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Abstract 

Introduction: Student mentoring is influenced by various aspects whose purposeful alignment 

lead to high-quality training of students and eventually introducing successful graduates, especially 

in the field of medical sciences. 

Methods: The data of the present qualitative study were collected via 16 Semi-structured 

interviews with mentor professors at Shiraz University of medical sciences. To analyze the 

interviews, content analysis was applied. 

Results: Through the present study, 45 basic themes were extracted. Then thematic structures 

combined and analyzed and 19 organizing themes were obtained. In the next step, 7 

comprehensive themes were obtained, which were: human variable (mentor and mentee), and 

clinical, educational, social, and research components. 

Conclusion: According to the results of the study, various variables are involved in effective 

mentoring during college life, particularly in the field of medical sciences. These variables should 

be scrutinized at different levels of university management. 
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 چکیده

ها منجر به تربیت هدفمند و با کیفیت دانشجویان و گرفته از ابعاد متعددی است که برآیند آنمنتورینگ دانشجویی تاثیرمقدمه: 

های مؤثر بر علوم پزشکی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه ویژه در حوزهتحویل فارغ التحصیالن موفق به عرصه جامعه به

 گردید.منتورینگ در زمینه آموزش علوم پزشکی انجام

مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید منتور هیـات علمی دانشگاه علوم  16مهای این مطالعه کیفی از طریق انجادادهها: روش

 شد.پزشکی شیراز به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده

مضمون  19، تعداد مورد مضمون پایه استخراج شد، پس از آن بر اساس کلیت و ترکیب این مضامین 45طی این مطالعه،ها: يافته

های انسانی)منتور(، بودند از: مؤلفهآمدکه عبارتدستبه مضمون فراگیر7بعد،  گردید. در مرحلهسازمان دهنده منتج

 های پژوهشی.های اجتماعی و مؤلفهساختاری، مؤلفههایهای آموزشی، مؤلفهمؤلفهبالینی، هایمؤلفه انسانی)منتی(،هایمؤلفه

های متعددی در پیاده سازی منتورینگ در عرصه نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن بودند که مؤلفهی: نتیجه گیر

ها در سطوح مختلف مدیریتی آموزش علوم پزشکی دخالت عمده دارند که به ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولین به این مؤلفه

 دانشگاه، اشاره و تاکید شد.

 تحقیق کیفی ،ها، دانشگاهبالندگی ،پزشکی علوممؤثر،  ورینگ، ارتباطمنتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

در میان اقشار گوناگون جامعه، قشر جوان دانشجو دارای 

طیف وسیعی از نیازها و کمبودها است و از این خیل 

به این علت  های علوم پزشکیعظیم، دانشجویان دانشگاه

شکی، که در آینده به عنوان برونداد حوزه آموزش علوم پز

گرفت بدون نظام سالمت کشور را به دست خواهند سکان

تردید نیازمند رسیدگی و پایش هدفمند از جانب مسئولین 

های مهمی همچون شخصی، تحصیلی، مربوطه در عرصه

باشند. مسئله عمده و واقعیت اساسی در حرفه ای می

پرورش نسل جوان دانشجو، موانع و مشکالت متعددی 

دانشجویی، فرد را احاطه نموده و در است که در دوران 

بسیاری مواقع عرصه را  به حدی بر وی تنگ می کنند که 

فرد، دچار عوارض جسمی و روحی حاد شده و هدف اصلی 

که همان پیشرفت و موفقیت علمی بوده تحت الشعاع 

گیرد. از عواقب چنین رکودی می منفی این شرایط قرار می

فایتی، هدر رفت توان به سرخوردگی، احساس بی ک

توانمندی و استعدادهای نیروی انسانی جوان، از بین رفتن 

گرفته از جانب حوزه سالمت آموزش عالی هزینه های انجام

و در مقیاس کالن، افت سطح علمی، اقتصادی، فرهنگی و 

 به ویژه سطح کیفی نظام سالمت کشور اشاره داشت.

وران از مهمترین معضالت گریبانگیر دانشجویان طی د

تحصیل، کاهش کیفیت زندگی، کاهش تندرستی، افت 

، همچنین بروز ناهنجاری های (1تحصیلی و عقیدتی است)

و فرهنگی در میان دانشجویان و مواجهه  اخالقی، روانی

آنان با تنگناهای متعدد مالی، رفاهی وتناقضات فرهنگی 

تواند (. آنچه می3،2نیز در این میان قابل ذکر است)

را از چرخه تسلسلی و گرفتار ماندن در انواع  دانشجویان

مشکالت رها نموده و زمینه بالندگی تحصیلی، شخصی و 

ای ایشان را مهیا سازد، برقراری ارتباط اثربخش در حرفه

محیط دانشگاه و با اساتید در قالب شیوه ای است موسوم 

(. منتورینگ ارتباطی است Mentoringبه منتورینگ)

( به Mentorفرد با تجربه یا منتور) دوجانبه که طی آن

یا منتی یا حامی برای فرد کم تجربه  عنوان راهنما، الگو

(Mentee) (با توجه به گستره 4ایفای نقش می کند .)

باشد که یکی از وسیع منتورینگ، دارای انواع گوناگون می

  است، که در برقراری ارتباط منتورینگ دانشگاهی آن ها

(. طبق دیدگاه 5)ا اساتید تاکید داردتطبیقی دانشجویان ب

( منتورینگ 6( و همکاران)Nimmonsنیمونس )

های وابسته در های پزشکی و زمینهدانشجویان رشته

سراسر جهان و با اهداف متفاوت ایجاد می شود. از جمله: 

ای و رشد های بالینی، رشد حرفهافزایش عالقه به تخصص

گاهی و ارائه مشاوره شخصی، افزایش عالقه به پزشکی دانش

های اصلی شغلی. عالوه بر این، منتورینگ یکی از مؤلفه

ای است که غالبًا توسط دانشجویان های توسعهبرنامه

پزشکی )سال باال( هدایت می شوند و هدف آن افزایش 

های زیر مجموعه پزشکی های کاربردی برای گروهبرنامه

منتی   نتور بر( تاثیرگذاری م7نجفی نژاد و مقبولی)است. 

های علمی، روانی و اجتماعی و الگوسازی بسیار را در زمینه

اند. همچنین میوسین با اهمیت قلمداد کرده

(Meeuwissen )سه رویکرد اساسی ( 8) و همکاران

همانندسازی، بررسی و پیگیری و هدایت گری را به عنوان 

دارند که هر کدام نقش های اصلی در منتورینگ بیان می

مرحله اجرا نیازمند برقراری ارتباط مؤثر و مشارکتی در 

توان چنین اساس میهمینبر. باشندمیان منتی و منتور می

داشت که برخورداری اساتید منتور از خصوصیاتی که بیان

ها و نشانگر توانمندی آنان در برقراری ارتباط مؤثر با منتی

جهت دهی به افکار و عملکرد صحیح ایشان باشد از 

های مهم در دستیابی به منتورینگ موفق است. مؤلفه

همچنین با توجه به اهمیت ویژه تربیت دانشجویان موفق 

های علوم پزشکی به عنوان متولیان آینده نظام در حیطه

های سالمت کشور، پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه

مؤثر بر منتورینگ در حوزه آموزش علوم پزشکی انجام 

 گردید.

 

 هاروش

 -مطالعه کیفی حاضر از انواع پژوهش های توصیفی

های اکتشافی بود که داده های آن از طریق انجام مصاحبه

کنندگان به روش نیمه ساختارمند حاصل شد. شرکت
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نمونه گیری هدفمند و با لحاظ نمودن معیارهایی انتخاب 

های انتخاب نمونه شامل این موارد بودند: شدند. مالک

ی در انشگاه علوم پزشکی شیراز، سابقه عضویت هیأت علم

نیمسال تحصیلی،  4منتور بودن استاد به مدت حداقل 

تمایل به شرکت در تحقیق. در این شیوه، محقق ابتدا به 

شناسایی افرادی که دارای اطالعات کافی درخصوص 

نفر  3موضوع مورد مطالعه بودند، پرداخت، برهمین اساس 

ان مصاحبه شد. در ادامه، ها، انتخاب و با آناز نمونه

مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج بدست 

های بعدی در عنوان مبنایی جهت مصاحبهآمده، به

نظرگرفته و سواالت مصاحبه طراحی شدند. همچنین به 

منظور پایبندی به اصول اخالقی در انجام پژوهش، به 

 شرکت کنندگان توضیحاتی مربوط به هدف و روش

مطالعه، شیوه جمع آوری اطالعات، محرمانه بودن 

؛ سپس از میان افرادی شدبودن ارائهها و ناشناسمصاحبه

که موافق شرکت در این مطالعه بودند، خواسته شد تا فرم 

مطابق هماهنگی قبلی،  رضایت نامه را امضاء نمایند.

یافته در محل و زمان مقرر و در های نیمه ساختارمصاحبه

چهره به چهره انجام پذیرفت. مصاحبه ها ابتدا با قالب 

سواالت کلی آغاز و سپس مبتنی بر مطالب بیان شده 

هدایت و تداوم یافت. محوریت سواالت درخصوص 

های موثر بر منتورینگ در حوزه آموزش علوم مؤلفه

 پزشکی و به شرح زیر بود:

 ماهیت و مفهوم منتورینگ از دیدگاه شما چیست؟  -

نوان نمونه روند کلی یکی از جلسات منتورینگ به ع  -

 خود را شرح دهید.

هایی در انجام موفق از دیدگاه شما، چه مؤلفه   -

 منتورینگ تاثیر گذار هستند؟

گردید، مطابق توافق ها ضبطضمن انجام مصاحبه، صوت

دقیقه به  60طرفین و روند پیشرفت، هر مصاحبه حدود 

زمانی ادامه یافت که داده ها مصاحبه ها تا   طول انجامید.

اشباع شده و با ادامه مصاحبه، از لحاظ تعداد و تنوع، به 

نفر  16داده ها افزوده نگردید. بر این اساس در مجموع با 

ها به مصاحبه شد. در مرحله بعد محتوای کامل مصاحبه

 صورت کتبی، پیاده سازی شدند.

لیل به منظور استخراج داده های مصاحبه، از روش تح

مضمون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطالعات در روش 

 تحلیل مضمون بر فرآیند کدگذاری مبتنی است. مضمون

تم، بیانگر مفهوم الگوی موجود در داده ها و مرتبط با  یا

های پژوهش است. این روش فرآیندی برای تحلیل پرسش

های پراکنده و متنوع را به های متنی است که دادهداده

کند. مجموعه مضامین های غنی و تفصیلی تبدیل میدهدا

شوند مند میاستخراج شده، تحت سه گونه متفاوت، نظام

 موجود کلیدی نکات و پایه)کدها که عبارتند از: مضامین

 آمده دست به )مقوالت دهنده سازمان مضامین متن(، در

 پایه(، مضامین مضامیه تلخیص و ترکیب از

 به متن بر حاکم اصول ربرگیرندهد عالی فراگیر)مضامین

 (.9کل) یك عنوان

 Braunای مرحله 6سازی این روش بر مبنای شیوه پیاده

& Clarke (2006( انجام گرفت )که مشتمل بر این 10 )

 مراحل بود: 

گام نخست، شامل آشنایی اولیه با متن مصاحبه ها بود؛ 

طی این مرحله به منظور دستیابی به ادراک کامل، متن 

شد. گام دوم  مربوط به ها چندین مرتبه بازخوانیصاحبهم

های برجسته و تعیین کننده متن کدگذاری اولیه بخش

مصاحبه بود، که توسط محقق، مشخص و متمایز شده و به 

گردید؛ به همین منظور دنبال آن کدهای اولیه استخراج

کدهای متعدد به صورت مضمون یا تم، معین شده و طی 

بازبینی، در قالب مضامین غیرتکراری  چندین مرتبه

گردیدند. در مرحله چهارم مضامین تعیین شده مشخص

گرفته با این هدف که مضمون ها تحت مرور مجدد قرار

های همخوان و مشابه شده و هر یك در گروهگروه بندی

خود قرار بگیرند. در مرحله پنجم به مضامین، عناوین 

کلیه مضامین مشخصی اطالق شد. طی مرحله آخر 

ها در قالب مضامین پایه ، سازمان استخراجی از مصاحبه

دهنده و فراگیر دسته بندی شده و در جدول قرار داده 

 شدند.
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ها مورد روایی داده ها در پژوهش حاضر از طریق این مالک

( بدین معنا است Credibilityکنکاش قرار گرفت: اعتبار)

اندازه معانی اطالق که از دیدگاه مشارکت کنندگان تا چه 

(، 11شده به یافته ها با واقعیت سازگاری و همخوانی دارند)

جهت بررسی این معیار محققین از شرکت کنندگان 

ها ، میزان درخواست نمودند تا ضمن مطالعه یافته

سازگاری و همخوانی آنها را با تجارب خویش بیان نمایند. 

پایایی بوده ( به مفهوم  Dependabilityقابلیت اعتماد )

و هدف آن تبیین میزان قابل اعتماد بودن نتایج پژوهش 

همین منظور، محققین گزارشی کامل از (؛ به12باشد)می

نمودند. کنندگان ارائه جزئیات پژوهش را به مشارکت

( در پژوهش کیفی به Confirmabilityتأییدپذیری )

 ها و میزان تایید آنهامعنای قدرت تحلیل و دقت داده

(؛ جهت دستیابی به این معیار، محققین متن 11است)

مصاحبه ها و مضامین استخراجی را در اختیار پژوهشگرانی 

که با شیوه تجزیه و تحلیل کیفی آشنایی داشتند قرار داده 

و بررسی صحت فرایند کدگذاری را از ایشان 

 خواستارشدند.

)کد  این مقاله منتج از پایان نامه دکتری 

می باشد(.  IR.IAU.M.REC.1399.002 اخالق:

 نکات اخالق در پژوهش در مطالعه مد نظر قرار گرفت.

 

 هايافته

های مؤثر بر در پژوهش حاضر، به دنبال استخراج مؤلفه

ها، تعداد مصاحبه از طریق تحلیل مضمونمنتورینگ، 

و  سازمان دهنده مضمون19مضمون پایه ،  45

)منتور(،  نسانیا هایمؤلفه" شامل فراگیرمضمون7

 هایمؤلفه بالینی، هایمؤلفه)منتی(،  انسانی هایمؤلفه

 و اجتماعیهای ساختاری، مؤلفه هایمؤلفه آموزشی،

 (. 1 به دست آمد )جدول"پژوهشی هایمؤلفه
 

 های مؤثر بر منتورینگ در حوزه آموزش علوم پزشکیجدول تحلیل مضمون مؤلفه .1 جدول

 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان ین پايهمضام ر

 ایجاد انگیزه در منتی 1

 مهارت ارتباط مؤثر

 )منتور( های انسانیمؤلفه

 ایجاد حس اعتماد در منتی 2

 تمرکز بر روابط غیر رسمی و دوستانه با منتی 3

 شنونده فعال مشکالت منتی 4

 راز داری 5

 برخورداری از سعه صدر 6

 پل ارتباطی میان منتی با مراجع ذی صالح دانشگاه 7

 ک صحیح مشکالت منتیاراد 8

 اختصاص زمان مؤثر و کافی برای تعامل با منتی 9

 بودن اسوه های رفتاریالگو بودن منتور در حیطه 10

 دید موشکافانه داشتن دیدموشکافانه و توانمند در آسیب شناسی مشکالت منتی 11

 انرژی بودن منتور در برخورد با منتی پر 12

 مواجهه با منتی با چهره باز 13 زبان بدن

 توجه به آراستگی ظاهری 14

 اهمیت دادن به امور معنوی 15
 مداریاخالق

 شناخته شدن به عنوان فردی متخلق به اخالق اسالمی 16

 پیگیر بودن جهت شرکت در جلسات منتورینگ 17
 انگیزه

 )منتی( انسانیهایمؤلفه

 دیدگاه مثبت نسبت به ویژگی های شخصیتی منتور 18

 صداقت صداقت در بیان شرایط و مشکالت خود 19

 نصیحت پذیری پذیرش پیشنهادات منتور 20

 مطالبه گری روحیه پرسشگری منتی و طلب پاسخ قانع کننده 21

 پذیریحس مسئولیت ورهای منتپذیری منتی در اجراء راهنماییمسئولیت 22
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 هاتاکید بر رعایت آن و معرفی قوانین محیط بالینی توسط منتور 23

 اخالق حرفه ای

 های بالینیمؤلفه

 تاکید منتور بر حفظ حریم و امنیت بیمار 24

 تاکید منتور بر برقراری ارتباط مؤثر با همراهان بیمار 25

 با کادر بیمارستانتاکید منتور بر برقراری ارتباط مؤثر  26

 محیط بالینی توانمندی منتور در مدیریت صحیح شرایط بحرانی 27

 حسن سابقه و تجربه اند استفاده از منتورهایی که در محیط بالینی دارای 28 خبرگی

 مهارت منتور در مدیریت اضطراب منتی در بالین بیمار 29

 انشکده هاشناخت و بکارگیری منتورهای توانمند در د 30

 مؤثر مدیریت
 های ساختاریمؤلفه

 تناسب تعداد منتی ها با مسئولیت و مشغله منتورها 31

 برگزاری جلسات توجیهی برای منتی ها و منتورها 32

 هماهنگ بودن مسئولین دانشکده ها با مسئولین بخش های درمانی 33

 پایش روند منتورینگ توسط مسئولین 34

 های کالن و بلند مدترنامه ربزیانجام ب 35

 امکانات و فضای فیزیکی اختصاص فضای مجزا در دانشکده ها بمنظور منتورینگ غیر بالینی )آموزشی، شخصی و...( 36

 ورود فارغ التحصیالن و متخصصین موفق به جامعه پزشکی کشور 37
 بالندگی حرفه ای

 منتی هاتوسعه توانمندی تخصصی  38 مؤلفه های اجتماعی

 نگرش نوین عالی نسبت به ضرورت منتورینگ در دوران تحصیلآموزشایجاد و تقویت دیدگاه مثبت مؤسسات 39

 هم رشته بودن منتی و منتور 40

 حیطه تخصصی
 های آموزشیمؤلفه

 آشنایی منتور با چینش و آرایش دروس منتی 41

 تیبه روز بودن منتور در حیطه دانشی و تخصصی من 42

 بهبود تحصیلی منتی تمرکز بر دانشجویان آسیب پذیر تحصیلی و بهبود وضعیت درسی آنان 43

 برگزاری کارگاههای پروپوزال نویسی و تدوین مقاالت علمی 44
 پژوهشی هایمؤلفه های تحقیقاتیبرنامه

 معرفی زمینه های پژوهشی کاربردی نوین مرتبط با رشته تحصیلی 45

 

 )منتور( های انسانیهمؤلف -1

دیدگاه طبق استخراجی  فراگیر مضمون نخستین

های انسانی مرتبط ها، مؤلفهکنندگان در مصاحبهمشارکت

دیدگاه آنان ویژگی های انسانی منتور نقش  بود. از با منتور

نمایند. این مضمون فراگیر اساسی در منتورینگ ایفا می

بودن،  مؤثر، اسوه ارتباط مهارت های:شامل زیرمجموعه

 .موشکافانه، زبان بدن و اخالق مداری می باشد دید

 مؤثرمهارت ارتباط -لفا

بی تردید تعامل در قالب منتورینگ بدون برقراری ارتباط 

مؤثر به ویژه از جانب منتور، محکوم به شکست است. 

هایی را برای شرکت کنندگان پژوهش حاضر، زیر مجموعه

بودند از:  زمان دهنده برشمردند که عبارتاین مضمون سا

تمرکز  ایجاد انگیزه در منتی، ایجاد حس اعتماد در منتی،

بر روابط غیر رسمی و دوستانه با منتی، شنونده فعال 

مشکالت منتی، رازداری، برخورداری از سعه صدر،       پل 

ادراک  ارتباطی میان منتی با مراجع ذیصالح دانشگاه،

منتی، اختصاص زمان موثر و کافی برای صحیح مشکالت 

 .تعامل با منتی

میشه که بتونه انگیزه در منتی وقتی منتور موفق..."

هایی مثل بی رغبتی و کسالت رو کنه و حالتخودش ایجاد

... منتور باید " ."(5کننده شماره )شرکت  دورکنه...  از اون

بین  این توانایی رو داشته باشه که بتونه جوٌ اعتماد رو

 ."(11کننده شماره )شرکت خودش و منتی برقرار کنه...

... منتور از طریق روابط اینفورمال و دوستانه خیلی "

کننده شماره )شرکت  مؤثرتر میتونه جوابگوی منتی باشه...

... منتی در مراجعه به منتور باید احساس کنه که " ."(13

 ها و مشکالتش هست...منتور، گوش شنوای دغدغه

... رازدار بودن منتور، جزء " ."(2کننده شماره شرکت)

کننده شماره )شرکت  خصوصیات ضروری اون هست...

کنه منتورش فرد صبوری احساس  ... وقتی منتی" ."(1
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کنه و هست با آرامش بیشتری با ایشون ارتباط برقرار می

شرکت کننده شماره ) ذاره...مشکالتش رو در میون می 

باالی دانشگاه ی وقتا دانشجو با مسئولین رده... خیل" ."(3

تونه ارتباط برقرارکنه، اینجا هست که مهارت ارتباطی نمی

نتی با منتور به کمکش میاد و پل ارتباطی میشه بین م

... " ."(9شرکت کننده شماره ) مراجع ذیصالح دانشگاه...

 هایی که منتیها و دغدغهداشتن درکی درست از مشغله

 ."(15شرکت کننده شماره ) برای منتور الزمه... داره خیلی

در باره منتور، گذاشتن وقت مفید  یکی از موارد مهم ..."

کننده شماره )شرکت  برای شنیدن مشکالت منتی هست...

6)." 

 بودناسوه -ب

با توجه به ماهیت ارتباطی در منتورینگ، منتور نقش الگو  

ین بابت مسئولیت و اسوه را برای منتی ایفا نموده و از ا

خطیری بر عهده دارد. در پژوهش انجام شده توسط 

 نقش الگو، عنوان به و همکاران، منتور، (13) محمدی

این  داشته است. دانشجویان گرایی ایحرفه در مهمی

دهنده بود که مؤلفه یکی دیگر از مضامین سازمان

کنندگان شامل این مجموعه آن طبق نظر مشارکتزیر

 رفتاری. هایالگو بودن منتور در حیطهمورد بود: 

منتی همیشه منتور خودش رو به عنوان یك رول   ..."

مدل میبینه و آن رو الگوی عملی و رفتاری مثبتی برای 

 ."(16کنه...)شرکت کننده شماره خودش تلقی می

 ديد موشکافانه -ج

منتور برای انجام منتورینگ موثر، به ویژگی های خاصی 

توان به داشتن دید موشکافانه از جمله آنها مینیاز دارد که 

و تحلیلگرانه نسبت به مشکالت منتی اشاره نمود. مارتین 

(Martin) (14) مندی منتور از دید اکتشافی را لزوم بهره

در پژوهش خود تبیین نموده است. در مطالعه حاضر نیز، 

کنندگان، تحت به این مؤلفه از دیدگاه مشارکت

اشاره شد. زیر مجموعه این مضمون  فانهدیدموشکا مضمون

داشتن دیدموشکافانه و توانمند در آسیب  ز:عبارت بود ا

 شناسی مشکالت منتی.

... منتور باید باید انسان زیرکی باشه به طوری که بتونه "

با داشتن  در چند مالقات، مسئله اصلی منتی رو بفهمه و

 ..دید موشکافانه، وضعیت منتی را آسیب شناسی کنه.

 ."(7)شرکت کننده شماره 

 زبان بدن -د

نقش مهم زبان بدن در برقراری روابط مؤثر، غیر قابل انکار  

درک  است به ویژه زمانی که هدف از برقراری ارتباط،

معضالت، حمایت و ارائه راهنمایی باشد. از دید مصاحبه 

های مهم شوندگان، زبان بدن منتور به عنوان یکی از مؤلفه

های این ده و دارای اهمیت است. زیر مجموعهانسانی بو

مضمون سازمان دهنده بدین شرح بودند: پر انرژی بودن 

مواجهه با منتی با چهره باز،  منتور در برخورد با منتی،

... وقتی منتی برای بیان " توجه به آراستگی ظاهری.

کنه اگر با فردی پر انرژی مشکالتش به منتور مراجعه می

کنه و اً راحت تر مسائل خودش رو بیان میروبرو بشه حتم

)شرکت کننده شماره  اونها امیدوارتره... راه حل به

...چهره باز و پذیرا بودن منتور خیلی در ارتباط " ."(4

گیری صحیح با منتی نقش مهمی داره...)شرکت کننده 

... ظاهر آراسته منتور، ذهنیت مثبتی در " ."(9شماره 

 شه...اعث نتیجه دهی منتورینگ میکنه و بمنتی ایجاد می

 ."(5)شرکت کننده شماره 

 مداریاخالق -و

تعهد منتور به موازین و اصول اخالقی، فراهم کننده زمینه 

در غالب منتورینگ  جلب اعتماد منتی و تداوم ارتباط موثر

مداری باشد. بر اساس بیان مصاحبه شوندگان، اخالقمی

حائز اهمیت بود.  وی منتور به عنوان یکی از خصوصیات

های این مضمون عبارت بودند از: اهمیت دادن زیر مجموعه

به امور معنوی، شناخته شدن به عنوان فردی متخلق به 

 اخالق اسالمی.

... فردی که نقش هدایت و حمایت دیگری را عهده دار "

)شرکت  میشه ، باید به امور معنوی اهمیت زیادی بده...

اگه منتی در برخوردها احساس کنه ...". "(6کننده شماره 
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با فردی مقید و اخالق مدار مواجه هست با آرامش 

)شرکت کننده شماره  کنه...بیشتری مشکالتش رو بیان می

11)". 

 

 انسانی)منتی(هایمؤلفه -2

ازآنجاکه منتورینگ ارتباطی دوسویه و تعاملی است، عالوه  

آن موثر واقع های منتی نیز بر بر خصوصیات منتور، ویژگی

ها ، شوند. دومین مضمون فراگیر استخراجی از مصاحبهمی

های انسانی مرتبط با منتی بود. این مضمون فراگیر مولفه

نصیحت پذیری،   شامل زیرمجموعه های: انگیزه، صداقت،

 باشد.مطالبه گری و حس مسئولیت پذیری می

 انگیزه -الف

یز جلسات آماهمیت انگیزه منتی در پیشبرد موفقیت 

کنندگان در نظرات مشارکت  منتورینگ امری بدیهی است.

باشند: پیگیری مشتمل بر این موارد می این خصوص،

نسبت به شرکت در جلسات منتورینگ، رغبت جهت 

مراجعه به منتور، دیدگاه مثبت نسبت به خصوصیات 

 شخصیتی منتور.

ای ... هر چقدر هم منتور فعال باشه باز هم منتی باید بر"

)شرکت کننده  های منتورینگ پیگیر باشهحضور در جلسه

...عالقه مندی و رغبت منتی برای مراجعه " ."(14شماره 

)شرکت  ور نشون دهنده انگیزه اون هست...تمنظم به من

...خیلی مهمه که منتی ، منتور " ."(4کننده شماره 

  خودش رو قبول داشته باشه در این صورت با انگیزه

 ."(2)شرکت کننده شماره  ده...می بیشترادامه

 صداقت -ب

بیان صادقانه مشکالت از طرف منتی باعث یافتن سریع تر  

شود. از نظر منشاء تنگناها و انتخاب راه حل منطقی می

مصاحبه شوندگان، صداقت منتی اهمیت زیادی در روند 

موفق منتورینگ دارد. دیدگاه آنان بدین شرح بود: صداقت 

 ط و مشکالت خود.در بیان شرای

کنه با ... منتی باید وقتی به منتور خودش مراجعه می"

صداقت کامل از شرایطش حرف بزنه...)شرکت کننده

 ."(13شماره  

 نصیحت پذيری -ج

پذیرش پندها و پیشنهادات منتور از جانب منتی در پیاده   

سازی مؤثر منتورینگ تاثیر بسزایی دارد. شرکت کنندگان 

  ا در این خصوص بدین صورت بیان نمودند:دیدگاه خود ر

 های منتور.پذیرش پیشنهادات و نصیحت

... یکی از رمزهای موفقیت منتی، قبول کردن پیشنهادات "

 ."(7)شرکت کننده شماره  و نصیحت های منتور هست...

 گریمطالبه -د

گری یکی از ضروریات بهره مندی منتور از روحیه مطالبه  

باشد. دیدگاه ورینگ میبه ثمر رسیدن منت

کنندگان ذیل این مضمون، عبارت بود از: روحیه مشارکت

 پرسشگری منتی و طلب پاسخ قانع کننده.

... در مراجعه به منتور، منتی حتماً باید درباره راه حل "

)شرکت کننده  باشه... گری داشتهمشکالتش روحیه مطالبه

 ."(10شماره 

 حس مسئولیت پذيری -ه

از حس مسئولیت پذیری در اجرایی  برخورداری 

و پیاده سازی منتورینگ   راهنمایی های منتور نمودن

ای دارد. نظر مطلعین کلیدی موفق، نقش تعیین کننده

پژوهش حاضر، در این خصوص عبارت بود از: مسئولیت 

 های منتور.پذیر بودن منتی در اجرای راهنمایی

منتی در کنه که ... منتورینگ وقتی معنا پیدا می"

)شرکت  ن بده...مسئولیت پذیر بودن خودش رو نشو عمل،

 ."(15کننده شماره 

 

 های بالینیمؤلفه  -3

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در منتورینگ در حوزه  

های بالینی است. آموزش علوم پزشکی مربوط به مؤلفه

های های عملکردی، تخصصی و رفتاری در عرصهظرافت

بیمار، طبق بیان مطلعین کلیدی به درمانی و مواجهه با 

عنوان سومین مضمون است که شامل مضامین سازمان 

 دهنده اخالق حرفه ای و خبرگی می باشد.
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 ایاخالق حرفه -الف

ای از مبانی اخالق فردی و این عامل به عنوان مجموعه

اخالق شغلی، در حوزه کیفیت ارائه خدمات درمانی نقش 

کند. آنچه به عنوان می ای ایفابسیار تعیین کننده

کنندگان مورد اشاره زیرمجموعه این مضمون توسط شرکت

محیط بالینی  معرفی قوانین  قرار گرفت،  بدین شرح بودند:

توسط منتور و تاکید بر رعایت آنها، تاکید منتور در 

برقراری روابط مؤثر با همراهان بیمار، تاکید منتور در 

مارستان، تاکید منتور بر برقراری روابط مؤثر با کادر بی

 حفظ حریم و اسرار بیمار.

ها از قوانین محیط بالینی اطالع چندانی ... منتی"

)شرکت  اینجا نقش منتور، تعیین کننده است... ندارند،

ای، ... از اصول مهم اخالق حرفه" ."(9کننده شماره 

برقراری رابطه خوب با همراهان بیمار هست، خیلی وقتها 

)شرکت  اهان، از خود بیمار بیشتر هست...اضطراب همر

داشتن رابطه خوب با همکاران   ..." ."(11کننده شماره 

ای داخل محیط بیمارستان، از اصل های اخالق حرفه

 هست که باید به وسیله منتور برای منتی تشریح بشه...

... منتی باید از نظر حفظ " ."(13)شرکت کننده شماره 

وسیله منتور خودش توجیه شده  حریم و اسرار بیمار به

 ."(10)شرکت کننده شماره  باشه...

 خبرگی -ب

ای و خبره در محیط بالینی بسیار وجود منتور حرفه

ضروری است چرا که در عرصه بیمارستان آنچه منتی 

سالهای متمادی به صورت تئوری از طریق کتب و  طی

سایر منابع مطالعاتی دریافت نموده، به طور جدی در 

اجهه با بیمار و شرایط خاص محیط درمانی لمس مو

کند. بدون تردید در چنین وضعیتی وجود منتور خبره می

ها و تسلّط بر شرایط و باتجربه، در عملکرد صحیح منتی

ای داشته و پایه ویژه بیمارستانی تاثیر تعیین کننده

ذهنیت منتی را در مورد شیوه عمل در عرصه بالینی، 

های این مضمون از دیدگاه مقوله دهد. زیرشکل می

مطلعین کلیدی عبارت بودند از: استفاده از منتورهایی که 

اند، مهارت در محیط بالینی دارای حسن سابقه و تجربه

منتور در مدیریت اضطراب منتی در بالین بیمار، توانمندی 

منتور در آموزش مدیریت صحیح شرایط بحرانی محیط 

 بالینی.

تورشیپی، خیلی مهمه که منتور بالینی، ... در ارتباط من"

انسان با تجربه و سابقه داری با شه، اگر این طور شد، 

منتی زودتر خودش را در محیط بالینی پیدا 

... خبره بودن منتور " ."(16کنه...)شرکت کننده شماره می

باعث میشه دلهره منتی در محیط بیمارستان کمتر بشه و 

 ."(2)شرکت کننده شماره  ..به شرایط، سریعتر مسلط بشه.

... در محیط بالینی خیلی پیش میاد که مسائل و شرایط "

بحرانی داشته باشیم، منتور باید منتی رو مهیای اینجور 

 ."(14)شرکت کننده شماره  بکنه... وضعیت ها

 

 های ساختاریمؤلفه  -4

اجرای منتورینگ در سازمانها نیازمند مواردی از قبیل 

بندی فعالیت ها، تشریح ارتباطات مانتعریف اهداف، ز

متقابل میان منتی و منتور است که می بایست توسط 

(. شرکت 22) مسئولین مربوطه مد نظر قرار گیرند

های این مضمون ها به زیر مجموعهدر مصاحبه کنندگان

داشتند که عبارت بودند از: مدیریت مؤثر و امکانات اشاره

 فیزیکی.

 مديريت مؤثر -الف

شوندگان در این مضمون، مشتمل امل مدنظر مصاحبهعو 

شناخت و به کارگیری منتورهای توانمند در   بودند بر:

ریزی کالن و بلندمدت، متناسب سازی ها، برنامهدانشکده

مشغله منتورها، برگزاری  وتعداد منتی ها با مسئولیت 

جلسات توجیهی برای منتی و منتور، هماهنگ بودن 

های درمانی، دانشکده با مسئولین بخشمسئول منتورینگ 

 پایش روند منتورینگ توسط مسئولین.

... درسته که همه اساتید، تجربه کار با دانشجو رو دارند "

ولی منتور بودن توانمندی بیشتری رو میخواد به نظر من 

مسئولین باید در انتخاب استادهای موفق در ارتباط گرفتن 

)شرکت کننده  اشند...با دانشجوها دقت زیادی داشته ب

اجرا شدن منتورینگ با توجه به وسعت   ..." ."(12شماره 
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 های کالن از طرف مدیران داره...اون نیاز به برنامه ریزی

... بیشتر اوقات به حدی " ."(4)شرکت کننده شماره 

مشغله اساتید در زمینه پژوهش و آموزش و دیگر امور 

ی منتورینگ اجرایی سنگین هست که فرصت مفیدی برا

های اختصاص داده به مونه مگر اینکه از تعداد منتینمی

... برای " ."(11)شرکت کننده شماره  هر منتور کم بشه...

های اجرا شدن منتورینگ اهمیت دادن به برگزاری جلسه

توجیهی برای منتی ها و منتورهاخیلی ضروری هست به 

ته و از قرار هست چه اتفاقی بیف طوری که دو طرف بدونند

... برای " ."(7)شرکت کننده شماره  کجا به کجا برسند...

ها در محیط بالینی، جلوگیری از سردرگم بودن منتی 

الزمه که مسئولین منتورینگ هر دانشکده با مسئولین 

 های آموزشی هماهنگ باشند...های بالینی بیمارستانبخش

... هر کاری برای درست " ."(14)شرکت کننده شماره 

انجام شدن احتیاج به پایش داره منتورینگ هم برای اینکه 

به هدف هایی که براش تعریف شده برسه حتماً باید از 

)شرکت کننده  طرف مسئولین مورد پایش قرار بگیره...

 ."(16شماره 

 امکانات فیزيکی -ب

در این زمینه آنچه توسط مصاحبه شوندگان تبیین شد  

ای مجزا و مناسب در بدین قرار می باشد: اختصاص فض

)آموزشی و  دانشکده ها جهت انجام منتورینگ غیر بالینی

 شخصی و...(.

... اتاق اساتید منتور خیلی وقت ها محل تردد سایر "

اساتید و دانشجوها هست خصوصاً وقتی منتور هم اتاقی 

هم داشته باشه در این وضعیت منتی احساس مثبتی نداره 

فهاش رو بیان کنه. الزمه که و با امنیت خاطر نمیتونه حر

محلی مجزا برای منتورینگ غیر بالینی دانشکده ها 

 ."(8)شرکت کننده شماره  اختصاص داده بشه...

 

 مؤلفه های اجتماعی -5

دامنه تاثیرگذاری منتورینگ تنها به دوره دانشجویی 

درصورت انجام  توان گفتمحدود نشده و به جرأت می

های آتی بت آن در سالمث  اصولی منتورینگ، نتایج

بروز مشخص و  شخصی و حرفه ای منتی، زندگی

درخشانی خواهند داشت. درهمین راستا، بالندگی حرفه 

پژوهش  ای و نگرش نوین، دو مضمونی بودند که طی

حاضر، از طریق انجام مصاحبه به دست آمدند. زیر 

های این مضامین عبارت بودند از:  ورود فارغ مجموعه

و متخصصین موفق به جامعه پزشکی کشور، التحصیالن 

 ها.تخصصی منتی توسعه توانمندی

 بالندگی حرفه ای -الف

... وقتی در دوره تحصیل به انواع مشکالت دانشجو "

اهمیت داده بشه، ریشه خیلی از نابسامانی های بعدی از 

بین میره به همین ترتیب افرادی از دانشگاه فارغ التحصیل 

خصیتی و تخصصی موفق هستند. این میشن که از نظر ش

مسئله حتماً باعث بهتر شدن وضعیت جامعه پزشکی کشور 

... اثری که " ."(10)شرکت کننده شماره  هم میشه...

ها داره کاماًل منتورینگ روی توسعه توانایی تخصصی منتی

 محسوس هست و در آینده شغلی اونها تأثیر مثبتی داره...

 ."(13)شرکت کننده شماره 

 نگرش نوين -ب

پایه گذاری دیدگاه و نگرش نوین نسبت به پیامدهای 

اجتماعی منتورینگ طبق نظر مطلعین کلیدی پژوهش 

حاضر، تحت این عبارت بیان شد: ایجاد و تقویت دیدگاه 

مثبت مؤسسات آموزش عالی نسبت به منتورینگ در 

 دوران تحصیل.

ه وجود باعث ب  های منتورینگ... همین اندازه که نتیجه"

آمدن و رشد باور درباره ضرورت اون در جامعه میشه 

خودش خیلی اهمیت داره و مسیر آینده منتورینگ رو در 

)شرکت کننده شماره  کنه...یآموزش عالی هموارتر م

12)". 

 

 مؤلفه های آموزشی -6

هایی که منتورینگ، نقش بسزای خود را در از جمله عرصه

نده و زمینه بهزیستی و بهبود شرایط منتی به ظهور رسا

ارتقاء وی را فراهم می آورد، زمینه آموزشی است. به گونه 

ای که با همراهی گام به گام منتور در این عرصه، 
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گردند. های منتی به تدریج به نقاط قوت وی بدل میضعف

در همین راستا مضامین استخراجی از دیدگاه مصاحبه 

و بهبود  شوندگان به این شرح بودند: حیطه تخصصی

 تحصیلی منتی.

 حیطه تخصصی -الف

کنندگان مضامین این زیرمجموعه، بر اساس بیان شرکت

هم رشته بودن منتی و منتور، به   شامل این موارد بودند:

روز بودن منتور در حیطه دانشی و تخصصی منتی، آشنایی 

 منتور با چینش دروس منتی در ترم های تحصیلی.

زمینه تحصیلی برای منتی مؤثر  ... اگه منتور میخواد در"

)شرکت کننده شماره  باشه باید حتما هم رشته اون باشه...

های مداوم ... منتور باید در حیطه تخصصی مطالعه" ."(14

)شرکت  داشته باشه و علم خودش را به روز نگه داره...

... وقتی منتور در جریان چینش " ."(8کننده شماره 

لف باشه و میزان سختی و دروس منتی در ترم های مخت

های منتی رو بدونه خیلی کاملتر میتونه در آسونی درس

)شرکت  زمینه تحصیلی به منتی خودش کمك کنه...

 ."(6کننده شماره 

 بهبود تحصیلی منتی -ب

زیر مجموعه مرتبط با این مضمون طبق نظر مصاحبه  

پذیر تمرکز بر دانشجویان آسیب  شوندگان عبارت بود از:

 لی و بهبود وضعیت درسی آنان.تحصی

مشکل دارند مثل فهم   ... برای منتی هایی که در، درس"

مطالب، روشهای مطالعه و رفع ایراد منتور میتونه نقش 

مهمی داشته باشه مخصوصاً برای منتی هایی که از نظر 

پذیر تحصیلی معدل، وضعیت جالبی ندارند و آسیب

 ."(1)شرکت کننده شماره  هستند...

 

 های پژوهشیمؤلفه  -7

یکی از زمینه هایی که دانشجویان طی دوران تحصیل، 

نیازمند حمایت و دریافت راهنمایی از اساتید خود می 

همراهی مرحله به مرحله  باشند، حیطه پژوهشی است.

منتور با منتی در این عرصه، باعث هموارتر شدن مسیر 

علم  و پژوهش به عنوان اهرمی قدرتمند در توسعه تحقیق

و دانش، خواهد بود. برنامه های تحقیقاتی، عنوان زیر 

مجموعه این مضمون، مطابق نظر مطلعین کلیدی در 

 پژوهش حاضر می باشد.

 

 برنامه های تحقیقاتی

  زیر مقوله می باشد که عبارتند از: 2این مقوله دارای 

برگزاری کارگاه های پروپوزال نویسی و تدوین مقاله علمی، 

مرتبط با رشته  های پژوهشی کاربردی و نوینهمعرفی زمین

 تحصیلی.

ها در ... منتورها باید برای رفع اشکاالت پژوهشی منتی"

طول ترم کارگاه های روش پروپوزال نویسی و مقاله نویسی 

... برای " ."(10)شرکت کننده شماره  رو راه اندازی کنند...

های همنتور باید زمین اینکه منتی تشویق به پژوهش بشه

 جدید پژوهشی در رشته منتی رو به اون معرفی کنه...

 ."(12)شرکت کننده شماره 

 

 بحث

های مؤثر بر منتورینگ تحقیق حاضر با هدف تعیین مؤلفه 

در حوزه آموزش علوم پزشکی انجام شد. نتایج به دست 

های انسانی، بالینی، آمده از این مطالعه نشان داد که مؤلفه

، آموزشی و پژوهشی بر منتورینگ در ساختاری، اجتماعی

توجه به با حوزه آموزش علوم پزشکی تاثیر بسزایی دارند. 

های انسانی مربوط به منتور، شامل مهارت نتایج، مؤلفه

ارتباط موثر، اسوه بودن، دید موشکافانه، زبان بدن و اخالق 

های شخصیتی منتور باشند. تاثیرگذاری ویژگیمداری می

رفت روند منتورینگ بسیار تعیین کننده بر چگونگی پیش

ور از طریق برقراری روابط غیر رسمی و صمیمانه تاست. من

ای و بالینی آنان را ها زمینه حمایت فردی، حرفهبامنتی

( و همکاران به 13) مهیا می نماید. در پژوهش محمدی

خصوصیات یك منتور ایده آل اشاره شده است از جمله بر 

گوش دهنده فعال و اسوه بودن. در انگیزاننده بودن، 

( و همکاران به مهارت ارتباطی منتور 15) پژوهش شریفی

های صالحیت وی اشاره شده؛ چرا به عنوان یکی از مالک

روانی  -که ارتباط میان منتی و منتور نوعی رابطه روحی 
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قوی همراه باعث اعتماد است. دو پژوهش مذکور با مطالعه 

 حاضر همسویی دارند.

های چنین مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر، مؤلفههم

انسانی مربوط به منتی مانند: انگیزه، صداقت، نصیحت 

مسئولیت پذیری را موثر بر گری و حسپذیری، مطالبه

منتورینگ ذکر کردند. آنچه مسلم است اینکه منتورینگ 

باشد و بر همین ارتباطی دو سویه میان منتی و منتور می

ی نیز بر این گونه ارتباطی اثرگذار اساس خصوصیات منت

های منتور، مثبت، انگیزه است تا آنجا که هر قدر ویژگی

کننده باشند در صورتی که منتی از بخش و ترغیبپ

های فردی مثبتی برخوردار نباشد این روند به شاخص

معنای واقعی اجرا نشده و نمی توان انتظار توسعه و تحول 

( و همکاران طی 16) رابیهمه جانبه منتی را داشت. ض

پژوهشی به اهمیت نقش انگیزه در منتی اشاره نمودند. بر 

عنوان منتی در طرح این اساس دانشجویانی که به

منتورینگ شرکت داشتند از سطح انگیزه ، خودکارآمدی و 

سایر دانشجویان   حس همکاری بیشتری نسبت به

برخوردار بودند. یافته های پژوهشی هیشی 

 (، همچنین گرینوود17) و همکاران (Hishinumaنوما)

(Greenwoodو همکاران ) (نیز مؤید اهمیت 18 )

بوده و از این   خصوصیات شخصیتی منتی بر منتورینگ

 همخوانی می باشند.  لحاظ با پژوهش حاضر دارای

کنندگان در های بالینی از دیگر موارد مد نظر شرکتمؤلفه 

ها، ه نتایج حاصل از مصاحبهاین مطالعه بودند که با توجه ب

ای و خبرگی از عوامل وابسته به این مؤلفه اخالق حرفه

برشمرده شدند. زمانی که در محیط بالینی از ارتباط 

مبتنی بر منتورینگ سخنی به میان می آید، قطعاً یکی از 

ای به منتی توسط ابعاد آن آموزاندن اصول اخالق حرفه

موفقیت در  ون آنمنتور است. صالحیت مهمی که بد

های پذیر نیست. در محیطعرصه بالینی و درمانی امکان

درمانی وجود فرهنگ های مختلف امری بدیهی است و 

های منتورینگ در این عرصه ، تقویت کیفیت یکی از جنبه

، حفظ حریم و اسرار رتعامل با کادر درمانی، همراهان بیما

ناسب است. بیمار و در نهایت مستقر نمودن فضای شغلی م

یافته های مطالعه  پژوهش حاضر در این بعد با نتایج

( هماهنگی دارد. 20) ( و همکارانClayton) کلیتون

( در تبیین نتایج مطالعه 21) کریمی مونقی و یزدی مقدم

داشتند که منتورینگ بر ارتقاء نگرش حرفه ای و بیان  خود

( و 17) خبرگی پرستاران اهمیت بسزایی دارد. هیشی نوما

  منتور از همکاران نیز در نتایج پژوهش خود، برخورداری

های اند. در یافتهنمودهای را عامل مهمی ذکراخالق حرفه

تاثیر اخالق حرفه ای در  ( نیز به22) مطالعه پورحسن

اشاره شده است و از این بعد با پژوهش حاضر   منتورینگ

 دارای همسویی می باشد.

های ساختاری که هش، مؤلفهمطلعین کلیدی در این پژو

شامل دو زیر مقوله مدیریت موثر و امکانات فیزیکی می 

باشد را مورد اشاره قرار دادند. این مؤلفه مربوط است به 

بعد تشکیالتی، اداری و مدیریتی که مسلماً برای پیاده 

سازی این استراتژی کاربردی در سطح دانشگاه به 

شده از جانب مسئوالن ده و برنامه ریزیرهایی گستحمایت

( 23) باشد. محمدی الیاسی و نصیریذیربط نیاز می

ای کاربردی در توسعه انسانی دانسته و منتورینگ را شیوه 

ای است از تدابیر و معتقدند که نوع رسمی آن، مجموعه

های ساختاری و مدیریتی جهت توسعه روابط دستورالعمل

برنامه های کالن منتورشیپی در سازمان که نیازمند تدوین 

و بلندمدت با هدف توسعه فردی نیروی انسانی و توسعه 

( و همکاران در 24) باشد. دانشمندیکارراهه سازمانی می

یافته های پژوهش خود توجه به برگزاری جلسات توجیهی 

را برای پیاده سازی هر چه بهتر منتورینگ ضروری دانسته 

 (Bortnowska & Seiler)( )25 اند. بورتنوسکا و سیلر

ها و روند منتورینگ در سازمان و کنترل موفقیت پایش

های به دست آمده را توسط مدیران امری مهم بیان ناکامی

اند. نتایج دو پژوهش اخیر از لحاظ تاکید بر برگزاری نموده

های جلسات توجیهی و پایش روند منتورینگ، با یافته

 باشند.مطالعه حاضر دارای هماهنگی می

گونه که نتایج مصاحبه با شرکت کنندگان نشان داد، همان

در  مؤلفه های اجتماعی بر اساس دیدگاه مطلعین کلیدی

قالب دو مقوله بالندگی حرفه ای و نگرش نوین توصیف 
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اند. عالوه بر منتی و منتور، مؤسسات آموزش عالی نیز شده

(. 26مند خواهند شد )های منتورینگ بهرهاز مزایای برنامه

( در بیان یافته های 27) و همکاران  (Waddell) لواد

دارند که منتورینگ عاملی مهم در مطالعه خود ابراز می

بالندگی حرفه ای و نیز الگوی نوینی برای دیگر موسسات 

( و 5) باشد. طبق نتایج پژوهش همیلتوندانشگاهی می

همکاران، منتورینگ دانشگاهی باعث بالندگی و ارتقاء 

های یافته .گرددپس از ورود به جامعه میشرایط شغلی 

( از 5) ( و همیلتون27) (، وادل26) پژوهش دانشمندی

 باشند.بعد اجتماعی با مطالعه حاضر دارای همسویی می

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که مصاحبه شوندگان 

های آموزشی با دو زیر مقوله حیطه تخصصی و به مؤلفه

داشتند. حیطه تخصصی در اشارهبهبود وضعیت تحصیلی 

هایی همچون هم رشته بودن منتی و منتور، به روز ویژگی

بودن منتور در حیطه دانشی و تخصصی منتی، آشنایی 

نماید. بهبود وضعیت منتور با چینش دروس منتی بروز می

تحصیلی نیز دارای زیرمجموعه تمرکز بر دانشجویان 

می باشد. یکی از  پذیر تحصیلی و بهبود درسی آنانآسیب

اهداف مهم اجرایی سازی منتورینگ در عرصه آموزش 

ها عالی، برطرف نمودن مشکالت آموزشی و تحصیلی منتی

است که در صورت دستیابی به این مهم به یکی از 

ه عمل ای تحصیل در دوره آموزش عالی جامهرسالت

( و همکاران در پژوهش 16) پوشانیده شده است. ضرابی

به پیشرفت تحصیلی را در روند منتورینگ  خود، توجه

کرده اند. آشنایی و مهارت منتور با حیطه امری مهم قلمداد

ارائه راهنمایی علمی و تحصیلی به   تخصصی منتی برای

( و 13) وی حائز اهمیت است. این امر در مطالعه محمدی

گرفته. برهمین اساس، در همکاران مورد اشاره قرار

ی از کشورها جورسازی منتی و منتور های بسیاردانشگاه

ای از منتور خصوصاً رشته صورت گرفته و اطالعات اولیه

شود تا منتی تحصیلی وی در اختیار منتی قرار داده می

های مطابق همخوان بودن شرایط تحصیلی و سایر اولویت

خویش با منتور مناسب خود، ارتباط منتورشیپی برقرار 

زشی، دستاوردهای پژوهش (. در مؤلفه آمو21) نماید

( و همکاران و 13) محمدی ( و همکاران،16) ضرابی

های مطالعه حاضر ( و همکار با یافته21) کریمی مونقی

 دارای همخوانی می باشد.

از دیگر حیطه هایی که در منتورینگ دانشگاهی قابل  

باشد که توسط شرکت های پژوهشی میتوجه است مؤلفه

ر مورد اشاره قرار گرفت و کنندگان در مطالعه حاض

های پروپوزال نویسی های برگزاری کارگاهمقوله  مشتمل بر

های پژوهشی و تدوین مقاالت علمی و نیز معرفی زمینه

کاربردی و نوین در رشته تحصیلی توسط منتور و ترغیب 

 ( و دانشمندی22) باشد. پورحسنبه پرداختن به آنان می

های پژوهشی به مؤلفه ( و همکاران در مطالعه خود23)

های تحقیق حاضر اشاره داشته و از این لحاظ با یافته

 همسویی دارند.

 

 نتیجه گیری

های با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، مؤلفه

مختلفی بر منتورینگ در حوزه آموزش علوم پزشکی 

تاثیرگذارند که با توجه به اهمیت پیاده سازی گسترده 

وری است تا بیشتر مورد توجه مسئوالن منتورینگ، ضر

مؤلفه، بر  7واقع شود. از دیدگاه مصاحبه شوندگان 

منتورینگ در حوزه آموزش علوم پزشکی مؤثر بودند. با 

های پژوهش حاضر با توجه به اشتراکاتی که میان مؤلفه

سایر مطالعات علمی در همین عرصه وجود دارد، اینگونه 

رشد دانشگاهی به ویژه در به نظر می رسد که مدیران ا

سازی ای به پیادهبایست توجه ویژهحیطه علوم پزشکی می

ها مبذول دارند، چراکه حساسیت رشته و اصالح این مؤلفه

در حیطه علوم پزشکی به حدی  تخصصی و علمی  های

است که به طور مستقیم با سالمت و حیات انسانی سروکار 

ت دانشجویان از ابعاد تقوی داشته و برهمین مبنا ارتقاء و

مختلف، در بهبود عملکرد نظام سالمت کشور تأثیر 

 مشهودی خواهد گذاشت.

از آنجا که منتورینگ دارای زمینه اجرایی وسیعی در 

های تحصیلی گردد، رشتهآموزش عالی است، پیشنهاد می

به طور مجزا مورد ارزیابی در حیطه منتورینگ قرار گرفته 
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ا دیدگاهی کامل تر از آنچه هست و و با تلفیق نتایج آنه

 نده شود.او مدیران ارشد نمای  آنچه باید باشد به مسئولین
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 شود.تحقیق داشتند سپاسگزاری می
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