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دریافت 1388/2/8 :پذیرش1388/6/7 :

مقدمه

یکی از زیربناییترین فعالیتها در امر پویایی و پیشرفت هر جامعه ،پرداختن به فعالیتهای
پژوهشی بهویژه در مراکز علمی و پژوهشی و به دست پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی
است .امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش و تولید علم در جوامع علمی
و دانشگاهی هستیم .جوامعی که به مسئله تحقیق و پژوهش توجه خاصی داشته و بهطور
جدی به آن پرداختهاند ،توانستهاند به رشد اقتصادی ،فرهنگی و صنعتی قابل توجهی دست
یابند (نصراللهی .)1380 ،هرچند مراکز علمی مختلفی در انجام پژوهشهای علمی فعالیت
میکنند ،اما در اکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش
شده است .دانشگاهها میکوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیّت و کیفیت
پذیرفته 
تولیدات علمی ،خود را در عرصههای ملی و بینالمللی مطرح كنند ،در رتبه علمی و پژوهشی
باالتری قرار بگيرند ،بودجه بیشتری را جذب كنند و جذابیت خود را برای دانشجویان افزایش
دهند .از این رو اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و پژوهشگران که مهمترین تولیدکنندگان
علم محسوب میشوند ،برای انجام پژوهش و تحقیقات خود با فشار زیادی مواجه میشوند
(سیلر و پیرسون .)1995 ،3امروزه فلسفه «بنویس و زنده بمان» 4بر جوامع علمی سایه افکنده
و عملکرد ،کارآیی و ارتقاء پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی تا حد زیادی بر اساس کمیّت
و کیفیت تولیدات علمی آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد (میلر و سندمن.)1994 ،5
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همچنین اعضای هیئتعلمی با فشار ناشی از ایفای نقشهای متعدد مانند تدریس ،پژوهش و
بعض ًا وظایف اجرایی در آموزش عالی مواجه هستند .دیدگاه فعلی حاکم بر آموزش عالی این
است که اساتید دانشگاه باید عالوه بر دارا بودن مهارتهای آموزشی ،محقق و پژوهشگران
موفقی نیز بوده و توانایی هدایت پژوهشهای مفید و هدفمند را دارا باشند .در پژوهشی بر
روی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای ایاالت متحده ،عنوان شدهاست که این اساتید  50تا
 60درصد وقت خود را صرف امور پژوهشی میكنند (ساکس .)1996 ،6همچنین در پژوهش
دیگری بیان شده است که در دانشگاههای مورد بررسی در ایاالت متحده 60 ،درصد انتظاراتی
که در جامعه علمی از اعضای هیئتعلمی وجود دارد ،مربوط به امور پژوهش است (برنزو
گملچ .)1992 ،7در این میان ،فشار بر اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران در مراحل مختلف
پژوهش از انتخاب موضوع تا انتشار آن ،داوریهای گوناگون در مورد تولیدات علمی آنها و
بازخوردهای دریافتی از جانب جامعه علمی و همکارانشان ،همه باعث افزایش فشار روانی
و اضطراب اعضای هیئت علمی میشود (میلر و سندمن.)1994 ،
تاکنون پژوهشهای گوناگونی درمورد موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی
گرفته است .در اکثر این پژوهشها از عوامل

پژوهشگران و اعضای هیئت علمی انجام
فردی بهعنوان یکی از مهمترین موانع پژوهش در کنار عوامل مدیریتی ،سازمانی و اداری،
اقتصادی و مالی ،امکاناتی و تجهیزاتی و اجتماعی و حرفهای نام برده شدهکه در این میان،
ت علمی
اضطراب پژوهش بهعنوان یکی از مهمترین عوامل فردی ،مانع پژوهش اعضای هیئ 
معرفی شده است (بنتلی و بلکبورن1990 ،8؛ ساکس1996 ،؛ دیویس -رابرتس.)2006 ،9
فرمانبر و عسکری ( )1384در پژوهشی ضمن بررسی موانع پژوهش در میان اعضای هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،بیان کردهاند که  46/8درصد از اعضای هیئتعلمی از
آمادگی مناسب فکری و روانی براي انجام پژوهش برخوردار نبودهاند .همچنین قراخانلو و
آقاعلینژاد ( )1381نیز ضمن بررسی موانع پژوهشهای تربیتبدنی در دانشگاههای کشور،
از عدم آرامش فکری و وجود تنشهای ذهنی اعضای هیئتعلمی بهعنوان یکی از موانع
فردی پژوهش نام میبرند .براساس پژوهش دیگری که در سال  1995در دانشگاههای ایاالت
متحده انجام شد 33 ،درصد از اعضای هیئت علمی بیان کردهاند که با فشار و اضطراب
شدیدی در محیط کار مواجه هستند .ضمن اینکه بیش از  90درصد اعضای هیئتعلمی و
پژوهشگران ،سطوح متفاوتی از اضطراب پژوهش را گزارش کردند (ساکس.)1996 ،
همچنین پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی ممکن است در مراحل مختلف پژوهش و
تولید علم با عوامل اضطرابزای دیگری از جمله اضطراب کتابخانهای ،10اضطراب پژوهش
15
کتابخانهای ،11اضطراب اینترنتی ،12اضطراب رایانهای ،13اضطراب ریاضی ،14اضطراب آماری
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و اضطراب اطالعیابی 16نیز درگیر باشند .این عوامل اضطرابزا میتوانند بر میزان اضطراب
پژوهش آنها تأثیرگذار باشد .بهعالوه اعضای هیئتعلمی موظفند تا عالوه بر پژوهش ،به
امر آموزش ،هدایت پایاننامههای دانشجویی ،همکاری در طرحهای پژوهشی و شرکت در
جلسات و کمیتههای گوناگون و بعض ًا امور مدیریتی و اجرایی نیز بپردازند .این فشار وارده
بر اعضای هیئتعلمی میتواند بهطور مستقیم بر کمیّت و کیفیت تولیدات علمی آنها و حتی
فراتر از آن ،بر جنبههای گوناگون زندگی شخصی آنها نیز تأثیرگذار باشد (آوستین و پیالت،17
1990؛ کاواکامی.)2006 ،18
شغل یکی از جنبههای زندگی است که ممکن است تحت تأثیر اضطراب قرار گیرد و
بحث اضطراب شغلی درخصوص مشاغل گوناگون از جمله اعضای هیئتعلمی بارها مورد
بررسی قرار گرفتهاست؛ اما اضطراب ناشی از تولید علم و انجام پژوهش در پژوهشگران
و اعضای هیئتعلمی کمتر مورد توجه بوده است .با توجه به تأکید روزافزون بر تولیدات
علمی اساتید دانشگاهها ،تشخیص اینکه چه عواملی باعث اضطراب پژوهش در این افراد
میشود ،چگونه این اضطراب در طول فعالیت علمی و حرفهای آنها افزایش مییابد و
چگونه میتوان آن را کنترل کرد ،به پژوهشگران ،دانشگاهها و سیاستگذاران علمی کشور
کمک میکند تا درصدد رفع یا کاهش این مشکل گام برداشته و به ارتقاء سطح علمی کشور
یاری رسانند .پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن معرفی اضطراب پژوهش بهعنوان یکی
از موانع تحقیق و تولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی ،با توجه به پژوهشهای موجود،
به بررسی عوامل مؤثر بر این مشکل پرداخته و به راهکارهای موجود برای کاهش و مهار
اضطراب اشاره کند .همچنین با توجه به اینکه تاکنون پژوهش جامعی در کشور درخصوص
اضطراب پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاهها انجام نگرفته است ،مقاله حاضر میتواند
راهگشای پژوهشهای آینده در این زمینه باشد.

اضطراب

کلمه اضطراب از نظر لغوی به معنی جنبیدن ،لرزیدن ،تپیدن ،پریشان حال شدن ،آشفتگی،
بیتابی و ناآرامی است (عمید،1363 ،ص .)149اضطراب دارای معانـی و تعاریف گوناگونی
در علم روانشناسـی است و علیرغم پژوهشهای فراوانی که در این زمینه انجام شده است،
هنوز توافقـی درخصوص معنی و ماهیت اضطـراب در میان پژوهشگـران وجود ندارد .در
یک تعریف ساده میتوان اضطراب را «پریشانی و عدم راحتی ذهنی که از ترس از خطر یا
عدم موفقیت ناشی میشود» تعریف کرد .همچنین میتوان گفت اضطراب «ترس و وحشت
از عدم موفقیت است که باعث به هم خوردن تعادل ذهنی و آرامش فیزیولوژیکی بدن انسان
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anxiety
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18. Kawakami
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میشود» (انجمن روانشناسی آمریکا .)2000 ،19اضطراب دارای دو جنبه مثبت و منفی است.
جنبه مثبت اضطراب باعث میشود تا از طریق ایجاد انگیزه ،شخص به انجام کاری بپردازد که
به موفقیت وی کمک میکند؛ اما اگر اضطراب بیش از حد طبیعی خود باشد ،مانع دستیابی به
موفقیت شده ،قابلیت و کارآیی شخص را کاهش میدهد و حتی ممکن است باعث بیماری
و ایجاد مشکالت در سالمتی وی شود.
اسپیلبرگر 20در سال  1968اضطراب را به دو دسته کلی تقسیم کردهاست:
 .1اضطراب صفتی :21در اضطراب صفتی ،شخص همیشه دچار اضطراب است و این
حالت وی محدود به زمان و موقعیت خاصی نیست .اشخاص برخوردار از اضطراب صفتی
موقعیتهای بیشتری را تهدیدکننده یافته و در موقعیتهای تهدیدآمیز ،به پاسخ با شدت
فیزیولوژیکی بیشتر گرایش دارند .اضطراب صفتی نوعی بیماری روحی محسوب میشود و
نیازمند درمان است.
 .2اضطراب وضعی :22اضطراب وضعی را میتوان یک حالت هیجانی همراه با ترس
و تنش که یک واکنش بیدرنگ و فوری و ماهیتی ناپایدار و زودگذر دارد و میزان شدت آن
با گذشت زمان دستخوش تغییر میشود ،تعریف کرد .در اضطراب وضعی یا حالتی ،شخص
در موقعیتهای خاص و ویژهای دچار اضطراب میشود .درواقع این نوع اضطراب برخالف
اضطراب صفتی ،به زمان و موقعیتهای خاص محدود میشود که در میان همه افراد طبیعی
بوده و اگر از حد طبیعی خود خارج نشود ،نیازمند درمان نیست .میزان این اضطراب را
میتوان از طریق آموزش و مهارت درخصوص عوامل اضطرابزا کنترل کرده و کاهش داد
(تئودوری و دی.)1985 ،23
مطالعات گوناگونـی در مـورد اضطراب در گذشتـه انجام شدهاست .تا قبل از دهه
 70میالدی ،اکثر پژوهشهایی که در زمینه اضطراب انجام گرفته ،این عارضه را از دیدگاه
روانشناسی و پزشکی مورد بررسی قرار دادهاند .از آن زمان بررسیهای کاربردی در این
زمینه آغاز شد و اضطراب در آموزش عالی بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفت .از این
رو ،اضطراب بهعنوان یکی از کلیدیترین متغیرهای روانشناسی در بحث آموزش محسوب
میشود .پژوهشهای گذشته انواع گوناگونی از اضطرابهایی را که ممکن است افراد در
جوامع علمی به آن دچار شوند ،مورد بررسی قرار دادهاند .از جمله میتوان به اضطراب
رایانهای ،اضطراب اینترنتی ،اضطراب فناوری ،اضطراب کتابخانهای ،اضطراب پژوهش
کتابخانهای ،اضطراب ریاضی ،اضطراب آمار و اضطراب پژوهش نام برد (گملچ ،الوریچ و
وایلک .)1984 ،24بسیاری از پژوهشها بیان میکنند که استرس و اضطراب بر کمیّت و کیفیت
تولیدات علمی اعضای هیئتعلمی و حتی بر رضایت شغلی و سالمت آنها تأثیرگذار است.
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اضطرابپژوهش

اعضای هیئتعلمی دانشگاهها با فشار ناشی از ایفای نقشهای متعدد در آموزش عالی
مواجه هستند و هر کدام از این نقشها ممکن است باعث ایجاد اضطراب در آنها شود .از
آنجا که پژوهش یکی از وظایف اصلی اعضای هیئتعلمی در کنار آموزش است ،اضطراب
ب در آموزش عالی محسوب میشود
ناشی از پژوهش نیز یکی از شایعترین انواع اضطرا 
که از سوی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران تجربه میشود .اضطراب پژوهش را میتوان
«احساس ترس و عدم اطمینان در رابطه با انجام پژوهش و خلق تولیدات علمی معتبر
و اثرگذار» تعریف کرد (اسمیت ،اندرسون 25و الوریچ .)1995 ،به عبارت دیگر اضطراب
پژوهش هرگونه احساس ترس و پریشانی را در طول فرآیند تولید علم ،از انتخاب موضوع تا
انتشار آن در جوامع علمی و حتی پس از آن ،بازخوردهایی که از سوی جوامع علمی دریافت
میشوددربرمیگیرد.
بر اساس این تعریف ،اضطراب پژوهش نوعی اضطراب موقعیتی محسوب میشود،
درنتیجه نیازی به درمان توسط دارو و مراقبتهای پزشکی و روانشناسی ندارد ،مگر اینکه
وضعیت حادی پیدا کند و از قالب زمان و موقعیتهای خاص خارج شود .اما با آموزش
مهارتهای الزم به پژوهشگران و اعضای هیئتعلمی برای انجام پژوهش و همچنین کاهش
فشار عوامل محیطی بر آنها میتوان این اضطراب را کنترل کرده و سطح آن را کاهش داد.
تاکنون پژوهشهای گوناگونی به بررسی اضطراب پژوهش اعضای هیئت علمی در جوامع
مختلف پرداخته و درصدهای متفاوتی را از میزان شیوع این عارضه در میان پژوهشگران
ارائه کردهاند .بسیاری از پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،بیان میکنند که اضطراب
پژوهش میتواند بر کمیّت و کیفیت تولیدات علمی اساتید ،رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی،
زندگی شخصی و خصوصی و حتی سالمت جسمی و روانی پژوهشگران تأثیرگذار باشد؛ و
همچنین سطح باالیی از اضطراب در درازمدت ممکن است باعث ایجاد مشکالت فیزیکی،
فیزیولوژیکی و رفتاری در آنها شود (گملچ ،الوریچ و وایلک.)1984 ،
بلکبورن و دیگران ( )1996بیان میکنند که سطح باالیی از اضطراب پژوهش در اعضای
ت علمی ممکن است حتی باعث بیماری آنها شود که تأثیرات منفی از دست دادن سالمت،
هیئ 
بسیار بیشتر از موقعیت و ارتقای شغلی آنهاست .در پژوهشهای دیگری بیان شدهاست که
اضطراب ناشی از پژوهش ،امکان ابتال به فرسودگی شغلی و کاهش رضایت شغلی را افزایش
میدهد و این عوامل تأثیر مستقیمی بر کمیّت و کیفیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی
و پژوهشگران دارند (کینان و پلبرگ1987 ،26؛ دوا .)1994 ،27از آنجا که همپوشانی زیادی در
زندگی شخصی و شغلی اساتید خصوص ًا اساتید جوان وجود دارد و هرکدام بر دیگری اثرگذار

25. Smith & Anderson
26. Kienan &Pelberg
27. Dua
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است ،اضطراب پژوهش ممکن است در زندگی شخصی پژوهشگران نیز تأثیرات منفی داشته
باشد (بنتلی و بلکبورن .)1990،از سوی دیگر در پژوهشهای مختلفی به بررسی رابطه اضطراب
پژوهشوتولیداتعلمیاعضایهیئتعلمیپرداختهشدهاست.بهطورکلیاساتیدیکهسطح
کمتری از اضطراب را در مراحل مختلف انجام پژوهش تجربه میکنند ،برای انجام پژوهشهای
بیشتر و باکیفیتتر از شانس بیشتری برخوردار هستند (گملچ ،الوریچ و وایلک1984،؛ اسمیت،
اندرسون و الوریچ .)1995،در ادامه به مهمترین عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش اعضای هیئت
علمی و پژوهشگران با توجه به ادبیات موجود اشاره میشود.

عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش درمیان اعضایهیئتعلمی و پژوهشگران

در این بخش عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش را بر اساس مرور ادبیات موجود به سه دسته
کلی تقسیم کرده و ویژگیهای مربوط به هر دسته را ذیل آن مورد بررسی قرار میدهیم.

 .1عوامل مربوط به ویژگیهای شخصی اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران

28. Kremer
29. Claud
30. Higgins
31. Mc Lean
32. Richard & Krieshok
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ت علمی
 .1-1سن :در اکثر پژوهشهای انجام گرفته بیان شدهاست که میان سن اعضای هیئ 
ت علمی با سن باالتر که
و اضطراب پژوهش آنها رابطه معکوسی وجود دارد و اعضای هیئ 
سالهای بیشتری را در آموزش عالی گذراندهاند ،اضطراب کمتری را نسبت به همکاران
جوانتر خود تجربه میکنند (گملچ ،الوریچ و وایلک1984 ،؛ پلبرگ و کرمر1988 ،28؛ دوا،
1994؛ کالود .)2002 ،29در پژوهش دیگری بیان شده است که بهطورکلی افراد دارای سن 20
تا  45سال در معرض بیشترین میزان اضطراب شغلی در محیطهای آموزشی هستند (بنتلی
و بلکبورن.)1990 ،
 .2-1رتبه علمی :اساتیدی که دارای رتبه علمی باالتری هستند ،کمتر اضطراب ناشی
از پژوهش و تولید علمی را تجربه میکنند (اسمیت ،اندرسون و الوریچ1995 ،؛ هیگینز،30
2001؛ مکلین2005 ،31؛ کاواکامی .)2006 ،میتوان دلیل این امر را مهارت بیشتر این اساتید
در امر پژوهش و همچنین ،ثبات جایگاه علمی آنها در جوامع علمی و دانشگاهی دانست که
از میزان اضطراب آنها میکاهد .این در حالی است که اساتید جدید با مرتبه علمی پایینتر
معموالً تولیدات علمی خود را با سایر همکاران خود میسنجند ،جایگاه خود را ارزیابی
میکنند و درصدد دستیابی به رتبههای علمی باالتری هستند که این امر میتواند میزان
اضطراب آنها را افزایش دهد .در این میان ریچارد و کریشوک )1989( 32بیان میکنند که
اضطراب پژوهش اعضای هیئت علمی مرد ،هر چه سابقه پژوهشی بیشتری پیدا میکنند
و سالهای بیشتری را در آموزش عالی میگذرانند ،کاهش مییابد؛ اما درخصوص اعضای

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره89

اظطراب پژوهش و دالیل
بروز آن در پژوهشگران و ...

هیئتعلمی زن ،این مسئله برعکس بوده و با افزایش حضور آنها در آموزش عالی ،میزان
اضطراب پژوهش آنها نیز افزایش مییابد.
 .3-1جنسیت :تاکنون پژوهشهای گوناگونی درخصوص رابطه جنسیت و اضطراب در
آموزش عالی انجام شدهاست .نتایج اکثر پژوهشها بیانگر این امر است که زنان نسبت به
همکاران مرد خود بیشتر در معرض اضطراب شغلی در محیطهای علمی ،خصوص ًا اضطراب
پژوهش قرار دارند و سطح باالتری از اضطراب را تجربه میکنند (دوا1994 ،؛ اسمیت،
اندرسون و الوریچ1995 ،؛ اشلی .)2004 ،33دالیل این امر ویژگیهای روحی و عاطفی
زنان و مقایسه تولیدات علمی خود با سایر اساتید در محیط علمی بیان شدهاست (اسمیت،
اندرسون و الوریچ .)1995 ،این درحالیاست که ریچارد و کریشوک ( )1989در پژوهش
خود رابطه معناداری میان جنسیت و اضطراب پژوهش مشاهده نکردهاند.
 .4-1نژاد :برخی پژوهشهای انجام شده اظهار میدارند که نژاد اعضای هیئتعلمی
در اضطراب پژوهش آنها مؤثر است .اسمیت و ویت )1993( 34با بررسی اعضای هیئت
علمی چند دانشگاه در ایاالت متحده به این نتیجه دست یافتند که اعضای هیئتعلمی با
نژادی متفاوت از نژاد غالب ،سطح بیشتری از اضطراب را تجربه میکنند .براساس نتایج این
پژوهش بهطورکلی کار کردن در محیطی متفاوت و در میان افرادی که نژاد غالب هستند،
میزان اضطراب شغلی را افزایش میدهد که این مسئله در محیطهای دانشگاهی و در امر
پژوهش نیز صدق میکند گملچ ،الوریچ و وایلک ( ،)1984کینان و پلبرگ ( )1987و سیلر
و پیرسون ( )1995نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهاند .بااینوجود پلبرگ و کرمر ()1988
ت علمی دانشگاههای دوازده کشور ،رابطه معناداری
بیان میکنند که پس از مطالعه اعضای هیئ 
میان نژاد و اضطراب پژوهش آنها مشاهده نکردهاند.

.2آمادگیومهارتهاییکهاعضایهیئتعلمیدرزمانتحصیلوکارخودفراگرفتهاند

 .1-2مهارت در روشهای پژوهش :بهطورکلی رابطه معکوسی میان مهارت اساتید در روشهای
پژوهش و اضطراب پژوهش آنها وجود دارد .اساتیدی که از مهارت باالتری در روشهای
تحقیق و پژوهش برخوردارند ،نگرانی کمتری در مورد انجام پژوهشی مورد قبول از دیدگاه
جامعه علمی دارند و سطح پایینتری از اضطراب را در هنگام انجام پژوهش تجربه میکنند.
هنگامی که اعضای هیئتعلمی از مهارتهای پژوهشی پایینی برخوردار باشند ،دچار ترس
از عدم موفقیت در تولید علم و استفاده از روشهای پژوهشی نادرست میشوند که این
اضطراب میتواند تأثیری منفی بر کمیّت و کیفیت تولیدات علمی آنها داشتهباشد (اسمیت،
اندرسون و الوریچ1995 ،؛ لی1998 ،35؛ کاواکامی.)2006 ،

33. Ashley
34. Smith& Witt
35. Li
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 .2-2مهارت در ریاضیات و آمار :پژوهش در آموزش عالی در بسیاری از موارد نیازمند
ت علمی با این روشها
بهکارگیری روشهای آماری و ریاضیات است که آشنایی اعضای هیئ 
میتواند تأثیر زیادی در موفقیت پژوهشهای آنها داشته باشد .عدم آشنایی با روشهای
ریاضیات و آمار باعث ایجاد اضطراب ریاضی و اضطراب آماری در اعضای هیئتعلمی
میشود که این امر میتواند میزان اضطراب پژوهش آنها را نیز افزایش دهد .اضطراب ریاضی
و اضطراب آمار در محیطهای علمی امری شایع است و یکی از مهمترین موانع برای انجام
پژوهش در آموزش عالی محسوب میشوند (گرنت1991 ،36؛ کاواکامی.)2006 ،
 .3-2مهارت و سواد رایانهای و اینرتنتی :استفاده از فناوریهای جدید مانند رایانه و اینترنت
در امر پژوهش میتواند دسترسی به منابع و مدارک ،و همچنین تجزیه و تحلیل دادهها را
آسانتر کند .اما برای استفاده و بهرهگیری از مزایای این فناوریهای جدید ،اعضای هیئت
علمی باید مهارتهای رایانهای و اینترنتی را فرا گرفته باشند .عدم آشنایی با این مهارتها
باعث ایجاد اضطراب رایانهای و اضطراب اینترنتی میشود که از عوامل تشدید کننده اضطراب
پژوهش محسوب میشوند (اسمیت ،اندرسون و الوریچ1995 ،؛ هیگینز.)2001 ،
 .4-2مهارت و سواد کتابخانهای و پژوهش کتابخانهای :اعضای هیئتعلمی برای انجام
پژوهشهای خود نیازمند استفاده از کتابخانه و انجام پژوهش کتابخانهای هستند .عدم مهارت
در جستوجوی منابع اطالعاتی مورد نیاز ،ارزیابی کیفیت منابع موجود و پیدا کردن و
دسترسی به منابع مناسب ،باعث ایجاد اضطراب کتابخانهای و اضطراب پژوهش کتابخانهای
در اعضای هیئتعلمی و درنتیجه تشدید اضطراب پژوهش آنها میشود (آوستین و پیالت،
1990؛ اشلی.)2004 ،
ت
 .5-2مهارت در روشهای مدیریت زمان :با توجه به وظایف گوناگونی که اعضای هیئ 
علمی در محیط دانشگاه برعهده دارند ،کمبود وقت یکی از مهمترین موانع پژوهش و عوامل
اضطرابزا در انجام پژوهشهای آنها محسوب میشود .پژوهشهای زیادی از کمبود وقت،
محدودیتهای زمانی و حجم و فشار کاری بهعنوان عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش اعضای
هیئت علمی نام میبرند (گملچ ،الوریچ و وایلک1984 ،؛ گرترود1996 ،37؛ مکلین.)2005 ،
در بسیاری از پژوهشهای انجام شده در داخل کشور نیز از کمبود وقت بهعنوان یکی از
مهمترین موانع پژوهشی اعضای هیئتعلمی نام برده شده است (حسینی و شمسایی1376 ،؛
قراخانلو و آقاعلینژاد1381 ،؛ علمداری و افشون1382 ،؛ فرمانبر و عسکری .)1384 ،در این
میان گرترود ( )1996بیان میکند که آشنایی اساتید با مهارتهای برنامهریزی و مدیریت زمان
میتواند در کاهش اضطراب آنها مؤثر باشد.
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 .3عوامل مربوط به جوامع علمی و دانشگاهی

 .1-3فشار برای تولید علم از سوی جامعه علمی :فشار از سوی دانشگاهها و جوامع علمی برای
تولید علم ،یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده اضطراب در اعضای هیئتعلمی است که
تقریب ًا در تمامی پژوهشهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت ه است .نقش و جایگاه پژوهش در
ارتقاء علمی و شغلی اساتید و مشخص نبودن انتظارات پژوهشی مراکز علمی و تحقیقاتی از
اعضای هیئت علمی ،خود میتواند از عوامل افزایش اضطراب پژوهش اعضای هیئتعلمی
بهشمار رود (پلبرگ و کرمر1988 ،؛ اسمیت ،اندرسون و الوریچ1995 ،؛ کالود2002 ،؛
کاواکامی.)2006 ،
ت علمی
 .2-3حامیتهای مالی :بهطورکلی حمایتهای مالی دانشگاه از اعضای هیئ 
برای پژوهش چه از طریق در اختیار گذاشتن امکانات و ابزار الزم ،و چه بهوسیله عوامل
تشویقی برای تولید علم ،میتواند اضطراب اساتید را کاهش داده و عامل محرکهای برای
افزایش پژوهشهای آنهاشود (آوستین و پیالت1990 ،؛ اسمیت ،اندرسون و الوریچ.)1995 ،
علمداری و افشون ( )1382از عدم حمایت مالی بهعنوان یکی از مهمترین موانع پژوهش
اساتید نام میبرند .ضمن اینکه بهنظر میرسد رابطه میان پژوهش در سطح دانشگاهها و مسائل
مالی رابطهای دوطرفه بوده و افزایش کمیّت و کیفیت تولیدات علمی اساتید نیز میتواند
مزایای مالی فراوانی برای دانشگاهها به دنبال داشته باشد و به آنها در جذب بودجههای بیشتر
کمک کند.
 .3-3کیفیت دانشگاهها :پلبرگ و کرمر ( )1988عقیده دارند که میان اضطراب پژوهش
اعضایهیئت علمی و کیفیت دانشگاههای آنها رابطه مستقیمی وجود دارد .براساس یافتههای
آنها ،اساتیدی که در دانشگاههای مطرح و دارای رتبههای علمی باالتری تدریس میکنند ،به
دلیل جو حاکم بر این دانشگاهها و فشار برای تولیدات علمی با کیفیتتر ،میزان اضطراب
بیشتری را تجربه میکنند .تأیید و یا رد این نظریه نیازمند انجام پژوهشی در این زمینه است.
 .4-3کمبود منابع اطالعاتی :کمبود منابع اطالعاتی مورد نیاز در امر پژوهش میتواند
پژوهشگر را دچار اضطراب و ترس در مورد کیفیت پژوهش مربوطه کند و اضطراب پژوهش
را افزایش دهد (پلبرگ و کرمر1988 ،؛ ریچارد و کریشوک1989 ،؛ هیگینز2001 ،؛ رابرتس،
 .)2006در برخی پژوهشهای داخلی نیز از عدم دسترسی به منابع اطالعاتی بهعنوان عاملی
اضطرابزا در پژوهش نام برده شدهاست (قراخانلو و آقاعلینژاد1381 ،؛ علمداری و افشون،
1382؛ ظهور و فکری.)1382 ،
 .5-3وضعیت قرارداد و استخدام اساتید :دوا ( ،)1994اسمیت ،اندرسون و الوریچ ()1995
و کاواکامی ( )2006وضعیت قراردادی و شغلی اعضای هیئت علمی را در میزان اضطراب
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پژوهش آنها مؤثر میدانند و بیان میکنند که اساتید تماموقت اضطراب پژوهش کمتری
نسبت به اساتید پارهوقت و موقت تجربه میکنند.
بهطورکلی می توان عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش اعضای هیئت علمی را براساس
هر یک از پژوهشهای مورد بررسی در جدول  1نمایش داد.
پژوهشگران

عواملشخصی

مهارتهای پژوهشی

عواملسازمانی

گملچ ،الوریچ و وایلک ()1984

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

کنان و پلربگ ()1987
پلربگ و کرمر ()1988
ریچارد و کریشوک ()1989
آوستین و پیالت ()1990
گرنت ()1991
اسمیت و ویت ()1993
دوا ()1994

*
*

*

اسمیت ،اندرسون و الوریچ ()1995
سیلر و پیرسون ()1995
گرترود ()1996
لی ()1998
هیگینز()2001
کالود ()2002
اشلی ()2004

جدول 1

عواملمؤثربراضطرابپژوهش
اعضایهیئتعلمیبراساس
مهمترینپژوهشهایپیشین
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مکلین()2005

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

کاواکامی ()2006
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*
*

*
*

رابرتس ()2006

*

*
*

*

*
*

اظطراب پژوهش و دالیل
بروز آن در پژوهشگران و ...

نتیجهگیری

ت
اضطراب در آموزش عالی میتواند از جهات گوناگون بر عملکرد پژوهشگران اعضای هیئ 
علمی تأثیر منفی داشته باشد؛ ممکن است کمیّت و کیفیت تولیدات علمی آنها را کاهش
دهد ،آنها را در امر تدریس و هدایت پایاننامههای دانشجویی دچار مشکل سازد ،باعث
ایجاد فرسودگی شغلی و عدم رضایت شغلی شود ،بر زندگی شخصی اعضای هیئت علمی
تأثیرگذار باشد و یا حتی سالمت آنها را تهدید کند .در پژوهشهای گذشته عوامل ایجاد و
تشدیدکننده اضطراب پژوهش به سه دسته اصلی تقسیم شدهاند :عوامل مربوط به ویژگیهای
شخصی اعضای هیئت علمی ،عوامل مربوط به مهارتهای پژوهشی که اساتید در زمان
تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی و یا تدریس فراگرفتهاند و عوامل سازمانی مربوط به
محیطهای علمی و پژوهشی .بهنظر میرسد برخی از عوامل اضطرابزا که از مهارتهای
اعضای هیئتعلمی و همچنین محیطهای دانشگاهی سرچشمه میگیرند ،تا حدودی قابل
کنترل باشند .از این رو بهمنظور کاهش یا رفع اضطراب پژوهش در راستای ارتقاء سطح ک ّمی و
کیفی تولیدات علمی اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران میتوان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

 .1آموزش و بازآموزی مهارتهای پژوهشی

آموزش روشهای تحقیق و پژوهش ،روشهای آماری و ریاضیات ،مهارتهای رایانهای و
اینترنتیومهارتهایکتابخانهایوپژوهشکتابخانهایبهدانشجویانمقاطعتحصیالتتکمیلی
که در آینده تولیدکنندگان علم کشور خواهندبود ،میتواند میزان اضطراب پژوهش احتمالی
ت علمی میتوانند با افزایش مهارتهای
آنها را در آینده کاهش دهد .همچنین اعضای هیئ 
خود از طریق مطالعه و شرکت در کارگاههای مختلف ،زمینه مناسبتری را برای پژوهش
خود فراهم و میزان اضطراب کمتری را تجربه کنند .در این زمینه نقش و جایگاه سیاستگذاران
آموزش عالی کشور و دانشگاهها برای ایجاد چنین بستر مناسبی ،حائز اهمیت است.

.2کاهشمحدودیتهایزمانیاعضایهیئتعلمیبرایپژوهشوآموزشمهارتهای
مدیریتزمان
باتوجه به محدودیتهای زمانی که گریبانگیر اعضای هیئتعلمی است و اینکه کمبود
وقت یکی از مهمترین عوامل اضطرابزا در امر پژوهش محسوب میشود ،کاهش زمان
تدریس اساتید و دراختیار گذاشتن زمان بیشتری برای پژوهش میتواند در کاهش اضطراب
آنها مؤثر باشد .همچنین آموزش مهارتهای برنامهریزی و مدیریت زمان میتواند نقش
مؤثری بر کاهش اضطراب پژوهش اعضای هیئت علمی ایفا کند.
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 .3آموزش مهارتهای مدیریت اضطراب

آموزش مهارتهای مواجه با عوامل اضطرابزا از دیدگاه علمی و روانشناسی ،و همچنین
ت علمی برای کنترل و کاهش
مدیریت اضطراب میتواند کمک زیادی به اعضای هیئ 
اضطراب پژوهش کند .از سوی دیگر آگاهی پژوهشگران از این مسئله که احساس اضطراب
در فرآیند پژوهش امری طبیعی ،شایع و قابل کنترل است ،میتواند در کاهش اضطراب آنها
مؤثر باشد.

 .4حامیتهای مالی و سازمانی

دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی باید به اهمیت تولید علم در سازمان خود آگاه
باشند و شرایط مناسبی برای پژوهش اعضای هیئت علمی فراهم آورند .حمایتهای مالی
و سازمانی از اساتید در امر پژوهش از طریق دراختیارگذاشتن امکانات مورد نیاز ،اعطای
عوامل تشویقی گوناگون در ازای تولیدات علمی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیتهای
پژوهشی از سوی سازمان مربوطه ،میتواند به اساتید کمک شایانی در زمینه کاهش اضطراب
پژوهش کند ،انگیزه بیشتری را در آنها بهوجود آورد و کمیّت و کیفیت تولیدات علمی آنها را
ت علمی
افزایش دهد .همچنین بهنظر میرسد تعیین دقیق انتظارات پژوهشی از اعضای هیئ 
نیز میتواند در این زمینه مفید باشد.
در انتها پیشنهاد میشود که پژوهشهایی در راستای ساخت ،اعتباریابی و رواییسنجی
ابزاری برای سنجش ک ّمی سطح اضطراب پژوهش در میان اعضای هیئت علمی و پژوهشگران
کشور انجام گیرد .همچنین پژوهشهای آینده میتوانند به هنجاریابی و بومیسازی ابزارهای
موجود در جامعه علمی کشور بپردازند .از سوی دیگر بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر
بر اضطراب و مطالعه عملی راهکارهایی درخصوص کاهش اضطراب در میان پژوهشگران و
اعضای هیئت علمی نیز میتواند در برطرف کردن این مشکل در جامعه دانشگاهی کشور و
ایجاد بستری مناسب برای افزایش کمیّت و کیفیت تولید علم کمک شایانی کند.
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