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چکیده
تعامـل مناسـب اسـتاد راهنمـا و دانشـجو تأثیـر بسـیار زیادی در كیفیـت نگارش پایـان نامـه و رضایـت دانشـجو دارد. از این رو 
در نظـر گرفتـن معیارهـای مناسـب بـرای انتخـاب اسـتاد راهنما ضروری اسـت. هـدف از ایـن پژوهش بررسـی عامل هـای مؤثر بر 
انتخـاب اسـتاد راهنمـا توسـط دانشـجویان تحصیـالت تكمیلـی بود. ایـن پژوهش بـا دیدمان كیفـی و با اسـتفاده از نظریـه پایه ور 
انجـام شـده اسـت و راهكارهـای  مـورد اسـتفاده بـرای گـرد آوری داده ها مصاحبـه نیمه سـاختار مند و مشـاهده بـود.  جامعه آماری 
شـامل همه ی دانشـجویان و دانش آموختگان دانشـكده اقتصاد و توسـعه ی كشـاورزی پردیس كشـاورزی و منابع طبیعی داشـگاه 
تهـران)N = 280( در سـال 1395 بـود كـه 7 تـن از دانشـجویان و دانـش آموختـگان ارشـد و 20 تـن دكتـری )در جمـع 27 تـن( بـه 
عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند. روش نمونـه  گیری متوالـی بود و انتخاب نمونه ها تا رسـیدن به مفهـوم مورد نظر انجـام گرفت. برای 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا از نظریـه پایـه ور و نرم افـزار NVivo10 برای كدگذاری مصاحبه ها اسـتفاده شـد. برای رسـیدن به نظریه ی 
پایـه ور بـا مطالعـه ی مصاحبه هـا و یادداشـت ها بـر طبـق مـدل دیدمانـی )پارادایمـی( اشـتراس و كوربیـن )1999(،  كدگـذاری در 
سـه مرحلـه  بـه شـیوه ی آزاد، انتخابـی و محـوری انجـام شـد. نتایـج نشـان دادنـد كه قـدرت و نفوذ اسـتاد راهنمـا در سـازمان ها، 
پیشـنهاد دوسـتان و دانشـجویان سـال باالیی، دانش، شـهرت و اعتبار اسـتاد راهنما،  ویژگی های رفتاری و شـخصیتی ، فعالیت 
هـای سیاسـی، دسترسـی بـه اسـتاد راهنمـا و ارتبـاط مجـازی از عامـل هـای موثـر بـر انتخـاب اسـتاد راهنما توسـط دانشـجویان 
بودنـد. پیامدهـای انتخـاب اسـتاد راهنمـای مناسـب؛ دفاع به هنـگام، رضایت كمیته پایـان نامه از پایان نامه و اسـتفاده  سـازمان 

هـا از پایان نامه اسـت. 

نمایه واژگان : دانشجویان كشاورزی، ویژگی استاد راهنما، استاد راهنما، تحصیالت تكمیلی

نویسنده  ی مسئول:   علی اسدی
aasadi@ut.ac.ir   :رایانامه

دریافت:  96/2/26    پذیرش:  96/8/30



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 60

عامل های موثر بر انتخاب  ...

مقدمه
در دوران كنـونی، كـه نـاظر بـر پیـدایش »جامعـه  ی دانش 
و  موتور  مانند  به  پیش  از  بیش  دانش  نقش  هستیم،  محور« 
نیروی پیش برنده جامعه ها به سوی توسـعه یـافتگی آشـكار 
شده است)جاودانی، 1394(. دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش 
عالی به  عنوان شاخص ترین نهادهای  علمی كه به امر پرورش 
كارشناسان و متخصصان مشغول اند، موتور محركه و مغز متفكر 
جامعه بوده و سكان-دار حركت به سمت توسعه و پیشرفت در 
گستره ی پردامنه ی جهان به شمار می آیند )بزرگ و خاكباز، 
1392(. به طوری كه درصد باالیی از نوآوری ها برای توسعه در 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی در كشورها 
همكاران،  و  )علیزاده  دارد  مؤسسه ها  این  وجود  به  بستگی 
كارآفرینی  و  اشتغال  بر  تأثیرآموزش  همچنین  1394(؛ 

انكارناپذیر است)مرادنشاهی، 1396(.
سمت  به  محققان  هدایت  به  گرایش  اخیر  سال های  در 
محققان  ظرفیت  و  ی  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  پژوهش 
افزایش   )R&D( توسعه،  و  تحقیق  محور  بر  پژوهش  برای 
فرهنگی  و  علمی  تربیتی،  سازمان  )لرو،2007؛   است  یافته 
ملل متحد، 2007(. یكی از مهم ترین و حساس  ترین وظیفه 
دانشجویان  ویژه  )به  دانشجویان  ی  درباره  دانشگاه  ها  های 
كارشناسی ارشد(، رساندن آنان به بلوغ علمی است)النكاستر 
حساسی  و  ویژه  مأموریت  های  عالی  آموزش   .)2012 میلیا  و 
مانند تربیت متخصصان، توسعه و اشاعه علـم و فنـاوری، ارایه 
فرهنگی-اجتماعی-  های  دگرگونی  مشاوره  ای،  فنی-  خدمات 
اقتصادی را برعهده دارد )نادری، 1394(. مشاوره و راهنمایی 
به عنـوان یك فعالیت مـنظم و سـازمان یافته، در سال 1908 
میالدی در شهر بوستون آمریكا و بوسیله فردی به نام پارسونز، 
به  و  شد  آغاز  است،  مشهور  حرفه  ای  راهنمایی  پدر  به  كه 
مجموعه فعالیت هایی گفته مـی شـود كـه فرد را در چیره شدن 
بر نارسایی ها و ابهام ها یاری كرده و به او بیاموزند كه خویشتن 
را بشناسد و رابطه ی خود را با دیگران درك كند. )سید مجیدی 

و همكاران، 1392(.
دانشجویان تحصیالت تكمیلی در مقطع ارشد و دكتری با 
نگارش  در  متخصص  و  خوب  راهنمای  استاد  انتخاب  چالش 
پایان نامه رو به رو هستند )رضاییان، 1389(. استاد راهنمای 
پایان نامه تأثیر زیادی در انتخاب موضوع، شكل تصمیم گیری 
 )1988 همكاران،  و  )دونالد  دارد  تحقیق  ادبیات  نوشتن  و 

راهنمایی و مشاوره ناكافی و نامناسب می تواند دانشجویان را 
در دست یابی به هدف های آموزشی و حرفه  ای دچار نارسایی 
با  افراد  سوی  از  مناسب  مشاوره  كه  حالی  در  نماید.  ابهام  و 
های  پرسش  و  ها  ابهام  حل  به  منجر  می تواند  صالحیت، 
دانشجویان شده و حتی فرصت هایی برای رشد و تغییر الگوی 

رفتاری آن  ها فراهم سازد)نیلی و همكاران1386(. 
وظیفه ی استاد راهنما، پشتیبانی از دانشجویان است. این 
را دربرگیرد. پشتیبانی فكری،  تواند سه جنبه  پشتیبانی می 
احساسی  پشتیبانی  است.  كیفیت  كنترل  همان  واقع  در  كه 
و  فراز  دكترا،  مقطع  در  ویژه  به  نامه،  پایان  انجام  كه  روحی  و 
فرودهای بسیار دارد، دانشجو ممكن است بارها تا مرز انصراف 
پیش برود، گاه ناامید و سرخورده می شود، كه در این شرایط 
وظیفه  وی  كردن  دلگرم  و  دانشجو  به  دادن  انگیزه  و  تحریک 
استاد راهنماست. او باید فضایی ایجاد كند كه دانشجو در آن 
فضا احساس كند می تواند به آسانی پرسشگری كرده و ابهام 
دانشجو  گاه  كند.  مطرح  را  خود  پژوهشی  های  دغدغه  و  ها 
برای انجام پژوهش نیازمند ابزار و منبع هایی است كه تهیه و 
تدارك آنها به عهده دانشگاه است و استاد راهنما موظف است 
كه اطمینان حاصل كند تا آنجا كه در توان دانشگاه است این 

امكانات در اختیار دانشجو قرار می گیرند )جمالی، 1390(.
این  بر  مؤثر  های  عامل  و  دانشجو  و  راهنما  استاد  نقش   
ارتباط، مفهومی فراتر از راهنمایی و نظارت را مطرح می كنند. 
رابطه های موجود در راهنمایی پایان نامه های دانشجو نشان 
می دهد كه تعامل استاد راهنما و دانشجو را می توان به شكل 
طیف گسترده ای در نظر گرفت كه در یک سوی آن استاد راهنما 
قرار  حمایت  گر  عنوان  به  راهنما  آن  دیگر  سوی  و  ناظر  نقش 
می گیرد)بزرگ و خاكباز، 1392(. سبكهای راهنمایی پایان نامه 
همكاران  و  وادی  ازجمله   مختلفی  صاحب نظران  سوی  از 
چگونگی  ی  زمینه  در  اند.  شده  لی)2009(مطرح  و   )2010(
راهنمایی پایان نامه دو سبك رفتاری اصلی با عنوان »ساختاری« 
و »حمایتی« وجود دارد. به عبارت ساده تر، در یك طیف، استاد 
راهنما كه نقش یك سازمان دهنده و مدیر طرح تحقیق را ایفا 
در  اما  می شود،  قایل  دانشجو  برای  اندكی  استقالل  و  می كند 
پروژه  مدیریت  و  سازماندهی  در  راهنما  استاد  دیگر،  طیف 
تحقیق، نقشی را با كمترین دخالت و دادن بیشترین استقالل 
و  وادی،  ؛  )تونسیچ2006  دهد  می  بروز  خود  از  دانشجو  به 

همكاران 2010(.
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 و نقـش سـومی كه اسـتاد راهنمـا هر دو مـورد را به مقتضای 
شـرایط و اسـتعداد دانشـجو ایفا می كند.

رابطـه بیـن اسـتاد راهنمـا و دانشـجو یكـی از مهـم تریـن 
جنبه هـای دوره هـای پژوهـش محـور در تحصیـالت تكمیلـی 
اسـت) شـیر بگی و كاوه ای، 1391(. الویتس و نلسـون )2000( 
رضایـت دانشـجو از رابطـه بـا اسـتاد راهنمـا را مهمتریـن عامل  
دوره ی  تـرک  یـا  ادامـه  بـرای  دانشـجویان  تصمیـم  بـر  مؤثـر 
دكتـری عنـوان كرده انـد. ارتبـاط مؤثـر و مناسـب زمانی شـكل 
می گیـرد كـه دانشـجو بـا معیارهـا و مالک های مناسـب، اسـتاد 
 .)1392 خاكبـاز،  و  )بـزرگ  كنـد.  انتخـاب  را  خـود  راهنمـای 
انتخـاب اسـتادان راهنمـا و پیامدهـای  بـر  عامـل هـای مؤثـر 
از  یكـی  دانشـجویان  بـرای  راهنمـا  اسـتاد  انتخـاب  از  ناشـی 
مهـم تریـن و حسـاس تریـن بخش هـای تدویـن مناسـب و كارا 
پایـان نامـه و یكـی از حسـاس ترین جنبـه های پژوهـش محور 
دوره تحصیـالت تكمیلـی بـه شـمار مـی رود )ایسـت،بیتچنر و 
باسـتوركمن،2012( بنابرایـن، هـدف از این تحقیق شناسـایی 

عامـل هـای موثـر بـر انتخـاب اسـتاد راهنمـا می باشـد.
در زمینـه ی چگونگـی انتخـاب اسـتاد راهنمـا و عامـل های 
موثـر بـر انتخـاب اسـتاد راهنمـا پژوهش هـای محـدودی انجام 
شـده اسـت، كـه بـه شـماری از آن اشـاره خواهـد شـد. صالحی 
عمـران و همـكاران)1391(، در تحقیقـی بـا عنـوان اسـتفاده از 
روش هـای تصمیم گیـری چنـد معیـاره بـرای انتخـاب اسـتاد 
هـر  كـه:  دادنـد  نشـان  دكتـری،  دوره  پایان نامـه  راهنمـای 
دانشـجو بایـد اسـتاد راهنمـای خـود را بـا توجـه به خواسـته ها 
و نیازهایـش انتخـاب كنـد، چـرا كـه بین خواسـته های افـراد از 

یـک اسـتاد راهنمـا تفـاوت وجـود دارد.
شـامل؛  راهنمـا  اسـتاد  پیوسـته  نظـارت  مؤلفـه  هفـت 
آزاد و در دسـترس  و تعهـد، شـهرت علمـی، زمـان  فـداكاری 
بـودن، ویژگـی هـای رفتاری اسـتاد راهنمـا، میـزان هماهنگی 
بیـن اسـتاد راهنمـا و دانشـجو و پیشـینه ی اسـتاد در زمینه ی 
عملكـرد قبلـی وی بـه عنوان عامل هـای مؤثر بر انتخاب اسـتاد 
راهنما مشـخص شـدند.  صفایی موحـد و عطـاران)1392( در،  
واكاوی عامـل هـای مؤثر در انتخاب اسـتاد راهنما در دانشـكده 
ریاضـی، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كه سـبک نظـارت پژوهشـی، 
آنـان،  شـخصیتی  ویژگی هـای  اسـتادان،  علمـی  ویژگی هـای 
معیار هـای غیر علمی و دانشـگاهی از معیارهـای اصلی انتخاب 

اسـتاد راهنما اسـت. 

عنـوان  بـا   خـود  تحقیـق  در  سـعیدی)1393(،  و  آراسـته 
انتخـاب اسـتادان راهنمـا و پیامدهـای  بـر  عامـل هـای مؤثـر 
حاصل از آن برای دانشـجویان كارشناسـی ارشـد به این نتیجه 
رسـیدند: دانشـجویان بیـش از توجه به معیارهـای غیر علمی و 
دانشـگاهی بـه معیارهای علمی و دانشـگاهی توجـه دارند. این 
عامـل  هـا می توانـد بـه عنـوان نقطـه قـوت بـرای آمـوزش عالی 
باشـد. دردسـترس بودن اسـتاد راهنما، اعتبار علمی و شـهرت 
معیارهـای  از  پژوهـش  روش شناسـی  بـر  وی  تسـلط  اسـتاد، 

انتخـاب اسـتاد راهنمـا می باشـد. 
آرمسـترانگ و همكارانـش )2004(، بـه بررسـی اثرگـذاری 
هـای سـبک شـناختی اسـتاد راهنمـا در نظـارت پایـان نامه ها 
پرداختـه انـد و عامـل هـای موثر در انتخاب اسـتاد راهنمـا را به 
دو دسـته؛ عامـل هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم تقسـیم كـرده-
انـد. مهـم تریـن عامـل هـای مسـتقیم تأثیرگـذار بـر انتخـاب 
اسـتاد راهنما از سوی دانشـجویان: احساس مسئولیت، سطح 
علمـی، شـهرت در گـروه آموزشـی، اخـالق حرفـه  ای اسـتاد، 
و میـزان نظـارت و مدیریـت بـر پـروژه تحقیقاتـی و مهـم تریـن 
عامـل هـای غیرمسـتقیم تأثیرگـذار بر انتخـاب اسـتادراهنما از 
سـوی دانشـجویان عبارت اند از به پایان رسـاندن هرچه سـریع 
تـر پایان  نامـه، كسـب نمره خـوب، دارا بودن سـمت  های مهم  (
در جهـت كمـک بـرای چاپ مقالـه و فراهم كـردن موقعیت  های 
افـراد  و  مدیـران  اسـتادان،  دیگـر  بـا  آشـنایی  شـغلی)،  بهتـر 
سرشـناس در داخـل یـا خـارج دانشـگاه، توانایی و نفوذ اسـتاد 
در سـازمان  های مختلـف بـرای جـذب كمـک مالـی پایان  نامـه. 
های  روش  از  استفاده  در  همكاران)2009(،  و  داتا 
تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب استاد راهنما،  بیان می 
چندمعیاره  گیری  تصمیم  یک  راهنما  استاد  انتخاب  كه  كنند 
است كه از فردی به فرد دیگر متفاوت است و هر دانشجو بنا بر 
اولویت های خود می تواند انتخاب های متفاوتی داشته باشد. 
 ،)2011 اسماعیل(  عاریف  و  كراس  اریک  كه  پژوهشی  در 
از استاد راهنمای  با تجربه های دانشجویان دكتری  در رابطه 
خود انجام داده اند به چهار مؤلفه اصلی مدیریت و رابطه های  
شخصی، زمان و محدودیت های دسترسی، سازگاری تحصیلی 
استاد و  انتظارها و چهار مؤلفه ی فرعی ویژگی های فردی  و 
تحصیل  محل  دانشگاه  نامه،  پایان  نگارش  سبک  دانشجو، 
استاد و دانشجو و میزان مسئولیت پذیری استاد و دانشجو در 
ارتباط با عامل های مؤثر بر انتخاب استاد راهنما اشاره كرده 
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و اظهار می دارند كه بیش تر دانشجویان در بحث عامل های 
مؤثر بر انتخاب استاد راهنما به درک روابط خود با استاد راهنما 
اهمیت داده و باور دارند دانشجو و استاد راهنما درآغاز كار باید 
انتظارهای را از یكدیگر روشن ساخته، محدودیت های كاری را 
در نظر گرفته، سبک های نظارتی و تعاملی را معین كرده و نیز 
رفته رفته سازگاری و هماهنگی بین استاد راهنما و دانشجویان 

افزایش یابد.
استاد  انتخاب  از  رضایت  پیامدهای  به   ،)2011 شوارتز( 
راهنما اشاره دارد و بر این باور است كه، پیامدهای رضایت از 
انتخاب درست استاد راهنما می  تواند دانشجو را ازلحاظ روحی 
تولید دانش  انتظار  او  از  و  قرار داده  و روانی در شرایط مثبت 
اساسی  ترین  و  ترین  مهم  از  یكی  می  دارد  اظهار  وی  داشت. 
این است  از جانب دانشجویان  تولید دانش  برای  شرایط الزم 
و روانی آماده نموده و جنبه  های  ازنظر روحی  باید  را  آنان  كه 
با  وی  كه  است  صورت  این  در  كرد.  القاء  آنان  به  را  كار  مثبت 
انگیزه  دوچندانی به كار پژوهش روی آورده و درصدد ارایه ی 
كار نو خواهد بود. رباتی و همكاران )2015(، عامل های زیر را 
را در انتخاب استاد راهنما بیان كرده اند كه شامل: ویژگی های 
رفتاری و اخالقی، سمت های اجرایی، مقام علمی، دسترسی، 
آمار، داشتن تخصص  و  و تسلط در تحقیق  بودن مهارت  دارا 
از  حمایت  توانایی  جنسیت،  خاص،  زمینه  یک  در  مهارت  و 

دانشجو و آینده گرایی و یا پیش بینی آینده. 
نتایج تحقیقات نشان می دهند كه،  معیارهای دانشجویان 
توجه  با  دانشجویان  و  بوده  متفاوت  راهنما  استاد  انتخاب  در 
به رشته، مقطع و محل تحصیل و در كل،  با توجه به موقعیت 
تحصیلی و حتی زندگی به لحاظ اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی 

و سیاسی  دست به انتخاب استاد راهنما می زنند.  

روش شناسی
ایـن پژوهـش از دیدمـان كیفـی سـود بـرده اسـت، بـه ایـن 
دلیـل پژوهـش از نوع كیفی انتخاب شـده اسـت كـه معیارها در 
دانشـجویان بـه لحاظ كمیـت و كیفیت تفـاوت زیـادی دارند. با 
وجـود اینكـه شـمار پژوهـش هـا در ایـن زمینـه به نسـبت كافی 
بـه نظـر می رسـد،  اما، معیارهـا  و متغیرها بـرای پژوهش كمی 
جامـع نبـود و در منطقـه ی مـورد بررسـی و رشـته هـای یـاد 
شـده نیـز مطالعـه ای صـورت نگرفتـه بـود. محققـان هنگامـی 
بـه اسـتفاده از نظریـه پـردازی داده بنیـاد مـی روند كـه نیازمند 

یـك نظریـه یـا تبییـن كلـی )اجمالـی( از یـك فرآیند باشـند. در 
هنگامـی كـه نظریـه هـای موجـود، بـه هدف مـورد نظـر محقق 
یـا بـه مشـاركت كننـدگان در فرآینـدی كـه آنـان در برنامـه ی 
داده   پـردازی،  نظریـه  نمی-پردازنـد،  دارنـد،  خـود  پژوهـش 
بنیـاد بـا »تولیـد«  یـك نظریه رونـد تحقیـق را هموار می سـازد. 
از آنجـا كـه ایـن نظریـه در داده ها بنیـان دارد، نسـبت به نظریه 
و  اقتبـاس شـده  نظریـه هـای موجـود  از مجموعـه ی  كـه  ای 
تطبیـق داده می شـود، روشـنگری بهتـری ارایه می دهـد؛ زیرا 
بـا موقعیـت تناسـب دارد، در عمل كارآمد اسـت، افـراد موجود 
در یـك محیـط و احساسـات آن ها را در نظـر و گرفته آنها را درك 
مـی كنـد و ممكـن اسـت همـه پیچیدگـی هایـی را كـه بـه واقـع 
یافـت شـود، نشـان  دهد)كریسـول، 2005( روش  در فرآینـد 
شناسـی نظریـه پایـه ور بـه عنـوان یكـی از جالـب توجـه تریـن 
روش -شناسـی هـای نظریـه پـردازی در حـوزه ی علوم انسـانی 
بـه شـمار مـی آیـد. ایـن روش شناسـی بـرای نخسـتین بـار در 
سـال 1967توسـط گلیـزر و اشـتراس بـه جامعـه علمـی معرفـی 

شد)سـاغروانی و همـكاران، 1393(.
در نظریـه پـردازی پایـه-ور، نظریـه مـورد نظـر، یـك نظریـه 
فرآینـدی اسـت )كریسـول، 2005(. ابـزار مـورد اسـتفاده برای 
گـرد آوری داده هـا  مصاحبـه نیمه سـاختار منـد و مشـاهده بود. 
جامعه ی  آماری شـامل همه ی دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشـكده اقتصـاد و توسـعه ی كشـاورزی پردیـس كشـاورزی و 
منابـع طبیعـی داشـگاه تهـران )N=280( در سـال 1395 بـود  و 
در جمـع 27 تـن از دانشـجویان و دانـش آموختـگان بـه عنـوان 
نمونـه انتخـاب شـدند، كـه 7 تـن كارشناسـی ارشـد و 20 تـن 
دكتـری بودند. دانشـجویانی بـرای نمونه انتخاب می شـدند كه 
اسـتاد راهنمـای خـود را انتخاب كـرده بودند و در حـال نگارش 
پایـان نامـه بودنـد یـا در حـال انجـام كارهـای دانش-آموختگی 
خـود بودنـد.  انتخـاب بیشـتر از دانشـجویان دكتری نیـز به این 
دلیـل بـود كـه در مصاحبـه های ابتدایی مشـخص شـد بـه طور 

عمـده دانشـجویان ارشـد معیار هـای كمتـر و ثابتی داشـتند. 
روش نمونـه گیـری متوالـی یـا متواتـر بـود، كـه جـزء نمونـه 
گیـری هدفمنـد اسـت. در ایـن روش بـه جـای انتخـاب یـک 
نمونـه ثابـت حجـم نمونه آن قـدر افزایـش می-یابد تـا هنگامی 
بـه كفایت برسـد. این موارد شـامل نمونه-گیری نظـری  ، موارد 
تأییـد و رد كننـده  نمونـه گیـری فرصـت طلبانـه  و نمونـه گیری 
گلوله برفی هسـتند )بنگینـگ، 2002(. در این تحقیق از نمونه 

عامل های موثر بر انتخاب  ...



63فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 42، پاییز 1396

گیـری مـوارد تأییـد كننـده و رد كننـده اسـتفاده شـد. ایـن نوع 
از نمونـه گیـری بـه  بررسـی مـواردی كـه الگـوی بـه وجـود آمده 
را تاییـد یـا رد كننـد مـی پـردازد )رنجبـر و همـكاران، 1391(. 
نـرم  و  ور   پایـه  نظریـه   از  داده هـا  تحلیـل  و  بـرای تجزیـه 
كدگـذاری  در  افـزار  نـرم  ایـن  شـد.  اسـتفاده   NVivo10 افـزار 
بـرای  بـه دلیـل داشـتن فضـای مناسـب  اولیـه  مصاحبـه هـا 
كدگـذاری و دسـت  یابـی آسـان بـه كدهـای پیشـین و فراوانـی 
آن هـا در راسـتای بهبـود دسـته بنـدی و نداشـتن هم  پوشـانی 
كدهـا و كاهـش زمان كدگذاری اسـتفاده شـد. برای رسـیدن به 
نظریـه ی زمینـه ای بـا مطالعـه ی مصاحبه هـا و یادداشـت ها بر 
طبـق مدل دیدمانی اشـتراس و كوربیـن )1999(،  كدگذاری در 

سـه مرحلـه بـه شـرح زیـر انجام شـد.
و  شـده  شناسـایی  مفاهیـم  آن  راه  از  كـه  بـاز:  كدگـذاری 
ویژگی  هـا و ابعـاد آن  هـا در داده  ها كشـف می  شـوند )اشـتراس و 
كوربیـن ، 1988، لـی ، 2000(. در ایـن مرحلـه از كـد گـذاری، 
محقـق مقوله  هـای اولیـه اطالعـات در زمینـه پدیـده در حـال 
بررسـی را بـا بخش  بنـدی اطالعـات شـكل می  دهـد )كریسـول 
، 2005(. در ایـن مرحلـه متـون داده هـا چندیـن مرتبـه مـورد 
بازخوانـی قـرار گرفتنـد و آن گاه به هر كلمه، جملـه، پاراگراف یا 
سـندی )كل متن یـک مصاحبه( كه تداعی كننـده ی یک مفهوم 
واحد بود برچسـب مفهومی داده شـد، این اولیـن مرحله از این 
كـد گـذاری بـود. در مرحلـه دوم، كدهـای كـه به لحـاظ معنایی 
نزدیـک بـه هم بودند تلفیـق و نامگذاری شـدند. نامگذاری باید 
بـه صورتـی باشـد كـه همـه ی كدهـا را پوشـش دهـد البتـه باید 
اشـاره بیشـتر به كدی كه دارای فراوانی بیشـتری اسـت، داشته 
باشـد. در مرحلـه سـوم، یكبـار دیگر مقولـه های فرعـی در كنار 
یكدیگـر قـرار گرفتنـد و مقولـه هـای اصلـی ایجـاد و نامگـذاری 

شدند.  

كدگـذاری محـوری: فرآینـد ربط  دهی مقوله ها بـه زیرمقوله 
هـا و پیونـد دادن آن هـا در سـطح ویژگـی و ابعـاد اسـت. ایـن 
نـوع كدگـذاری بـه ایـن دلیـل محـوری خوانـده شـده اسـت كـه 
كدگـذاری حـول محـور یک مقوله تحقـق می  یابد)لـی، 2001(.
در ایـن مرحلـه، ، نظریـه پـرداز پایـه ور یـك مقولـه را مرحله 
كدگـذاری بـاز انتخـاب كـرده را آن و در مركـز فرآینـدی كـه در 
حـال بررسـی آن اسـت )بـه عنـوان پدیـده مركـزی( قـرار مـی 
دهـد و آن گاه دیگـر ، مقولـه هـا را بـه آن ربـط مـی دهـد. ایـن 
مقولـه ها دیگر عبارت اند از: شـرایط عّلی،  راهبردها،  شـرایط 
زمینـه ای، شـرایط مداخلـه گر و پیامدها . این مرحله مشـتمل 
بـر ترسـیم یـك نمـودار اسـت كـه الگـوی كدگـذاری نامیـده مـی 
شـود. الگـوی كدگـذاری، رابطـه هـای فیمابیـن شـرایط عّلـی، 
راهبردهـا، شـرایط زمینـه ای، مداخله گـر و پیامدهـا را نمایان 
اصلـی  ایـن مرحلـه مقـوالت  . در  مـی كند)كریسـول، 2005( 
بدسـت آمـده از كدگـذاری بـاز بـا توجـه بـه پدیـده  مركـزی كـه 

انتخـاب اسـتاد راهنمـا بـود در كنـار یكدیگـر قـرار گرفتنـد. 
كـد گـذاری انتخابـی: در ایـن مرحلـه از كدگـذاری، نظریـه 
پـرداز پایـه ور، یـك نظریـه از رابطـه هـای فیمابیـن مقولـه های 
موجـود در مـدل محـوری كدگذاری بـه نگارش در مـی آورد. در 
یـك سـطح اصلـی، ایـن نظریه شـرحی انتزاعـی بـرای فرآیندی 
كـه در پژوهـش بررسـی و ارزیابـی مـی شـود، ارائـه مـی دهـد. 
در  نظریـه  بخشـی  بهبـود  یكپارچـه  سـازی  فرضیـه  و  فرآینـد 
كدگذاری انتخابی)اشـتراس و كوربیـن، 1988(. از راه فن هایی 
نظیـر نـگارش خـط داسـتان، كـه مقوله هـا را به هـم متصل می 
كنـد و فرآینـد دسـته بنـدی از راه یادداشـت هـای شـخصی در 
زمینـه دیـدگاه نظـری اسـت)دانایی فـرد و امامـی، 1386(. در 
ایـن مرحلـه بـا یـک سـیر داسـتانی هـر یـک از مقوله هـا و علت 

قـرار گیـری مقولـه هـا در هـر بخـش توضیح داده شـده اسـت.

 

 پدیده یا مقوله محوري شرایط علی

 شرایطه مداخلهگر

 پیامدها راهبردها

نگاره 1- الگوی كدگذاری محوری )كریسول، 2005( شرایط زمینه
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یافته ها
بنا بر نتایح مندرج در جدول 1 بیش ترین فراونی در طبقه 
های هریک از متغیرها عبارتند از: سن 37/03 درصد)10 نفر( 
گرایش  مرد،   نفر(   16( درصد   59/29 جنس  سال،   28 باالی 
مدیریت  و  روستایی  توسعه  نفر(  درصد)13   48/14 تحصیلی 

كشاورزی و مقطع تحصیلی74/07)20 نفر( دكتری بودند.
كدگذاری باز

با بررسی مصاحبه ها به هریک از عامل های مؤثر بر انتخاب 
مفاهیم  ادامه  در  شد.  داده  اختصاص  كد  یک  راهنما  استاد 
موراد  و  شدند  مقایسه  یكدیگر  با  مرحله  این  در  شده  تشكیل 
گسترده  طبقات  و  گرفتند  قرار  مشتركی  محور  حول  همسان 
را تشكیل دادند. در این راستا از رهیافت نظریه داده بنیان با 

رویكرد نظام مند بهره گرفته شده است.      

جدول1- ویژگی های فردی مصاحبه شوندگان

متغیر
 

سن)سال(

جنسیت

گرایش

مقطع تحصیلی

سطح
 

25 سال و كمتر 4)14/18(
)11/11(3 26
)14/18(4 27
)22/22( 4 28

باالی 28 10)37/03(
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 مقوله های فرعی
 

طرز برخورد و ظاهر

توانایی بیان و انتقال 
مطالب

ویژگی های  فردی و 
حرفه ای

اعتقادات استاد راهنما

در دسترس بودن  استاد 
راهنما

ارتباط با سازمان ها

به روز بودن و دانش 
تخصصی استاد

مقوله های اصلی
 

ویژگی  شخصی رفتاری 
استاد راهنما

فعالیت های سیاسی و 
فرهنگی

دسترسی و پاسخگویی 
حضوری و غیر حضوری

نفوذ و قدرت استاد در 
سازمانها

دانش تخصصی و به 
روز استاد و مهارت های 

مورد نیاز

مفهوم

برخورد مناسب استاد راهنما با دانشجو در هنگام انجام پایان نامه
آراستگی ظاهری و مناسب استاد راهنما 

گفتار و طرز بیان در انتقال مفاهیم مورد نیاز و روش هایی كه تاكنون دانشجو با آن سر و كار نداشته است.

مرتبط بودن جنسیت استاد راهنما با توجه به جنسیت دانشجو 
جوان بودن استاد باعث انگیزه وی در انجام سریع و صحیح پایان نامه و استخراج مقاله های استاد

استادان با دارای سنین باالتر دارای تجربه راهنمایی پایان نامه های مختلف بوده و در زمان دفاع با توجه 
به نفوذ و قدرت و تجربه از دانشجو حمایت می كنند.

یكسان بودن محل زندگی و تولد استاد و دانشجو كه بعضی دانشجویان عالقه دارند با استاد هم شهری 
خود پایان نامه كار كنند

اهمیت گرایش های سیاسی استاد راهنما برای دانشجویانی كه دارای گرایش سیاسی خاصی هستند و 
موضوع پایان نامه به نحوی به آن مربوط می شود

فعالیت های فوق برنامه و شركت در همایش و كنفرانس ها كه تاحدی نشانگر مشهور بودن استاد راهنما 
نیز هست

استاد راهنما در ساعت های مشخص در دفتر كار خود باشد
 استاد راهنما سمت خارج از دانشگاه نداشته باشد

استاد راهنما در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی حضور داشته باشد و به پرسش های دانشجو در 
این  فضا پاسخ دهد. 

آشنایی استاد راهنما با سازمان ها و اداره ها 
 استاد راهنما دارای طرح ملی با وزارت خانه ها و سازمان های مربوط به رشته ی و زمینه ی مورد عالقه 

دانشجو داشته باشد

ارائه موضوع توسط استاد راهنما یا راهنمایی برای پیدا كردن موضوع
استاد راهنما مقاله های تخصصی در رشته و زمینه كاری دانشجو به صورت مستمر مطالعه كند 

آگاهی و آشنایی استاد راهنما با موضوع های جدید و قابل پژوهش در رشته
دانش كافی  استاد راهنما در رشته ی تخصصی

عامل های موثر بر انتخاب  ...
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 تسلط استاد راهنما بر راه كار و روش های تحقیق
آشنایی با برنامه های رایانه ای و نرم افزارهای تخصصی و روش های جدید تحقیق

تألیف كتاب در زمینه  تخصصی و زمینه ی كاری دانشجو

استادانی كه از دانشگا های معتبر در خارج و ایران مدرک خود را دریافت كرده اند در اولویت می باشند.
استاد راهنما دارای درجه استاد تمام باشد مهم است.

توانایی راهنمایی بهتر توسط استادان دارای مرتبه ی استاد تمام

دانشجویانی كه در دانشگاه جدید بخواهد استاد راهنما انتخاب كند دیدگاه های استادان مقطع پیشین 
در انتخاب او مؤثرند

شناخت ویژگی های استادان از راه نظر خواهی 

حمایت استاد راهنما از هزینه های مالی
ارجاع به سازمان هایی كه هزینه طرح را تأمین می كنند

تعیین تاریخ حدودی برای دفاع و كمک به دانشجو در دفاع در زمان مقرر
توانایی هدایت دانشجو در انجام بهینه پایان نامه 

مشخص كردن حیطه ها و قلمروهای تحقیق در جهت جلوگیری از سرگردانی دانشجو
حمایت استاد راهنما در جلسه دفاع از دانشجو

زمینه  ای كه دانشجو عالقه دارد در آن به پژوهش بپردازد
یكی بودن زمینه ی مورد عالقه ی دانشجو و زمینه كاری استاد راهنما

عالقه دانشجو به ویژگی های رفتاری و نوع تدریس و طرز بیان استاد در هنگام تدریس

عالقه ی دانشجو به توانمندی های تخصصی استاد راهنما
درک دانشجو از توانمندی های تخصصی استاد راهنما
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مهارت ها و توانمندی 
 های مورد نیاز

اعتبار مدرک و مرتبه 
استاد

سابقه كار استاد

توصیه دیگران

پرداخت هزینه ها
تأمین حمایت مالی

اهتمام به دفاع به موقع

عالقه دانشجو نسبت به 
زمینه پژوهش

درک دانشجو از میزان 
نزدیكی

ادراكات و عالقه دانشجو 
به توانمند های استاد 

راهنما

شهرت و اعتبار استاد

توصیه و پیشنهادات 
دانشجویان و استادان

حمایت مالی استاد 
راهنما

عالئق و ادراكات  دانشجو

ادامه جدول 2

مقوله های اصلی مقوله های فرعیفراوانی مفهوم

كدگذاری محوری
  در ایـن مرحلـه بـر پایه مـدل دیدمانـی كدگـذاری محوری، 
یـک مقولـه اصلی از فهرسـت طبقـات مرحله قبـل  انتخاب می 
شـود و در مركـز فراینـد كدگذاری محوری قرار مـی گیرد و بدین 
ترتیـب بـر پایه ماهیـت طبقـات ایجاد شـده و همچنیـن روابط 
نهفتـه در بیـن آنها مدل نهایی شـكل خواهـد گرفت)دانایی فرد 

و امامی، 1386(.
شـرایط عّلی: نفوذ و توانمندی اسـتاد راهنما  در سـازمان ها 
از عامـل هـای مهمـی اسـت كـه بایـد به عنـوان پدیـده عّلـی در 
نظـر گرفتـه شـود؛ چـرا كـه دانشـجو بعـد از پایـان تحصیـالت 
بدنبـال اشـتغال و كسـب درآمـد در رشـته ی تخصصـی خـود 
می باشـد بنابرایـن نیـاز بـه آشـنایی در سـازمان های مربوطـه 

دارد.  در ایـن زمینـه یكـی از دانشـجویان  گفـت:
» مـن آقـای.. را به عنوان  اسـتاد راهنمـا انتخاب می كنم 
چون در سـازمانی كـه من عالقه به كار دارم نفـوذ باالیی دارد 

و همیشـه طرح هـای تحقیقاتـی آن  هـا را انجـام می دهـد و 
خیلی قبولـش دارند «.

فرصتی  می تواند  سازمان ها  در  نفوذ  با  راهنمای  استاد  یک 
خوب برای دانشجو برای اشتغال فراهم آورد بنابراین دانشجویانی 
كه به دنبال اشتغال هستند  بیشتر به دنبال استادانی هستند 
دانشجو  ادراک  كنند.  مرتبط  ها  سازمان  به  را  آنان  بتوانند  كه 
از توانمندی های استاد راهنما؛ با توجه به اینكه قبل از انجام 
پایان نامه دانشجویان چند واحد درس با استادان را می گذرانند 
با نحوه ی تدریس، توانمندی در انتقال مفاهیم او آشنا می شوند 
و همین امر تا حد زیادی بر انتخاب استاد راهنما تأثیر می گذارد. 
بودن  یكی  و  پژوهش  در  خاص  زمینه ای  به  دانشجو  عالقه ی 
این عالقه با توانمندی و زمینه ی پژوهشی استاد راهنما تا حد 
زیادی او را به انتخاب استاد راهنمای دارای ویژگی های باال سوق 

می دهد. در این زمینه یكی از دانشجویان  گفت:
من  و  می كند  تدریس  بخوبی  كالس  در  استاد....   ...«
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و  باشد  توانمند  راهنمایی  زمینه ی  در  استاد  این  می دانم 
بخوبی مرا كمک خواهد كرد و در حوزه ای كار می كند كه من 

به اون حوزه عالقه دارم...«. 
ها:  مصاحبه  كدهای  فراوانی  به  توجه  با  اصلی:  پدیده 
توصیه ی دوستان و دانشجویان سال باالیی در انتخاب استاد 
راهنما بسیارمؤثر بوده و نزدیک به همه ی مصاحبه شوندگان 
به این امر اذعان داشتند. دانشجویان نخستین نكته ای را كه 
در انتخاب استا راهنما بیان می داشتند تأثیر دانشجویان سال 
با استادان مورد نظر را  باالیی بود كه پیشینه انجام پایان نامه 
داشتند و به نظر می رسد دانشجویان این مورد را به عنوان یكی 
از مهمترین عامل ها در انتخاب استاد راهنما در نظر می گیرند 

در این باره یكی از دانشجویان  گفت:
» من نخستین كاری كه برای انتخاب استاد راهنما انجام 
دادم این بود كه با دانشجویان نیمسال باالیی مشورت كردم 
و ویژگی  ها و توانمندی های استادان را ازآنان پرسیدم چون 
این  اول  در درجه ای  نظرم  به  و  نداشتم  آشنایی  من خیلی 

بهترین كار است« 
همچنین یكی دیگر از دانشجویان در این رابطه گفت: 

انتخاب  دكتری  ی  دوره  در  من  كه  راهنمایی  استاد   ..«
كردم و همان استاد راهنمای دوره ی ارشد من است، البته 
با مشورت دوستان و دانشجویان سال باالیی این انتخاب را 

انجام دادم...« 
تأثیر  راهنما  استاد  بودن  دانش  روز  به  و   دانش تخصصی 
تخصصی  رشته ی  در  كه  استادانی  و  دارد  دانشجو  بر  مهمی 
روزی  به  و  باال  دانش  دارای  دانشجویان  عالقه  مورد  و   خود 
هستند؛  نسبت به استادان دیگر در اولویت می باشند. با توجه 
به پیشرفت نرم افزارها و روش های جدید مورد نیاز دانشجویان، 
استاد راهنما باید با نرم افزارهای تخصصی و به روز در رشته ی 
خود  آگاهی داشته و در هنگام لزوم به دانشجویان انتقال دهند؛ 
چرا كه یكی از مراحل مهم در اجرای پایان نامه برای دانشجویان 
توانایی تجزیه و تحلیل مناسب و كار با نرم افزارها است. در این 

باره یكی از دانشجویان  گفت:
» استاد... به روش تحقیق و نرم افزارها تسلط دارد و من 

می دانم در تجزیه و تحلیل به مشكل بر نخواهم خورد« 
همچنین در این باره یكی دیگر از دانشجویان  گفت:

»استاد... دانش تخصصی خوبی دارد و این باعث می-
شود من او را به عنوان استاد راهنما انتخا بكنم چون به من 

شهرت  رشته  این  در  ما  كشور  در  ایشان  كرد  خواهد  كمک 
دارند« 

شرایط مداخله گر: شهرت و اعتبار استاد راهنما از شرایط 
مداخله گر در انتخاب استاد راهنما  است. استادانی كه دارای 
شهرت در رشته ی تخصصی خود هستند و عمده دانشجویان 
تحصیالت تكمیلی و استادان دیگر او را می شناسند در اولویت 
دانشگاه های  از  كه  استادانی  دارند.  قرار  دانشجویان  انتخاب 
معتبر مدرک خود را اخذ كرده اند در اولویت انتخاب قرار دارند 
و اعتبار آنان تا حدی زیادی به این موضوع ارتباط دارد. در این 

باره یكی از دانشجویان  گفت:
» به یقین استادانی كه از دانشگاه های خارج یا دانشگاه 
تهران مدرک گرفته اند در انتخاب استاد برای من در اولویت 
در  خوبی  تخصص  و  دانش  دارای  می دانم  چون  هستند 

زمینه كاری خود هستند«
شرایط زمینه: جنسیت استاد راهنما نیز یكی از عامل هایی  
به  تأثیر قرار می دهد.  را تحت  انتخاب استاد راهنما  است كه 
طور عمده دانشجویان خانم به این مسئله توجه دارند؛ آنها باور 

دارند ارتباط با  استادان خانم برای آنان راحت تر می باشد. 
 در این باره یكی از دانشجویان خانم گفت:

» مـن بـا اسـتادان خانـم خیلـی راحـت تـر ارتبـاط برقرار 
مـی كنـم و ترجیـح مـی دم تـا حـد امـكان پایـان نامـه ام را با 

اسـاتید خانـم كار كنـم.«
از  یكی  نیز  راهنما  استاد  شخصیتی  و  رفتاری  ویژگی های 
عامل های مهم بر انتخاب استاد راهنما و بویژه برای دانشجویان 
ارتباط  توانایی  می كردند  بیان  دانشجویان  این  است.  خانم 
برخورد  كه  استادانی  دارد.   اهمیت  برایشان  راهنما  استاد  با 
رسمی دارند برقراری ارتباط با آنان دشوار است و این ویژگی 
استاد راهنما در برخی موارد مانند؛ دانشجویان ارشد و خانم 
ها، می تواند دیگر ویژگی ها و توانایی های استاد راهنما را تحت 

تأثیر قرار دهد در این باره یكی از دانشجویان  گفت:
» اسـتاد.... به رغـم اینكـه دانـش و تخصـص او را قبـول 
دارم امـا چـون نمـی توانم بـا اون ارتباط برقرار كنـم و باهاش 

راحـت نیسـتم پـس انتخابـش نمی كنم«. 
برای  راهنما   استاد  سیاسی  و  فرهنگی  فعالیت های 
دانشجویان كه دارای باورهای خاصی هستند و از احزاب خاصی 
پیروی و هواداری می كنند اهمیت خاصی دارد. دانشجویانی كه 
احساس می كنند فعالیت های سیاسی و فرهنگی استاد همسو 

عامل های موثر بر انتخاب  ...
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به عنوان استاد  را  به احتمال زیاد وی  آنان است،  باورهای  با 
راهنما انتخاب خواهند كرد. به ویژه اگر موضوع پایان نامه در 
بسترهای سیاسی متفاوتی با گرایش های استاد راهنما صورت 

گیرد.
راهبردها: دسترسی به استادان راهنما یكی از مواردی است 
كه دانشجویان در انتخاب استاد راهنما مد نظر قرار می دهند. 
به استاد راهنما دشواری دانشجویان را در  دسترسی مناسب 
مواقع حساس و تنش زای نزدیک به دفاع پایان نامه كه بیشتر 
هنگام گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها است، آرام بخش و 
با  دانشجو  مجازی  ارتباط  برقراری  توانایی  می سازد.  مساعد 
استاد راهنما نیز از مسئله هایی مهم در انتخاب استاد راهنما 
به ویژه برای دانشجویانی كه محل زندگی و تحصیل آنان است. 
ارتباط مجازی باعث صرفه جویی در وقت این گونه دانشجویان 
و  شود  می  برطرف  زودتر  آنها  های  ابهام  و  ها  پرسش  و  شده 
هزینه های آنان كاهش یافته و روند اجرای پایان نامه آسان تر 

می شود. در این باره یكی از دانشجویان  گفت:
»اسـتاد... همیشـه در دفتر كارش هسـت و مـن می تونم 
هر وقت خواسـتم بـه او مراجعه كنم و در شـبكه های مجازی 
هـم هسـت و اگـر پرسشـی داشـته باشـم و فـوری باشـه ازش 

می پرسـم«. 
با استاد  ارتباط مجازی  با  از دانشجویان در رابطه  یا یكی   

راهنما گفت:
»آقـای دكتـر.... بـه مـن گفـت اگـر هنـگام انجـام پایـان 
نامـه نتونسـتی حضـوری بیایی از طریـق زنـگ زدن و تلگرام  

پرسـش هایـت را مطـرح كن و این بـرای من كه مشـكل رفت 
و آمـد دارم خیلـی خوبـه«

انتخاب استاد راهنما دفاع در  از پیامدهای  پیامد ها: یكی 
دانشجویان  است.  آموزش  ی  اداره  توسط  شده  تعیین   زمان 
عالقه دارند در زمان مناسب دفاع  كنند و در این راه حمایت ها و 
اهتمام استاد راهنما غیر قابل چشم پوشی است.  استاد راهنما 
با تعیین هنگام دقیق یا حدودی برای انجام هر یک از بخش های 
پایان نامه تأثیر زیادی بر دفاع به هنگام دارد. نظارت مستمر 
استاد راهنما دانشجو را مجبور به انجام پایان نامه می كند. دفاع 
می كنند  پرداخت  شهریه  كه  دانشجویانی  برای  مقرر  زمان  در 
دارای اهمیت باالتری برخوردار است و این دانشجویان بیشتر 
به استادانی مراجعه می كنند كه وقت بیشتری برای پایان نامه 

آنان داشته باشند.
پرداخت  هزینه های پایان نامه به ویژه دانشجویانی كه توان 
مالی كافی را برای پرداخت هزینه های پایان نامه ندارند مهم 
برای  می كنند  پرداخت  را  هزینه ها  این  كه  استادانی  و  است 
دانشجویان در اولویت هستند. انجام درست و علمی فصل های  
مختلف پایان نامه، نتیجه گیری درست و رسیدن به پیشنهادهای 
از  آموزشی  گروه  و  پایان نامه  داور  دانشجو،  رضایت  مناسب، 
پایان نامه  از پیامد های انتخاب استاد راهنما می باشند. انجام 
صحیح  و علمی پایان نامه باعث گرایش سازمان ها و نهادهای 
مربوطه برای استفاده از پایان نامه و نگارنده آن می شود كه این 
امر به نوبه ی  خود باعث تأمین هزینه ها برای دانشجو شده و نوید 

آینده ی بهتری برای اشتغال وی خواهد بود.

نامه و گروه مناسب، رضایت دانشجو، داور پایان هایو رسیدن به پیشنهاد درستمختلف پایان نامه، نتیجه گیری 
 گرایشنامه باعث باشند. انجام صحیح  و علمی پایانهای انتخاب استاد راهنما میآموزشی از پایان نامه  از پیامد

خود باعث تأمین  یبه نوبهامر که این شود مینامه و نگارنده آن ها و نهادهای مربوطه برای استفاده از پایانانسازم
 خواهد بود.ی بهتری برای اشتغال وی آینده نوید وشده ها برای دانشجو هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاگیری و پیشنهادنتیجه
به دنبال آموزش عالی به ویژه در تحصیالت تکمیلی 

ی تربیت متخصصینی توانمند برای پژوهش در زمینه
اهمیت  دارایکه این وظیفه  ،تخصصی مربوطه است

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و است.  بسیاری
 است.یابی به این مهم  دکتری راهی برای دست

 مناسب با توجه به اینکه از اولانجام پایان نامه 
 مستقل  قطع ارشد ودر م ارهای پژوهشیک نخستین

 

 

دانشجویان است، نیازمند راهنمایی و هدایت مناسب 
، ارتباط با استاد راهنما ستستاد راهنما ااز سوی 

و صحیح  ی به هنگامنامهمهمی در انجام پایانعامل 
رتباط مناسب بستگی به انتخاب درست ا .خواهد بود

استاد راهنما از سوی دانشجو دارد. بنابراین یکی از 
ترین وظایف دانشجویان انتخاب استاد راهنما همم

 باشد.می

 نفوذ استاد توان
راهنما در 

-هها و ادراسازمان
 ها

 عالقهادراک و 
 دانشجو

 

 انتخاب استاد راهنما

ان دانشجویی دوستان و توصیه
 سال باالیی

 دانش استاد راهنما

م آشنایی با روش تحقیق و نر
 افزارهای تخصصی

 

شهرت و اعتبار استاد 
 راهنما

مدرک  ذدریافتمحل
 استاد

 دسترسی
به  حضوری

راهنما تادان اس  

 ارتباط مجازی 

هنگامدفاع به   

رضایت کمیته 
و نامه، دانشجپایان

 و داور از پایان نامه

 هاماناستفاده ساز
از پایاننهادها و  

بهبود اشتغال 
 دانشجو

ایهای فردی و حرفهویژگی  

های رفتاری و شخصیتیویژگی  

امههای سیاسی و فوق برنیتلفعا  

 شرایط علّی

 شرایط مداخله گر

هشرایط زمین  

دپدی
ه 
اصل
 ی

 راهبردها

 پیامدها
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بحث و نتیجه گیری
آمـوزش عالـی بـه ویـژه در تحصیـالت تكمیلـی بـه دنبـال 
زمینـه ی  در  پژوهـش  بـرای  توانمنـد  متخصصینـی  تربیـت 
اهمیـت  دارای  وظیفـه  ایـن  كـه  اسـت،  مربوطـه  تخصصـی 
بسـیاری اسـت. انجـام پایـان نامـه كارشناسـی ارشـد و دكتری 
راهـی بـرای دسـت  یابـی بـه ایـن مهم اسـت. انجـام پایـان نامه 
مناسـب با توجه به اینكه از اول نخسـتین كارهای پژوهشـی در 
مقطع ارشـد و مسـتقل دانشجویان اسـت، نیازمند راهنمایی و 
هدایـت مناسـب از سـوی اسـتاد راهنما سـت، ارتباط با اسـتاد 
راهنمـا عامـل مهمـی در انجـام پایان نامه ی به هنـگام و صحیح 
خواهد بود. ارتباط مناسـب بسـتگی به انتخاب درسـت اسـتاد 
مهم تریـن  از  یكـی  بنابرایـن  دارد.  دانشـجو  سـوی  از  راهنمـا 

وظایـف دانشـجویان انتخـاب اسـتاد راهنمـا می باشـد.
 عامـل هـای چنـدی بـه انتخـاب اسـتاد راهنمـا تأثیـر دارد، 
راهنمـا  اسـتاد  انتخـاب  بـر  كـه  هـای  عامـل  مهم تریـن  از  امـا 
تأثیـر می گـذارد، می تـوان بـه عالئـق و ادراک های دانشـجویان 
نسـبت بـه اینكـه اسـتادان در حوزه ی مـورد عالقه آنهـا فعالیت 
می كننـد. مـی تـوان گفـت دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت اسـتادان 
گرایـش و توانمنـدی كامل بـه تحقیق در هـر زمینـه ای ندارند.  
همـكاران  و  موحـد  صفایـی  تحقیـق  نتیجـه  بـا   نتیجـه  ایـن 
نفـوذ  تـوان  دارد.  همخوانـی   ،)2004( آمسـترانگ   ،)1392(
اسـتاد راهنمـا  در سـازمان ها و ادارا ه هـا نیـز تأثیـر بسـزایی در 
انتخـاب وی خواهـد داشـت. دانشـجویان در درجـه اول نیاز به 
سـازمان هـا برای همـكاری گـرد آوری داده  ها بـرای پایان نامه 

دارند.
بـرای  هـا  سـازمان  ایـن  بـا  آشـنایی  نیـز  اشـتغال  بـرای 
را  نیـز دانشـجویانی  هـا  اهمیـت دارد،  سـازمان  دانشـجویان 
كـه شایسـتگی الزم در مـدت زمـان اجـرای پایـان نامـه نشـان 
دهنـد را بـرای همـكاری در نظـر خواهـد گرفـت و بـه احتمـال 
ایجـاد  دانشـجویان  ایـن  اشـتغال  بـرای  همـواری  راه  زیـاد 
خواهـد شـد. بنابرایـن دانشـجویان با در نظـر گرفتن نـكات یاد 
شـده اسـتادانی را انتخـاب خواهنـد كـرد كـه ایـن ارتبـاط را بـه 
خوبـی ایجـاد كننـد. ایـن نتیجـه بـا تحقیـق صالحـی عمـران و 
همـكاران )1391(، رباتـی  و همـكاران )2015(  و آرمسـترانگ 
بـه نظـر می رسـد  و همكارانـش در )2004(، همخوانـی دارد. 
توصیه ها،  پیشـنهادها و مشـاوره های دانشـجویان سال باالیی 
بـر شـكل گیری ذهنیـت دانشـجویان  زیـادی  تأثیـر  كـه  اسـت 

نسـبت بـه اسـتاد راهنمـای خـاص دارد.  ایـن مـورد می توانـد 
تأثیـر مثبتـی داشـته باشـد اگـر دانشـجویان از تعداد زیـادی از 
دوسـتان نظـر خواهی كرده و تنهـا به نظر یک نفـر اعتنا نكنند. 
در صورتـی تأثیـر منفـی دارد كـه دانشـجو از معـدودی افراد 
نظـر خواهـی كننـد و آنـان  اسـتاد راهنمـای خاصی را یا اسـتاد 
مثبـت  ویژگی هـای  و  كـرده  معرفـی  را  خودشـان  راهنمـای 
كنـد.  خـودداری  وی  ویژگی هـای  سـایر  از  و  كـرده  بیـان  را  او 
اینكـه  بدلیـل  كننـد.  خـودداری  اسـتادان  سـایر  معرفـی  از  و 
هـم  دانشـجویان  و  دوسـتان  بـا  زیـادی  ارتبـاط  دانشـجویان 
رشـته خـود دارنـد، نظـرات و پیشـنهادهای آنهـا تأثیر بسـزایی 
بـر انتخـاب اسـتادان راهنمـا بـه ویـژه  در دانشـجویان ارشـد 
دارد. دانـش تخصصـی اسـتاد راهنمـا و آشـنایی با نـرم افزارها 
و روش تحقیـق نیـز عاملـی مهـم بـود كـه از سـوی دانشـجویان 
عنوان می شـد. اسـتادانی بـا چنیـن ویژگی هایی به طـور عمده 
مشـخص می باشـند و دانشـجویان نیز به خوبی این اسـتادان را 

می شناسـند.
چـون در بحـث پژوهـش و پایـان نامـه نویسـی دانشـجویان 
ایـن  نبـودن  صـورت  در  و  دارنـد  بخـش  ایـن  بـه  زیـادی  نیـاز 
گزینـه از كیفیـت كار كاسـته خواهـد شـد و دانشـجو در انجـام 
پایـان نامـه سـرگردان مـی شـود. ایـن نتیجـه بـا یافتـه  تحقیق 
شـوارتز)2011( و عـارف اسـماعیل )2011(، همخوانـی دارد. 
ویژگی هـای رفتـاری و كالمـی اسـتاد راهنمـا نیـز مـورد توجـه 
كـه  اسـتادانی  بـه  دانشـجویان  و  بـود  دانشـجویان  از  عـده ای 
ترجیـح  و  نداشـتند  زیـادی  تمایـل  داشـتند  رسـمی  برخـورد 
می دادنـد ارتبـاط راحت تـر و صمیمانه تـری با اسـتاد راهنمای 
خود داشـته باشـند. دانشـجویان عقیده داشـتند چـون ممكن 
اسـت مشـكالت شـخصی در هنگام اجرای پایان نامـه به وجود 
آیـد در ایـن هنـگام بایـد بتواننـد بـا اسـتاد راهنمـای خـود در 
میـان گذاشـته و حتـی كمـک بگیرنـد اما اسـتادانی كـه برخورد 
رسـمی و غیـر دوسـتانه دارنـد تمایلـی بـه شـنیدن ایـن مـوراد 
ندارنـد. این نتیجه بـا نتیجه تحقیق آرمسـترانگ و همكارانش 
)2004( و صالحـی عمران و همكاران)1391(،  همخوانی دارد.
جنسـیت  و  سـن  ماننـد:  حرفـه ای  و  فـردی  ویژگی هـای 
راهنمـا  اسـتاد  انتخـاب  بـر  تأثیـر خاصـی  نیـز  راهنمـا  اسـتاد 
دارنـد. اسـتادان خانـم بـرای دانشـجویان خانم جذاب تـر بوده 
و ارتبـاط بـا آنهـا بـرای دانشـجویان راحت تـر اسـت؛ البتـه این 
ویژگی هـای  یعنـی  دهـد  مـی  رخ  دیگـر  برابـر  شـرایط  در  امـر 

عامل های موثر بر انتخاب  ...
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فـردی و حرفـه ای در بیشـتر مـوارد دانـش تخصصـی اسـتاد و 
توانمندی هـای وی را تحت تأثیر قـرار نمی دهد. در نظر گرفتن 
ویژگـی هـای حرفـه ای بـه جـای ویژگـی هـای فـرد بـه نشـانگر 
انتخـاب حرفـه ای و منطقـی دانشـجویان اسـت. ایـن نتیجه با 
تحقیـق آراسـته و سـعیدی)1393(، رباتـی و همـكاران)2105(  
و صالحـی عمـران و همـكاران)1391(، همخوانـی دارد. سـن 
هـم تأثیـر دوگانـه ای بر انتخـاب به عنوان اسـتاد راهنما داشـت 
بـه زعـم دانشـجویان اسـتادان جـوان دارای انگیـزه بـرای كار 
اسـتادان  و  هسـتند  مناسـب  علمـی  هـای  مقالـه  اسـتخراج  و 
بـا تجربـه و دارای پیشـینه توانایی هـای بیشـتری بـه واسـطه 
راهنمایی هـای پرشـمار دارنـد و در جلسـه دفاع نیز از دانشـجو 
حمایـت بـه عمـل می آورند و تأثیـر احتمالی مثبت بـر نظرهای 

دیگـر افـراد حاضـر در جلسـه دفـاع خواهنـد داشـت.
شـهرت و محـل اخذ مدرک اسـتاد راهنما نیـز از ویژگی های 
مهـم در انتخـاب اسـتاد راهنما می باشـد. اسـتادانی كـه مدرک 
نظـر  بـه  كرده انـد  دریافـت  معتبـر   دانشـگا های  از  را  خـود 
دانشـجویان اعتبار بیشـتری داشـته و توانمندی های تخصصی 
بیشـتری دارنـد. در دسـترس بـودن اسـتاد راهنما نیـز از عامل 
هایـی اسـت كـه انتخـاب وی را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد چـرا 
اسـتاد راهنمـا در مواقـع  بـا  ارتبـاط  بـه  نیـاز  كـه دانشـجویان 
پیش بینی نشـده دارند. دسترسـی به اسـتاد راهنمـا نیز عمدتًا 
در اولویت هـای اولیـه دانشـجویان در انتخـاب راهنمـا  بـود این 
نتیجـه بـا نتیجـه تحقیـق شـوارتز)2011( و صالحـی عمـران و 
همكاران)1391( همخوانی دارد. در نهایت انتخاب یک اسـتاد 
راهنمـای خـوب و مرتبط بـا هدف هـای و زمینه كاری دانشـجو 
و  نحـو ه  از  نامـه  كمیته پایـان  دانشـجو،  رضایت منـدی  باعـث 
زمـان انجـام پایان نامـه خواهـد شـد. همچنیـن پایان نامـه ای 
كه دارای موضوعی كاربردی باشـد توسـط سـازمان های ذیربط 
مـورد اسـتفاده خواهـد گرفـت و هزینه هـای انجـام پایان نامـه 
جبـران شـده و حتـی احتمـال اشـتغال فـرد در سـازمان مـورد 

نظـر نیـز افزایـش خواهـد یافت.
- اینـک بنـا بـر یافته هـای تحقیـق پیشـنهادهای زیـر ارایـه 

شـوند؛ می  

- یكـی از مـوارد مهـم در انتخـاب اسـتاد راهنمـا ایـن اسـت 
زمینـه  و  عالقه منـدی   ویژگی هـا،  بایـد  آغـاز  در  دانشـجو  كـه؛ 
پژوهش تشـخیص داده و پس از كسـب اطالعات از ویژگی های 
اسـتادان گـروه  و هماهنگـی بـا معیارهـا و اهـداف بـه انتخـاب 

اسـتاد راهنمـا اقـدام كند؛
و  دوسـتان  بـه  بیشـتر  دانشـجویان  اینكـه  بـه  توجـه  بـا   -
دانشـجویان سـال باالیی بـرای انتخـاب اسـتاد راهنمـا مراجعه 
و  نظـر  مـورد  اسـتاد  دانشـجویان  از  اسـت  الزم  می كننـد، 
همچنیـن دیگـر دانشـجویان كه اسـتاد راهنمایی غیر از اسـتاد 
مـورد نظـر را انتخـاب كرده انـد نظر خواهـی نموده تـا در نهایت 

باشـند؛ اسـتاد داشـته  انتخـاب  بـرای  بهتـری  جمع بنـدی 
- ضـرورت دارد، دانشـجویان در كارگاه هـای مرتبط با پایان 
نامـه نویسـی شـركت كننـد تـا رونـد پایـان نامـه نوشـتن و نقش 
اسـتاد راهنمـا و دانشـجو را درک كرده تا بعدهـا براحتی بتوانند 

بـه انتخاب اسـتاد راهنمـا بپردازند؛
- دانشـجویان بـه طـور عمـده بایـد مالک هـای تخصصـی و 
حرفـه ای را در نظـر گرفتـه و كمتـر به مالک های شـخصی مانند 
ویژگی هـای شـخصی و ظاهـری در انتخـاب اسـتاد را در نظـر 
بگیرنـد چـرا كـه در نظر گرفتـن ویژگی هـای شـخصی و ظاهری 
پیـش  پایان نامـه  نـگارش  مراحـل  در  را  مشـكالتی  صـرف، 
خواهـدآورد و پایـه بـر اسـاس ویژگی هـای رفتـاری و شـخصی 

انتخابـی حرفـه ای نخواهـد بـود؛
- دانشـجویان از آغـاز دوره ی تحصیلـی به دنبال شناسـایی 
اسـتادان باشـند تـا  بتواننـد بـا  اطمینـان خاطـر و وقـت كافـی 

اسـتاد راهنمـای مـورد نظـر خـود را انتخـاب كنند. 
- دستور كار   انتخاب استاد راهنما و وظایف  استاد راهنما 
به صورت شفاف تدوین شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد؛
- حیطه های پژوهشـی اسـتادان در اختیار دانشجویان قرار 

گیرد؛
- در نشسـت هـای توجیهـی اسـتادان از نظـر پیشـینه هـای 
تحصیلـی و كاری بـه خوبـی به داشـجویان معرفی شـوند تا آنان 
بتواننـد بـا آگاهـی كافی اسـتاد راهنمـای خـود را گزینش كنند.
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Abstract
Interaction between supervisor and student have a huge impact on the quality of thesis and students’ 

satisfaction therefore, it is necessary to consider the appropriate criteria to selecting supervisor. The aim 
of this study was to investigate the influencing Factors on selection of supervisors by graduate and post 
graduate students. Research method in this study was grounded theory and systematic interviewing and 
observation were techniques that used to collect data. The statistical population include all students and 
graduates of the department of Agricultural Economics and Development, University of Tehran in 2016. 
Including seven master, twenty PhD students and graduates were selected as study. Sampling method was 
quota and sample selection was confirmatory. NVivo10 software was used to process data. Interviews and 
notes were studied to achieve the grounded theory according to Strauss and Corbin paradigmatic model 
(1999) and coded in three steps. The results showed that personal characteristics and behavior of super-
visors, access and verbal and non-verbal accountability, supervisions’ influence and power in the factory, 
availability, cyber communication and finally, on time, defense up to date and Specialized knowledge and 
skills needed. Reputation Master, Advise and offer students and teachers an important factor in the selec-
tion of supervisors by students. Consequences, satisfactions of thesis committee and applicability findings.    
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