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 دهيچک

 یتوضع ینشده که ا یروح یو فشارهاها از آن، پژوهشگران دچار تنش یناش یو فشارها یدر جوامع علم لزوم انجام پژوهش به سبب: هدف

 یتخصص یدکترا یاندانشجو یاناضطراب پژوهش و عوامل مرتبط با آن در م یزانم ی، مطالعه حاضر به بررسرونیازا .شودیم یدهاضطراب پژوهش نام
 .پرداخته است 1397در سال  یرانا یپزشک مدانشگاه علو

 یتخصص یدکترا یاندانشجو پژوهش را یاست. جامعه آمار گرفتهانجام یمایشیبوده که به روش پ ینوع کاربرد ازنظرپژوهش حاضر  :هاروش

پرسشنامه محقق ساخته با  ییانتخاب شدند. روا ایطبقه یتصادف یریگنمونهنفر به روش  248داده و تعداد  یلتشک یرانا یدانشگاه علوم پزشک
 دیتائ ییمحتوا ازلحاظاطالعات سالمت  یریترشته مد در نظرصاحبو دو تن  یپزشک یرساناطالعو  کتابداری از رشته نظرصاحبدو تن  ازنظراستفاده 

تک نمونه و  یت اسمیرنف،–کولموگروف هایآزمون بر اساسها داده .یدگرد یید( تأ875/0)  کرون باخ یآلفا یببا محاسبه ضر یزابزار ن یایی. پایدگرد
 شدند. یلتحل 20 نسخه SPSS افزارنرمبا  یرمنو اسپ یرسونپ یهمبستگ ستقل،م

همچون  یو فراتر از حد متوسط است. عوامل 19/3برابر  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاننشجواضطراب پژوهش دا یانگینم :تایجن

 عامل ؛ امااضطراب پژوهش آنان دارد یزانبر م ایکاهنده یرتأث یسیاستفاده از کتابخانه و تسلط بر زبان انگل یزانم یانه،و را ینترنتمهارت استفاده از ا
 .شودیم یاناضطراب پژوهش در دانشجو یشباعث افزا «یرقابت یر فضاد قرار گرفتناحساس »

 یپژوهش یران. مدکنندیاحساس اضطراب م یپژوهش هاییتدر انجام فعال یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاندانشجو :گيرینتيجه

 ییها و راهکارهابرنامه یان،دانشجو یکنترل اضطراب پژوهش منظورهببه عوامل بروز آن توجه کنند و  یستیدانشگاه با ینا یهاو مسئوالن کتابخانه
 .آن( را مدنظر قرار دهند یرو نظا یسواد اطالعات هایدوره یاری،)همانند طرح پژوهش

 .یرانا یدانشگاه علوم پزشک یان،اضطراب، پژوهش، دانشجوها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/10/98پذیرش مقاله:  15/10/98هایی: اصالح ن 15/4/1398 دریافت مقاله:

 یدکترا یاناضطراب پژوهش در دانشجو عوامل مرتبط با ییاضطراب پژوهش و شناسا یزانم یبررس. زهرا یفیس، حسنا یسلمان، یدام زاده یوسفیان، ابوالفضلی طاهر، یممر یاحمد ارجاع:

 .30-21:5(2) ؛1398 .یننو پزشکی یرساناطالعمجله . یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص

 مقدمه:
عالوه بر  کهیطوربه باشدیم یعلم در جوامعمهم  یپژوهش امر

. لذا امروزه شوندیم یزکشورها ن استقبالجوامع، موجب رشد و  ینا یاییپو

 یادیز یدتأک یو دانشگاه یعلم در جوامع علم یدبر امر پژوهش و تول

داشته و  یهش توجه خاصو پژو یقکه به مسئله تحق ی. جوامعشودیم

و  یفرهنگ ی،به رشد اقتصاد اندتوانسته، اندپرداختهآن  هب یطورجدبه

پژوهش در هر  یتبه سبب اهم .[1] یابنددست  یقابل قبول یصنعت
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 و همکاران احمدی                                                                                                                                        عوامل مرتبط ییاضطراب پژوهش و شناسا یزانم 

1398 زمستانو  پاییز، دومدوره پنجم، شماره ، پزشکی نوینرسانی اطالعمجله   

 ها،مانند دانشگاه یها در جوامع علمکشور و ضرورت انجام پژوهش

اب که اضطر شوندیم یروح یو فشارها هاتنش دچار پژوهشگران

هر کشور  یعلم یداتو تول هاپژوهش ازآنجاکه. شودیم یدهپژوهش نام

بر نحوه انجام  یتحساس ینا باشند،یسنجش و توسعه کشورها م یارمع

انجام  یندارد و لذا پژوهشگران را دچار اضطراب در ح یرتأث نیز هاپژوهش

 تا از کوشندیها مراستا دانشگاه ین. در هم[2] کندیم یکار پژوهش

در خود را  ی،علم یداتتول یفیتو ک یتکم یشو افزا علم یدتول یقطر

 یو پژوهش یمطرح کنند، در رتبه علم المللیینبو  یمل یهاعرصه

 یخود را برا یترا جذب کنند و جذاب یشتریبودجه ب یرند،قرار بگ یباالتر

 .دهند یشافزا یاندانشجو

 ینترمهماز  یکیکه  یانعلم، دانشجو یدتول یرقابت یفضا یندر چن 

خود  یقاتانجام پژوهش و تحق یبرا شوندیمعلم محسوب  یدکنندگانتول

 یگریدر پژوهش د ین. عالوه بر ا[2] شوندیمواجه م یادیبا فشار ز

 60، متحدهیاالتادر  یموردبررس یهااست که در دانشگاه شدهیانب

 یالتصتح یهادوره یاناز دانشجو یکه در جامعه علم تیدرصد انتظارا

فشار بر  یان،م ین. در ا[3] وجود دارد مربوط به پژوهش است یلیتکم

و پژوهشگران در مراحل مختلف پژوهش از انتخاب موضوع تا  یاندانشجو

 و هاآن یعلم یداتگوناگون در مورد تول هاییانتشار آن، داور

 یشهمه و همه باعث افزا ی،جامعه علم باز جان یافتیدر بازخوردهای

ممکن است در مراحل  یانبعالوه دانشجو .شودیو اضطراب م یانفشار رو

 ازجمله یگرید زایعلم با عوامل اضطراب یدمختلف پژوهش و تول

و اضطراب  یاضطراب آمار یزو ن ینترنتیا ای،یانهرا ی،ااضطراب کتابخانه

اضطراب  یزانبر م توانندمی زااضطراب عوامل ینباشند. ا یردرگ یابیاطالع

و  Blackburn راستا، یندر ا [.4] باشد یرگذارتأث هاآن پژوهش

از اضطراب پژوهش در پژوهشگران  ییکه سطح باال کنندیم یانب یگراند

از دست  یمنف تأثیرات که شود هاآن یماریباعث ب یممکن است حت

 [.5] هاستآن یلیتحص رکو مد یتاز موقع یشترب یاردادن سالمت، بس

از پژوهش، امکان  یشده است که اضطراب ناش یانب یگرید هایپژوهش

 ینرا به همراه دارد و ا یبه زندگ یدو کاهش سطح ام یابتال به افسردگ

پژوهشگران  یعلم یداتتول یفیتو ک یتبر کم یمیمستق یرتأثعوامل 

 [.6،7] دارند

در مورد موانع موجود در انجام  یگوناگون هایپژوهش ینکها رغمیعل

انجام گرفته است؛  علمییئته یپژوهشگران و اعضا یپژوهش هاییتفعال

موانع  ینترمهماز  یکی عنوانبه فردی عوامل از هاپژوهش یندر اکثر ا

 ی،و مال یاقتصاد ی،و ادار یسازمان یریتی،پژوهش در کنار عوامل مد

 یان،م یننام برده شده که در ا یاحرفهو  یو اجتماع یزاتیو تجه ناتیامکا

مانع پژوهش  ی،عوامل فرد ینترمهماز  یکی عنوانبهاضطراب پژوهش 

 یدوره دکترا یانامر در خصوص دانشجو ینا [.10-8] شده است یمعرف

با  یاندانشجو ینا چراکهدارد.  یشتریدر وزارت بهداشت نمود ب یتخصص

-به بایستیموزارت مربوطه  یتخصص یدوره دکترا نامهیینآتوجه به 

بر نگارش رک دکترا، عالوهمد یافتو در تحصیلی دوره اتمام منظور

 در مجالت معتبر به چاپ برسانند نیز را آن از حاصل مقاالت ،نامهیانپا

در  یانرا بر دانشجو یتوجهقابلتعهدات فشار  ینا یاجرا یعتاًطب. [11]

 .سازدیموارد  هشانجام پژو یط

 یاندر مطالعه خود اظهار داشت دانشجو یانرابطه، خوش ینا در

 یانگینم ینباالتر یدارا یو علوم مهندس یهعلوم پا ی،علوم انسان هایزهحو

 یانگینم ترینیینهستند و در طرف مقابل، پا ینترنتینمرات اضطراب ا

-یم یحوزه علوم پزشک یانمربوط به دانشجو ینترنتینمرات اضطراب ا

از  یشترزن ب یاندانشجو ینترنتیاضطراب ا یانگینم ین. عالوه بر اباشد

زن در نمونه  یانکه دانشجو آن است یانگرب ینمرد بوده که ا یانانشجود

اطالعات دچار  یجستجو یندمرد در فرآ یاناز دانشجو یشترب ،یموردبررس

 .[12] اندبوده ینترنتیاضطراب ا

 یانموانع پژوهش در م یضمن بررس یدر پژوهش یو عسکر فرمانبر

از  یشکردند که ب یانب یالنگ یدانشگاه علوم پزشک علمییئته یاعضا

 یبرا یو روان یمناسب فکر یاز آمادگ علمییئته یدر صد از اعضا 46

 یضمن بررس یزقرانلو ن ین،. همچن[13] یستندانجام پژوهش برخوردار ن

کشور، از عدم آرامش  یهادانشگاهدر  بدنییتترب هایوهشموانع پژ

پژوهش نام  یداز موانع فر یکی عنوانبه یذهن هایو وجود تنش یفکر

 . [14] بردیم

 یخاص به بررس طوربه یمعدود یهانشان داد پژوهش هایبررس

 یهادوره یاندانشجو یناضطراب پژوهش و عوامل مرتبط با آن در ب

 یااضطراب همچون اضطراب کتابخانه یگرانواع د یاو  اندگوناگون پرداخته

و  Sax هشپژو [10، 4-1] دانقرار داده یو بررس موردسنجشرا 

از آن است که  یانجام شده و حاک متحدهیاالتا یهاهمکاران در دانشگاه

در  یدیبا فشار و اضطراب شد علمییئته یدرصد از اعضا 30از  یشب

و  هاآندرصد از  90 یباال ین. عالوه بر ادکار مواجه هستن یطمح

. [8] کردند یاناز اضطراب پژوهش را ب یپژوهشگران، درجات متفاوت

در  یشترهمکاران مرد ب کندیم یانب Dua یگری،عالوه در پژوهش دب

اضطراب پژوهش قرار  خصوصاً ی،علم هاییطمعرض اضطراب در مح

  [.7] نندکیاز اضطراب را تجربه م یداشته و سطح باالتر
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  و همکاران احمدی                                                                                                                                        عوامل مرتبط ییاضطراب پژوهش و شناسا یزانم 

 1398 زمستانو  پاییز، دومدوره پنجم، شماره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله  

و عوامل  یاضطراب پژوهش یدهمختلف پد هاییهبا توجه به ال

 ینا از یشگیریپ یاکاهش و  یراب هایییافتره توانیآن م یدکنندهتشد

 یدوره دکترا یاندانشجو یانامر در م ینگرفت. ا در نظرمخرب  یدهپد

افراد،  ینا چراکهاست،  یجوامع علم سایر از ترحساس یتخصص

بر  یادیکشور هستند و تا حد ز یندهآ ازندگانپژوهشگران امروز و س

 ینبنابرا؛ گیرندیقرار م یابیو ارز موردسنجشخود  یعلم یداتاساس تول

 یتوجهقابلجلوه و نمود  یاندست از دانشجو یناضطراب پژوهش در ا

عوامل  ییاضطراب پژوهش و شناسا یزانم یکرده است؛ لذا بررس یداپ

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص رایدکت یانمرتبط با آن در دانشجو

 .قرار گرفته است موردتوجهپژوهش  یندر ا

 

 :هامواد و روش

است  یلیتحل-یفیو از نوع توص یهدف کاربرد ازنظرهش حاضر پژو

پژوهش حاضر شامل  یانجام شده است. جامعه آمار یمایشیو به روش پ

است.  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یهادوره یاندانشجو

 یندر فرورد یران،ا یدانشگاه علوم پزشک یمستندات معاونت آموزش بنا بر

 یلمشغول به تحص یتخصص یدکترا یدانشجو 674 درمجموع، 1396

طبقه( و با  عنوانبه)دانشکده  ایطبقه یتصادف یریگنمونهبودند. به روش 

 10از  یاننفر از دانشجو 248تعداد  یاستفاده از جدول مورگان و کرجس

و  یعلوم رفتار ی،طب سنت یی،و ماما یپرستار یراپزشکی،دانشکده پ

بهداشت،  ی،پزشک یننو هاییفناور ان،ودگردخ یسسالمت روان، پرد

انتخاب شدند.  یو پزشک یپزشک یرساناطالعو  یریتمد ،یبخشتوانعلوم 

بودند  اندعبارت هادانشکده یندر ا یتخصص یدوره دکترا یدارا یهارشته

 یمهندس ی،پزشک یکانفورمات یزیولوژی،ف ی،هماتولوژ یهارشتهاز: 

 یه،علوم تغذ ی،پزشک یزیکف یح،تشر علوم یدمیولوژی،اپ یط،بهداشت مح

و  یاطالعات سالمت، کتابدار یریتعلوم اعصاب مد یزیوتراپی،ف

 یخدمات بهداشت یریتسالمت، مد گذارییاستس ی،پزشک یرساناطالع

 .و اقتصاد بهداشت یاسالمت در بال ی،درمان

بر مطالعه  یمبتن ایمنظور، پرسشنامه محقق ساخته ینا برای

 یو اعتبارسنج یطراح یکرتل یفط صورتبه یهگو 38امل ش ایکتابخانه

، «یتجنس»همچون  یمشخص شد که عوامل ایکتابخانه یشد. در بررس

، «ینترنتو ا یانهمهارت استفاده از را یزانم»، «یپژوهش یهاتعداد طرح»

احساس »و  «یسیسطح تسلط بر زبان انگل»، «از کتابخانه هاستفاد یزانم»

 یپژوهش زایاز عمده عوامل اضطراب «یرقابت یقرار گرفتن در فضا

پرسشنامه پس از پرسش  ین، در اروینازا. [4،6،13،15،16] هستند

اضطراب  یزانم» جشسن یهگو 16، یشناخت یتجمع هاییژگیو

، «ینترنتو ا یانهاز را مهارت استفاده یزانم»سنجش  یهگو 10؛ «پژوهش

تسلط بر زبان » یهگو ، سه«استفاده از کتابخانه یزانم» یهپنج گو

 «یرقابت یاحساس حضور در فضا» یبرا یهچهار گو یتدرنهاو  «یسیانگل

از چهار  سنجینظر یقابزار از طر ینا ییمحتوا ییدر نظر گرفته شد. روا

 هایاز رشته نامهیانپا یتو استادان باتجربه در امر هدا نظرانصاحبنفر از 

دو سالمت )اطالعات  یریتو مد دو نفر() یپزشک یرساناطالعو  یکتابدار

با استفاده از  یزابزار ن یاییشد. پا یید( تأیرانا ینفر( )از دانشگاه علوم پزشک

-بود. داده 875/0گرفت که معادل  رقرا یدتائمورد  کرون باخ یآلفا یبضر

و  یفیآمار توص یهاروشو با  20 یرایشو SPSS افزارنرم کمک به ها

تک نمونه و مستقل،  یت اسمیرنف،-فکولموگرو یآمار هایآزمون

قرار گرفتند. از آزمون  وتحلیلیهتجزمورد  یرمنو اسپ یرسونپ یهمبستگ

 عنوانبه هاداده یعتوز ودننرمال ب یبررس منظوربه اسمیرنف-کولموگروف

 ینشان داد، تمام یجاستفاده شد و نتا یکپارامتر هایآزمون نیازپیش

 05/0 یباال دارییسطح معن ی،وهشسن و سابقه پژ یربه غ یرهامتغ

 .نرمال بودند یعتوز یداشتند و دارا

اصول اخالق در پژوهش، قبل از  یترعا باهدفبه ذکر است  الزم

در باب محرمانه بودن اطالعات  یان،دانشجو ینپرسشنامه ب یعتوز

 .داده شد یناناطم هاآنبه  یشفاه صورتبه

 

 :هایافته

 سن بودند زنان کنندگاند از شرکتدرص 7/63که نشان داد  یجنتا

 یمختلف هایدانشکده در و داشت قرار سال 40 تا 27 فاصله در آنان اغلب

 ازلحاظ ینبودند. همچن یلتحص در حال یرانا یدر دانشگاه علوم پزشک

پژوهش  10حداقل  یاندرصد دانشجو 65، شدهانجام یهاپژوهشتعداد 

از  یموردبررسنکته است که جامعه  ینا دهندهنشانامر  ین. اانددادهانجام 

 .برخوردار بودند یینسبتاً باال یو سابقه پژوهش ییتوانا

دکترا  یانسطح اضطراب پژوهش در دانشجو یحاصل از بررس نتایج

اضطراب پژوهش در نمونه  یانگینکه م دهدینشان م 1در جدول

به  با توجه ین،همچنبود  262/0 یاربا انحراف مع 19/3برابر با  یموردبررس

است و از  003/0برابر  یاتک نمونه یآزمون ت دارییمعنسطح  کهینا

 یبر برابر یفرض صفر آزمون مبن ینبنابرا باشد،یم کمتر ینقطه بحران

( رد 3عدد )با حد متوسط  جامعه پژوهش یاضطراب پژوهش یزانم
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 .فراتر از حد متوسط است امعه پژوهشج یاندر م یاضطراب پژوهش یانگینگفت که م توانیم ینبنابرا؛ شودیم
 

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاناضطراب پژوهش دانشجو يزان. م1جدول 

 3برای حد متوسط = شدهیینتعمقدار  معیارانحراف میانگین متغیر

 دارییمعنسطح  درجه آزادی مقدار تی

 003/0 247 04/3 262/0 199/3 اضطراب پژوهش

 
 

عوامل  یعنی پژوهش امر در زااضطراب یچهار عامل اصل ییدت تأجه

، «استفاده از کتابخانه یزانم»، «ینترنتو ا یانهمهارت استفاده از را یزانم»

 یاحساس قرار گرفتن در فضا»و  «یسیسطح تسلط بر زبان انگل»

 راستا، جدول یناستفاده شد. در ا یرسونپ یاز آزمون همبستگ «یرقابت

-ینشان م یرهامتغ ینسطح اضطراب پژوهش را با ا یهمبستگ تایجن دو

 یو البته منف داریمعناز آن است که رابطه  یحاک 2جدول  نتایج .دهد

مهارت استفاده از  یعنیسطح اضطراب پژوهش با سه عامل اول  ینب

وجود  یسیاستفاده از کتابخانه و سطح تسلط بر زبان انگل یانه،و را ینترنتا

اضطراب پژوهش  یزانبر م یاکاهنده یرتأث یرهامتغ ینا ،یجهدرنتدارد. 

و  ینترنتمهارت استفاده از ا یهمبستگ یبضر یان،م یندارند. در ا هاآن

هرچه فرد دانش  دهدینشان م یافته ینعوامل است. ا یرباالتر از سا یانهرا

پژوهش اضطراب و  ینداشته باشد در ح یباالتر ینترنتیو سواد ا یفناور

ان از یاگر دانشجو ،ترتیبینابهرا تجربه خواهد کرد.  یکمتر یمسردرگ

داشته باشند،  یسیدر زبان انگل یتسلط کمتر یاکتابخانه استفاده نکنند و 

اطالعات  یمختلف پژوهش )از انتخاب موضوع، جستجو یندهایدر فرآ

را تجربه خواهند  یشتریتا چاپ مقاله و نگارش پژوهش( اضطراب ب یعلم

 یانم یآزمون همبستگ دارییمعنسطح  2جدول شماره  قطب .کرد

کمتر از  یرقابت یسطح اضطراب پژوهش و احساس قرار گرفتن در فضا

 یعدم وجود همبستگ ینهدر زم یصفر آمار یهاست و فرض 05/0

 یهمبستگ یب. مثبت بودن ضرشودیرد م یردو متغ ینا ینب دارییمعن

 یردو متغ ینا یانو مثبت م قیممست یهمبستگ ییدنشان از تأ یرسونپ

در امر  یرقابت یهرچه شخص احساس کند که در فضا ترتیبینابهدارد. 

پژوهش  ینددر فرآ یاضطراب و یزان، مقرارگرفتهعلم و پژوهش  یدتول

 .گرددیم یشترو ب یشترب

 

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاناضطراب زا در امر پژوهش در دانشجو ی. رابطه اضطراب پژوهش با چهار عامل اصل2جدول 

 اضطراب پژوهش متغير

 نتیجه ضریب همبستگی

 رابطه معکوس دارد -663/0** مهارت استفاده از اینترنت و رایانه

 رابطه معکوس دارد -372/0** میزان استفاده از کتابخانه

 رابطه معکوس دارد -414/0** میزان تسلط بر زبان انگلیسی

 رابطه مستقیم دارد +311/0*  رقابتی فضای در گرفتن رقرا احساس

 05/0 داری¬ی* در سطح معن      001/0 داری¬ی** در سطح معن
 

پرداخته  هابه آن تریشپزا که عوامل اضطراب یرازغبهپژوهش  یندر ا

و سن(، سابقه  یتجنس یر)نظ یشناختیتجمع یرهایمتغ یرتأثشد، 

 یعنیوابسته  یربا متغ یاندانشجو یلحصو نوع دانشکده محل ت یلیتحص

آزمون  یجراستا، نتا ینقرار گرفت. در ا یموردبررساضطراب پژوهش 

آن  یانگرزن و مرد ب یاناضطراب پژوهش در دانشجو یننگیام یسهمقا

(، تفاوت 05/0)کمتر از  001/0برابر  دارییاست که با توجه به سطح معن

سطح اضطراب پژوهش وجود دارد  ازلحاظدو گروه  ینا یانم دارییمعن

نسبت به  39/3 یانگینمعناست که زنان با م ینبد ین(. ا3)جدول شماره 

را تجربه  یشتریب یسطح اضطراب پژوهش 01/3 یانگینمردان با م

 .اندکرده
 

 يتبرحسب جنس یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاناضطراب پژوهش دانشجو يزانم یسه. مقا3جدول 

 دارییمعنسطح  درجه آزادی تی مقدار میانگین سیتجن

 01/3 مرد
506/3 246 001/0 

 39/3 زن
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 یسن های¬در خصوص اضطراب پژوهش در گروه یفیاطالعات توص

سطح اضطراب  ازنظر یسن یها-گروه یانگینآن بود که م یایمختلف گو

راب اضط ینشدت ا حالینبااندارند، اما  یکدیگربا  یچندان اختالف

برحسب سابقه  یاضطراب پژوهش یانگینم یناست. همچن یصعود

 یتکه فعال یپژوهش در افراد اباز آن بود که اضطر یحاک یپژوهش

 ییمورد( دارند، در سطح باال 10کمتر از  خصوصبه) یکمتر یپژوهش

 اندکردهمنتشر  یاثر پژوهش 16از  یشکه ب یافراد یگر،د یاست و از سو

اطالعات  کهیناتوجه به  با .دارند ترییینپات سطح اضطراب به نسب

 یمجهت تعم روینازااست،  یموردبررسنمونه  یتوضع ینتنها مب یفیتوص

سن و سابقه  یرهایاضطراب پژوهش با متغ یهمبستگ یآمار یو بررس

 یهاداده یاسمق ازآنجاکهمناسب است.  یبه آزمون آمار یازن یپژوهش

آزمون  یجهنت ینبر ا وناست و افز یابهرت صورتبه یسن و سابقه پژوهش

 یعسن و سابقه از توز یهاداده یعنشان داد که توز اسمیرنف–کولموگروف

رابطه  یبررس یبرا ترتیبینابه(، sig < 0.05) کنند¬ینم یروینرمال پ

استفاده شد  یرمنبا اضطراب پژوهش از آزمون اسپ یرهامتغ ینا یانم

 (.4)جدول 

 

 یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاندانشجو یطراب پژوهش با سن و سابقه پژوهش. رابطه اض4جدول 

 نتيجه دارییمعنسطح  ضریب اسپيرمن متغير

 رابطه مستقیم دارد 000/0 +271/0** سن

 رابطه معکوس دارد 000/0 -663/0** سابقه پژوهشی

 001/0** در سطح 

 یانمثبت م یهمبستگ چهار، جدول دارییو سطح معن یبطبق ضرا

گفت،  توانیم ترتیبینابهسن و اضطراب پژوهش وجود دارد. 

 هاییتدارند در مواجهه با امور و فعال یکه سن باالتر یانیدانشجو

نشان  یزن یج. نتاکنندیرا در خود احساس م یشتریاضطراب ب یپژوهش

 یهاتعداد پژوهش) یاضطراب پژوهش و سابقه پژوهش یرداد که دو متغ

 یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاندانشجو یان( در مشدهانجام

است که هر چه سابقه  یمعن ینبد ینداشتند. ا باهم یرابطه معکوس یرانا

 یشتریپژوهش احاطه ب یندهایفرآباشد، بر  یشترب یاندانشجو یپژوهش

 ،یجهدرنتپژوهش مسلط هستند و  انشناسیبر ابعاد رو یزداشته و ن

 یسهمقا یجادامه نتا در .نسبت به انجام پژوهش دارند یمتراضطراب ک

برحسب دانشکده  یتخصص یدکترا یاناضطراب پژوهش دانشجو یزانم

 است. شدهارائه 5در جدول شماره  یلمحل تحص

 یلآزمون تحل دارییکه سطح معن دهدینشان م 5اطالعات جدول 

 ینا یک، فرض اساس ین. بر اباشدیم 05/0کمتر از  طرفهیک یانسوار

 یاناضطراب پژوهش حداقل در م یزانبر وجود اختالف م یآزمون مبن

.شود¬یم یرفتهپذ یرانا یدو دانشکده از دانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 

 يلدانشکده محل تحص برحسب پژوهشاضطراب  یسهمقا یبرا طرفهیک یانسوار يلآزمون تحل یج. نتا5جدول 

 دارییمعنسطح  Fمقدار  ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات هاگروه متغير

 اضطراب پژوهش

 422/0 9 801/3 میان گروهی

 028/0 238 71/6 گروهیدرون 00/0 961/14

 - 247 502/10 کل

   

 «یال اس د» یبیاختالف، از آزمون تعق ینروشن شدن ا یبرا

تنها اضطراب  جاکهازآنآمده است.  6آن در جدول  یجکه نتا شدهاستفاده

 هادانشکده یرخودگردان با سا یسدانشکده پرد یانپژوهش دانشجو

اختالف  ینا یهادادهجدول تنها  یکوتاه یاختالف داشت، برا

 یانسطح اضطراب پژوهش دانشجو 6طبق جدول  است. شدهگزارش

 یهادانشکده یرخودگردان با سا یسدانشکده پرد یتخصص یدکترا

واحد  5/0 یباًدارد و تقر دارییاختالف معن یرانا یدانشگاه علوم پزشک

 یرسا یاندانشکده از دانشجو ینا یانسطح اضطراب پژوهش دانشجو

 یانپژوهش دانشجو بسطح اضطرا ین،است. همچن یشترها بدانشکده
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نداشت. دارییاصفهان اختالف معن یدانشگاه علوم پزشک یهادانشکده یرسا

 يلاضطراب پژوهش برحسب دانشکده محل تحص یسهمقا يينتع یبرا یال اس د يبیآزمون تعق یج. نتا6جدول 

 اختالف ميانگين دانشکده

 519/0 پيراپزشکی پردیس خودگردان

 511/0 پرستاری و مامایی

 498/0 طب سنتی

 500/0 علوم رفتاری و سالمت روان

 511/0 نوین پزشکی هاییفناور

 494/0 بهداشت

 502/0 یبخشتوانعلوم 

 499/0 پزشکی یرساناطالعمدیریت و 

 507/0 پزشکی

 

 گيری:نتيجهبحث و 

ــر  اضطراب پژوهش و عوامل  یزانم یبررســ باهدفمطالعه حاض

 یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یاندانشجو یانمرتبط با آن در م

ب مطالعه نشان داد سطح اضطرا ینا یجانجام شد. نتا 1396در سال  یرانا

از حد  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا یانپژوهش دانشجو

 یانگیننشان از م مقدم یعیخصوص مطالعه رف ین. در ابودمتوسط باالتر 

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یاندر دانشجو یااضطراب کتابخانه یزانم یباال

مشابه همچون  یهادر پژوهش ین،عالوه بر ا [.17] تهران شمال دارد

 طراببه باال بودن اض یزن یانجوکار و طاهر یزو ن یویو خد یشعبان

. در مطالعه [18،19] است شدهاشارهدر جامعه پژوهش  یاکتابخانه

 یتوجهقابل یرتأث یزبسته بودن قفسه کتابخانه ن یاکه باز  شدهیانب یویخد

که در  یویاما مطالعه خد؛ [20] دارد یااضطراب کتابخانه یزاندر م

 یزانبودن م ییناز پا یاصفهان انجام شد حاک یشگاه علوم پزشکدان

دهنده مورد نشان ین. اباشدیم یاندانشجو یااضطراب کتابخانه

 یشترهرچه ب ییآشنا یمناسب مسئوالن آن دانشگاه برا یزیربرنامه

و دوستانه در  یمیصم یطمح یجادها و اکتابخانه یطبا مح یاندانشجو

 یمراکز اطالعات راستاییهم یل. به دل[21] مربوطه است یهامکان

 یاکتابخانهگفت که اضطراب  توانیمبا امر آموزش و پژوهش  شگاهیدان

گونه که  ینمعادل با اضطراب پژوهش است بد یدانشگاه یطدر مح

 یانهرا هاییتو سا هاکتابخانهخود به  یانجام امور پژوهش یبرا یاندانشجو

 پژوهش را یشینهپ تا اطالعات مرتبط با دکننیها مراجعه مکتابخانه

 .استفاده کنند هاآنکنند و در انجام پژوهش از  وریگردآ

سطح اضطراب پژوهش با مهارت  ینب یو منف داریمعن همبستگی

دانشگاه  یتخصص یدکترا یاندانشجو یاندر م یانهو را ینترنتاستفاده از ا

 ینه؛زم یندر هم .(r=-0.663) قرار گرفت ییدمورد تأ یرانا یعلوم پزشک

Smith و و همکاران Higgins پژوهشگر  کهیهنگام کنندیاذعان م

و  اییانهنداشته باشد دچار اضطراب را یانهو را ینترنتدر استفاده از ا ییتوانا

 یاضطراب پژوهش در و یشامر سبب افزا ینو ا شودیم ینترنتیا

بر اضطراب  مؤثرمل عوا ازجمله منشعرفان ین،. همچن[15،22] گرددیم

 داردیم ظهاردانسته و ا ینترنتیو ا اییانهپژوهش را مهارت و سواد را

 تواندیدر امر پژوهش م ینترنتو ا یانهمانند را یدجد هاییاستفاده از فناور

تر ها را آسانداده وتحلیلیهتجز ینبه منابع و مدارک و همچن یدسترس

 یاعضا ید،جد هاییفناور نیا یایاز مزا یریگجهت بهره ؛ اماکند

 .[16] را فراگرفته باشند ینترنتیو ا اییانهرا یهامهارت یدبا علمییئته

Rosen و Weil که احساس اضطراب  یافتنددست  یجهنت ینبه ا

 یاندانشجو یهکل یندر ب یعو استفاده از آن احساس شا یوترنسبت به کامپ

از انواع  یدانشگاه برخ انیدانشجو سومیک کهیطوربه. آیدیم حساببه

 توانیم ،ترتیبینابه. [23] کنندیرا تجربه م یترس و اضطراب از فناور

( در انجام امور ینترنتا یژهوبه) اییانهرا یو ابزارها یانهان کرد که رایب

 یدر فضا یابیاطالعپژوهشگران به سمت  دارند و یدینقش کل یپژوهش

 یهامحمل ییدر شناسا یی، تواناروینازاو اند یداکردهپ یشگرا یمجاز

 یضرور اییتوان یک هاآنو مناسب و نحوه استفاده از  یفیتباک یکیالکترون

 ینوعبهمهارت برخوردار نباشد  یناز ا یلیبه هر دل یاست و اگر فرد

 هاییریاز مراحل پژوهش با مشکل مواجه خواهد شد و به درگ یکیدر

سخن، مدل  ینا یدتائر خواهد شد. در دچا یاو اضطراب گونه یروانشناس
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بر  اطفیو ع یشناختروانکه بعد  داردیم یانب یزن Kuhlthau یابیاطالع

 [.24ت ]اس یرگذارتأثاطالعات و پژوهش  یجستجو یندهایانجام فرآ

استفاده از  یزانسطح اضطراب پژوهش با م ینب پژوهش ینا در

از  یانهرچه دانشجو که معنا ینوجود داشت. به ا یکتابخانه رابطه منف

استفاده کرده باشند با اضطراب پژوهش  یشترکتابخانه و امکانات آن ب

رابطه  ینوجود ا یایگو Austinپژوهش  یافته. اندشدهمواجه  یکمتر

 یکه اعضا کندیم یانب ینهزم یندر ا منشانعرف [.25] است

ابخانه و استفاده از کت یازمندخود ن یهاانجام پژوهش یبرا علمییئته

و  Jiao پژوهش با هاییافته. [16] هستند یاانجام پژوهش کتابخانه

Onwuegbuzie طرح  یفیتنشان دادند که ک هاآن. باشدیهمسو م یزن

از  یکه سطح باالتر یانیدانشجو یاز سو گرفتهانجامپژوهش  یشنهادیپ

بوده  انیدانشجو یراز سا تریینپا، اندکردهرا تجربه  یااضطراب کتابخانه

 یزانم یانم یموجود رابطه مستق Kawakami . در پژوهش[26] است

با اشتباهات  یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یااضطراب کتابخانه

 یلیتحص هاینامهیانپژوهش در پا یشینهقسمت پ یفیتو ک یاستنادده

 .[4] است ییدشدهتأ هاآن

 یپژوهش سطح اضطراب یانم یرابطه معکوس یشین،بر موارد پ افزون

وجود  یسیبر زبان انگل یتخصص یدکترا یانبا سطح تسلط دانشجو

تمرکز بر نگارش مقاله در  یتخصص یدکترا در مقطع ازآنجاکهداشت. 

 Web of یر)نظ المللیینبمعتبر  هاییگاهپاشده در  یهمجالت نما

Science، PubMed  وScopus یسیتسلط بر زبان انگل روینازا( است 

با  یانجام مکاتبات ادار یزو ن یسیاله به زبان انگلجهت نگارش مق

است که هر  ییهامهارت ینترمهمو مسئوالن مجالت از  یرانسردب

کاهش  یاز راهکارها یکی ،ترتیبینابهداشته باشد.  یستیدانشجو با

 یسیزبان انگل ینهآنان در زم ییافزادانشتمرکز بر  یاناضطراب دانشجو

 .است

 قرار احساس پژوهش، اضطراب با جهتهم یرمتغ تنها یان،م ینا در

معنا که هرچه فرد احساس کند که  ینبود. به ا یرقابت فضای در گرفتن

 یپژوهش هاییتفعالاضطراب او در انجام  قرارگرفته یرقابت یدر فضا

که  کنندیاحساس م یاندانشجو یان،م یندر ا [.7-5] یابدیم یشافزا

به سمت  یمباحث کاربرد یادگیری یجاهبدانشگاه  یتمرکز نظام آموزش

 ییفضا یناز استادان از چن یتعداد مقاالت رفته است. برخ یشافزا

 ین. ادانندمی کرده و چاپ مقاله را شرط دادن نمره به دروس سوءاستفاده

جز از  یامدیو پ شودیم یانامر باعث اضطراب و رنجش خاطر در دانشجو

 .نخواهد داشت یرا در پآنان  یتو خالق نگیزها رفتن ینب

 دارییمعنتفاوت  یلی،و تحص یشناخت یتعوامل جمع ینهزم در

سطح اضطراب پژوهش وجود داشت.  ازلحاظزن و مرد  یاندانشجو یانم

زنان به  ی،و یدگاههمسو است. از د یجهنت ینبا ا Dua پژوهش هاییافته

در معرض  یشترنسبت به مردان ب یو عاطف یروح هاییژگیو یلدل

 کنندیاز اضطراب پژوهش را تجربه م یباالتر طحاضطراب قرار دارند و س

 Onwuegbuzie و Jiao مقدم و یعیرف هایدر پژوهش ین،. همچن[7]

 یعامل یتجنس ،یجهدرنتبوده و  یشترب یانها از آقااضطراب خانم یانگینم

 .[17،26] شده است یتلق یابر اضطراب کتابخانه مؤثر

 یزانم نشان داد که یجر اضطراب پژوهش، نتاسن ب یرتأث درباره

بود  یشترداشتند، ب ییکه سن باال یانیاضطراب پژوهش در دانشجو

 و همکاران و Gmelch ها هماننداز پژوهش یبرخ یافته، ینبرخالف ا

Dua سن پژوهشگران و اضطراب پژوهش  یانوجود رابطه معکوس م

رابطه  ینوجود ا یل. دل[7، 27] داشتند یدو بر آن تأک هرا عنوان کرد هاآن

 یاندانشجو یعنی یموردبررس با جامعهمرتبط  تواندیمپژوهش حاضر  در

از  یادیتعداد ز چراکهباشد.  یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص یدکترا

اشتغال شده و پس  یرارشد درگ یپس از اخذ مدرک کارشناس یاندانشجو

 اند،نموده یقطع دکتردر م یلو تحص یرشسال اقدام به پذ یناز چند

است، در  یموضوع است. گفتن یناز ا یاضطراب ناش یناز ا ی، بخشروینازا

و روش  یآمار یهاروشمانند  یهپا یآموزش یهاکالس نظر گرفتن

 هاییوهشبا  هاآن یروزآمدسازو  یانقشر از دانشجو ینا یبرا یننو یقتحق

 .است یاتیح یاربس یامر یعلم اطالعاتی هاییگاهپاجستجو در  یدجد

 یکه سابقه پژوهش یانیشد دانشجو ییدپژوهش تأ یندر ا همچنین

پژوهش احساس  ینددر فرآ یداشتند اضطراب و دلهره کمتر ییباال

افراد و  نفساعتمادبه به خاطر رسدیامر به نظر م ینا یل. دلکنندیم

 یرکردن چندباره مس یط ینباشد. همچن یاندانشجو یشیندانش پ

 با مشکالت ییو آشنا بینییشضمن پ دانشجویان تا باعث شده پژوهش

الزم را  هاییزیر، برنامههاآنو نشر پژوهش، بتوانند در جهت رفع  یندفرآ

داشته  یمشکالت، اضطراب کمتر ینشدن با ا یرانجام داده و لذا از درگ

 ییاندانشجو یپژوهشدانش یشافزا یبرا یزیر، نحوه برنامهروینازاباشند. 

 یندارند از نکات مهم تدو یقامر پژوهش و تحق رد یکه سابقه کمتر

اقدامات الزم  ازجملهاست.  یاریپژوهشو  یسواد اطالعات یهابرنامه

 یهاکارگاه یبرگزار یان،دانشجو یپژوهشدانشسطح  یشافزا باهدف

و مراکز توسعه  هاکتابخانهپژوهش توسط  یندبر فرآ یمبتن یآموزش

 یحیدانشجو درک صح یقطر ینتا از ا هست هادانشگاه یآموزش پزشک

در  یج،نتا ینکند. افزون بر ا یجاددر ذهن خود ا هابرنامه یاز کاربرد عمل
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 خودگردان یسدانشکده پرد یانکه دانشجو یدمشخص گرد یینها یبخش

در انجام امور  یشتریاضطراب ب هادانشکده یرسا یاننسبت به دانشجو

 یتاست که با توجه به ماه یضرور یب،ترت نیداشته و بد یپژوهش

به نحوه انجام امور  یشتریدانشکده توجه ب ینبودن ا یو انتفاع المللیینب

 .گرفته شود نظر دانشکده در ینا یانو ارائه مشاوره به دانشجو یپژوهش

و  ینترنتهمچون مهارت استفاده از ا عواملی آمدهدستبه یجنتا طبق

 یو سابقه پژوهش یسیاز کتابخانه، تسلط بر زبان انگل استفاده یزانم یانه،را

 یتخصص یدکترا یاناضطراب پژوهش دانشجو یزانکاهنده بر م یرتأث

 یدر فضا قرار گرفتناحساس »عوامل  ؛ امادارد یرانا یدانشگاه علوم پزشک

 یاناضطراب پژوهش در دانشجو یدباعث تشد یت، سن و جنس«یرقابت

 یدکترا یاناضطراب پژوهش دانشجو یزانت مگف یدبا یتدرنها. گرددیم

؛ از حد متوسط فراتر رفته است یرانا یدانشگاه علوم پزشک یتخصص

 ینا یهاو مسئوالن کتابخانه یرانا یدانشگاه علوم پزشک یرانمد ین،بنابرا

 یدکترا یاندر دانشجو یکنترل اضطراب پژوهش منظوربه اهدانشگ

 ایویژه توجه زاعوامل اضطراب یره تأثبه نوع و انداز یدبا دانشگاه یتخصص

)همانند طرح  ییها و راهکارهاعوامل، برنامه ینکنند و با علم به ا

 آن( را در نظر یرو نظا ینگارش علم ی،سواد اطالعات هایدوره یاری،پژوهش

 .رندیگ

عوامل مرتبط با  ییشناسا منظوربهپژوهش  ینا یاگرچه طراح

 هایآزمون یرنظ یساده آمار یهاز روشاضطراب پژوهش و با استفاده ا

 هایییتمحدود یانجام شده است که دارا یو همبستگ یانگینم یسهمقا

بر  یمبتن ییهاپژوهش یطراح حالینباااست.  یجنتا یلتحل یبرا

و مدل  یرمس یلچندگانه، تحل یونمانند رگرس اریآم یچیدهپ یهاآزمون

 یزو ن مؤثرعوامل  ییشناسا در یشتریدقت ب تواندیم یمعادالت ساختار

 گرددیم یشنهاد، پروینازامرتبط با اضطراب پژوهش داشته باشد. 

پژوهش و  یشرفتهپ هایبر طرح یمبتن ینهزم یندر ا یآت هایپژوهش

 یینتب یشتریدر باال را با دقت ب ذکرشده واملتا بتوان ع یردانجام گ یآمار

 .کرد
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  .(10گزارش نهایی)% سازیاصلی و آماده پرسشگرپنجم(  )نویسنده

 

 حمایت مالی:

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

  ایران انجام شده است.
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Original Article 
 

Abstract 
 

Aim: Regarding the necessity of research in the scientific community and issues arising from 

it; researchers have been subjected to stress which is called Research Anxiety. In this regard, 

present study attempts to survey the level of research anxiety and its related factors among 

Ph.D. students at Iran University of Medical Sciences. 

Methods: questionnaires were employed for this applied research. The statistical population 

of the study consisted of Ph.D. students at Iran University of Medical Sciences where 248 

people were selected by simple sampling method. Validity of the questionnaire was confirmed 

by the professors. By calculating the Cronbach's alpha coefficient, a figure of 0.875 was 

obtained, which shows the high reliability of the instrument. Data were analyzed based on K-S 

test, T test and p and rs correlation coefficient, using SPSS software version 20. 

Results: The findings indicate that the mean of anxiety in the research community is 3.19 

which is more than average. Factors such as Internet and computer skills, library usage and 

English language proficiency have a decreasing effect on the research anxiety. However, the 

"feeling of being in a competitive environment" factor increases the student's research anxiety. 

Conclusion: According to the results, PhD students of Iran University of Medical Sciences 

feel anxious in conducting research activities. Research directors and librarians of this 

university need to pay attention to its causes and consider the plans and strategies (such as 

research projects, information literacy courses, etc.) to control students' research anxiety. 
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