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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير منتورینگ تلفيقي به عنوان یك راهبرد آموزش و توسعه بر ميزان
یادگيري و یادداري مدیران مياني شركت ایران خودرو دیزل انجام شد .این پژوهش به صورت آزمایشي با طرح
پيش آزمون -پس آزمون با گروه كنترل انجام شد .بدین منظور  42نفر به عنوان مدیر مياني از بين رؤساي كل
شركت به عنوان آزمودنيهاي پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه  02نفره در قالب گروه
آزمایش و گروه كنترل قرار گرفتند .پيش از مداخله آزمایشي ،گروههاي آزمایش و كنترل توسط پيش آزمون
كه برگردان بومي سازي شده از آزمون حل مسئله موسسه مكنزي ميباشد ،مورد ارزیابي قرار گرفتند .گروه
آزمایش به مدت  5ماه در برنامه منتورینگ تلفيقي شركت كردند در حالي كه گروه كنترل در یك دوره
آموزشي حضوري مرسوّم با محتواي مشابه آنچه كه در برنامه منتورینگ در حال پيگيري بود ،شركت كردند .در
پایان گروههاي آزمایش و كنترل در پس آزمون شركت كردند و بعد از  0ماه در همان آزمون جهت اندازه-
گيري ميزان یادداري شركت نمودند .دادهها با استفاده از تحليل كوواریانس چند متغيري(منكووا) مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد كه منتورینگ تلفيقي در ميزان یادگيري یادداري با ()p<2/25
تأثير معناداري داشته است .نتایج این مطالعه نشان داد كه در زمينه توسعه شایستگيهاي مدیران كه مستلزم
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یادگيري در سطوح باالست ،منتورینگ تلفيقي در مقایسه با آموزشهاي مرسوّم ضمن خدمت ،بر یادگيري و
یادداري بيشتري منجر ميشود.

واژگان کليدی :منتورينگ ،منتورينگ تلفيقي ،منتورينگ الكترونيكي ،دانش راهبردی ،شاگردی
شناختي.

مقدمه
مفهوم امروزي منتورینگ نشأت گرفته از ادبيات كالسيك روزگاران گذشته است كه منتور
را شخصي خردمند ،آگاه و پيشرو معرفي ميكند كه راه رشد و شكوفایي را به فرد پيروِ 1خود
نشان ميدهد .پيشينه مفهوم منتورینگ به شعر حماسي هومر 0معروف به اودیسه 9بازميگردد .در
این روایت حماسي ،اودیسه براي شركت در جنگ تروا ،4پسر خود موسوّم به تلهماكوس 5را به
پيرترین دوست و مشاور خود به نام منتور 6ميسپارد .منتور از این پسر مراقبت ميكند و در ضمن
او را ميآموزد ،راهنمایي ميكند و از كودكي به بزرگسالي گام به گام راه و روش زندگي را به
او ميشناساند ،او را رهبري ميكند و طرف مشورت او قرار ميگيرد (هولم .)1272،7تله ماكوس
در اینجا منتي ناميده ميشود ،منتي 8شخصي است كه براي رشد وتوسعه حرفهاي و فردي خویش،
شخص با تجربه و مورد اعتمادي را به عنوان منتور انتخاب ميكند .شخصيت منتور ،خردمندي و
نقش استادي او در مفهوم امروزي منتور نهفته است .منتوري كه در حماسه اودیسه از آن صحبت
ميشود در روزگار ما دوباره ظهور كرده است و اشاره به شخصي دارد كه مجرب ،راهنما و
مشاور است .از نظر روانشناسي ،منتور ،فردي آگاه ،دانا ،با اشراف به مطلب و اتكا به نفس كامل

1. protégé.
0. Homer.
9. Odyssey.
4. Trojan War.
5. Telemachus.
6. Mentor.
7. Holme
8. Mentee
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در مورد موضوع خاص ،1بصير ،فهيم ،خردمند ،مستعد و قادر به موشكافي از ظرایفي است كه در
آن موضوع خاص از دید سایرین پنهان است .بنابراین «منتورینگ سيستمي است كه در آن فردي
مجرب و آگاه ،به فردي كه داراي تجربه كمتري مي باشد كمك ميكند تا در زمينه حرفه
خویش یاد گرفته و رشد نماید» (بِل  .)0220 ،از طرف دیگر منظور از منتورینگ تلفيقي اجراي
برنامه منتورینگ به صورت منتورینگ حضوري و منتورینگ الكترونيكي است كه خود به نوعي
یادگيري تلفيقي محسوب ميگردد« ،یادگيري تلفيقي به معناي ادغام محيطهاي یادگيري مختلف
در یكدیگر است .یادگيري تلفيقي همچنين ميتواند به معناي تركيب روشها ،فنون یا منابع
اطّالعاتي و به كارگيري آنها در یك محيط یادگيري معنيدار كه به طور تعاملي و دو سویه
است ،باشد .عالوه بر این در یادگيري تلفيقي ،محيطهاي حضوري و الكترونيكي با هم تلفيق
ميشوند؛ یادگيري تلفيقي ،اختيارات افراد را به منظور ایجاد كميت و كيفيت بيشتر در تعامالت
انساني در یك محيط یادگيري افزایش ميدهد و ميتواند یك تركيب خوب از تعامالت و
تكنولوژيهایي ایجاد كند كه نتيجه یك اجتماع مورد پشتيباني قرار گرفته ،باشد(مك
دونالد ،0226،0زارعي زواركي و صالحي.)1988 ،
نظریههاي یادگيري مرتبط با منتورینگ عموماً ذیل نظریههاي مبتني بر سازندهگرایي
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طبقهبندي ميشوند .از مهمترین این نظریهها ميتوان به نظریه یادگيري اجتماعي باندورا ،4نظریه
فرهنگي–اجتماعي ویگوتسكي ،5محيط یادگيري شاگردي شناختي 6و یادگيري تلفيقي 7اشاره
نمود .نظریههاي یادگيري پشتيبان علمي و مكمل برنامههاي منتورینگ به حساب ميآیند .در
نظریه باندورا ( )1277آمده است فرد ميتواند از طریق مشاهده رفتار عادي دیگران و كسب
اطّالع از دیگران یاد بگيرد كه ميتواند با منتورینگ مرتبط باشد .دیدگاه ویگوتسكي كه نظریه
1. Personal reflection.
0. Macdonald
9. Constructivism
4. Bandura
5. Vygotsky
6. Cognitive Apprenticeship Learning Environment.
7. Blended Learning
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اجتماعي ـ فرهنگي ناميده ميشود بر نحوهي فرهنگ – ارزشها ،عقاید ،آداب و رسوّم و
مهارتهاي گروه اجتماعي كه به نسل بعدي انتقال ميیابد تمركز ميكند به عقيده ویگوتسكي،
تعامل اجتماعي خصوصا گفتگوهاي یاري بخش با اعضاي آگاهتر جامعه براي اینكه فراگيران،
شيوههاي تفكر و رفتار كردن را كه فرهنگ جامعه را تشكيل ميدهد فراگيري كنند ضروري
هستند .یكي از مفاهيم بارز در نظریه ویگوتسكي مفهوم داربست زني 1است ،این اصطالح از
ابداعات ویگوتسكي )1278( 0است كه اوّلين بار در مقاله وود ،برونر و راس )1276( 9به كار
رفت .برخي ميگویند داربست زني یك تشبيه مناسب براي حمایت حين یادگيري است چون
زماني كه یادگيرنده از آن بي نياز شد ميتواند حذف شود(براون ،كالينز و دوگاید1282 ،4
ص .)90در این بين محيطهاي یادگيري شاگردي شناختي با سيستم منتورینگ همخواني بيشتري
دارد .شاگردي شناختي ،یك راهبرد كالن آموزش و توسعه است و هدف اصلي آن آموزش
روندهایي است كه متخصصان براي انجام وظایف پيچيده به كار ميگيرند .تمركز این یادگيري
كه با نام «یادگيري به واسطه تجربه هدایت شده» شناخته ميشود ،بر مهارتهاي شناختي و
فراشناختي بيش از مهارتهاي فيزیكي و فرآیندهاي استاد-شاگردي سنتي است .به كارگيري
روش شاگردي شناختي ،در مهارتهاي شناختي مستلزم بيروني سازي روندهایي است كه معموال
دروني هستند .با مشاهده فرآیندهایي كه یك شنونده یا خواننده متخصص به آن مياندیشد یا به
اجرا در ميآورد ،این مهارتها ميتواند به فراگير تدریس شود تا مهارتهاي دیگري به
توانایيهاي شخصي او افزوده شود(كالينز ،براون و نيومن ،1282،5ص.)548-457
اِكمن )0222( 6پژوهشي با عنوان«منتورینگ رسمي و برنامه هاي كارآموزي براي مدیران
جدید» با هدف ترسيم جایگاه منتورینگ رسمي در آموزش مدیران جدید انجام داده است ،به
این نتيجه رسيده است كه منتورینگ رسمي به عنوان یكي از مهمترین جنبههاي آموزشهاي
1. Scaffolding
0. Vygotsky
9. Wood, Bruner, and Ross
4. J. S. Brown, Collins,& Duguid
5. Collins, A., J. S. Brown, and S. E. Newman
6. Jane Adele Eichman
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حرفه اي در محيطهاي پيچيده سازماني و صنعتي در حال افزایش است .با پيچيده تر شدن
وظایف و عملكردهاي سازماني ،سازمانها بيشتر به دنبال فراهم سازي موقعيتهاي منتورینگ
براي كاركنان خود هستند .اخيرا بيست ایالت در امریكا از برنامههاي منتورینگ براي مدیران
جدید خود استفاده نمودهاند.
به نظر آلمان و كالرك )0222( 1منتورینگ نه تنها مانع درجا زدن كاركنان نميشود بلكه
به پيشرفت آنان كمك ميكند و عملكرد كاركنان را بهبود ميبخشد و ابزاري پایا براي توسعه
مدیران آینده سازمان و ارتقاي مهارتهاي شغلي كساني ميشود كه در این برنامه شركت
دارند .بيچ )0229(0تأكيد ميكند كه در مطالعه جامعه ایاالت متحده در حوزه آموزش و توسعه
مشخص شد منتورینگ عنصري كليدي در توسعه و موفقيت شغلي است و دي جاناز و
وایتينگ )0224(9تأكيد دارند كه بيش از  62درصد از مؤسسات بزرگ و موفق از برنامه
منتورینگ مشابهي براي توسعه منابع انساني خود استفاده كردهاند .عبدالسالم )0212( 4در
پژوهشي با عنوان «منتورینگ الكترونيكي :مطالعه كمي براي اندازه گيري اثربخشي منتورینگ
الكترونيكي در مقایسه با منتورینگ رو در رو» به این نتيجه رسيده است كه روابط در منتورینگ
رو در رو در مقایسه با منتورینگ الكترونيكي به ارتقاي بيشتر مدیران منجر ميشود در حاليكه
تفاوتي بين فراهم سازي فرصتهاي یادگيري در دو روش مذكور وجود نداشت.
پژوهش حاضر بر اساس اعالم نياز شركت ایران خودرو دیزل در جهت آزمایش و مطالعه
تأثير منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي در بهسازي مدیران مياني در زمينه
دانش راهبردي تدوین شده است .مسئله اصلي پژوهش حاضر شناخت تأثير یك استراتژي
آموزش انفرادي تمام عيار ميزان یادگيري و یادداري دانش راهبردي مدیران ميباشد .آموزش-
هاي رسمي نظير آنچه در دانشگاهها ارائه ميشود ،صرفا دانش حيطهاي 5الزم ،نظير مفاهيم ،اصول

1. Alleman, Clark
0. Biech
9. Whiting, de Janasz
4. Abdussalam A. Khan
5. Domain knowledge
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و روش كار 1را براي مدیران فراهم ميسازد .اما در صحنه عمل و در محيطهاي واقعي كار،
مدیران به صرف داشتن دانش حيطهاي قادر به حل مسائل پيش رو نيستند بلكه به دانش راهبردي
شامل كشف مسئله و كنترل دانش ،نياز دارند .دانش راهبردي از تجربه بدست ميآید اما كسب
تجربه در مشاغل حساسي چون مدیریت هميشه آسان بدست نميآید و اتخاذ شيوه آزمایش و
خطا در كسب تجربه هزینه بر بوده و براي پيشبرد استراتژيهاي سازماني مناسب نيست.
با توجه به اینكه از یك طرف بيشتر برنامهها و پژوهشهاي انجام شده در سطح جهاني
مربوط به منتورینگ در حوزه آموزش مدیران مطرح شده و از طرف دیگر در كشورمان ایران
اوّالً برنامه منتورینگ تا به حال به صورت عملي مطرح و بهكارگيري نشده و ثانياً اینكه در زمينه
آموزش مدیران كه از ضعفهاي اساسي نظام آموزشي ما محسوب ميگردد ،راهبرد آموزشي
مناسبي توسعه پيدا نكرده است بنابراین پژوهش حاضر با اهداف:

 توليد دانش كاربردي در زمينه طراحي محيطهاي یادگيري مبتني بر منتورینگ تلفيقي.
 توسعه ابزارها و راهبردهاي مناسب براي بهسازي دانش راهبردي مدیران سطح مياني.

 تعيين ميزان اثر بخشي منتورینگ تلفيقي بر ميزان یادگيري و یادداريِ دانش راهبردي
مدیران سطح مياني.
و همچنين در پي یافتن پاسخ این سؤال كه «منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش
راهبردي چه تأثيري در ميزان یادگيري و یادداري دارد؟» تدوین شد .فرضيههاي پژوهش
عبارتاند از:
منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادگيري دانش راهبردي
مدیران سطح مياني تأثير دارد.
منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادداري دانش راهبردي
مدیران سطح مياني تأثير دارد.

1. Conceptual, Factual, and Procedural knowledge

تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربستزنی دانش راهبردي بر میزان...

7

روش
طرح این پژوهش به شيوه آزمایشي شامل پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل ميباشد.
همچنين در چارچوب این طرح با هدف سنجش ميزان ماندگاري یادگيري مدیران سطح مياني از
آزمون یادداري استفاده شد .این آزمون  0ماه بعد از اجراي پس آزمون انجام شد .جامعه آماري این
پژوهش شامل تمامي مدیران شركت ایران خودرو دیزل در سطح رئيس كل است كه تعداد آنها
 65نفر ميباشد كه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده  42نفر از بين آنها به عنوان نمونه
انتخاب شدند و در دو گروه  02نفره در قالب گروه كنترل و گروه آزمایش قرار گرفتند .در بسياري
از منابع(گال و دیگران1986،؛ بيابانگرد1984،؛سرمد ،بازرگان وحجازي )1972 ،حداقل حجم نمونه
براي طرحهاي آزمایشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل  15نفر در هر گروه ذكر شده
است .در این پژوهش حداقل حجم نمونه  02نفر در هر گروه به دليل ماهيت و موضوع پژوهش،
انتخاب شد.
نظر به اینكه این پژوهش تأثير منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر
ميزان یادگيري و یادداري مدیران شركت ایران خودرو دیزل را مورد اندازه گيري قرار داده
است بنابراین متغير مستقل این پژوهش ،منتورینگ تلفيقي است كه با رویكرد داربست زني
اجرا شده است .منظور از دانش راهبردي مهارتهاي حل مسئله و تصميم گيري ميباشد كه از
مدل شایستگي منابع انساني شركت ایران خودرو دیزل استخراج شده است ،یادگيري و
یادداري متغيرهاي وابسته پژوهش محسوب ميگردند.
در این پژوهش از آزمون بومي سازي شده مؤسسه بين المللي مكنزي 1به عنوان ابزار پژوهش
استفاده شده است این آزمون براي اندازه گيري مهارتهاي حل مسئله و تصميمگيري طراحي شده
است .نظر به اینكه از بين شایستگيهاي مدیران ،مندرج در مدل شایستگي مدیران شركت ایران
خودرو دیزل ،مهارتهاي حل مسئله و تصميمگيري به عنوان محتواي آموزش و توسعه براي گروه
آزمایش(منتورینگ) و گروه كنترل(افراد شركت كننده در دوره آموزشي حل مسئله و تصميم
گيري) انتخاب شد ،آزمون حل مسئله مؤسسه مكنزي براي اندازهگيري ميزان یادگيري و یادداري
انتخاب شد .محتواي آزمون حالت سناریویي داشت به این صورت كه در آزمون ،ابتدا سناریوي از
وضعيت شركت (یك شركت خارجي) مطرح ميشود و سپس سؤاالتي بر اساس آن مطرح مي-
1. Mackenzie Institute
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گردد .نظر به اینكه آزمون مورد اشاره در سطح بين المللي یك ابزار سنجش استاندارد محسوب
ميشود و از طرف دیگر محتواي آن براي استفاده در كشور ایران كاربرد نداشت ،بنابراین الزم بود
تا آزمون مذكور براي كاربردي شدن بومي سازي گردد ،بنابراین آزمون بر اساس موضوعات كاري
شركت ایران خودرو دیزل بومي سازي گردید .براي تعيين روایي از روایي محتوا با استفاده از نظر
متخصّصين بهره گرفته شد .ضریب پایایي پيش آزمون ،پس آزمون و همچنين آزمون یادداري از
طریق روش دو نيمه كردن 1آزمون و با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس 0مورد محاسبه قرار
گرفت كه عدد  2/85بدست آمد كه سطح خوبي از پایایي را نشان ميدهد « .در روش دو نيمه
كردن ،آزمون به طور مصنوعي به دو نيمه تقسيم و همبستگي بين نمره هاي هر فرد در آن دو نيمه
محاسبه ميشود»(بيابانگرد 1984،ص.)948
براي جمع آوري دادهها قبل از اجراي متغير آزمایش(منتورینگ تلفيقي) پيش آزمون بر روي
هر دو گروه آزمایش و كنترل اجرا گردید .با توجه به اینكه شركت كنندگان اصلي این پژوهش
شامل آزمودنيها و شركت كنندگان مكمل شامل منتورها و پرسنل شاغل در اداره كل آموزش
شركت ،با سيستم منتورینگ آشنایي نداشتند ،ابتدا چندین دوره آموزشي فشرده تحت عنوان
«آشنایي با منتورینگ» توسط پژوهشگر اجرا شد .نظر به اینكه پژوهش در داخل یك سازمان
انجام ميشد الزم بود تا به دالیل قانوني و همچنين ایجاد ادبيات و درك مشترك از سيستم
منتورینگ ،شيوه نامه و فرمهاي اجرایي در این زمينه طراحي و توسعه یابد كه همه این ملزومات
بعد از یكسري مطالعه وقت گير توسط پژوهشگر ،طراحي و توسعه داده شد .سپس نمونههاي
انتخاب شده در 0گروه  02نفري آزمایش و كنترل قرار گرفتند ،در ادامه گروه آزمایش به مدت
 5ماه براي توسعه مهارتهاي حل مسئله و تصميم گيري خود در برنامه منتورینگ تلفيقي شركت
كردند ،بدین صورت كه هركدام از آزمودنيهاي گروه آزمایش –كه در اینجا منتي یا همان
شاگرد (درفرهنگ ایراني) ناميده مي شدند-با یك منتور برطبق آموزشهاي دریافتي ،شيوه نامه و
چارچوب پژوهش ،وارد رابطه شدند .بر طبق چارچوب پژوهش هر جفت منتي و منتور باید در
طول هر هفته حداقل یك جلسه حضوري با توافق ،برگزار ميكردند و همراستا با رابطه حضوري
1. Split. halves
0. Spss
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باید در رابطه الكترونيكي نيز كه قبال توسط پژوهشگر در فضاي گوگل گروپ 1تعریف شده بود
به صورت ایجاد بحث/سؤال جدید و پاسخ به بحثها/نظردهي به بحثها به صورت دو جانبه
مشاركت ميكردند .در این روابط حضوري و الكترونيكي مباحث مختلف كاري ،شخصي و
سازماني با رویكرد حل مسئله و تصميمگيري پيگيري ميشد .آزمودنيها در كل  5ماه در برنامه
منتورینگ تلفيقي مشاركت داشتند .اما درهمين حين به گروه كنترل ،مهارتهاي حل مسئله و
تصميم گيري در قالب یك دوره آموزشي حضوري مرسوّم شركت ،آموزش داده شد .نظر به
اینكه هر دو گروه آزمایش و كنترل طبق طرح پژوهش ،برنامه منتورینگ و دوره آموزشي را
باید به صورت تلفيقي (هم حضوري و هم الكترونيكي) دنبال ميكردند بنابراین امكانات
الكترونيكي شامل ارتباط از طریق گوگل گروپ جهت تعامالت آموزشي الكترونيكي براي هر
دوگروه فراهم شد .هر دو گروه بر اساس قالب یكسان حضوري و الكترونيكي ولي با راهبرد
آموزش و توسعه متفاوت تحت آموزش قرار گرفتند و در پایان پس آزمون براي اندازهگيري
ميزان یادگيري اجرا شد0 .ماه بعد از اجراي پس آزمون ،همين آزمون مجدداً براي ارزیابي
ميزان یادداري بر روي گروه آزمایش و كنترل اجرا شد.
براي تجزیه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس ابتدا شاخصهاي آمار
توصيفي محاسبه گردیده و سپس براي براي تعميم نتایج حاصل از پس آزمون و آزمون
یادداري از تحليل كوواریانس 0چند متغيري(منكووا)9استفاده شد« .روش مناسب آماري براي
طرح آزمایشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل ،استفاده از تحليل كوواریانس است
كه در آن ميانگين پس آزمون گروه آزمایشي با ميانگين پسآزمون گروه گواه مقایسه شده و
نمرههاي پيشآزمون به عنوان متغير كمكي به كار گرفته ميشوند»(گال و
دیگران،0224،ترجمه نصر و دیگران  ،1986ص.)861

1. Google group
0. Covariance
9. Mancova
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يافتهها
در این پژوهش دادههاي بدست آمده از اجراي پيش آزمون ،پس آزمون و آزمون یادداري
مورد تحليل آماري قرار گرفت .دوفرضيه پژوهش عبارت بودند از:
فرضيه اوّل :منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادگيري دانش
راهبردي مدیران سطح مياني تأثير دارد.
فرضيه دوّم :منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادداري دانش
راهبردي مدیران سطح مياني تأثير دارد.
براي تجزیه وتحليل دادههاي بدست آمده با در نظر داشتن اینكه این پژوهش شامل دوّمتغير
وابسته بوده و همچنين از پيش آزمون استفاده شده است از تحليل كواریانس چند متغيري(منكووا)
استفاده شد ،علّت این امر حذف اثر پيش آزمون بر دادههاي حاصل از پس آزمون وآزمون
یادداري ميباشد .برتري این آزمون نسبت به آزمونهاي دیگر مانند منووا 1در این است كه در
آزمون مانكووا تأثير نمرات در پيش آزمون در نظر گرفته ميشود .تحليل كوواریانس تركيب
رگرسيون و تحليل واریانس است كه یك روش كنترل آماري است چرا كه در تحليل پيش
آزمون و پسآزمون نمرات پيش آزمون را به عنوان یك متغير كمكي در نظر ميگيرد كه به
صورت یك متغير پيوسته جزء یكي از منابع تغييرات پس آزمون است .اثر آن در تحقيق كنترل
نشده است و به طور بالقوه ميتواند نمرات پس آزمون را تحت تأثير قرار دهد (كيرك .) 1280 ،
جدول  .1آمار توصيفي گروه كنترل و آزمايش درآزمونهای يادگيری و يادداری
آمار توصيفي
آزمون
پس آزمون

آزمون یادداري

گروهها

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد آزمودنيها

گروه آزمایش

36.2000

1.98945

20

گروه كنترل

27.2000

3.69352

20

كل

31.7000

5.41697

40

گروه آزمایش

33.8500

2.39022

20

گروه كنترل

20.5500

4.41856

20

كل

27.2000

7.59284

40
1. Manova
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در جدول ( )1شاخصهاي آماري مربوط به اجراي پس آزمون و آزمون یادداري (پيگيري)
در گروه كنترل و آزمایش به نمایش در آمده است .در این جدول ميانگين و انحراف استاندارد
هر دو گروه در پس آزمون و آزمون یادداري به تفكيك بيان شده است.

به منظور استفاده از آزمون مانكووا الزم است  0فرض اصلي مبني بر همساني ماتریس
واریانس وكوواریانس و تجانس واریانس وجود داشته باشد .در اینجا به بررسي وجود این
مفروضهها اشاره شده است:
الف) بررسي نرمال بودن چند متغيري دادهها به وسيله آزمون باكس صورت گرفت .اگر چه
آزمون باكس عمالً براي ماتریس واریانس وكوواریانس صورت ميگيرد .برقراري این ماتریس
به طور غير مستقيم نشان از نرمال بودن چند متغيري ميباشد .بررسي این آزمون نشان داد كه
این مفروضه برقرار نيست .با این همه از آنجایي كه مهمترین مشكل عدم برقراري این مفروضه
افزایش امكان خطاي نوع اوّل است .پایين در نظر گرفتن آلفا این نقيصه را جبران ميكند ،از
طرفي آزمون منكووا نسبت به این مفروضه به مقدار زیاد مقاوم است.
جدول .2آزمون باكس برای بررسي وجود همساني
Box's Test of Equality of Covariance Matrices1
Box's M

F

df1

df2

Sig.

16.707

5.251

3

259920.000

.001

براي تعيين یكساني واریانسها از آزمون لوین 0استفاده شد .همانطور كه در جدول دیده
مي شود آزمون لوین معني دار نشده است بنابراین این مفروضه برقرار است به عبارت دیگر
شرط برابري واریانس ها برقرار ميباشد و محدودیتي براي آزمون منكووا وجود ندارد.

1. Design: Intercept + pretest + group * pretest
0. Levene's Test
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جدول .3نتايج آزمون منکووا به شيوه ويلک وهتلينگ
آزمون چند متغيري1

اثر

مقدار

36.000 2.000 85.647

.000

هتلينگ

36.000 2.000 85.647 4.758

.000

ویلك

.756

5.808

36.000 2.000

.007

هتلينگ

.323

5.808

36.000 2.000

.007

ویلك

.230

36.000 2.000 60.424

.000

36.000 2.000 60.424 3.357

.000

ویلك
بينابين
پيش آزمون
گروه*پيش آزمون

هتلينگ

.174

F

فرضيهdf

خطايdf

Sig.

همانطور كه در جدول ( )9مشاهده ميشود مقدار  Fكل در گروههاي كنترل و آزمایش
برابر با  62.404ميباشد .بنابراین ميتوان استنباط كرد با اطمينان  25درصد( )α= 2.25بين
گروههاي آزمایش وكنترل در ميزان یادگيري و یادداري تفاوت معني داري وجود دارد .به
عبارت دیگر تأثير منتورینگ تلفيقي بر ميزان یادگيري و یادداري مدیران مياني شركت ایران
خودرو دیزل مؤثر و معنادار است( .)p<2.25همچنين مقدار  Fبدست آمده در بخش بينابين
برابر با  ، 85.647با اطمينان  25درصد ( )α= 2.25بيانگر این موضوع است كه روند رشد
یادگيري در دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت معني داري وجود دارد.
بنابراین با تحليل كوواریانس چند متغيري و حذف اثر پيش آزمون بر طبق نتيجه بدست
آمده هر دو فرضيه پژوهش مورد تأیيد قرار گرفت.
براي بررسي اثر منتورینگ تلفيقي بر هریك از متغيرهاي وابسته با در نظر گرفتن اثر پيش
آزمون جدول زیر اطّالعات مناسبي را ارائه داده است:

1. Multivariate Tests
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جدول .4نتايج آزمون منکووا(آزمون تأثير بين موضوعي)
منبع
مدل اصالح شده
پيش آزمون
گروه*پيش آزمون
خطا
كل
كل اصالح شده

متغيرهاي وابسته

مجموع مربعات

درجات
آزادي

1

ميانگين مربعات

F

Sig.

پس آزمون

807.601

2

.000 44.361 403.800

آزمون یادداري

1649.390

2

.000 50.940 824.695

پس آزمون

91.972

1

.003 10.104 91.972

آزمون یادداري

75.513

1

.037 4.664

پس آزمون

623.587

1

.000 68.506 623.587

آزمون یادداري

1434.778

1

.000 88.624 1434.778

پس آزمون

336.799

37

9.103

آزمون یادداري

599.010

37

16.189

پس آزمون

41340.000

40

آزمون یادداري

31842.000

40

پس آزمون

1144.400

39

آزمون یادداري

2248.400

39

75.513

با در نظر گرفتن اثر پيش آزمون همانطور كه در جدول( )5مشاهدهمي شود تأثير منتورینگ
تلفيقي بر متغيرهاي وابسته یادگيري و یادداري معني دار است.
بنابر نتایج بدست آمده از تحليل منكووا ميانگينهاي اصالح شده به صورت زیر ميباشد:
جدول .5ميانگينهای تصحيح شده
متغير وابسته
پس آزمون
آزمون یادداري

خطاي

حدود اطمينان  25درصد

گروه

ميانگين

آزمایش

35.391

.653

كنترل

27.619

.686

26.229

آزمایش

32.798

.871

31.034

34.563

كنترل

21.010

.915

19.156

22.863

استاندارد

كرانه پایين

كرانه باال

34.068

36.714
29.009

1. Tests of Between. Subjects Effects
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بحث و نتيجه گيری
بنابر تجربه چندین ساله پژوهشگر در حوزه آموزشهاي سازماني در بخش صنایع
خودروسازي ،آموزش مدیران به دالیل مختلفي ناموفق بوده است ،آموزشهاي رسمي نظير
آنچه در دانشگاهها ارائه ميشود ،صرفا دانش حيطهاي الزم ،نظير مفاهيم ،اصول و روش كار را
براي مدیران فراهم ميسازد اما در صحنه عمل و در محيطهاي واقعي كار ،مدیران به صرف
داشتن دانش حيطه اي قادر به حل مسائل پيش رو نيستند بلكه به دانش راهبردي شامل كشف
مسئله و كنترل دانش ،نياز دارند .دانش راهبردي از تجربه بدست ميآید اما كسب تجربه در
مشاغل حساسي چون مدیریت هميشه آسان بدست نميآید و اتخاذ شيوه آزمایش و خطا در
كسب تجربه هزینه بر بوده و براي پيشبرد استراتژيهاي سازماني مناسب نيست.
پژوهش حاضر با هدف توليد دانش كاربردي در زمينه طراحي محيطهاي یادگيري مبتني بر
منتورینگ تلفيقي ،توسعه ابزارها و راهبردهاي مناسب براي بهسازي دانش راهبردي مدیران
سطح مياني و همچنين تعيين ميزان اثر بخشي منتورینگ تلفيقي بر ميزان یادگيري و یادداريِ
دانش راهبردي مدیران سطح مياني انجام شد .بر همين اساسي سؤال پژوهش مطرح شد:
«منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي چه تأثيري در ميزان یادگيري و
یادداري دارد؟» و بر اساس آن دو فرضيه طرح شد .فرضيههاي مطرح شده ،با هدف اثبات تأثير
مثبت منتورینگ تلفيقي به عنوان یك راهبرد آموزش و توسعه كارآمد بر ميزان یادگيري و
یادداري مدیران مياني تدوین شد .یافتههاي پژوهش نشان داد كه منتورینگ تلفيقي به عنوان
یك متغير مستقل بر هر دو متغير وابسته تأثير معنادارتري دارد و نتایج زیر حاصل شد:
 .1منتور ینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادگيري دانش
راهبردي مدیران سطح مياني تأثير دارد.
 .2منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادداري دانش
راهبردي مدیران سطح مياني تأثير دارد.
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در تفسير این یافتهها ميتوان گفت :كه«یادگيري به شيوههاي مختلف كه با توسعه مناسب
كاركنان در ارتباط است روي مي دهد ،اروت )0222( 1به سه نوع یادگيري اشاره ميكند كه به
هدف یادگيرنده بستگي دارند و این انواع یادگيري عبارتند از یادگيري پنهان( 2نوعي از
یادگيري كه ناآگاهانه روي ميدهد) یادگيري واكنشي( 3نوعي یادگيري كه در نتيجه نياز به
اطّالعات روي ميدهد) و یادگيري عمدي( 4نوعي یادگيري كه در آن عمداً زمان خاصي براي
مطالعه در نظر گرفته ميشود) ،نكته مهم این است كه اگر ميخواهيم نيازهاي متفاوتي را بر
آورده سازیم باید توسعه مؤثر كاركنان را به اشكال و اندازههاي مختلف انجام دهيم» (مك
دونالد ،0226،ترجمه زارعي زواركي و صالحي ،1988 ،ص .)009-000در ارتباط با یافتههاي
پژوهشي ،در مورد فرضيه اوّل یعني تأثير منتورینگ تلفيقي بر یادگيري ،اینكه در این پژوهش،
ميانگين بدست در پس آزمون را به عنوان شاخصي براي اندازه گيري ميزان یادگيري بكار
بردهایم .نظر به اینكه در سيستم منتورینگ تلفيقي افراد به صورت یك به یك و انفرادي ،با
منتور خودشان رابطهاي با هدف یادگيري و توسعه شایستگيها برقرار كردند بنابراین یك
محيط یادگيري انفرادي شده تمام عيار خلق شد .منتيها یا همان گروه آزمایش در مورد
مباحث مطرح ،از ابعاد مختلف شناختي ،رواني حركتي و نگرشي وارد یك گفتگوي تعاملي
شدند ،در مقابل عليرغم اینكه گروه كنترل با راهبرد آموزشي متفاوت ولي محتواي مشابه گروه
آزمایش آموزش دیدند ولي با توجه به اینكه فرصتهاي تعامل یك به یك مدرس و فراگيران
در این شيوه به حداقل خود ميرسيد فرصتهاي تعامل براي یادگيري عميق تر كمتر ایجاد شد،
اما در شيوه منتورینگ تلفيقي ،منتيها فرصت ساختن دانش شخصي به صورتي اثربخش را
بدست آوردند كه نتيجه آن در دادههاي حاصل از آزمون یادگيري قابل مشاهده است .نكته
دیگري كه در تأیيد فرضيه اوّل پژوهش موثر بود تعهد منتيها در گروه آزمایش نسبت به
ارتباط الكترونيكي از طریق گوگل گروپ و ایميل بود ،منتيها و منتورها بر طبق یك توافق
1. Eraut
0. Implicit
9. Reactive
4. Deliberative
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نامه اوّل يه و همچنين به خاطر اینكه هر منتور فقط بایك منتي در ارتباط بود بنابراین زمان بيشتري
را براي تعامالت آموزشي و توسعه در محيط الكترونيكي اختصاص ميدادند .در واقع ایجاد
ارتباط با زمانبندي توافق شده با هدف آموزش ،یادگيري و توسعه فردي مبتني بر تعامل از
مهمترین ویژگيهاي برنامه منتورینگ محسوب ميشود.
اما در مورد فرضيه دوّم اینكه ميانگين بدست آمده از اجراي آزمون حل مسئله و تصميم-
گيري به عنوان شاخصي براي اندازهگيري ميزان یادداري بكار بردهایم .این آزمون بعد از  0ماه
بر روي گروه كنترل و آزمایش انجام شد .با توجه به اینكه تحليل دادهها با استفاده ار تحليل
كوواریانس انجام شد تأثير منتورینگ تلفيقي در ميزان یادداري در سطح معني دار قرار داشت.
بر اساس فرضيه دوّم یادداري موارد یادگرفته شده در گروه آزمایش كه با راهبرد منتورینگ
تلفيقي مهارت حل مسئله و تصميمگيري خود را توسعه ميدادند موثرتر از گروه كنترل مي-
باشد .در تفسير نتایج بدست آمده با توجه به مشاهدات پژوهشگر چون روابط منتور و منتي در
گروه آزمایش عالوه بر ارتباط رسمي كه در حين این پژوهش وجود داشت ميتواند بعد از
اتمام پژوهش در قالب روابط غير رسمي نيز ادامه یابد بنابراین بخشي از نتایج مرتبط با فرضيه
دوّم ميتواند متأثر از این موضوع باشد .منتورینگ غير رسمي ،رابطهاي خود انگيخته بين منتور
و شاگرد است .از این نوع منتورینگ نميتوان توقع تأثيرگذاري زیادي داشت و اجراي آن
سادهتر و تأثير آن در مقایسه با منتورینگ رسمي كمتر است ،زیرا منتورینگ رسمي اهداف
خاصي را دنبال ميكند .منتورینگ غير رسمي را معموآل شاگرداني بر ميگزینند كه طالب
پيشرفت و یادگيري از افراد با تجربه هستند .باندستام ،برگرن و اليسون ( )0222منتورینگ غير
رسمي را روش معمول و رایج منتورینگ ميدانند كه در آن یك شخص مجرب ،در خصوص
پيشرفت شغلي به كسي كه كم تجربه است مشاوره ميدهد اما التزام رسمي بين آنها وجود
ندارد(سينگ ،بينز و وینيكمب .)0220 ، 1اما علّت اصلي این نتيجه را باید در ماهيت منتورینگ
جستجو كرد با توجه به اینكه تعامالت آموزشي و توسعهاي در گروه آزمایش نسبت به گروه
كنترل بيشتر اتفاق افتاده است بنابراین تجربه یادگيرنده در این گروه بيشتر بوده است و در این
1. Singh, V., Bains, D., & Vinnicombe
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ميان هرچه یادگيرنده تج ربه یادگيري و تعامل بيشتري در فرآیند یادگيري داشته باشد بنابراین
ميزان یادداري بيشتر خواهد شد.
تلفيق منتورینگ حضوري با منتورینگ الكترونيكي در حال حاضر به دليل افزایش سرعت
تحوالت در دنياي كسب و كار امروز ،راه حل مناسبي براي تسریع توسعه مدیران محسوب
ميشود .با این حال محيط الكترونيكي تنها ابزاري براي اشاعه مؤثر منتورینگ است منتورینگ
یك راهبرد و فرآیند رابطه اي براي توسعه مدیران است كه براي خلق محيط یادگيري
شاگردي-شناختي به كار ميرود و تا اندازهاي با شاگردي شناختي همپوشاني نيز دارد اما
شاگردي شناختي ،چارچوب محيط یادگيري را در سطح نظري پشتيباني ميكند در حالي كه
منتورینگ ،عناصر ،راهبردها ،ترتيب و توالي و مهمتر از همه ایجاد و ارزشيابي چنين محيطي را
با توجه به شرایط محيطهاي مختلف یادگيري و شرایط منتيها مناسب سازي ميكند .به واقع
محيط یادگيري شاگردي -شناختي نقشه را ارائه ميكند ،ولي سيستم منتورینگ نقشه ارائه شده
را براي اجرا با در نظر داشتن شرایط مختلف منتيها ،باز آرایي و عملياتي مينماید .مباني نظري
حمایت كننده منتورینگ را ميتوان در چارچوب نظریه یادگيري سازندهگرایي به ویژه در
نظریه یادگيري فرهنگي-اجتماعي ویگوتسكي و نظریه یادگيري اجتماعي باندورا یافت .از
منتورینگ ميتوان در انتقال تجارب در مراحل پيشرفته شناخت و مهارت براي مشاغل مختلف
نظير مدیریّت ،خلباني ،پرستاري ،مدرسين ،تكنسينها و غيره استفاده نمود ،جایي كه روشهاي
آموزشي سنتي قادر به بر آورده كردن نيازهاي آموزشي این مشاغل در سطح پيشرفته نيستند.
تأثير مثبت منتورینگ در موفقيت تحصيلي ،شغلي و پيشرفت شخصي در دنياي امروز
موضوعي جدید و مورد توجه است .پيشرفتهاي فناوري به ویژه در حوزه ارتباطات از طریق
رایانه مانند ایميل ،گفتگوي زنده ،نشستهاي اینترنتي و كنفرانسهاي كامپيوتري كمك
بزرگي به رشد منتورینگ كرده است(بيرما و مريام .)0220،1گرینبرگر ،نئو و وانگ)0222(0

1. Bierema & Merriam
0. Noe ،Wang & Greenberger
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معتقدند منتورینگ به عنوان ابزاري كارآمد در آموزش مدیران قبول عام یافته است زیرا زمينه
موفقيت و رضایت شغلي آنان را فراهم ميآورد (آندرهيل.)0226،1
بيرما و مريام )0220( 0معتقدند منتورینگ به عنوان عاملي مؤثر در رشد و موفقيت فردي و
تخصّصي در اواخر دهه  1272مطرح شد و برنامه منتورینگ در مدارس ،سازمانها و مراكز
حرفه آموزي به اجرا درآمد .از آن تاریخ به بعد سازمانها مدلهاي گوناگوني از روابط
منتورینگ را براي توسعه منابع انساني آینده و ارتقاي پتانسيل مدیریّتي به كار بردند .مالك
تأثيرگذاري برنامههاي منتورینگ ،موفقيت آنها در انتقال دانش مدیریّتي است(جانسون و
ریدلي.)0224،9
مورفي )0225(4ميافزاید ،سازمانهایي كه از برنامههاي منتورینگ استفاده ميكنند در
آموزش مهارتها و توانایيهاي مورد نياز مدیران آینده موفقتر هستند .برنامههاي منتورینگ
رسمي ،رویكردي پویا در تربيت و توسعه كاركنان كمتجربهتر از طریق همكار نمودن آنان با
كاركنان مجرب در محقق نمودن هدفي واحد با در نظر گرفتن نقش استاد-شاگردي بر مبناي
دانش سازماني و تخصّصي است (گيبس .)1224،5استفاده از روابط منتورینگ در انتقال دانش
سازماني بين كاركنان ،تاكنون به موفقيت انجاميده است .كانينگهام )1229(6در گزارش
نظرسنجي كه توسط موراي )0221(7انجام شد ميگوید فقط  18درصد از سازمانها از
برنامههاي رسمي منتورینگ استفاده ميكنند در حاليكه اكثر سازمانها در بررسي برنامههاي
رسمي منتورینگ به نتایج مطلوبي رسيدهاند و خواستار استفاده از آن هستند .لوین )0226(8نظر
دیگري دارد و معتقد است  9درصد تا  4درصد برنامههاي منتورینگ ،رسمي و نظاممند و مابقي
1. Underhill
 Merriamو 0. Bierema
9. Johnson & Ridley
4. Murphy
5. Gibbs
6. Cunningham

7. Murray
8. Levine
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غير رسمي هستند .برنامههاي رسمي منتورینگ در سازمانها از نظر كارآمدي در آموزش
كاركنان ارزیابي شدهاند.
در بررسي دورههاي آموزشي كه در حال حاضر در سازمانهاي ایراني براي بهسازي دانش و
مهارت مدیران برگزار ميشود ،از روشهاي سنتي نظير تشكيل كالس ،شركت در سمينار،
همایشها و در اختيار قرار دادن نرم افزارهاي آموزشي و كتابهاي الكترونيكي استفاده ميشود
اما همه این راهبردها و تمهيدات آموزشي صرفاّ دانش حيطهاي شامل دانش مفهومي ،حقایق و
دانش روش كاري مدیران را افزایش ميدهد ،اما مدیران در عصر جهاني سازي كه محيط رقابتي
در كسب و كار از مهمترین خصوصيت آن محسوب ميگردد عالوه بر دانش حيطهاي به دانش
راهبردي 1شامل ( )1راهبردهاي اكتشافي 0نظير تكنيكها و رویكردهاي اثربخش براي انجام
وظایف ( )0راهبردهاي كنترل در برگيرنده كنترل فرآیند اجراي یك وظيفه نيازمندند .دانش
راهبردي از تجربه در محيطهاي واقعي كار بدست ميآید در این ميان نياز به یك راهبرد آموزش
و توسعه محسوس است كه در آن افرادي با تجربه ،مسئوليت انتقال تجربه در جهت بهسازي دانش
راهبردي مدیران را به عهده بگيرند .منتورینگ یكي از راهبردهایي است كه از چند دهه اخير
براي بهسازي دانش راهبردي مدیران از طریق انتقال تجربه مطرح شده است در واقع منتور،
شخص با تجربه اي است كه وظيفه راهنمایي و پرورش شخص كم تجربه را به عهده ميگيرد .به
نظر بورگس )1225(9ادبيـّات گذشته در مورد منتورینگ ،مملو از نمونههاي مشهور رهبراني است
كه موفقيّت خود را مرهون منتورشان هستند .بيش از  ٪82از مدیران اجرایي سازمانها در حوزه
صنایع مختلف ،به دليل ارتباط با مدیران گذشته ،موفق شدهاند .در نظرسنجي از مدیران اجرایي
موفّق كه تحليل آماري بر آن صورت گرفت مشخص شد  ٪81از آنان موفقيت شغلي خود را
مرهون رابطه با منتور خود هستند(كاتاليست .)0227،4منتورینگ یك راهبرد آموزشي است كه
براي ایجاد محيط آموزشي انفرادي شده براي آموزشهاي ضمن خدمت در مشاغل حسّاس نظير
1. Strategic Knowledge
0. Heuristic strategies
9. Burgess
4. Catalyst
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مدیریّت كه به طور قابل مالحظهاي به دانش راهبردي مبتني بر تجربه نيازمند هستند ،بكار ميرود.
منتورینگ یك راهبرد كالن جهت خلق محيط یادگيري شاگردي-شناختي 1محسوب ميگردد و
تا اندازه اي با شاگردي شناختي همپوشاني نيز دارد اما شاگردي شناختي ،چارچوب محيط
یادگيري را در سطح نظري پشتيباني ميكند در حالي كه منتورینگ ،عناصر ،راهبردها ،ترتيب و
توالي و مهمتر از همه ایجاد و ارزشيابي چنين محيطي را با توجه به شرایط محيطهاي مختلف
یادگيري و شرایط منتيها مناسب سازي ميكند .به واقع محيط یادگيري شاگردي -شناختي نقشه
را ارائه ميكند ،ولي سيستم منتورینگ نقشه ارائه شده را براي اجرا با در نظر داشتن شرایط
مختلف منتيها ،باز آرایي و عمليّاتي مينماید .از منتورینگ ميتوان در انتقال تجارب در مراحل
پيشرفته شناخت و مهارت براي اقشار مختلف نظير مدیران ،معلّمان تازه كار ،خلبانان ،پرستاران،
مدرسان تازه كار دانشگاه ،تكنسينها و غيره استفاده نمود ،جایي كه روشهاي آموزشي سنتي
قادر به بر آورده كردن نيازهاي آموزشي این قبيل از افراد در سطح پيشرفته نيستند .تقریباً همه
پژوهشگران معتقدند منتورینگ ابزاري مهم و ارزشمند براي سازمانها در جهت توسعه مدیران
آینده است (ویلسون و المان .)12220،برخي از سازمانهاي جهاني به منظور موفقيت در توسعه
مدیران آینده از برنامههاي منتورینگ رسمي به عنوان روشي استفاده ميكنند كه قابليت
اندازهگيري ميزان بازگشت سرمایه را دارد(سوسيك و لي .)02209 ،در حاليكه تأثيرگذاري و
كيفيت برنامههاي منتورینگ در ارتباط مستقيم با توسعه موفق خروجيها در قالب منتي 4است
(آلن،ابي و لنتز.)0226 ،5
در انجام مطالعه حاضر دسترسي به منابع فارسي یكي از بزرگترین محدودیتها بود ،با
توجه به اینكه مفهوم منتورینگ در كشور ما هنوز حتي در سطح نظري به خوبي مطرح نشده
است بنابراین عدم آشنایي به این حوزه به ویژه در نزد متخصّصين به خوبي احساس شد .بر
1. Cognitive Apprenticeship
0. Wilson & Elman
9. Sosik & Lee
4. Mentees.
5. Allen, T. D., Eby, L. T., & Lentz, E.
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همين اساس طرح زیر كه از خروجيهاي این پژوهش محسوب ميگردد ،براي كاربست
منتورینگ تلفيقي با اهداف توسعه موقعيتهاي یادگيري براي مدیران ارائه ميگردد:
نمودار .1مدل پيشنهادی برای برنامه ريزی و اجرای برنامه منتورينگ تلفيقي برای مديران

نظر به اینكه سيستم منتورینگ به عنوان یك راهبرد آموزشي انفرادي شده براي یادگيري در
سطوح باالي یادگيري به ویژه براي آموزش مفاهيم تخصّصي پيشرفته و مشاغل تخصّصي كاربرد
دارد ،لذا پيشنهاد ميگردد تا كاربردهاي نظري و عملي منتورینگ در هریك از حوزههاي
تخصّصي و حرفه اي نظير پزشكي ،پرستاري ،معلمان و ...مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

منابع
اعتمادفر ،ایرج( .چاپ نشده) .تأثير منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي در
بهسازي مدیران سطح مياني شركت ایران خودرو دیزل ایران به منظور ارائه مدلي
مفهومي .رساله دكتري،دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي،دانشگاه عالمه طباطبائي.
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