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  چكيده
پژوهش حاضر با هدف رضايت دانشجويان كارشناسي ارشد از آداب استادان راهنما به منظور بهبود 

جامعه . پيمايشي بود - روش پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي. ها انجام شد دوره ريزي آموزشي اين برنامه
هاي علوم  دختر و پسر رشته 92- 93و  91-92آماري را كليه دانشجويان دكتري ورودي سال تحصيلي 

نامه هاي دولتي شهر تهران كه در دو سال اخير از پايان انساني، علوم پايه و فني و مهندسي دانشگاه
گيري  با استفاده از روش نمونه). =N 3092(سي ارشد خود دفاع نموده بودند تشكيل داد كارشنا

ها از پرسشنامه محقق  براي گردآوري داده. نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند 342كوكران 
دست آمد و پايايي آن از طريق آزمون  روايي پرسشنامه از طريق متخصصين به. ساخته استفاده شد

براي تجزيه و . قبول ابزار تحقيق بود نشان از سطح قابل 87.2/0ي كرونباخ سنجيده شد كه ضريب آلفا
بر اساس نتايج به دست آمده آگاهي استاد از وظايف . اي استفاده شد تك نمونه tها از آزمون  تحليل داده

برخورد مناسب با خود به عنوان راهنما، استفاده از سبك حمايتي، استفاده از شيوه تعاملي افقي، 
هاي رفتاري، به وجود آمدن انگيزه پژوهشي و تخصص در  دانشجو، معيارهاي آكادميك و ويژگي

هاي آداب استادان راهنما  ترين گويه از مؤلفه گيري از پژوهش به ترتيب به عنوان مهم بندي و نتيجه جمع
   .شناخته شدند

اي،  تاري، رابطه نظارتي و تعاملي، اخالق حرفهنشانگرهاي رف ريزي آموزشي، برنامه :هاي كليدي واژه
 .عوامل مؤثر بر انتخاب، پيامدهاي حاصل از انتخاب، تخصص
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  مقدمه و بيان مسئله
دانشجويان  ژهيبه و(ها در قبال دانشجويان ترين وظايف دانشگاهترين و حساسيكي از مهم

مسئله مورد ). 2012، 1و مايليا لنكستر(است  ها آن، به بلوغ رساندن علمي )ارشد يكارشناس
شود كه به دليل توأمان ساختن آموزش و پژوهش، از آنجا ناشي مي ارشد يكارشناستوجه دوره 

 انيماما در اين  ؛)1386نيلي، نصر و اكبري، (شود منبع مهمي براي توليد دانش محسوب مي
نامه و سائل، نگارش پايانترين اين ماز جمله مهم. يي مواجه استها چالشبا  ارشد يكارشناس
هاي نامهپايان. استآداب استادان راهنما  ها آنو دانشجو و در رأس  استاد راهنمارابطه 

هاي آموزشي هر دانشگاه و آخرين مرحله هر مقطع دانشجويان، به عنوان جزئي از برنامه
ضوع پژوهشي در ؛ كه دانشجويان در اين دوره بايد يك مو)2005، 2آيوز و راولي(تحصيلي است 

بر روي موضوع تمركز  شده گرفتهرشته تحصيلي خود انتخاب نموده و به فراخور زمان در نظر 
نامه به رشته تحرير درآورده و از آن دفاع كرده و سپس نتايج تحقيق خود را در قالب يك پايان

  ). 1389رضاييان، (نمايد 
نيازمند هدايت صحيح و  شدار يكارشناسهاي كشورمان در دوره دانشگاه دانشجويان

هاي نامهنگارش پاياني خود هستند؛ چرا كه ها نامه انيپامناسب استادان راهنما در نگارش 
رود و بايد به شمار مي ها آناولين فعاليت پژوهشي مستقل و مدون  ارشد يكارشناسدانشجويان 

د انجام شود كه در زمينه رشته تحصيلي دانشجو تخصص دار استاد راهنمازير نظر يك 
هاي ترين جنبهترين و حساسدر اين ميان آداب استادان راهنما يكي از مهم. )1389رضاييان، (

  ).2008، 3ويلكيناس(در دوره تحصيالت تكميلي است  پژوهش محور
ريزي آموزشي به عنوان كليد طاليي رفع مشكالت و مؤثرترين راه براي جلوگيري از برنامه

يكي از . رودهاي مختلف تحصيلي در آموزش عالي به شمار ميي دورهنظم يبدرهم ريختگي و 
به . هاي دانشجويان استنامههاي آموزشي در دوره تحصيالت تكميلي، پايانترين برنامهمهم

نامه ممكن است مشكالت متعددي در طول مدت بودن و پيچيدگي فرايند پايان بلندمدتدليل 
، به )1995(4دونالد، سريان و دنيسون. ما و دانشجو به وجود آيدنامه بين استاد راهننگارش پايان

، مشكالت مرتبط با آداب استادان راهنما در قالب هدايت )1391(اي نقل از شيربگي و كاوه
ها عوامل سازماني، خط مشي. كنندها را به دو دسته عوامل سازماني و فردي تقسيم مينامهپايان

و  استاد راهنماگيرد كه رابطه اهنمايي دانشجويان را در بر ميبراي ر جادشدهياهاي و رويه
                                                            
1. Lancaster & Milia 
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4. Donald, Sariyan & Dennison  
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و امكانات و خدمات حمايتي مناسب از آن  استاد راهنمادانشجو، تعداد دانشجويان تحت هدايت 
و غير  نا مطلعي استاد راهنمامواردي چون وجود  رندهيدربرگعوامل فردي نيز . جمله هستند

، مشكالت )2004( 1پاالمو. قه تحقيقاتي استاد و دانشجوستمجرب يا متفاوت بودن زمينه و عال
ايجاد ارتباط  -1ها از جانب استادان راهنما را به سه دسته عوامل نامهمربوط به هدايت پايان

در  استاد راهنماتخصص  -2، )و دانشجو در فرايند تحقيق استاد راهنماارتباط دوستانه (دوستانه 
به دانشجو در طول تحقيق  استاد راهنماهاي صحيح راهنمايي -3نامه و زمينه موضوع پايان

هاي نامه، مشكالت مربوط به پايان)1386(همچنين نيلي، نصر، اكبري . كندبندي ميتقسيم
ترين مهم. كنندي تقسيم ميبرون دانشگاهي و درون دانشگاهدانشجويان را به دو دسته عوامل 

، اعتبار استاد راهنما، درجه علمي استاد راهنماگيزه ي عبارت است از اندرون دانشگاهعوامل 
ترين مهم استاد راهنما؛ وي تخصصي و علمي ها تيفعالدر گروه آموزشي و  استاد راهنماعلمي 
ها و در خارج از دانشگاه استادان راهنماهاي متعدد ي عبارت است از مشغلهبرون دانشگاهعوامل 

هاي نامهتخصيص زمان كافي براي هدايت پايانكه خود منجر به عدم  ديگر مؤسساتدر 
  . شوددانشجويان مي

، استاد راهنماانتخاب : اعم از(، استاد راهنماآموختگان از آداب وضعيت رضايت دانش
، )و دانشجو استاد راهنماو رابطه  استاد راهنمااي كيفيت تخصص استاد راهنما، اخالق حرفه

عطاران و (از اين دست ناچيز است  شده انجامهاي پژوهش شود كه بدانيم حجمزماني بارزتر مي
هاي مستعدي در زمينه هاي علوم انساني، تالشدر رشته ژهيبه ودر ايران ). 1388همكاران، 

البته اين مسئله در اغلب . پرداختن به آداب استادان راهنما و بهبود آن صورت نگرفته است
) هاي مشابهجتماعي، روانشناسي، علوم تربيتي و رشتهعلوم ا(در علوم رفتاري  ژهيبه وكشورها، 

؛ )1997( 3؛ دلمونت، اتكينسون و پاسي)1997(، )1996( 2به عنوان مثال هاكي. نيز وجود دارد
، )1388(؛ به نقل از عطاران و همكاران )1994( 5؛ و آكر، هيل و بالك)1994( 4فيليپس

گيرد كه آنچه را كه يك استاد بايد انجام مي ها حول محور اين امر قرارمعتقدند كه اغلب تالش
همچنين موضوع . دهد تعيين كنند نه آن كاري را كه واقعأ انجام داده است، ارزيابي كنند

ها كه بخش كوچكي از آداب استادان راهنما به شمار مي رود از نامههاي راهنمايي پايانسبك
  ،)2005( 6فيليپس و پوق: براي مثال. گوناگون بررسي شده است نظران صاحبسوي 

                                                            
1. Palomo 
2. Hockey 
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4. Philips 
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كه  )1391(اي، ، به نقل از شيربگي و كاوه)2010( 2، وادي، كانه، ديتز و هاي)2006( 1تونسيچ
  .و دانشجو پرداخته شود استاد راهنمادر يك پژوهش بايد به ابعاد مختلف مسئله  اعتقاددارند

 استادان راهنماب از آدا ارشد يكارشناسهدف كلي پژوهش حاضر بررسي رضايت دانشجويان 
؛ 2010، 3اريك كراس و عارف اسماعيل( راهنما اناستادنشانگرهاي رفتاري : از اند عبارتكه 

، سريان و دونالد(؛ رابطه نظارتي و تعاملي استاد راهنما و دانشجو )1388عطاران و همكاران، 
 اناستاداي رفه؛ اخالق ح)1391ي، ا كاوه؛ شيربگي و 2002، 4؛ گاتفيلد و آلپرت1995دنيسون، 

 اناستاد؛ عوامل مؤثر بر انتخاب )1382؛ حاجي آقاجاني و همكاران، 2008، 5كمپبل( راهنما
هاي رضايت از انتخاب ؛ پيامد)1391؛ صالحي عمران و همكاران، 2013، 6ميون پيو( راهنما

؛ و تخصص )1391؛ صالحي عمران و همكاران، 1388عطاران و همكاران، (استادان راهنما 
هاي خود، نامههدايت پايان در ؛)1386؛ نيلي، نصر و اكبري، 2005آيوز و راولي، (ستادان راهنما ا

  . استهاي آموزشي در قالب بهبود برنامه

  تحقيق سؤاالت
  ان راهنما چگونه است؟هاي رفتاري استادوضعيت نشانگر -1
نامه فرايند انجام پايان راهنما و دانشجو، در طولوضعيت رابطه نظارتي و تعاملي استاد  -2

  چگونه است؟
  نامه چگونه است؟راهنما در هدايت پاياناي استادان وضعيت كيفيت اخالق حرفه -3
  از جانب دانشجويان چگونه است؟ راهنما اناستادوضعيت عوامل مؤثر بر انتخاب  -4
  است؟ چگونه راهنما اناستادهاي حاصل رضايت دانشجويان از انتخاب وضعيت پيامد -5
مسئله شناسي، انتخاب موضوع  نهيزمراهنما در وضعيت كيفيت تخصص استادان  -6

ي و بند جمعي، مباني نظري، تجزيه و تحليل آماري و شناس روشمناسب و كاربردي، 
  نامه چگونه است؟انيپا ي ازريگ جهينت

  
  
  

                                                            
1. Toncich  
2. Wadee, Keane, Dietz & Hay 
3. Eric Krauss & Arif Ismail  
4. Gatfield & Alpert  
5. Campbell 
6. Mhunpiew  
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  مباني نظري پژوهش
هاي آموزشي دانشگاهي به برنامه هاي دانشجويي با قرار گرفتن در زيرمجموعهنامهپايان

استادان راهنما مسئوليت . رودهاي پاياني و مهم دانشجويان به شمار ميعنوان يكي از واحد
در اين ميان آداب استادان راهنما . دارند عهدههاي دانشجويان بر نامهخطيري در هدايت پايان
منظور از آداب استادان . ه استنظران و پژوهشگران مورد غفلت واقع شدهمواره از سوي صاحب

در اين بخش به شش . هاي استادان راهنماي دانشجويان استها، عادات و رفتارراهنما شيوه
  .شودصورت مختصر پرداخته مي آداب استادان راهنما به مؤلفه

هاي رفتاري استادان راهنما، آن منظور از نشانگر: نشانگرهاي رفتاري استادان راهنما
- ها استادان راهنما به خوبي از وظايف خودشان آگاه مي لي هستند كه با وجود آندسته عوام

چه در امر آموزش و چه در (ها نسبت به هدايت صحيح دانشجويان  شوند و تعهد و مسئوليت آن
: توان به يمي رفتاري استادان راهنما نشانگرهاين تر مهماز جمله . يابديش ميافزا ،)امر پژوهش

، 1ري(؛ در دسترس بودن استاد راهنما )2005فيليپس و پوق، (يت استاد راهنما تعهد و مسئول
، 2تامسون، كريكمن، واتسون و استوارت(؛ آگاهي استاد از وظايف خود به عنوان راهنما )2007
پاالمو، (؛ كمك در انتخاب موضوع مناسب و كاربردي و كمك در تكميل پروپزال )2005
يباني اداري و فني پشت؛ )3،2010عتيق و يالسكين(و پي در پي ؛ برگزاري جلسات منظم )2004

  . اشاره كرد؛ )1995، 4سوفر(و پشتيباني شخصي و عاطفي از دانشجو 
  

  رابطه نظارتي و تعاملي استاد راهنما و دانشجو 
تواند بر كيفيت نظارت استاد راهنما بر دانشجو به طرق مختلفي مي: رابطه نظارتي) الف

هاي نظارتي استادان راهنما با توجه به شرايط هر دانشگاه، دانشكده سبك. گذاردپژوهشي تأثير 
هاي شيمي كه براي مثال سبك نظارتي استادان راهنما رشته. و رشته تحصيلي متفاوت است

هاي علوم انساني و كنند نسبت به استادان راهنما رشتهبيشتر كار در آزمايشگاه را تجربه مي
ي نظارتي ها سبك نيتر معروفيكي از ). 2012لنكستر و مايليا، (وت است علوم اجتماعي متفا

 باشد يمحول اين دو سبك  ها سبكشكل گيرد و ساير  تواند يمكه بين استاد راهنما و دانشجو 
، )2002(گاتفيلد و آلپرت  شده يطراح» حمايتي«و » ساختاري«ي نظارتي ها سبكمربوط به 

                                                            
1. Ray 
2. Thompson, Kirkman, Watson & Stewart 
3. Atik & Yalcin 
4. Sofaer  
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و نقش سازمان  ديآ يمهنما مجري اصلي پژوهش به شمار در سبك ساختاري استاد را. است
اما در سبك حمايتي استاد راهنما نقش پشتيبان و مشوق را براي دانشجو  كند؛ يمدهنده را ايفا 

  . و مديريت پروژه تحقيق بر عهده دانشجو است كند يمايفا 
اد راهنما و ، رابطه است)2005( 1ژائو، گولد و مك كورميكبه باور : رابطه تعاملي) ب

اي بسيار برخي از استادان با دانشجويان خود رابطه. دانشجو به لحاظ عاطفي متفاوت است
كنند و برخي ديگر نيز از اين رابطه امتناع ورزيده و فقط به روابط رسمي اكتفا نزديك برقرار مي

نشجو حاكي از آن ، بين استاد راهنما و دا)شيوه تعاملي(ادبيات موجود در زمينه رابطه . كنندمي
بلكه استاد . نامه شوداست كه اين روابط نبايد خشك و رسمي و محدود به امور مربوط به پايان

، نيز )نه به آن ميزان كه وابستگي ايجاد شود(راهنما بايد به برقراري روابط غيررسمي و عاطفي 
؛ بر اين )2013(پيو ؛ و ميون )2005( 2كيالكي -در همين رابطه فرناندو و هولس. مبادرت ورزد
ترين حالت ممكن آلروي در روابط و شيوه تعاملي بين استاد راهنما و دانشجو ايدهباورند ميانه

  . است
اي در ارائه خدمات آموزشي از پايبندي به اخالق حرفه: اي استادان راهنمااخالق حرفه

سوفر، (تأكيد قرار گرفته است ، همواره مورد )به ويژه استادان راهنما(ها جانب استادان دانشگاه
يي را براي ها مؤلفهاما در اين زمينه تحقيقات به حدي گسترده نيستند كه بتوان ؛ )1995

توان به اين موارد  يماز معدود تحقيقات صورت گرفته . استادان راهنما در اين زمينه تعيين كرد
مل موضوعات مربوط به اي استادان راهنما را شااخالق حرفه، )2008(كمپبل : اشاره كرد

استاد راهنما و دانشجو،  6، فرايندهاي مربوط به نظم كاري5، تعهد4، مديريت زمان3مديريت رفتار
. داند يماز دانشجو  9هاي گوناگون و حمايت 8، استقالل فكري7هاي متقابل دانشجو، مسئوليت

ص، اي استادان راهنما را به سه بخش مهارت و تخص، اصول اخالق حرفه)2007( 10كارنل
همچنين . كند يمي با دانشجو تقسيم ا حرفهي دانشجويان در عرصه پژوهش و تعامل توانمندساز
بخش داشتن طرح و برنامه  5اي استادان راهنما را به  ، اصول اخالق حرفه)2007( 11وول كانو
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روز، كمك به  پذيري در قبال كار پژوهشي دانشجو، استفاده از مطالب بهزماني مناسب، مسئوليت
  .كنداي اخالقي دانشجو تقسيم ميشد علمي دانشجو و كمك به رشد حرفهر

ترين تصميماتي كه دانشجويان در يكي از مهم: عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما
ين انتخاب تا بدان حد اهميت ا. كنند، انتخاب استاد راهنما استآغاز پژوهش خود اتخاذ مي

توان به مسئله انتخاب استاد دارند مي يم، اظهار )1391(دارد كه صالحي عمران و همكاران 
هاي كمي و كيفي نگاه گيري چند متغيره با توجه به معيارراهنما به عنوان يك مسئله تصميم

شده چندان  هاي انجامدر زمينه چگونگي انتخاب استاد راهنما و عوامل مؤثر بر آن پژوهش. كرد
يل قبهاي اندك صورت گرفته به عواملي از در پژوهشولي ). 2004، 1آرمسترانگ(زياد نيست 

؛ )2000، 3پيسينين(؛ در دسترس بودن استاد )2005، 2گروهولم و همكاران(شهرت استاد 
؛ )2004پاالمو، (اي استاد ؛ اخالق حرفه)2007ري، (هاي مختلف قدرت و نفوذ استاد در ارگان
جاميسون و (پذير بودن استاد ؛ مسئوليت)1994آكر، هيل، بالك، (تعامل استاد با دانشجويان 

؛ و نظارت مداوم استاد بر )2003، 5دريسدل(هاي رفتاري و تعهد استاد  يژگيو؛ )2006، 4گري
  . توان اشاره كرد؛ مي)2002گاتفيلد و آلپرت، (ي تحقيقاتي دانشجويان ها پروژهبر 

خابي بايد شاهد بعد از هر انت: پيامدهاي رضايت دانشجويان از انتخاب استاد راهنما
يامدهاي آن انتخاب باشيم، به خصوص در زمينه انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجويان پ

تواند دانشجويان را  يميامدهاي اين انتخاب پ، معتقد است )2005(، 6فينكارشناسي ارشد كه 
يت از ، رضا)2000( 7براي مثال الويتس و نلسون. در تمام مراحل زندگي تحت تأثير قرار دهد

ترين عامل مؤثر بر تصميم دانشجويان براي ادامه يا ترك تحصيل در اين ها را مهماين پيامد
ها را براي  ، آن)1996( 8جاي و تدشي -اند و آگوئينس، نسلر، كوئيگلي، سوكدوره عنوان كرده

ر موفقيت علمي و پژوهشي دانشجو، رضايت كلي او از دوره و حتي موفقيت آينده شغلي او مؤث
هاي رضايت از استاد راهنما و كيفيت اين تواند بر پيامدالبته عوامل مختلفي مي. انددانسته

براي مثال، شخصيت استاد راهنما، مرتبه علمي استاد راهنما، سن، جنس و . روابط مؤثر باشد
اش، مدت زمان تحصيل رشته تحصيلي استاد راهنما و دانشجو، رضايت دانشجو از دوره تحصيلي
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هاي توانند در برقراري روابط، پيامدكه همگي مي... در اين دوره و فرهنگ حاكم در دانشگاه و او
  ). 1388عطاران و همكاران، (مثبت و منفي، رضايت و كم و كيف آن مؤثر باشند 

هاي بسيار حائز اهميت آداب استادان راهنما در جريان از اصل: تخصص استادان راهنما
اين تخصص مربوط به بخش و يا زمينه خاصي . خصص استاد راهنما استنامه، تهدايت پايان

تخصص در زمينه انتخاب موضوع مناسب و كاربردي، تخصص در : نيست، بلكه مواردي از جمله
ي، تخصص در زمينه چارچوب نظري، تخصص در زمينه طراحي الگو، تخصص در شناس روش

افزارهاي پژوهشي،  ستفاده صحيح از نرمكارگيري و اي، تخصص در زمينه بهشناس روشزمينه 
ها كاربردي و غيره  گيري، تخصص در زمينه ارائه پيشنهادبندي و نتيجه تخصص در زمينه جمع

تحقيقات . )2007، 2پاول و گرين؛ 2010؛ عتيق و يالسكين، 2012، 1مانتانگو(شود را شامل مي
براي مثال عتيق و . تحقيقات صورت گرفته در زمينه تخصص استاد راهنما بسيار ناچيز است

و عنوان  كرده اشاره، در بخشي كوتاه از پژوهش خود به تخصص استاد راهنما )2010(يالسكين 
همواره رابطه معناداري بين استاد راهنماي متخصص، دانشجوي عالقمند و فعال و  كنند يم

نما را ، تخصص استاد راه)2007(پاول و گرين . انتخاب موضوع مناسب و كاربردي وجود دارد
ي پژوهش بند جمعي و ريگ جهينتدر سه مقوله مسئله شناسي پژوهش، مباني نظري پژوهش و 

بخش مسئله  4همچنين ويليامز و السون تخصص استاد راهنما را در . كنند يمي بند دسته
ي ريگ جهينتي و بند جمعي پژوهش و شناس روششناسي پژوهش، مباني نظري پژوهش، 

  . دهند يمپژوهش قرار 
ي چندي در داخل و خارج از كشور ها پژوهشي آداب استادان راهنما ها مؤلفهر رابطه با د

ي نظارت ها روش، در پژوهش خود به )1995(دونالد، سريان و دنيسون . صورت گرفته است
پرداختند؛ كه مشكالت مرتبط با  ها نامه انيپااستادان راهنما و نيز مشكالت مرتبط با راهنمايي 

يي در نظر ها رمجموعهيزرا به دو دسته سازماني و فردي تقسيم و براي هر كدام  ها نامه انيپا
براي دانشجويان در نگارش  تواند يمي و فردي سازمان مشكلوجود هر كدام از دو . گرفتند

، در پژوهش خود نشان دادند دو )2002(گاتفيلد و آلپرت . مشكالت اساسي ايفا كند نامه انيپا
» حمايتي«و » ساختاري«، نامه انيپات استاد راهنما در جريان هدايت سبك اصلي در نظار

و در  شده پرداختهديدگاه دانشجويان  از در اين پژوهش به نقاط قوت و ضعف هر دو سبك. است
به عنوان  توان يمنتايج آمده است كه وجود رابطه نظارتي كه در بين اين دو سبك قرار بگيرد را 

، در زمينه چگونگي انتخاب )2005(ژائو، گولد و مك كورميك . د كردايده آل ترين سبك قلمدا

                                                            
1. Manathunga  
2. Powell & Green 



  1393پاييز و زمستان /  6شماره / سومدوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
63   

 

 
 

دانشجويان با انگيزه باال  اند كرده اشاره ها آناستاد راهنما و استاد مشاور و رضايت دانشجويان از 
و درصدد  كنند يمبه كارهاي پژوهشي، تعامل خوب و مثبت با استاد راهنماي خود برقرار 

كه بخش زيادي از  اند كردهاما دانشجويان فاقد انگيزه اظهار  باشند؛ يمي از دانش وي ريگ بهره
بوده  ها آنمربوط به كارايي پايين و توجه كم استاد راهنما در قبال پژوهش  ها آني زگيانگ يب

، در پژوهش خود به انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجويان )2005(آيوز و راولي . است
به  گردد يمبخش مهمي از انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجويان بر  دان كرده اشارهپرداخته و 

همچنين نتايج اين پژوهش گواه آن است نظارت استادان . رابطه پيشين اين دو با يكديگر
از  رفته رفته؛ اما شود يمراهنما در ابتداي پژوهش و با انتخاب موضوع به صورت جدي آغاز 

  . شود يمنظارت استادان راهنما كاسته 
به منظور شناسايي عوامل  2010اريك كراس و عارف اسماعيل در پژوهشي كه در سال 

فرعي  مؤلفه 4اصلي و  مؤلفه 4مؤثر بر انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجويان انجام دادند به 
عوامل اصلي مؤثر بر انتخاب استاد . از طريق مصاحبه با دانشجويان دوره دكتري دست يافتند

ي دسترسي، سازگاري و ها تيمحدودنما عبارت است از مديريت و روابط شخصي، زمان و راه
هاي فردي، همچنين عوامل فرعي مؤثر بر انتخاب استاد راهنما عبارت است از ويژگي. انتظارات

  .يريپذ تيمسئول، دانشگاه محل تحصيل و نامه انيپاسبك نگارش 
، دانشجويان علوم انساني )2012( 1منايست، بيتچنر و باستوركطبق نتايج پژوهش  

ي با استاد راهنماي تر گستردهي رياضي و علوم پايه داراي روابط ها رشتهنسبت به دانشجويان 
ي علوم پايه و ها رشتههمچنين دانشجويان رشته رياضي نسبت به دانشجويان . خود هستند

و انتظارت بااليي  دهند يماستاد راهنما حساسيت زيادي نشان  انضباطعلوم انساني به نظم و 
، در پژوهش خود كه به نقش )2013(ميون پيو . در اين زمينه از استاد راهنماي خود دارند

ي دانشجويي پرداخت؛ ابتدا از طريق مصاحبه با دانشجويان ها نامه انيپااستاد راهنما در موفقيت 
ي در سطح وسيع و مديريت، پشتيباني اداري، پشتيباني فني ويژه، حمايت معنو مؤلفه 5

. مشخص ساخت ها نامه انيپاحمايت شخصي و عاطفي را در رابطه با نقش استادان در موفقيت 
گويه توافق بر روي هدف در شروع كار،  3در نتايج اين پژوهش آمده است دانشجويان به 

ردن در ايجاد ك نفس اعتمادبهو  نامه انيپاراهنمايي استاد راهنما به دانشجو در تدوين ساختار 
همچنين دانشجويان معتقدند . اند دادهامتياز را  نيتر شيب نامه انيپادانشجويان در طول نگارش 

استادان راهنما بايد از سه مهارت فني، انساني و مفهومي براي هدايت صحيح دانشجويان 
ه بعد ي اين پژوهش آمده است استادان راهنما نبايد فقط بريگ جهينتدر انتهاي . باشند برخوردار

                                                            
1. East, Bitchener & Basturkmen 



  بررسي رضايت دانشجويان كارشناسي ارشد از آداب استادان راهنما
64  
 

را از لحاظ اجتماعي، فرهنگي،  ها آنعلمي و پژوهشي دانشجويان توجه داشته باشند؛ بلكه بايد 
  . سازند آمادهنيز ... اقتصادي و

، به اين نتيجه رسيدند در خصوص شرح و حدود )1382(حاجي آقاجاني و همكاران 
ي تحصيلي، ها طهيحه از دانشجويان ب% 63.3مسئوليت استادان راهنما و انتظارات از آنان، 

از دانشجويان توقع دارند استاد راهنما % 65. خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي عالقه نشان دادند
همچنين در . مداخله مستقيم در امر پژوهش داشته باشند ها آنفقط در صورت درخواست 

س، نتايج اين پژوهش بين اشتياق دانشجويان براي مراجعه شخصي به استاد راهنما و جن
، نشان داد كه )1386(نتايج پژوهش نيلي، نصر و اكبري . ارتباط معناداري وجود دارد

ي و بند جمعي استادان راهنما در دو مرحله انتخاب موضوع و تدوين طرح تحقيق و ها ييراهنما
همچنين در ادامه آمده است استادان راهنما . ي از پژوهش بيش از حد متوسط استريگ جهينت

، در )1388(عطاران، زين آبادي و طوالبي . ور ادبيات راهنمايي چنداني نداشتنددر مرحله مر
پژوهش خود نشان دادند در بعد رضايت از انتخاب استاد راهنما و رضايت از روابط با استاد 

. رضايت مطلوبي نداشتند آموختگان دانش% 50راهنما، وضعيت موجود مناسب نبوده و بيش از 
. اند بودهخواهان آزادي و اختيار عمل در انتخاب استاد راهنما  آموختگان دانشاز % 65همچنين 

خواهان  آموختگان دانشاز % 25. از وضعيت موجود است ها آناين وضعيت حاكي از نارضايتي 
. ي دقيق بودندها دستورالعملنظارت گروه بر نحوه روابط استاد راهنما و دانشجو از طريق 

ي مؤثر بر انتخاب استاد راهنما از هنجارها، در پژوهش خود به )1389(صفايي موحد و عطاران 
در نتايج اين پژوهش آمده است . ي علوم تربيتي و رياضي پرداختندها رشتهجانب دانشجويان 

استاد راهنما عبارت  انتخابي مورد نظر دانشجويان رشته علوم تربيتي براي ارهايمع نيتر مهم
ي غير ارهايمعن، موقعيت استادان، معيارهاي آكادميك، ي رفتاري استاداها يژگيواست از 

ي مورد نظر دانشجويان ارهايمعهمچنين . ها تيمحدودآكادميك، ميزان حمايت احتمالي و 
ي علمي ها يژگيورشته رياضي براي انتخاب استاد راهنما عبارت است از سبك نظارت پژوهش، 

  . ها تيمحدودي غير آكادميك و ارهايمعو شخصيتي استادان، 
، به شناسايي ابعاد صالحيتي استادان راهنما از جانب )1390(خداياريان و همكاران 

ي براي استادان ا حرفهي ها تيصالحدر خصوص  توان ينمدانشجويان پرداخته و نتيجه گرفتند 
از فرهنگي به فرهنگ ديگر، دانشگاه،  ها يژگيوراهنما استانداردهايي تعيين كرد؛ چرا كه اين 

همواره  توان يمتنها . ده و شخصيت استاد راهنمايي به استاد راهنماي ديگر متفاوت استدانشك
ي شدن دانشجويان با كمك استادان راهنما را ا حرفهي استادان و نيز فرايند ا حرفهبه تعهد 

، نشان دادند در زمينه )1391(ي ا كاوهشيربگي و . قراردادتأكيد و انجام اين امور را در رأس كار 
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شامل طرز برخورد و  ها آن نيتر مهموامل دخيل در انتخاب استاد راهنما توسط دانشجويان، ع
خوب با استاد،  نامه انيپارفتار اجتماعي استاد راهنما با دانشجو، اطمينان خاطر از تكميل يك 

همچنين در . ي تحقيقاتي جالب استها طرحمعروف بودن به عنوان مدرس خوب و انجام 
 نامه انيپاتاد راهنما در پژوهش، بيشتر دانشجويان بر اين باورند مسئوليت نهايي بررسي نقش اس

 نامه انيپاخواهان ايفاي يك نقش و تعامل رسمي استاد در فرايند  ها آنبا دانشجو است و 
در پايان اين پژوهش گزارش شده است اغلب دانشجويان خواهان استفاده استاد راهنما . هستند

صالحي عمران، اقدائي و هاشم خاني زلفايي . هستند نامه انيپادر هدايت از سبك ساختاري 
گويه نظارت مداوم استاد راهنما، فداكاري و تعهد، شهرت علمي، زمان  7، نشان داند )1391(

آزاد و در دسترس بودن استاد، رابطه شخصي با استاد راهنما، ميزان هماهنگي دانشجو با استاد 
ي راهنمايي شده قبلي، از جانب دانشجويان ها نامه انيپاراهنما در خصوص راهنما و سابقه استاد 

توان چارچوب نظري با توجه به مطالب مورد بحث مي. مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است
  :پژوهش را به صورت زير ترسيم نمود

  
  چارچوب نظري تحقيق: 1نمودار 
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  روش پژوهش

ي كاربردي و با توجه به اينكه بدون ها هشپژوپژوهش حاضر بر حسب هدف آن از نوع 
 ها داده، از لحاظ نحوه گردآوري پردازد يمي مستقل به توصيف وضع موجود رهايمتغي كار دست

جامعه آماري را كليه دانشجويان دكتري . در زمره تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي است
وم انساني، علوم پايه و فني و ي علها رشتهو پسر  دختر 92-93و  91-92ورودي سال تحصيلي 

كارشناسي ارشد خود  نامه انيپاي دولتي شهر تهران كه در دو سال اخير از ها دانشگاهمهندسي 
به سه دليل در اين پژوهش دانشجويان دكتري . )=3092N(بودند تشكيل داد  دفاع نموده

خود دفاع  نامه انيپااز تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد كه در دو سال اخير  -1: انتخاب شدند
دانشجويان دكتري منتخب  -2بسيار مشكل بود  ها آنبسيار اندك و دسترسي به  اند نموده

 نامه انيپانمونه تحقيق همان دانشجويان كارشناسي ارشد هستند كه در دو سال اخير از 
ست؛ چرا تر ا نانياطم قابلنظرات دانشجويان دكتري  -3 اند نمودهكارشناسي ارشد خود دفاع 

كه مدت  كند يمي استادان راهنما، اقتضاء ا حرفهمانند اخالق  ها مؤلفهكه وجود يك سري از 
سه . نظر داد ها مؤلفهگذشته باشد تا بتوان درست تر در مورد اين  نامه انيپازماني از اتمام 

ق ي منتخب تحقيها دانشگاهدانشگاه خوارزمي، تهران و بهشتي به صورت تصادفي به عنوان 
. نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند 342ي كوكران ريگ نمونهبرگزيده و از طريق روش 

پرسشنامه شامل . از پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته استفاده شد ها دادهي آور جمعبراي 
گويه، رابطه نظارتي و تعاملي  10ي رفتاري استادان راهنما نشانگرهاگويه بود كه براي  53

گويه، عوامل مؤثر بر  12ي استادان راهنما ا حرفهگويه، اخالق  11نما و دانشجو استاد راه
گويه و  5گويه، پيامدهاي حاصل رضايت از انتخاب استاد راهنما  9انتخاب استاد راهنما 
هاي پرسشنامه با استفاده از مباني نظري و گويه. گويه طراحي شد 6تخصص استاد راهنما 

روايي . طراحي شد) از خيلي كم تا خيلي زياد(ي ليكرت ا درجه 5پيشينه پژوهش در مقياس 
پرسشنامه توسط متخصصين رشته مديريت آموزشي به دست آمد و پايايي آن از روش آلفاي 

در نهايت . پرسشنامه بود قبول قابلنشان از سطح  87.2/0كرونباخ سنجيده شد كه ضريب 
مورد تجزيه و تحليل قرار  SPSS افزار نرمز طريق ي اا نمونهتك  tبا استفاده از آزمون  ها داده

  .گرفتند
  
  
  



  1393پاييز و زمستان /  6شماره / سومدوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
67   

 

 
 

   ها افتهي
ي ها برنامهيكي از . شده است تر گستردهي آموزشي بسيار ها يزير برنامهامروزه حوزه 

ي دانشجويان و آداب ها نامه انيپاآموزشي كه در دوره تحصيالت تكميلي اهميت فراواني دارد، 
است؛ به عبارت ديگر آداب استادان راهنما در هدايت  ها دورهاستادان راهنما در اين 

لنكستر و (رود ي آموزش عالي به شمار ميها چالش نيروزتر بهي دانشجويان يكي از ها نامه انيپا
ي رفتاري استادان راهنما، رابطه نشانگرها مؤلفهبراي آداب استادان راهنما شش ). 2012مايليا، 

ي استادان راهنما، عوامل مؤثر بر انتخاب ا حرفهو دانشجو، اخالق  نظارتي و تعاملي استاد راهنما
ي حاصل رضايت از انتخاب استاد راهنما و تخصص استاد راهنما تعيين امدهايپاستادان راهنما، 

  . رنديگ يممورد تجزيه و تحليل قرار  ها مؤلفه تك تكدر اين بخش . گرديد
  

  هاي رفتاري استادان راهنمامؤلفه
 اي تك نمونه tسنجش مؤلفه نشانگرهاي رفتاري استادان راهنما با استفاده از آزمون : 1جدول 

يف
رد

  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .085  - 1.728  1.15  89/2 روشن ساختن ميزان انتظارات استاد از دانشجو  1
  .008  2.682  1.16 16/3 تعهد استاد در قبال پذيرفتن مسئوليت  2
  .180  1.343  1.20  08/3 عمل نمودن به تعهدات از جانب استاد  3
  .900  .126  1.28  00/3 راهنمايي استاد در انتخاب موضوع و نگارش پروپزال  4
  .000  - 5.964  1.24 59/2 معرفي منابع جديد از جانب استاد  5
  .000  - 4.114  1.28  71/2 برگزاري جلسات منظم از جانب استاد  6
  .097  1.664  1.20  10/3 پذيري استاد در ارائه دادن نظرات و پذيرش نظرات نعطافا  7
  .000  4.039  1.17  25/3 پشتيباني اداري و فني استاد از دانشجو  8
  .000  3.870  1.20  25/3 حمايت شخصي و عاطفي استاد از دانشجو  9
  .000 5.140 1.16 32/3 آگاهي استاد از وظايف خود به عنوان راهنما  10

  .417  .812  .94  04/3 مجموع
  

يرهاي آگاهي استاد از وظايف خود به متغ دهد كه نشان مي 1جدول در  شده ارائهنتايج 
عنوان راهنما، حمايت شخصي و عاطفي استاد از دانشجو، پشتيباني اداري و فني استاد از 

ا به خود اختصاص رضايت ر ميزان دانشجو و تعهد استاد در قبال پذيرفتن مسئوليت باالترين
 مؤلفهترين  يينپاهمچنين متغير معرفي منابع جديد از جانب استاد راهنما به عنوان . اند داده
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  . ين رضايت را داشتندتر كم مؤلفهبه عبارت ديگر دانشجويان از اين ؛ شناخته شده است
  

  ي نظارتي استاد راهنما و دانشجوها مؤلفه
  اي تك نمونه tهنما و دانشجو با استفاده از آزمون نظارتي استاد را مؤلفهسنجش : 2جدول 

يف
رد

  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .000 - 9.50  1.086 44/2 ميزان استفاده استاد راهنما از سبك ساختاري  1
  .592  - .537  1.108 96/2  ميزان استفاده استاد راهنما از سبك حمايتي  2
  .000 - 5.15  1.143 68/2 فاده استاد راهنما از سبك قرارداديميزان است  3
  .610 - .511  1.269 96/2 ميزان استفاده استاد راهنما از سبك سنتي  4
  .000 -12.89  1.031 28/2 ميزان استفاده استاد راهنما از سبك افالطوني  5
  .000 -11.16  .978 40/2 هاي تلفيقيميزان استفاده استاد راهنما از سبك  6

  .000 -11.52  .602 62/2 مجموع
  

رابطه  گانه ششمتغيرهاي  از بين ، حاكي از آن است كه2جدول در  شده ارائهنتايج 
. ارزيابي شده است متوسط ميانگين كمتر از حديرها متغتمامي  و دانشجو نظارتي استاد راهنما

از وضعيت اه دانشجويان ديدگ از رابطه نظارتي استاد راهنما و دانشجواين بدان معناست كه 
هاي نظارتي استادان راهنما در به عبارت ديگر دانشجويان از سبك؛ است برخوردار نامطلوبي

  .ها رضايت ندارندنامههدايت پايان
  
  ي تعاملي استاد راهنما و دانشجوها مؤلفه

  اي هتك نمون tتعاملي استاد راهنما و دانشجو با استفاده از آزمون  مؤلفهسنجش : 3 جدول
يف

رد
  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .395  .852  1.14  05/3 برقراري تعامل مثبت استاد راهنما با دانشجو  1
  .014  2.46  1.22 16/3 تأثير تعامل مثبت در عالقمندي دانشجو به ادامه تحصيل  2
  .000  - 6.57  1.15  59/2 و خشكميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي سرد  3
  .000  - 13.35  1.08  21/2 ميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي عمودي  4
  .370  .897  12.60 61/3 ميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي افقي  5

  .610  - .510  2.62  92/2 مجموع
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تعاملي استاد راهنما و  رابطه گانه پنجمتغيرهاي  از بين ، حاكي از آن است كه3جدول 
ميزان استفاده و  ميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي سرد و خشك(دو متغير  دانشجو

يرهاي متغو  ارزيابي شده استمتوسط  كمتر از حد )1استاد راهنما از شيوه تعاملي عمودي
برقراري تعامل مثبت استاد راهنما با دانشجو، تأثير تعامل مثبت در عالقمندي دانشجو به ادامه (

تر از حد متوسط ارزيابي  بزرگ) 2تحصيل و ميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي افقي
به عبارت ديگر دانشجويان از سه مؤلفه مذكور در ارتباط با رابطه تعاملي استاد ؛ شده است

  .راهنما و دانشجو رضايت دارند
  

  ي استادان راهنماا حرفههاي اخالق مؤلفه
  اي تك نمونه tاي استادان راهنما با استفاده از آزمون  اخالق حرفه مؤلفهسنجش : 4جدول 

يف
رد

  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .143  - 1.47  1.10  91/2 اي استاد راهنما با دانشجوتعامل حرفه  1
  .143  1.46  1.21  09/3 توانمندسازي اخالقي دانشجو از جانب استاد راهنما  2
  .000  10.24  1.14  63/3 برخورد مناسب استاد راهنما با دانشجو  3
  .317  - 1.00  1.02  94/2 شدهبينياستفاده استاد راهنما از طرح و برنامه پيش  4

نما به استفاده از نظرات استادترغيب دانشجو از جانب استاد راه  5
  .000  - 5.93  1.14  63/2  مشاور

  .001  3.32  1.13  20/3 تقويت نقاط قوت دانشجو  6
  .041  2.05  1.10  12/3 ارائه دادن بازخوردهاي مفيد به دانشجو  7
  .961  .04  1.09  00/3 ارائه دادن بازخوردهاي به موقع به دانشجو  8
  .002  3.09  1.13  19/3 هاي دانشجوتوسعه مهارت  9

  .360  - .917  1.12  94/2  پرورش بينش و تفكر انتقادي دانشجو  10

  .000  6.53  1.14  40/3 محرمانه ماندن اطالعات از جانب استاد راهنما  11
  .133 1.50 1.15  09/3 ارائه نمودن خدمات آموزشي  12

  .030  2.18  .831  09/3 مجموع
  

ي اسـتادان  ا حرفـه متغيـر اخـالق    12بـين   شود از يماستنباط  4كه از جدول  همان طور

                                                            
 .كندراهنما فعال بوده و كم تر از نظرات دانشجو استفاده ميدر شيوه تعاملي عمودي، استاد  - 1
  .كننددر شيوه تعاملي افقي، استاد راهنما و دانشجو هر دو فعال بوده و از نظرات يكديگر استفاده مي - 2
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ي استاد راهنما با دانشـجو، اسـتفاده اسـتاد راهنمـا از طـرح و      ا حرفه تعامل(يرهاي متغراهنما، 
شده، ترغيب دانشجو به استفاده از نظرات استاد مشاور و پرورش بينش و تفكـر   بيني يشپبرنامه 

تر از حـد متوسـط ارزيـابي شـده      ها بزرگ مؤلفهكم تر از حد متوسط و مابقي ) انتقادي دانشجو
باالترين سطح رضايت دانشجويان مربوط به متغير برخورد مناسب استاد راهنما با دانشجو . است

ين ميزان رضايت دانشجويان مربوط به متغير ترغيب دانشجو از جانب اسـتاد راهنمـا بـه    تر كمو 
  . استفاده از نظرات استاد مشاور است

  
  مؤثر بر انتخاب استادن راهنما ي عوامل ها مؤلفه

تك  tبا استفاده از آزمون  عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما مؤلفهسنجش : 5 جدول
  اي نمونه

يف
رد

  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .000 14.13  1.07 82/3 معيارهاي آكادميك استاد  1
  .540 - .613  1.23 95/2 ادمعيارهاي غير آكادميك است  2
  .000 4.53  1.16 28/3 در دسترس بودن استاد و اختصاص زمان كافي  3
  .000 9.20  1.11 55/3 استاد)شهرت(اعتبار علمي و وجهه  4
  .009 2.62  1.19 16/3 شناسي پژوهشتسلط استاد بر روش  5
  .000 13.95  1.09 82/3 هاي رفتاري استاد ويژگي  6
  .023 2.28  1.23 15/3 و سازماني استادموقعيت شغلي  7
  .310 1.01  1.16 06/3 هاي تحقيقاتينظارت مستمر استاد بر پروژه  8
  .000 12.37  1.08 72/3 مطابقت داشتن عالئق پژوهشي استاد و دانشجو  9

  .000 10.08  .724 95/3 مجموع
  

هـاي رفتـاري    يژگـي و گانـه  نهمتغيرهاي  از بين، 5بر اساس نتايج به دست آمده از جدول 
يارهاي غير آكادميك استاد راهنمـا، ميـزان ارزيـابي    معمؤثر بر انتخاب استاد راهنما تنها متغير 

هـاي   يژگـي ودانشـجويان در بعـد   اين بدان معناست كـه  . دهد يممتوسط را نشان  كمتر از حد
ب وي به عنـوان  يارهاي غير آكادميك استاد در انتخامعرفتاري مؤثر بر انتخاب استاد راهنما به 

دهـد كـه دانشـجويان در     يمـ يرها نتـايج نشـان   متغاما در ساير ؛ راهنما توجه چنداني نداشتند
هـاي   يژگـي وبـه عنـوان    هـا  آننگاهي متفاوت داشـته و از   ها آنانتخاب استاد راهنماي خود به 

  .كنند يمرفتاري مؤثر در انتخاب استاد راهنماي خود ياد 



  1393پاييز و زمستان /  6شماره / سومدوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
71   

 

 
 

  ميزان رضايت از انتخاب استادان راهنما يامدهاي حاصل پي ها مؤلفه
پيامدهاي حاصل رضايت از انتخاب استادان راهنما با استفاده از  مؤلفهسنجش : 6 جدول

  اي تك نمونه tآزمون 

يف
رد

  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداري 

  .266  1.11  1.30 07/3 مصمم شدن براي ادامه تحصيل  1
  .027  2.22  1.23 14/3 ود آمدن انگيزه پژوهشيبه وج  2
  .169  1.37  1.21 09/3 تأثيرگذاري در موفقيت پژوهشي  3
  .000 - 7.27  1.25 50/2 يافتن شغل مناسب  4
  .070  1.81  1.25 12/3 آلقرار گرفتن در شرايط روحي و رواني ايده  5

  .856 - .182  1.06 98/2 مجموع
  

، حاكي از آن است كه تنها متغير يافتن شـغل مناسـب   6 جدولدر  شده ارائهنتايج  بررسي
اسـتاد   انـد  داشـته به عبـارت ديگـر دانشـجويان اذعـان     ؛ يابي شده استارز كمتر از حد متوسط

يرها نتايج حـاكي  متغاما در ساير ؛ راهنماي آنان در يافتن شغل مناسب مثبت عمل نكرده است
 .نتخاب اسـتاد راهنمـاي خـود رضـايت دارنـد     يامدهاي حاصل از اپاز آن است كه دانشجويان از 

يامدهاي حاصل از انتخاب، مربوط به پي ها مؤلفههمچنين باالترين ميزان رضايت دانشجويان از 
  .به وجود آمدن انگيزه پژوهشي براي دانشجويان است مؤلفه

  
  ي تخصصي استادان راهنماها مؤلفه

  اي تك نمونه tاز آزمون  تخصص استادان راهنما با استفاده مؤلفهسنجش : 7 جدول
يف

رد
  

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح 
  معناداري 

  .001 3.45  1.19 22/3 تخصص در مسئله شناسي پژوهش  1
  .000 3.80  1.13 23/3 تخصص در انتخاب موضوع مناسب و كاربردي  2
  .034 2.13  1.09 12/3 شناسي پژوهشتخصص در روش  3
  .000 4.18  1.16 26/3 اني نظري پژوهشتخصص در مب  4
  .005 - 2.82  1.20 81/2 تخصص در تجزيه و تحليل آماري پژوهش  5
  .000 4.69  1.15 29/3 گيري پژوهشبندي و نتيجهتخصص در جمع  6

  .003 2.98  .985 15/3 مجموع
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دهد تنها متغير تخصص استاد راهنما در تجزيه و تحليل ، نشان مي7هاي جدول  يافته
اين بدان معناست كه دانشجويان از تخصص . آماري پژوهش با ميانگين نظري متفاوت است

به عبارت ديگر استادان راهنما از ؛ استاد راهنما در زمينه تجزيه و تحليل آماري رضايت نداشتند
ها براي كمك به مهارت و تخصص كافي و الزم در زمينه تجزيه و تحليل آماري داده

يرها حاكي از آن است كه دانشجويان از متغاما نتايج در ساير ؛ دار نيستنددانشجويان، برخور
كه  اند داشتههمچنين دانشجويان اذعان . كيفيت تخصص استاد راهنماي خود رضايت دارند

ترين تخصص را دارند؛ اين بدان معناست كه  يشباستادان راهنما در مباني نظري پژوهش 
ترين كمك را به دانشجويان تحت هدايت خود  يشبوهش، استادان راهنما در مباني نظري پژ

  . اند داشته
  

  گيري يجهنتبحث و 
هدف از اين پژوهش، بررسي رضايت دانشجويان كارشناسي ارشد از آداب استادان راهنما 

اين مطالعه در قالب پرسشنامه محقق . ها بودهاي آموزشي اين دورهبه منظور بهبود برنامه
نشانگرهاي رفتاري استادان راهنما، رابطه نظارتي و تعاملي استاد  مؤلفه 6 مجموعاًساخته و 

ي استادان راهنما، عوامل مؤثر بر انتخاب استادان راهنما، ا حرفهراهنما و دانشجو، اخالق 
  .پيامدهاي حاصل رضايت از انتخاب استادان راهنما و تخصص استادان راهنما بررسي شد

ي ها برنامهكه در قالب يكي از (هاي دانشجويان  نامه يانپابررسي ادبيات موضوع نشان داد 
ترين و و آداب استادان راهنما يكي از مهم) باشند يمآموزشي دوره تحصيالت تكميلي 

رود كه مورد غفلت اغلب محققان روز آموزش عالي به شمار ميهاي به حال يكي از چالش درعين
ها، عادات و  يوهشور از آداب استادان راهنما كه عنوان شد منظ همان طور. قرار گرفته است

همچنين با بهبود . هاي دانشجويان است نامه يانپارفتارهاي استادان راهنما در قبال هدايت 
- هاي آموزشي دانشگاهي نيز بهبود ميها، برنامهنامهآداب استادان راهنما در قالب هدايت پايان

  . زشي را در پي داردهاي آمويابد و رضايت دانشجويان از برنامه
يرهاي آگاهي استاد از وظايف خود به متغدر مورد نشانگرهاي رفتاري نتايج نشان داد 

عنوان راهنما، حمايت شخصي و عاطفي استاد از دانشجو، پشتيباني اداري و فني استاد از 
ين نشانگرهاي رفتاري تر مهمبه ترتيب  دانشجو و تعهد استاد در قبال پذيرفتن مسئوليت

معرفي منابع جديد از جانب استادان «همچنين دانشجويان از متغير . استادان راهنما هستند
توان به ميانگين پايين اين مؤلفه  يماز جمله داليلي كه . ين رضايت را داشتندتر كم» راهنما

. اختصاص داد، عدم وجود استاندارهاي شفاف در زمينه نشانگرهاي رفتاري استادان راهنما است
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هايي از جمله معرفي منابع جديد و وجود اين نشانگرها باعث شده استادان راهنما در زمينهعدم 
متغير . دست اول، برگزاري جلسات منظم و روشن ساختن انتظارات خود از دانشجو غفلت كنند

ترين متغير نشانگرهاي رفتاري استادان راهنما كه  به عنوان مهم» آگاهي استاد از وظايف خود«
، اريك كراس و عارف اسماعيل )2005(1هاي ويسكر با پژوهش شد ييدتأب دانشجويان از جان

همچنين متغير حمايت شخصي و عاطفي استاد از دانشجو با نتايج . ، همخواني دارد)2010(
  . ، همخواني دارد)1382(حاجي آقاجاني و همكاران  پژوهش

كدام  يچهو دانشجو نشان داد آمده در خصوص رابطه نظارتي استاد راهنما  به دستنتايج 
ي ها سبكيرها باالتر از ميانگين نظري ارزيابي نشدند؛ به عبارت ديگر دانشجويان از متغاز 

اين بدان معناست كه . ها رضايت نداشتند نامه يانپانظارتي استادان راهنما در جريان هدايت 
در . يت دانشجويان بهره ببرندي نظارتي در هداها سبكبه خوبي از  اند نتوانستهاستادان راهنما 

ي ها سبك، معتقدند بهترين سبك نظارتي، استفاده از )2002(اين زمينه گاتفيلد و آلپرت 
هاي آيوز و راولي  اين نتايج با يافته. است) يري چند سبك به جاي يك سبككارگ به(تلفيقي 

هاي  جويان از سبكها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند دانش آن. ، همخواني دارد)2005(
شايد يكي از داليل اصلي اين . شده از جانب استاد راهنما رضايت ندارند نظارتي به كار گرفته

يري يك سبك كارگ بهي تلفيقي از جانب استادان راهنما و ها سبككارگيري  عدم به نارضايتي
هاي  ها و سبك قشهاي متضاد درباره ن اما در بحث وجود ديدگاه؛ نامه باشددر طول هدايت پايان

، )2002(دست آمده با پژوهش گاتفيلد و آلپرت  نظارتي استاد راهنما و دانشجو، نتايج به
به عنوان » ميزان استفاده استاد راهنما از شيوه تعاملي افقي«همچنين متغير . همخواني دارد

» ه تعاملي عموديميزان استفاده استاد راهنما از شيو«، و متغير 61/3باالترين متغير با ميانگين 
  . كنند يم، نتايج پژوهش گاتفيلد و آلپرت را تأييد 21/2ترين متغير با ميانگين  يفضعبه عنوان 

تعالي اخالقي و توسعه اخالقيات در استادان راهنما بيش از هر چيزي نيازمند وجود استاد 
كه بتواند  اي رفتاري، مديريتي، آموزشي و پژوهشي است،هاي حرفهراهنمايي با صالحيت

بنابراين وجود ؛ هاي علمي، پژوهشي و اخالقي از دانشجويان تحت هدايت خود نمايد مراقبت
ناپذير است كه بايد مد نظر  اي در استادان راهنما امري اجتنابهاي اخالق حرفهصالحيت

 نتايج تجزيه و تحليل آماري حاكي از آن است برخورد مناسب. ريزان آموزشي قرار گيرد برنامه
استاد با دانشجو، محرمانه ماندن اطالعات از جانب استاد راهنما، تقويت نقاط قوت دانشجو و 

ي استادان راهنما ا حرفهيرهاي اخالق متغين تر مهمي دانشجو به ترتيب ها مهارتتوسعه 
ترين متغير از  كه به عنوان مهم» برخورد مناسب استاد راهنما با دانشجو«متغير . شناخته شدند

                                                            
1. Wiscer 
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، )1390(دانشجويان مورد تأييد قرارگرفته، با نتايج پژوهش خداياريان و همكاران  جانب
يرهاي محرمانه ماندن اطالعات از جانب متغآمده در  به دستهمچنين نتايج . همخواني دارد

ي دانشجو با نتايج پژوهش ويليامز و ها مهارتاستاد راهنما، تقويت نقاط قوت دانشجو و توسعه 
  .، همخواني دارد)2009( 1السون

متغير ترغيب دانشجو از جانب استاد راهنما به استفاده از نظرات استاد مشاور با ميانگين 
ترين متغير اين مؤلفه شناخته شد و نارضايتي دانشجويان را در پي  يفضعبه عنوان  63/2

مه و قبول نا يانپاي توسط استاد راهنما در قبال هدايت ا حرفهعدم برخورداري از اخالق . داشت
ترين داليل اختالف  ياصلوجود شخصي به نام استاد مشاور در كنار پروژه تحقيقاتي دانشجو از 

شود؛ چرا كه هيچ  يمنامه  يانپانظر با استاد مشاور و در نهايت كاهش بار علمي محتوا و مطالب 
نقطه نظرات  شك به يبنامه تخصص نداشته و  يانپاهاي موضوع  ينهزماستاد راهنمايي در تمامي 

  .    هاي استاد مشاور نيازمند است يدگاهدو 
. ين تصميمات دانشجويان در دوران تحصيل استتر مهمانتخاب استاد راهنما يكي از 

هاي رفتاري استادان  يژگيووجود يك سري از عوامل در اين انتخاب تأثير دارد؛ كه در اين ميان 
. نب دانشجويان از اهميت مضاعفي برخوردار استبه عنوان راهنما از جا ها آندر انتخاب شدن 

هاي رفتاري استاد، مطابقت داشتن عالئق پژوهشي  يژگيويارهاي آكادميك استاد، معيرهاي متغ
ين عوامل مؤثر تر مهماستاد به ترتيب به عنوان ) شهرت(استاد و دانشجو و اعتبار علمي و وجهه 

با توجه به بررسي ادبيات و نتايج به . شدند ييدتأدر انتخاب استاد راهنما از جانب دانشجويان 
، دانشجويان به دنبال انتخاب استاد راهنمايي هستند كه ها دادهدست آمده از تجزيه و تحليل 

عالوه بر دارا بودن معيارهاي آكادميك، از معيارهاي غير آكادميك نيز برخوردار باشند؛ از جمله 
غير آكادميك در انتخاب استاد راهنما اين است كه  داليل اصلي توجه دانشجويان به معيارهاي

 نتايج به. و شغل مناسبي به دست بياورند شده فراهمي مختلف ها سازماناز اين باب آشنايي با 
، ايست، بيتچنر )2010(اريك كراس و عارف اسماعيل : هاي خارجي دست آمده با نتايج پژوهش

، شيربگي و )1389(ي موحد و عطاران صفاي: هاي داخلي و پژوهش )2012(و باستوركمن 
دست  اما نتايج به؛ ، همخواني كامل دارد)1391(و صالحي عمران و همكاران  )1391(اي  كاوه

با نتايج پژوهش صفايي موحد و عطاران » معيارهاي غير آكادميك استاد«آمده در متغير 
د كه دانشجويان به ان اين پژوهشگران در نتايج خود اشاره نموده. ، مغايرت دارد)1389(

اما در ؛ معيارهاي غير آكادميك استاد در برگزيدن وي به عنوان راهنما توجه زيادي دارند
پژوهش حاضر معيارهاي غير آكادميك استاد در تأثيرگذاري بر روي دانشجويان براي انتخاب 
                                                            
1. Williams & Elson 
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  . استاد راهنما از جانب دانشجويان چندان مورد تأييد قرار نگرفت
دهد دانشجوياني كه از عوامل صحيحي در انتخاب استاد راهنماي  نشان مينتايج تحقيقات 
ژائو، گولد و مك (ها در انتظار خواهد بود  اند، پيامدهاي مثبتي براي آن خود استفاده نموده

هاي قرار گرفتن دانشجويان در شرايط روحي و رواني ايده آل، به وجود متغير). 2005كورميك، 
ين تر مهميرگذاري اين عامل در موفقيت پژوهشي به ترتيب به عنوان تأث آمدن انگيزه پژوهشي و

يرها از جانب دانشجويان شناخته شدند و كمك استاد راهنما در جهت يافتن شغل مناسب متغ
به هر حال دانشجويان در اين دوره انتظار . ترين متغير اين مؤلفه شناخته شد يفضعبه عنوان 

هاي دانشجويان تحت هدايت خود  ييتواناو  استعدادهابه شناخت  دارند استاد راهنما با توجه
در جهت يافتن شغل مناسب كمك  ها آنرا بگشايند و به  ها سازمانباب آشنايي دانشجو با 

استاد راهنماي متعهد و دلسوز در طول ، معتقد است )2007(در اين خصوص وول كانو . كنند
خود سعي در شناخت استعدادها و  مدت همكاري پژوهشي با دانشجوي تحت هدايت

هايي كه  تواند دانشجو را با توجه به ظرفيت هاي وي دارد و در اين صورت است كه مي توانايي
 مؤلفهدست آمده در  نتايج به .ها جهت يافتن شغل مناسب معرفي نمايد دارد براي سازمان

 )2005(گولد و مك كورميك يامدهاي حاصل از انتخاب استاد راهنما با نتايج دو پژوهش ژائو، پ
دست آمده در خصوص رضايت كلي  اما نتايج به؛ ، همخواني دارد)2005(و آيوز و راولي 

دانشجويان از انتخاب استاد راهنماي خود در پژوهش حاضر، با نتايج پژوهش عطاران، زين 
  . ، مغايرت دارد)1388(آبادي و طوالبي 

هاي دانشجويان همواره يكي از  هنام يانپاتخصص استادان راهنما در هدايت 
حال اين تخصص نبايد فقط به . است بوده نامه دانشجويان يانپايزترين موارد در برانگ چالش

تواند تخصص در موارد مسئله شناسي پژوهش،  يمجنبه خاصي اختصاص داده شود؛ بلكه 
ه و تحليل ي پژوهش، تجزيشناس روشانتخاب موضوع مناسب و كاربردي، مباني نظري پژوهش، 

ي و بند جمعدر  تخصص .گيري از پژوهش مورد بررسي قرار گيرد يجهنتي و بند جمعآماري و 
گيري از پژوهش، تخصص در مباني نظري پژوهش، تخصص در انتخاب موضوع مناسب و  يجهنت

يرهاي تخصص استادان متغين تر مهمكاربردي و تخصص در مسئله شناسي پژوهش به ترتيب 
ترين متغير شناخته  يفضعشدند و تخصص در تجزيه و تحليل آماري به عنوان راهنما شناخته 

يكي از داليل اصلي نارضايتي دانشجويان از تخصص استاد راهنما در زمينه تجزيه و تحليل . شد
دانشجويان . است، عدم مهارت استادان در اين زمينه و نيز عدم گذراندن اين دوره ها داده
ي علوم پايه با توجه به ماهيت رشته تحصيلي و نوع ها رشتهبرخي از  ي علوم انساني وها رشته

ي افزارها نرماز طريق  ها دادهتحقيقات، نياز مبرم به تسلط استاد راهنماي خود به تحليل 
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هاي آماري، دانشجويان به خوبي از جانب استاد  اگر در زمينه تجزيه و تحليل داده. مختلف دارند
قرار نگيرند؛ ممكن است رو به سمت داده سازي آورده و يا به هر  راهنماي خود مورد حمايت

اما اگر استادان راهنما در اين ؛ نحو ممكن سعي در تنظيم جداولي با ارائه اطالعات غلط باشند
شده  زمينه از تخصص الزم برخوردار باشند و به اين نكته توجه داشته باشند كه اطالعات ارائه

ند گرفت و اغلب افراد با توجه به اين نتايج در برخي مسائل در دسترس عموم قرار خواه
اظهارنظر خواهند كرد، دانشجوي خود را در اين مورد حمايت كرده و از هيچ كمكي دريغ 

بندي و  هاي انتخاب موضوع، تكميل پروپزال و جمعدست آمده در متغير نتايج به .كنند نمي
، همخواني و در متغير )1386(نيلي، نصر و اكبري  نامه، با نتايج پژوهش گيري از پايان نتيجه

  . تخصص استاد راهنما در مباني نظري، مغايرت دارد
  

  پيشنهادها
شود استادان راهنما ضمن روشن ساختن  يمي رفتاري پيشنهاد نشانگرهادر زمينه  -

در  در معرفي منابع جديد و دست اول ياري رسانده و ها آنانتظارات خود از دانشجويان، به 
نامه با برگزاري جلسات منظم و پي در پي در صدد از بين بردن نقاط ضعف و  يانپاطول نگارش 

  .نيز توسعه نقاط قوت دانشجويان تحت هدايت خود باشند
شود استاد راهنما و دانشجو در ابتدا با  يمرابطه نظارتي پيشنهاد  مؤلفهدر خصوص  -

تواند با توجه به  يمد و در ادامه استاد راهنما توافق يكديگر شيوه نظارتي خاصي را برگزينن
به جاي يك سبك استفاده ) ي تلفيقيها سبك(شرايط دانشجو و پژوهش از چند سبك نظارتي 

  .كند
يري گ بهرهشود استاد راهنما و دانشجو در پي  يمشيوه تعاملي توصيه  مؤلفهدر خصوص  -

املي استاد راهنما و دانشجو هر دو فعال چرا كه در اين شيوه تع. از شيوه تعاملي افقي باشند
  . كنند يمبوده و از نظرات يكديگر در جهت غني شدن محتوا استفاده 

شود استادان راهنما ضمن برقراري تعامل  يمي، پيشنهاد ا حرفهدر زمينه اخالق  -
ه ي را براي ادامه همكاري روشن ساختا برنامهي با دانشجويان تحت هدايت خود، طرح و ا حرفه

هاي استاد مشاور در  يدهاو مهم تر اينكه استادان راهنما دانشجويان را به استفاده از نظرات و 
  . جهت پربار شدن محتوا ترغيب كنند

از جانب دانشجويان به  ها آنهاي رفتاري استادان راهنما عاملي مهم در انتخاب  يژگيو -
نامه را  يانپان ابتدا هدف از نوشتن شود در اين خصوص دانشجويا يمتوصيه . عنوان راهنما است

  .روشن ساخته و بر اين اساس استاد راهنماي خود را انتخاب كنند
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تواند  يميامدهاي انتخاب استاد راهنما پهر انتخابي يك پيامد به همراه دارد و  -
 شود استادان راهنما يمپيشنهاد . ي زندگي تحت تأثير قرار دهدها جنبهدانشجويان را در تمامي 

با به وجود آوردن شرايطي كه دانشجويان ضمن برخورداري از شرايط روحي و رواني مناسب، به 
شود استادان راهنما با شناسايي  يمهمچنين پيشنهاد . ي آتي نيز ترغيب شوندها پژوهشانجام 

يي كه در پي جذب ها سازمانبه  ها آنمهارت و استعداد دانشجويان تحت هدايت خود و معرفي 
  .ستند بستر يافتن شغل مناسب را براي دانشجويان فراهم سازندنيرو ه
شود، استادان فقط با كمك در انتخاب  يمدر خصوص تخصص استادان راهنما توصيه  -

موضوع و تكميل پروپزال دانشجو را به حال خود رها نكرده و وي را در تمامي مراحل نگارش 
هاي خود در  ييتواناستادان راهنما با ارتقاي شود ا يمهمچنين توصيه . نامه حمايت كنند يانپا

، دانشجويان خود را در انجام ها دادهي آماري براي تجزيه و تحليل افزارها نرمزمينه استفاده از 
  . ي آماري ياري رسانندها دادههر چه بهتر و صحيح تر تجزيه و تحليل 

  
  ».نجام شده استاين پژوهش با حمايت مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ا«
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