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این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه  چکیده:
 های دانشگاه گیری از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی بهره

این های مورد توجه خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مؤلفه
تحلیلی  -توصیفی پژوهشی انجام شده است. پژوهش حاضر، مطالعات

در  2000 -2016ور کلیه آثار موجود در بازه زمانی بدین منظ. است
تربیتی و روانشناسی های اطالعاتی مستقر در دانشکده علوم پایگاه

 & ProQuest, Springer Link, Taylor)دانشگاه شهید بهشتی 

Francis, Sage, Wiley Online Library ) مطالعه شد. این آثار
پایان نامه در  8مقاله و  20عنوان سند علمی  که شامل  28مشتمل بر 

استخراج و به روش  ،زمینه منتورینگ برای اعضای هئیت علمی است
های پژوهش در دو تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته -توصیفی 

های مورد بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مؤلفه
شتر به توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بی

های  های اعضای هیئت علمی در قالب نقش مباحثی از جمله ویژگی
منتور و منتی و تأثیرات مثبت مختلف برنامه منتورینگ بر اعضای هیئت 

اند. در بخش دوم؛ نتیجه بررسی ساختار  علمی جدیداالستخدام پرداخته
ها از روش تحقیق % پژوهش43شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 

اند و صرفاً % از مصاحبه و پرسشنامه و آزمایش استفاده کرده86و  کیفی
نویسی و اند. از نظر هم ها به مطالعه و بررسی اسناد پرداخته % پژوهش14

پژوهش % بصورت 61بصورت پژوهش انفرادی و % 39مشارکت هم، 
 بوده است. گروهی
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Abstract: This study is conducted with the purpose 

of evaluating the production of scientific works 
through mentoring for faculty members of higher 

education abroad. This review study seeks to 

underline the discussions and elements addressed in 
these studies. The present study is a descriptive-

analytic research. Accordingly, all papers published 

from 2000 to 2016 in the Faculty of Education and 
Psychology database of Shahid Beheshti University 

are reviewed (ProQuest, Springer Link, Taylor & 

Francis, Sage, Wiley Online Library). The papers that 
are extracted from 28 scientific documents include 20 

articles and 8 theses in the field of mentoring for 

faculty members that are analyzed through 
descriptive-analytic method. The findings are 

presented in two parts: the results of the first part 

regarding the discussions and factors considered by 
the researchers indicate that topics including the 

characteristics of the role of faculty members as 

mentors or mentees and different positive effects of 
mentoring program for newly hired faculty members 

are the main topics underlined by researchers. In the 

second part, the results of formal and descriptive 
analysis of the studies show that 43% of the studies 

used qualitative research and 17% used the 

quantitative method, interviews, questionnaires, and 
only 14% employed library method. In terms of 

cooperation and partnerships, 39% of studies are 

group research and 61% are individual research. 

Keywords: higher education, mentoring, faculty 
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 مقدمه

ها و مراکز آموزش عالی به لحاظ رسالت مهم خود در تربیت نیروی متخصص و  دانشگاه

دانش پژوه، نقش مهمی را در آموزش نیروی انسانی شایسته و واجد صالحیت برای کشور بر 

عهده دارند. در این میان، اعضای هیئت علمی از عوامل مهم آموزش عالی هستند که توسعه 

ها دارد و به مثابه روح و جان آموزش عالی زیربنای  بسزایی بر عملکرد دانشگاهکیفی آنها تأثیر 

به بیانی  (.1391به نقل از کریمیان و ابوالقاسمی،  1370)قارون، باشند  ها می توسعه سایر بخش

 اعضای هیئت کارایی گرو در عالی موسسات آموزش اثربخشی و کارآمدیتوان گفت  دیگر می

 تقویت عنوان به علمی را هیئت اعضای ،نظران صاحب از برخی رو از این د،باش ها می آن علمی

قلمداد  فناوری و کاشفان علم تولیدکنندگان اقتصادی، توسعه مهندسان فرهنگ، کنندگان

 را کشورها فرهنگی و اجتماعی علمی، پیشرفت و کرده متحول را انسانی جوامع که اند نموده

 2بدین ترتیب توسعه و بهسازی اعضای هیئت علمی (.2009، 1کنند )دی و دالی تسریع می

ترین عنصر در توسعه و پشتیبانی از این منابع ارزشمند در نظر گرفته شود.  بایستی بعنوان مهم

توانمند ساختن اعضای هیئت علمی هم به تحقق اهداف فردی مدرسان و هم به تحقق اهداف 

 (.2003، 3کنون ؛ مک2006 کند )برادلی و همکاران، موسسات آموزشی کمک می

های مختلفی  در پژوهش شانهای اولیه کاری در سال علمی هیئت اعضای ای حرفه آمادگی فقدان

 موسسات و ها در دانشگاه ها حاکی از آن است که نتایج این بررسی است، گرفته قرار بررسی مورد

 حرفه خودشان ریخچهتا مورد در اطالعاتی هیچ که شوند می گرفته بکار افرادی عالی آموزش

 شکل را از آموزش خودشان فلسفه که است نشده خواسته آنها از جدی بطور وقت هیچ و ندارند

کنند )محب زادگان،  بیان یادگیری -  یاددهی فرایند به نسبت را  خودشان دیدگاه یا دهند

سات های بهسازی اعضای هیئت علمی موس وجود برنامه ضرورت و مبنای منطقی برای (.1392

، 4تی و هانسمان مک) آموزش عالی در متون و مباحث مختلف آموزش عالی نیز ثبت شده است 

2013.) 

ها و موسسات آموزشی در تالشند تا با تدوین و بکارگیری  امروزه مراکز توسعه و بهسازی دانشگاه

هسازی های ب به نتایج کارآمدتری در فراهم آوردن برنامه 5های جدیدی همچون منتورینگ شیوه

اعضای هیئت علمی نائل آیند. این روش آموزشی، یک روش کامالً خاص است که برای انتقال 

                                                 
1. Dee & Daly 
2. Faculty Development 
3. MacKinnon 
4. McAtee & Hansman 
5. Mentoring 
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بعنوان  1تجربه، دانش و تخصص به اعضای هیئت علمی جدید طراحی شده است. منتورینگ

کند تا راهنما و  کار کمک می روشی مطرح شده است که به اعضای هیئت علمی جدید و تازه

های تدریس، پژوهش، آگاهی نسبت به انتظارات و  توسعه و بهبود مهارتدستورالعملی جهت 

، 3؛ مورین و آشتون2007، 2پذیری با دانشگاه کسب کنند )بوور های علمی و جامعه مسئولیت

منتورینگ اعضای هیئت علمی به عنوان یک (.  2011، 5؛ فالزارونو2008، 4؛ تیلور و بری2004

( و هم هیئت علمی جدید 6در آن هم هیئت علمی ارشد )منتور شود که رابطه متقابلی تعریف می

؛ 2007 ،9یونو  8سورسینیلیشوند ) مند می ( از تدریس و یادگیری بهره7کار )منتیو تازه

 (.2011فالزارونو، 

 گیری از روش منتورینگ، و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و تأثیرات بهره آموزش اهمیت

 نشان پیش از بیش را حوزه منتورینگ برای اعضای هیئت علمی در پژوهش و مطالعه ضرورت

 حوزه پژوهشگران و نظران صاحب توجه و تمرکز که شود می مطرح پرسش این لذا دهد. می

گیری از روش منتورینگ برای توانمندسازی اعضای  گسترش بهره توجه به با دنیا عالی آموزش

 است؟  بوده هایی و مؤلفه مباحث بر روی چه ر،های اخی ها طی دهه هیئت علمی جوان در دانشگاه

بکارگیری منتورینگ برای اعضای  حوزه در متفرقه، و صورت انفرادی به هایی پژوهش اگرچه

 از یک هر در دست آمده به نتایج از آگاهی و آسان دسترسی ولی شده هیئت علمی جوان انجام

 باشد. می حوزه این در انجام شده لعاتمطا روی و عمیق نگر جامع پژوهش نیازمند ها، پژوهش این

 شده انجام مطالعات روی و عمیق نگر جامع پژوهشی اهمیت همچنین و شد گفته آنچه بر اساس

 علمی آثار تولید وضعیت بررسی و پی مطالعه در منتورینگ برای اعضای هیئت علمی، زمینه در

 کشور، از خارج در دیدبا بکارگیری منتورینگ برای اعضای هیئت علمی جوان و ج مرتبط

گیری  بهره زمینه در هایی و مؤلفه مباحث چه که شود می مطرح اینگونه پژوهش اصلی های سؤال

 حوزه این توجه پژوهشگران مورد از روش منتورینگ برای اعضای هیئت علمی جدید و جوان

                                                 
ها نظیر  بدلیل فقدان معادل فارسی مناسبی برای واژه منتورینگ و همچنین تفکیک چنین روشی از سایر روش. 1

( در این مقاله از واژه Apprenticeshipشاگردی ) -(، استادCounseling(، مشاوره )Coachingگری ) مربی
 منتورینگ، منتور و منتی استفاده شده است.

2. Bower 
3. Morin & Ashton 
4. Taylor & Berry 
5. Falzarano 
6. Mentor 
7. Mentee 
8. Sorcinelli 
9. Yun 
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 های پژوهش توصیفی و ساختار شکلی و است؟ بوده در این زمینه چه مطالعات نتایج است؟ بوده

 تحلیل مطالعات به ها، سؤال این پاسخ یافتن برای حاضر، است؟ پژوهش بوده چگونه شده انجام

 .پردازد زمینه بکارگیری منتورینگ در سیستم آموزش عالی می در شده انجام

 مبانی نظری تحقیق -2

 ضرورت ظهور منتورینگ در آموزش عالی  2-1

لمی، داستان منحصر به فردی وجود دارد که به در گذشته و تجربه هر عضو جدید هیئت ع

شود. برای برخی از افراد، موهبت هوش و فهم موقعیت و سمت وی در آموزش عالی مرتبط می

ها را به سمت جایگاه به سرعت شناسایی شد، سپس آموزش جدی و صبورانه پیش آمد که آن

یگر افراد ممکن است یک خود به عنوان عضو هیئت علمی در آموزش عالی سوق داده است. د

حوزه مطالعاتی را در کالج پذیرفته باشند و مشتاقانه به دنبال نمودن عالیق خود در جهت فارغ

ای از افراد در التحصیلی از دانشگاه و رسیدن به مراتب باال در حرکت باشند. با این حال عده

کردند و آرزوی تقلید از می نتیجه تأثیر و رابطه با دیگر اعضای هیئت علمی که آنها را تحسین

ها داشت و آنها را داشتند، وارد سیستم آموزش عالی شدند. این ارتباط تأثیر شگرفی بر زندگی آن

کنند. صرف نظر ها این دین را از طریق ارائه خدمات به نسل جدیدی از دانشجویان جبران میآن

های خود کنند به حرفهمی ای گوناگون، اکثر اعضای هیئت علمی احساساز مسیرهای حرفه

دهد که برند. تحقیقات نشان می اند و احساس موفقیت کرده و از کار خود لذت میفراخوانده شده

واردان به دانشگاه )اساتید جدید( رضایت اولیه از کارها و وظایف خود در آموزش عالی اغلب تازه

بینی زیاد نسبت به شتیاق و خوشکنند. اعضای هیئت علمی جدید و جوان تقریباً با اگزارش می

های رشد شغلی خود و امکان تأثیرگذاری بر دانشگاه و دانشجویان خود، به دانشگاه وارد فرصت

شوند. این اعضای هیئت علمی تجربه خود در محیط دانشگاه را با سطوح باالیی از رضایت می

هایی شود، فرصتدنبال مینسبت به ماهیت کار علمی خود، خود مختاری نسبی درباره آنچه که 

ها از کمال کنند. احساس آنبرای کشف و رشد فکری و فرصت تأثیر گذاشتن بر دیگران آغاز می

 (.2006، 1)متسونباشد در اوایل زندگی هیئت علمی شدن آنها فراگیر می

راک کنند و منابع بسیار زیادی تسهیم و به اشتولی در محیطی که افراد اغلب به تنهایی کار می

شود، یک جدال دائمی برای افراد در جهت انطباق و سازگاری با فرهنگ آموزش عالی  گذاشته می

دانند چه وجود دارد. اعضای هیئت علمی جوان اغلب مستقل هستند، در بسیاری مواقع نمی

کاری بایستی انجام دهند؛ تدریس، شرکت در جلسات، هدایت دانشجویان، نوشتن مقاله و تألیف 

                                                 
1. Matteson 
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ه؟ حمایت و پشتیبانی بسیار اندکی از این افراد وجود دارد و مسئله غرق شدن یا شنا و ترجم

 (.1987، 1رایت و رایتکردن این افراد در امور مربوطه وجود دارد )

به بیانی دیگر تدریس دانشگاهی ممکن است تنها حرفه بامهارتی باشد که تقریباً آموزشی را برای 

ها بطور سنتی  ند. اعضای هیئت علمی جدید اکثر دانشگاهک شاغالن مبتدی خود ارائه نمی

ریزی نمایند، منابع مالی تخصیص  ها را برنامه مجبورند خودشان یاد بگیرند که چگونه پژوهش

ها را تأمین نمایند،  های آن های پژوهشی بنویسند و هزینه داده شده را شناسایی نمایند، طرح

ای اثربخش ارائه  های خود را به شیوه د و نتایج پژوهشدانشجویان را راهنمایی و هدایت نماین

های جذاب و جدی  ها و آزمون نمایند. آنها مجبورند خودشان یاد بگیرند که چگونه سخنرانی

طراحی نمایند، چگونه دانشجویان را برای یادگیری و مشارکت فعال در فرایند یادگیری 

ات و کار تیمی را در دانشجویان رشد و توسعه های حل مساله، ارتباط برانگیزانند، چگونه مهارت

ترین کار آنها این باشد که خودشان بایستی کشف کنند که چگونه میان  دهند. شاید سخت

ای و شخصی توازن برقرار نمایند.  های حرفه اقتضائات زمانی تدریس، پژوهش و سایر مسئولیت

 ت.بر اس یادگیری تمامی این موارد از راه آزمون و خطا زمان

بویس طی چند سال تحقیق و پژوهش دریافت در صورتی که یک سیستم و روش آموزشی 

کار موجود نباشد،  مندی همچون منتورینگ برای آموزش اعضای هیئت علمی جدید و تازه نظام

وری پایین  اعضای هیئت علمی جدید مرتکب اشتباهات و خطاهایی خواهند شد که منجر به بهره

شود. درصورتیکه از اعضای هیئت علمی  آموزش و میزان افزایش استرس می علمی، ناکارآمد بودن

سال اول کار خود، در پژوهش مولد بوده و در تدریس اثربخش  2تا  1خواهیم در  جدید می

باشند، بایستی در کمک کردن به آنها بیشتر فعال باشیم، بجای آنکه از آنها بخواهیم از طریق 

وسعه یابند. اکثر اعضای هیئت علمی جدید خواهان اقدامات آزمون و خطا خودشان رشد و ت

(. بطور کلی برنامه منتورینگ در 1992، 2بویسحمایتی و پشتیبانی همچون منتورینگ هستند )

آموزش عالی، بر روابط حمایتی طراحی شده در جهت ادغام موفق اعضای هیئت علمی 

ن دسته از اعضای هیئت علمی که ارزشی های آ جدیداالستخدام در یک سازمان و ارتقای توانایی

 (2009و همکاران،  3بالندآورند، داللت دارد ) را برای دانشگاه به ارمغان می

شوند  ترین ابعاد منتورینگ که به اعضای هیئت علمی دانشگاه مرتبط می بطور خالصه مهم

 عبارتند از: 

                                                 
1. Wright & Wright 
2. Boice 
3. Bland 
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 عضای مختلف هیئت منتورینگ یک فرایند یادگیری مشارکتی است که بر اساس دانش ا

کار را در بدو ورود به حرفه علمی طراحی شده است که قادرند اعضای هیئت علمی تازه

ای متقابل مشارکتی، حمایتی و خالق  استادی هدایت نمایند. این رابطه به عنوان رابطه

تعریف شده است. برنامه منتورینگ مستلزم مشارکت متعهد فعال منتور و منتی است. این 

باشد، نیازمند تمایل و گرایش منتورها به صرف زمان برای ارائه راهنمایی مستمر می برنامه

هم چنین مستلزم تعهد افرادی است که نیاز به راهنمایی دارند تا به صورت فعاالنه اهداف 

 ای ویژه خود را شناسایی نموده و برای تحقق آنها زمان و انرژی صرف نمایند. توسعه

 های کلیدی  کار کمک نماید تا شایستگیید به اعضای هیئت علمی تازهبرنامه منتورینگ با

های آموزشی و آمادگی برای پیشرفت علمی( برای موفق  مورد نیاز )استقالل علمی، مهارت

 بودن را کسب نمایند.

 ای از افراد روابط سنتی، سلسله مراتبی و دو جانبه منتورینگ ممکن است توسط شبکه

ای تقویت شود که ممکن  های از توسعه حرفه ای خیلی خاصی در حوزهتوانمند که رهنموده

 است از طریق روابط یکجانبه محقق نشود.

  از آن جایی که ممکن است اعضای هیئت علمی با سابقه قصد داشته باشند بر انتقال

شغلی و مسیرهای جدید تمرکز نمایند، برنامه منتورینگ نباید محدود به اعضای هیئت علمی 

کار شود. ساختار این روابط ممکن است کمتر حالت رسمی داشته باشد و بیشتر وابسته هتاز

 های آموزش گروهی باشد.ای و کسب مهارتگری حرفه به روابط همتا یا شبه همتا؛ مربی

  روابط منتورینگ بایستی طی زمان رشد یابند و ممکن است متمرکز بر یک یا چند عامل

یافته، سطح غلی بنا بر مرحله شغلی منتی، اهداف شغلی تحققمورد نیاز برای موفقیت ش

های منتورها باشند. در نتیجه، آنها ممکن است روابط پایدار راهنمایی مورد نیاز و ماهیت داده

و طوالنی مدتی باشند که طی زمان به جای تبدیل شدن به روابط منتورینگ، تبدیل به 

های زمانی مهم مدتی باشند که در برههابط کوتاهشوند یا ممکن است روروابط همکارانه می

 (.2008و همکاران،  1زیلرزکنند )های خاصی از راهنمایی تمرکز میشغلی بر زمینه

توان گفت در صورتیکه رویکرد منتورینگ مورد استفاده قرار گیرد، منتورها بایستی  بطور کلی می

 تدریس، مشکالت پژوهشیآمدن بر در کمک کردن به اعضای هیئت علمی جدید در جهت فائق 

 فعال باشند.مدیریت زمان و 

 

 

                                                 
1. Zellers 
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 منتورینگ برای پژوهش موثر

 بندی  اعضای هیئت علمی جدید را در جهت تعیین اهداف واقعی و اولویت

 ها تشویق نمایند. فعالیت

 ها و مقاالت پژوهشی موفق و غیرموفق را نشان  به اعضای هیئت علمی جدید طرح

 ایند داوری توضیحاتی ارائه دهند.دهند و در مورد فر

  در مورد منابع مالی موجود بحث نمایند و اعضای هیئت علمی جدید را تشویق به

 برقراری ارتباط با مدیران برنامه پژوهشی نمایند.

 های پژوهشی مشترک با دیگر اعضای  اعضای هیئت علمی جدید را درگیر پروژه

 هیئت علمی نمایند.

 ها  ی هیئت علمی جدید نسبت به منابع حمایتی از پژوهشاطمینان یابند که اعضا

 ها و اعتبارات. مطلع هستند نظیر گرنت

 های کاری آنها را  از اعضای هیئت علمی جدید بخواهند که جریان و فعالیت

 مشاهده نمایند.

 منتورینگ برای تدریس موثر

  اعضای کالس درس اعضای هیئت علمی جدید را بازدید نمایند. قبل از کالس با

ها و پس از کالس با پرسیدن سواالتی در مورد  هیئت علمی جدید در مورد برنامه

 جلسه درس صحبت نمایند.

  اعضای هیئت علمی جدید را دعوت نمایند تا در کالس درس آنها شرکت نمایند و

تواند متفاوت  در مورد کارها در کالس آنها چگونه پیش رفته است و چگونه می

 گو نمایند.باشند، بحث و گفت

 های درس اساتید  فرصتی را برای اعضای هیئت علمی جدید فراهم آورند تا کالس

 خوب را مشاهده و تجربه نمایند.

  در مورد مسائل کالس با هم گفتگو نمایند و اینکه چگونه با مشکالت تدریس

 برخورد و رسیدگی نمایند.

 کالسی متنوع نظیر  یها اعضای هیئت علمی جدید را تشویق به استفاده از فعالیت

 یادگیری فعال نمایند.

 .اعضای هیئت علمی جدید را به کتب خوب تدریس ارجاع دهند 

 .اجرای یک ارزشیابی از کالس در اواسط ترم را پیشنهاد دهند 
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 منتورینگ برای مدیریت زمان

 مدت واقعی  به اعضای هیئت علمی جدید در استقرار اهداف بلندمدت و کوتاه

 کمک نمایند.

 هایی در جهت شناسایی اصول و رهنمودهای تعیین اهداف را به  طالعه کتابم

 اعضای هیئت علمی جدید معرفی نمایند.

  اعضای هیئت علمی جدید را تشویق به تخصیص زمان زیاد به آمادگی برای

 کالس درس و نوشتن نمایند.

 ه به اعضای هیئت علمی جدید آموزش دهند که در چه زمانی و به چه افرادی ن

 (.2000، 1)برنت و فلدر بگویند

 پژوهش روش -3

های  تحلیلی است. بر این اساس، پس از مراجعه به پایگاه -روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی

 ProQuest, Springer) تربیتی دانشگاه شهید بهشتی اطالعاتی معتبر کتابخانه دانشکده علوم

Link, Taylor & Francis, Sage, Wiley Online Library)، 28  عنوان سند علمی

نامه در زمینه منتورینگ اعضای هیئت علمی استخراج و مورد مطالعه پایان 8مقاله و  20شامل 

قرار گرفت. شایان ذکر است جهت دسترسی به منابع جدیدتر و به روز در زمینه موضوع 

تا  2000منتورینگ اعضای هیئت علمی، محدوده زمانی مورد بررسی پژوهش حاضر از سال 

انتخاب شد. فرایند جستجو و انتخاب آثار علمی مورد نظر در سه گام انجام گرفت. گام  2016

های انجام های مناسب بود به طوری که بتواند تا حد امکان تمام پژوهشاول؛ انتخاب کلیدواژه

های کیفی، های گردآوری اطالعات در پژوهششده را در برگیرد. به این منظور بر اساس روش

های منتورینگ، آموزش عالی،  اعضای هیئت علمی باتجربه و قدیمی، اعضای هیئت کلید واژه

کار، انتخاب شدند. درگام دوم؛ نتایج حاصل از جستجوی هر کلیدواژه، در  علمی جدید و تازه

قسمت عنوان و چکیده مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و آثار علمی در زمینه منتورینگ اعضای 

 های اطالعاتیمی جدا شدند.گام سوم؛ آثار علمی گردآوری شده در تمامی پایگاههیئت عل

بازبینی و پس از حذف موارد مشابه و  شناسی دانشگاه شهید بهشتی تربیتی و روان دانشکده علوم

پایان نامه انتخاب شدند. الزم به ذکر است هر گام، مورد بازبینی  8مقاله و  20تکراری در نهایت 

 نفر از نویسندگان مقاله قرار گرفته است. حداقل دو

                                                 
1. Brent & Felder 
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 اسناد مورد بررسی( 1جدول 

 موضوع قالب ردیف
زمان 
 انتشار

 نامه پایان 1
رب منتورینگ رسمی اعضای هیئت علمی جدید در سطح شناسایی تجا

 دانشیاری
2014 

 نامه پایان 2
راتژی های حفظ روابط بر منتورینگ: تأثیر حمایت اجتماعی و است موضوعات
 نتایج مهم

2011 

 2011 بهترین اقدامات منتورینگ اعضای هیئت علمی جدید نامه پایان 3

 نامه پایان 4
های رابطه  بررسی ادراکات اعضای هیئت علمی پرستاری در مورد ویژگی

 منتورینگ
2012 

 نامه پایان 5
مطالعه موردی ادراکات اعضای هیئت علمی نسبت به یک برنامه منتورینگ 

 رسمی در یک دانشکده
2015 

 2004 اعضای هیئت علمی باتجربه زن و اقدامات منتورینگ نامه پایان 6
 2006 پذیری اعضای هیئت علمی جدید تأثیر روابط منتورینگ بر جامعه نامه پایان 7

 نامه پایان 8
توصیف تأثیر منتورینگ بری اعضای هئیت علمی جدید دانشکده بهداشتی 

 درمانی
2011 

 مقاله 9
ایجاد پلی برای آینده: آماده سازی اعضای هیئت علمی جددی برای مواجه 

 شدن با انتظارات متفاوت یک بستر متغیر
2003 

 2003 نشکده پزشکیمطالعه موردی منتورینگ در دا مقاله 10

 مقاله 11
منتورینگ برای دانشجویان و اساتید زن گروه های اقلیتی: تجارب دو موسسه 

 آموزش عالی
2006 

 2009 تجارب اساتید جوان با منتورینگ غیررسمی مقاله 12
 2011 الگویی برای منتورینگ اعضای هیئت علمی دانشگاه مقاله 13
 2004 پزشکی یکسال منتورینگ در حوزه مقاله 14
 2005 منتورینگ در حوزه پزشکی: شکاف جنسیتی مقاله 15
 2006 منتورینگ در حوزه پزشکی: یک مطالعه سیتماتیک مقاله 16
 2009 منتی در حوزه پزشکی: یک مطالعه کیفی -مسائل و موضوعات در روابط منتور مقاله 17
 2004 کافی -رابطه منتورنیگ خوب مقاله 18
 2002 1وری پژوهشی میان اعضای هیئت علمی کاردرمانی نقش منتورینگ بر بهره مقاله 19

 مقاله 20
های منتورینگ اعضای هیئت علمی در دانشکده کسب و کار  بررسی برنامه

AACSB 
2014 

 2008 های منتورینگ اعضای هیئت علمی برنامه مقاله 21
 2013بررسی تأثیر برنامه منتورینگ بر عملکرد اعضای هیئت علمی موسسات  مقاله 22

                                                 
1. Occupational therapy 
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file:///C:/Users/modir/Somayeh%20Daneshmandi/Analysis%20of%20the%20Studies%20Conducted%20in%20Mentoring%20New%20Faculty%20Members/Thesis/out2.pdf
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file:///C:/Users/modir/Somayeh%20Daneshmandi/Analysis%20of%20the%20Studies%20Conducted%20in%20Mentoring%20New%20Faculty%20Members/papers/IMPACT%20OF%20MENTORING%20PROGRA.pdf
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 موضوع قالب ردیف
زمان 
 انتشار

 آموزش عالی: مطالعه ملی
 2016 آیا منتورینگ رسمی برای اعضای هیئت علمی موضوع مهمی است؟ مقاله 23

 مقاله 24
های درمانی ایالت  بررسی ادراکات اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشکده

 متحده
2012 

 2013 های یک رابطه موفق و غیرموفق منتورینگ: یک بررسی کیفی ویژگی مقاله 25
 2016 ای و رضایت شغلی تأثیر منتورینگ اعضای هیئت علمی بر موفقیت حرفه مقاله 26
 2006 توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدید از طریق منتورینگ مقاله 27
 2005 تدوین و توسعه یک برنامه منتورینگ پایدار برای اعضای هیئت علمی مقاله 28

 

 های پژوهش یافته -4

 های مورد توجه مطالعات مباحث و مؤلفه 4-1

 ها های منتی ویژگی 4-1-1

 اند ن( پرداختهها )اعضای هیئت علمی جوا های منتی های متعددی به بررسی ویژگی پژوهش

؛ 2009و همکاران،  3؛ استراس2006و همکاران،  2؛ سامبونجاک2004و همکاران،  1)راباتین

 (. 2004و همکاران،  4ویلیامز

های اعضای هیئت علمی جوان و جدیداالستخدام به عنوان  ها و نقش در پی شناسایی ویژگی

ن است که اعضای هیئت علمی های مورد بررسی، آنچه واضح و مبرهن است ای منتی در پژوهش

ها و  های متعددی هستند. براساس بررسی ها و ویژگی جوان و جدیداالستخدام دارای نقش

توسعه "و  "توسعه شخصی"ها را به دو دسته کلی  توان این ویژگی های به عمل آمده می تحلیل

گفت که توسعه توان  اند. بطور کلی می مطرح شده 2تقسیم نمود که در جدول شماره  "ارتباطی

های اعضای هیئت علمی جوان و جدیداالستخدام دارد و  ها و ویژگی شخصی اشاره به خصیصه

ها با اعضای هیئت  های برقراری ارتباط و همکاری اجتماعی آن توسعه ارتباطی اشاره به مهارت

 علمی باتجربه خود به عنوان منتورها را دارند.
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 ها های منتی بندی ویژگی ( دسته2جدول 

 ها ویژگی ابعاد ردیف

 توسعه شخصی 1

 ها مهم است که نسبت به موفقیت رابطه منتورینگ و گذراندن  برای منتی

 (.2009شان تعهد داشته باشند )استراس و همکاران،  موفق کارراهه

 مند به یادگیری باشند )ویلیامز و همکاران،  ها بایستی فعال، عالقه منتی

2004) 

 ها و نصایح منتورها باشند )ویلیامز و  ی توصیهها بایستی پذیرا منتی

 (.2012، 1و لوپایناسی 2004همکاران، 

 های خود را  ها همچنین بایستی خودارزیابی انجام دهند و ضعف منتی

ای که منتورهای آنها بتوانند رفتار آنها را تفسیر و ارزیابی  آشکار سازند به گونه

 نمایند.

 هایشان و  رو شدن با ضعف هت روبهها در ج جرات و شجاعت برای منتی

؛ 2004)راباتین و همکاران،  ایجاد تغییراتی موثر الزم و ضروری است

 (.2006سامبونجاک و همکاران، 

 (.2013پذیر باشند )استراس و همکاران،  مسئولیت 

 توسعه ارتباطی 2

  در ایجاد و گسترش روابط با منتورها )اعضای هیئت علمی باتجربه( پیشقدم
 (2015، 2و کیلیهر 2009)استراس و همکاران،  باشند

 ها باید برای جلسات با منتورها آماده شوند،  برای روابط موفق، منتی
)راباتین و  هایشان را برای بحث با منتور تهیه کنند ای از فعالیت خالصه

 .(2004همکاران، 
  وظایف مورد توافق را انجام دهند و صادقانه نسبت به بازخورد پاسخ دهند

 .(2004)راباتین و همکاران، 
 (.2013ها بایستی پذیرای بازخورد باشند )استراس و همکاران،  منتی 

  ،(.2013شنوندگانی فعال باشند )استراس و همکاران 

 های خود ارزش و احترام  آنها همچنین بایستی برای دانش و زمان منتور
 (.2013قائل شوند )استراس و همکاران، 

 ند )استراس و توجه به حدود زمانی مسئولیت هدایت روابط را بپذیر
 (.2013همکاران، 
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 های منتورها ویژگی 4-1-2

اند.  اکثریت این  های مطلوب و مورد انتظار منتورها را گزارش کرده های مختلفی ویژگی پژوهش

دوست باشند: آنها مسئولیت بزرگی دارند نه  اند که منتورها بایستی نوع ها مطرح کرده پژوهش

خواهد منتی باشد بلکه ایجاد  بیند و می ه آنچه که منتور میهایی منتی ب فقط تبدیل توانایی

ها را  ها باشد. منتورهایی که عالیق منتی ها همسو با عالیق منتی اطمینان از اینکه این فعالیت

شوند. منتورها بایستی صادق، امین و  گیرند، منجر به شکست رابطه منتورینگ می نادیده می

 ای فعال باشند.  شنونده

ترین ویژگی منتورهای تأثیرگذار است. شنونده فعالی بودن نیازمند آن است که  مهم صداقت،

منتور در طول جلسات همراه باشد، بر مسائلی که توسط منتی شناسایی شده است، تمرکز نماید 

و منتی را در جهت حل آنها ترغیب نماید. از طریق شنیدن فعال، منتور همچنین تعیین هدف را 

کند. منتورهای خوب معموالً دارای سطح قابل توجهی تجربه منتورینگ  یل میبرای منتی تسه

ای یک فرد است. منتورهای  هستند و یک منتور باتجربه بودن، عاملی مهم در پیشرفت حرفه

های همکاران( هستند که این تجارب توسعه  ای )از جمله شبکه اثربخش دارای تجارب حرفه

ها باشند و در جامعه  به گوش کردن فعال و درک نیازهای منتیبخشد و قادر  منتی را تسهیل می

ها عبارتند از؛ دردسترس  علمی از موقعیت تثبیت شده مناسبی برخوردار باشند. دیگر ویژگی

 ها های بالقوه منتی ها و مهارت بودن بودن و توانایی شناسایی و حمایت در توسعه زمینه

 (.2006)سامبونجاک و همکاران، 

ها و براساس  های اعضای هیئت علمی باتجربه به عنوان منتور در پژوهش اسایی ویژگیدر پی شن

فردی و  های شخصیتی، میان ها را به ویژگی های به عمل آمده ما این ویژگی ها و تحلیل بررسی

 اند. مطرح شده 3ها در جدول شماره  بندی ایم که این دسته بندی نموده ای دسته حرفه

 ورهاهای منت نقش 4-1-3

های متعددی توسط پژوهشگران برای اعضای هیئت علمی باتجربه به عنوان منتور شناسایی  نقش

اعضای  1شده است. منتور )عضو هیئت علمی باتجربه( نقشی کلیدی در بررسی برنامه گرنت

ترین کارکرد منتورها در فرایند  کار دارد. بررسی برنامه گرنت، متداول هیئت علمی جوان و تازه

سازی  ای گرنت است. منتورها در برقراری روابط میان همکاران پژوهشی بالقوه، آمادهاعط

ای، ارائه رهنمودهایی در زمینه پیشرفت  های شبکه ها، فراهم کردن فرصت ها و ارائه نوشته دست

ای مناسب و مدیریت زمان( و ارائه رهنمودی در  کاری )از جمله دستیابی به مراحل مهم کارراهه

                                                 
1. Grant application 
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تواند  های دشوار نقش مهمی دارند. منتور می رو شدن با موقعیت بروکراسی دانشگاه و روبهزمینه 

)استراس و  ها بتوانند او را الگوی خود قرار دهند ای که منتی نقش یک الگو را داشته باشد به گونه

را ها  های خوب منتورها و نحوه تعامل آنها با منتی ها نقش . برخی از پژوهش(2009همکاران، 

ها است و برخی  اند. برخی از این اقدامات در جهت رشد علمی و آکادمیک منتی شناسایی کرده

های منتور بطور کلی در دو دسته نهادی و شخصی قرار  دیگر در جهت رشد فردی آنها.  نقش

ها و  ای، اقدامات منتورینگ در جهت ارتقای قابلیت دید منتی گیرند. در بخش نهادی/ موسسه می

ش روابط آنها با محیط علمی و دانشگاهی و حمایت از آنها در برابر عوامل و تعامالت متنوع گستر

و ناگوار است. در بخش شخصی، منتورها به ایجاد یک محیط ایمن برای بیان احساسات و 

آورند و رهنمودهایی در فرایندهای  کنند. آنها حمایت اخالقی فراهم می ها کمک می اندیشه

)سامبونجاک و  کنند انداز و تعیین هدف ارائه می دارزیابی(، ساختن چشمخوداندیشی )خو

 (2006همکاران، 

 های منتورها بندی ویژگی ( دسته3جدول 

 های منتورها ویژگی ابعاد ردیف

1 
های  ویژگی

 شخصیتی

 و سامبونجاک و همکاران،  2009)استراس و همکاران،  بودن دوست نوع

2006.)  

  (2009کاران، )استراس و همدرک کردن 

  (2009)استراس و همکاران، صبور بودن 

 (.2006و سامبونجاک و همکاران،  2009)استراس و همکاران،  صادق بودن 

 (. 2003و همکاران،  1)جکسون پاسخگو بودن 

 (.2015کیلیهر، و  2009و همکاران،  3)لیزالی  2قابل اعتماد بودن 

 (.2009و همکاران،  )لیزالی غیرقضاوتی بودن 

 (.2006و سامبونجاک و همکاران،  2009)لیزالی  همکاران،  ن بودنامی 

 و ویلیامز و همکاران،  2006)سامبونجاک و همکاران،  شنونده فعالی بودن

2004 .) 

  (.2006سامبونجاک و همکاران، ) 4محرک و برانگیزاننده بودن 

2 
های  ویژگی

 فردی میان

 ؛ 2006ونجاک و همکاران، ؛ سامب2009)لیزالی و همکاران،   بودن دردسترس

 (.2012لوپایناسی، و  2009استراس و همکاران، 

                                                 
1. Jackson 
2. Reliable 
3. Leslie 
4. Motivator 
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 های منتورها ویژگی ابعاد ردیف

 و جکسون و  2012لوپایناسی، ) به رشد و توسعه منتی زمان تخصیص دهد

 (.2003همکاران، 

 سامبونجاک  هایی به منتی در جهت بهترین منافع و عالیقش ارائه دهد کمک(

 (.2006و همکاران، 

 (2004)ویلیامز و همکاران، ها باشد  القوه منتیهای ب قادر به شناسایی زمینه 

 کمک به آنها در جهت ارائه یازخورد و های منتی و  قادر به شناسایی ضعف

 (.2004و ویلیامز و همکاران،  2012لوپایناسی، ) تحقق اهداف باشد

 انداز و شخصیت باشد ها از نظر سبک کار، چشم سازگار و قابل انطباق با منتی  

 (.2009کاران، و هم )لیزالی

3 
های  ویژگی

 ای حرفه

و قابل احترام در رشته و حوزه  (2009)استراس و همکاران،  باتجربه

 (.2003)جکسون و همکاران،  تخصصی خود باشد

 )کیلیهر، ) از دانش و تجربه الزم و کافی برخوردار باشد )آگاه و مطلع بودن

 (.2003و جکسون و همکاران،  2015

 

 دستاوردهای منتورینگ برای اعضای هیئت علمی جدیداالستخدام تأثیرات و  4-1-4

ها و اقدامات اعضای هیئت  نتایج بررسی مطالعات بطور واضح از تأثیر مثبت منتورینگ بر فعالیت

ها و  کنند. در پی شناسایی تأثیرات منتورینگ بر فعالیت کار حکایت می علمی جدید و تازه

های به عمل آمده ما این تأثیرات را  ها و براساس تحلیل شاقدامات اعضای هیئت علمی در پژوه

های مختلف اعضای هیئت علمی در دانشگاه به ابعاد تدریس، پژوهش، ارائه  گیری از نقش با بهره

 ایم. خدمات و همکاری اجتماعی، نگرشی تقسیم نموده

 تدریس  1-4-1-4

های آموزشی و  ینگ بر توانمندیها بیانگر تأثیرات مثبت منتور نتایج بررسی و تحلیل پژوهش

کار است. منتورینگ در موارد زیر منجر به  های تدریس اعضای هیئت علمی جدید و تازه مهارت

 گردد: های تدریس و آموزش اعضای هئیت علمی جدید می ارتقای مهارت

  حضور و نشستن اساتید باتجربه در کالس درس اعضای هیئت علمی جدید: حضور

ن افراد و ارائه بازخوردهایی در مورد عملکرد کاری آنها. چرا که یافتن در کالس ای

اند و هنگام حضور  برخی از افراد دارای تجربه الزم و کافی در زمینه تدریس را نداشته

گردد. برای  در کالس، اضطراب و ترس آنها موجب احساس ترس و ناامنی در آنها می
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بگیرند، منتورها با حضور در کالس  اینکه اعضای هیئت علمی جوان کالسداری را یاد

کنند،  نمایند و هنگامیکه آنها تدریس می های آنها را مشاهده می آنها، فعالیت

 دهند. بازخوردهایی در مورد عملکرد آنها ارائه می

  کمک به آنها در ساختن آزمون و تهیه سواالت امتحانی: منتور به منتی در زمینه تهیه

 کند. ارائه می سواالت امتحانی رهنمودهایی

 ها در یادگیری نحوه آماده  ارائه رهنمود در زمینه توسعه آموزشی: یاری رساندن منتی

ها،  توسعه و سازمان دادن ارائه، شدن بری تدریس از طریق کمک کردن به آنها

شنیداری و دیگر موارد آموزشی. اعضای هیئت علمی جدید در این  -ابزارهای دیداری

تعددی مواجه هستند از جمله اینکه چه اطالعاتی مهم هستند، های م زمینه با چالش

گیری از  سازماندهی اطالعات به ترتیب و دارای یک توالی منطقی و قابل درک و بهره

 -شنیداری. منتورها این افراد را در توسعه ابزارهای دیداری -ابزارهای دیداری

های تدریس و کمک به  اتژیشنیداری، ارائه اطالعاتی به آنها در زمینه بهترین استر

 رسانند. آنها در سازماندهی موارد آموزشی یاری می

 کار بر این باورند که بازخورد  ارائه بازخوردهای سازنده: اعضای هیئت علمی جدید و تازه

سازنده از سوی منتور برای آنها در زمینه راهنمایی در محیط کالس بسیار تأثیرگذار 

های کالسی بدلیل فقدان تجربه  علمی جدید با ارائهاست. بسیاری از اعضای هیئت 

چالش دارند و دریافت انتقادات سازنده از سوی منتورها به بهبود عملکرد آنها کمک 

 کند. می

های اساتید باتجربه،  ایفای نقش: اکثریت اعضای هیئت علمی جدید با حضور در کالس

ند. نحوه تعامل آنها با دانشجویان، شیوه نمای های آنها را در کالس از نزدیک مشاهده می فعالیت

 (. 2014، 1)کاننوندرگیر کردن دانشجویان برای مشارکت در کالس و ... 
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 های تدریس و آموزش اعضای هیئت علمی جدید ( تأثیرات مثبت منتورینگ بر فعالیت4جدول 

 ها مولفه ابعاد ردیف

 تدریس 1

 (.   2003، 3و آستین 2011، 2؛ ادمان2013، 1)آگونلوی ارائه آموزش 

 (.2013و آگونلوی،  2011)کوک،  دانش محتوایی  

  ،(.2013طراحی دوره )آگونلوی 

 ؛ 2014های تدریس وحفظ و کسب تعالی در امر تدریس )کاننون،  ارتقای مهارت

؛ زیلرز و 2005و همکاران،  5؛ زیند2005، 4؛ رابینسون و کاننون2011فالزارانو، 

 (.2011و کوک،  2003؛ آستین، 2011 ؛ ادمان،2008همکاران، 

 ( 2011هایی در جهت یادگیری )فالزارانو،  فرصت 

 (2014های تدریس توسط اساتید باتجربه )کاننون،  مشاهده فعالیت  

 های مختلف در زمینه کالسداری و مدیریت کالس )کاننون،  دریافت راهنمایی

  (.2011و ادمان،  2003؛ آستین، 2014

 ای مختلف در زمینه طراحی سواالت امتحانی )کاننون، ه دریافت راهنمایی

2014) 

 (.2014)کاننون،  دریافت بازخوردهای سازنده در مورد تدریس و هدایت کالس 

 

 پژوهش 

کار دارد.  های پژوهشی اعضای هیئت علمی جدید و تازه منتورینگ تأثیر قابل توجهی بر فعالیت

های مختلف  ش تأثیرات مثبت منتورینگ بر فعالیتهای حاصل از اسناد در این پژوهتحلیل داده

های مختلفی نظیر؛ چاپ مقاالت، چاپ کتب، انجام  پژوهشی اعضای هیئت علمی جدید در زمینه

دهد. منتورینگ نقشی اساسی در  ها و ... را نشان می پژوهشی و برگزاری سخنرانیهای  طرح

؛ 2012، 6)فالزارانو و زایپ کار دارد وری پژوهشی اعضای هیئت علمی جدید و تازه افزایش بهره

اعضای هیئت علمی جدید  (.2002و همکاران،  8و پائول 2013آگونلوی، ؛ 2011، 7المپکین

                                                 
1. Agunloye 
2. Edman 
3. Austin 
4. Robinson & Cannon 
5. Zeind 
6. Falzarano & Zipp 
7. Lumpkin 
8. Paul 
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ها و دریافت  های انتشارات، سخنرانی دارای منتور در مقایسه با اساتید بدون منتور، در زمینه

 (.2002)پائول و همکاران، های مالی مولدتر هستند  کمک

 اعضای هیئت علمی جدید پژوهشیهای  ( تأثیرات مثبت منتورینگ بر فعالیت5 جدول

 ها مولفه ابعاد ردیف

 پژوهش 1

 (2013و آگونلوی،  2011؛ ادمان، 2003ها و چاپ مقاالت )آستین،  سخنرانی 

  ،(2013چاپ کتب )آگونلوی 

 (2013های پژوهشی  )آگونلوی،  انجام طرح 

 (2013)آگونلوی، ها و سمینارها   برگزاری کارگاه 

 (2008های دانش و تحقیق  )زیلرز و همکاران،  ارتقای توانمندی 

 ؛ پائول و 2011؛ المپکین، 2011وری پژوهشی )فالزارانو،  خودکارآمدی و بهره

 (.2007، 1و کاویندیش 2008، زیلرز و همکاران، 2002همکاران، 

 ارائه خدمات و همکاری اجتماعی    3-4-1-4

های مختلفی نظیر  های مختلف اعضای هیئت علمی جدید در زمینه الیتمنتورینگ بر فع

های  نامه و رساله، همکاری با سایر اساتید در طرح راهنمایی و هدایت دانشجویان در زمینه پایان

پژوهشی و ارتقای شغلی )توسعه کارراهه( اعضای هیئت علمی تأثیرگذار است. همچنین 

پذیری دانشگاهی اعضای هیئت علمی جدید دارد و  جامعهمنتورینگ تأثیرات قابل توجهی بر 

درک اعضای هیئت علمی جوان و جدید را نسبت به فرهنگ خاص محیط دانشگاهی تسهیل 

شود که به اعضای هیئت علمی در  ای درک می پذیری دانشگاه به عنوان شیوه بخشد. جامعه می

اقع این حس وفاداری شبیه کند، در و حس مالکیت و پذیرش در جامعه دانشگاهی کمک می

  ( 2011)فالزارانو،  شان برای ماندن است بازتاب رضایت شغلی اعضای هیئت علمی و انگیزه

 
 

 

 

 

 

                                                 
1. Cavendish 
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های همکاری اجتماعی و ارائه خدمات اعضای  تأثیرات مثبت منتورینگ بر فعالیت (6ل جدو

 هیئت علمی جدید

 ها مولفه ابعاد ردیف

1 

ارائه خدمات و 

و همکاری 

 اعیاجتم

، آگونلوی، 2011؛ فالزارانو، 2008رسانی به دانشجویان )زیلرز و همکاران،  خدمت
 ( 2004، 1و ریگل 2013

 (2004و ریگل،  2013رسانی به همکاران )آگونلوی،  خدمت

 (2013رسانی به دپارتمان و دانشکده )آگونلوی،  خدمت

 (2013رسانی به دانشگاه )آگونلوی،  خدمت

 (2011و ماندگاری اعضای هیئت علمی )المپکین،  تسهیل جذب و استخدام

؛ 2004ای اعضای هیئت علمی )ریگل،  ای و ارتقای حرفه تشویق توسعه کارراهه
، 2و آنافارتا و آپیدین 2011؛ المپکین، 2008؛ زیلرز و همکاران، 2011کوک، 
2016) 

 ؛2011ارتقای مشارکت اعضای هیئت علمی در امور مختلف دانشگاه)المپکین،  
  (.2003و استین،  2006و همکاران،  3؛ ثرندایک2011ادمان، 

پذیری دانشگاهی و اجتماعی کردن اعضای هیئت علمی جدید با فرهنگ  جامعه 
 (.2012و لوپایناسی،  2011، المپکین، 2011واحد دانشگاهی )فالزارانو، 

 

 تأثیرات نگرشی    4-4-1-4

تحلیل دادهکار دارد.  ضای هیئت علمی جدید و تازهمنتورینگ تأثیر قابل توجهی بر رشد فردی اع

دهد که تجربه منتورینگ منجر به ارتقای عزت  های حاصل از اسناد در این پژوهش نشان می

نفس، اعتماد به نفس، رضایتمندی و توانایی مدیریت توازن میان کار و زندگی اعضای هیئت 

 کار شده است. علمی جدید و تازه

 بت منتورینگ بر نگرش اعضای هیئت علمی جدید( تأثیرات مث7جدول 

 ها مولفه ابعاد ردیف

1 
تأثیرات 

 نگرشی 

  ،؛ 2008؛ زیلرز و همکاران، 2004افزایش رضایت شغلی در اعضای هیئت علمی )ریگل
 (. 2007و کاوندیش،  2016و همکاران،  4؛ مایلونا2006ثرندایک و همکاران، 

 (2006ی )ثرندایک و همکاران، افزایش اعتماد به نفس اعضای هیئت علم 

  ،(2014افزایش عزت نفس اعضای هیئت علمی )کاننون 

 و زیلرز و همکاران،  2011پذیری در آنها )المپکین،  پذیری و انطباق باال بردن روحیه انعطاف

                                                 
1. Riegle 
2. Anafarta & Apaydin 
3. Thorndyke 
4. Mylona 
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 ها مولفه ابعاد ردیف

2008) 

  ،(2008کاهش حس انزوا و بیگانگی در اعضای هیئت علمی  )زیلرز و همکاران 

 به محیط دانشگاه در اعضای هیئت علمی )فالزارانو و زایپ،   اداریباال رفتن حس تعلق و وف
 (2006و متسون،  2012

  ،(2011و المپکین،  2011؛ فالزارانو، 2014افزایش انگیزه )کاننون 

  ،(2008تمایل و اشتیاق برای پذیرفتن ریسک و خطر )زیلرز و همکاران 

 (2008)زیلرز و همکاران،  ارتقای درک سیاسی  

 بررسی ساختار شکلی و توصیفی مطالعات 5-3

 ساختار شکلی و توصیفی مطالعات( 8جدول 

 درصد تعداد عنوان سند نوع بررسی

 قالب
 72 20 مقاله

 28 8 نامه پایان

 زمان انتشار
 50 14 2008تا  2000

 50 14 2016تا  2009

مشارکت 
 محققان

 39 11 انفرادی

 61 17 تیمی

 روش تحقیق

 36 10 کمی

 43 12 کیفی

 21 6 آمیخته

میدان 
 مطالعه

 86 24 مصاحبه و پرسشنامه و آزمایش

مطالعه اسناد و مدارک/ 
 ای کتابخانه

4 14 

 100 28 جمع

 تحلیل ساختار شکلی و توصیفی مطالعات 5-3-1

اند که  نامه انجام شده % آنها در قالب پایان28بررسی در قالب مقاله و % درصد آثار علمی مورد 72

است.  2016تا  2009% به دوره زمانی 50و  2008تا  2000% این آثار مربوط به دوره زمانی 50

ها در زمینه منتورینگ اعضای هیئت علمی  توان گفت که وضعیت انجام پژوهش بر این اساس می

اند.  های کمتری نسبت به این موضوع پرداخته نامه هش بوده است و پایانبیشتر در قالب انجام پژو
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دهد که با توجه  اند که این امر نشان می ها به صورت کیفی انجام شده % این پژوهش43همچنین 

های کیفی  باشد، ضرورت انجام پژوهش به ماهیت آموزش عالی و اینکه ذینفع اصلی آن انسان می

 بیشتر احساس شده است.

های  پایگاهدر  در پایان این بخش مقاله شایان ذکر است که در این پژوهش تنها مقاالت موجود

 دانشگاه شهید بهشتی شناسی و روان تربیتی اطالعاتی معتبر کتابخانه دانشکده علوم

(ProQuest, Springer Link, Taylor & Francis, Sage, Wiley Online Library)،  مورد

تواند در آینده با  و لذا نتایج از جامعیت برخوردار نیست که این نقص می مطالعه قرار گرفته

 مطالعه سایر مراجع تکمیل شود.

 گیری نتیجه -6

این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه منتورینگ اعضای هیئت علمی 

تایج مطالعات و بررسی های مورد توجه مطالعات، ن خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مؤلفه

 -2016شکلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور کلیه آثار موجود در بازه زمانی 

تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید  های اطالعاتی مستقر در دانشکده علوم در پایگاه 2000

ایان نامه در پ 8مقاله و  20عنوان سند علمی شامل  28بهشتی مطالعه شد. این آثار مشتمل بر 

تحلیلی مورد -زمینه منتورینگ برای اعضای هئیت علمی است که استخراج و به روش توصیفی 

 مطالعه قرار گرفت. 

% از مصاحبه و پرسشنامه 86ها از روش تحقیق کیفی و  % پژوهش43نتایج بررسی نشان داد که 

اند. از نظر  سی اسناد پرداختهها به مطالعه و برر % پژوهش14اند و صرفاً  و آزمایش استفاده کرده

 % نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.39نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی  هم

رغم توجه پژوهشگران به مباحثی از جمله، توان گفت علی های پژوهش، میبا توجه به یافته

علمی باتجربه و  ها به عنوان اعضای هیئت های طرفین برنامه منتورینگ )منتورها و منتی ویژگی

کار، اما  های اعضای هیئت علمی جوان و تازه ای بر روی فعالیت تجربه( و تأثیرات چنین برنامه کم

های  ها و دانشکده های مختلف منتورینگ دانشگاه مباحث مهمی چون مطالعه تطبیقی برنامه

های بکارگیری های منتورینگ؛ اعتبارسنجی دقیق اهداف و معیار مختلف؛ محتوا و مفاد برنامه

های  منتورینگ برای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی و همچنین مطالعه تطبیقی روش

مختلف آموزش و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با روش منتورینگ و تأثیرات مختلف هر یک 

ها با روش آموزشی منتورینگ و ...، مورد غفلت پژوهشگران حوزه آموزش عالی واقع شده  از روش

رسد این کم توجهی از یک طرف ناشی از نوظهور بودن این موضوع در برخی  . به نظر میاست



 ... گیری از روش بهره تحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه

 

 97 

کشورها و از طرف دیگر عدم درک اهمیت مسأله از سوی پژوهشگران این حوزه است. لذا با توجه 

 شود. های مذکور احساس می به اهمیت این مباحث، ضرورت تحقیق و بررسی در زمینه مؤلفه

های اعضای هیئت علمی جوان و  توان ویژگی های این پژوهش می ساس یافتهبه طور کلی،  برا

ها( را به دو دسته کلی  توسعه شخصی و توسعه ارتباطی تقسیم نمود که  جدیداالستخدام )منتی

های ذاتی اعضای هیئت علمی جوان و  ها و ویژگی توسعه شخصی اشاره به خصیصه

های برقراری ارتباط و همکاری اجتماعی  ره به مهارتجدیداالستخدام دارد و توسعه ارتباطی اشا

 ها با اعضای هیئت علمی باتجربه خود به عنوان منتورها را دارند. آن

های  توان ویژگی های حاصل از بررسی اسناد مختلف و تحلیل آنها می همچنین براساس یافته

فردی و  ی، میانهای شخصیت اعضای هیئت علمی باتجربه )منتورها( را به سه دسته ویژگی

 ها مقوالت مربوطه شناسایی شده است. بندی نمود که در هر یک از این دسته ای دسته حرفه

های مختلف اعضای هیئت علمی تأثیرات مثبت مختلف  ها و نقش از سوی دیگر با توجه به رسالت

 های تجربه براساس بررسی پژوهش برنامه منتورینگ بر روی اعضای هیئت علمی جدید و کم

مورد نظر در چهار مقوله )بعد( کلی تدریس، پژوهش، ارائه خدمات و همکاری اجتماعی و تأثیرات 

 بندی شد.  نگرشی دسته

 

 پیشنهادها

دهنده اهمیت استفاده از منتورینگ برای بالندگی اعضای هیئت  های این پژوهش نشان یافته

ی زیر با توجه به تجربه محققان و ها است. پیشنهادهای کاربرد علمی و باال بردن کیفیت دانشگاه

 رسند: های مورد مطالعه مفید و عملی به نظر می دانشگاه

شود تا در  ها و متولیان بالندگی اعضای هیئت علمی پیشنهاد می به مدیران دانشگاه .1

گیری و استقرار چنین روشی را در  های بالندگی اعضای هیئت علمی خود بهره برنامه

 ند.دستور کار خود قرار ده

ها و ضوابط  نامه ای وجود آیین ه چنین برنامهبرند از آنجا یکی از مهمترین عوامل پیش .2

سازی  ها منشور و دستورالعملی برای پیاده گردد دانشگاه سازمانی است، لذا پیشنهاد می

 چنین روشی تدوین نمایند.

ای  با آمایش و بررسی، موضوعات و مسائل مختلف توسعه آموزشی و پژوهشی و حرفه .3

اعضای هیئت علمی جوان و جدید شناسایی و تدابیری در جهت رفع آنها از طریق 

 گیری از منتورینگ اتخاذ گردد. بهره
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ها تالش نمایند تا اساتید باظرفیت و قابل منتور شدن را به منظور  ها و دانشکده دانشگاه .4

 گیری از منتورینگ و انتقال تجارب خود شناسایی کنند. بهره

 ای برقرار شود. شی و تشویقی به منظور حضور افراد در چنین برنامهنظام انگیز .5

ها در اجرای برنامه و انتخاب  ای، منتورها و منتی به منظور اجرای بهتر چنین برنامه .6

 یکدیگر آزادی عمل زیادی داشته باشند.
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