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 2، دکتر محمدعلی رستمی نژاد1میثم غالم پور
گرایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی به پژوهش و  چکیده:

ها از اهداف مهم آموزش عالی های پژوهشی آنتوسعه مهارت

ن باشد در این میان کاهش اضطراب پژوهشی دانشجویاکشورها می

ناسایی شای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر از اهمیت ویژه

میزان  و علل اضطراب پژوهش در دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ت ها و سؤاالروش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، هدفباشد. می

دف هپژوهش آمیخته و از نوع طرح تبیینی است. این پژوهش ازنظر 

ین های کاربردی است. جامعه آماری موردمطالعه در اجزو پژوهش

-ویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علومپژوهش شامل تمامی دانشج

 98-97شناسی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی تربیتی و روان

نفر بود. برای سنجش میزان اضطراب  214بودند که تعدادشان 

پژوهشی دانشجویان در مرحله اول)کمی( پژوهش از پرسشنامه 

 ( استفاده شد. در مرحله دوم پژوهش)کیفی( با2013انکبوزی )

 20فمند گیری هدهای مرحله اول با استفاده از نمونهه یافتهتوجه ب

از  ،هادادهنفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی انتخاب شدند و 

 ها ازشدند. تحلیل داده آوریساختار یافته جمعنیمه طریق مصاحبه

د نتایج مرحله اول نشان داگزاری انجام شد. طریق فرآیند کد

 . دردانشجویان باالتر از حد متوسط است میانگین اضطراب پژوهشی

ادامه و در مرحله دوم پژوهش)مرحله کیفی( عوامل مؤثر بر 

و، عوامل مرتبط با دانشج مقوله اصلی؛ 5در اضطراب دانشجویان 

  استاد، دانشکده، نظام آموزشی، جامعه سازمان یافت.
اضطراب، پژوهش، دانشجو، تحصیالت تکمیلی، رویکرد : کلمات کلیدي

 آمیخته

Meysam Gholampour, Dr. 

Mohammadali Rostaminejad 
Abstract: The trend of inclining graduate students to 

do research and develop their research skills is one of 
the major goals of higher education in most countries. 

In this regard, reducing students' research anxiety is of 

special importance. The purpose of this study was to 
identify the extent and causes of research anxiety in 

postgraduate students and provide solutions to reduce 

it. The method of this study was a synthesis of 
objectives and questions of research and an 

explanatory method was employed. This research was 

an applied research in terms of purpose. The statistical 
population of this study included all graduate students 

of faculty of science and psychology, University of 

Birjand, in the academic year of 2018-19 (214 
individuals). An Onwuegbuzie questionnaire (2013) 

was used to measure the anxiety level of students in 

the quantitative phase of the research. In the second 
stage (qualitative), 20 graduate students were selected 

according to findings of the first stage and the data 

were collected through a semi-structured interview. 
The data analysis was done through coding process. 

The results of the first stage indicated that the average 

level of students’ anxiety was higher than normal. 

Then, in the second stage of the research (qualitative 

stage), the factors affecting students' anxiety were 
classified into 5 main categories; namely the factors 

associated with the student, professor, faculty, 

educational system, and society.  

Keywords: Anxiety, Research, Student, Graduate 

Studies, Mixed Approach  
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 مقدمه
هرای پژوهشری ای، پررداختن بره فعالیّرتها در امر پیشرفت هر جامعهترین فعالیّتیکی از زیربنایی

های پژوهشی در هر کشرور سربت توسرعه و پیشررفت شرده، (. فعالیّت1388است)عرفان منش، دیدگاه، 

وسرعه پایردار ( و زمینره ت1392یی و استقالل واقعری را بره ارمنران آورده )صرالحی و همکراران، خودکفا

(.  امروزه فلسرفه 1380و نصراللهی،  1391، غفار زادهآورد)میر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم می

ریشره  (.1389برر جوامرع علمری سرایه افکنرده اسرت)عرفان مرنش و دیردگاه، « بنویس و زنرده بمران»

از سوی دیگرر بخرش مهمری از  (؛ و2013، 1ها است )کهم و موسلینهای تحقیقی اغلت در دانشگاهفعالیّت

، 2باشرد)دالیمری هراآنهای پژوهشری های پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس فعالیّتارزیابی

 عنوانبرهدر مقراطع تحصریالت تکمیلری تربیرت دانشرجویان  خصرو بهها (. برونداد مهم دانشگاه2008

شار آن را در یر  زمینره پژوهشری خرا  پژوهشگران الیقی است که دانش و مهارت انجام پژوهش و انت

 (.2012، 3کست کرده باشند)مرا

 در عوامل ینترمهم از اش،پژوهشی هایاز مهارت تصور و توانایی در برابر دانشجو اطمینان احساس 

ها هرای سرازمان(. یکی از اهداف و انگیزه2013، 5؛ هاتچین2014، 4پژوهش است )التو و سنگوکیو با مواجه

هایی توانرا در امرور پژوهشری و تحقیقری اسرت ی آموزشی در هر جامعه، تربیت و پرورش انسانهاو نظام

بین ترقی علمری هرر جامعره برا  چراکه(؛ 2008و دالی،  1385)رومیانی، میرشاه جعفری و نصراصفهانی، 

و آید، ارتبرا  مسرتقیمی وجرود دارد. عردم توجره میزان پژوهش و تحقیقی که در آن جامعه به عمل می

شرود )ترابعی، ماندگی در آن رشته علمی میهای تحقیقی، مایه رکود و عقتاهتمام جدی به انجام فعالیت

 (. 1386محمودیان، 

سطوح گوناگونی  باتجربههای علمی و آموزشی همواره برای بسیاری از دانشجویان، حضور در محیط

شرناختی اسرت کره اضطراب حالت روانباشد. از اضطراب همراه بوده که به اضطراب آکادمی  معروف می

کنند)کشراورز افشرار و همکراران، شان به درجات مختلف تجربره مریها در طول زندگیهمه انسان باًیتقر

(. 2006، 6شود)راس و مر  لرین(. اما زمانی که موجت تعارض و پریشانی شود اختالل محسوب می1395

و  7باشرد)زابیداتی مختلرف مریهامؤلفرها و ای اسرت کره شرامل اجرزاختالل اضطراب، اختالل پیچیرده

( 2013(. اختالل اضطراب فراگیر با نگرانی ماندگار و مفر  همراه است)الن  و همکاران، 2007همکاران، 

(. اضرطراب در دانشرجویان 2005، 8شود)موگ و برادلریو این نگرانی مانع انجام وظایف روزمره شخص می
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ها تررین اضرطرابمهم ازجمله(. 2008، 1برونت و ریشود) هاآندر ی شناختروانتواند موجت مشکالت می

ای، اضرطراب ای، اضرطراب اینترنتری، اضرطراب کتابخانرهتوان اضطراب رایانههای دانشگاهی میدر محیط

، 2یابی، اضطراب پژوهش، اضطراب ریاضی و آمار و اضطراب امتحان را نام برد)گملچ، الوریچ و وایلر اطالع

هرای ها در محیطترین اضرطرابترین و شایعیکی از مهم عنوانبه 3این میان، اضطراب پژوهشدر  (.1984

-(. قراخرانلو و آقراعلی1389، دیردگاه، عرفران مرنش، به نقل از 1992شود )باستی ، علمی محسوب می

در  ی و علروم ورزشریبدنتیتربشناسایی موانع و مشکالت پژوهش در  »( در پژوهش با عنوان 1381نژاد)

عدم آرامش فکری، وجود اضطراب و تنش فکری را یکی از مشکالت پژوهشری بیران  «های کشوردانشگاه

 کردند.

 خلرق و پرژوهش انجرام برا رابطره در اطمینان عدم و ترس احساس» توانمی را پژوهش اضطراب

اضرطراب  گریدتعباربه(. 1995کرد )اسمیت، اندرسون و الوریچ،  تعریف «اثرگذار معتبر و علمی تولیدات

 در آن تا انتشار موضوع انتخاب از علم، تولید فرآیند طول در را پریشانی و ترس پژوهش هرگونه احساس

-را شرامل مری شروددریافرت می علمی جوامع سوی از که بازخوردهایی ،آن از پس حتی و علمی جوامع

اضطراب در دانشجویان و تأثیر آن های اخیر با توجه به شیوع در سال (.1389و دیدگاه،  عرفان منششود)

(. در ایرن میران 2018و همکراران،  4بر عملکردهای دانشجو این پدیده مورد توجه قرار گرفتره اسرت)کوپر

پرژوهش،  اضرطراب(. 2019و همکراران،  5رویکردهای آموزشی نقرش مهمری در ایرن پدیرده دارد)انگلنرد

 پرژوهش فراینرد و آمرار و ایکتابخانرههای اضرطراب شرامل کره شرودمی محسوب چندبُعدی ایپدیده

 نگررش پرژوهش از بخشری را پرژوهش ( اضطراب2012) 6یون و گلنمای لی، . بولین،(2016)مرک، است

 دانند.می

 : عواملدانندیم عامل سه شامل را پژوهش پژوهش خود، اضطراب ( در2015) همکاران و کنکمن

 پژوهش( و و آمار ،ریاضی با در درگیری پایین نفستعز) دارهدف عوامل قبلی(، تجربه و موقعیّتی )دانش

 هاینشرانه و آنران، عالمرم دیردگاه از قومیرت(. و جنسریت سن، یادگیری، سب (ی طیمحستیز عوامل

 خسرتگی ترنفس، در اشرکال شردید، قلت تپش عرق کردن، سردرگمی، لرزش، از: است عبارت اضطراب

، زنردگی تواند بر کمیت و کیفیت تولیردات علمریهش میاضطراب پژوعصبانیت.  و اجتنابی مداوم، رفتار

 (. 1984شخصی و سالمت جسمی و روانی پژوهشگران مؤثر باشد)گملچ، الوریچ و وایل ، 

 و ندارند را الزم آگاهی پژوهش انجام نحوه افراد، درباره از نیمی در حدود که داده نشان تحقیقات

 کارهرای انجرام بره طورمعمولبرهدانشجویان  د. همچنین،کن تشدید را آنان اضطراب تواندامر می همین

 باعث کاهش و باشد اثرگذار پژوهش فرایند در آنان اضطراب بر تواندعواملی می اما دارند؛ تمایل تحقیقاتی
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 از: عبرارت بگرذارد، ترأثیر پژوهش اضطراب تواند برمی که عواملی ازجملهشود.  آنان وریبهره و عملکرد

 فقردان دانرش محردود آمرار و روش تحقیرق، ،اینترنتری سرواد کمبود پژوهش، نهیزم درتجربه  نداشتن

ویژه در دوره ای، تسلط اندک بر زبان انگلیسی، نداشرتن مردیریت زمران برههای اطالعاتی کتابخانهمهارت

ای خروب و کمبرود دوره و گررفتن نمرره بر اتمرامکارشناسی ارشد، شرایط کاری نامناست، تمرکز بیشتر 

( در مطالعره 2015) 1پترورکآل (.1396بورنگ، مهررام و کارشرکی، باشد )غالمیهای پژوهشی میرتمها

، احساس نگرانی در حین انجام پژوهش، عصربی شردن و تمایرل نداشرتن بره نفساعتمادبهخود، نداشتن 

یالت اضطراب پژوهش دانشجویان تحصر انجام پژوهش را از رفتارهای ناشی از اضطراب پژوهش بیان کرد.

تکمیلی ی  مشکل اساسی است به این دلیل که این حالرت مکانیسرم پویرایی در پریش بینری موفقیرت 

 (. 2015، 2کند)بنتو و کلیدانشجویان را مختل می

، 3هرا اسرت)پاول و جرانآوری و تحلیل اطالعات برای شناخت پدیردهمند جمعپژوهش فرآیند نظام

کننرد، امرا نترایج آن در حرد انتظرار مروزش و پرژوهش مریها منرابع زیرادی را صررف آ(. دانشگاه2004

(. توانایی انجام پژوهش و تحلیرل 1394زاده، ؛ نقل در دریازاده و کوهپایه2012و همکاران،  4نیست)روتپور

 (. 2010، 5های علمی است)پین و اسرالها در محیطترین سرمایهاز مهم هاآن

 بخشلرذت ویر  تجربره جدیرد  هاآنبه دانشگاه برای اینکه ورود  رغمیعلبسیاری از دانشجویان، 

 (.1395فشار و همکاران، است)کشاورز ا روروبههای زیادی با چالش هاآناین رویداد برای  حالنیباااست. 

نرواع باشرد کره توجره کمترری در مقایسره برا سرایر اها، اضطراب ناشی از پژوهش مییکی از این چالش

ضرطراب اهی به آن شده است. از طرفی دانشجویان زیادی به علت ایرن نروع ها در جامعه دانشگااضطراب

یدات افزون به تولروز داتیتأکشوند. با توجه به های خود مینامهمشمول تأخیر در دفاع از پروپزال و پایان

واملی ععلمی دانشجویان، تشخیص اینکه میزان اضطراب پژوهشی در دانشجویان به چه میزان است و چه 

یرا  رصردد رفرعدکنرد ترا ی کم  میعلمئتیهاین نوع از اضطراب است، به مسئوالن و اعضای  سازنهیزم

 شردهنجامادر این زمینه کمتر پژوهشی در داخرل کشرور  نکهیاکاهش این مشکل گام بردارند. با توجه به 

ت است لذا هدف پژوهش حاضر مشخص کردن میزان و علل اضرطراب پژوهشری در دانشرجویان تحصریال

 باشد. شناسی و علوم تربیتی بیرجند میتکمیلی دانشکده روان

 سؤاالت اصلی پژوهش
 میزان اضطراب پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی چقدر است؟ -

 ساز اضطراب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی چیست؟علل اصلی زمینه -
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 پژوهش یروش شناس

 کنندگانشرکتژوهش از مدل تبیینی، انتخاب تبیینی است. در این پ -روش پژوهش حاضر آمیخته

ی است. هدف اصلی طرح ایرن اسرت امرحله دوهای ترکیبی است. طرح تبیینی یکی از روش شدهاستفاده

(. ایرن طررح بیشرتر 1394، 1های کیفی به تبیین و بسط نتایج اولیه کم  کنند)کرسول و کالرککه داده

های کیفی است تا بتواند نترایج پرژوهش را شگر نیازمند دادهای مناست است که در آن پژوهبرای مطالعه

(، 1394کننرده طبرق دیردگاه کرسرول و کرالرک)(. در مدل انتخراب شررکت1991 2توضیح دهد)مورس

-کند، ماننرد تفراوتهای کمی که نیازمند تبیین بیشتر هستند را مشخص میپژوهشگر آن دسته از یافته

ه نمره غیر عادی در دو سوی طیف)خیلی باال یا خیلی پایین( و یا نتایج ها، افرادی کهای آماری بین گروه

هرا اند. در ادامه پژوهشگر از شرکت کنندگانی که بتوانند به بهترین وجه این یافتهغیر منتظره کست کرده

(. از مردل انتخراب 1394کند)کرسرول و کرالرک، آوری مری را توضیح دهنرد، اطالعرات کیفری را جمرع

هرای کمری بررای شناسرایی و شود؛ که پژوهشگر به دادهطرح تبیینی زمانی استفاده می گانکنندشرکت

بر مرحله دوم کیفی است)کرسول و کالرک،  دیتأکنیاز دارد. در این مدل  کنندگانشرکتانتخاب هدفمند 

ه به (. طبق توضیحات بیان شده این پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی انجام شده است که در ادام1394

 شود.ها پرداخته میتفضیل فرآیند کار در هر مرحله و نحوه ادغام داده

 الف: مرحله کمی
در این مرحله جامعه آماری شامل تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلی)مقطرع کارشناسری ارشرد و 

د که گزارش ش 214ا هباشد که تعداد آنشناسی دانشگاه بیرجند میدکتری( دانشکده علوم تربیتی و روان

جردول مورگران  برر اسراسدانشجو  135ای تعداد ای چند مرحلهی خوشهریگنمونهاز این میان به روش 

هایی که در درون دانشرکده فعرال اند. فرآیند انجام کار به این صورت بود که با توجه به رشتهانتخاب شده

عات( جهت حضور نماینردگانی ریزی درسی، مدیریت آموزشی و علم و اطالشناسی تربیتی، برنامهبود)روان

هرای فعرال در مقطرع تحصریالت های اصلی را هر کردام از رشرتهاز هر دانشکده در نمونه انتخابی خوشه

گیری های در نظر گرفته شده نمونهتکمیلی این دانشکده تشکیل دادند و سپس از درون هر کدام از خوشه

حلره از پرسشرنامه اسرتاندارد اضرطراب پژوهشری ها  در ایرن مری دادهآورجمعتصادفی انجام شد. جهت 

باشد که اضطراب پژوهشی دانشرجویان را سؤال می 45(استفاده شد. این پرسشنامه دارای 2013)3انکبوزی

گویره(،  4گویه(؛ ترس از آمار)شرامل  5گویه(؛ ترس از نگارش)شامل  2بُعد شامل؛ ترس از کتابخانه) 7در 

گویره(؛ تررس از درس روش  7؛ تررس از زبران پژوهش)شرامل گویره( 5ترس از اجررای پژوهش)شرامل 

-دهد. در پرژوهشگویه( مورد بررسی قرار می 10گویه( و برداشت از شایستگی) شامل  12تحقیق)شامل 

رد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت در و( این پرسشرنامه مر1396بورنگ و همکاران)های مختلف چون غالمی

یی و پایایی پس از تایید اساتید مربوطه در اجرای ضرریت آلفرای پژوهش حاضر نیز جهت تایید مجدد روا

                                                 
1 . Creswell & Clark 
2 Morse 
3 . Onwuegbuzie 
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افرزار هرا در ایرن مرحلره از نررمبدست آمد. همچنین جهرت تحلیرل داده 841/0کرونباخ کل پرسشنامه 

SPSS18  آورده  1استفاده شد. ویژگی جمعیت شناسی نمونه پژوهش در بخش کمی در جردول شرماره

 شده است.

 ونه مرحله اول پژوهش به تفکیک رشته تحصیلی: بررسی حجم نم1جدول 

 درصد فراوانی رشته تحصیلی 

 2/42 57 ریزی درسیبرنامه

 5/24 33 مدیریت آموزشی

 8/17 24 شناسی تربیتیروان

 5/15 21 علم و اطالعات

 100 135 کل

 

ته بیشترین درصد فراوانی حجرم نمونره را دانشرجویان تحصریالت تکمیلری در رشر 1طبق جدول 

 اند.درصد به خود اختصا  داده 2/42ریزی درسی با برنامه

 ب: مرحله کیفی
در این مرحله با توجه به طرح پژوهش به تبیین علل اضطراب پژوهشی دانشجویان پرداخته شد. در 

نفرر از دانشرجویان نمونره  20ی موارد استثنایی استفاده شده است و تعرداد ریگنمونهاین مرحله از روش 

-که اضطراب پژوهشی باالیی را گزارش کرده بودند، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتنرد. در نمونرهاولیه 

-کنند مورد بررسی قررار مریای یا مرزی( افرادی که از الگوی معمول پیروی نمیگیری استثنایی)حاشیه

یافتره از نمونره  های نیمره سراختارآوری اطالعات از مصاحبه(. برای جمع1391گیرند)رنجبر و همکاران، 

و سؤاالتی از قبیل چه عوامل انسانی)رفتاری( را در بروز اضطراب پژوهشی در خود مرؤثر پژوهش استفاده 

بینید؟ چه عواملی مربو  بره دانید؟ نقش اساتید و محیط دانشکده را در بروز اضطراب خود چگونه میمی

سازمانی موجت اضطراب پژوهشی شرما  شود؟ کدام عواملساز اضطراب پژوهشی شما میخود شما زمینه

شود؟ پرسیده شده است البته با توجه به ماهیّت مصاحبه نیمه ساختار یافته از سؤاالت پیگیر متعددی می

دقت ها روی نوار ضربط و سرپس برهتمام مکالمههای مصاحبه شونده استفاده شده است. با توجه به پاسخ

وتحلیل قرار گرفرت. بررای مورد تجزیه MAXQDA10افزار روی کاغذ پیاده و پس از تایت با کم  نرم

در سه  1ها از روش سیستماتی سازی و استخراج مقولههای صورت گرفته، مفهومبررسی محتوای مصاحبه

طریق روش بازبینی توسرط مصراحبه شرده پایایی از  سطح کدگذاری باز، محوری و منتخت استفاده شد.

 دو نفرر از هراهرا و تاییرد روایری یافترهکدگذاری نحوه از برای اطمینانموردبررسی قرار گرفت؛ از طرفی 

                                                 
1 . Systematic 
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 کاپرای فرمول ضرریت از پایایی، تامید منظور به که شد استفاده هایافته کدگذاری مجدد جهت ارزشیاب

 دهنده نشان که آمد بدست 0.86 عدد ارزشیابان توافق بین میزان پژوهش این در که شد استفاده کوهن،

همچنرین برا توجره بره راهکارهرای افرزایش روایری  برود. هاکدگذاری در ارزشیابان بین وافقدرصد ت 86

هرا توسرط مشرارکت کننردگان نیرز اسرتفاده های کیفی از ممیزان بیرونی و تأیید و بررسی یافتهپژوهش

 ویژگری هرای نظرری بره تبیرین آن پرداختره شرد.ها با بحثمنظور تأییدپذیری یافتهگردید. همچنین به

 آورده شده است. 2جمعیت شناسی نمونه پژوهشی در مرحله دوم پژوهش)کیفی( در جدول شماره 

 فیکنندگان در پژوهش بخش کیهاي مشارکت. نمایی از ویژگی2جدول

 ترم تحصیلی
 ردیف مدرک تحصیلی     رشته تحصیلی

 (1شونده شماره )مصاحبه دانشجوی دکتری ریزی درسیبرنامه دوم

 (2شونده شماره )مصاحبه دانشجوی دکتری ریزی درسیبرنامه دوم

 (3شونده شماره )مصاحبه دانشجوی دکتری ریزی درسیبرنامه دوم

 (4شونده شماره )مصاحبه دانشجوی دکتری ریزی درسیبرنامه دوم

 (5شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد ریزی درسیبرنامه سوم

 (6شونده شماره )مصاحبه نشجوی کارشناشی ارشددا ریزی درسیبرنامه سوم

 (7شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد ریزی درسیبرنامه سوم

 (8شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد ریزی درسیبرنامه سوم

 (9شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد علم و اطالعات سوم

 (10شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد عاتعلم و اطال سوم

 (11شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد مدیریت آموزشی دوم

 (12شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد مدیریت آموزشی چهارم

 (13شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد مدیریت آموزشی سوم

 (14شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد یت آموزشیمدیر سوم

 (15شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی دوم

 (16شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی سوم

 (17شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی سوم

 (18شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی چهارم

 (19شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی سوم

 (20شونده شماره )مصاحبه دانشجوی کارشناشی ارشد روانشناسی تربیتی سوم

 

 هایافته

صریالت رسی میزان اضطراب پژوهشی در بین دانشجویان تحدر ابتدا با توجه به هدف پژوهش به بر

 شود. تکمیلی پرداخته می
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 اي براي اضطراب پژوهشی در حالت کلیتک نمونه T. جدول 3جدول 

Test Value = 3  95/0سطح اطمینان 

 T DF تفاوت میانگین سطح معناداری  

 پایین  باال

 227/0 309/0 368/0 000/0 134 94/12 کل

 

دهد میانگین اضطراب پژوهش در دانشجویان مورد بررسری از طور که نتایج نشان میهمان

و فاصرله  368/0( بیشتر است. اختالف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون 3حد متوسط)با ارزش

ای نشان داد تفراوت ت  نمونه Tباشد. نتایج آزمون می 309/0تا  227/0درصد بین  95اطمینان 

ن اضطراب پژوهش در افراد نمونه با مقدار مورد آزمرون معنرا دار اسرت. بره عبرارت دیگرر میانگی

 ,T=12/94, df=134اضررطراب پررژوهش در دانشررجویان برراالتر از حررد متوسررط قرررار دارد)

P=0/000). 
های آن ای اضطراب پژوهشی و مؤلفهتک نمونه  T . آزمون4جدول    

تفاوت  حد اطمینان 

 میانگین

سطح 

 معناداری

DF T مقیاس متغیر میانگین 

 پایین باال

  ترس از کتابخانه 11/4 8/12 134 000/0 677/0 57/0 78/0 
 

اضطراب 
 پژوهش

 ترس از نگارش 76/3 94/4 134 000/0 83/0 11/0 26/0 

 ترس از آمار 72/3 69/10 134 000/0 464/0 37/0 55/0 

ترس از اجرای  83/3 89/12 134 000/0 562/0 47/0 64/0 
 پژوهش

ترس از زبان  41/3 05/6 134 000/0 20/0 136/0 27/0 
 پژوهش

ترس از درس  81/2 -44/0 134 65/0 -021/0 -11/0 73/0 
 روش تحقیق

ترس از   41/3 59/12 134 000/0 27/0 22/0 30/0 
 شایستگی

انشرجویان در دهرد میرانگین اضرطراب پژوهشری دنشان مری 4طور که نتایج جدول همان

های؛ ترس از کتابخانه، ترس از نگارش، ترس از آمار، ترس از اجرای پژوهش، ترس از زبران مؤلفه

( اسرت. همچنرین نترایج نشران داد 3پژوهش و ترس از شایستگی بیشرتر از حرد متوسرط)ارزش
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میانگین اضطراب پژوهشی دانشجویان در مؤلفه ترس از درس روش تحقیق کمتر از حد متوسرط 

طره خروب برین اسراتید و تروان بره راباین مهم را مری (.T=-0/44, df=134, P=0/65)است

  دانسرت در قسرمت ان به درس روش تحقیق و پرژوهش مربرودانشجویان، عالقه اولیه دانشجوی

 شود.بحث به تبیین این یافته با توجه به نتایج مرحله دوم پرداخته می

هرای هی در تمرام مؤلفرشناسرتربیتری و روان نتایج نشان داد که دانشجویان دانشکده علوم

د. ء مؤلفه درس روش تحقیق دچار اضطراب پژوهشی باالتر از حد متوسرط هسرتنپژوهشی به جز

ر ی برخرورداادر این میان توجه به عوامل ایجاد کننده اضطراب در این دانشجویان از اهمیت ویژه

ند پرس ف در نمونه پژوهش حضور داشرتاست. با توجه به اینکه دانشجویان از چهار گرایش مختل

ن شدند ترا آتواند در اضطراب آنها دخیل باشد. از این رو محققین بر عواملی جز ماهیت رشته می

ورد بررسری مرهای نیمه ساختار یافته دالیل این اضطراب را از دیدگاه خود دانشجویان با مصاحبه

 قرار دهند.

 هاي بخش کیفیب: یافته

ه برا آن ر مورد اضطراب پژوهشی، عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای مقابلرادراک دانشجویان د

 شود. بندی و در ذیل شرح داده میبُعد اصلی: رفتاری، ساختاری و محیطی دسته 3در 

 . ادراک دانشجویان در مورد عوامل رفتاري مؤثر بر اضطراب پژوهشی1

ین بُعد رفتاری؛ رفتار و روابط انسانی، ها است. بنابرامنظور از بُعد رفتاری، همان رفتار انسان

(. عوامرل مرؤثر برر اضرطراب 2008، 1باشند)الفدهلیارتباطات و الگوهای خا  به هم پیوسته می

ادراک دانشرجویان  از  اصلی، کدُ این درشود. پژوهشی در بُعد رفتاری شامل؛ دانشجو و استاد می

بندی و در جردول اتید و دانشجویان  دستهعوامل رفتاری مؤثر بر اضطراب پژوهشی : در مورد اس

ها برای ایجاد انسجام و نظم در ارامره مطالرت برا توجره بره در بخش یافته شده است.شرح داده 5

 اند.های مرتبط با هم سازمان یافتهها در ردیففرآیند کدگذاری منتخت یافته
 ی: ادراک دانشجویان از عوامل رفتاري مؤثر بر اضطراب پژوهش5جدول 

 کد منتخب کد محوری کدباز ردیف

1-1 عدم مفید دانستن پژوهش، ترس از نگارش پژوهش، ترس از انتقاد  

 از مقاله، ضعف در اعتماد به نفس، عدم عالقه و انگیزه به پژوهش

ضعف 

 نگرشی

 

2-1 -ها، عدم مهارت مسئله یابی و مسئلهضعف در آمار و تحلیل داده 

وهش، عدم آشنایی با انواع سازی، ضعف در انتخاب موضوع پژ

ضعف 

                                                 
1. Al-Fadhli  

جو
ش

دان
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های پژوهش، عدم آشنایی با زبان پژوهش، ضعف در سواد روش

ای، ضعف در نگارش گزارش ای، ضعف در سواد کتابخانهرایانه

پژوهش، عدم شناخت مجالت علمی معتبر، ضعف در زبان 

 انگلیسی

 مهارتی

3-1 ریزی مناسب، تعلل ورزی تحصیلی و پژوهشی، عدم برنامه 

کاری،  گرایش به کپی برداریسامحهم  

عوامل 

 شخصیتی

4-1 کاری اساتید، عدم هماهنگی اساتید دروس با یکدیگر، پراکنده 

های انجام پژوهش، توجه بیش از ضعف در آموزش مناسب روش

های عملی نگارش حد به بُعد نظری و عدم تمرکز به مهارت

مدون در طول  پژوهش، تاکید زیاد به نمره، عدم داشتن طرح درس

نامه دانشجو، تعدد تکالیف ترم، عدم مشخص کردن موضوع پایان

در طول ترم، سهم ناچیز پژوهش در ارزشیابی و توجه به کمیّت به 

ها، عدم رابطه مناسب استاد با دانشجوجای کیفیّت در پژوهش  

  آموزشی

 

5-1 ا استبداد اساتید در انتخاب موضوع، روحیه نامناسب در برخورد ب 
دانشجو، قطبی شدن اساتید در انتخاب موضوع و روش پژوهش، 

گیری غیر گرایی در بین اساتید، سختعدم وجود روحیه جمع
ضروری در نگارش پژوهش، عدم پذیرش دانشجو، تأکید بیش از 

ها به ویژه درس حد به قسمت نظری تا عملی و پژوهشی در درس
 روش تحقیق

ضعف 

 حرفه ای

6-1 وحی و کاری زیاد به دانشجو، ضعف در تعامالت با تحمیل فشار ر 
دانشجویان، عدم نظارت مناسب بر روند کار دانشجو، عدم 

تخصیص زمان برای بررسی کار پژوهشی دانشجویان، عدم حمایت 
های مشترک و عدم توجه به مسئولیتمالی دانشجویان در پژوهش

 های خانوادگی دانشجویان

ضعف 
 پشتیبانی

7-1 د انگیزه پژوهش توسط اساتید در دانشجویان، عدم عالقه عدم ایجا 
 مناسب اساتید به پژوهش

ضعف 
 انگیزشی

 

 

 

اد
ست

ا
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 الف: عوامل مرتبط با دانشجو

ی از ترین عامل مؤثر بر اضرطراب ناشرکنندگان در پژوهش خود دانشجو را مهماکثر شرکت

گررش، نه محرور؛ ضرعف در دانستند و به کدهایی در این زمینه اشاره کردند که در سپژوهش می

 گرفت.ضعف در مهارت و عوامل شخصیّتی جای می

-ها و تصور آنها از مهرارت: احساس اطمینان دانشجو نسبت به توانایی: ضعف نگرشی1-1

(. گروهری 2010و همکاران،  1باشد)لوترین عوامل مؤثر در انجام پژوهش میهای پژوهشی، از مهم

دانستند به نگرش دانشجویان پژوهش و اضطراب ناشی از آن می از عواملی که دانشجویان مؤثر بر

به نظررم یره » ( بیان داشت:6گشت. به عنوان مثال شرکت کننده شماره)در مورد پژوهش باز می

نامره عامل مهم در اضطراب دانشجوهایی مثل من؛ اعتقادمون به اینه کره مقالره نوشرتن و پایران

-آید، یعنی مشکلی رو حل نمیخرش چیزی ازش در نمیخودی)بیهوده( هست و آنوشتن کار بی

( هرم بره ایرن نکتره اشراره 16، 7، 1مشارکت کننردگان شرماره)« کنه که با عالقه بریم سراغش

( از عوامرل مرؤثر برر پرژوهش را عالقره و انگیرزه فررد در انجرام 2010و همکاران) 2داشتند. باکن

 پژوهش بیان داشتند.

ضعف در اعتماد به نفرس دانشرجویان را از عوامرل اصرلی کنندگان در پژوهش اکثر شرکت

بیشرتر مرا » ( بیران داشرت1دانستند به عنوان مثال شررکت کننرده شرماره)ترس از پژوهش می

-کنم و فکرر مریدانشجوها اعتماد به نفس نداریم من خودم یه موضوع ساده رو اینقدر بزرگ می

های این قسرمت از پرژوهش یافته«. کنهم میتونم انجامش بدم همین زیاد اذیتکنم که اصالً نمی

( کره نگررش و انگیرزه پژوهشرگر را از عوامرل 1998)3های پژوهش هاینس و هراینسمطابق یافت

 مؤثر بر اضطراب پژوهشی می دانستند همخوانی دارد. 

: دانشجویان مهارت در انجام پژوهش و فرآینردهای هاي پژوهشی. ضعف در مهارت1-2

دانستند. در این مورد بره گفتره ثر بر نگارش پژوهش و اضطراب ناشی از آن میآن را از عوامل مؤ

ترسم راستش ترسم فقط از فصل چهرارم مقالره و من از پژوهش نمی(» 11شرکت کننده شماره)

دونم چطوری جمعش کنم، همش باید دنبال کسی باشم که بررام انجرامش پایان نامه هست. نمی

( 18،19، 15، 13، 9، 8، 5، 4، 1ین گفته را مشارکت کنندگان)ا« بده، خودم آمارم ضعیف هست

یابی و هم تصدیق کردند. از عوامل مهم در اضطراب پژوهش ی  دانشجو عدم توانایی او در مسئله

(. همچنرین دانشرجویان 9و 5، 1باشد)مصاحبه شرونده، انتخاب موضوع مناست برای پژوهش می

-پژوهش را از عوامرل مرؤثر برر اضرطراب پژوهشری مریهای عدم تسلط کافی خود بر انواع روش

                                                 
1. Lev  
2 . Bakken 
3 . Haynes, Haines 
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های پژوهشی که مریگن من اصالً از روش» ( بیان داشت10باره مشارکت کننده )دانستند. در این

ات رو به روش کیفی پیش ببرری مرن اصرالً از نامهآرم، استاد راهنمام گفته باید پایانسر در نمی

( بیان داشرت 2006)1کاواکامی«. هم به ما نگفتندونم، راستش خودشون این روش هیچ چیز نمی

که رابطه معکوس بین مهارت پژوهشری و اضرطراب پژوهشری وجرود دارد، همچنرین هیکرنس و 

هرای آمراری رابطره کمری وجرود ( نشان دادند که بین اضطراب پژوهش و مهارت2006)2کوتری 

ریاضیّات و آمار؛ مهارت و های پژوهشی از جمله؛ مهارت در روش پژوهش؛ مهارت در دارد. مهارت

-ای و مهارت در مدیریت زمان از جمله مهارتخانهای و اینترنتی، مهارت و سواد کتابسواد رایانه

 (. 1388منش و دیدگاه، باشد)عرفانهای مؤثر بر میزان اضطراب پژوهشی پژوهشگران می

پژوهش خرود  ه دانشجویان در زمینه اضطرابکبرخی از عواملی  . عوامل شخصیّتی:1-3

بیران  (3کننرده)گشت به عنوان مثرال مشرارکتبیان داشتند به ویژگی شخصیّتی خود آنها بازمی

م از گذارم برا آخر ترم، اون وقت هراستش مشکل خود من هم هستم همش کارها رو می» داشت

. «یرادمونم کدوم رو انجام بدم و تو این ایرام خیلری بهرم فشرار مریبس سرم شلوغ میشه که می

گرر از ( هم به ایرن مرورد اشراره داشرتند. یکری دی19، 18، 12، 11، 9، 7، 2مشارکت کنندگان )

ه شرد و زمینرمواردی که دانشجویان زیادی به آن اشراره داشرتند کره باعرث اضرطراب آنهرا مری

( 5)شخصیّتی داشت؛ عدم رعایت اخالق در فرآیند پژوهش بود به عنوان مثرال مشرارکت کننرده

ردم کربررداری  نامم خیلی از مروارد کپریستش خودم برای نوشتن فصل دو پایانرا» بیان داشت

-فکر می ای نقل کردم و درست ارجاع ندادم همشیعنی بدون اینکه منبع رو ببینم از جای دیگه

ا نم اسرتادهکرکنم اگر روز دفاع داور یا راهنمام بفهمه چی برام پیش خواهد، آمد. من که فکر می

برر  عوامل شخصیّتی پژوهشگران از جملره عوامرل مرؤثر«. آرنبه روشون نمیمتوجه میشن فقط 

 (.1388منش و دیدگاه، باشد)عرفانمیزان اضطراب پژوهشی می

  ب: عوامل مرتبط با استاد:

ه و نامپایان ویژه اساتید راهنما و مشاورکننده در این پژوهش اساتید را بهدانشجویان شرکت

-و میاز عوامل مؤثر در اضطراب پژوهشی دانشجو و مهارت پژوهش ااستاد درس روش تحقیق را 

، آمروزش، ای استاددانستند و در این مورد به عواملی اشاره داشتند که در محورهای، ضعف حرفه

 گرفت.ضعف پشتیبانی و ضعف انگیزشی جای می

نحوه و دانشجویان از عوامل تأثیرگذار در اضطراب پژوهشی خود را  . عوامل آموزشی:1-4

اساتید خیلری » ( بیان داشت3کننده) شرایط آموزشی اساتید بیان کردند به عنوان مثال مشارکت

                                                 
1. Kawakami 
2. Hikienz & Kotrik 
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خرواد اگره کنن اصالً با هم هماهنگ نیستن، هر کدوم ی  کرار از دانشرجو مریپراکنده کاری می

ر خروریم و آخرر دچراریزی کنن ما به مشرکل نمریهمین استادها اول ترم بشینن و با هم برنامه

شیم؛ راستش حتی برای ما دانشجویان دکتری که برخی از اساتید برا هرم مشرترک اضطراب نمی

در این مورد دانشجویان اعتقاد داشتند بهتر اسرت «. دارن باز هم هماهنگ نیستندرسی رو برمی

هرا طررح ای را تشکیل دهند و در این جلسه هر کردام از آناساتید اول ترم تحصیلی با هم جلسه

ترمی خود را ارامه دهند و سعی شود اساتید کارهای کالسی متناست برا زمران دانشرجو در درس 

ترم تحصیلی و در ی  راستا و مکمل از دانشجویان بخواهند. به اعتقاد برخی از دانشجویان سرهم 

(، 20و  16، 12پژوهش در ارزشریابی پایرانی دانشرجویان خیلری کرم است)مصراحبه شروندگان، 

کنن که ایرن خرودش استادها خیلی به نمره تأکید می» ( بیان داشت7ننده )کهمچنین مشارکت

گم نمره نباید باشه بلکه نظرم اینه که یادگیری خودش از عوامل اصلی اضطراب هستش، من نمی

«. از گرفتن ی  نمره صرف بهتره، دانشجوی تحصیالت تکمیلی دیگه خودش برای یادگیری اُمده

( هم به این مورد اشاره داشتند. یکی دیگر از عرواملی کره جرای 19و  17، 5گان )کنندهمشارکت

هرای عملری و تأمل دارد به گفته دانشجویان تأکید زیاد به قسمت نظری و عدم توجه به فعالیّرت

هرای پژوهشری و از طرفری دیگرر اضرطراب ساز ضعف مهارتباشد که زمینهپژوهشی دانشجو می

( 17کننرده)باشد. در ایرن زمینره مشرارکتد با پژوهش میدانشجو به علت عدم مهارت در برخور

ها به کتاب و جزوه و امتحان پایان ترم خیلی بیشرتر از پرژوهش بررای اساتید درس» بیان داشت:

کنه که باید عملی روش تحقیق که اسمش مشخص می دانشجویان تأکید دارن حتی داخل درس

( عوامرل 2005و همکراران) 1بالنرد«. کار کنیم بازم قسمت نظری در اولویت هست تا کار پژوهشی

آموزشی و تدریس را از عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهشی بیان داشتند، همچنین صفری مرادآبادی 

دانشرجویان را مشرنله کراری و فشرردگی  ترین موانرع پژوهشری( از جمله مهم1396و همکاران)

 واحدهای درسی بیان داشتند.

از عوامل مهم دیگری که دانشجویان در اضطراب خود مؤثر  اي اساتید:. ضعف حرفه1-5

( بیران 8کننرده )ای اساتید بود. به عنوان مثال مشرارکتدانستند عوامل مرتبط با ضعف حرفهمی

کنن و اصالً یه اسرتاد فقرط نشجویان فشار زیادی وارد میاساتید در انتخاب موضوع به دا» داشت

دونره، بهترره کره ها رو حتی مهم هم نمریکنه و دیگر موضوعیه سری موضوع خا  رو تأیید می

خواد پژوهش رو بیشتر به نظر دانشجو در انتخاب موضوع توجه بشه، باید استاد بدونه دانشجو می

یگر نیز اذعان داشتند هر استاد به موضروعات خاصری عالقره در این باره دانشجویان د«. انجام بده

                                                 
1 . Bland 
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تواند به عالیق پژوهشی اساتید یا روش شناسی مورد نظر آنان مرتبط باشرد دهد این مینشان می

 شود.که به دانشجویان تحمیل می

ر اضرطراب نامه خود از دیگر عوامل تأثیرگرذار برمورد در مورد مقاله و پایانگیری بیسخت

ا نیز از ر(. دانشجویان روحیه فردگرایی اساتید 19و 15شونده، دانشجویان است)مصاحبه پژوهشی

یکری از   »( بیان داشت7باره مشارکت کننده)دانستند در اینعوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش می

صرالً کننرد و چطرور بگرم اعوامل مؤثر بر اضطراب دانشجوها اینه که استادها جمعری فکرر نمری

ولش رو قبول ندارن، یعنی نمیشه که ی  موضوع رو طوری باشه کره دو اسرتاد قبر موضوعات هم

ار ای هرم کرگهخوان یه دانشجو مقاله رو همزمان با خودشون با استاد دیداشته باشن یا اصالً نمی

ه فرردی برا ( دیگر نیز به این نکته که اساتید خواهان مقال18و  15، 11مشارکت کنندگان)«. کنه

م وانند برا هرتکردند که اساتید نمید تأکید داشتند و دلیل آن را این گونه بیان میدانشجو هستن

 ننرد کره ایرنکخواهند از امتیاز مقاله دانشجو به تنهرایی اسرتفاده به توافق برسند و هر کدام می

 شود.باعث باال رفتم حجم کار دانشجویان می

شجویان از عوامل مؤثر بر کیفیّرت اساتید از دان حمایت و پشتیبانی. ضعف پشتیبانی: 1-6

 (. در ایرن مرورد1باشد)مصراحبه شرونده، های دانشرجویان و کراهش اضرطراب آنهرا مریپژوهش

مصراحبه دانشجویان به عواملی چون؛ عدم نظارت مناست بر روند انجام کار پژوهشری دانشجویان)

گان، )مصاحبه شروندهای اجتماعی و خانوادگی دانشجو(؛ عدم درک مسئولیت18و  12، 9شونده، 

لره در هرای انجرام و پرذیرش مقا( و عدم حمایت مالی اساتید و سهیم شدن در هزینه17، 13، 2

( 1396)( اشراره داشرتند. رومزپرور و همکراران 19و  14شرونده، ها)مصراحبهها و ژورنالهمایش

 پشتیبانی را از عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهشی پژوهشگران بیان داشتند.

ر اضرطراب پژوهشری و دبه اعتقاد دانشجویان از عوامل مؤثر دیگرر  انگیزشی: . ضعف1-7

  طررف یهای آنها نبود انگیزه مناست پژوهش در اساتید و دانشجویان از کاهش کیفیّت پژوهش

ه ویان اشرارو از سوی دیگر عدم توجه اساتید به ایجاد انگیزه پژوهش)درونی و بیرونی( در دانشرج

» ت( بیران داشر7(. به عنروان مثرال مشرارکت کننرده)20و  18، 7. 2گان،شوندداشتند)مصاحبه

زمینره  در ایرن«. رون اساتید خودشون اصالً راغت به پژوهش نیستن و دنبال کار پژوهشری نمری

اد هایی چون ضعف علمی اساتید در زمینره پرژوهش و عردم تمایرل بره ایجردانشجویان استدالل

ساتید بره اراهنمایی دانشجویان را بیان داشتند. انگیزش  دغدغه برای خود جهت اصالح مقاالت و

ر ؛ نقرل د1381پژوهش نقش مهمی در گرایش و ترغیت دانشجویان به پرژوهش دارد)جوادیران، 

 (.1394زاده، دریازاده و کوهپایه
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 . ادراک دانشجویان در مورد عوامل سازمانی مؤثر بر اضطراب پژوهشی2

 اثیر قررارترها و اقدامات را تحت ه سازمان است که فعالیّتعوامل سازمانی، عواملی مربو  ب

ر دانشرکده دهد. عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهشی در بُعد سازمانی شامل؛ عوامل مؤثر موجود دمی

ار برر تررین عوامرل اثرگرذشود. عوامل اجتماعی دانشگاه و محیط آموزشی و پژوهشی از مهرممی

ت اسرت پژوهشی عبار -( محیط آموزشی2000مکاران، شود)بارد و هتوسعه پژوهش محسوب می

ش از عوامل آموزشی و میان فردی متعددی که بر توسعه پژوهشگری در یر  نظرام آموزشری نقر

نی مرؤثر برر ادراک دانشجویان  از عوامل سازما اصلی، کد این در( 1392دارد)گراوند و همکاران، 

 شده است. شرح داده 6ر جدول بندی و داضطراب پژوهشی : در مورد دانشکده؛  دسته
 : ادراک دانشجویان از عوامل سازمانی مؤثر بر اضطراب پژوهشی6جدول 

 کد منتخب کد محوری کدباز ردیف

1-2 ضعف فرهنگ پژوهش در دانشکده، نبود فرهنگ کار  

های دانشگاهی  تیمی در پژوهش  

رهنگیف -نگرشی   

2-2 اه، ضعف های پژوهشی دانشجویی در دانشگنبود هسته 

در دسترسی به منابع اطالعاتی، نبود اعتبارات پژوهشی 

-برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ضعف در برنامه

های مناسب از های تشویقی دانشجویان، عدم حمایت

های دانشجویی و کمبود امکانات پرینت و طرح

 زیراکس

 پشتیبانی سازمانی

 

ای برر روی ز عوامل مؤثر در هر زمینرهفرهنگ سازمان ا فرهنگی: -. عوامل نگرشی2-1

ریرن باشد. در نظام آموزش عرالی نیرز دانشرجویان مهرمکارکنان و ارباب رجوعان آن سازمان می

بره اعتقراد دانشرجویان یکری از عوامرل مهرم در شوند. ها محسوب میارباب رجوعان این سازمان

-در دانشرکده مریهرا نبرود فرهنرگ پرژوهش اضطراب پژوهشری و ضرعف عملکررد در پرژوهش

داخل دانشکده مرا » (. به بیان یکی از دانشجویان7،9،11،13،14،17،19باشد)مصاحبه شوندگان، 

فرهنگ پژوهش ضعیف هست، یعنی نه استاد تمایل به کار پژوهشی دانشجو داره، نه براش وقرت 

فهمه که بایرد نامه تازه میگذاره، این باعث میشه دانشجو هم درگیر نشه، وقتی رسید به پایانمی

چی کار کنه، وقتی کسی از قبل کار نکرده باشه یهو وارد ی  کار بزرگ بشه،  هر کسی که باشره 

(. یکی دیگر از عوامل مورد نظر دانشجویان ضرعف 11مصاحبه شوند، «)بهش اضطراب وارد میشه

ده
شک

دان
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ن براره ( در ایر4،6،11،17،20کار تیمی در دانشکده برای انجام پژوهش بود)مصاحبه شروندگان، 

کرنن بیشتر استادها اصالً کار گروهی رو قبول نردارن و فکرر مری» ( بیان داشت4کننده)مشارکت

خالی کرردن(، ایرن خیلری برده؛ آخره خوان با عنوان کار گروهی از زیر کار دَر برن)شانهبرخی می

مهرم نیرز این «. دیم بیرون برامون بنویسنکسی نیس بگه اگه ما قرار باشه کار نکنیم که پول می

کنندگان به عدم نهادینه شدن فرهنگ کرار تیمری در فضرای آکادمیر  با توجه به بیان مشارکت

 گردد.کشور بر می

پشتیبانی از دانشجویان در انجرام پرژوهش از عوامرل سازمانی:  -. عوامل پشتیبانی2-2

باره دانشجویان باشد. در اینمؤثر بر کاهش اضطراب دانشجویان و ایجاد انگیزه پژوهش در آنها می

گذار است؛ برشرمردند عوامل زیادی را که بر اضطراب پژوهشی و کاهش رغبت به پژوهش آنها اثر

یکری از » ( بیان داشرت2به آنها اشاره شده است؛ به عنوان مثال مصاحبه شونده) 6که در جدول 

های پژوهشی ستهها، نبود ههای دانشجویان و ایجاد اضطراب برای آنعوامل تأثیرگذار بر پژوهش

های پژوهش داخل دانشکده دایر بشه یعنی اتاقی بررای داخل دانشکده هست، به نظرم اگر هسته

پژوهش که دانشجویان باهم ارتبا  داشته باشن، و ی  استاد هم برای مشراوره پژوهشری بعضری 

از برین  روزها اونجا حضور پیدا کنه تا مشکالت دانشجوها رو حل کنه خیلی از این ترس دانشرجو

خواد بهش نمره بده کسری هسرت کره کنه غیر استاد درسش که میره، حداقل اینکه فکر میمی

هاش رو بگه، چون با استاد راهنمای درس، مشورت یره تررس داره کره فکرر کمکش کنه و ضعف

هرای به اعتقاد دانشجویان تشکیل هسته«. ها داخل نمره نهایی کارت تأثیر دارهکنی این ضعفمی

ها عالوه بر باال بردن تعامالت علمی دانشجویان با همدیگر و اساتید، مرانع از هشی در دانشکدهپژو

شود. از دیگر عواملی که دانشرجویان کارشناسری های نهادینه شده در دانشجویان میبرخی ترس

براره ارشد به آن اشاره داشتند نبود امکانات پرینت و زیراکس برای آنها در دانشکده هست، در این

راستش باید امکانات پرینت و زیراکس هرم بررای دانشرجوها » ( بیان داشت:12مشارکت کننده )

ها خودش برای برخی دانشجوها سنگین هست و از دالیل عدم رغبت فراهم بشه، چون این هزینه

سراز و و میل به پژوهش هستش و باعث میشه از کار پژوهشی بترسن، البته قبرول دارم کره یر 

باید باشه که مثالً هر دانشجو چند برگ حق داره پرینت بگیره، یا حداقل پرینترر باشره  کاری هم

در این راستا مشارکت کنندگان دیگرر نیرز عردم حمایرت مناسرت و «. بگن برگ رو دانشجو بیاره

های دانشجویی برای دانشرجویان تحصریالت تکمیلری را از دالیرل عردم رغبرت بره کافی از طرح

عوامرل  (.16،18، 5شروندگان، دانستند)مصراحبههای انجام پژوهش مریزینهپژوهش و ترس از ه

دهرد و سربت سازمانی چون در اختیار قرار دادن امکانات و ابزار اضطراب پژوهشی را کاهش مری
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صرالحی و (. همچنرین حراج1990، 1شود)آسرتین و پریالتتشویق محققان به انجام پژوهش مری

حمایت مالی مناست از پژوهشگران را از موانع انجام پرژوهش ( موانع مالی و عدم 1393همکاران)

 .بیان داشت

 اي مؤثر بر اضطراب پژوهشی. ادراک دانشجویان در مورد عوامل زمینه 3

مل ن بُعد شراای مؤثر بر اضطراب پژوهشی دانشجویان اشاره دارد. ایاین بُعد به عوامل زمینه

 شی در بُعدباشد، عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهمی تمام شرایط و عوامل محیطی بیرون نظام اداری

انشرجویان  دادراک  اصرلی، کُد این درشود. آموزشی و جامعه میای شامل؛ عوامل مؤثر نظامزمینه

و در  بنردیاز عوامل سازمانی مؤثر بر اضطراب پژوهشی؛ در مورد نظام آموزشری و جامعره دسرته

 شده است. شرح داده 7جدول 
 اي مؤثر بر اضطراب پژوهشیک دانشجویان از عوامل زمینه: ادرا 7جدول 

 کد منتخب کد محوری کدباز ردیف

1-3   پشتیبانی نبود اعتبارات پژوهشی برای دانشجویان  

2-3 جای عملی، نگاه توجه بیش از حد به واحدهای نظری به 

مقطعی به پژوهش، عدم وجود برنامه مناسب در نظام 

نرخ استاد با دانشجو و غلبه  کالن آموزشی، عدم تناسب

 دیدگاه آموزشی بر پژوهشی

ریزیبرنامه  

3-3   نگرش عدم نگرش مثبت جامعه به پژوهش 

 

 
4-3 های پژوهشآوری دادهعدم همکاری در جمع   پشتیبانی 

 

در این زمینه نظام آموزشی به صورت یر  کرل در الف. عوامل مرتبط با نظام آموزشی: 

هرای وزارت علروم، تحقیقرات و فنراوری بره عنروان مل تمام مراکز و معاونتنظر گرفته شده و شا

-ریزی آموزشی برای دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلری مریمتولیان اصلی برنامه

-دانشجو و ایجاد مهرارتریزی اصلی برای تنییر نگرشکس پوشیده نیست که برنامهباشد. بر هیچ

                                                 
1 . Austin & Pilat 
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بر عهده این وزارتخانه است. از طرفی با افزایش مهارت پژوهشری در  های پژوهشی در دانشجویان

 شود.دانشجویان زمینه کاهش اضطراب در دانشجویان فراهم می

 نی که مورد مصاحبه قرار گرفتند یکری ازباره بسیاری از دانشجویادر این . پشتیبانی:3-1

ت در میلری آنهرا بررای شررکهای کالسری و بریها از انجام پژوهشعواملی را که موجت ترس آن

-مصراحبههای ایرن کرار بیران داشتند)شد را هزینهها و ارسال مقاله به مجالت علمی میهمایش

ه بره متاسرفأن» ( بیران داشرت19شرونده)براره مصراحبه(. در این3،6،7،10،13،16،19شوندگان، 

ت و همرین های دانشجویی در نظام آموزشی ما هریچ تروجهی نشرده اسرحمایت مالی از پژوهش

م چررا دونرگه بترسره؛ نمریشه دانشجو از کار پژوهشی و فعالیت پژوهشی که استاد میباعث می

ی شره ولری برراگیرن کم  هزینه پژوهش در نظرر گرفتره مریبرای اساتید که اینقدر حقوق می

بایرد  هاشه، االن برای ی  همایشای نمیدانشجو اون هم تو سطح تحصیالت تکمیلی هیچ توجه

پ ی دانشجو که بیشتر شنلی هم ندارن هزینه کنن، حتری بیشرتر مجرالت بررای داوری و چراکل

-وجره نمریگیرن، ولی هیچ کس به این نکته که دانشجو این پول رو از کجا بیاره تدارن پول می

 «.تونه باشهکنه، به نظرم یکی از عوامل بی میلی و ترس از پژوهش همین می

ها بیشتر متمرکز و در سطح ریزیموزش عالی کشور ما برنامهدر نظام آ ریزي.. برنامه3-2

شود. دانشجویان مورد مصاحبه قرار گرفته عواملی را مؤثر در اضطراب پژوهشی و وزارت انجام می

ریرزی در سرطح کرالن نظرام شان بیان داشرتند کره ریشره در برنامرههای پژوهشکاهش مهارت

در نظرام آموزشری مرا بررای » ( بیران داشرت: 7ده)کننرآموزشی دارد. به عنوان مثرال مشرارکت

شره ترا های علوم انسانی بیشتر به واحدها و دروس نظرری توجره مریدانشجویان مخصوصاً رشته

نامره کرار دونم ولی برای ارشد ما که فقط ی  درس روش تحقیق با پایرانعملی و پژوهشی، نمی

بر مباحث نظرری هسرت ترا عملری.  پژوهشی دارن؛ که البته داخل همین درس هم بیشتر تأکید

ها کل نمره نهایی، امتحان و کارهای غیر پژوهشی هست، بهتره برای هر درسی داخرل بقیه درس

طرح اولیه یه قسمت پژوهشی در نظر بگیرن که دانشجو با پرژوهش داخرل اون واحرد و عنراوین 

طعی به کار پژوهشی نیز توجه مق«. شهطوری بازده کار هم بهتر میدرسی آشنا بشه، به نظرم این

از دیگر عوامل کاهش مهارت پژوهشی دانشجو و اضطراب او هنگام رو به رو شدن با پرژوهش بره 

هرای ورود بره دانشرگاه و باشد. به اعتقاد دانشجویان باید از همان سرالعلت این؛ عدم مهارت می

ران توجره هرای پژوهشری در فراگیرهرای دوره متوسرطه دوم بره پررورش مهرارتحتی در سرال

(. از دیگر عواملی که دانشرجویان آن را در عردم مهرارت 5،8،9،11،18، 3شوندگان، شود)مصاحبه

دانستند؛ عدم رعایرت رو شدن با پژوهش میپژوهشی خود و در نتیجه اضطراب بیشتر هنگام روبه

-حررد نصرراب دانشررجو برررای هررر کررالس در تحصرریالت تکمیلرری و پررذیرش زیرراد دانشررجو مرری
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هرای کرالس» ( بیران داشرت1کننرده)( در ایرن براره مشرارکت8،6،17شروندگان، هباشد)مصاحب

تونند به ت  ت  دانشجوها رسیدگی کرنن، بره دانشجویان ارشد خیلی شلوغ هست و اساتید نمی

نفر دانشجو داشته باشه تا استاد بتونره بره کرار همره  6تا  5نظرم برای مقطع ما بهتره هر کالس 

 «.اشکاالت پژوهشی اونا رو بگه دانشجوها رسیدگی کنه و

 ب. عوامل مرتبط با جامعه:

در این باره عوامل مرؤثر برر اضرطراب پژوهشری و از ه پژوهش. . نگرش اجتماعی ب3-3

ز دانشجویان نبود نگرش مثبت بره پرژوهش در جامعره اطرفی عدم رغبت به پژوهش طبق گفته 

داخرل » ( بیران داشرت:13شرارکت کننرده)باره مباشد در اینهای آنها میعوامل مؤثر بر پژوهش

-گراه مریندن، مردم به کار پژوهشی دانشجو به دیده تمسرخر جامعه ما اصالً به پژوهش بها نمی

م کشم به خرانوادم بگرم بررای تحقیرق بایرد بررمون خجالت میکنن، راستش خودم داخل خونه

سراز مینرهواند از عوامل زتعدم نگاه درست به پژوهش در جامعه خود می«. پرسشنامه توزیع کنم

 (.2شونده، اضطراب پژوهشی در دانشجویان باشد)مصاحبه

شرود. در اد رغبت در پژوهشگران مریپشتیبانی در هر سطحی باعث ایج. پشتیبانی. 3-4

ن این میان از عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهشری دانشرجویان عردم همکراری جامعره در پرر کررد

اره مشارکت ب(. در این8،12،15،16،19شوندگان، باشد)مصاحبهمیکار ها و دقت در اینپرسشنامه

یان جهرت متأسفانه در جامعه ما رویکرد خوبی برای همکاری با دانشجو» ( بیان داشت:12کننده)

و توزیع راش نامهتکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه وجود ندارد. دوست خود من پرسشنامه پایان

 کرارش خرراب الً بدون مطالعه پرسشنامه رو پر کرده بودن، و نتیجرهاش اصکرده بود، افراد نمونه

مچین مشکلی هام به نامهترسم داخل پایانشد، استادش گفته بود باید دوباره توزیع کنه، منم می

 ه پرسشرنامهدر این زمینه متاسفانه در جامعه ما این مشکل وجود دارد که افراد ک«. برخورد کنم

کنند کره می هاها اقدام به پرکردن گزینهدادن آن بدون مطالعه دقیق گویهگیرند در جواب را می

هرا پژوهشرگر بره مشرکل برخرورد کنرد. علمردار و شرود در برخری پرژوهشاین امرر باعرث مری

ری ( یکی از موانع اصلی پژوهش را دسترسی به نمونره و مسرامل مربرو  بره همکرا1382افشون)

 جامعه بیان داشت.

 بحث و نتیجه گیري

های پژوهش نشان داد که میانگین اضطراب پژوهشی دانشجویان تحصریالت تکمیلری یافته

 ,T=12/94شناسی دانشگاه بیرجند براالتر از حرد متوسرط اسرت)دانشکده علوم تربیتی و روان

df=134, P=0/000هرای (. از طرفی با بررسی میزان اضطراب پژوهشی دانشرجویان در مؤلفره

جز اضطراب پژوهشی دانشجویان در زیرمؤلفه تررس از درس که به مختلف این نتیجه حاصل شد
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ها باالتر از حد متوسط قررار داشرت. کره ایرن امرر نشران دهنرده روش تحقیق در سایر زیرمؤلفه

هرای باشد. اضطراب پژوهش یکی از اختالالت و اضرطراباضطراب باالی پژوهشی دانشجویان می

ای در داخل کشرور کره (. در این راستا مقاله1396رنگ، بوباشد)غالمیشایع میان دانشجویان می

به بررسی اضطراب پژوهش دانشجویان پرداخته باشد یافت نشد. اما نتایج ایرن قسرمت برا یافتره 

 ( همخوانی دارد.2012و همکاران) 1پژوهش برینکمن

حقیرق جرز مؤلفره تررس از درس روش تهرا برهکه در تمامی مؤلفرهدر ادامه با توجه به این

ررسری علرل دانشجویان اضطراب باالتر از حد متوسط داشتند. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا به ب

ق( همان اضطراب پژوهشی دانشجویانی بپردازند. در مورد این مؤلفه نیز)ترس از درس روش تحقی

ا فرآینرد طور که قبالً نیز اشاره شد دانشجویان عنروان داشرتند کره ذاتراً ایرن درس و آشرنایی بر

 ن پرداخترهوهش را دوست دارند و متمایل به یادگیری آن هستند اما عواملی که در ادامه بره آپژ

-ر آندهای مناست توسط دانشجویان و ایجاد اضطراب پژوهشی خواهد شد مانع از انجام پژوهش

 شود.ها می

مان بُعرد سراز 3ساختار یافته با دانشجویان در های نیمههای حاصل از تحلیل مصاحبهیافته

(. 2008، 2شرود)الفدهلییافت. در بُعد رفتاری که روابط، رفترار و ارتباطرات انسرانی را شرامل مری

عواملی چون ضعف نگرش دانشجویان به پژوهش، ضعف مهارتی آنان در انجام پرژوهش و عوامرل 

شخصیتی در زمینه اضطراب پژوهشی دانشجویان نقش دارد و عواملی چرون چرالش در آمروزش 

ای اساتید، ضعف در پشتیبانی از دانشجویان در انجام امور پژوهشری و ضرعف ف حرفهاساتید، ضع

هایی بررای دانشرجویان در ایرن زمینره و در انگیزش اساتید به انجام پژوهش موجت ایجاد چالش

هررای؛ برراکن و شررود. نتررایج ایررن بخررش از پررژوهش بررا پررژوهشاضررطراب پژوهشرری آنرران مرری

(، عرفران مرنش و 2006(، کوتری )2006(، کاواکامی)1998)(، هانیس و هانیس2010همکاران)

( و 2006(، صرررفری مرادآبرررادی و همکررراران)2005(، بالنرررد و همکررراران)1388دیررردگاه)

 ( همخوانی دارد.1381حدادیان)

هرای، ضرعف ادراک دانشجویان در مورد عوامل سازمانی مؤثر بر اضطراب پژوهشی در مؤلفه

-. در این زمینه میداشتفرهنگی پژوهش در دانشگاه اشاره  -پشتیبانی سازمانی و ضعف نگرشی

هرا، های پژوهشی در دانشرکدهتوان فرهنگ سازی برای انجام پژوهش و کار تیمی، تشکیل هسته

های مؤثری در های پژوهشی آنان گامتأمین اعتبارات پژوهشی برای دانشجویان و حمایت از طرح

( و حراج 1990)3هرای آسرتین و پرالتها با پرژوهشافتهاین زمینه برداشت. نتایج این قسمت از ی

                                                 
1 . Brinkman 
2 . Al-Fadhli 
3 . Austin & Pilat 
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هرایی در راسرتای ایرن بخرش اشراره ( همخوانی داشت و آنان نیز یافته1393صالحی و همکاران)

-داشتند. عوامل اجتماعی و محیطی دانشکده از عوامل مهم و مرؤثر برر اضرطراب پژوهشری مری

 (. 1393و گراوند و همکاران،  2000باشد)بارد و همکاران، 

ام ای مرؤثر برر اضرطراب پژوهشری در ابعراد نظرادراک دانشجویان در زمینه عوامرل زمینره

برا  تروانهرای اشراره شرده مریآموزشی و جامعه سازمان یافت. در این سطح با توجره بره یافتره

ر دریرزی مناسرت آموزشری جهرت ایجراد تروازن پشتیبانی مالی و علمری از دانشرجویان، برنامره

ن ری و عملی، عدم نگاه مقطعی بره پرژوهش و داشرتن دیردگاه کرالن در ایرواحدهای دروس تئو

زمینه و همچنین ایجاد نگرش مثبت بره پرژوهش در اجتمراع زمینره بهبرود عملکررد پژوهشری 

ژوهش برا پرهرای ایرن دانشجویان و کاهش اضطراب ناشی از این امر را در آنان فراهم آورد. یافته

 ( همخوانی دارد.1382های پژوهش علمداری و افشون)یافته

هرای تهای پژوهشری آنهرا زمینره ترداوم فعالیّرتوجه به دانشجو و اهمیّت دادن به فعالیت

ای ایجراد هرسازد. در این راستا توجه به کاهش زمینرهپژوهشی در آینده برای کشور را فراهم می

ج بره طرور ه نترایای برخوردار است. با توجه بکننده اضطراب پژوهشی دانشجویان از اهمیّت ویژه

جویان توان در هرکدام از ابعاد پیشنهادهای زیر را برای کراهش اضرطراب پژوهشری دانشرکل می

 بیان داشت:

 وهرای آموزشری هرای پژوهشری در گرروهها به تشکیل هسرتهها و دانشکدهدر دانشگاه -

 اقدام شود. حمایت مالی و علمی از دانشجویان در راستای انجام پژوهش

انشرجویان ها امکانات سخت افزاری چون پرینتر و سایر ملزومات مورد نیاز ددر دانشگاه -

 در انجام امور پژوهشی فراهم شود.

انع مهای دانشجویی بیشتر اهمیت داده و با داشتن طرح درس مدون اساتید به پژوهش -

لمی و کاری و اضطراب دانشجویان در طول تحصیل شوند همچنین در ابعاد عاز پراکنده

 اساتید با دانشجویان در نگارش بیشتر همکاری داشته باشند. مالی

 یتشکر و قدردان

 تیرماو برا ح باشرد¬یم رجندیدانشگاه ب یبرا افتهیخاتمه  یبرگرفته از طرح پژوهش مقاله

گروه  هژیبه و ؛رجندیاز تمام همکاران در دانشگاه ب لهینوسیدانشگاه انجام گرفته است. بد نیا یمال

و  یترریدانشررکده علرروم ترب یلرریتکم التیتحصرر انیو دانشررجو یدرسرر یزریرر¬مطالعررات برنامرره

شرکر و کردند کمال ت یاریپژوهش ما را  نیاطالعات مربو  به ا یدر جمع آور که شناسی¬روان

 .میرا دار یقدردان
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