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 نشجویاندا بین در پژوهش اضطراب بینیپیش با اطالعاتی سواد و پژوهشی هایقابلیت رابطۀ

 بدنی تربیت

 

  3وب بهتاجیا – 2 نسرین عزیزیان کهن – 1 ماهرخ دهقانی

. استادیار 2 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  . استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان1
. دانشجوی دکتری 3 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان

 علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و

 (1397 / 07 / 14، تاریخ تصویب :   1397/ 04/  03)تاریخ دریافت :  

 
 

 

 چکیده

حصیالت تدر بین دانشجویان  پژوهش اضطراب بینییشپ با اطالعاتی سواد و پژوهشی هاییتقابل بررسی رابطۀحاضر با هدف  پژوهش

ت یۀ دانشجویان تحصیالکلۀ آماری پژوهش را جامع بود. یاز نوع همبستگ یفیانجام گرفت. روش پژوهش توص تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی

ا استفاده از روش دادند که از میان آنها بیمتشکیل  1396-97در سال  (نفر 130)تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی 

های پژوهشی، سواد اطالعاتی و اضطراب یتاز پرسشنامۀ قابل نمونه انتخاب شدند. نعنوابهدانشجو  102یری در دسترس تعداد گنمونه

 وتحلیلیهتجز ی. براآمد دستهب 82/0 و 78/0، 86/0برابر  یبترتها بهپرسشنامه پایاییها استفاده شد. داده یآورجمع یبرا پژوهش

)و  های پژوهشییتبلقا نینشان داد که ب هایافتهتفاده شد. اس ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر یهاها از آزمونداده

 لیتحل جینتا نینوجود دارد. همچ یمعنادار منفی ورابطۀ  جویاندانش اضطراب پژوهشبا ی آن( هامؤلفه)و  سواد اطالعاتی وی آن( هامؤلفه

قابل  های پژوهشی و سواد اطالعاتی دانشجویانیتبراساس قابل اضطراب پژوهش انسیدرصد از کل وار 31 باًیآشکار کرد که تقر ونیرگرس

های پژوهشی و سواد یتگرفت که قابل جهینت توانیم ن،یداشت. بنابرا یشتریسهم ب های پژوهشییتقابل ریاست که متغ بینییشپ

 هستند. اضطراب پژوهش دانشجویانمرتبط با  یرهایاز متغ اطالعاتی

 

  های کلیدیواژه

 های پژوهشی.یتقابلاضطراب پژوهش، تربیت بدنی، دانشجو، سواد اطالعاتی، 

 

 

 

                                                           

   : 09143544437. نویسنده مسئول : تلفن                                                                    .commahrokh.dehghani@yahoo Email: 
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 مقدمه

 هادانشگاه در ویژهبه پژوهشی هایفعالیت به پرداختن

 و دانشجویان دست به پژوهشی و علمی مراکز و

 و پویایی امر در هافعالیت ترینزیربنایی از پژوهشگران،

 روزافزون افزایش شاهد امروزه. است جامعه هر پیشرفت

 و علمی جوامع در علم تولید و 1پژوهش امر بر تأکید

 پژوهش و تحقیق مسئلۀ به که جوامعی. هستیم دانشگاهی

 اند،پرداخته آن به جدی طوربه و داشته خاصی توجه

 و صنعتی شایان فرهنگی اقتصادی، رشد به اندتوانسته

 حوزۀ در که دانشجویانی از (. بسیاری6) یابند دست توجهی

 2پژوهش اضطراب نوعی دچار دارند، فعالیت پژوهشی

 و ترس احساس هر گونه پژوهش اضطراب .شوندمی

 تا موضوع انتخاب از علم، تولید فرایند طول در پریشانی

 و بازخوردهایی آن، از پس حتی و علمی جوامع در آن انتشار

 گیردبرمی شود، درمی دریافت علمی جوامع سوی از را که

 ترس احساس توانمی را پژوهش اضطراب کلی طور(. به24)

 تولیدات خلق و پژوهش انجام خصوص در اطمینان عدم و

 پژوهش (. اضطراب6) کرد تعریف اثرگذار و معتبر علمی

 حاصل فشار تجربه، به بنا و است خصلتی اضطراب از شکلی

 و کندمی تهدید را پژوهشگر روانی سالمت اضطراب این از

 گذارد،می سوء تأثیر آنان استعداد شکوفایی کارامدی، بر

 از سطحی دارا بودن سبببه مضطرب پژوهشگر چراکه

 و پژوهش به را خود اشتیاق و مندیعالقه روانی، فشارهای

(. بنابراین 14) دهدمی دست از پژوهشی هایفعالیت

پرداختن به عوامل مؤثر بر این متغیر در بین دانشجویان 

 کند. تحصیالت تکمیلی اهمیت پیدا می

های از جمله عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش، قابلیت

(. امروزه نقش و اهمیت پژوهش بر 10فرد است ) 3پژوهشی

جانبۀ ها و توسعۀ همهکسی پوشیده نیست و تمام پیشرفت

                                                           

1. Reaserch 

2. Anxiety Research 

3. Research capabilities 

های علمی مختلف در سایۀ تحقیقات و پژوهش هایبخش

(. از نظر لغوی 3آید )دست میو متناسب با نیاز هر بخش به

وجو کردن، تفحص کردن، تحقیق پژوهش به معنای جست

آوری، بررسی و رو پژوهش با جمعو بازجستن است. ازاین

ها، راهکاری برای پاسخ به یک پرسش یا تفسیر منظم داده

(. در واقع انجام پژوهش 16سروکار دارد ) حل مشکلی خاص

هایی است و این ها و قابلیتمناسب، خود مستلزم مهارت

هایی که امر تحقیق علمی را از آغاز تا مجموعه از مهارت

شود کند، قابلیت پژوهشی اطالق میپذیر میپایان امکان

های هایی را که پژوهشگران در تالش(. همۀ مهارت23)

کار ر هر یک از مراحل انجام تحقیق بهعلمی مذکور د

(. پژوهش 2های پژوهشی نامید )توان قابلیتگیرند، میمی

( و 4همواره از ابزارهای پیشرفت مادی و معنوی بشر بوده )

برای ارتقای سطح علمی در تمامی مراکز آموزشی مورد 

(. از طرف دیگر دانشجویان رکن 19توجه قرار گرفته است )

شوند ها تلقی میمحرکۀ پژوهش در دانشگاهاصلی و موتور 

(. با وجود اهمیت باالی پژوهش، متأسفانه به دالیل 22)

های پژوهشی در کشور ما مورد توجه متعددی مقولۀ قابلیت

جدی قرار نگرفته و در این زمینه تالش کمتری صورت 

ساز های پژوهشی زمینهگرفته است، زیرا توانمندی و قابلیت

توسط دانشجویان و کاهش اضطراب پژوهشی انجام پژوهش 

 (. 17آنهاست )

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش 

 که حاضر عصر (. در6است ) 4دانشجویان، سواد اطالعاتی

 است و توسعه حال در محوردانش و محور اطالعات امور

 دوانده ریشه جامعه تاروپود در اطالعات فناوری و اطالعات

 از بتوانند تا دارند نیاز سواد از متفاوتی سطح به افراد است،

 هاتوانایی و هامهارت این از برآیند، خود وظایف انجام عهدۀ

(. سواد اطالعاتی 8) شودمی تعبیر اطالعاتی سواد به

4. Information literacy 
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هایی است های یادگیری و توانمندیای از مهارتمجموعه

اطالعات سازد تا دریابند که چه موقع به که افراد را قادر می

کارگیری مؤثر یابی، ارزیابی و بهنیاز دارند و توانایی مکان

گیری و دهد که در تصمیماطالعات مورد نیاز را به آنها می

کند و با ایجاد نگرش حل مسئله به ایشان کمک فراوانی می

تواند سبب توسعۀ شغلی و توانمندسازی مثبت در افراد می

ها، ای از توانمندیجموعه(. سواد اطالعاتی م7افراد شود )

هاست که بر ارتقای فهم افراد از فضای ها و جلوهفعالیت

های بازیابی، تحلیل و اطالعاتی متمرکز است و با مهارت

آمیزد تا با مشارکت ها، اطالعات و دانش درمیکاربرد داده

ها باشد اخالقی در جوامع علمی آموزشی، پاسخگوی پرسش

(. انجمن 13جدید ایجاد کند )های نو و دانش و پرسش

کتابداری آمریکا افراد دارای سواد اطالعاتی را کسانی 

وجو کرده، داند که آموخته باشند، اطالعات الزم را جستمی

 انفجار عصر در بیابند و سازماندهی کنند. دانشجویان

جای انباشت حقایق علمی در اطالعات باید بیاموزند که به

تصمیم بگیرند و دربارۀ امور قضاوت ذهن، چگونه بیندیشند، 

 واقعی معنای به اطالعاتی سواد به تسلط (. در واقع9کنند )

 در را پژوهشگر توانمندسازی برای الزم بستر تواندمی آن

آورد  وجودعلم به تولید و پژوهش انجام بهتر، ریزیبرنامه

رو توجه به نقش سواد اطالعاتی در کمک به ازاین .(13)

 دانشجویان در انجام کارهای پژوهشی ضروری است. 

گرفته است. های محدودی در این زمینه انجام پژوهش

 ۀبررسی رابط»آبیاری و بیگدلی در پژوهش خود با عنوان 

ای در دانشجویان بین سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه

به این نتیجه « دانشگاه شهید چمران تحصیالت تکمیلی

ای در رسیدند که بین سواد اطالعاتی با اضطراب کتابخانه

(. نتایج 1داری وجود دارد )دانشجویان رابطۀ منفی و معنا

نقش »پژوهش نوکاریزی، کاشی و صنعت جو با عنوان 

رسانی و میزان سواد اطالعاتی کتابداران، خدمات اطالع

کمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشجویان تحصیالت ت

نشان داد که بین میزان « یابی آنانکاهش اضطراب اطالع

یابی آنها رابطۀ منفی و سواد اطالعاتی با اضطراب اطالع

منش و های پژوهش عرفان(. یافته15داری وجود دارد )معنا

اضطراب پژوهش و دالیل بروز آن در »دیدگاه با عنوان 

نشان داد که « هاأت علمی دانشگاهپژوهشگران و اعضای هی

تحقیق و پژوهش، مهارت  هایروشعواملی مانند مهارت در 

، ایکتابخانه، اینترنتی و ایرایانهدر ریاضیات و آمار، سواد 

مدیریت اضطراب  هایمهارتمالی و سازمانی،  هایحمایت

در کاهش میزان اضطراب پژوهش  توانندمیو مدیریت زمان 

 واقع شوند مؤثرو کیفیت تولیدات علمی  و افزایش کمیت

محمد رومزپور، نظری و مکوندی پژوهشی با عنوان  .(10)

تعیین عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشی اعضای هیأت »

های شناسی دانشگاهعلمی گروه علم و اطالعات و دانش

های آموزشی و پژوهشی با نشان دادند بین مهارت« ایران

(. 13داری وجود دارد )ی و معنااضطراب پژوهش رابطۀ منف

خواه کیا و خالقنتیجۀ پژوهش آریانی، زاهد بابالن، معینی

های پژوهشی های اجتماعی در قابلیتنقش شبکه»با عنوان 

کاربست نشان داد که « دانشجویان تحصیالت تکمیلی

توانایی  مؤلفۀمجازی بر قابلیت پژوهشی و  هایشبکه

جوی تحت وب، و، جستمسئلهانتخاب موضوع و تبیین 

، هادادهتبحر در نگارش علمی، اجرای پژوهش و گردآوری 

و تحلیل، توانایی تدوین و تفسیر نتایج و  بندیطبقهتوانایی 

(. گراوند، کارشکی و آهنچیان 2) است دارمعناگزارش آن 

پژوهشی  -نقش محیط آموزشی»در پژوهش خود با عنوان 

کارامدی پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه در خود

به این نتیجه « دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پژوهشی با خودکارامدی  -رسیدند که بین محیط آموزش

هاینز و هینس  (.11پژوهشی دانشجویان رابطه وجود دارد )

وپاگیر اداری، در پژوهش خود کمبود امکانات، مقررات دست

جۀ مناسب، دسترسی نداشتن به منابع اطالعاتی، نبود بود

های پژوهشی و انگیزه را از جمله موانع فقدان مهارت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://ntsmj.issma.ir/article-1-1064-fa.html


 1398، بهار 1شمارة  ،7دورة شی، نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورز                                                                     42

 

نشان  (. رضایی و زمانی میاندشت18اند )پژوهش دانسته

دادند که بین خودکارامدی پژوهشی و اضطراب پژوهش 

 (. 20رابطۀ منفی معناداری وجود دارد )

 بودن دارا برعالوه دانشجویان تحصیالت تکمیلی امروزه

 زنی موفقی پژوهشگران و باید محقق آموزشی، هایمهارت

 اشتهد را هدفمند و مفید هایپژوهش هدایت توانایی و بوده

 که ستا داده نشان گرفتهانجام هایپژوهش باشند، اما

 انجام مختلف مراحل در تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 گوناگون هایداوری آن، انتشار تا موضوع انتخاب از پژوهش

 انبج از دریافتی بازخوردهای و آنها علمی تولیدات مورد در

 و بوده اضطراب دارای نوعیبه همکاران، و علمی جامعۀ

 از(. 21)  زاستاسترس آنها برای پژوهشی کارهای انجام

 دارد اهمیت آنچه تکمیلی تحصیالت مقاطع در دیگر طرف

 اضطراب و ضعف که است دانشجویان پژوهشی هایمهارت

 تحصیل ادامۀ و موفقیت تواندمی زمینه این در دانشجویان

 ممه بسیار نقش به توجه با دهد. قرار تأثیر تحت را آنها

 در تحصیل ادامۀ جمله از مختلف هایزمینه در پژوهش

. دارد زیادی اهمیت پژوهش اضطراب مسئلۀ باالتر، مقاطع

 دانشجویان پژوهش اضطراب وضعیت از آگاهی روازاین

 اهمیت آنها به بدنی تربیت رشتۀ در تکمیلی تحصیالت

 پژوهش این ل(. 1388 حریری،) کندمی پیدا زیادی

 ادسو و پژوهشی هایقابلیت نقش بررسی به تا است درصدد

 یاندانشجو بین در پژوهش اضطراب بینیپیش در اطالعاتی

 محقق دانشگاه بدنی تربیت رشتۀ تکمیلی تحصیالت

 . بپردازد اردبیلی

 

 روش تحقیق

روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری 

پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

نفر (  115های تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی )رشته

گیری در دسترس تعداد بود که با استفاده از روش نمونه

نفر از دانشجویانی که تمایل به شرکت در پژوهش  102

آوری نمونه انتخاب شدند. برای جمععنوان داشتند، به

سواد  ی،پژوهش هایقابلیت هایها از پرسشنامهداده

استفاده شد. برای تحلیل  اضطراب پژوهشی و اطالعات

های آمار توصیفی )میانگین، انحراف ها از روشداده

استاندارد و فراوانی( و آمار استنباطی )همبستگی پیرسون، 

مون کولموگروف رگرسیون به روش همزمان و آز

 اسمیرنوف( استفاده شد. 

 ابزارهای پژوهش

 های پژوهشیپرسشنامۀ قابلیت

 57در ( 1394)این پرسشنامه توسط آریانی و همکاران 

ۀ مسئل تبیین و موضوع و در هشت بعد توانایی انتخاب سؤال

 ی تحت وب، تواناییجووجستتحقیق، توانایی 

 پژوهش اجرای تواناییارش علمی، برداری، تبحر در نگفیش

ها و داده تحلیل و بندیطبقه ها، تواناییداده گردآوری و

است. پاسخگویی به پرسشنامه  شدهی طراحاخالق پژوهشی 

بسیار زیاد  ی لیکرت از بسیار کم تاادرجهپنجبراساس طیف 

 نظرصاحباستادان  دییتأبود. روایی محتوایی پژوهش مورد 

 (1394)توسط آریانی و همکاران قرار گرفته و پایایی آن 

پایایی این پرسشنامه در این گزارش شده است.  97/0

دست به 86/0پژوهش با استفاده از محاسبۀ آلفای کرونباخ 

 آمد.

 پرسشنامۀ سواد اطالعاتی

سؤال و با  28در  (1994)این پرسشنامه توسط دوئل 

هفت بعد تعریف نیاز به اطالعات، استراتژی شروع 

بررسی و درک  وجو، محل و دسترسی به منابع،جست

اطالعات، تفسیر، ترکیب و استفاده از اطالعات، ارتباط 

اطالعات آن و بررسی محصول و فرایند طراحی شده است. 

ای لیکرت درجهپاسخگویی به پرسشنامه براساس طیف پنج

از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است. روایی محتوایی 

نظر قرار گرفته و پرسشنامه مورد تأیید استادان صاحب
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گزارش شده است. پایایی  89/0( 6پایای آن توسط حسنی )

این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از محاسبۀ آلفای 

 دست آمد.به 78/0کرونباخ 

 پرسشنامۀ اضطراب پژوهش

در  (2006)پرسشنامه توسط هیگینز و کوترلیک  این

سؤال برای سنجش اضطراب پژوهش طراحی شده است.  15

نظر روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید استادان صاحب

( برابر 20قرار گرفته و پایایی آن توسط رضایی و زمانی )

دست آمده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت به /85

کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است. پایایی  ای ازدرجهپنج

این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از محاسبۀ آلفای 

 دست آمد.به 82/0کرونباخ 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

 09/45دانشجوی پسر ) 46در این پژوهش تعداد 

درصد( حضور  90/54دانشجوی دختر ) 56( و درصد

نفر  83دانشجوی دورۀ دکتری و نفر  19داشتند. تعداد 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بودند. میانگین سنی 

 سال بود. 31/36کننده در پژوهش دانشجویان شرکت

 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاآماره. 1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 285 57 41/30 03/165 102 های پژوهشییتقابل

 140 28 10/15 26/93 102 سواد اطالعاتی

 75 15 36/9 10/40 102 اضطراب پژوهش

 

شود، میانگین و یممشاهده  1که در جدول  گونههمان

ترتیب برابر با انحراف معیار متغیر قابلیت پژوهشی به

اد سو ریو انحراف استاندارد متغ نیانگیم، 41/30و  03/165

و میانگین و انحراف معیار  10/15و  26/93اطالعاتی 

 .است 36/9و  10/40یب برابر با ترتبهاضطراب پژوهش 

ی اهآزمونبرای بررسی نرمال بودن داده از 

کولموگروف، اسمیرنوف و آزمون چولگی و کشیدگی 

 هادادهاستفاده شد. نتایج بررسی چولگی و کشیدگی برای 

 +( قرار2تا  -2آمده در بازۀ )دستی بههادادهنشان داد که 

یج دارند که بیانگر از نرمال بودن داده است. همچنین نتا

آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقادیر سطح 

از سطح آزمون  تربزرگیرهای پژوهش متغداری برای امعن

 هستند؛ بنابراین هر سه متغیر دارای توزیع =α 05/0یعنی

ها از یهفرضن منظور انجام آزمواند. بنابراین بهطبیعی

 شود.یمی پارامتریک استفاده هاآزمون

بین  ،شودیممشاهده  2که در جدول طورهمان

 P<01/0پژوهشی با اضطراب پژوهش ) هاییتقابل

،52/0- =r توانایی انتخاب موضوع با  مؤلفۀ(، بین

 مؤلفۀ(، بین P ،31/0- =r<01/0اضطراب پژوهش )

 P<05/0جوی تحت وب با اضطراب پژوهش )وجست

،32/0- =r تبحر در نگارش علمی با  مؤلفۀ(، بین

 مؤلفۀ(، بین P ،43/0- =r<01/0اضطراب پژوهش )

 ،P<05/0با اضطراب پژوهش ) بردارییشفانایی تو

48/0- =r با اضطراب  هادادهوری آگرد مؤلفۀ(، بین

تحلیل  مؤلفۀ(، بین P ،39/0- =r<01/0پژوهش )

(، بین P ،45/0- =r<01/0با اضطراب پژوهش ) هاداده

تفسیر نتایج پژوهش با اضطراب پژوهش  مؤلفۀ

(01/0>P ،55/0- =r و بین ،)اخالق پژوهش با  مؤلفۀ

منفی و  رابطۀ(P ،31/0- =r<05/0اضطراب پژوهش )

معناداری وجود دارد.
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 اضطراب پژوهش با آن ابعاد و های پژوهشییتقابل پیرسون همبستگی ضرایب .2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

          1 های پژوهشییتقابل. 1

         1 87/0** موضوع . توانایی انتخاب2

        1 25/0** 75/0** جوی تحت وبو. جست3

       1 29/0** 32/0** 83/0** . تبحر در نگارش علمی4

      1 49/0** 41/0** 29/0** 82/0** برداری،فیش . توانایی5

     1 47/0** 44/0** 37/0** 36/0** 91/0** هاداده . گردآوری6

    1 38/0** 37/0** 23/0** 51/0** 48/0** 74/0** هاداده . تحلیل7

   1 32/0** 41/0** 43/0** 52/0** 46/0** 43/0** 72/0** پژوهش نتایج . تفسیر8

  1 31/0** 43/0** 22/0** 35/0** 45/0** 27/0** 31/0** 69/0** . اخالق پژوهشی9

 1 -31/0* -55/0** -45/0* -39/0** -48/0* -43/0** -32/0* -31/0** -52/0** . اضطراب پژوهش10

*05/0P< ،*01/0P< 

 

 . ضرایب همبستگی پیرسون سواد اطالعاتی و ابعاد آن با اضطراب پژوهش3جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

         1 . سواد اطالعاتی1

73/0 . تعریف نیاز به اطالعات2 ** 1        

76/0 . شروع جستجو3 ** 26/0 ** 1       

81/0 . محل و دسترسی به منابع4 ** 36/0 ** 23/0 ** 1      

89/0 . بررسی و درک اطالعات5 ** 21/0 ** 32/0 ** 36/0 ** 42/0 **     

74/0 . تفسیر اطالعات6 ** 35/0 ** 28/0 ** 35/0 ** 38/0 ** 1    

63/0 . ارتباط اطالعات7 ** 40/0 ** 34/0 ** 37/0 ** 30/0 ** 45/0 ** 1   

69/0 . بررسی محصول و فرایند8 ** 50/0 ** 42/0 ** 23/0 ** 26/0 ** 29/0 ** 27/0 ** 1  

 1 -23/0 -34/0* -25/0** -38/0* -41/0* -29/0* -36/0* -45/0* . اضطراب پژوهش9

*05/0P<** ،01/0P< 

 

 سواد بین شود،یممشاهده  3که در جدول طورهمان

 بین(، P ،45/0=r<05/0) پژوهش اضطراب و اطالعاتی

 P<05/0به اطالعات و اضطراب پژوهش ) یازن یفمؤلفۀ تعر

،36/0- =rجو و اضطراب پژوهش ومؤلفۀ شروع جست ین(، ب

(05/0>P ،29/0- =rب ،)به منابع  یدسترس ومؤلفۀ محل  ین

مؤلفۀ  ینب (،P ،41/0- =r<05/0و اضطراب پژوهش )

 P<05/0و درک اطالعات و اضطراب پژوهش ) یبررس

،38/0- =rاضطراب پژوهش  واطالعات  یرمؤلفۀ تفس ین(، ب

(05/0>P ،25/0- =rب ،)اط اطالعات و مؤلفۀ ارتب ین

 داریامعن ۀبط( راP ،34/0- =r<05/0اضطراب پژوهش )

و فرایند با بررسی محصول  مؤلفۀ. اما بین وجود دارد

 ی مشاهده نشود. ارابطهاضطراب پژوهش 

 31یباً تقرشود، یممشاهده  4که در جدول طورهمان

یباً درصد از واریانس اضطراب پژوهش براساس تقر

های پژوهشی و سواد اطالعاتی دانشجویان قابل یتقابل

بیانگر این است که رگرسیون  Fبینی است. نسبت یشپ

های پژوهشی و یتقابلمتغیر اضطراب پژوهش براساس 

های پژوهشی با بتای یتقابلسواد اطالعاتی معنادار است. 

41/0- (01/0>P ،21/4- =t و سواد اطالعاتی با بتای )

25/0- (03/0>P ،50/3- =t )معناداری قدرت  طوربه

آمده دستدارند. بتاهای به راپژوهش  بینی اضطرابیشپ

های پژوهشی قدرت یتقابلدهند که یمنشان 

 کنندگی بیشتری دارد.بینییشپ
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 های پژوهشی و سواد اطالعاتی یتقابلبینی اضطراب پژوهش براساس یشپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 4جدول 

 F Sig شدهیلتعد R 2R R مدل

1 56/0 31/0 29/0 56/9 01/0 

 بینیشپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینیشپمتغیرهای  متغیر مالک

 اضطراب پژوهش

 01/0 22/4 - 89/2 21/12 مقدار ثابت

 01/0 -21/4 -41/0 -14/0 -59/0 های پژوهشییتقابل

 01/0 -50/3 -25/0 -10/0 -35/0 سواد اطالعاتی

 

 های پژوهشییتقابلی هامؤلفهبینی اضطراب پژوهش براساس یشپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 5جدول 

 F Sig شدهیلتعد R 2R R مدل

1 77/0 59/0 56/0 34/20 01/0 

 بینیشپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینیشپمتغیرهای  متغیر مالک

اضطراب 

 پژوهش

 01/0 31/4 - 21/7 12/31 مقدار ثابت

 05/0 -91/2 -25/0 -12/0 - 34/0 موضوع توانایی انتخاب

 01/0 -28/3 -15/0 -07/0 - 23/0 جوی تحت وبوجست

 01/0 -88/4 -39/0 -09/0 -44/0 نگارش علمیتبحر در 

 5/0 -85/0 -21/0 -12/0 -18/0 برداریفیش توانایی

 5/0 -31/1 -22/0 -15/0 -29/0 هاداده گردآوری

 01/0 -16/3 -29/0 -12/0 -38/0 هاداده تحلیل

 05/0 -06/2 -32/0 -05/0 -13/0 پژوهش نتایج تفسیر

 01/0 -05/3 -10/0 -04/0 -14/0 اخالق پژوهشی

 

 59یباً تقرشود، یممشاهده  5که در جدول طورهمان

ی هامؤلفهدرصد از واریانس اضطراب پژوهش براساس 

نگر بیا Fپذیر است. نسبت بینییشپهای پژوهشی  یتقابل

این است که رگرسیون متغیر اضطراب پژوهش براساس 

 مؤلفۀو بیشتر  معنادار است های پژوهشییتقابلی هامؤلفه

بینی اضطراب پژوهش را یشپهای پژوهشی قدرت یتقابل

ترتیب با به هادادهتبحر در نگارش و تحلیل  مؤلفۀدارند. 

بینی اضطراب پژوهش را یشپقدرت  32/0.  39/0بتای 

قدرت  هادادهبرداری و گردآوری یشفی هامؤلفهدارند. اما 

 د.ندارنبینی اضطراب پژوهش را یشپ

 43یباً تقرشود، یممشاهده  6که در جدول طورهمان

ی سواد هامؤلفهدرصد از واریانس اضطراب پژوهش براساس 

بیانگر این است که  Fپذیر است. نسبت بینییشپاطالعاتی 

ی سواد هامؤلفهرگرسیون متغیر اضطراب پژوهش براساس 

درت ی سواد اطالعاتی قهامؤلفهاطالعاتی معنادار است و 

 مؤلفۀبینی اضطراب پژوهش را در جهت منفی دارند. یشپ

بیشترین  -18/0و  -019تفسیر و اطالعات به ترتیب با بتای 

 بینی اضطراب پژوهش دارند.یشپقدرت را در 
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 ی سواد اطالعاتیهامؤلفهبینی اضطراب پژوهش براساس یشپ. نتایج تحلیل رگرسیون جهت 6جدول

 F Sig شدهیلتعد R 2R R مدل

1 66/0 43/0 41/0 23/9 01/0 

 بینیشپبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینیشپمتغیرهای  متغیر مالک

اضطراب 

 پژوهش

 01/0 67/4 - 81/2 15/13 . مقدار ثابت1

 05/0 -28/2 -11/0 -07/0 -16/0 . تعریف نیاز به اطالعات2

 05/0 -10/2 -18/0 -10/0 -21/0 وجو. شروع جست3

 5/0 -71/0 -21/0 -14/0 -10/0 . محل و دسترسی به منابع4

 05/0 -11/3 -17/0 -09/0 -28/0 . بررسی و درک اطالعات5

 05/0 -38/2 -19/0 -13/0 -31/0 . تفسیر اطالعات6

 5/0 -81/1 -10/0 -16/0 -29/0 . ارتباط اطالعات7

 05/0 -38/0 -12/0 -21/0 -08/0 بررسی محصول و فرایند. 8

 

 گیرییجهنتبحث و 

های یتقابلاین پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین 

پژوهشی و سواد اطالعاتی با اضطراب پژوهش در بین 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه 

نشان داد  هادادهمحقق اردبیلی انجام گرفت. نتایج تحلیل 

های پژوهشی و سواد اطالعاتی با اضطراب یتقابلکه بین 

رت داری وجود دارد و این دو متغیر قدامعن رابطۀپژوهش 

بینی اضطراب پژوهش دانشجویان را در جهت منفی یشپ

 دارند.

 برای بررسی فرضیۀ اول پژوهش هادادهنتایج تحلیل 

 مؤلفۀهای پژوهشی دانشجویان و یتقابلنشان داد که بین 

داری وجود دارد امعنآن با اضطراب پژوهش رابطۀ منفی و 

بینی اضطراب یشپهای پژوهشی قدرت یتقابل مؤلفۀو 

ژوهش را در دانشجویان دارند. این نتیجه با نتایج پ

(، 12ی محمد رومزپور، نظری و مکوندی )هاپژوهش

( 20(، رضایی و زمانی میاندشتی )10منش و دیدگاه )عرفان

 ( همسوست. 18و هاینز و هینس )

 پژوهش انجام کهگفت  توانیرابطه م ینا یینتب در

 که است هایییتقابل و هاییتوانا ،هامهارت مستلزم خود

 اتمام و نهایی مراحل تا پژوهش اولیۀ مراحل از را آن انجام

 ،(8) دارد نام پژوهشی هاییتقابل که سازد یرپذامکان آن

ای ناشناخته آغاز یدهپدیرا پژوهش با بررسی مسئله و ز

ها اغلب آشکار و واضح نیستند یدهپدشود. این مسائل و یم

ناسایی و پی بردن به ابعاد و و پژوهشگر باید برای ش

باید واقع دانشجو  های مرتبط با آن آشنا باشد. درینهزم

های خود را به یهفرضی میدانی، هادادهی آورجمعبتواند با 

یید تأمحک سنجش و آزمون بگذارد و دربارۀ رد و 

معنا که دانشجویان های خود تصمیم بگیرد. بدینیهفرض

قابلیت و توانایی پژوهشی الزم برای برای انجام پژوهش باید 

اجرای پژوهش را داشته باشند، زیرا اگر مهارت و توانایی 

علت عدم تسلط بر نحوۀ انجام الزم را نداشته باشند، به

پژوهش در مراحل مختلف آن ممکن است دچار نوعی 

 اضطراب و استرس شوند که اضطراب پژوهش نام دارد.

 دارند، فعالیت پژوهشی وزۀح در که دانشجویانی از بسیاری

 ترس احساس به شوند کهیم پژوهش اضطراب نوعی دچار

 تا موضوع انتخاب از علم، تولید فرایند طول در پریشانی و

 بازخوردهایی آن، از پس حتی و علمی جوامع در آن انتشار

 (.24اشاره دارد ) شود،یم دریافت علمی جوامع سوی از که

های پژوهشی یتقابل، هادادهبراساس نتایج تحلیل 

کند تا با اطمینان و یمدانشجویان به آنها کمک 
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مواجه شوند و  هاپژوهشبیشتری با اجرای  نفساعتمادبه

 هاییتقابل مراحل آن را با موفقیت به اتمام برسانند، زیرا

 که است ییهامقولهیرز و متنوع یهامهارت شامل یپژوهش

 کندیم کمک او به و آیدیم دانشجو کمک به محله هر در

 یهایلت. ابعاد قاببرساند سرانجام به را خود پژوهشی کار تا

 مسئلۀ تبیین و موضوع انتخاب تواناییشامل  یپژوهش

 برداری،فیش توانایی وب، تحت جویجست توانایی تحقیق،

 گردآوری و پژوهش اجرای توانایی علمی، نگارش در تبحر

 اخالق و هاداده تحلیل و بندیطبقه توانایی ها،داده

 به در تواندمی هامهارت این ترکیب که است پژوهشی

کند و آنها  یاری را دانشجویان هاپژوهش رسیدن سرانجام

معنا که را از هر گونه اضطراب در این زمینه دور کند، بدین

ها  به تجربۀ اضطراب در ضعف دانشجویان در این مهارت

توان گفت یمرو ازاین .شودبین دانشجویان منجر می

دانشجویانی که در زمینۀ پژوهش توانایی و مهارت و قابلیت 

های پژوهشی را دارند، در جریان پژوهش یتقابلالزم یعنی 

شود یمکنند. لذا پیشنهاد یماضطراب کمتری را تجربه 

ریزان درسی رشتۀ تربیت بدنی اهتمام مسئوالن و برنامه

ی پژوهشی ورزند هامهارت بیشتری به درس روش تحقیق و

های پژوهشی دانشجویان را فراهم یتقابلو زمینۀ افزایش 

 کنند تا از اضطراب پژوهشی آنها بکاهند.

د نشان داد که بین سوا هادادههمچنین نتایج تحلیل 

آن با اضطراب پژوهش در دانشجویان  مؤلفۀاطالعاتی و 

سواد  مؤلفۀداری در جهت منفی وجود دارد و امعن رابطۀ

بینی اضطراب پژوهش را در یشپاطالعاتی قدرت 

ی آبیاری و هاپژوهشدانشجویان دارند. این نتیجه با نتایج 

( 15( و نوکاریزی، کاشی و صنعت جو )1بیگدلی )

 همسوست. 

 اطالعاتی سوادگفت که  توانیرابطه م ینا یینتب در

 آن اساس ب که شودیم اطالق هاییتوانا از یامجموعه به

 نیاز اطالعات به موقع چه که دهند تشخیص توانندیم افراد

یابی ارزش یابی ومکان را موردنظر اطالعات چگونه و داشته

 سواد با یان. دانشجوکار گیرندبه کارامد نحوبه و کنند

 دارند، نیاز اطالعات به زمانی چه که دانندیم اطالعاتی

 مورد اطالعات از کارامد استفاده و ارزیابی یابی،مکان توانایی

 دانندیم زیرا بگیرند، یاد چگونه که اندآموخته و دارند را نیاز

 توانیم چگونه شود،یم سازماندهی چگونه اطالعات که

 اییوهش به توانیم چگونه که دانندیم و یافت را اطالعات

 آنان از نیز دیگران که کرد استفاده اطالعات از درست

 اطالعات توانندیم همواره آنکه دلیلبه افراد این .بیاموزند

 برای بیابند، تصمیمی یا وظیفه هر در را خود نیاز مورد

 ینها در حمهارت ین(. ا5) هستند مهیا العمرمادام فراگیری

تا بدون استرس  کندیکمک م یانانجام پژوهش به دانشجو

 .کننددر مراحل مختلف پژوهش عمل  یشتریب ینانو با اطم

و ابعاد آن اضطراب  یسواد اطالعات یشبا افزا که معنابدین

از  یبخش بزرگ زیرا یابد،یکاهش م یانپژوهش در دانشجو

شامل  یلیتکم یالتتحص درموردنظر  یهاپژوهش

 یابیارزش اطالعات، وجویجستاطالعات،  یآورجمع

 ینمناسب و مستند از ا ۀآمده و استفاددستاطالعات به

در مهارت  توانیرا م هاییتوانا ینا ۀکه هم استاطالعات 

 در اطالعاتی سواد هرچه دیگر بیان اطالعاتی یافت. بهسواد 

اضطراب پژوهش آنان کاهش  یابد، افزایش دانشجویان

 تواناییباال،  اطالعاتی سواد دارای دانشجویان زیرا یابد،یم

 یابی،مکان چگونگی و اطالعات به نیاز موقعبه تشخیص

بنابراین  دارند، را موردنظر اطالعات از استفاده و یابیارزش

 نفساعتمادبهتسلط به سواد اطالعاتی موجب افزایش 

ین انجام حکند تا در یمشود و به دانشجویان کمک یم

پژوهش، دلهره و اضطراب نداشته باشند و این کاهش دلهره 

ها همچون پژوهش تعمیم پیدا یتموقعو اضطراب به سایر 

و دانشجویان دارای سواد اطالعاتی بیشتر، اضطراب کرده 

 کنند.یمپژوهش کمتری را تجربه 
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و  هادانشگاه شود تا مدیرانیمبنابراین پیشنهاد  

ی سواد هامهارتدر زمینۀ توجه بیشتر به  هادانشکده

ی الزم برای توسعۀ هاکارگاهاطالعاتی و برگزاری 

ین مام ورزند. ای سواد اطالعاتی دانشجویان اهتهامهارت

پژوهش در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتۀ تربیت 

رو باید بدنی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است، ازاین

احتیاط الزم  هارشتهو  هادانشگاهدهی آن به سایر در تعمیم

شود تا این موضوع در یمرا به خرج داد. همچنین پیشنهاد 

 بررسی شود. هادانشگاهو  هارشتهسایر 

 

 های پژوهشیافته

بررسی ادبیات موجود در حوزۀ اضطراب پژوهش نشان 

یالت تکمیلی تحصدهد که این متغیر در دانشجویان یم

های آن کمتر مورد توجه بینیشپمورد غفلت قرار گرفته و 

محققان قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که 

های پژوهشی و سواد اطالعاتی با اضطراب یتقابلبین 

منفی و  رابطۀپژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

های پژوهشی و یتقابلی هامؤلفهداری وجود دارد و امعن

 پژوهشبینی اضطراب یشپسواد اطالعاتی قدرت 

 دانشجویان را دارند.
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