشخص است همه متغیرها از 
با توچه به ایتکه مثادر   به هر سازه   AVEاز قابل قبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد. همچنین  بیشتر و پایایی   5/0مربوط 

 (.1393،  مرکب کوچک تر است موید این است که روایی همگرایی پرسش نامه حاضر مورد تایید است)محسنین و اسفیدانی

برای   به دست آمده  به مقدار  با توجه  بر این،  پایین تر از   ASVو   MSVافزون  بدست آمده هستند روایی و  AVE که 

قسمت روایی و اگرایی میزان تفاوت بین شاخص های یک سازه با شخاص های    واگیرایی پرسشنامه حاضر را مورد تایید است. در
  هر سازه با مقادیر همبستگی بین سازه ها محاسبه می  AVEسازه دیگر د رمدل مقایسه می شود. این کار از طریق مقایسه جذر  

با سازخ خای دیگر، روایی و اگرایی   گردد د رصورتیکه سازه ها با شاخص های مربوط به خود همبستگی بیشتری داشته باشند تا

باید تشکیل داد که مقادیر قط اصلی ماتریس جذر  هر    AVEیا افتراقی مناسب مدل تایید می شود. برای این کار یک ماتریس 
یا سازه های دیگر است. این ماتریس در جدول  پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین سازه  نشان داده   3سازه است و مقادیر 

برازش مدل از شاخص های  شده   بررسی و  در ادامه  روایی افتراقی مدل داردو  نشان از  . اعداد رنگی شده در قط ماتریس  است 

نتایج جدول  برازش مطلو  4برازش استفاده شده است.  ی است و ساختار بگویای این مطلب است که مدل تحقیق حاضر دارای 

به عبارتی داده های تجربی حاصل از تحقیق مدل نظری تحقیق را حمایت و   عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و
 تایید می کنند.  

 شاخص هاي برازش مدل .4جدول 

 تغيير مالک ميزان شاخص

 مطلوب <5 46/2 خی دو نسبی

 - - 71 (DFدرجه آزادی)

 - X2 32/1042 05/0<Pخی دو

برآورد)  مطلوب <RMSEA) 062/0 08/0ریشه میانگین مجذورات خطای 

 مطلوب <062/0 08/0 (RMRشاخص میانگین مجذور پس ماندها)

 قابل قبول >85/0 9/0 (GFIشاخص نیکویی برازش)

 مطلوب >914/0 9/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 مطلوب >906/0 9/0 (TLIلوئیس)-شاخص توکر
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 مطلوب >864/0 9/0 (NFIشاخص نرمال شده برازندگی)

 مطلوب >915/0 9/0 (IFIبرازندگی فزاینده)شاخص 

 مطلوب >790/0 5/0 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجارشده)

 
( عزیزی و همکاران  ( شناسایی شده مورد نایید قرار 1399بر این اساس مولفه های ویژگی های مربیان کارآفرین که توسط 

اقدامات مربی کارآفرین سهمی پایین تر نسبت به دیگر بارهای عاملی در مدل  برازش شده نشان داد که    2گرفت. براساس شکل 

دانش و مهارت مربیان مربیان کارآفرین بیشترین نقش را در تبیین رفتاری ایفا می کند.   روان شناختیمولفه ها دارد و ویژگی های 

 دومین مولفه در تبیین رفتاری مربی کارآفرین است.   82/0نیز با 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 . مدل برازش شده پژوهش2شکل 

و نتيجه گيري   بحث 

بوده است و کمتر به مربی  کارآفرین پرداخته شده پژوهش های صورت گرفته بیشتر در حوزه مربی کسب و کار و اجرایی 
است و د رهمین راستا تعداد اندکی از این مطالعات نیز به صورت یک بعدی به مسائل پرداخته اند به این دلیل اهمیت مطالعات 

رفتاری مربیان کارآفرین این پزوهش به اعتبار سنجی مولفه هایی متنوع از رفتار می پردازد. به عبارتی الزم است بتوان مولفه هایی 

کامل و معتبر از رفتار مربیان کارآفرین پیشنهاد داد که ابعاد جامعی داشته باشد . هر کدام از مولفه های شناسایی شده غالبا به  
در سایر پژوهش ها بررسی شده است اما این مقوله ها در ب  صورت انفرادی  برای    فراهم می رسی جامع تررکنار یکدیگر زمینه را 

 مولفه های بررسی شده پژوهش به این شرح تایید گردیده است:اعتبار سنجی   در  کند.

68/0 

مربیان 

 کارآفرین

و مهارت مربی  دانش

 کارآفرین

ویژگی های روان 

 شناختی مربی کارافرین

مربی اقدامات 

 کارآفرین

 برون گرایی

 

 سازگاري

 گشودگی

 
 وظيفه شناس

 مهارت هاي ارتباطی و انگيزشی

 مهارت پرسيدن

 مهارت گوش دادن

 مهارت بازخورد

 مهارت تحليلی

 دانش تخصصی

 
 زمينه کاري

 مدیریت احساسات

 برقراري ارتباط

 مساله گشا

 یادگيري

82/0 

0.87 

68/0 

64/0 

76/0 

72/0 

87/0 

68/0 

94/0 

84/0 

75/0 

58/0 

75/0 

89/0 

90/0 

85/0 

60/0 
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مربیان کارآفرین دارای مقوله های سازگاری، گشودگی، وظیفه شناسی و برون گرایی است   روان شناختیدرون ویژگی های 

جایگاه دوم و    رون مایه به برون گرایی اختصاص دارد و پس از آن وظیفه شناسی مربی کارآفرین ددرکه بیشترین سهم در این 
یتوان برخی از زیر کمترین سهم د رتبیین این درون مایه به سازگاری اختصاص دارد.  پیشین م  در این میان با توجه به تحقیقات 

مقوله های که درددرون مایه ویژگی های روان شناختی مربی کارآفرین مطرح می شود را مورد تایید قرار دارد محققانی همچون 

( در تحقیق خود بر محرم بودن ارتباطات بین مربی و شاگرد برای دستیابی به اهداف از  2015(؛ سالوما)  2014 گان و همکاران)
همکاران) و  گان  همکاران)(،  و  جان  تی  همچون)اس  محققانی  همچنین   اند. و  کرده  اشاره  شده  تعیین  و  33پیش  (، داف 

یری و متعهد بودن مربی به عنوان یکی از ویژگی های مربی اشاره  ( بر مسئولیت پذ39(، عزیزی و همکاران)6(، آودت)17همکاران)

(  2) هاتلر و همکاران( در پژوهش خود بر توانایی پاسخگویی مناسب مربیان اشاره کرده است. از طرفی  23کرده اند. زگو و همکاران)

بر ویژگی مربی مبنی بر تسهیل کننده ( در تحقیق خود  29بر پژوهش خود بر اعتماد سازی تاکید کرده است. سالوما و همکاران)
 ( در تحقیق خود بر داشتن شرافت)صداقت( تایید داشت.9امور اشاره کرده است. دی هان و همکاران)

مقوله های   مربی کارآفرین دارای  یادگیری که  درون مایه اقدامات  مساله گشا و  ارتباط،  زمینه کاری، مدیریت احساسات، 

ه به زمینه کاری اختصاص دارد و پس از آن مدیریت احساسات در جایگاه بعدی و کمترین سهم  ن مایواین در بیشترین سهم در
عامل اقدامات مربیان کارآفرین ازبه مساله گشا اختصاص دارد.   می باشد. محققانی   دارای تاثر متوسطابعاد  براساس نتایج تحقیق 

شتن تجربه مربی گری را در تحقیقات خود تاکید کرده اند. (، دا2015(، ممون و همکاران)2013مانند)اس تی جان و همکاران)

)ممون و همکاران) (، بر داشتن تجربه مربی در حوزه کسب و کار مرتبط اشاره  2015(، مک کیوت و همکاران)2015همچنین 

تجربه در راه   کرده اند. و مولفه های دیگری همچون ایجاد چالش های ذهنی در افراد، کنجکاوی در مسائل و رویدادهای جدید،
ژگی های مربی کارآفرین اندازی کسب و کارهای جدید، آشنایی با فعالیت های کارآفرینانه، مشارکت در پردازش ایده ها را به وی

 .اشاره کرد

پرسیدن، مهارت ارتباطی و انگیزشی، مهارت  مقوله های همچون مهارت  درون مایه دانش و مهارت مربی گارآفرین دارای 
مه این درون مایه به داشتن دانش  گوش دادن،  در  بیشتر سهم  بین  مهارت تحلیلی که دراین  تخصصی و  بازخورد، دانش  ارت 

تخصصی اختصاص دارد و مدیریت بازخورد به عنوان یک عامل مهم در رده دوم از درون مایه قرار دارد و کمترین سهم در این 

پیشین نیز بدان اشاره شده است می توان از   ای مهم که درموضوع را مهارت ارتباطی و انگیزشی دارد. از زیر مقوله ه تحقیقات 

و   محققان)بن سالم  طرف  از  مربی  ویژگی   و،  گری  مربی  فرایند  بر  موثر  متغیرهای  و  ها  مولفه  از  یکی  عنوان  به  همدلی 
همکاران)2016همکاران) و  همکاران)2015(، ممنون  و  میوت  و  2015(، مک  جان  تی  و  2013همکاران)(، اس  (، ریکاردو 

(،  2014(، بلومبرگ و همکاران)2015. همچنین پژوهشگرانی)بوزر و همکاران)نام برد (، مورد تاکید قرار گرفته است2015همکاران)

( بر مهارت های 1393(، فتحی ورجارگاه و همکاران)2015(، گان و همکاران)2018(، روشا و همکاران)2016بن سالم و همکاران)
به عنوان یکی از ویژگی های مربیان اشاره کرده اند. همچنین ارتبا نظر محققان مانند )مک   شناسایی و تشخیص فرصتطی  از 

( مورد تاکید قرار گرفته است. توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و رویدادها 2015(، مک کیوت و همکاران)2019کارتی و همکاران)

(، مک کیوت و 2012(، آودت)2016( بوده است. در نهایت )الکساندر و همکاران)2014،مورد تاکید محققان )بلومبرگ و همکاران

 بر توانایی انتقال دانش و مهارت تاکید کرده اند.    ( (2015(، ماهیوت و همکاران)2019(، مک کارتی و همکاران)2015همکاران)
به صورت یک کل و سهم هر کدام از درون مایه ها و مقوله ها در تبیین ویژگی های با در نظر گرفتن این مولفه ها به صورت 

 مربی کارآفرین می توان راهکارهای در جهت تکمیل نمودن ویژگی های رفتاری ارائه نمود.رفتاری 

شناختی مربی کارآفرین با بار عاملی  .1 به اینکه درون مایه ویژگی های روان  در تبیین   بیشترین سهم را  87/0با توجه 
نظر گرفتن تمامی ابعاد روانشناختی آنان در اراتقاء این درون مایه امری ضروری    ویژگی  رفتاری مربی ایفا می کند در

 است.

به اینکه داشتن دانش تخصصی در زمینه ی مربی .2 بسزایی  با توجه  اهمیت  به ویژه مربی گری کارآفرینانه دارای  گری 

 در زمینه های متناسب به نوع تخصص می تواند اثربخشی بیشتری را حاصل نماید. است لذا برگزاری دوره های مختلف  

با توجه به اینکه خوشه بندی صنعت و تخصصی بودن هر یک مشاغل، بر این امر تاکید دارد که مربیان کارآفرین می   .3

پیشنهادات و راهکارهای مختلف را    ارائه نمایند.بایست در زمینه های کاری تخصصی خود وارد شده و 
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بین متربی و مربی ایجاد نماید   .4 موثر و مفیدی را  بایست یک ارتباط  به این که جلسات کاری مربی گری می  با توجه 

با متربی  بنابراین پیشنهاد می شود تا مربیان کارآفرین در خصوص ویژگی گشودگی و سازگاری خود در ایجاد ارتباط 
بگذرانند.  آموزش های الزم را 

ب .5 بنابراین پیشنهابا توجه  بسزایی است  اهمتی  می   ده اینکه مهارت گوش کردن در شناسایی مسائل و مشکالت دارای 

به عنوان یک مهارت فرا گیرند.  شود تا مربیان کارآفرین مهارت های الزم را در فرایند گوش دادن 
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