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ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی  هاي یک منتور ایده ویژگی
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    5پور ، آرزو فرج 4محمدمراد جعفري ،3، ندا مودب*2، میترا امینی1محمديالهه   

  راندانشگاه علوم پزشکی شیراز، ای ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،کیفیت آموزش بالینی يز تحقیقات ارتقاکمر

Faculty Member’s Viewpoints about the Characteristics of an Ideal 
Mentor, Shiraz University of Medical Sciences, 2013 
Elahe Mohammadi1, Mitra Amini2*, Neda Moaddab3, Mohamad Morad Jafari4, Arezoo Farajpur5 

Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Education Development Center,  
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Mentorship develops a personal relationship in which a more experienced and 
knowledgeable person helps a less experienced person. In this study we aimed to investigate the 
characteristics of an ideal mentor based on the viewpoints of clinical professors of Shiraz 
Medical School. 
Materials and Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 114 clinical professors of 
medicine at Shiraz Medical School were investigated using simple random sampling. A valid and 
reliable questionnaire was used to collect the data .The clinical teachers were asked to express 
their viewpoints about characteristics of an ideal mentor. A 5 point Likert scale was used for 
scoring the questionnaire. The statistical analysis was performed through SPSS software, version 
16, using both descriptive (frequency, percentage and mean) and inferential (correlation 
coefficient) statistics. 
Results: According to the clinical teachers, among the various features, "being provocative" was 
the most important feature of an ideal clinical Mentor (mean score: 4.67, SD: 0.55). 
Conclusion: The mentor has a significant role in the professional development of learners. To 
train teachers as mentors, we can use short-term courses and workshops with emphasis on 
learning and teaching process, adult learning principles, role clarity, setting educational goals, 

assessment and evaluation of learner and use of proper feedback.  
Keywords 
Mentorship, Mentor, Mentoring, Faculty, Teaching 

  
 چکیده

العمر براي ارتقاي  شود و یک فرایند مهم مادام ترین جنبه تجربه آموزشی محسوب می مهم عنوان امروزه منتورینگ به: مقدمه

ف براي دانشجویان هاي مختل شغلی و کسب موقعیت يمنتورها فاکتورهاي مهمی در توسعه و ارتقا. اي و حمایت روانی است حرفه

هاي شغلی  ارتقاي موفقیت برايهاي پزشکی  هاي منتورینگ کارآمد و فعال در دانشکده نیاز واقعی و جدي به برنامه .پزشکی هستند

هاي یک منتور  بنابراین بر آن شدیم تا نظر اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در مورد ویژگی شود، دانشجو احساس می

  .ل جویا شویما ایده

بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه نفر از اعضاي  114. باشد مقطعی می -توصیفی پژوهش حاضر از نوع مطالعه: ها روشمواد و 

ساخته  ها از پرسشنامه محقق گردآوري داده براي .گیري ساده وارد مطالعه شدند صورت تصادفی و با روش نمونه علوم پزشکی شیراز به

اعتبار  .دش ییدأمتخصصین تروایی صوري و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر . اي لیکرت استفاده شد هگزین 5در مقیاس 

ي شده آور براي تحلیل اطالعات جمع .یید گردیدأت 8/0لفاي کرونباخ مطالعه مقدماتی با محاسبه ضریب آ پرسشنامه نیز پس از انجام

  اصیل مقاله
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ارتباط بین  برايضریب همبستگی (استنباطی و ) فراوانی، درصد، میانگین(توصیفی  هاي زموناز آ 16نسخه   SPSSافزار نرمکمک  به

  .استفاده شد) متغیرها

ترین ویژگی یک منتور  مهم ،)یادگیري عمیق برايایجاد عالقه ( هاي مختلف، ویژگی برانگیزاننده بودن از میان ویژگی :نتایج

 .باشد ینی میاز دید اساتید بال) 67/4(ال با نمره میانگین  ایده

مدت براي اساتید و  هاي آموزشی کوتاه با برگزاري کارگاه. دارد اي گرایی دانشجویان منتور نقش مهمی در حرفه :گیري یجهنت

توان در توانمندتر کردن اساتید براي  می غیره، آموزش مواردي مانند اصول آموزش بزرگساالن، اهداف آموزشی، ارزشیابی، بازخورد و

  .نتور گام برداشتایفاي نقش م

  
 واژگان کلیدي

 استاد تدریس، منتورینگ، منتورشیپ، منتور،

    

  مقدمه

هاي بالینی  اي و مهارت نقش مهم و اساسی در یادگیري دانشجویان پزشکی دارد و موجب توسعه فردي و حرفه ،آموزش بالینی

العمر  و یک فرایند مهم مادام] 2[ شود وزشی محسوب میترین جنبه تجربه آم مهم عنوان امروزه منتورینگ به .]1[ شود در فرد می

ي فعالیت یادگیري فعال، ایجاد توان جهت جلوگیري از اضطراب، ارتقا اي و حمایت روانی است که می براي ارتقاي حرفه

   .]2،3[ پذیري و بهبود اعتماد به نفس از آن بهره گرفت ولیتؤمس

، )منتور(دت، داوطلبانه و سودمند دوجانبه است که در آن یک فرد با تجربه و آگاه م اي اغلب طوالنی منتورینگ یک ارتباط حرفه

فرد را راهنمایی  ،ها آن کردنهاي منتی شده و در بالفعل  منتور موجب پروراندن ایده .کند را حمایت می) منتی(فرد داراي تجربه کمتر 

دهی کلی حرفه پزشکی به  شکل ،توان گفت منتورینگ می. ]1،4[ شود اي و شخصی وي می هاي حرفه کرده و موجب پیشرفت

  . دانشجویان را به عهده دارد

فاکتورهاي  ،منتورها. ال است وجود یک منتور ایده ،یکی از این عوامل .عوامل متعددي در برقراري یک ارتباط خوب وجود دارد

ها الگوهاي خوبی براي  آن .]2،5،6[ کی هستندهاي مختلف براي دانشجویان پزش شغلی و کسب موقعیت يمهمی در توسعه و ارتقا

   .]7[ هاي خاصی در این رابطه باشند بنابراین باید داراي ویژگی ،هستندها  اي آن مسائل شخصی و حرفه هنمايدانشجویان بوده و را

در واقع ]. 5،6[ ان را بشناسدها گوش داده و نیازهایش نآها برقرار کند، فعاالنه به  اي با منتی یک منتور خوب باید رابطه صمیمانه 

در یک ارتباط خوب . شوند ها می حمایت عاطفی دانشجویان را به عهده دارند و موجب تشویق و ایجاد انگیزه در آن ،منتورها

ت از طرفی باید نقاط قو ،کمک کند شناسد تا بتواند بنا به نیاز شخصهاي فرد را ب منتورشیپی، منتور باید سبک یادگیري و محدودیت

   .]7[ بیند را به فرد یا منبع دیگر ارجاع دهد هاي خود را نیز بداند و مواردي که خارج از عهده خود می و ضعف و توانمندي

آموزش فقط ابالغ دانش نیست بلکه شناسایی منابع و امکانات، . نقش مهمی در آموزش و اجتماعی شدن دانشجو دارد منتور

آموزد که چگونه  می ،دانشجو از منتور خود. باشد ارب الزم و ارائه بازخورد رسمی نیز میکمک به دانشجویان در راستاي کسب تج

   .]10،8،2[ دهنده، رهبري و محقق را در بالین ایفا کند اي، آموزش دانش خود را به عمل تبدیل کرده و نقش درمانگري، مشاوره

زشی را بدانند و از چگونگی همچنین باید اهداف و مراحل آمو .باشندآشنا  هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه باید به زمینه      منتورها

طبق دانش صریح تهیه گردد و  محتواي برنامه درسی باید بنا به نیازهاي موجود و بر .آگاهی داشته باشند یک ارتباط پویا ایجاد

صورت رسمی در کتاب   ئلی وجود دارد که بهدر پزشکی مسا. روزرسانی شود که این کار به عهده منتورها خواهد بود به طور مرتب به

اخالقی و  دانشجو مباحث. است گنجانده شده ،ه صورت ضمنی در برنامه درسیب و اما از ضروریات حرفه پزشکی است  ،مطرح نشده

در . به کار می بندداي خود  آموزد و در آینده حرفه منتور می جامعه را به شکل ضمنی از رفتار در موجودهاي  چگونگی برخورد با ارزش

اغلب  زیرار در این بین نقش اساسی دارد گیرد که البته منتو طول زمان مسائل گوناگونی را در محیط بالینی از افراد مختلف فرا می

دهی راي اساتید پزشکی بالینی جهت شکلهاي منتورینگ ببنابراین کسب مهارت ،گذاردیر میثأعنوان یک الگو بر دانشجویان ت به

  .]7[ شان ضروري و مهم استسازي آنان براي حرفه آیندهنشجویان پزشکی و آمادهدا
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هاي منتورینگ نامهواقعی و جدي به بر بنابراین نیاز ،منتی و منتور است از آن جا که منتورشیپ یک ارتباط دو جانبه سودمند بین

با وجود اهمیت بحث منتورشیپ . شود شجو احساس میهاي شغلی دان هاي پزشکی جهت ارتقاي موفقیت کارآمد و فعال در دانشکده

 در ها است که اکثر آن  ت محدودي در این زمینه انجام شدهتحقیقا مزایاي فراوان آن، متأسفانه در کشور ایران در آموزش پزشکی و

ثیرات ارتباط در مورد تأهاي الزم و کافی  یل وجود شواهد اندك در این زمینه و عدم بررسیدل هب .باشد میرشته پرستاري  زمینه

بنابراین اولویت در این زمینه قبل از هر چیز دیگر  ،دانشگاه مطلع نیستیم ضر از وضعیت موجود این ارتباط دردر حال حا منتورشیب،

دست  ههاي ب باشد تا بر طبق داده ال می هاي یک منتور ایده اط منتورشیپ و نیز تعیین ویژگییک بررسی کلی از وضعیت موجود ارتب

با توجه به لزوم  حال. هاي مطلوبی ارائه گرددکار ربیت اساتید در این زمینه راهال در جهت ت هاي یک منتور ایده آمده با تعیین ویژگی

وم پزشکی شیراز را در مورد دانشگاه علنظر اساتید بالینی  آن شدیم که کی برکار تحقیقاتی در زمینه ارتباط منتورینگ در پزش

  .ال جویا شویم منتور ایدههاي یک  ویژگی

 
 ها مواد و روش

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  روي اعضاي هیئت علمی بالینی که بر باشد مقطعی می -توصیفی پژوهش حاضر از نوع مطالعه

ت حجم نمونه با در نظر گرفتن مطالعا. انجام شد 92 -91گیري غیراحتمالی آسان در سال تحصیلی  با روش نمونهپزشکی شیراز 

معیار ورود به مطالعه عضو هیئت علمی بالینی بودن در دانشکده پزشکی . تعیین شدنفر  114 ،بر طبق نظر مشاور آمارمشابه و 

  .معیار خروج از مطالعه عدم فعالیت بالینی توسط اعضاي هیئت علمی بود. دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود

همچنین نظر متخصصین  مطالعات پیشین و فاده شد که با استفاده ازخته استسا ها از پرسشنامه محقق جهت گردآوري داده

که از طریق  اي عهها با توجه به مطالعات قبلی و به ویژه مطال الزم به ذکر است که گویه. پرسشنامه اولیه پژوهش طراحی گردید

  .دشانجام  ،تحقیق کیفی مصاحبه با اساتید، معیار ها مشخص شده بود

صورت تصادفی  عنوان نمونه به نفر از اساتید به 44. ییدگردیدأبا استفاده از نظر متخصصین تیی پرسشنامه روایی صوري و محتوا

کنندگان خواسته شده بود  تکمیل شد که در انتهاي پرسشنامه از شرکتها  توسط آنعنوان نمونه  ها به سپس پرسشنامه و ساده انتخاب

اصالحات الزم بر روي پرسشنامه  وها صحبت  نآصورت شفاهی نیز با تعدادي از  بهن همچنی .اشکاالت و موارد مبهم را ذکر نمایند

  .قرار گرفتیید أمورد ت 8/0 ،اعتبار پرسشنامه نیز پس از انجام مطالعه مقدماتی با محاسبه ضریب الفاي کرونباخ. انجام گردید

س ال در مقیاؤس 15ک و بخش دوم شامل بخش اول پیرامون مشخصات دموگرافی. کلی است این پرسشنامه شامل دو بخش

. کند ارزیابی میرا ) غیرهاسوه بودن، بازخورددهنده و  مشاور بودن،: مانند(ال  هاي یک منتور ایده اي است که ویژگی گزینه 5لیکرت 

به هر کدام  5تا  1دهی از  رهها و نم اي بودن گویه گزینه 5با توجه به . بود) مهمبسیار( 5تا نمره ) اهمیت بی( 1از نمره دهی  شیوه نمره

خواهد شد و بر همین اساس خط برش  5باالترین میانگین  ،ها بدهند را به گویه 5کنندگان نمره  ها، در صورتی که همه شرکت از آن

ال در ؤس 4ح در ادامه نیز با طر. اهمیت بودن ویژگی مورد نظر بودبه باال نشانگر پر 3عنی که نمره به این م .تعیین گردید 3عدد 

اي به بررسی وضعیت ارتباط منتورشیپ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و میزان آشنایی اساتید با نقش منتور  گزینه 5مقیاس لیکرت 

   .پرداخته شده است

و ) فراوانی، درصد، میانگین(هاي توصیفی  از آزمون16نسخه  SPSSافزار  نرمي شده به کمک آور براي تحلیل اطالعات جمع

ولین کسب اجازه از مسؤدر این مطالعه پژوهشگران با  .استفاده شد) ضریب همبستگی جهت ارتباط بین متغیرها(استنباطی   آزمون

ولین صورت درخواست مسؤ کنندگان اختالل ایجاد نکرده و نتایج پژوهش در متعهد شدند که در روند کاري شرکت ،اجراي طرح براي

  .گیرد کنندگان در اختیار آنها قرار و شرکت
  

  ها یافته

میزان (مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت از اساتید بالینی دانشکده پزشکی  نفر 99، پرسشنامه پرسشنامه توزیع شده 114از 

 درصد 24استادیار،  آنها درصد 66 .بودندمرد  درصد 51زن و  ،ها کننده مشارکتاز  درصد 49). بود درصد 85ها  برگشت پرسشنامه

  .باشند مربی می درصد 3اد و است ددرص 5دانشیار، 
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یادگیري  برايایجاد عالقه (برانگیزاننده بودن " هاي مختلف، ویژگی از میان ویژگی ،است  نشان داده شده 1ور که در نمودار ط همان

و اسوه ) 53/4(با نمره میانگین  "کننده یادگیري تسهیل"و پس از آن ) 67/4(با نمره میانگین ترین ویژگی  به عنوان مهم ")عمیق

همچنین اساتید اعتقاد . ال از دید اساتید بالینی بودند هاي مهم یک منتور ایده به ترتیب به عنوان ویژگی) 50/4(بودن با نمره میانگین 

با توجه به . باشد ترین ویژگی منتور می اهمیت کم ")خدمات بهداشتی و درمانی(مت دهنده خدمات سال ارائه"داشتند که نقش 

ها بدهند  را به گویه 5کنندگان نمره  ها، در صورتی که همه شرکت به هر کدام از آن 5تا  1دهی از  ها و نمره اي بودن گویه ینهگز پنج

  .است  آمده 1این مطلب در جدول  .تعیین گردید 3خواهد شد و بر همین اساس خط برش عدد  5باالترین میانگین 

  

  
  ال هاي یک منتور ایده ویژگی: 1نمودار 

  

  ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هاي یک منتور ایده ویژگی: 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در حالی که معتقد بودند دانشگاه به . بوده است) 49/4(درباره ضرورت وجود ارتباط منتورشیپ در دانشگاه  میانگین نظر اساتید

کم  ی اساتید از این ارتباط را بسیارآگاه گین میزانهمچنین میان. دهد اهمیت می) 67/2(میزان به  طور متوسط ط تنها بهاین ارتبا

االت در ؤاز آنجا که این س. اساتید نقش منتور را براي خود قائلند) 58/2(طور متوسط  که تنها به دانستند و معتقد بودند می) 41/2(

  .باشد می 3عدد خط برش  ،اي لیکرت مطرح گردیده است گزینه 5مقیاس 

) مربی ،دانشیار، استادیار  استاد،( منتور یممنتورشیپ و درجه عل ،نشان می دهد که میان منتورشیپ و جنسیت منتور  2جدول 

  .وجود ندارد معناداري رابطه

  معیار انحراف ±میانگین   ها ویژگی  ردیف

 29/4±0/ 82  )غیرهدر زمینه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و (مشاور   1

 50/4±67/0  )اسوه در محیط کاري و آموزشی( اسوه  2

 13/4±76/0  )ارزیاب مستمر و نهایی مبتنی بر اهداف دوره(ارزیاب دانشجو   3

 16/4±89/0  )سخنران در کالس و مربی در بالین( دهنده اطالعات ارائه  4

 30/4±06/3  )اداره محیط آموزشی و فعالیت دانشجویان( مدیر  5

 92/3±87/0  )بازآموزي، نوآموزي و نوآوري( پژوهشگر  6

 20/4±75/0  )منابع اطالعاتی معرفی( راهنما  7

 35/4±76/0  دهنده فعال گوش  8

 92/3±96/0  )در بخش(کننده  هماهنگ  9

 48/3±12/1  )خدمات بهداشتی و درمانی(دهنده خدمات سالمت  ارائه  10

 22/4±91/0  متخصص  11

 29/4±78/0  بازخورددهنده  12

 52/4±66/0  کننده یادگیري تسهیل  13

 08/4±89/0  )ئل عاطفی و روانی و شغلیدر زمینه مسا(حامی   14

67/4  )ایجاد عالقه جهت یادگیري عمیق(برانگیزاننده   15 ± 55/0  
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   شیراز اساتید بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکیرابطه میان منتورشیپ و اطالعات بیوگرافیک :  2جدول 

  

  سطح معناداري  )درصد(فراوانی    متغیر

  

  جنسیت منتورها

    49  زن

188/0  

  

  51  مرد

  100  کل

  

  

  مرتبه علمی منتورها

    5.4  استاد

  

566/0  

  

  24.7  دانشیار

  66.7  استادیار

  3.2  مربی

  100  کل

  
  

 يریگ جهینتو  بحث

ال از دید اساتید بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ایدههاي یک منتور  مقطعی ویژگی  -مطالعه توصیفی در این

باید داراي ، کند هاي مختلفی را ایفا می ارتباط خوب منتورینگ دارد و نقش سهم به سزایی در ایجاد یک ،منتوراز آنجا که  .بررسی شد

یادگیري  برايایجاد عالقه (برانگیزاننده بودن "هاي  یهاي مختلف، ویژگ    پژوهش از میان ویژگیدر این . هاي خاصی باشد ویژگی

ال  هاي مهم یک منتور ایده ویژگی ترتیب به) 50/4(و اسوه بودن با نمره میانگین ) 52/4( "کننده یادگیري تسهیل"، ) 67/4( ") عمیق

  .باشند از دید اساتید بالینی می

داري مشاهده ها تفاوت معنا هاي علمی مختلف آن رتبهماساس جنس و  ال بر هاي یک منتور ایده ت اساتید درمورد ویژگیدر نظرا

اساتید با  برانجام شد؛ تاثیر منتورینگ   2007در دانشگاه پنسیل وانیا در سال  2003که به روش مقطعی در سال اي  در مطالعه .دشن

ادیار براي داشتن منتور نشان دادند که به نظر اساتید دانشیار عالقه کمتري نسبت به اساتید است. شدهاي علمی مختلف سنجیده  درجه

نتایج مطالعات  .]12[ رسد این کاهش عالقه شاید به دلیل عالقه کمتر آن ها جهت ارتقا پس از دریافت درجه دانشیاري است می

  .]11[ثیر ندارد عامل نژاد، جنسیت و اخالقیات بر منتورینگ و نوع دریافت آن تأ دهد که دیگر نیز نشان می

. گرایی دانشجویان ایفا خواهد کرد اي نقش مهمی در حرفه ،باشد انشجویانتواند الگوي خوبی براي د عنوان فردي که می به ،نتورم

ند و با دیدي دست آور هگیري ب هاي چشم توانند در حرفه خود پیشرفت انگیزه کافی جهت یادگیري عمیق میدانشجویان با داشتن 

کند تا آنجا که اساتید بالینی دانشکده پزشکی  نقش مهمی ایفا میاین زمینه  منتور در. وجه کننداي خود ت عمیق به مسائل حرفه

 برايکردن شرایط مطلوب  ال همواره سعی در فراهم یک منتور ایده. اند هاي مهم منتور برشمرده عنوان یکی از ویژگی آن را به ،رازشی

صورت جزئی به دانشجویان نیست بلکه باید  ش تمام مسائل بهه منتور آموزوظیف. یادگیري دانشجویان خود در محیط بالین دارد

اساتید بالینی در . ایدکننده یادگیري را به خوبی ایفا نم شرایط را براي یادگیري عمیق دانشجویان فراهم کند و در واقع نقش تسهیل

 کنندگان در این پژوهش اعتقاد دارند ارائه خدمات ارکتپردازند، مش ه آموزش به درمان بیماران نیز میها عالوه بر وظیف بیمارستان

اشد و منتور باید فرصت کافی جهت آموزش بهتر به ب ال می ترین ویژگی یک منتور ایده اهمیت عنوان کم سالمت در بیمارستان به

ال را به اساتید بالینی  ایدههاي یک منتور  توان گفت که دانشگاه باید ویژگی با توجه به نتایج حاصل می. باشد دانشجویان داشته

تر گامی اساسی  ش پزشکی و تربیت دانشجویانی موفقها در جهت بهبود آموز ها بخواهد تا با ایفاي این نقش زش دهد و از آنآمو

  .بردارند

رددهنده، هایی مانند راهنما، ارزیاب، بازخو است، به نقش  هاي منتور پرداخته شده لعات دیگر نیز که به بررسی ویژگیدر مطا

تواند  منتور با راهنمایی منتی و تشویق وي می. است  کید شدهأت ین بر نقش الگویی منتورهمچن کننده و یلحامی، برانگیزاننده، تسه

  .]13،7-16[ هاي فرد ایفا نماید ه و در نتیجه سهم مهمی در موفقیتانگیزه الزم را ایجاد کرد

بنابراین منتورها باید دانش  قابل انکار است،ط مطلوب غیردر برقراري یک ارتبا نقش منتور ،با توجه به همه مزایاي منتورینگ

براي اجراي یک  در نهایت،. کسب کنندبرقراري این ارتباط را  الزم براي هاي نه منتورینگ داشته باشند و مهارتکافی در زمی

ایف خود بدانند وظ ح آن متعهد باشند و آن را جزاي صحیمنتورها عالوه بر دانش و مهارت کافی باید نسبت به اجر ،ال منتورینگ ایده

  .ن باشندو راغب به اجراي آ
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همچنین اعتقاد به کم اهمیت  ،)49/4(با توجه به میانگین باالي نظر اساتید درباره ضرورت وجود ارتباط منتورشیپ در دانشگاه 

قائل بودن نقش منتور در  و نهایتاً) 41/2( ید از این ارتباطی اساتو نیز میانگین پایین میزان آگاه) 67/2(بودن این ارتباط در دانشگاه 

رینگ را مشخص کرده و الزم است منتو دربارهدهنده لزوم آگاه ساختن اساتید  نشان ،)58/2(بین اساتید به میزان کمتر از خط برش 

 منتورینگ را در اجراي برايینگ زمینه الزم ریزي دانشگاه با توجه به مزایاي منتور کاران مدیریت و برنامهراند ولین و دستؤمس

  :گردد با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می .دانشگاه فراهم آورند

منظور اینکه نقش منتورینگ اساتید در آموزش دانشجویان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، باید افراد در نظر گرفته شده در  به

  . دگیري فراگیران آگاه باشنداین بخش از اصول آموزش و یا

ها  شی استفاده نمود و در این کارگاههاي آموز مدت و کارگاه هاي کوتاه توان از دوره عنوان یک منتور می وزش اساتید بهآم براي

یابی رئوس مطالبی مانند فرایند آموزش و یادگیري، اصول آموزش بزرگساالن، شفافیت نقش، تنظیم اهداف آموزشی، ارزیابی و ارزش

مورد ویژگی  بالینی در ما در این مطالعه تنها به نظرسنجی دیدگاه اعضاي هیئت علمی. آموزش داد اصول ارائه بازخورد، فراگیر و

هاي مطالعه به  از محدودیتاین مورد رفتار واقعی آنها در محیط بالینی بپردازیم که   رداختیم اما نتوانستیم به مشاهدهال پ منتور ایده

 .در مطالعات آتی به این مورد پرداخته شود ددگر رود و پیشنهاد می شمار می
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