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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مطالعه معیارهای انتخاب استاد راهنما از نظر دانشجويان تحصیالت تکمیل ی
میباشد .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و به شیوه توصیفی انجام شد .پژوهش با رويک رد پديدارشناس انه و
کمی-کیفی در  2مرحله انجام شد .جامعه آماری شامل  393نفر از دانشجويان کارشناسی ارش د دانش ااه آزاد
اسالمی واحد بجنورد بود که بر اساس فرمول کوکران  282نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی
طبقه ای نسبی انتخاب شدند .پرسشنامه محقق ساخته و بر مبنای رويکرد پديدار شناسانه بر اساس مصاحبه با
جامعه آماری با  99معیار و  22زير مقیاس طراحی شد .بر اساس تحلیل دادهها با استفاده از آزمون فريدمن در
نرم افزار  spss 21دانشجويان بیشترين اهمیت را به آگاهی و کمت رين آن را ب ه نف ود داده ان د .همچن ین
دانشجويان دختر بیشترين اهمیت را به تعهد و کمترين آن را به نفود داده ان د و دانش جويان پس ر ،بیش ترين
اهمیت را به آگاهی و کمترين اهمیت را به موقعیت داده اند.
کلیدواژه ها :استاد راهنما ،پايان نامه ،دانشجويان تحصیالت تکمیلی
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مقدمه
دانشااه و مؤسسههای آموزش عالی ،محور اصلی تولید علم از طريق دانش و پژوهش میباش ند.
آنها به عنوان شاخص ترين نهادهای علمی که به امر پ رورش کارشناس ان و متخصص ان مش دولند،
موتور محرکه و مدز متفکر جامعه بوده و سکاندار حرکت به س مت توس عه و پیش رفت در گس ترهی
پردامنهی جهان به شمار میآيند (بزرگ و خاکباز .)9312،يک ی از مهمت رين و حساس ترين وظ ايف
دانشااهها در قبال دانشجويان به بلوغ رساندن علمی آنه ا اس ت (لنکس تر و مايلی ا  .)2392 ،ب راين
اساس دانشااههای نسل دوم و سوم بیش از پیش به پژوهش روی آورده اند و تاکید دارن د .پ ژوهش
يکی از زمینه هايی است که بستر تعامالت را بین گروههای آموزشی ،استادان و دانش جويان ف راهم
می کند ،زيرا موجب در گیر شدن دانشجويان و اساتید در کار پژوهش ی مش ترو و ب ه وج ود آم دن
فرايند نظارت پژوهشی میگردد که فرايندی تسهیل کننده و مستلزم انجام فعالیتهای پژوهشی مق رر
توسط دانشجو و هدايت وی توسط استاد راهنماست .اين فرايند در نهايت منجر به کسب يك مدرو
رسمی دانشااهی توسط دانشجو می شود (لی )2331 ،؛ در اين میان ،چاونای انتخاب موضوع پايان
نامه و استاد راهنما از سوی دانشجويان از اهمیت به سزايی برخوردار است ،چ را ک ه اول ین ق دم در
انجام پايان نامه به حساب میآيد (درخشانفر و همکاران .)83 :9319،دانشجويان در دوره کارشناس ی
ارشد نیازمند هدايت صحیح و مناسب استادان راهنما در ناارش پايان نامههای خود هستند چ را ک ه
ناارش پايان نامههای دانشجويان کارشناسی ارشد ،اولین فعالیت پژوهشی مستقل و م دون آنه ا ب ه
شمار میرود و بايد زير نظر يك استاد راهنما که در زمینه رشته تحصیلی دانشجو تخصص دارد انجام
شود (رضايیان .)9381 ،راهنمايی در عرصه ناارش پايان نام ه دانش جويی ب ه مجموع ه فعالیته ايی
آموزشی اطالق میشود که در آن استاد راهنما ،دانش جو را در للب ه ب ر مش کالت پژوهش ی ي اری
میرساند (سوسیاتی .)2399،3انتخاب اس تاد راهنم ا در دوره پژوهش ی و ت ث یر آن ب ر ارزش گ ذاری
ترجیحی بر موضوعات و عناوين رسالهها و جايااهی که اين موضوع در برنامه درسی مراکز آموزش ی
دارد ،يکی از موضوعاتی است که میتوان در برنامه درسی دانشااهها به آن اشاره کرد (مهرمحمدی،
 .)9313در اين میان عوامل مؤ ر بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از انتخاب استاد راهنما
برای دانشجويان به ويژه دانشجويان کارشناسی ارشد ،يکی از مهمترين و حساس ت رين بخشه ای
تدوين مناسب و کارای پايان نامه و يکی از حساس ترين جنبههای پژوهش مح ور دوره کارشناس ی
ارشد به شمار میرود (ايست و همکاران .)2392 ،2ری )2339( 8معتقد است انتخاب اس تاد راهنم ای
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خوب و متخصص يکی از اصلی ترين عوامل در تعیین میزان هماهنای پژوهشی بین استاد راهنم ا و
دانشجو است .مك آلپین و وايز )2333( 9معتقدند که ناارش پايان نامههای دانش جويان کارشناس ی
ارشد به دلیل اولین فعالیت پژوهشی مستقل و مدون آنها ،بايد زير نظر يك استاد راهنمای خوب ک ه
در زمینه رشته تحصیلی دانشجو تخصص دارد ،انجام شود فلذا انتخاب يك استاد راهنمای خوب ک ه
از ويژگیهای بارزی برخوردار باشد يکی از مهم ترين و حساس ت رين جنب ههای پ ژوهش مح ور در
تحصیالت تکمیلی است .فین )2338( 2بیان میدارد که انتخ اب اس تاد راهنم ا توس ط دانش جويان
تحصیالت تکمیلی به عنوان مهم ترين انتخاب تحصیلی آنها به شمار میرود.
گاهی اوقات دانشجويان در انتخاب استادان به شاخص هايی توجه میکنند و م واردی را م دنظر
قرار میدهند که به صورت پنهانی بر دوره پژوهشی آنه ا ت ث یر م یگ ذارد .برجس ته نم ودن برخ ی
ويژگیهای استادان توس ط دانش جويان ب ه ن وعی ارزش خاص ی را ب ه اي ن دوره تحص یلی داده و
ناخواسته به اهمیت اين دوره افزوده است (رب اطی و همک اران .)223 :9313 ،بیش تر دانش جويان در
هناام انتخاب استاد راهنمای پايان نامه خود معموال تنها ب ه ي ك معی ار مانن د تخص ص در ح وزه
تحقیق بسنده می کنند و معموال اين امر نیز بصورت دهنی انجام می شود (آرمسترانگ و همکاران ،
)2332؛ اين امر موجب شده است که مشکالت متعددی از قبیل تکمی ل ب ا کیفی ت پ ايین (برن ت ،
 ،)9111و يا تکمیل با تثخیر پايان نامهها در فعالیت مرتبط ب ا پاي ان نام ه ه ای دانش جويان س طح
کارشناسی ارشد و دکترا مشاهده شود (گارسیا و همکاران  .)9188 ،پژوهشاران بی ان م یدارن د ک ه
رابطه بین استاد راهنما و دانشجو يکی از مهم ترين جنبههای دورههای پژوهش محور در تحصیالت
تکمیلی است (شیربای و کاوه ای .)2 :9319 ،براساس دي دگاه برن ت ( )9111ي ك اس تاد راهنم ای
کارآمد ،روابط خود با دانشجويان را به موازات پیشرفت کار پايان نامه به شیوه های مختلفی طراحی و
تعديل می کند .به عقیده وی ،نظارت پژوهشی در سطح اول و در مراحل ابتدايی کار مستلزم تالش و
پیایری مداوم کار توسط استاد راهنما است .در سطح دوم ،استاد راهنما دانشجو را تحت نظارت ق رار
می دهد اما او را آزاد می گذارد تا با استقالل بیشتری فعالیت کند و در سطح سوم که مرحل ه پاي انی
ناارش پايان نامه است ،استاد راهنما همانند سطح نخست ،زمان و تالش بسیاری را صرف می کن د
تا گزارش کار به درستی و مطابق معیارهای علمی تکمیل شود.
امروزه به علت افزايش نرخ نام نويسی در تحصیالت تکمیلی و تالش روزافزون دانشااهها ب رای
به دست آوردن کارايی بیشتر – و جذب حداکثری دانشجوی تحصیالت تکمیلی در يك بازار رقابتی-
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 ،ماهیت راهنمايی تحقیق نیز تدییر پیدا کرده است .به نظر می رسد استادان نی ز تع داد دانش جويان
تحت راهنمايی خود را افزايش می دهند اما دامنه معلومات آنان در حیطه های خاصی رو به ک اهش
می گذارد .افزون بر اين ،زمان موجود برای تخصیص به هر دانشجو مح دودتر م ی ش ود .در نتیج
تدییر ماهیت تحقیق ،لزوماً تدییراتی نیز در روابط بین استاد و دانشجو رخ می دهد (ش یربای و ک اوه
ای .)8 :9319 ،با عنايت به موارد فوق الذکر ،دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد نیز به عنوان يک ی از
سازمانهای آموزش عالی که به تربیت دانشجويان تحصیالت تکمیلی میپ ردازد ،نیازمن د بررس ی و
شناسايی معیارهای انتخاب استاد راهنما توسط دانشجويان میباشد تا بتواند با شناسايی اي ن معیاره ا
در جهت توانمند سازی استادان راهنما ،افزايش کیفیت پايان نام هها و رض ايت دانش جويان ،برنام ه
ريزی نمايد .بنابراين در اين مطالعه تالش شده است تا ابتدا با استفاده از ادبیات تحقی ق و همچن ین
بررسی های میدانی ،مهمترين ويژگیها و معیارهای مطلوب انتخاب استاد راهنما شناسايی شده ،سپس
تالش شده تا مهمترين معیارها لربال شوند .اين پژوهش به دنبال پاسخاويی به اين پرس ش اس ت
که معیارهای دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشااه آزاد اس المی واح د بجن ورد در انتخ اب اس تاد
راهنما چیست؟
برخی پژوهشهای انجام شده در اين رابطه عبارتند از:
تحقیق اسدی و همکاران ( )9313نشان داد که قدرت و نفود استاد راهنما در س ازمانها ،پیش نهاد
دوستان و دانشجويان سال ب االيی ،دان ش ،ش هرت و اعتب ار اس تاد راهنم ا ،ويژگیه ای رفت اری و
شخصیتی ،دسترسی به استاد راهنما و ارتباط مجازی از عاملهای مو ر بر انتخاب استاد راهنما توسط
دانشجويان بودند .يافتههای سعیدی و همکاران ( )9318نشان داد ويژگیهای ي ك اس تاد راهنم ای
خوب شامل )9نشانارهای رفتاری استاد راهنما؛ )2رابطه نظارتی اس تاد راهنم ا و دانش جو؛ )3رابط ه
تعاملی استاد راهنما و دانشجو؛ )2اخالق حرفهای آموزشی استاد راهنما؛ )8ويژگیهای رفت اری اس تاد
راهنما؛ و )3تخصص استاد راهنما است.
جمشیدی ( )9318نشان داد عوامل مو ر بر انتخاب استاد راهنما از منظر دانش جويان کارشناس ی
ارشد در هفت مقوله اصلی جای میایرند که عبارتند از . 9 :تصوری که نسبت به پايان نامه و ش رايط
آموزشی دارند . 2 .ادارکی که از طريق کانالهای شناختی کسب میکنند . 3 .تصوری که از توانايیها و
ويژگیهای استاد راهنما دارند .2 .تصوری که نسبت به رش ته تحص یلی خ ود دارن د .8 .تص وری ک ه
نسبت به شرايط اقتصادی ،فرهنای ،سیاس ی کش ور دارن د .3 .ادراک ی ک ه تح ت ت ا یر رفتاره ای
اجتماعی دارند .9 .تصوری که نسبت به خود و آينده خود دارند.
رضايی نور و همکاران ( )9318در پژوهش خود نشان دادند که در خصوص انتخاب استاد راهنم ا
و همکار پژوهشی ،فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی ،فرهنای و تربیتی و اجرايی در اولويت هستند .نتايج
پژوهش يعقوبی و همکاران ( )9318نشان داد که معیارهای دانشآموختاان در انتخاب اس تاد راهنم ا
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در شش عامل سطح سواد استاد و میزان همکاری ،حس تعه د و حم ايتی اس تاد از دانش جو ،س ابقه
پژوهشی ،ويژگی شخصیتی و نحوه برخورد با دانشجو ،توانايی شناسايی افراد متخصص و رتبه علم ی
يا پست اجرايی خالصه شدند .نتايج تحقی ق عباس ی و دهق انی ( )9312نش ان داد ک ه تع امالت و
ارتباطات بین استاد راهنما و دانشجو در دوران انجام تحقیق و پايان نام ه ب ر رابط هی ب ین اس تاد و
دانشجو 8/33درصد تا یر دارد .تحقیق محمدی و محم ودی ( )9312نش ان داد زي ر ش اخص تع داد
مقاالت منتشر شده داخلی و خارجی استاد ،سطح تسلط استاد زبان انالیسی و تس لط اس تاد مباح
روش تحقیق به ترتیب دارای باالترين وزن و اهمیت میباشند.
يافته های کمالی و عبداهلل پور چناری ( )9312بیانار اين است که ويژگی ه ای اس تاد خ وب در
پنج مقوله )9توانمندی پژوهشی)2 ،توانمندی آموزشی و تدريس)3 ،نظ ارت و ارزش یابی دانش جويان،
)2اخالق و رفتار و )8پايبندی به مقررات آموزشی دسته بندی می شوند.
نتايج محمدی و همکاران ( )9312نشان داد ک ه در حیط ه معیاره ای علم ی انتخ اب موض وع
پژوهش ،میاناین کل ( )2/32بوده است که گويه قابلیت تبديل موضوع به مقال ه در مج الت معتب ر
مهمترين گويه بوده است و در حیطه معیار شخصیتی انتخاب موضوع پژوهش ،میاناین ک ل ()2/29
بوده است که مهمترين معیار از نظر دانشجويان ،عالقه شخصی به موضوع پ ژوهش ب وده اس ت .در
مورد عوامل دموگرافیك (جنسیت ،رشته تحصیلی ،نیمسال تحص یلی و مع دل) در معی ار شخص یتی
انتخاب موضوع پژوهش نیز دانشجويان مرد بیش از دانشجويان زن به اين معیارها توجه داش ته ان د.
نتايج تحلیل واريانس نشان داد در موارد ديار تف اوت معن ی داری ب ین عوام ل دموگرافی ك وج ود
نداشت.
حسینی ( )9312در پايان نامهی خود با عنوان «هنجارهای حاکم بر فرآيند انتخاب استاد راهنمای
پاياننامه (تجارب زيسته دانشجويان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی فردوسی مشهد) » نشان داد
که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب  8مقوله کلی :معیارهای اخالقی (توجه به انضباط ،عدالت،
انصاف ،انایزه ،اعتماد ،انتقادپذيری ،خوش برخورد بودن ،مسئولیت پذيری و صبوری اس تاد راهنم ا)،
معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت ،جايا اه س ازمانی و جايا اه اجتم اعی اس تاد) ،معیاره ای
آکادمیك (توجه به تخصص ،تجربه ،سبك نظارت و به روز بودن) ،معیارهای اهمال کارانه (توجه ب ه
راحت طلبی ،سرعت و جنسیت استاد راهنما) و معیارهای مبتنی بر مح دوديتها (توج ه ب ه اجب ار از
سوی گروه ،اعضای هیئتعلمی و يا مواجه با نظام بوروکراتیك) قرار گرفتند .تجربیات دانشجويان از
تعامل با استادان و رفتار واقعیشان در گروه آموزشی ،قوانین و رويههای موجود در س اختار س ازمانی
دانشکده و فرهنگ رشتهای حاکم بر گروههای آموزشی باع ايجاد الاوهايی نس ل ب ه نس ل و ب ه
صورت لیررسمی منتقل کرده و الاوهای رفتار لیرآکادمیك دانشجويان در انتخ اب اس تاد راهنم ا را
سبب میشوند.
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نتايج بدست آمده از تحقیق توکلی و همکاران ( )9313نشان می دهد که معی ار مش ارکت اس تاد
راهنما در حین انجام تحقیق (داشتن زمان کافی برای دانشجو و میزان در دسترس ب ودن اس تاد) ب ه
عنوان مهمترين معیار انتخاب استاد راهنما لحاظ شده است .معیارهای دانش تخصصی اس تاد راهنم ا
در حوزه مد نظر دانشجو (برای مثال تعداد پايان نامه های راهنمايی ش ده در ح وزه م دنظر) ،ش بکه
ارتباط اجتماعی( رابط ه اس تاد ب ا س اير اس اتید دانش کده ي ا بی رون از آن و می زان نف ود اس تاد در
تصمیمایریهای دانشکده) ،رزومه استاد ( تعداد تالیفات ،تعداد مقاالت ،میزان شهرت استاد در جامعه
علمی و  ،)...توانايی استاد راهنما در برقراری ارتباط میان دانش جو و ص نعت و آداب معاش رت اس تاد
راهنما (اخالق و نحوه برخورد استاد راهنما با دانشجو و دياران) در ادامه بعنوان مهم ت رين معیاره ا
ارزيابی گرديدند.
بنا بر يافتههای آراسته و سعیدی ( )9313برای عوامل مؤ ر بر انتخاب اس تادان راهنم ا  1عام ل
معیارهای آکادمیك استاد ،معیارهای لیر آکادمیك استاد ،در دسترس بودن استاد و اختص اص زم ان
کافی برای راهنم ايی ،اعتب ار و وجه ه (ش هرت) اس تاد ،تس لط اس تاد ب ر روش شناس ی پ ژوهش،
ويژگیهای رفتاری استاد ،موقعیت ش دلی و س ازمانی اس تاد ،نظ ارت مس تمر اس تاد ب ر پرو هه ای
تحقیقاتی و مطابقت داشتن عالئق پژوهشی استاد و دانشجو تعیین گرديد .دانشجويان ب ه معیاره ای
آکادمیك و ويژگیهای رفتاری استادان در انتخاب آنه ا ب ه عن وان راهنم ا ب یش از معیاره ای لی ر
آکادمیك توجه داشتند.
نتايج تحقیق رباطی و همکاران ( )9313نشان داد که عوامل پنهانی مانند ويژگیهای اخالق ی و
رفتاری استادان ،مراتب شدلی و علمی ،قوانین حاکم بر دانش ااه ه ا ،آي ین نام هها و مق ررات درون
دانشااهی ،شبکههای لیر رسمی ،محدوديتها و حمايتهای احتمالی میتواند بر انتخاب استاد راهنم ا
تث یرگذار باشد .صفايی موحد و عطاران ( )9312معیارهای انتخاب استاد راهنما را در پنج مقوله اصلی
به شرح زير طبقه بندی کردند :سبك نظارت پژوهشی ،ويژگ ی ه ای علم ی اس اتید ،ويژگ ی ه ای
شخصیتی آنها ،معیار های لیر آکادمیك ،محدوديت.
نتايج حاصل از پژوهش بزرگ و خاکباز ( )9312نشان میدهد که دانش جويان عل وم تربیت ی ب ا
آگاهی کامل و با شناخت قبلی از ويژگیهای استاد راهنم ا ،ب ه مرحل ه انتخ اب اس تاد راهنم ا گ ام
میگذارند .اين آشنايی قبلی با استاد و سبك تدريس او که از تعام ل در ک الس درس حاص ل ش ده
است ،مبنايی برای اين انتخاب میشود.
بنا بر نتايج شیربای و کاوه ای ( )9319برای انتخاب استاد راهنما عوام ل ط رز برخ ورد و رفت ار
اجتماعی استاد با دانشجويان دارای باالترين رتبه بودند .نتايج پژوهش درخشانفر و همک اران ()9319
شايع ترين معیار انتخاب موضوع پايان نامه و استاد راهنما از ط رف دانش جويان ،ب ه ترتی ب "س اده
بودن و زمان بر نبودن موضوع" و "همکاری استاد راهنما برای به فرجام رساندن پاي ان نام ه" ب ود.
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عالقه به تهیه ی پايان نامه ،زمان انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانش جويان و انتخ اب موض وع
توسط خود دانشجو از عوامل تث یرگذار بر معیارهای انتخابی دانشجويان بود.
صفايی موحد و همکاران ( )9381معیارهای انتخاب استاد راهنما را می توان در شش مقوله اصلی
به شرح زير طبقه بندی نمودند :ويژگیهای رفتاری استادان ،موقعیت اس تادان ،معیاره ای آکادمی ك،
معیارهای لیرآکادمیك ،میزان حمايت احتمالی و محدوديت ها .نت ايج اي ن پ ژوهش نش ان داد ک ه
دانشجويان ،اين هنجارها را بیشتر از طريق مشاهده عملکرد استادان در کالس درس و جلسات دفاع،
و همچنین شبکه های لیررسمی ،نظیر دانشجويان قديمی تر کسب می کنند.
دولان و بیکماز ( )2398در پژوهش خود نشان دادند که ويژگی هايی که بیشتر از سوی دانشجو
در مورد استاد راهنما مد نظر قرار میگیرد شامل ارائه بازخورد به فعالیتها و تکالیف دانشجو در حین
انجام فعالیت ها ،اطالعات جامع استاد در رابطه با روشها و تکنیكهای کارهای پژوهشی و تش ويق
دانشجو به انجام ندادن مطالعات علمی بیشتر است .میون پیو ( )2393پنج مولفه استاد راهنما که در
موفقیت دنشجويان نقش دارد را دکر میکند :مديريت ،پشتیبانی اداری ،پشتیبانی فنی وي ژه ،حماي ت
معنوی در سطح وسیع و حمايت شخصی و عاطفی .شوارتز ( )2399به پیامدهای رضايت از انتخ اب
استاد راهنما اشاره دارد و بر اين باور است ک ه پیام دهای رض ايت از انتخ اب درس ت اس تاد راهنم ا
میتواند دانشجو را از لحاظ روحی و روانی در شرايط مثبت قرار داده و از او انتظار تولید دانش داشت.
در پژوهشی که اريك کراس و ع ارف اس ماعیل ( )2393در رابط ه ب ا تجرب ههای دانش جويان
دکتری از استاد راهنمای خود انجام داده اند به چهار مؤلفه اص لی م ديريت و رابط ههای شخص ی،
زمان و محدوديتهای دسترسی ،سازگاری تحصیلی و انتظارها و چهار مؤلفهی فرع ی ويژگ یه ای
فردی استاد ودانشجو ،سبك ناارش پايان نامه ،دانشااه محل تحص یل اس تاد و دانش جو و می زان
مسئولیت پذيری استاد و دانشجو در ارتباط با عاملهای مؤ ر بر انتخاب استاد راهنما اش اره ک رده و
اظهار میدارند که بی تر دانشجويان در بح عاملهای مؤ ر بر انتخاب استاد راهنما به درو روابط
خود با استاد راهنما اهمیت داده و باور دارند دانشجو و استاد راهنما درآلاز کار باي د انتظاره ای را از
يکديار روشن ساخته ،محدوديتهای کاری را در نظر گرفته ،سبكهای نظارتی و تع املی را مع ین
کرده و نیز رفته رفته سازگاری و هماهنای بین استاد راهنما و دانشجويان افزايش يابد.

- Dogan & Bıkmaz
. Mhunpiew
. Schwartz
4
. Eric Kraus & Arif Ismail
1
2
3
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اتیك و يالجین ( )2393در پژوهش خود ويژگیهای استاد راهنما را چنین برشمرده اند :ارزيابی و
شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته و حال ،کمك به دانشجو در انتخاب موضوع مناس ب و
همکاری در جهت تکمیل پروپوزال ،همکاری مستمر با دانشجو در طول ناارش پايان نامه ،ش ناخت
استعدادها و توانايیهای بالقوه دانشجو و کمك به شکوفايی آن ،حمايت عاطفی و روانی از دانش جو.
مینهارد و همکاران ( )2331در پژوهشی نشان دادن د ک ه ويژگ ی ه ايی مانن د حماي ت از اج رای
کارهای پژوهشی و بح های علمی در زمان مناسب و ارائ ه ب ازخورد و پش تیبانی ،داش تن برخ ورد
صمیمی و مهارتهای ارتباطی و برخورد مناسب از ويژگیهای انتخاب استاد راهنما است.
داتا و همکاران ( )2331در استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای انتخ اب اس تاد
راهنما ،بیان میکنند که انتخاب استاد راهنما يك تصمیم گیری چندمعیاره است که از فردی به فرد
ديار متفاوت است و هر دانشجو بنا بر اولويتهای خود میتواند انتخابهای متفاوتی داش ته باش د.
ری ( )2339بیان میدارد که در انتخاب استاد راهنما ،عوامل اصلی تخصص وی ،با برنامه ب ودن و
نظم کاری استاد راهنما ،تعهد و مسئولیت و عوام ل فرع ی ق درت و نف ود اس تاد راهنم ا در گ روه
آموزشی و سازمانهای مختلف تث یر دارد.
هاير ( )2333نشان داد که رابطه خوب با استاد راهنما از قوی ت رين و مان دگار ت رين روابط ی
است که هر دانشجو میتواند داش ته باش د .در پ ژوهش ائ و و همک اران ( )2338دک ر ش ده ک ه
دانشجويان با انایزه باال از استاد راهنمای متخصص و فعال اس تقبال م یکنن د و دانش جويان ک م
انایزه به دنبال استاد راهنمای سهل گیر هستند .آرمسترانگ ( )2332در پ ژوهش خ ود ب ا عن وان
بررسی معیاره ای دانش جويان در انتخ اب اس تاد راهنم ا نش ان داد ک ه از مه م ت رين معیاره ای
دانشجويان در انتخاب استاد راهنما ،احساس مسئولیت استاد ،شهرت اس تاد در گ روه ،س طح س واد،
اخالق حرفهای استاد و توانايی در اجرای کارهای پژوهشی است.
ديار پژوهشاران خارجی در تحقیقات خود ،بطور کلی ويژگی هايی چون برخ ورداری از اخ الق
حرفه ای آموزشی (کمپبل  ،)2338،تخصص در ابعاد گوناگون پاي ان نام ه (پ اول و گ رين ،)2339،
کمك در انتخاب موض وع مناس ب و ک اربردی و کم ك در تش کیل س اختار مناس ب پاي ان نام ه
1

. Atik & Yalcin
- Mainhard et al
3
. Datta
4
. Ray
5
- Hair
6
. Zhao, Golde & McCormick
7
- Armstrong et al
8
. Campbell
9
. Powell & Green
2
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(جامیسون و گری  ،)2333،در دسترس بودن و تخص یص زم ان ک افی ب رای ه دايت دانش جويان
(تامپسون وهمکاران  ،)2338،راهنمايیهای مستمر و مداوم در مراحل ناارش و حمايت از دانش جو
در مراحل پايانی پژوهش (ويسر  ،)2338،تعهد و مسئولیت (پاالمو  ،)2332،رابطه تع املی و نظ ارتی
مناسب (گاتفیلد و آلپرت  ،)2332،برقراری جلسات منظم در طول مراحل نا ارش ،ايج اد انای زش
درونی حمايت روحی و روانی از دانشجويان (سوفار  )9118،را در انتخاب استاد راهنما مؤ ر میدانند.
روش شناسی
پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی است .گردآوری دادهها در  2مرحله انجام شد .مرحل هی اول در
چهارچوب رويکرد کیفی و با استفاده از روش پديدارشناسی صورت گرفت و ابزار جمع آوری داده ها،
مصاحبه های نیمه ساختار يافته بود .پس از مصاحبه با جامعه آماری بصورت نمونهی در ح د اش باع
با  98نفر از دانشجويان کارشناسی ارشد ،دادهها جمع آوری و کد گذاری گرديد و در مرحل ه دوم ب ه
صورت پرسشنامه طراحی شد و در اختیار نمونه جهت اولويت بندی معیارها قرار گرف ت .پرسش نامه
طراحی شده شامل  99بعد و  22زير مقیاس بود و پاسخ هر کدام از گويهها بر اساس طیف پنج گانه
لیکرت از "خیلی زياد" تا "خیلی کم" را شامل میشود.
جامعه آماری شامل کلیه دانشجويان کارشناسی ارشد دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد در سال
تحصیلی  9319-18برابر  393نفر بود .با در نظر گرفتن احتمال افت آزم ودنی ه ا ،در مرحل ه دوم،
مطالعه روی نمونه ای شامل  282نفر از دانشجويان انجام شد که ب ر اس اس فرم ول ک وکران و در
سطح خطای  8درصد انتخاب گرديد .جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیری طبق های نس بی
استفاده شد .تعداد  923نفر از آزمودنیها مون بودن د ک ه 88/99درص د ک ل آزمودنیه ا را تش کیل
میدادند و  992نفر را دانشجويان مذکر تشکیل میداد که  22/88درصد را شامل میشد.
با عنايت به نظر چند تن از متخصصان ،پرسشنامه دارای رواي ی ص وری و محت وايی میباش د.
پايايی مقیاس از طريق آلفای کرونباخ  3/83گ زارش گردي د .دادهه ا ب ا نرماف زار آم ار SPSS 21
تحلیل شد.

1

. Jamieson & Gray
. Thompson, Kirkman, Watson & Stewart
3
. Wiscer
4
. Palomo
5
. Gatfield & Alpert
6
. Sofaer
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یافته ها
نتايج جدول  9اطالعات توصیفی در خصوص معیارهای انتخاب استاد راهنما را نشان میدهد.
جدول  -9اطالعات توصیفی در خصوص معیارهای انتخاب استاد راهنما
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

حجم نمونه

موقعیت استاد در شبکههای اجتماعی مرتبط

0822

5822

2842

28.4

452

تسلط بر سایر زبانها

4822

5822

2844

28.5

452

نفوذ و موقعیت استاد در رابطه با چاپ مقاله

0822

5822

2824

28.0

452

آگاهی و دانش

0822

05822

048..

0854

452

تعهد

2822

05822

0484.

084.

452

رابطه شخصی با استاد راهنما

0822

05822

04825

08.1

452

در دسترس بودن استاد راهنما

4822

02822

.802

0820

452

سابقه استتاد در رابطته بتا پایتان نامتههای

0822

05822

04802

08..

452

راهنمایی شده قبلی
جنسیت

4822

02822

.844

0801

452

محل سکونت

4822

02822

.804

08500

452

نحوه مدیریت پایان نامه

5822

05822

04820

081.2

452

جهت پاسخ گويی به سواالت پژوهش از روش آماری فريدمن برای تعیین رتبه هر يك از معیارها
استفاده شد که نتايج آن به شرح زير میباشد.
پرسش اصلی :معیارهای انتخاب استاد راهنمای دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانش ااه آزاد
اسالمی چه میباشد؟
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جدول  -2مربوط به رتبههای کسب شده در آزمون فريدمن
میاناین رتبه ها
موقعیت استاد در شبکههای اجتماعی مرتبط

2038

تسلط بر ساير زبانها

2099

نفود و موقعیت استاد در رابطه با چاپ مقاله

9018

آگاهی و دانش

1022

تعهد

1039

رابطه شخصی با استاد راهنما

8083

در دسترس بودن استاد راهنما

2018

سابقه استاد در رابطه با پايان نامههای راهنمايی شده قبلی

8092

جنسیت

8093

محل سکونت

8033

نحوه مديريت پايان نامه

8081

هماناونه که نتايج جدول  2نشان میدهد ،آزمون فريدمن باالترين رتبه را به آگ اهی و پ س از
آن به تعهد ،رابطه ،سابقه ،جنسیت ،محل سکونت ،دسترسی ،تسلط ،موقعیت و نفود داده است که به
ترتیب نشان دهنده میزان اهمی ت ه ر ي ك از آنه ا در انتخ اب اس تاد راهنم ا توس ط دانش جويان
تحصیالت تحصیلی دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد میباشد.
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جدول  -3رتبه خرده مقیاسها

شهرت علمی استاد
تعداد مقالههای چاپ شده در ورنالهای معتبر علمی
مطابقت مدرو تحصیلی استاد راهنما با محورهای موضوعی پايان نامه
خوش قولی
نارانی نسبت به تکمیل به موقع پايان نامه ،
درگیری با کارتحقیق
صمیمت و طرز برخورد نسبت به دانشجو
صبر و حوصله کافی در پاسخاويی به نیازهای علمی دانشجو
هم عقیده بودن نسبت به موضوع انتخابی  ،روش تحقیق  ،روش حل مسئله
آشنايی استاد راهنما با افراد سرشناس

ه
رتب
ش اخص
مورد نظر
9
3
2
2
8
3
9
1
8
23

امکان ارتباط و دسترسی به استاد درهرزمان برای تحقیق و مشاوره

99

امکان ارتباط با استاد در شبکههای اجتماعی نظیر واتس آپ و...

98

میزان آگاهی و دانش

تعهد

رابطه و تعامل با استادراهنما
موقعیت استاد در شبکههای اجتماعی
مرتیط
در دسترس بودن استاد راهنما

نظرات قبلی دانشجويان درباره کیفیت راهنمايی

93

س ابقهی اس تاد در رابط ه ب ا پاي ان
نامههای راهنمايی شده قبلی

نظرات قبلی در رابطه با میزان نمرهی ارائه شده به دانشجويان
تعداد پايان نامه هايی که قبال توسط استاد راهنما...

99
92

جنسیت

هم جنس بودن با استاد راهنما
ترجیح استاد راهنمای مون با اين تصور که زنان ،سهل گیر هستند.
کمك به ترجمه مقاالت التین

93
93
91

عضويت در هیات تحريريه ورنال بودن يا نفود خاصی برای چاپ داشتن

22

سکونت راهنما در شهر محل زندگی دانشجو
سکونت استاد راهنما در شهر محل تدريس دانشجو
سهل گیری در رابطه با انجام سريعتر پايان نامه
سهل گیری در نمره نهايی
نظارت دقیق و مستمر و گوشزد کردن اشتباهات احتمالی

92
98
22
23
29

تسلط بر ساير زبانها
نفود و موقعیت استاددررابطه با چ اپ
مقاله در ورنال
محل سکونت

نحوه مديريت پايان نامه

هماناونه در جدول  3مشاهده میشود ،اول ین رتب ه ب ه ش هرت علم ی اس تاد راهنم ا در ح وزه
تخصصی مورد نظر و آخرين رتبه (رتبه  ) 22به عضويت استاد راهنما در هیات تحريريه ورنال بودن
برای چاپ مقاله داده شد.

مطالعه پديدارشناسانه معیارهای دانشجويان در انتخاب استاد راهنمای پايان نامه

93

پرسش فرعی اول :معیارهای انتخاب استاد راهنمای دانشجويان مؤن چه میباشد؟
جهت پاسخ دهی به پژوهشی فوق از روش تحلیل آماری فريدمن استفاده شد .که نت ايج آن ب ه
شرح زير میباشد.
جدول -2رتبههای کسب شده در آزمون فريدمن
میاناین رتبه ها
موقعیت استاد در شبکههای اجتماعی مرتبط

2093

تسلط بر ساير زبانها

2031

نفود و موقعیت استاد در رابطه با چاپ مقاله

9083

آگاهی و دانش

8018

تعهد

1039

رابطه شخصی با استاد راهنما

8083

در دسترس بودن استاد راهنما

8098

سابقه استاد در رابطه با پايان نامههای راهنمايی ش ده
قبلی

8092

جنسیت

8039

محل سکونت

8081

نحوه مديريت پايان نامه

3039

هماناونه که نتايج جدول 2نشان میدهد آزمون فريدمن باالترين رتبه را به تعه د و پ س از آن
به ترتیب به آگاهی ،سابقه ،رابطه ،نحوه ،محل سکونت ،دسترسی ،جنسیت ،تسلط ،موقعی ت و نف ود
داده است که به ترتیب نشان دهنده میزان اهمیت هر يك از آنها در نزد دانشجويان مؤن میباشد.

92

پژوهشنامه تربیتی /دانشااه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 88
جدول  -8مربوط به رتبه خرده مقیاسها در دانشجويان دختر

میزان آگاهی و دانش

تعهد

رابطه و تعامل با استادراهنما
موقعی ت اس تاد در ش بکههای
اجتماعی مرتیط
در دسترس بودن استاد راهنما

سابقهی استاد در رابطه با پاي ان
نامههای راهنمايی شده قبلی

جنسیت
تسلط بر ساير زبانها
نفود و موقعیت اس تاددررابطه ب ا
چاپ مقاله در ورنال
محل سکونت
نحوه مديريت پايان نامه

شهرت علمی استاد راهنما در حوزه تخصصی موردنظر

رتبه شاخص مورد
نظر
2
8
3
9
2
3
93
92
99
23

تعداد مقالههای چاپ شده در ورنالهای معتبر علمی
مطابقت مدرو تحصیلی استاد راهنما با موضوع پايان نامه
خوش قولی
نارانی نسبت به تکمیل به موقع پايان نامه
درگیری با کارتحقیق
صمیمت و طرز برخورد نسبت به دانشجو
صبر و حوصله کافی در پاسخاويی به نیازهای علمی دانشجو
هم عقیده بودن نسبت به موضوع انتخابی  ،روش تحقیق  ،روش حل مسئله
آشنايی استاد راهنما با ساير اساتید  ،مديران و افراد سرشناس در خ ار و ي ا
داخل دانشکده
امکان ارتباط و دسترسی به استاد درهرزمان برای تحقیق و مشاوره

99

امکان ارتباط با استاد در شبکههای اجتماعی نظیر واتس آپ و...

98

نظرات دانشجويان قبلی درباره کیفیت راهنمايی

9

نظرات قبلی در رابطه با میزان نمره ارائه شده به دانشجويان
تعداد پايان نامه هايی که قبال توسط راهنما مورد راهنمايی قرار گرفته

8
1

هم جنس بودن با استاد راهنما
ترجیح استاد راهنمای مون با اين تصور که زنان ،سهل گیر هستند.
جهت کمك به ترجمه احتمالی مقاالت التین

91
23
29

عضويت در هیات تحريريه ورنال بودن يا نفود خاصی برای چاپ داشتن

22

سکونت راهنما در شهر محل زندگی دانشجو
سکونت استاد راهنما در شهر محل تدريس دانشجو
سهل گیری در رابطه با انجام سريعتر پايان نامه
سهل گیری در نمره نهايی
نظارت دقیق و مستمر و گوشزد کردن اشتباهات احتمالی

98
93
92
93
92

هماناونه در جدول  8مشاهده میشود در ستون رتبه بندی ،اولین رتبه به خوش قولی علمی استاد و
آخرين رتبه به عضويت استاد راهنما در هیات تحريريه ورنال بودن برای چاپ مقاله داده شد.

مطالعه پديدارشناسانه معیارهای دانشجويان در انتخاب استاد راهنمای پايان نامه

98

پرسش فرعی دوم :معیارهای انتخاب استاد راهنمای دانشجويان مذکر چه میباشد؟
جهت پاسخ دهی به پژوهشی فوق از روش تحلیل آماری فريدمن استفاده شد ک ه نت ايج آن ب ه
شرح زير میباشد.
جدول  -3مربوط به رتبههای کسب شده در آزمون فريدمن
میاناین رتبه ها
موقعیت استاد در شبکههای اجتماعی مرتبط

2038

تسلط بر ساير زبانها

3099

نفود و موقعیت استاد در رابطه با چاپ مقاله

2018

آگاهی و دانش

1083

تعهد

1033

رابطه شخصی با استاد راهنما

8098

در دسترس بودن استاد راهنما

2028

سابقه استاد در رابطه با پايان نامههای راهنمايی شده قبلی

8033

جنسیت

3032

محل سکونت

8022

نحوه مديريت پايان نامه

8099

هماناونه که نتايج جدول 3نشان میدهد ،آزمون فريدمن باالترين رتبه را به آگاهی و پس از آن
به ترتیب به تعهد ،رابطه ،سابقه ،نحوه مديريت پايان نامه ،محل سکونت ،دسترسی ،تسلط ،جنس یت،
نفود و موقعیت داده است که به ترتیب نشان دهنده میزان اهمیت هر يك از آنها در نزد دانش جويان
مذکر میباشد.
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جدول  -9مربوط به رتبه خرده مقیاسها در دانشجويان

میزان آگاهی و دانش

تعهد

رابطه و تعامل با استادراهنما
موقعی ت اس تاد در ش بکههای
اجتماعی مرتیط
در دسترس بودن استاد راهنما

سابقهی استاد در رابط ه ب ا پاي ان
نامههای راهنمايی شده قبلی

جنسیت
تسلط بر ساير زبانها
نف ود و موقعی ت اس تاددررابطه ب ا
چاپ مقاله در ورنال
محل سکونت
نحوه مديريت پايان نامه

شهرت علمی استاد راهنما در حوزه تخصصی موردنظر

رتب ه ش اخص
مورد نظر
9
3
2
2
8
3
9
1
8
22

تعداد مقالههای چاپ شده در ورنالهای معتبر علمی
مطابقت مدرو تحصیلی استاد راهنما با محورهای موضوعی پايان نامه
خوش قولی
نارانی نسبت به تکمیل به موقع پايان نامه
درگیری با کارتحقیق
صمیمت و طرز برخورد نسبت به دانشجو
صبر و حوصله کافی در پاسخاويی به نیازهای علمی دانشجو
هم عقیده بودن نسبت به موضوع انتخابی  ،روش تحقیق  ،روش حل مسئله
آشنايی استاد راهنما با ساير اساتید  ،مديران و افراد سرشناس در خار و ي ا
داخل دانشکده
امکان ارتباط و دسترسی به استاد درهرزمان برای تحقیق و مشاوره

98

امکان ارتباط با استاد در شبکههای اجتماعی نظیر واتس آپ و...

91

نظرات دانشجويان قبلی درباره کیفیت راهنمايی

93

نظرات قبلی در رابطه با میزان نمره ارائه شده به دانشجويان
تعداد پايان نامه هايی که قبال توسط استاد راهنما مورد راهنمايی قرار گرفت ه
است

99
92

هم جنس بودن با استاد راهنما
ترجیح استاد راهنمای مون با اين تصور که زنان ،سهل گیر هستند.
جهت کمك به ترجمه احتمالی مقاالت التین

29
22
23

عضويت در هیات تحريريه ورنال بودن يا نفود خاصی برای چاپ داشتن

22

سکونت راهنما در شهر محل زندگی دانشجو
سکونت استاد راهنما در شهر محل تدريس دانشجو
سهل گیری در رابطه با انجام سريعتر پايان نامه
سهل گیری در نمره نهايی
نظارت دقیق و مستمر و گوشزد کردن اشتباهات احتمالی

93
99
93
92
98

هماناونه در جدول  9مشاهده میشود در ستون رتبه بندی ،اولین رتبه به شهرت علمی اس تاد
راهنما در حوزه تخصصی مورد نظر و آخرين رتبه به آشنايی استاد راهنما با ساير اس اتید ،م ديران و
افراد سرشناس در خار و يا داخل دانشکده داده شد.

مطالعه پديدارشناسانه معیارهای دانشجويان در انتخاب استاد راهنمای پايان نامه

99

بحث و نتیجه گیری
يکی از عوامل مهم در فرايند جامعه پذيری دانشااهیِ دانشجويان تحصیالت تکمیل ی ،انج ام
پا يان نامه و درگیرشدن در فرايند نظارت پژوهشی است .نظارت پژوهش ی فراين دی تس هیل کنن ده
است که مستلزم انجام فعالیتهای پژوهشی مقرر توسط دانشجو و ه دايت ،راهنم ايی و مش اوره وی
توسط استاد راهنما است .اين فرايند در نهايت منجر به کسب يك مدرو رسمی دانش ااهی توس ط
دانشجو می شود .در اين فرايند ،استاد راهنما و دانشجو هرکدام وظايف متعددی در مراح ل مختل ف
انجام پايان نامه داشته و هدف نهايی ،تبديل دانشجو ب ه ي ك پژوهش ار مس تقل اس ت .اي ن ام ر
مستلزم شناخت چالشهای نظارت پژوهشی ،عوامل مو ر بر آن ،معیارهای انتخاب استاد راهنما توسط
دانشجو و به کارگیری سبکی مناسب برای نظارت و مديريت پايان نامه است .عامل مهمی ک ه م ی
تواند موجب هر چه ا ربخش تر شدن نظارت پژوهشی و رضايت استاد راهنما و دانشجو از اين فرايند
شود ،يك انتخاب درست است (مطلبی فرد و همکاران .)931 :9313،انج ام پاي ان نام ه مناس ب ب ا
توجه به اينکه از اول نخستین کارهای پژوهشی در مقطع ارشد و مستقل دانشجويان اس ت ،نیازمن د
راهنمايی و هدايت مناسب از سوی استاد راهنما ست ،ارتباط با استاد راهنما عام ل مهم ی در انج ام
پايان نامهی به هناام و صحیح خواهد بود .ارتباط مناسب بستای به انتخاب درست استاد راهنم ا از
سوی دانشجو دارد؛ بنابراين يکی از مهمترين وظايف دانش جويان انتخ اب اس تاد راهنم ا م یباش د
(اسدی و همکاران.)38 :9313،
از آنجا که در دنیای امروز مبنای رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای پیشرفت در حوزه
های مختلف علوم است و نیز از آنجا که طبق سند چشم انداز بیست ساله ،قرار است کشور ايران به
قدرت اول علمی در منطقه تبديل شود ،ل ذا اف زايش کیفی ت تولی د عل م (پ ژوهش) و توزي ع عل م
(آموزش) در نظام آموزش عالی ايران ،پیش نیاز و شرط اساسی است ( روشن .)9381،ب ديهی اس ت
تربیت دانشجويانی که توانايی اجرای پژوهش در حوزه های جديد را داشته باش ند ،نق ش مهم ی در
دستیابی به اين امر مهم دارد فلذا دانشجويان اين دوره نیاز شديدی ب ه ه دايت و راهنم ايی اس تاد
راهنما دارند .بنابراين ،انتخاب استاد راهنما برای هر دانشجوی دوره تحصیالت تکمیلی يك انتخ اب
بحرانی و سرنوشت ساز میباشد.
پژوهشاران مختلف هر کدام معیارهای متعددی را برای انتخاب استاد راهنما دکر کرده اند ام ا
به نظر می رسد آنچه دانشجويان در عمل مدنظر قرار می دهند با اين معیارها بسیار متف اوت اس ت.
عمده تحقیقات صورت گرفته در حوزه روابط اس تاد راهنم ا -دانش جو ب ه بررس ی می زان رض ايت
دانشجويان از اين رابطه ،سبك نظارت پژوهشی استادان ،بررسی ويژگیهای يك استاد راهنمای مو ر
و امثالهم پرداخته اند و کمتر پژوهشی يافت می شود ک ه معیاره ايی ک ه دانش جويان رش ته ه ای
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مختلف عمالً مدنظر قرار می دهند و نقش فرهنگ رشته ای و سازمانی در انتخاب های آنها را مورد
بررسی قرار دهد (مطلبی فرد و همکاران.)993 :9313،
پیشنهادهای ديل بر اساس يافتههای پ ژوهش م یتوان د در فراين د ه دايت پاي ان نام ههای
دانشجويی مثمر مر باشد:
 معیارهای  99گانه پژوهش حاضر به عنوان مبنای ي ك روش کم ی جه ت اولوي ت بن دیويژگی های انتخاب ،مورد استفاده قرار گیرد تا درو کامل تری از اولويت بندی نظرات دانش جويان
به دست آيد.
 اساتید رشته های مختلف ،نظرات دانشجويان را در مورد ويژگی های استاد خوب ب ه عن وانراهنمای تحول پژوهش در هر گروه آموزشی مالو عمل قرار دهند.
 آشنا نمودن دانشجويان با استاد راهنما و وظايف ايشان در شروع تحصیل پیشنهاد می شود. استادان ،حیطه های پژوهشی مورد عالقه خ ويش را ب ه ط ور واض ح و روش ن ب ه اط العدانشجويان برسانند.
 شبکه های ارتباطی مناسبی بین فار غ التحصیالن ممتاز و موفق و دانشجويانی که در شرفانتخاب استاد راهنما قرار دارند برقرار شود.
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