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 چکیده 
 میعل هیأت اعضای با هدف بررسی تجارب پژوهش حاضر هدف:

دانشگاه از دیدگاه اساتید  در تدریس روزهای نخستین از 

 های دولتی غرب کشور انجام شده است. دانشگاه

کیفی براساس ع از نوو راهبرد آن تحقیق این  رویکرد روش:

کننده در پژوهش  نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت

سینای غرب کشور )بوعلی هاینفر از اساتید دانشگاه 44شامل 

همدان، لرستان، ایالم، رازی کرمانشاه و کردستان( بودند که 

ابزار  .صورت هدفمند و نظری به مشارکت دعوت شدند به

صورت دیداری  بود که به ساختمندیمهها، مصاحبه نگردآوری داده

سازی شد. صورت متنی پیاده ها بهو شنیداری ضبط و محتوای آن

های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی داده

 بندی گردند.ها طبقهمورد تحلیل قرار گرفتند تا مفاهیم و مقوله

رخاسته از های اصلی بتحلیل ها نشان داد که مقولهها: یافته

زاد )شامل مفاهیم ( بهسازی عوامل درون1ها عبارتند از مصاحبه

تجارب  جدیدالورود؛ و تبادل فردی اساتید ـ روانی هایویژگی

)شامل  زاد( توسعه عوامل برون2همکاران(؛ و  بین ایحرفه

 و موانع آموزشی؛ و اصالح هایدوره اجرای در مفاهیم بازنگری

نظر گرفتن این عوامل  موزشی(. با درآ هایدوره پشتیبانی

از روزهای آغازین   میعل هیأتبرخاسته از تجارب اعضای 

 داده بنیاد ارائه شده است.  میتدریس، یک الگوی مفهو

 

ت علمی، أ، اعضای هیتجارب نخستین تدریس ها: کلیدواژه 

 های غرب کشور، نظریه داده بنیاد.دانشگاه
 

Abstract  
 

Purpose: The present study aimed to investigate 

the faculty members’ experiences of the first days 

of teaching at public Universities in Western Iran.  

Method: The present study employed qualitative 

research method based on Grounded theory. 

Theoretical saturation index was employed to 

select the participants who were 54 university 

professors in four different universities, including 

University of Kurdistan, Lurestan University, Ilam 

University, Razi University and Bu-Ali Sina 

University. Data were collected through semi-

structured audiovisual recording interviews and 

their content was transcribed. The interview data 

were analyzed in three stages, including open, 

axial and selective coding steps, and categorized 

as concepts and themes.  

Findings: The analeses of the present study 

indicate that the main themes grounded from 

interviews are: (1) the development of endogenous 

factors (including concepts like: individual 

psychological characteristics of novice faculty 

members, and the exchange of professional 

experiences among colleagues); and (2) the 

development of exogenous factors (including 

concepts like: a revision of the implementation of 

training courses; and modification of obstacles 

and supporting the training courses). Based on 

these factors, given from the experiences of 

faculty members from the first days of teaching, 

the Grounded conceptual model has been 

presented. 

 

Keywords: The first days of teaching experience, 

Faculty members, Universities of western Iran, 

Grounded Theory. 
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 مقدمه

آور و پر از استرس تجربه دلهره نیز یک  میتواند برای هر عضو هیأت علکاری میاولین روز تجربه

و همکاران جدید خود هماهنگ کند. چند هفته و  نوکاری  ةباشد چون باید فرد خودش را با شیو

کار  تازه  میعل هیأتاهمیت زیادی دارد. مسأله آموزش اعضای  نیزدر دانشگاه کار چند ماه اول 

برخوردار است، چرا که کار این گروه نقش ها ای نسبت به سایر سازمان العاده دانشگاه از اهمیت فوق

ها و د. با توصیهنها داردر آینده جامعه و به تبع آن افزایش بازده نیروی انسانی در سایر سازمان میمه

سرعت پیدا نموده و تأثیر مثبت و با  تواند جایگاه خود را به میهای مناسب، عضو جدید آموزش

 ارزشی بر عملکرد خود بگذارد. 

 قابل توجه از دانشگاه ها در آموزش امر به توجه اخیر دهه دو در خصوص به نیز ما کشور در    

 آن با فعالیت ابتدای در فرد که دانشگاهی مدرك به توان نمی دیگرت. اس گردیده برخوردار ای مالحظه

 را وی ان،سازم در فرد فعالیت دوره طول تمام در باید بلکهد. کر اکتفا شود، می خود شغلی محیط وارد

 را وی و درگیر فعالیتش با متناسب شغلی های دوره و بدو خدمت و ضمن خدمت های ش آموز انواع با

 سازمان، آن از شده ارائه خدمات کیفیت افزایش جهت در طریق این از بتوان تا کرد غنی زمینه این در

 کشور خارج و داخل غیرآموزشی و آموزشی هایسازمان تمام مشترك هدف همان این و برداشت گام

 یا انزوا آن عدم که انددانسته پذیری رقابت را جهانی بازار به ورود کلید واقع درد. رومی شماربه

 رو، از این(. Khorasani and MollaMohamadi , 2010) دارد پی در را کشور یا سازمان فرد، وابستگی

و آشناسازی آنها با فرایند ها  انشگاهخصوص مدرسان در د هدر این زمینه توجیه نیروی انسانی و ب

ثر سازد. برنامه آشناسازی، یکی از اجزای فرایند أوری آنها در محیط کار را مت تواند بهره می، تدریس

برنده که بر تلقین اهداف حاکم،  سازی فرد جدید االستخدام است؛ فرایندی پیش اجتماعی

 Doaeiهایش انتظار دارند، داللت دارد )و قسمت ها و الگوهای رفتاری که سازماناستانداردها، ارزش

و  خدمتبدو های آموزشدهد زمان سپری شده در طراحی برنامهها نشان میپژوهش(. 2007 ,

دلیل چالش به .(Hall,2003شود )گذاری خوب محسوب می یک سرمایه، توجیه مقدماتی مناسب

تواند  اثربخش، نتایج چنین پژوهشی می نظر تدریس از ای اساتید جوان برانگیز بودن توسعه حرفه

ریزی آموزشی و طراحی های تدریس اثربخش از طریق کاربرد در برنامه ای برای تقویت مهارت زمینه

نشان  پژوهشگرهای بررسی(. Gholami and Asadi , 2013) سازد های کاربردی مرتبط فراهمدوره

ها  دانشگاهرسد  میهای خارجی متأسفانه به نظر  اهدر دانشگ المللی دهد در مقایسه با اقدامات بین می

اعضای هیأت  خدمت بدو امر توجیه مقدماتی و آموزش یا مؤسسات آموزش عالی در کشور ایران در

مسأله اصلی در  بنابراینردار نیستند. برخو و علمی منطقی سازماندهیای مشخص و  برنامه از  میعل

منظور  به نشگاه از روزهای نخستین تدریس در دانشگاهه، واکاوی تجربیات اساتید دااین مطالع

. شناسایی وارد به نظام دانشگاهی استهای آموزشی اثربخشی برای اساتید تازهطراحی و تدوین دوره
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های  تواند نتایج مفیدی برای برنامه می  میای اعضای هیأت عل ندگی حرفهزمشکالت این مرحله از 

سرانجام پژوهش حاضر برای پاسخگویی به  داشته باشد.ها  هدانشگا انریزبرنامهآتی مدیران عالی و 

 سؤاالت زیر انجام شده است: 

 چه تدریس در دانشگاه روزهاینخستین  ، ازکشور غرب منطقه های دانشگاه  میعل هیأت اعضای (1

 ؟تجاربی دارند

نه باید چگو جدیدالوروداساتید  های آموزش مقدماتیدوره ،علمی هیأت اعضای از دیدگاه (2

 ؟باشند

در حال تجربه انواع یکسانی  جدیدالورودمطالعات در سراسر جهان نشان داده است که مدرسان     

های (. برنامهStansbury and Zimmerman,2000ها و احساسات در نقش جدید خود هستند )از چالش

آمیز برای موفقیتآموزش بدوخدمت و نظارت با کیفیت، همراه با استادان با کیفیت، وعده کمک 

 Breaux and Wong) دهدهای روزانه در حرفه تدریس را میکنار آمدن مدرسان جدید با چالش

2003 , quoted from Darling-Hammond , 2012 , Veenman , 1984 با ترکیبی از هشتاد و سه )

وی رکز دارند. تم جدیدالورودهای مدرسان ها بر درك نگرانیبرنامه ةکه هم ندمطالعه نشان داد

های ذکر شده، مربوط به جامعه آموزشی است که مدرسان در طول که اغلب نگرانیگزارش کرد 

 (.Qouted From Moon Merchant , 2005شوند ) اند و مطلع میسال اول با آن مواجه شده

 الورودجدیداند که مدرسان مطالعات انجام شده در مورد تعهد و حفظ بیشتر مدرسان نشان داده    

اند رضایت شغلی، تعهد و ابقاء و که به نوعی در آموزش بدوخدمت و توجیه مقدماتی شرکت کرده

دهند های آموزشی مدیریت کالس درس اکثر مطالعات نشان میحفظ آنها بیشتر است. برای شیوه

های اند در جنبههای آموزش بدوخدمت شرکت داشته ی که در برنامهجدیدالورودکه مدرسان 

های قابل اجرا، استفاده از ختلف تدریس مانند تشویق دانشجویان به انجام کار بهتر، توسعه برنامهم

های کالس درس برای دیدار با دانشجویان و مدیریت های مؤثر پرسش و پاسخ، تنظیم فعالیتشیوه

اند که دهتر هستند. و برای دانشجویان تقریباً تمام مطالعات انجام شده نشان داکالس درس موفق

اند های آموزش بدوخدمت و توجیه مقدماتی شرکت کردهدانشجویانی که مدرسان آنها در برنامه

ها بزرگ، به استثناء این الگوی کلی مطالعات دیگر در نمونه اند.نمره باالتر یا بهبود وضعیت داشته

ش بدوخدمت دهد که آموز مناطق شهری کوچک با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین نشان می

 (.Ingersoll and Strong , 2011توجهی بر موفقیت دانشجویان دارد ) اثرات قابل

های تدریس خیلی مهم و سازنده است، و برای سال اول آموزش برای یادگیری بهترین شیوه    

شوند، مؤثر است. شرایطی که مانند و به مدرس تبدیل میکه چه افرادی در تدریس میتشخیص این

شود، تأثیر زیادی در سطح مدرسان مؤثر دارد، باعث اول آموزش مدرسان جدید انجام میسال 

گیری آنها برای شود، بر روش و رفتار مدرسان و تصمیمهای بعد میشایستگی آنها در طول سال
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 Charleston-Cormier , 2006 ; Quoted Fromگذارد )ماندن در حرفه تدریس نیز تأثیر می

Shirbagi , Ghaderzade and Tamassoki, 2015.) ی باتوجه به تحقیقات انجام شده درباره

و  جدیدالورودهای آموزش بدوخدمت و توجیه مقدماتی و اثرات مثبت آن هم برای مدرس  برنامه

توان به اهمیت داشتن برنامه آموزش بدوخدمت و دانشگاه و هم برای موفقیت دانشجویان می

ای باتوجه به وارد اشاره کرد و همچنین داشتن طرح و برنامهاساتید تازه آشناسازی در دانشگاه برای

و در نهایت بهبود خروجی دانشگاه که  جدیدالورودشرایط دانشگاه جهت افزایش اثربخشی مدرسان 

توان گفت آموزش رسد، و در واقع میتر است، در این زمینه ضروری به نظر میدانشجویان موفق

 گذاری در سرمایه انسانی است.قدماتی سرمایهبدوخدمت و توجیه م

برای فرایند آشنایی کلی پس از مرحله انتخاب و استخدام مدیریت منابع انسانی در حوزه     

شود. در متون  میکار برده  هبا کار و محیط کار اصطالحات مختلفی ب استخدام شدگان جدید

های  جدیدتر واژه  میاما در متون عل ؛دش میاستفاده  «آموزش های بدو خدمت»از اصطالح  میقدی

. بعضی کتب شود میکار برده  هب (Doaei, 2007)2و آشناسازی( Mirsepasi, 1998)1توجیه مقدماتی

مدیریت پرسنلی توجیه مقدماتی را در موضوع آموزش مورد بحث قرار داده و معتقدند آموزش 

نظر شود. صرفبرده نمی میانتصاب از آن ناگردد و به همین دلیل در  میکارکنان از این مرحله آغاز 

از این که توجیه مقدماتی را جزء آموزش بدانیم یا آخرین مرحله انتصاب، این کاری است که باید 

 (. Shirbagi and et al., 2015) مدیر نیروی انسانی در زمان انتصاب کارکنان جدید به کار، انجام دهد

 سازی آماده عنوان به آموزش است که یک نوع" فته شده کهدر تعریف فرایند توجیه مقدماتی گ   

با  هدف اصلی از این دوره، آشنایی کارمندشود،  می داده پست گرفتن دست به از اولیه کارمندان پس

تجهیز "آشناسازی نیز عبارت است از  .(Alvenfors, 2010) "استکار  انجامو محل  هشغل محول

مندانه مشاغلشان به آن د سازمان و اطالعاتی که برای اجرای رضایتکارکنان به اطالعات پایه در مور

ای عبارتند از: اعمالی مانند این که چگونه حقوق بگیرند، چگونه کارت نیازمندند. چنین اطالعات پایه

 ,Hall) دست بیاورند ساعات کاری کدامند و کارمند جدید با چه کسی باید کار کند شناسایی به

1976, Doaei, 2007) . 

 -1گیرد: ( توجیه یا آموزش مقدماتی معموالً در سه مرحله انجام می1355) به عقیده میرسپاسی    

ها، مقررات اداری و انظباطی، ساعات کار، مشیآشنا ساختن کارمند جدید با سابقه سازمان، خط

رفی کارمند مع -2تسهیالت داخلی و خارجی سازمان که کارکنان مجازند از آنها استفاده کنند. 

گرداندن کارکنان جدید در محوطه سازمان و  -3 جدید به سرپرست مستقیم او و سایر همکارانش.

 هایی که الزم است آنها بشناسند.نشان دادن محل

                                                           
1. Induction Training 

2. Introduction 
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 بر تجارب مدرسان دانشگاه از تدریس آنالین نشان داد بازتاب( Conrad , 2004)در مطالعه کیفی 

. محور استوار بود محتوا دهندگان ارائه عنوان به خود نقش بر یادیز حد تا آنها عملکرد در مدرسان

 از یا و آموزان، دانش اجتماعی حضور مشارکتی، یادگیری به مربوط مسائل از  میک بسیار آگاهی آنها

فرایند   میدر خصوص اعضای هیأت علداشتند.  آنالین یادگیری های محیط در جامعه نقش

 جدیدالورود درسینای به مهای عاطفی و حرفهرای ارائه کمکبده یک برنامه طراحی شآشناسازی 

فرایند آموزش بدو خدمت برای  (.Moon Merchant , 2005ها است )آنتدریس در طول سال اول 

پشتیبانی از عضو که  طوری بهپایدار باشد  وجامع  ،باید سازمان یافته  میتوسعه اعضای هیأت عل

کند که اجرای  میهمچنین بیان . وی ای مدرس را در برگیردی حرفهجدید دو تا پنج سال اول زندگ

ثرتر کمک کند، نتایج بهتری برای ؤتواند به آموزش م میهای آموزش بدوخدمت با کیفیت برنامه

 شود میدهد و باعث حفظ مدرسان در این حرفه دانشجویان داشته باشد، روابط آنها را بهبود 

(Wong , 2005). 

مطالعه  با سانه شودشنا حرکت معرفت گیری نقش و یک تواند موجب جهت میدماتی توجیه مق    

های روزانه که در تدریس  این که چگونه با چالشدانستن درباره تدریس به دانستن درباره ز  ا میرس

یک  انمدرس توجیه مقدماتیبرنامه  .(Charleston-Cormier , 2006) آید مقابله کرد میوجود  به

جمله دانش، هایی ازن راهبردآدر که کار  هزساله است برای پشتیبانی از مدرسین تا برنامه یک

 .ثر استؤوری کار مبهره دردارد که  ای در بر حرفههای الزم برای توسعه ها و ارزشها، نگرشمهارت

 ،بهکند تا با هدایت مربیان با تجرفراهم می جدیدالورودفرصتی عملی را برای مدرسین این برنامه 

مدرسین در بهبود عمل،  توجیه تدریس کالس درس، پیوند دهد. برنامه با های آموزش را عمالًنظریه

. گذاردثیر مثبتی میأای و در نهایت، در یادگیری دانشجویان تهای حرفهولیتؤیادگیری مس

(Livengood , 2006نیز بر این باور است که )  الورودجدیدآموزش بدوخدمت فرایند معرفی مدرسین 

ای هایی برای توسعه حرفه پشتیبانی عاطفی و فرصت طراحی شده که یبه حرفه تدریس است و طور

 .آورد میفراهم  جدیدالورودمدرسین 

اند: روزهای اول برای دست آورده های زیر را در مورد افراد جدیداالستخدام بهدر یک بررسی یافته    

والن رده باالی ؤشناسازی افراد جدیداالستخدام توسط مسکننده بود، آآور و ناراحت آنها اضطراب

سازمان اضطراب را تشدید کرد، اضطراب با فرایند آموزش تداخل پیدا کرد، انصراف افراد از کار 

دلیل اضطراب بود، کارکنان جدید رغبتی به مطرح کردن مشکالت خود با مسؤوالنشان  عمدتاً به

 .(Doaei 2007) نداشتند

دهند. عنوان یک کل تحت تأثیر قرار می امید جامعه مدرسین را بهو نا مأیوسدید مدرسان ج    

(Huling and Austin , 1986بیان می )های تدریس نیاز به حمایت دارد. به کنندکه بهبود شیوه

با یک  جدیدالورودکه معلمان  های آموزشی معناداری ارائه شود. وقتیوارد باید کمکمدرسین تازه 
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آموزش بدوخدمت  های رود که برنامهشوند انتظار میبینانه حمایت می نداز روشن و واقعاچشم

ان نیاز دارند تا کار به پشتیبانی مدیر و دیگر همکار هزمدرسان تا ها را بهبود دهد.عملکرد آموزشی آن

ی آموزش هابرنامه .(Sharratt and Sharratt , 1991) ها را برای عبور از این مرحله کمک کنندآن

بدوخدمت تغییر به سمت تمرکز و توسعه آموزشی در نظر گرفته شده است و این تغییر یکی از 

 .(Serpell , 1999) های آموزش بدوخدمت قوی استهای کلیدی برنامهویژگی

 Moir and) ترکیبی داشته باشد یباید دید جدیدالورودمدرسان های آموزش بدوخدمت برنامه    

Gless, 2001).  آموزش بدوخدمت باید هدفش نه تنها افزایش میزان حفظ باشد بلکه کیفیت آموزش

به حمایت و راهنمایی زیادی برای ماندن در حرفه  جدیدالورودمدرسین . و تدریس را افزایش دهد

فرایند آموزش  . (Wong , 2002تدریس و آشنایی با استانداردهای باالی آموزشی نیاز دارند )

ک به مدرسین است تا خودشان را با محیط جدید تطبیق دهند و به مدیران بدوخدمت برای کم

ها آموزش بدو خدمت و نظارت برنامه .(Moir , 2003) کند تا مدرسان را حفظ کنند میکمک 

سال اول آموزش برای رسیدن به  .(Monsour , 2003دهد. )ی فرسودگی را کاهش میچرخه

بسیار حیاتی است. تجارب مدرسین در آغاز کار  یدالورودجدموفقیت در درازمدت و حفظ مدرسان 

 Johnson and) گذار است و دلیلی برای ترك حرفه خود در طول سه سال اول استبسیار تأثیر

Birkland , 2003).  

و سه بار در سال جلسات  وجود دارد اییک برنامه آموزش تعاملی شبکه 1در دانشگاه لوگبوروگ    

کنند. ارائه افراد کلیدی دیدار می و کند تا از آن طریق کارکنان جدید با همدیگرنیم روزی برپا می

یک بسته مقدماتی جامع را برای کلیه کارکنان  2در دانشگاه لیسستر مدرسینآموزش بدو خدمت 

های برابر، فرصت مانند:هایی از مدارك سیاست دانشگاه )جدیدی ارائه می دهد که شامل رونوشت

در مورد  معلوماتیها و اطالعات( و اتوانی و خشونت به شکل خاص و حفاظت از دادهنمعلولیت، 

جمله برنامه توسعه کارکنان دانشگاه، نظارت بر مراقبت از کودکان در ازموضوعات مختلف و گسترده 

رهبری "( با عنوان Cherian and Daniel , 2008)پژوهش  (.Hall , 2003) است پارکینگمحل و 

مدیران  الف( د کهدانشان  "یریآموزش بدوخدمت معلم جدید: تبدیل شدن به عوامل تغ مدیران در

و ب(  ه داردکار نیاز به تعامل و مشارکت کل مدرس کنند که نظارت و آموزش معلم تازه بیان می

 دانند که میتالش فکری، اخالقی و سیاسی  عنوان آموزش را به ،و جدید  میقدیمدیران، همکاران 

 .نیاز به مشارکت جمعی دارد معتقدند

ها و های تدریس اثربخش در دانشگاههای انجام گرفته درباره ویژگیدر یک فراترکیب بر پژوهش 

 میعل هیأتهای آموزشی اعضای ریزی دورهتواند الگویی برای برنامه مؤسسات آموزش عالی که می

های فردی ( مؤلفه1شامل  نیز فراهم کند، ابعاد اصلی تدریس اثربخش در چهار حیطه کلی 

                                                           
1. Loughborough  
2. Leicester 
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 اند ای تفکیک کرده های زمینه( مؤلفه4ای و های حرفه( مؤلفه3های ارتباطی؛ ( مؤلفه2)اخالقی(؛ 

(Asadi and Gholami , 2016) همچنین در پژوهشی دیگر،  درباره ارزشیابی اثربخشی عملکرد .

های آموزشی نفر از اساتید گروه 15های علمی، با مطالعه دیدگاه هیأتآموزشی از دیدگاه اعضای 

های کیفی، راهبردهای ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای دانشگاه کردستان از طریق مصاحبه

نگری؛ اجرایی و پشتیبانی؛ و بهسازی و رشد را در سه راهبرد کلی شامل جامعیت و واقع  میعل هیأت

 .(Shirbagi and Asadi, 2016) اندبندی کردهای طبقهحرفه

دهد که برای آشناسازی و توجیه مقدماتی اعضای نشان می پژوهشگرهای همچنین، بررسی    

های کشور وجود  مدتی نه در وزارت علوم و نه در داخل دانشگاهجامع و بلندهیچ طرح   میهیأت عل

قرار نگرفته  های بدو خدمت مدرسین دانشگاهی در کشور ما مورد توجه زیادی ندارد. بحث آموزش

در عوض در کشورهای دیگر از جمله اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا این موضوع با عالقه خاصی دنبال 

شود و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تمایز این تحقیق با سوابق پژوهشی موجود در  می

های شگاهبه شیوه کیفی با تمرکز بر دان میاعضای هیأت عل تجارب اولیهاین رابطه آن است که 

دولتی غرب کشور مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و مثبت برنامه های احتمالی و نحوه برخورد 

 گیرد. میاستخدام شده مورد مطالعه قرار   میروزهای اول کار اعضای هیأت عل
 

 پژوهش شناسیروش

های نظریه رحاست. ط 1داده بنیادرویکرد و راهبرد پژوهش حاضر از نوع کیفی مبتنی بر نظریه 

مند هستند که پژوهشگران برای تولید یک توضیح کلی )که ریشه هایی کیفی و نظامشیوه بنیاد داده

یا تعامل میان افراد را  ها، کنشکنند و فرایندکنندگان دارد( استفاده میهای شرکتدیدگاه در

های مصاحبه، ه دادهآوری اولیهای توسعه این نظریه عمدتاً شامل جمعدهد. شیوهتوضیح می

های و ایجاد شکل یا مدل های مصاحبهو مرتبط از داده توسعه  حال درهای های یا تمبندی طبقه

های کشد. در این روش، توضیح برخاسته از دادهدیداری است که توضیحی کلی را به تصویر می

درباره تجارب این  هکنند ینیب شیپتوانید جمالتی کنندگان است. برای این توضیح، میمشارکت

 کنندگان(. مشارکتCreswell , 2015 ; Quoted fom Shirbagi and Asadi , 2016افراد ساخت )

و شهرکرد  سینا بوعلی، رازی کرمانشاههای کردستان، لرستان، ایالم، اساتید دانشگاه پژوهش این

ن در نظریه برخاسته از زیرا پژوهشگراشدند.  نظری انتخاب شدند. گیریبراساس نمونه بودند که

کنند که ای استفاده میپردازند و برای این عمل از شیوهگیری مینظری به نمونه طور بهها داده

گیری نظری در روش . منظور از نمونههاست آنها و تحلیل ی و انتخاب متوالی دادهزمان هممستلزم 

گزیند که متن یا ها را برمیدهها آن است که پژوهشگر اشکالی از دانظریه برخاسته از داده

                                                           
1. Grounded Theory 
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پس از انجام مصاحبه (. Bazargan , 2010را در تدوین نظریه فراهم آورند ) استفاده قابلتصویرهای 

های مذکور با توجه به قاعده اشباع نظری، فرایند دانشگاه  میعل هیأت نفر از اعضای  44با 

 15های کردستان )ح ذیل بود: در دانشگاهکننده به شرگیری خاتمه یافت. توزیع افراد شرکت نمونه

 1نفر(؛ و شهرکرد ) 4) بوعلی سینانفر(؛  4) کرمانشاه رازینفر(؛  5نفر(؛ ایالم ) 15نفر(؛ لرستان )

. همچنین، براساس نفر آقا بودند 45نفر از اساتید مورد مطالعه خانم بودند و  4نفر(؛ انتخاب شدند. 

نفر  2نفر دارای مرتبه دانشیاری و  15دارای مرتبه استادیاری،  نفر از اساتید 34 مراتب دانشگاهی،

 دارای مرتبه استادی بودند.

برای خاتمه  1کیفی، از قاعده اشباع نظری رویکرد در ها افتهی میتعمقابلیت  با توجه به عدم    

رت دیداری و صو های انجام شده بهمصاحبهوسیله  ها بهفرایند گردآوری دادهگیری استفاده شد.  نمونه

 . تالشو مورد تحلیل قرار گرفت ها بر روی کاغذ پیاده شدو سپس متن مصاحبه انجام شدشنیداری 

 یادآوری و برداری یادداشت کمک به اجرا، زمان در تا بوده آن براجراشده های مصاحبه پژوهشگر در

 2آوانویسی فرایند در ات گیرد قرار کاوش مورد ترتیب به شوندهمصاحبه توسطمورداشاره  هاینکته

در  ،کننده های هر مصاحبه با اساتید مشارکت در تحلیل داده در واقع، پژوهشگرباقی نماند.   میابها

قرار داده تحلیل ها را مورد ، داده 4و کدگذاری انتخابی 4، کدگذاری محوری3سه مرحله کدگذاری باز

ترین واحد ای به هر کوچکو مقوله  یمکدگذاری باز عبارت است از نسبت دادن کدهای مفهو. است

ای از تحلیل است که در آن مقوالت و معنادار از محتوای متنی هدف. کدگذاری محوری مرحله

در چند نقطه وصل یا در  ... وکند، دست آمده از مرحله کدگذاری باز را با هم مقایسه می مفاهیم به

در طی کدگذاری ... ند. کدگذاری انتخابی کسازی میچند محور اصلی یا در چند ربط نظری مرتب

ها حاصل از مفاهیم و مقولهسرانجام (. Farasatkhah , 2016زند )باز و محوری بذرهای آن جوانه می

 1اند که در شکل از تحلیل کدهای باز، محوری و گزینشی، استخراج شدههای مصاحبه پس داده

 آمده است.

 

                                                           
1. Theoretical Saturation 

2. Transcription 

3. Open coding 

4. Axial coding 

5. Selective coding 



 

 5931 53، شمارة دوم، پاییز چهارمسال                                                                         فصلنامه تدریس پژوهی

 

 
 هاا، مفاهیم و مقولههگیری داده: فرایند شکل(1)شکل 

 

 های پژوهش یافته

 کنندهشرکت  میعل هیأتاعضای  ،هاهای پژوهشی حاصل از تحلیل و کدگذاری دادهیافتهاساس بر

 ، عوامل زیر قابل بحث است:، بر این باورند که در نخستین روزهای آموزش دانشگاهیاین پژوهشدر 

 ایتجارب حرفه ؛ و تبادلجدیدالورود ردی اساتیدف ـ روانی هایزاد )ویژگیبهسازی عوامل درون (1

 و موانع آموزشی؛ و اصالح هایدوره اجرای در )بازنگری زاد( توسعه عوامل برون2همکاران(؛ و  بین

 پرداخت.خواهیم ها به تشریح آنآموزشی(. در ادامه  هایدوره پشتیبانی
 

 ها مصاحبهاز  های کیفی برگرفتهدادهخالصه فرایند کدگذاری  (:1)جدول 

 کدهای انتخابی کدهای محور کدهای باز برجسته

 عامل تدریس قبلی شغل؛ تجربه ماهیت به مندی تدریس؛ عالقه در استرس

 جدید؛ تجارب عضو خودباوری ورود؛ عدم بدو باالی استرس؛ انگیزه کاهش

؛ تجربه هاالتدریسیحق شغلی تعهد ناامیدی؛ عدم انتقال سبب تلخ

همکاران؛ عدم  توسط عاطفی پذیرش ناامیدی؛ عدم ایجاد بسب ناخوشایند

 استرسجدید؛  عضو تجربگی بی تدریس؛ مشکل برای جدید آمادگی عضو

 صرفه بهاسترس؛  رفع در محیط آشنایی محض؛ نقش هایرشته در شدید

محیط؛ امکان  با آشنایی صورت شخصی؛ عدمبه تجارب کسب نبودن

 نظم و کالس؛ صداقت مدیریت در ربگیتج دانشجو؛ بی با ناصحیح برخورد

دوره؛  پذیرش برای عاملی اعضا جوانیکیفیت؛  کاهش عامل استرسکار؛  در

 از پذیرش عدمتجربگی؛  کم سبب به جدید اعضای سوی از دوره پذیرش

 تجارب ناخوشایند؛ اهمیت خاطرات گیریشکل مسبب گروه اعضای سوی

 و عاطفی لحاظ به فرد رشپذی خوشایند؛ اهمیت خاطرات ایجاد در قبلی

 گیریشکل در شخصیت تعهد؛ نقش و تعلق حس روحیه؛ ایجاد تقویت

 فردمدار  میعل فرهنگ وجوداطالعات؛  کسب جهت فرد خاطرات؛ پیگیری

 و ... گروهی  مشارکت جای به همکاران میان در

 

های روانی ویژگی

 ـ فردی

اساتید 

 جدیدالورود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهسازی عوامل

 دازدرون
 

بخشی؛  اگاهی در مشورت اساتید پیشکسوت؛ نقش تجارب کسب اهمیت

 از تجربه اهمیت تجارب دیگران؛ کسبشخصی؛  تجربه کسب بودن زمانبر
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 پیشکسوتان؛ تسهیم از استفاده لزومفرهنگ؛  یک عنوان به باسابقه افراد

جمعی  شخصی؛ ارتباطات تجارب کسب نبودن صرفه اعضا؛ به تجربیات

 جهت فرصت باسابقه؛ ایجاد استاد درس کالس در رکتاساتید؛ ش

 تأکاربردی هی و پژوهشی آموزشی، پیشکسوتان؛ وظایف از الگوبرداری

 اطالعات از کشور؛ کسب کارشناسی در خارج تدریس دوره علمی؛ اهمیت

 افراد از تجربه شخصی؛ کسب صورت به تجارب غیررسمی؛ کسب روش به

 آموزش مشترك؛ بخش تدریس از تفادهفرهنگ؛ اس یک عنوان به باسابقه

 کالس در حضور جهت سازیتوجیهی؛ فرهنگ دوره در بخش مهمترین

 به مختص تدریس هایروش آموزشهمکاری؛  جو بودن حاکمهمکاران؛ 

 تجربه؛ و ... کسب جهت پیشکسوت اساتید هایکالس از رشته؛ استفاده

 

 تبادل تجارب

بین  ایحرفه

 همکاران

 

 

تربیت؛  و تعلیم رفتار؛ آموزش مباحث روانشناسی مباحث زشآمو ضرورت

 و سنجش اول؛ مباحث ترم دو شروع با همزمان مناسب دوره زمان

 از اشتباه صحیح ارزشیابی؛ رفع تصورات آموزش نحوهگیری؛  اندازه

 از درست استفادهکشوری؛  یا ایمنطقه صورت به دوره برگزاریارزشیابی؛ 

 آموزش ضرورتورود؛  بدو در آموزشی هایکارگاه تکنولوژی؛ وجود

 از تئوری؛ دعوت هایدوره دوره؛ برگزاری در تربیت و تعلیم و روانشناسی

 ایحرفه هایمهارت کیفیت دوره؛ ارتقای افزایش جهت برجسته اساتید

 دوره بودنمثبت؛ الزامی تغییرات ایجاد جهت دوره بودنالزامیاعضا؛ 

ترم؛  در یک دوره ارجی؛ ضرورت برگزاریخ هایدانشگاه در استادیاری

تربیتی؛  علوم و روانشناسی اساتید حضوری؛ حضور صورتبه دوره برگزاری

 رشته هر متخصص اساتید از ؛ استفادههادوره این به  میقدی اعضای نیاز

 در بخش ترین مهم آموزش بخشاختصاصی؛  تدریس هایروش ارایه جهت

ای حرفه هایمهارت تدریس؛ آموزش شرو در توجیهی؛ تقویت مهارت دوره

 از قبل اعضا از راهنمای مدرسان؛ نیازسنجی کتابچه تهیهمحتوا؛  اساس بر

خارج؛ لزوم  های دانشگاه در استادیاری دوره بودن میکارگاه؛ الزا برگزاری

 حضوری جلسات با اولویتهنر معلمی؛  آموزشتدریس؛  هایروش آموزش

 ورودپاسخ؛  و پرسش فضای و  میصمی جو ایجاد هدف به کارگاه صورت به

زمینه؛  این در گواهی صدور هدف به دکتری مقطع در توجیهی دوره

 دانش بخش دو به دوره تفکیکدوره؛  از تئوری و عملی آزمون برگزاری

 و ...دادن پکیج آموزشی افزایی؛  مهارت و افزایی

 

بازنگری در 

های اجرای دوره

 آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عواملتوسعه 

 دزابرون
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 سبب به دوره به توجه های کوچک؛ عدمدانشگاه در هادوره پایین کیفیت

 و معرفیدوره بدوخدمت؛  برگزاری ورود؛ لزوم بدو در فراوان مشکالت

 با آشنایی جهت فرصت ایجاد عدمعلمی؛  هیات واقعی جایگاه شناساندن

 دروس آموزشی؛ تدریس بخش ماندن همکاران؛ مغفول و محیط

 در برابر های فرصت عدممؤظفی اساتید؛  تامیننارضایتی؛  عامل غیرتخصصی

 عامل تدریس های مهارت آموزش آموزشی؛ عدم های ولیتؤمس اعطای

 اصول شدن نهادینهاعضا؛  های توانایی کارگیری هب در فرصت زا؛ عدماسترس

 غلط فرهنگ در اصلی رسالت حل شدنخدمت؛  بدو در پژوهشی اخالق

 سوم نسل های دانشگاه از توجیهی؛ الگوبرداری دوره سازیفرهنگ؛ دانشگاه

دانشکده؛  یسئر توسط جدید عضو معرفیتطبیقی؛  مطالعات انجام و

 شئون همه حفظ و رعایتحرمت؛  حفظ شرط به توجیهی دوره بودن میالزا

اجتماعی  اعتبار ضرورت بحثاعضا؛  انسانی و شان جایگاه انسانی؛ حفظ

 ظاهری و روانی حیتصال جدید؛ ضرورت بررسی عضو بر ظارتن اساتید؛ عدم

 به ویژه بخش یک امکانات؛ اختصاص مینتأ در دانشگاه بودن مؤظف افراد؛

تدریس  معارفه؛ پیشنهاد برگزاری جلساتجدید؛  اعضای امور آموزشی

 به ایسرمایه ضرورت نگرشاعضا؛  سازی آماده سیستم یک ها؛ طراحی درس

 در دکتری مدرك کفایت علمی؛ عدم تأهی ایحرفه یارتقا برای هزینه

 تدریس؛ و ... صالحیت

 

موانع و اصالح 

-پشتیبانی دوره

 های آموزشی

 
نخستین روزهای تدریس در  کشور، از غرب منطقه های دانشگاه  میعل هیأت اعضایاول:  سؤال

 تجاربی دارند؟ چه دانشگاه

ای تبادل تجارب حرفه»و « های روانی ـ فردیویژگی» هایشده، مؤلفههای شناساییاز میان مؤلفه

مبنایی برای بازشناسی رفتارهای رایج در اولین روزهای اشتغال  عنوان بهتوان را می «بین همکاران

شاغل به آموزش در  همکاران با آموزشی و مبنایی برای شناسایی تعامالتیاساتید به آموزش 

 و تحلیل قرار داد.  های دولتی غرب کشور مورد کاوشدانشگاه

 

 های روانی ـ فردیالف( ویژگی

های روانی و فردی روزهای اول تدریس در های منتخب برای تبیین تجارب اساتید از ویژگیقولنقل

 دانشگاه به شرح زیر است:

 مطالعه و رفتیم می سرکالس عشق با واقعاً چون اما داشتیم مشکالتی اگرچه هم تدریس لحاظ از    

 میان من از بعد که کسایی بودم گفته من مثالً. بود هم قوانینی موقع اون البته. بود خوب داشتیم

 مشکل ها بچه و میرسیدن دیر ها سرویس. نمیشه دیدم مدتی یک از بعد. کالس سر نیان دیگه

 شد این. کنم پیاده اینجا بودم دیده شیراز در که  مینظ قوانین این نتونستم من که شد این. داشتن
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 (./ دانشگاه لرستان 25داریم )مصاحبه شماره  متفاوت مفهوم دو ما. کردیم کسب تجربه کم کم ما که

 دیدند می هم اونا که شد این کردم می طلب اساتید از و دنبالش رفتم می و داشتم عالقه چون من    

 عاشق من. تر پایین های ترم کالس سر فرستادن می رو من بشم دانشگاه معلم دارم دوست من

 با و کنم می صرف بخواد هم هزینه و جنگیدم براش و هستم هم االن بودم دانشگاه در تدریس

 (.رازی/ دانشگاه  44هستم )مصاحبه شماره  کارم و تدریس عاشق من که کنم می اعالم بلند صدای

 چه که از حرفه سفانه من وقتی وارد دانشگاه شدم دچار تناقضات شدیدی در زمینه آنتأم    

رفتی  سر کالس هم که می... چه که وجود داشت مواجه شدم  کردم با آن استادی و دانشگاه تصور می

که من وارد  55کردی. از سال  سفانه همین جو حاکم بود و بیشتر احساس تنهایی فکری میأمت

و خشک بود.   میسفانه هیچ پذیرش عاطفی وجود نداشت. برخوردها خیلی رسأدانشگاه شدم مت

 (. / دانشگاه کردستان 5به شماره )مصاح

خاطرات اولیه هر فردی شاید برگرده به شرایط روحی اون فرد در اون زمان. من چون خودم در     

بدو ورود به دانشگاه وضعیت روحی مناسبی نداشتم همه چیز برام ناخوشایند میومد. فرایند جذب 

التدریس بودم و فقط دو روز قبل  وان حقعن من یک سال و دو ماه طول کشید و در این فاصله من به

ها با من تماس گرفته شد که بیایید این دو درس رو برای شما گذاشتیم )مصاحبه  از شروع کالس

 (./ دانشگاه کردستان5شماره 

 با که هست جوری شون رشته چون میان که ها بعضی. هست تدریس لحاظ از استرس دیگر هأمس    

 سر بیا شما گفته من به سال اول در که بوده استاد مثالً. دارن استرس نیست مرتبط تدریس مسایل

 / دانشگاه لرستان(. 34بشه )مصاحبه شماره  کمتر ترسم از که کن معرفی رو من حداقل کالس

 اما. نبود تدریس برای خاصی مشکل داشتم کارشناسی دوران در که تدریسی تجربه سبب به من    

 بودن قوی  میعل لحاظ از شاید اینا. شدن می مواجه دانشجو اعتراض با حتی که همکارهایی داشتیم

 مطرح کالس سر نباید، که رو مباحثی تجربگی بی روی از یا. نداشتن رو تدریس های تکنیک اما

 / دانشگاه لرستان(. 23)مصاحبه شماره  کردن می

و واحدهایی که بهم خورده  در کل احساس خوبی از اون دوران دارم و ساعت کاری باالیی داشتم    

بود رو دوست داشتم روابط همکارا هم خوب بود. اون زمان که من اومدم ردیف موجود بود و یکی از 

 / دانشگاه کردستان(. 11مزایایی که وجود داشت همین بود )مصاحبه شماره 

 آدم کمک به تجربه بعدها اما. میبره یادش از رو آدم سواد نصف تخته پای و تدریس اول روزهای  

 کیفیت و بگذری درسی مسائل از عجله با و زود میشه باعث استرس. میره بین از حالت این و میاد

 لحاظ از. بود خواهد مفید خیلی میکنه آشنا تدریس با رو آدم که هایی دوره لذا. پایین بیاد تدریست

 کننده  ناراحت  میک تنپذیرن زیاد بود شده باعث پایین سن لهأمس چون هم اساتید سوی از پذیرش

 / دانشگاه ایالم(. 35)مصاحبه شماره ندارم  بدی خاطره دوران اون از کل در اما بود
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 ای بین همکارانهای روانی ـ فردی تبادل تجارب حرفهب( ویژگی

های دولتی مورد در دانشگاه همکاران بین ایحرفه تجارب های منتخب برای تبیین تبادلقولنقل

 رح زیر است:مطالعه به ش
 چند باید اونجا. میدن بهش دکتری دانشجوی اما هست استادیار طرف اینه داریم که هم مشکلی

 هر. هستن بزرگ خیلی اوالً که هست جوری اونجا های کالس. باشی دستیار پرفسور یک کنار سال

 طریق از داشتیم الیؤس اگه ما و هستن کنارش استادیار تا دو پرفسور و داره سیستم یه دانشجو

 رو کارا بیشتر. نشه پرت حواسش تا پرسید مین سوال پرفسور از کسی و پرسیدیم می اونا از سیستم

 بسیار بسیار ساعت یک اون اما. استاد پیش میرفتم ساعت یک ماهی و دادیم می انجام استادیارا با

 / دانشگاه ایالم(.  44بود )مصاحبه شماره  مفید

صورت حل تمرین در دانشگاه تهران کار کردم  ام درس چند واحد رو بهمتمن خوشبختانه قبل از ا    

ای داشتیم و ایشون به موقع  جا مدیر گروه باتجربه از استرس هام کم شد. این  میو از اون موقع ک

 / دانشگاه کردستان(.  12کردند )مصاحبه شماره  بسیاری از نکات رو از لحاظ آموزشی یادآوری می

 جدید اعضای به ها گروه جلسات در من مثالً. بگم رو تجربیاتم بیام باید دارم یاتیتجرب که من    

 ما  میعل تأهی کل در. نیست بد راهکار این من نظر به و داره رو مشکل فالن کالس فالن که گم می

 بشه باعث ممکنه ندونه اگه. میشه محاسبه چطور التدریسش حق شرایط و مالی مباحث بداند باید

 زمان این و بشه تجربه کسب منتظر باید و کنه چکار باید ندونه و بزنه گیج اول روزای  میعل هیات

 / دانشگاه لرستان(. 31)مصاحبه شماره  هست بر

 داشته انتظار اون از بیشتر نباید و داه هایی قابلیت داره، بسترهایی چیزی هر که بدونیم باید     

 داشته خودش کنار در رو  میقدی اساتید اگه خوبه خیلی میاد که کاری تازه عضو هم طرفی از. باشیم

 / دانشگاه لرستان(. 22کنه )مصاحبه شماره  استفاده تجاربشون از و هاشون کالس سر بره باشه

 دانشگاه، از خارج حتی اساتید دیگر تجارب از استفاده و دانشجو با برذخورد تدریس روش    

 و میشه رد صفر براش نیاد جلسه چند دانشجویی اگه دونه نمی جدید همکار مثال. دانشگاه مقررات

 ها نامه آیین لذا. بشه رفع مشکل این کنه می خواهش که استاده این وقت اون. کنه گزارش باید استاد

 (.رازی دانشگاه/  45 شماره مصاحبه)بشه  رسانی اطالع باید تدریس های روش از جدای هم

 ای دوره یه. کنن می شرکت خدمت ضمن های دوره در میان باسابقه ایاستاد از برخی دیدم من اما    

. رفت هم ها دانشکده دیگر در میشه و باشه نداشته هم رشته به زیادی ربط شاید تدریس فن. هست

 چون اما ام باسابقه همکارای سرکالس برم دارم دوست خودم من. بشه سازی فرهنگ باید این البته

 کرد استفاده دیگران تجربه از میشه پس. نکردم رو کار این حاال تا مخود من نشده فرهنگ هنوز

 (.کردستان دانشگاه/  4 شماره مصاحبه)
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چگونه باید  اساتید دانشگاه های آموزش مقدماتیدوره علمی، هیأت اعضای از دیدگاهوم: د سؤال

 ؟باشند

اصالح موانع »و « های آموزشیرهبازنگری در اجرای دو» هایشده، مؤلفه های شناساییاز میان مؤلفه

مبنایی برای شناسایی پیشنهادات و تجربیات  عنوان بهتوان را می« های آموزشیو پشتیبانی دوره

برگزار شده   میهای رسهای دولتی غرب کشور درباره دورهشاغل به آموزش در دانشگاه عینی اساتید

 داد. های متبوع را مورد کاوش و تحلیل قرار توسط دانشگاه

 

 های آموزشیالف( بانگری در اجرای دوره

های دولتی مورد در دانشگاه های آموزشیبانگری در اجرای دورههای منتخب برای تبیین قولنقل

 مطالعه به شرح زیر است:

از لحاظ چگونگی هم به نظر من باید اجبارا در همون سال ورود باید تعهد از اساتید تازه گرفته     

ای یک بار در جلسه توجیهی حضورا شرکت کنه. یعنی باید حداقل تدریس بهش داده  هبشه که هفت

به این صورت هم باشه که یک ترم تحصیلی رو بدون  هبشه تا بعد از اتمام این دوره. حاال میش

بشه باید این دوره رو   میت علأاحتساب سنوات براش گذاشته بشه و کسی که میخواد عضو هی

پولیشم کرد. باید دروس روش تدریس و روانشناسی و تربیتی و مشاوره رو  بگذرونه حتی میشه

بوعلی / دانشگاه  42)مصاحبه شماره  بگرونه. یا در تابستون دوره رو بگذرونه و بهش گواهی داده بشه

 (.سینا

 ارزیابی مرکز یک اونجاد. است ترکیبی ها روش اکثراً کنگ هنگ در داشتم من که ایتجربه طبق    

 سه تا ترم دو تقریباً اش دوره. میکنه نام ثبت اونجا میاد که استادی هر که دارن یادگیری و ریستد

 اون در آزاد مستمع یک عنوان به من. کننمی گیری سخت اساتید حضور برای هم بسیار. هست ترم

 ایه روش تا گرفته سنتی از. بود تدریس روش بحث همون کالس از بخشی کردم ... شرکت ها کالس

 اینا و آکسفورد از مثالً کردن می دعوت هم دیگه استادای از اونا که بود این هم مورد یه. پیشرفته

 مرکز ثابت استادای یکی بودن قسمت دو استادا پس. جمع برای گفتن می خود تجارب از و میومدن

 مباحث با بودن ناآش که استادایی بعضاً و دیگه های رشته از اما دانشگاه همون استادای دوم و بودند

. داشت پاسخ و پرسش امکان معموالً جلسات. دانشگاه از خارج از مدعو اساتید سوم تدریس روش

 اجازه باز هم بعدش. کنن تدریس تونن مین نگیرن رو مراکز این گواهی تا وارد تازه اساتید اونجا

/  15)مصاحبه شماره  یرهیادبگ و بنشینه باتجربه اساتید کالسای از و بره اینکه تا نداره تدریس

 دانشگاه لرستان(.

 زمینه در و بشه استفاده کردند کار وتربیت تعلیم در که فنی اساتید از باید صورت کا هم میشه به    

 بیشتر. داره رو الزم تخصص طرف چون نیست ما بحث مورد تخصصی دروس قاعدتاً که هم دروس

 مسایل همون میتونه هم محتواش و بشه طرحم باید دانشجو با ارتباط نحوه و مهارتی دروس
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 گفتگو و مطالب انتقال و بیان نحوه یعنی آموزشی مباحث از منظور. باشه تربیت و تعلیم و آموزشی

 بعد از و تربیتی و روانشناسی بعد از هم باید یعنی. ارزیابی و سنجش بحث و دانشجو با گفتمان و

 / دانشگاه لرستان(. 15ارتباطی )مصاحبه شماره  های مهارت و تدریس

های تربیتی و  های روانشناسی رفتار با دانشجو و بحث هایی رو گذاشت و اون بحث گاهی کالس    

حقوق استاد و دانشجو و مسائل حضور و غیاب که باید به چه صورت باشه رو مطرح کنن. ما برخی 

. حتی نوع لباس جو نیست واقعاًاز استادا رو داریم که بخوردی که با دانشجو میکنن در شأن یه دانش

پوشیدن استاد هم مهم هست. کسی که با لباس زرد و قرمز میاد ممکنه با محیط آموزشی سازگار 

باید مطرح  حتماًکه در محتوا مباحث روانشناسی و تربیتی و بحث ارزشیابی  نباشه .... پس اول این

های آموزشی باشه و هم  صورت پکیج م بهکنم ه چه که باز تأکید می بشه و آموزش داده بشه. اما آن

صورت مکتوب. موارد مهم رو هم یه روز باید کارگاه برگزار بشه و دوباره روشون تأکید بشه. ممکنه  به

استادی حوصله نداشته نکات رو همه رو بخونه پس الزمه که مهم ها رو براشون کارگاه برگزار کنیم. 

صورت  صفحه ای آورد و فیلمش رو هم به 46یا  46چه ولی در کل میشه همه مواد رو در یک کتاب

 / دانشگاه شهرکرد(. 44تر تهیه کرد و در اختیارشون گذاشت )مصاحبه شماره  تر و جذاب کامل

 تربیتی علوم رشته که همکارانی و انسانی علوم های دانشکده ها دانشگاه گسترش به توجه با شاید    

 گرفته جدی زیاد که هست هم احتمال این اما کنن برگزار ور دوره این بتونن دارن روانشناسی و

 ما جوان همکاران باشه، اجباری و تر میرس حالت که بشه اجرا ای منطقه صورت به اگه باز حاال. نشه

 همه از که بشه گرفته نظر در مادر دانشگاه یه اگه. کنن درك ضرورت عنوان به رو اون باید

 هم محتوا نظر از. هست بهتر خیلی بشه استفاده اساتیدش از بشه دعوت منطقه های دانشگاه

تدریس  های روش و گیری اندازه و سنجش و تربتی روانشناسی و رشد روانشناسی مثل هایی سرفصل

 (./ دانشگاه لرستان 24)مصاحبه شماره 

 راداف میشه باعث اردو در نداره  میرس حالت چون. هست بهتر بشه برگزار اردو صورت به دوره    

 از یکی و کنن می برقرار دوستی ارتباط هم با. هستن مختلف های رشته چون. کنن پیدا رو همدیگر

 و افزایی دانش بخش دو باید دوره این در. میره بین از هست، تنهایی که جدید اعضای مشکالت

 (./ دانشگاه ایالم 35باشه )مصاحبه شماره  داشته وجود افزایی مهارت

 در بندی سطح یک باید خدمت بدو دوره شروه از قبل. باشه افراد نیاز با متناسب باید ها آموزش    

 اگه البته ببینند رو نیاز هایمورد آموزش باید هستند نیاز از سطح یک در که اونایی. بشه نیازها

 (./ دانشگاه ایالم 35بگیریم )مصاحبه شماره  ها دوره این از خوبی خروجی که میخواهیم

 
 های آموزشیانع و پشتیبانی دورهاصالح مو ب(

های دولتی های آموزشی در دانشگاههای منتخب برای تبیین اصالح موانع و پشتیبانی دورهقولنقل
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 مورد مطالعه به شرح زیر است:

ها  جدید باید این دوره رو بگذرونن و حداقل مهارت  میت علأها و هم اعضای هی التدریس هم حق  

خاطر اهمیت  بهشون داده بشه. به  میعد بهشون گواهی صالحیت معلرو کسب کرده باشن و ب

س کنیم بدون اینکه مهارتی ها تدریس ح است. ما سال  میای که قراره انجام بشه این کار الزا وظیفه

ها از  هایی هست که در اواخر ترم تر از ارزشیابی ها خیلی مهم به ما آموزش داده شده باشد. این دوره

رخواهی میشه. این اصال درست نیست. با این همه جفایی که در حق آموزش شده به دانشجویان نظ

/ دانشگاه  12)مصاحبه شماره  نظر میرسه که این دوره تا حدودی میتونه نواقص رو جبران کنه

 (.کردستان

 نهادینه درش دانشگاهی درست فرهنگ و نشه مدیریت توجیهی جلسات این توسط ابتدا در اگر     

 استاد اون باشه منفعل فرهنگ یک اگه مثالً و میشه دانشگاه بر حاکم فرهنگ جذب زود خیلی نشه،

 مثالً. بده دست از رو اش انگیزه افراد دیگر تأثیر تحت ممکنه شده وارد انرژی کلی با که کاری تازه

 لذا. کشی می زحمت قدر این دونی مین چون. نداره فرقی بکشی زحمت هرچی میگن بهش

 رسالت میشه سبب این. خطرناکه خیلی این و گیره می یاد رو حاکم منفعل فرهنگ یمغیرمستق

 (./ دانشگاه لرستان 33)مصاحبه شماره  بشه حل دانشگاه غلط فرهنگ در استاد یک اصلی

. بشه گرفته جدی زیاد نکنم فک اما خوبه حضوری های دوره همون خوب بشه برگزار چطور اینکه    

 تدریس داره انسانی علوم دید با که بود مشخص کامالً ولی موقع اون گذاشتن ما برای هایی دوره یه

 یا نداره کاربرد ما رشته در آماری فرضیه مثل اصطالحاتی مثالً. نبود مفید ما برای اصالً و میشه

/ دانشگاه  25نبود )مصاحبه شماره  مؤثر زیاد ها دوره اون حال ره به. میکنه فرق ما تحقیق روش

 (.انلرست

 سیستم وارد آموزش بدون طور همین افراد که باشه این ما های دانشگاه مشکالت از یکی شاید    

 باالست اون وقتی بدونه باید استاد، شده اومده االن و بوده دانشجو خودش قبالً که کسی. میشن

 کنه دقت باید. کنه می دقت حرکاتت به کنه می نگاه قیافت به دانشجو. کنه می فرق اوضاع دیگه

 (./ دانشگاه لرستان 25داره )مصاحبه شماره  اون به نسبت العملی عکس چه دانشجو ببینه

 کردی تدریس که تو. نکردن یا کردن رعایت رو مبانی اون استادا ببینن بیان ها ارزیابی توی    

 خودشون اصلی هدف از ها دانشگاه که اینه مهم لهأمس سفانهأمت. نکردی یا کردی رعایت رو سرفصل

 این بانی سیستم خود البته. اصلی هدف شده نویسی مقاله. میشن دور دارن هست آموزش که

/ دانشگاه  15باشه )مصاحبه شماره  داشته باید مقاله اینقدر ارتقا برای استاد میگه که هست مشکل

 (.لرستان
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 گیریبحث و نتیجه

 روزهای نخستین از  میعل یأته اعضای آموزشی هدف بررسی تجارب پژوهش حاضر، اصلی هدف

اهمیت این پژوهش در ارائه . بودهای دولتی غرب کشور دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه در تدریس

، تحقیقات کیفی جهینت در؛ است  میعل هیأت های کیفی و عمیق از اعضای های مبتنی بر دادهیافته

کم ارائه یک الگوی جاد یک نظریه و دستبنیاد، هدف پژوهشگران ایویژه در روش نظریه دادهبه

های کیفی با رویکردی های متنی حاصل از مصاحبهجدید و مبتنی بر زمینه براساس داده  میمفهو

اساس بر بنیاد ارائه گردند.هایی در جهت تشکیل نظریه دادهتا مفاهیم و مقولهاکتشافی است 

دانشگاه از  در تدریس روزهای نخستین زا میعل هیأت اعضای آموزشی تجاربهای پژوهشی،  یافته

های قابل تفسیر است. یافتهراهبرد کلی  دوبر مبنای  های دولتی غرب کشوردیدگاه اساتید دانشگاه

شامل زاد )( بهسازی عوامل درون1ها عبارتند از اصلی مصاحبه هایمقولهپژوهشی نشان داد که 

( 2همکاران(؛ و  بین ایتجارب حرفه ؛ و تبادلرودجدیدالو فردی اساتید ـ روانی هایویژگیمفاهیم 

 و موانع آموزشی؛ و اصالح هایدوره اجرای در بازنگریشامل مفاهیم ) زادتوسعه عوامل برون

از   میعل هیأتآموزشی(. با درنظر گرفتن این عوامل برخاسته از تجارب اعضای  هایدوره پشتیبانی

  بنیاد ارائه شده است. ادهد  میروزهای آغازین تدریس، الگوی مفهو

نخستین روزهای کاری اساتید مورد  آموزشی برآمده از تجارب مفهوم چهاراین راهبردها شامل     

تجارب  ؛ و تبادلجدیدالورود فردی اساتید ـ روانی هایویژگی مفاهیمترتیب،  که به مطالعه هستند

 پشتیبانی و موانع آموزشی؛ و اصالح هایدوره اجرای در بازنگریمفاهیم و  همکاران بین ایحرفه

های دولتی غرب در دانشگاه جدیدالورودواکاوی تجارب آموزشی اساتید برای  آموزشی هایدوره

 , Strauss and Corbinمند )نظام با رویکرد  میدر شکل یک، الگویی مفهو. کشور ارائه شده است

1998 ; Quoted from Bazargan , 2010 )های مورد  دانشگاهی اساتید ها دگاهیداساس مجموع بر

است تا به  شده میترس( سینا بوعلی، کرمانشاه رازیهای کردستان، لرستان، ایالم،  دانشگاهمطالعه )

های کیفی این الگوی استنباط شده بر مبنای تحلیل داده .نجامدیببنیاد تدوین یک الگوی داده

از تجارب آموزشی پژوهشی است، به ادراك جامع  هایکه دربرگیرنده پاسخ کلیه پرسش بر این عالوه

بروندادی از  مثابه بهاین الگو  جهینت درکند. در آموزش عالی کشور کمک می روزهای نخست اساتید

  است. شده  ارائه 2های کیفی در شکل تحلیل داده
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 نشگاهدا در تدریس روزهای نخستین از میعل هیأت اعضای تجارببرخاسته از  : الگوی(2)شکل 

 

 تجاربتوان در تفسیر میمند، بنیاد به روش نظامدادهاساس این الگوی مبتنی بر نظریه بر    

دانشگاه، پدیده کانونی را تجربه اولین  در تدریس روزهای نخستین از  میعل هیأت اعضای آموزشی

عوامل تبادل  تصور کرد. شرایط علّی شامل  میعلهیأت از دیدگاه اعضای  روزهای تدریس دانشگاهی

بخشی؛  اگاهی در مشورت اساتید پیشکسوت؛ نقش تجارب کسب اهمیت ای شاملتجارب حرفه

 یک عنوان به باسابقه افراد از تجربه شخصی؛ اهمیت تجارب دیگران؛ کسب تجربه کسب بودن زمانبر

صی؛ شخ تجارب کسب نبودن صرفه اعضا؛ به تجربیات پیشکسوتان؛ تسهیم از استفاده فرهنگ؛ لزوم

 از الگوبرداری جهت فرصت باسابقه؛ ایجاد استاد درس کالس در جمعی اساتید؛ شرکت ارتباطات

کارشناسی در  تدریس دوره علمی؛ اهمیت تأکاربردی هی و پژوهشی آموزشی، پیشکسوتان؛ وظایف

 از تجربه شخصی؛ کسب صورت به تجارب غیررسمی؛ کسب روش به اطالعات از کشور؛ کسب خارج

 در بخش ترین مهم آموزش مشترك؛ بخش تدریس از فرهنگ؛ استفاده یک عنوان به سابقهبا افراد

 همکاری؛ آموزش جو بودن همکاران؛ حاکم کالس در حضور جهت سازیتوجیهی؛ فرهنگ دوره

تجربه؛  کسب جهت پیشکسوت اساتید هایکالس از رشته؛ استفاده به مختص تدریس هایروش

در نخستین روزهای فعالیت  جدیدالورود اساتید ،پایه چنین استنباطی بر نقش علت و معلولی دارند.

صورت  تواند به عنوان یک علت نیازمند کسب تجارب آموزشی هستند. این تجارب می آموزشی خود به

های  پذیر که مخاطراتی فردی و جمعی را در آموزش آزمون و خطا و در یک فرایند طوالنی انجام

و ارتباطات بین  صورت یادگیری از همکاران از طریق مشارکت و یا بهکند دانشگاهی ایجاد می
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صورت فراهم گردد تا اساتید  دست آمده، بهتر است شرایط به همکاران انجام پذیرد. بر پایه کدهای به

 ای داشته باشند.از اساتید مجرب و باسابقه بیاموزند و تبادل تجربه حرفه جدیدالورود

 -های روانی ویژگیاساس نیز بر جدیدالورودهای آموزشی در اساتید عالیتف تجربههای زمینه    

شناسایی برای ها قابل توصیف است. این مؤلفه در روزهای نخست کاری  میعل هیأتفردی اعضای 

ها در مواردی این ویژگیاهمیت زیادی دارند. در اولین روزهای کاری  میعلهیأت اعضای  خصوصیات

استرس؛  کاهش عامل تدریس قبلی شغل؛ تجربه ماهیت به مندی ریس؛ عالقهتد در استرسهمچون 

 تعهد ناامیدی؛ عدم انتقال سبب تلخ جدید؛ تجارب عضو خودباوری ورود؛ عدم بدو باالی انگیزه

همکاران؛  توسط عاطفی پذیرش ناامیدی؛ عدم ایجاد سبب ها؛ تجربه ناخوشایندالتدریسیحق شغلی

 هایرشته در شدید جدید؛ استرس عضو تجربگی بی تدریس؛ مشکل رایب جدید آمادگی عضو عدم

 صورت شخصی؛ عدمبه تجارب کسب نبودن صرفه استرس؛ به رفع در محیط آشنایی محض؛ نقش

 نظم و کالس؛ صداقت مدیریت در تجربگی دانشجو؛ بی با ناصحیح محیط؛ امکان برخورد با آشنایی

 سوی از دوره دوره؛ پذیرش پذیرش برای عاملی اعضا یکیفیت؛ جوان کاهش عامل کار؛ استرس در

 خاطرات گیریشکل مسبب گروه اعضای سوی از پذیرش تجربگی؛ عدم کم سبب به جدید اعضای

 و عاطفی لحاظ به فرد پذیرش خوشایند؛ اهمیت خاطرات ایجاد در قبلی تجارب ناخوشایند؛ اهمیت

 جهت فرد خاطرات؛ پیگیری گیریشکل در شخصیت تعهد؛ نقش و تعلق حس روحیه؛ ایجاد تقویت

؛ هستندگروهی  مشارکت جای به همکاران میان در فردمدار  میعل فرهنگ وجودو  اطالعات کسب

مورد اساتید  های فردی و روانیویژگیمستلزم این است که  شناخت تجربه نخست کاریبنابراین، 

 قرار گیرد.  میعل هیأتهای اعضای ریزان آموزشتوجه مدیران و برنامه

تواند های غرب کشور میدر دانشگاه میعل هیأتگر در تبیین تجربیات اولیه اعضای عوامل مداخله    

 سبب به دوره به توجه های کوچک؛ عدمدانشگاه در هادوره پایین کیفیتدربرگیرنده مواردی از قبیل 

 هیات واقعی جایگاه شناساندن و دوره بدوخدمت؛ معرفی برگزاری ورود؛ لزوم بدو در فراوان مشکالت

 آموزشی؛ تدریس بخش ماندن همکاران؛ مغفول و محیط با آشنایی جهت فرصت ایجاد علمی؛ عدم

 اعطای در برابر هایفرصت مؤظفی اساتید؛ عدم مینأنارضایتی؛ ت عامل غیرتخصصی دروس

 بکارگیری رد فرصت زا؛ عدماسترس عامل تدریس های مهارت آموزش آموزشی؛ عدم های ولیتمسؤ

 در اصلی رسالت خدمت؛ حل شدن بدو در پژوهشی اخالق اصول شدن اعضا؛ نهادینه های توانایی

 انجام و سوم نسل های دانشگاه از توجیهی؛ الگوبرداری دوره سازیدانشگاه؛ فرهنگ غلط فرهنگ

 رطش به توجیهی دوره بودن میدانشکده؛ الزا یسئر توسط جدید عضو تطبیقی؛ معرفی مطالعات

 اعضا؛ ضرورت بحث انسانی نأو ش جایگاه انسانی؛ حفظ شئون همه حفظ و حرمت؛ رعایت حفظ

 افراد؛ ظاهری و روانی صالحیت جدید؛ ضرورت بررسی عضو بر نظارت اجتماعی اساتید؛ عدم اعتبار

جدید؛  اعضای امور آموزشی به ویژه بخش یک امکانات؛ اختصاص مینأت در دانشگاه بودن مؤظف
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اعضا؛ ضرورت  سازی آماده سیستم یک ها؛ طراحی تدریس درس معارفه؛ پیشنهاد ی جلساتبرگزار

 در دکتری مدرك کفایت علمی؛ و عدم تأهی ایحرفه ارتقای برای هزینه به ایسرمایه نگرش

ویژه  های آموزش اساتید بهتدریس را در راستای بازنگری و ارتقای اثربخشی دوره صالحیت

 کار بست. به جدیدالورود میعل هیأتبرای اعضای  های بدو خدمت آموزش

در تشریح تجربیات  هاکدهای مستخرج از مصاحبهراهبردهای قابل تصور از مجموع در تحلیل     

زاد و توان دو دسته راهبرد کلی شامل بهسازی عوامل دروناساتید از نخستین روزهای کاری آنها می

اد زاد و برونزگذاری کدهای انتخابی با عناوین دروندلیل نام. نمودتفکیک را زاد توسعه عوامل برون

های غرب دخیل در تجربیات آموزشی اولیه اساتید در دانشگاه  میو رس  میاساس ساختار غیررسبر

ریزی نشده به و برنامه  میکه در اثر روابط غیررسی شرایطکشور قابل استنباط است. به عبارت دیگر، 

رود از سوی زاد و شرایطی که انتظار مییابد را به عوامل درونتحقیق می صورت فردی و گروهی

دفتر نظارت و ارزیابی متولی آن است در  دانشگاه که معموالً  میهای رسوالن آموزشؤمدیران و مس

 اد مورد تفسیر قرار داد.زقالب عوامل برون

  میعل هیأتاعضای مطالعه  تجربیات موردموجود در پیامدهای برآمده از تحلیل عناصر     

های از کدهایی  توان به بخش های آموزشی، میهای غرب کشور را در اصالح و پشتیبانی دوره دانشگاه

عنوان خروجی و پیامد ظهور یابد تحلیل کرد. این موارد  رود بعد از توجه به راهبردها بهکه انتظار می

مناسب  تربیت؛ زمان و تعلیم آموزش مباحثرفتار؛  روانشناسی مباحث آموزش ضرورتعبارتند از 

صحیح ارزشیابی؛  گیری؛ آموزش نحوه اندازه و سنجش اول؛ مباحث ترم دو شروع با همزمان دوره

 از درست کشوری؛ استفاده یا ایمنطقه صورت به دوره ارزشیابی؛ برگزاری از اشتباه رفع تصورات

 در تربیت و تعلیم و روانشناسی آموزش رورتورود؛ ض بدو در آموزشی هایکارگاه تکنولوژی؛ وجود

 کیفیت دوره؛ ارتقای افزایش جهت برجسته اساتید از تئوری؛ دعوت هایدوره دوره؛ برگزاری

 دوره بودن مثبت؛ الزامی تغییرات ایجاد جهت دوره بودن اعضا؛ الزامی ایحرفه های مهارت

 صورتبه دوره ترم؛ برگزاری در یک دوره خارجی؛ ضرورت برگزاری هایدانشگاه در استادیاری

 از ها؛ استفادهدوره این به  میقدی اعضای تربیتی؛ نیاز علوم و روانشناسی اساتید حضوری؛ حضور

 بخش ترین مهم آموزش اختصاصی؛ بخش تدریس هایروش ارایه جهت رشته هر متخصص اساتید

 محتوا؛ تهیه ای براساسحرفه هایمهارت تدریس؛ آموزش روش در توجیهی؛ تقویت مهارت دوره در

 در استادیاری دوره بودن  میکارگاه؛ الزا برگزاری از قبل اعضا از راهنمای مدرسان؛ نیازسنجی کتابچه

 حضوری جلسات با هنر معلمی؛ اولویت تدریس؛ آموزش هایروش خارج؛ لزوم آموزش های دانشگاه

 مقطع در توجیهی دوره پاسخ؛ ورود و پرسش فضای و  میصمی جو ایجاد هدف به کارگاه صورت به

 به دوره دوره؛ تفکیک از تئوری و عملی آزمون زمینه؛ برگزاری این در گواهی صدور هدف به دکتری

تواند به اصالح و افزایی؛ ودادن پکیج آموزشی باشد. این موارد می مهارت و افزایی دانش بخش دو

 موزشی بینجامد. آهای پشتیبانی دوره
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از نخستین روزهای اشتغال به  در تجربیات آموزشی دخیلاساس مجموع عوامل برسرانجام     

شود شرایط الزم در ابعاد فردی و های دولتی غرب کشور، پیشنهاد میتدریس اساتید در دانشگاه

که هم از نظر فردی  طوری فراهم گردد. به میعل هیأتگروهی برای بهسازی تجربیات موفق اعضای 

توجهی در  ا شرایط و موقعیت آموزشی جدید تطبیق دهند و هم مشارکت قابلبتوانند خود را ب

افزایی میان همکاران جدید خود داشته باشند. بدیهی است با توجه به تجربیات نقل راستای هم

کنندگان در های مشارکتهایی وجود دارد که با رجوع به متن برخاسته از دیدگاهشده، کم و کاستی

ه است اقدامات اصالحی و تقویتی مناسب صورت پذیرد. مجموع این روابط این پژوهش، شایست

از تجربیات آموزشی است که با فراهم کردن شرایط   میرسیا نیمه  میهای غیررسدهنده جنبهشکل

در   میهای آموزش رستر در حوزهولیت گستردهؤرود بهبودهایی حاصل شود. اما مسانتظار می

و فردی  میریزی هم روابط غیررسا وجود دارد که از طریق فرایندهای برنامههها و دانشکدهدانشگاه

های ضمن خدمت متناسب با شرایط و نیازهای تسهیل شود و هم آموزش  میعل هیأتاعضای 

های موجود است که امروزین اساتید، تحول یابد که البته الزمه این کار، بازشناسی کمبودها و ضعف

های اساتید در های آموزشی بدوخدمت و ضمن خدمت و رجوع به دیدگاهورهدر اثر عملیاتی شدن د

ها در کنار توجه به نیازها تر کردن این دورهویژه در راستای اثربخش این زمینه قاتبل حصول است. به

 المللی اساتید بسیار مفید خواهد بود.های اساتید، مطالعه تجربیات بینو دیدگاه
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