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 مقدمه
شرفت شئون مختلف حیات اجتماعی، پی ستمر و مداوم تغییر و تحول در  شگرف وروند م  هاي 

نتی ال ستحوّل و تغییر ساختارهاي سازمانی را از اشک ۀنیعمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه، زم
ساختارهاي پیچیده سوي  ضعیتی، اولین توجه هر به  ست. در چنین و صی فراهم آورده ا ص تر و تخ

ــازمان به حفظ بقاء و حیات خود ــی  معطوف  ،س ــپس به کارآیی  و اثربخش ــودمیو س . حیات ش
ستگی دارد. کارکنان  شی کارکنان ب زمانی اثربخش خواهند بود که عملکردهاي  زینسازمان به اثربخ

شند. تحقق این امر به توانمندي شته با ستی دا شی و مهارتی هاي آنان در زمینهدر شی، نگر هاي دان
ستگی دار سازمان با محیط متغیر  هامهارت. هر چه این دب سازگاري  شد، قابلیت  به هنگام و بهینه با
شتر  سمینیز بی سانی نه تنها در ایجاد دانش و م عۀشود، لذا آموزش و تو در  ي ویژههامهارتنابع ان

 بخشیرتا آنان در ارتقاء سطح کارآیی و اث شودمیمدیران و کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث 
شند سهیم با شارهاي متغیر محیطی وفق دهند (قل ،سازمان  شم یو خود را با ف ). 1393،یپور و ها

ساختارهایارائه م ياآموزش، به گونه صاد يشود که   ،دهیجوامع را دوام بخش نیا یو اجتماع ياقت
ــم هايآموزش هیکل قیامر از طر نیکند. البته ا تیو تقو ــمیو غ یرس ــودمیمحقق  یررس  ج(تا ش

 ).1392،یو شعبان یمیرح ،يآباد
 ازمندین هاسازماناست.  يو ارشادگر تیهدا ا،ینظارت مستمر و پو ازمندین یدر هر نظام آموزش

 يریکارگامر ضـــرورت به نیکه ا ،هســـتند گریکدیو عمل با  کیآکادم يایدن وندیجهت پ یروابط
شادگر سازمان را ب يار شادگر1394 ،ی(قدس و گوران داردیم انیدر  به  نگیمنتور ای ي). مفهوم ار

ـــازمان هايآموزشدر  یبه تازگ يامروز ينامع ـــت دایکاربرد پ یس ـــناخت دق ،نموده اس  قیو ش
ــات و مربمؤ يبرا تواندمیبرنامه  نیا يهایژگیو ــس ــیدر مراکز  انیس درجهت آموزش و  آموزش

س يکار يروین يسازآماده شد. لذا توجه مد دیمف اریخود ب  نهیمز نیدر ا رانیو فراگ انیمرب ران،یبا
 ۀجنب ،ياند که ارشــادگرها دریافتهاي). بســیاري از حرفه1395و همکاران،  رباقری(م شــودمیجلب 

 ). Hallam & et al., 2012مهمی براي حمایت و اجتماعی کردن اعضاي جدید سازمان است (
شادگر يبرا  سنت ،وجود دارد يمتعدد فیتعار يار شادگر یبه طور   ۀطیک راب نگیمنتور ای يار

سودمند ص نیچهره به چهرة ب ۀو یک تجرب ،متقابل  شونده  انیم یشخ شاد شادکننده و ار سار   تا
)Jacobs & et al., 2015 سفورد، دو صورت زیر  واژة). فرهنگ لغت آک منتور و کارآموز را به 

صی کم تجربه در  کندمیتعریف  شخ شورت داده ايبرهه: منتور، فردي باتجربه که به  و  از زمان م
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ـــیار باتجربه در  .کندمیکمک  ـــت که از یک فرد بس از زمان، کمک و  ايبرههکارآموز، فردي اس
صورت  نیرا بد نگی)  منتورHart  ،2009( هارت). 1394 ،یپور و هاشم ی(قل ردگیمیمشورت 

ــت:  فیتعر ــعه ايرابطه نگیمنتورنموده اس ــتتوس فرد با  کیکه در آن  ،اي و از روي هدف اس
ـــخصـــ یتجربه و مطلع، زندگ . دهدمیکم را پرورش  یاي فردي کم تجربه و با آگاهو حرفه یش

ستراتژ کیرا  نگیمنتورLumpkin ، (2007المپکین (  و ياحرفه نیمشارکت ب کی ،آموزشی يا
شتهد يشتریدانش و تجربه ب یکیدو نفر که  نیب یو کمک شرفتهیپ يارتباط فرد ینوع  يگریو د ،ا

ـــادگر ن،ی. بنابراکندمی یدارد، معرف يدانش و تجربه کمتر ر یک متقابل د يپویا ۀیک رابط ،يارش
شاغل با نیکار ب طیمح شادکنندهۀ تجرب یک  شونده يو یک مبتد ار شاد سع ،ار شد و تو  ۀبا هدف ر

ـــت هر دو طرف  ;Meagher & et al., 2015( میگر و همکاران؛ و هاگارد و همکاران  .اس

Haggard & et al., 2011( کار مشخص  طیدر مح يروابط ارشادگر يرا برا یاصل یسه ویژگ
سه ویژگ کنندیم شادگر ،یکه این  این  .سازدمیکار متمایز  طیرا از دیگر روابط مربوط به مح يار

ــه ویژگ ــعهند از: رفتار(رابطه) متقابل، منافع اعبارت یس از  شیو مداوم در ب ،و تعامل منظم ايتوس
 یمستلزم یک ارتباط متقابل است که شامل یک تبادل اجتماع يیک دوره از زمان. نخست، ارشادگر

از جمله  یاَشکال مختلف تواندی. این رابطه ماستیک طرفه  ۀبا یک رابط و دوسویه و مغایر ،متقابل
سم سمیغ ،یر شادگر ،یرر شادگر ۀهمتا (رابط يار ستاد راهنما نیب يار به خود  ییدو همکار)، و ا

به صـــورت  یچهره به چهره، تلفن و حت ریگوناگون نظ يهاو تعامل در آن از طریق روش ردیبگ
شادگر اًی. ثانشودبرقرار  يمجاز سعهمنافع  ،يروابط ار شونده  ايتو شاد در ارتباط با کار و حرفۀ ار

صرفاً مربوط به شغل  ياهو از مهارت ،. این مزایا و منافع اغلب پایدار و بادوام هستندکندمیایجاد 
 هیروند. عالوه بر این، اگر چه هدف اولیفراتر منیاز دارند و کار یا از منافع ارشادشونده که سازمان 

 یاغلب مزایای زیها نارشادشونده است، با این حال ارشادکننده ۀتوسع ،يروابط ارشادگر یو اساس
 يومندریاز نظر سطح تعهد، قدرت و ن يارشادگر ابط. ثالثاً اگر چه روکنندیاز این رابطه دریافت م

ارشادکننده  نیشامل تعامل منظم و مداوم ب يرابطه و مدت زمان آن متفاوت است، در کل ارشادگر
از سایر  يترمدت یطوالن تیّاست و به طور معمول ماه یاز یک بازة زمان شیدر ب ،و ارشادشونده

ــاوره دار يگریمرب ریروابط نظ ــادگر فیتعار نیترو جامع نیتراز کامل یکی. دیا روابط مش  يارش
ست که محمد یفیتعر شادگر1393و فرج پور( يمودب، جعفر ،ینیام ،يا اند. از ارائه داده ي) از ار

مدت، داوطلبانه، ســـودمند و دوجانبه  یاغلب طوالن ايحرفهارتباط  کی يآنان، ارشـــادگر دگاهید
  تیفرد با تجربه و آگاه (منتور )، فرد داراي تجربه کمتر (ارشادشونده ) را حما کیاست که در آن 
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ــادگر، موجب پروراندن اکندمی ــده یهاي منتدهی. ارش  یی، فرد را راهنماهاآنکردن  و در بالفعل ،ش
 گران مختلف مانند. پژوهششودمیوي  یو شخص ايحرفههاي شرفتیو موجب پ ،کرده

ــــپ و کــروز؛ و المــپــکــیــن  ــــر و هــمــکــاران؛ کــریس ــلــر؛ کــیس ــتــز و مــی ــفــی  گــری
 Crisp & Cruz , 2007; Keyser & et al., 2008 Griffiths & Miller , 2005; 

Lumpkin, 2011 یسنت يارشادگر ه؛ از جملاندکرده یرا شناسای يروابط ارشادگر) چندین نوع، 
تا، ارشــــادگر يارشــــادگر نه و... یمیت يارشــــادگر ،یگروه يهم گا ند ما یا چ  کاپین . ا

 (Coppin, 2018) شادگران نقش يبرا ست:  یمتفاوت يهاار شمرده ا رفتار  نی: اولتیحما -1بر
ــادگر،حما ــت تینقش ارش ــامل فراهم کردن حما تی). حماKram, 1985( اس از  یعموم تیش

 تیحما ،یرسم يها هیتوص قیاست. ارشادگر ممکن است از طر ايحرفهرشد  يارشاد شونده برا
را مشـــخص  برانگیزچالش فیارشـــاد شـــونده تکال يمثال برا ي. برادیرا فراهم نما يمشـــاوره ا

سم ریغ ي.بحث هادینما سا نیب یر شونده و  شاد  ضا ریار  انزیسازمان بگذارد . م رگذاریتاث ياع
شادکننده در  يرگذاریتاث شوند يبرا تیفراهم کردن حما يبرا يو ییسازمان، توانا کیار شاد  ه ار
  & Baranik & et al., 2010; (Kram, 1985;  Noe, 2007; Ragins کندمی نییتع

McFarlin, 1990) 2- ساس ديگریمرب  نیدوم يگریمرب)، Kram, 1985کرام ( دگاهی: بر ا
 ییهاتیبه فعال گريمربی تیحما نه،یشیآنان است. بر اساس پ ايحرفهنقش ارشادگران در کارکرد 

 یارشــادگر در خصــوص چگونگ يهادهیا میتســه قیرا از طر ياکه رشــد حرفه شــودمیمحدود 
سازمان، موفق س تیشناخت  شناخت، بازخورد و اطالعات مربوط به ايحرفهبه اهداف  دنیدر ر  ،

 ,.Baranik & et al( دهدمی شیرا افزا يو ايحرفهبا ارشادشونده، رشد  يکار فیتکال لیتکم

ـــوKram, 1985؛ 2010 و  يریادگی يهاتیبه عنوان فعال توانمیرا  گريمربی گرید ي). از س
ــدســـــاز ــن ــم ــوان ــ يت ــدر زم ــهی ــان ــار یشـــــخصـــ يه ــر يو ک ــع ــت ــود فی ــم  ن

)Garvey & et al., 2017 ؛Whitmore, 2002 ( 3- سوم شادگر، مدافعه  نیمدافعه:  نقش ار
ن با آنا ریپذبیارشــادشــوندگان از ارتباط آســ يبرا تیامن جادیمحافظت و ا یاســت. مدافعه به معن

رفتار، نقش  نی). در رابطه با اKram, 1985؛  Cherniss, 2007( در ســازمان اســت گرانید
شادگر محافظت از ا شوندهار شاد شونده لطمه  يادر مقابل موارد بالقوه ر شاد ست که به اعتبار ار ا

د ارتباطات محدو رمشخص،یغ يامدهایدر قبال پ تیمسئول رشیممکن است شامل پذ نیزنند. ایم
ست گرانیبا د سازمان ا شونده دانش یتا زمان ،در  شاد انجام کار  يالزم را برا يهامهارتها و که ار
 ارشادگران، ايحرفهرفتار نقش  نیچهارم :برانگیزچالش فیتکال -4به دست آورد.   ستهیطور شابه
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ست برانگیزچالش فیتکال شادگر ا فهی). وظKram, 1985( ا ست که برا نیار شوندگان  يا شاد ار
ر نقش د تیخاص و احساس موفق يهایستگیرا فراهم سازد تا به آنان شا يبرانگیزچالش فیتکال

ش را و چال یدگیچیکه پ کندمیارشادشوندگان فراهم  يرا برا فیتکال ارشادگرآنان بدهد.  ايحرفه
حاصـــل  نانیتا اطم گرددمیو بازخورد عملکرد فراهم  ،یزمان، آموزش فن نیبدهد. در هم شیافزا

 يدر معرض قرار دادن برا -5. دهدمیانجام  تیشده را با موفق نییتع فیگردد که ارشادشونده تکال
). Kram, 1985( شــدن اســت دهیارشــادگر، در معرض بودن و د گرینقش د فتارشــدن: ر دهید

تا ارشــادشــوندگان بتوانند ارتباطات خود را با افراد  ســازدمیرا فراهم  یطیارشــادگر آزادانه شــرا
سعه دهند. اریثأت سازمان تو سازمان تیحما ۀشبک تواندمیکار  نیگذار  شونده یکنندگان  شاد را  ار

بال که ق یکسب تجارب يبرا يفراهم سازد که به و يو يرا برا ايحرفه يهارصتو ف ،داده شیافزا
ـــت، کمک کند. همچن يبرا ـــت ،نیاو امکان نداش ـــادگر فرص ـــتریعملکرد ب يهاارش  يرا برا ش

ــم  ــراه ــده ف ــیارشــــادشــــون ــان د ســــازدم ــر در ســــازم ــت ــه ــا ب ــت  شــــود دهی
Baranik & et al., 2010) (6- ست. دوست یدوست گر،ارشاد هاينقش گری: از دیدوست به  یا

ست که برا طیمثبت در مح یتجارب اجتماع جادیا یمعن شونده حس تعلق  و اعتماد  يکار ا شاد ار
ضا يبرا سازمان  را  يصحبت با اع شد   ,Ragins & McFarlin؛ Kram, 1985( دهدمیار

بر ادراك  کهارشدتر سازمان را دارد  يشونده احساس همکار بودن با اعضاارشاد یعنی نی). ا1990
ـــوص اخت يو ــ اریــدر خص ــــازمــان ت   (Baranik & et al., 2010)گــذاردیم ریثأدر س
 دهدمیخ ر یوقت تأییدو  رشیپذ اسـت. تأییدو  رشیارشـادگر، پذ گری: نقش دتأییدو  رشیپذ -7

ــونده ارتباط برقرار نموده ــادش ــادگر به طور مثبت با ارش که  یوقت احترام بگذارد. يو به و ،که ارش
 دایخود پ ايهتوانایینسبت به  یارشادشونده احساس مثبت ،نمایدمیفراهم  یبازخورد مثبت شادگرار

ـــادگر طه ارش به راب ماد  يکرده و  یدمیاعت ما ماد Baranik & et al., 2010( ن چه اعت ). هر 
 ای تیبدون ترس از عدم موفق ریپذ سکیر يانجام کارها يبرا يشود، اعتماد و شتریارشادشونده ب

سو رشیعدم پذ شادگر، ب ياز  شاوره: رفتار نقش د -8 (Kram, 1985)  شودمی شتریار  گریم
  يازرا ب دیعقاة دنآن ارشادگر نقش انتشارده یاست که ط يندیارشادگر، مشاوره است. مشاوره، فرا

مانند  ،يخود در مورد مسائل کار يهاشک ایها تا اضطراب دهدمیو به ارشادشونده اجازه  کندمی
را منعکس  یمســئله توازن کار و زندگ ای ايحرفهمســائل  ،یاخالق يهایبا همکاران، دوراه باطارت
ما  .) ;Baranik & et al., 2010 Kram, 1985; Ragins & McFarlin, 1990( دین

شادگر، الگو گرینقش: رفتار نقش د يالگو -9 ست. الگو يار شونده اجازه  ينقش ا شاد نقش به ار
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ل کند و در طو دیارشـــادگر تقل يو به طور بالقوه، از رفتارها ،ندیرا بب دگرارشـــا يرفتارها دهدمی
شادگر را مورد احترام قرار داده و مقبول دارد  شونده به ار شاد  ;Sosik & Godshalk)زمان ار

نقش ممکن است سطح استرس  ي) الگوسازGreenhaus & Singh , 2007( ). به زعم2005
شونده را کا شاد شادگر نآنا رایهش دهد، زار ست. او موفق ترتجربه که با کنندمیکار  يبا ار  نیتر ا

شونده کمک  احتماالً شاد سترسهب هايموقعیتتا در  کندمیبه ار ساس امنالقوه ا ماد و اعت تیزا، اح
ــادگر  يااز رفتاره گرید یکیو مراقبت به عنوان  ینیبیزیو مراقبت: مفهوم ت ینیزبیت -10. دینما ارش

 ,Stewart & Krueger( افتیده سال توسعه  یتوسط واتس و در ط 1970 هايسالدر اواخر 

ما  Yoder,1990؛1996 که پ) 1990( Yoderیودر ). ا قد بود  ـــیمعت بت،  ینیزبیت ۀنیش و مراق
ــا نینقش ننموده و ا نیاز ا یفیتعر ــاز رینقش با س  تیحما  ت،ینقش، حما يرفتارها مانند الگوس
کار يو راهبردســــاز  یکینیکل نا يهم خل مع ـــتجو ن،یدارد. ا ییتدا به جس ـــودر يمنجر   ش
)1990 (Yoder ــادگر فیتعر يبرا ــد. در پ ینیزبیت نهیدر زم يارش ــیو مراقبت ش و  ینیزبیت نهیش

شادگر سازمان يمراقبت، ار شد  یاغلب به عنوان رخداد  ص ايحرفهبا تمرکز بر ر  دشومی فیتو
)1990 (Yoder . 

 ینیزبیت نهیدر زم يو مفهوم ارشادگر تیریو مد یگاندر بازر يارشادگر نیرا ب ییهاشباهتیودر 
 کیکه  دهدمیرخ  یزمان يارشـادگر Bowen (1986, بون ( و مراقبت مشـاهده نمود. به اعتقاد

ها و هیتوصــ ،یزمانة (ارشــادگر) بر حســب ســن و تجربه اطالعات، در طول دوره دور فرد ارشــد
ــازدمی راهمو کم تجربه، ف دیفرد جد کی يبرا یعاطف يهاتیحما ــت اس ــود،  جادی. اگر فرص ش

شکل شادگر از  سم يهاار سم ریو غ یر شد  يبرا يرگذاریثأت یر ستفاده  ايحرفهر شونده ا شاد ار
 .  کندمی

س يمتعدد يهاپژوهش شادگر ۀرابط یبه برر سن و جوان يار  ,.Darling & et al( کارکنان م

ـــالت، درگ ،یهمدل)، اظهار 2002 ـــاز رکردنیحفظ اص  يرا در برقرار يخود با برنامه و توانمندس
اند. ضمن ) پرداختهGallagher, 2011( و، نقش منتور و الگو در اتاق عمل يارتباط در ارشادگر

صورت  رهیو غ آموزشی يهاسازمان) در نگی(منتور يارشادگر نهیدر زم يگرید يهاشآنکه پژوه
ـــ کردیرو نیاثر مثبت ا هاآن تیگرفته که در اکثر ـــت. ازجمله ا دهیبه اثبات رس ها پژوهش نیاس

  Field)  ؛Zachary (2000)  ،Klasen & Clutterbuck )2012يهابه پژوهش توانمی
) 2012. (Hallam & et al؛ Hart) 2009( ؛Lampkin)؛ 2007( Pask & Joy)؛ 2001(
 يارشادگر سهیدر مقاDarling & et al  (2002)دارلینگ  ) اشاره کرد.Noe & et al) .2007؛
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شادگر  رابطۀ، معموالً یعیکه در حالت طب افتندیو ژاپن در کایدر جامعه آمر سن انیم يار تر افراد م
ـــودمیبا جوانان برقرار    رندهیگمنتور و پرورش انیم يقوۀ رابط تیبر اهم DuBois دوبویس. ش

ـــ Kram )1980کرام (. اندکرده تأکید گري یبه مطالعه کارکردهاي مرب ،یفیک یبا انجام پژوهش
خت؛ ا جام پژوهش نیپردا به ان عدي و طراحپژوهش  هاي  یهاي ب کارکرد ـــنجش  هاي س ابزار

ساس پژوهشیمرب ستیرب، کارکردهاي مKram) 1980( کرام گري کمک کرد. بر ا   ۀگري به دو د
س یاجتماع -یو روان  یشغل -ايحرفه  .Liang & et )2002لیانگ و همکارن ( .شودمی میتق

alـــالت، درگ ،یمانند اظهار همدل ی. عوامل ـــاز رکردنیحفظ اص را در  يخود با برنامه و توانمندس
 حس جادیو ا تیحما ب،یرابطه با ترغ نیو معتقدند ا ،اندثر دانستهؤم يارتباط در ارشادگر يبرقرار

 ثر ومؤارتباط  نگ،یدر منتور مؤثر يهاجنبه یدر بررس Beskine) (2009. شودمی تیاعتماد تقو
ذکر  برنامه يهاو کمبود منتور را از چالش کندمی انیب نگیمنتور مؤثر يهادادن بازخورد را از جنبه

ندمی ـــ,Gallagher)  2011گاالقر ( .ک تا یدر بررس تاق عمل، ن  نیا جینقش منتور و الگو در ا
همه جانبه  ۀرابط کیرا  یمنتور و منت ۀو رابط ،شده است لئنقش منتور و الگو تفاوت قا نیب طالعهم

ص در (Cho & et. al., 2011) چو و همکاران .ردیگیدر نظر م منتور خوب:  منتور  کی فیتو
باط اثربخش، مق يدارا دب،ؤفرد م کیخوب  ماد، دارا د،یارت بازخورد  يمورد اعت مل،  علم و ع

 است.   خوب، راهنما ، مشوق و... دةنیمناسب، شنونده و گو
 تیو اهم گاهیبه نقش و جا هاپژوهشانجام شده نشان داد که اکثر  هايپژوهشاما، مرور  

 يها و انواع ارشادگرها، روشنقش یابیکه به ارز یاند، اما تا به حال پژوهشاشاره نموده يارشادگر
 و اجزاءها و لفهمؤباشد، انجام نشده است که بتواند پرداخته  ،آموزشی يهادوره یدر برنامه درس

حاضر اکثر مدرسان بدون اطالع از  یدر حال یمطلوب را نشان دهد. به عبارت يارشادگر کیعناصر 
بر اساس  نرایتنها به ارشاد فراگ يارشادگر هايروش نیبهتر ایو  ،رینقش برتر خود به عنوان ارشادگ

 ،نیحاضل را داشته باشند. بنابرا جینتا یابیآنکه امکان بازخورد و ارزپردازند، بدون یتجربه خود م
 آموزشی يهادوره یدر برنامه درس يها و انواع ارشادگرها، روشنقش یابیهدف پژوهش حاضر ارز

نقش   نیترمؤثرانتخاب  يمدرسان برا يبرا يارزشمند يراهکارها تواندمیپژوهش  نیا جیاست. نتا
 ،يروش برتر ارشادگر نکه با مشخص شدخود به عنوان ارشادگر ارائه خواهد نمود ، ضمن آن

 هايروش نیا سآموزش بر اسا يالزم را برا طیآموزش داده و شرا نهیزم نیمدرسان را در ا توانمی
 برتر فراهم نمود.
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 روش پژوهش

 درسی برنامه در ارشادگري انواع و هاروش ها،نقش که پژوهش حاضر به  ارزیابیبا توجه به این

خمینی پرداخته است. از نظر هدف جزء  امام بندر اقتصادي ویژة منطقه آموزشی هايدوره

 –گردآوري اطالعات جزء تحقیقات توصیفی  اربردي و از نظر طرح تحقیق و نحوةک هايپژوهش

 و انواع ارشادگري. هاها، روشاند از: نقش. متغیرهاي اصلی تحقیق عبارتاستپیمایشی 

 
 کنندگان پژوهششرکت

در  که است،آماري این پژوهش شامل کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادي بندر امام  خمینی  ۀجامع
اند. آمار کلی کارشناسان این منطقه در بوده آموزشیطول انجام تحقیق مشغول گذراندن یک دوره 

نفر بود که از این  200بودند، حدود  آموزشیهاي مشخصی که در حال استفاده از دورهزمانی  ةباز
که پس از حذف موارد  اند،شدهنفر طبق فرمول کوکران انتخاب  125ساده،  گیرينمونهمیان با روش 

 .شدآوري مقیاس جمع 106 مخدوش و ناقص، نهایتاً
 ابزارهاي پژوهش

) استفاده Ragins & McFarlin, 19(90 1آوري اطالعات مقیاس نقش ارشادگربراي جمع
 :استشد. این مقیاس شامل سه بخش 

هاي جمعیت شناختی جنسیت این قسمت شامل ویژگی هاي جمعیت شناختی:الف) ویژگی 
 .استو میزان تحصیالت 

: این قسمت شامل اطالعات مربوط به روش ارائه ب) اطالعات مربوط به ارشادگري 
 است.  3و نوع ارشادگري ارائه شده 2ارشادگري

 ینراجینز و مکفارل به منظور سنجش وظایف ارشادگر، ابزار نقش ارشادگرج) نقش ارشادگر:  
  Ragins &McFarlin, 1990) (ي تأییداي از طریق تحلیل عامل گویه 33. این ابزار استفاده شد

یعنی  Kram(1985)کرام  و عالوه بر نه نقش ارشادگري ذکر شده توسط ،توسعه پیدا کرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Mentor role instrument 
2. Provision of mentoring 
3 . Mentoring provided 
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، 5، عرضه سازي و در معرض دید قرار دادن4انگیزچالش، تکالیف 3، پشتیبانی2گريمربی، 1حمایت
. بنابراین، دهدمیرا نیز مورد ارزیابی قرار  9تأییدو پذیرش و  8، مشاوره7، مدلسازي نقش6دوستی

گویه)،  3گویه)، پشتیبانی ( 3گري (گویه)، مربی 3بعد دارد که شامل حمایت ( 9این پرسشنامه 
گویه)،  3گویه)، عرضه سازي و در معرض دید قرار دادن ( 3( برانگیزچالشایف (تکالیف) وظ

گویه)، است، از  3( تأییدگویه)، پذیرش و  3گویه)، مشاوره ( 3گویه)، مدلسازي نقش ( 3دوستی (
) تا کامال 1نوع پنج گزینه اي لیکرت است که پاسخ به هر گویه در طیفی از کامال مخالفم (نمره 

 ) قرار دارد.5وافقم (نمره م

براي روایی این مقیاس از تحلیل گویه و براي پایایی آن از ضریب آلفاي روایی و پایایی ابزار: 
، روایی 001/0داري با سطح معنی 71/0تا  43/0کرونباخ استفاده شد. با توجه به ضریب همبستگی 

 کل ضریب آلفاي کرونباخ کل مقیاس ةبا توجه به نمر ،. همچنینشد تأییدمقیاس نقش ارشادگر 
نین همچ ،ارشادگر هاينقش. مقادیر ضرایب همبستگی انواع شودمی تأیید) پایایی آن نیز 95/0(

 آمده است. 1در جدول  هاآنضرایب آلفاي کرونباخ 
 هاي آنروایی و پایایی مقیاس نقش ارشادگر و گویه -)1جدول  (

 مقادیر آماره نقش ارشادگر

 نمره کل

 71/0تا  43/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريسطح معنی

 95/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 حمایت

 81/0تا  55/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريسطح معنی

 61/0 ضریب آلفاي کرونباخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . sponsorship 
2 . coaching 
3 . protection 
4 . challenging assignments 
5 . Exposure and visibility 
6 . Friend ship 
7 . Role modeling   
8. Counseling 
9 . Acceptance and confirmation 
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 گريمربی

 79/0تا  78/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريسطح معنی

 74/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 مدافعه

 81/0تا  73/0 همبستگیضریب 

 0001/0 داريسطح معنی

 76/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 انگیزتکالیف چالش

 83/0تا  78/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريسطح معنی

 75/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 شدن دیده قرار دادن براي معرض در

 82/0تا  79/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريسطح معنی

 77/0 آلفاي کرونباخضریب 

 دوستی

 84/0تا  79/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريمعنیسطح 

 79/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 الگوسازي نقش

 86/0تا  76/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريمعنیسطح 

 74/0 ضریب آلفاي کرونباخ

 مشاوره

 82/0تا  76/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريمعنیسطح 

 73/0 آلفاي کرونباخضریب 

 تأییدپذیرش و 

 87/0تا  69/0 ضریب همبستگی

 0001/0 داريمعنیسطح 

 74/0 ضریب آلفاي کرونباخ
 

 و میدانی روش از پژوهش نمونه از اطالعات گردآوري منظور بهروش گردآوري اطالعات: 
 پژوهشگر که دش استفاده ارشادگري مربیان، هاينقشارزیابی  با ارتباط در پاسخ بسته مقیاس کمک با

 از پس و داده قرار افراد یکایک اختیار در را هامقیاس حضوري مراجعه با نمونه انتخاب از پس
 .نمود آوريجمع به اقدام هاآن تکمیل

و براي تحلیل  ،هاي مکررگیرياز تحلیل واریانس اندازه 1: براي تحلیل سؤال آماري هايروش
 مجذور خی استفاده شد.از آزمون  3و  2االت ژس
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 هایافته
از دیدگاه فراگیران ، نقش غالب ارشادگري مربیان منطقه ویژه افتصادي بندر امام خمینی  -1

متعدد ارشادگري  هاينقشتوان مشاهده نمود که از میان می 2بر اساس جدول کدام است؟ 
ترین میانگین متعلق به دوستی ) و پایین59/3مربیان، باالترین میانگین متعلق به نقش مشاوره (

 .است) 53/2(
 ارشادگري هاينقش):  آماره هاي توصیفی مربوط به 2جدول (

 انحراف استاندارد میانگین تعداد ارشادگري هاينقش

 64/0 08/3 106 حمایت

 52/0 40/3 106 گريمربی

 66/0 38/3 106 مدافعه
 71/0 37/3 106 انگیزچالشتکالیف 

 دیده قرار دادن براي معرض در

 شدن
106 38/3 77/0 

 78/0 53/2 106 دوستی
 64/0 30/3 106 الگوسازي نقش

 59/0 59/3 106 مشاوره
 61/0 08/3 106 تأییدپذیرش و 

 
 چلیکه مقدار ماماچلی استفاده شد. با توجه به اینها، از آزمون براي سنجش برابري کواریانس

پس مفروضه کرویت برقرار به دست آمد،  دارمعنی 001/0) در سطح 35( ) با درجه آزادي22/0(
 گروهیو بنابراین از آزمون درون ،یازده گانه ارشادگري برابر نیست) هاينقشهاي نیست (کواریانس

نتایج حاصل از تحلیل  3در جدول وس گیزر استفاده شد. از آزمون تعدیل درجات آزادي گرین ها
 Fگیسر، مقدار -هاوسکه بر اساس  آزمون گرین ،دهدهاي مکرر نشان میگیريواریانس اندازه

بنابراین  دار به دست آمده است،یمعن 001/0) در سطح 52/594و  66/5) در درجه آزادي (76/49(
ري ارشادگ هاينقشی، بین میزان ایفاي نیبندر امام خم يافتصاد ژهیمنطقه واز دیدگاه فراگیران 

 وجود دارد. داريمعنیتوسط مربیان تفاوت 
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 ): آزمون گرین هاوس گیزر3جدول (

 شاخص

 منابع تغیرات
 داريیسطح معن F درجات آزادي

 001/0 76/49 68/556  و      30/5 گیسر -هاوسگرین

 
 هاينقشگري مدرسان با بین میزان ایفاي نقش حمایتآزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که 

، أییدت، عرضه سازي، دوستی، تعامالت اجتماعی، مشاوره ، پذیرش و  انگیزچالش ، تکالیفگريمربی
، اورهدوستی، مش هاينقشمدرسان با  گريمربیوجود دارد. بین میزان ایفاي نقش  داريمعنیتفاوت 

 هايقشنوجود دارد. بین میزان ایفاي نقش پشتیبانی مدرسان با  داريمعنی، تفاوت تأییدپذیرش و 
درسان م انگیزچالش وجود دارد. بین میزان ایفاي نقش تکالیف داريمعنیالگوسازي نقش، تفاوت 

وجود دارد. بین میزان  داريمعنیدر معرض قرار دادن براي دیده شدن، مشاوره تفاوت  هاينقشبا 
ن میزان وجود دارد. بی داريمعنیالگوسازي نقش، تفاوت  هاينقشایفاي نقش پشتیبانی مدرسان با 

عرضه سازي، تعامالت اجتماعی، والدگري،  هاينقشمدرسان با  انگیزچالش ایفاي نقش تکالیف
دادن براي دیده شدن  وجود دارد. بین میزان ایفاي نقش معرض قرار داريمعنیمشاوره تفاوت 

اي وجود دارد. بین میزان ایف داريمعنی، تفاوت تأییدالگوسازي نقش، پذیرش و  هاينقشمدرسان با 
د. وجود دار داريمعنی، تفاوت تأییدمشاوره، پذیرش و  هاينقشنقش الگوسازي نقش مدرسان با 

ارد. وجود د داريمعنیفاوت ، تتأییدپذیرش و  هاينقشبین میزان ایفاي نقش مشاوره مدرسان با 
 هاينقشارشادگري، هیچ یک از  هاينقشبر اساس موارد فوق مشخص شد که از نظر ایفاي 

 .گرددمیمدرسان به عنوان نقش غالب آنان محسوب ن
 

 ینیبندر امام  خم يتصادقا ژهیمنطقه و انیمرباز دیدگاه فراگیران کدام روش ارشادگري  -2

)، روش غیر رسمی 17روش رسمی ارشادگري داراي فراوانی(، 4براساس جدول غالب است؟ 
) را دارد. با توجه به این که مجذور 69( ) و ترکیبی از هر دو روش بیشترین فراوانی20فراوانی(

به دست آمده است، بنابراین  دارمعنی) 001/0و درسطح ( 2) در درجه آزادي 24/48خی (
سمی ر ی، ترکیبی از هر دو روشنیبندر امام خم يافتصاد ةژیو ۀمنطقروش غالب ارشادگري، در 

 و غیر رسمی است.

 
 



رنامهاي پژوهش         98 1399بهار و تابستان  ،19پیاپی  ، شمارة اول،دهمدورة ، درسی ۀب

 ارشادگري هايروش): مقایسه فراوانی استفاده از 4جدول (

 سطح معناداري درجه آزادي مجذور خی فراوانی ارشادگري هايروش

 17 رسمی

24/48 2 001/0 
 20 غیر رسمی

 69 ترکیبی از هردو

 106 جمع

 
غالب  ینیبندر امام خم يافتصاد ةژیو ۀمنطق انیمرباز دیدگاه فراگیران کدام نوع ارشادگري  -3

)، 38، آموزش عملی در زمینه ارشادگري داراي بیشترین فراوانی(5براساس جدول  است؟
 ی فراوانیعاطف تیحما) و 17ی فراوانی (شغل تیحما) و 29( ي فراوانیهانظارت بر جنبه

) 02/0سطح ( و در 3آزادي  ۀ) در درج39/9که مجذور خی (توجه به این . بادارند) را 22(
ر امام  بند يافتصاد ةژیو ۀمنطقبه دست آمده است، بنابراین نوع غالب ارشادگري، در  دارمعنی

 شغلی است. ۀی، آموزش عملی در زمیننیخم
 مقایسه فراوانی استفاده از انواع ارشادگري): 5جدول (

 داريسطح معنی درجه آزادي مجذور خی فراوانی انواع ارشادگري

 38 آموزش عملی در زمینه شغلی

39/9 3 02/0 

 29 هاي عملیارت بر جنبهنظ

 17 حمایت شغلی

 22 حمایت عاطفی

 106 جمع

 

 گیريبحث و نتیجه
 هاينقشاقتصادي بندر امام خمینی، بیش از همه  ةبراساس نتایج حاصل، مربیان منطقه ویژ

دهند. بر این اساس مشخص شد که را نشان می گريمربیمشاوره، دوستی و  هاينقشارشادگري، 
ا ت کنندمیدهنده در نقش یک مشاوربه آنان کمک از دیدگاه فراگیران این منطقه، مربیان آموزش

انع یا مو  ،شان را که ممکن است مانع توانایی آنان براي احساس شایستگی شدههاي شخصیدغدغه
هم معتقدند ) Hall & Chandler, 2007هال و چاندلر ( شان شده کشف نمایند.ایحرفهپیشرفت 
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یی که فشارهاي روانی مانند ورود به یک محیط ناآشنا، هانابخصوص در زم تواندمیمشاوره شخصی 
مهم باشد. ار ، بسیاندکردهیادگیري یک نقش جدید یا تجربه یک موقعیت استرس زا که قبال تجربه ن

فهمد و از خود، دلگرمی، رسد وجود یک مشاور که نیازهاي عاطفی ارشادشونده را میبنظر می
که در  کندمی، به ارشادشونده کمک دهدمیي گوش کردن را نشان هامهارتاعتماد، تشویق و 

این  با استفاده از ،زا ، رفتارهاي با اعتماد بنفس را از خود نشان دهد. بنابرایناسترس هايموقعیت
مواجه می شوند سهیم شده و در  هاآنهایی که ارشاد شوندگان با در چالش تواندمینقش ارشادگر 

ها توسط نتیجه در آنان آرامش ایجاد نمایند. اما نقش دیگري که از دیدگاه فراگیران بیش از سایر نقش
وست است. در این نقش ارشادگران ، نقش آنان به عنوان یک دشودمیارشادگران این منطقه ایفا 

ضمن ایجاد تجارب مثبت کاري براي فراگیران که به آنان جرات و اعتماد احساس تعلق سازمانی و 
، از طریق ایجاد تعامالت اچتماعی غیر رسمی بین دهدمیهمکاري با کارکنان ارشد سازمان را 

س اعتماد بنفس و جرات الزم و کارکنان جدید الورود تحت آموزش با سایر کارکنان، در آنان ح
که ارشادگر آنان را دوست دارد. سومین   کنندمیو حس  ،نمایدمیهمچنین خودپنداره مثبت ایجاد 

 گريربیمنقشی که از دیدگاه فراگیران توسط ارشادگران این منطقه بیش از سایر نقش ها ایفا میشد، 
قش اساسی در افزایش شناخت آنان از سازمان، است. در این نقش و از دیدگاه فراگیران، ارشادگران ن

ا و هسازي مسئولیتو به ویژه شفاف ايحرفههاي رسیدن به موفقیت و تحقق اهداف معرفی راه
تکالیف آنان در سازمان است. یادگیري و بالندگی در سازمان، به واسطه تحصص و تجربه ارشادگر، 

فراتر از  گريمربی. در این معنا، دهدمی ياحرفهفهمی را به ارشادشوندگان در خصوص دنیاي 
اي براي داشته و به عنوان راهی براي مدیریت، براي رفتار با دیگران، شیوه مسئلهتکنیکی براي حل 

تفکر و طریقی براي اعالم وجود به ارشادشوندگان خواهد داد. این نقش ارشادگران ارتباطات و 
 هايپژوهشاین نتیجه با نتایج  بخشد. فراگیران را در محیط کار بهبود می عملکرد

Darling & et al. (2002) ؛& et al. (2012) Hallam ؛Noe & et al. (2007)   در
 .استمختلف ارشادگري همسو  هاينقشثیرگذاري أخصوص اهمیت و ت

اما در بررسی روش غالب ارشادگري در منطقه آزاد، مشخص شد که ارشادگران ترکیبی از 
به صورت رسمی یا غیر  تواندمی. ارشادگري کنداستفاده میرسمی و غیر رسمی  را  هايروش

که انتخاب برنامه بر عهده ارشادگران است. گرچه انتخاب روش ارشادگري به  ،رسمی ارائه شود
در  پذیريرسمی و غیر رسمی به دلیل انعطاف ماهیت آموزش وابسته است، اما استفاده از دو روش

تا به توسعه و توانمندسازي همه ادگیري به ارشادگر کمک خواهد کرد، دهی و ییاد هايروش
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فراگیران با سطوح مختلف توانایی و قابلیت یادگیري کمک نماید. زیرا در روش رسمی ارشادگر و 
ارشادشونده یکدیگر را بیشتر شناخته و بر این اساس ارتباط آنان با اعتماد و جذبه بیشتر صورت 

زمانی که ارشادگر و ارشاد شونده خود را به عنوان زوج ارشادگر و ارشادشونده خواهد گرفت. 
بشناسند، روابط آنان گسترش خواهد یافت. همزمان با روش رسمی ارشادگري و بر طبق برنامه هاي 

رة زمانی مشخص، یافته سازمان، که براي ارشادگران و ارشادشوندگان در یک دوویژه و سازمان
 د.تر، با کیفیت بیشتر و با توالی منطقی دنبال خواهد شابالغ شده است، یادگیري عمیقي و ریزبرنامه

هاي لی در زمینه شغلی، نظارت بر جنبهدر انتخاب انواع ارشادگري از بین آموزش عمدر نهایت، 
عملی کار، حمایت شغلی و حمایت عاطفی؛ براساس دیدگاه فراگیران، آموزش عملی در زمینه شغلی 

کاربردي  اساسی ارشادگران بر آموزش تأکیدین کاربرد را داشت. به عبارتی از دیدگاه فراگیران، بیشتر
هاي شغلی آنان براي انجام هر چه بهتر تکالیف شغلی محوله به آنان است. شاید بتوان این مسئولیت

از یک سو. سرعت  هاسازماننتیجه را چنین توجیه نمود که با توجه به امکانات و بودجه محدود 
هاي شغلی باالي تغییرات در فرایندهاي سازمانی، نیاز به توانمندسازي کارکنان بر اساس مسئولیت

وظایف  و کاربرديتا در کمترین زمان ممکن و با آموزش مستقیم  گرددمیو بنابراین سعی  ،آنان بوده
 رسانی نمایند.آماده خدمتجدیدشان آشنا نموده و ، هر چه سریعتر کارکنان را با وظایف شغلی

 رایندف یک و ،شودمی محسوب آموزشی تجربه جنبه ترینمهم عنوان به به طور کلی، ارشادگري
 و توسعه در مهمی ارشادگران، عوامل. است روانی حمایت و ايحرفه ارتقاي براي العمرمادام مهم

 )1393 همکاران، و محمدي( هستند کارآموزان براي مختلف هايموقعیت کسب و آموزشی ارتقاي
 براي سازمانی هايآموزش در فعال و کارآمد ارشادگري هاي برنامه به جدي و واقعی نیاز ،بنابراین
رسد که گام نظر میهبر اساس نتایج فوق ب .شودمی احساس کارآموز شغلی هايموفقیت ارتقاي

 ، دگريارشا هاينقش، آشنایی آنان با انواع آموزشیاساسی پیش از ورود مدرسین به جرگه ارشادگري 
هاي مختلف ها در دورهو میزان اثربخشی هر یک از این نقش آموزشیارشادگري  هايروشهمچنین 
نوان یکی از هاي مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردي به عرهوو مخاطبین مختلف در د آموزشی

مختلف  هاينقش. به نظر می رسد که استفاده از استي کشور هاسازمانترین مهمترین و استراتژیک
اثربخش ترین نتیجه را براي ارشادگران و فراگیران در بر  تواندمیارشادگري به صورت اقتضایی 

داشته باشد و همچنین با توجه به محدودیت زمانی و گاهی مکانی فراگیران جهت شرکت در دوره 
ارشادگري تلفیقی  که هم به صورت رسمی و  ايهروشطوالنی مدنت  استفاده از  آموزشیهالی 

در قالب دوره هاي مشخص در زمان و مکان مشخص و هم به صورت دوره هاي غیر رسمی به 
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مجازي بهترین کارکرد و اثربخشی را خواهد داشت. البته با  هايآموزشصورت خودآموزي و یا 
 ، باید در تعمیم نتایج پژوهش(ره) ینیبندر امام خم ياقتصاد ژهیمنطقه وتوجه به انتخاب نمونه از 

 و دوره هاي ارشادگري با احتیاط اقدام نمود. هاسازمانبه سایر 
 
 

 تشکر و قدردانی -5
در اجراي نقشه جامع علمی کشور و در راستاي ایفاي نقش مرجعیت علمی سازمان بنادر و  

ه باحمایت علمی و مادي سازمان دریانوردي در امور بندري ، دریایی، کشتیرانی و بازرگانی این مقال
 .بنادر و دریانوردي به انجام رسیده است
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Introduction 

 The continuous process of change in various aspects of social life and 
the rapid and impressive progress of different fields of science and 
technology have provided the ground for the transformation of 
organizational structures from the traditional forms to the more complex 
and specialized forms. In such a context, the primary focus of any 
organization is on improving its survival, Efficiency and effectiveness. 
Indeed, organizational longevity depends on its employees’ effectiveness 
and employees can be effective when they carry out their major functions. 
To fulfill effectively their functions, employees need to increase their 
capabilities, i.e. them improve their knowledge and skill and adopt a more 
positive attitudes. The   more transferable and practical these skills are, the 
more capable is the organization to adapt to the changing environment. 
Therefore, not only can training and development of human resources play 
an important role in extending special knowledge and skills of managers 
and employees, but also it can lead to their participation in improving 
organizational efficiency and effectiveness and make adaptation to the 
changing environmental pressures more successful. Considering this, the 
aim of this study was to assess the roles, methods and types of mentorship 
in the training curriculum in the Special Economic Zone of Bandar Imam 
Khomeini. 
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Research Queations 
1- What is the dominant role of mentors in the Special Economic Zone 

of Bandar Imam Khomein from the learners’ point of view? 
2-  What is the dominant method of mentorship in the Special 

Economic Zone of Bandar Imam Khomein - from the learners' point of 
view? 

3-  What is the dominant type of mentorship in the Special Economic 
Zone of Bandar Imam Khomein - from the learners' point of view? 

 
Methods 
This study benefitted from a survey design.   The statistical population 

of the study were all learners who were taking the training courses in the 
Special Economic Zone of Bandar Imam Khomein Imam Khomeini 
Immigrant Economic Zone based on the curriculum of the training courses. 
Accordingly, 106 learners were selected through simple random sampling 
and the Mentor Role Scale (Regens & McFarlane, 1990) was then 
distributed among the participants. . The validity and reliability of the 
questionnaire were then assessed c and the obtained data was analyzed 
using SPSS Statistics Version 23 and through running Repeated measures 
ANOVA and Chi-Square tests. 

 
Results 
As the results of this study indicated, there was a considerable 

difference between instructors in their mentorship roles, but none of the 
roles were dominant. It was further found that dominant mentoring 
approach which was adopted by instructors included a combination of 
formal and informal methods. In addition, practical training was found to 
be as the most prevalent type of instructors' mentorship. Based on the 
overall results, following a curriculum with an emphasis on effective 
mentoring practices and  formal and informal practices can have a 
significantly beneficial effect on the learning process. 

 
Conclusion 
 Mentoring is an important life long process for professional 

development and psychological support which can be considered as one of 
the most important aspect of educational experience. Mentors can affect 
educational development and provision of considerable opportunities for 
trainees. Therefore, there is an increasing need for the use of effective and 
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active guidance programs in organizational training to promote the intern's 
career success. Based on the overall results of this study, it seems that the 
main step prerequisite for teachers to enter the s Educational Guidance is 
familiarity with different types of mentoring roles as well as mentoring 
methods, evaluation of the effectiveness of each of these roles in different 
training contexts. It seems that adoption of different mentoring roles can 
lead to the most satisfactory outcomes for both instructors and learners. 
Additionally, due to the time and sometimes space limitations to take full-
time training course, learners need to be offered Integrated guidance 
courses that will have the best function and effectiveness both formally 
and in the form of specific courses at a specific time and place and 
informally in the form of self-study or virtual training.  As the results of 
this study indicated, mentors in the Special Economic Zone of Bandar 
Imam Khomeini adopted guidance, counseling, friendship and coaching 
roles. It was also found that, from the perspective of learners, educators 
who performed a counseling role could help trainees to discover such 
personal concerns which might cause them to feel incompetent or hinder 
their professional development. Hall and Chandler (2007) have also 
argued that providing trainees with personal counseling can be especially 
of great importance to them in such stressful situations as entering an 
unfamiliar environment or learning a new role when they have not gone 
through such experiences before.  Therefore, a counselor who is aware of 
emotional needs of the mentees and demonstrates trust, encouragement, 
and listening skills can help them develop their self-confidence in stressful 
situations 
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