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چکیده

ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در  دانشگاههای علوم 

پزشکی کالن منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم

نساء گلپایگانی1، فرشیده ضامنی2*، رضا یوسفی سعید آبادی3

زمینه و هدف: اساتید نقش مهم و غیر قابل انکاری در تحقق اهداف آموزشی و ایجاد موفقیت ایفا می کنند. لذا هدف 

پژوهش حاضر ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در  دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک با 
رویکرد دانشگاههای نسل چهارم است. 

روش بررسی: پژوهش کاربردی حاضر در سال1398-99  با رویکرد ترکیبی )کیفی و کمی( با طرح اکتشافی انجام شد.. جامعه 

آماری در بخش کیفی به تعداد 14 نفر از اساتید هیات علمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از 1851 

نفر از اعضای هیات علمی و حق التدریس دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر با روش نمونه گیری 

تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازدو پرسش نامه محقق ساخته منتورینگ با رویکرد 

توسعه دانشگاه های نسل چهارم و آموزش پاسخگو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده  ها از آزمون  های تحلیل مسیر و معادالت 

ساختاری در قالب نرم افزار های SPSS21 و PLS 3.2. استفاده شد. 

یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که  براساس ضرایب مسیر، بار عاملی 0/520 بین منتورینگ و 

آموزش پاسخگو برقرار است و مقدار آماره  )204/11( در خارج بازه  )2/58 و 2/58-( قرار دارد ، تاثیر منتورینگ بر آموزش 
پاسخگو در سطح 99/0 معنی دار شده است.

استنتاج: نتایج نشان داد رابطه بین منتورینگ و آموزش پاسخگو تأیید و تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در دانشگاه 
علوم پزشکی کالن منطقه یک بارویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم مثبت و معنادار می  باشد. 

کلید واژه ها: ارشادگری، آموزش پاسخگو، دانشگاه علوم پزشکی، منطقه 1
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ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو...

مقدمه
سازمان های موفق در جهان امروز سازمان هایی هستند که 
تغییر و تحول را در چارچوب تشکیالتی خود بگنجانند ضرورت  
تغییر و تحول در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست چرا که نیاز 
آینده سازمان است. یقینا هدف بنیادین هر سازمان برآورده سازی 
نیازها است و از آنجائی که نیاز انسان ها دائم درحال تغییر و میل به 
سمت نیاز جدید است، لزوم تحول در سازمان ها  به ویژه در نیروی 
انسانی که پایه و اساس پیشرفت و پسرفت سازمان ها است مورد 
انتظار است، توسعه کارکنان و ارتقاء سازمان باید از دغدغه های  
هر سازمانی از جمله سازمانهای متولی ایجاد و گسترش  فرهنگ از 
جمله دانشگاه ها باشد )1(. سازمان ها برای رفع نیازهای آینده خود، 
قبل از هر چیز بایستی شناخت دقیقی از تغییر و تحوالت موجود 
برآمده از عصر حاضردر زمینه اهداف، ساختار روش ها، مدیریت و 
از همه مهمتر نیروی انسانی داشته باشند، زیرا پدیده جهاني شدن، 
نقش دانشگاه ها و مدرسان دانشگاه را دگرگون ساخته است به گونه 
ای که روش های سنتی آموزش دیگر کارآمد نیستند، زیرا فرایند 
آموزش پیچیده شده است، بنابراین هر گونه ساده انگاری می تواند 
عالوه بر عدم اثربخشی نتایج، منجر به از دست رفتن سرمایه های 
سازمان از جمله سرمایه انسانی که زمینه ساز سایر ابعاد سرمایه 

است، گردد. یکی از تغییرات با ارزش در آموزش عالی، توجه به رشد 
مداوم و مستمر برنامه های بهسازی اعضای هیات علمی به دالیلی 
همچون افزایش پیچیدگی آموزش عالی، افزایش تقاضا از سوی 
موسسات داخلی و خارجی و ضرورت ایجاد تعادل میان تدریس، 
تحقیق، خدمات و مسئولیت های شخصی است )2(. بهسازی اعضای 
هیات علمی جزء ضروری موفقیت اعضای هیات علمی و دانشگاه می 
باشد. یکی از شیوه های به سازی و بالندگی اعضای هیات علمی، 
منتورینگ یا ارشادگری است. منتورینگ فرایندی است که در آن 
یک فرد باتجربه، هدایت و حمایت یک فرد کم تجربه را برعهده 
میگیرد، و در راستای  مدیریت نمودن یادگیری اورا ترغیب مي 
نماید به طریقي که فرد در کسب دانش جدید، مهارت و توانایي 

و ایجاد انگیزه مستمر برای انجام این کار، متکي به خود گردد )3(. 
منتورینگ از طریق حمایت روحی، حس اطمینان و عزت نفس را 
در فرد افزایش میدهد. منتورینگ فرصتهایی را برای اساتید برای 
برقراری روابط با سایر دانشکدهها و رشتهها ایجاد مینماید و منجر 
به ارتقای ماندگاری، احساس تعهد بیشتر نسبت به دانشگاه، ارتقای 
دستاوردهای پژوهشی و میزان انتشارات و کمک به تحقق اهداف 
دانشگاه میشود )4(. در این معنا، دانشگاه مبدع سناریوهای توسعه 
محلی و منطقهای و مبدأ رهبری جامعه و محیط خارجی خود است. 
امروزه منتورینگ به عنوان مهم ترین جنبه تجربه آموزشی محسوب 
میشود و یک فرایند مهم مادام العمر براي ارتقاي حرفه اي و حمایت 
روانی است که میتوان جهت ارتقاي فعالیت یادگیري فعال، ایجاد 
مسؤولیت پذیري و بهبود اعتماد به نفس از آن بهره گرفت. منافع 
منتورینگ براي سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی شامل 
توسعه سریع کارکنان مستعد، توسعه مخزن وسیعی از استعداد، 
کشف استعداد فردي، سرمایه گذاري بر جانشینان آینده، حفظ و 
نگهداشت و افزایش رضایت شغلی می باشد. )5(. امین ضرابی و 
همکاران )1396(، در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که میزان 
سازگاری و انگیزه تحصیلی دانشجویانی که وارد فرآیند منتورینگ 
شدند در مقایسه با سایر دانشجویان تفاوت قابل مالحظه ای داشت و 
افراد شرکت کننده سازگاری بیشتری با محیط دانشگاه داشتند )6(. 
تقوی و همکاران )1398(، در مطالعه ای به این نتایج دست یافتند 
که مؤلفه های منتورینگ اسالمی )اسوگی، هدایت و مربی گری، 
ترغیب، حمایتگری، تکریم و توجه، تسهیل گری( رابطه معناداری 
با صالحیت یابی پژوهشی دانشجویان دارند. ولی مولفه های چالش 
انگیزی، مشاوره و معاشرت علمی رابطه معناداری با صالحیت یابی 
پژوهشی دانشجویان ندارند )1(. لیو و همکاران )2020( در تحقیقی 
به این نتیجه رسیدند که مشاوره تحصیلی یک بخش اساسی در 
آموزش دانشجویان دوره دکتری است و هر رشته ای دارای سیستم 
منتورینگ متفاوتی برای دانشجویان دوره دکتری خود است. )7(. 
گاش و همکاران )2020( در تحقیقی به این امر اذعان کردند که 
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نساء گلپایگانی و همکاران

اختالف در مرحله شغلی و فاصله فرهنگ / قدرت، توانایی همگروه 
منتورها را برای تجربه دوجانبه به چالش می کشد )8(. فرد و همکاران 
)2020( بیان کردند که اگرچه شرکت کنندگان در منتورینگ گروه 
اعضای هیات علمی بهترین عملکرد را نسبت به همه گروه ها داشتند، 
یافته ها نشان می دهد که افراد گروه متشکل از دانشجویان همانند 
گروه تحت رهبری دانشکده در عملکرد پانسمان جراحی کارکرد 
پژوهش  در   )2020( و همکاران  )9(. النسفورد  داشتند  یکسانی 
خود، عوامل نهادی و سازمانی و ویژگی های رابطه منتور – منتی 
را به عنوان تسهیل کننده های منتورینگ اثر بخش معرفی نموده اند 
)10(. مفهوم منتورینگ همتراز با مفهوم جدیدی است. دانشگاه نسل 
چهارم،  برخالف نسلهای دانشگاهی قبلی،  صرفا در خدمت جامعه 
و یا رشد اقتصادی آن نیست، بلکه ، روندها و سیاستهای توسعهای 
محلی و منطقهای را رهبری میکند، سرمایههای فکری و تغییرات 
محیطی را مدیریت میکند و آینده خود و جامعه خود را شکل میدهد. 
دانشگاه نسل چهارم صحنه گردان اصلی خود و محیط پیرامون خود 
است )11(. فراتر از رابطه متعارف سه گانه، دانشگاه-دولت-صنعت، 
دانشگاه نسل چهارم، به نوعی،  دانشگاه جامعه ساز است. با توجه به 
نقش راهبردی و پیش آهنگی دانشگاهها از منظر دیدگاهها و نقش 
بازی ارکان کلیدی آن  یعنی اساتید ، بعد دیگری نیز تحت عنوان 
پاسخگویی با فلسفه وجودی پاسخگویی دانشگاه های علوم پزشکی 
به نیازها و انتظارات جامعه مطرح میشود. پاسخگویی یکی از اهداف 
اصلی و از مولفه های مورد نظر سیاست گذاران و مدیران نظام های 
سالمت محسوب می شود و در حقیقت نحوه ارائه مراقبت و آن هم 
جنبه های غیر بالینی ارائه خدمات را شامل می شود )12(. با توجه به 
اینکه آموزش پاسخگو ، آموزشی است که پاسخگوی نیازهای جامعه 
است، لذا می تواند در توسعه دانشگاه نقش بسزایی داشته باشد. 
یکي از رویکردهاي فلسفي آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویي است که 
تمرکز آن بیشتر بر مسؤولیت پذیري دانشگاه ها در خدمت به جامعه 
است )13(. در این رویکرد دانشگاه ها از جمله دانشگاه های علوم 
پزشکي به عنوان یک نهاد اجتماعي با دیدگاه پاسخگویي به نیازها 

و انتظارات جامعه، جزء جدا نشدني از فلسفه وجودي آموزش عالي 
هستند )14(. به طور کلی آموزش پاسخگو ، یعنی آموزش )شامل 
برنامه های درسی، محتوا، روش های تدریس، ارزشیابی( پاسخگوی 
نیازهای جامعه باشد )15و 16(. از نظر برخي از کارشناسان و صاحب 
نظران در سیستم آموزش پزشکي ایران در زمینه پاسخگویي به 
نیازهاي جامعه ضعف وجود دارد و ارتباط دانشجویان با جامعه به 
تدریج ضعیف تر شده است. در صورتي که پاسخگویي به نیازهاي 
جامعه و در نتیجه تعامل پویا بین آموزش و جامعه یک تقاضاي 
منطقي، مستمر و پایدار است )17(. در شرایطی که فارغ التحصیالن 
پزشکی کشورمان و متولیان امر بر ناکافی بودن آموزش پزشکی 
پاسخگو اتفاق نظر دارند و از سوی دیگر، تأثیر ارتقای آموزش پزشکی 
جامعه نگر برکیفیت خدمات پزشکی امر ثابت شده ای است )18(، 
الزم است اقدام جامعی در جهت ارتقای آموزش پزشکی پاسخگو 
صورت پذیرد. پاسخگویی متوازن به نیازهای جامعه، به عنوان نقطه 
کانونی دانشگاهها، امری حیاتی است. لذا این دانشگاهها به اساتیدی 
نیاز دارند که در حرفه شان توانمند باشند و بتوانند دانشگاه را به 
سوی کارآفرینی، ارزش آفرینی و ثروت آفرینی سوق دهند و موجب 
بهبود فضای آموزشی شوند. حسینی راد و همکاران )1397(، در 
پژوهشی عنوان کرده اند که برنامه درسی تدوین شده به طور کامل 
پاسخ گوی نیازهای دانش آموختگان نیست و الزم است در محتوا و 
سرفصل دروس ارائه شده تجدید نظر صورت گیرد )19(.  کوبانیووا  
)2020( معتقد است که وظیفه اصلی سیستم آموزشی »ایجاد 
مفهوم پاسخگویی در جهان« است ، یعنی پرورش معلمانی که به 
شدت از سیاست دنیاهای اجتماعی خود آگاه هستند و در عین حال 
متعهد به رشد ظرفیت خود برای پاسخگویی به شرایط خاص هستند 
)13(. کولکانی  )2020( عنوان می کند که تعلیم و آموزش پاسخگو 
درک ما از آموزش دموکراتیک را به چالش کشید.  و بر این مسئله 
تاکید میکند که چگونه مربیان در زمان عدم قطعیت سیاسی آموزش 
دموکراتیک و تعلیم و تربیت را ارتقا می دهند و در یک معنا نسبت 
به این وظیفه پاسخگو هستند )15(. با توجه به نقش اساسی دانشگاه 
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ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو...

های علوم پزشکی در تامین نیازهای واقعی جامعه و ارتقای سالمت 
جامعه و در عین حال چالش هایی که این دانشگاه ها با آن ها روبرو 
هستند، لذا این پژوهش، به دنبال بررسی تاثیر منتورینگ با رویکرد 
توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر آموزش پاسخگو  در دانشگاه های 
علوم پزشکی کالن منطقه یک به منظور ارائه مدل است. با عنایت به 
مطالب پیش گفته ، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که: مدل 
مبتنی بر تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در در دانشگاه های 
علوم پزشکی کالن منطقه یک با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل 

چهارم چگونه است؟

روش بررسی 
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته 
)کیفی و کمی( با طرح اکتشافی انجام شد. در رویکرد کیفی از روش 
دلفی و در بخش کمی چون به بررسی وضعیت موجود پرداخته، 
از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در 
بخش کیفی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه یک 

که دارای مدرک تحصیلی دکتری و سابقه تدریس باالی ده سال 
بودند به تعداد 24 نفر و در بخش کمی، اعضای هیات علمی و غیر 
هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه یک به تعداد 
1851 نفر بوده است. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری 
هدفمند تعداد 14 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهشگر 
بعد از مصاحبه دهم با اشباع دادهها مواجه شد، ولی جهت اطمینان از 
کفایت دادهها، فرایند مصاحبه تا نفر چهاردهم ادامه یافت، لذا نمونه 
آماری در این بخش 14 نفر میباشد.  در بخش کمی بر اساس فرمول 
کوکران در سطح اطمینان %95 و خطاي اندازهگیري α=%5، از 
مجموع 1851 نفر شرکت کننده در تحقیق تعداد 320 نفر با روش 
نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس جنسیت به عنوان نمونه آماری 
انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامههایی به شرح 
ذیل استفاده شد: پرسشنامه محقق ساخته منتورینگ با رویکرد 
توسعه دانشگاههای نسل چهارم که دارای 82 سوال و 9 بعد و 20 
مولفه میباشد و پرسشنامه آموزش پاسخگو باهو و همکاران)1397( 
که دارای سه بعد »آموزشی، پژوهشی و قانونی« با 35 سوال میباشد. 

جدول 1. مقادیر مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرهای پنهان ردیف
 0.944 0.938 پیش بایست های منتور 1
یپیش بایست های منت 2  0.897 0.916 
 0.905 0.871 عوامل و الزامات سازمانی 3
 0.928 0.896 استعدادیابی 4
 1.00 1.00 تشکیل بانک های اطالعاتی 5
 0.927 0.883 اقدام اولیه 6
 0.937 0.820 اقدامات یاددهی و یادگیری 7
 0.968 0.933 اقدامات بازخوردگیری 8
 0.938 0.932 بالندگی فردی 9
 0.949 0.943  یآموزش 10

 0.942 0.930  یپژوهش 11

یقانون 12  0.909 0.929 
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پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ و  از  ابزارها  پایایی  جهت سنجش 
استفاده شد. نتایج بررسی در جدول زیر لحاظ شده است.

جهت تجزیه و تحلیل دادهها  در بخش آمار توصیفی از فراوانی، 
درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار،  و در  بخش آمار استنباطی 
کولموگروف-  آزمون  از  دادهها  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت 
اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوالهای پژوهش از آزمونهای 
تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری استفاده شده است. تجزیه و 
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 و PLS انجام گرفت.

یافته ها
با توجه به داده های و تحلیل های آماری و نیز اطالعات جمعیت 
شناختی شایان ذکر است که  37/1 درصد از نمونه آماری شرکت 
کننده در تحقیق را زنان و 62/9 درصد را مردان تشکیل میدهند. 
9/9  درصد از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از 40 سال، 64/5 

درصد در گروه سنی 40 تا 50 سال و 25/6 درصد در گروه سنی 
باالی 50 سال قرار دارند. 18/2 درصداز نمونه آماری دارای سابقه 
کاری کمتر از 10 سال، 53/7 درصد دارای 10 تا 20 سال و 31/5 
درصد دارای سابقه کاری باالی 20 سال میباشند.  همچنین،  55/4 
از شرکت کنندگان در تحقیق را اساتید حق التدریس مرد و 29/9 
درصد را اساتید حق التدریس زن تشکیل می دهند و نیز 11/3 
درصد را اساتید هیات علمی مرد  و 3/4 را اساتید هیات علمی 
زن تشکیل میدهند. در پاسخ به سوال پژوهش در خصوص مدل 
تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی 
کالن منطقه یک بارویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم از آزمون 
معادالت ساختاری برای بررسی استفاده شد. مدل تاثیر منتورینگ 
بر آموزش پاسخگو به همراه ارائه الگوی یکپارچه و متعادل براساس 
روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار pls محاسبه شد که در 

نمودارهای 1 ، 2 و جدول 2 ارائه شده است. 

 

نمودار 1. مدل ساختاری رابطه بین منتورینگ و آموزش پاسخگو در حالت تخمین استاندارد ضریب مسیر
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نمودار 2.  مدل ساختاری رابطه بین متورینگ و آموزش پاسخگودر حالت معنی داری ضریب مسیر

جدول 2.   نتایج حاصل از یافته های تحلیل مسیر

آماره   سطح معنی داری SD متغیرها t ضریب استاندارد 
 0.520 11.204 0.000 0.055 تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو

 

همانطور که از نمودار فوق قابل مشاهده است ضرایب مسیر 
و مقادیر R2 برای مولفه های متغیرهای مربوط به منتورینگ 
و آموزش پاسخگو از خروجی نرم افزار PLS بدست آمده است . 
مقادیر  R2 نشان دهنده رابطه بین دو متغیر هستند که مقدار 
آن برابر 0.270 میباشد و مقدار ضریب مسیر بین این دو متغیر 
برابر 0.520 می باشد در میان مولفه های این دو متغیر  نیز 
پاسخگو  آموزش  ابعاد  از  قانونی  بعد  به مولفه  باالترین ضریب 
و  است  برابر 0.937  نیز  آن   R2  میزان که  مربوط می شود 

باالترین مقدار در میان همه مولفه های این دو متغیر است. در 
میان مولفه های متغیر منتورینگ باالترین مقدار ضریب مسیر  
به مولفه بالندگی فردی با مقدار 0.740 و میزان  R2 برابر با 
مقادیر ضریب  این  به  توجه  با  حال  شود.  می  مربوط   0.547
مسیر و  R2 نمی توان گفت که آیا این رابطه با معناست یا 
خیر. برای این امر الزم است تا مقادیر آماره t بین مولفه های 
متغیر ها و بین دو متغیر بررسی شود که در جدول و نمودار 

زیر به آن اشاره خواهد شد. 
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با توجه به نمودارهای 1 و 2 و نتایج تحلیل مسیر مندرج 
با متغیر  در جدول 2،  بین متغیر مکنون برونزا )منتورینگ( 
بار  مسیر،  ضرایب  براساس  پاسخگو(،  )آموزش  درونزا  مکنون 
مقدار  اینکه  دلیل  به  همچنین  است،  برقرار   0/520 عاملی 
t-value )11/204( در خارج بازه )2/58 و 2/58-( قرار دارد 

، لذا تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در سطح 0/99 معنی 
دو  هر  های  مولفه   t مقادیرآماره  به  نگاهی  است.با  شده  دار 
متغیر در می یابیم که بین همه مولفه های متغیرهای نیز این 
منتورینگ  متغییر  های  مولفه  میان  در  است  دار  معنا  رابطه 
با مقدار  بالندگی فردی  باالترین میزان آماره t متعلق به بعد 
بانک  تشکیل  بعد  به  نیز  مقدار  ترین  پائین  و  است   25/392
های اطالعاتی با مقدار 6/174 مربوط می شود. در میان ابعاد 
 t آماره  مقدار  باالترین  گفت  باید  نیز  پاسخگو  آموزش  متغیر 
به  نیز  مقدار  کمترین  و   211/021 مقدار  با  آموزشی  بعد  به 
بعد قانونی با مقدار 6/308 مرتبط است و مقادیر همه مولفه 
ها خارج از بازه )2/58 و 2/58-( قرار دارند لذا میتوان نتیجه 
گرفت که تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم 
پزشکی کالن منطقه یک  بارویکرد توسعه دانشگاههای نسل 
چهارم مثبت و معنادار میباشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 
دادهها در این بخش نشان داده است که روابط بین منتورینگ 
متغیرها  کلیه  بین  و  است  شده  تأیید  پاسخگو  آموزش  و 
همبستگی معنیداری وجود دارد. همچنین پس از بررسی رابطه 
از  تأیید شد.  بین منتورینگ و آموزش پاسخگو فرضیه اصلی 
بایست  ، پیش  بالندگی فردی  پاسخ دهندگان، متغیر  دیدگاه 
الزامات سازمانی باالترین و پرتاثیرترین  های منتور وعوامل و 
متغیرها در این بخش هستند. دلیل این مسئله را نیز میتوان 
ذکر این نکته دانست که توجه به مشخصه های فردی می تواند 
به طور قابل توجهی در پیشبرد توسعه شخصی و حرفه ای فرد 
کمک کند. تعداد دفعات رجوع منتور به فرد آموزش گیرنده 
و بررسی روند یادگیری فرد میتواند ارتباط مثبتی ایجاد کند. 

بنابراین تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم 
پزشکی کالن منطقه یک  بارویکرد توسعه دانشگاههای نسل 

چهارم مثبت و معنادار می  باشد.

بحث 
بر  منتورینگ  تاثیر  که  داد  نشان  تحقیق  از  حاصل  نتایج 
یک   منطقه  کالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پاسخگو  آموزش 
بارویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم مثبت و معنادار می 
باشد.  در تفسیر این مبحث باید عنوان کرد که ابعاد و مولفه های 
منتورینگ به نوعی در تجانس و سنخیت با مولفه های آموزش 
پاسخگو هستند، مقوله هایی نظیراساتید با تجربه و عالقه مند 
که در واقع بیان کننده نقش منتی ها در سطح آموزش عالی 
پژشکی هستند و نیز برنامه های آموزشی، سرفصل های متناسب 
با نیازهای واقعی دانشجویان ، اولویت های پژوهشی متناسب با 
نیازهای نظام سالمت ، مراکز پژوهشی مجهز ، پارکهای علم و 
فن آوری و دستورالعمل های متناسب با نیازهای واقعی جامعه 
در حوزه سالمت و بسیاری از مولفه های دیگر ۀموزش پاسخگو 
متاثر از ابعادی نظیر پیش بایست های منتور و منتی، عوامل و 
الزامات سازمانی ، مداخالت پژوهشی و توانمند سازی اساتید به 
عنوان ابعائ و زیر مولفه های منتورینگ هستند. در این راستا 
آموزش  بر  منتورینگ  تاثیر  در خصوص  حاضر  پژوهش  نتایج 
پاسخگو با نتایج تحقیقات )19(، )20(  و )21( از حیث توجه 
به نیازهای دانش آموختگان، مسئولیت پذیری و تجدید نظر و 
بروز رسانی سرفصل های دروس مطابق نیاز های واقعی آنان 
همسو است. از منظر توجه به نقش اساتید و ایجاد انگیزه ای 
نتایج  با  حاضر  تحقیق  نتایج  کنند  می  ایجاد  مخاطب  در  که 
این  به  تحقیقات )18(، )8(، )22( و )23( در خصوص توجه 
مسئله و توجه به جنبه نیازسنجی آموزش و ارتقاء وضع موجود 

همراستاست.



124

2 
ره

ما
 ش

 -
 29

ره 
دو

 -
13

99
ن 

ستا
تاب

2 
ره

ما
 ش

 -
 29

ره 
دو

 -
13

99
ن 

ستا
تاب

ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو...

نتیجه  گیری
منتورینگ  بین  رابطه  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف 
)ارشادگری( و آموزش پاسخگو بود و نشان میدهد که ویژگیهای 
مثبت یک رابطه منتورینگ و فرصتها و اقداماتي که منتور برای 
اعضای هیئت علمي فراهم میآورد این امکان را به اعضای هیئت 
علمي تازه کار و کم تجربه مي دهد تا مهارتهای مورد نیاز را 
برای تحقق انتظارات نقش سه گانه خود )تدریس، پژوهش، ارائه 
خدمات( را کسب و توسعه دهند.  همانطور که یافته های این 
پژوهش نشان داد اکثریت شرکت کنندگان مداخالت آموزشي 
فراهم کردن بستر حضور اساتید جدید در  منتور را شامل 
کالسهای دیگر اساتید، مشارکت دادن اساتید جدید در تدریس 
خود و ایجاد تدریس همکارانه و مشترک، آموزش نحوه کالس 
جدیداالستخدام معرفي  داری و مهارتهای تدریس به اساتید 
نمودند.  لذا به مسئوالن و مدیران و دست اندرکاران پیشنهاد 
می  شود که از منتورینگ برای رشد و پیشرفت آموزشی استفاده 

کنند. 
نظر به اینکه سیستم منتورینگ به عنوان یک راهبرد   -
آموزشي انفرادي شده براي یادگیري در سطوح باالي یادگیري 

به ویژه براي آموزش مفاهیم تخّصصي پیشرفته و مشاغل 
گردد تا کاربردهاي  دارد، لذا پیشنهاد مي  تخّصصي کاربرد 
نظري و عملي منتورینگ در هریک از حوزه هاي تخّصصي و 

حرفه اي نظیر پزشکي، پرستاري،و بهره گرفته شود. 
- کارگاه های آموزشی آموزش پزشکی پاسخگو و جامعه 

نگر برای گروه های آموزشی برگزار شوند.
که  است  آموزشی  پاسخگو،  آموزش  اینکه  به  توجه  با   -
پاسخگوی نیازهای جامعه است، لذا می تواند در توسعه دانشگاه 

نقش بسزایی داشته باشد.
و  اساس  که  است  کوریکولومي  بیانگر  پاسخگو  آموزش   -
پایه آن دریافت و پاسخگویي به نیازهاي سالمت جامعه و آماده 

کردن دانشجویان براي کار و ارائه خدمات به جامعه میباشد.
 

تشکر و قدردانی
 پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی اعضای هیات 

علمی که با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل پرسشنامه 
های این پژوهش همکاری کرده اند، کمال تشکر و قدردانی را 

به عمل آورد.
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نساء گلپایگانی و همکاران

The Impact of Mentoring on the Responsive Education in Macro-Medical 

Universities of Region 1 Based On the Fourth-Generation Universities 

Approach

Nessa Golpayegani1, Farshideh Zamani2*,	Reza	Uosefi	Saeedabadi3

Abstract
Background and purpose: Professors play an important and undeniable role in achieving educational goals 

and creating success. Therefore, the purpose of this study was to present a model based on the impact of mentoring 
on responsive education in macro-medical universities of region 1 based on the fourth-generation universities 
approach.

Materials and Methods: The present applied research was conducted in 2019-2020 with a mixed approach 
(qualitative and quantitative) with an exploratory design. The statistical population in the qualitative section was 
14 faculty members being selected through purposive sampling method and in the quantitative part, from 1851 
faculty members and adjunct professors at medical universities based on Cochran’s formula, 320 people were 
selected	by	stratified	random	sampling	as	a	statistical	sample.	To	collect	data,	two	researcher-made	questionnaires	
on mentoring with fourth generation universities approach and responsive education were used. To analyze the 
data, path analysis tests and structural equations in the form of SPSS21 and PLS3.2 software were used.

Results:	The	results	of	data	analysis	showed	 that	based	on	path	coefficients,	a	 factor	 load	of	0.520	was	
established between mentoring and responsive education and the value of t-statistic (11/204) was out of (2.58 
and	2-58)	range.	The	effect	of	mentoring	on	responsive	training	was	significant	at	the	0.99	level.

Conclusion: The results showed that the relationship between mentoring and responsive education was 
confirmed	and	the	effect	of	mentoring	on	responsive	education	in	macro-medical	universities	of	region	1	based	
on	the	fourth-generation	universities	approach	was	positive	and	significant.
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