
 کیست؟ منتور

صی    منتور ست  شخ صی    یزمینه یک در تجربه دارای که ا ص ست  تخ   یتجربه که دیگری شخص  به تواندمی و ا

 .کند کمک دارد زمینه همان در کمتری

یت   یحوزه* عال ها  های ف ته  توانمی گروه دو در را منتور ندی دستت فه ) شتتی ی یحوزه کرد؛ ب  یحوزه و( ایحر

 . شناختیروان

صیه  فرد به مربی یک عنوان به تا کندمی تالش منتور ای،حرفه یحوزه در شته  هاییتو شد  دا شد  و با   عم کرد و ر

 .  ببرد باال را او ایحرفه

صر  به و کندمی نقش ایفای الگو یک عنوان به منتور شناختی، روان یحوزه در   این. شود می تبدیل بخشالهام عن

  شتتی ی، یحوزه در پیشتترفت بر عالوه ات   دهند می را امکان  این فرد به و افتند می اتفاق  همزمان معموالً حوزه دو

 .سازد برقرار شخصی زندگی و شیل بین مناسب توازنی

 است؟ هاییویژگی چه دارای منتورینگ*

 . دارد منتورینگ یرابطه اهداف به بستگی گذاردمی میان در فرد با منتور که منابعی و توصیه دانش،

  احساسی، کردن پشتیبانی دنبال به بیشتر یا بدهد فرد به خود شی ی مسیر به راجع را اطالعاتی منتور است ممکن

  صحیح  گذاریهدف شیل،  هر در جدید هایظرفیت کشف  به کمک. باشد  الگو یک نقش کردن بازی و انگیزه دادن

سایی    و . کندمی تیییر فرد نیاز به توجه با منتور نقش. بگیرد قرار منتور عم کرد یحوزه در تواندمی نیز منابع شنا

 هایدستورالعمل و انتظارات که اندشده بنا منظم و ساختاریافته هاییبرنامه اساس بر منتورینگ هایرابطه از بعضی

 .دارند غیررسمی حالتی دیگر، بعضی ولی دارند مشخصی

 گیرینتیجه*

ست  مدیدی مدت شد  برای مهم ابزاری عنوان به منتورینگ که ا ست  گرفته قرار توجه مورد شی ی  ر سیاری . ا  از ب

 و غیررسمی  صورت  به چه کنند، پیدا خود برای منتور یک که کنندمی توصیه  افراد به همواره شی ی  شناسان   روان

صل  یکدیگر به چطور فرد و منتور اینکه از فارغ. یافتهسازمان  هایبرنامه قالب در چه شند،  شده  و  چنین اخالق با

ساس  بر باید آنها یرابطه که کندمی حکم  یک منتورینگ. بگیرد شکل  طرف دو هر برای احترام و ایحرفه رفتار ا

ست  فرآیند   ایزمینه در کدام هر که منتور چندین با فرد تا شود می باعث منتورها از ایشبکه  از بردن بهره و پویا

  قوی هایدوستی به معموالً منتورینگ موفق هایرابطه. کند استفاده شانتجربیات از و شود آشنا دارند تبحر خاص

 .برندمی بهره یکدیگر تجارب و حمایت از طرف دو هر که شوندمی تبدیل

 


