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چکیده
پایاننامه و رساله از مهمترین اجزاء نظام آموزش عالی است و انجام دقیق آن ،به افزایش و توسعه تولیدات علمی در
هر کشوری منجر میشود .رساله دکتری از جوانب گوناگونی قابل بررسی است که یکی از آنها ،توجه به رویکرد
راهنمایی و انجام آن است .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی رویکردهای راهنمایی رساله در مقطع دکتری
و بررسی آن بین دانشجویان در وضع موجود و مطلوب در دانشگاه اصفهان ،بهعنوان یکی از دانشگاههای مادر در ایران
است .روش پژوهش ترکیبی و از نوع اکتشافی است .در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با  27نفر
از مدیران ،معاونان و اعضای هیأت علمی ،دادههای پژوهش گردآوری شده است .در بخش کمی پرسشنامه محقق
ساخته ،بین  97نفر از دانشجویان دکتری که درحال نوشتن پایاننامه هستند ،در سه گروه آموزشی علوم انسانی ،فنی
_ مهندسی و علوم پایه اجرا شده است .روش نمونهگیری در بخش کیفی هدفمند بوده و در بخش کمی از روش
تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است .ارزیابی اعتبار ابزار پژوهش با نظر متخصصان و تحلیل روایی
 CVRانجام شده است .یافتهها نشان داد که در راهنمایی پایاننامه ،درمجموع دو رویکرد فردی و گروهی وجود دارد
که هرکدام با سه روش اجرا میشوند .رویکردهای فردی -1 :دانشجو با یک استاد راهنما و مشاور؛  -2دانشجو با بیش
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از یک استاد راهنما و مشاور؛  -3تشکیل کمیته پایاننامه .رویکردهای گروهی نیز عبارتند از -1 :گروههای پژوهشی
شامل :گروه پژوهشی دو یا چند استاد و خوشه پژوهشی؛  -2آزمایشگاه تحقیقاتی؛  -3هرم پژوهشی استادمحور و هرم
پژوهشی مجموعه گروه آموزشی .تحلیل نتایج در بخش کمی نشان داد که رویکرد فردی بیشتر مورد استفاده بوده و
مورد اقبال دانشجویان نیز هست .بیشترین اختالف وضع موجود و مطلوب درخصوص عضویت در گروههای
پژوهشی هرمی است که بیانگر تمایالت دانشجویان نسبت به رویکرد گروهی است .نتایج تحلیل واریانس و آزمونهای
تعقیبی نیز بیانگر تفاوت قابل مالحظهای بین گروههای علوم انسانی و فنی -مهندسی با علوم پایه در مورد رویکردهای
فردی در وضع موجود و مطلوب است .ازجمله پیشنهادهای پژوهش فراهم کردن زیرساختهای الزم توسط مسئولین
دانشگاهی جهت بکارگیری رویکردهای گروهی در دانشگاهها میباشد.
کلیدواژهها :رویکردهای راهنمایی ،پایاننامههای دکتری ،رویکرد فردی ،رویکرد گروهی

مقدمه
در جهان امروز با توجه به نقش مهم دانشگاه در تقویت نوآوری و رشد اقتصادی ،این نهاد از طرف دولتها مورد
توجه فزایندهای قرار گرفته است (هوتنروت و هنتر .)2020 ،1عالوه بر بعد آموزشی و تربیتی ،یکی از مهمترین وظایف
دانشگاهها ،رسالت پژوهشی آنهاست (همتی و بیات  .)1397از جمله دورههای مهم در آموزش عالی ،دوره دکتری
است .مقطع دکتری یک دوره حداقل سه ساله از مطالعه تمام وقت است که در انتهای آن ،بر تهیه یک رساله جامع
بهعنوان اصل کار دانشجو تاکید میشود .این رساله ظرفیتهای دانشجو بهعنوان یک محقق در باالترین سطح را نشان
میدهد (محمدزاده .)32 :1392 ،مطالعات فراوانی درخصوص دوره دکتری صورت گرفته و کتابهای زیادی نیز در
زمینه چگونگی اخذ مدرك دکتری چاپ شده است (موری2011 ،2؛ روگر2016 ،3؛ نومبر .)2019 ،4پژوهشهای بسیاری
در ارتباط با مراحل اولیه و البته ،اساسی در فرایند تدوین پایاننامه؛ از جمله انتخاب استاد راهنما و موضوع پژوهش
انجام شده است .در بسیاری از کتابها و پژوهشها ،معیارهای انتخاب استاد راهنما (صالحی عمران ،عقدایی و هاشم
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خوانی1390 ،؛ تبریزی و همکاران1392 ،؛ رادافشار ،سبحانی و صادقی1389 ،؛ ری2007 ،1؛ اسمیت ) 2019 ،2و
ویژگیهای استاد راهنمای خوب (دواتی ،رسولی و ارشاد1392 ،؛ امامی و کمالی )1385 ،بررسی شده است .از نظر
سولیوان )2001( 3چگونگی انتخاب استاد راهنما در مراحل تدوین پایاننامه بسیار مهم است .فرایند راهنمایی پایاننامه
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در دوره دکتری است (سوردلیک ،هال ،مک الفین و هوبارد . )2018 ،4میزانی،
خیبری و سجادی ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که بین تواناییهای دانشجو و کیفیت راهنمایی
استادان ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی دانشجویانی که از کیفیت راهنمایی استادان خود راضی بودهاند،
تواناییهای علمی و عملی بیشتری را در خود ادراك میکردهاند.

بیان مساله
چنانکه مالحظه میشود ،پژوهش در دورههای آموزش عالی؛ بهویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی دارای اهمیت
ویژهای است .به همین علت ،کارگزاران این عرصه بهتر است راههای مختلف بهبود در کیفیت انجام آن را به دقت
بررسی کنند .پیشینه پژوهش نشان میدهد ،درمجموع ،پایاننامهها با دو رویکرد فردی و گروهی انجام میشوند که هر
یک دارای مزایا و معایبی هستند .این که کدام رویکرد عملکرد بهتری دارد ،نیازمند شناخت نحوه عمل و ویژگیهای
آن است .با وجود انجام پژوهشهای فراوان در زمینه مراحل مختلف پایاننامه و بررسی کیفیت آن در زمینه فرایند
انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع ،در اکثر موارد معیارها و مالك مورد توجه بوده و روش یا رویکردهای انجام
پایاننامه مورد توجه نبوده است .در زمینه رویکردهای فردی و گروهی و مقایسه آنها ،بهجز چند مورد محدود ،پژوهش
چندانی انجام نشده است .لذا این ضرورت وجود دارد تا ظرفیتهای موجود در رویکردهای فردی و گروهی و
همچنین سایر رویکردهای احتمالی دیگر در ارتباط با میزان کاربرد ،تحقق اهداف و هرچه مفیدتر نمودن پایاننامهها
مورد شناسایی قرار گیرد تا بر اساس تجربههای صورت گرفته بهترین رویکرد در انجام پایاننامههای دانشجویی در
سطح دکتری در رشتههای مختلف (علوم انسانی ،فنی و مهندسی و علوم پایه) شناساییشده و به شکل پیشنهاد به
مراکز مربوط ارائه گردد .به همین علت ،در این پژوهش رویکردهای مختلف انجام رسالههای مقطع دکتری بررسی و
سعی میشود ضمن شناسایی و معرفی رویکردهای قابل اجرا از طریق تحلیل نظر متخصصان ،به بررسی این موضوع
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بپردازیم که این رویکردها تا چه حد در دانشگاه اصفهان به کار گرفته میشود و فاصله وضع موجود و مطلوب از نظر
دانشجویان دکتری در این دانشگاه ،چگونه است.
مبانی نظری پژوهش
پژوهشگران انواع روشهای هدایت و راهنمایی پایان نامه را در ابعاد مختلف که عبارت است از سبک راهنمایی،
نوع ارتباطات و میزان مشارکت بین دانشجو و استاد راهنما مورد بررسی و ارزیابی قرار دادهاند .در این رابطه دی
کلینجن و همکاران )2012( 1در پژوهشی ،ارتباط روابط استاد راهنما و دانشجو را از دو بعد کنترل و وابستگی بررسی
کردند .نتایج نشان داد که کنترل با میزان مشارکت استاد راهنما در یادگیری و رضایت دانشجو ارتباط مثبت داشت؛
یعنی هرچقدر کنترل و نظارت استاد راهنما بیشتر باشد ،میزان مشارکت او در یادگیری و ایجاد حس رضایت بیشتر
است .همچنین ،وابستگی بیشتر با اقدامات نتیجه بخش رابطه داشت؛ یعنی وابستگی بیشتر به استاد راهنما ،باعث
اثربخشی بیشتر در کارها میشود .این محققان در مطالعهای دیگر ( )2013درك دانشجو از بازخورد استاد راهنما را
مورد توجه قرار دادند .آنها دریافتند دانشجویانی که بازخورد مثبت دریافت میکنند و اطالعاتی در باره چیستی گام
بعدی خود دریافت میکنند ،از راهنمایی خود بیشترین رضایت را دارند و احساس میکنند که از استاد راهنمای خود
بیشتر آموختهاند.
در این میان ،برخی از پژوهشها نیز به رویکرد و نحوه راهنمایی پایاننامه پرداختهاند؛ برای مثال ،پژوهش هلفر و
دراو )2019( 2نشان داد دانشجویان دکتری معتقدند که عضویت در تیم راهنمایی برای آنها مفیدتر از وجود یک استاد
راهنما است؛ زیرا این رویکرد به استادان راهنما کمک میکند تا شبکه ارتباطی خود را با سایر همکاران افزایش دهند
و درنتیجه ،طیف نظارت تخصصیتر خواهد بود .گورین و همکاران )2015( 3برای درك بهتر شیوههای نظارت ،آنها
را در سه دسته طبقهبندی میکنند که عبارتند از :شیوه سنتی دونفره استاد و دانشجو ،راهنمایی گروهی که تعدادی استاد
راهنما با یکدیگر کار میکنند ،و نظارت خوشهای با یک استاد راهنما و گروهی از دانشجویان (ص .)108
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گورین و همکاران ( )2011در کارهای پیشین دو شکل از نحوه نظارت را مورد توجه قرار میدهند :نظارت سلسله
مراتبی و نظارت افقی .در شکل سلسله مراتبی ،سرپرست اصلی نقش غالب را ایفا میکند و در اشکال افقی ،قدرت
بین استادان راهنما به اشتراك گذاشته میشود و تیم به صورت مشترك عمل میکنند .راهنمایی فردی پایاننامه شامل
یک استاد راهنما یا گروهی از استادان است که بر یک دانشجو نظارت میکنند (دانلیوی2003 ،1؛ دیث و همکاران،2
2006؛ روبرتسون .)2017 ،3درواقع ،یک فرد یا گروهی از افراد که در یک زمینه پژوهشی تجربه بیشتری دارند ،با
یک نفر که دارای تجربه کمتری است ،در ارتباط هستند (اگنه و مورکستام.)2018 ،4
در دهههای اخیر به نظر میرسد راهنمایی فردی ،زمینه بروز خود را در برابر برخی مدلها از دست داده و در
عوض ،مدلهای راهنمایی که در آنها چندین دانشجو در پروژههای مرتبط؛ اما متفاوت تحت سرپرستی همزمان یک
یا چند استاد راهنما قرار میگیرند و به آن راهنمایی جمعی یا گروهی گفته میشود ،رواج یافته است(سامارا2006 ،؛
نوردنتوف 5و همکاران2013 ،؛ هاکارینن 6و همکاران2014 ،؛ هانچینگ2017 ،7؛ روبرتسون2017 ،؛ انگه و مورکنستان،
 .)2018استفاده از کار گروهى و رویکرد مشارکتى در تدریس و پژوهش ،از اواخر دهه هفتاد میالدى مورد تـوجه
جـدى قـرار گرفت .طى سه دهه گذشته در برخى از دورههاى دانشگاهى از این رویکرد استفاده شده است و بعضى
از دانشگاهیان در بخشى از کار خود در ارتباط مستقیم با استفاده از کار گروهى بودهاند (حسن بیگی.)1388 ،
در بررسی پیشینه پژوهش ،با دو رویکرد فردی و گروهی روبهرو هستیم که بر پایه نظریههای فردگرا و جمعگرا
طراحی شدهاند .افراد با فرهنگ فردگرا 8در تقابل نیازهای خودشان با نیازهای گروه ،نیازهای خودشان را مقدم میدانند؛
اما در مقابل در فرهنگ جمعگرا 9افرادی در جامعه مقبول هستند که مهربان ،بخشنده ،فداکار و کمک کننده به دیگران
هستند .تریندیس )1998( 10نظریهپردازی است که فرهنگهای فردگرا و جمعگرا را مطالعه کرده است .در دیدگاه او
1

Dunleavy
Dysthe & et all
3
Robertson
4
Agné & Mörkenstam
5
Nordentoft
6
Hakkarainen
7
Hutchings
8
individualistic
9
collectivism
10
Triandis
2

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-16

 /6فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره دوم* تابستان 1400

گرایشهای فردگرایانه تعریف از خود ،غیروابسته و بهصورت یک هستی جداگانه ظاهر شده و در روابط بر عقالنیت
تکیه میشود .در مقابل آن ،فرهنگهای جمعگرا از اصولی مانند خود پیوسته با دیگران و پیروی از هنجارهای گروه
پیروی میکنند (بابایی و بارانی .)125 :1398 ،اهمیت فعالیت گروهی در اثربخشی آموزش و پژوهش در نظریههای
مختلف نیز مورد تاکید بوده است .بر اساس نظریههای تبادل ،همکاری بهعنوان ابزاری برای پیشینه سازی منافع اقتصادی
یا روانشناختی محسوب میشود .گروههای مرتبط هنگامی به همکاری تمایل پیدا میکنند که منافع آن از هزینههایش
فراتر باشد .برخی از نظریههای تبادل عبارتند از :نظریههای روانشناسی اجتماعی تبادل ،نظریههای جامعهشناختی تبادل
و نظریه تعامل نمادین .نظریههای تبادل ،برای افرادی که گروهها را برای همکاری گردهم میآورند ،توجیه مناسبی
است (نوروزی و والیتی.)45 :1387 ،
یکی از موارد پژوهش گروهی ،حضور یک استاد راهنما در جمع دانشجویانی است که در حوزه مشابهی پژوهش
میکنند و روش دیگری که بیشتر در میان دانشجویان رشتههای علوم طبیعی انجام میشود ،این است که دانشجویان
در گروههای پژوهشی قرار گیرند (دالمونت 1و همکاران .)2004 ،ویکیال2و همکاران ( )2019در پژوهش خود دریافت
که  67درصد دانشجویان دکتری در رشتههای علوم طبیعی و علوم زیستی از شیوههای جمعی در تحقیقات خود استفاده
میکنند .پژوهش گروهی از طریق تشکیل حلقههای پژوهشی نیز انجام میشود .در این روش ،دانشجویان با عالیق و
موضوعهای پژوهشی مشابه و یا یکسان در گروههایی سازماندهی میشوند؛ بهگونهای که در رسیدن به هدف خود؛
یعنی ارائه دستاورد پژوهشی (مقاله ،طرح یا پایاننامه) بتوانند از یکدیگر حمایت کنند (نامداری .)1390 ،این روش
بهسرعت در نظامهای آموزش عالی پژوهشمحور رشد کرده ،به ایجاد سبکی نوین در آموزش روش تحقیق منجر شد
و طرفداران زیادی پیدا کرد (رینولدز ..)2004 ،3نامداری و همکاران ( )1390معتقدند که با وجود تفاوت بین دانشجویان
گروه حلقههای پژوهشی و گروه عادی در متغیر مهارتهای ارتباطی ،نتایج ،گویای تاثیر روش حلقههای پژوهشی بر
افزایش مهارتهای ارتباطی بوده است.
عسگری و انارکی ( )1388و حسن بیگی ( )1388نقش هدایت و راهنمایی پایاننامهها در گروههای پژوهشی را
مؤثر دانسته و آن را بهعنوان راهبرد موفق در انجام پایاننامه معرفی میکنند .همچنین رومن و نیجویز )2002( 4یک
Delamont
Vekkaila
3
Reynolds
4
Romme & Nijhuis
2
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دستورالعمل اجرایی برای بهبود کیفیت فرایند راهنمایی با عنوان «حلقههای پایاننامه» متشکل از استادان راهنما،
دانشجویان کمک راهنما و دانشجویان در حال نوشتن پایاننامه ارائه میکنند.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سه سؤال زیر است:
 -1از نظر متخصصان ،رویکردهای راهنمایی رسالههای دوره دکتری چه مواردی است؟ (رویکرد کیفی)
 -2از نظر دانشجویان در سه گروههای علوم انسانی ،فنی _ مهندسی و علوم پایه رویکردهای موجود راهنمایی
رسالههای دوره دکتری چه مواردی است؟ (رویکرد کمی)
 -3از نظر دانشجویان در سه گروههای علوم انسانی ،فنی _ مهندسی و علوم پایه رویکردهای مطلوب راهنمایی
رسالههای دوره دکتری چه مواردی است ؟(رویکرد کمی)

روش پژوهش
روش پژوهش ترکیبی 1از نوع اکتشافی متوالی میباشد .در طرح تحقیق اکتشافی هدف اصلی این است که نتایج
حاصل از روش کیفی به ایجاد و شکلدهی روش کمی کمک کند (کرسول .)1391 ،در این پژوهش بدین منظور
استفاده میشود که یافتههای کیفی به ساخت ابزار کمی کمک کند ،همچنین در بخش نتیجهگیری نیز مورد استفاده
قرار میگیرد.
روش تحقیق کیفی در این مطالعه ،پژوهش پدیدارشناسی توصیفی است که تجارب انسانی در باب موضوع
توسط مشارکتکنندگان در پژوهش توصیف میشود .پژوهش حاضر در دانشگاه اصفهان بهعنوان یکی از
دانشگاههای جامع کشور انجام شده است .افراد مورد مطالعه در بخش کیفی ،شامل  27نفر از مدیران گروههای
آموزشی ،معاونان پژوهشی دانشکدهها و اعضای هیأت علمی هستند .روش نمونهگیری در بخش کیفی هدفمند
از نوع زنجیرهای بوده و اجرای مصاحبه تا رسیدن به اشباع داده ادامه یافت .بهعبارتدیگر بهصورت هدفمند
ارزشمندی برخوردار بودند (گال و همکاران .)1393 ،به این دلیل از این نمونهگیری استفاده شد تا افرادی که در

mixed method

1
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حوزه پژوهش و هدایت پایاننامه دارای تخصص بیشتر و صاحبنظر هستند انتخاب شوند .لذا در ابتدا با مسئولین
پژوهشی دانشگاه اصفهان مصاحبه انجام شد و بعد با معرفی سایر افراد از سوی آنان در رشتههای موردنظر،
افرادی که دارای تجربه و دانش بیشتر بودند ،مصاحبههای بعدی شکل گرفت تا اینکه دادههای حاصل از دیدگاه
افراد در مصاحبه شماره  22به اشباع داده رسید و دادههای دریافتی به تشخیص پژوهشگر تکراری بود و نیازی
به مصاحبههای بعدی نبود .برای جمعآوری اطالعات کیفی ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته با پژوهشگران برجسته،
مدیران گروه و استادان باتجربه در تدریس روش تحقیق استفاده شده است .جدول شماره  1سنخ شناسی مصاحبه
شوندگان را نشان میدهد.
جدول  -1سنخ شناسی مصاحبه شوندگان
ردیف

رشته

مرتبه

محل اخذ

سابقه

پایاننامه دکتری

پست سازمانی

مدرك
2

علوم پایه

دانشیار

ایران

12

6

عضو هیئتعلمی

3

فنی و مهندسی

دانشیار

ایران

17

10

مدیر گروه

4

علوم پایه

دانشیار

ایران

16

4

عضو هیئتعلمی

5

علوم انسانی

دانشیار

امریکا

28

8

عضو هیئتعلمی

6

علوم انسانی

دانشیار

انگلیس

22

14

مدیر گروه

7

علوم انسانی

دانشیار

ایران

9

3

عضو هیئتعلمی

8

علوم انسانی

استادیار

ایران

5

0

معاون پژوهشی

9

علوم انسانی

دانشیار

ایران

26

10

عضو هیئتعلمی

10

فنی و مهندسی

دانشیار

فرانسه

20

5

عضو هیئتعلمی

11

فنی و مهندسی

استاد

ایران

14

3

عضو هیئتعلمی

12

فنی و مهندسی

دانشیار

انگلیس

23

2

عضو هیئتعلمی

13

علوم انسانی

دانشیار

کانادا

9

4

عضو هیئتعلمی

14

علوم پایه

دانشیار

ایران

9

3

مدیر گروه

15

علوم انسانی

استاد

استرالیا

30

15

عضو هیئتعلمی

16

علوم انسانی

استادیار

استرالیا

12

-

عضو هیئتعلمی

17

علوم پایه

دانشیار

ایران-امریکا

10

3

عضو هیئتعلمی

18

فنی و مهندسی

استادیار

ایران

6

2

عضو هیئتعلمی

19

علوم انسانی

استادیار

ایران

6

-

عضو هیئتعلمی
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علوم انسانی

دانشیار

ایران

16

10

مدیر گروه

21

فنی و مهندسی

استادیار

کانادا

8

5

عضو هیئتعلمی

22

فنی و مهندسی

استاد

استرالیا

22

7

عضو هیئتعلمی

23

فنی و مهندسی

دانشیار

استرالیا

15

5

عضو هیئتعلمی

24

علوم پایه

استاد

کانادا

20

20

عضو هیئتعلمی

25

فنی و مهندسی

دانشیار

امریکا

10

3

معاون پژوهشی

26

علوم پایه

دانشیار

انگلیس

15

6

عضو هیئتعلمی

27

علوم انسانی

دانشیار

ایران

17

-

مدیر گروه

روش اعتباریابی دادهها ،بازبینی مصاحبهها توسط مشارکتکنندگان بوده است .در تجزیه و تحلیل اطالعات
مربوط به یافتههای کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده گردید .بر این اساس مضامین به سه دسته -1 :مضامین
پایه -2 ،مضامین سازمان دهنده (مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و  -3مضامین فراگیر
(مضامین عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) طبقه بندی گردید.
روش تحقیق در قسمت کمی ،از نوع مطالعه زمینهیابی بوده است .جامعه آماری شامل دانشجویان دکتری
در سه گروه آموزشی از بین ورودیهای  93و  94به تعداد  111نفر بودند که بر اساس جدول مورگان حجم
نمونه  86نفر بهدست آمد .برای امکان مقایسه بین گروهها در آزمونهای آماری و افزودن به اعتبار دادهها ،پرسشنامه
بین  95نفر از دانشجویان دکتری که اکثر آنها در حال نوشتن پایاننامه بوده و یا فارغ التحصیل شده بودند ،به
صورت تصادفی اجرا شد .در روش نمونهگیری ،از تصادفی طبقهای متناسب با حجم استفاده شد و پرسشنامه
محقق ساخته با دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان دوره دکتری در رشتههای مختلف (علوم انسانی ،فنی _
مهندسی و علوم پایه) اجرا شد .در جدول  2توزیع فراوانی افراد جامعه و نمونه به تفکیک رشتهها ارائه شده
است.
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جدول  -2توزیع فراوانی افراد جامعه و نمونه به تفکیک رشته ها
جامعه

نمونه

رشته تحصیلی
علوم انسانی

55

37

فنی و مهندسی

40

28

علوم پایه

30

30

کل

125

95

تحلیل اطالعات کمی با استفاده از نرم افزار  SPSSدر سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .روایی سؤالهای
پرسشنامه توسط  10نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و دانشجویان دکتری ارزیابی و تایید شد .عالوه
بر این ،روایی محتوا  )CVR(1برای بازآزمایی پرسشنامه محاسبه شود .به این منظور ،پرسشنامه برای  14نفر از استادان
و متخصصان حوزه برنامه درسی ،شامل  5نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و  9نفر از دانشجویان دکتری برنامهریزی
درسی ارسال و از آنها درخواست شد که درخصوص  59زیرشاخص پرسشنامه بهصورت «ضروری است»« ،ضروری
نیست؛ ولی مفید است» و «ضرورتی ندارد» پاسخ دهند .پس از بررسی اطالعات و محاسبه مقدار 54 ،CVR
زیرشاخص که مقدار  CVRآنها بین صفر و  0/51بود ،مورد پذیرش قرار گرفت .این عدد با توجه به تعداد اعضای
 14نفره پانل متخصصان از جدول الوشه 2استخراج شد .به دلیل نبود مجموعهای از سؤالها برای معرفی یک گویه و
همراستا نبودن گویهها ،پایایی در پرسشنامه بررسی شد.

یافتهها
سؤال اول :شناسایی رویکردهای مختلف راهنمایی پایاننامه
یافتههای حاصل از این پژوهش بعد از حذف مضمونهای مشترك  20مضمون مفهومی است که حاکی از
رویکردهای راهنمای پایان نامه است .این مفاهیم تحت سه عنوان کلی مضامین پایه (مصادیق و نکات کلیدی در هر

)Content Validity Ratio (CVR
2 Lawshe
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مضمون سازمان دهنده) ،سازمان دهنده (هشت رویکرد در راهنمایی پایان نامه) و فراگیر (رویکرد فردی و رویکرد
گروهی) انتخاب گردید .در ادامه مضامین استخراج شده در جدول  3تحلیل مضمونها ارائه شده است.
جدول  -3تحلیل مضامین پژوهش
مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

سازمان دهنده سطح اول
رویکرد فردی

سازمان دهنده سطح دوم

دانشجو با یک استاد راهنما و مشاور
دانشجو با بیش از یک استاد راهنما و
مشاور
تشکیل کمیته پایان نامه
گروه پژوهشی

رویکرد گروهی

گروه پژوهشی دو یا چند استاد
خوشه پژوهشی

آزمایشگاه تحقیقاتی
هرم پژوهشی

هرم پژوهشی استاد محور
هرم پژوهشی مجموعه گروه آموزشی

کالن پروژه از درون
کالن پروژه از بیرون

الف -رویکرد فردی :رویکرد فردی از نظر نحوه راهنمایی به سه دسته تقسیم میشود:
 -1دانشجو با یک استاد راهنما و مشاور :در برخی موارد ،بر اساس روال گروه آموزشی ،دانشجو با انتخاب
استاد راهنما وارد فرایند پایاننامه میشود و پس از انتخاب موضوع با توجه به موضوع انتخاب شده ،یک نفر را که در
زمینه موضوع تخصص دارد از داخل گروه آموزشی و یا از خارج آن (از دانشکده یا دانشگاهی دیگر) بهعنوان مشاور
پژوهش انتخاب کرده و پایاننامه خود را انجام میدهد.
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نمودار شماره  :1رویکرد دانشجو با یک استاد راهنما و مشاور

 -2دانشجو با بیش از یک استاد راهنما و مشاور :از آنجا که بعضی از رشتهها به صورت میان رشتهای تعریف
شدهاند حل مسائل در آنها به تخصصهای مختلف نیاز دارد؛ بنابراین ،در انجام پایاننامهها دیده میشود که گاهی یک
دانشجو موضوع خود را با چند استاد راهنما و مشاور پیگیری میکند .در این رابطه فرد شماره  1با  18سال سابقه
تدریس چنین اظهار نظر میکند« :در شاخههای علوم انسانی به دلیل اینکه یک جور رابطه میان اجزای مختلف از
تخصصهای گوناگون هست ،یک دانشجو زیر نظر چند استاد ممکن است کار کند .اینجا چون مسأله چنین است که
در شاخههای علوم انسانی برخالف علوم طبیعی رابطه بین رشتههای مختلف خیلی خیلی زیاد است؛ یعنی اگر کسی
میخواهد بگوید من در علوم تربیتی سررشته دارم ،حتماً باید مبانی فلسفی کارش را بداند؛ یعنی مقداری فلسفه و
تاریخ بداند ،بنابراین ،کسی نمیتواند بگوید فردی که در علوم تربیتی دارد کار میکند ،فقط علوم تربیتی کار کند و
کاری به دانشهای دیگر نداشته باشد .در شاخه علوم انسانی شاید عکس آن چیزی باشد که در شاخههای علوم تجربی
هست؛ یعنی با کار گروهی به معنی این که چند استاد یک پایاننامه را با هم مدیریت میکنند ،نتیجهای که گرفته
میشود ،یک نتیجه جامع االطراف است و وقتی که نتیجه جامع االطراف در علوم تربیتی ایجاد بشود ،قطعاً تاثیرگذاری
آن در اجتماع باالست» .در این زمینه ،برخی نیز معتقدند پایاننامه دکتری به خاطر اهمیتی که در حل مسائل و گسترش
مرزهای علمی دارد ،باید با بیش از یک استاد راهنما هدایت شود تا بتوان از تخصص بیشتری در آن بهرهمند شد.
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 -3تشکیل کمیته پایاننامه :یکی از رویکردهای دیگری که وجود دارد و  5نفر ( 20درصد) از مصاحبه شوندگان
بر آن تاکید داشتند ،این است که از همان ابتدا که دانشجو برای دوره دکتری پذیرفته میشود ،کمیتهای با عنوان کمیته
پایاننامه برای آن تشکیل میشود که سه ،چهار یا پنج نفر عضو دارد و با توجه به موضوعی که عنوان پایاننامه انتخاب
میشود ،یکی از این چند نفر سمت استاد راهنمایی او را به عهده میگیرند و بقیه بهعنوان مشاور یا داور هستند.
در تمام طول زمان انجام پایاننامه ،دانشجو با تمام اعضای این کمیته در ارتباط است و داوری و ارزیابی کارهای
پژوهشی از همان ابتدا شروع میشود و فقط به روز دفاع از پایاننامه موکول نمیشود .موضوع براساس پیشینه تحصیلی
و عالقه شغلی دانشجو در آینده انتخاب میشود و دانشجو با راهنمایی کمیته ،درسهای مرتبط با پایاننامه خود را
میگذراند و در همایشهای مرتبط برای کسب اطالعات بیشتر شرکت میکند (مصاحبه شونده  .)5در این مورد ،فرد
شماره  5که  28سال سابقه تدریس دارد و پایاننامه دکتری خود را در امریکا زیر نظر کمیته به انجام رسانده ،اظهار
میدارد« :من فکر میکنم روشی که دانشجو از بدو ورود با کمیته پایاننامهها کار میکند ،روش منطقیتری است؛ چون
این کمیته عالوه بر اینکه در انتخاب موضوع و کارهای پژوهشی دانشجو نظارت دارند ،درطول تحصیل هم او را
هدایت میکنند تا درسهای مرتبط با موضوع پایاننامه را بگیرد و کارهای پژوهشی و علمی خود را در چارچوب
همان عنوان انجام دهد؛ به گونهای که یک دانشجو وقتی که روز دفاع از پایاننامهاش فرا میرسد ،واقعاً اطالعات جامع
و عمیقی از این موضوع دارد و روز دفاع مانند یک متخصص که همه مخاطبان میتوانند از نظرات تخصصی او استفاده
کنند میتواند کار خودش را انجام دهد».
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نمودار شماره  :3رویکرد تشکیل کمیته پایاننامه
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ب -رویکرد گروهی :رویکردهای گروهی به روش اجرای آن دسته از پایاننامهها گفته میشود که در آن موضوع
پژوهش به صورت مستقل نیست و به صورت جزئی از یک کل در نظر گرفته شده و با پژوهشهای دیگر در گروه
خود در ارتباط است .اجرای این گونه پایاننامهها را میتوان به سه صورت دستهبندی کرد ،که در ادامه توضیحاتی
درباره آنها ارائه میشود:
 -1گروههای پژوهشی :این روش به دو نوع گروه پژوهشی دو یا چند استاد و خوشه پژوهشی تقسیم میشود:
گروه پژوهشی دو یا چند استاد :در این گروهها معموال دو استاد با هم کار میکنند و مجموعهای از دانشجویان
دکتری ( 4یا  5نفر) زیر نظر هر دو نفر آنها هستند ،که اینها چارچوبهای پایاننامههایشان نزدیک به هم است و با هم
تعامل دارند؛ اما هرکدامشان هم کار خودشان را دارند انجام میدهند و آن دو استاد هدایت کلی این مجموعه را بهعهده
میگیرند (مصاحبه شونده .)9
این رویکرد توسط  10نفر ( 37درصد) از مصاحبهشوندگان مطرح شد که برای نمونه فرد شماره  9با  26سال
سابقه تدریس و راهنمایی  10پایاننامه دکتری در این باره میگوید« :گاهی وقتها یک موضوعی هست که مورد نظر
چند استاد است و آنها به نتیجه رسیدهاند که با هم آن کار را انجام دهند .ایده از چند نفر است که آنها به اصطالح
نشستهاند و با هم به این نتیجه رسیدهاند که این کار را انجام بدهند ،بعد گفتهاند خوب ،کار را به دانشجویمان میدهیم،
خودمان هم دوتا دوتا راهنمایش میشویم .هر رسالهای را دوتا راهنما میگیرند .راهنمای اول و دوم ،کار مشترکی بین
استادهاست؛ ولی توسط دانشجو انجام میشود».
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نمودار شماره  :4گروه پژوهشی دو یا چند استاد
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خوشه پژوهشی :خوشه پژوهشی یا قطب علمی که مورد تاکید  13نفر ( 48درصد) از مصاحبهشوندگان بود،
مجموعهای متشکل از یک یا چند تا استاد با مرتبههای علمی مختلف است؛ یعنی استاد تمام ،دانشیار و استادیار به
انضمام مجموعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی این استادان ،یک خوشه پژوهش میشوند .هر خوشه پژوهشی یک
نقشه راه دارد و به هر خوشه پژوهشی فضایی اختصاص داده میشود .در این سیستم دانشجو به خوشه منتسب میشود.
رهبر خوشه که متخصصترین فرد است ،یک استادتمام یا دانشیار است و در آن خوشه مسئولیت برنامهریزی و منتسب
کردن دانشجویان به پروژهها را به عهده دارد .خوشه بر اساس هدف پژوهشی که دارد ،تعدادی پروژه دارد که
مجموعهای از این پروژهها درنهایت هدف تحقیقات راه قرار میگیرند .دانشجو بر اساس توانایی و عالقهاش به پروژهها
منتسب میشود و استادان هم به پروژهها منتسباند (مصاحبه شونده  2با  12سال سابقه تدریس و راهنمایی  6پایاننامه
دکتری)؛ یعنی ممکن است یک استاد در سه پروژه و یک دانشجو در دو پروژه باشد؛ یعنی فضایی که پروژه کامالً
محوریت دارد ،نه دانشجو و استاد .بعد بر اساس اینکه چقدر محوریت دارند؛ چه استاد و چه دانشجو ،در مقاالت به
ترتیب نامشان مشخص میشوند.
در این خوشهها فضا به سمتی میرود که یک دانشجو در یک پروژه محور باشد؛ زیرا استادان بیشتر نقش مشاور
یا کمککننده و مدیریت کننده را ایفا میکنند و اصل بار پروژه بر دوش دانشجوست .خوب ،یک دانشجو میتواند در
یک یا دو پروژه محور باشد و بعد که این پروژه ها انجام شد ،گزارش انجام این پروژه یا پروژهها ،پایاننامه دانشجو
میشود .درواقع ،پایان پروژه به معنای پایان تحصیالت دانشجوست (مصاحبه شونده .)3
یک خوشه پژوهشی ،هدف تحقیقاتیای تعریف میکند که بر اساس مسائل بیرون و واقعی باشد؛ یعنی اصالً این
هدف یک هدف فضایی نیست .فرد شماره  3در سمت مدیر گروه با  17سال سابقه تدریس و راهنمایی  10پایاننامه
دکتری در این مورد میگوید:
متاسفانه ،االن این گونه است که میآییم میگوییم فالن مسأله را حل کنیم .حاال این مسأله ،مسأله چه کسی است؟
خودمان هم نمیدانیم! در خوشههای پژوهشی باید سعی شود مسائل ،مسائل بیرون باشد .وقتی مسأله بیرون بود؛ یعنی
آلودگی هوا داریم .این آلودگی هوا مسأله بسیار بزرگی است و ریزمسألههایش میتواند کوچک باشد .به هر حال ،یکی
از ماموریتهای دانشگاه این است که مشکالت جامعه را با بودجههای پژوهشی که اختصاص پیدا میکند و به این
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ما در صنعتمان یا در جامعه میبینیم که چنین معضلی وجود دارد و برای این معضل باید برنامهریزی کنیم؛ مثالً
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خوشهها میرود ،حل کند .دانشگاهها مسائل جامعه را استخراج و حل میکنند .ممکن است این مسائل بیرونی ،حامی
بیرونی هم داشته باشد که در این صورت به این خوشهها گرانت میدهند؛ یعنی سرمایهگذاری میکنند .صنعت ما،
ارگانهای ما و نهادهایی که با حل مسائل درگیر هستند ،میآیند میگویند فالن خوشه دارد روی این مسأله کار میکند.
پس ما باید به آن بودجه پژوهشی بدهیم و براین اساس ،با بودجههایی که مصوبه دولت است ،از آن حمایت میکنند.

نمودار شماره  :5خوشه پژوهشی

 -2آزمایشگاه تحقیقاتی :معموالً چند استاد که زمینه کار مرتبط دارند ،یک آزمایشگاه تحقیقاتی میگیرند و دانشجویان
دکتری ،ارشد و دانشجویان کارشناسی آنها که پروژههای کوچکتر انجام میدهند ،به آن آزمایشگاه متصل هستند.
بنابراین ،یک آزمایشگاه تحقیقاتی ،مجموعهای از محققان در سطوح مختلف است که معموالً استادان و محققان ارشد،
اهداف بلندمدت را تدوین میکنند و جهتدهیهای کالن را انجام میدهند .دانشجویان دکتری آن اهداف را به مسائل
ریزتر تبدیل میکنند و آنها را در قالب رساله حل میکنند و برای اینکه به نتیجه برسند ،ریزمسألههایی را استخراج و
بررسی آنها را به دانشجویان ارشدشان واگذار میکنند .دانشجویان ارشد وارد صحنه میشوند و مسائل ریز را حل
میکنند؛ بنابراین ،مجموعهای شکل میگیرد که در الیههای مختلف افراد وظیفه مشخصی دارند که با یکدیگر همکاری
کنند و بعالوه ،در هرحال خود این کار باعث میشود که توان زیاد و متمرکزی روی یک مسأله گذاشته شود(مصاحبه
شونده  .)3خود نفس کار گروهی باعث میشود که افراد به کار عالقهمند بشوند ،پیشرفت در کار را ببینند ،تشویق
رویکرد را مورد توجه قرار دادند و از این میان ،مصاحبه شونده شماره  3که پستهای مدیریتی در دانشگاه را نیز
تجربه کرده است ،درخصوص آزمایشگاه تحقیقاتی میگوید« :آزمایشگاههایی باشند که دانشجویان دکتری جای
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بشوند ،سرخورده و افسرده نشوند و بتوانند کارها را به نتیجه برسانند 20 .نفر ( 74درصد) از مصاحبهشوندگان این
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مشخصی داشته باشند و ساعت  8صبح وارد آنجا شوند تا  4عصر کار کنند ،با یکدیگر تعامل داشته باشند و این تیم
هدف بسیار نزدیک به هم داشته باشند .درواقع ،چهار ،پنج دانشجوی دکتری که در آزمایشگاه تحقیقاتی هستند،
حوزههای مختلف یک موضوع را دارند کار میکنند .بنابراین ،اینجا همافزایی فوقالعاده ایجاد میشود ،پیشرفت
یکدیگر را میبینند ،همکاری و رقابت میکنند و در یک فضای علمی تبادل فکر و اندیشه میکنند ،به یکدیگر کمک
میکنند و قطعاً این گونه کارها خیلی بهتر پیش میرود» .فرد  21که درجه دکتری خود را در کانادا دریافت کرده و
سابقه راهنمایی پنج پایاننامه دکتری را دارد ،در مورد جلسههای گروهی آزمایشگاههای تحقیقاتی آنجا میگوید:
«دانشجوی دکتری با استادیار یا دانشیار ،هر هفته جلسه داشت و ماهی یک بار هم با استادتمام جلسه داشت».

نمودار شماره  :6آزمایشگاه تحقیقاتی

 -3هرم پژوهشی :در پروژههای هرمی یک فرد با توجه به تخصص خود در راس یک گروه به اتفاق زیرمجموعه
خود ،پروژههای پژوهشی را که در ماموریت خود دارند ،انجام میدهند .هرمهای پژوهشی که گاهی آن را کالن پروژه
نیز مینامند ،از نظر وسعت و اعضا به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
هرم پژوهشی استادمحور :گاهی هر یک از استادان گروه به اتفاق دانشجویان ارشد و دکتری خود در یک زمینه
دانشجویان ارشد و دکتری تحت راهنمایی یک استاد انجام میگیرد .این گونه هرمهای پژوهشی به شکلگیری یک
سلسله پژوهشهای مرتبط به هم برای یک متخصص منجر میشود .کار هر دانشجو مانند زنجیر به فرد قبل و بعد از
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خود مرتبط و متصل است .اعضای هرم در جلسات هفتگی و ماهانه در کنار یکدیگر قرار گرفته ،گزارش کار میدهند
و در جریان کار یکدیگر نیز قرار میگیرند (مصاحبه شونده  ،25معاون پژوهشی با  10سال سابقه تدریس مورد توافق
 12نفر ( )44%از شرکتکنندگان).

نمودار شماره  :7هرم پژوهشی استاد محور

 هرم پژوهشی مجموعه گروه آموزشی :هرم یا مخروط پژوهشی روشی است که دارای رأس (مدیرگروهپژوهشی) ،میانه (که هم با رأس ارتباط دارد و هم با قاعده) و قاعده است .در قاعده نوعاً اگر کسی به اصطالح پیش
از این پژوهشی در رابطه با دستور کار هرم انجام نداده باشد ،قرار میگیرد .به همین جهت ،دانشجویان فوقلیسانس و
دانشجویان دکتری که در این زمینه کار نکردهاند ،در این قاعده میآیند .دانشجویان دکتری اگر در این زمینه کار کرده
باشند ،در میانه راه میآیند و استاد فرصت مطالعاتی ،استادیار تازه استخدامشده یا پژوهشگر پسادکتری ،اگر در این
زمینه پژوهشی کرده باشند ،همگی در میانه قرار میگیرند .کسی که آن باالست ،فکر اصلی را ارائه میدهد و رهبری
می کند که معموال یک استاد برتر در حوزه مورد نظر است .بنابراین ،شبیه یک مخروط ،جریان فکر ،کار و یافتهها ،در
از مصاحبهشوندگان).

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-08-16

این مخروط جابهجا میشود (مصاحبه شونده  ،27مدیرگروه با 17سال سابقه تدریس مورد تاکید  20نفر ( 74درصد)
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معموالً کسانی که مخروطی کار میکنند ،جلسات هفتگی پیوسته دارند تا افرادی که در سطح مخروط هستند ،به
سادگی جابهجا بشوند و دانششان نقطهای نباشد؛ بلکه دانش جمعی باشد .طبیعی است که هرکسی نمیتواند بر پژوهشی
که در آن گروه انجام میشود ،تسلط کامل داشته باشد ولو آن پژوهشگاه؛ ولی آگاهی از پژوهشهایی که انجام میشود،
باعث ایجاد خالقیت در نقطهای که هستند ،میشود .فرد شماره  24با  20سال سابقه تدریس و هدایت  20پروژه دکترا
در باره روش مخروطی میگوید:
اگر مسأله جدیدی در مخروطها بیاید ،در یک جریان مخروطی قرار میگیرد که هم به پایین داده میشود و هم
به باال« .به پایین داده میشود»؛ یعنی به دانشجویان گفته میشود این مقاله را بخوانید و هرکس در مدت  2دقیقه نظرش
را بدهد .این هم چون یکی از امور پژوهشی همین جلسات هفتگی یکی از کارهایش این است .خود استاد هم که
مقاله را بهدقت میخواند ،یا یک پسادکتری را که تازه وارد این مخروط شده ،میگمارند تا روی این مسأله خاص که
بیرون از موضوعات ماست ،البته بیرونِ بیرون که نمیتواند کار کند ،متفاوت است؛ ولی مرتبط است ،روی این کار کند
و ببیند که چگونه میتواند به پژوهشهای موجود در حوزه فعالیت آنها مرتبط شود.
بهطور خالصه ،در هرمهای پژوهشی یک استادتمام در راس هرم است که ریشه اصلی موضوع را تعریف میکند
و بعد زیرمجموعه این استاد چند دانشیار هستند .زیرمجموعه این چند دانشیار ،چند استادیار و زیرمجموعه استادیارها
نیز دانشجویان دکتری و ارشد هستند که همه اینها از یک راس تغذیه میشوند و پژوهشهای آنها قطعههای یک پازل
را در کنار هم تشکیل میدهد.
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نمودار شماره  :8هرم پژوهشی مجموعه گروه آموزشی

از نظر ماموریتهای در دست اجرا نیز کالن پروژهها به دو گروه کالن پروژه از درون و بیرون تقسیم میشوند.
 کالن پروژه از درون :در این مورد در گروه آموزشی برای هر ورودی یک کالن پروژهای پیشنهاد میشود کهدانشجویان اجزا و قطعات یک پازل را باید تکمیل کنند .این گونه پروژهها با حمایت گروه آموزشی و در جهت هدفدار
نمودن هرچه بیشتر پایاننامهها و پرهیز از پراکندهکاری در گروهها طراحی میشود (مصاحبه شونده  27و  7با  9سال
سابقه تدریس).
 کالن پروژه از بیرون :در این گونه پروژهها که بیشتر در رشتههای فنی_ مهندسی دیده میشود ،پروژه توسطیک سازمان خارج از دانشگاه پیشنهاد شده و از حمایت مالی آن سازمان نیز برخوردار است و بیشتر برای حل مسائل
آن سازمان ،طراحی و اجرا میشود (مصاحبه شونده .)3
سؤال دوم :مقایسه رویکردهای موجود در راهنمایی رسالهها در سه گروه علوم انسانی ،فنی _ مهندسی و
علوم پایه

صورت کمی ارزیابی شد .لذا در این قسمت دادههای کمی مورد بررسی قرار میگیرند .در راستای بررسی و مقایسه
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برای پاسخ به سؤال دوم و سوم با توجه به یافتههای کیفی ،پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و نظر دانشجویان به
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رویکردهای موجود در راهنمایی رسالهها ،رویکردهای فردی و گروهی در قالب پنج رویکرد از دانشجویان مورد سؤال
قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی پاسخدهندگان در سه گروه در جدول شماره ( )4ارائه شده است.
جدول  -4بررسی میانگین وضع موجود و مطلوب و اختالف آن در میان همه شرکتکنندگان

چنانکه دادههای جدول نشان می دهد ،در وضعیت موجود سؤال اول با میانگین  3/36و انحراف معیار 1/12
باالترین میانگین است و پایینترین میانگین به سؤال چهارم تعلق دارد که دارای میانگین  1/88و انحراف معیار 1/09
است؛ به این معنی که در شرایط موجود انتخاب یک استاد راهنما و یک مشاور نسبت به سایر رویکردها کاربرد
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بیشتری دارد و عضویت در گروه پژوهشی با حضور چند استاد با یک دانشجو از کمترین میزان برخوردار است.
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در بین گروههای مختلف باالترین میانگین ( )3/67در مورد سؤال اول به گروه علوم انسانی تعلق دارد و در سؤال
چهارم نیز کمترین میانگین ( )1/66مربوط به گروه علوم انسانی است .بدین ترتیب ،در گروه علوم انسانی نسبت به
سایر گروهها بیشتر رویکردهای فردی کاربرد دارد.
سؤال سوم :مقایسه رویکرد مطلوب در راهنمایی رسالهها در سه گروه علوم انسانی ،فنی _ مهندسی و علوم
پایه
بررسی دادههای جدول شماره ( )4در مورد وضعیت مطلوب نشان میدهد که رویکرد اول با میانگین  3/85و
انحراف معیار 1/02بیشترین میانگین و سؤال  2و  4با میانگین  2/93و انحراف معیار  1/12و  1/14کمترین میانگین
را دارد .نکته قابل توجه این که نتایج در هر دو حالت یکسان است و این نشان میدهد که ترجیحات دانشجویان با
شرایط موجود مطابقت دارد .در مقایسه گروهها ،گروه علوم پایه نسبت به سایر گروهها در سؤال اول از میانگین ()4/07
باالتر برخوردار بوده و کمترین میانگین ( )2/56را علوم انسانی در ارتباط با سؤال دوم دارد.
تفاوت بین وضع موجود و مطلوب ،بیانگر اختالف بین این دو حالت است که نشان میدهد بین ترجیحات
دانشجویان ،با آنچه در حال اجراست ،فاصله وجود دارد .این اختالف در رویکرد شماره  5با اختالف  1/65بیشترین
میزان را دارد و نشان میدهد اگرچه در حال حاضر کمتر به وجود گروههای پژوهشی پرداخته شده ،دانشجویان تمایل
دارند که در انجام پایاننامهها این رویکرد بیشتر استفاده شود .در دو رویکرد عضویت در زیرمجموعه یک استاد و
عضویت یک دانشجو در گروه استادان راهنما نیز اختالف یک ،نشاندهنده اقبال دانشجویان به تمرکز چند ذهن بر
پایاننامه برای بهرهمندی بیشتر و به دست آوردن نتایج کاملتر است.
توجه به تفاوت میانگین وضعیت موجود و مطلوب در بین گروهها نشان میدهد که اختالف موجود در مورد
رویکرد مطرح شده در سؤال  5در گروه علوم پایه با اختالف  1/82و علوم انسانی با اختالف  1/71بیشترین میزان
است که نشان میدهد فاصله بین وضعیت موجود در این گروهها و تمایالت دانشجویان در این زمینه بیشتر است و
رویکرد دوم در بین گروههای فنی _ مهندسی( )-0/45و علوم انسانی ( )-0/35با توجه به میزان اجرا از طرفداران
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کمتری برخوردار است.
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برای بررسی اختالف موجود بین گروههای آموزشی ،از تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج آزمون لوی در مورد
همگونی واریانسها در مورد سؤال  4و  5تایید نشد؛ بنابراین ،آزمونهای پارامتریک در مورد آنها قابل اجرا نیست.
اجرای آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس 1در مورد سؤال  4و  5نیز معنادار نبود که بیانگر عدم اختالف بین سه گروه
آموزشی در این سه رویکرد است .نتایج تحلیل واریانس در مورد سؤال  1تا  3در جدول شماره ( )5قابل مالحظه
است.
جدول  -5تحلیل واریانس

نتایج حاصل ،نشان دهنده وجود اختالف در مورد سؤال دوم در هر سه حالت وضع موجود ،مطلوب و اختالف
بین این دو حالت است .همچنین ،سؤال سوم در مورد وضع موجود ،وجود تفاوت بین گروهها معنادار شده و سؤال
اول نیز در اختالف وضع موجود و مطلوب ،معنادار دیده میشود .برای پیدا کردن این اختالف ،آزمون تعقیبی دانکن

2

در مورد آن انجام شد .نتایج آزمون نشان داد که در مورد سؤال اول ،بین گروههای علوم انسانی و علوم پایه در وضع
موجود و در اختالف بین دو حالت ،تفاوت وجود دارد .در مورد سؤال دوم در وضع موجود بین گروه علوم پایه و
فنی _ مهندسی ،در وضع مطلوب بین گروه علوم انسانی و علوم پایه ،و در اختالف بین دو حالت بین علوم انسانی و
فنی_ مهندسی با علوم پایه اختالف وجود دارد .در مورد سؤال سوم نیز در وضع موجود بین دو گروه علوم انسانی و

Kruskal-Wallis
Duncan

1
2
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فنی _ مهندسی با علوم پایه اختالف دیده میشود.
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بحث و نتیجهگیری
انتخاب استاد راهنما یکی از مهمترین تصمیمات در برنامه ریزی برای انجام رساله دکتری محسوب میشود.
دکتری یک پروژه انفرادی نیست؛ بلکه یک دوره آموزشی برای محققان است .استاد راهنما عالوه بر عنوان و
روششناسی پژوهش ،چاپ و انتشار آثار علمی و شرکت در کنفرانسها ،در شغل آینده دانشجو نیز مؤثر است
(محمودزاده.)1392 ،
نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان میدهد که در راهنمایی پایاننامهها ،بهطور کلی دو دسته رویکرد فردی و
گروهی قابل شناسایی است .رویکردهای فردی شامل سه روش است که عبارتند از -1 :دانشجو با یک استاد راهنما و
مشاور؛  -2دانشجو با بیش از یک استاد راهنما و مشاور؛  -3تشکیل کمیته پایاننامه .در رویکردهای فردی عمده کار
توسط داشجو و استاد راهنما صورت میگیرد و امکان بحث و تبادل نظر و مقایسه کار با سایر پژوهشهای در سطح
خود کمتر فراهم میگردد .اما در رویکردهای فردی به لحاظ اینکه عمده کار با مشارکت مستقیم دانشجو به طور مستقل
صورت میگیرد توانایی او در ساخت و پرداخت یک مساله پژوهشی و بررسی راههای برون رفت از مساله را تقویت
می نماید .رویکردهای فردی طرح شده در این پژوهش با رویکردهایی کالسیک دانلیوی ( )2003همسو و هماهنگ
است .در رویکردهای کالسیک دانشجو با یک یا دو استاد راهنما و یا کمیته پایاننامه پژوهش خود را انجام میدهد.
گورین و همکاران ( ،)2015روبرتسون ( )2017و اگنه و مورکنستان ( )2018نیز ،رویکرد دانشجو و استاد را بهعنوان
رویکرد فردی بررسی کردند .رویکردهای گروهی نیز با سه عنوان معرفی شده است -1 :گروههای پژوهشی با
زیرمجموعه گروه پژوهشی دو یا چند استاد و خوشه پژوهشی؛  -2آزمایشگاه تحقیقاتی؛  -3هرم پژوهشی یا رویکرد
مخروطی به دو صورت هرم پژوهشی استادمحور و هرم پژوهشی مجموعه گروه آموزشی .البته ،پژوهشهای هرمی یا
بهعبارتی ،کالن پروژهها از حیث ماموریت در دست اجرا به دو دسته کالن پروژه از بیرون و کالن پروژه از درون
تقسیم میشوند .در رویکردهای گروهی عموما برخالف رویکردهای فردی ،بیش یک یا دو فکر در جریان پژوهش
دخالت دارد و اعضای گروه پژوهش در مراحل مختلف از طریق جلسات هماهنگی و هم فکری پیشرفت پروژههای
مرتبط با یک موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و مشکالت احتمالی را از طریق بررسی آراء و ارائه راهکار توسط
( )2011نیز بر رویکرد هرم پژوهشی با عنوان نظارت سلسله مراتبی و رویکرد خوشه پژوهش با عنوان نظارت افقی
تاکید شده است .همچنین ،راهنمایی گروهی بهوسیله استادان راهنما توسط سامارا ( ،)2006نوردنتوف و همکاران،
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اعضای گروه که خود زمینه هم افزایی را در گروه فراهم می کند ،مرتفع می نمایند .در پژوهش گورین و همکاران
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()2013؛ هاکارینن و همکاران ()2014؛ هانچینگ ()2017؛ روبرتسون ()2017؛ انگه و مورکنستان ( )2018مورد توجه
بوده است.
هر یک از این رویکردها مسیر متفاوتی را برای دانشجو در تمام مراحل انجام پایاننامه؛ بهویژه در انتخاب نوع و
میزان کاربردی بودن موضوع تعیین میکند و به تبع دانشجو ،متناسب با اهداف تحصیلی و شغلی خودش به رویکرد
متناسب تمایل پیدا میکنند .از آنجا که روش پژوهش ترکیبی اکتشافی است ،انجام پژوهش کیفی بهمنظور شناسایی
رویکردها و کشف اطالعات برای ساخت ابزار کمی مورد استفاده قرار گرفت .یافتههای بخش کمی برای بررسی وضع
موجود در سه گروه آموزشی علوم انسانی ،فنی -مهندسی و علوم پایه در قالب پرسشنامه بین دانشجویان دکتری
ارزیابی شد .نتایج حاصل نشان داد که بین رویکردهای مورد ارزیابی ،رویکرد فردی در وضع موجود بیشتر کاربرد
دارد و در بین گروههای آموزشی درگروه علوم انسانی نسبت به سایر گروهها ،رویکرد فردی بیشتر استفاده شده است؛
در حالیکه در گروههای علوم پایه و فنی -مهندسی بیش از علوم انسانی از تنوع رویکردها استفاده و از رویکرد گروهی
استفاده شده است .شاید بتوان دلیل اقبال بیشتر رویکردهای گروهی در علوم پایه و فنی و مهندسی را در ارتباط گسترده
تر و ملموستر این رشتهها با سازمانهای و بنگاههای اقتصادی دانست .زیرا در این گونه پروژههای برون دانشگاهی
به دلیل وجود زمان و بودجه مشخص ،پژوهشها باید در وقت تعیین شده انجام شود .لذا ضرورت تشکیل گروههای
پژوهشی بیشتربوده است .رویکرد عمده در گروههای علوم انسانی بیشتر فردی است درحالیکه با توجه به ماهیت بین
رشتهای برخی از رشتهها لزوم توجه به تشکیل گروههای پژوهشی حس میشود و نیازمند برنامه ریزیهای بیشتر
جهت آشنایی دانشجویان و اساتید با این گونه رویکردها و تشویق در به کارگیری آن ،از سوی مدیران است.
یافته های آمار استنباطی ،بیان کننده این موضوع است که در بین گروههای آموزشی مورد مطالعه ،گروه علوم پایه
در رویکردهای فردی با دو گروه علوم انسانی و فنی -مهندسی متفاوت است؛ به این معنا که در علوم پایه نسبت به
دو گروه دیگر از رویکردهای فردی کمتر استفاده میشود و از رویکردهای گروهی؛ بهویژه رویکرد گروه پژوهشی
متشکل از یک استاد با دانشجویان خود ،بیشتر استفاده میشود .این نتایج با پژوهش ویکیال و همکاران ()2019
همسوست که نشان داد دانشجویان دکتری در رشتههای علوم طبیعی و علوم زیستی در تحقیقات خود بیشتر از
در انتخاب مسیر پژوهشی خود و انجام پژوهشهای پیوسته باشد.
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نتایج در وضع مطلوب بیانگر این موضوع است که گروههای آموزشی تمایل بیشتری به استفاده از رویکردهای
فردی دارند که این نتیجه با یافتههای پژوهشگران در مورد تاثیر مثبت استفاده از روش گروهی در بهبود یادگیری و
سازماندهی به نظام پراکنده پژوهشهای علمی (نوروزی و والیتی1387 ،؛ حسن بیگی1388 ،؛ علی عسکری و نعمتیان
اراکی1388 ،؛ لوی1385 ،1؛ جانسون 2و همکاران1386 ،؛ جانسون و همکاران2014 ،؛ هلفر و دراو ،)2019 ،سازگار
نیست؛ زیرا در این پژوهش ها نتایج بیانگر تمایل دانشجویان به عضویت در تیم پژوهشی نسبت به کار فردی است.
علی رغم این نتیجه ،اختالف وضع موجود و مطلوب در بین رویکردهای گروهی نسبت به فردی ،بیانگر فاصله قابل
توجه میان مطالبات دانشجویان از رویکردهای راهنمایی موجود در دانشگاه است .بنابراین ،از آنجا که در جامعه مورد
هدف در پژوهش ،رویکردهای فردی بیشتر استفاده شده و به رویکردهای گروهی کمتر پرداخته میشود ،شاید علت
عدم تمایل دانشجویان به رویکردهای گروهی را میتوان در عدم شناخت آنها از این گونه رویکردها و یا نبود
زیرساختهای الزم -چه به لحاظ امکانات فیزیکی و چه از نظر ملزومات فرهنگی مورد نیاز در زمینه روحیه کار تیمی
و تابآوری علمی -جستجو کرد.
البته ،استفاده از رویکرد گروهی نیز مشکالت ویژه خود را به دنبال دارد؛ به گونهای که برخی از مخالفان این
روش بیان میکنند که استفاده از روش گروهی توانایی هر یک از افراد در پیدا کردن و تشخیص مسأله را کاهش
می دهد و همچنین ،مسائلی در زمینه هماهنگی کار همه اعضا در یک سطح برابر و چاپ و انتشار گزارش و مقاله از
پژوهش صورت گرفته را به دنبال دارد .لذا توجه و پیشنهاد استفاده از این رویکرد نیز نیازمند پژوهشهای بومی بیشتر
و مقایسه بین این رویکرد با سایر رویکردهای جاری است .برای دریافت اطالعات الزم درباره علل و عوامل یافتههای
حاضر و بررسیهای بیشتر در مورد عملکرد هر یک از گروهای آموزشی ،انجام پژوهشهای بیشتر و عمیقتر در هر
یک از حوزهها در زمینه رویکردهای شناسایی شده در این پژوهش در مورد نحوه راهنمایی پایاننامهها ضروری به
نظر میرسد .انجام این پژوهش گامی در جهت رفع برخی از محدودیتهای موجود بود .از جمله محدودیتهای این
پژوهش کم بودن پژوهشهای مشابه و در نتیجه وقت گیری و زمانبر بودن کار به لحاظ جمع آوری اطالعات پیرامون
موضوع و تهیه ابزار مناسب جهت بررسی موقعیت موجود بود .همچنین به دلیل آشنایی محدود دانشجویان با تنوع
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رویکردهای قابل کاربرد در راهنمایی پایان نامه پژوهشگر مجبور به توضیح و تبیین برخی از رویکردهای ارائه شده
.در پرسشنامه بود
:در پایان براساس یافتههای موجود پیشنهادات زیر ارائه میگردد
 براساس نتایج سوال اول پژوهش پیشنهاد میگردد با تشکیل کارگاههای آموزشی در دو سطح اساتید و. توسط مدیران دانشگاهی زمینه آشنایی افراد با تنوع رویکردهای موجود فراهم گردد،دانشجویان
 براساس نتایج سوال دوم و سوم پیشنهاد میگردد در گروههای علوم انسانی اساتید و دانشجویان به تشکیلگروههای پژوهشی متناسب با موضوع و استفاده از نقطه نظر متخصصان به ویژه در موضوعات بین رشتهای بیش از
.پیش تشویق گردند
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