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و   تو سعه سرمایه انسانی با بهره گیری از مربیگری  
 منتورینگ

Coaching & Mentoring 

 دکتر خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و ریس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران : ارایه دهنده 



SLIDESMANIA.COM 



SLIDESMANIA.COM 

4 

 مسیر آموزشی پروژه ها
ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 

 پژوهشی-علمی
 

 اقدامات تحولی سازمان هاي داخلی

برنامه هاي آموزشی بدو استخدام و  ساخت شبیه ساز رانندگی خودرو  
طبقه بندي حوزه اي برنامه هاي 

 آموزشی

 برخورداري از سامانه جامع آموزش
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 اقدامات تحولی سازمان هاي داخلی

 اعطاءگرنت
 ايجاد کلینیك يادگیري

 توسعه شايستگی

 مربیگري
 منتورينگ

 برنامه توسعه فردي
 تورهاي يادگیري

 گرنت
 باشگاه مربیان

 توسعه شايستگی

 تدوين شايستگی
 ايجاد باشگاه مدرسان
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 اقدامات تحولی سازمان هاي داخلی

 مدرسینباشگاه 

 موزشیتألیف منابع آ

استفاده گسترده از شبكه هاي  
 اجتماعی

 اعطاء بورسیه تحصیلی
بهره برداري از روش هاي ژورنال  آموزش هاي فنی

کالب، مربیگري، منتورينگ و  
 يادگیري اقدامی
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 آموزش الكترونیكی
 شبیه سازي

 آموزش ترکیبی
 تورهاي مطالعاتی

 اقدامات تحولی سازمان هاي خارجی

 مربیگري
 آموزش الكترونیكی
 فرصت هاي يادگیري

 مديريت استعداد
 آموزش هاي فنی
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 توسعه مديران
 کشتیرانیتوسعه استعداد در 

 اقدامات تحولی سازمان هاي خارجی

تأمین کننده آموزش جهانی  
 کشتیرانی

 فرصت هاي يادگیري

استفاده از بازنشستگان در آموزش  
 هوايی
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 اقدامات تحولی سازمان هاي خارجی

توسعه آموزش مديران با 
رويكردهاي تم هاي مبنايی و  

 توسعه برند

 موزش مشتريانآ
استفاده وسیع از آموزش  

 آنالين
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 نقطه عزيمت شركت های  ايران چيست؟
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 موکها

 تورهایتعالی

 سمینار

شبكههایاجتماعی

 منتورینگ

 بازیوارسازی

 فرصتمطالعاتی

 بژورنالکال

 سیستمدستیاری

 یادگیریخرد

 مربیگری

 بازیهایجدی

 کارگاه

 گرنت

 شبیهسازی

اقدامپژوهی
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 بازدید

 گردششغلی

 ممیزی

 سمپوزیوم

 همایش

 وبینار

 جوامعیادگیری

 نمایشگاهگردی

 قراردادیادگیری

 یادگیریدربسترخانهمدیران

 دانشگاههایسازمانی

 سرگرمیهایآموزشی

 HPE))ارتقاءعملكردانسانی

 LCL))کلینیكیادگیری
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 از جتربه بی نسبتاَ فرد پرورش بر متمرکز شده برنامه ریزی رابطه یک منتورینگ،
 زمینه در آینده نسل پرورش بر ضمنی مترکز آن در که  است گفتگو طریق
 یادگیری ظرفیت توسعه رابطه ای، چنین اولیه کارکرد .است فردی میان روابط

    .است جتارب و خرد سازمانی، فرهنگ دانش، انتقال طریق از (منتی)فرد

 منتورینگ چیست؟

 توسعه ظرفیت یادگیری فرد

 انتقال دانش فرهنگ سازمانی خرد تجارب
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 منتورينگ
1 

2 

4 

3 
 مشاوره

گ
 كوچين

ش
وز

آم
 

 Differences 

...تفاوت منتورینگ با   
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 از افراد پشتیبانی و هدایت اساسا منتورینگ

  توسعه برای دادن راهنمایی و توصیه طریق

  مدت بلند رابطه ای منتورینگ .است موثرتر

 از حمایت و نفس به اعتماد ایجاد برای که است

 بتوانند آن ها تا  است شده طراحی منتی ها

 در تخصصی شان زمینه در  را خود کار و توسعه

 .کنند کنترل آینده
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 منظور به مدت کوتاه رابطه ای کوچینگ

 با افراد توسعه و رشد یادگیری، فرآیند تقویت

  طریق از بالقوه شان توانایی های به توجه

 تا است؛ راه حل ها یافتن و موانع شناسایی

  و مهارت نگرش،  در پایدار مثبت تغییرات

  فرد شخصی عملکرد و شود ایجاد شخص رفتار

   .برسد حداکثر به و یابد بهبود
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  است عبارت دهخدا، لغت نامه ی در آموزش

 آموزش .دادن تعلیم و آموختن عمل از

 بین جهت دار فرآیندی و تدریس از بخشی

 است؛ یادگیری قصد به یادگیرنده و مدرس

 و دانش ارتقا قصدش عمدتاً ،«دادن آموزش»

 ارتباط در یادگیرنده فرد مهارت های خصوصاً

 .است خاصی «فرآیند» یا «موضوع» با
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  فرد دو میان هدفمند تعامل یک مشاوره

 و وقت صرف با مشاور آن طی که است

 و جستجو در او به ، مراجع برای توجه

 خالقانه زیستن برای هایی روش کشف

 تغییر و توانمندسازی گیری، تصمیم تر،

  یا فردی کارایی تا کند می کمک رفتار

 .یابد بهبود سازمانی
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 چه زمانی باید از منتورینگ استفاده کرد؟

 طیف برای می توان را منتورینگ
 در  و موقعیت ها از گسرتده ای

 کاری زندگی از خمتلفی نقاط
 :کرد استفاده فرد

 به می توانند منتورینگ روابط
 برنامه ریزی تالش از خبشی عنوان

 این از و یابند توسعه سازمانی شده
 و ارشد کارکنان طریق

 قالب در) را کم جتربه کارکنان
 یکجا هم با (منتورینگ برنامه

 .کند مجع
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 منتورینگ مقدمه ای برای راهنمایی و آموزش به نیروهای تازه کار در نقش جدید
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. منتورینگ برای  افرادی که عالقه مند به ارتقای شغلی خود هستند و در این راستا فعالیت می کنند  
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.اند، مفید استخمتلف تغییر نقش داده خبش ها یا سازمان های که در منتورینگ برای کارکنانی   
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 ILM An Instituteهای عنوان مثال برنامه به  یادگیری ساختار یافته منتورینگ برای کارکنان برنامه های 
of 

Leadership 
and 

Management 
(ILM) 

An ILM qualification in Leadership, 
Management and Coaching 
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.تغییر و جتدید ساختار سازمانیتغییرات در نقش های شغلی برای مثال پس از    
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 CPD منتورینگ برای توسعه حرفه ای پیوسته و مداوم

Continuous 

Professional 

Development 
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 جتربه با مشاور" یک عنوان به آکسفورد لغت فرهنگ در منتور
 .می شود تعریف "قابل اعتماد و

 بالندگی به که است هبره ور و باجتربه ارشد، فردی منتور
 .می کند کمک بی جتربه و تازه وارد کارکنان

 را بی طرفی فرد می دهد، ارتقا را منتی ها موفقیت کیفیت منتور
 کاهش به و باشد پرسش هایی دنبال به که می دهد پرورش

   .می کند کمک جدید افراد خطاهای
 
 

 منتور کیست؟ 
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 :نقش منتور حداقل برخی از موارد زیر را پوشش خواهد داد

 ایجاد بینش نو درباره ی کار و مسیر شغلی

 ارائه دادن دیدگاه های مختلف

کمک کنید به منتی ها تا حوزه هایی را  
.برای توسعه خود شناسایی کنند  

 پشتیبانی و تشویق کردن

توصیه دادن در زمینه توسعه و  
 پیشرفت شغلی

در رابطه با صالحیت ها و توانایی ها 
.راهنمایی و مشاوره ارائه دهید  

یک دستگاه شنود -کردنگوش   

پرسیدن سواالت برای درک بهتر خود   
 و منتی از موقعیت و یا مشکل 

فراهم کردن اطالعات و دانش،  
 به اشتراک گذاری در  شبکه های غیررسمی
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 جتربه از که داشت خواهد را فرصت این منتور
 از محایت برای آسان شیوه ای به خود دانش و

 .کند استفاده خود منتی توسعه
 عملی و کارها اجنام مسئولیت حال، این با 

 منتی عهده بر اساساً کاری برنامه های کردن
 .منتور نه است
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 چرا منتورینگ؟

منتورینگ می تواند به روش های خمتلف و حتت  -این سیستم دارای انعطاف پذیری است 
.شرایط خمتلف اجنام شود  

مدیر مستقیم منتی در سازمان اجنام  شود؛ با این نیست که توسط منتورینگ نقشی 
. باشدمکاملات منتورینگ می تواند خبشی از فعالیت های روزمره حال   

.استمربوط به کار و شغل   

منحصر (  منتور و منتی)هر رابطه  منتورینگ برای دو فرد درگیر  –یک رابطه فردی است 
.به فرد خواهد بود  

.استمترکز در روابط منتورینگ روی افراد   

منتورینگ مهم است و یک در بازخورد  -سیستم بازخورد ارایه می دهدمنتورینگ یک 
.ابزار عالی برای هببود و آموزش است  

.باید نیازهای منتی و منتور را برآورده کند -آن گسرتده است مترکز   

.اما در واقع مکمل روش های دیگر یادگیری است -اختصاصی و منحصر به فرد نیست   
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 خودشکوفایی

 افزایش یادگیری و دانش 

 درک بیشتر سازمان

 منتی
 افزایش مهارت  ها 

مشارکت و اثربخشی در 

 سازمان

 منتور
 نیروی کار شایسته تر 

 افزایش بهره وری 

 افزایش رفاه کارکنان 

 سازمان

 مزایای منتورینگ
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منتی هامزایای روابط منتورینگ برای   

 منتی
 خودشکوفایی و نفس به اعتماد ارتقا‹
 مرتبط اطالعات و مشاوره به باال دسترسی‹
 تشویقی بازخوردهای دریافت جهت فرصتی‹

 داشتن به تمایل و انگیزه افزایش و کاربردی
 دستاوردها

 اثربخشی رفتن باال‹
 و سیاست فرهنگ، به نسبت آگاهی افزایش‹

 آن بیشتر درک و سازمان فلسفه
  بیان برای اعتماد قابل مشاور یک به دسترسی‹

 ایده ها یا و آن از ناشی استرس کاهش و دغدغه ها
  روی بر کردن تمرکز و تامل برای فرصتی‹

 شخصی وضعیت های
  تحلیل و تجزیه کردن، فکر توانایی رفتن باال‹

   مشکالت برای راه حل هایی یافتن و کردن
 سازمان در موفقیت برای نقش الگوی‹
   کاری و حرفه ای شبکه های ایجاد به کمک‹
 شغلی برنامه دادن توسعه برای حمایتی فرصتی‹
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 مزایای روابط منتورینگ برای منتور ها

 منتور
   خود نقش بازبینی و اصالح‹
 باالتر شغلی رضایت کسب‹
 خودشناسی‹
   حرفه ای روابط ارتقا‹
 همتایان شناسایی‹
 توسعه و یادگیری در فعال نقش ایفای‹
  پیشین و زیسته تجارب از بهره گیری برای فرصتی‹

 دست آورده به
 مشاهده و دیگر افراد به کمک از رضایت احساس‹

 آن ها پیشرفت و توسعه
  در مشارکت و اثربخشی از رضایت احساس‹

   آن پیشرفت و توسعه به کمک و سازمان
  مرتبط مهارت های و ارتباطی مهارت های افزایش‹

 دیگران توسعه با
  جنبه های و حوزه ها به نسبت نو دیدگاه های کسب‹

 سازمان دیگر
 دیگران از یادگرفتن برای فرصتی‹
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منتورینگ برای سازمان هاروابط مزایای   

 سازمان
  انواع دیگر با مقایسه در منتورینگ با مرتبط هزینه های بودن کمتر‹

 کارکنان توسعه و آموزش شیوه های
   بهره وری افزایش سازمانی؛ ثبات و بهره وری تعهد، سطح افزایش‹

 منتی ها و منتورها
  افزایش و بهتر ارتباطات همکاران، میان جدی تر تعامالت ایجاد‹

   افراد میان کاری شبکه های
   کارکنان حفظ و نگهداشت  افزایش استخدام، تسهیل‹
 سازمان درون در منتی ها کردن جامعه پذیر‹
   منتی ها و منتورها میان شبکه هایی و روابط ایجاد‹
 منتی ها و منتورها شغلی توسعه و حرفه ای رشد ارتقا‹
 سازمانی هویت یک ایجاد به کمک‹
 سازمان توسعه از بیشتر مالکیت احساس‹
 سازمان با کارکنان بیشتر مشارکت رفتن باال‹
 از قبل امن محیطی در مشکالت به بهتر رسیدگی بهتر، کاری روابط‹

 .گردند جدی مشکالت این آنکه
 سلسله مراتبی سطوح سراسر در قوی تر ارتباطات‹
    مهارتی شکاف های و یادگیری نیازهای شناخت رفتن باال‹
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منتورهامهارت ها و جتربیات الزم برای   

 دسرتسی
زمان به صرف متعهد و مشتاق  

منتی خود برای ارائه با کافی 
راهنماییپشتیبانی و   

 اعتبار
شخصی و حرفه ای اعتبار  

عضویت در داشنت،  برای منونه 
 سازمان های مرتبط 

 –دانش سازمانی 

 چگونه؟ 
دانسنت اینکه چگونه کارها 

و می شوند در سازمان اجنام  
.پیش می روندروندها چگونه   

 خودآگاهی
از نقاط قوت و درک خوب 
توسعه ای خودنیازهای   

 ارتباطات
نیاز به مهارت های ارتباطی 

عالی؛ درک احساسات ، 
تصورات ذهنی و افکار 
 دیگران، شنونده ی خوب
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منتورهامهارت ها و جتربیات الزم برای   

 مهدلی
 توانایی مهدلی با دیگران

  ابتکار و خالقیت 
روش های استقبال کردن از  

جدید اجنام کارها و روش های 
 خمتلف کار 

متایل به کمک به 
دیگران برای رشد و 

 توسعه 
افراد اینکه چگونه  دانسنت 

رشد می کنند و چگونه از 
جتربه رشد دیگران چه به طور 
رمسی و چه به طور غیر رمسی 

.برای توسعه خود می آموزند  

توامنندسازی توانایی   
ایجاد یک حمیط کاری برای 

منتی ها تا با اطمینان موارد 
خمتلف را جتربه منایند و 

.مشارکت کنند  

 درک
، رویکردها درک دیدگاه ها

 سوابق منتی های و احتماال 
 خمتلف
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 نقش های خمتلف مورد نیاز منتور

Facilitating 

 تسهیلسازی

4 

Networking 

 شبکهسازی

3 

Counselling 

 مشاوره

2 

Coaching 

 کوچینگ

1 
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Coaching 

 کوچینگ

1 

 برای فعال بسیار نقش یک کوچینگ
  منتی با منتور آن در که است منتور

 توسعه در را آن ها تا کرد خواهد کار
 برای مرتبط نگرش های و مهارت ها

 نقش تمرکز .کند تشویق آینده
 منتی به کمک توانایی بر کوچینگ

 شرایط از فراتر وضعیتی دیدن برای
 آینده در که آنچه شناسایی و موجود

 باید که آنچه و دهد رخ می تواند
  به رسیدن به کمک برای بیفتد اتفاق
 تعیین در امر این .است منتی هدف

 در فرد که این شناسایی و اهداف
 دارد، نیاز اقداماتی چه به بعد مرحله

 .است مفید

:نیازموردهستهایمهارتهای
 

 قضاوت ها؛ تعلیق و باز ذهن یک با دادن گوش*
 به ،متفاوت دیدگاهی از مسائل دیدن به بودن قادر *

 منتی؛ دیدگاه از ویژه
 کند؛ تغییر باید که رفتاری شناسایی *
 ضعف و قوت نقاط شناخت برای منتی ها به کمک*

 خود؛ فردی
  سازنده؛ بازخورد ارائه *
  .داد خواهند توسعه را منتی که پروژه هایی تنظیم *
   (منتورینگ رابطه یافتن ادامه و بسط برای کردن ایجاد کشش)

 طرف دو هر تا دادن وتوضیح بخشیدن وضوح توانایی *
 .برسند مشترکی درک به
 به کمک انداختن، گذشته در تجربه ای یاد به را منتی *

 منتی که کارهایی تشخیص و آن ارزیابی در آنها
 .دهد انجام متفاوت صورت به می توانست
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Counselling 

 مشاوره

2 

 یک عنوان به منتور مشاوره، نقش در
 در می کند عمل شنود دستگاه
 یک حل وضعیت در منتی حالیکه
 .است دشوار تصمیم گیری یا مشکل
 به ،راز محرم یک عنوان به منتور
 واقعی مسائل تا می کند کمک منتی

 تصویر و کند روشن را درگیر
 .ببیند را بزرگ تر

:نیازموردهستهایمهارتهای
 

  مگر نظرات ارائه از خودداری -دادن گوش *
 توضیح را خود افکار تا کند کمک منتی به اینکه
  .دهد

 جای به قابل مشاهده رفتارهای بر تمرکز *
 شخصیتی ویژگی های

 منفی اطالعات از کردن استفاده و کنترل توانایی *
 و هیجانی مخمصه ای سمت به منتی هدایت بدون

  احساسی
  غیرسازنده استدالل های از اجتناب *
 مساله حل حالت به منتی انتقال به کمک توانایی *

  سازنده
 مشاور با منتی است نیاز موقع چه که این دانستن *

 .بگیرد تماس متخصص
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Networking 

 شبکهسازی

3 

  منتی به منتور سازی، شبکه نقش در
 تماس های از که می دهد آگاهی
 ساختار از خارج رسمی غیر و رسمی
 .کند استفاده دپارتمان رسمی

 که می دهند توضیح همچنین آن ها 
 جدید ارتباطات و افراد چگونه

 به دستیابی در منتی ها به می توانند
 … دهند ارزش اهدافشان

:نیازموردهستهایمهارتهای
 

 ارزش آنچه شبکه ها، درک و تعریف توانایی *
 ؟ چرا و می کند اضافه

 دارید نیاز شما که شده درک کلیدی حوزه های  *
 کلیدی افراد کسانی چه و بگذارید تاثیر آن ها بر

   .هستند
 با مالقات در منتی ها برای فرصت هایی خلق  *

 فرصت هایی یا اطالعات ارائه با که کسانی دیگران،
 خواهند کمک منتی دانش شکاف های توسعه ی به

 .کرد
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Facilitating 

 تسهیلسازی

4 

 عمل تسهیل کننده ای عنوان به منتور
 را راه غیرمستقیم طور به که می کند

  .می کند هموار دیگری اتفاق برای
  سادگی به می تواند اتفاق این

 با آشنایی یا شماره تلفن یک دریافت
 در یا حاضر حال در که باشد کسی
 .بود خواهد مفید منتی برای آینده

  آغاز را فرآیندی منتور تسهیل، با 
 خواهد کمک منتی به که می کند

 .کند دنبال را خود اهداف تا کرد

:مهارتهایهستهایموردنیاز  
 

مورد این که چه چیزی باید توضیح دادن در * 
چرا؛ اتفاق بیفتد و   

تشخیص موانع بالقوه و دالیل آن ها *   
ارائه مشاوره و راهنمایی در مورد راه های غلبه بر * 

 موانع
درک سیاست مدیریت *   
هموار کردن مسیر برای منتی ها به عنوان مثال با * 

آگاه کردن و ایده ها پشتیبانی از معرفی منتی، 
کار مورد پروژه هایی که منتی در حال دیگران در 

. استبر روی آنها   
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 نیازهای رفع به کمک برای کافی انعطاف پذیری موثر منتورینگ برنامه های
 روابط که می دهند اجازه حال این با می دهند، ارائه را منتی هر شخصی

 .شوند شکوفا منتورینگ

نگربانهماهی  نتوری  م

 سازمانی شده برنامه ریزی تالش از خبشی عنوان به می توانند منتورینگ روابط
 برنامه قالب در) را کم جتربه و ارشد کارکنان طریق این از و یابند توسعه

 .کند مجع یکجا هم با (منتورینگ
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 که است این منتورینگ مثبت نتایج پیش بینی کننده مهم ترین
 
 با اعتمادی قابل و نزدیک رابطه منتی ها و منتورها آیا 

   .خیر یا دارند یکدیگر
 

 مداوم، نظارت و محایت به آن ها .منی افتند اتفاق خود به خود روابطی چنین
 این که کنند حاصل اطمینان تا دارند نیاز اولیه، مراحل طول در ویژه به

 رابطه یک در تغییر که زمانی زیرا .منی رسند پایان به موعد از پیش روابط
 .بروند پیش دقت با باید مهه - منتورینگ مورد مانند - است نزدیک

 می شود؟ منتورینگ موفق رابطه باعث چیزی چه
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 این چهار شیوه می توانند به اطمینان از روابط منتورینگ موفق
 .که در طول زمان دوام می آورند، کمک کنند 

 

اجنام غربالگری فشرده و 
 منطقی منتورهای بالقوه

ارائه بیش از شش ساعت 
ایجاد تطابق براساس  عالقه مندی ها  آموزش برای منتورها

و منافعی که  منتورها  و منتی ها با 
 هم به اشرتاک می گذارند

 ارائه آموزش و پشتیبانی
پس از دوره   

 اقدامات ضروری برای روابط قوی و موثر منتورینگ
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   کنند، حفظ را منتورینگ موثر روابط می توانند منتورها که دارد وجود نیز دیگری روش های
 :روش ها این مجله از

 1 حفظ حضور مداوم در زندگی منتی

 

 جلسات در حضور معنای به این
  برگزاری که زمانی است؛  برنامه ریزی شده

  از منتور است بهتر نیست، امکان پذیر جلسات
  گونه هر از تا بدهد اطالع خود منتی به قبل

   .کند جلوگیری ناامیدی

 که زمانی فکس یا و ایمیل تلفنی، تماس یک
  نباشد امکان پذیر رو در رو مالقات یک

 .کند کمک موثر رابطه ای داشتن به می تواند
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مترکز بر نیازهای منتی، نه نیازها و 
 2 خواسته های شخصی خود

  و انتظارات بهبود دنبال به باید منتورها
  شرایط به حال عین در و باشند منتی امیدهای
  احترام جوان فرد چشم انداز و زندگی

 تغییر برای تالش عدم شامل این .بگذارند
   منتور شخصی ارزش های تحمیل یا و منتی

 .است منتی بر
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 3 توجه به نیاز منتی برای سرگرمی
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شناخنت خانواده منتی بدون درگیر شدن 
 4 بیش از حد 
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  و کمک از استفاده و کردن جستجو
 5  منتورینگ برنامه کارکنان پشتیبانی
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 ویژگی های منتور ناکارآمد

 عدم برگزاری جلسات و مالقات ها به طور مرتب با منتی 

 پذیرش رابطه با منتی با حلن مقتدرانه

بیشرت بر تغییر رفتار منتی نسبت به تاکید 
 ایجاد یک رابطه گرم براساس اعتماد و احرتام

تغییر دادن منتی  با حتمیل جمموعه ای از ارزش های 
 متناقض با شرایط زندگی  او

1 

4 

2 

3 
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 اهدافی شامل مثال برای می دهد، شکل را برنامه عملکرد و ساختار منتورینگ، برنامه نوع
 نیاز مورد دفعات تعداد و زمان مدت کند؛ پیدا دست آن ها به باید منتورینگ برنامه که است

   .می گیرد صورت که فعالیت هایی انواع و است؛ برنامه پیشربد برای منتورِ تعهدِ

5 4 3 2 1 

باجتربهیک فرد   

تازه کار در مقابل یک فرد    

سال، به مدت شش ماه تا یک   

 هفته ای حداقل یک بار 

 ارتباط اینرتنتی

 دو یا سه جلسه حضوری

 استفاده از تعطیالت  

تعیین منتور هم ردیف 

و هم طراز با منتی به 

عنوان یک الگوی 

 مثبت

چند فرد باجتربه در مقابل 

یک گروه چند نفره از  

 تازه کاران؛

نسبت  افراد باجتربه  به  

تازه کاران  کم تر از یک 

.به چهار نیست  

یک فرد باجتربه در مقابل 

 یک فرد تازه کار  و

حداقل  برگزاری جلسات 

به طور مداوم و یک سال 

ساعت در ماه 4حداقل   

منتورینگ 
 الکرتونیکی

 منتورینگ
  سنخهم 

منتورینگ 
 تیمی

منتورینگ 
 گروهی

 منتورینگ
سنتی تک به تک   

 انواع برنامه منتورینگ

یک فرد باجتربه در مقابل 

نفره از   4یک گروه 

 تازه کاران؛ 

منتور نقش رهرب دارد و 

برای یک دوره طوالنی مدت 

.متعهد است  
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 مراحل ضروری یک برنامه منتورینگ ایمن و اثرخبش

4 3 2 1 

 مرحلهچهارم
 ارزیابی برنامه 

 مرحلهدوم
 مدیریت برنامه

 مرحلهسوم
 اقدامات برنامه 

 مرحلهاول
 طراحی و برنامه ریزی برنامه

اولین و کلیدی ترین 
 مرحله در تنظیم برنامه 

 هدف؛ منتی گروه تعیین *

 منتورینگ؛ نوع *

 منتورینگ؛ جلسات ماهیت *

 منتورها؛ تعیین *

 منتورینگ؛ برنامه اهداف *

 و منتی ها منتورها، برای انتظار مورد نتایج *
 حامی؛ سازمان های

 منتورینگ؛ جلسات بندی زمان *

 مکان) جلسات برگزاری چگونگی*
 ؛(... و جلسه تشکیل

 منتورینگ؛ جلسات زمان مدت *

 برنامه؛ ذی نفعان تعیین *

 منتورینگ؛ برنامه ارتقا چگونگی *

 موفقیت؛ و پیشرفت ارزیابی شیوه هبرتین تعیین *

 هدف با برنامه پشتیبانی  شیوه و گروه تعیین *
 روابط چگونگی و جلسات تشکیل بر  نظارت

   .منتی ها و منتورها

  

 و منتی ها ثبت نام و منتورها جذب و استخدام *
 داوطلبان؛ سایر

 بالقوه؛ منتی های و منتورها غربالگری *

 برای آموزش و گیری جهت کردن تصریح*
 ها منتی منتورها،

 ؛ منتی ها و منتورها انطباق *
 حضوری فعالیت های و جلسات برگزاری*

 شده تعیین مولفه های اساس بر منتی ها و منتورها
 برنامه در

 روابط بر نظارت کنرتل، محایت،*
 منتورینگ

 و مشارکت تایید و شناخنت رمسیت به*
 شرکت کنندگان متام مهکاری

 منتی و منتور میان ارتباط قطع پایانی برنامه*

 مشورتی؛ گروه یک *

 برنامه؛ اطالعات مدیریت برای جامع سیستم یک *

   منابع؛ توسعه طرح *
 برنامه؛ بر نظارت برای سیستم یک *

 کارکنان؛ توسعه اسرتاتژی های *

 ؛ حرفه ای منتورینگ از محایت در قوی تالش های *
 .ارتباطی تالش های و موثر روابط عمومی *

 برنامه فرآیند دقیق  سنجش برای برنامه ای *
 شده اجرا منتورینگ

 مورد نتایج آیا اینکه ارزیابی برای فرایندی *
   خیر؛ یا داده اند رخ انتظار

 منعکس را ارزیابی یافته های که فرآیندی *
 مناسب گروه های میان در را آن ها و می کند

 .می کند توزیع



SLIDESMANIA.COM 

طراحی و برنامه ریزی : مرحله اول   

 چه کسی
 کجا

 چه زمانی
 ؟ ؟ ؟ ؟ چگونه 

 ؟ ؟
 ؟ ؟

 ؟ ؟
 ؟

 ؟
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چگونگی طراحی و برنامه ریزی یک برنامه منتورینگ : مرحله اول   

برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 طراحیوتعیین
مولفههایبرنامه  نیازسنجی 

تیم مدیریت انتخاب   

و رویه ها سیاست ها تعیین   

حرفه ایتوسعه مداوم و آموزش اجرای   

مالی برنامه   

برنامه اجرای   

برنامه اجرا شده ارزیابی برنامه ریزی  

گروه، گروه هدف برای برنامه  کدام

( تعیین منتی ها)منتورینگ است؟   

نوع از منتورینگ ارائه می شو د؟ چند  

منتورها با منتی ها  کجا  

مالقات می کنند و جلسات برگزار 

 می شود؟

شریک خواهید شد؟چه کسی با   

را به عنوان مشاور، کارمند و چه کسی 

 شرکت کننده درگیر خواهید کرد؟

بررسی نیازها و فرصت ها در حمیط  به 

کمک ارزیابی های دوره ای  یا جامع 

 نیازهای موجود 

تقاضا، محایت و منابع الزم برای  آیا

خدمات برنامه منتورینگ مشا وجود 

 دارد؟

سازمان ظرفیت، تعهد و توانایی اجرای  آیا

یک برنامه منتورینگ با کیفیت را 

 دارد؟ 
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 طراحیوتعیین
مولفههایبرنامه  

3مولفهمشاره  

 سنتی، گروهی، تیمی، هم سنخ، الکرتونیکی
منتورینگ سنتی و هم سنخ به تعداد بیشرتی منتور 

.نسبت به دیگر انواع نیاز دارد  
منتورینگ گروهی و تیمی با تعداد منتور 

.کمرت، منتی های بیشرتی را پوشش می دهد  
اجرای منتورینگ الکرتونیکی کم ترین 

حمدودیت جغرافیایی و زمانی را به دنبال خواهد 
.داشت  

 

 تعییننوعمنتورینگ

2مولفهمشاره  

تعیین معیارها برای به کارگیری نوع افرادی که 
.به عنوان منتور با برنامه مهکاری می کنند  

 
 منابع متنوع و ناحمدود برای جذب منتورها 

 شناساییمنتورها
1مولفهمشاره  

 چه کسی به برنامه منتورینگ نیاز دارد؟
 

 سن 
 جنسیت 

.نوع نیازی که برنامه منتورینگ به آن می پردازد  
گروه هدف خاص/ ویژگی های شخصیتی   

 تعیینمنتیها
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6مولفهمشاره  

 در نظر گرفنت نتایج برای برنامه کلی و
: مهه شرکت کنندگان شامل    

 منتورها، 
 منتی ها و

.سازمان های حامی مالی احتمالی   

 تعیینانواعنتایجحاصل

5مولفهمشاره  

 تعریف
ماهیتجلساتمنتورینگ  

4مولفهمشاره  

هزینه بیشرت شروع برنامه مستقل به نسبت برنامه 
 مشارکتی

 بررسی درباره کپی نبودن خدمات برنامه 
 مسئولیت قانونی

فراهم منودن زیرساخت های سازمانی مانند 
 کارکنان، سیستم های مالی و فن آوری

برنامه مستقل نیاز به محایت رهربی و پشتیبانی 
.مالی دارد  

 تعیینبرنامهمنتورینگ
 مستقلیامشارکتی

 طراحیوتعیین
مولفههایبرنامه  

 توسعه رهربی، اجتماعی و رشد شخصیت
زندگی -شناسایی مسیر شغلی ، مهارت های شغلی

 و کارآموزی
 متمرکز بر موفقیت دانشگاهی
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 طراحیوتعیین
مولفههایبرنامه  

9مولفهمشاره  

...حمل کار، فضای جمازی و : تنوع   
 منتورینگ مبتنی بر حمل کار 

 منتورینگ جامعه حمور
(موسسات)منتورینگ مبتنی بر دفرت منایندگی  
 منتورینگ الکرتونیکی

 تعیینحملویابسرتبرگزاری
 جلساتمنتورینگ

8مولفهمشاره  

(  6مولفه )مقدار زمان مناسب با توجه به تعیین نتایج 
.در نظر گرفته می شود  

توسعه رابطه میان منتور و منتی زمانرب است به مهین 
.دلیل مدت زمان و سازگاری رابطه بسیار مهم است  

وحداقل یک سال به طور منظم    
حداقل چهار ساعت در ماه    

 تعیینطولمدتبرگزاری
دورهوجلساتمنتورینگ  

7مولفهمشاره  

منتورینگ الکرتونیکی حمدودیت  زمانی 
.کمرتی دارد  

 در طول ساعات کاری
 آخر هفته

 تعیینزماناجناممنتورینگ
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12مولفهمشاره  

کنرتل و نظارت مداوم بر برگزاری جلسات و 
 مالقات های منتورها و منتی ها

 ارزیابی پیشرفت و توسعه رابطه میان منتور و منتی
 جلوگیری از تعارض

 تنظیمبرنامهمدیریتموردی

11مولفهمشاره  

 تعیینشیوهارزیابیموفقیتهایبرنامه
10مولفهمشاره  

 منتورها
 منتی ها 

 سازمان های دیگر که  در برنامه مشارکت دارند
 گروه های اجتماعی

 رسانه ها 
 عموم مردم

 

 تعیینذینفعان

 طراحیوتعیین
مولفههایبرنامه  

 توسعه رهربی، اجتماعی و رشد شخصیت
زندگی -شناسایی مسیر شغلی ، مهارت های شغلی

 و کارآموزی
 متمرکز بر موفقیت دانشگاهی
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برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 انتخاب تیم مدیریت 
 تعیین سیاست ها و رویه ها 

 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای

 برنامه مالی 

 اجرای برنامه 

 برنامه ریزی ارزیابی برنامه اجرا شده

 رهربی توانایی های با فردی و می شود تعیین مدیریت تیم برنامه ریزی از مرحله این در

 را مسئولیت ها از گسرتده ای طیف بتواند می شودتا انتخاب مدیریتی مهارت های و قوی

 .کند مدیریت

 

 دارد؛ بستگی برنامه هدف و دامنه به برنامه کارکنان تعداد * 

 نظر؛ مورد برنامه گسرتدگی به بسته  کننده مهاهنگ یک حداقل به نیاز *

 وظایف؛ اجنام برای متعهد داوطلب تیم یک از استفاده *

 .مربوطه مسئولیت های با آشنایی برای ساعت 10 تا 8 حداقل مهاهنگ کننده آموزش *
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مدیریت برنامه کلی؛*   

توسعه روش های سازگار برای استخدام و ارجاع منتی ها؛*   

نظارت بر توسعه و اجرای متام تالش های تبلیغاتی و آموزشی؛*   

به  )روابط خارجی الزم برای پیاده سازی و حفظ برنامه منتور و توسعه و حفظ متام * 
(عنوان مثال با سازمان هتماس ها ای مهکار  

استخدام، غربالگری، آموزش و نظارت بر منتورها؛*   

انطباق دادن منتی ها و منتور*   

توسعه و حفظ متام سوابق، سیاست ها و رویه های برنامه؛*   

مهاهنگ کردن فعالیت های منتورینگ؛*   

بررسی منظم منتورها و ارائه پشتیبانی مداوم؛*   

تنظیم یک برنامه برای شناسایی شرکت کنندگان در برنامه؛*   

        تنظیم یک برنامه برای ارزیابی برنامه اجرا شده، از مجله درخواست بازخورد * 
؛شرکت کنندگان  

پی گیری آمار برنامه، از مجله هزینه های بودجه، ساعات و غیره؛*   

.توسعه برنامه منتورمستندسازی *   

مهاهنگکنندهمسئولیتهای  
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 انتخاب تیم مدیریت 

 تعیین سیاست ها و رویه ها 
 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای

 برنامه مالی 

 اجرای برنامه 

 برنامه ریزی ارزیابی برنامه اجرا شده

 :باشند برنامه اقدامات و تصمیمات منعکس کننده باید رویه ها و سیاست ها
 

 می گیرد؛ صورت منتورینگ زمانی چه و کجا *

 هستند؛ نظارت حتت و آموزش دیده شده، گیری جهت چگونه منتورها *

  می شوند؛ داده مطابقت هم با منتی ها و منتورها چگونه *
 در منتی /منتور جفت هر با چقدر فرد این و می کند نظارت منتورینگ جفت های بر کسی چه *

 است؛ متاس

 بگیرد؛ متاس دیگری با باید کسی چه منتی یا منتور می آید، پیش مشکلی وقتی *

 می شود؛ رسیدگی شکایات به چگونه *

 می رسانیم؛ پایان به را روابط چگونه یا و می شوند فصل و حل روابط در مشکالت چگونه *

 .می شود ارزیابی برنامه موفقیت چگونه *

برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه
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برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 انتخاب تیم مدیریت 

 تعیین سیاست ها و رویه ها 

 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای
 برنامه مالی 

 اجرای برنامه 

 برنامه ریزی ارزیابی برنامه اجرا شده

 و کارکنان آموزش برای باید می شود، انتخاب مدیریت تیم که مهانطور
 .شود اجنام طراحی و برنامه ریزی آهنا حرفه ای توسعه فرآیند

.کسی آموزش را اجنام خواهد دادچه *   
( تعیین وضعیت تناوب و تکرار)چند وقت هر *   
کجا*   
 زمانی چه *

 

 .کارکنان برای کافی و نیاز مورد حرفه ای توسعه و آموزش میزان برآورد *

:در این مرحله باید مشخص شود  
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برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 انتخاب تیم مدیریت 

 تعیین سیاست ها و رویه ها 

 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای

 برنامه مالی 
 اجرای برنامه 

 برنامه ریزی ارزیابی برنامه اجرا شده

 و وابستگی از پیشگیری منظور به متعدد منابع از بودجه تامین و شناسایی *
 مالی؛ منبع یک بر تکیه

 با دارد وجود  منبع هر از بودجه دریافت برای  انتظار امکان که  زمانی مدت  تعیین *
 ؛ بودجه امتام از پیش جدید منابع توسعه هدف

 حسابرسی؛ نیازمندی های و کنرتل ها *
 .مالی مدیریت سیستم بودن دارا *

 بودجه شامل که شود هتیه مالی برنامه یک باید برنامه ریزی، و طراحی مرحله طول در
 :شود گرفته نظر در باید مرحله این در مالی برنامه ریزی در زیر موارد باشد، برنامه برای

 جریان باید : مهم نکته 
 و شناسایی بودجه از متنوعی

 به حد از بیش تا شود تامین
 .نبود متکی منبع یک

   :مرحله این کمکی ابزارهای

 است ممکن که است هزینه هایی از خمتلفی انواع شامل ،"منتورینگ برنامه یک برای بودجه آیتم های" *
 .باشد نیاز برنامه اجرای و ایجاد حین در
  ارزیابی برنامه احتمالی ریسک و مسئولیت میزان تا می کند کمک "ریسک مدیریت و برنامه مسئولیت" *

 .شوند اضافه بودجه پیش بینی به باید هزینه ها این شود؛
  برنامه نگه داشنت سامل برای که را فعالیت هایی و مراحل از لیستی ،"مالی داخلی کنرتل های لیست چک" *
 .شود هتیه شوند، دنبال باید مالی نظر از
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برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 انتخاب تیم مدیریت 

 تعیین سیاست ها و رویه ها 

 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای

 برنامه مالی 

 اجرای برنامه 
 برنامه ریزی ارزیابی برنامه اجرا شده

 :گیرند قرار توجه مورد باید مرحله این در که مهمی موارد
 و شرکت کنندگان مشارکت شناخنت رمسیت به چگونگی *

 (مدرک ارائه) تایید گواهی صدور
 برنامه اهداف کردن حمقق منظور به منتی ها و منتورها به کمک *
   .شود تنظیم «برنامه اجرای زمانی جدول»*

 جنبه های متام مورد در کردن فکر برای خوبی زمان برنامه ریزی و طراحی مرحله
 غربالگری، جذب، و استخدام از برنامه، شرکت کنندگان با برخورد

 (منتی-منتور) منتورینگ جفت از محایت و انطباق تا آموزش، جهت گیری،
 .است
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برنامهریزیچگونگی
 مدیریتبرنامه

 انتخاب تیم مدیریت 

 تعیین سیاست ها و رویه ها 

 اجرای آموزش مداوم و توسعه حرفه ای

 برنامه مالی 

 اجرای برنامه 

اجرا شدهارزیابی برنامه برنامه ریزی   

 :از عبارتند گیرند قرار توجه مورد باید مرحله این در که مهمی موارد
 .می شوند مجع آوری که داده هایی نوع *
  داده ها مجع آوری چگونگی *
  .گیرد صورت منابعی چه از داده ها مجع آوری *

 چگونه که می شود تعیین طراحی، و برنامه ریزی از مرحله این در
    . شود ارزیابی برنامه اثرخبشی
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 مراحل ضروری یک برنامه منتورینگ ایمن و اثرخبش

4 3 2 1 

 مرحلهچهارم
 ارزیابی برنامه 

 مرحلهدوم
 مدیریت برنامه

 مرحلهسوم
 اقدامات برنامه 

 مرحلهاول
برنامهطراحی و برنامه ریزی   

 مشورتی؛ گروه یک *

 برنامه؛ اطالعات مدیریت برای جامع سیستم یک *

   منابع؛ توسعه طرح *
 برنامه؛ بر نظارت برای سیستم یک *

 کارکنان؛ توسعه اسرتاتژی های *

 ؛ حرفه ای منتورینگ از محایت در قوی تالش های *
 .ارتباطی تالش های و موثر روابط عمومی *
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مدیریت برنامه موفقچگونگی : دوم مرحله   

توسعهمنابعطراحیبرنامه  
(تنوعدرجذبسرمایه)  

هتیهسیستمجامع
 مدیریتاطالعاتبرنامه

 تشکیل
مشورتیگروه  

برنامههایمحایتیاز
 منتورینگحرفهای

برنامهتوسعهطراحی
 حرفهایکارکنان

 طراحیسیستم
 نظارتبربرنامه

ایجادارتباطاتگسرتدهو
 روابطعمومیموثر
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 تشکیل
مشورتیگروه  

:وظایف گروه مشورتی  

 چشم انداز تعیین *

 برنامه رهربی *

   برنامه هدایت کننده راهنمایی و هدایت محایت، *

  به کمک و برنامه ساخت برای مشرتک حس ایجاد *

 منتورینگ برنامه ترویج و گسرتش

 :(مدیران)نیاز مورد ختصصی کلیدی حوزه های
   حقوقی مدیریت *

 مالی مدیریت *

   سازمانی  مدیریت *

   برنامه مدیریت *

 مرحله طول در تصمیم براساس رمسی، کم تر مشاوره گروه یا هیات مدیره مانند رمسی، مشورتی ساختار یک داشنت برای تصمیم
  .می گردد اخذ برنامه طراحی

 یک  از خبشی یا و بود خواهد برنامه شریک دیگری سازمان  یا است مستقل برنامه  که می شود گرفته تصمیم مرحله آن در
   .شد خواهد بزرگرت سازمان
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 مستقل بودن برنامه                                      شریک با سازمان دیگر یا خبشی از سازمان بزرگرت

 تشکیل گروه غیر رمسی

 

ذینفعان متخصصان منتورینگ و 

داوطلبان و منایندگانی از سازمان ، 

 میان شرکت کنندگان برنامه  

 .  هیات مدیره سازمانی وجود دارد

 :کرد ایجاد زیر روش های به می توان را مشورتی ساختار

 به را منتورینگ در  باجتربه و عالقه با افراد  .1

 .کنید اضافه  سازمان هیات مدیره
 فعلی ساختار در دائمی کمیته یک ایجاد  .2

 برنامه برای خاص مسئولیت های با هیات مدیره

 .منتورینگ
 

 وابسته به تصمیم 



SLIDESMANIA.COM 

مشورتیگروهیککارکردهای
 
 
 ؛سازمان چشم انداز یا ماموریت کردن مشخص•
 
 ؛سیاسی یا اسرتاتژیک کلیدی مسائل حل•

 
 ؛اسرتاتژی از پشتیبانی برای نیاز مورد مالی منابع توسعه•

 
 ؛گذاران سیاست به دسرتسی یا ختصص ارائه•

 
 ؛کنید ایجاد کلیدی ذینفعان با را سازمان اعتبار•

 
 ؛مالی عملکرد بر  نظارت•

 
 مناسب؛ و کافی ریسک مدیریت از اطمینان•

 
 ؛آن اولویت های به توجه با سازمان عملکرد ارزیابی•

 
 .هیات مدیره عملکرد هببود•

 



SLIDESMANIA.COM 

مشورتیگروهمسئولیتهایونقشها



  :داشت خواهد را زیر مسئولیت اصلی حوزه های هیات مدیره یک کلی، طور به
 

 ؛منتورینگ برنامه برای اقدامات تصویب و سیاست تنظیم .1
 

 آیین نامه ها، ادغام، مجله از سازمان، امور متام برای حقوقی مسئولیت گرفنت برعهده .2
 ؛بیمه و هزینه ها

 
  حسابرسی، حسابداری، بر نظارت سازمان، برای امانتدار بدنه یک عنوان به کردن خدمت .۳

 ؛مالی روندها ی و سرمایه گذاری بودجه بندی، سرمایه، جذب
 
 برنامه به کمک برای عملی پشتیبانی و بالقوه مالی کنندگان تامین با ارتباط ایجاد .۴

 سرمایه؛ جذب و افزایش در
 
 .نیاز صورت در ختصص ها سایر و مالی حقوقی، ختصص ارائه .۵
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 :داد خواهد اجنام را زیر کارهای مشورتی گروه یک
 

 منتورینگ؛ برنامه بودجه تامین و ارزیابی مدیریت، طراحی، چگونگی درباره مشاوره ارائه .1
 
 برنامه؛ اقدامات و سیاست ها تصویب و تنظیم .۲

 
 .عملی صورت به عملیاتی پشتیبانی ارائه .۳

   :دارد عهده بر را برنامه ساخت در وظایف مهم ترین از یکی مشورتی گروه
 تصویب اقدامات و سیاست ها ماموریت، فلسفه، دادن شرح و توضیح واضح طور به و  توافق

 .آن سند در برنامه شده تایید و



SLIDESMANIA.COM 

 .منتورینگ برنامه شده تایید و تصویب اقدامات و سیاست ها ماموریت، ،فلسفه از کاملی شرح و توضیح :  برنامه سند تنظیم
 
   :کند روشن باید را زیر زمینه های سند 
 
 ؛  کند خدمت آن به دارد قصد مشا برنامه که مجعیتی•

 
 ؛دهید تطبیق و (جذب) استخدام شناسایی، را منتی ها و منتورها چگونه•

 
 ؛کشید خواهد طول مدت چه روابط این و کرد خواهند مالقات ها منتی و منتورها مدت چه•

 
 منتورینگ ، تک به تک منتورینگ گروهی، فعالیت های مثال، عنوان به ) آن در که منتی ها و منتورها فعالیت های انواع•

 ؛کرد خواهند شرکت (الکرتونیکی
 

  توصیف های با داوطلبان، دسرتس در  (خاص رویدادهای و روابط عمومی سرمایه، جذب مانند) منتورینگ از غیر نقش های•
 ؛کدام هر برای (شغل ها شرح)شغلی

 
 ؛مسئولیت و ریسک مدیریت به مربوط مسائل•

 
   دهد؛ افزایش را آن دارد قصد چگونه مشا برنامه اینکه و نیاز مورد بودجه میزان•

 
 .مالی مدیریت شیوه های و سیاست ها•
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 :مشورتی گروه افراد ویژگی
 
 

 ؛ متنوع سوابق با افراد از طیفی جذب .1
 
 منتورینگ؛ برنامه به متعهد .۲

 
 ثروت؛-خرد-کار :می گذارند منایش به را  « دبلیو 3 »  که افرادی .۳

(work,wisdom,wealth)  
 

 برای که سطحی در باشند برنامه شخصی مالی محایت به قادر و مایل .4
 مالی کنندگان تامین زیرا است مهم آن ها قوی تعهد .است مناسب تر آن ها

 منتورینگ برنامه از مشورتی گروه اعضای آیا که پرسید خواهند آینده
 .خیر یا می کنند محایت

 

 تسهیل کردن جلسات گروه مشورتی برای هببود برنامه ریزی و مدیریت: نکته 
جلسات گروه مشورتی را ساختاربندی کنید تا از مهارت ها، ختصص و منابع گروه مشورتی خود استفاده کنید و نیازهای 

. برنامه را برطرف منایید  
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هتیهسیستمجامع
 مدیریتاطالعاتبرنامه

 و نگهداری مدیریت، برای جامع سیستم یک
 مالی امور مورد در اطالعات انواع متام از حفاظت
  و برنامه فعالیت های کارکنان، سوابق برنامه،
 مورد در که داده هایی تا منتی / منتور تطبیق
 برنامه ارزیابی نتایج و مسئولیت و ریسک

   .است نیاز می شود، مجع آوری

 مدیریت جامع سیستم هتیه در زیر موارد
 :می گیرد قرار توجه مورد برنامه اطالعات

 برنامه هزینه های مدیریت•
 پذیرفته شده اقدامات و سوابق حفظ•

 کارکنان
 برنامه فعالیت های و اطالعات پیگیری•
 منتی / منتور تطبیق فرآیند مستندسازی•
 ریسک مدیریت•
 برنامه سند ارزیابی اقدامات•



SLIDESMANIA.COM 

 مدیریت هزینه های برنامه

 برای سیستمی باید مرحله این  در .کرد ایجاد بودجه و مالی برنامه یک باید ،برنامه برنامه ریزی و طراحی مرحله طول در
 .شود ایجاد  مالی اطالعات مدیریت

 
 مدیریت در باید ، دیگر مالی تامین کننده سازمان هر هزینه های و درآمدها و (IRS) داخلی مالی سرویس تایید و بررسی

 .گیرد قرار توجه مورد برنامه مالی
 
 

   :از عبارتند شود گرفته نظر در باید مسئولیت این با ارتباط در که مهمی موارد
 برای هزینه ها برآورد به کمک هدف با ... و  نقد پول های ، مالی کمک های مجله از مالی منابع از دقیق سوابق ثبت•

 آینده بودجه های
 درستی به هزینه ها کلیه ثبت•
   برنامه اجرای واقعی هزینه های مستندسازی برای سیستمی پیش بینی•
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 هزینه های واقعی اجرای برنامه مستندسازی 
 
  مانند مواردی مهه که باشد شده طراحی خوب کافی اندازه به مشا برنامه اگر حتی 

 باید هم باز باشند، کرده بینی پیش آن برای را جتهیزات و فضا مدیریت، کارکنان،
 :کنید مستند را می آید ذیل در آنچه مانند مواردی هزینه های

 
 ؛ (به عنوان مثال، پوشه ها، قلم ها، فتوکپی )و مواد آموزشی استخدام •

 
 ؛ (بلیط هاگاز، تنقالت، مثال  به عنوان  )داوطلبانه هزینه های •

 
 ؛ (جوایز ویژه و هدایامثال گواهی نامه ها، به عنوان  )ویژه رویدادهای •

 
 ؛ (و تدارکات لوازم کرایه اتوبوس، مثال  به عنوان  )مورد نیاز شرکت کنندگان موارد •

 
 ؛ (بررسی  سوابق مانند عدم سوء پیشینه )منتورها غربالگری •

 
 .پوشش هزینه های اضافی •

 
 .مهچنین باید یک سیستم کنرتل داخلی برای حفاظت در برابر سرقت و یا تقلب ایجاد شود 

 . شودتوسط یک حسابرس مستقل خارجی اجنام ، یک حسابرسی سالههر 
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 حفظ سوابق و اقدامات پذیرفته شده کارکنان

  سوابق بنابراین سازد؛ برآورده را مالی تامین کنندگان نیازهای کارکنان، اقدامات و سیاست ها که است ضروری
 شامل باید کارکنان سوابق .شود حفظ باید داوطلبان و کارمندان گروه های مهه شامل کارکنان دقیق
 :باشد زیر موارد

 
 شایستگی و صالحیت تایید و هویت احراز فرم•

 استخدام
 شرح رزومه، از اصلی کپی های شامل پرسنلی پرونده•

 متاس اطالعات پذیرش، نامه درخواست، شغل،
 حرفه ای ارجاعات اضطراری،

 
 و فرم ها مورد در انسانی منابع استاندارد شیوه های از 

 نگهداری کارکنان سوابق در باید که اطالعاتی
 پرسنل سوابق متام بودن حمرمانه و شود پیروی شوند،

   .شود تضمین
 

  از کپی هایی برنامه  که است مهم منتورها، برای
 سوابق کنرتل و بررسی نتایج معرف ها، آهنا، درخواست

 .کند بایگانی را ...  و منتور نقش تایید توافق نامه آهنا،
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 برنامه فعالیت و اطالعات پیگیری
 

 :است زیر موارد شامل شود پیگیری برنامه هبرت مدیریت برای باید که دیگری اطالعات
 
 ؛منتی ها و منتورها دموگرافیک اطالعات•

 
 ؛آینده کارکنان و منتی ها منتورها، برای غربالگری فرآیند وضعیت•

 
 ؛منتورها برای خدمت از پیش آموزش ساعات•

 
 ؛مداوم پشتیبانی و آموزشی جلسات (ساعت تعداد تعیین) مدت طول•

 
 ؛گروهی فعالیت های برای مشارکت و حضور ثبت •

 
 ماهانه؛ صورت به کنندگان شرکت با برنامه مهاهنگ کننده ارتباط •

 
 ؛زوج ها بین داوطلبانه متاس های یا ساعات تعداد•

 
 درخواست؛ فرآیند خمتلف مراحل بین زمانی فاصله  و•

 . (تطبیق و آموزش بین یا آموزش، و مهکاری به  منتور عالقه اعالم بین زمان میانگین :مثال عنوان به (
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منتی/ تطبیق منتور مستندسازی   

 محایت به بلکه ،منی افتند اتفاق تنها خوب روابط .داد پرورش را منتی/منتور قوی روابط باید منتورینگ برنامه موفقیت برای
 :شود گرفته نظر در  زیر موارد باید منظور بدین .دارند نیاز برنامه مهاهنگ کننده مداوم نظارت و

 ترجیحات؛ یا پذیرش فرم های منتی، و منتور درخواست*

 منتی؛/منتور تطبیق فرآیندهای وضعیت *

 انتظار؛ لیست و جاری زمان در منتورها و منتی ها و پرونده ها تعداد *

 منتی؛و / منتور ارتباط کیفیت و نوع تکرار، و تناوب *

 .روابط مدت زمان *
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 مدیریت ریسک

 رویه های و سیاست ها باید  .است حیاتی برنامه پایداری و ایمنی برای ریسک-مدیریت سیستم یک
   .شوند حفظ جزئی و دقیق سوابق و شود مشخص را ریسک مدیریت

 اسناد مانند  ) کارکنان و داوطلبان غربالگری فرآیند از حاصل نتایج متام نگهداری•
   .امن مکانی در  (مصاحبه ها یادداشت های و معرف ها سوابق، کنرتل به مربوط

 
 
 پیگیری اقدامات مهه و غیرمعمول حوادث مستندکردن برای روشن دستورالعمل های تنظیم •

   .شده اجنام
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سند برنامهاقدامات ارزیابی   

 فرایندها دوره ای صورت به برنامه، اثرخبشی و کیفیت از اطمینان برای
 .شود ارزیابی برنامه نتایج و
 
 و جتزیه و نتایج ارزیابی، ابزارهای از کپی هایی حفظ و بایگانی•

 .کلی حتلیل
 ارزیابی روش های و معیارها تعیین چگونگی•
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توسعهمنابعطراحیبرنامه  
(تنوعدرجذبسرمایه)  

  که شود مشخص باید ،برنامه برنامه ریزی و طراحی مرحله طول در .دارد زیادی هزینه موثر منتورینگ برنامه یک اجرای
 اجنام را آن حاال مهین و کرده متوقف را آن نشده، داده توسعه برنامه مدل اگر .شد خواهد داده توسعه برنامه ای نوع چه

 .دهید
 اهداف و "دهند قرار اولویت را پول" که شوند وسوسه اجراکنندگان است ممکن برنامه، ماموریت و روشن اهداف بدون 

 وضوح و چشم انداز فاقد که بود خواهد برنامه ای نتیجه .باشد خاص مالی منبع یک با متناسب تا دهند تغییر را خود برنامه
  .است بی اثر خود هدف خماطبان به خدمت در و است

 و شروع برای الزم بودجه میزان و کرد ایجاد را برنامه بودجه می توان ،شود داده توسعه واقعی برنامه مدل یک که زمانی
 .می شود نیاز بودجه این افزایش برای برنامه یک به سپس .منود تعیین را برنامه حفظ
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   :کرد اجتناب باید اشتباهات رایج ترین از یکی از سرمایه، جذب برنامه هتیه در

 .  کردناز حد به یک منبع مالی تکیه بیش 
 

 .بگیرید نظر در حبران در را برنامه باید می شود، تامین منبع یک از برنامه بودجه درصد ۳۰ اگر واقع، در
 
 :کرد برنامه ریزی بودجه جریان های انواع از هبره برداری برای می توان عوض، در 
 
 ؛جنسی و غیرنقدی هزینه های کمک جذب و پیگیری•

 ؛خاص رویدادهای برگزاری•

   مستقل؛ فردی خیرین  جذب•
   شرکتی؛ مالی کمک های  جذب•

 ؛ (کشوری استانی،  شهری،) دولت از بودجه درخواست•

 .خیریه موسسات مالی کمک های جذب و پیگیری•
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 سرمایه جذب برای هایی توصیه

   .کنید حتقیق سرمایه گذاری خمتلف چشم اندازهای درباره
 

 :هستند خوب بالقوه مالی منابع از برخی زیر موارد
 

 استان؛ شهرستان، شهر، *

 بازرگانی؛ اتاق های*

 شرکتی؛ یا خصوصی و اجتماعی بنیادهای *

 مستقل؛ و فردی خیرین و نیکوکاران*

 .بزرگ شرکت های* 
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 از بودجه تامین شرایط واجد برنامه آیا شود حاصل اطمینان باید شدند، شناسایی بالقوه سرمایه گذاران که زمانی
   .خیر یا است آهنا طرف

 
 :شد خواهند زیر موارد خواستار احتمالی سرمایه گذاران بیشرت کلی، طور به

 
 پیشنهاد؛ هدف مورد در روشن بیانیه یک *

 پروژه؛ به نیاز یا منطق *

  اندازه گیری انتظارات این برابر در موفقیت  چگونه اینکه و بیایند دست به می رود انتظار که نتایجی/اهداف*

 شد؛ خواهند

 پیشنهاد؛ اجرای و اجنام برای اسرتاتژی *

 آن؛ گذشته موفقیت های و سازمان سوابق از خمتصر بررسی یک *

 می کند؛ مشخص را آینده در برنامه حفظ برای برنامه ریزی حنوه و  وجوه از استفاده حنوه که بودجه ای *

 .برنامه ارزیابی حنوه مورد در اطالعات *
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  .است قوی ارتباطات از شبکه ای و جتربه مهارت، نیازمند پروپوزال نوشنت و سرمایه جذب
 
 

 پروژه یا و گرفت کمک حرفه ای پروپوزال نویسندگان یا و سرمایه جذب کنندگان از توان می
 .کرد برنامه ریزی کوچک مقیاس در را منتورینگ
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 طراحیسیستم
 نظارتبربرنامه

 حتقق برنامه اهداف دارد، قرار صحیح مسیر در اینکه از تا باشد دائمی پایش و نظارت حتت برنامه که است مهم
   شود؛ حاصل اطمینان دارد، مهخوانی برنامه ماموریت با شده برنامه ریزی کار و می یابد

 
   که پرسید باید برد، منی پیش را برنامه ماموریت مشا، کار اگر

 
 .اجنام می دهیداین کار را چرا 

 :است ضروری زیر موارد به توجه  برنامه بر نظارت سیستم طراحی در
 

 منظم طور به اقدام ها و رویه ها سیاست ها، بازبینی•
 شرکت کنندگان دیگر و منتی ها منتورها، از برنامه اطالعات مجع آوری•

 مشرتی خدمات مداوم ارزشیابی و سنجش•

  



SLIDESMANIA.COM 

 بازبینی سیاست ها، رویه ها و اقدام ها به طور منظم

 برنامه با آن ها که شود حاصل اطمینان تا شوند بازبینی و بررسی منظم طور به اقدامات و رویه ها سیاست ها،
 نیازهای هبرت رفع برای جدیدی برنامه های باید آیا که شود مشخص اینکه یا و باقی مانده اند مرتبط منتورینگ

 .شود ایجاد  برنامه

 و ارتباط برقراری باشد؛ داشته کارمندان حفظ و استخدام برای روش هایی و سیاست ها باید منتورینگ برنامه
 مانند مواردی در ) عمومی مقررات از پیروی حبران، مدیریت و ریسک مدیریت داوطلبان؛ و کارمندان حقوق از حفاظت

 .منتورینگ روابط بر نظارت و منتورها؛ انتخاب و مصاحبه ؛ (ایمنی و هبداشت یا داوطلبان سوابق
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 شرکت کنندگان دیگر و منتی ها منتورها، از برنامه اطالعات مجع آوری

   .دارید نیاز ویژه ای اطالعات چه به موفقیت بر نظارت برای که می کند مشخص برنامه ساختار
 :از عبارتند برنامه ارزیابی و سوابق مدیریت فرم های از برخی

 مشارکت، دالیل تطبیق، و غربالگری برای اطالعات منتورها، به مربوط اطالعات فرم این :منتور درخواست•
   .می شود شامل را معرف ها و دسرتس در ساعات

 و منتورینگ برنامه به ورود برای شرکت کنندگان بالقوه اهداف و دالیل فرم این در :منتی درخواست•
 .می شود بیان می دانند مناسب منتور یک برای آن ها که ویژگی هایی و خصوصیات

 انتظار مورد مشارکت و دوره  طول منتورینگ، برنامه انتظارات و هدف فرم این در :منتی/منتور توافق•
 برنامه کارکنان به مهچنین فرم ها این .می کند تضمین را منتی و منتور از تعهدکتبی و می شود مشخص

 .دهند قرار منتور اختیار در را منتی به مربوط اطالعات تا می دهند اجازه
 ثبت گزارش این در پیگیری  از بعد منتی و منتور بین تعامل انواع و ساعت ها:برنامه در شرکت گزارش•

 و منتور حضور ، (تالش ها یا ) تلفنی متاس های مجله از هفتگی، متاس وقایع ثبت گزارش این .می شوند
 .می کند ثبت را مستقل گردش های یا جلسات و برنامه ریزی شده رویدادهای در منتی

 .گروهی فعالیت های در حضور پیگیری :مشارکت سوابق و حضور•
 هزینه منتورها که باشد قرار اگر می دهد، شرح را هزینه ها میزان و ماهیت :داوطلبان هزینه های فرم های•

 .کنند پرداخت را کسی یا چیزی
 هر حرکت و پیش روی و می کند مشخص را منتی/منتور اهداف و خاص برنامه :عملیاتی برنامه•

 .می کند مستند آن ها مست به را شرکت کننده
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 مشرتی خدمات مداوم ارزشیابی و سنجش

 که این بررسی مشرتی، به خدمات اندازه گیری راه های از یکی شرکت کنندگان بازخورد بر نظارت
 به پایبندی و متناسب و کافی محایت و آموزش ارائه ،می شود برآورده شرکت کنندگان نیازهای آیا

   .است برنامه اهداف و ماموریت
 
 

 .می شود ارائه مشرتی به که  است  خدماتی خوبی به فقط برنامه خوبی ،باشید داشته یاد به



SLIDESMANIA.COM 

برنامهتوسعهطراحی
 حرفهایکارکنان

 و شایسته آن ها که شود حاصل اطمینان است مهم منتورینگ، برنامه برای داوطلبان و کارکنان استخدام و جذب زمان در
 برای داوطلبان از و دارند کارکنان از کوچکی هسته منتورینگ برنامه های از بسیاری ) .هستند برنامه ماموریت پشتیبان

 برنامه ذینفعان و شرکت کنندگان با منظم طور به کارکنان که آجنا از  (.می کنند استفاده اجرایی وظایف از برخی
 .هستند کیفیت با برنامه از پشتیبانی کردن فراهم کلید آهنا دارند، تعامل

 مهچنین و قوی، شنیداری و ارتباطی مهارت های با افرادی داوطلبانه، مدیریت و تازه کاران توسعه در باجتربه افرادی باید
 .کرد جستجو را دارند مهارت اختالفات حل در که کسانی

 از اند شده غربالگری و بررسی کامل طور به احتمالی کارکنان که کنید حاصل اطمینان هزینه، و ریسک کاهش برای
 .جنایی سابقه بررسی های اجنام مجله

 
 را زیر موارد درباره آموزش و اولیه جهت گیری باید برنامه مهاهنگ کننده هستند، هیات مدیره در کارکنان که زمانی

 :دهد ارائه
 برنامه؛ انتظارات و هدف ماموریت، *
 داوطلبانه؛ نقش های مقابل در کارکنان نقش های *
 و رابطین؛ مدیران، منتی ها، منتورها، مجله از برنامه کنندگان شرکت از گسرتده ای طیف با کار حنوه *
 .منتی ها و منتورها بر نظارت و مهاهنگی تطبیق، ،آموزش غربالگری، استخدام،  و جذب چگونگی *



SLIDESMANIA.COM 

 کارکنان دانش و مهارت ها ایجاد و مداوم آموزش کردن فراهم جهت در باید کارکنان حرفه ای توسعه برنامه طراحی
 از باید تیم اعضای .است کارکنان حرفه ای توسعه برنامه از خبشی تنها آموزش و اولیه گیری جهت .گیرد صورت
 .باشند روز به و بوده مطلع منتورینگ به مربوط اطالعات و حتقیقات آخرین

 
 

 حس ایجاد با می تواند می کنند فعالیت مداوم طور به منتورینگ زمینه در که موسساتی و اجنمن ها با ارتباط
 .باشند موثر منتورینگ برنامه اتفاقات و اهداف از کارکنان داشنت نگه آگاه و مهبستگی و مشرتک
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برنامههایمحایتیاز
 منتورینگحرفهای

 منتورینگ برنامه های مدافع و حامی عنوان به باید منتورینگ برنامه هر منتورینگ، جنبش نیروی و حرکت حفظ برای
 .کند عمل کشوری و استان شهرستان، سطوح در

 به مطلوب توجه گسرتش به ملی و حملی خمتلف سطوح در حرفه ای منتورینگ از محایتی برنامه های پیگیری
 طریق دو از می توان محایتی برنامه های پیگیری برای .کرد خواهد کمک جامعه عمومی سیاست طریق از منتورینگ

 :منود اقدام زیر
 و کلیدی اعضای و گذاران قانون با ارتباط برقراری :  بودجه و حرفه ای-منتورینگ عمومی سیاست های از محایت•

 .دارد برنامه، پیش روی چالش های و جامعه بر تاثیراتی منتورینگ، برنامه با آن ها آشنایی طریق از آن ها، به وابسته
 تقدیر منتورینگ در قابل اعتماد منبع یک داشنت و بیشرت شدن آگاه از گذاران قانون و برد، خواهد سود برنامه

   .کرد خواهند
 تالش های در می توان : بودجه تامین و  ای حرفه -منتورینگ سیاست های اختاذ به خصوصی خبش رهربان تشویق•

 دخیل گذاران قانون با  ارتباط و کار در را خصوصی خبش منایندگان و گرفت کمک خصوصی خبش از محایتی
 از منابعی می تواند خصوصی خبش .است ضروری منتورینگ جنبش مداوم رشد برای خصوصی خبش از محایت .کرد
 تشویق سازمان ها  و خمتلف خبش های باید .کرد خواهند حفظ را برنامه که کند تامین را منتورها و بودجه مجله
 داده پاداش (می شوند منتور) می دهند آموزش که کارکنانی به و کرده هنادینه را منتورینگ فرهنگ تا شوند

 .شود
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ایجادارتباطاتگسرتدهو
 روابطعمومیموثر

 را منتور ها می توان که شود حاصل اطمینان تا است مهم ، موثر و گسرتده  ارتباطات/روابط عمومی اجرای و ایجاد
 کافی بودجه و منود محایت منتورینگ از و داد افزایش برنامه درباره را عمومی آگاهی ،کرد حفظ و استخدام

   .کرد فراهم برنامه ادامه برای
  برنامه موفقیت های و اهداف ماموریت، مورد در باید کارکنان عموم و رهربان ،سیاست گذاران ،سرمایه گذاران

 حاصل اطمینان تا شوند بررسی منظم طور به باید طوالنی مدت ارتباطات/روابط عمومی برنامه .بدانند منتورینگ
 .می دهد بازتاب را منتورینگ برنامه تغییر حال در نیازهای برنامه این که شود

 :باشد زیر فعالیت های شامل می تواند ، موثر و گسرتده  ارتباطات/روابط عمومی اجرای و ایجاد
 سابقه چه شغلی، موقعیت چه سنی، حمدوده چه منونه برای منتی ها جذب و منتورها استخدام :هدف جامعه شناسایی•

      ... و درآمدی سطح چه حتصیلی،
 هدف، چند یا یک برای سازمان که است فعالیت هایی از سازمان یافته برنامه یک بازاریابی برنامه :بازاریابی برنامه ایجاد•

 و ساالنه برنامه ایجاد صورت دو به هزینه، کمک جذب و داوطلبان جذب و استخدام هدف، جامعه شناخت ایجاد برای معموال
 آگهی ها، بروشورها، مانند گوناگونی تبلیغاتی عناصر شامل می تواند برنامه این .می گیرد نظر در فصلی بازبینی های

   ... و پیامک ها
 کارکنان، مانند :برنامه انتخاب کنندگان و شرکت کنندگان کلیه از بازخورد مجع آوری و دریافت•

 ... و خیرین سرمایه گذاران، ذینفعان،
 یک داستان انتشار با مثال، عنوان به :برنامه مالی حامیان و شرکت کنندگان داشنت گرامی و تصدیق•

 دستاوردهای کردن برجسته برای آن ها مثال از بلکه می گیرد، قرار تایید مورد آن ها موفقیت تنها نه خاص، منتی/منتور
  .می شود استفاده بیشرت تبلیغات و عالقه ایجاد و برنامه کلی
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 شراکت و مهکاری با سازمان های دیگر 

 یک اگر .منود مهکاری دارند جامعه در مشاهبی ماموریت که  سازمان هایی با است هبرت سازمانی شریک انتخاب در
 در کنند، مترکز آن روی بر تا باشد داشته وجود شریک سازمان های و گروه ها متام برای غالب و مهم ماموریت
 .بود خواهند موفق تر بسیار مشارکتی تالش های  سخت  زمان های

 هستند، برخوردار بسیاری مزایای از می دهند، توسعه را سازمان ها دیگر با مشارکت که منتورینگی برنامه های
 :در توانایی مجله از
 بیشرت؛ خماطب جذب و خدمات گسرتش *

 شرکت کنندگان؛ نیازهای از بیشرت درک *

 سازمان ها؛ دیگر با ارتباط هببود *

 منتورینگ؛ برنامه کارکنان و منتی ها منتورها، برای موجود خدمات و منابع حوزه در دانش افزایش *

 منتورینگ؛ برنامه پایداری از اطمینان *

 عموم؛ و رسانه ها با شدن دیده قابلیت افزایش *

   و هزینه ها؛ کاهش *

 .منابع حفظ و تامین *
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 مراحل ضروری یک برنامه منتورینگ ایمن و اثرخبش

4 3 2 1 

 مرحلهچهارم
 ارزیابی برنامه 

 مرحلهدوم
 مدیریت برنامه

 مرحلهسوم
 اقدامات برنامه 

 مرحلهاول
برنامهطراحی و برنامه ریزی   

 و منتی ها ثبت نام و منتورها جذب و استخدام *
 داوطلبان؛ سایر

 بالقوه؛ منتی های و منتورها غربالگری *

 برای آموزش و گیری جهت کردن تصریح*
 ها منتی منتورها،

 ؛ منتی ها و منتورها انطباق *
 حضوری فعالیت های و جلسات برگزاری*

 شده تعیین مولفه های اساس بر منتی ها و منتورها
 برنامه در

 روابط بر نظارت کنرتل، محایت،*
 منتورینگ

 و مشارکت تایید و شناخنت رمسیت به*
 شرکت کنندگان متام مهکاری

 منتی و منتور میان ارتباط قطع پایانی برنامه*
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ساختاربندی اقدامات یک برنامه موثرچگونگی : وم مرحله س  

  برای برنامه مدیریت چگونگی و شد خواهد مدیریت خوبی به برنامه که این از دوم مرحله در اطمینان حصول از پس
 :منود مترکز شناسایی شده فرآیند هشت روی بر قوی روزانه اقدامات حتقق برای باید ،موفقیت به رسیدن

 جهتدهیوآموزش
منتیها/منتورها  

بررسیوغربالگری
بالقوهومنتیهایمنتورها  

جذباستخدامو
 منتورها،منتیهاوسایرداوطلبان

ارائهپشتیبانی،کنرتل،هدایتو
 نظارتمداومبرروابطمنتورینگ

 برگزاریجلساتمنتورینگ
طبقضابطههاوویژگیهایبرنامه  

 انطباق
منتیها/منتورها  

تاییدوقدردانیازمهه
 شرکتکنندگاندربرنامه

کردنبهمنتورهاومنتیهاکمک
خامتهدادنبهروابطوپایانبرنامهدر
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 در که - "توسعه ای" رویکرد بر مبتنی منتورینگ  های برنامه مطالعات اساس بر
  انعطاف پذیر روابط از خود انتظارات در می شناسند، را منتی ها هبرت منتورها آن

 آهنا عالیق و نیازها طبق بر منتی ها از را خود فعالیت های  ترتیب و مسیر و هستند،
 بر مبتنی برنامه های از بیشرتی رضایت منتی ها و منتورها برای -می گرفتند

 مهم ترین عنوان به را خود اهداف منتورها آن در که داشتند، "جتویزی" رویکرد
 مبتنی روابط در طوالنی تری ماندگاری به متایل مهچنین .می کنند ارزیابی اهداف

 .دارد  وجود " توسعه ای " رویکرد بر
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 ساخنت ساختار درست

 برنامه پایداری و کیفیت بر زیادی تاثیر منتورینگ برنامه روزانه عملیاتی و کاری روندهای
 تالش برنامه در موثر پاسخگویی و محایت سازگاری، ثبات، ایجاد برای پس . داشت خواهند
 .است ضروری

 حاصل اطمینان رابطه، خامته تا جهت گیری از ،منتی/منتور تطبیق تا گرفته منتور استخدام از
 انتظاری چه آن ها از برنامه که می کنند درک وضوح به شرکت کنندگان مهه که کنید

 مکرر ارتباط .باشند داشته پشتیبانی و آموزش نظر از برنامه، از می توانند انتظاری چه آن ها و - دارد
 .است مهم و کلیدی شرکت کنندگان و کارکنان بین صادقانه و

 بررسی ترتیب به بعدی اسالیدهای در برنامه روزانه اقدامات برای ضروری ویژگی هشت از یک هر
 .می شوند
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جذباستخدامو
 منتورها،منتیهاوسایرداوطلبان

 بیشرت کیفیت جهت در باید منتورینگ برنامه برای منتورها استخدام
 کند مترکز این بر باید منتور استخدام برنامه .کمیت نه شود هدایت

 برقرار ارتباط برنامه در منتی با می تواند حد چه تا احتمالی منتور هر که
 واقع، در .باشد متناسب برنامه عمومی فرهنگ و ساختار اهداف، با و کند

 برای منتورینگ برنامه الزامات احتمالی منتی های یا منتورها مهه
   .منی کنند برآورده را مشارکت
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 منتی ها منتورها، مجله از مشارکت کنندگان بودن شرایط واجد کردن تعیین
 

 :است مشارکت برای صالحیت تعریف منتورها جذب و استخدام در قدم اولین
 رابطه یک حفظ و ایجاد در موفقیت برای باید منتورها که ویژگی هایی و صالحیت ها ابتدا در

  شرح یک مناسب معیارهای شناسایی از پس .می شوند تعیین باشند، داشته منتورینگ موثر
  :است زیر موارد شامل که می شود ایجاد موقعیت و شغل

 

 موقعیت؛ و شغل عنوان تعیین .1

 نیاز؛ مورد ویژگی های و صالحیت ها فهرست .2

 منتور؛ وظایف روشن و واضح توصیف .3

 منتور می رود انتظار که زمانی مدت حداقل مالقات؛ هر مدت زمان و تکرار مجله از )موردنیاز خاص زمانی تعهدات .4

 ؛ (آن پیشرفت و فعالیت ها مورد در منتورینگ برنامه مهاهنگ کننده به بازخورد ارائه زمان و کند؛ حفظ منتی با را خود رابطه

 . منتی /منتور جلسات حمل و مکان تعیین .5
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 برنامه انتظارات و فرهنگ با یا و نیستند مناسب شدن منتور برای افراد مهه که باشید داشته یاد به
 به کمک برای موفق منتور یک ویژگی های و مشخصات از لیستی زیر در .بود خنواهند سازگار مشا

 :می شود آورده است موردنیاز برنامه منتورهای برای که ویژگی هایی و معیارها تعیین
 
 

 

 دلسوزی و مراقبت *

   خوب شنونده *

 پایدار *

 رهربی توانایی *

   ( موقع به دادن نشان) قابل اعتماد *

   متعهد * 

   قضاوت بدون *

  (داشت خواهد نگه حمرمانه را اطالعات ) حمافظه کار و حمتاط *

   صبور *

 طبع شوخ *

   مدارا اهل *

   برجسته کاری سابقه *
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 که دادند گزارش شرکتی منتورینگ برنامه یک در شرکت کننده کارکنان از درصد 75
 تبلیغات با تالش داوطلبان و منتورها جذب برای .می خبشد هببود کار در را آن ها نگرش منتورینگ

 و مشابه سازمان های منظور مهین به .باشد گیر وقت و پیچیده پرهزینه، می تواند استخدام گسرتده
 :باشند برنامه نیاز مورد منتورهای تامین برای ارزمشندی منابع توانند می مهواره حملی

 حرفه ای و ختصصی های اجنمن•

   دانشگاه ها•

   (سازمان بازنشسته و جتربه با کارکنان) عالقه مند ویژه گروه های•

 ... و کرده اند اجرا را موفق منتورینگ برنامه که دیگری سازمان های•

منتورهامنابع تامین و جذب انتخاب   
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 .می کنند پشتیبانی برنامه ماموریت از که منتورهایی انتخاب 
 

  برتر را خود خوب منتورهای .می گذارند تاثیر منتورینگ رابطه کیفیت بر فردی انگیزه های
 به سخت شرایط در کم جتربه افراد که می کنند درک سادگی به آن ها .منی دانند منتی ها از

   .کند توجه آهنا به و دهد گوش واقعا که دارند نیاز کسی
 

 کاری برنامه  و انگیزه ها شدن، منتور نامزدهای با مصاحبه و غربالگری بررسی، مرحله در

 .شود مشخص باید آهنا شخصی

 

 ؟آورند دست به چیزی چه جتربه این از امیدوارند آن ها

 می آورند؟ منتورینگ رابطه به چیزی چه می کنند فکر آن ها 
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 منتورینگ فواید بر تاکید
 

 گزارش اغلب بزرگسال منتورهای .است جهت دو در  منتورینگ مزایای
 روش های به را آن ها زندگی آن ها، منتورینگ جتارب که می کنند

 .خبشیده است هببود ملموسی
 مثبت نقش ایفای برای دارند خودشان مورد در هبرتی احساس تنها نه آن ها 

 در بیشرت منتورینگ که می شوند متوجه بلکه دیگران، زندگی در
 و مسئولیت احساس منتورینگ .می دهد آموزش آن ها به خودشان، مورد

 روابط و کار در هبرت روحیه اساس و پایه و می دهد افزایش را آن ها موفقیت
  .می هند بنا را مهکاران و دوستان خانواده، با هبرت

 نقش پذیرش جتربه که بزرگساالنی از درصد 83می دهد نشان نظرسنجی یک نتایج
  خود منتورینگ جتربه از را شخصی ای چیز آن ها که داشتند اعالم داشته اند، را «منتور»

 بیشرتی شکیبایی و صرب شده اند، هبرتی فرد که می کردند احساس آن ها .آموخته اند
 کرده اند، پیدا افرادجدیدی با  آشنایی  فرصت های و دوستانه روابط کرده اند، پیدا

   .کرده اند کسب جدیدی مهارت های و کرده اند بیشرتی بودن موثر احساس
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 بالقوه منتورهای به رسانی اطالع جلسات برگزاری
 

 تبلیغ و ترویج برای فرصت هایی شامل باید جذب و استخدام مرحله
 جلسات برگزاری طریق از خمتلف گروه های به منتورینگ برنامه

  .باشد هدف خماطبان درباره منتورها به اطالع رسانی
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 جذب منتی ها

 برنامه در جتربه کم و متقاضی کارکنان کردن وارد برای جذب فرآیند از خبشی منتی ها جذب
 در که بگیرند تصمیم داوطلبانه آنان که است مهم منتی ها جذب مرحله در .است منتورینگ

   .کنند شرکت برنامه
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بررسیوغربالگری
بالقوهومنتیهایمنتورها  

 :دارد اصلی هدف سه غربالگری و بررسی  فرآیند
 تا دارند مسئولیت احساس و تعهد حساسیت، که افرادی کردن غربال *

 باشند؛ خوبی منتورهای
 به را برنامه منتی هایا به رساندن آسیب پتانسیل که افرادی  گذاشنت کنار *

 دارند؛ طریقی هر
   برنامه مزایای از می توانند و هستند شرایط واجد منتی ها که این از اطمینان *

 .شوند هبره مند
 نقش های در آن ها دادن قرار و آینده احتمالی منتورهای غربالگری مسئول برنامه

  باشد بیشرت برنامه در ذاتی خطر چه هر کلی، قانون یک عنوان به .است مناسب
  باید غربالگری فرآیند ، (منتی/منتور جلسات کم تر نظارت :مثال عنوان به )

 به و می خبشد هببود را منتورها کیفیت دقیق غربالگری .باشد دقیق تر
 که حالی در می کند، کمک برنامه در درگیر منتی های امنیت از اطمینان

 .می کند مدیریت نیز را سازمان مسئولیت و ریسک سطح
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داوطلبانپیشنهادی غربالگری مولفه های   

  برای مکتوب سیاستی باید سازمان شود، آغاز داوطلبان غربالگری اینکه از قبل
 .کند تدوین داوطلبان غربالگری فرآیند مستندکردن

 کند، تکمیل باید بالقوه داوطلب هر که باشد مواردی از فهرستی شامل باید سیاست این
 بررسی  تفسیر در روشن دستورالعمل های و داوطلبان صالحیت رد یا انتخاب برای رهنمودهایی

 .کیفری پیشینه های
   .شوند نگه داشته حمرمانه باید گزینش فرآیند طریق از مجع آوری شده اطالعات

 گرفته داوطلب مورد در که تصمیماتی و غربالگری فرآیند طول در که آنچه مهیشه
 می دهد نشان مستندسازی این .شوند مستند باید می آید، دست به  که اطالعاتی و می شود،

 .است کرده  پیروی احتمالی منتور هر درباره مکتوب غربالگری سیاست های از برنامه که
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 :شامل موارد زیر باشدداوطلبان باید غربالگری 
 

 درخواست کتبی؛* 

 مربوطه دیگر در زمینه سوابق کیفری؛بررسی های سوءپیشینه و بررسی * 

 ویژگی ها؛بررسی شخصیت و *

 مصاحبه رو در رو؛*

 .از شروع مهکاری و تطبیقشرکت در دوره های آموزشی پیش * 
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 نیاز به درخواست کتبی

  یک احتمالی منتورهای متام که است این غربالگری فرآیند در گام اولین
  و سن پایه، یا رتبه سطح شامل که کنند، تکمیل را کتبی درخواست

 و کنند کار او با می خواهند که است منتی ترجیحی و نظر مورد جنسیت
   .منایند مشخص مالقات زمان های برای را خود اولویت های

 می دهند مطابقت قومی گروه و جنس هم افراد با تنها را منتورها برنامه ها برخی 
 طراحی مرحله در باید تصمیم این .منی کنند را کار این دیگر برخی و

  .شود گرفته برنامه
 تطبیق در که ) خاص عالیق درخواست کننده، انتظارات بیان شامل درخواست

 .است شغلی سوابق از کاملی فهرست ، (هستند مفید منتی ها با منتورها
 پیشینه و سوابق بررسی اجازه که است تعهد یک شامل مهچنین درخواست این

 خارج وضعیت ها و ادعاها مسئولیت، عهده از کامل طور به را برنامه و می دهد،
   .می کند اعالم برنامه مقررات و قوانین رعایت برای را متقاضی تعهد و می کند
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  مصاحبه رو در رو

 از کردن حاصل اطمینان برای می شود حبث داوطلبان با منتور موقعیت درباره حضوری مصاحبه در
 .می کنند درک را برنامه انتظارات آن ها که این
 شخصی ویژگی های اینکه بر عالوه سواالت شوند، پرسیده باید که سواالتی مصاحبه از قبل

 .می شوند بررسی نیز عملی انتظارات بلکه می کنند، ارزیابی فرد در را برنامه  نیاز مورد
 

 ؟می گذارد باقی منتورینگ رابطه یک برای را کافی زمان منتور روزانه روال آیا
 آمد و رفت تا است نزدیک جلسات حمل به کافی اندازه به جغرافیایی نظر از نامزد آیا

   نکند؟ ایجاد مشکلی
 خواهد راحت می شود، ارائه و است فراهم برنامه طول در که نظارتی سطح با نامزد آیا

 ؟بود
 
  .دهد ارائه مستقیم و صریح صادقانه، پاسخ های و بپرسد سوال تا دهید فرصت متقاضی به 

 و ریسک ارزیابی داوطلبان، با مصاحبه و مرجع بررسی های غربالگری دقیق و قوی سیستم یک در
 .باشد سازمان منتورینگ برنامه منظم رویه های از خبشی باید مداوم نظارت
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 غربالگری منتورها

   :دهند نشان خود از را زیر ویژگی های است ممکن افرادی چنین .نیستند خوبی منتورهای افراد برخی

 منتورینگ؛ رابطه در بودن قدم ثابت به دادن تعهد برای نداشنت کافی وقت1.

 ؛ هستند داوطلب شغلی ترفیع و ارتقا یا مقام دالیل به رسد می نظر به2.

 نیستند؛ جدید های ایده پذیرای دارندو سخت و سفت عقاید3.

 دهد؛ اجنام آهنا برای تواند می منتی یك كه آنچه  از هستند نگران حد از بیش رسد می نظر به4.

 یا کنند؛ حل را خود گذشته مشکالت بتوانند تا باشند منتور خواهند می5.

 .ندارند برنامه نیازهای با متناسب مهارت هایی6.

 این برای متقاضی آن که است هبرت دهد، نشان را ویژگی ها این از یک هر بالقوه منتور یک اگر
 .نشود پذیرفته نقش
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 مصاحبه با منتی ها

 .مشارکت برای منتی ها صالحیت روی بر مصاحبه مترکز•

  تطابق یک ایجاد در برنامه به کمک و برنامه به منتی ها عالقه و نگرش ارزیابی•

 .مناسب

 و نیازها دسته بندی و منتی ها مورد در شخصی اطالعات مجع آوری در مصاحبه از استفاده•

  .منتورها برای برنامه سیاست های و انتظارات کلی طرح و برنامه از آهنا انتظارات
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 جهتدهیوآموزش
منتیها/منتورها  

 به می تواند نیز گزینش فرآیند از خبشی عنوان به جهت گیری ها هدایت

  یا زمان که شرکت کنندگانی کردن حذف برای مکانیزم یک عنوان

 .کند عمل ندارند، را برنامه در شرکت برای الزم انگیزه
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 جهت دادن به منتورها
  می شود داده اجازه آن ها به احتمالی، منتورهای برای تطبیق و مهکاری شروع از پیش جهت ها تعیین با
   .بگیرند خیر، یا کنند شرکت برنامه در آیا اینکه مورد در آگاهانه تر تصمیمی تا

 

 گروه یک و کنند مالقات احتمالی منتورهای با تا می شود داده فرصت این آن ها به مهچنین
   .دهند تشکیل را رمسی غیر  پشتیبانی

 

 .باشند داشته حضور منتور ها به جهت دهی برنامه های در باید برنامه کارکنان متام
 

 برنامه فرم های کردن پر مانند برنامه اجرایی مسائل به رسیدگی برای مناسبی فرصت  جلسات این
  سوابق بررسی برای آهنا موافقت اعالم فرم های و شخصی اطالعات فرم های احتمالی، منتورهای توسط

  .است کیفری
 .است منتورها آموزشی جلسات برنامه توزیع برای خوبی زمان مهچنین

  .باشد داشته وجود جهت دهی ها پایان در پاسخ ها و سواالت برای کافی زمان دهید اجازه
 را منتور یک مسئولیت های و نقش ها نیز و منتورینگ برنامه اهداف وضوح به باید احتمالی منتورهای

   .کنند درک
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 درباره و می شوند؛ بیان انتظارات و مسئولیت ها نقش ها، می شود، اجنام برنامه بر مروری منظور این برای
 .می شود حبث موقعیت ها انواع مدیریت چگونگی

 
 :است زیر موارد شامل کار دستور

 
 اهداف؛ و ماموریت مجله از برنامه، بر مروری *
 مشخص را برنامه الزامات و انتظارات که منتور شغل شرح مجله از موفق، منتور ویژگی های *

 می کند؛
 و گزینش فرایندهای زمان مدت طول و تناسب الزامات گزینش، فرآیند شایستگی، توصیف *

 تطبیق؛
 ؛ (استمرار و تکرار انعطاف پذیری، انرژی، زمان، ) انتظار مورد تعهد سطح *
 مشارکت؛ پاداش های و مزایا *
 مسئولیت ارتباطات، خصوصی، حریم بر حاکم سیاست های مجله از برنامه، سیاست های از خالصه ای*
 و ارزیابی؛ و
 .اینرتنت از استفاده مجله از امنیت، و ایمنی *
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 منتور آموزش

 کمک روش چند به برنامه موفقیت به منتورها مداوم و اولیه آموزش در سرمایه گذاری
 :باشد زیر موارد به دستیابی برای منتورها به کمک برای باید آموزش .می کند

 آورید؛ دست به بیشرتی مهارت منتورینگ مراقبتی روابط توسعه در *

 شدن حساس تر حنوه و هستند مواجه آن با آن ها منتی ها که موانعی و چالش ها مورد در *

 بگیرید؛ یاد منتی ها، بر آن ها تاثیر و چالش ها آن به

 دست به را خود منتی ها زندگی در تفاوت ایجاد برای آن ها توانایی به نفس به اعتماد *

 .کرد خواهد حفظ و حتریک را برنامه این برای آن ها شوق و شور که آورید،



SLIDESMANIA.COM 

 آموزش شوند، داده تطبیق منتی ها با اینکه از قبل که می شوند موفق زمانی منتورها

 .کنند دریافت پشتیبانی و کوچینگ خود حضور مدت متام در و ببینند کامل

 ثابت برنامه های از حاصل جتربه .کنند ایفا را زیادی نقش های می توانند منتورها

 اجنام معمول طور به منتورها که می دهد نشان را اصلی وظیفه چهار منتورینگ،

 داده پوشش باید منتورینگ اصلی وظیفه چهار این اولیه، آموزش های طول در .می دهند

 :شود

   .مثبت شخصی رابطه یک ایجاد1.

   .مهارت ها رشد برای منتی ها به کمک2.

   .موردی مدیریت در کمک3.

   .فرهنگی و اجتماعی گروه های دیگر با تعامل توانایی و آگاهی افزایش4.
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   .مثبت شخصی رابطه یک ایجاد1.
 

 حد چه تا منتی و منتور که دارد این به بستگی منتورینگ رابطه هر کیفیت
 فرد با رابطه .کنند اعتماد هم به و بگذارند احرتام هم به بشناسند، را یکدیگر

 .است منتی فردی رشد در عامل مهم ترین محایت کننده
 و وقت است مایل دلسوز و باجتربه فرد یک که می شوند متوجه وقتی اغلب منتی ها

 برای .می آورند دست به ارزمشندی حس کند، سرمایه گذاری آن ها برای را خود انرژی
   شامل باید آموزش ها ، یابد توسعه مثبت شخصی رابطه یک اینکه از اطمینان

 که نبایدهایی و بایدها منتورینگ، رابطه یک عمر چرخه موثر، ارتباطی مهارت های
 منتی ها است ممکن که عاطفی مسائل با مواجه چگونگی بداند، باید منتور

  به دادن پایان چگونگی و دشوار وضعیت های مدیریت چگونگی باشند، داشته
  .باشد منتورینگ، رابطه یک

  تا است احتمالی منتورهای به کمک برای موثر روش یک (نقش ایفای) نقش آفرینی
 .بیایند کنار مسائل این با چگونه بیاموزند
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   .مهارت ها رشد برای منتی ها به کمک .۲
 

 را خود مدیریتی مهارت های تا کنند کمک منتی ها به می توانند منتورها
 توسعه را مدت بلند برنامه ریزی و ارزش ها شفاف سازی تصمیم گیری، مانند
 توامنندسازی و اقتصادی استقالل می تواند منتی مهارت ها، این طریق از .دهند

  .آورد دست به را خود شخصی
  به چگونه که داد آموزش منتورها به باید مهارت ها، این توسعه تسهیل برای

  تا کنند کمک منتی

 کنند؛ ایجاد را خود ارتباطی مهارت های
  و کنند؛ مدیریت را خود زمان 

 .کنند تعیین را خود اهداف
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   .موردی مدیریت به کمک .۳
 

  برای موجود اجتماعی خدمات مورد در می توانند منتورها آموزش، طریق از
 منتی های به برنامه، کارکنان با مهکاری در و شوند مطلع منتی ها

 .باشند داشته دسرتسی خدمات این به تا کنند کمک خود
 چیزی چه که بفهمند تا  کند کمک منتورها به باید مهچنین آموزش 

 است، نیاز مورد منتورینگ برنامه مهاهنگ کننده به گزارش برای
  تاثیر منتی امنیت بر می تواند که را چیزی هر آن ها منتی باید آیا

 .بگذارد اشرتاک به را می گذارد
 بدانند تا کند کمک احتمالی منتورهای به باید آموزش این، بر عالوه 

 تا دهند ارائه برنامه مهاهنگ کننده به منظم طور به باید اسنادی چه
 شامل باید اسنادی چنین .کنند تسهیل را رابطه بر موثر نظارت

 .باشند ماهانه فعالیت گزارش های
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 .فرهنگی و اجتماعی گروه های دیگر با تعامل توانایی و آگاهی افزایش .۴
  

 مسائلی مهچنین و فرهنگی چند مسائل هبرت درک در منتورها به باید آموزش
  ویژگی های .کند کمک می گذارند، تاثیر منتی بر حاضر حال در که

 مورد باید منتی ها خمتلف گروه های با کار حنوه مورد در اسرتاتژی ها و منتی ها
 .گیرند قرار توجه
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  منتورها آموزش دوره در کامل طور به مذکور وظیفه چهار باید  که حالی در
 منتورهای آموزشی نیازهای و برنامه اهداف براساس را آن ها باید شود، داده پوشش
 .کرد اولویت بندی برنامه

 آن ها .شود محایت آن ها از و شود داده آموزش برنامه منتورهای به یک بار ماه سه هر
  به جتربیات و شوند مبادله نظرات شوند، پرسیده سوال ها تا شوند مجع هم دور

   .شوند گذاشته اشرتاک
 جتارب تا شود دعوت سابق منتی های و منتورها مانند مهمان سخنرانان از ،مهچنین

 (افزایی هم)  " اطالعات دادن و گرفنت" چیزی چنین .بگذارند اشرتاک به را خود
   .می کند کمک پشتیبانی گروه و منتورها از شبکه ای ایجاد به

 و راهنمایی برای می توانند که بدانند باید برنامه منتورهای این، بر عالوه
 به خود منتورینگ روابط در مشکالت بروز صورت در کمک

 .کنند مراجعه برنامه مهاهنگ کننده



SLIDESMANIA.COM 

 :است زیر موارد شامل  منتورها مداوم آموزش برای بیشرت موضوعات
 
 

 ارزش ها؛ وضوح *

 مشکالت؛ حل *

 مشاوره؛ مهارت های یادگیری *

 منتی ها؛ درک *

  و رهربی؛ مهارت های یادگیری *

 .احساسی مشکالت درک *
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 منتی آموزش و جهت تعیین
 شرکت  منتورینگ برنامه در که منتی هایی از انتظارات منتی ها، به جهت دهی در

 به تفاهم سو احتمال تا شود مشخص مسئولیت ها و نقش ها .شود بیان می کنند،
 .برسد حداقل
 مورد در خود نگرانی های به رسیدگی برای فرصت به نیاز منتی ها این، بر عالوه

  .بگذارید منتی جای را خودتان آموزشی، برنامه هتیه در .دارند منتورینگ
 

 :دهد پاسخ  زیر سواالت مانند سواالتی به باید جهت دهی

 کیست؟ می گذارم وقت او با من که شخصی *

 دهد؟ اجنام می تواند کاری چه من برای منتورینگ *

 شد؟ خواهد صرف منتورینگ برای زمان چقدر *

 دارد؟ را ارزشش تالش و وقت مهه این آیا *
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 برنامه از هنایت در تا می خواهند منتورینگ برنامه از آنچه مورد در تا شود داده فرصت این منتی ها به
 بشناسند را یکدیگر تا شود برنامه ریزی آن ها برای زمانی مهچنین، .کنند صحبت شوند، خارج

   .منتی هاکنند دیگر با مشرتک حس ایجاد به شروع و
 

 :است زیر قرار به منتی ها به آموزش یا دادن جهت در بیشرت موضوعات
 

 ؛باشند داشته منتورها از - باشند داشته نباید انتظاری چه و - انتظاری چه *

 ؛ (دادن گوش مهارت های و وجود ابراز تدافعی، غیر اظهارات ) پایه ارتباطی مهارت های *

 ؛ (کنند کمک آن ها به می توانند منتورها که مشکالتی فعالیت ها، ) منتورها با تعامل راه های *

 چه ،منی رود پیش (تعارض حل و مساله حل ابتدایی مهارت های ) منتور یک با کارها که زمانی *

 .کرد باید
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 انطباق
منتیها/منتورها  

  زمینه در شده ذکر ویژگی های به توجه منتورها، مناسب ترین با منتی ها دادن تطبیق در
 اطمینان باید بالقوه، تطبیق های بررسی هنگام .است ضروری «منتورینگ موفق رابطه»

 : احتمالی منتی و منتور که کرد حاصل
 

 .می کنند برآورده را منتورینگ برنامه بودن شرایط واجد معیارهای *

  در زبانی، نیازهای سن، جنسیت، :می گذارند اشرتاک به را زیر ویژگی های مهه یا برخی *

 و خوی؛ و خلق و زندگی جتربه جغرافیا، عالیق، نیازها، بودن، دسرتس

 .هستند منتورینگ رابطه و تطبیق شرایط به متعهد *
 



SLIDESMANIA.COM 

 .است آماده سازی نیازمند منتی ها با منتورها موفقیت آمیز تطبیق
 
 :دهند اجنام را زیر موارد تا شود داده فرصت منتی ها و منتورها به 
 

  تطبیق؛ با رابطه در آهنا شخصی ترجیحات و نیازها کردن بیان•

 می شوند؛ اختاذ تطبیق تصمیمات چگونه اینکه دانسنت•

 تطبیق منطقی، تالش یک از پس اگر دیگر، تطبیق درخواست امکان•

 .نباشد رضایت خبش اصلی



SLIDESMANIA.COM 

 استفاده از معیارهای تعیین شده 
 است ممکن که ،شود استفاده تعیین شده پیش از معیارهای از باید منتی ها، با منتورها تطبیق در

 :باشد سازگاری نقاط این شامل
 و مشخص سن یک جنسیت، یک خواستار منتی ها و منتورها است ممکن .شخصی اولویت های1.

 .شوند مشرده حمرتم درخواست ها این امکان صورت در باید .باشند دیگری ویژگی یا
 رویکردی منتور آیا .خورده اند گره هم به رفتاری و شخصیتی سبک های .منش و وخو خلق2.

 سبک به را پاسخ هبرتین که منتی ای با را منتور دارد؟ تر رمسی یا خانوادگی دهنده، پرورش
 .دهید تطبیق می دهد، منتور خاص

 شباهت ها براساس که تطبیق هایی بود، خواهد برابر چیز مهه .زندگی عالیق و جتارب3.
 روابط به منجر معموال  (... و زندگی سبک سرگرمی ها، مثال عنوان به ) می گیرند صورت

   .می شوند قوی
 جفت .باشد تطبیق فرآیند در مهمی عامل است ممکن نژاد برنامه، اهداف به بسته .نژاد4.

 این .شود باعث را بیشرتی صراحت و صداقت می تواند نژاد یک منتی با منتور تطبیق و کردن
 ضروری طوالنی مدت و اعتماد قابل رابطه یک ایجاد در منتی ها و منتورها بین قوی ارتباط نوع

 .است
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 انتخاب را خود منتور تا می دهند اجازه منتی ها به برنامه ها برخی
   .کنند

 بر روابط طبیعی تر شکل گیری به می تواند انتخابی-خود
   .کند کمک متقابل عالقه اساس

 اولویت که باشد معنی این به است ممکن این منفی، جنبه در
 منتور به ( ها منتی شخصی ترجیح اساس بر منتور انتخاب) دادن
 و انتخاب با که منتی هایی یا منتورها .نیست احرتام قابل

 .شوند ناامید  است ممکن منی شوند، جفت را خود اول گزینه
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 برگزاری جلسه معارفه بین منتورها و منتی ها

 آن ها از یک هر به خود، منتی با منتور یک تطبیق از بعد
  نوع .می شود داده دیگری درباره پایه ای اطالعات

 که منتورینگی نوع به می شود بدل و رد که اطالعاتی
 جفت های اگر مثال، عنوان به .دارد بستگی می دهید ارائه

 ،می کنند مالقات مشخصی حمل در مواکدا منتورینگ
 مشاره تلفن ها و منزل آدرس های اشرتاک گذاری به نیازی
 و است حمور جامعه برنامه اگر دیگر، سوی از .ندارد وجود

 اطالعات باید ،می دهد را جامعه در مالقات اجازه جفت ها به
 .گیرد قرار دیگری اختیار در آهنا شخصی متاس

 تعیین که دارد بستگی برنامه مهاهنگ کننده به این
 را برنامه ریزی هبرتین توان می چگونه بار اولین برای کند

 صورت به می توانند جفت ها .داد اجنام منتی ها و منتورها برای
  برنامه ها از برخی .کنند مالقات جداگانه یا گروهی
   .می کنند برگزار گروهی  جلسه ای
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  در مشارکت ضوابط و شرایط منتی ها و منتورها که کنید حاصل اطمینان
 .باشند موافق آن با و کرده درک را برنامه

 
 به متعهد آن در که کنند امضا را توافقنامه ای باید شرکت کنندگان مهه

 حمرمانه متاس ها، تکرار و دفعات آموزش، مورد در برنامه دستورالعمل های از پیروی

 دستورالعمل ها این تقویت برای خوبی زمان اول جلسه .بودند جلسه مستندات و بودن

 .می کند هیجان زده جدیدشان رابطه مورد در را آن ها و است منتی ها و منتورها با
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 منتی ها و منتورها جمدد تطبیق
 

 ، (برعکس یا ) کنید تالش دیگری منتی با منتور یک جمدد تطبیق برای اینکه از قبل
 امکان آن ها دوی هر برای آیا که کند حبث و مالقات فرد دو هر با باید برنامه مهاهنگ کننده

 .خیر یا دارد وجود تغییراتی ایجاد با آن ها تطبیق هببود
  دوره روی بر کنید، امتحان و پیشنهاد را جدید منتی/منتور جفت یک که این از قبل است ممکن

 یادگیری به نیاز یا و است عصبانی طرفین از یکی اگر خصوص به کنید، پافشاری اسرتاحت
  .دارد بیشرت تعاملی مهارت های

 شوند، مهاهنگ دیگری فرد با که این از قبل که است مهم منتی برای هم و منتور برای هم این
 به را منتور انرژی که باشد نیاز است ممکن .باشند داشته را خود قبلی رابطه شدن متام احساس

 به کردن کار به قادر برسد نظر به فرد آن اگر دهید سوق دیگری نقش در شدن داوطلب مست
 داوطلب یک مشارکت به باشد الزم است ممکن موارد، برخی در .نیست تک به تک منتور یک خوبی

 .شود داده خامته کلی طور به
 .شد خواهند مواجه شکست با تطابق ها از برخی تالش ها، متام وجود با
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 برگزاریجلساتمنتورینگ
طبقضابطههاوویژگیهایبرنامه  

 فراهم کردن مکان ها و موقعیت های امن

 طبق بر منتورینگ جلسات برای را منتی ها و منتورها
 .بیاورید هم گرد برنامه، در شده تعیین پارامرتهای

 در برنامه شرکت کنندگان که است مهم بسیار
 و جلسات .کنند مالقات راحت و امن مکان های
 روابط توسعه زمینه ساز منتورینگ فعالیت های

 را منتی ها و منتورها بین مراقبتی و اعتماد قابل
 .می دهند تشکیل
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 :می شود اجنام  زیر کارهای منتورینگ موفق برنامه های  در
 

 کردن وارد .شرکت کنندگان و داوطلبان میان در تعلق و مالکیت حس ایجاد *
 .برنامه فعالیت های برنامه ریزی فرآیند در شرکت کنندگان

 
 تعامل و پشتیبانی را برنامه اهداف که گروهی فعالیت های از ترکیبی از محایت*

 .یک به یک فعالیت های بر عالوه می کنند، تشویق را شرکت کنندگان مهه میان
  و می دهد پرورش منتی برای هم و منتور برای هم را مشرتک حس گروهی فعالیت های

 .می کند فراهم منتی برای قوی محایتی سیستم یک و منتور از رمسی غیر  پشتیبانی
 اجتماعی، مهکاری میدانی، سفرهای از عبارتند گروهی فعالیت های از منونه هایی

  رویدادهای و جوایز ،فرهنگی/تفریحی رویدادهای اجتماعی، خدمات پروژه های
 .مهارتی کارگاه های و شناختی



SLIDESMANIA.COM 

ارائهپشتیبانی،کنرتل،هدایتو
 نظارتمداومبرروابطمنتورینگ

  بیشرت چه اگر .منی افتد اتفاق تنها منتورینگ موفق روابط
  تا می برند لذت جتربه این از کافی اندازه به منتورینگ جفت های

 باعث که می رسند بن بست به آن ها از برخی اما دهند، ادامه را آن 
 به .کنند شک دادن ادامه برای خود متایل به نسبت آن ها می شود

 این .است مهم بسیار مداوم نظارت و محایت که است دلیل مهین
 صورت به می تواند نظارت و محایت

 برای مداوم آموزشی فرصت های ارائه•
 طیف روی بر برنامه شرکت کنندگان

 یا و موضوعات از گسرتده ای
  ارائه و برنامه شرکت کنندگان با منظم ارتباط•

 .باشد پشتیبانی
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 ارتباط منظم با شرکت کنندگان برنامه و ارائه پشتیبانی

 برای منتور هر با تطبیق اول هفته دو طول در برنامه مهاهنگ کننده متاس
 هر آینده ماه چند در سپس و ،رابطه پیشرفت اوضاع چگونگی از آگاهی

  .شود پیگیری یکبار هفته دو
 .شود اجنام شخصی صورت به یا و ایمیل تلفن، طریق از می تواند متاس
 مهاهنگ کننده است، پیشرفت حال در رابطه می رسد نظر به که زمانی
 حاصل اطمینان تا بگیرد متاس منتورها با ماه در یک بار است ممکن برنامه
 که مشکلی هر به و می دهد ادامه خود پیشرفت به تطبیق که کند

 .کند رسیدگی آید پیش است ممکن
 منتورها با تعامل و مشاهده شرکت کنندگان از محایت برای دیگر روش

 .است برنامه ریزی شده فعالیت های طول در منتی ها و
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 .بگذارند اشرتاک به را خود پشتیبانی و ایده ها تا کنید مجع هم دور را منتورها

 مورد در حبث برای تا شود برنامه ریزی منتورها از گروهی برای منظم فرصت های

   .آیند هم گرد شدن اجتماعی و مشرتک مشکالت

  نظر در آن ها برای  سازی شبکه و مداوم آموزش حبث، مساله، حل برای الزم زمان

 تقسیم خاص موضوعی با خبش هایی به جلسه هر است ممکن .شود گرفته

   . (مساله حل مثال، برای ) شود داده اختصاص فعالیت یک به جلسه یک یا شود

 برای بازخورد از .شود گرفته نظر در نیز منتی ها با مشابه جلسات برگزاری

 .کنید استفاده منتی / منتور ماندگاری افزایش و خود برنامه اصالح
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 مثبتحل مشکالت و ارائه بازخورد شکایات، برای مدیریت ایجاد فرآیندی 
 
 

 دادن جمدد تطبیق ،نارضایتی ها و شکایات مدیریت برای رمسی فرآیندی

 خامته و حبران ها به رسیدگی فردی، بین مشکالت حل منتی ها، و منتورها

 اطمینان .شود ایجاد می رسند پایان به موعد از پیش که روابطی به دادن

 می کنند درک را فرآیند وضوح به شرکت کنندگان مهه که شود حاصل

 .می شوند نگهداری حمرمانه پرونده یک در مربوطه اسناد و



SLIDESMANIA.COM 

.کمک به منتورها و منتی هایی که رابطه آهنا کار منی کند  

  غیرقابل پیش بینی کاری منتی شرایط در مثبت تغییر ایجاد برای کردن کار
 خلق شامل منتورینگ که آجنا از .نیست آسان مهیشه منتورینگ و است،

  شده جریحه دار احساسات و ناامیدی ها بروز امکان است، جدید شخصی رابطه ای
 .دارد وجود

 قرار بررسی مورد می آیند بوجود تفاهم سو دلیل به که مشکالتی از بسیاری
 مذهبی یا قومی فرهنگی، تفاوت های از ناشی تفاهم ها سو این اغلب .منی گیرند

 رسیدگی برای مشخص روند یک مسائل، شدن مطرح از قبل که است مهم .هستند
   .باشد داشته وجود جفت یک در بالقوه درگیری های به

 صحبت صادقانه و آزادانه تا کند تشویق را منتی و منتور که شود ایجاد سیاستی
 (تعارضات) کشمکش ها یا سواالت از را برنامه مهاهنگ کننده فورا و کنند،

 .سازند مطلع شان رابطه در
 به کمک می شوند روبرو مشکالتی با منتورینگ جفت زمانیکه اولیه هدف
  به بستگی محایتی و سامل روابط .است خود تفاوت های موفقیت آمیز حل برای آن ها

 .دارد برنامه کارکنان و منتورینگ  جفت های بین مسائل، صریح بیان و تعامل
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 :کنید منتی هاکمک و منتورها به زیر روش های به می توان مهچنین
 

 جداگانه؛ طور به منتی و منتور کوچینگ *

 بیاورید؛ هم گرد واسطه حضور با حبثی برای را آن ها *

 دهید؛ ارجاع منتورها از پشتیبانی گروه یک به را مشکل  *

 .دهید ارجاع منتی ها از پشتیبانی گروه یک به را مساله *
 

 جدید جفت و تطبیق یک که منتی هایی یا و منتورها درباره ی هنایت، در
 هوشیار نیستند، سازگار خود سوم یا دوم منتی یا منتور با یا و می خواهند

 اشاره دیگری مشکالت به است ممکن آن ها شکایات .باشید
 . باشد داشته
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تاییدوقدردانیازمهه
 شرکتکنندگاندربرنامه

 قابل دستاوردهای شناخنت رمسیت به و مشارکت ها تایید
 برنامه)آموزشی حمیط یک از مهم مولفه ای توجه

 عمومی شناخت هم .است ارزش با و ایمن سامل، (منتورینگ
 اجنام خوبی به که کاری برای اختصاصی های تقدیر هم و

 پرورش را تیم روحیه می کند، تقویت را روحیه شده است
 روابط در حضور استمرار) ماندگاری نرخ و می دهد

 به کارکنان و منتی ها منتورها، میان در را (منتورینگ
 .می برد باال یکسان طور
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کردنبهمنتورهاومنتیهاکمک
خامتهدادنبهروابطوپایانبرنامهدر

 :برسند پایان به دلیلی هر به است ممکن و می کنند تغییر زمان طول در منتورینگ روابط
 
 آیند؛ منی کنار هم با منتی و منتور •

 شوند؛ می خارج برنامه از منتی یا منتور یا •

 منتقل دیگری شهر به منتور) کند می غیرممکن یا دشوار را رابطه ادامه زندگی شرایط •
 یا منتور برای زندگی موقعیت های و شرایط یا خانواده های مسئولیت در تغییراتی یا شود می

 ؛(افتد می اتفاق منتی

 به نیازی دیگر بنابراین خاص، منتوری با رسد می خودکفایی از سطحی به منتی • 
 نیست؛ منتورینگ

 .یابد می پایان برنامه •
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 :می رسد پایان به که رابطه ای
 :است شده گرفته منتورینگ رمسی روابط به دادن پایان برای تصمیم وقتی

 مطلع امر این از منتی آن از پیش و تعیین مشخص تاریخ یک جلسه آخرین برای •
 .می شود

   .باشد حامی و صریح ، صادق باید منتور رابطه، پایان دلیل از نظر صرف •
 .می شود صحبت رابطه به دادن پایان دالیل درباره •
  خامته مورد در خود احساسات و منتی به نسبت خود احساسات و افکار درباره منتور •

 .می کند صحبت رابطه
 .می کند تشویق کار مهین به را خود منتی منتور، •
 آینده در که آنچه مورد در خصوص به ،باشد محایت گر و مثبت نگر باید منتور •

 بیاید؛ پیش منتی تان برای است ممکن
 با خود منتی برای جایگزین منتور یک مورد در او باشد، مناسب منتور نظر به اگر •

 و .می کند صحبت برنامه رابط
 ، مثال عنوان به) نکند عمل آهنا به است ممکن که بدهد هایی قول نباید منتور •

 .(بود خواهید متاس در اینکه
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 مراحل ضروری یک برنامه منتورینگ ایمن و اثرخبش

4 3 2 1 

 مرحلهچهارم
 ارزیابی برنامه 

 مرحلهدوم
 مدیریت برنامه

 مرحلهسوم
 اقدامات برنامه 

 مرحلهاول
برنامهطراحی و برنامه ریزی   

 برنامه فرآیند دقیق سنجش برای برنامه ای *
 شده اجرا منتورینگ

 مورد نتایج آیا اینکه ارزیابی برای فرایندی *
   خیر؛ یا داده اند رخ انتظار

 منعکس را ارزیابی یافته های که فرآیندی *
 مناسب گروه های میان در را آن ها و می کند

 .می کند توزیع
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تعیین معیارها و روش های ارزیابیچگونگی : چهارم مرحله   

 ارزیابی باید ها برنامه هستندکه بسیاری دالیل مجله از زیر موارد .است برنامه ارزیابی منتورینگ، برنامه در مرحله آخرین
 :دهند اجنام

 

 برنامه ها؛ و منتورینگ روابط در اثرخبش جتربه های از درک افزایش *

 آن ها؛ از پشتیبانی کننده هنادهای مقابل در برنامه ها کردن پاسخگو و مسئول برای *

 دریافت کنندگان مستحق ترین یا سزاوار ترین شناسایی مثال برای ) منابع موثر ختصیص ترویج *

 ؛ (نادر کمک هزینه های

 مداخالت؛ از ناخواسته خمرب اثرات از جلوگیری برای *

 مداوم؛  کیفیت هببود فرآیند /بازخورد طریق از برنامه ها اثرخبشی افزایش *

 طرح در فردی روابط ارزیابی هنگام در منتی ها و منتورها موردی، مدیران برای مستقیم مزایای ایجاد *

 .ارزیابی
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 :می شوند اجنام  زیر کارهای برنامه، اثرخبشی و کیفیت از اطمینان برای
 

 برنامه؛ فرآیندهای اندازه گیری برای برنامه ای ایجاد *

   و انتظار؛ مورد نتایج ارزیابی برای برنامه ای ایجاد *

 .ارزیابی یافته های انتشار و انعکاس برای فرآیندی خلق *

 اندازهگیریفرآیندبرنامه

ارزیابیفرآیندموردانتظار

فرایندیایجاد  
برایانعکاسوانتشاریافتهها  



SLIDESMANIA.COM 

 هر به باید ،کرد ارزیابی را آن اثرخبشی بتوان حد چه تا که دارد بستگی این به برنامه هنایی موفقیت
 با .است تعیین شده مقاصد و اهداف به رسیدن حال در برنامه که داد نشان و کرد توجه ضعف گونه
   :داد اجنام را زیر کارهای می توان جامع ارزیابی فرآیند

 
 اهداف به آیا اینکه مورد در شرکت کنندگان و برنامه کارکنان به (عینی)هدفمند بازخورد ارائه *

 خیر؛ یا می یابند دست خود

 افزایش را انگیزه و می کنند تضمین را متجید و حتسین که عطفی نقاط و دستاوردها شناسایی *

 می دهند؛

 ؛شوند اصالح آن ها تا کردن مطرح زود کافی اندازه به را مشکالت *

 تان؛ برنامه پاسخگویی درباره برنامه حامیان و مالی تامین کنندگان به دادن اطمینان *

 و است؛ محایت سزاوار و است حیاتی مشا برنامه که جامعه ای در اعتبار کسب *

 .کند کمک دیگران به بتواند برنامه تا کنید کمی گونه ای به را جتربیات *
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 اندازهگیریفرآیندبرنامه

 :باشد زیر موارد شامل باید برنامه فرآیند ارزیابی برای مشا برنامه
 

 ساعت های مانند داوطلبان، وفاداری و برنامه اجرای قابلیت شاخص های انتخاب *

  و رابطه؛ مدت زمان و جلسه تکرار و استمرار آموزش،

 .مشخص داده های مدیریت و مجع آوری برای سیستمی ایجاد *
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ارزیابیفرآیندموردانتظار

 :باشد زیر موارد شامل باید انتظار مورد نتایج ارزیابی برای برنامه
 

 انتظار؛ مورد نتایج کردن مشخص *

 پرسشنامه ها، مانند نتایج، اندازه گیری برای مناسب ابزارهای انتخاب *

 مصاحبه ها؛ و نظرسنجی ها

 .ارزیابی طرح یک اجرای و انتخاب *
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فرایندیایجاد  
برایانعکاسوانتشاریافتهها  

 :مرحله هنایی ارزیابی برنامه شامل فعالیت های زیر است
 

 ویافته های ارزیابی؛ براساس اقدامات اجرایی آن طراحی برنامه و اصالح *

 و گذاران سرمایه ،برنامه در مشارکت کنندگان به گزارش ها انتشار و هتیه*

 . (فصلی هبینه، ساالنه، حداقل، ) رسانه ها و مالی تامین کنندگان
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 برنامه ارزیابی انواع
 .نتیجه ارزیابی و فرآیند ارزیابی :دارد وجود برنامه ارزیابی اصلی نوع دو

 و هدف با مطابق برنامه آیا که دارند مترکز موضوع این بر فرآیند ارزیابی های
 هر به رسیدگی برای تغییرات آیا و می شود، جتربه چگونه می شود، اجرا خواسته

 حفظ و استخدام و جذب در مشکالت مثال، عنوان به ) است نیاز مورد مشکلی
 . (برنامه مدیریت باالی هزینه ،زیادکارکنان جاجبایی منتورها،

 
 .کند می مترکز وجود، صورت در برنامه ها، تأثیرات روی بر نتایج ارزیابی های

 اند ندیده آموزش که باکسانی را شده منتور منتی های است ممکن طراحی ها
  بررسی را منتورینگ رویکردهای بین تفاوت های است ممکن یا کنند مقایسه

 سواالت به می تواند و است ضروری نظارتی-خود برای نوع این از اطالعات .کنند
 .بپردازد روابط و برنامه ها مورد در کلیدی
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 مصاحبه ها، از داده هایی شامل معموال منتورینگ برنامه های فرآیند ارزیابی
 :می کند روشن را زیر زمینه های که است برنامه سوابق یا / و نظرسنجی ها

 
 جدید؛ تطبیق های تعداد •

 فعالیت ها؛ انواع •

 تطبیق ها؛ ( استمرار) مدت طول •

 و جلسات؛ زمان مدت و تکرار دفعات •

 .رابطه از برداشت و درک •
 سواالت به می تواند و است ضروری نظارتی-خود برای نوع این از اطالعات
 .دهد پاسخ روابط و برنامه ها مورد در کلیدی
 برای فزاینده ای طور به نتایج ارزیابی اطالعاتی، چنین امهیت علی رغم

 .شده است مهم پاسخگویی
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 نظرسنجی ها، از داده هایی شامل معموال منتورینگ برنامه های نتایج ارزیابی
 :است زیر موارد مجله از غیره، و سوابق مصاحبه ها،

 
 .آهنا روانشناختی عملکرد و رفتار ،منرات از منتی ها گزارش های •

 .جلسات در منتی ها  رفتار از منتورها گزارش •

 ؛ منتی ها پیشرفت و خوب وضعیت از منتورها گزارش •

 و مهکاران؛ با منتی ها روابط •

 اخذ و دوره پایان تا کامل طور به را منتورینگ روابط که جفت هایی نرخ •
 .می رسانند پایان به و می دهند ادامه گواهینامه
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 نتایج ارزیابی مورد در نکاتی
 

 نتایج گیری اندازه
 
 : که کنید انتخاب را نتایجی •

 ؛(باشند برنامه تأثیر حتت و) باشند برنامه به مربوط نتایج منطقی ترین1.

 و هستند؛ نتایج دارترین معنی2.

 .هستند کننده جماب و متقاعدکننده برنامه در سرمایه گذاران برای3.
 

 و کارکنان که متوسط، موفقیت های از گزارشی است هبرت .بودن واقع بین •
 "بزرگ های پیروزی" بر اینکه تا شود هتیه می دارند، نگه انگیزه با را سرمایه گذاران

 تضعیف باعث موفقیت، عدم صورت در و باشند واقعی غیر است ممکن که شود، مترکز
 .می شوند شرایط شدن بدتر و روحیه

 

 انتظار کافی اندازه به و اند، کرده مالقات منتورها و منتی ها که مدتی از پس ها داده •
 .می شود آوری مجع باشد، داده رخ منتی ها در تغییرات برخی که می رود
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   داده ها منابع تعیین
 

 منتورها، منتی ها، از گزارش هایی مجله از متعدد، منابع از اطالعات کسب *

 .غیره و (پرونده ها مسئوالن)برنامه کارکنان

 . (نگرش ها منرات، مثال، برای ) کنید انتخاب نتیجه یک تنها جای به را معیار چندین *

 .استاندارد پرسشنامه های از استفاده *
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 نتیجه ارزیابی نوع انتخاب
 

 . جتربی شبه طرح های و گروهی تک طرح های :هستند عمده نوع دو از کلی طور به نتایج ارزیابی

 Single-group designs: 
 

 ارزیابی انواع رایج ترین و ساده ترین گروهی تک طرح های
 به نیاز و هستند هزینه پر و دردسرساز کم تر آن ها .هستند

 روش های به نسبت تکمیل برای کمرتی تالش
 یک گروهی تک ارزیابی از مثالی .دارند بلند پروازانه تر

 در شرکت کنندگان برای که است پرسشنامه
  برنامه از بعد و قبل یا  (آزمون -پس فقط ) برنامه تکمیل

 .می شود اجرا  (آزمون -پس / آزمون -پیش )
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Quasi-experimental designs: 
 

 کمک ارزیاب ها به (آزمایشی شبه) جتربی شبه طرح های
 باعث واقعا برنامه این آیا که دهند تشخیص تا می کند

 از و خیر، یا می شود برنامه شرکت کنندگان در تغییر
 استفاده احتمالی بی نظمی های بردن بین از برای کنرتل ها
 آزمون -پیش یک آزمایشی شبه طرح یک از مثالی .می کنند

 در آزمون-پس یک و می شود اجرا برنامه ابتدای در که است
 یک و هدف منتورینگ گروه، دو هر برای برنامه پایان

 دریافت منتورینگ که مهسان مقایسه گروه
 .منی کنند
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 برنامه هببود برای ارزیابی داده های از استفاده
 
 .می کند استفاده داخلی رویه های و سیستم ها هببود برای ارزیابی نتایج از برنامه•

 .می کند استفاده منتی ها برای مطلوب نتایج افزایش و هببود برای ارزیابی نتایج از برنامه•

 .می شود استفاده آینده شرکای و احتمالی داوطلبان برای برنامه بازاریابی در ارزیابی نتایج از•

 .می شود استفاده برنامه پایداری و بودجه افزایش برای ارزیابی نتایج از•

 .می کند استفاده و تفسیر صادقانه را ارزیابی نتایج برنامه،•

 .می شوند اصالح ارزیابی یافته های براساس آن اجرایی اقدامات و برنامه طراحی•

 و مالی تامین کنندگان برنامه، در مشارکت کنندگان به ساالنه صورت به حداقل گزارش ها•

 .می شود ارائه رسانه ها


