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چكیده
انتخاب استاد راهنما به عنوان مهمترین تصمیم تحصیلی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به شمار میرود .پژوهش
حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از این انتخاب برای دانشجویان کارشناسی
ارشد انجام شد .روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی  -پیمایشی بود .جامعه آماری را کلیه دانشجویان دکتری ورودی
سال تحصیلی  24- 29و  29- 29دختر و پسر رشتههای علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاههای دولتی شهر
تهران که در دو سال اخیر از پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع نموده بودند تشکیل داد (  ) N= 9929با استفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران  919نفر به عن وان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .روایی پرسشنامه از طریق متخصصین به دست آمد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد
که ضریب ./78 /9 .نشان از سطح قابلقبول ابزار تحقیق بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونهای استفاده
شد .بر اساس نتایج بهدست آمده ،دانشجویان به معیارهای آکادمیک و ویژگیهای رفتاری استادان در انتخاب آنها به عنوان
راهنما بیش از معیارهای غیر آکادمیک توجه داشتند .در رابطه با پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما نیز،
دانشجو یان از کمک استادان راهنما برای یافتن شغل مناسب رضایت نداشتند و متغیر به وجود آمدن انگیزه پژوهشی را
به عنوان مهم ترین پیامد بعد از انتخاب استاد راهنمای مناسب برگزیدند .در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما،
توجه بهتمامی عوامل مؤثر در این انتخاب به دا نشجویان ،و در خصوص پیامدهای حاصل از انتخاب ،کمک به دانشجویان
دریافتن شغل مناسب و به وجود آوردن انگیزه پژوهشی به استادان راهنما پیشنهاد میشود.
واژههای كلیدی :انتخاب استادان راهنما ،پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما ،تحصیالت تکمیلی.
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 - 1مقدمه
یکی از مهمترین و حساسترین وظایف دانشگاهها در
قبال دانشجویان (بهویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) ،به
بلوغ رساندن علمی آنها است (لنکستر و مایلیا .)9949 ،4
مسئله موردتوجه دوره کارشناسی ارشد ازآنجا ناشی می -

پژوهشی در چنین سطح باالیی انجام میدهند (داولی،
1

اندرو و باکلو .) 9998 ،
بهزعم رضاییان (  ،)4972با توجه به جایگاه ،اهمیت و
مسئله مهم تحقیقات و پایاننامههای دانشجویی در سه
بعد ارتقای تواناییهای پژوهشی دانشجویان ،حل مسائل

شود که به دلیل توأمان ساختن آموزش و پژوهش ،منبع
مهمی برای تولید دانش محسوب میشود (نیلی ،نصر و

مربوط به سالمت جامعه و پیشبرد مرزهای دانش (چه در
کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحالتوسعه )،
راهنمایی و هدایت صحیح دانشجویان در این دوران از

است .ازجمله مهمترین این مسائل ،انتخاب استاد
راهنمای خوب و متخصص ،عوامل تأثیرگذار بر این

اهمیت شایان توجهی برخوردار است تا نتایج آن از
بازدهی کافی و الزم برخوردار گردد .در همین خصوص

انتخاب ،پیامدهای حاصل از انتخاب استاد راهنما و

ری  ،) 9998 ( 2معتقد است هدایت صحیح دانشجویان در
نگارش پایاننامه با انتخاب استاد راهنما خوب و متخصص
صورت میگیرد  .همچنین صاحب نظران معتقدند انتخاب

اکبری) 4971 ،؛ اما کارشناسی ارشد با چالشها یی مواجه

مهمتر ،نگارش پایاننامه است .دانشجویان دانشگاههای
کشورمان در دوره کارشناسی ارشد نیازمند هدایت صحیح
و مناس ب استادان راهنما در نگارش پایاننامههای خود
هستند؛ چراکه نگارش پایاننامههای دانشجویان

استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد به عنوان
مهمترین انتخاب تحصیلی آنها به شمار میرود (فین ،1
 ،) 9992انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی

کارشناسی ارشد اولین فعالیت پژوهشی مستقل و مدون
آنها به شمار میرود و باید زیر نظر یک استاد راهنما که
در زمینه رشته تحصیلی دانشجو تخصص دارد انجام شود

ارشد به عنوان پلی بین موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی
آنها است (گروهولم و همکاران  ،) 9992 ،8انتخاب استاد

(رضاییان .) 4972 ،در این میان عوامل مؤثر بر انتخاب

راهنمای دانشجویان به عنوان مالکی برای سنجش توانایی
7

استادان راهنما و پیامدهای حاصل از انتخاب استاد راهنما
برای دانشجویان (بهویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

علمی دانشجویان است (پاول و گرین  .) 9998 ،استادان
راهنما در ارتقای تواناییهای پژوهشی دانشجویان نقش
مهمی ایفا میکنند؛ چراکه این دوره توأمان با انگیزه

و کارا پایاننامه و یکی از حساسترین جنبههای پژوهش
محور دوره کارشناسی ارشد به شمار میرود (ایست،

دانشجویان برای پژوهش و تحقیق در عرصهای معطوف
است.
منظور از انتخاب استاد راهنما ،وجود یک سری

راولی  ،) 9992 ( 9معتقدند نگارش پایان نامه توسط
دانشجویان ،آخرین مرحله هر مقطع تحصیلی است.
دانشجویان در این دوره بای د یک موضوع پژوهش را
انتخاب نموده و به فراخور زمان در نظر گرفتهشده بر روی

عوامل درونی (اعم از :شهرت استاد ،وجهه علمی استاد،
ویژگیهای رفتاری استاد و ،)...و بیرونی (اعم از :جایگاه و

یکی از مهمترین و حساسترین بخشهای تدوین مناسب

بیتچنر و باستورکمن  .) 9949 ،9در همین خصوص آیوز و

موقعیت استاد در داخل و خارج از دانشگاه ،قدرت و نفوذ
استاد در گروه آموزشی و ،)...مؤثر پیشروی دانشجو در
جهت انتخاب استاد راهنمای خویش است (دریسدل ،2

موضوع تمرکز کرده و سپس نتایج تحقیق خود را در
قالب یک پایان نامه به رشته تحریر درآورده و از آن دفاع
نمایند (رضاییان .) 4972 ،اما مهمتر از نگارش پایاننامه

 ،) 9999و منظور از پیامدها ،عواملی هستند که بعد از
انتخاب استاد راهنما صورت میگیرند ،و میتوانند منجر

در دوره کارشناسی ارشد ،مسئله انتخاب یک استاد

به رضایت (رضایت دانشجو و استاد راهنما از برون داد

راهنمای خوب و متخصص است .این انتخاب برای
دانشجویان کارشناسی ارشد حائز اهمیت فراوانی است؛

پژوهش) و یا عدم رضایت (عدم رضایت دانشجو و استاد
راهنما از برون داد پژوهش) دانشجو و استاد راهنما شوند
(شوارتز .) 9944 ،49

چراکه دانشجویان کارشناسی ارشد برای اولین بار

اهمیت پرداختن به مسئله انتخاب استاد راهنما،
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عوامل تأثیرگذار بر این انتخاب و پیامدهای حاصل از
انتخاب استاد راهنما ،به این دلیل است که حضور این
مسئله نوعی کنش را میسر میسازد و برای دانشجویان
کارشناسی ارشد که بهطور مداوم با این مسئله سروکار
دارند میتواند نتایج مثبت یا منفی بیشماری در پی
داشته باشد .همچنین علت توجه به انتخاب استادان
راهنما و در رأس آن مسئله عوامل تأثیرگذار بر انتخاب،
مبتنی بر نقش حساس و مهمی است که استادان راهنما

مبانی نظری تحقیق
راهنمایی در عرصه نگارش پایان نامه دانشجویی به
مجموعه فعالیتهایی آموزشی اطالق میشود که در آن
استاد راهنما ،دانشجو را در غلبه بر مشکالت پژوهشی
یاری میرساند (سوسیاتی  .) 9944 ،48ازجمله مهمتر ین
ابعاد استادان راهنما مربوط به عوامل مؤثر بر انتخاب
آنها به عنوان راهنما و پیامدهای حاصل از انتخاب در
جریان هدایت پایاننامههای دانشجویان است که از سوی
پژوهشگران مورد غفلت واقعشده است (مانتانگو ،47
 .) 9949در این بخش به عوامل تأثیرگذار بر انتخاب

در قبال آموزش و پژوهش دانشجویان بر عهدهدارند
(جامیسون و گری .) 9991 ،44
وضعیت رضایت دانش آموختگان از انتخاب استادان

استادان راهنما و پیامدهای حاصل از انتخاب استادان

راهنما و پیامدهای حاصل از آن زمانی بارزتر میشود که
بدانیم حجم پژوهشهای انجامشده ازا یندست ناچیز

راهنما برای دانشجویان پرداخته میشود .الزم به ذکر
است به دلیل اندک پژوهشهای منسجم داخلی صورت

است (آرمسترانگ  .) 9991 ،49در ایران بهویژه در رشته -
های علوم انسانی ،تالشهای مستعدی در زمینه پرداختن

گرفته در این زمینه ،اغلب عوامل مؤثر بر انتخاب استادان

به مسئله استاد راهنما صورت نگرفته است .البته این
مسئله در اغلب کشورها ،بهویژه در علوم رفتاری (علوم
اجتماعی ،روانشناسی ،علوم تربیتی و رشتههای مشابه)
نیز وجود دارد .به عنوانمثال هاکی ) 4228 ( ،) 4221( 49؛
42

دلمونت ،اتکینسون و پاسی ) 4228 ( 41؛ فیلیپس
( ) 4221؛ و آکر ،هیل و بالک ) 4221 ( 41؛ به نقل از

راهنما و پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما برای
دانشجویان کارشناسی ارشد ،از منابع خارجی استخراج
گرد یدهاند.
عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما
ارزشیابی کیفیت روابط دانشجویان با استادان راهنما
بهمنظور حفظ و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری ،نگارش

عطاران و همکاران (  ،) 4977معتقدند که اغلب تالشها

پایان نامه و تولید دانش در دوره کارشناسی ارشد بسیار

حول محور این امر قرار میگیرد که آنچه را که یک استاد
باید انجام دهد تعیین کنند نه آن کاری را که واقعاً انجام
داده است ،ارزیابی کنند .این پژوهش در نظر دارد با

بااهم یت است .در این خصوص یکی از مهمترین
تصمیماتی که دانشجویان در آغاز پژوهش خود اتخاذ
میکنند ،انتخاب استاد راهنما است .این انتخاب با توجه

بررسی انتخاب استادان راهنما در دوره کارشناسی ارشد و
در رأس آن عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استادان راهنما و
پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما برای
دانشجویان ،به یکی از مهمترین وظایف آموزشی استادان

به برخی مالکها نظیر اشتهار استاد ،دانش او و همسانی
عالئق پژوهشی و امثال اینها است (عطاران و همکاران،
 .) 4977ری (  ،) 9998معتقد است ،انتخاب استاد

در تحصیالت تکمیلی بپردازد.
سؤاالت تحقیق
 )4وضعیت عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما از
جانب دانشجویان چگونه است؟
 )9وضعیت پیامدهای حاصل رضایت دانشجویان از
انتخاب استادان راهنما چگونه است؟

راهنمای خوب و متخصص یکی از اصلیترین عوامل در
تعیین میزان هماهنگی پژوهشی بین استاد راهنما و
دانشجو است .همچنین میتوان به مسئله انتخاب استاد
راهنما به عنوان یک مسئله تصمیمگیری چند متغیره با
توجه به معیارهای کمی و کیفی نگاه کرد.
ادبیات موجود حاکی از آن است که با انتخاب صحیح
و نیز وجود تعامالت و روابط باکیفیت میان استاد راهنما
با دانشجو ،میتوان انتظار نگارش یک پایان نامه موفق و
باکیفیت و پیامدهای مطلوب دیگر نظیر دفاع بهموقع از
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پایان نامه ،کسب نمره مناسب (مک آلپین و وایس ،42

اعتقاددارند دانشجو و استاد راهنما در شروع کار باید

 ،) 9999چاپ مقاله در مجالت و ارائه مقاله در درس

انتظارات را از یکدیگر روشن ساخته ،محدودیتهای کاری

گروهیها و کنفرانسهای معتبر ،افزایش دانش شخصی
درباره سازمانهای اصلی در حوزه کار خود (پیسینین ،99
 ،) 9999ارائه کار در کنفرانسها و مجالت و ارتباط با آن -

را در نظر گرفته ،سبکهای نظارتی و تعاملی را معین
نموده و نیز رفتهرف ته سازگاری بین استاد راهنما و
دانشجویان افزایش یابد.

ها ،برگزاری نشستهای علمی با متخصصان ،صورتبندی
مسئلههای جدید پژوهش (پاالمو  ،) 9991 ،94جذب اعتبار
مالی برای پژوهش ،کار در گروههای جدید پژوهش

در رابطه با انتخاب استاد راهنما و عوامل مؤثر بر این
انتخاب آرمسترانگ (  ،) 9991به دودسته عوامل مستقیم و
غیرمستقیم اشاره میکند .مهمتر ین عوامل مستقیم

(سادالک  ،) 9991 ،99اشتیاق به تداوم پژوهشهای آتی با
استاد راهنما و انجام پژوهشهای دیگر (فین9992 ،؛ وول

تأث یرگذار بر انتخاب استاد راهنما از سوی دانشجویان
عبارتاند از در نظر گرفتن احساس مسئولیت استاد ،در

کانو  ،) 9998 ،99و امثال اینها را داشت .بر همین اساس
امروزه تأکید بسیار زیادی بر مالکهای انتخاب استاد
راهنما و عوامل مؤثر بر این انتخاب میشود.

نظر گرفتن سطح علمی استاد ،در نظر گرفتن شهرت
استاد در گروه ،در نظر گرفتن اخالق حرفهای استاد ،در
نظر گرفتن نظارت و مدیریت استاد بر پروژه تحقیقاتی و

در زمینه چگونگی انتخا ب استاد راهنما و عوامل مؤثر
بر انتخاب استاد راهنما پژوهشهای انجامشده چندان

مهمتر ین عوامل غ یرمستقیم تأثیرگذار بر انتخاب استاد
راهنما از سوی دانشجویان عبارتاند از به پایان رساندن

زیاد نیست (آرمسترانگ .) 9991 ،ولی در اندک پژوهش -

هرچه سر یعتر پایان نامه ،کسب نمره ،دارا بودن سمتهای

های صورت گرفته به عواملی از قبیل شهرت استاد
(گروهولم و همکاران) 9992 ،؛ در دسترس بودن استاد

مهم استاد (در جهت کمک برای چاپ مقاله و فراهم
نمودن موقعیتهای بهتر شغلی) ،آشنایی استاد با سایر

(پیسینین) 9999 ،؛ قدرت و نفوذ استاد در ارگانهای

استادان ،مدیران و افراد سرشناس در داخل یا خارج

مختلف (ری) 9998 ،؛ اخالق حرفهای استاد (پاالمو،
) 9991؛ تعامل استاد با دانشجویان (آکر ،هیل،
بالک ) 4221 ،91؛ مسئولیت پذیر بودن استاد (جامیسون،

دانشگاه ،توانایی و نفوذ استاد در سازمانهای مختلف
برای جذب کمک مالی پایان نامه .بهزعم فین ( ،) 9992
برای انتخاب استادان راهنما استانداردهای مشخصی

گری) 9991 ،؛ تعهد استاد (دریسدل) 9999 ،؛ نظارت
مداوم استاد بر پژوهش (گاتفیلد و آلپرت ) 9999 ،92؛ و
مطابقت داشتن عالئق پژوهشی استاد و دانشجو (اریک

وجود ندارد .وی از دودسته عوامل تأثیرگذار درون
دانشگاهی و برون دانشگاهی بر انتخاب استادان راهنما
یاد میکند .از مهمترین عوامل درون دانشگاهی میتوان

کراس و عارف اسماعیل  ) 9949 ،91میتوان اشاره کرد.
در پژوهشی که اریک کراس و عارف اسماعیل

به اعتبار و سطح علمی استاد ،زمان آزاد استاد برای
راهنمایی ،تخصص استاد در زمینه موردنظر ،تسلط استاد

(  ،) 9944در رابطه با تجارب دانشجویان دکتری از استاد
راهنمای خود انجام دادهاند به  1مؤلفه اصلی مدیریت و

بر روششناسی پژوهش (آمار و روش تحقیق)؛ و مهم -
ترین عوامل برون دانشگاهی میتوان به سمتهای خارج

روابط شخصی ،زمان و محدودیتهای دسترسی،

از دانشگاه ،قدرت و نفوذ استاد در سازمانهای مختلف،

سازگاری تحصیلی و انتظارات و  1مؤلفه فرعی
ویژگیهای فردی استاد و دانشجو ،سبک نگارش

قدرت و نفوذ استاد در گروه آموزشی و دانشگاه محل
تحصیل استاد در مقطع ارشد و دکتری اشاره کرد.

پایان نامه ،دانشگاه محل تحصیل استاد و دانشجو و میزان

در پژوهشهای انجامشده داخلی میتوان به پژوهش

مسئولیت پذیری استاد و دانشجو در ارتباط با عوامل مؤثر
بر انتخاب استاد راهنما اشارهکرده و اظهار میدارند اغلب
دانشجویان د ر بحث عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما

صفایی موحد و عطاران (  ،) 4972که بر روی دو گروه از
دانشجویان رشته علوم تربیتی و رشته ریاضی از حیث
عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما صورت گرفت ،اشاره

به درک روابط خود با استاد راهنما اهمیت داده و

کرد .در رشته علوم تربیتی به دلیل روشن نبودن مرزهای
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این رشته و نیز ماهیت آن ،مناقشات فراوانی وجود دارد،
که این امر باعث شده استادان این رشته هرکدام برداشت

حل مسئله و مدیریتی ،تعداد مقالههای چاپشده،
موقعیت استاد و شبکههای اجتماعی مرتبط ،تسلط بر

متفاوتی از این رشته داشته باشند .در نتایج این پژوهش
به عوامل مؤثر انتخاب استاد راهنما اشاره و آنها را بدین

سایر زبانها ،آینده شغلی ،نفوذ و موقعیت استاد در
خصوص چاپ مقاله در مجالت و تعداد پایاننامههای

ترتیب توصیف نمودهاند :میزان توانایی و تسلط استادان بر

راهنمایی شده ،قرار دادهاند.

آمار و روش تحقیق ،انتخاب استاد راهنما برحسب عدم
اطالع کامل درباره استاد و موضوع ،انتخاب استاد راهنما
با تفکر هرچه زودتر به سرانجام رساندن پایان نامه و اخذ

پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما

مدر ک ،انتخاب استاد راهنما برحسب ضرورت و صرفاً
برای ادای تکلیف و انتخاب استاد راهنما برحسب مضیقه
زمانی .اما در سوی دیگر حدومرزهای گرایشهای مختلف
رشته علوم ریاضی تا حد زیادی مشخص بوده و حوزه
عالقه استادان بر همگان آشکار است .در این رشته تناقض
چندانی بین انتظارت دانشجویان ،ماهیت رشته و حوزه
کاری استادان وجود ندارد و این شرایط باعث گردیده تا
عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجویان
رشته ریاضی عبارت باشد از :بهروز بودن ،در دسترس
بودن ،وجهه علمی ،منظم بودن و...
در ادامه این پژوهش به شش دسته از مهمترین

یکی از مهمترین ابعاد نگارش پایاننامه که پس از
انتخاب استاد راهنما صورت میگیرد ،پیامدهای حاصل از
انتخاب استاد راهنما است .رضایت و عدم رضایت
دانشجویان در این عرصه حائز اهمیت بسیاری بوده و
پیامدهای مطلوبی و نامطلوبی را میتوان انتظار داشت.
اهمیت این پیامدها تا بدان حد است که الویتس و
نلسون

98

(  ،) 9999رضایت از این پیامدها را مهمترین

عامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان برای ادامه یا ترک
تحصیل در این دوره عنوان کردهاند و آگوئینس ،نسلر،
97

کوئیگلی ،سوک  -جای و تدشی ( ،) 4221آنها را برای
موفقیت علمی و پژوهشی دانشجو ،رضایت کلی او از دوره
و حتی موفقیت آینده شغلی او مؤثر دانستهاند .البته

عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما از جانب دانشجویان
اشارهشده که عبارتاند از :نگرش دانشجویان نسبت به

عوامل مختلفی میتواند بر پیامدهای رضایت از استاد
راهنما و کیفیت این روابط مؤثر باشد .برای مثال،

استاد راهنما ،تعامل بین استاد راهنما و دانشجویان،

شخصیت استاد راهنما ،مرتبه علمی استاد راهنما ،سن،
جنس و رشته تحصیلی استاد راهنما و دانشجو ،رضایت
دانشجو از دوره تحصیلیاش ،مدتزمان تحصیل او در این

وجهه و شهرت استاد ،محدودیتها ،جایگاه سازمانی
استادان و حمایت .همچنین صفایی موحد ،عطاران و
تاجی ک اسماعیلی (  ،) 4972در پژوهش دیگری عوامل
مؤثر بر انتخاب استادان راهنما را در قالب شش دسته
و یژگیهای رفتاری ،موقعیت استادان ،محدود یتها ،میزان
حمایت احتمالی ،معیارهای آکادمیک و معیارهای غیر
آکادمیک طبقهبندی نمودند .در پژوهش دیگری صالحی
عمران و همکاران (  ،) 4924به انتخاب استاد راهنما از
دیدگاه دانشجویان پرداخته و عوامل مؤثر بر انتخاب استاد
راهنما از جانب دانشجویان را در  41مقوله ،شهرت علمی،
فداکاری و تعهد ،زمان آزاد و در دسترس بودن استاد

دوره و فرهنگ حاکم در دانشگاه و ...که همگی میتوانند
در برقراری روابط ،پیامدهای مثبت و منفی ،رضایت و کم
و کیف آن مؤثر باشند (هنریک 4224 ،92؛ کونراد و
فیلیپس 4222 ،99؛ مارگولیس 9994 ،94؛ دریسدال،
) 9999؛ به نقل از عطاران و همکاران ( .) 4977
اریک کراس و عارف اسماعیل (  ،) 9949معتقدند
رضایت و نارضایتی دانشجویان از انتخاب استاد راهنما
پیامدهای مثبت و منفی بیشماری در پی خواهد داشت.
این پیامدها نهتنها بر دانشجو تأثیرگذار بوده ،بلکه بهطور

راهنما ،نظارت مداوم استاد راهنما ،رابطه شخصی با استاد
راهنما ،میزان مطابقت (هم عقیده بودن) عالئق پژوهشی

اخص آموزش عالی و بهطور اعم جامعه را تحت تأثیر قرار
میدهد .چراکه در مواقع بروز پیامدهای مثبت و منفی
این دانشجو است که به عنوان برونداد آموزش عالی به

پایاننامههای راهنمایی شده قبلی ،مهارتهای کامپیوتر،

سمت جامعه هدایتشده و میتواند تأثیرات مثبت و

دانشجو با استاد راهنما ،سابقه استاد راهنما در خصوص
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منفی از خود بر جای گذارد .در همین خصوص لنکستر و

به دانشجو در یافتن شغل مناسب .همچنین الویتس و

مایلیا (  ،) 9949طی تحقیقی که بهصورت مصاحبه از

نلسون (  ،) 9999مهمترین پیامد رضایت از انتخاب استاد

فارغالتحصیالن رشتههای مختلف انجام دادهاند به این
نتیجه رسیدند این پیامدها اثرات بهمراتب سختتری می -
تواند بر دانشجو داشته باشد « .برای مثال ،یکی از

راهنما در بین دانشجویان کارشناسی ارشد را تصمیم آنان
برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری عنوان کردهاند.
چراکه نگارش پایان نامه آخرین بخش و بهنوعی مهمترین

دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مورد پیامدهای
رضایت از استاد راهنمای خود عنوان میکند استاد
راهنمای من با برخوردهای نامناسب خود تا بدان حد در

بخش دوره کارشناسی ارشد محسوب میشود که
دانشجویان از  1ماه تا  4سال درگیر پژوهش می باشند.
اما شوارتز (  ،) 9944در پژوهشی که به رابطه رسمی و

من اثرات منفی گذاشت که در میانه راه تصمیم به تغییر
استاد راهنما گرفتم« ».همچنین یکی از دانشجویان رشته

غیررسمی استاد راهنما و دانشجو پرداخته ،به جنبه
دیگری از پیامدهای رضایت از انتخاب استاد راهنما اشاره

شیمی عنوان می کند استاد راهنما من یک شخصیت
فوقالعاده بوده و بهقدری انگیزه پژوهش را در من ارتقاء
داد که پس از دفاع عالی از پایان نامه و فارغالتحصیل

دارد و معتقد است پیامدهای رضایت از انتخاب صحیح
استاد راهنما میتواند دانشجو را ازلحاظ روحی و روانی در
شرایط مثبت قرار داده و از او انتظار تولید دانش داشت.

شدن همیشه دنبال فرصتهای پژوهشی هستم تا بار
دیگر بتوانم با استاد راهنمای قبلیام همکاری کنم .البته

شوارتز اظهار میدارد یکی از اولین و اساسیترین شرایط
تولید دانش از جانب دانشجویان این است که آنان را باید

استاد راهنما نیز از من رضایت داشته و از اینکه بتوانم در

ازنظر روحی و روانی آماده نموده و جنبههای مثبت کار را

طرح پژوهشی با وی همکاری کنم استقبال میکند».
همه این عوامل نشان از پیامدهای مثبت و منفی یا

به آنان تزریق کرد .در این صورت است که وی با انگیزه
مضاعفی به کار پژوهش روی آورده و درصدد ارائه کار نو

رضایت و عدم رضایت از استاد راهنما و تأثیرگذاری این

و جدید است ،که این عامل رضایت از برون داد پژوهش

عامل بر سایر ابعاد زندگی دانشجویان و به عبارتد یگر
اهمیت انتخاب استاد راهنما و پیامدهای حاصل از آن
برای دانشجویان است (لنکستر و مایلیا.) 9949 ،

را برای دانشجو و استاد راهنما به ارمغان میآورد .فین
(  ،) 9992که در قسمت اول پژوهش خود به مالکهای
انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجویان پرداخته بود ،در

دریسدل (  ،) 9999پیامدهای رضایت از انتخاب استاد
راهنما را به عوامل درونی و بیرونی تقسیم میکند و
معتقد است در بحث پیامدهای رضایت از انتخاب استادان

بخش دیگر آن به پ یامدهای این انتخاب اشاره و عنوان
می کند به همان اندازه که این پیامدها میتواند بر دانشجو
تأثیرگذار باشد ،میتواند استاد راهنما را نیز متأثر سازد.

راهنما هر دو عامل درونی و بیرونی بر ذهنیت ،روان و
انگیزش دانشجویان مؤثر است .مهمترین عوامل درونی

این پیامدها برای استاد راهنما میتواند عبارت باشد از:
تبلیغ استاد راهنما از سوی دانشجویان در بین گروهها و

پیامدهای رضایت از انتخاب استاد راهنما عبارتاند از:
ابراز خرسندی دانشجو از طرح پژوهشی ،به وجود آمدن

دانشجویان دیگر و درنتیجه افزایش دانشجویان
مراجعه کننده به استاد جهت اخذ پایان نامه ،افزایش اعتبار

حس اعتماد استاد و دانشجو به یکدیگر ،ایجاد روحیه

علمی استاد در گروه آموزشی ،حسن سابقه برای استاد و

پژوهشی در دانشجو ،انگیزه برای ادامه تحصیل در مقاطع
تحصیلی باالتر و انجام پژوهشهای آتی با استاد راهنما ،و

رضایت استاد از برونداد پژوهشی .خالصه عوامل تأثیرگذار
بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از آن برای

مهمترین عوامل بیرونی پیامدهای رضایت از انتخاب استاد

دانشجویان به همراه نویسندگان آنها در جدول  4آمده

راهنما عبارت انداز :ایجاد فضای کاری سالم ،افزایش دقت
در جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش و کمک

است.
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جدول  :1خالصهای از عوامل تأث یرگذار بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از آن برای دانشجویان
عوامل تأث یرگذار بر انتخاب

نویسندگان

استادان راهنما
عوامل اصلی و عوامل فرعی

پیامدهای حاصل از انتخاب
استادان راهنما

اریک کراس و عارف

99

نویسندگان

عوامل درونی و برونی

دریسدل ()9999

عوامل مستقیم و غیرمستقیم

آرمسترانگ ()9991

روابط رسمی و غیررسمی

شوارتز ()9944

عوامل درون دانشگاهی و عوامل برون
دانشگاهی

فین ()9992

پیامدهای مثبت و منفی

فین ()9992

ویژگیهای رفتاری ،موقعیت استادان،

صفایی موحد ،عطاران و

محدودیتها ،میزان حمایت احتمالی ،معیارهای
آکادمیک و معیارهای غیر آکادمیک

تاجیک اسماعیلی
()4972

اثرات مثبت و منفی برای استادان

لنکستر و مایلیا

راهنما و دانشجویان

()9949

اسماعیل ()9949

جدول  :2خالصه پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
نویسنده
ژائو ،گولد و مک
کورمیک

99

آیوز و راولی

تونسیچ

91

سال

نتایج

عنوان

انتخاب استاد راهنما و استاد درنتیجه پژوهش آمده است دانشجویان باانگیزه از استاد راهنمای متخصص و
9992

9992

9991

مشاور و رضایت از استاد

فعال استقبال می کنند و دانشجویان کم انگیزه دنبال استاد راهنمای سهل

راهنما

گیر در جریان نگارش ،هدایت و نظارت هستند.

انتخاب یا اختصاص استاد

انتخاب استاد راهنما با توجه به رابطه پیشین دانشجو با وی است .همچنین

راهنما و راهنماییهای

استادان راهنما در انتخاب موضوع ،جمعبندی و نتیجهگیری جدی و پیگیر

مستمر

هستند اما رفتهرفته از نظارت آنها کاسته می شود.

عوامل کلیدی در تحقیقات
کارشناسی ارشد

در بخشی از این مطالعه آمده است انتخاب استاد راهنمای خوب و متخصص
یکی از فاکتورهای کلیدی در موفقیت دانشجویان کارشناسی ارشد در مقاطع
باالتر تحصیلی است.
در انتخاب استاد راهنما عوامل اصلی ازجمله تخصص استاد راهنما ،با برنامه

ری

9998

انتخاب استاد راهنمای

بودن و نظم کاری استاد راهنما ،تعهد و مسئولیت استاد راهنما و عوامل فرعی

پایاننامه دکتری

ازجمله قدرت و نفوذ استاد راهنما در گروه آموزشی و ارگانهای مختلف
تأثیرگذار هستند.
 1مؤلفه اصلی مدیریت و روابط شخصی ،زمان و محدودیتهای دسترسی،

اریک کراس و عارف
اسماعیل

9949

تجارب دانشجویان دکتری از
انتخاب استاد راهنمای خود

سازگاری تحصیلی و انتظارات و  1مؤلفه فرعی ویژگیهای فردی استاد و
دانشجو ،سبک نگارش پایاننامه ،دانشگاه محل تحصیل استاد و دانشجو و
میزان مسئولیت پذیری استاد و دانشجو در انتخاب استادان راهنما شناسایی
شدند.

صفایی موحد و
همکاران
صالحی عمران و
همکاران

4972

واکاوی هنجارهای پنهان

شش مؤلفه ویژگیهای رفتاری ،موقعیت استادان ،محدودیتها ،میزان حمایت

مؤثر بر انتخاب استاد راهنما

احتمالی ،معیارهای آکادمیک و معیارهای غیر آکادمیک شناسایی شدند.

استفاده از روشهای
4924

تصمیمگیری چند شاخصه
برای انتخاب استاد راهنما

 8مؤلفه نظارت مداوم استاد راهنما ،فداکاری و تعهد ،شهرت علمی ،زمان آزاد
و در دسترس بودن ،رابطه شخصی با استاد راهنما ،میزان هماهنگی بین استاد
راهنما و دانشجو و سابقه استاد در خصوص عملکرد قبلی وی بهعنوان عوامل
مؤثر بر انتخاب استاد راهنما مشخص شدند.

در رابطه با عوامل تأث یرگذار بر انتخاب استادان راهنما

تلفیق پیشینه پژوهشها با مطالب مبانی نظری تحقیق و

و پیامدهای حاصل از آن برای دانشجویان پژوهشهای
چندی صورت گرفته است .الزم به ذکر است به دلیل

برای جلوگیری از تکرار مطالب ،در جدول شماره ،9
اشارهای مختصر به پژوهشهای انجامشده داخلی و
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راهنما و پیامدهای حاصل از آن برای دانشجویان ،الگوی

خارجی شده است.
با توجه به مبانی نظری تحقیق و مطالعه منابع داخلی

مفهومی تحقیق را بدینصورت میتوان ترسیم نمود:

و خارجی در زمینه عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استادان

نمودار  :1الگوی مفهومی تحقیق

روش پژوهش

حساس عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای

پژوهش حاضر برحسب هدف آن از نوع پژوهشهای

حاصل از انتخاب استادان راهنما برای دانشجویان ،اقتضاء

کاربردی و با توجه به اینکه بدون دستکاری متغیرهای
مستقل به توصیف وضع موجود میپردازد ،ازلحاظ نحوه

میکند که مدتزمانی از اتمام پایاننامه گذشته باشد تا
بتوان درستتر در مورد این مؤلفهها نظر داد .سه دانشگاه
خوارزمی ،تهران و بهشتی بهصورت تصادفی به عنوان

پیمایشی است .جامعه آماری را کلیه دانشجویان دکتری
ورودی سال تحصیلی  24- 29و  29- 29دختر و پسر

دانشگاههای منتخب تحقیق برگزیده و از طریق فرمول
نمونهگیری کوکران  919نفر به عنوان نمونه تحقیق
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه نگرش

دانشگاههای دولتی شهر تهران که در دو سال اخیر از
پایاننامه کارشناسی ارشد خود دفاع نموده بودند تشکیل

سنج محقق ساخته استفاده شد .پرسشنامه شامل دو
مؤلفه عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما (  2گویه) و

داد (  .) N=9929به سه دلیل در این پژوهش جامعه
آماری را دانشجویان دکتری تشکیل دادند - 4 :تعداد

پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما (  2گویه) بود.
گویههای پرسشنامه با استفاده از مبانی نظری و پیشینه

دانشجویان کارشناسی ارشد که در دو سال اخیر از
پایاننامه خود دفاع نمودهاند بسیار اندک و دسترسی به
آنها بسیار مشکل بود  - 9دانشجویان دکتری منتخب

پژوهش در مقیاس  2درجهای لیکرت (از خیلی کم تا

گردآوری دادهها در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع

رشتههای علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی

نمونه تحقیق همان دانشجویان کارشناسی ارشد هستند
که در دو سال اخیر از پایاننامه کارشناسی ارشد خود
دفاع نمودهاند  - 9نظرات دانشجویان دکتری
قابلاطمینانتر است؛ چراکه وجود دو مؤلفه مهم و

خیلی زیاد) طراحی شد .روایی پرسشنامه توسط  2تن از
متخصصین رشته مدیریت آموزشی به دست آمد و پایایی
آن از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب ./78 /9
نشان از سطح قابلقبول پرسشنامه بود .درنهایت دادهها
با استفاده از آزمون  tتک نمونهای از طریق نرمافزار
 SPSSمورد تجز یهوتحلیل قرار گرفتند.
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ی افتهها و بحث
پایاننامههای دانشجویان ازجمله بخشهای مهم
آموزش در دانشگاهها به شمار میرود و در این زمینه
استادان راهنما میتوانند با نظارت و تعامل خود با
دانشجویان در طول فرایند نگارش پایاننامه ازنظر
آموزشی و پژوهشی تأثیر عمیقی بر دانشجویان بگذارند.
در این بخش به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها
پرداخته میشود.
مؤلفهها ی عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما
بر اساس جدول  ،9از بین مؤلفههای نهگانه عوامل
مؤثر بر انتخاب استاد راهنما تنها مؤلفه معیارهای غیر
آکادمیک استاد با میانگین (  ،) 9 /22کمتر از حد متوسط
میانگین ارزیابی شد .این بدان معناست که دانشجویان در

بعد عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما به معیارهای غیر
آکادمیک استاد در انتخاب وی به عنوان راهنما کمتر توجه
داشتند؛ اما نتایج سایر مؤلفهها نشان میدهد دانشجویان
در انتخاب استاد راهنمای خود به آنها نگاهی متفاوت
داشته و از آنها به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب استاد
راهنمای خود یاد می کنند .باالترین میزان تأثیرگذار بر
انتخاب استادان به عنوان راهنما مربوط به مؤلفههای
معیارهای آکادمیک و و یژگیهای رفتاری استاد با
میانگین (  ،) 9 /79است .با توجه به اینکه میانگین هشت
مؤلفه از مؤلفههای نهگانه جدول  ،9باالتر از میانگین
نظری تحقیق است؛ بنابراین میتوان گفت ازنظر
دانشجویان عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما در
وضعیت مناسبی قرار دارند.

جدول  :3سنجش مؤلفه عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
انحراف

مقدار آماره

سطح

معیار
4098

t

41049

معناداری
.999

- .149

.219
.999
.999

ردیف

مؤلفهها

میانگین

4

معیارهای آکادمیک استاد

9/79

9

معیارهای غیر آکادمیک استاد

9/22

4099

9

در دسترس بودن استاد و اختصاص زمان کافی

9/97

4041

1029

1

اعتبار علمی و وجهه (شهرت) استاد

9/22

4044

2099

2

تسلط استاد بر روش شناسی پژوهش

9/41

4042

9019

.992

1

ویژگیهای رفتاری استاد

9/79

4092

49022

.999

8

موقعیت شغلی و سازمانی استاد

9/42

4099

9097

.999

7

نظارت مستمر استاد بر پروژههای تحقیقاتی

9/91

4041

4094

.949

2

مطابقت داشتن عالئق پژوهشی استاد و دانشجو

9/89

4097

49098

.999

9/22

.891

49097

.999

مجموع

جدول  :4سنجش مؤلفه پیامدهای حاصل رضایت از انتخاب استادان راهنما با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
انحراف

مقدار آماره سطح معناداری

ردیف

مؤلفهها

میانگین

4

مصمم شدن برای ادامه تحصیل

9/98

4099

9

به وجود آمدن انگیزه پژوهشی

9/41

4099

9099

9

تأثیرگذاری در موفقیت پژوهشی

9/92

4094

4098

.412

1

یافتن شغل مناسب

9/29

4092

- 8098

.999

2

قرار گرفتن در شرایط روحی و روانی ایده آل

9/49

4092

4074

.989

9/27

4091

- .479

.721

مجموع

معیار

t

4044

.911
.998
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مؤلفهها ی پیامدهای حاصل از انتخاب استادان

تعیین گردید .در این بخش تکتک مؤلفهها موردبحث

راهنما

قرار میگیرند.

بررسی نتایج ارائه شده در جدول  ،1نشاان مایدهاد
دانشجویان بیش ترین میزان رضایت را از مؤلفه به وجاود

نتایج بهدستآمده در خصوص عوامل مؤثر بر انتخاب
استادان راهنما نشان داد؛ از بین مؤلفههای نهگانه تنها
مؤلفه مع یارهای غیر آکادمیک استاد با میانگین ( ) 9 /22

آمدن انگیزه پژوهشی با میانگین (  ) 9 /41و کمتر ین میزان
رضایت را از مؤلفه یافتن شغل مناسب با میانگین ( ) 9 /29
دارند .به عبارتی دیگر دانشاجویان اذعاان داشاتهاناد کاه
استادان راهنمای آن ها در یاافتن شاغل مناساب مثبات
عمل نکرده اند .با توجه به اینکه میانگین چهاار مؤلفاه از
مؤلفه های پنجگانه جدول  ،1نزدیک به میاانگین نظاری
تحقیق است؛ بنابراین میتاوان گفات ازنظار دانشاجویان
پیامدهای حاصل رضایت از انتخااب اساتادان راهنماا در
وضعیت متوسطی قرار دارد.
صاحبنظرانی ازجمله پیسینین ( ) 9999؛ وایلی
جوکی ) 9994 ( 92؛ پاول و گرین ( ) 9998؛ سوسیاتی
( ) 9944؛ مانتانگو ( ) 9949؛ و میون پیو  ،) 9949 ( 91از
پایاننامههای دانشجویان به عنوان « پلی بین دنیای
پژوهش و علم» یاد میکنند و آن را به عنوان یک جزء
ذاتی و بخش الینفک مطالعات دانشگاهی که کیفیت
ع لمی و موقعیت دانشآموختگان را تضمین میکند ،تلقی
می کنند .در این میان انتخاب استادان راهنما ،عوامل مؤثر
بر این انتخاب و پیامدهای حاصل از آن برای دانشجویان،
یکی از بهروزترین چالشهای آموزش عالی به شمار می -
رود (مانتانگو .) 9949 ،برای عوامل مؤثر بر انتخاب
استادان راهنما  2عامل معیارهای آکادمیک استاد،
معیارهای غیر آکادمیک استاد ،در دسترس بودن استاد و
اختصاص زمان کافی برای راهنمایی ،اعتبار و وجهه
(شهرت) استاد ،تسلط استاد بر روششناسی پژوهش،
ویژگیهای رفتاری استاد ،موقعیت شغلی و سازمانی
استاد ،نظارت مستمر استاد بر پروژههای تحقیقاتی و
مطابقت داشتن عالئق پژوهشی استاد و دانشجو و برای
پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما  2عامل
مصمم شدن برای ادامه تحصیل ،به وجود آمدن انگیزه
پژوهشی ،تأثیرگذاری در موفقیت پژوهشی ،یافتن شغل
مناسب و قرار گرفتن در شرایط روحی و روانی مناسب

کمتر از حد میانگین نظری تحقیق ارز یابیشده است .این
بدان معناست که دانشجویان در بعد عوامل مؤثر بر
انتخاب استاد راهنما به مع یارهای غیر آکادمیک استاد در
انتخاب وی به عنوان راهنما توجه کمتری دارند؛ اما در
سایر مؤلفهها نتایج نشان میدهد که دانشجویان در
انتخاب استاد راهنمای خود ،به آنها نگاهی متفاوت
داشته و از آنها به عنوان عوامل مؤثر در انتخاب استاد
راهنما یاد میکنند .همانطور که انتظار میرفت
دانشجویان بهجای توجه بر معیارهای غیر آکادمیک استاد
راهنما (ازجمله کمک در به پایان رساندن هر چه سر یعتر
پایان نامه ،آشنایی استاد با افراد سرشناس جهت یافتن
شغل مناسب و جایگاه سازمانی استاد) به معیارهای
آکادمیک استاد راهنما (ازجمله احساس مسئولیت استاد،
تعهد استاد و تخصص استاد) و ویژگیهای رفتاری استاد
(ازجمله رفتار و برخورد مناسب با دانشجویان ،رفتار و
برخورد مناسب با همکاران و اخالق حرفهای) توجه
بیشتری داشتند .باالترین میزان رضایت دانشجویان
مربوط به مؤلفه معیارهای آکادمیک استاد (  ) 9 /79و
ویژگیهای رفتاری استاد (  ) 9 /79و پایینترین میزان
رضایت مربوط به متغیر معیارهای غیر آکادمیک استاد
(  ) 9 /22است .مانتانگو (  ،) 9949معتقد است عوامل مؤثر
بر انتخاب استاد راهنما در بین دانشجویان رشتههای
مختلف میتواند متفاوت باشد .درصورتیکه دانشجویان
رشتههای علوم انسانی و برخی از رشتههای علوم پایه به
معیارهای آکادمیک استاد نسبت به معیارهای غیر
آکادمیک استاد در انتخاب وی به عنوان راهنما توجه
بیشتری نشان میدهند ،دانشجویان رشتههای فنی و
مهندسی و برخی از رشتههای علوم پایه به دلیل ماهیت
رشته تحصیلی به معیارهای غیر آکادمیک استاد نسبت به
معیارهای آکادمیک استاد توجه بیشتری دارند؛ چراکه
جایگاه سازمانی استاد و ارتباط استاد راهنما با
سازمانهای مهم میتواند باب آشنایی دانشجویان تحت
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هدایت خود با سازمانهای مهم جهت یافتن شغل مناسب
باشد .بهزعم اریک کراس و عارف اسماعیل (  ،) 9949تنها

شناخت ویژگیها ،تواناییها ،استعدادها و ظرفیتهای
دانشجو ،وی را به چند سازمان برای یافتن شغل معرفی

وجه اشتراک بین دانشجویان تمامی رشتهها در انتخاب
استاد راهنمای خود توجه همزمان به هر دو عامل

می نماید .این موضوع در کشور ما چندان مطرح نیست،
چراکه شاهد ارتباط وسیع بین دانشگاه و سازمانهای

آکادمیک و غیر آکادمیک است؛ چراکه دانشجویان انتظار

دولتی و خصوصی نیستیم .بههرحال پس از عوامل مؤثر

دارند استاد راهنمایی که انتخاب نمودهاند نهتنها از
توانایی علمی باالیی برخوردار باشند ،بلکه با برخورداری از
جایگاه سازمانی و شغلی باال در داخل و خارج از دانشگاه

بر انتخاب استادان راهنما ،باید شاهد اثرات و پیامدهای
آن باشیم که بررسی نتایج نشان از رضایت نسبی
دانشجویان از پیامدهای این انتخاب دارد .بیشترین

برای دانشجویان تحت هدایت خود در یافتن شغل مناسب
مثبت عمل نم ایند .نتایج بهدستآمده با نتایج
پژوهشهای خارجی :اریک کراس و عارف اسماعیل

میزان رضایت دانشجویان از مؤلفههای پیامدهای حاصل
از رضایت انتخاب استاد راهنما مربوط است به مؤلفه به
وجود آمدن انگیزه پژوهشی با میانگین (  ) 9 /41و کمترین

(  ،) 9949ایست ،بیتچنر و باستورکمن (  ) 9949و
پژوهشهای داخلی :صفایی موحد و عطاران (  ،) 4972و

م یزان رضایت مربوط است به مؤلفه کمک استاد راهنما
در یافتن شغل مناسب برای دانشجویان با میانگین

صالحی عمران و همکاران (  ،) 4924همخوانی دارد.
دانشجویانی که از عوامل صحیحی در انتخاب استاد

(  .) 9 /29نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر با نتایج دو
پژوهشی که توسط ژائو ،گولد و مک کورمیک (  ) 9992و

راه نمای خود استفاده نمایند ،پیامدهای مثبتی برای

آیوز و راولی (  ،) 9992صورت گرفت ،در تمامی مؤلفهها

آنها در انتظار خواهد بود (ژائو ،گولد و مک کورمیک ،
 .) 9992نتایج تجزیهوتحلیل آماری حاکی از آن است تنها

به غ یراز مؤلفه یافتن شغل مناسب همخوانی دارد.

متغیر یافتن شغل مناسب با میانگین (  ،) 9 /29کمتر از

نتیجهگیری

حد متوسط میانگین نظری تحقیق است .این بدان
معناست که استادان راهنما در زمینه یافتن شغل مناسب

این پژوهش در نظر داشت با بررسی عوامل مؤثر بر
انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از این انتخاب

برای دانشجویان تحت هدایت خود مثبت عملنکردهاند؛

برای دانشجویان کارشناسی ارشد ،به یکی از مهمتر ین
وظایف آموزشی استادان در مقطع تحصیالت تکمیلی
بپردازد .این مطالعه در قالب پرسشنامه محقق ساخته و

اما در سایر متغیرها نتایج حاکی از آن است که
دانشجویان از پیامدهای حاصل از انتخاب استاد راهنما
رضایت دارند .در خصوص یافتن شغل برای دانشجویان
وول کانو (  ،) 9998معتقد است استادان راهنما موظف به
یافتن شغل برای دانشجویان تحت هدایت خود نیستند؛
اما استاد راهنمای متعهد در طول مدت همکاری
پژوهشی با دانشجوی تحت هدایت خود سعی در شناخت
استعدادها و تواناییهای وی دارد و در این صورت است
که میتواند دانشجو را با توجه به ظرفیتهایی که دارد
برای سازمانها جهت یافتن شغل معرفی نماید .البته به
این نکته هم باید اشاره کرد که در کشورهای اروپایی

مجموعاً دو مؤلفه عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما
(معیارهای آکادمیک استاد ،معیارهای غیر آکادمیک
استاد ،در دسترس بودن استاد و اختصاص زمان کافی
برای راهنمایی ،ا عتبار و وجهه (شهرت) استاد ،تسلط
استاد بر روششناسی پژوهش ،و یژگیهای رفتاری استاد،
موقعیت شغلی و سازمانی استاد ،نظارت مستمر استاد بر
پروژههای تحقیقاتی و مطابقت داشتن عالئق پژوهشی
استاد و دانشجو) ،و پیامدهای حاصل از انتخاب استادان
راهنما (مصمم شدن برای ادام ه تحصیل ،به وجود آمدن

دانشگاهها با سازمانهای خصوصی و دولتی ارتباط
تنگاتنگی دارند .دانشجویان بالفاصله پس از ورود به

انگیزه پژوهشی ،تأثیرگذاری در موفقیت پژوهشی ،یافتن
شغل مناسب و قرار گرفتن در شرایط روحی و روانی
مناسب) ،بررسی شد .بررسی ادبیات موضوع نشان داد

شروع به همکاری می نمایند .استاد راهنما هم پس از

پایاننامههای دانشجویان با قرار گرفتن در مجموعه آثار

دانشگاه استاد راهنمای خود را انتخاب کرده و با وی
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پژوهشی دانشگاهها ،به عنوان ابزار تحقیقاتی که قدرت

پیشنهادها

ابتکار و خالقیت علمی دانشجویان را برمیانگیزد تا در

 در خصوص مؤلفه عوامل مؤثر بر انتخاب استادان
راهنما پیشنهاد میشود دانشجویان بهجای توجه به
چند مورد از عوامل تأثیرگذار ،با سنجیدن تمامی

راستای حل مشکالت آموزشی جامعه گام بردارد ،مهم به
شمار میآیند .همچنین پایاننامههای دانشجویان نهتنها
معیار مناسبی برای ارزیابیهای علمی  -آموزشی ،مهارت -
های تجربی ،عالئق کاری و تواناییهای شخصی
دانشجویان است ،بلکه ارائه یک پایان نامه خوب و مناسب
میتواند سرآغازی برای پیشبرد روند بهتر پژوهش و

جوانب ازجمله  :معیارهای آکادمیک استاد ،معیارهای
غیر آکادمیک استاد ،ویژگیهای رفتاری استاد،
مطابقت داشتن عالئق پژوهشی خود با استاد و ،...در
پی انتخاب استاد راهنمای مناسب باشند.

ارزیابی مناسب آموزش در دانشگاهها باشد .اما ارائه یک
پایان نامه علمی قوی در صورت برخورداری از استاد

 در خصوص مؤلفه پیامدهای حاصل از انتخاب استاد
راهنما پیشنهاد میشود استادان راهنما از همان

راهنمای خوب و متخصص امکان پذیر است .در این
خصوص یک سری عوامل در انتخاب آنها به عنوان استاد
راهنما از جانب دانشجویان مؤثر است .همچنین در ادامه

ابتدای شروع کار (انتخاب شدن به عنوان راهنما) از

پیامدهای حاصل از انتخاب استادان راهنما برای
دانشجویان حائز اهمیت بسیاری است.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد دانشجویان بیش
از توجه به معیارهای غیر آکادمیک استاد ،به معیارهای
آکادمیک و ویژگیهای رفتاری استاد در انتخاب آنها

دادن وعده و وعیدهای بیهوده مخصوصاً وعده و
وع یدهایی در خصوص حمایت از دانشجو در یافتن
شغل مناسب اجتن اب نمایند؛ و بیشتر درصدد به
وجود آوردن انگیزه پژوهشی در دانشجویان و ایجاد
فضای روی و روانی مناسب برای ادامه همکاری خود
و دانشجو باشند.

به عنوان راهنما توجه دارند .این عامل میتواند به عنوان
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