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Abstract
Background and aim: The present study was conducted to determine the factors
associated with the research anxiety among the faculties of knowledge and
information science departments of Iranian universities.
Material and methods: The study sample consisted of all full-time faculties
working in the knowledge and information science departments of Iranian
universities (181 individuals) in the academic year of 2013-2014. Among them,
139 participants had good cooperation in filling out the questionnaire. In this
survey-analytical study, data were collected using Higgins-Kotrlik research
anxiety inventory. Data were analyzed using SPSS 20.
Findings: The results showed that about 63% of the respondents had high anxiety
level and the remaining (37%) had the moderate level of anxiety. The results of the
correlation tests revealed that two predictor variables of teaching skills and
environmental factors had a negative significant relationship with the research
anxiety. The results of the regression analysis indicated that the components of
these two variables could explain 38% of the variance of anxiety research.
Conclusion: The findings illustrated that an anxiety can negatively affect the
productivity of faculty members, leading to their slow improvement. It is clear that
continuing such a situation may result in scientific recession in high education
system; therefore, this system cannot continue to serve effectively its performance,
namely, education and research in society.
Keywords: Research anxiety, Teaching skills, Professional environment, Knowledge
and Information Science Department
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سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،69صفحه 71-52

تعیین عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشی اعضاي هیئت علمی گروه علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاههاي ايران
دريافت مقاله69/3/75 :
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پذيرش مقاله69/2/57 :

چکیده
سابقه و هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت علمي گروه علم

3
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اطالعات و دانششناسي دانشگاههاي ايران انجام گرفته است.

 .2گروه علم اطالعات و دانششناسي ،پرديس

مواد و روشها :جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي اعضاي هيئت علمي تمام وقت شاغل در گروه علم

علوم و تحقيقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمي

اطالعات و دانششناسي دانشگاههاي کشور در سال تحصيلي  2931-39است که تعداد کل آنها  282نفر است .از اين

واحد اهواز ،اهواز ،ايران

تعداد  293نفر همکاري الزم را در تکميل پرسشنامه داشتند .روش انجام پژوهش حاضر پيمايشي -تحليلي و ابزار

 .1گروه علم اطالعات و دانش شناسي ،دانشگاه

گردآوري داده پرسشنامه اضطراب پژوهش هيگينز– کوترليک مي باشد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه

آزاد اسالمي واحد اهواز ،اهواز ،ايران.
 .9گروه روانشناسي تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اهواز ،اهواز ،ايران.

 12مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاست.
يافتهها :يافته ها نشان داد که حدود  %39از پاسخگويان ميزان اضطراب بااليي دارند و در  %93باقيمانده نيز سطح
اضطراب در حد متوسط است .نتايج مربوط به آزمونهاي همبستگي حاکي از آن است که بين مؤلفههاي دو متغير

*نويسنده مسئول:

پيشبين مهارت هاي آموزشي و عوامل محيطي با اضطراب پژوهش رابطه معنادار و منفي وجود دارد .نتايج حاصل از

فريبا نظري

تحليل رگرسيون نيز نشان داد که مؤلفههاي اين دو متغير قادرند  %98از واريانس اضطراب پژوهش را تبيين کنند.

اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشکده علوم

نتیجهگیري :بر مبناي تحليل يافته هاي پژوهش حاضر ،اضطراب مي تواند بر بهرهوري اعضاي هيئت علمي تأثير

انساني ،گروه علم اطالعات و دانششناسي.

منفي گذاشته و از اين طريق عدم پيشرفت اعضاي هيئت علمي را به همراه داشته باشد .آشکار است که با تداوم چنين

کد پستي32913- 38836 :

شرايطي ،بازار توليدات علمي در نظام آموزش عالي دچار رکود شده و سبب گردد اين نظام نتواند به ايفاي کارکردهاي
Email:
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خود يعني آموزش و پژوهش در جامعه ادامه دهد.
واژگان کلیدي :اضطراب پژوهش ،مهارتهاي آموزشی ،محیط حرفهاي ،گروه علم اطالعات و
دانش شناسی

مقدمه
آموزشي اضطراب پژوهشي است؛ که از سوي اعضاي هيئت علمي و
پژوهشگران تجربه ميشود .اضطراب پژوهش را ميتوان احساس ترس
و عدم اطمينان در رابطه با انجام پژوهش و خلق توليدات علمي شمرد
( .)2اين اضطراب که تأثيرات کمّي و کيفي بسياري بر پژوهش و
توليدات علمي دارد ،عمدتاً موقعيتي يا وضعي است .يعني در يک
وضعيت و حالت خاصي ايجاد ميگردد ،نه اينکه ويژگياي باشد دائمي و
مربوط به روان فرد .بنابراين ،ميتوان با آموزشهاي الزم ،افزايش سطح
توان علمي و مهارتي فرد ،کاهش فشار عوامل محيطي و بهبود کيفيت
آنها برمشکالت حاصل از اضطراب تا حد مطلوبي فائق آمد (.)1
پژوهش يکي از وظايف اصلي اعضاي هيئت علمي در کنار آموزش
است ،اضطراب ناشي از پژوهش نيز يکي از شايعترين انواع اضطراب در
آموزش عالي محسوب ميشود که از سوي اعضاي هيئت علمي و
پژوهشگران تجربه ميشود .اضطراب پژوهش را ميتوان اينگونه تعريف

امروزه دانشپژوهي و توليدات علمي -پژوهشي ،به ابزاري جهت
افزايش اعتبارات ملي و بينالمللي ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و
حتي اساتيد و پژوهشگران تبديل شده است .بر اين اساس ،با توجه به
اينکه شهرت و اعتبار دانشگاهها وابسته به مقدار و کيفيت تحقيقات
علمي ميباشد ،دانشگاهها و مؤسسات علمي ،به دنبال افرادي با
توانمندي باال در زمينه تحقيقات علمي هستند ،که اين خود تکاليف
سنگيني را بر عهدهي اعضاي هيئت علمي ميگذارد .اين تکاليف و
فشارهاي دانشگاه نسبت به تحقيقات و ديگر همکاران ،بعالوه تالش
اعضاي هيئت علمي در راستاي ترفيع ،ارتقا و رسيدن به درجه استاد
تمام ،و عواملي ديگر مانند عدم اطمينان از توانايي خود در انجام تحقيق
معتبر و موثق ،ميتواند به اضطراب اعضاي هيئت علمي منجر گردد.
اين اضطراب ،ميتواند تأثيرات منفي بر فرآيند پژوهشي اعضاي هيئت
علمي داشته باشد .از مصاديق مهم اضطراب در محيطهاي علمي و
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در پژوهش سرشتي و همکاران مهمترين موانع پژوهش به ترتيب
عدم ايجاد انگيزه در پژوهشگران ،کمبود وقت و مشغله زياد ،مقررات
دست و پاگير اداري ،عدم استفاده از نتايج تحقيق و ناتواني ترجمه
مقاالت فارسي به زبانهاي ديگر بيان گرديد .کم اثرترين موانع بي
عالقگي به امر پژوهش ،ناتواني در استفاده از رايانه و مفيد نبودن
پژوهش براي بيمار بودند .ميانگين نمره سازماني بيشتر از ميانگين نمره
موانع فردي بود .تفاوت آماري معنيداري بين ميانگين نمره موانع
سازماني و فردي انجام پژوهش بين اعضاي هيئت علمي و کارکنان
وجود داشت (.)6
سليماني و شکوهي در پژوهشي نشان دادند که از ميان توليدات
علمي ،مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ،بيشترين درصد و اختراعات
ثبت شده ،کمترين درصد را به خود اختصاص دادهاند .عالوه بر اين از
ميان گروههاي ششگانه ،گروه علوم پايه بيشترين و گروه هنر کمترين
سهم را در توليدات علمي داشتهاند .همچنين نتايج نشان داد کليه عوامل
فردي بر روي توليدات علمي پاسخدهندگان تأثير داشتهاند ،اما از ميان
عوامل سازماني ،تنها مهارتهاي اطالعاتي و ارتباطات علمي در ميزان
توليدات علمي مؤثر بودهاند ،بهطوري که خدمات رفاهي ،امکانات و
تجهيزات پژوهشي و نحوه مديريت دانشگاه هيچ تأثيري روي حجم
توليدات علمي نداشتهاند .بر اساس يافتهها مجالت علمي و کتابهاي
تخصصي بيشتر از ساير ابزارها براي کسب اطالعات علمي مورد استفاده
قرار گرفتهاند .همچنين دانشافزايي و ارتقاي مرتبه علمي مهمترين
انگيزههاي پاسخدهندگان در انجام فعاليتهاي پژوهشي بودهاند (.)3
شاوون و جاهد بيان ميکنند که هر پنج مقوله موانع اجتماعي –
فرهنگي ،موانع اقتصادي ،موانع سازماني ،موانع آموزشي و موانع فردي،
از ديدگاه اعضاي هيئت علمي ،جز موانع فعاليت پژوهشي آنان محسوب
ميشوند .از اين عوامل ،موانع اقتصادي بيشترين و موانع فردي کمترين
مانع ذکر شده هستند (.)3
 Richard & Krieshokطي پژوهشي بيان ميکنند که
اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي مرد ،هرچه سابقه پژوهشي
بيشتري پيدا ميکنند و سالهاي بيشتري را در آموزش عالي ميگذرانند،
کاهش مييابد؛ اما در خصوص اعضاي هيئت علمي زن ،اين مسئله
برعکس بوده و با افزايش حضور آنها در آموزش عالي ،ميزان اضطراب
پژوهش آنها نيز افزايش مييابد (.)8
 Smith & Wittدر پژوهشي با بررسي اعضاي هيئت علمي چند
دانشگاه در اياالت متحده به اين نتيجه دست يافتند که اعضاي هيئت
علمي با نژادي متفاوت از نژاد غالب ،سطح بيشتري از اضطراب را
تجربه ميکنند .بر اساس نتايج اين پژوهش به طور کلي کار کردن در
محيطي متفاوت و در ميان افرادي که نژاد غالب هستند ،ميزان اضطراب
شغلي را افزايش ميدهد که اين مسئله در محيطهاي دانشگاهي و در
امر پژوهش نيز صادق است (.)3
 Blackburnبيان ميکند که سطح بااليي از اضطراب پژوهش در
اعضاي هيئت علمي ممکن است حتي باعث بيماري آنها شود که
تأثيرات منفي از دست دادن سالمت ،بسيار بيشتر از موقعيت و ارتقاي

کرد« :احساس ترس و عدم اطمينان در رابطه با انجام پژوهش و خلق
توليدات علمي معتبر و تأثيرگذار» ( .)2به عبارت ديگر اضطراب
پژوهش ،هرگونه احساس ترس و پريشاني در طول فرآيند توليد علم ،از
انتخاب موضوع تا انتشار آن در جوامع علمي و حتي پس از آن يعني
بازخوردهاي دريافتي ناشي از آن از مجامع علمي را در بر ميگيرد (.)9
بر اساس اين تعريف ،اضطراب پژوهشي نوعي اضطراب موقعيتي
محسوب ميشود ،در نتيجه نيازي به درمان توسط دارو و مراقبتهاي
پزشکي و روانشناسي ندارد ،مگر اينکه وضعيت حادي پيدا کند و از قالب
زمان و موقعيتهاي خاص خارج شود .اما با آموزش مهارتهاي الزم به
پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي براي انجام پژوهش و همچنين
کاهش فشار عوامل محيطي بر آنها ميتوان اين اضطراب را کنترل
کرده و سطح آن را کاهش داد.
اضطراب در آموزش عالي ميتواند در زمينههاي مختلف بر عملکرد
هيئت علمي اثر بگذارد .اضطراب مانع بهرهوري علمي ميشود ،ادراکات
افراد را نسبت به رضايتمندي شغلي کاهش ميدهد و اثر منفي بر
سالمت اعضاء هيئت علمي دارد (.)1
تاکنون پژوهشهاي گوناگوني به بررسي اضطراب پژوهش اعضاي
هيئت علمي در جوامع مختلف پرداخته و نشان دادهاند که اين عارضه در
ميان پژوهشگران وجود دارد )1( Hikienz .در اين زمينه بيان ميکند
که اضطراب پژوهش در ميان اعضاي هيئت علمي بيشتر از حد متوسط
ميباشد.
در مرور متون ،عوامل ايجاد و تشديدکننده اضطراب پژوهش به سه
دسته اصلي تقسيم شدهاند :عوامل مربوط به ويژگيهاي شخصي
اعضاي هيئت علمي (سن ،جنسيت ،آخرين مدرک تحصيلي ،رتبه علمي،
وضعيت استخدامي ،سابقه خدمت به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه،
دانشگاه محل خدمت) ،عوامل مربوط به مهارتهاي پژوهشي که اساتيد
در زمان تحصيل در مقاطع تحصيالت تکميلي و يا تدريس گرفتهاند
(مهارت در روش پژوهش ،مهارتهاي پژوهشي استاد راهنما ،مهارت در
آمار ،رياضيات ،رايانه و کتابخانه) و عوامل سازماني مربوط به محيطهاي
علمي و پژوهشي (فشار براي توليد علم از سوي جامعه ،مسئوليت
آموزشي ،همکاري ،حمايتهاي مالي-اجرايي ،سابقه آموزشي ،عملکرد،
فرايند آموزش و تدريس) .بنابراين پژوهش حاضر درصدد است با بررسي
عوامل احتمالي بروز اضطراب پژوهشي در دانشگاهها ،ميزان رابطه هر
يک از شاخصههاي مهارتهاي آموزشي ،عوامل محيطي و عوامل
جمعيتشناختي با اضطراب پژوهشي را مشخص کند و به راهکارهاي
موجود براي کاهش و مهار اين نوع اضطراب اشاره کند.
اضطراب در آموزش عالي ميتواند در زمينههاي مختلف بر عملکرد
هيئت علمي اثر بگذارد .اضطراب مانع بهرهوري علمي ميشود ،ادراکات
افراد را نسبت به رضايتمندي شغلي کاهش ميدهد و حتي اثر منفي بر
سالمت اعضاي هيئت علمي دارد.
مطالعات گوناگوني در مورد اضطراب پژوهشي و موانع پژوهش در
داخل و خارج از کشور انجام شده است که به بيان مرتبطترين آنها
ميپردازيم.
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مشغلهي زياد ،کمبود امکانات و تجهيزات الزم ،نداشتن مهارت الزم در
تدوين پروپوزال ،اجراي پژوهش ،تجزيه و تحليل و تفسير دادهها و نيز
مقالهنويسي ،محدود بودن خدمات کمک پژوهشي ،طوالني بودن زمان
ارائه تا چاپ مقاالت در مجالت علمي فارسي و نداشتن تسلط کامل به
زبان انگليسي از مهمترين موانع انجام تحقيق و عدم گرايش به نگارش
مقاالت علمي بيان شدهاند.
جستجوهاي به عمل آمده نشان ميدهد که تاکنون مطالعه
پژوهشي منسجمي در ارتباط با اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها و عوامل مؤثر بر آن در داخل کشور انجام نشده است .با توجه
به مراتب فوق ،در اين پژوهش به اين سوال پاسخ داده ميشود که
عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت علمي گروه علم
اطالعات و دانششناسي دانشگاههاي ايران کدامند؟ و در واقع هدف
کلي پژوهش ،بررسي مؤثرترين عوامل احتمالي در بروز اضطراب
پژوهشي در ميان اعضاي هيئت علمي گروه علم اطالعات و
دانششناسي دانشگاههاي ايران است ،تا در صورت وجود اين نوع
اضطراب در بين اعضاي هيئت علمي ،راهکارهايي جهت کاهش آن
ارائه شود.

شغلي آنها است .همچنين آنها معتقدند که اضطراب ناشي از پژوهش،
امکان ابتال به فرسودگي شغلي و کاهش رضايت شغلي را افزايش
ميدهد و اين عوامل تأثير مستقيمي بر کمّيت و کيفيت توليدات علمي
اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران دارند (.)22
 Haynes & Hainesطي پژوهش خود نشان دادند که
پژوهشگران ،کمبود امکانات و تجهيزات ،مقررات دست و پاگير اداري،
نداشتن احساس مثبت مديران اجرايي به فوايد تحقيقات ،مشغله کاري
زياد ،عدم دسترسي به منابع اطالعاتي ،نبود بودجه مناسب ،پايين بودن
حقالتحقيق ،مراحل دشوار و طوالني دريافت بودجه طرحهاي پژوهشي،
فقدان مهارتهاي پژوهشي و انگيزه را از جمله موانع پژوهش دانستهاند.
کاهش انگيزه پژوهشگر اغلب به دليل سياستهاي غلط ،تأمين نکردن
نيازهاي مالي ،سوء مديريت و شرايط نامناسب ايجاد ميشود (.)22
 Bland & et alبيان ميکند که در سه حيطه فردي ،سازمان و
رهبري مواردي نظير انگيزههاي دروني ،وجود منابع و امکانات ،فرهنگ
پژوهش ،لزوم مشارکت و داشتن اهداف مشترک گروهي و حاکميت
پژوهش محوري بر بهره وري فعاليتهاي پژوهشي فردي و گروهي
مؤثرند (.)21
 Akbar & Akhterطي پژوهشي نشان دادند که سابقهکاري،
تعداد دانشجويان و پست اجرايي اصليترين منابع توليد استرس براي
اعضاي هيئت علمي ميباشند .همچنين اعضاي هيئت علمي بخش
خصوصي استرس بيشتري را نسبت به اعضاي هيئت علمي بخش
دولتي متحمل شدهاند .عالوه بر اين زنان ،افراد با سنين پايينتر و افراد
با مدرک تحصيلي پايينتر استرس کمتري را نسبت به مردان ،افراد با
سنين باالتر و افراد با مدرک تحصيلي باالتر تجربه کردهاند (.)29
رضايي و زماني مياندشتي نشان دادند که پاسخدهندگان ،سطح
متوسطي از اضطراب پژوهش ،سطح بااليي از خودکارآمدي پژوهشي و
نگرش مثبت به پژوهش داشته اند و رابطه منفي بين اضطراب پژوهشي
و خودکارآمدي پژوهشي وجود دارد (.)21
در جمعبندي ديدگاهها و مطالعات انجام شده در داخل و خارج
کشور و با مروري بر عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت
علمي دانشگاهها ميتوان گفت که عوامل متعدد و متفاوتي بر افزايش و
ي ا کاهش آن تأثيرگذار است که برخي از اين عوامل در درون سازمان
(دانشگاه) هستند و برخي در خارج از نظام دانشگاه .در مجموع به طور
کلي عوامل ايجاد و تشديدکننده اضطراب پژوهش به سه دسته اصلي
تقسيم شدهاند :عوامل مربوط به ويژگيهاي فردي اعضاي هيئت علمي،
عوامل مربوط به مهارتهاي پژوهشي که اساتيد در زمان تحصيل در
مقاطع تحصيالت تکميلي و يا تدريس فراگرفتهاند و عوامل سازماني
مربوط به محيطهاي علمي و پژوهشي .بررسيها نشان ميدهد که
اعضاي هيئت علمي به ويژه افرادي که داراي سابقه کمتري هستند ،به
علت عوامل مختلفي نظير مهارتهاي پژوهشي ،آمادگي آموزشي يا
عوامل محيطي حرفه خود ،سطوح مختلفي از اضطراب را تجربه
ميکنند .مرور مطالعات مربوط به عوامل بازدارندهي تحقيق از ديدگاه
اعضاي هيئت علمي نشان ميدهد که عواملي نظير کمبود وقت و

مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري
دادهها پيمايشي -تحليلي از نوع همبستگي است .جامعه آماري شامل
تمامي اعضاي هيئت علمي تمام وقت شاغل در گروه علم اطالعات و
دانششناسي دانشگاههاي کشور در سال تحصيلي  2931-39است که
تعداد کل اعضاي هيئت علمي گروههاي علم اطالعات و دانششناسي
دانشگاههاي کشور  282نفر است.
در اين پژوهش جهت گردآوري دادههاي مورد نياز از پرسشنامه
اضطراب پژوهش  )26( Hikienz & Kotrikمشتمل بر اطالعات
جمعيتشناختي ،سطح اضطراب پژوهش ،محيط حرفهاي ،آمادگي
آموزشي استفاده شد که شامل  1بخش بود .بخش نخست اين
پرسشنامه مشتمل بر اطالعات جمعيتشناختي بود که در آن عوامل
جمعيتشناختي اعضاي هيئت علمي از قبيل (سن ،جنسيت ،آخرين
مدرک تحصيلي ،رتبه علمي ،وضعيت استخدامي ،سابقه خدمت به
عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه و دانشگاه محل خدمت) مورد پرسش
قرار گرفتند.
بخش دوم که پرسشهاي مربوط به سطح اضطراب پژوهش
هيگينز– کوترليک را دربرداشت که حاوي  28سؤال بسته بود که از
پاسخدهندگان ميخواست که بر مبناي طيف  6ارزشي ليکرت (=2
خيلي مخالفم =1 ،مخالفم =9 ،نظري ندارم =1 ،موافقم =6 ،خيلي
موافقم) به پرسشها پاسخ دهند .اين بخش از پرسشنامه جهت تعيين
ادراکات اعضاي هيئت علمي نسبت به اضطراب پژوهش به کار برده
شد.
بخش سوم پرسشنامة پژوهش حاضر ،نيز حاوي  28سؤال بسته بود
که شامل مقياسي به نام پرسشنامه محيط حرفهاي ميباشد که جو
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يافتهها
از  282پرسشنامه توزيع شده 293 ،پرسشنامه معادل ()%33/3
بازگردانده شد که مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .از  293نفر پاسخگو،
 86نفر مرد ميباشند ،که معادل  %32/1کل پاسخگويان بوده و  61نفر
از پاسخگويان ،زن ميباشد که  %98/8کل پاسخگويان را به خود
اختصاص دادهاند .حدود  %12/9افراد نمونه آماري پژوهش حاضر ،در
طبقهي سني  13-12ساله قرار دارند و بعد از آن حدود  %92/3از افراد
نمونه آماري پژوهش را افراد  92-93ساله تشکيل ميدهند .همچنين
افراد  62-63ساله با  %12/3و افراد  32-33ساله با  %3/1در ردههاي
بعدي قرار دارند .اکثريت افراد نمونه ( 226نفر) افراد مورد مطالعه
( )%81/3در پژوهش حاضر ،داراي مدرک دکتري هستند .همچنين
کساني که در پژوهش حاضر داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند،
حدود  %23/9از افراد نمونه را تشکيل ميدهند .حدود  %39/9از افراد
نمونه آماري پژوهش حاضر ،داراي رتبهي علمي استاديار هستند و بعد از
آن حدود  %23/1از افراد نمونه آماري پژوهش را افراد داراي رتبهي
علمي مربي تشکيل ميدهند .همچنين افراد داراي رتبهي علمي دانشيار
با  %22/2و افراد داراي رتبهي علمي استاد با  %3/1در ردههاي بعدي
قرار دارند .حدود  %62/2از افراد نمونه آماري پژوهش حاضر داراي
وضعيت استخدامي پيماني هستند و بعد از آن حدود  %11/6از افراد
نمونه آماري پژوهش را افراد داراي وضعيت استخدامي
رسمي -آزمايشي تشکيل ميدهند و در آخر  %11/6از افراد نمونه آماري
پژوهش ،داراي وضعيت استخدامي رسمي– قطعي هستند.

تحقيقي دانشگاه و عوامل محيطي مؤثر بر اضطراب پژوهشي را بررسي
ميکند.
بخش چهارم ،پرسشنامه آمادگي آموزشي حاوي  21سوال است که
به آمادهسازي کادر آموزشي در حيطه تحقيق توجه دارد .هدف پرسشها
بررسي اثر بخشي برنامههاي آموزشي ارائه شده در مقطع فوق ليسانس
ميباشد ،مانند آموزش روشهاي تحقيق و روششناسي آماري؛ که کادر
آموزشي و هيئت علمي به پايان رسانده اند .جهت سنجش روايي ابزار
اندازهگيري از روايي صوري ( )Face Validityاستفاده گرديد .به اين
ترتيب که پرسشنامه در اختيار اساتيد گروه کتابداري و اطّالعرساني قرار
گرفت .پايايي هر سه پرسشنامه اضطراب پژوهشي ،محيط حرفهاي و
آمادگي آموزشي در پژوهش هيگينز -کوترليک سنجيده شده بود که به
ترتيب برابر با  2/86 ، 2/83و  2/36ميباشد .اما در پژوهش حاضر نيز
پايايي پرسشنامه با انجام مطالعهي مقدماتي ( )Pilot Studyو با
استفاده از آلفاي کرونباخ سنجيده شد .به اين ترتيب که تعداد 62
پرسشنامه در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز
توزيع و سپس جمعآوري شد .آنگاه پايايي نتايج با استفاده از نرمافزار
 SPSSسنجيده شد .پايايي پرسشنامه در جدول  2به شرح زير قابل
مشاهده است:
جدول  7آزمون پايايی پرسشنامهها
شاخص

تعداد گويهها

آلفاي کرونباخ

اضطراب پژوهشي

28

2/83

محيط حرفهاي

28

2/36

آمادگي آموزشي

21

2/81

جدول .5میانگین ،انحراف معیار ،کمترين و بیشترين نمرههاي جامعه آماري در اضطراب پژوهش
میانگین

متغیر

69/33

اضطراب پژوهش

انحراف استاندارد

کمترين

22/82

همانگونه که در جدول  1مالحظه ميشود ،در بررسي پاسخهاي
مرتبط با متغيرهاي تحقيق ،کمترين و بيشترين نمره به ترتيب  93و83
ميباشد که نشاندهنده کمترين و بيشترين حد اضطراب پژوهش در
ميان پاسخدهندهها ميباشد .همچنين ميانگين و انحراف استاندارد متغير
اضطراب پژوهش به ترتيب  69/33و  22/82ميباشد که ميانگين
محاسبه شده نشاندهنده باال بودن اضطراب در ميان پاسخدهندهها
ميباشد.

بیشترين

83

93

براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي پيش ،بين مهارتهاي
آموزشي (مهارت در روش پژوهش ،مهارتهاي پژوهشي استاد راهنما و
مهارت در آمار ،رياضيات ،رايانه ،کتابخانه) با اضطراب پژوهش اعضاي
هيئت علمي از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده
است که در جدول  9مشاهده ميشود.

جدول  .3ضريب همبستگی بین مهارتهاي آموزشی (مهارت در روش پژوهش ،مهارتهاي پژوهشی
استاد راهنما و مهارت در آمار ،رياضیات ،رايانه ،کتابخانه) با اضطراب پژوهش اعضاي هیئت علمی
متغیرهاي پیش بین

متغیر مالک (اضطراب پژوهشی)
ضرِب همبستگی پیرسون ()r

سطح معنیداري()P

N

مهارتهاي آموزشي

-2/12

2/222

293

مهارت در روش پژوهش

-2/96

2/222

293

مهارتهاي پژوهشي استاد راهنما

-2/92

2/222

293

مهارت در آمار ،رياضيات ،رايانه و کتابخانه

-2/91

2/222

293
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براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي پيشبين محيطي (فشار براي
توليد علم از سوي جامعه ،مسئوليت آموزشي ،همکاري ،حمايتهاي
مالي -اجرايي ،سابقه آموزشي ،عملکرد ،فرايند آموزش و تدريس) با
اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي از روش آماري ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شده است که در جدول  1مشاهده ميشود.

همانگونه که جدول  9نشان ميدهد بين کل مهارتهاي آموزشي
با اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي رابطهي منفي معنيدار وجود
دارد ( .)p=2/222 ،r=-2/12همچنين ،بين مهارت در روش پژوهش،
مهارتهاي پژوهشي استاد راهنما و مهارت در آمار ،رياضيات ،کتابخانه
و رايانه با اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي به ترتيب ،r=-2/96
 r=-2/92و  r=-2/91ميباشد که در سطح  p>2/222معنيدار هستند.

جدول .4ضريب همبستگی بین متغیرهاي پیشبین محیطی (فشار براي تولید علم از سوي جامعه ،مسئولیت آموزشی ،همکاري،
حمايتهاي مالی -اجرايی ،سابقه آموزشی ،عملکرد ،فرايند آموزش و تدريس) با اضطراب پژوهش اعضاي هیئت علمی
متغیر مالک (اضطراب پژوهشی)

متغیرهاي پیشبین

ضريب همبستگی پیرسون ()r

سطح معنیداري ()P

N

محيط حرفهاي

-2/283

2/21

293

فشار براي توليد علم از سوي جامعه

-2/21

2/38

293

مسئوليت آموزشي

2/16

2/229

293

همکاري

-2/21

2/23

293

حمايتهاي مالي -اجرايي

-2/92

2/222

293

سابقهي آموزشي

-2/11

2/221

293

عملکرد

2/26

2/63

293

فرآيندهاي آموزش و تدريس

2/21

2/23

293

براي مقايسه اضطراب پژوهشي در اعضاي هيئت عملي دانشگاه به
تفکيک مرد و زن از روشهاي آماري  tگروههاي مستقل و براي
مقايسه اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت عملي دانشگاه به تفکيک رتبه
علمي و سن از آزمون تحليل واريانس يکراهه ( )ANOVAاستفاده
شد.
جدول  ،6نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه براي مقايسه
اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت عملي دانشگاه در گروههاي سني
متفاوت را نشان ميدهد.

همانگونه که جدول  1نشان ميدهد که بين کل متغير محيط
حرفهاي با اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي رابطهي منفي
معنيدار وجود دارد ( .)p>2/222 ، r=-2/283همچنين ،بين مؤلفههاي
مسئوليت آموزشي ،حمايتهاي مالي -اجرايي و سابقهي آموزشي با
اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي به ترتيب  r=-2/92، r=2/16و
 r=-2/11ميباشد که در سطح  p>2/222معنيدار هستند .اما ،بين
مؤلفههاي فشار براي توليد علم از سوي جامعه ،همکاري ،عملکرد،
فرايند آموزش و تدريس با اضطراب پژوهش اعضاي هيئت علمي به
ترتيب  r=2/26 ، r=-2/21، r=-2/21و  r=2/21ميباشد که در سطح
 p<2/26معنيدار نيستند.

جدول .2نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه براي مقايسه اضطراب پژوهشی اعضاي هیئت عملی دانشگاه در گروههاي سنی متفاوت
مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

منبع

بين گروهي

111/98

9

31/21

درون گروهي

26383/31

292

212/62

کل

23223/99

291

-

با توجه به جدول  ،6نتيجه آزمون تحليل واريانس يکراهه نشان
ميدهد که بين اعضاي هيئت عملي دانشگاه در گروههاي سني متفاوت
از نظر ميزان اضطراب پژوهشي تفاوت معنيداري وجود ندارد
( F=2/326و  .)p=2/32با توجه به نتايج باال ميتوان اينگونه
نتيجهگيري کرد که ميزان اضطراب در بين اعضاي هيئت علمي تحت

مقدار F

2/326

سطح معنیداري

2/32

تأثير سن قرار نگرفته و در بين گروههاي سني مختلف با يکديگر
اختالف معنيدار مشاهده نشده است.
جدول  ،3نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه براي مقايسه
اضطراب پژوهشي اعضاي هيئت عملي دانشگاه با رتبه علمي متفاوت
(مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد) را نشان ميدهد.
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ميزان اضطراب گردد و در بين اعضاي هيئت علمي با رتبهههاي علمهي
متفاوت ميزان اضطراب تقريبا يکساني مشاهده شده است.
جدول  ،3نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه ميانگين اضطراب
پژوهشي اعضاي هيئت عملي دانشگاه به تفکيک مرد و زن را نشان
ميدهد.

با توجه به جدول  ،3نتيجه آزمون تحليل واريانس يکراههه نشهان
ميدهد که بين اعضاي هيئت عملي دانشگاه بها رتبهه علمهي متفهاوت
(مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد) از نظر ميزان اضطراب پژوهشي تفاوت
معنيداري وجود ندارد ( F=2/293و  .)p=2/33نتايج جدول بهاال نشهان
ميدهد که افزايش رتبه علمي نتوانسته اسهت باعهث کهاهش معنهيدار

جدول  9نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه براي مقايسه اضطراب پژوهشی اعضاي هیئت عملی دانشگاه با رتبه علمی متفاوت
مجموع مجذورات

منبع

درجه آزادي

میانگین مجذورات

9

1/11

292

219/23

299

-

29/13

بين گروهي

23221

درون گروهي

23216/13

کل

مقدار F

سطح معنیداري

2/33

2/293

جدول  .1نتايج آزمون  tمستقل براي مقايسه میانگین اضطراب پژوهشی اعضاي هیئت عملی دانشگاه به تفکیک مرد و زن
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه

زن

61

61/62

22/13

مرد

86

69/13

22/39

مقدار t

درجه آزادي

2/31

همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود ،نتايج آزمون  tمسهتقل
نشان ميدهد که بين اعضاي هيئت عملي دانشهگاه مهرد و زن از نظهر
ميزان اضطراب پژوهشي تفاوت معنيداري وجود ندارد ( )t=2/31که در
سطح  P<2/26معنيدار نيست .به عبارت ديگر ،ميتوان اينگونهه بيهان
کرد که در بين استادان مرد و زن به يک ميزان اضهطراب وجهود دارد و
نميتوان ادعا کرد که در بين مردان واقعا اضطراب پژوهشي پايينتهري

سطح معنیداري

2/61

299

وجود دارد ،هرچند که در اين جدول اضطراب در بين زنان اندکي بيشتر
از مردان شده است.
جههدول  8نتههايج تحليههل رگرسههيون چندگانههه مربههوط بههه تعامههل
مهارتهاي آموزشي وعوامل محيطي با اضطراب پژوهش اعضاي هيئت
علمي را با روش ورود همزمان ( )Enterنشان ميدهد.

جدول  .8نتايج تحلیل رگرسیون چندگانه تعامل مهارتهاي آموزشی وعوامل محیطی با اضطراب پژوهش
اعضاي هیئت علمی به روش ورود همزمان ()Enter
مدل

SS

df

MS

رگرسيون

3933/12

22

393/31

باقيمانده

3311/19

18

36/36

F

P

MR

R2

8/93

2/222

2/313

2/933

جدول .6خالصهي مدل رگرسیون ومشخصههاي آماري رگرسیون به روش همزمان
B

Beta

T

P

 - X2فشار براي توليد علم از سوي جامعه

-2/33

-2/28

-2/83

2/93

 -X1مسئوليت آموزشي

9/88

2/93

9/32

2/222

 - X9همکاري

-2/31

-2/19

-1/23

2/29

 - X1حمايتهاي مالي -اجرايي

-2/12

-2/23

-2/11

2/36

 - X6سابقهي آموزشي

-2/66

-2/26

-2/62

2/32

 - X3عملکرد

-2/12

-2/293

-2/16

2/31

 - X3فرآيندهاي آموزش و تدريس

1/19

2/23

1/13

2/21

 - X8مهارت در روش پژوهش

-2/38

-2/93

-1/11

2/222

 – X3مهارتهاي پژوهشي استاد راهنما

-2/99

-2/22

-2/39

2/96

 - X22مهارت در آمار ،رياضيات ،رايانه و کتابخانه

-2/63

-2/21

-2/11

2/26

33/36

-

-

-

راهبردهاي يادگیري خودگردان

 -عدد ثابت
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هيئت علمي ميباشهند .در پهژوهش شهاوون و جاههد ( )3موانهع مهالي
بيشترين ميانگين را به خود اختصاص دادند.
 )22( Haynes & Hainesو  )21( Bland & et alمعتقدنهد
کمبود امکانات و تجهيزات از موانع اصلي پژوهش مهيباشهدAustin .
 )23( & Pilatنيهههز در ايهههن راسهههتا اسهههتدالل مهههيکننهههد کهههه
حمايتهاي مالي دانشگاه از اعضاي هيئت علمي براي پهژوهش چهه از
طريق در اختيار گذاشتن امکانات و ابزار الزم ،و چه بهه وسهيله عوامهل
تشويقي براي توليد علم ،ميتواند اضطراب اساتيد را کاهش داده و عامل
محرکهاي براي افزايش پژوهشهاي آنها شود.
نتايج نشان داد که ميزان اضطراب در بين اعضهاي هيئهت علمهي
تحت تأثير سن قرار نگرفته و در بين گروههاي سنّي مختلف با يکديگر
اختالف معنيدار مشاهده نشده اسهت .همچنهين افهزايش رتبهه علمهي
نتوانسته است باعث کاهش معنيدار ميهزان اضهطراب گهردد و در بهين
اعضاي هيئت علمي با رتبههاي علمي متفاوت ميزان اضهطراب تقريبها
يکساني مشاهده شده است.
يافتهها نشان داد که در بهين اسهتادان مهرد و زن بهه يهک ميهزان
اضطراب وجود دارد و نمهيتهوان ادعها کهرد کهه در بهين مهردان واقعهاً
اضطراب پژوهشي پائينتري وجود دارد ،هرچنهد کهه اضهطراب در بهين
زنان اندکي بيشتر از مردان شده است.
بر اين اساس و به طور کلي ميتوان بيان کرد که بين خصوصهيات
جمعيتشناختي اعضاي هيئت علمهي (سهن ،جنسهيت ،رتبهه علمهي) و
اضطراب پهژوهش رابطهه معنهيداري مشهاهده نشهد .در همهين راسهتا
حسنزاده و همکاران ( )28معتقدند بين جنسيت و اضطراب رايانه رابطه
معنيداري وجود ندارد ،اما نشان دادند بين اضطراب و مدرک تحصهيلي
ارتباط وجود دارد به نحوي که با باال رفتن سطح تحصيالت فرد ،ميزان
اضطراب رايانه به دليل استفاده بيشتر از رايانه ،کمتر گزارش ميشود.
در پايان ميتوان پيشنهاداتي را به شرح زير ارائه داد:
 آموزش مهارتهاي مواجه با عوامل اضطرابزا از ديدگاه علمي وروانشناسي ،و همچنين مديريت اضطراب.
 اعضاي هيئت علمي ميتوانند با افهزايش مههارتههاي خهود ازطريق مطالعه و شرکت در کارگاههاي مختلهف ،زمينهه مناسهبتهري را
براي پژوهش خود فراهم و ميزان اضطراب کمتري را تجربه کنند.
 حمايت مالي ،اعطاي پاداش و فراهمآوري امکانهات و تجهيهزاتمورد نياز اعضاي هيئت علمي توسط نظام دانشگاهي.
 کاهش زمان تدريس اساتيد و در اختيار گذاشتن زمهان بيشهتريبراي پژوهش
 آموزش مهارتهاي برنامهريهزي و مهديريت زمهان بهه اعضهايهيئت علمي.
 لزوم سوق دادن ساختار اداري نظام پژوهشي دانشگاهها به سمتتسهيل ارتباطات و همکاريهاي علمي ،استفاده از فرصتهاي آموزشي
و پژوهشههي و تههدارک آسههان و بههه موقههع منههابع علمههي و تحقيقههاتي.

مطابق اطالعات مندرج در جدول  8ضهريب همبسهتگي چندگانهه
براي ترکيب خطي متغيرهاي پيشبين بها اضهطراب پهژوهش اعضهاي
هيئههت علمههي برابههر بهها  MR=2/313اسههت کههه در سههطح p=2/222
معنيدار است .بنابراين تقريباً  %12واريانس مربوط به اضطراب پژوهش
اعضاي هيئت علمي به وسيلهي متغيرهاي پيشبهين تبيهين مهيشهود.
ضريب بتا مربوط به هرکدام از متغيرهاي پيشبين و معنهيداري آنهها
نيز قابل مشاهده است .با توجه به آمارههاي  ،tنتايج نشان ميدههد کهه
مقدار بتاي مربوط به متغيرهاي مسئوليت آموزشي ،همکاري ،فرآيندهاي
آموزش و تهدريس و مههارت در روش پهژوهش بها اضهطراب پهژوهش
اعضاي هيئت علمي همبسته هستند .به عبارتي ميتوان اينگونهه بيهان
نمود که اگر بخواهيم عوامل ايجاد تغييرات در ميزان اضطراب پژوهشي
را شناسايي کنهيم %12 ،از ايهن تغييهرات توسهط متغيرههاي مسهئوليت
آموزشي ،همکاري ،فرآينهدهاي آمهوزش و تهدريس و مههارت در روش
پژوهش قابل توجيه مي باشد.
بحث و نتیجهگیري
با توجه بهه يافتههههاي پهژوهش ،مهيتهوان بيهان کهرد کهه بهين
مهارتهاي آموزش کل (مهارت در روش پژوهش ،مهارتهاي پژوهشي
استاد راهنما و مهارت در آمار ،رياضيات ،رايانه و کتابخانهه) و همچنهين
تک تک ابعاد آن با اضطراب پژوهش اعضهاي هيئهت علمهي رابطههي
منفي معنيدار وجود دارد .به عبارت ديگر ،هرچه مهارتههاي آموزشهي
باالتر رود ،ميزان اضطراب پايينتر ميآيد و بالعکس .اين يافته با تحقيق
داخلههي سههليماني و شههکوهي ( )3و همچنههين تحقيقههات خههارجي
 )26( Hikienz & Kotrik ،)23( Kawakamiو )1( Hikienz
مطابقت دارد .سليماني و شهکوهي ( )3در پهژوهش خهود نشهان دادنهد
عوامل سازماني مههارتههاي اطالعهاتي و ارتباطهات علمهي در ميهزان
توليههدات علمههي مههؤثر بودهانههد )23( Kawakami .بيههان کههرد رابطههه
معکوسي نيز بهين مههارت اسهاتيد در روشههاي پهژوهش و اضهطراب
پژوهش آنها وجود دارد .همچنهين  )26( Hikienz & Kotrikنشهان
دادند بين اضطراب پژوهش و مهارتهاي آماري همبستگي کمي وجود
دارد )1( Hikienz . .معتقد است مهارتهاي آماري بر کاهش اضطراب
پژوهشي تأثيرگذار است .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که بين متغير
محيط حرفهاي کل (فشار براي توليد علهم از سهوي جامعهه ،مسهئوليت
آموزشي ،همکاري ،حمايهتههاي مهالي -اجرايهي ،سهابقهي آموزشهي،
عملکرد ،فرايند آموزش و تدريس با اضطراب پژوهش نيز رابطهي منفي
معنيدار وجود دارد .به عبارت ديگر ،هرچه خصوصيات محيط حرفههاي
باالتر باشند ،ميزان اضطراب پايينتر ميآيهد و بهالعکس .ايهن يافتهه بها
تحقيقات داخلي سرشتي و همکاران ( )6و تحقيقات خهارجي شهاوون و
جاهههد ( )22( Haynes & Haines )3و )21( Bland & et al
همخواني و مطابقت دارد .در اين زمينه ،سرشهتي و همکهاران ( )6بيهان
کردند که موانع سازماني بيشتر از موانع فردي سدّ راه پژوهش اعضهاي
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