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ارزيابي و اولويت بندي ويژگيها و معيارهاي مطلوب استاد راهنما با استفاده از 
 روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

  
  )مشهد يدانشگاه فردوس ،و اقتصاد يدانشكده علوم ادار يعلم ئتيهعضو ،ارياستاد( ياحمد توكل
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  يمحمد جهيخد، حسين نيكو

Email: h.nikoo@stu-mail.um.ac.ir, mnj_mohammadi@yahoo.com  
  

  :چكيده
توان گفت كه مهمترين تصميم يك دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترا در آغاز مرحله قاطعيت مي با

بسياري از دانشجويان شايستگي . شدباتحقيقاتي خود، انتخاب استاد راهنما براي پايان نامه خود مي
بصورت ذهني مورد ارزيابي قرار  آن هم استاد راهنما را تنها از طريق يك معيار مانند تخصص او و

اما آيا تخصص براي تعيين شايستگي استاد راهنما كافي است؟ اعتقاد ما اين است كه . دهند مي
اما، معيارها و ويژگيهاي ديگري در ارتباط با  .تخصص سهم مهمي در رابطه دانشجو و استاد راهنما دارد

ها معموالً  آموزش خاصي را استاد راهنما وجود دارد كه اهميت زيادي دارند ولي دانشجويان و دانشگاه
تواند يكي از داليل اصلي پشيماني، فقدان انگيزش، و كه اين امر مي. ندارند هابراي فراهم كردن آن

مساله تصميم  كتوان گفت كه انتخاب استاد راهنما يبنابراين مي. شدكيفيت پايين خروجي تحقيق با
توزيع  و تحقيق ادبيات از استفاده باايم كه ابتدا در اين پژوهش ما تالش كرده. گيري چند معياره است

سپس با استفاده از . پرسشنامه مهمترين معيارهاي مرتبط در انتخاب استاد راهنما را مشخص نماييم
تا با  ،اي به غربال سازي معيارهاي مهم پرداخته و در نهايت تالش شدين گيري پرسشنامهروش ميانگ

  .استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي به ارزيابي و اولويت بندي معيارهاي مهم بپردازيم
  

   :كلمات كليدي
  ه، فرآيند تحليل سلسله مراتبياستاد راهنماي پايان نامه، معيارهاي مطلوب استاد راهنما، تصميم گيري چند معيار
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 مقدمه .1

. است شده شناخته فعاليتها كيفيت و وري بهره افزايش عوامل موثرترين از يكي عنوان به ديرباز از انتخاب فرآيند
 به. باشد مي راهنما استاد انتخاب فرآيند كند مي ايفا كليدي و مهم نقش تخابان فرآيند آن در كه مباحثي از يكي
 اين كه است اين شود، مي انجام نامه پايان عنوان به كه تحقيقاتي و ها نامه پايان اساسي ويژگيهاي از يكي تر دقيق بيان

 مهمترين از يكي راهنما استاد انتخاب واقع در. مي شود انجام راهنما استاد چند يا يك راهنمايي تحت فعاليتها
 اين پيامدهاي  و شود مي اتخاذ تحصيل حين رد دكتري و ارشد كارشناسي دانشجويان توسط كه است تصميماتي

 حتي و آتي هاي پژوهش راهنما، استاد مجدد انتخاب به دانشجو تمايل نامه، پايان نهايي ارزشيابي در تواند مي انتخاب
  .باشد گذار تاثير دانشجو تحصيل ادامه

 دارد وجود حقيقتي اما كنند، مي توجه تحقيق و يادگيري هاي جنبه از بسياري به دانشجويان و محققان چه اگر
 هنگام در دانشجويان بيشتر. است نامه پايان راهنماي استاد انتخاب نحوه آن و شود مي گرفته ناديده شدت به هنوز كه

 معموال و كنند مي بسنده تحقيق حوزه در تخصص مانند معيار يك به تنها معموال خود نامه پايان راهنماي استاد انتخاب
 كيفيت با تكميل قبيل از متعددي مشكالت كه است شده موجب امر اين].  5[شود مي انجام ذهني صورتب نيز امر اين

 دكترا و ارشد كارشناسي سطح دانشجويان هاي نامه پايان با مرتبط فعاليت در ها نامه پايان تأخير با تكميل يا و] 6[پايين
 ].8[شود مشاهده

 و كند مشاهده خود راهنماي استاد در دارد تمايل او كه كليدي يهايويژگ و صفات بايد دانشجو يك آل ايده بطور
 با را تناسب بيشترين كه را راهنمايي استاد تا باشد قادر سپس و بشناسد، را ويژگيها اين نسبي اهميت همچنين
 و تحقيق دبياتا از استفاده با ابتدا تا است شده تالش مطالعه اين در بنابراين. نمايد انتخاب دارد او هاي اولويت

 سپس ه،شد شناسايي راهنما استاد انتخاب مطلوب معيارهاي و ويژگيها مهمترين ابتدا ميداني هاي بررسي همچنين
 مراتبي سلسله تحليل فرآيند روش از استفاده با  نيز انتها در. شوند غربال و شناسايي معيارها مهمترين تا شده تالش
 آن انتخاب كليدي معيارهاي و راهنما استاد انتخاب روش مورد در زيادي لعاتمطا. شوند مي بندي رتبه معيارها اين

  .نمايد پر حدودي تا را شكاف اين بتواند مطالعه اين كه است اميد و است نشده انجام
  
  مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق .2
   ارزيابي و انتخاب مديران   .1. 2

هايي كه در مورد انتخاب استاد راهنما و معيارهاي  و پژوهش در اين بخش تالش شده است تا تعدادي از مطالعات    
 .كليدي انتخاب آن انجام شده است ارائه شود

درصد از دانشجويان كارشناسي ارشد علوم  50تا  40متوجه شد كه در حدود  1985راد در مطالعه خود در سال    
كيفيت نظارت اغلب به عنوان دليل اصلي اين . شوندنامه خود با شكست مواجه مي اجتماعي انگليس در تكميل پايان

دانشجويان نارضايتي خود را از فرآيند نظارت با بيان داليل متعددي از جمله ساختار و ]. 12[شود مشكالت بيان مي
هدايت ضعيف، تخصيص استاد راهنما با عالئق متفاوت از عالئق دانشجو، و مقياس زماني و راهنمايي ناكافي ابراز 

اي كه در مورد فرآيند نظارت بر تحقيق براي دانشجويان كارشناسي ارشد انجام شد، مشخص مطالعه در .]4[دداشتن مي
فيليپس و ]. 7[گرديد كه جور بودن و تطابق دانشجو با استاد راهنما در ايجاد ارتباطات اثربخش به شدت مهم مي باشد

كنند و اين كار را استاد راهنماي خود را انتخاب نمي ،يانپوق در مطالعه خود در انگليس دريافتند كه معموالً دانشجو
متوجه شد كه دانشجويان  2000اسمبي نيز در مطالعات خود در سال ]. 11[دهددانشكده يا بخش مربوطه انجام مي

 ].13[خواهند كه فردي را براي استاد راهنماي آنها انتخاب كندكنند و از او مينروژ شخصي از دانشكده را انتخاب مي
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دانشگاه كانادا، به اين نتيجه رسيدند كه  37استاد راهنما در  736بعد از مطالعه ) 1995(هولداوي و همكارانش 
در مطالعه آنها تعدادي . شونداساتيد راهنما به محققان فعال و اساتيد متخصص در حوزه تحقيق دانشجويان محدود مي

ماندرسون در ]. 9[هاي مورد عالقه خودشان عالقه مند بودندموضوعاز اساتيد راهنما به مشغول شدن دانشجويان در 
نامه و تخصص ويژه  اي بين آشنايي كلي با حقيقت موضوع پايانمطالعات خود در استراليا نشان داد كه تمايز عمده

ش استاد او تجربه را به جاي دانش به عنوان عاملي براي استاد راهنماي موثر فرض كرد و گفت كه نق. وجود دارد
او پيشنهاد كرد كه دانشجويان بايد . "بياموزند چگونه ياد بگيرند"راهنما اين است كه به دانشجويان كمك كند كه 

او توصيه كرد كه استاد . هاي بالقوه استاد راهنما را قبل از تصميم به انتخاب او ارزيابي كنند نيازها، ظرفيت و محدوديت
استدالل او اين گونه بود كه نقش دوست و استاد راهنما متفاوت است و . اب نكنندراهنما را به عنوان يك دوست انتخ

  ].10[سازداينكه پويايي قوي بين استاد راهنما و دانشجويان دوستي را مشكل مي

نامه و استاد راهنما از  انيانتخاب موضوع پا يارهايمع يتحت عنوان بررس يا در مطالعه گرانيفر و د درخشان
 يارهايمع يهدف آنها بررس. سالمت بودند ي سطح پژوهش در عرصه يبه دنبال ارتقا يپزشك انيشجودان دگاهيد

 نيدر ا. باشد	ينامه و استاد راهنما م انيپا وعانتخاب موض يبرا يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو
قرار داشتند مورد پرسش قرار  يدوره كارورز آنها در شتريكه ب يپزشك انينفر از دانشجو 123 يليتحل يفيمطالعه توص

به فرجام رساندن  ياستاد راهنما برا يانتخاب استاد راهنما همكار اريمع نيتر عينشان داد كه شا جينتا. گرفتند
 نيپرسشنامه مهمتر قيخود تالش نمودند تا ابتدا از طر ي	در مطالعه زين گرانيعمران و د يصالح]. 1[نامه بود انيپا
به  يسلسله مراتب ليتحل نديمناسب جهت انتخاب استاد راهنما را مشخص كنند و سپس با استفاده از فرآ ياارهيمع

. سود برده شد سيآنها از روش تاپس سهيراهنما و مقا ستادانا يرتبه بند يبرا تيدر نها. پرداختند ارهايمع يده وزن
 ].2[شدند ييشناسا ارهايمع نيعنوان مهمترو نظارت مداوم به  ينشان داد كه شهرت علم قيتحق نيا جينتا

 )AHP(فرآيند تحليل سلسله مراتبي  .2. 2

گيري با معيارهاي چندگانه  ترين سيستمهاي طراحي شده براي تصميمفرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع
امكان در نظر  كند و همچنينزيرا اين تكنيك امكان فرموله كردن مساله را بصورت سلسله مراتبي فراهم مي ،است

گيري دخالت داده هاي مختلف را در تصميماين فرآيند گزينه. گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مساله دارد
عالوه براين بر مبناي مقايسه زوجي بنا نهاده شده است كه . و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زيرمعيارها را دارد

دهد كه از مزاياي نمايد و همچنين ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان ميقضاوت و محاسبات را تسهيل مي
فرآيند تحليل سلسله مراتبي از يك مبناي تئوريك قوي . باشدمعياره مي  گيري چند ممتاز اين تكنيك در تصميم

معكوسي، اصل همگني، اصل شرط : برخوردار بوده و بر اساس اصول بديهي بنا نهاده شده است كه اين اصول عبارتند از
  :باشدبه كارگيري اين روش مستلزم طي سه گام اساسي زير مي]. 3[وابستگي و شرط انتظارات

-اولين قدم در فرآيند تحليل سلسله مراتبي، ايجاد يك نمايش گرافيكي از مساله مي :ساختن سلسله مراتب .1. 2. 2

 .شودمراتبي نشان داده مي ها بصورت ساختاري سلسلهباشد كه در آن هدف، معيارها و گزينه

در فرآيند تحليل سلسله مراتبي عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به  :محاسبه وزن .2. 2. 2
ناميم و سپس با تلفيق كه اين وزنها را وزن نسبي مي. گرددصورت زوجي مقايسه شده و وزن آنها محاسبه مي
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ها بر اساس وزن نهايي گزينه ناميم وآن را وزن مطلق ميگردد كه يوزنهاي نسبي، وزن نهايي هر گزينه مشخص م
 .شوندآنها رتبه بندي مي

به عبارت ديگر . يكي از مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي كنترل سازگاري تصميم است :سازگاري سيستم .3. 2. 2
مود و نسبت به خوب يا بد توان ميزان سازگاري تصميم را محاسبه نهمواره در فرآيند تحليل سلسله مراتبي مي

 ]3[بودن و يا قابل قبول و مردود بودن آن قضاوت كرد

 

  روش تحقيق .3
ها آوري دادهجهت جمع. باشدتحليلي مي- ر از نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفيضتحقيق حا

توان در دو فاز ين پژوهش را ميمراحل انجام ا. اي و ميداني استفاده شده استدر اين تحقيق، از دو روش كتابخانه
در فاز اول با استفاده از ادبيات تحقيق و توزيع پرسشنامه به شناسايي و جمع آوري معيارهاي مرتبط در . خالصه نمود

سازي معيارها پرداخته  اي به غربالگيري پرسشنامه انتخاب استاد راهنما پرداخته و سپس با استفاده از روش ميانگين
ر فاز دوم تالش شد تا با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و انجام مقايسات زوجي به رتبه بندي و د. شده است

ارائه  1چارچوب مفهومي استفاده شده در اين پژوهش در شكل . معيارهاي مهم در انتخاب استاد راهنما پرداخته شود
  .شده است

  

 
  حقيقچارچوب مفهومي ت  - 1شكل 

 

  مطالعه موردي .4
 دانشجويان كليه بنابراين جامعه پژوهش شامل. اين مطالعه در دانشكده مديريت دانشگاه تهران انجام شده است

همانطور كه پيش از اين در مرحله روش . مديريت دانشگاه تهران خواهد بود دانشكده ارشد و دكترايكارشناسي مقطع
  .توان به دو فاز تقسيم نمودي انجام شده در اين پژوهش را ميتحقيق بدان اشاره شد مجموعه فعاليتها

  فاز اول .1. 4
اي بين در فاز اول پيش از هر كاري سعي شد تا با استفاده از بررسي ادبيات تحقيق و همچنين توزيع پرسشنامه

معيارهاي موثر  دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترايي كه استاد راهنماي خود را انتخاب نموده بودند به جمع آوري 50
 27تنها  ،هاي توزيع شده بين دانشجوياناز تمام پرسشنامه. و مرتبط در ارزيابي و انتخاب استاد راهنما بپردازيم
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آوري معيارهاي مشخص شده در پرسشنامه توسط دانشجويان و معيارهاي با جمع. پرسشنامه برگشت داده شد
با بررسي اوليه و تركيب برخي از . يار شناسايي و ليست شدمع 27شناسايي شده از ادبيات تحقيق در گام اول 

 .اندليست شده 1معيار كلي خالصه شدند كه در جدول  13معيارهاي مترادف، معيارهاي بدست آمده در قالب 
 

 سيزده معيار كلي شناسايي شده  -1جدول 

  معيار شماره  معيار شماره

1  
(دانش تخصصي استاد راهنما در حوزه مد نظر دانشجو

هاي راهنمايي شده در حوزه نامهبراي مثال تعداد پايان
  )مدنظر

اخالق و نحوه برخورد (آداب معاشرت استاد راهنما   8
  )استاد راهنما با دانشجو و ديگران

2  
داشتن(مشاركت استاد راهنما در حين انجام تحقيق

شجو و ميزان در دسترس بودن زمان كافي براي دان
  )استاد

  رابطه شخصي با استاد راهنما  9

3  
رابطه استاد با ساير اساتيد ( شبكه ارتباط اجتماعي

-دانشكده يا بيرون از آن و ميزان نفوذ استاد در تصميم
  )گيريهاي دانشكده

10  

استاد ( ميزان گشودگي يا انعطاف پذيري استاد راهنما
به ايده ها با گشودگي  راهنما به چه ميزان نسبت

-برخورد كرده و در مورد اتخاذ رويكردها منعطف مي
  ).باشد

، تعداد مقاالت، ميزان تتعداد تاليفا( رزومه استاد   4
  11  ...)شهرت استاد در جامعه علمي و 

توانايي استاد براي كمك به (داشتن چشم انداز شغلي 
دانشجو در بدست آوردن يك شغل مناسب بعد از 

  )نامهپايان تكميل

توانايي استاد راهنما در برقراري ارتباط ميان دانشجو و   5
تعداد واحدهايي كه دانشجو در حين تحصيل با استاد   12  صنعت

  گذرانده است

توانايي استاد راهنما در ارائه موضوعات مناسب جهت  6
  جنسيت استاد راهنما  13  نامهپايان

تاد راهنما در مهارت اس( مشوق بودن استاد راهنما   7
 )ايجاد حس اعتماد به نفس در دانشجو

  
حال پس از شناسايي معيارهاي مرتبط در انتخاب استاد راهنما به منظور رتبه بندي اين معيارها توسط فرآيند 

. افزايش يابد AHPتحليلي سلسله مراتبي تالش شد تا اين معيارها محدودتر شود تا كارآيي مقايسات زوجي در فرآيند 
اي معيارها در يك گيري پرسشنامه در روش ميانگين. اي استفاده شدگيري پرسشنامهبدين منظور از روش ميانگين

اي براي مشخص كردن ميزان اهميت هر معيار استفاده شده ستون شرح داده شده و سپس از طيف ليكرت هفت گويه
و بررسي سوابق تالش شد تا مناسبترين معيارها شرح براي بررسي روايي پرسشنامه ابتدا با بررسي منابع موجود . است

داده شوند و سپس پرسشنامه در اختيار تعدادي از خبرگان و كارشناسان قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا نظر 
  .اصالحي خود را در مورد معيارهاي پرسشنامه ارائه دهند

دامنه ضريب پايايي از صفر تا . شوداستفاده مي» ريب پاياييض«گيري پايايي نيز غالباً از شاخصي به نام  براي اندازه
واقعاً به » پايايي كامل«. ضريب پايايي صفر معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يك معرف پايايي كامل است. است+ 1

هاي  وهبراي محاسبه ضريب پايايي، شي .شود و در صورت مشاهده قبل از هر چيز بايد به نتايج شك كرد ندرت ديده مي
شود در اين تحقيق از روش آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه استفاده شده  مختلفي به كار برده مي

  .باشدنشان دهنده اين است كه پايايي پرسشنامه قابل قبول مي 0.7آلفاي كرونباخ ). 2جدول شماره (است
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  مهضريب آلفاي كرونباخ پرسشنا-2 جدول

 شاخص آماري قابليت اطمينان

Cronbach's Alpha N of Items 

.700 13 

  
نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكترايي كه حداقل پروپوزال خود را تثبيت  30پرسشنامه تهيه شده بين 

). ي توزيع نرمال باشدنفر بدين منظور بود كه ميانگين معيارها دارا 30انتخاب (نموده بودند بطور تصادفي توزيع شد
  .دهدتوزيع فراواني نمونه انتخاب شده را نشان مي 3جدول شماره 

 توزيع فراواني دانشجويان مورد مطالعه از نظر جنسيت، رشته و مقطع تحصيلي -3جدول 

  درصد  تعداد  متغيير

  %70  21  مرد  جنسيت
  %30  9  زن

رشته 
  تحصيلي

  %267  8  مديريت صنعتي
  %333  10  مديريت دولتي

  %40  12  مديريت بازرگاني
مقطع 

  تحصيلي
  %667  20  كارشناسي ارشد

  %333  10  دكتري

  

اي، ميانگين هر كدام از آوري آنها با استفاده از روش ميانگين گيري پرسشنامهها و جمعپس از توزيع پرسشنامه
نتايج حاصل از اين محاسبات در جدول . شونددارند حذف ميمعيارها را مشخص نموده و معيارهايي كه وزن كمتري 

نشان دهنده تعداد نفراتي ) 7( و ميزان اهميت فوق العاده مهم 1در تقاطع معيار  11عدد . آورده شده است 4شماره 
اعداد مقابل  براي محاسبه ميانگين هر معيار اعداد ليكرت را در. انداست كه آن معيار را فوق العاده مهم ارزيابي نموده

تقسيم ) تعداد مشاركت كنندگان( 30هر معيار ضرب نموده و سپس بصورت سطري جمع نموده و حاصل آن را بر 
  .گرديدحذف ، كه وزن كمتري دارند سپس معيارهايي ،نموده تا ميانگين هر معيار بدست آيد

 

  ين گيري پرسشنامه ايميانگين هر معيار از طريق روش ميانگ  - 4جدول 

 معيار

  ميزان اهميت

فوق   ميانگين  جمع
  العاده
  مهم

خيلي 
اهميت   مهم  مهم

  متوسط
كم 
  اهميت

  خيلي
كم 
  اهميت

فوق 
  العاده
كم 
  اهميت
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7  6  5  4  3  2  1  

1  11 8 7 2 2     174 5.8 

2  9 13 5 1 1 1   175 5.833333333 

3  10 8 5 4 3     163 5.433333333 

4  10 8 7 4 1 0   161 5.366666667 

5  10 8 5 5 2     173 5.766666667 

6  5 5 8 3 4 4 1 138 4.6 

7  4 7 6 7 4 2   144 4.8 

8  9 8 7 4 1 1   175 5.833333333 

9  4 6 6 8 5 1   143 4.766666667 

10  5 4 6 8 6 1   141 4.7 

11  4 5 3 7 2 7 2 123 4.1 

12  1 6 3 5 2 7 6 104 3.466666667 

13  1 4 6 2 4   13 94 3.133333333 

 

  فاز دوم .2. 4
را كه بيشترين ميانگين را دارند به عنوان  8و  5، 4، 3، 2، 1توان معيارهاي شماره با توجه به نتايج جدول باال مي

ي اين معيارها بند بنابراين اولين اقدام در فاز دوم  به منظور رتبه. مهمترين معيارهاي مطلوب استاد راهنما تلقي نمود
  ).2شكل (باشدتشكيل ساختار سلسله مراتبي معيارها مي توسط فرآيند تحليل سلسله مراتبي

  

 
  ساختار سلسله مراتبي  -2 شكل
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پس از تشكيل ساختار سلسله مراتبي تحقيق تالش شد تا ابتدا عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در 
در اين تحقيق ما از روش تصميم گيري گروهي با . صورت زوجي مقايسه شده و وزن آنها محاسبه شودسطح باالتر ب

در اين روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي اجازه . ايمدهي معيارها استفاده نموده فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي وزن
سات زوجي در ماتريس مربوطه وارد نمايند و سپس گيران مقدار دلخواه خود را براي مقايدهد كه هر يك از تصميممي

ماتريس  .براي هر مقايسه زوجي تبديل گرديد قضاوتهاي فردي با استفاده از ميانگين هندسي به قضاوت گروهي
آورده شده  5مقايسات زوجي و بردار وزنهاي  بدست آمده از آن و نرخ ناسازگاري آن  بطور كامل در جدول شماره 

  .است
 

  ماتريس مقايسات زوجي و وزن معيارها - 5 جدول

رتبه بندي
 معيارها  1  2  3  4  5  6  وزن معيارها  

3  0.1703162083.05140515
9 

5.14352079
7 

0.48835934
2 

2.9301560520.35167591
5 

1 
1  

1 0.38404001 6.7544462837.84049497
2 

1.57843653 
4.81870541

7 
1 

2.84352711
5 

2  

4  0.0880858161.81314744
5 

3.27041507
3 

0.32428314
4 

1 
0.20752461

8 
0.34127875

2 
3  

2 0.2682685525.16456059 6.5493830911 
3.08372488

2 
0.63353830

3 
2.0476725114  

6  0.03924248
1 

0.93303299
2 

1 0.1526861360.30577158
5 

0.12754296
8 

0.1944193565  

5 0.0500469331 1.0717734620.1936273150.5515271260.1480506260.32771787 6  
0.016197486 CR 

  
 بحث و نتيجه گيري .5

. د به دنياي تحقيق استونامه يا رساله گام آغازين و بسيار مهم براي شروع ور انتخاب استاد راهنماي پايان
گيري  در اين مقاله يك مدل تصميم. ه شودريزي شده گرفت بنابراين مهم است كه تصميمات بصورت آگاهانه و برنامه

بندي معيارهاي مطلوب براي انتخاب استاد   مبتني بر تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي شناسايي و اولويت
در اين مطالعه ابتدا تالش شد تا با استفاده از ادبيات تحقيق و توزيع پرسشنامه . نامه تشريح شده است راهنماي پايان

اند، معيارهاي مرتبط با انتخاب شجويان كارشناسي ارشد و دكترايي كه استاد راهنماي خود را انتخاب نمودهبين دان
كه در  ،بندي كرده سپس تالش شد تا معيارهاي مترادف را در يك دسته طبقه. استاد راهنما شناسايي و ليست شود

تعداد معيارها كارآيي فرآيند تحليل سلسله مراتبي از آنجايي كه با افزايش . معيار كلي شناسايي شد 13اين مرحله 
با . سازي معيارها پرداخته شد اي به غربالگيري پرسشنامه يابد، بنابراين با استفاده از روش ميانگينكاهش مي

به منظور اطمينان از پايايي . معيار اصلي و مهم در انتخاب استاد راهنما شناسايي گرديد 6سازي معيارها  غربال
براي آلفاي كرونباخ بدست آمد و اين به معني آن است كه پايايي  0.7شنامه، آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار پرس
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سپس با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و انجام مقايسات زوجي گروهي به ارزيابي . باشدتحقيق قابل قبول مي
يعني مشاركت استاد راهنما در  2دهد كه معيار شماره نشان مينتايج بدست آمده . و رتبه بندي معيارها اقدام شد

 به عنوان مهمترين معيار) داشتن زمان كافي براي دانشجو و ميزان در دسترس بودن استاد(حين انجام تحقيق 
  . كنندگان در انتخاب استاد راهنما لحاظ شده است شركت

تري را نسبت به  دهد كه انتخاب آگاهانهان اجازه ميدر اين مطالعه به دانشجوي AHPدر واقع بكارگيري تكنيك 
ارشد و دكترا بتوانند نتايج اين روش را   نشجويان كارشناسيااميد است كه د. انتخاب استاد راهنماي خود داشته باشند

اد راهنماي براي اعتبار بخشيدن به انتخاب خود بكارگيرند و بتوانند قابليت اطمينان تصميمات خود را در ارتباط با است
 . نامه خود افزايش دهند پايان
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