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Abstract 
The purpose of this study is to identify the underlying factors impact of the 
mentoring on women's career advancement in Tehran Municipality.The 
research method used in the study was a qualitative method with an exploratory 
nature that is performed using constructivist grounded theory method. For this 
purpose, eighteen interviews were conducted and analyzed using a 
constructivist approach. The research population consists of specialists 
participating in the mentoring in Tehran Municipality. For sampling, 
Judgmental sampling was used and data from field studies were coded using 
grounded theory method that consisted of four stages of coding. The analysis of 
the findings shows that Underlying factors of the impact of mentoring on 
women's career advancement include eight categories individual requirements, 
mentor requirements, demographic requirements, mentor requirements, cultural 
requirements, extra-organizational requirements and interpersonal 
requirements. Implementing mentoring can help women's career advancement 
in organizations. In this regard, organizations must consider the requirements 
for proper implementation of mentoring and improvement of results. 
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   زنان غلیش پیشرفت بر منتورینگ فرایند اثرگذاري ساززمینه عوامل

 پروانه بهرامی 
 ان،تهر طباطبائی، علامه بازرگانی،دانشگاه مدیریت دکتري دانشجوي

 ایران
  

 یرانا تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه بازرگانی، مدیریت استادیارگروه   سید مجتبی محمودزاده
  

 رانای تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه بازرگانی، مدیریت گروه استاد زهره دهدشتی شاهرخ 
  

 یرانا تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه بازرگانی، مدیریت دانشیارگروه مهدي یزدان شناس

 چکیده
هرداري در ش اثرگذاري منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان سازعوامل زمینهشناسایی هدف پژوهش حاضـر، 

ردازي پ، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریهحاضر است. روش تحقیق پژوهشتهران 
گرا مورد گیري از رویکرد ســاختمصــاحبه انجام شــد و با بهره 18. براي این منظور، گردیدداده بنیاد انجام 

کیل ري تهران تشکننده در منتورینگ در شـهردامتخصـصـان مشـارکت ،تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش
بنیاد داده روش از اســتفاده باها دادهشــد و  اســتفاده قضــاوتیگیري گیري، از نمونهدهند. جهت نمونهمی

 ازســـعوامل زمینهدهد، ها نشـــان میشـــامل چهار مرحله کدگذاري بود. تحلیل یافته که. گردیدکدگذاري 
ي، مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فرد دسته ازهشت زنان شامل  شغلی پیشرفت بر منتورینگ اثرگذاري

هاي منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات شناختی، حمایتجمعیت الزامات منتور، الزامات
استا کمک نماید. در این ر زنانتواند به پیشرفت شغلی ها میبین فردي اسـت. اجراي منتورینگ در سـازمان

 را شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.ها براي صحیح اجسازمان

 فرایند ,زنان شغلی مسیر موانع زنان، شغلی پیشرفت شغلی، پیشرفت واژگان کلیدي:
 .منتورینگ

  :نویسنده مسئولSm.mahmoudzadeh@atu.ac.ir 
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 مقدمه
شان مشـارکت که هسـتند. آینده جامعه هاينسـل کنندگاندهندگان و حمایتپرورش زنان

است. قطعا بدون افزایش حضور  گذشته قرن در اجتماعی تغییرات از مهمترین سازمانها، در
ها کوچکتر خواهد شـــد. با وجود افزایش تنوع در نیروي زنان در نیروي کار، اقتصـــاد ملت

زنان  همتعددي همراه بوده است. در نتیج چالشهايکار، پیشـرفت شـغلی عمدتا براي زنان با 
(لیو و دهاي شغلی بالاتر ارتقاء یابنتوانند به سـمتباشـند که بمیکارهایی به دنبال اجراي راه

ـــترده ).2020،  1همکاران ـــتقبال گس در جوامع در حال افزایش  زناناي که از با توجه به اس
گونه برداشت همچنان ادامه دارد و این در سـازمانهاهاي منفی با چنین افرادي اسـت، نگرش

مشابه همتایان مرد را در اختیار ندارند. در  هاي اشـتغال در مشـاغل،که زنان قابلیت گرددمی
شــود و معمولاً با تقاضــاي کمتري براي مشــاغل هاي زنان دســت کم گرفته مینتیجه توانایی

ـــخـت روبرو می ـــلاحیتس هاي مورد نظر هاي لازم براي انجام نقشگردند، حتی اگر از ص
ـــنـد ـــیتی و حقوق ). 2019، 2(کاپوربرخوردار بـاش از  ،کارکنانبرابر بین بنابراین تنوع جنس

 روند. ها به شمار میعوامل مهم در موفقیت سازمان
از ســوي دیگر، انســان موجودیســت با شــایســتگیهاي بالقوه نامحدود، که این توانمندیها 

هاي آموزشـیی صـحیح به بالفعل تبدیل شـوند. یکی از وظایف اصلی توانند تحت برنامهمی
هاي لازم براي انجام وظایف بیاموزند. تا افراد مهارتمنابع انســانی، آموزش کارکنان اســت 

 ترینمهم نیروي انســانی و از جذب اصــلی راهبردهاي از یکی عنوانبه  آموزش و توســعه
 تریناز مهم یکی عنوانبه  ،۳گردد. فرآیند منتورینگمحسوب می هاسـازمان رقابتی مزیت

و پیشـرفت شغلی کارکنان  آموزش براي هاسـازمان از بسـیاري در آموزشـی، رویکردهاي
ر آن که دباشد، روابط اجتماعی مشترك بین منتور و منتی می گردد. منتورینگ،استفاده می

ـــدکمتري میکاري توانمند، به فردي که داراي تجربه  يفرد  در تا کندمی ییراهنما ،باش
ـــص خویش زمینه ـــرفت یاد تخص  در عبور از توانند از زنانید. منتورها مینما گرفته و پیش

ـــبکـه ـــرمـایـه اجتمـاعی خـارج ازش ـــیتی کمک  هـاي اجتمـاعی و ایجـاد س مرزهـاي جنس
پیشـــرفت  در اجراي منتورینگ مثبت تاثیر ).2020،  4کارلســـون ریس و همکاران(نمایند

1 - Liu, Shen, & Gao 
2 - Kapur 
3 - Mentoring Process 
4 - Carlson Reis & L. Grady 
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است. اصولا کارکنان و به ویژه  توجه مورد و جدید موضوعی کارکنان شـخصـی و شـغلی
ــارکت می در که زنانی ــم نمایند،منتورینگ مش ــبت به تريبینانهانداز خوشچش  آینده نس

 نمایند.کسب می خود مسیر شغلی
 ساله 15 شاغل جمعیت از سوي دیگر، طبق آمارهاي منتشر شده مرکز آمار ایران، سهم

 1397نسـبت به تابستان  1398کل شـاغلان در تابسـتان  از دانشـگاه بیشـتر، فارغ التحصـیل و
 4/20، 1397درصــد و در تابســتان  2/21،  1398در تابســتان عبارت اســت از: ســهم مردان 

، 1397درصد و در تابستان  5/40، 1398درصـد بوده اسـت. در مقابل سهم زنان در تابستان 
). با توجه به اطلاعات مرکز آمار 1398درصــد بوده اســت(مرکز مطالعات آمار ایران،  5/39

ــایی را روند دو توانایران، می ــناس ــارکت افزایش روند اول، نمود: ش  زنان در تعداد مش
 شاغل کار نیروي در آنان سـهم افزایش معناي به که اخیر، سـالهاي طی کاري هايمحیط

 به که عالی، آموزش مراکز و هادانشـــگاه به زنان ورود افزایش روند و دوم، باشـــدمی
 در زنان حضــور که داشــت انتظار توانمی بنابراین اســت. کار بالقوه نیروي افزایش معناي
 یافتن در نتیجه، باشـــد. همراه بیشـــتري رشـــد کاري با هايمحیط در آینده هايســـال

  شده است. تبدیل هاسازمان براي چالشی به براي پیشرفت شغلی زنان راهکارهایی
ـــی ـــاحبه با توجه به بررس ـــورت گرفته و همچنین مص  هایی که با مدیران ومطالعات ص

مختلف شهرداري تهران انجام گرفت نتایج نشان داد، مسیر  متخصـصان زن شاغل در مناطق
ي و اها بلکه منافع حرفهمنحصـر به فرد و پویا اسـت و نه تنها شـامل مشاغل آن ،شـغلی زنان

ـــی و کاري نیز می ـــخص ـــد. همچنین توانایی زنان در ادغام زندگی ش ـــوي دیگر،باش  از س
 آموزش استخدام، انسانی از جمله: حوزه فرایندهاي منابع هایی درشـهرداري درگیر چالش

ــت و ــدمی کارکنان نگهداش ــازمان .باش ــیاري از س ــیر همانند بس هاي دیگر با اما در این مس
پیشــرفت  هايبرنامه کافی به توجه معضــلات، عدم مواجه هســتند. یکی از مهمترینی ابهامات

 بنابراینباشند. می ها مواجههایی است که زنان در مسیر شغلی خود با انشغلی زنان و چالش
نیاز به درك و حمایت از مسیر شغلی و بکارگیري رویکردهایی مربوطه، و مدیران  سـازمان

ـــیر تر از چـالشاي و همچنین درك عمیقبـه منظور حفظ زنـان حرفـه هایی که زنان در مس
ـــغلی بـا ان ـــند، برهـا روبـه رو میش ـــعوامل زمینهمدل   بنابراین، ارائه عهده دارند.باش از س

 نظربه  اثرگذاري منتورینگ بر پیشـرفت شـغلی کارکنان زن، در شـهرداري تهران ضروري
که سازمان مربوطه، نتواند فرایند مطلوبی از مدل پیشرفت شغلی زنان را در صورتی .رسدمی
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ـــانی خود می ـــود، در آینده نیز باجرا نماید، علاوه بر اینکه موجب به هدر رفتن منابع انس ا ش
 ســاززمینهرو خواهد شــد. فقدان مدل مناســب از نقش عوامل وي متخصــص روبهکمبود نیر

ازمانها به هاي ســشــود، تلاشاثرگذاري فرآیند منتورینگ بر پیشــرفت شــغلی زنان باعث می
نابراین، رو شوند. بمند و با چالشهاي متعدد روبهمنظور اسـتفاده کارا از متخصصان، غیر نظام

تحقیقی جامع، به نقش عوامل زمینه ســـاز اثرگذاري  پژوهش حاضـــر درصـــدد اســـت طی
منتورینگ بر پیشـرفت شغلی زنان، با توجه به چالشهاي موجود پرداخته و مدل حاصله را نیز 

مطالعه  هايهاي علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تا به کمک یافتهبا اســـتفاده از شـــیوه
اخل هاي دمایند. مدل ارائه شـده به ســازمانســازي منتورینگ نتر اقدام به پیادهحاضـر، دقیق

ــهایی که در  ــی کمک خواهد کرد تا بتوانند از چالش ــازمان مورد بررس ــور و به ویژه س کش
سازي منتورینگ پیش خواهد آمد، اگاه شده و اقدامات لازم را در زمان مناسب هنگام پیاده

سازي که سبب عوامل زمینه حاضـر سـعی خواهد شـد کلیه تحقیق انجام دهند. به علاوه، در
قرار  توجه مورد شود،گ بر پیشـرفت شـغلی زنان در شهرداري تهران میناثرگذاري منتوری

 .گیرد
ــده، ــر به ارائه مدل عوامل زمینه با توجه به مطالب مطرح ش ــاز اثرگذاري مطالعه حاض س

 لســؤا ،نپردازد. بنابرایفرایند منتورینگ بر پیشــرفت شــغلی زنان در شــهرداري تهران می
 است از: حاضر عبارت پژوهشاصلی 

 ساز اثرگذاري فرآیند منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان چیست؟عوامل زمینه مدل -

 و پیشینه پژوهش مبانی نظري
 رايب یکی از رویکردهاي آموزشی و حمایتی هاي کاري بعنوانمحیط در فرایند منتورینگ

 مدتطولانی و متقابل ارتباط شامل منتورینگ .است شده شناخته جدید، فعالیت یک شروع
 توسعه و آموزش جهت در که باشدمی تجربهشخص کم یک و متخصص شخص میان

-میین طرفیک روابط اجتماعی مشترك بین  که. نمایدمیشخصی منتی تلاش  واي حرفه
 مؤثرترین از یکی عنوان به منتورینگ). 2019، ۱و همکاران سانداردوس.اس(باشد

 که است شده هاي کاري مطرحآموزشی و بهسازي نیروي انسانی در محیط رویکردهاي
 .گیردمی قرار استفاده موردکارکنان  توسعه و آموزش براي هاسازمان از بسیاري در

1 - S. Sandardos & P. Chambers 
                                                           



 1401 پاییز|  105شماره |  31سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 12
 

-یم قلمداد سازمانی اهداف به رسیدن در مثبت بالقوه عامل یک عنوان به معمولا همچنین،
انتقال غیررسمی دانش، سرمایه اجتماعی، حمایت روانی و  منتورینگ شامل، فرآیند گردد.

 (سی رید وگردندها میها است که سبب پیشرفت شغلی اناجتماعی منتورها از منتی
یک رابطه پویا، متقابل و شخصی است که رویکرد قدرتمندي  همچنین،). 2020،  1همکاران

 وري و توسعه در سطح فردي، سازمانی و جامعه است. براي یادگیري، بهره
 اند کهها به تدریج دریافتهاي از رهبران ســـازمانامروزه شـــمار فزایندهاز ســـوي دیگر، 

هاي عمده عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت در ســازمان کیفیت نیروي انســانی، علت تفاوت
نان باید توجه کارک شغلیباشـد. از این رو متخصـصان منابع انسانی به چگونگی پیشرفت می

ــندویژه ــاس معیارهاي خاص و با توجه به در .اي داشــته باش ــغلی باید بر اس واقع پیشــرفت ش
به  ایدب ها و کارکنانسازمانهمچنین، ریزي گردد. کارکنان طرحوانمندیهاي مندي و تعلاقه

ه ماهیت پیشــرفت شــغلی بر شــغلی با یکدیگر همکاري نمایند. ین مســیطور مشــترك در تعی
ـــمت ـــت ها و موقعیتارتقـا فرد به س هاي بالاتر و با درآمدهاي بالاتر که به مرور زمان بدس

مسیر پیشرفت شغلی کارکنان، نیازمند ترکیبی  ). به علاوه،2018،  2ورما(اورد، اشاره داردمی
از سوي ). 2019،  3و همکاران شیائو(باشدسازمانی میهاي هاي شـخصی و حمایتاز تلاش
بلکه  ،اهشـغلی زنان منحصـر به فرد و پویا اسـت و نه تنها شـامل مشاغل آن پیشـرفتدیگر، 

ونیل باشد. ااي و همچنین توانایی زنان در ادغام زندگی شـخصی و کاري نیز میمنافع حرفه
ا را در هشغلی انپیشرفت شـاغل، مسـیر و همکاران، با توجه به مراحل مختلف زندگی زنان 

 گردند.مطرح می 1در جدول اند. سه مرحله تعریف نموده

 : مراحل مسیر پیشرفت شغلی زنان1جدول 
 مرحله بازآفرینی مرحله مقاومت مرحله ایده آلیست هاویژگی

 سالگی به بعد 46 سالگی 45تا  36بین  سالگی 35تا  24بین  هاي سنیگروه
ها و ایجاد دستاوردها، موفقیت  تمرکزشان

 منافع براي اطرافیان
مدیریت خانواده و 

 تعهدات کاري 
کمک به محیط پیرامون 

 خود
 )2018،  4(ژاورگی و همکاران

1 - C. Read, J. Fisher, & Juran 
2 - Verma 
3 - Xiao, Shi, & Varma 
4 - Jauregui & Olivos 
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 پیشرفت به ویژه توجه ها وسـازمان توسـعۀ در زنان نقش و اسـتعداد به رو توجه از این
سودآور  و نوآورانه تغییرات در بسزایی سهم توانندمی زنان زیراضروري است.  هاان شغلی

، زنان و مردان مسـیر پیشـرفت شغلی متفاوتی را هاي کاري داشـته باشـند. به علاوهدر محیط
ریف هاي مرتبط با کار تعنمـاینـد، کـه بـه عنوان یـک فراینـد بلندمدت از فعالیتتجربـه می

 شــغلی مردان و زنان را توانند بر اسـاس آن، مســیر پیشـرفتها میشـود در نتیجه ســازمانمی
بنابراین، تمایزات جنسـیتی در مسیر  ). 2020،  1(زیمرمن پرووسـت و همکارانتوسـعه دهند

 تواند بر تعامل بین مردان و زنان در سطوح مختلف سازمانی تأثیر بگذارد.پیشرفت شغلی می
. باشـدمیاي مرتبط هاي پیشـرفت زنان، اموزشـهاي حرفهترین زمینهیکی از مهمبه علاوه،     

ارکنان ر براي همه کشــود که بســتري با فرصــتهاي براببدیهی اســت این امر زمانی محقق می
مایند نبسیاري از زنان در سطوح پایین سازمانی فعالیت می. شان فراهم گرددجدا از جنسـیت

ـــتراتژي ـــمتهایی میو به دنبال اجراي اس ـــند که بتوانند به س ـــغلی بالاتر ارباش قاء تهاي ش
این وضـعیت ناعادلانه، خواسـتار مطالعاتی بیشــتر براي بررسی  ).2020(لیو و همکاران، یابند

  تأثیرات جنسیت بر پیشرفت شغلی زنان در سازمان است.
 اسـت. متأسفانه ناکارا و موفق سـازمانهاي بین تمایز بالا، وجه با قابلیتهاي انسـانی یروي
 وسـیســتم آموزش  به ندادن اهمیت باشــند،می رو روبه آن با سـازمانها امروزه که مشـکلی

نیروي  نیاز ســازمانها به جوامع، با پیشــرفت اســت. جدي صــورت به پیشــرفت شــغلی زنان
شـــود. اگر رهبران ســـازمانی نگران حفظ می احســـاس بیش از توانمند، بیش انســـانی زن

ر طبق نظر بگیرند. بی را براي آموزش و توســعه زنان درهایباشــند، باید فرصــتکارکنان می
ـــازمان ها، به دنبال ارائه راهکارهایی براي کمک به مطـالعـات، تقریبـا نیمی از مدیران در س

براي ادراك پیشرفت  ).2017،  2و همکاران برسـین(باشـندکارکنان زن میپیشـرفت شـغلی 
ـــغلی زنـان، عوامل مختلفی موثر می ـــت از: جهتش ـــند که عبارت اس گیریهاي افراد از باش

ـــغلی، تعاملات موثر بین کارکنان و حمایتهاي موجود در پی ـــغلی، آرزوهـاي ش ـــرفـت ش ش
 ). 2016،  3و همکاران رملی(سازمان

ـــی تحت عنوان2019کـاپور ( ـــیر ")، پژوهش ـــرفت مس ـــاغل در پیش ـــهاي زنان ش چالش
انجام داد. هدف اصـلی این تحقیق، بررسـی چالشـهاي تجربه شده توسط زنان  "شـانشـغلی

1 - Zimmermann Provost, Kaminstein, & L. Grossman 
2 - Bersin, Flynn, Mazor, & Melian 
3 - Ramli, Chin, & Choo 
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باشـد. نتایج پژوهش نشـان داد، موانعی مختلفی در مسیر شـان میشـغلی شـاغل در پیشـرفت
که عبارت اســت از: تعهد به مســئولیتهاي خانوادگی، عدم تعادل بین وجود دارد زنانشــغلی 

زندگی کاري و شـخصـی، وجود تعصـبات جنسیتی، عدم وجود منتورینگ موثر، آزارهاي 
کارهایی براي مقابله با چالشهاي مطرح هباشـد. همچنین در این پژوهش راجنسـی و غیره می

اي هشــده ارائه شــده که عبارت اســت از: تمرکز بر مهارتهاي نرم، انگیزش کارکنان، برنامه
وجود حمایتهاي ). 2019(کاپور، آموزشـــی، اســـتراتژیهاي مختلف براي حفظ افراد و غیره

 د. سیستمهايثبتی داشته باشتواند بر رفتارها و عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر مسازمانی می
سبب افزایش رفاه و ایمنی کارکنان  در فضاهاي کاري، همکاران توسـط شـده ارائه حمایتی

ـــازمـان  می ـــر(گردددر س ـــتان هايحمـایـت). 2017،  1و همکـاران س ـــرپرس تواند می س
ــد. کمک وحمایت  کنندهمنعکس  البق همکاران در حمایتی هايقدردانی از کارکنان باش

اي کمک کارها برشود. یکی از موثرترین راهمی ارائه به افراد رفتاري و تخصصی حمایتهاي
ـــارکــت انهـا در منتورینـگ و حمـایــت منتورهــا از زنــان  ـــغلی زنــان، مش ـــرفــت ش بـه پیش

ـــدمی ـــون(بـاش هر فردي نیاز به حمایت از یک کارمند  ).2020و همکـاران،  ریس کـارلس
ـــص دارد تـا بتوانـد تجربه ـــت اورد. هاي ممتخص ـــغلی بدس ربوطه را براي انجام وظایف ش

ــته ــغلی، مورد توجه رش ــعه فردي و ش ــد. بهاي مختلف علمی میمنتورینگ در زمینه توس اش
 و مشـارکت افراد در منتورینگ سـبب بهبود مهارتهاي ارتباطی، پیشرفت شغلی، ایجاد بینش

 ). 2020 ، 2و همکاران پیتر-کولر ون(گرددیادگیري متقابل در کارکنان می
هایی براي ها، عوامل موفقیت و اســـتراتژيچالش")، با عنوان 2017اي در ســـال(مطالعه

این  صورت گرفت. هدف "پیشـرفت شغلی زنان در صنعت ساخت و ساز در کشور استرالیا
ت ها و عوامل موفقیت پیشــرفمطالعه، بررســی پیشــرفت شــغلی زنان، با هدف ارزیابی چالش

هایی براي کاهش عدم تعادل جنسیتی در صنعت ساخت و ساز استراتژيشـغلی زنان و ارائه 
ها از رویکردهاي مصاحبه و پرسشنامه با پزشکان زن در استرالیا است. براي جمع اوري داده

شـاغل در صـنعت سـاخت و سـاز اسـتفاده گردید و پیشنهاداتی به کارفرمایان در مورد ارائه 
ش نق سازيارائه شـد که عبارت اسـت از: مدل هاي پیشـرفت شـخصـی و شـغلی زنانبرنامه

 ايهکاري و شــاخص پذیريســازي، انعطافشــبکه متنوع اولیه، اشــکال هايمنتور، جذابیت

1 - Sar, Mohanty, & Dash 
2 - van Coller-Peter & Cronje 
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ـــماره  2017،  1عملکرد(لـاماري و همکاران کلیـدي ،  به 2). در ادامه پژوهش در جدول ش
 .گرددهاي انجام شده در داخل و خارج از کشور اشاره میخلاصه پژوهش

 شده انجام هايپژوهش : خلاصه2جدول 
 نتایج پژوهش سال پژوهشگر مطالعه عنوان

 یهزنان و توسعه سرما یریتمد
 یاجتماع

پور و سلیمان
 همکاران

 
 
 
 

1395 
 

 پایین زنان، ارتقا عدم عوامل از یکی
هاي در محیط اجتماعی سرمایه بودن

حضور موثر  به توجه است. با کاري
تحت  و ارتباطی هايشبکه افراد در

 هايموقعیت حمایت بودن در سازمان،
 در را متفاوتی منابع و اجتماعی

دهد اما، تبعیضاتی می اختیارشان قرار
-موقعیت و منابع در دسترسی  به نیز

 مردان و زنان استراتژیک در بین هاي
 شود.می دیده سازمان در

نکات  بالینی: منتورینگ بر مروري
 و اجرا طراحی، در کاربردي

 ارزشیابی
 پورحسن

 
1397 

 

 پزشکی، دانشجویان مورد منتورها در
 پزشکی با جامعه هامنتی آشنایی باعث

ن شاو در موفقیت و پیشرفت شغلی
 باشند.موثر می

 هاي خارجیپژوهش
 منتورینگ روابط وجود و ماهیت

 هوایی ایالات نیروي آکادمی در
 امریکا متحده

 2010 اومیلی
منتورینگ یکی از رویکردهاي فرایند 

 براي پیشرفت شغلی اموزشی مهم
 باشد.کارکنان می

مشاوره دانشجویان پزشکی در 
بخش آنکولوژي و رادیولوژي در 
موسسه دانشگاهی: یک مطالعه 

 ساله 10

 هیرچ و همکاران
 
 

2015 

مشارکت کارکنان به ویژه زنان در 
منتورینگ سبب بهبود پیشرفت شغلی 

 بودند خانم معتقد هايمنتیگردد. می
شان با جنس موافق تعاملات در که

-منتی مقابل، در باشند.تر میراحت
بودند،  مرد منتور که در تعامل با هایی

اهمیت بیشتري نسبت  شخصیت منتور،
 .به جنسیت برایشان داشت

 

1 - Lamari, E. Rosa, K.H. Hon & Xia  
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  -2ادامه جدول 
 نتایج پژوهش سال پژوهشگر مطالعه عنوان

 
اطلاعات و زنان در فناوري 

ارتباطات: موانع پیشرفت شغلی و 
 هایی براي بهبوداستراتژي

 
سکوئلا و 
 همکاران

 
2016 

اي، مشارکت هاي توسعهوجود برنامه
-ها، فرایند منتورینگ، شبکهدر انجمن

پذیر سازي و ساعات کاري انعطاف
تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک می

 نماید.

 نقشه راه منتورینگ و ایجاد یک
شبکه حمایتی براي توسعه 

 استراتژیک مسیر شغلی
 2017 ال مونتگومري

مشارکت کارکنان در منتورینگ و 
هاي حمایتی در سازمان، توسعه شبکه

سبب موفقیت و پیشرفت شغلی 
 شود.کارکنان می

 
 

نقش زنان در پیشرفت مسیر 
شغلی زنان: زنان از یکدیگر چه 

 انتظاراتی دارند؟

 
 

 اونیل و همکاران

 
 

2018 

روابط منتورینگ رسمی و غیررسمی 
تواند نقش اساسی در پیشرفت می

شغلی زنان داشته باشد. همچنین 
ارتباط مثبتی بین انتظارات و ادراك 

شان از یکدیگر زنان در مسیر شغلی
وجود دارد. به علاوه، زنان با تجربه 

تر،  انتظار بیشتري از کاري کم
ربه جرفتارهاي حمایتی توسط زنان با ت

 هاي بالاتر دارند.کاري و موقعیت

 
 
 

کاهش تأثیرات منفی و بهبود 
روابط پیامدهاي مثبت منتورینگ 

 بین نژادي

 
 
 

بی لنتر و 
 همکاران

 
 
 

2018 

و ا فض ها بامنتورها باعث آشنایی منتی
 وگیري تصمیم آینده کاري، توانایی

و  تقویت افرادمستقل را در هاي تحلیل
ایجاد تعادل بین زندگی را به  هاآن

نمایند. اي تشویق میشخصی و حرفه
شخصی و  واقع، منتورها در رشد در

از باشند و میها مؤثر اي منتیحرفه
 اعتماد و طریق حمایت روحی، حس

 .دندهاطمینان را در منتی افزایش می
اي در مورد تعادل کار و مطالعه

زندگی، حمایت منتورینگ و 
سمت پیشرفت  سازي بهشبکه

 شغلی زنان در مالزي

 سیو و همکاران
 

2018 

هر سه متغیر مستقل، تعادل کار و 
ازي سزندگی، فرآیند منتورینگ و شبکه

با متغیر وابسته، پیشرفت شغلی زنان، 
 رابطه مثبت و معناداري دارند.
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ــی به توجه با ــده انجام هايبررس ــتجوهاي حد در ش ــگر، اکثر جس  مطالعات پژوهش
ــورت  ــغلی(چترجی و  در زمینه منتورینگ مربوط گرفتهص به تاثیر منتورینگ بر عملکرد ش
،  2معلمان(ونگ و باله بهســازي و آموزش براي منتورینگ )، بکارگیري2021،  ۱همکاران

 در منتورینگ )، تأثیر2021،  3)، مزایاي مشــارکت در منتورینگ براي زنان( آروتی2019
شان(ام. کلوچسی و پرسـتاري و قصد ترك خدمت دانشـجویان بالینی صـلاحیت و آموزش

 در منتورینگ و تأثیر )1394هاشم لو,  &(باقریه, همتی مسلک پاك, )، 2019،  4همکاران
عات موضو به شده انجام هايدر پژوهش .است )1394هاشـمی,  &( قلیپور پروريجانشـین

 به صرفاً که هاییپیشـرفت شـغلی و منتورینگ به صورت جداگانه پرداخته شده و پژوهش
وجود  باشـد، منتورینگ بر پیشــرفت شــغلی زنان پرداخته شـده عوامل زمینه سـاز اثرگذاري

ـــازمانی براي هـاي منتورهااز توانمنـدي تواننـدمی در نتیجـه، زنـان  .نـدارد  و حمایتهاي س
صحیحی از  اگر سازمانها درك. دستیابی به پیامدهاي مثبت استفاده نمایندشغلی و  پیشـرفت

یري سیاستها و توانند با بکارگمنتورینگ و تاثیرش بر پیشـرفت شـغلی زنان داشـته باشند، می
  الزاماتی به اثرگذاري منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان کمک نمایند.

 شناسی پژوهشروش
 و ياو به لحاظ هدف، ماهیت توســعه اســت بودهو اکتشــافی از نوع کیفی  تحقیق حاضــر

 هداي اســـتفاده شـــي کتابخانهکاربردي دارد. جهت مطالعه پیشـــینه پژوهش از روش مطالعه
ـــت.  ـــاز اثرگذاري فرآیند اس بـه علـاوه، بـا توجـه به خلا نظري که در مورد عوامل زمینه س

چارمز  گراي کتیده بنیاد ساختمنتورینگ بر پیشـرفت شـغلی زنان وجود دارد، از روش دا
هایی با جهت شـــناخت موضـــوع مورد مطالعه اســـتفاده گردید. براي این منظور، مصـــاحبه

براي متخصـــصـــان مشـــارکت کننده در منتورینگ در شـــهرداري تهران صـــورت گرفت. 
 یازدهم به مصاحبه در نظري است. اشباع شده گیري قضـاوتی اسـتفادهگیري، از نمونهنمونه
 یقین نظري اشباع از تا داد انجام دیگر هفت مصـاحبه پژوهشـگر آن از پس و پیوسـت وقوع

1 - Chatterjee, Dey, & Chaturvedi 
2 - Wang & Bale 
3 - Arruti 
4 - M. Clochesy, Visovsky, & L. Munro 
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  3ضـمن مشخصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان در جدول شماره  درنماید.  حاصـل
 به نمایش درآمده است.

 کنندگان در مصاحبه: مشخصات مشارکت 3جدول 
 کد

مشارکت 
 کننده

سمت سازمانی مصاحبه 
 شوندگان

 جنسیت
 میزان تحصیلات

 سابقه شغلی

 مرد زن
 کمتر از

 سال 15 
 بالاتر از

 سال 15 
A مدیر اموزش   کارشناسی ارشد   
B مدیر فناوري اطلاعات   کارشناسی ارشد   
C کارشناس منابع انسانی   کارشناسی ارشد   
D مدیر منابع انسانی   کارشناسی ارشد   
E مدیر اداري و کارگزینی   کارشناسی ارشد   

F 
رییس معاونت فرهنگی و 

 شهرسازي
  کارشناسی ارشد   

G مدیر مالی   کارشناسی ارشد   
H مدیر خدمات شهري   کارشناسی ارشد   
I کارشناس ارشد منابع انسانی   کارشناسی ارشد   
J مدیر مالی و اداري   کارشناسی ارشد   
K مدیر سلامت   دکتري   
L رییس امور رفاهی   ارشد کارشناسی   
M مدیر امور ایثارگران   کارشناسی ارشد   

N 
رییس امور فرهنگی و 

   دکتري   اجتماعی

O مدیر امور اداري   ارشد کارشناسی   
P مدیر  بایگانی   کارشناسی   
Q یانسان منابع ارشد کارشناس   ارشد کارشناسی   
R رییس امور فرهنگی   کارشناسی ارشد   

ها اســـتفاده گردید. همچنین، فرایند کدگذاري تحلیل دادهبراي  Maxqda  از نرم افزار
ـــاختداده ، 2، متمرکز1گراي کتی چارمز در چهار مرحله کدگذاري اولیههـا در رویکرد س

1 - Initial Coding 
2 - Focused Coding 
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ــریب   2و کدگذاري نظري 1محوري ــمین پایایی پژوهش، از ض ــورت گرفت. جهت تض ص
پایایی کوهن اســتفاده شــده اســت. به عبارتی، از همکار پژوهش کمک گرفته شــد و نتایج 

 قرار قبول قابل دامنه در که می باشــد 5.73/0  با برابر کاپا ضــریب که داد نشــان آزمون
ــته ــان و داش ــطح دهندهنش ــت توافق خوب س ــعی گردید با مطالعه ادبیات   .اس به علاوه، س

د هاي پژوهش، روایی تحقیق تا حد امکان بهبوتحقیق، نظر خبرگـان و با انتخاب دقیق نمونه
 یابد.

 پژوهش هايیافته
ـــر   پردازي داده بنیــاداز رویکرد  نظریــههــا، براي تجزیــه و تحلیــل دادهدر پژوهش حــاض

در کدگذاري اولیه به طی چهار مرحله کدگذاري  اسـتفاده شد.  گراي کتی چارمز،سـاخت
کدگذاري در  شــود.ها، کلمات و رویدادها مطالعه میطور دقیق مفهوم تحلیلی اجزاي داده

ـــده از مرحله کدگذاري اولمتمرکز  ـــتخراج ش ـــته یه،عناوین اس ـــمتدس  هايبندي و به قس
کدگذاري محوري به منظور ایجاد ارتباط گیرند.مجزایی تفکیـک و مورد ارزیـابی قرار می

شـود. این فرایند تا حصول اشباع نظري ادامه دارد. هاي فرعی انجام میها با مقولهمیان مقوله
هاي ظهور ظهور یافت و مقوله یازدهمدر پژوهش حاضـر، اخرین مفهوم جدید در مصــاحبه 

کفایت  جهت اطمینان ازیز نهفت مصـــاحبه دیگر کامل شـــدند و یافته نیز تا حد قابل قبولی 
، پس از کدگذاري محوري، نشــان داده شــده  4نظري انجام شــد. همان طور که در جدول 

، الزامات فردي، الزامات الزامات ســـازمانیمقوله فرعی شـــامل  هشـــتکدهاي متمرکز در 
منتور، الزامات فرهنگی، الزامات جمعیت شــناختی، حمایتهاي منتور، الزامات فراســازمانی و 

   جاي گرفتند.الزامات بین فردي 
  

1 - Axial Coding 
2 - Theoretical Coding 
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 : کدگذاري محوري4جدول 
 کدهاي متمرکز مقوله هاي فرعی مقوله اصلی

ساز عوامل زمینه
اثرگذاري فرایند 

منتورینگ بر 
 نانزپیشرفت شغلی 

 الزامات سازمانی

 

 حمایتهاي سازمانی از منتورینگ
 هاي اموزشیمشارکت زنان در تدوین دوره

 هاي اموزشی زنانارزیابی عملکرد از دوره
 هاي اموزشیپذیري در شیوه برگزاري دورهانعطاف

 نظارت بر اجراي منتورینگ
 نگاه سیستمی در سازمانها

 تغییرات محیطیتوجه به 
 منتورینگ بودن بلندمدت

 نیازسنجی منتورینگ در سازمان
 اصلاح و تغییر به سازمانها نیاز

 بکارگیري منتورهاي داخلی
 هاي اموزشی منتورینگبرگزاري دوره

الزامات 
 ساختاري

 سازمانی مناسب بلوغ سطح
 توجه به زیرساختها براي اجراي منتورینگ

 پذیرساختار سازمانی انعطاف
 حمایت سازمانها از فرایندهاي یادگیرنده، منتورینگ

 پذیرسیاستهاي سازمانی انعطاف

الزامات 
 مالی

 توجه به شاخصهاي علمی در پاداشها
 حمایتهاي مالی از منتورینگ

 سیستم جبران خدمات مناسب

الزامات 
 انگیزشی

 شیردهی لحاظ کردن ساعات
 اعطاي مرخصی

 پذیرانعطاف کاري ساعات
 ارائه مهدکودك

 پذیرانعطاف وظایف طراحی
 مباحث انگیزشی به توجه

 زایمان مرخصی در اموزشی هايبرگزاري دوره
الزامات 
 مدیریتی

 حمایت مدیران از منتورینگ
 درك بهتر مدیران مرد از زنان
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  -4 جدولادامه 
 کدهاي متمرکز مقوله هاي فرعی مقوله اصلی

ساز عوامل زمینه
اثرگذاري فرایند 

منتورینگ بر 
 پیشرفت شغلی زنان

 الزامات سازمانی
الزامات 
 شغلی

 عدالت در مسیر شغلی
 تقسیم موثر وظایف

 ریزي مسیر شغلیبرنامه
 چرخش شغلی موثر

 شایسته سالاري در مسیر شغلی
 ترمسیر شغلی متنوع
 پذیرمسیر شغلی انعطاف

 تناسب وظایف شغلی با توانمندیها
 شغلی زنان مسیر بر سازيشبکه تاثیر

 الزامات فردي
 

الزامات 
 تخصصی

 پذیرش منتورینگ
 علاقه زنان به مشارکت در منتورینگ

 شدن زنان دیده به تمایل
 منتورینگ در مشارکت زنان به نیاز احساس

الزامات 
 رفتاري

 پذیر بودنمسئولیت
 مستقل بودن زنان
 داشتن بلوغ فکري
 لزوم تمرکز ذهنی

 الزامات منتور

الزامات 
 تخصصی

 متخصص بودن
 تخصیص زمان کافی

 گیريعدم تمرکز در تصمیم
 دردسترس بودن

 توانایی حل مساله
 خانم منتی به بازخورد ارائه

 گیريقدرت تصمیم

الزامات 
 رفتاري

 لزوم هوش فرهنگی
 نقش مدلسازي

 شنونده موثر بودن
 پذیر بودنانعطاف

 درك بالا داشتن
 توجه به عدالت رفتاري
 داشتن مهارتهاي رهبري

 



 1401 پاییز|  105شماره |  31سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 22
 

  -4جدول ادامه 
 کدهاي متمرکز مقوله هاي فرعی مقوله اصلی

ساز زمینهعوامل 
اثرگذاري فرایند 

منتورینگ بر 
 پیشرفت شغلی زنان

 الزامات سازمانی
الزامات 

 روانشناختی
 اگاهی به روانشناسی زنان

 الزامات فرهنگی
 سازي منتورینگ در سازمانفرهنگ

 حمایتهاي فرهنگ سازمانی از زنان
الزامات 

 شناختیجمعیت
 منتور جنسیت

 تشابه سنی طرفین

 حمایتهاي منتور
 تخصصی حمایتهاي

 رفتاري حمایتهاي

الزامات 
 فراسازمانی

الزامات 
 خانوادگی

 خانواده از زنان حمایتهاي
 خانواده اعضاء متقابل درك

 خانواده اعضاء همکاري
 خانواده اعضاء موثر تعاملات

الزامات 
نهادهاي 
 بالادستی

 و یادگیرنده فرایندهاي به سازمانها نیاز
 منتورینگ پذیر،انعطاف

 جامعه کلی سیاستهاي و قوانین اصلاح الزامات قانونی
الزامات 
 اجتماعی

 زنان به نسبت جامعه حمایتی محیط

الزامات بین 
 فردي

 همکاري طرفین
 تشابه فکري طرفین

 اهداف مشترك طرفین
 طرفین دوستی

 ارتباطات بلندمدت طرفین
 متقابل طرفین درك
 متقابل طرفین اعتماد

 دید فراجنسیتی طرفین
 شناخت متقابل طرفین

 گیري مشارکتیتصمیم
 گروهی منتورینگ بکارگیري
 مجازي منتورینگ بکارگیري

 احترام متقابل طرفین
 صداقت متقابل طرفین
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ـــاختپردازي داده بنیاد آخرین مرحلـه فرایند تحلیل در نظریه  گرا، کدگذاري نظريس
 ، نوع ارتباط بینه، ضــمن تعیین مقولات اصـــلی و فرعیدر الگوي نظري ارائه شـــداســت. 

هاي به دست امده در مرحله روابط میان مقوله 1در شکل . مقولات نیز نشـان داده شده است
  شود.کدگذاري محوري نشان داده می

 پژوهشهاي اصلی و فرعی : روابط میان مقوله1شکل 

 
 رایند ف اثرگذاريساز عوامل زمینه شناسایی جهت تحقیقاصـلی  سـؤال دهی به پاسـخ در

ل شد. ي فرعی حاصي اصـلی و هشت مقولهیک مقولهمنتورینگ بر پیشـرفت شـغلی زنان، 
ــــازمــانی، الزامــات فردي، الزامــات منتور، الزامــات ــــت از: الزامــات س  کــه عبــارت اس

منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراســـازمانی و الزامات بین هاي شـــناختی، حمایتجمعیت
 بیان گردیده است: شده هاي انجامها ومصاحبهاي از نقل قولچکیده در ادامه فردي.
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ي منتورینگ، طورهمانند  اي منابع انسانی در سازمانهاباید رویکردهاي اموزشـی و توسـعه"
 . ") 712(مبا نیازهاي هر سازمان اجرا شوند طراحی گردند که متناسب

اگر سـازمانها احساس نیاز براي اجراي منتورینگ داشته باشند، بهتر است منتورهاي داخلی "
و در پیشـرفت شغلی کارکنان به تواند به سـود همه جانبه سـازمان یرا پرورش دهند. چون م
 .")9(م باشندویژه زنان هم تاثیرگذار 

ـــتمی دهــد، مهمهــاي کــاري رخ میمحیطکــه در  اتیتغییر" ـــیس ــه، نگــاه س ترین گزین
ذاري، گگیرندگان اســت. اگر نگاه ســیســتمی حاکم نباشــد، یقینا در زمینه هدفتصــمیم

ین رایط به هماجراي منتورینگ هم ش زمینهریزي و اجرا با مشـکل مواجه میشـوند. در برنامه
 . ")1(م گونه است

، بنـابراین بـه ویـژه زنـان بـا منـابع انسـانیفراینـد منتورینـگ با توجـه بـه سـروکار داشـتن " 
  .")2پذیري لازم را براي این موضوع داشته باشد(مساختار سازمانی باید انعطاف

ــه نقــش" ــا توجــه ب ــیب ــایی کــه منت ــده ه ــدگی شخصــی و کــاري برعه ــاي خــانم در زن ه
ــا ســاعات کــار ــرد مثل ــا صــورت گی ــژه ســازمانی از انه ــد، حمایتهــاي وی -انعطــافي دارن

 . ")10لحاظ گردد(م  پذیر
ــگ، " ــه منتورین ــه در زمین ــت ک ــن اس ــم ای ــاي مه ــی از راه کاره ــه یک ــبت ب ــداف و نس اه

  .")1(م سازي درستی صورت گیردفرهنگ ها،سازمانپیامدهاي ان در 
-اگر بـین منتـور و منتـی خـانم رابطـه دوسـتی وجـود داشـته باشـد، ایـن نـوع روابـط مـی"

 . ")2منتی خانم تاثیرگذار باشد(م  تواند در پیشرفت شغلی
شــان وجــود ، احتــرام متقابــل بــینخــانم بایــد ضــمن داشــتن رابطــه دوســتیمنتــور و منتــی "

 . ")13پیامدهاي موثر دست یابند(م  داشته باشد تا بتوانند با کمک یکدیگر به

 گیري: بحث و نتیجه
 نموده اســت. پیدا بیشــتري اهمیت خدماتی هايدر ســازمان انســانی منابع اهمیت امروزه

 به منظور حاضر، است. پژوهش فرایندي مهم ،مشتري رضایت حفظ هاسازمان این در زیرا
سـاز اثرگذاري فرایند منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداري عوامل زمینه مدل ارائه

 
 مصاحبه شونده هفدهم -1
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رداري منتورینگ در شه کننده درمتخصصان مشارکت ،تحقیق . جامعهصورت گرفتتهران 
ـــد لحـاظ تهران ـــان می مطالعههاي یـافته. ش ـــر نش منتورینگ در  فراینددهد، اجراي حاض
در د. شان کمک نمایتواند به پیشرفت شغلیو همچنین مشـارکت زنان می هاي کاريمحیط

د الزاماتی را ، بایمنتورینگ و بهبود نتایج فرایندها براي صحیح اجرا شدن این راسـتا سازمان
ـــازمانی میوجود حمـایـتمـدنظر قرار دهنـد.  انم تاثیر هاي ختواند بر عملکرد منتیهاي س

 تاريرف و تخصـصی هايحمایت قالب همکاران در حمایتی هايمثبتی داشـته باشـد. کمک
ها با نتایج افته. این یگرددپیشرفت شغلی کارکنان میو که سبب: عملکرد بالاترشود.می ارائه

ــتان )، همخوانی2017(پژوهش دش و همکاران ــرپرس بازخورد  و حمایت توانندمی دارد. س
ت موثر مشــارک به تواندمی حمایتی هاينمایند. ســیســتم فردي به کارکنان ارائه به منحصــر
ــازمانزنان در  ــغلی کمک نمایند. بنابراین، حمایتها و س ــرفت ش از  هاي رفتاري منتورپیش

ـــبب بهبود عزت نفس و ایجاد حس موفقیت در منتی ، گردد. در مقابلنها میآهاي خانم، س
ردد و گهاي تخصـصـی منتور سبب افزایش رضایت شغلی از نظر پیشرفت شغلی میحمایت

ـــالم و همکاراناین نتـایج بـا یافته ) همخوانی 2021(همکاران) و چترجی و 2018(هاي بن س
ی فت شغلهایی براي پیشرمنتورینگ به یادگیري و ایجاد فرصتفرایند دارد. که منتورها در 

  نمایند.هاي خانم کمک میو شخصی به منتی
خصی اي و شهاي حرفهشـایستگی بهبود هاي موجود، بهمنتورها با توجه به دسـتورالعمل

نمـایند. نوع روابطی که بین منتور و منتی وجود دارد، در موفقیت اقـدام می ي خـانمهـامنتی
ود را ها تجربیات خنمایند، آناعتماد میها به منتورها باشد. وقتی منتیاجراي فرایند مهم می

ـــتراك می ـــبب تلاشوجود اعتماد میرند. گـذابـا منتورهـا بـه اش هاي معنادار براي تواند س
) همراستا است. 2020همکاران(هاي کنینی و طرفین گردد. این نتایج با یافته شـناخت متقابل

ان در همراه منتورینگ به زنتواند به رویکردهایی است که می سـازي، یکی ازشـبکه توسـعه
ایی خارج از هکنندهداشــتن حمایت کلی، طور پیشــرفت شــغلی کمک نماید. به به دســتیابی

ـــورت میهـاي کـاري به همراه حمایتمحیط تواند در گیرد، میهایی که از طریق منتور ص
یم و عات کنتایج با مطال و ایجاد پیشــرفت شــغلی زنان تاثیرگذار باشــد. اینالگوسـازي نقش 

سازي نقش زنان به عنوان ) همراسـتا اسـت. اهمیت مدل2020() و ال گریدي2015(همکاران
در محیط کار و همچنین  هابه عنوان یک عامل مهم براي پرداختن به چالش دتوان، میمنتور
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غلی ، از الزامات مهم پیشرفت شاده نمود. منتورها و الگوهاي نقشپیشـرفت شـغلی زنان استف
 باشند. زنان می

هاي بالاتر سازمانی وجود ندارند، فرصت دریافت از آنجا که تعداد زنان زیادي در پست
نماید و غالبا زنان در موقعیتی قرار حمـایـت از منتورهاي زن براي زنان محدودیت ایجاد می

ـــر موید این مطلب یافتهنمایند. گیرنـد کـه بـا منتور مرد همکاري میمی هاي پژوهش حاض
ودن باشــد زیرا زنان با تحت حمایت بموثر  تواندمیوابط منتورینگ فراجنســیتی اســت که ر

مطالعه ال  هايارائه نمایند. این نتایج با یافتهتري هاي متنوعتواننـد دیدگاهمنتورهـاي مرد می
ــغلی، به منتورینگ اغلب از به علاوه، ) همخوانی دارد. 2020(گریدي و همکاران در زمینه ش

ابطه بین دهد، لزوما رمقابل نتایج پژوهش حاضر نشان می شـود. درن نگریسـته میبالا به پایی
ح باشد. ممکن است طرفین رابطه در یک سطتی خانم دیدگاه سـلسله مراتبی نمیمنتور و من

. تور استهاي رفتاري و تخصصی منیستگی، شـازمانی فعالیت نمایند. بنابراین گزینه مهمسـا
 این فرایند در که افرادي نسبت به نمایند،مشارکت می منتورینگ در که ، افراديهمچنین
طه بین طرفین به صورت نمایند و اغلب رابکسب می بیشتريهاي موفقیت ،اندنداشته حضور

 نشان) همراستا است. نتایج تحقیق حاضر 2021(باشد. این نتایج با مطالعه اروتیبلندمدت می
ــت ممکن دهد،می ــی اس  ها وجنبه از برخی تأثیر تحت منتورینگ دســتاوردهاي از بخش

ــد منتورینگ روابط کیفیت  در نتیجه، گردد.نمایان  فرایند نتایج در روابط کیفیت و باش
ــورت در ــکیل جهت منتی خانم توانایی ،طرفینکیفیت رابطه بین  بودن بالا ص  هویت تش

 گردد. می فراهم وريبهره افزایشو  ايحرفه
ـــترس بودن منتور، از مؤلفهبـاز، ارائه بازخوردهاي مکرر و دروجود ارتبـاطـات   هايدس

ــد. بنابراینمنتورینگ موثر میمهم   کیفیت روابط به هاي خانمپیشــرفت شــغلی منتی، باش
شــان در تقدند، احترام متقابل و دیده شــدنهاي خانم معدارد. منتی بســتگی فرایند در طرفین

وجه به گردد. با تنسبت به سازمان می هاي مثبتکه سـبب ایجاد نگرشباشـد. رابطه مهم می
ها و پیشــنهادهاي خروجی پژوهش حاضــر، منتورها باید آماده پذیرش و گوش دادن به ایده

در  دانش و تجربیات پذیرش برايبیشــتر  منديعلاقه و رشــد این امر ســبب جدید باشــند.
ـــی منظم به طور رابطه، لطو در باید منتورگردد. هاي خانم میمنتی  چگونگی به بررس

ادبیات موجود  ،کلیبطورشود.  اجتناب احتمالی سـوءتفاهمات ایجاد از تا بپردازد تعاملات
 شـــرفتپیبه نقش منتورینگ به عنوان یکی از رویکردهاي اموزشـــی و همچنین به بررســـی 
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، پرداخته شـده است. اما هسـتند روبه روشـان در مسـیر شـغلی هایی کهچالششـغلی زنان و 
 یشــرفتپاثرگذاري منتورینگ بر  ســاززمینهعوامل  طور مســتقیم به بررســی بهکه  پژوهشــی

شــغلی زنان انجام شــده باشــد، وجود ندارد. با توجه به خروجی پژوهش حاضــر، مشــارکت 
 ند. کبا بکارگیري الزاماتی کمک میشان زنان در منتورینگ به بهبود پیشرفت شغلی

 پیشنهادات پژوهش
، ی زنانفرایند منتورینگ بر پیشرفت شغل اثرگذاري ساززمینهشـناسـایی عوامل با توجه به     
 :توان پیشنهادهاي زیر را مطرح نمودمی

 است راتبیم سلسله هاي دولتی و نیمه دولتیسازمان در سازمانی ساختار اینکه به توجه با -
ـــنهادپ بنابراین دارد، بین طرفین رابطه وجود که تعاملی ماهیت دلیـل بـه منتورینـگ و  یش

عال ف مشارکت زمینه که شود بازطراحی یا سازمانها طوري طراحی سازمانی سـاختار میگردد
 .گردد مؤثر منتورینگ فراهم اجراي در کارکنان بیشتر

ــی  - ــرفت بر منتورینگ اثرگذاري تطبیقی بررس ــغلی پیش ــازمان در زنان ش  داخل ايهس
 .دیگر کشورهاي هايسازمان با کشور

ــرفت کارهايراه از یکی  - ــانعملکرد نتایج از آنها آگاهی ،کارکنان به ویژه زنان پیش  ش
بازخورد در اجراي منتورینگ، بازخورد  فرایند وجود صــورت در شــودمی پیشــنهاد اســت.

 ســازمانی شــرایط با متناســب آن هايشــاخص و گیرد قرار مجدد اصــلاح و مورد بازنگري
  .گردد فراهم طریق این از سازمان چابکی و زمینه پویایی تا شود بازنگري

 هزمین در را لازم هايســازمانها حمایت اســت بهتر منتورینگ در منتورها حضــور زمینه در -
ــرای دلیل به خانم منتورهاي بکارگیري همچنین و داخلی منتورهاي پرورش و اموزش  طش

 . نمایند اعمال است، فرما حکم جامعه در که اجتماعی و فرهنگی
ــاب فرایند در -  رد انعطاف ایجاد زمینه در را انان هايتوانایی باید منتورها، اموزش و انتص

 .داد قرار توجه مورد منتورینگ

 تعارض منافع
 .ندارمتعارض منافع 
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