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مقدمه و بیان مسئله� 1
کشـورهای درحال توسـعه  در عصـر حاضـر، انتقـال از اقتصـاد مبتنی بـر تولیـد به اقتصاد دانش بنیان به ویژه در 
از دانـش  کـه  اقتصـادی اسـت  اقتصـاد دانش بنیـان   .)Rehman et al., 2021( یافتـه اسـت زیـادی  اهمیـت 
رشـد،  اصلـی  عامـل  اقتصـاد  ایـن  اساسـًا،  می شـود.  اسـتفاده  اقتصـادی  رشـد  اصلـی  موتـور  به عنـوان 
بـرای  کلیـدی  عناصـر  از  یکـی   .)Phale et al., 2021( می باشـد  زمینه هـا  تمامـی  در  اشـتغال  و  ثروت آفرینـی 
تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان سـرمایه های انسـانی، به ویـژه سـرمایه های دانشـگاهی قلمـداد می شـود. دال 
گـواه  کـه  کرده انـد  بـر ایـن ادعـا، مطالعـات زیـادی تأثیـر سـرمایه انسـانی دانشـی را بـر رشـد اقتصـادی بررسـی 
نقـش سـرمایه های دانشـی بـر رشـد اقتصـادی می باشـد )Ngepah et al., 2021(. در ایـن اثنـا، یکـی از ایـن 
گذشـته  کلیـدی دانشـی، دانشـجویان به ویـژه در حـوزه مهندسـی هسـتند. در طـول 20 سـال  سـرمایه های 
دانش پژوهـان  میـان  در  مهمـی  موضوعـی  به عنـوان  مهندسـی  دانشـجویان  علمـی  موفقیـت  و  حفـظ  نیـز، 
باشـد داشـته  کشـورها  رفـاه  و  دانشـی  اقتصـاد  بـر  عمیقـی  تأثیـر  می تواننـد  کـه  چـرا  اسـت  بـوده  ح   مطـر

اخیـر  دهه هـای  در  لیکـن،   .)President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2012(
کـه هرکـدام معایـب و  گرفته انـد  گونـی را بـرای توسـعه سـرمایه  انسـانی دانشـگاهیان در پیـش  گونا راهبردهـای 
مزایـای خـاص خـود را در پـی دارد. یکـی از بهتریـن ابـزار از نقطـه نظـر متخصصـان حـوزه منابـع انسـانی بـرای 
توسـعه سـرمایه انسـانی برنامه هـای منتورینـگ اسـت. به همین دلیـل، برنامه هـای منتورینـگ بـه موضوعـی 
مـورد عالقـه در محیط هـای دانشـگاهی [به طـور خـاص برای توسـعه دانشـجویان] تبدیل شـده اسـت. با این 
کمـی به ویـژه در حـوزه منتورینـگ دانشـجویان مهندسـی بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت  وجـود تحقیقـات 
برنامه هـای منتورینـگ  بـر مزایـای  فراوانـی دال  کـه شـواهد پژوهشـی  ایـن در حالـی اسـت   )Gogoi, 2020(
بـرای توسـعه دانشـجویان وجـود دارد )McConnell et al., 2019; Geesa et al., 2018; Li et al., 2018( از 
جملـه ایـن مزایـا، رشـد و توسـعه فـردی دانشـجویان )Afghani et al., 2013(، پیشـرفت شـغلی دانشـجویان 
می تـوان  را  غیـره  و   )Dehon et al., 2015( دانشـجویان  شـغلی  رضایـت   ،)Zuzuarregui & Hohler, 2015(
برشـمرد. بنابرایـن برنامه هـای منتورینـگ برای دانشـجویان مهندسـی، به ویژه در سـطح تحصیالت تکمیلی 

 )Tuma et al., 2021( از عناصـر اصلـی موفقیـت تحصیلـی و شـغلی آن هـا به شـمار مـی رود
بـا توجـه  بـه اهمیـت و نقـش سـرمایه های دانشـی در پیاده سـازی و توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان به ویـژه 
دانشـجویان مهندسـی بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد دانشـجویان در مقاطـع مختلـف به ویـژه تحصیـالت تکمیلـی 
کشـور جهت  ایـن امـر به عنـوان فرصتـی مهـم در هدایـت ایـن سـرمایه ها برای نقـش آفرینی در اقتصاد دانشـی 
کیـد پیوسـته  دسـتیابی بـه اهـداف ترسیم شـده در اسـناد باالدسـتی و تحقـق شـعارهای ملـی از یک سـو، و تأ
در سـال های اخیـر بـر تولیـدات داخلـی بـا افزایـش تحریم هـای ناعادالنـه جهانـی از سـوی دیگر، می توانـد بـه 
کلیـدی باشـد. افـزون بـر ایـن، مطالعـه ای در زمینـه منتورینـگ دانشـجویان به ویژه مهندسـی  مثابـه راه حلـی 
در ادبیـات پژوهشـی داخـل بـه رشـته تحریـر در نیامـده اسـت. در سـطح بین المللـی نیـز مطالعـه جامعـی بـا 
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رویکـرد سـنتز و تحلیـل مطالعـات انجام شـده تدویـن نشـده اسـت. بـرای پرکـردن ایـن خـالء و شـکاف ایـن 
پژوهـش بـا ایـن نـوآوری تدویـن شـده اسـت تـا با رویکـرد فراترکیب و سـنتز مطالعات انجام شـده در این قلمرو 
گـون بـه دسـت دهـد. ایـن امـر می توانـد بـه مثابـه  گونا شـناختی عمیق تـر و جامع تـری از موضـوع در ابعـاد 
نقشـه راهـی بـرای سیاسـت گذاران بـرای توسـعه سـرمایه های دانشـی به ویـژه دانشـجویان مهندسـی فراهـم 
گزاره هـای پیشـین هـدف از ایـن پژوهـش ارائـه چارچوبـی بـرای توسـعه سـرمایه انسـانی  سـازد. بـا عطـف بـه 
دانشـجویان مهندسـی مبتنی بـر برنامه هـای منتورینـگ می باشـد. بـرای دسـتیابی به این هدف، دو پرسـش 

ح ریـزی شـده اسـت، طر

z	 گی های در برنامـه منتورینگ برخوردار دانشـجویان و اعضـای هیئـت علمـی مهندسـی بایـد از چه ویژ
باشند؟

z	کدام اند؟ مهم ترین مؤلفه های برنامه های منتورینگ دانشجویان مهندسی 

مبانی نظری� 2
کـه در آن ادیسـه مراقبـت  از منظـر دیرینه شناسـی اصطـالح منتورینـگ از اسـاطیر یونـان برجای مانـده اسـت 
کـودک خـود را بـه دوسـتی بـه نـام منتـور سـپرد درحالی کـه خـودش در سـفرهای دوردسـت در پـی  و آمـوزش 
گذشـته  ماجراجویـی بـود )Penner, 2001(. بـا این وجـود بیـش از سـه دهـه تحقیقـات در زمینـه منتورینـگ 
کنـون بیـش از 50  اسـت و هنـوز در تعریـف یکپارچـه و یکتایـی از آن ارائـه نشـده اسـت )Dawson, 2014( تا
کلی تر  ح شـده اسـت )Crisp & Cruz, 2009(. برای ارائه شـمای  تعریف از منتورینگ در ادبیات پژوهش مطر
گـون در جـدول 1 قرائت هـای  گونا بررسـی مطالعـات  از  نگارنـدگان پـس  بهتـر مفهـوم منتورینـگ،  و تدقیـن 

کرده انـد. متعـددی از ایـن مفهـوم را از دیـدگاه پژوهشـگران مختلـف ارائـه 

جدول 1. مروری بر تعاریف ارائه شده از منتورینگ در حوزه آموزش عالی

گزاره تعریفیپژوهشگر/  پژوهشگرانردیف

1)Krishna et al., 2019(
کــه در آن رشــد فــردی و شــغلی متربــی به وســیله مربــی  گــردی اســت  منتورینــگ فرا

می دهــد خ  ر

2)Crisp et al., 2017(
ــر متعهــد بــه  کــه به موجــب آن فــرد باتجربه ت منتورینــگ رابطــه ای بیــن دو فــرد اســت 

کمتــر می شــود ارائــه حمایــت بــرای رشــد شــخص دیگــر باتجربــه 

3)Matin, 2017(
تجــارب  ک گذاری  به اشــترا و  آمــوزش  مشــاوره،  راهنمایــی،  به معنــای  منتورینــگ 

می باشــد راهنمــا  یــک  به وســیله 

4)McWilliams, 2016(
کــه در آن فــرد )مربــی( باتجربه تــری  منتورینــگ ایجــاد یــک رابطــه هدفمنــدی اســت 
شــرایطی را بــرای راهنمایــی و تســهیل رشــد و پیشــرفت فــرد باتجربه تــر )متربــی( فراهــم 

می کنــد.

5)Cornelius et al., 2016(
کــه به وســیله آن یــک دانشــجو توســط یــک عضــو هیئــت  منتورینــگ فراینــدی اســت 

علمــی در دانشــگاه حرفــه ای و اجتماعی تــر می شــود
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ادامه جدول 1

گزاره تعریفیپژوهشگر/  پژوهشگرانردیف

6)Claeys et al., 2015(
فــرد  فراینــد  ایــن  در  می شــود.  تعریــف  بین فــردی  رابطــه ای  به عنــوان  منتورینــگ 
ــا یــک فــرد باتجربــه )مربــی( به عنــوان پشــتیبان  کمتــر شــروع شــغل خــود را ب باتجربــه 

و مشــاور آغــاز می کنــد

7)Johnson, 2015(
کــه در آن یــک فــرد حرفــه ای و باتجربــه به مثابــه  منتورینــگ رابطــه ای متقابــل اســت 

ــر( عمــل می کنــد ــه )جوان ت کم تجرب راهنمــا، الگــو، معلــم و حامــی یــک فــرد 

8)Kocadere, 2015(
کم تجربــه را نظــارت و  گاه و باتجربــه افــراد  کــه در آن افــراد آ منتورینــگ فراینــدی اســت 

کننــد کمــک  تشــویق می کننــد تــا بــه ارتقــا شــغلی و پیشــرفت شــخصی آنهــا 

9)Gershenfeld, 2014(
منتورینــگ برنامــه ای باهــدف تقویــت تعامــل و ایجــاد روابــط به منظــور بهبــود عملکــرد 

و پیشــرفت تحصیلی دانشــجویان در دانشــگاه اســت

10)Wang et al., 2010(
ارائــه  بــا  باتجربه تــر  فــرد  آن  به موجــب  کــه  اســت  رابطــه ای  فراینــدی  منتورینــگ 
پشــتیبانی روانی- اجتماعــی، حمایــت مرتبــط بــا شــغل و الگوبــرداری بــه پیشــرفت 

می کنــد کمــک  کم تجربــه  فــرد  یــک  حرفــه ای 

11)Scott, 2007(
کــه  منتورینــگ به عنــوان یــک رابطــه داوطلبانــه و متقابــل مفهوم پــردازی می شــود 
کمتــر(  در آن فــردی بــا تخصــص و تجربــه، دانــش خــود را بــا شــخص دیگــری )باتجربــه 

ــذارد ک می گ ــه اشــترا ب

)منبع: یافته های پژوهش(

کنـدوکاو ادبیـات  از منظـر نظریه هـای مرتبـط بـا برنامه هـای منتورینـگ دانشـجویان مهندسـی، پـس از 
 Psychosocial Development( نظریـه رشـد روانی- اجتماعـی )کـرد. 1 می تـوان بـه شـش دسـته نظـری اشـاره 
گی هـا و رفتارهـای خـاص برنامـه منتورینـگ  کرده انـد بـا جزئیـات ویژ Theory(، محققـان روان شناسـی سـعی 
ایـن  بـر  لیکـن  کننـد.  نـگاه  راهنمایـی  به عنـوان جعبـه سـیاه  روان شـناختی،  رشـد  دیـدگاه  از  اسـتفاده  بـا  را 
کـه دو نـوع مشـاوره وجـود دارد، شـغلی و روانی - اجتماعـی. مشـاوره شـغلی شـامل حمایـت مالـی،  باورنـد 
مربیگری و ارائه وظایف چالش برانگیز اسـت و مشـاوره روان شـناختی اجتماعی شـامل الگوسـازی، پذیرش، 
مشـاوره و دوسـتی می باشـد. بـا توجـه بـه ایـن تعریـف محققـان بـر ایـن باورنـد از نظـر روانی - اجتماعـی افـراد 
در فراینـد منتورینـگ در طـول دوره بیشـترین بهـره را در رشـد هویـت می برنـد )Forehand, 2008(، 2( نظریـه 
یادگیـری موقعیتـی )Theory of situated learning( بـر اسـاس ایـن نظریه، یادگیری در یک فرایند اجتماعی با 
خ می دهـد. به سـخنی روشـن تر، یادگیری زمانی اتفـاق می افتد  درگیرشـدن در یـک جامعـه بـه  شـکل عملـی ر
کنـد. ایـن نظریـه  کـه فـرد مجموعـه ای از روابـط را بـا دیگـران در یـک جامعـه بـرای مـدت  زمـان طوالنـی برقـرار 
برای توضیح رشـد هویت حرفه ای دانشـجویان مهندسـی در جامعه اسـاتید در برنامه های منتورینگ اسـت 
)Holland et al., 2012(، 3( نظریـه نفـوذ اجتماعـی )Social penetration theory( ایـن نظریـه چگونگـی ایجاد 
روابط نزدیک با افراد را موردتوجه قرار می دهد. بر این اسـاس روابط نزدیک فقط در صورتی ایجاد می شـود 
که ارتباط افراد با روشـی منظم از سـطحی به سـطحی صمیمی تر منتقل شـود. از منظر این نظریه شـخصیت 
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که برای آشـنایان  فرد با الیه های یک پیاز مقایسـه می شـود. الیه بیرونی نمایانگر خود عمومی اسـت، چیزی 
آشـکار می شـود. بـا جداشـدن هـر الیـه بعـدی، جزئیـات شـخصی بیشـتری فـاش می شـود. ایـن خود افشـایی 
که شـخص احسـاس راحتی بیشـتری می کند و اطالعات  خ می دهد. همان طور  بین افراد در روابط متقابل ر
خصوصـی  تجربیـات  ک گذاری  بـه  اشـترا شـروع  دیگـر  شـخص  می گـذارد،  ک  اشـترا بـه  را  بیشـتری  شـخصی 
خـود می کنـد. دانشـجویان به عنـوان افـراد غریبـه وارد دوره منتورینـگ می شـوند و در ابتـدا فقـط به صـورت 
،)Altman & Taylor, 1973( سـطحی ارتبـاط برقـرار می کننـد امـا به تدریـج روابـط محکمـی برقـرار می کننـد 

بـرای  مطلـوب  یادگیـری  نظریـه  ایـن  اسـاس  بـر   )Sociocultural theory( اجتماعـی  فرهنگـی  4( نظریـه 
ایـن حمایـت  کننـد  کار  تجربه تـر  و  دانـش  بـا  فـرد  یـک  کنـار  در  آنهـا  کـه  اتفـاق می افتـد  زمانـی  دانشـجویان 
کاهـش  و  تحصیلـی  هدایـت  بـه  غیـره  و  اطالعـات  ارائـه  تشـویق،  تأییـد،  از طریـق  می توانـد  پشـتیبانی  و 
 اضطـراب تحصیلـی بـرای یادگیـری بهتـر فراهـم سـازد )Bonk & Kim, 1998(، 5( نظریـه یادگیـری اجتماعـی 
مشـاهده  از طریـق  یادگیـری  فراینـد  نظریـه،  ایـن  اسـاس  بـر   )Social learning theory( )Bandura, 1977(
غیررسـمی صورت می پذیرد. ما به عنوان انسـان الگوهای رفتاری و تعامالتی را از رهگذر تماشـای دیگران در 
که دانشـجویان  گون اسـت  گونا محیـط فـرا می گیریـم. دانشـگاه نیـز یک محیط جدید با هنجارها و رفتارهای 
ایجـاد محیـط  بـا  برنامه هـای منتورینـگ می تـوان  اجـرای  از طریـق  لیکـن  یـاد بگیرنـد.  و  را درک  بایـد آن هـا 
کمک  حمایتـی بـرای دانشـجویان تـازه وارد بـه تسـریع یادگیری، پیشـرفت علمی و جامعه پذیـری علمی آن ها 
یـا اعتقـاد بـه  کـرد. افزون بر ایـن، ایـن نظریـه بـر اختیـار انسـان بـرای اقدامـات خـود و توسـعه خودکارآمـدی 
کـه چـه عملی انجـام دهند،  کیـد دارد. بـر ایـن اسـاس دانشـجویان تصمیـم می گیرنـد  توانایی هـای شـخص تأ
کـه موجـب ارتقـاء خودکارآمـدی آنـان  چـه رفتـاری از خـود نشـان دهنـد و چـه انتخاب هایـی را انجـام دهنـد 
کـه افـراد  گـردد، 6( نظریـه سـرمایه انسـانی )Theory human capital(، مفروضـه اصلـی ایـن نظریـه، ایـن اسـت 
کثـر برسـانند  کـه بـا سـرمایه گذاری دانشـی در خـود در تـالش هسـتند تـا سـودمندی و منافـع خـود را بـه حدا
گذرانـدن دوره هـای منتورینـگ بـا ارتقـاء سـرمایه دانشـی  )Hatak & Zhou, 2021( دانشـجویان نیـز از طریـق 
خـود نه تنهـا منافـع فـردی )شـغل بهتـر، درآمـد باالتـر و…( بلکـه منافـع اجتماعـی )کارآفرینـی، بهبـود وضعیـت 
اجتماعـی و اقتصـادی و..( را بـرای جامعـه بـه ارمغـان می آورنـد. بـر مبنـای ایـن نظریـه، سـرمایه گذاری روی 
گـی اساسـی اسـت: الـف( ایـن سـرمایه گذاری ها ظرفیـت مولـد افـراد تحـت آموزش  منابـع انسـانی دارای دو ویژ
را ارتقـاء می دهـد و ب( اینکـه افـراد به منظـور منافـع آتـی سـرمایه گذاری انسـانی انجـام می دهنـد از ایـن منظـر 
کالن، منافـع آتـی )اعـم از مـادی و غیرمـادی( توجیه کننـده و  ایـن نظریـه، چـه در سـطح خـرد و چـه در سـطح 
تبیین کننـده رفتـار افـراد بـرای تخصیص منابع در آموزش می باشـد )Naderi, 2016(. توسـعه سـرمایه انسـانی 
کـه بـرای تقویـت و  کلیـدی  گـی باشـد: 1( توسـعه سـرمایه انسـانی، افزایـش قابلیت هـای  بایـد دارای چهـار ویژ
کنـد. شـامل: دانش هـا و مهارت هـا فنـی و فیزیکـی و غیـره  حفـظ مزیـت رقابتـی ضـروری هسـتند را تسـهیل 
بـرده و  را  از قابلیت هـای موجـود بهتریـن  تـا  را قـادر سـازد  بایـد سـازمان  انسـانی  باشـد، 2( توسـعه سـرمایه 
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از طریـق توسـعه قابلیت هـا و مهارت هـای جدیـد بـه سـازمان امـکان تطابـق بـا تغییـرات محیطـی را بدهـد، 
3( مفهوم سـازی توسـعه سـرمایه انسـانی بـر پیونـد میـان راهبردهـای سـازمان، سیسـتم های توسـعه منابـع 
کنـد و بـر سـطوح مختلـف تحلیـل توجـه  انسـانی، سیاسـت ها و رویه هـا از رویکـرد ذی نفعـان مختلـف تمرکـز 
داشـته باشـد، 4( توسـعه سـرمایه انسـانی بایـد بـه هـر دودسـته راهبردهـای برنامه ریزی شـده و فعالیت هـای 

.)Hajiloo et al, 2018( عملیاتـی و فـوری تمرکـز داشـته باشـد

روش شناسی پژوهش� 3
کیفـی به طـور  کیفـی اسـت. در ایـن پژوهـش  پژوهـش حاضـر بـا توجـه بـه هـدف، موضـوع و رویکـرد، پژوهـش 
خـاص از راهبـرد فراترکیـب سندلوسـکی و بارسـو )Sandelowski & Barroso, 2007( اسـتفاده شـده اسـت. 
لیکـن دو پرسـش، دانشـجویان و اعضـای هیئـت  بـود.  ح ریـزی پرسـش های پژوهـش  مرحلـه نخسـت، طر
باشـند؟ و مهم تریـن مؤلفه هـای  برنامـه منتورینـگ برخـوردار  گی هـای در  از چـه ویژ بایـد  علمـی مهندسـی 
نظام منـد  مـرور  دوم،  شـد. مرحلـه  بـازکاوی  کدام انـد؟  مهندسـی  دانشـجویان  منتورینـگ  برنامه هـای 
 Mentoring( کلیدواژه هـای تخصصـی پژوهـش، منتورینـگ دانشـجویان مهندسـی ادبیـات اسـت. بنابرایـن، 
 )Mentoring higher education students( عالـی  آمـوزش  دانشـجویان  منتورینـگ   )engineering students
 Science Direct, Springer, Wiley Online Library, ERIC, Sage Journals, در پایگاه هـای معتبـر علمـی
کنـدوکاو، روی هم رفتـه 142 مقالـه  Emerald در بـازه زمانـی )2000 - 2021( جسـتجو به عمـل آمـد. براینـد ایـن 
گزینـش پژوهش هـای مناسـب بـود. بنابرایـن، بـرای انتخـاب مقـاالت مطابـق  بـود. در مرحلـه سـوم، سـرند و 
معیارهـای  شـد.  اسـتفاده   )PRISMA( متاآنالیزهـا  و  نظام منـد  بررسـی های  بـرای  گزارش دهـی  نمـودار 
کیفـی و آمیختـه، درنظرگرفتـن  کمـی،  کنـکاش، نـوع مطالعـه:  ورود مقـاالت: وجـود مطالعـه در حـوزه مـورد 
کـه بر  کامـل مقالـه بـود. معیارهـای خـروج مقـاالت: مقاالتـی  محدودیـت زمانـی موردنظـر، دسترسـی بـه متـن 
کنار  اسـاس فـرم پریسـما از بـرازش بـا موضـوع برخـودار نبودنـد، در سـه مرحله، بررسـی عنوان، چکیـده و متن 

گذاشـته شـدند. ایـن فراینـد در شـکل 1 بازنمایـی شـده اسـت.

حذف بر اساس عنوان )41(

N-101

N=142

خذف بر اساس چکیده )21(

N-80
حذف براساس متن )6(

N=74

Final = 74

گزینش مقاالت شکل1 . فرایند سرند و 
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کد هر مقاله تشریح شده است، گزینش شده به انضمام  جدول 2. فهرست مقاالت 

نگارنده/ نگارندگانکدنگارنده/ نگارندگانکد

1Tripathy & Satapathy )2020(38Zhang et al., )2020(

2Fournier )2002(39Thomas et al., )2007(

3 Fedynich & Bain )2011(40Wolfeet al., )2008(

4Garcia-Melgar & Meyers )2020(41Felder )2010(

5Bendickson et al., )2020(42Noonan et al., )2007(

6Behar-Horenstein et al., )2010(43Beres & Dixon )2016(

7Leigh Peyton et al., )2001(44Terry & Ghosh )2015(

8Ensher & Ehrhardt )2020(45Tenenbaum et al., )2014(

9Potter et al., )2009(46Pfund, C. )2016(

10Alford & Stubblefield )2002(47Law et al., )2020(

11Fried & MacCleave )2009(48Strayhorn & Saddler )2009(

12Finch & Fernández )2014(49McKinsey )2016(

13Scanlon )2009(50Collier )2017(

14Hill et al., )2000(51Smith et al., )2020(

15Stephenson & Christensen )2007(52Beyerlein & Odom )2007(

16Vauterin & Virkki-Hatakka )2020(53Fleck & Mullins )2012(

17West et al., )2018(54Geesa et al., )2020(

18Santos & Reigadas )2002(55Grant & Simmons )2008(

19At kins et al., )2020(56Gunn et al., )2017(

20Baran )2016(57Yob & Crawford )2012(

21Zalaquett & Lopez )2006(58Johnson & Harreld )2012(

22Casto et al., )2005(59Gogoi )2020(

23Aikens et al., )2017(60Katz et al., )2019(

24Chang JC )2005(61Kavanagh & Crosthwaite )2007(

25Chelberg & Bosman )2020(62Larose et al., )2011(

26Wu J & Chui WH )2020(63Lechuga )2011(

27Webb et al., )2009(64Lee & Bush )2003(

28Chester et al., )2013(65Lim et al., )2017(

29Nora et al., )2007(66Lin et al., )2012(
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ادامه جدول 2

نگارنده/ نگارندگانکدنگارنده/ نگارندگانکد

30Curtin et al., )2016(67Liu et al., )2020(

31Davis )2010(68Livingstone & Naismith )2018(

32Wangmo et al., )2009(69Lorenzetti et al., )2019(

33Vandermaas-Peeler et al., )2015(70Lunsford )2012(

34Reilly )2017(71Mansson & Myers )2012(

35Townsend et al., )2011(72Jones & Blankenship )2020(

36DeAngelo et al., )2016(73Raven )2015(

37Feldon et al., )2015(74Johnson et al., )2015(

در مرحلـه چهـارم، اسـتخراج اطالعـات مقـاالت بـود. در ایـن مرحلـه، جزئیـات مقـاالت، عنـوان، هـدف و 
چکیده یافته هـا فیش بـرداری شـدند. مرحلـه پنجـم، ادغـام، ترکیـب و تفسـیر یافته هـا اسـت. در ایـن مرحلـه 
از راهبـرد تحلیـل مضمـون اسـتفاده شـده اسـت. ایـن روش تحلیـل محتـوا یکـی برجسـته ترین روش هـای 
کلیـدی(  کیفـی اسـت. در ایـن راهبـرد به شـکل اسـتقرایی نخسـت مضامیـن پایـه )مفاهیـم  تحلیـل محتـوای 
مضامیـن  قالـب  در  افتـراق  و  ک  اشـترا وجـوه  اسـاس  بـر  پایـه  مضامیـن  سـپس  می شـود.  احصـاء  مقالـه  هـر 
نیـز  ثانویـه  پیش سـازمان دهنده  مضامیـن  سـپس  می شـوند.  دسـته بندی  ثانویـه  پیش سـازمان دهنده 
اولیـه  پیش سـازمان  مضامیـن  قالـب  در  انتزاعـی  سـطح  یـک  معنـای  تفاوت هـای  و  شـباهت ها  اسـاس  بـر 
مضامیـن  محـوری(  )مقولـه  گیـر  فرا مضمـون  قرار گرفتـن  محـور  بـا  بعـد  مرحلـه  در  می شـوند.  طبقه بنـدی 
کنتـرل  پیش سـازمان دهنده اولیـه به صـورت شـبکه وب بـه ایـن مضمـون متصـل می شـوند. مرحلـه ششـم، 
کیفیـت یافته هـا اسـت. بـرای اعتبار بخشـی یافته هـا از فراینـد خود بازبینـی محقـق اسـتفاده شـده اسـت. ایـن 
رویکـرد به عنـوان راهبـردی بـرای اعتباربخشـی بـه یافته هـا در طـی فراینـد جمـع آوری و تحلیـل داده هـا در 

)Riege, 2003( می شـود  شـناخته  کیفـی  پژوهش هـای 

یافته ها� 4
در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت پژوهـش، مهم تریـن مؤلفه هـای برنامه هـای منتورینـگ دانشـجویان مهندسـی 
ک در  کلیـدی( هـر مقالـه، بـر اسـاس وجـوه افتـراق و اشـترا کدامنـد؟ پـس از اسـتخراج مضامیـن پایـه )مفاهیـم 
سـطح مضامیـن پیش سـازمان دهنده ثانویـه دسـته بندی شـدند. مضامیـن پیش سـازمان دهنده ثانویـه نیـز 
گرفتند.  بـا توجـه بـه شـباهت ها و تفاوت هـا در یـک سـطح باالتـر، مضامیـن پیش سـازمان دهنده اولیـه جـای 

براینـد ایـن دسـته بندی در جـدول 3 آمـده اسـت. 
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جدول 3. مهم ترین مؤلفه های برنامه های منتورینگ دانشجویان مهندسی

مضمون 
گیر فرا
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پیش سازمان دهنده 

اولیه
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پیش سازمان دهنده 
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دانشگاهی

رهبری دانشگاه

مشــارکت دانشــجویان در تصمیم گیــری دانشــگاه/  جهت گیــری برنامــه 
رســمی  برنامه هــای  در  منتورینــگ  دانشــگاه/  گنجانــدن  راهبــردی 
هزینه هــا  پژوهــش/  کاهــش  و  آمــوزش  کیفیــت  دانشــگاه/  ارتقــای 
توأمــان بــا اثربخشــی هزینه هــا/  توجــه ویــژه بــه برنامه هــای منتورینــگ 
دانشــجویان مهندســی دختــر و اقلیــت/  تدویــن قوانیــن و مقــررات در 
زمینــه منتورینــگ /  پــاداش مبتنی بــر عملکــرد/ تخصیــص منابــع مالــی 
بــه برنامــه/  توســعه ســازمانی/  مدیریــت مشــارکتی/  ســبک رهبــری 

ــاز جمعــی/  ســاختار ســازمانی ب

مدیریت دانشگاه

کارآمــوزی /  توســعه انجمن هــای  حمایــت مالــی/  توســعه برنامه هــای 
فناوری هــای  دانشــگاه/  توســعه  زیرســاخت  دانشــجویی/  توســعه 
بــارکاری  تحصیلــی/  کاهــش  بورســیه  دانشــگاه/  افزایــش  هوشــمند 
اعضــای هیئــت علمــی/  مشــوق های بــرای دانشــجویان/  ســازوکاری 
بــرای افزایــش رضایــت شــغلی اعضــای هیئــت علمــی/  کمــک هزینــه 
برنامــه  در  مهندســی  دانشــجویان  مشــارکت  تحصیلــی/  ســهولت 
گرنــت پژوهشــی/  دسترســی بیشــتر  منتورینــگ/  جوایــز مالــی/  اعطــای 
بــرای اعضــای هیئــت  بــه منابــع علمــی/  مشــوق های  دانشــگاهیان 

علمــی 

ارتباطی

ارتباطات 
درون دانشگاهی

مبتنی بــر  /  روابــط  دانشــجو  و  اســتاد  غیررســمی  تعامــالت  گســترش 
روابــط میــان  اعتمــاد متقابــل /  توســعه  صداقــت/  روابــط مبتنی بــر 
ــا دیگــر اعضــای  دانشــجویان/  شفاف ســازی روابــط/  افزایــش تعامــل ب
هیئــت علمــی/  افزایــش تعامــل بــا مدیــران دانشــگاه/  ارتبــاط مســتمر 
کتبــی/  افزایــش  بیــن اســتاد و دانشــجو/  توســعه ارتباطــات شــفاهی و 
مکالمــات غیررســمی/  ارتباطــات حرفــه ای/  روابــط صمیمانــه/  توســعه 
ــاز/  روابــط غیرسلســله مراتبــی/  کارکنــان دانشــگاه/  روابــط ب ــا  روابــط ب

 روابــط انعطاف پذیــر/  مدیریــت روابــط 

ارتباطات 
برون دانشگاهی

شبکه ســازی روابــط/  افزایــش تعامــل بــا صاحبــان مشــاغل/  توســعه 
آموختــگان/  توســعه  دانــش  بــا  تعامــل  شــغلی/  افزایــش  ارتباطــات 
ــاتید دیگــر  ــا اس ــاط ب ــراری ارتب ــود/  برق ــوزه خ ــان ح ــا متخصص ــل ب تعام

دانشــگاه ها 

ظرفیت های نرم
هنجارهای فرهنگی

حامــی/  دانشــگاهی  دانشــجویی/  فرهنــگ  نســل های  در  تفــاوت 
 هویــت مشــترک/  چندفرهنگــی/  فرهنــگ جمعــی/  درک تفاوت هــای 
دانشــگاه ها/  فرهنــگ  بیــن  فرهنگــی  تفاوتــات  بــه  فرهنگــی/  توجــه 
آموزشــی/  گروه هــای  ســطح  در  فرهنــگ  بــودن  حرفــه ای/  مناســب 
کار   فرهنــگ قدردانــی/  فرهنــگ پژوهــش/  ســازش فرهنگــی/  فرهنــگ 

گروهــی/  حــل مســائل فرهنگــی بــرای دانشــجویان بین المللــی 

هنجارهای اخالقی
ــا  ــه معیارهــای اخالقــی/  توســعه اخــالق پژوهشــی/  آشــنایی ب توجــه ب

کاری  ارزش هــای اخالقــی/  رفتــار اخالقی تــر/  اخــالق 
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پیش از اجرای 
برنامه

برنامه ریزی 
مقدماتی

اطــالع رســانی از برنامــه/  نیازســنجی از دانشــجویان/  درک انتظــارات 
برنامــه  ارائــه  در  واقع بینانــه  اجــرا/  دیــدگاه  از  پیــش  دانشــجویان 
منتورینــگ/  برنامه هــای  بــرای  ســرفصل های  منتورینــگ/  طراحــی 
کتابچــه راهنمــا بــرای برنامــه/  برنامه ریــزی منظــم/  تدویــن   تدویــن 
برنامــه /  منتروینــگ/  امکان ســنجی  برنامــه  بــرای  روشــن  اهــداف 
مــدون/  دســتورالعمل های  اجــرا/  ارائــه  از  پیــش   هماهنگی هــای 
بــه ماهیــت هــر  برگــزاری جلســات/  توجــه  بــرای   برنامه ریــزی زمانــی 
رشــته در طراحــی برنامــه/  تهیــه نقشــه راه و مســیر/  فراخــوان بــرای 
مشــارکت در برنامــه/  شــناخت انتظــارات ذی نفعــان از پیــش از اجــرا/ 

برنامــه  طراحــی  در   انعطاف پذیــری 

آماده سازی

آشناســازی دانشــجویان بــا برنامــه/  توجــه بــه ویژگی هــای شــخصیتی 
ــه  ــه ب ــی/  توج کارگاه مهارت افزای ــزاری  ــاب/  برگ ــجو در انتخ ــتاد و دانش اس
انتخــاب مربــی/  آماده ســازی و آشــنایی اعضــای هیئــت  جنســیت در 
علمــی بــا برنامه منتورینــگ/  توجه به تفاوت های شــخصیتی/  غربالگری 

ــی  ــکل اجرای ــن پروت ــخصیت/  تدوی ــازگاری ش ــتاد/  س ــاب اس در انتخ

حین اجرای برنامه
مدیریت اجرای 

برنامه

به کارگیــری ســبک های متنــوع منتورینــگ/  جــدول زمان بنــدی بــرای 
اجــرا/  مشــخص کردن وظایــف در اجــرای برنامــه/  اجــرا برنامــه منتورینگ 
به شــکل میان رشــته ای و تیمــی/  هماهنگــی و ســازماندهی در برگــزاری 
و  منســجم  برنامــه/  رویکــرد  اجــرای  از  متقابــل  جلســات/  رضایــت 
یکپارچــه در اجــرای برنامــه منتورینــگ/  ارزیابــی عملکــرد اســتادان در 
اجــرا/  اجــرای تفاهم نامــه  برنامــه/  انعطاف پذیــری زمانــی در  اجــرای 
اجرایــی/  شــفافیت در اهــداف اجرایــی/  تعهــدات بلندمــدت بــه اجــرا/ 
 شــناخت و درک نقش هــا در برنامــه/  شناســایی چالش هــای اجــرای 
برنامــه منتورینــگ/  مجــاورت  اجــرای  بــرای  برنامــه/  رویــه مشــخص 
دفاتــر اســتاد و دانشــجو/  انعطاف پذیــری در اجــرای برنامــه /  صــرف 
کافــی بــه  زمــان و انــرژی در دســتیابی بــه اهــداف/  اختصــاص زمــان 
اجــرای برنامــه/  ســازگاری دو طــرف بــا برنامــه/  ارائــه دیدگاه هــای متنــوع 
ــد شــفاف در اجــرای برنامــه/  حرفــه ای بــودن در اجــرای  در برنامــه/  رون
ــازماندهی  ــداف/  س ــه اه ــیدن ب ــرای رس برنامــه/  تدویــن راهبردهایــی ب
برنامــه/  ترســیم  اجــرای  بــرای  قانونــی  چارچــوب  فعالیت هــا/  ایجــاد 

کوتــاه و بلندمــدت بــرای برنامــه  اهــداف 

مدیریت اجرای 
برنامه

شیوه اجرای 
جلسات

جلســات  متنــوع/  برگــزاری  چندرســانه ای  ابزارهــای  از  اســتفاده 
محتــوا/  بــه  نســبت  حضــوری/  عالقه منــدی  و  برخــط  به شــکل 
 مشــارکت و درگیــری فعــال/  محتــوا متنــوع/  دریافــت بازخــورد از هــر 
گروهــی/  بهینه ســازی  جلســه/  برگــزاری منظــم جلســات/  جلســات 
فعالیت هــا/  برگــزاری هفتگــی جلســات/  بــه  زمــان  نحــوه تخصیــص 
و  دانشــجویان  قبلــی  برنامــه/  آمادگــی  اجــرای  بــه  مشــترک   تعهــد 
منظــم/  به شــکل  تکالیــف  غیررســمی/  انجــام  اســاتید/  جلســات 
جلســات/  تشــکیل  زمــان  متقابــل  مناســب/  تعهــد  مــکان   تعییــن 
ــا  جلســات در زمــان مناســب/  متناســب بــودن ســرفصل های برنامــه ب

مربــی  انتظــارات  به موقــع  دانشــجویان/  بــرآوردن  قبلــی  دانــش 
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نظارت و ارزشیابی 
اجرای برنامه

نظارت بر اجرای برنامه/  نظارت بر عملکرد دانشجویان نظارت بر اجرا

ارزشیابی برنامه

برنامــه/  گــزارش ســاالنه/  بازخــورد مســتمر/  ارزیابــی مســتمر  ارائــه 
اثربخشــی  کتبــی/  ارزیابــی  /  بازخــورد  غیررســمی   بازخوردهــای 
کاری/  ارزیابــی  برنامــه/  ارزیابــی نتایــج و پیامدهــا/  گــزارش پیشــرفت 
مســتمر نتایــج/  اعمــال نتایــج منتورینــگ در ارتقــای اعضــای هیئــت 

علمــی 

پیامدهای اجرای 
برنامه

پیامدهای 
دانشجویی

بــا محیــط دانشــگاه/  رشــد شــخصیت/  رشــد حرفــه ای/  ســازگاری 
 بهبــود عملکــرد تحصیلــی/  ارتقــاء خودکارآمــدی/  احســاس تعلــق/ 
 بهبــود مهارت هــای زندگــی/  ارتقــاء ســواد اطالعاتــی/  بهبــود مهــارت 
کارگروهــی/  توســعه  اعتماد به نفــس/  مهــارت  اجتماعــی/  افزایــش 
صنعــت/  نیازهــای  بهتــر  بین فــردی/  شــناخت  ارتبــاط  مهــارت 
زمــان/  مهــارت  مدیریــت  ارتباطــی/  مهــارت  مهارت هــای   توســعه 
و  هنجارهــا  بــا  تحصیلــی/  آشــنایی  تعــارض/  موفقیــت  مدیریــت 
قوانیــن نانوشــته دانشــگاه/  افزایــش عزت نفــس/   کمــک بــه تعییــن 
مســیر شــغلی/  ایجــاد هویــت علمــی و حرفــه ای/  رشــد شــناختی/ 
رهبــری/  مهــارت  مهــارت  کارآفرینــی/  توســعه   توســعه مهارت هــای 
کســب وکار/  مهــارت حــل مســئله/  مهــارت تفکــر انتقــادی/  راه انــدازی 
ــی  ــارت ارزیاب ــی/  مه کار تیم ــازی و  ــارت تیم س ــت/  مه ــویق خالقی  تش
ادامه تحصیــل/  بــرای  تصمیم گیــری  تجزیه وتحلیــل/  هدفمنــدی  و 
فناورانــه/  ارتقــاء  شــغلی/  مهارت هــای  اهــداف  تعریــف  بــه   کمــک 
تحلیــل  آزمایشــگاهی/  مهــارت  کار  پژوهشــی/  مهــارت  توانمنــدی 
قــدرت  مطالــب/  افزایــش  انتقــال  و  بیــان  قــدرت  داده/  ارتقــاء 
تدریــس/  مهــارت  فــردی/  توســعه  اســتقالل  پرسشــگری/  توســعه 
شــغلی/  مشخص شــدن  اضطــراب/  هدایــت  و  اســترس   مدیریــت 
بــا  شــغلی/  آشــنایی  تصمیم گیــری  بــه  شــغلی/  کمــک  انتظــارات 
کالس/  مدیریــت  مهــارت  انگیــزه/  شــغلی/  افزایــش  زمینه هــای 
موفقیــت/  بــه  امیــد  احســاس  شــخصی/  پــرورش  رضایــت   افزایــش 
تصمیم گیــری/  تحصیلــی/  مهــارت  شــغلی/  پیشــرفت   پیشــرفت 
فراشــناختی/  ارتقــای  مهارت هــای  عمــل/  رشــد  بــا  نظریــه   تلفیــق 
ــن  ــادل بی ــه تع ــک ب ــتاری/  کم ــارت نوش ــتی/  مه ــاه و بهزیس ــطح رف س
کار و زندگــی/  مهــارت مدیریــت داده هــای پژوهشــی/  توســعه مهــارت 
مســئولیت پذیری  تحصیلــی/  افزایــش  اهــداف  ل/  تحقــق  اســتدال

بــرای  دانشــجویان  شــغلی/  آماده شــدن 

مســئولیت  تحصیلــی/  افزایــش  زندگــی  کیفیــت  زندگــی/  ارتقــای 
حالــت  از  مادام العمــر/  خــروج  دانشــجویان/  یادگیــری  اجتماعــی 
انــزوا و تنهایــی/  آمادگــی شــغلی/  توســعه مهــارت مطالعــه/  کمــک 
بــه انتخــاب رشــته در مقطــع بعــدی/  ایجــاد زمینه هــای مطالعاتــی 
جدیــد/  ایجــاد خودپنــداره مثبــت تحصیلــی/ آماده شــدن بــرای بــازار 
کار/  یادگیــری مبتنی بــر مســئله/  درک عمیق تــر از زمینــه تحصیلــی/ 

کــره  مهــارت مذا
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ادامه جدول 3

گ 
رین

تو
من

ی 
گو

ی ال
صل

ی ا
ها

فه 
مؤل

سی
ند

مه
ن 

ویا
شج

دان

پیامدهای اجرای 
برنامه

پیامدهای 
دانشگاهی

مانــدگاری/  ایجــاد  خ  نــر دانشــگاه/  افزایــش  اهــداف  بــه  دســتیابی 
کیفیــت  علمــی/  ارتقــای  اشــتغال زایی/  جانشــین پروری  فرصــت 
علمــی/  اجتماعــی  پایان نامه هــا/  جامعه پذیــری  و  مقــاالت 
شــدن دانشــجویان/  پــرورش اعضــای هیئــت علمــی مســتعد بــرای 
غ التحصیلــی دانشــگاه/  افزایــش همــکاری  خ فار آینــده/  افزایــش نــر
تحصیلــی/  وفــاداری  دانشــگاه/  افزایــش  از  بین رشــته ای/  رضایــت 
از  علمــی /  جلوگیــری  هیئــت  نقــش  پذیــرش  بــرای   آماده شــدن 
فرســودگی تحصیلــی/  تغیــر ســبک زندگــی دانشــجویان/  فرصــت بــرای 

کنفرانس هــا در  دانشــجویان  حضــور 

گی های  در پاسـخ به پرسـش دوم پژوهش، دانشـجویان و اعضای هیئت علمی مهندسـی باید از چه ویژ
در برنامـه منتورینـگ برخـوردار باشـند؟ فراینـد تحلیـل و دسـته بندی به ماننـد پرسـش پیشـین انجـام شـد. 

نتایـج ایـن تحلیل در جدول 4 تشـریح شـده اسـت،

گی های دانشجویان و اعضای هیئت علمی مهندسی در برنامه منتورینگ جدول 4. طبقه بندی مضامین ویژ

گیر مضمون پیش مضمون فرا
سازمان دهنده اولیه

مضمون پیش 
مضامین پایه )کد هر مقاله(سازمان دهنده ثانویه

گ
رین

تو
من

مه 
رنا

در ب
جو 

نش
 دا

د و
ستا

ی ا
ها

گی 
ویژ

گی های اعضای  ویژ
هیئت علمی

گی عمومی استاد ویژ

مثبــت/  همدلــی/  تشــویق کننده/  انگیــزه/  نگــرش 
الهام بخشــی /   بــدون  بردبــاری/  و   عالقــه/  صبــر 
قضــاوت/  تمایــل بــه راهنمایــی/  صداقــت/  حامــی/ 
خوش بیــن/   دلســوز/  رازداری/  و   امیددهنــده 
 مهربانــی/  باوجــدان/  دلگرم کننــده/  فروتنــی/ 

ســتی  و ع د  نو

گی علمی استاد ویژ

دانشــجو  از  اجتماعــی/  اســتفاده  تجربــه/  حمایــت 
آموزشــی/  دردســترس بودن/  دســتیار  به عنــوان 
 حمایــت عاطفــی/  کمــک بــه هدف گــذاری/  حمایــت 
از  اســتفاده  دانشــجو/  بــه  عالیــق  تحصیلــی/  درک 
دانشــجو  خواســته های  عینــی/  شــناخت  مثال هــای 
شــغلی/  مشــاوره  یادگیــری/  ارائــه  مشــوق  /  اســتاد 
دانشــجو  از  تحصیلــی/  اســتفاده  مشــاوره   ارائــه 
موفقیــت  بــه  پژوهشــی/  بــاور  دســتیار  به عنــوان 
مســتمر  یادگیــری/  ارزیابــی  دانشــجویان/  تســهیل گر 
نیــاز/  بــا  مطابــق  دانشــجویان/  راهنمایــی  عملکــرد 
توانایــی  بــا  متناســب  شــخصی/  انتظــارات   مشــاوره 
دانشــجو/  تخصــص/  شــهرت/  تعییــن ســرفصل های 
دوســتانه/  توانایــی  دانشــجو/  نقــد  عالقــه  مــورد 

ختی شــنا
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ادامه جدول 4

گ
رین

تو
من

مه 
رنا

در ب
جو 

نش
 دا

د و
ستا

ی ا
ها

گی 
ویژ

گی های دانشجو ویژ

گی عمومی دانشجو ویژ
فعــال/  خودشناســی/  انگیــزش/  عالقــه/  شــنونده 
برقــراری  بــودن/  توانایــی   پشــتکار/  کاوشــگر/  مــؤدب 

تــرس بــدون واهمــه و  ارتبــاط/  ابــراز نظــر 

گی علمی دانشجو ویژ

خــود/  شــناخت  ضعــف  و  قــوت  نقــاط  شــناخت 
تجربــی/  کشــف  خــود/  یادگیرنــده  انتظــارات 
تحقیقــی  زمینه هــای  خــود/  شــناخت  پتانســیل های 
کاری  ــا اســتاد در زمینه هــای  مــورد عالقــه/  همــکاری ب
کاری/  خــود ارزیــاب/ تمایــل بــه  اســتاد/  تنظیــم بــار 

یادگیــری 

گی های مشترک ویژ

گی های مشترک  ویژ
عمومی

متقابــل/  متقابــل/  مســئولیت پذیری  احتــرام 
 عالیــق مشــابه/  نظــم و انضبــاط/  تعهــدات متقابــل/ 
انتقــادی/  گشــودگی/  متقابــل/  روحیــه   رابطــه 
بــه  یکدیگــر/  تمایــل  پنهــان کاری/  درک   عــدم 
داوطلبانــه/  انعطاف پذیــری/  تغییــر/  مشــارکت 
متقابــل/  انتقــادی/  وابســتگی   وقت شناســی/  خــود 
ک گذاری/  شــناخت  به اشــترا بــه   تــاب آوری/  تمایــل 

هــم از  متقابــل 

گی های مشترک علمی ویژ

دانشــجو/  و  اســتاد  متقابــل  حمایــت 
یادگیــری/  گفتگــو  چالش هــای  ک گذاری   به اشــترا
اهــداف  شــغلی/  تعریــف  فرصت هــای  مــورد  در 
و  مشــخص  انتظــارات  مشــترک/  تعریــف  و  مشــخص 
ــه  ــن/  توج ــارات روش ــن/  انتظ ــداف روش ــترک/  اه مش
بــه نیازهــا و عالیــق دانشــجویان/  تعریــف پروژه هــای 
متقابــل/  ایجــاد  مشــترک/  پاســخگویی  پژوهشــی 
ایده هــا/  گذاشــتن  ک  اشــترا مشــترک/  بــه  دیــدگاه 
کشــیدن  چالــش  دانــش/  بــه  ک گذاری   به اشــترا
یکدیگــر/  مدیریــت انتظــارات/  انتظــارات حرفــه ای/ 
واقع بینانــه/  واقع بینانــه/  انتظــارات   اهــداف 
امــن  محیــط  مشــترک/  ایجــاد  آموزشــی   فعالیــت 
انتظــارات/  یادگیــری/  همخوانــی و همســویی  بــرای 
ک گذاری  مشــابه/  به اشــترا کاری   زمینه هــای 
اطالعــات/  ارتبــاط بیــن انتظــارات اســتاد و دانشــجو/ 

تجربــه  ک گذاری   اشــترا

گیـر )برنامـه منتورینـگ دانشـجویان مهندسـی( شـبکه  در مرحلـه بعـد بـا محـور قرارگرفتـن مضمـون فرا
کشـیده شـد. مضامیـن یافته هـا در شـکل 2 بـه تصویـر 
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شکل 2.شبکه مضامین یافته های پژوهش

بحث� 5
در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت پژوهـش، مهم تریـن مؤلفه های برنامه های منتورینگ دانشـجویان مهندسـی، 
کـه در ادامـه به تحلیل هرکدام پرداخته می شـود. مؤلفه دانشـگاهی،  مؤلفه هـای هفت گانـه ای به دسـت آمـد 
کیـد بـر جمع سـپاری در  مربـوط بـه سـطح حکمرانـی دانشـگاه )رهبـری و مدیریـت( اسـت. در ایـن مؤلفـه تأ
دانشـگاه  تصمیم گیـری  و  تصمیم سـازی  در  دانشـجویان  به ویـژه  ذی نفعـان  همـه  مشـارکت  و  تصمیمـات 
انگیـزه  می تـوان  نیـز  دانشـگاهیان  عملکـرد  مبتنی بـر  تنبیـه  و  پـاداش  نظـام  ایجـاد  رهگـذر  از  می باشـد. 
دانشـگاهیان را افزایـش داد. نکتـه شـایان توجـه دیگـر، توجـه بـه برنامه هـای منتورینـگ در سـند راهبـردی 
کاربسـت سـازوکارهای  دانشـگاه و تخصیـص منابـع مالـی مکفـی بـه اجـرای آن می باشـد. افـزون بـر ایـن، بـا 
کـرد. یافته هـای این مؤلفـه با یافته هـای نمونه  کمـک  تشـویقی و حمایتـی می تـوان بـر بهتـر اجرا کـردن برنامـه 
 Fournier, 2002; Fedynich & Bain, 2011; Behar-Horenstein et al, 2010; Potter et al, 2009;( مطالعات
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 Ensher & Ehrhardt, 2020;  Fried & MacCleave, 2009; Stephenson & Christensen, 2007; Casto et
 al, 2005; West et al, 2018; Stephenson & Christensen, 2007; Johnson & Harreld, 2012; Townsend
کیـد ایـن مؤلفـه بـر  et al, 2011; Katz et al, 2019( هم راسـتایی دارد. مؤلفـه دوم ارتباطـی اسـت. در واقـع، تأ
ارتقای سـرمایه اجتماعی دانشـگاهیان و توسـعه تعامالت چندگانه می باشـد. دامنه این ارتباطات به بخش 
و مدیـران دانشـگاه(  کارکنـان  اعضـای هیئـت علمـی،  روابـط دانشـجویان،  درون دانشـگاهی )شبکه سـازی 
کارفرمایـان و غیـره( تقسـیم بندی می شـود.  و بخـش برون دانشـگاهی )توسـعه روابـط بـا دیگـر دانشـگاه ها، 
 Bendickson et al, 2020; Leigh Peyton et al, 2001;( نتایـج نمونـه تحقیقـات بـا  ایـن مؤلفـه  یافته هـای 
 Finch & Fernández, 2014; Santos & Reigadas, 2002; Chang, 2005; Webb et al, 2009; Chelberg &
 Bosman, 2020; Hill et al 2000; Livingstone & Naismith, 2018; Strayhorn & Saddler,2009; Scanlon,

Stephenson & Christensen, 2007 ;2009 ( همخوانـی دارد.
ایـن مؤلفـه شـامل هنجارهـای فرهنگـی و هنجارهـای اخالقـی  نـرم اسـت.  مؤلفـه سـوم، ظرفیت هـای 
کم بر فرهنگ دانشـگاه اسـت. نقطه آغاز هر  اسـت. هنجارهای فرهنگی شـامل سـنت ها، ارزش ها و آداب حا
تغییـری مباحـث فرهنگـی اسـت. فرهنـگ به نوعـی می تواند هم حالت پیش ران و هم پس ران داشـته باشـد. 
لـت بـر مسـائل و ارزش هـای اخـالق سـیطره  سـوی دگـر آن، هنجـاری اخالقـی اسـت. ایـن هنجارهـا نیـز دال
کنـار هـم از پیـش بایسـته های اجـرای برنامه هـای  یافتـه بـر دانشـگاه دارد. هـر دو ایـن ظرفیت هـای نـرم در 
Ste- تحقیقـات  نمونـه  نتایـج  بـا  مؤلفـه  یافته هـای  می رونـد.  به شـمار  مهندسـی  دانشـجویان  )منتورینـگ 
 phenson & Christensen, 2007; Vauterin & Virkki-Hatakka, 2020; Chang, 2005; Wolfe et al, 2008;
 Noonan et al, 2007; Beyerlein & Odom, 2007;  Larose et al, 2011; Mansson & Myers, 2012; Alford

Stubblefield, 2002; West et al, 2018 & ( همخوانـی دارد.
کـه  اسـت  برنامـه  آماده سـازی  بـه  مربـوط  مؤلفـه  ایـن  اسـت.  برنامـه  اجـرای  از  پیـش  چهـارم،  مؤلفـه 
نقـش و سـهم مهمـی در اجـرای هـر چـه بهتـر برنامـه دارد. پیـش زمینه هـای آماده سـازی برنامـه منتورینـگ 
کنـار برگـزاری  از اطالع رسـانی برنامـه بـه همـه ذی نفعـان تـا دسـتور العمل هـای چگونگـی اجـرای برنامـه در 
مرحلـه  ایـن  واقـع  در  را شـامل می شـود.  غیـره  و  انتخابـات  غربالگـری  نیازسـنجی،  آشناسـازی،  کارگاه هـای 
بـا نتایـج نمونـه  کارآمـد برنامـه به شـمار مـی رود. یافته هـای ایـن مؤلفـه  به مثابـه نقشـه راهـی بـرای اجـرای 
 Fournier, 2002; Fedynich & Bain, 2011; Collier, 2017; Yob & Crawford, 2012; Atkins( مطالعـات
 et al, 2020; DeAngelo et al, 2016; Lin & Hsu, 2012;  Kavanagh & Crosthwaite, 2007; Santos &

دارد. سـازگاری   )Reigadas, 2002; Casto et al, 2005; Zalaquett & Lopez, 2006
مؤلفـه پنجـم، حیـن و اجـرای برنامـه اسـت امـا بایـد همـگام بـا اجـرای برنامـه، بـه مـواردی توجـه شـود. از 
جملـه ایـن مـوارد، زمان بنـدی جلسـات و اهـداف برنامـه، مجـاورت دفاتـر اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجو 
درگیـر در برنامـه، حرفه گرایـی و پایبنـدی متعهدانـه اعضـا بـه اجـرای برنامـه و غیـره اسـت. ادامه دار شـدن و 
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نتیجه بخش بـودن برنامـه بـه ایـن مرحلـه بسـتگی دارد. یافته هـای ایـن مؤلفـه بـا نتایـج نمونـه پژوهش هـای 
  Hill et al, 2000; Atkins et al, 2020; Jones & Blankenship, 2020; Wu, 2020; Casto et al, 2005;(
 DeAngelo et al, 2016; Vauterin & Virkki-Hatakka, 2020; West et al, 2018; Santos & Reigadas,
 2002; Feldon et al, 2015; Mansson & Myers, 2012; McKinsey, 2016; Livingstone & Naismith,

Beyerlein & Odom, 2007 ;2018 ( همخوانـی دارد. 
بایـد  برنامـه  اجـرای  از  پـس  مؤلفـه  ایـن  در  اسـت.  برنامـه  اجـرای  ارزشـیابی  و  نظـارت  ششـم،  مؤلفـه 
گیـرد. نقـاط قـوت مشـخص و نقـاط ضعـف تحلیـل و  قـرار  ارزیابـی  پایـش و  دسـتاوردها و عملکردهـا مـورد 
برطـرف شـوند. افـزون  بـر  ایـن نظـارت مؤثـر و مسـتمر بـرای چگونگـی اجـرای برنامـه انجـام شـود. نظـارت و 
گیرند. یافته های  ارزشـیابی در هم زیسـتی بـا هـم در مرحلـه پـس از اجرای برنامه بایـد توأمان مورد توجه قـرار 
 Fournier, 2002; Alford & Stubblefield, 2002; Hill et al,( برایندهـای نمونـه تحقیقـات بـا  ایـن مؤلفـه 
 ) 2000; Stephenson & Christensen, 2007; Davis, 2010; Fleck & Mullins, 2012; Larose et al, 2011
هم راسـتایی دارد. آخریـن مؤلفـه پیامدهـای اجـرای برنامـه می باشـد. پیامدهـای برنامـه آثـار و منافـع ناشـی 
کـه یافته هـای جـدول3 بازتـاب  از اجـرای برنامـه منتورینـگ بـرای دانشـجویان مهندسـی اسـت. همان گونـه 
گسـترده و متنـوع اسـت ایـن امـر نشـان از اهمیت  می دهنـد. پیداسـت دامنـه و حوزه هـای ایـن منافـع بسـیار 
کشـور می باشـد.  کثـری از ظرفیـت دانشـی دانشـجویان در راسـتای توسـعه  ایـن برنامه هـا بـرای اسـتفاده حدا
 Tripathy & Satapathy, 2020; Bendickson et al, 2020;( یافته هـای ایـن مؤلفـه بـا نتایـج نمونـه مطالعـات
 Garcia-Melgar & Meyers, 2020; Fried & MacCleave, 2009; Aikens et al, 2017;  Santos, S. J., &
Reigadas, 2002; Liu et al, 2020; Livingstone & Naismith, 2018; Gogoi, 2020; Jones & Blanken-
ship, 2020; Geesa et al, 2020; Collier, 2017; McKinsey, 2016; Chang, 2005; Scanlon, 2009; Noo-

nan et al, 2007,( سـازگاری دارد.
در  مهندسـی  علمـی  هیئـت  اعضـای  و  دانشـجویان  گی هـای  ویژ پژوهـش،  دوم  پرسـش  بـه  پاسـخ  در 
گی هـای اعضـای هیئـت علمـی، بـرای اجـرای هرچـه  برنامـه منتورینـگ، سـه مؤلفـه اصلـی بـه  دسـت آمـد. ویژ
گی هایـی برخـوردار باشـند. ایـن امـر  بهتـر برنامه هـای منتورینـگ، اعضـای هیئـت علمـی بی گمـان بایـد از ویژ
گی هـا بـه دو قسـمت بخش بندی می شـود.  گرفتـه اسـت. ایـن ویژ کیـد قـرار  بارهـا در ادبیـات پژوهـش مـورد تأ
کارآمـدی  گی هـا عمومـی و به نوعـی شـخصیتی هسـتند. لیکـن عضـو هیئـت علمـی بایـد بـرای  بخشـی از ویژ
بردبـاری،  و  بـه عالقه منـدی، صبـر  از جملـه می تـوان  باشـد.  برخـوردار  گی هـا  ویژ ایـن  از  منتورینـگ  برنامـه 
گی هـا به مثابـه توانایـی  گی هـای علمـی اسـت. در واقـع، ایـن ویژ کـرد. دسـته دیگـر ویژ انگیـزه و غیـره اشـاره 
تجربـه  بـه  می تـوان  جملـه  از  می باشـد.  منتورینـگ  برنامـه  در  علمـی  هیئـت  اعضـای  کادمیکـی  علمی-آ
کـرد. از حیـث همسـویی مطالعـات بـا یافته هـای  تخصصـی، مشـاوره شـغلی، حمایـت عاطفـی و غیـره اشـاره 
Fournier, 2002; Fedynich & Bain, 2011; Garcia-Melgar & Mey- )ایـن پژوهـش می تـوان به مطالعـات 
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 ers, 2020; Behar-Horenstein et al, 2010; Alford & Stubblefield, 2002; Finch & Fernández, 2014;
 West et al, 2018;  Santos & Reigadas, 2002; Atkins et al, 2020; Casto et al, 2005; Aikens et al,
گی هـای دانشـجو اسـت. دانشـجویان  کـرد. مؤلفـه دیگـر ویژ Chang, 2005; Wolfe et al, 2008 ;2017,( اشـاره 
گی هـا نیـز بـه دو قسـمت تقسـیم  گی هایـی برخـوردار باشـند. ایـن ویژ نیـز در برنامه هـای منتورینـگ بایـد از ویژ
گـی عمومـی دانشـجویان  کـه هـر دانشـجو در برنامـه منتورینـگ بایـد از آن هـا بهره منـد باشـد. ویژ می شـوند 
گی  گـی ، ویژ مهندسـی شـامل مـواردی: شـنونده فعـال، عالقه منـدی، مـؤدب  بـودن و غیره می شـود. دیگر ویژ
گـی می تـوان بـه شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف خـود، یادگیرنـده  علمـی دانشـجویان اسـت. از جملـه ایـن ویژ
 Leigh Peyton et al, 2001;( فعـال و غیـره می باشـد. یافته هـای ایـن بخـش بـا نمونـه برایندهـای مطالعـات
 West et al, 2018; Atkins et al, 2020; Zalaquett & Lopez, 2006; Curtin et al, 2016; Davis, 2010;
Townsend et al, 2011; Law et al, 2020;  Beyerlein & Odom, 2007; Gogoi, 2020; Mansson & My-

گی هـا بیـن  گی هـای مشـترک اسـت. برخـی از ویژ ers, 2012; Raven, 2015,( همسـویی دارد. مؤلفـه آخـر ویژ
گی ها در هر دودسـته  اعضای هیئت علمی و دانشـجویان مهندسـی عام اسـت. در ادبیات پژوهشـی این ویژ
کیـد شـده اسـت. الزمـه اجـرای  تأ برنامـه منتورینـگ  کنشـگر اصلـی  بـرای هـر دو  مشـترک عمومـی و علمـی 
گی هـای شـخصیتی ایـن مـوارد را شـامل می شـود. یافته هـای این  اثربخـش برنامه هـای منتورینـگ از نظـر ویژ
 Ensher & Ehrhardt,2020; Potter et al, 2009; Hill et al, 2000; Vauterin( بخش با نتایج نمونه مطالعات
 & Virkki-Hatakka, 2020; Chelberg & Bosman, 2020;  Felder, 2010; DeAngelo et al, 2016; Zhang
 et al, 2020; Katz et al, 2019; Larose et al, 2011; Collier, 2017; Lin & Hsu, 2012; Livingstone, &

Naismith, 2018,( سـازگاری دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها� 6
کوشـش شـد بـه اهمیـت برنامه هـای منتورینـگ بـرای توسـعه سـرمایه انسـانی دانشـجویان  در ایـن پژوهـش 
ارائـه  بـرای  لیکـن  شـود.  پرداختـه  اسـت  مانـده  مغفـول  کشـور  درون  مطالعاتـی  حـوزه  در  کـه  مهندسـی 
دورنمایـی جامع تـر بـه سـنتز و تحلیـل محتـوای مطالعـات بین المللـی نگاشـته شـده در ایـن قلمـرو پرداختـه 
لـذا  هسـتند.  متصـل  یکدیگـر  بـه  زنجیـروار  و  نظام منـد  به شـکل  برنامه هـا  ایـن  اسـت  عیـان  آنچـه  شـد. 
برنامه هـا در دانشـگاه های مهندسـی  ایـن  بـه اجـرای  بایـد به شـکل نظام منـد  مسـئوالن و دسـت اندرکاران 
بپردازنـد. برنامه هـای منتورینـگ یکـی از راهبردهـای قدرتمنـد بـرای توسـعه توانمندی هـا و سـرمایه انسـانی 
کـرده اسـت. از   کـه سال هاسـت توجـه پژوهشـگران را بـه خـود جلـب  دانشـجویان به ویـژه مهندسـی اسـت 
کارآفرینی  طریـق ایـن برنامه هـا، ضمـن توسـعه سـرمایه انسـانی دانشـجویان، می توان مسـیر هدایت شـغلی و 
بـه  توجـه  بـا  جهت دهـی  و  ریل گـذاری  ایـن  بـا  کـرد.  ترسـیم  مهندسـی  دانشـجویان  بـرای  را  هدفمندتـری 
نقـش دانشـجویان مهندسـی در توسـعه جوامـع مختلـف می تـوان ضمـن جلوگیـری از فرسـایش و هدررفـت 
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کثـری از ظرفیت هـای سـرمایه انسـانی دانشـجویان مهندسـی  سـرمایه انسـانی بـا اسـتفاده و بهره گیـری حدا
محدودیت هایـی  جملـه  از  بخشـید.  تحقـق  را  توسـعه  زمینـه  در  کشـور  باالدسـتی  اسـناد  و  اهـداف  تحقـق 
کـه در فراینـد تحلیـل ایـن مطالعـه قـرار نگرفته انـد، می تـوان بـا توجـه بـه ماهیـت خـاص پژوهـش، مقـاالت 
کتـب و  کـرد. افـزون بـر ایـن، بـه  کـه بـه زبانـی غیـر از انگلیسـی منتشـر شـده اند، اشـاره  مرتبـط بـا ایـن حـوزه 
کـه به صـورت الکترونیکـی قابل دسـترس بودنـد و یـا امـکان  پروژه هـای تحقیقاتـی منتشرشـده در ایـن قلمـرو 
کسـتری( پرداخته نشـده اسـت. به پژوهشـگران بعدی پیشـنهاد  دسترسـی به آن وجود نداشـت )ادبیات خا
می شـود بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع بـرای توسـعه سـرمایه انسـانی دانشـجویان حتـی اعضـای هیئـت علمی 
بـا انجـام مطالعاتـی در یـک قلمـرو جغرافیایـی خـاص به شـکل میدانـی بـا روش آمیختـه و انجـام تحلیل هـای 
کاوش عمیق تـر دسـتاوردهای تجربی تـر بـرای ارائـه رهنمودهـای  چندسـطحی )Multilevel analysis( بـرای 
بـرای سیاسـت گذاران ارائـه سـازند. در ادامـه توصیه هـای سیاسـتی بـرای نظـام آمـوزش عالـی مهندسـی ارائـه 

می شـود،

z	 توجـه بـه برنامه هـای منتورینـگ در سـند راهبـردی دانشـگاه های مهندسـی و باورمنـدی مدیـران
دانشـگاه ها بـه اجـرای ایـن برنامـه و فراهم سـازی حمایت هـای الزم بـرای اجـرای هرچـه بهتـر برنامـه

z	 اعضـای میـان  روابـط  شبکه سـازی  به منظـور  مهندسـی  دانشـگاه های  اجتماعـی  سـرمایه  توسـعه 
برون دانشـگاهی محیط هـای  بـه  روابـط  ایـن  تسـری  و  مدیـران  و  کارکنـان  دانشـجویان،  علمـی،  هیئـت 

z	 گروه هـای آموزشـی بـرای ایجـاد فرهنگـی حامـی تغییـر در خرده فرهنگ هـای دانشـگاهی در سـطح 
جمع گـرا و  منتورینـگ  برنامه هـای 

z	 تهیه دقیق پیش نویس و آماده سازی منظم پیش از اجرای برنامه

z	 بـر اجـرای برنامـه و رصـد مسـتمر نتایـج آن و بـرای نظـارت مؤثـر  کارگروه هـا و انجمن هـای  تشـکیل 
برنامـه بهبـود  بـرای  نتایـج  کاربسـت چرخـه ای 

z	 اعمـال نتایـج برنامه هـای منتورینـگ در ارتقـاء، حقوق و دسـتمزد و دیگر بخش ها بـرای ایجاد انگیزه
برای اعضـای هیئت علمی

z	 در منظـم  مشـارکت  بـرای  دانشـجویان  برانگیختـن  بـرای  غیرمالـی  و  مالـی  مشـوق های  به کارگیـری 
برنامه هـا

z	کوتاه مدت و مقطعی داشتن دید بلندمدت و نظام مند به فرایند اجرای برنامه به جای دید 
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کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته برنامـه ریـزی  	 کیخـا: مـدرک  احمـد 

کنـون نیـز  کردنـد و هـم ا آموزشـی از دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اخـذ 

دانشـجوی دکتـری اقتصـاد و مدیریـت مالـی آموزش عالی در دانشـگاه 

تهـران هسـتند.

گـروه مدیریـت و برنامه ریـزی  	 دکتـر سـیدمحمد میرکمالـی: اسـتاد تمـام 

آموزشـی در دانشـگاه تهـران هسـتند. ایشـان مـدرک دکتـری مدیریـت 

کرده انـد.  آموزشـی را در سـال 1359 از دانشـگاه وندربیلـت اخـذ 


