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 چکیده 

یکی از موثرترین روش های تربیت معلم، فرایند منتورینگ می باشد. 

تأثیرات زیادی بر توسعه ی حرفه ضمن این فرایند، معلمان با سابقه در 

بنابر اهمیت فرایند  برجای می گذارند. و تازه کار ای معلمان کم تجربه

منتورینگ در نظام آموزش و پرورش و زیر نظام های آن از جمله مدرسه 

هدف، طراحی و تدوین برنامه ی درسی آموزش منتورینگ قاله ی حاضر با م

، تا بر این اساس این معلمان از نقش ابقه گردآوری شدبه معلمان با س

خود به عنوان منتور آگاه بوده و بتوانند ارشادگر خوبی برای معلمان 

 کم تجربه باشند. برای رسیدن به این هدف مقاله ی حاضر با بررسی مبانی

، نظریه و دیدگاه منتورینگ علمی، فلسفی، دینی، اجتماعی و روانشناختی

برنامه ی درسی آموزش منتورینگ را شناسایی کرده و سپس الگوهای منتخب 

و  بتدا طراحی و سپس تدوین نمودهبرنامه ی درسی آموزش منتورینگ را ا

 به بررسی یک جلسه ی آموزشی با توجه به این الگو پرداخته است. 

 منتورینگ، معلمان با سابقه، الگو، طراحی و تدوینلید واژه: ک
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موفقیت و توسعه ی همه سبب  ی حرفه ای و بهبود منابع انسانیتوسعه 

( یکی از نظام های جامعه 1394قلتاش،)گندم کار،می شود جانبه ی جامعه 

 که نقش اساسی تربیت و توسعه ی این نیروی انسانی را برعهده دارد،

( و پیشرفت برنامه 1388 ،)حجازی و همکاراننظام آموزش و پرورش می باشد

معلمان آن های آموزشی هر کشور وابسته به توسعه ی حرفه ای وشغلی 

(  و این نظام نمی تواند در 1394 قلتاش،کشور می باشد)گندم کار و 

رکت کند)پورشافعی و سطحی فراتر از توانایی حرفه ای معلمان خود ح

(. بنابراین توجه به کلیدی ترین جزء نظام آموزشی و 1394، نهمکارا

 صفری،)عبدللهی و ارتقای سطح دانش ، نگرش و مهارت وی ضروری می باشد

1395) 

توسعه ی حرفه ای فرایندی است که معلم را برای ورود به عرصه ی 

و به او کمک  دانش و یادگیری و ایفای اثربخش نقش خود آماده می سازد.

عملکرد دانش آموزان را فراهم ید تا زمینه ی بهبود می نما

 توسعه ی حرفه ایبهبود و ارتقا  (.1394و همکاران،  آورد)پورشافعی

معلمان یکی از اقدامات مطلوب هر نظام آموزشی می باشد و برای رسیدن 

تعریف  و الگوهایی در تناسب با آن به این مطلوب باید فعالیت ها

یکی از ابزارهای نظام آموزشی در جهت آموزش منابع  (.1395 کرد)ساالری ،

 دانشمندی، )فتحی واجارگاه و می باشد 1انسانی فرایند منتورینگ

که حدفاصل میان نظریه و عمل را از بین می برند و سبب توسعه ی (.1394

شغلی، افزایش اعتماد به نفس، توانایی های رهبری و بهبود یادگیری 

(. هدف از فعالیت های منتورینگ 1395، همکاران د) آجرپز ومبتدیان می شو

از یک شخص به شخص نیز ارتقای بهره وری و انتقال مستقیم تجربیات 

 (.1395 ،دیگر است )صوفی و همکاران

)كارآموز یا  دیگر فرد)منتور(شخصي یك آن در كهاست  فرایندي را منتورینگ

 كارآموز كه طریقي به كند را مدیریت خودش یادگیري كه كند مي ترغیب را منتی(

 انجام براي مستمر ي انگیزه ایجاد و توانایي و مهارت جدید، دانش فراگیري در

نقل در قلی پور و هاشمی،  2002 ،2كالترباک و )كالزنشود خود به متكي كار، این

1394). 

)صوفیو استمنتورینگ از جمله فعالیت های حرفه ای ومبتنی بر اعتماد 

)طباطبایی و می باشددارای فرایندی فرد محور ( که 1395 ،همکاران

بسیاری از حرفه ها دریافتند که منتورینگ جنبه ی مهمی  (1396 ،همکاران

 هاشمی پور و برای حمایت و اجتماعی کردن اعضای جدید سازمان است)قلی

،1394.) 

این واژه از داستان های یونان باستان که توسط هومر به نگارش در 

گرفته شده است.در این داستان هنگامی که اودی سیوس برای جنگ آمده، 

راهی ترویانز می شد فرزندش را به فردی به نام منتور سپرد از آن پس 

واژه ی منتور به فردی قابل اطمینان و درست کار اطالق می شود که با 
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استفاده از قوه ی تعقل و تفکر و تجربیات زیسته ی خود نقش پرورش 

اور و حامی فرد دیگری به نام منتی را بر عهده دارد و در دهنده و مش

این میان سبب رشد خالقیت و بصیرت این فرد شده و او را آماده می سازد 

 اولین منتورینگتا مسئولیت کارهای خود را به تدریج بر عهده گیرد. 

 و شد گرفته بکار امریکایی های سازمان در میالدی هفتاد دهه اواسط در بار

تاثیر مثبتی بگذارد)صوفی و  شخصی پیشرفت و شغلی تحصیلی، درموفقیت توانست

 (.1395، همکاران

برای واژه ی منتور در منابع مختلف مترادف های بسیاری ذکر شده که 

عزیزی  ؛1395 نصیری،محمدی الیاسی و از جمله ی آنان واژه های مرشد )

راهنما و مشاور)قلی  لم،( ، مع1394 هاشمی،؛قلی پور و 1396 آقایی پور،و 

،ارشادگر)طباطبایی و (1395 ،پور و همکاران؛ قلی 1394 هاشمی ،پور و 

اما به کارگیری هر یک از این واژه ها به تنهایی ( است و 1396 ،همکاران

نمی تواند مفهوم منتور را به خوبی نمایان سازد چرا که منتور یک فرد 

دوستی با تجربه است که با توجه به عقل و  ر،معلم وگراهنمای حمایت

تجربیات خود به حمایت و راهنمایی فرد دیگر می پردازد و سبب رشد 

خالقیت و بصیرت در فرد می شود و او را برای مسئولیت های زندگی و 

با این حال  (. 1385 الری،زد)زمانی و فعالیت های معینی آماده می سا

اژه های گفته شده مفهوم منتور را  واژه ی راهبر پرورشی از دیگر و

به خصوص در  معلم تربیت  در گذشته سال های و درروشن تر بیان می کند 

گیری قرار  بهره و )معلمان تازه وارد ( مورد استقبال معلمی  دانشجو زمان

 (.1395 ،)صوفی و همکارانگرفته است. 

وزش دادن تا برای آم انسان ها همواره به دنبال فردی ارشادگر هستند

به آن ها از عقل و خرد استفاده نماید.همچنین دلیل دیگری که نیاز به 

فرد ارشادگر را در سازمان ها به خوبی نشان می دهد این است که هنگامی 

که افراد کم تجربه در سازمان با مشکلی مواجه می شوند و نیاز است تا 

ه حمایت و با واقعیت رو به رو شوند همانند دیگر انسان ها نیاز ب

پشتیبانی دارند تا بتوانند به خوبی به رفع آن مشکل بپردازند.دیگر 

 های جانشینی می باشدمنتورینگ راهی اثربخش در توسعه ی برنامه  هاینک

کم هزینه و پرفایده برای پیشرفت افراد نیز صرفه، و راهی مقرون به 

منبع کامل برای یادگیری می همانند یک خوب یک طرح منتورینگ  است.

نقش باشد که افراد جوان تر در مدرسه ها و فارغ التحصیالن یک کشور در 

 )طباطبایی و همکارانشغلی شان از آن استفاده خواهند کردهای اولیه ی 

، 1396). 

ن پژوهش های پیشین نشان می دهد که توجه به مفهوم منتورینگ در ایرا 

 ،؛ صوفی و همکاران1394 هاشمی، پور وبسیار اندک بوده است ) قلی 

بدون  مدرسه در راهنما معلم که می دهد نشان مصاحبه ها از حاصل نتایج(. 1395

محتوا و مبانی نظری که معلمان جدیداالستخدام در دانشگاه به اطالع از 

 ها در دوره های کارورزیفعالیت  کننده هماهنگ نقش تنهادست می آورند، 

، در حالی که نظریه پردازان معتقدند که دانش ها و ایفامی کند را

مهارت های مخصوص که الزم است تا معلمان دارا باشند،در دانشگاه ها به 

دست نمی آورند و الزم است که معلمان این مهارت ها را به صورت عملی 



)صوفی  فراگیرند.از طریق معلمان راهنما در محل کار و یا کارورزی ها 

فرایند منتورینگ در نظام آموزش و با توجه به اهمیت  (.1395 ،همکاران

پرورش و زیر نظام های آن از جمله مدرسه الزم است تا ما برنامه ای را 

طراحی کنیم که در آن به معلمان راهنما و به عبارتی معلمان باسابقه 

فرایند منتورینگ و منتور بودن را به درستی آموزش دهیم تا به هنگام 

دانشجو معلمان و معلمان کم تجربه به درستی رفتار کنند و برخورد با 

  بتوانند ارشادگر خوبی برای آن ها باشند.

  مبانی علمی 

راهبرد  با به کار گیری برنامه های توسعه ی کارکنان و به طور خاص

منتورینگ در مدارس می توان کارایی، اثربخشی، کاربرد سازمانی، بهبود 

، افراد را تقویت کرد)صوفی و همکاران ای شغلیدر نتایج عملکرده

همچنین به کارگیری این برنامه در نظام آموزش عالی سبب حمایت (.1395

از اعضای هیئت علمی  جدید االستخدام و ارتقای توانایی های اعضای 

 ،)دانشمندی و همکارانکارآمد تر و با تجربه تر هیئت علمی می شود

1395.) 

)دانشمندی و سلسله مراتبی و دوجانبه منتورینگ دارای روابط سنتی،

( می باشد. 1394 ( و همچنین طوالنی مدت )محمدی و همکاران،1395 ،همکاران

اجرای برنامه های منتورینگ مستلزم حضور فعاالنه و متعهدانه ی 

طرفین)منتور و منتی( می باشد.این برنامه نیازمند تمایل و گرایش 

مایی مداوم افراد کم تجربه و منتور برای صرف زمان الزم جهت راهن

همچنین تعهد افرادی که نیازمند به راهنمایی هستند تا به صورت فعاالنه 

به شناسایی اهداف توسعه ای خود بپردازند و برای اجرای آن زمان و 

 (. 1395 ،)دانشمندی و همکارانانرژی الزم را صرف کند

خوب ، علم از منافع منتورینگ خوب می توان به حفظ و نگه داری م

 مشارکت و خالقیت (، افزایش1394 هاشمی ، افزایش رضایت شغلی)قلی پور و

استعدادهایشان اشاره نمود. همچنین  توسعه براي افراد اي و شناسایی حرفه

این روابط برای سازمان نیز منافعی همچون دستیابی به منبع عظیمی از 

 هاشمی، کارکنان)عباسی وایت شغلی، توسعه ی استعدادها ، افزایش رض

پذیری کارکنان جدید)محمدی (، کاهش نرخ ترک خدمت کارکنان، جامعه 1396

 ( ، به همراه دارد.1395 نصیری،الیاسی و 

  کارکردهای منتورینگ

 منتور دارای دو کارکرد است :

راهه: این کارکردها روش انجام کار  كار ي توسعه كاركردهاي .1

به او در مسیر پیشرفت در سازمان  را به کارآموز یاد می دهد و

کمک می نماید.از نظر کارم منتورها می توانند پنج کارکرد خاص 

 جانبي؛ حركات و ارتقا تضمینتوسعه ی کار راهه داشته باشند : 

 برابر در كارآموز ازو حمایت پشتیباني  ، كارآموز مربیگری



 دید قابلیت افزایش برانگیز؛ چالش تكالیف ي ارایه ؛مخالفان 

 (.1394نقل در قلی پور و هاشمی، 1985)کارم،كارآموز

کارکردهای روانی اجتماعی : این کارکردها بر روابط بین  .2

فردی و پیوند عاطفی در فرایند منتورینگ تاکید دارند. و در 

را تقویت  اي حرفه و فردي ي توسعه و كارآیي خود شایستگي، کارآموز حس

کرد روانی اجتماعی برای می نمایند.به بیان کارم چهار کار

پذیرش و تایید خود حرفه  براي كارآموز به منتورها وجود دارد: كمك

پشتیبانی  و گذاشتن احترام مشاوره، و حل مشکل ي راه ای خویش، ارایه

نقل در   1985 نقش)کارم، سازي الگو و هویت تعیین رفاقت و همراه با

 (.1394 قلی پور و هاشمی،

 از که میدانند مجزا کارکردی را نقش سازی الگو اندیشمندان از برخی

 که معتقدند و ست ا شده گرفته بندورا اجتماعی یادگیری نظریهی

 یاد نقش الگوسازی با و دیگران عملکرد و رفتار ی مشاهده با افراد

 (2011 همکاران، و 4هاگارد ؛ 1991، 3جاکوبی)گیرند می

که منتور تنها بعضی البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد 

 از این کارکردها را ارایه می دهد.

ارتباط مرشد و شاگرد در محیط های کاری بر اساس برنامه های توسعه 

ی کارکنان، ویژگی های مردم شناختی،کارکردهای شغلی و عالقه توسط 

متولیان شکل می گیرد.در بعضی از اوقات فرد سومی مانند یک واحد 

سازمانی وجود دارد که فهرستی از تمامی شاگردان و مرشدان فعال را 

تا افراد خود انتخاب کنند تا با چه شاگرد یا مرشدی  تهیه می کند

روابط توسعه ای تشکیل دهند.میزان آزادی در این انتخاب ها بر نتایج 

 (. 1395این برنامه تاثیر می گذارد)محمدی الیاسی، نصیری،

 رابطه، شایستگی شروع های شایستگی ویژگی های متربی را در سه دسته ی

طبقه بندی می توان رابطه  پایان های گیشایست و رابطه مدیریت های

 روشن توانایی قدم شدن، شایستگی های شروع رابطه با مرشد شامل پیشکرد. 

خود و شایستگی های  به و احترام احترام گوش دادن، ، مهارت سخن گفتن

پرسش  چالش کشاندن، به -چالش کردن مدیریت رابطه شامل تعلیم و فراگیری،

 ردن و شایستگی های پایان رابطه شامل فرایندتفکرک-شدن آماده کردن،

 بازخورد -داخلی بازخورد وابستگی، -استقالل فرایند مدیریت، آگاهی،

 2005)کالترباک، موعد می شود. پیش از تعهد دادن انجام -تعهد خارجی،پذیرش

 (.1396نقل در عزیزی و آقایی پور،

بر روی  یحتی یک منتور بد هم می تواند اثرات مثبت و سازنده ا

 سه عامل مهم منابع،. (1395 ،دانشجویان بگذارد)آجرپز و همکاران
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فرایند منتورینگ موثر است)مالن  در موفقیت ومهارت نیازها و توانایی 

 . (1393نقل در کریمی مونقی و یزدی مقدم، 5،1999و کیالی

 ها  دالیل اجرای برنامه های منتورینگ در برخی سازمان

کارکنان جدیداالستخدام در مسیر حرفه ای شدن در کار :ای حرفه هویت .1

منتورها با نمایش ارزش های شغلی و تعیین  خود نیازمند یاری هستند.

 .می گذارندرفتارهای حرفه ای نقش تاثیرگذاری بر این افراد 

فرایند منتورینگ میان ارزش های  :فرهنگ تغییر و سازمانی . توسعه2

تباط برقرار می کند.و سبب می شود تا سازمان،اهداف و وظایف آن ار

کارکنان فرهنگ سازمانی را درک کنند و در صورت لزو تغییرات را اعمال 

 نمایند.

.سبب به وجود آمدن محیطی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات چگونگی 3

 انجام کار، توانایی ها، رفتارها و نگرش ها می شود.

شکاف میان نظریه و عمل می  . حمایت آموزشی: این فرایند به پر شدن4

شود و جریان یادگیری با دانش و تجربه ی یک فرد شاغل کارآزموده کامل 

 می شود.

کارمندان با . تقویت مهارت ها: جریان منتورینگ این امکان را به 5

ت ها و توانایی های خود را در اختیار افراد تجربه می دهد که مهار

 نیازمند مهارت قرار دهند.

شت کارکنان : منتورینگ یک محیط مشوق و با انگیزه را از .نگه دا6

طریق آموزش ، تعامل ها و الگوسازی نقش که خود از عوامل پیشرفت آسان 

 (.1394، دانشمندیند، ایجاد می کند)فتحی واجارگاه و در سازمان می باش

 انواع منتورینگ 

زمانی به وجود می آید که منتور همزمان می تواند  منتورینگ گروهی:

با چند نفر مالقات و همکاری کند.در این رابطه مربی سوال می پرسد، 

گوش می کند و همه ی اعضا را به صحبت کردن و فعالیت دعوت می نماید. 

هر یک از افراد می تواند بینش و یادگیری خود از بحث را به اشتراک 

 بگذارد.

 درجه، همان در فرد یک با رابطه یک معموال کار)همتا( :منتورینگ هم

 از حمایت منتورینگ همکار، از هدف. است شغلی سری یا  و سازمان

 و متقابل یادگیری آنها، تسهیل ای حرفه پیشرفت و رشد در همکاران

 تجویزی، مراتبی، سلسله منتورینگ همکارانه. اجتماعی است احساس ایجاد

 .نیست ارزیابانه یا قضاوتی

در این نوع منتورینگ یک فرد ارشد )از لحاظ سن،  : منتورینگ معکوس

تجربه یا موقعیت( توسط یک جوان )از نظر سن، تجربه یا موقعیت( 
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منتورینگ معکوس با هدف کمک به افراد مسن  راهنمایی و حمایت می شود.

و سالخورده با استفاده از دانش جوانان، معموال در زمینه فناوری 

 در موفقیت کلید عات، محاسبات و ارتباطات اینترنتیانجام می شود.اطال

 به بودن باز نگرش حفظ و ایجاد توانایی که است این معکوس مربیگری

 .باشد داشته را موقعیت و قدرت وضعیت، موانع رفع و تجربه

که توسط مربی به فرد  مناسب زمان در درست موقعیتی : کمک مربیگری

 وضعیت مدت کوتاه معموال و مشاوره داده می شود.نیازمند راهنمایی 

 تبدیل تر طوالنی ارتباط یک به تواند می اما کند می بررسی را فوری

 شود.

 غیر مربیگری این اغلب. است رهبر ذاتی مسئولیت : منتورینگ سرپرستی

رهبران و . است فعلی شغل مورد در روزمره رهنمودهای با مرتبط و رسمی

 را رسمی و غیررسمی خارجی، مشاوره های مشارکت باید همچنین ناظران

کنند. و زمان کافی برای آشنایی کارکنان خود با این نوع  تشویق

 منتورینگ فراهم نمایند.

منتور برای هدایت یک شاگرد یا  یک از بیش شامل منتورینگ تیمی:

 با تا سازد می قادر را مربیان منتورینگ تیمی. گروهی از آن ها است

یکدیگر یا به صورت جداگانه برای رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت کار 

 منظم طور به باید آنها کنند، کار جداگانه طور به مربیان اگر کنند.

 کنند. برقرار ارتباط ها ایده و اطالعات گذاشتن اشتراک به برای

 هدایت برای ایمیل و اینترنت ویدئوکنفرانس، از : منتورینگ مجازی

 خود کار محل ترک به قادر که کسانی برای این. کند می استفاده افراد

کنند،  می زندگی افتاده دور یا روستایی جوامع در که کسانی برای و

 ارزان چهره به چهره مربیگری به نسبت معموال مجازی منتورینگ. است مفید

توصیه می شود که منتور و شاگرد  مجازی، متورینگ با . حتی است تر

 United States Office of)بار به صورت چهره به چهره برخورد کنند حداقل یک

Personnel Management, 2008). 

 ویژگی های منتور 

 برای آنها به کمک و حرفه به جدید همکاران تشویق و حمایت -

  (schomer,2005)معلمان بهتر به شدن تبدیل

 (1396 مزگی نژاد،توانایی ایجاد رابطه )پورشافعی و  -

 آشنایی با الزامات و بایدهای فعالیت های تخصصی کارآموز -

ودهای طرح توسعه ی ی رهنمداشتن مهارت در زمینه ی ارایه  -

 (1394 هاشمی،فردی )قلی پور و 

نه ی دانش فراهم سازی دسترسی به شبکه های اجتماعی که خزا -

 (.1395 نصیری،می باشند)محمدی الیاسی و 

 ین منتور و دانشجو برقراری حس اطمینان و اعتماد ب -

 ایجاد احساس آرامش بدون ترس و دلهره  -

 د های مناسب دادن بازخور -



 (1395 ،آموزش علمی)آجرپز و همکاران -

 ارزیاب دانشجو با توجه به اهداف دوره  -

 گوش دهنده ی فعال  -

 برانگیزاننده -

)محمدی و شناخت سبک های یادگیری و محدودیت های فرد -

 (1394 همکاران،

  فلسفی مبانی 

آنچه که می تواند منتورینگ را از سایر اشکال یادگیری متمایز سازد 

با یک فرد دیگر  مبتنی بر واقعیتو  موثرمهارت ورود به یک گفت و گوی 

  (.1396 ،)طباطبایی و همکارانمی باشد

درک و فهمی  می باشد، فراتر از هم سخنی، صحبت و بحثکه گفت گو در 

فراهم می  دوبارهشترکی برای شناخت که رویکرد مشکل می گیرد  مشترک

گفت و گو همواره راهی برای ایجاد رابطه و انتقال و کشف معرفت  آورد.

از زبان یونانی گرفته  (dialogos. گفتگو یا دیالوگ)و شناخت بوده است

شده چرا که گفت و گو و سخن گفتن از هنرهای یونانیان بوده است و 

سقراط در اندیشه های خود به آن اشاره نموده است.به بیان او حقیقت 

و واقعیت در ذهن انسان شکل نمی گیرد بلکه در میان تعامل ها و 

 اهروزاده،مو خود را نشان می دهد)حاج حسینی و فرایندهای گفت و گ

1392). 

سقراط همواره فردی که از باید از نظر ذهنی هشیار باشد، را مخاطب 

علم را خلق نمی کند سخنان خود قرار می داد.و معتقد بود که معلم 

بلکه به عنوان یک میانجی بین یادگیرنده و سرچشمه های خالقیت عمل می 

ی است که می کند و به فرد می فهماند که در درون خود دارای نیروهای

تواند برای روشنگری از آن ها بهره جوید و نظام آموزش و پرورش باید 

به دانش آموزان چگونه اندیشیدن را یاد بدهد.در تفکر سقراط دیالکتیک 

شامل درست پرسیدن و درست پاسخ دادن می شود.و هدف آن مشارکت دو نفر 

باشد.او  برای روشن کردن یک موضوع میبه عنوان دو طرف گفت و گو 

همواره تاکید بر شناختن خویش داشت چرا که شناخت خویشتن را دربردانده 

 (.1396 مزگی نژاد،اقعیت و حقیقت می دانست)پورشافعی و ی آشکارسازی و

و نگرش  در زمان گفت و گو با ارشادگر، مددجو می تواند دیدگاه ها 

د و یا آن ها خود را بازیابی کند و دیدگاه های جدیدی را ایجاد نمای

کند و به ها را توسعه بخشد.مددجو از تجربیات دیگران استفاده می 

هنگام اندیشه کردن می تواند با احساسات خود به درستی برخورد 

جویان ددنماید.گفتگوی سازنده و اندیشمندانه،حقایق و تجربیات فردی م

 را بیان می کندو این امکان را برای آن ها به فراهم می نماید تا به

بررسی آنچه که باید انجام دهند بپردازند.منتورینگ از طریق تغییر و 

تحول در هدف،اندیشه و گفت و گو است که تبدیل به یک شیوه ی ارزشمند 

 و موثر برای پیشرفت و توسعه ی افراد و سازمان ها شده است)طباطبایی

 (.1396 ،و همکاران



  مبانی دینی 

یم که هر فرد باید در مسیر در می یابدر نگاهی به زندگی انسان 

ذاتی و فکری خود گام بردارد تا مسیری راکه خداوند برای او مشخص 

کرده است را بپیماید و با بهره گیری از الگوهای شایسته به سوی کمال 

 )روحی،تشخیص می دهدحرکت کرده و راه راست و درست را از بی راهه 

1385.) 

و پیروی از اسوه های حسنه  در منابع اسالمی بر بهره گیری از الگو

تاکید شده است.روش الگویی، روشی است که بر محور ارائه ی نمونه های 

عینی و عملی بنا نهاده شده است. و در این روش مربی تالش می کند تا 

نمونه ی رفتار و عملکرد مطلوب را به صورت عینی در معرض دید متربی 

در .و تقلید او فراهم شودقرار دهد تا شرایط الزم برای الگوبرداری 

قرآن کریم الگوبرداری از افراد شایسته به خصوص پیامبران نیز تاکید 

سوره  6و4سوره ی احزاب و آیات 21همچون آیه ی  شده است.و آیات مختلفی

 )قایمی مقدم،در جهت بیان اهمیت این کار آورده شده است ی ممتحنه

1382.) 

  مبانی اجتماعی 

تاثیر محیط اجتماعی و دیگر انسان ها قرار می تحت انسان همواره 

گیرد و از آن ها تقلید می نماید به گونه ای که این عمل بنیان و 

 (.1382 پایه ی بسیاری از یادگیری های او به شمار می رود)قایمی مقدم،

 با تجربه در و کارآزموده افراد فعالیت از الگوبرداری دانشجومعلمان

برنامه های منتورینگ با .اثربخش است ای حرفه تربیت الزمه مدرسه نیز

همکارنمودن افراد کم تجربه تر با افراد با تجربه در رسیدن به یک 

هدف مشترک و واحد و با در نظر گرفتن نقش استاد شاگردی با توجه به 

ی مهارت های حرفه ای و آموخته های سازمانی به دنبال آموزش و توسعه 

 (1395، وفی و همکارانحرفه ای کارکنان می باشد)ص

منتورینگ از دیرباز به شکل های مختلف در میان بشر رواج داشته است 

روش استاد  که یکی از این شکل ها روش های استاد شاگردی می باشد.

شاگردی نیز یکی از روش ها و فنون طراحی شده برای دادن آموزش های 

 (. 1384الزم به کارکنان است )اسدهللا، 

 شاگردی در کشور ما از قرن هفتم هجری آغاز شده)نخودچی،نظام استاد 

( و با حرکت های آزادی طلبانه ی جوانمردان همراه بوده و ریشه 1391

در فرهنگ این مرز و بوم داشته است و در اسالم شیعی نیز به خوبی 

(. این روش سبب انتقال نسل به نسل مهارت 1389 نمایان شده است)ندیمی،

ان و بزرگان به فرزندان و شاگردان به صورت سنتی شده ها و حرفه ی پدر

و همچنین موجب پایداری شغل ها و رفع مشکل بیکاری گردیده است . در 

این شیوه شاگردان نه تنها در مسائل حرفه ای و مهارت ها از استاد 

خود الگوبرداری می کرده اند بلکه در بسیاری از مواقع ویژگی های 

و برخوردهای نیکو استاد با مردم جامعه، را نیز اخالقی و رفتار حسنه 



از او فرا می گرفته اند.این الگو برداری از استاد و تالش شاگردان 

 (.1391سبب تکامل نظام آموزشی شده است)نخودچی، 

روش استاد شاگردی روشی موثر در فرایند آموزش توانایی های حرفه ای 

تاد شاگردی فرد از طریق در آموزش اس (.1389 به شمار می رود)ندیمی،

بهره گیری از آموزش های کالس درس و آموزش در زمان انجام کار توانایی 

 (.1385 الزم را به دست می آورد)خصالی،

در گذشته به علت عدم پیشرفت جوامع و تکنولوژی ، سازمان ها و وظایف 

کارکنان آن ها عموما ساده و آسان بوده و افراد در زمان کوتاهی با 

شاغل مختلف و خاص آماده مشاگردی برای -آموزی یا آموزش های استادکار

می شدند. امروزه با تغییر و تحول های گسترده ای که پیش آمده دیگر 

آموزش های استاد شاگردی سنتی کارکردهای گذشته را ندارند و نمی 

 (.1381 توانند افراد را برای مشاغل تعیین شده آماده کنند )زارع،

روانشناسان شناخت گرا روش استاد شاگردی را  1990هه ی در اوایل د

بار دیگر مورد توجه خود قرار دادند و با عنوان استاد شاگردی شناختی 

این وجوه به شرح زیر مطرح کردند و برای آن شش وجه تعریف نمودند.

 است: 

 استاد روش درست انجام کار را به شاگرد نشان می دهد. سرمشق شدن:

استاد حین زیر نظر گرفتن فعالیت شاگرد بازخورد  بری:راهنمایی/راه

 های الزم را به او می دهد.

استاد در حین انجام کار توسط شاگرد در زمان های  حمایت / مراقبت :

الزم حمایت خود را به اندازه ی کافی و مناسب از او انجام می دهد. و 

ستاد حمایت همین که شاگرد توانست کار را به طور مستقل انجام دهد ا

 خود را از او قطع می کند.

استاد از شاگردش روند انجام کار را مورد سوال  ابراز / بیان :

 قرار می دهد.

شاگرد برای مقایسه ی کار خود با استاد و دیگران  تامل/بازاندیشی :

مورد تشویق قرار می گیرد و به تفکر و بازاندیشی در روش های خود می 

 پردازد.

شاگرد نمی تواند عینا مانند استاد خود باشد،  ی :مداقه/ خودیاب

بنابراین استاد به او زمان می دهد تا با دقت کردن در خود به خودیابی 

 . (1389نقل در ندیمی، 1995، 6)پرسلیبرسد

امروزه در کشورهایی مانند کشورهای آفریقای جنوبی، آسیا و آمریکای 

ها  شاگردی وجود دارد و از آنالتین نیز آموزش های کارآموزی و استاد 

 .(1393 عیسی زاده،بهره گرفته می شود)مظهری آوا و 
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  مبانی روانشناختی 

انسان دارای نوعی حالت روانی است که با توجه به آن از بسیاری از 

ویژگی های شخصیتی و آداب و روش ها که در دیگران مشاهده می کند، 

ن معتقدند که اگر انسان در الگو برداری می نماید.گروهی از روانشناسا

محیط اجتماعی قادر به مشاهده ی رفتار و عملکرد دیگران و یادگیری آن 

مشکل می شد، چرا که زمان وقت زیادی را باید ها نبود، زندگی او دچار 

صرف دستیابی به دانش، توانایی و رویکردهای گوناگون می کرد و چه بسا 

ان روبه رو می شد و فرد ناچار این تجارب در پایان با اشتباهات فراو

به تکرار آن ها بود.اما خوشبختانه با مشاهده ی عملکرد والدین، 

دوستان و معلمان و مشاهده ی نتیجه ی کار آن ها به کسب یادگیری می 

 (.1382 پردازند)قایمی مقدم،

بندورا در نظریه ی یادگیری اجتماعی خود مفهوم یادگیری مشاهده ای 

تنها تجربه ی مستقیم نیست که  معتقد است نیز است.اورا مطرح نموده 

به افراد آموزش می دهد بلکه انسان از همان کودکی با مشاهده ی رفتار 

دیگران و پیامدها و بازخوردهای آن آموزش می بیند و درس می گیرد.از 

نظر او یادگیری از طریق الگو و مدل تنها تقلید خالی نمی باشد، بلکه 

ی دیگران اطالعاتی را در مورد رفتارهای گوناگون به  فرد با مشاهده

دست می آورد که آن ها را به عنوان راهنمای کارهای بعدی خود قرار می 

 (1368 دهد)ثنایی،

در دیدگاه سازنده گرایی نیز هر فرد دانش خود را در ذهنش می سازد. 

ی محیط سازنده گرایانه محیطی است که یادگیرندگان با یک دیگر همکار

می کنند و یک دیگر را مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهند و از 

ابزارهای گوناگون برای رسیدن به اهداف خود بهره می گیرند. بنابراین 

محیط مدرسه به عنوان محل فعالیت معلمان،مکانی است که فرایند حل 

مساله در آن به وقوع می پیوندد و اطالعات مورد نیاز برای تخصص حرفه 

در آن ساخته می شود، و چنین محیطی ایجاد کننده ی فرصت های ناب  ای

 (1394 گندمی،و  برای یادگیری می باشد)طالیی

ویگوتسکی در نظریه ی خود بر نقش اجتماع بزرگتر و نقش دیگران در 

یادگیری تاکید می کند.و با توجه به این مفهوم دامنه ی تقریبی رشد 

فهوم را فرایندی می داند که فرد به او این مرا عنوان می نماید و  

وسیله ی فرد دیگر که تواناتر و بزرگسال می باشد جهت داده می شود و 

با گذراندن مراحلی در نهایت به خودگردانی می رسد و این عمل موجبات 

 (.1381 رشد عقالنی او را فراهم می کند)شیخی فینی،

 منتخب آموزش منتورینگ برنامه ی درسی و دیدگاهنظریه 

پس از بررسی نظریه های مختلف و با توجه به مبانی کار این نتیجه 

حاصل شد مفاهیم پایه ی منتورینگ را می توان در نظریه ی بازسازی 

و بررسی  و مشترکات گرایی مفهومی یافت.که در ادامه به ارایه ی شواهد

 این نظریه می پردازیم:



قه ی بازنگران مفهومی، نظریه پردازان از معروف ترین افراد در طب

انتقادی، فمنیست ها، طرفداران اتوبیوگرافی، پست مدرن ها و مانند آن 

 (. 1386 فتحی واجارگاه،)ها می باشند

تمرکز بر درک و فهم خود به بازسازی گرایان مفهومی معتقدند که 

در (. 1384 هانکینز،اخت باالیی منجر می شود)ارنشتاین و آگاهی و شن

منتورینگ نیز شناختن خویش اهمیت زیادی دارد چرا که شناخت خویشتن 

 دربردانده ی آشکارسازی واقعیت و حقیقت می باشد.

از ژیرو یکی از طرفداران رویکرد بازسازی گرایی مفهومی می باشد.

نظر او در برنامه ی درسی تحت تاثیر پست مدرنیست، معلمان و دانش 

گر هستند و ارتباط دو سویه دارند و ارزشیابی آموزان در تعامل با یک دی

های سنتی منسوخ شده و گفتمان و جستجوگری جای آن را گرفته 

همچنین این موارد در منتورینگ نیز اهمیت  (.1393 است)رادنیری،

دارد.فرایند منتورینگ فرایندی دو سویه است که در آن دو نفر یا بیشتر 

شاخصه و مهارت گفتمان به خصوص به تعامل با یک دیگر می پردازند و 

 گفت و گوی موثر، منتورینگ را از سایر اشکال یادگیری متمایز می سازد.

همچنین در دیدگاه ژیرو، برنامه ی درسی از پیش تعیین نمی شود و به 

صورت خطی و تجویزی عمل نمی نماید و به جای تاکید بر نتایج تولید به 

(. 1393 تدریس تاکید دارد)رادنیری،یادگیرنده در طی فرایند یادگیری و 

رنده در منتورینگ حائز اهمیت است و فرد در توجه به فرد و یادگی

 محوریت قرار دارد.

منبع اصلی محتوای برنامه ی درسی در نظریه ی بازسازی گرایی مفهومی، 

(. همچنان که در 1393 نیازها و عالیق دانش آموزان می باشد)رادنیری،

اینجا نیازها و عالیق فرد محوریت دارند در فرایند منتورینگ نیز عالیق 

فرد و نیازها و توانایی های او در موفقیت رابطه و فرایند منتورینگ 

 تاثیر گذار است. 

بازسازی گرایان مفهومی اکثر کارگزاران برنامه ی درسی را مورد 

ه تقدند آن ها به احساسات درونی و تجربانتقاد قرار می دهند چرا که مع

های مردم حساسیت نشان نمی دهند.محتوا و تجربیاتی که تاکید بر زبان، 

مهارت های ارتباطی، شرح حال فردی و سایر موضوعات زیبا شناخی و انسان 

مفهومی گرا دارند، بخش عظیمی از محتوای برنامه ی درسی بازسازی گرایی 

(.پس توجه به تجربه ی 1384 هانکینز،ین و را تشکیل می دهد)ارنشتا

افراد در نظر بازسازی گرایان اهمیت دارد، همچنان که در فرایند 

 منتورینگ حائز اهمیت می باشد. 

 الگوی طراحی منتخب برنامه درسی آموزش منتورینگ 

کارگزاران تعلیم و تربیت الگوهای متعددی برای انتخاب در دست دارند 

شکل ظاهر بلکه در موارد دیگری همچون فرضیات مبتنی و نه تنها از نظر 

سیلور گالن )بر آن ها و جهت گیری های ارزشی با یک دیگر متفاوت هستند

 .(1378 ،و همکاران



از آن جایی که در آموزش منتورینگ ما به دنبال حرفه ای کردن معلمان 

با سابقه می باشیم و قصد داریم تا این مهارت را در آن ها پرورش 

دهیم تا در محیط حرفه ای خود بتوانند به درستی با افراد کم تجربه 

و نیازمند به راهنما برخورد کنند، الگوی طراحی مبتنی بر شایستگی 

های خاص را برگزیده ایم.از جمله دالیل دیگر که در مبانی نیز به آن 

باشد که به پرورش  اشاره شده منتورینگ دارای فرایندی سلسله مراتبی می

همچنین در این فرایند به تعیین  اد کمک می نماید.استعدادهای افر

 اهداف نیز تاکید شده است.

بیشترین می باشد، منتورینگ که یکی از استراتژی های توسعه ی مدیریت 

د)خراسانی و دار شایستگی بر مبتنی آموزش تاثیرات مدلارتباط را با 

 .(1393 ،همکاران

گو ارتباط مستقیمی بین هدف ها و مقاصد و فعالیت های در این ال

یادگیری و همچنین عملکرد فرد می باشد.الگوی شایستگی های خاص و 

تکنولوژی بر اساس یک رویکرد تحلیلی و سلسله مراتبی در برنامه ریزی 

 می باشد: 

همه ی وظایف و فعالیت های که باید فرد برای آن آماده  .1

 شود،شناسایی می شود.

 عیین دانش مورد نیاز فرد برای اجرای این وظایف ت .2

 تعیین زمان های مناسب برای وظایف و کارها  .3

سازماندهی سلسله مراتبی اطالعات و مهارت های الزم برای هر  .4

 وظیفه یا کار

 تعیین دانش مورد نیاز فرد برای مهارت یابی وظایف  .5

که برای کارگزاران تعلیم و تربیت حرفه ای نخستین کسانی بودند 

از تحلیل گرفته شوند. دتعیین توانایی ها و شایستگی هایی که باید یا

وظایف استفاده کردند.این الگو برنام های تعلیم تربیت از کودکستان 

تا آموزش عالی را در بر می گیرد و در برنامه های جبرانی برای تمام 

مبتنی سطوح نیز کاربرد دارد.تعدادی از برنامه های تربیت معلم نیز 

 (1378،سیلور و همکارانگالن بر شایستگی می باشد)

 الگوی تدوین منتخب آموزش منتورینگ 

با توجه به مبانی نظری گفته شده در فرایند منتورینگ که فرایندی 

بین دو نفر می باشد،به فرد اهمیت باالیی داده شده و دارای رویکردی 

یت آن تاثیر می گذارد فردی می باشد. و نیازها و عالیق فراگیر در موفق

به ما رویکردی غیرفنی با توجه به نظریه ی برنامه ی درسی منتخب و 

برگزیدیم چرا که در این فرایند خود فرد از موضوع کار اهمیت بیشتری 

 دارد.

با توجه به مبانی گفته شده برای تدوین می توان الگوی تدوین وین 

رای یک فرض اساسی می شتاین و فانتینی را انتخاب نمود.این الگو دا

باشد مبنی بر این که تاکید عمل بر فرد یا افرادی است که برنامه ی 



و عالیق دانش آموزان یک نکته ی  درسی برای آن ها به وجود آمده است

( . 1384 هانکینز، )ارنشتاین و.اساسی در تعیین اهداف عینی می باشد 

باالیی برخوردار  همانطور که در فرایند منتورینگ نیز فرد از اهمیت

و نیازها  است همچنین در این فرایند ویژگی ها ی مردم شناختی و عالیق

 ر روابط منتورینگ تاثیر می گذارد.افراد ب و توانایی های

 این الگو دارای مراحلی است :

 مشخص سازی داده های جمعیت شناختی  .1

 تعیین مسائل مورد توجه  .2

 اجتماعی  –محدودسازی و تعیین عوامل روان شناختی  .3

 انتخاب اندیشه های سازمان دهنده .4

 انتخاب ابزار و وسایل واقعی .5

 تعیین مهارت های یادگیری .6

 تعیین روش های تدریس معلم .7

 ارزیابی  .8

 (1384 هانکینز،)ارنشتاین و 

 مراحل فوق یک جلسه ی آموزشی طراحی می شود:در ادامه با توجه به 

مورد نظر می در این مرحله به شناسایی ویژگی های فراگیر  .1

 پردازیم و داده های جمعیت شناختی را معین می نماییم.

داشتن سابقه ی بیست سال به  برای معلمان شرط حضور در کالسدر اینجا 

از معلمان با تجربه با مخاطبان ما گروهی باال بوده است بنابراین 

 .سابقه ی کاری بیست سال به باال هستند

دالیل آن ها را در گروه در این مرحله باید مسائل خاص و  .2

مشخص کنیم و تشخیص دهیم که برای از بین بردن این نگرانی ها چه 

 کارهایی باید انجام داد.

آیا تاکنون با معلمان تازه » همچون  پرسشیبا پرسیدن را این مرحله 

ه مورد لمسئ،شروع می کنیم تا «برخورد کرده اید؟وارد و جدیداالستخدام 

توضیح فرایند این مرحله آورده شده در ادامه  نظر را مشخص می کنیم.

 است:

شما می دانید که افراد بسیاری از یادگیری های خود را از طریق » 

شما به عنوان افراد با ند. مشاهده کردن و الگوبرداری به دست می آور

و مقام الگو بودن خود برای افراد کم تجربه تجربه به واسطه این تجارب 

هدایت کنید این افراد را که نیازمند راهنمایی می باشند، می توانید 

و برای رسیدن به توسعه ی حرفه ای آن ها را آموزش بدهید.که ما به 

 این فرایند منتورینگ می گوییم.

آیا شما در محل کار خود با آموزگاران تازه استخدام شده برخورد 

 کرده اید؟



 پاسخ همگی به این سوال مثبت بود. -

کرده اید که در این مدت با استفاده از تجارب خود چیزی به آیا سعی 

آن ها آموزش دهید؟و یا به عبارتی در این مدت آن ها از تجارب شما 

 استفاده نموده اند؟

 نظر اکثریت گروه ها به این سوال نیز مثبت بود. -

بنابراین همانطور که اشاره کردم شما فرایند منتورینگ را هدایت 

یک منتور و راهنما و حمایت گر را برای این افراد کرده اید و نقش 

 تازه استخدام شده ایفا نموده اید.

از هر گروه می خواهم تا مشکالت و ناراحتی هایی که در این برخوردها 

برای آن ها پیش آمده با مشورت با یکدیگر بر روی کاغذ بنویسند، سپس 

هم تر است را هر گروه آن مشکلی که فکر می کند از بقیه ی مسائل م

 بیان کند. 

پس از اتمام وقت هر گروه مشکل خود را خواند.مشکل یکی از این گروه 

می گفتند هر چه برای بعضی از دانشجویان برخی مسائل  ها این بود که

و تجارب را توضیح می دهند،متوجه نمی شوند و در به کارگیری آن تجربه 

 به مشکل می خورند.

یک سری از کارها را به صورت درست به  شما به عنوان منتور باید

انجام رسانید و یک سری از مهارت ها و شایستگی ها را در خود پرورش 

مشکل تعدادی از افراد با  ، ممکن استدهید.همانطور که این گروه گفتند

تجربه این باشد که نمی توانند منظورشان را به درستی به کارآموزان 

برای اینکه بتواند رابطه ی موثری را یک مربی اثر بخش منتقل نمایند.

با کارآموزانش برقرار کند الزم است تا مفاهیم و ایده های خود را به 

صورت قابل فهم و درست به آن ها انتقال دهد.به عبارتی مربی باید 

 مهارت برقراری یک ارتباط صحیح را با کارآموزان داشته باشد.

، به قراری یک ارتباط موثر یادگیری برپس از شناسایی مشکل الزم است 

 عنوان یک ویژگی منتور خوب به این معلمان آموزش داده شود.

در این مرحله مباحث خود را تنها به آموزش مهارت های   .3

ارتباطی محدود می سازیم و به بررسی روانشناختی مسئله می 

 پردازیم. 

 موثر سالم و ارتباط برقراری الزم،برای مهارت و دانش باید فرد هر

 بهبود سالمت در ارتباطی های پیشرفت در مهارت .کند کسب را دیگران با

 مقابله برای را فرد ها توانایی این.افرادتاثیر گذار می باشد روانشناختی

ها و بهبود عملکرد خود در برخورد با محیط، فرهنگ و  موقعیت با موثر

  .(1394 ،)صادقی فر و همکارانسایر افراد جامعه یاری می کند 

 برقراري یکی از مهارت های مهم زندگی اجتماعی هر فرد، توانایي

 فردي هاي آسیب انساني، رشد صحیح می باشد. و می توان پایه ی ارتباط

هاي بشری را فرایند ارتباط دانست. شناسایی عوامل موثر در  پیشرفت و



ین رفتار به ویژه مهارت های ارتباطی می تواند به دست اندرکاران تدو

برنامه ها و مداخالت آموزشی کمک کند.از جمله عوامل تاثیر گذار بر 

مهارت های ارتباطی افراد می توان به زمینه های شناختی و اجتماعی و 

 .(1391 ،و همکاران ویژگی های فردی و شخصیتی فرد اشاره کرد. )براتی

 گیرنده ی و پیام پیام، بخش فرستنده ی سه شامل ارتباط همواره حداقل هر

به مهارت های ارتباطی  نفر دو حداقل میان ارتباط فرایند برقراری .است پیام

از جمله رفتارهایی هستند که در  ارتباطی مهارت های .مربوط می شود

برقراری ارتباط میان عواطف و نیاز های انسان و دستیابی به اهداف 

باطی، ارت میان فردی و اجتماعی به او کمک می کنند. مهارت های

شامل  مرحله ای سه الگوی یک در مهارت های اجتماعی است،که  زیرمجموعه ی

جا  پاسخ یا پیام رسانی مهارت های پردازش و مهارت های دریافت، مهارت های

 در موقعیت های اجتماعی محرک های و پیام ها درک دقیق و می گیرد. توجه

 پیام تفسیر وگوناگون در مرحله دریافت انجام می گیرند. ارزیابی 

 مرحله ی درست، به بازخورد دادن برای مناسب یافتن پاسخ و دریافت شده

نحوه ی  و کلمات حاالت، ابزار، در پایان برگزیدن  و مربوط می شوند پردازش

 پاسخ یا پیام رسانی به مرحله ی دریافت شده پیام پاسخ و بازخورد ارائه ی

 خویش، باید اجتماعی رشد فرایند از دانش آموزان در باز می گردد.هریک

 و محیط با مطلوب سازگاری و استعدادها و توانایی های خود شکوفاسازی برای

را کسب نماید)اسالمی و  و اجتماعی ارتباطی اطرافیان ، مهارت های

 .(1390 همکاران،

 عمده در مطالعه ی ارتباط به شرح زیر می باشد: رویکردهای 

این رویکرد ارتباط را انتقال  رویکرد فرایند یا انتقال : (1

پیام و روندی می داند که شخص از طریق آن بر رفتار یا ذهنیت 

فرد دیگری اثر می گذارد. همچنین بر این باور است که فرستنده 

تمام اهداف خود را در قالب پیام انتقال می دهد.آن ها بررسی می 

ارتباطی، کنند که چگونه فرستندگان پیام با استفاد از رسانه های 

پیام خود را انتقال می دهند و گیرندگان پیام چگونه به رمزگشایی 

و رمز گردانی پیام می پردازند.پیام فرستنده ممکن است آشکار یا 

پنهانی و آگانه یا از روی ناآگاهی باشد.این رویکرد به مطالعه 

ی علوم اجتماعی به خصوص روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی می 

 )خلیلی شله بران،دغدغه ی اصلی آن عمل ارتباط است پردازند و

1395). 

رویکرد نشانه شناسی یا مبادله ی معنا : از نظر این رویکرد  (2

پیام چیزی است که فرستنده همه ی مقاصد خود را در آن قرار می 

دهد و به صورت کالمی و غیرکالمی به تولید و انتقال معنا می 

هنگ با روش نشانه شناسی مورد پردازد. در این رویکرد متن و فر

مطالعه قرار می گیرد.همچنین به مطالعه ی آثار ارتباط نیز می 

)خلیلی شله پردازد و بر زبان شناسی و موضوعات هنری استوار است

 .(1395 بران،



 ، ارتباطات ، تخصصی دانش وجود دارند:  صالحیت برای مدرسان نوع پنج

. )کاستر و رفتاری صالحیت و ) پدالوژی ( تربیت و تعلیم ، سازماندهی

 (.1394 نقل در خلیلی اسنکی و نعمت زاده، 7،2005همکارانش

به حساب  معلمی حرفه بااهمیت ترین مهارت های از یکی صحیح ارتباط ایجاد

مدرس اثربخش باید برای برقراری  (. یک1395می آید)نادری، نادری،

خود را به نشانه هایی که ارتباط موثر با دانشجویانش، مفاهیم ذهنی 

برای دانشجویانش قابل فهم می باشد، تبدیل نماید و همیشه به واکنش 

 های آن ها توجه خاصی داشته باشد؛ و موانع ارتباط را به خوبی بشناسد.

آگاه باشد که برای موفقیت و پیشرفت در کارش الزم است عوامل  باید او

)خلیلی اسنکی به خوبی بشناسدو فرایند ارتباط و مهارت های مربوطه را 

 (. 1394 نعمت زاده،و 

مهارت های ارتباطی را می توان در دو سطح کالمی و غیرکالمی دسته 

بندی کرد.که سطح کالمی در قالب مهارت های گفتاری و شنیداری خالصه می 

شود. و می توانند مولفه هایی نظیر خوب سوال پرسیدن،خالصه کردن و خوب 

خود جای دهند و در سطح غیرکالمی حرکات اندام ها،ژست گوش کردن را در 

 (1395 عظیمی، یت چهره بسیار مهم هستند)میرزایی وها و وضع

 انواع مهارت های کالمی 

الف( مهارت های ارتباط کالمی : سخن گفتن هنری است که انسان با 

استفاده از آن بر دیگران تاثیر می گذارد و در تعامل های اجتماعی 

آن بهره می گیرد. بیشترین ارتباطات کالمی انسان به وسیله ی  خود از

سخن گفتن صورت می گیرد.اجزای ارتباطات کالمی شامل موضوع گفت و گو و 

 (.1395نقل در خلیلی شله بران ، 1386)همیلتون،عناصر فرازبانی می شود

 

ب( مهارت های ارتباطی غیرکالمی : گاهی پیام ها پیام ها با عالئم و 

رمزهای غیرکالمی انتقال می یابد.بحث های ارتباطی به وسیله ی ارتباط 

غیرکالمی کامل می شود.ارتباطات غیرکالمی شامل حالت چهره و بدن،آهنگ 

صداو تغییر فاصله بین فرستنده و گیرنده می شود.فراگیری مهارت های 

ارتباط غیرکالمی برای معلمان از جهت بهتر متوجه شدن منظور دانش 

وزان، فهم پیام های غیرکالمی آن ها و درک احساسات، نگرش ها و طرز آم

 نقل در خلیلی شله بران ، 1386)همیلتون،برداشت آن ها مفید می باشد

1395.) 

مهارت های ارتباطی شامل مهارت های مختلفی می باشد که می توان از 

 جمله ی آن ها به موارد زیر اشاره کرد: 

ه گونه ای که فرد تمام حواس خود توانایی گوش دادن فعال ب .1

 دادن به سخنان گوینده فرا گیرد، را برای گوش

 توانایی کنترل و نظم دهی به هیجان ها، .2
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توانایی دریافت و ارسال پیام های روشن و قابل فهم   .3

 ارتباطی،

 توانایی فعال بودن در ارتباط .4

توانایی دفاع از عقاید و دیدگاه هایی که به نظر فرد  .5

 (.1385 آقا دالورپور،النه و منطقی می باشد)حسین چاری و عاق

تمایل دارند تا بر یکدیگر تاثیر گذاشته  روابط بین فردی در افراد

و اندیشه ها و احساساتشان را با یک دیگر به اشتراک بگذارند.و با یک 

دیگر فعالیت هایی را انجام دهند.به این ترتیب میان آن ها نوعی 

بوجود می آید که سبب می شود هر چه بر یک طرف رابطه وابستگی متقابل 

 حل تاثیر بگذارد و تغییر ایجاد نماید بر طرف دیگر نیر موثر باشد.

تصور  که افرادی و دارد رابطه ارتباطی مهارت های سازنده و موثر با مسئله

درک مثبت  و بودن برون گرایی، مثبت بهتری از خود در برابر مسئله دارند

 می دهند)دهدشتی لسانی و همکاران، نشان بین فردی روابط ود، درتری از خ

1394.) 

 موانع ارتباط 

عوامل یا علتی که در راه ارسال یا دریافت پیام مشکل ایجاد می کند 

 و از اثرگذاری آن بر افراد کم می نماید.

زبان: افراد برداشت و معنی متفاوتی از واژه ها دارند.در حالی که 

هر فرد فکر می کند که از واژه های مطلوبی برای ارسال پیام خود 

استفاده کرده است در حالی که این تفکر همیشه درست نیست و سبب به 

وجود آوردن مشکالت ارتباطی می شود.عواملی همچون سن،تحصیالت،زمینه های 

ی حتی فناوری متغیرهایی هستند که بر زبانی که فرد مورد استفاده فرهنگ

 قرار می دهد و تعاریفی که از واژه ها دارد،اثر می گذارد. 

موانع ادراکی: هر فرد با توجه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی ، 

 روانی برداشت های متفاوتی از حوادث مربوط به خود دارد.

وظیفه ای که در سازمان دارد عادت می موانع اجتماعی : هر فرد به 

کند. مجموع لغت ها ،محدودیت ها و اصطالحات نقش و گروه اجتماعی بر 

رفتار، عملکرد و نیازهای اجتماعی متفاوت آنان در برقرار کردن ارتباط 

 تاثیر می گذارد و مشکل ساز می شود.

وه موانع ارزش های فرهنگی : ویژگی های فرهنگی متفاوت میان دو گر

 خود نوعی مشکل ارتباطی می باشد. 

موانع انگیزه: تفسیر ما از پیام تحت تاثیر مسائل روانی مانند 

 هیجانات،خشم و عصبانیت،درد و رنج و خوشحالی و ... می باشد.

ارزیابی ها و تردید ها مانند تردید در  : موانع ارزیابی منابع

 ست.معتبر بودن منبع و پذیرش پیام، خود مشکل آفرین ا

عدم وضوح عالیم؛ عالیم متناقض: کیفیت صدا، وضعیت فیزیکی و ظاهر 

 جسمانی فرستنده پیام ممکن است موجب تسهیل یا تاخیر ارتباط شود.

اختالل در ارتباطات : ضعف در وسایل ارسال کننده ی پیام، بی معنا 

بودن عبارات،کلمات نامفهوم و بی معنا و پیام های ناقص سبب اختالل در 

 تباطات می شود. ار



تاثیر مقام: سلسله مراتب اختیار در سازمان ممکن است سبب اختالل در 

ارتباط شود.به عبارتی ممکن است افرادی که در مراتب باالتر سازمان 

العات قرار دارند، بیشتر بگویند تا اینکه بشنوند و یا از زیردستان اط

 (.1389 اسکندری،درستی دریافت نکنند)اسکندری و 

در این مرحله به شناسایی  اندیشه های سازمان دهنده :تعیین  .4

 مفاهیم مورد نیاز برای آموزش افراد می پردازیم.

در آموزش مهارت های  از مهم ترین مفاهیم پس از بررسی مقاالت مختلف

آشنایی با مفهوم ارتباط، گوش کردن ارتباطی می توان به مفاهیم 

صحیح،خوب صحبت کردن، اهمیت ارتباط، شناخت شیوه های کارآمد در 

و  )کالنتریاشاره کردبرقراری ارتباط و قاطعیت در رفتار 

 (.1393،همکاران

 ارتباطی، های مدل انواع با همچنین در مقاالت دیگر نیز مفاهیم آشنایی

 ارتباط در محیطی عوامل و فیزیکی یاتخصوص آن، تفسیر و غیرکالمی زبان

 انعطاف همراه به رفتار در آن، قاطعیت موانع کردن و گوش غیرکالمی، انواع

موقعیت های دشوار (و 1394 کرمی و همکاران،،)ارتباطی ، موانعپذیری

مفاهیم و مراحل حل  آموزشو  (1383 ،ارتباطی)زمانی و همکاران

( مورد توجه 1394 ،کرمی و همکاران؛ 1393 زندی پور،مساله)عزیزی و 

 قرار گرفته است.

بنابراین پس از بررسی مشترکات پژوهش ها می توان در این کارگاه به 

 آموزش مفاهیم : 

 آشنایی با مفهوم ارتباط،

 مدل ها و رویکردهای مهارت های ارتباطی،

 گوش کردن صحیح و بررسی انواع و موانع آن،

 خوب صحبت کردن، 

 رفتار،قاطعیت در 

 شناخت شیوه های کارآمد در برقراری ارتباط، 

 موانع ارتباطی 

 و مفاهیم حل مسئله و مراحل آن پرداخت.  

 

 . توضیح فعالیت ها1جدول

شماره 

 جلسات

 بیان هدف و توضیح فعالیت نام فعالیت

آشنایی با مفهوم  1

 ارتباط

بیان هدف از برگزاری 

کارگاه،ارائه مفاهیم در رابطه با 



مفاهیم ارتباط و پرسش و پاسخ از 

افراد برای تشخیص میزان آشنایی آن 

 ها.

مدل ها و  2

رویکردهای مهارت های 

 ارتباطی،

آشنایی با رویکردهای کالمی و 

غیرکالمی مهارت های ارتباطی و زبان 

بدن و مدل های ارتباطی مختلف به 

 شیوه ی نمایشی و پرسش و پاسخ.

گوش کردن صحیح و  3

انواع و موانع بررسی 

 آن

بررسی تفاوت گوش کردن با شنیدن 

به وسیله خود افراد و پرسش در رابطه 

با عواملی که مانع از گوش کردن صحیح 

می شود و لیست کردن آن ها و بررسی 

راهکارهایی برای افزایش کارآمدی 

 گوش کردن به وسیله افراد.

نمایش دو فیلم با یک موضوع)که در  خوب صحبت کردن 4

کی گوینده با کلمات واضح و قابل ی

فهم موضوع را بیان می کند و در 

دیگری گوینده همان مفاهیم را با 

استفاده از کلمات سنگین و دیرفهم 

بیان می دارد.(سپس از افراد خواسته 

می شود تا نظرات خود را در رابطه 

 با هر یک از فیلم ها بیان کنند.

قاطعیت در رفتار و توضیح مفهوم  قاطعیت در رفتار، 5

دفاع از عقایدی که به نظر افراد 

عقالنی و منطقی می باشد و انعطاف 

پذیری در زمان های درست  به جا. از 

افراد خواسته می شود تا با ایفای 

نقش این مفهوم را به نمایش 

 بگذارند.

شناخت شیوه های  6

کارآمد در برقراری 

 ارتباط،

از دو نفر از افراد خواسته می 

ود تا با روش ایفای نقش شیوه های ش

برقراری ارتباط با یک دیگر را به 

نمایش بگذارند و سپس با کمک دیگر 

گروه ها اشکاالت کار آن ها گرفته می 

 شود و بازخوردهای الزم داده می شود.

از افراد خواسته می شود تا در  موانع ارتباطی 7

گروه های خود با یک دیگر به بحث و 

» بپردازند و به این سوال که بررسی 

چه عواملی می تواند مانع ارتباط 

پاسخ دهند. سپس پاسخ های آن « شود؟

 ها در کالس بررسی می شود.

مفاهیم حل مسئله و  8

 مراحل آن

با ایجاد یک مسئله در کالس به 

بررسی مفهوم حل مسئله پرداخته و 

مرحله به مرحله همزمان با رفع 



ت های حل مسئله مورد نظر، مهار

 مسئله آموزش داده می شود.

مرور مطالب به  9

 صورت کلی و جمع بندی

مطالب گفته شده در کالس به صورت 

پرسش پاسخ از افراد مرور شده و به 

 اشکاالت آن ها پاسخ داده می شود.

 

این مرحله مربوط به انتخاب ابزار و وسایل واقعی محتوا می  .5

اجتماعی و عاطفی سازمان می باشد که پیرامون سه موضوع شخصی، 

محتوا از طریق تجربه های یک  فرد بالغ در موضوع شخصی،  یابد.

محتوا نشان دهنده ی هویت دانش و در اجتماعی،  به دست می آید.

محتوا با و در عاطفی، آموزی؛قدرت و تعلق و ارتباط او است. 

  عالیق و احساسات یادگیرنده سر و کار دارد.

 

  جلسه موضوع جلسه ی قبل به صورت مختصر و در ابتدای هر

مفید مرور و تکالیف داده شده بررسی می شود. و به اشکاالتی که 

برای افراد در انجام دادن تکالیف پیش آمده پاسخ می دهیم و آن 

 ها را رفع می کنیم.

تعیین مهارت های مورد نیاز افراد: الزم است در این مرحله  .6

ده در این کارگاه باید چه مهارت مشخص شود که افراد شرکت کنن

 هایی داشته باشد. 

در این جا الزم است افراد مهارت های بنیادی همچون خواندن و نوشتن 

را فرا گرفته باشند. و توانایی کار در گروه و بازی کردن نقش های 

 مختلف را داشته باشد.

 روش تدریس .7

 یس سخنراني،برای آموزش مهارت های ارتباطی می توان از روش های تدر

 كارگروهي، (،1383و همکاران، ؛ زمانی1387 ،پاسخ)مناقب و همکاران و پرسش

 هاي فیلم (،1383، و همکاران عملي)زمانی تكلیف و نقش ایفاي عمومي، بحث

 استفاده نمود. (1387، ؛ مناقب و همکاران1389 آموزشي)مناقب و همکاران،

 تجربي یادگیري ارتباطي، هاي مهارت آموزش مهم بسیار یکی از مؤلفه های

 ،نقل در احمدی و همکاران 8،2007می باشد)لین و رولینک نقش ایفاي طریق از

1391). 

ارزشیابی : در این مرحله به این نتیجه می رسیم که آیا  .8

ابزار های به کار گرفته شده کارآمد بوده اند یا نه و آیا ما 

 به اهداف دوره ی خود رسیده ایم یا نه . 

مرحله باید از دانش و مهارت های یادگیرنده ارزیابی به عمل در این 

از آن جایی که این ارزشیابی در چند بخش انجام می شود.آید.
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یادگیرندگان ما افراد بزرگسال می باشند پس ما باید ارزشیابی از آن 

ها را به صورت عملکردی انجام دهیم. در طول دوره با استفاده از چک 

دوره در اختیار داشته است با استفاده از سنجش لیست هایی که مدرس 

در هر جلسه مورد ارزیابی قرار گرفته می مشاهده ای عملکرد افراد 

وضوع همان جلسه به پایان هر جلسه تکلیفی مربوط به م و در .گیرند

 افراد داده می شود تا در محیط کار و یا خانه آن را انجام دهند.

د خواسته می شود تا در هر گروه یک همچنین در جلسه ی اخر از افرا 

 یک ارتباط موثر با استفاده دجلسه ی شبیه سازی شده در رابطه با ایجا

روش ایفای نقش طراحی و اجرا نمایند و با مشاهده ی عملکرد آن ها می 

 توان میزان یادگیری آن ها را ارزیابی کرد.

در اختیار همچنین می توان پس گذشت یک مدت مشخص با پرسشنامه ای که 

کارآموزان و افراد جدیداالستخدامی که با این افراد در محیط کار 

برخورد دارند، می گذاریم میزان تحقق اهداف و یادگیری افراد را 

 بسنجیم. 
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