پژوهشهای تربیتی شماره  - 39پاییز و زمستان 1398

تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله
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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله
دکتری بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .نمونه تحقیق شامل  201نفر از دانشجویان دکتری دانشگاه
شیراز بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل مقیاسهای کیفیت
نظارت استاد راهنما (هرمن و همکاران ،)2014 ،التزام تحصیلی (شافلی و باکر )2006 ،و اهمالکاری تحصیلی (مک کلوزی،

شدند .یافتهها نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر مثبت و معناداری بر التزام تحصیلی دانشجویان دارد .این در
حالی است که التزام تحصیلی دانشجویان تاثیر منفی و معناداری بر اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری دارد.
همچنین ،کیفیت نظارت استاد راهنما نیز تاثیر منفی و معناداری بر اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری دارد.
کلیدواژهها :التزام تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی ،کیفیت نظارت استاد راهنما
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 )2011بودند که پس از محاسبه روایی و پایایی ،بین نمونه توزیع و دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل
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مقدمه

چگونگی انجام پایاننامهها ی تحصیالت تکمیلی و کیفیت آن از اهمیت اساسی برخودار است .چراکه پایاننامه بیش از آنکه
دستیابی به یافتهای جدید و بررسی یک موضوع باشد ،نوعی آموزش و یادگیری شیوه پژوهش و رشد توانمندیهای
دانشجو میباشد .به عالوه کیفیت نظارت استاد راهنما بر پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در چگونگی و کیفیت پایاننامهها
تاثیر گذار است و چگونگی عملکرد پژوهشی دانشجو را در انجام پایاننامه و در مرحله بعد در فعالیتهای پژوهشی آتی وی
به دنبال خواهد داشت (باکو.)2005 1،
معموالً استاد راهنما وظایف مشخصی دارد و از وی به منظور انجام نظارتهای کیفی بر پایاننامه انتظارات خاصی وجود
دارد .از جمله این انتظارت مطالعه دقیق و عمیق پروپوزال و رسالههای تحصیالت تکمیلی ،ارائه نقدهای سازنده ،کسب
دانش مناسب در حوزه موضوع پایاننامه یا به صورت شخصی یا با مراجعه به متخصصان آن حوزه ،قرار دادن دانشجو در
معرض اطالعات مناسب در حوزه موضوع پایاننامه  ،تشویق دانشجو به ورود به مجامع علمی از طریق کمک به آنها برای

آن است که دانشجو نباید انتظار داشته باشد که همه فعالیتها را استاد راهنما انجام داده و بار اصلی پایاننامه به دوش
استاد راهنما است (ویسکر .)85-86 :2012 2،درواقع ،بخشی از کیفیت رسالههای دانشجویان دکتری تحت تاثیر مدیریت
دانشجو و تشخیص مهارتها ی الزم برای انجام رساله و ارتباط موثر با استاد راهنما است .دانشجو باید سخت کوش ،دارای
پشتکار باال ،پیگیر ،وظیفه شناس و عالقهمند باشد (عابدین و همکاران .)2009 ،با این حال ،ایجاد چنین ویژگیهایی در
دانشجویان تحت تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما و چگونگی ارتباط وی با دانشجو ،هدایت ها و راهنماییهای سازنده و
ارائه استقالل عمل نسبی به دانشجو میباشد (هرمن و همکاران .)2014 3،به هرحال ،به نظر میرسد که کیفیت نظارت در
سخت کوشی ،پشتکار ،پیگیری و وظیفهشناسی داشنجو موثر باشد ،مقولهای که تحت عنوان التزام تحصیلی4یاد میشود.
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شرکت در کنفرانش های مختلف و معرفی آنها به سایر محققان در حوزه موضوع پایاننامه میباشد .با این حال نکته مهم

الهام حیدری ،رحمت اله مرزوقی ،تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمال کاری ...

التزام تحصیلی یک متغیر انگیزشی است و به معنای انگیزه مشارکت فعال در فعالیتهای تحصیلی مانند رعایت قوانین
کالسی ،انجام تکالیف درسی و مشارکت در فعالیتهای یادگیری میباشد (ریسچلی و کریستنسون2012 1،؛ دینگ و
همکاران .)2017 2،التزام دارای سه بعد جذب ،پایبندی و توان و بنیه میباشد .جذب اشاره به تمرکز و غرق شدن در انجام
کار دارد .پایبندی به معنای درگیری شدید روحی فرد با کار خود یا به عبارتی وابستگی و همانندسازی فرد با کار است و
توان و بنیه نیز به معنای داشتن سطح باالیی از انرژی و خاصیت ارتجاعی ذهن در هنگام انجام کار میباشد (ساعی و
همکاران.)1391 ،
میزان زمان و تالشی که دانشجو برای انجام فعالیتهای تحصیلی انجام میدهد ،میتواند در دستاوردها و نتایج
فعالیتهای علمی آنان موثر باشد (گاویرا و اموتسو .)2013 3،بنابراین ،التزام تحصیلی میتواند نتایج مثبتی را برای
دانشجویان از جمله دانشجویان دکتری که درگیر انجام رساله دکتری هستند ،داشته باشد .چرا که وقتی دانشجو انرژی،
انگیزه ،عالقه و پشتکار الزم را برای انجام رساله داشته باشد و متمرکز بر امور رساله خود باشد ،میتواند به نتایج مفیدی
ازجمله اتمام به موقع و با کیفیت رساله دست یابد .به همین دلیل به نظر میرسد که التزام تحصیلی باالی دانشجویان

اهمالگری تحصیلی به معنای ناچیز شمردن فعالیتهای تحصیلی و بی انگیزگی در انجام فعالیتها و در نهایت سپری
کردن زمان زیاد برای انجام تکالیف باشد ،به گونهای که انجام تکالیف و فعالیتهای تحصیلی اغلب با تاخیر صورت پذیرد
(گاستاوسون و میاکی .)2017 5،یکی از ویژگیهای مهم اهمالکاری تحصیلی ،تعلیق شروع و یا تکمیل فعالیتهای علمی
علیرغم آگاهی از اجباری بودن انجام تکلیف مورد نظر است (سیمپسون و پیچل .)2009 6،از آنجا که دانشجویانی که عادت
به اهمالکاری در فعالیتها ی تحصیلی خود دارند ،عمدتاً نسبت به دیگران دیرتر اقدام به انجام تکالیف خود میپردازند،
همیشه در فشار محدودیت زمانی قرار میگیرند که نتیجه آن نیز کاهش کیفیت عملکرد آنان میباشد (پاترزیک و

همکاران7،
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میتواند منجر به کاهش " اهمالکاری  "4دانشجویان در انجام رساله دکتری گردد.
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 .)2015البته اهمالکاری میتواند در انواع مختلفی از فعالیتهای تحصیلی رخ دهد که یکی از آنها تاخیر در انجام رسالههای
دکتری است.
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که اهمالکاری و تاخیر در انجام رسالههای دکتری میتواند عواقب منفی برای
دانشجو و دانشگاه داشته باشد ،و تحت تاثیر عوامل مختلفی به وقوع بپیوندد .یکی از این عوامل کاهش التزام تحصیلی
دانشجویان یعنی فقدان انرژی ،انگیزه و تالش الزم برای انجام فعالیتهای علمی باشد .این کمبود انگیزه نیز به نوبه خود
میتواند تحت تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر رسالههای دکتری قرار گیرد .بنابراین ،به نظر میرسد که نه تنها
ویژگیهای نظارتی استاد راهنما ،بلکه دانشجو نیز در اهمالکاری در اتمام رساله دکترای خود نقش موثری دارد .البته باید
گفت که تا جایی که محققان جستجو نمودهاند ،پژوهشهای مختلفی در زمینه ارتباط هر یک از متغیرهای پژوهشی انجام
شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود .اما بررسیها نشان میدهد که تا کنون پژوهش به بررسی ارتباط
همزمان کیفیت نظارت استاد راهنما بر رسالههای دکتری ،التزام تحصیلی و اهمالکاری در اتمام رساله دکتری توسط

مقابله با تعلل بسیار ضروری است .احساس میشود .لذا ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر
التزام تحصیلی و اهمالکاران دانشجویان در انجام رساله دکتری میباشد.
پیشینه پژوهش
کیفیت نظارت استاد راهنما
کیفیت نظارت استاد راهنما بر رسالههای دکتری اشاره به انجام دقیق وظایف رهبری ،هدایت و راهنمایی دانشجو توسط
استاد راهنما در مسیر تحقیقاتی و گزارش نتایج تحقیقات به صورت با کیفیت در قالب رساله ،پایاننامه و پروژه تحقیقاتی
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دانشجویان نپرداخته است .با این مالحظه میتوان دریافت که انجام چنین پژوهشی جهت تعیین راهکارهای موثر برای

دارد (سامبورک و همکاران .) 2008 1،عموم ًا اغلب اساتید به دو شیوه دانشجویان را راهنمایی کرده و بر کار آنان نظارت
دارند .در شیوه نخست استاد راهنما نقش مدیر و سازماندهنده را دارد و همه امور پایاننامه تحت نظارت وی بدون کمترین
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استقالل به دانشجو صورت میگیرد  .در شیوه دوم استاد راهنما نقش کمرنگی در سازماندهی و مدیریت فعالیت پژوهشی
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دانشجو داشته و دانشجو با استقالل زیاد پایاننامه را انجام و به اتمام میرساند .در شیوه دوم استاد راهنما دخالت اندکی
در جریان کار پژوهشی دانشجو دارد (گاتفیلد و آلپرت .)2002 1،انتخاب هر یک از این دو شیوه مذکور نیز تحت تاثیر
قابلیت ها و توانایی های دانشجو و استاد راهنما قرار دارد.
مضافاً ،کیفیت پایاننامههای تحصیالت تکمیلی میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی کاهش یابد .برخی از این عوامل
میتواند شامل افزایش تقاضا برای ورود به تحصیالت تکمیلی ،مشغله زیاد اساتید راهنما ،فقدان قرارداد بین استاد راهنما
و دانشجو در زمینه اصولی که باید در طول انجام پایاننامه مدنظر قرار گیرد ،تغییر ناگهانی استاد راهنما ،انتظارات متفاوت
بین استاد راهنما و دانشجو ،روابط نامطلوب بین استاد راهنما و دانشجو ،نادیده گرفتن انتظارات و استانداردهای مدنظر
دانشگاه توسط استاد و دانشجو ،در دسترس نبودن استاد راهنما و غیبتهای طوالنی دانشجو ،عدم استفاده از فناوریهای
نوین در انجام پایاننامه ،و دانش و توانایی کم استاد راهنما در زمینه موضوع پایاننامه و روششناسی ،میباشد (کیمانی،
 .)2014از دیدگاه اکثر دانشجویان ویژگیها ی یک استاد راهنمای خوب شامل حمایتگری ،در دسترس بودن ،عالقمند و
مشتاق به کار و موضوع پایاننامه ،داشتن دانش و تخصص در موضوع ،داشتن روابط خوب با دانشجویان ،ارائه بازخوردهای

(کامر و هات .)23 :2011 ،و برخورد با مسائلی مانند ارتباطات و تعامالت نامناسب ،بازخورد کم و ضعیف ،در دسترس
نبودن و بعضاً عدم رعایت مالحظات اخالقی میتواند کیفیت رسالهها را ضعیف و تجربه ناخوشایندی برای دانشجو ایجاد
نماید (چکیس ،تشوتشو ،ماشا و سازیوا .)2019 2،بدیهی است که چنین ویژگیهایی میتواند در ارتقاء سطح کیفیت نظارت
اساتید راهنما بر رسالههای دکتری و افزایش انگیزه و التزام تحصیلی دانشجویان موثر باشد.
التزام تحصیلی
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سازنده ،هدایتگرانه و سازمان دهنده ،با تجربه بودن ،مشوق ،وقت شناس در برگزاری جلسات و قابل اعتماد بودن میباشند

التزام تحصیلی به معنای برخورداری از توانایی و انرژی الزم برای مشارکت فعال در انجام فعالیتهای تحصیلی میباشد
(فریدنبرگ و همکاران .)2005 ،التزام تحصیلی ماهیتی چند وجهی دارد .از یک دیدگاه التزام تحصیلی میتواند شامل
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جنبههای رفتاری ،شناختی و احساسی باشد (فردریک و همکاران .)2004 1،در یک تقسیم بندی دیگر التزام میتواند شامل
ابعاد تحصیلی و رفتاری از یک سو ،و التزام تحصیلی به معنی انگیزه انجام فعالیتهای تحصیلی ،و التزام رفتاری به معنای
مشارکت فعال در کالس و فعالیتهای علمی از سوی دیگر باشد (کریستینسون و همکاران.)2008 2،
التزام تحصیلی میتواند در برگیرنده عواملی مانند داشتن تجارب مفید تحصیلی ،برخورد و همکاری مناسب با
همکالسیها و سایر افراد ،مشارکت در فعالیتها ی فوق برنامه و مانند اینها باشد (گاویرا و اموتسو .)2013 3،آنچه در ایجاد
التزام تحصیلی موثر است ،ایجاد محیط های یادگیری است که در آن دانشجویان نه تنها به سهولت قادر به دستیابی به
اطالعات و منابع الزم باشند ،بلکه بتوانند به راحتی با دیگران به ویژه متخصصان و اساتید نیز ارتباط برقرار کنند (گراهام
و همکاران .)43 :2017 4،به عالوه ،چالش برانگیز بودن فعالیتهای علمی ،تقویت تجارب آموزشی و وجود محیطهای
یادگیری حمایتی نیز میتوانند در افزایش التزام تحصیلی دانشجویان موثر باشد (وقان .)2014 5،به عالوه ،باید گفت که
ایجاد بستر افزایش التزام تحصیلی دانشجویان میتواند میزان زمان و تالشی که دانشجو برای انجام فعالیتهای تحصیلی را

(برمن ،2014 ،هفلین و همکاران .)2017 6،درواقع ،التزام تحصیلی عامل موثری در موفقیت تحصیلی دانشجویان ،انجام
مناسب فعالیتهای علمی و رشد فردی آنان میباشد (لی ،سانگ و هانگ .)2019 7،با این حال ،یکی از مهمترین
دستاوردهای این متغییر میتواند "کاهش اهمالکاران" و تاخیر در انجام تکالیف تحصیلی از جمله رسالههای دکتری باشد.
اهمالکاری تحصیلی
اهمالکاری به طور کلی به معنی عادت به تاخیر انداختن فعالیتها ،وظایف و تصمیمات در زندگی است (لی ،مین ،یو و
چنگ .)2019 8،اهمالکاری در امور تحصیلی نیز به معنای تاخیر در انجام فعالیتهای تحصیلی است که اغلب پدیدهای
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افزایش دهد و منافع آموزشی زیادی برای دانشجویان داشته باشد و در دستاوردها و نتایج فعالیتهای علمی آنان موثر باشد
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عمدی است و افراد فعاالنه به آن اقدام میکنند .این اهمالکاران افرادی هستند که ترجیح میدهند در یک فشار و
محدودیت زمانی و در دقایق پایانی کار خود را انجام دهند و به صورت عمدی فعالیتهای خود را به تعویق می اندازند ،و
در عین حال تمایلی به کسب باالترین نمره ندارند (چئو و مران .)2009 1،دیدگاه های موافق و مخالفی در رابطه با
اهمالکاری تحصیلی مطرح شده است .اکثریت محققان و صاحبنطران این پدیده را منفی ارزیابی نموده و معتقدند که
بایستی راه حلهایی برای کاهش آن اتخاذ شود .اما برخی نیز آن را منفی ارزیابی نمیکنند .به عنوان مثال اسکراو و
همکاران )2007(2معتقد است که اهمالکاری میتواند زمینه را برای مطالعه و انجام بهتر تکالیف تحصیلی فراهم کند.
بررسیها نشان میدهد با این حال ،اهمالکاری تحصیلی میتواند سالمت روانی و جسمی افراد را به خطر انداخته و
رابطه دانشجو با دیگران به ویژه اساتید را تحت تاثیر قرار دهد .چرا که وقتی دانشجو به تعهدات و مهلت زمانی تعیین شده
برای انجام تکالیف تحصیلی ،پایبند نباشد ،مشکالت خاصی مانند عدم اطمینان در روابط بین وی و اساتید پیش می آید،
و لذا ممکن است که اساتید دانشجو را ناتوان تصور نمایند (مک کلوزی و ساینزو .)2015 ،در این رابطه به نظر میرسد که
اعمال مدیریت تحقق اهداف یکی از مهمترین عواملی است که میتواند در کاهش اهمالکاری تحصیلی موثر باشد .چرا که

 .)2015البته مدیریت اهداف نیز میتواند تحت تاثیر راهنماییهای دلسوزانه اساتید بهبود یابد و دانشجو قادر به مدیریت
زمان برای انجام فعالیتهای خود گردد (گلیک و اورسیلو.)2015 4،
بررسیها نشان میدهد که تا کنون پژوهشها ی مختلفی در ارتباط با روابط هر یک از متغیرهای پژوهش انجام شده
است .به عنوان مثال پژوهشهای ریبائو و آلویز ،)2018( 5پیتچفرد همکاران،)2012( 6زاهو )2007( 7وتاکمن ()2005
نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر منفی بر اهمالکاری دانشجویان و تاخیر در اتمام پایاننامههای دانشجویی

62

] [ DOI: 10.52547/erj.6.39.56

1 . Choi & Moran
2 . Schraw
3 . Kim & Seo
4 . Glick & Orsillo
5 . Ribau & Alves
6 . Pitchforth et al
7 . Zhao

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

از طریق مدیریت اهداف ،میتوان فعالیتها را مدیریت نمود ،و از به تاخیر انداختن آنها جلوگیری کرد (کیم و

سئو3،

پژوهشهای تربیتی شماره  ،39پاییز و زمستان 75-56 ،1398

دارد .پژوهشهای کومار و کائور ،)2019( 1بگاکاس و همکاران ،)2015( 2هاسکین و گلدبرگ )2005( 3و گلد)2005( 4
نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر مثبتی در التزام تحصیلی دانشجویان دارد .پژوهشهای شیح،)2019(5
کاپری و همکاران ،)2017( 6پارک و اسپرلینگ )2012( 7و فریتزی و همکاران )2003( 8نیزنشان داده است که التزام
تحصیلی میتواند تاثیر منفی و معناداری بر اهمالکاری دانشجویان در انجام فعالیتهای علمی داشته باشد .اما در عین
حال بررسیها نشان میدهد که تا کنون پژوهشی به بررسی ارتباط همزمان کیفیت نظارت استاد راهنما بر رسالههای
دکتری ،التزام تحصیلی و اهمالکاری در اتمام رساله دکتری توسط دانشجویان در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته
است .بر این اساس و با توجه به پیشینه پژوهشی و نظری ،مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل شماره ( )1نشان داده شده
است.
توان

جذب

پایبندی

Q1
التزام تحصیلی
Q2
نظارت استاد
راهنما

Q3
Q4

استقالل به
دانشجو
هدایت دانشجو

اهمال کاری

Q5

شکل شماره  :1مدل مفهومی پژوهش
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روابط استاد-
دانشجو

الهام حیدری ،رحمت اله مرزوقی ،تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمال کاری ...
روش پژوهش

هدف پژوهش بررسی تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری
بود .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز بود که در سال تحصیلی  1396 -1395مشغول به تحصیل بودهاند .روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای بود که بر اساس آن و با استفاده از جدول مورگان تعداد 250نفر انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع
گردید و در نهایت  201پرسشنامه برگشت داده شده ،به عنوان نمونه درنظر گرفته شد.
برای بررسی کیفیت نظارت استاد راهنما از ابزار هرمن و همکاران ( )2014استفاده گردید .این ابزار شامل سه بعد ()1
ارتباطات بین استاد راهنما و دانشجو )2( ،هدایت و ( )3جهتدهی به دانشجو و استقالل به دانشجو بود که پایایی آنها بر
اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/77 ،0/82و  0/60بوده است و روایی آن نیز بین  0/79تا  0/57میباشد .در این
پژوهش نیز روایی و پایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که روایی این ابزار بین  0/48تا  0/80بوده و

ابزار مورد نظر است.
به منظور بررسی التزام تحصیلی دانشجویان از ابزاری  17گویهای که با هدف سنجش التزام دانشجویان تهیه شده بود،
استفاده گردید .این ابزار با اقتباس از سواالت پرسشنامه شافلی و باکر ( )2006طراحی شده بود (سلیمی و همکاران،
 .)1392نتایج حاصل از اعتباریابی این ابزار نیز نشان داد که ضریب روایی آن بین  0/40تا  0/84با سطح معناداری 0/0001
برای کلیه گویه ها و ضریب پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ  0/76میباشد.
به عالوه ،برای سنجش اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری دانشجویان نیز از فرم کوتاه مقیاس اهمالکاری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/92به دست آمد که نتایج به دست آمده بیانگر سطح مطلوب روایی و پایی

دانشجویان مک کلوزی )2011(1استفاده گرد ید .البته در این پژوهش از این ابزار با تاکید بر انجام رساله دکتری استفاده

1 . McCloskey
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گردید .این ابزار شامل  5گویه با طیف لیکرت بوده و روایی آن بین  0/60تا  0/75و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای
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کرونباخ  0/87میباشد (یوکی .)2016 1،به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزاهای  spssنسخه  21و Lisrel
 8.8و همچنین ،روش های آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی
پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.
یافتهها

بر اساس هدف پژوهش که بررسی تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمالکاری دانشجویان در انجام
رساله دکتری بود از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .اما قبل از ارایه مدل و برازش آن ،میانگین و انحراف و استاندارد
و همبستگی بین متغیرها محاسبه گردید .نتایج نشان داد که میانگین التزام تحصیلی ،اهمالکاری دانشجویان در انجام
رساله دکتری و کیفیت نظارت استاد راهنما بر رسالههای دکتری تقریباً در حد میانگین ( )3است (جدول شماره .)1
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای پژوهش
التزام تحصیلی

متغیر
توان

جذب

پایبندی

اهمالکاری در
انجام رساله

کیفیت نظارت استاد راهنما

میانگین

3/36

3/47

3/5

3/30

3/27

3/16

3/36

انحراف استاندارد

0/60

0/61

0/68

0/45

0/41

0/65

0/61

آمار توصیفی

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد مختلف کیفیت نظارت استاد راهنما با التزام تحصیلی رابطه
مثبت و معناداری و با اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری رابطه منفی و معناداری دارد .در حالی که بین ابعاد
مختلف التزام تحصیلی و اهمالکاران دانشجویان در اتمام رساله دکتری رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین رابطه
مثبت و معنادار بین ابعاد التزام تحصیلی و کیفیت نظارت استاد راهنما وجود دارد (جدول شماره .)2
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روابط استاد دانشجو

استقالل
دانشجو

هدایت
دانشجو
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جدول :2ماتریس ضرایب همبستگی هر یک از ابعاد پژوهش
1
1

3

2

5

4

7

6

1

2

**

0/33

3

**0/23

**0/22

4

-0/07

-0/02

-0/11

5

*

**

**

6

**

7

**

0/20
0/28
0/20

1
1

0/28

1
**

0/23

**

-0/30

*

0/33

*

0/29

**

-0/18

**

0/20

**

-0/35

0/21

1
**

0/68

**

0/73

1
**

0/65

1

نكته =1:ارتباط استاد و دانشجو =2 ،استقالل دانشجو =3 ،هدایت دانشجو =4 ،اهمالکاری در رساله =5 ،توان =6 ،پایبندی،
*P<0/01** ،P<0/05

 -7جذب

پس از بررسی روابط همبستگی متغیرها ،روابط علی بین آنها با به کارگیری مدل معادالت ساختاری بررسی شد .نتایج
حاصل از مدل ساختاری متغیرهای پژوهش بر اساس مقادیر  t - val ueدر شکل شماره ( )1نشان داده شده است.

توان
پایبندی

13/50
5/13
روابط استاد-
دانشجو

Q1
التزام تحصیلی

Q2
Q3

-3/53

Q4

-3/42
-2/78
-0/62

Q5

-3/27

5/67

-2/02

اهمال کاری

نظارت استاد
راهنما

6/21

5/16

هدایت دانشجو

Chi-Square=71/46DF=38

شکل شماره  :1مدل ساختاری با مولفه های اصلی بر اساس مقادیر t- value
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RMSEA=0/06

P-value=0/000

6/10

استقالل به
دانشجو
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جذب
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بر اساس شکل شماره ( )1کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر مثبت و معناداری بر التزام تحصیلی دانشجویان(= 5/67
 ) t - val ueدارد .این در حالی است که التزام تحصیلی دانشجویان تاثیر منفی و معناداری بر اهمالکاران دانشجویان در
انجام رساله دکتری ( ) t - val ue = 2/54دارد .همچنین ،کیفیت نظارت استاد راهنما نیز تاثیر منفی و معناداری بر
اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله دکتری ( )t - val ue = -2/02دارد .در شکل شماره ( )2نیز روابط ساختاری بر
اساس ضرایب معناداری نشان داده شده است که حاکی از روابط معنادار بین کیفیت نظارت استاد راهنما با التزام تحصیلی
و اهمالکاری در انجام رساله و همچنین ،التزام تحصیلی دانشجویان و اهمالکاری آنان در انجام رساله میباشد.
جذب

توان
پایبندی

0/89

0/82

0/79
روابط استاد-
دانشجو

Q1
التزام تحصیلی

Q3

-0/49

Q4

0/45
0/29
-0/05

Q5

-0/60

-0/34

نظارت استاد
راهنما

0/45
0/56

تعلل ورزی
تحصیلی

استقالل به دانشجو
هدایت دانشجو

Chi-Square=71/46 DF=38 P-value=0/000
RMSEA=0/06
شکل شماره  :2مدل ساختاری با مولفه های اصلی بر اساس ضرایب معناداری

الزم به ذکر است که نتایج حاصل از بررسی شاخص های برازش مدل علی پژوهشی نشان دهنده برازش مناسب مدل
است (جدول شماره .)3
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Q2

0/35

0/56

0/54

جدول شماره  :3شاخصهای برازش مدل نهایی
71/46

38

1/88

0/06

0/95

0/95

0/94

0/90

0/93
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χ2

Df

χ2/df

RMSEA

IFI

CFI

GFI

NFI

NNFI
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بحث و نتیجه گیری

یکی از رسالت های آموزش عالی کمک به رشد و توسعه علمی جامعه است و این مهم نیز محقق نمیگردد مگر با انجام
پژوهشها ی کیفی توسط محققان دانشگاهی .در واقع ،دانشگاه از یک سو وظیفه خطیر ایجاد تولیدات علمی با کیفیت را
بر عهده دارد و از سوی دیگر نیز وظیفه تربیت محققان توانمند برای انجام پژوهشهای مورد نیاز جامعه در داخل و یا
خارج از دانشگاه را بر عهده دارد .به نظر میرسد که مقطع دکتری و گذراندن با کیفیت رساله دکتری میتواند در تحقق
این ماموریت نقش اساسی داشته باشد .شاید بتوان گفت که کیفیت هدایت و نظارت استاد راهنما بر رسالههای دکتری،
چگونگی عملکرد پژوهشی دانشجو را در انجام رساله و در مراحل بعدی فعالیتهای پژوهشی آتی ویرا تحت تاثیر قرار
میدهد (باکو .)2005 1،به نظر میرسد که تاثیر گذاری کیفیت نظارت استاد راهنما بر اتمام به موقع و با کیفیت رسالههای
دکتری به واسطه التزام تحصیلی دانشجویان اتفاق بیفتد .یعنی دانشجو نیز در کیفیت رساله و اتمام به موقع آن نقش دارد.
یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر مثبت و معناداری بر التزام تحصیلی دانشجویان دارد.

و کمک به وی در گزارش نتایج تحقیقات به صورت با کیفیت در قالب رساله و مقاله (سامبورک و همکاران،)2008 2،
میتواند منجر به ایجاد انگیزه کار و مشارکت فعال در انجام وظایف علمی از جمله رساله دکتری گردد (ریسچلی و
کریستنسون2012 3،؛ دینگ و همکاران .)2017 4،دلیل احتمالی این یافته میتواند نیروی انگیزشی باشد که به واسطه
ارتباطات مناسب استاد با دانشجو و هدایت دقیق و عالمانه استاد راهنما ایجاد میشود .از آنجا که التزام تحصیلی یک متغیر
انگیزشی است ،نیروی حاصل از کیفیت نظارت استاد راهنما میتواند منجر تمرکز ،عالقه ،توان و انرژیبیشتر دانشجو برای
انجام امور رساله گردد (فریدنبرگ و همکاران .)2005 ،این یافته با پژوهشهای بگاکاس و همکاران ،)2015(5هاسکین و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

این یافته به این معناست که انجام دقیق وظایف رهبری ،هدایت و راهنمایی دانشجو توسط استاد راهنما در مسیر تحقیقاتی

گلدبرگ )2005(6و گلد )2005(7همسو میباشد.
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از دیگر یافتهها ی پژوهش ،تاثیر منفی و معنادار التزام تحصیلی دانشجویان بر اهمالکاری دانشجویان در انجام رساله
دکتری میباشد  .این یافته بیانگر آن است که هر چه انگیزه دانشجو برای انجام فعالیتهای تحصیلی ازجمله رساله دکتری
بیشتر باشد و مشارکت فعالی در انجام امور رساله داشته باشد (کریستینسون و همکاران ،)2008 1،تاخیر در انجام رساله
کاهش می یابد و دانشجو کمتر مجبور به انجام رساله خود در یک فشار و محدودیت زمانی و تا دقایق پایانی میشود (چئو
و مران .)2009 2،بنابراین ،رساله با کیفیت بهتری میتواند انجام شود .دلیل احتمالی این یافته آن است که افراد با التزام
تحصیلی باال ،انگیزه ،توان و انرژی الزم برای انجام فعالیتهای علمی را داشته و از نظر جسمی و روحی وضعیت مساعدی
دارند .لذا ،قادرند تا زمان زیادی برای انجام کار علمی داشته باشند و تالش مضاعفی نسبت به سایرین از خود نشان دهند،
و در نتیجه به دستاوردها و نتایج مفیدی دست یابند (گاویرا و اموتسو .)2013 3،بنابراین ،التزام تحصیلی میتواند انرژی،
انگیزه ،تمرکز و پشتکار الزم را برای انجام رساله ایجاد نماید .این یافته با پژوهشهای کاپری و همکاران ،)2017(4پارک
و اسپرلینگ )2012(5و فریتزی و همکاران )2003(6همسو میباشد.

رساله دکتری دارد ،اما با توجه به مقدار ( )t - val ueبه دست آمده این تاثیرگذاری به واسطه التزام تحصیلی بیشتر
میشود  .این یافته به این معناست که وقتی استاد راهنما نظارت با کیفیتی بر رسالههای دکتری داشته باشد یعنی روابط
استاد و دانشجو همراه با احترام باشد ،هدایت و راهنمایی دانشجو به دقت صورت گیرد و دانشجو از استقالل عمل مناسبی
برخوردار باشد (هرمن و همکاران ،) 2014 ،دانشجو به تعهدات خود و مهلت زمانی تعیین شده ،پاینبد گردد (مک کلوزی
و ساینزو )2015 ،و با مدیریت فعالیتهای خود ،از به تاخیر افتادن رساله جلوگیری کند (کیم و سئو .)2015 7،با این حال،
این تاثیرگذاری به واسطه التزام تحصیلی بیشتر میشود  .چراکه همانگونه که بیان گردید ،کیفیت نظارت استاد راهنما
میتواند نه تنها توانایی های دانشجو را رشد دهد ،بلکه ترس و نگرانی دانشجو را کم نموده و وی را از سردرگمی رها سازد
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همچنین ،یافتهها نشان داد که کیفیت نظارت استاد راهنما تاثیر منفی و معناداری بر اهمالکاری دانشجویان در انجام

الهام حیدری ،رحمت اله مرزوقی ،تاثیر کیفیت نظارت استاد راهنما بر التزام تحصیلی و اهمال کاری ...

و در نتیجه نیروی انگیزشی قوی باشد ،و التزام تحصیلی دانشجو را افزایش دهد ،و دانشجو نیز انرژی و انگیزه الزم برای
انجام به موقع و با کیفیت رساله را کسب کند .این یافته با پژوهشهای پیتچفرد همکاران،)2012(1زاهو )2007(2وتاکمن
( )2005همسو میباشد.
به طور کلی میتوان گفت نتیجه گرفت که انجام به موقع و با کیفیت رسالههای دکتری میتواند تحت تاثیر کیفیت
نظارت استاد راهنما و التزام تحصیلی دانشجویان باشد .بنابراین ،برای کاهش هزینه های ناشی از تاخیر در انجام رساله
دکتری و کیفیت پایین رسالهها ،باید برنامه ریزیها و آموزشهای الزم جهت ارتقاء سطح کیفیت نظارت اساتید راهنما
صورت گیرد و اقدامات الزم برای رشد التزام تحصیلی دانشجویان انجام شود .از نتایج این پژوهش نه تنها میتواند مورد
استفاده مسئوالن دانشگاه ها و اساتید قرار گیرد ،بلکه میتوان در جهت بهبود انجام فعالیتهای پژوهشی و امور پایاننامهها
مورد استفاده قرار گیرد .دراین راستا پیشنهاد میگردد که پژوهشگران در پژوهشهای خود به بررسی سایر عوامل احتمالی
موثر بر اهمالکاری و تاخیر دانشجویان در اتمام رسالهها و پایاننامهها که میتواند هزینههای سنگینی را برای نظام آموزش
عالی ایجاد کند بپردازند .به نظر میرسد که برخی از این عوامل میتواند چگونگی فرآیندهای اداری ،قوانین ،ویژگیهای

باشد .همچنین ،پژوهشگران میتوانند به بررسی سایر پیامدهای کیفیت نظارت استاد راهنما بپردازند .برخی از پیامدهای
احتمالی که میتواند مورد بررسی قرار گیرد ،شامل رشد احساس خودکارآمدی پژوهشی ،رشد احساس توانمندی حرفه ای،
انگیزه ادامه تحصیل ،رشد تولید علم دانشجو ،تحت تاثیر قرار گرفتن شرایط روحی و روانی و مواردی از این قبیل میباشد.
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The Effect of Supervisor's Supervision Quality on Academic Engagement and
Student's Procrastination to Do Ph.D. Dissertation
Elham Heidari1, Rahmatollah Marzooghi2

Abstract
The purpose of this study was to assessment of the effect of supervisor's supervision quality
on academic engagement and student's procrastination to do Ph.D. dissertation. The
research method was descriptive correlational method. The research sample consisted of
201 students of Shiraz University who were selected by Stratified random sampling. The
research tools consist of supervisor's supervision quality measurement scale (Herman et
al., 2014), academic engagement (Shafley and Bucker, 2006), and academic
procrastination (McCullozy, 2011) that after calculating their validity and reliability, they
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were distributed among the samples and the data were analyzed using structural equation
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model. The findings showed that the supervisor's supervision quality has a positive and
significant effect on the student's academic engagement. However, students' academic
engagement has a negative and significant effect on the student's procrastination in doing
Ph. D dissertation. Also, the supervisor's supervision quality has a negative and significant
effect on the student's procrastination in doing Ph.D. dissertation.
Keywords: Academic Engagement, Academic Procrastination, Supervisor’s Supervision
Quality
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