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 چكيده
ش و توسعه بر ميزان پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير منتورینگ تلفيقي به عنوان یك راهبرد آموز

 طرح با صورت آزمایشي به پژوهش یادگيري و یادداري مدیران مياني شركت ایران خودرو دیزل انجام شد. این
نفر به عنوان مدیر مياني از بين رؤساي كل  42انجام شد. بدین منظور  با گروه كنترل آزمون پس -آزمون پيش

 گروه قالب در نفره 02 گروه دو و به طور تصادفي در هاي پژوهش انتخاب شدندآزمودني به عنوانشركت 
ي آزمایش و كنترل توسط پيش آزمون هاگروهپيش از مداخله آزمایشي،  .گرفتند كنترل قرار گروه آزمایش و

باشد، مورد ارزیابي قرار گرفتند. گروه كه برگردان بومي سازي شده از آزمون حل مسئله موسسه مكنزي مي
اه در برنامه منتورینگ تلفيقي شركت كردند در حالي كه گروه كنترل در یك دوره م 5آزمایش به مدت 

آموزشي حضوري مرسوّم با محتواي مشابه آنچه كه در برنامه منتورینگ در حال پيگيري بود، شركت كردند. در 
-اندازهماه در همان آزمون جهت  0ي آزمایش و كنترل در پس آزمون شركت كردند و بعد از هاگروهپایان 

چند متغيري)منكووا( مورد تجزیه و  تحليل كوواریانس از استفاده با هاداده گيري ميزان یادداري شركت نمودند.
( >25/2pنتایج این پژوهش نشان داد كه منتورینگ تلفيقي در ميزان یادگيري یادداري با ) .تحليل قرار گرفت

هاي مدیران كه مستلزم اد كه در زمينه توسعه شایستگيتأثير معناداري داشته است. نتایج این مطالعه نشان د
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هاي مرسوّم ضمن خدمت، بر یادگيري و یادگيري در سطوح باالست، منتورینگ تلفيقي در مقایسه با آموزش

 شود. يمیادداري بيشتري منجر 

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

 ناختي.ش

 مقدمه
مفهوم امروزي منتورینگ نشأت گرفته از ادبيات كالسيك روزگاران گذشته است كه منتور 

خود  1كند كه راه رشد و شكوفایي را به فرد پيروِرا شخصي خردمند، آگاه و پيشرو معرفي مي

د. در گردميباز 9معروف به اودیسه 0دهد. پيشينه مفهوم منتورینگ به شعر حماسي هومرنشان مي

را به  5ماكوسبه تله سوّم، پسر خود مو4این روایت حماسي، اودیسه براي شركت در جنگ تروا

كند و در ضمن سپارد. منتور از این پسر مراقبت ميمي 6پيرترین دوست و مشاور خود به نام منتور

دگي را به كند و از كودكي به بزرگسالي گام به گام راه و روش زنآموزد، راهنمایي مياو را مي

تله ماكوس . (7،1272گيرد )هولمكند و طرف مشورت او قرار مياو را رهبري مي ،شناسانداو مي

 خویش، فردي و ايحرفه وتوسعه رشد براي كه است شخصي 8شود، منتييمدر اینجا منتي ناميده 

ردمندي و خ شخصيت منتور، كند.يم انتخاب منتوربه عنوان  را اعتمادي مورد و تجربه با شخص
نقش استادي او در مفهوم امروزي منتور نهفته است. منتوري كه در حماسه اودیسه از آن صحبت 

شود در روزگار ما دوباره ظهور كرده است و اشاره به شخصي دارد كه مجرب، راهنما و مي
كامل  مشاور است. از نظر روانشناسي، منتور، فردي آگاه، دانا، با اشراف به مطلب و اتكا به نفس

                                                                                                                         
1. protégé. 

0. Homer. 

9. Odyssey. 

4. Trojan War. 

5. Telemachus. 

6. Mentor. 

7. Holme 

8. Mentee 
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، فهيم، خردمند، مستعد و قادر به موشكافي از ظرایفي است كه در ربصي ،1در مورد موضوع خاص

 فردي آن در است كه سيستمي منتورینگ»بنابراین  آن موضوع خاص از دید سایرین پنهان است.

 حرفه زمينه در تا كندمي كمك باشد مي كمتري تجربه داراي كه فردي به آگاه، و مجرب
 اجراي تلفيقي منتورینگ از منظور از طرف دیگر (.0220 ، بِل) «نماید رشد و گرفته ادی خویش

الكترونيكي است كه خود به نوعي  منتورینگ و حضوري منتورینگبه صورت  منتورینگ برنامه

هاي یادگيري مختلف به معناي ادغام محيط یادگيري تلفيقي»گردد، یادگيري تلفيقي محسوب مي
ها، فنون یا منابع تواند به معناي تركيب روشیادگيري تلفيقي همچنين مي .در یكدیگر است

دار كه به طور تعاملي و دو سویه ها در یك محيط یادگيري معنياتي و به كارگيري آناطاّلع
هاي حضوري و الكترونيكي با هم تلفيق عالوه بر این در یادگيري تلفيقي، محيطاست، باشد. 

فيقي، اختيارات افراد را به منظور ایجاد كميت و كيفيت بيشتر در تعامالت تل ريیادگيشوند؛ مي
تواند یك تركيب خوب از تعامالت و ميو  دهدانساني در یك محيط یادگيري افزایش مي

باشد)مك  هایي ایجاد كند كه نتيجه یك اجتماع مورد پشتيباني قرار گرفته،تكنولوژي

 (.1988ي، ، زارعي زواركي و صالح0،0226دونالد

 9گرایيهاي مبتني بر سازندههاي یادگيري مرتبط با منتورینگ عموماً ذیل نظریهنظریه

، نظریه 4توان به نظریه یادگيري اجتماعي باندوراها مياین نظریه ینترشوند. از مهمبندي ميطبقه

شاره ا 7و یادگيري تلفيقي 6، محيط یادگيري شاگردي شناختي5اجتماعي ویگوتسكي–فرهنگي

آیند. در هاي منتورینگ به حساب ميهاي یادگيري پشتيبان علمي و مكمل برنامهنظریه. نمود
تواند از طریق مشاهده رفتار عادي دیگران و كسب ( آمده است فرد مي1277) نظریه باندورا

یه تواند با منتورینگ مرتبط باشد. دیدگاه ویگوتسكي كه نظراز دیگران یاد بگيرد كه مي اطاّلع

                                                                                                                         
1. Personal reflection. 

0. Macdonald 

9. Constructivism  

4. Bandura 

5. Vygotsky 

6. Cognitive Apprenticeship Learning Environment. 
7. Blended Learning 
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و  سوّمها، عقاید، آداب و رارزش –ي فرهنگ بر نحوه شوديفرهنگي ناميده م ـاجتماعي 
كند به عقيده ویگوتسكي، یابد تمركز ميبه نسل بعدي انتقال مي كه هاي گروه اجتماعيمهارت

تر جامعه براي اینكه فراگيران، تعامل اجتماعي خصوصا گفتگوهاي یاري بخش با اعضاي آگاه
دهد فراگيري كنند ضروري اي تفكر و رفتار كردن را كه فرهنگ جامعه را تشكيل ميهشيوه

است، این اصطالح از  1هستند. یكي از مفاهيم بارز در نظریه ویگوتسكي مفهوم داربست زني

( به كار 1276) 9ين بار در مقاله وود، برونر و راساوّل( است كه 1278) 0ابداعات ویگوتسكي

د داربست زني یك تشبيه مناسب براي حمایت حين یادگيري است چون گوینرفت. برخي مي

 1282، 4حذف شود)براون، كالينز و دوگاید توانديزماني كه یادگيرنده از آن بي نياز شد م

هاي یادگيري شاگردي شناختي با سيستم منتورینگ همخواني بيشتري در این بين محيط(. 90ص
آموزش و توسعه است و هدف اصلي آن آموزش  نراهبرد كالشاگردي شناختي، یك دارد. 

گيرند. تمركز این یادگيري روندهایي است كه متخصصان براي انجام وظایف پيچيده به كار مي

شناختي و  يهاشود، بر مهارتشناخته مي« یادگيري به واسطه تجربه هدایت شده»كه با نام 
شاگردي سنتي است. به كارگيري -دفيزیكي و فرآیندهاي استا يهافراشناختي بيش از مهارت

شناختي مستلزم بيروني سازي روندهایي است كه معموال  يهاروش شاگردي شناختي، در مهارت
یا به  اندیشديدروني هستند. با مشاهده فرآیندهایي كه یك شنونده یا خواننده متخصص به آن م

دیگري به  يهاتا مهارتتواند به فراگير تدریس شود ها ميآورد، این مهارتاجرا در مي

  (.548-457، ص5،1282)كالينز، براون و نيومنهاي شخصي او افزوده شودتوانایي

 رانیمدي براي كارآموزي ها برنامه وي رسم نگیمنتور»عنوان باي پژوهش( 0222) 6اِكمن

 بهبا هدف ترسيم جایگاه منتورینگ رسمي در آموزش مدیران جدید انجام داده است،  «دیجد
 يهاآموزش يهاجنبه ینترمهم ازي یك عنوان بهي رسم نگیمنتور كه است دهيرس جهينت نیا

                                                                                                                         
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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 شدن تر دهيچيپ با. است شیافزا حال دري صنعت وي سازمان دهيچيپي هاطيمح دري ا حرفه
 نگیمنتور هاييتموقعي ساز فراهم دنبال به شتريب هاسازمان ،يسازماني عملكردها و فیوظا

 رانیمدي برا نگیمنتور يهابرنامه از كایامر در التیا ستيب راياخ. هستند خود كاركناني برا
 . اندنموده استفاده خود دیجد

 بلكه شوديمن كاركنان زدن درجا مانع تنها نه نگیمنتور (0222) 1آلمان و كالرك نظر به 

 توسعهي ابر ایپاي ابزار و بخشديم بهبود را كاركنان عملكرد كند وپيشرفت آنان كمك مي به
 شركت برنامه نیا در كه شوديمي كساني شغل يهامهارتي ارتقا و سازمان ندهیآ رانیمد

 توسعه و آموزش حوزه در متحده االتیا جامعه مطالعه در كه كنديم ( تأكيد0229)0بيچ .دارند

دي جاناز و  و استي شغل تيموفق و توسعه دري ديكلي عنصر نگیمنتور شد مشخص

 برنامه از موفق و بزرگ سساتؤم از درصد 62 از شيب كه دارند تأكيد (0224)9وایتينگ

 در (0212) 4عبدالسالم .اندكرده استفاده خودي انسان منابع توسعهي براي مشابه نگیمنتور

 نگیمنتوري اثربخشي ريگ اندازهي براي كم مطالعه: الكترونيكي نگیمنتور» عنوان باي پژوهش
 نگیمنتور در روابط كه است دهيرس جهينت نیا به «رو در رو نگیورمنت با سهیمقا در الكترونيكي

 كهيحال در شوديم منجر رانیمد شتريبي ارتقا به الكترونيكي نگیمنتور با سهیمقا در رو در رو
  .نداشت وجود مذكور روش دو دري ريادگی يهافرصتي ساز فراهم نيبي تفاوت

طالعه خودرو دیزل در جهت آزمایش و مپژوهش حاضر بر اساس اعالم نياز شركت ایران 
منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي در بهسازي مدیران مياني در زمينه  تأثير

یك استراتژي  . مسئله اصلي پژوهش حاضر شناخت تأثيرشده است تدویندانش راهبردي 

-آموزش. باشدمدیران ميدانش راهبردي  ميزان یادگيري و یادداريآموزش انفرادي تمام عيار 

الزم، نظير مفاهيم، اصول  5ايشود، صرفا دانش حيطهها ارائه ميهاي رسمي نظير آنچه در دانشگاه

                                                                                                                         
1. Alleman, Clark 

0. Biech 

9. Whiting, de Janasz 

4. Abdussalam A. Khan 

5. Domain knowledge 
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هاي واقعي كار، اما در صحنه عمل و در محيط سازد.يرا براي مدیران فراهم م 1و روش كار

د بلكه به دانش راهبردي اي قادر به حل مسائل پيش رو نيستنمدیران به صرف داشتن دانش حيطه
آید اما كسب شامل كشف مسئله و كنترل دانش، نياز دارند. دانش راهبردي از تجربه بدست مي

آید و اتخاذ شيوه آزمایش و تجربه در مشاغل حساسي چون مدیریت هميشه آسان بدست نمي
 .نيستهاي سازماني مناسب خطا در كسب تجربه هزینه بر بوده و براي پيشبرد استراتژي

هاي انجام شده در سطح جهاني ها و پژوهشبا توجه به اینكه از یك طرف بيشتر برنامه 
مربوط به منتورینگ در حوزه آموزش مدیران مطرح شده و از طرف دیگر در كشورمان ایران 

 نشده و ثانياً اینكه در زمينه يريكارگبهمطرح و  عملي به صورت به حال برنامه منتورینگ تا اوّالً

راهبرد آموزشي ، گرددسي نظام آموزشي ما محسوب ميهاي اساآموزش مدیران كه از ضعف
 با اهداف: حاضر مناسبي توسعه پيدا نكرده است بنابراین پژوهش

  یادگيري مبتني بر منتورینگ تلفيقي. هاييطمحتوليد دانش كاربردي در زمينه طراحي 

 دانش راهبردي مدیران سطح مياني. توسعه ابزارها و راهبردهاي مناسب براي بهسازي 

  تعيين ميزان اثر بخشي منتورینگ تلفيقي بر ميزان یادگيري و یادداريِ دانش راهبردي

 مدیران سطح مياني.

منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش »ال كه ؤو همچنين در پي یافتن پاسخ این س

پژوهش  هاييهفرض شد. تدوین« د؟یادداري دار و ي در ميزان یادگيريتأثيرراهبردي چه 

 :از اندعبارت

دانش راهبردي منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادگيري 

 دارد. مدیران سطح مياني تأثير

دانش راهبردي منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادداري 

 رد.دا مدیران سطح مياني تأثير

 

                                                                                                                         
1. Conceptual, Factual, and Procedural knowledge 
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 روش 
. باشديطرح این پژوهش به شيوه آزمایشي شامل پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل م

همچنين در چارچوب این طرح با هدف سنجش ميزان ماندگاري یادگيري مدیران سطح مياني از 
ین ماه بعد از اجراي پس آزمون انجام شد. جامعه آماري ا 0آزمون یادداري استفاده شد. این آزمون 

ها پژوهش شامل تمامي مدیران شركت ایران خودرو دیزل در سطح رئيس كل است كه تعداد آن
ها به عنوان نمونه نفر از بين آن 42گيري تصادفي ساده نمونه باشد كه با استفاده از روشنفر مي 65

در بسياري نفره در قالب گروه كنترل و گروه آزمایش قرار گرفتند.  02انتخاب شدند و در دو گروه 
( حداقل حجم نمونه 1972 ؛سرمد، بازرگان وحجازي،1984؛ بيابانگرد،1986از منابع)گال و دیگران،

نفر در هر گروه ذكر شده  15آزمایشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل  يهابراي طرح
هش، نفر در هر گروه به دليل ماهيت و موضوع پژو 02است. در این پژوهش حداقل حجم نمونه 

 انتخاب شد.
 بر راهبردي دانش زني داربست بر مبتني تلفيقي منتورینگ تأثيرنظر به اینكه این پژوهش 

دیزل را مورد اندازه گيري قرار داده  خودرو ایران شركت مدیران یادداري و یادگيري ميزان
ني است بنابراین متغير مستقل این پژوهش، منتورینگ تلفيقي است كه با رویكرد داربست ز

كه از  باشديمحل مسئله و تصميم گيري  يهامهارتاجرا شده است. منظور از دانش راهبردي 
مدل شایستگي منابع انساني شركت ایران خودرو دیزل استخراج شده است، یادگيري و 

 . گردنديمیادداري متغيرهاي وابسته پژوهش محسوب 

 به عنوان ابزار پژوهش 1لي مكنزيسسه بين الملؤدر این پژوهش از آزمون بومي سازي شده م

گيري طراحي شده حل مسئله و تصميم يهااستفاده شده است این آزمون براي اندازه گيري مهارت

مندرج در مدل شایستگي مدیران شركت ایران  ،هاي مدیراناست. نظر به اینكه از بين شایستگي
واي آموزش و توسعه براي گروه گيري به عنوان محتحل مسئله و تصميم يهاخودرو دیزل، مهارت

آزمایش)منتورینگ( و گروه كنترل)افراد شركت كننده در دوره آموزشي حل مسئله و تصميم 

گيري ميزان یادگيري و یادداري سسه مكنزي براي اندازهؤگيري( انتخاب شد، آزمون حل مسئله م
ون، ابتدا سناریوي از محتواي آزمون حالت سناریویي داشت به این صورت كه در آزم .انتخاب شد

-االتي بر اساس آن مطرح ميؤو سپس س شودي)یك شركت خارجي( مطرح م وضعيت شركت

                                                                                                                         
1. Mackenzie Institute 
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گردد. نظر به اینكه آزمون مورد اشاره در سطح بين المللي یك ابزار سنجش استاندارد محسوب 
ن الزم بود و از طرف دیگر محتواي آن براي استفاده در كشور ایران كاربرد نداشت، بنابرای شوديم

بنابراین آزمون بر اساس موضوعات كاري  ،تا آزمون مذكور براي كاربردي شدن بومي سازي گردد
براي تعيين روایي از روایي محتوا با استفاده از نظر  .شركت ایران خودرو دیزل بومي سازي گردید

ادداري از پایایي پيش آزمون، پس آزمون و همچنين آزمون ی ضریب متخصّصين بهره گرفته شد.

مورد محاسبه قرار  0و با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس آزمون 1طریق روش دو نيمه كردن

در روش دو نيمه » دهد. يمبدست آمد كه سطح خوبي از پایایي را نشان  85/2گرفت كه عدد 
و نيمه كردن، آزمون به طور مصنوعي به دو نيمه تقسيم و همبستگي بين نمره هاي هر فرد در آن د

  (.948ص 1984بيابانگرد،«)شودمحاسبه مي

قبل از اجراي متغير آزمایش)منتورینگ تلفيقي( پيش آزمون بر روي  هابراي جمع آوري داده

. با توجه به اینكه شركت كنندگان اصلي این پژوهش هر دو گروه آزمایش و كنترل اجرا گردید
ها و پرسنل شاغل در اداره كل آموزش ها و شركت كنندگان مكمل شامل منتوريآزمودنشامل 

با سيستم منتورینگ آشنایي نداشتند، ابتدا چندین دوره آموزشي فشرده تحت عنوان  شركت،
توسط پژوهشگر اجرا شد. نظر به اینكه پژوهش در داخل یك سازمان « آشنایي با منتورینگ»

و درك مشترك از سيستم شد الزم بود تا به دالیل قانوني و همچنين ایجاد ادبيات انجام مي

هاي اجرایي در این زمينه طراحي و توسعه یابد كه همه این ملزومات منتورینگ، شيوه نامه و فرم
هاي ، طراحي و توسعه داده شد. سپس نمونهكسري مطالعه وقت گير توسط پژوهشگربعد از ی

ه آزمایش به مدت گرونفري آزمایش و كنترل قرار گرفتند، در ادامه  02گروه  0انتخاب شده در
شركت  تلفيقي برنامه منتورینگ درحل مسئله و تصميم گيري خود  يهاتوسعه مهارتبراي ماه  5

كه در اینجا منتي یا همان –هاي گروه آزمایش كردند، بدین صورت كه هركدام از آزمودني

يوه نامه و هاي دریافتي، شبا یك منتور برطبق آموزش-)درفرهنگ ایراني( ناميده مي شدند شاگرد
چارچوب پژوهش، وارد رابطه شدند. بر طبق چارچوب پژوهش هر جفت منتي و منتور باید در 

راستا با رابطه حضوري كردند و همطول هر هفته حداقل یك جلسه حضوري با توافق، برگزار مي

                                                                                                                         
1. Split. halves 

0. Spss 
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 تعریف شده بود 1باید در رابطه الكترونيكي نيز كه قبال توسط پژوهشگر در فضاي گوگل گروپ

دو جانبه  به صورت هابحث/نظردهي به هابحثجدید و پاسخ به  سؤالایجاد بحث/ به صورت

كردند. در این روابط حضوري و الكترونيكي مباحث مختلف كاري، شخصي و مشاركت مي
ماه در برنامه  5ها در كل يآزمودنشد. گيري پيگيري ميسازماني با رویكرد حل مسئله و تصميم

حل مسئله و  يهامهارتهمين حين به گروه كنترل، اما در ي مشاركت داشتند.منتورینگ تلفيق

شركت، آموزش داده شد. نظر به  سوّمتصميم گيري در قالب یك دوره آموزشي حضوري مر
، برنامه منتورینگ و دوره آموزشي را پژوهشاینكه هر دو گروه آزمایش و كنترل طبق طرح 

بنابراین امكانات  كردنديمم الكترونيكي( دنبال تلفيقي )هم حضوري و ه به صورتباید 
الكترونيكي شامل ارتباط از طریق گوگل گروپ جهت تعامالت آموزشي الكترونيكي براي هر 

ولي با راهبرد  یكسان حضوري و الكترونيكي دوگروه فراهم شد. هر دو گروه بر اساس قالب
گيري ان پس آزمون براي اندازهآموزش و توسعه متفاوت تحت آموزش قرار گرفتند و در پای

ين آزمون مجدداً براي ارزیابي مماه بعد از اجراي پس آزمون، ه0ميزان یادگيري اجرا شد. 

  ميزان یادداري بر روي گروه آزمایش و كنترل اجرا شد.
هاي آمار ابتدا شاخص ز نرم افزار اس پي اس اسبا استفاده ا تحليل آماري براي تجزیه و

و آزمون پس آزمون حاصل از گردیده و سپس براي براي تعميم نتایج  توصيفي محاسبه

روش مناسب آماري براي »استفاده شد. (9چند متغيري)منكووا 0از تحليل كوواریانسیادداري 

است  طرح آزمایشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل، استفاده از تحليل كوواریانس

آزمون گروه گواه مقایسه شده و یشي با ميانگين پسكه در آن ميانگين پس آزمون گروه آزما
گال و «)شوندآزمون به عنوان متغير كمكي به كار گرفته ميهاي پيشنمره

 (.861، ص1986،ترجمه نصر و دیگران 0224دیگران،

 

                                                                                                                         
1. Google group 

0. Covariance  
9. Mancova 
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 هاافتهي
هاي بدست آمده از اجراي پيش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداري در این پژوهش داده

 دوفرضيه پژوهش عبارت بودند از:آماري قرار گرفت. مورد تحليل 
 دانش یادگيري ميزان بر راهبردي دانش زني داربست بر مبتني تلفيقي : منتورینگاوّلفرضيه 

 .دارد تأثير مياني سطح مدیران راهبردي
 دانش یادداري ميزان بر راهبردي دانش زني داربست بر مبتني تلفيقي منتورینگ :دوّمفرضيه 

 .دارد تأثير مياني سطح مدیران يراهبرد
تغير دوّمي بدست آمده با در نظر داشتن اینكه این پژوهش شامل هادادهبراي تجزیه وتحليل 

وابسته بوده و همچنين از پيش آزمون استفاده شده است از تحليل كواریانس چند متغيري)منكووا( 

حاصل از پس آزمون وآزمون هاي این امر حذف اثر پيش آزمون بر داده علّتاستفاده شد، 

ر این است كه در د 1ي دیگر مانند منوواهاآزمونباشد. برتري این آزمون نسبت به یادداري مي

 تركيب كوواریانس شود. تحليلنمرات در پيش آزمون در نظر گرفته مي آزمون مانكووا تأثير
 پيش تحليل در كه است چرا كنترل آماري روش یك كه است واریانس تحليل و رگرسيون

 به كه گيردمي نظر در كمكي یك متغير عنوان به را آزمون پيش نمرات آزمونپس و آزمون

 كنترل تحقيق در آن اثر. است آزمون تغييرات پس منابع از یكي جزء پيوسته متغير یك صورت
  (. 1280 ، كيرك) دهد قرار تأثير تحت را آزمون نمرات پس توانديم بالقوه طور به و است نشده

 های يادگيری و يادداری. آمار توصيفي گروه كنترل و آزمايش درآزمون1جدول 
 آمار توصيفي

 هايآزمودنتعداد  انحراف استاندارد ميانگين هاگروه آزمون

 پس آزمون

 20 1.98945 36.2000 گروه آزمایش

 20 3.69352 27.2000 گروه كنترل

 40 5.41697 31.7000 كل

 آزمون یادداري

روه آزمایشگ  33.8500 2.39022 20 

 20 4.41856 20.5500 گروه كنترل

 40 7.59284 27.2000 كل

                                                                                                                         
1. Manova 
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ي آماري مربوط به اجراي پس آزمون و آزمون یادداري )پيگيري( هاشاخص( 1در جدول )
 انحراف استاندارد در گروه كنترل و آزمایش به نمایش در آمده است. در این جدول ميانگين و

 پس آزمون و آزمون یادداري به تفكيك بيان شده است.  ه درهر دو گرو

فرض اصلي مبني بر همساني ماتریس  0به منظور استفاده از آزمون مانكووا  الزم است 
وكوواریانس و تجانس واریانس وجود داشته باشد. در اینجا به بررسي وجود این  واریانس
 اشاره شده است: هامفروضه

به وسيله آزمون باكس صورت گرفت. اگر چه  هادادهچند متغيري  الف( بررسي نرمال بودن
گيرد. برقراري این ماتریس يمآزمون باكس عمالً براي ماتریس واریانس وكوواریانس صورت 

باشد. بررسي این آزمون نشان داد كه يمبه طور غير مستقيم نشان از نرمال بودن چند متغيري 
ین مشكل عدم برقراري این مفروضه ترمهممه از آنجایي كه این مفروضه برقرار نيست. با این ه

كند، از يمافزایش امكان خطاي نوع اوّل است. پایين در نظر گرفتن آلفا این نقيصه را جبران 
 طرفي آزمون منكووا نسبت به این مفروضه به مقدار زیاد مقاوم است.

 . آزمون باكس برای بررسي وجود همساني2جدول

Box's Test of Equality of Covariance Matrices1 

Box's M F df1 df2 Sig. 

16.707 5.251 3 259920.000 .001 

استفاده شد. همانطور كه در جدول دیده  0ها از آزمون لوینسبراي تعيين یكساني واریان

شود آزمون لوین معني دار نشده است بنابراین این مفروضه برقرار است به عبارت دیگر يم

 باشد و محدودیتي براي آزمون منكووا وجود ندارد.يمرابري واریانس ها برقرار شرط ب

 

 

                                                                                                                         
1. Design: Intercept + pretest + group * pretest 

0. Levene's Test  
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 . نتايج آزمون منکووا به شيوه ويلک وهتلينگ3جدول

1آزمون چند متغيري  

F df مقدار اثر فرضيه   dfخطاي Sig. 

 

 بينابين
 000. 36.000 2.000 85.647 174. ویلك

 000. 36.000 2.000 85.647 4.758 هتلينگ

 پيش آزمون
 007. 36.000 2.000 5.808 756. ویلك

 007. 36.000 2.000 5.808 323. هتلينگ

 گروه*پيش آزمون
 000. 36.000 2.000 60.424 230. ویلك

 000. 36.000 2.000 60.424 3.357 هتلينگ

هاي كنترل و آزمایش كل در گروه Fشود مقدار يم( مشاهده 9همانطور كه در جدول )

( بين α= 2.25درصد) 25توان استنباط كرد با اطمينان يمبنابراین  باشد.يم 62.404بر با برا

هاي آزمایش وكنترل در ميزان یادگيري و یادداري تفاوت معني داري وجود دارد. به گروه

ن مياني شركت ایران مدیرا منتورینگ تلفيقي بر ميزان یادگيري و یادداري عبارت دیگر تأثير

بدست آمده در بخش بينابين  Fهمچنين مقدار  (.>2.25pثر و معنادار است)ل مؤخودرو دیز

( بيانگر این موضوع است كه روند رشد α= 2.25درصد ) 25، با اطمينان  85.647برابر با 

 یادگيري در دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت معني داري وجود دارد. 

بر طبق نتيجه بدست  ف اثر پيش آزمونو حذ چند متغيري بنابراین با تحليل كوواریانس 

 یيد قرار گرفت.هر دو فرضيه پژوهش مورد تأآمده 

يرهاي وابسته با در نظر گرفتن اثر پيش متغبراي بررسي اثر منتورینگ تلفيقي بر هریك از 

 آزمون جدول زیر اطّالعات مناسبي را ارائه داده است:

 

 

                                                                                                                         
1. Multivariate Tests 
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 1وضوعي(. نتايج آزمون منکووا)آزمون تأثير بين م4جدول

يرهاي وابستهمتغ منبع  مجموع مربعات 
درجات 

 آزادي
عاتميانگين مرب  F Sig. 

 مدل اصالح شده
 000. 44.361 403.800 2 807.601 پس آزمون

 000. 50.940 824.695 2 1649.390 آزمون یادداري

 پيش آزمون
 003. 10.104 91.972 1 91.972 پس آزمون

 037. 4.664 75.513 1 75.513 آزمون یادداري

 گروه*پيش آزمون
 000. 68.506 623.587 1 623.587 پس آزمون

 000. 88.624 1434.778 1 1434.778 آزمون یادداري

 خطا
   9.103 37 336.799 پس آزمون

   16.189 37 599.010 آزمون یادداري

 كل
    40 41340.000 پس آزمون

    40 31842.000 آزمون یادداري

دهكل اصالح ش  
    39 1144.400 پس آزمون

    39 2248.400 آزمون یادداري

( مشاهدهمي شود تأثير منتورینگ 5با در نظر گرفتن اثر پيش آزمون همانطور كه در جدول)

 يرهاي وابسته یادگيري و یادداري معني دار است.متغتلفيقي بر 

 باشد:يمزیر  به صورت هاي اصالح شدهيانگينمبنابر نتایج بدست آمده از تحليل منكووا 

 ی تصحيح شدههانيانگيم. 5جدول

 ميانگين گروه متغير وابسته
خطاي 

 استاندارد

درصد 25حدود اطمينان   

 كرانه باال كرانه پایين

 پس آزمون
 36.714 34.068 653. 35.391 آزمایش

 29.009 26.229 686. 27.619 كنترل

 آزمون یادداري
 34.563 31.034 871. 32.798 آزمایش

 22.863 19.156 915. 21.010 كنترل

                                                                                                                         
1. Tests of Between. Subjects Effects 
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 بحث و نتيجه گيری
هاي سازماني در بخش صنایع بنابر تجربه چندین ساله پژوهشگر در حوزه آموزش

هاي رسمي نظير آموزشخودروسازي، آموزش مدیران به دالیل مختلفي ناموفق بوده است، 

اي الزم، نظير مفاهيم، اصول و روش كار را شود، صرفا دانش حيطهارائه مي هادانشگاهآنچه در 

هاي واقعي كار، مدیران به صرف محيط سازد اما در صحنه عمل و دربراي مدیران فراهم مي

اي قادر به حل مسائل پيش رو نيستند بلكه به دانش راهبردي شامل كشف داشتن دانش حيطه

آید اما كسب تجربه در مسئله و كنترل دانش، نياز دارند. دانش راهبردي از تجربه بدست مي

آید و اتخاذ شيوه آزمایش و خطا در مشاغل حساسي چون مدیریت هميشه آسان بدست نمي

 هاي سازماني مناسب نيست. شبرد استراتژيكسب تجربه هزینه بر بوده و براي پي

 بر مبتني یادگيري هايمحيط طراحي زمينه در كاربردي دانش توليد پژوهش حاضر با هدف

 مدیران راهبردي دانش بهسازي براي مناسب و راهبردهاي ابزارها تلفيقي، توسعه منتورینگ

 یادداريِ و یادگيري ميزان بر تلفيقي منتورینگ بخشي اثر ميزان مياني و همچنين تعيين سطح

ال پژوهش مطرح شد: مياني انجام شد. بر همين اساسي سؤ سطح مدیران راهبردي دانش

 و ي در ميزان یادگيريبر داربست زني دانش راهبردي چه تأثيرمنتورینگ تلفيقي مبتني »

 تأثير هاي مطرح شده، با هدف اثباتو بر اساس آن دو فرضيه طرح شد. فرضيه «یادداري دارد؟

یك راهبرد آموزش و توسعه كارآمد بر ميزان یادگيري و  به عنوانمثبت منتورینگ تلفيقي 

 به عنوانهاي پژوهش نشان داد كه منتورینگ تلفيقي یادداري مدیران مياني تدوین شد. یافته

 معنادارتري دارد و نتایج زیر حاصل شد: تأثيریك متغير مستقل بر هر دو متغير وابسته 

ینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادگيري دانش منتور .1

 .دارد ياني تأثيرراهبردي مدیران سطح م

دانش منتورینگ تلفيقي مبتني بر داربست زني دانش راهبردي بر ميزان یادداري  .2

 .دارد راهبردي مدیران سطح مياني تأثير
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هاي مختلف كه با توسعه مناسب ي به شيوهیادگير»گفت: كه توانيمها در تفسير این یافته 

كند كه به ( به سه نوع یادگيري اشاره مي0222) 1كاركنان در ارتباط است روي مي دهد، اروت

)نوعي از  2و این انواع یادگيري عبارتند از یادگيري پنهان هدف یادگيرنده بستگي دارند

ي یادگيري كه در نتيجه نياز به )نوع 3دهد( یادگيري واكنشيیادگيري كه ناآگاهانه روي مي

)نوعي یادگيري كه در آن عمداً زمان خاصي براي  4دهد( و یادگيري عمديات روي مياطاّلع

را بر  خواهيم نيازهاي متفاوتيشود(، نكته مهم این است كه اگر ميمطالعه در نظر گرفته مي

)مك « مختلف انجام دهيم هايثر كاركنان را به اشكال و اندازهآورده سازیم باید توسعه مؤ

 هايیافته(. در ارتباط با 009-000ص، 1988مه زارعي زواركي و صالحي، ، ترج0226دونالد،

منتورینگ تلفيقي بر یادگيري، اینكه در این پژوهش،  تأثيریعني  اوّلپژوهشي، در مورد فرضيه 

یادگيري بكار شاخصي براي اندازه گيري ميزان  به عنواندر پس آزمون را  ميانگين بدست

یك به یك و انفرادي، با  به صورتایم. نظر به اینكه در سيستم منتورینگ تلفيقي افراد برده

برقرار كردند بنابراین یك  هایستگيشااي با هدف یادگيري و توسعه منتور خودشان رابطه

د ها یا همان گروه آزمایش در مورمنتي محيط یادگيري انفرادي شده تمام عيار خلق شد.

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 

هاي تعامل یك به یك مدرس و فراگيران آزمایش آموزش دیدند ولي با توجه به اینكه فرصت

تعامل براي یادگيري عميق تر كمتر ایجاد شد،  يهافرصت رسيديمبه حداقل خود در این شيوه 

اثربخش را  يبه صورتها فرصت ساختن دانش شخصي منتي ،اما در شيوه منتورینگ تلفيقي

نكته  هاي حاصل از آزمون یادگيري قابل مشاهده است.نتيجه آن در داده كهبدست آوردند 

ها در گروه آزمایش نسبت به پژوهش موثر بود تعهد منتي لاوّفرضيه  دیگري كه در تأیيد

 ها و منتورها بر طبق یك توافقارتباط الكترونيكي از طریق گوگل گروپ و ایميل بود، منتي

                                                                                                                         
1. Eraut 

0. Implicit 

9. Reactive 

4. Deliberative 
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يه و همچنين به خاطر اینكه هر منتور فقط بایك منتي در ارتباط بود بنابراین زمان بيشتري اوّل نامه

. در واقع ایجاد دادنديمسعه در محيط الكترونيكي اختصاص را براي تعامالت آموزشي و تو

ارتباط با زمانبندي توافق شده با هدف آموزش، یادگيري و توسعه فردي مبتني بر تعامل از 

 .شوديمبرنامه منتورینگ محسوب  هايیژگيو ینترمهم

-و تصميماینكه ميانگين بدست آمده از اجراي آزمون حل مسئله  دوّماما در مورد فرضيه 

ماه  0ایم. این آزمون بعد از گيري ميزان یادداري بكار بردهشاخصي براي اندازه به عنوانگيري 

ها با استفاده ار تحليل ليل دادهبر روي گروه كنترل و آزمایش انجام شد. با توجه به اینكه تح

ار قرار داشت. منتورینگ تلفيقي در ميزان یادداري در سطح معني د تأثيرانجام شد  كوواریانس

یادداري موارد یادگرفته شده در گروه آزمایش كه با راهبرد منتورینگ  دوّمبر اساس فرضيه 

-دادند موثرتر از گروه كنترل ميمي گيري خود را توسعهتلفيقي مهارت حل مسئله و تصميم

نتي در باشد. در تفسير نتایج بدست آمده با توجه به مشاهدات پژوهشگر چون روابط منتور و م

بعد از  توانديمگروه آزمایش عالوه بر ارتباط رسمي كه در حين این پژوهش وجود داشت 

اتمام پژوهش در قالب روابط غير رسمي نيز ادامه یابد بنابراین بخشي از نتایج مرتبط با فرضيه 

 منتور بين انگيخته خود ايرابطه رسمي، غير ثر از این موضوع باشد. منتورینگتواند متأمي دوّم

 آن اجراي و داشت زیادي گذاريتأثير توقع تواننمي منتورینگ نوع این از. است شاگرد و

 اهداف رسمي منتورینگ زیرا است، كمتر رسمي منتورینگ با مقایسه در آن تأثير و ترساده

 طالب كه گزینندمي بر شاگرداني معموآل را رسمي غير منتورینگ. كندمي دنبال را خاصي

 غير منتورینگ( 0222) اليسون و برگرن باندستام،. هستند تجربه با افراد از یادگيري و پيشرفت

 خصوص در مجرب، شخص یك آن در كه داننديم منتورینگ رایج و معمول روش را رسمي

 وجود هاآن بين رسمي التزام اما دهدمي مشاوره است تجربه كم كه كسي به شغلي پيشرفت

اصلي این نتيجه را باید در ماهيت منتورینگ  علّتاما  (.0220 ، 1مبوینيك و بينز سينگ،)ندارد

اي در گروه آزمایش نسبت به گروه جستجو كرد با توجه به اینكه تعامالت آموزشي و توسعه

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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ربه یادگيري و تعامل بيشتري در فرآیند یادگيري داشته باشد بنابراین ميان هرچه یادگيرنده تج

 .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 

ثر منتورینگ است منتورینگ رونيكي تنها ابزاري براي اشاعه مؤبا این حال محيط الكتشود. مي

اي براي توسعه مدیران است كه براي خلق محيط یادگيري یك راهبرد و فرآیند رابطه

اي با شاگردي شناختي همپوشاني نيز دارد اما و تا اندازه روديمشناختي به كار -شاگردي

كند در حالي كه محيط یادگيري را در سطح نظري پشتيباني ميشاگردي شناختي، چارچوب 

از همه ایجاد و ارزشيابي چنين محيطي را  ترمهممنتورینگ، عناصر، راهبردها، ترتيب و توالي و 

كند. به واقع ها مناسب سازي ميهاي مختلف یادگيري و شرایط منتيبا توجه به شرایط محيط

كند، ولي سيستم منتورینگ نقشه ارائه شده شه را ارائه ميشناختي نق -محيط یادگيري شاگردي

نماید. مباني نظري ها، باز آرایي و عملياتي ميرا براي اجرا با در نظر داشتن شرایط مختلف منتي

گرایي به ویژه در توان در چارچوب نظریه یادگيري سازندهحمایت كننده منتورینگ را مي

یگوتسكي و نظریه یادگيري اجتماعي باندورا یافت. از اجتماعي و-نظریه یادگيري فرهنگي

در انتقال تجارب در مراحل پيشرفته شناخت و مهارت براي مشاغل مختلف  توانيممنتورینگ 

 يهاروشها و غيره استفاده نمود، جایي كه ، خلباني، پرستاري، مدرسين، تكنسينمدیریّتنظير 

 ي آموزشي این مشاغل در سطح پيشرفته نيستند. آموزشي سنتي قادر به بر آورده كردن نيازها

 امروزي ايدن دري شخص شرفتيپ وي شغل ،يليتحص تيموفق در نگیمنتور مثبت تأثير

 قیطر از ارتباطات حوزه در ژهیو بهي فناوري هاشرفتيپ. است توجه مورد و دیجدي موضوع

 كمكي وتريكامپي هاكنفرانس وي نترنتیاي هانشست زنده،ي گفتگو ل،يمیا مانند انهیرا

 (0222)0(. گرینبرگر، نئو و وانگ1،0220اميمر)بيرما و است كرده نگیمنتور رشد بهي بزرگ

                                                                                                                         
1. Bierema & Merriam 

0. Noe ،Wang & Greenberger 
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 نهيزم رایز است یافته عام قبول مدیران آموزش در كارآمدي ابزار عنوان به نگیمنتور معتقدند

  (.1،0226)آندرهيل آورديم فراهم را آناني شغل تیرضا و تيموفق

 وي فرد تيموفق و رشد در مؤثري عامل عنوان به نگیمنتور معتقدند (0220) 0اميمربيرما و 

 مراكز و هاسازمان مدارس، در نگیمنتور برنامه و شد مطرح 1272 دهه اواخر در تخصّصي

 روابط ازي گوناگوني هامدل هاسازمان بعد به خیتار آن از. درآمد اجرا بهي آموز حرفه

 مالك. بردند كار بهي مدیریّت ليپتانسي ارتقا و ندهیآي انسان منابع توسعهي برا را نگیمنتور

)جانسون و استي مدیریّت دانش انتقال درها آن تيموفق نگ،یمنتوري هابرنامهي گذارتأثير

 (.9،0224ریدلي

 در كننديم استفاده نگیمنتوري هابرنامه از كه یيهاسازمان د،یافزامي (0225)4مورفي 

 نگیمنتوري هابرنامه. هستند ترموفق ندهیآ رانیمد ازين موردي هایيتوانا و هامهارت آموزش

 با آنان نمودن همكار قیطر از ترتجربهكم كاركنان توسعه و تيترب در ایپوي كردیرو ،يرسم

ي مبنا بري شاگرد-استاد نقش گرفتن نظر در با واحدي هدف نمودن محقق در مجرب كاركنان

 دانش انتقال در نگیمنتور روابط از استفاده (.5،1224)گيبس است صيتخصّ وي سازمان دانش

 گزارش در (1229)6كانينگهام .است دهيانجام تيموفق به تاكنون كاركنان، نيبي سازمان

 از هاسازمان از درصد 18 فقط دیگويم شد انجام (0221)7موراي توسط كهي نظرسنج

ي هابرنامهي بررس درها سازمان اكثر كهيحال در كننديم استفاده نگیمنتوري رسمي هابرنامه

 نظر (0226)8لوین .هستند آن از استفاده خواستار و انددهيرسي مطلوب جینتا به نگیمنتوري رسم

ي مابق و مندنظام وي رسم ،نگیمنتوري هابرنامه درصد 4 تا درصد 9 است معتقد و داردي گرید
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 آموزش دري كارآمد نظر ازها سازمان در نگیمنتوري رسمي هابرنامه. هستندي رسم ريغ

 .اندشدهي ابیارز كاركنان

ایراني براي بهسازي دانش و  يهاآموزشي كه در حال حاضر در سازمان يهادر بررسي دوره

سنتي نظير تشكيل كالس، شركت در سمينار،  يهاشود، از روشمهارت مدیران برگزار مي

شود هاي الكترونيكي استفاده ميو كتاب افزارهاي آموزشي نرمو در اختيار قرار دادن  هایشهما

شامل دانش مفهومي، حقایق و  ايدانش حيطهاّ راهبردها و تمهيدات آموزشي صرف اما همه این

دهد، اما مدیران در عصر جهاني سازي كه محيط رقابتي مدیران را افزایش مي دانش روش كاري

اي به دانش گردد عالوه بر دانش حيطهمحسوب ميخصوصيت آن  ینتردر كسب و كار از مهم

ها و رویكردهاي اثربخش براي انجام نظير تكنيك 0( راهبردهاي اكتشافي1شامل ) 1راهبردي

راهبردهاي كنترل در برگيرنده كنترل فرآیند اجراي یك وظيفه نيازمندند. دانش  (0وظایف )

 د در این ميان نياز به یك راهبرد آموزشآیهاي واقعي كار بدست ميراهبردي از تجربه در محيط

مسئوليت انتقال تجربه در جهت بهسازي دانش  ،محسوس است كه در آن افرادي با تجربه و توسعه

راهبردي مدیران را به عهده بگيرند. منتورینگ یكي از راهبردهایي است كه از چند دهه اخير 

، ربه مطرح شده است در واقع منتوتجربراي بهسازي دانش راهبردي مدیران از طریق انتقال 

. به گيرديشخص با تجربه اي است كه وظيفه راهنمایي و پرورش شخص كم تجربه را به عهده م

مشهور رهبراني است  يهاات گذشته در مورد منتورینگ، مملو از نمونهيـّ( ادب1225)9نظر بورگس

ها در حوزه ران اجرایي سازماناز مدی ٪82ت خود را مرهون منتورشان هستند. بيش از كه موفقيّ

اند. در نظرسنجي از مدیران اجرایي صنایع مختلف، به دليل ارتباط با مدیران گذشته، موفق شده

از آنان موفقيت شغلي خود را  ٪81ق كه تحليل آماري بر آن صورت گرفت مشخص شد موفّ

رد آموزشي است كه منتورینگ یك راهب (.4،0227مرهون رابطه با منتور خود هستند)كاتاليست

اس نظير هاي ضمن خدمت در مشاغل حسّبراي ایجاد محيط آموزشي انفرادي شده براي آموزش

                                                                                                                         
1. Strategic Knowledge  

0. Heuristic strategies 

9. Burgess 

4. Catalyst 
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رود. مي اي به دانش راهبردي مبتني بر تجربه نيازمند هستند، بكاركه به طور قابل مالحظه مدیریّت

گردد و محسوب مي 1شناختي-منتورینگ یك راهبرد كالن جهت خلق محيط یادگيري شاگردي

پوشاني نيز دارد اما شاگردي شناختي، چارچوب محيط تا اندازه اي با شاگردي شناختي هم

كند در حالي كه منتورینگ، عناصر، راهبردها، ترتيب و یادگيري را در سطح نظري پشتيباني مي

ف هاي مختلتر از همه ایجاد و ارزشيابي چنين محيطي را با توجه به شرایط محيطتوالي و مهم

شناختي نقشه  -كند. به واقع محيط یادگيري شاگرديمناسب سازي مي هايیادگيري و شرایط منت

، ولي سيستم منتورینگ نقشه ارائه شده را براي اجرا با در نظر داشتن شرایط كنديرا ارائه م

مراحل  در انتقال تجارب در تواني. از منتورینگ منمایدياتي م، باز آرایي و عمليّهايمختلف منت

، ان، پرستارانخلبانمان تازه كار، معلّ ،انمختلف نظير مدیر اقشارپيشرفته شناخت و مهارت براي 

آموزشي سنتي  يهاجایي كه روش ،ها و غيره استفاده نمود، تكنسينان تازه كار دانشگاهمدرس

تقریباً همه  .در سطح پيشرفته نيستند قبيل از افرادقادر به بر آورده كردن نيازهاي آموزشي این 

ها در جهت توسعه مدیران پژوهشگران معتقدند منتورینگ ابزاري مهم و ارزشمند براي سازمان

هاي جهاني به منظور موفقيت در توسعه (. برخي از سازمان01222آینده است )ویلسون و المان،

ابليت كنند كه قهاي منتورینگ رسمي به عنوان روشي استفاده ميمدیران آینده از برنامه

گذاري و تأثير(. در حاليكه 90220گيري ميزان بازگشت سرمایه را دارد)سوسيك و لي، اندازه

است  4ها در قالب منتيهاي منتورینگ در ارتباط مستقيم با توسعه موفق خروجيكيفيت برنامه

 (. 0226، 5)آلن،ابي و لنتز

 با بود، هامحدودیت ینتربزرگ از یكي فارسي منابع به دسترسي حاضر مطالعه انجام در

 نشده مطرح خوبي به نظري سطح در حتي هنوز ما كشور در منتورینگ مفهوم اینكه به توجه

شد. بر  احساس خوبي به نتخصّصيم نزد در ویژه به حوزه این به آشنایي عدم بنابراین است

                                                                                                                         
1. Cognitive Apprenticeship 

0. Wilson & Elman 

9. Sosik & Lee 

4. Mentees. 

5. Allen, T. D., Eby, L. T., & Lentz, E. 
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گردد، براي كاربست يمهاي این پژوهش محسوب يخروجهمين اساس طرح زیر كه از 

 گردد:يمهاي یادگيري براي مدیران ارائه يتموقعورینگ تلفيقي با اهداف توسعه منت

 . مدل پيشنهادی برای برنامه ريزی و اجرای برنامه منتورينگ تلفيقي برای مديران1نمودار

 در یادگيري براي شده انفرادي آموزشي راهبرد یك عنوان به منتورینگ سيستم اینكه به نظر

 كاربرد تخصّصي مشاغل و پيشرفته تخصّصي مفاهيم آموزش براي ویژه به يیادگير باالي سطوح

 يهاحوزه از هریك در منتورینگ عملي و نظري كاربردهاي تا گرددمي پيشنهاد لذا دارد،

 .گيرد قرار مطالعه و بررسي مورد... و معلمان پرستاري، پزشكي، نظير اي حرفه و تخصّصي

 منابع 

 در راهبردي دانش زني داربست بر مبتني تلفيقي منتورینگ تأثير (.دهچاپ نش) .اعتمادفر، ایرج

 مدلي ارائه منظور به ایران دیزل خودرو ایران شركت مياني سطح مدیران بهسازي

 .طباطبائي عالمه تربيتي،دانشگاه وعلوم روانشناسي رساله دكتري،دانشكده .مفهومي
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و  ي: در نظام آموزش حضوريقيتلف سیرو تد يريادگی يراهنما (.0226ژانت. ) مك دو نالد،

(.تهران انتشارات 1988ي، صالح ديو وح يزوارك يزارع لياز راه دور. )ترجمه اسماع

 دانشگاه عالمه طباطبائي.

. تهران: هاسازمان(. نيازسنجي آموزشي در 1986عباس زادگان،سيد محمد؛ ترك زاده، جعفر.)
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