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Abstract 

The aim of this study was to determine the role of research help 

seeking and research self-efficacy in the prediction of research 

anxiety among graduate students during the Coronavirus 2019 

Epidemic (COVID-19). The research method was descriptive-

correlational. The statistical population of the present study included 

all graduate students of Yasouj University in the academic year 2020-

2021. 343 graduate students were selected as the sample group by 

available sampling method. Data collection tools included Rezvani 

Research help seeking Questionnaire (2016), Biocosturk Research 

Self-Efficacy Questionnaire (2011), and Research Anxiety 

Questionnaire of Borang et al. (2017). Pearson correlation test and 

multiple regression analysis were used to analyze the data. The 

results of Pearson correlation coefficient test showed that a 

significant relationship was observed between researches help 

seeking and research self-efficacy with research anxiety. The results 

of multiple regression analysis showed that the variables of 

avoidance of help seeking, need for help, problem recognition self-

efficacy, methodological self-efficacy and reporting self-efficacy 

have the ability to predict research anxiety. Therefore, it can be 

concluded that research help seeking and research self-efficacy lead 

to reduce research anxiety students during COVID-19. 
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 و پژوهشی طلبی کمک ساسا بر پژوهشی اضطراب بینیپیش
  ناکرو ویروس شیوع دوران در پژوهشی خودکارآمدی

 

 

 ییروستا نیریش

 .رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یآموزش قاتیارشد تحق یکارشناس یدانشجو

 این ییتقوا یعل
  رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یتیترب شناسیروان اریدانش

 کدلین برزیفر
 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یتیترب شناسیروان اریاستاد

 

 چکیده

 یبینپیشدر  یپژوهش یو خودکارآمد یپژوهش ینقش کمک طلب نییعپژوهش با هدف ت نیا

کرونا انجام شد. روش  روسیو وعیدر دوران ش یلیتکم التیتحص انیدانشجو یاضطراب پژوهش

 انیدانشجو هیپژوهش حاضر شامل کل یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص

گروه نمونه  عنوانبهنفر  343بود.  1400-1399 یلیدر سال تحص اسوجیدانشگاه  یلیتکم التیتحص

اطالعات شامل پرسشنامه  یدر دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآور یریگپژوهش با روش نمونه

 Büyükőztürk یپژوهش ی(، پرسشنامه خودکارآمد1396) یرضوان یدیسع یپژوهش یکمک طلب

( بوده است. جهت 1396) بورنگ و همکاران هش( و پرسشنامه اضطراب پژو2011و همکاران )

 جیاچندگانه استفاده شد. نت ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یها از آزمون همبستگداده لیوتحلهیتجز

با  یپژوهش یو خودکارآمد یپژوهش یکمک طلب نینشان داد ب رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر

 یرهایغنشان داد متچندگانه  ونیرگرس لیتحل جیمشاهده شد. نتا یارتباط معنادار یاضطراب پژوهش

 یناسشروش یشناخت مسئله، خودکارآمد یخودکارآمد ،یبه کمک طلب ازین ،یاجتناب از کمک طلب

 جهینت توانیم ن،یبنابرا؛ را دارند یاضطراب پژوهش بینیپیش ییتوانا یسینوگزارش یو خودکارآمد

 یاب پژوهشبه کاهش سطح اضطر جرمن یپژوهش یو خودکارآمد یپژوهش یگرفت که کمک طلب

 .شودیکرونا م روسیو وعیدر دوران ش انیدانشجو

 :های کلیدیواژه
  پژوهشی طلبی کمک ویروس، کرونا پژوهشی، خودکارآمدی پژوهشی، اضطراب

 
 است یاسوج دانشگاه آموزشی تحقیقات رشته ارشد کارشناسی نامهانیپا از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 دنیا در ویروس کرونا یریگاوج باسال اخیر  یکی دو در

 لیشک عنوانبه گذاری اجتماعیتحقق دغدغه فاصله منظوربه

و  کنترل هدف با افراد بین تعامالت برای کاهش قرنطینه از
 تعطیل هادانشگاه و مدارس، کرونا بیماری شیوع از پیشگیری

 طی توانست بیماری این (.Johanssn et al., 2021) گردید

 را سختی ایقرنطینه جهان اقدامات در کوتاهی زمانمدت

 ماندن، بدون قرنطینه در رانهیگسخت سیاست این. شود سبب

 موجب و بود نخواهد غیره و اجتماعی ،یشناختروان راتیتأث

 مچنینه .شودمی در دانشجویان ژهیوبهبروز مشکالت زیادی 

 با مرتبط شایعات و اخبار و بیماری این از بشر آگاهی محدود

 ،یحوصلگیب ترس، و اضطراب افزایش و اعث ایجادب آن
-Vindegaard & Eriksen ) ه استدیگرد ...و ناامیدی

Benros, 2020) گیریهمه ترشدنطوالنی احتمالبه توجه با 
 تأثیرات ارزیابی برای بیشتری تحقیقات ،19 کووید
 آن با مرتبط عوامل و بیماری عفونی این شیوع شناختیروان

دانشجویان تحصیالت تکمیلی  رسدنظر می بهت. اس ازیموردن
نامه( مرتبط با پژوهش )پایان لشانیتحصفرایند  که بخش عمده

است، بیشتر در معرض پیامدهای ناشی از این بیماری قرار 
 گیرند. یکی از این پیامدها اضطراب پژوهشی استمی

(Khan, 2021). 

تحصیلی در  مدرک در دوره تحصیالت تکمیلی، اخذ
منوط به انجام پژوهش و  عالی آموزش مؤسسات و هانشگاهدا

 فعاالنه صورتبهارائه گزارش آن است. برخی از این الزامات 
های صحیح انجام پژوهش رو بیاموزند؛ کنند روشتالش می

در مقابل، برخی دانشجویان در مقابل دیگر از دانشجویان 
ده ستفارویکردهای مختلفی همچون انجام منفعالنه پژوهش، ا

گیرند ای و یا سرقت علمی را پیش میاز خدمات مؤسسه
(Kennedy et al., 2020) اتخاذ این رویکردهای نامناسب .

عدم توانایی برای انجام آن،  گهگاهبرای انجام پژوهش و 
در معرض اضطراب  دانشجویان تحصیالت تکمیلی را

دهد که این موضوع در شرایط بیماری قرار می 1پژوهشی
 مشهودتری بروز پیدا کرده است صورتبه 19د ویوک
(Vindegaard & Eriksen-Benros, 2020; Johanssn et al., 

                                                                                                                                                                                                                                 
1. research anxiety 

 عدم و ترس احساس عنوانبه پژوهش اضطراب .(2021
 عریفت معتبر علمی تولید و انجام پژوهش با ارتباط در اطمینان

 هرگونه شامل پژوهش اضطراب ،دیگرعبارتبه شود.می
 ابانتخ علم، تولید فرآیند طی در پریشانی و ترس احساس
 است علمی جامعه از انجام پژوهش و یا بازخورد برای موضوع

(Matook. 2020) .ها و تولیدات علمی هر پژوهش ازآنجاکه
ت باشند، این حساسیکشور معیار سنجش و توسعه کشورها می

نیز تأثیر دارد و لذا پژوهشگران را  هاپژوهشبر نحوه انجام 
 Wiley) کندچار اضطراب در حین انجام کار پژوهشی مید

& Kerby, 2018) .شناسایی عوامل مؤثر بر اضطراب روازاین ،
 پژوهشی الزم و ضروری است.

بررسی شواهد علمی مبین آن است که کمک طلبی 
، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش و کنترل اضطراب 2پژوهشی

مک طلبی . ک(Tasgin, & Kaya, 2018)پژوهشی است 
رویکردی سازگارانه است که افراد برای مقابله با مسائل و 

 کنندمشکالتی که توانایی رفع آن را ندارند، از آن استفاده می
(Ellis, & Helaire, 2020؛  Martín-Arbós et al., 2021) .

های افراد در طول فعالیت ،همانند تمامی مسائل و موضوعات
ه شوند کمی روروبهکالتی خود نیز با مش علمی و پژوهشی

برای رفع آن باید از افراد، منابع و امکانات استفاده نمایند. 
 دلیل به تحصیالت تکمیلی دانشجویان از یتوجهقابلتعداد 

 در خالل شیوع ویروس کرونا ژهیوبهحمایتی  تجارب فقدان
بینند می مواجه مجازی زیانگچالش تکالیف پژوهشی با را خود

 هاآنایجاد استرس، اضطراب و افسردگی در که منجر به 
گرداند که به جستجوی کمک گردد و آنان را ناگریز میمی

. (;Johanssn et al., 2021 Holmes et al., 2020) بپردازند
کمک طلبی راهبردی مثبت و مفید برای دانشجویان جهت 

 Beisler)پژوهش است  هایمهارتیادگیری  و کسب دانش

& Medaille, 2016) بنابراین ضروری است که دانشجویان ؛
یک منبع بسیار  عنوانبههای خود از کمک طلبی در فعالیت

سعیدی مهم استفاده نموده و اساتید از آن حمایت کنند )
ی ها(. در ادبیات پژوهشی نیز یافته1396، و همکاران رضوانی

پژوهشی نقش کمک طلبی پژوهشی را در کاهش اضطراب 
. در همین (Cao et al., 2020) قرار دادند ییدتأپژوهشی مورد 

ی با هدف بررسی پژوهش Tasgin & Kaya  (2018)راستا، 

2. research help seeking 
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نقش کمک طلبی پژوهشی در اضطراب پژوهشی دانشجو 
معلمان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند کمک طلبی 

تواند موجب کاهش اضطراب پژوهشی در پژوهشی می
 دانشجو معلمان شود.

از عوامل مؤثر بر کاهش و کنترل اضطراب  یکی دیگر
حساس اطمینان پژوهشی، خودکارآمدی پژوهشی است. ا

، اشپژوهشی هایمهارتدانشجو در برابر توانایی و تصور از 
 ,Lauto) ه با پژوهش استهعوامل در مواج ترینمهماز 

Sengoku, 2015شواهدی 1399نژاد، پور و رستمی؛ غالم .)
دهد با بهبود خودکارآمدی پژوهشی، می وجود دارد که نشان

 ,Wajid & Jami) یابداضطراب پژوهشی نیز کاهش می

انجام  نسبت بهاطمینان  بهخودکارآمدی پژوهشی . (2020
یک طرح پژوهش تا انجام  سازیزمینهپژوهشی و  تکالیف

 شود. در ادبیات پژوهشی،میفرآیند نوشتن و چاپ آن تعریف 
ارزیابی احساس توانایی افراد ی خودکارآمدی پژوهشی برا

 Seng) شودهای علمی استفاده میپژوهش موفق انجام برای

et al., 2020) برخی شواهد موجود در ادبیات پژوهشی مبین .
تواند موجب تعدیل اضطراب آن است که خودکارآمدی می

در  Obaseki & Agu (2019) پژوهشی شود. برای مثال
 هاییالت تکمیلی دانشکدهای با دانشجویان تحصمطالعه

آموزشی نیجریه دریافتند خودکارآمدی پژوهشی ارتباط 
تواند موفقیت در معکوسی با اضطراب پژوهشی دارد و می

نتایج  ،طورکلیبهبینی کنند. درس روش تحقیق را پیش
 دانشجویان منظر از که دهدیمنشان  زمینه این در هاپژوهش

 19وید ودوران شیوع کدر  پژوهش فراروی چالش ترینمهم

 و شایستگی از خودکارآمدی، کفایت، ادراک تهدیدگرهای بر
 است مبتنیو اضطراب  انگیزشی کارکردی بد آن متعاقب

(Alemany-Arrebola et al., 2020; Marinoni et al., 

را از  دانشجویانخودکارآمدی پژوهشی سطح انتظار  .(2020
وجب مشارکت دهد و ممیعملکرد پژوهشی خود افزایش 

کاهش  درنهایتوری پژوهشی و در فرایند پژوهش، بهره هاآن
 .(Marinoni et al., 2020) گردداضطراب پژوهشی می

های احساس خودکارآمدی در حیطهپژوهشگر  کهیهنگام
فاده استشود. یدچار اضطراب م ،نداشته باشد مختلف پژوهش

همچنین، تسلط و  های جدید مانند رایانه و اینترنتاز فناوری

تواند دسترسی به می آماری هایمهارتبر زبان انگلیسی و 
د؛ تر کنها را آسانداده وتحلیلتجزیهمنابع و مدارک و همچنین 

جدید،  هاییاز مزایای این فناور یریگبهرهاما جهت 
 ها داشتهاحساس خودکارآمدی در این مهارتباید  دانشجویان

 (.1398، و همکاران )حیدری باشند
 یاییودر امر پ هایتفعال ترینیربناییاز ز ، یکیطورکلیبه

وسط ت یپژوهش هاییتهر جامعه، پرداختن به فعال یشرفتو پ
بر این  19ید که در حال حاضر شیوع کوو است یاندانشجو
این مسئله و پیامدهای ناشی از  .ها سایه افکنده استفعالیت

انشجویان تمایل شود دآن مانند استرس و اضطراب موجب می
تری به انجام پژوهش داشته باشند و کیفیت تولیدات علمی کم
(. آگاهی از Otachi, & Benner, 2020کاهش یابد ) هاآن

 های پژوهشی و نگرش مثبتبر فعالیت تأثیرگذارعوامل 
به پژوهش و توسعه  یلیتکم یالتتحص یاندانشجو
 یلاز اهداف مهم آموزش عا هاآن یپژوهش هایمهارت

 یکاهش اضطراب پژوهش یانم یندر اکه  استکشورها 
بنابراین، ؛ برخوردار است یایژهو یتاز اهم یاندانشجو
بررسی ادبیات پژوهشی نقش کمک طلبی پژوهشی  ازآنجاکه

و خودکارآمدی پژوهشی را در اضطراب پژوهشی برجسته 
ساخته است، سؤال اصلی پژوهشی حاضر این است که آیا 

 توانندمی یپژوهش یمدرآو خودکا یشپژوه یکمک طلب
وران در د یلی راتکم یالتتحص یاندانشجو یاضطراب پژوهش
 بینی کنند؟شیوع کرونا پیش

 روش

هدف کاربردی بوده و ازلحاظ روش،  ازنظرپژوهش حاضر 
جامعه آماری پژوهش حاضر  .استتوصیفی از نوع همبستگی 

سوج در اشامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ی
بر اساس  هاآنباشند که تعداد می 1400-1399سال تحصیلی 

نفر برآورد  2000گزارش معاونت آموزشی دانشگاه، بیش از 
 Krejcie & Morganشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول 

استفاده شد. بر اساس این جدول و با توجه به حجم ( 1970)
با در برآورد شد. نفر  322 موردنیازجامعه آماری، حجم نمونه 

 حاوی هااز پرسشنامه یاحتمال که برخ یننظر گرفتن ا
 یاعضا ینپرسشنامه در ب 350پرت خواهد بود،  هایداده
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کرونا  یماریب یدمیاپ یوعبا توجه به ش شد. یعتوز یجامعه آمار
و  ی، امکان مراجعه حضورهادانشکده یلیو متعاقب آن تعط

با  یریگ، نمونهروازاین. یستن پذیرامکان یتصادف گیرینمونه
معیارهای ورود به  و در دسترس انجام شد. یرتصادفیروش غ

اند از: تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یا مطالعه عبارت
دکتری و اشتغال به تحصیل در دانشگاه یاسوج. افزون بر این، 

کارشناسی « آموزش محور»های اشتغال به تحصیل در دوره
معیار خروج در نظر گرفته شد. الزم  عنوانبهارشد یا دکتری 

پرسشنامه به دلیل  7به ذکر است پس از گردآوری اطالعات، 
های پرت از روند بررسی کنار تکراری و داده دهیپاسخالگوی 

قرار  موردبررسیپرسشنامه  343 درنهایتگذاشته شدند و 
 گرفت.
به های پژوهش پرسشنامه گردآوری اطالعات منظوربه
گروه افراد  نی، در ب1400سال  بهاردر فصل  و هفتهدمدت 

ها( ابزارهای گردآوری اطالعات )پرسشنامه نمونه پژوهش،
 تفادهاس با اطالعات ها،پرسشنامه عی. بعد از توزگردید عیتوز
ابتدا به کلیه  شد. وتحلیلتجزیهمناسب  یآمار هایروش از

در این  افراد در رابطه با پژوهش توضیحاتی ارائه گردید.
کننده توضیحات تا جایی که سوگیری ایجاد نکند، افراد شرکت

در جریان روند پژوهش قرار گرفتند. بعد از ارائه توضیحات 
برای شرکت در  آگاهانهکنندگان رضایت سعی شد از شرکت
به دلیل گستردگی شیوع بیماری ویروسی پژوهش اخذ شود. 

ها، با توجه کدهکرونا و محدودیت در مراجعه حضوری به دانش
ها تداوم یافت، با توجه به مالحظات به اینکه محدودیت

ها در همبهداشتی مربوط به دوره اپیدمی بیماری کرونا، پرسشنا
بارگذاری شد و لینک پرسشنامه  برنامه تحت وب گوگل فرم

برای کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی  زمانهم صورتبه
برآورد شده( ارسال گردید. )تا رسیدن حجم نمونه به تعداد 

الزم به ذکر است با توجه دسترسی آسان به شبکه اجتماعی 
واتس اپ و عمومیت آن، لینک پرسشنامه از طریق این شبکه 

عالوه بر این، لینک پرسشنامه در  اجتماعی ارسال شد.
های عمومی و آموزشی دانشگاه در شبکه اجتماعی گروه

ردآوری اطالعات از تلگرام نیز منتشر گردید. برای گ
 های زیر استفاده شد.پرسشنامه

برای سنجش کمک طلبی  ی:پژوهش یکمک طلبپرسشنامه 
 سعیدی رضوانی و همکاران پرسشنامه کمک طلبیپژوهشی از 

سؤال دارد که در  58( استفاده شد. این پرسشنامه 1396)
ای از کامالً مخالفم )صفر امتیاز( تا گزینه 6مقیاس لیکرت 

شود. دامنه نمرات گذاری میموافقم )پنج امتیاز( نمره کامالً
متغیر خواهد بود.  290تا  0اکتسابی در این پرسشنامه بین 

 زیرمقیاس ادراک 4عالوه بر نمره کلی، این پرسشنامه 
طلبی کمک از (، اجتناب17و  13، 12، 11سودمندی )سؤاالت 

، (30و  26، 24، 23، 16، 15، 14، 8، 7، 6، 5)سؤاالت 
، 20، 19، 18، 10، 9، 4، 3، 2، 1انطباقی )سؤاالت  طلبیکمک

طلبی کمک به ( و نیاز32و  31، 29، 28، 27، 25، 22، 21
(33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،42 ،43 ،44 ،

و  57، 56، 55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45
 یساختار عاملرسی بر یبرادهد. ( را مورد ارزیابی قرار می58

وسط تتحلیل عاملی اکتشافی طلبی پژوهشی، پرسشنامه کمک
اصلی انجام شد. مقدار ی هابه روش مؤلفهسازندگان پرسشنامه 

 دهندهنشانکه  بود 90/0 برابر با یبردارشاخص کفایت نمونه
کرویت  یهمچنین، میزان مجذور کا .است یریگکفایت نمونه

در سطح  1953 آزادیبا درجه که  بود 598/12496 بارتلت
جهت بررسی پایایی روش در این پژوهش  .بود معنادار 001/0

همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. 
، یطلبی پژوهشکمک یاسمق یکرونباخ کل یآلفا یبضر

 کرونباخ یآلفا یبضر ینبه دست آمد. همچن 86/0محاسبه و 
انطباقی، طلبی ، کمکطلبیمکنیاز به ک هایمؤلفهخرده 

، 54/0 ترتیببه  طلبی، ادراک سودمندیاجتناب از کمک
 .آمدبه دست  75/0، 85/0، 87/0

: برای سنجش یپژوهش یمدآخودکارپرسشنامه 
و  Buyukozturkخودکارآمدی پژوهشی از پرسشنامه 

سؤال  18( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2011) همکاران
ای از کامالً مخالفم گزینه 5قیاس لیکرت است که بر اساس م

شود. دامنه نمرات ( امتیازدهی می5( تا کامالً موافقم )1)
متغیر است.  90تا  18در این پرسشنامه بین  شدهکسب

پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس خودکارآمدی شناخت مسئله 
شناسی (، خودکارآمدی روش8و  4، 3، 2، 1)شامل سؤاالت 
( و خودکارآمدی 14و  13، 12، 11، 10، 9)شامل سؤاالت 
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( 18و  17، 16، 15، 7، 6، 5)شامل سؤاالت  یسینوگزارش
است. هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط سهرابی، بختی 

در ابتدا به روش ترجمه باز به ( انجام شد. 1396و صالحی )
، دانشجویان موردمطالعهفارسی ترجمه شد. جمعیت 

دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. روایی تحصیالت تکمیلی 
نفر از متخصصین بررسی و مورد  15محتوا به کمک نظرات 

ارزیابی قرار گرفت. سپس پرسشنامه در بین جمعیت 
 هادادهاستفاده از با ( توزیع شد و نفر 150) موردمطالعه

قرار گرفت.  موردسنجشروایی سازه آن  شدهیآورجمع
و  موردبازنگریچند بار متوالی، های ابزار، یهتمامی گو

میزان همسانی درونی اصالحات ضروری قرار گرفتند. 
های پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای نمره کلی و آیتم

 یشناخت مسئله، خودکارآمد یخودکارآمد هایزیرمقیاس
، 81/0به ترتیب  یسینوگزارش یخودکارآمد شناسی وروش

آزمایی این  -د. پایایی بازبه دست آم 79/0و  73/0، 76/0
محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن  67/0مقیاس نیز 

های روایی و پایایی این مقیاس است. در این پژوهش شاخص
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای نمره 

شناخت مسئله،  یخودکارآمد هایکلی و زیرمقیاس
به  یسینوگزارش یدخودکارآم شناسی وروش یخودکارآمد

 ت آمد.به دس 80/0و  75/0، 77/0، 79/0ترتیب 
برای سنجش اضطراب : یاضطراب پژوهشپرسشنامه 

 و همکاران پژوهشی از پرسشنامه اضطراب پژوهش بورنگ
آیتم است و هر  40این پرسشنامه دارای ( استفاده شد. 1396)

ی ( تا خیل1گزینه از خیلی کم ) 4آیتم بر اساس طیف لیکرت 
 تحلیل که داد نشان هایافته  شود.گذاری می( نمره4زیاد )
 چهل ،درنهایت. کندمی حمایت عامل یک از تنها عاملی،
 3/0 عاملی، بار حداقل هر عبارت روی که شد انتخاب عبارت
 مطالعه طریق از ابزار، واگرای و همگرا روایی. داشت

گر رضطراب حالت و صفت اشپیل با هایآزمون با همبستگی
کوپر اسمیت بررسی شد. میزان همبستگی بین  نفسعزتو 

و میزان همبستگی  -63/0و اضطراب از پژوهش،  نفسعزت
بین اضطراب حالت و صفت اشپیلبرگر و اضطراب از پژوهش، 

مشاهده شد. پایایی مقیاس از طریق آلفای کرونباخ،  65/0
و از روش بازآزمایی با یک هفته فاصله از اجرای  87/0

                                                                                                                                                                                                                                 
1. Colinearity 

در پژوهش حاضر پایایی  مشاهده شد. 76/0قدماتی، م
برآورد  86/0پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 گردید.
 ازنظر واردشده هایداده ،افزارنرم در اطالعات ورود از پس

 هایداده تکراری، و مشخص الگوی اساس بر دهیپاسخ
 هایداده و مختلف سؤاالت بین همخوانی عدم ،رفتهازدست

 دهشثبت و کدگذاری هایداده. گرفت قرار موردبررسی پرت
 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد 21 نسخه SPSS افزارنرم با

های پژوهش، از آزمون ضریب وتحلیل دادهیهتجزبرای 
همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. 

ها، افزون بر این، پیش از تحلیل استنباطی فرضیه
های نیز با استفاده از آزمون موردنیازهای فرضپیش

اسمیرنوف )برای بررسی نرمال بودن توزیع –کولموگروف 
)برای بررسی خطی  1متغیرهای پژوهش(، آزمون کولینیریتی

بین با متغیر مالک(، آزمون هم بودن روابط متغیرهای پیش
های تحمل و عامل تورم خطی یا چندگانگی خطی )با شاخص

واتسون )برای بررسی استقالل  –انس( و آزمون دوربین واری
 ینا در داریمعنی خطاها( استفاده گردید. افزون بر این، سطح

 .است شده گرفته در نظر 05/0 مطالعه

 هایافته

نفر در این پژوهش شرکت کرده بودند که اکثر  343 درمجموع
نفر( زن بودند.  195درصد ) 9/56کنندگان معادل شرکت
سال  27-23کنندگان در دامنه سنی بر این، اکثر شرکت عالوه

 ( و از دانشکده علوم پایه بودند.3/49%)

 .1جدول 

 کنندگانفراوانی و درصد فراوانی جنسیت شرکت
 درصد فراوانی متغیر

   جنسیت 
 1/43 148 مرد
 9/56 195 زن

   دامنه سنی
 3/49 169 سال 23-27
 0/42 144 سال 28-32
 4/6 22 لسا 33-37
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 درصد فراوانی متغیر
 3/2 8 سال 38-42

   دانشکده
 5/26 91 فنی و مهندسی

 8/26 92 علوم پایه
 1/25 86 علوم انسانی

 6/21 74 کشاورزی

های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در شاخص
اطالعات از  وتحلیلتجزیه ارائه شده است. برای 2جدول 

گانه دآزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چن
های پارامتری آزمون عنوانبههای مذکور آزموناستفاده شد. 
هایی هستند که پیش از تحلیل استنباطی فرضدارای پیش

ها، نرمال بودن فرضسنجش و ارزیابی شدند. یکی از پیش
 -توزیع متغیرهای پژوهش است که از آزمون کولموگروف 

ین و بپیشهای متغیّرهای اسمیرنوف برای سنجش برازش داده
ات یک از نمر، هیچآمدهدستبهمالک استفاده شد. طبق نتایج 

( که < 05/0Pمتغیّرها از منحنی نرمال اختالف زیادی ندارند )
متغیّرهای پژوهش است. دهنده نرمال بودن توزیع نشان
فرض دوّم، خطّی بودن رابطه بین متغیّر مالک و یک متغیّر پیش
ثابت  بین دیگرمتغیّرهای پیش زمانی که تمام ،بین استپیش

برای سنجش  Fشوند. سطح معناداری آزمون نگه داشته می
ر از تبین با مالک، کوچکخطّی بودن رابطه متغیّرهای پیش

 این. است به دست آمده( α= 05/0شده )مقدار آلفای تعیین
 تأیید ار موردبررسی متغیّرهای رابطه بودن خطّی صحّت نتیجه،

رض دیگر تحلیل رگرسیون عدم همبستگی زیاد ف. پیشکندمی
منظور بین است )چندگانگی خطّی( که بهبین متغیّرهای پیش

بررسی آن از دو آماره روا داری یا تحمّل و عامل تورّم واریانس 
ها نشان داد پدیده چندگانگی خطّی استفاده شد. تحلیل داده

 ری نزدیکبین متغیّرهای مستقل وجود ندارد، زیرا میزان روادا
تر از دو است؛ بنابراین به یک و میزان عامل تورّم واریانس کم

های آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون فرضبا رعایت پیش
های پژوهش ها جهت بررسی فرضیّهاستفاده از این آزمون

 بالمانع است.

 .2جدول 

 پژوهشی اضطراب متغیر توصیفی هایشاخص
انحراف  میانگین نهبیشی کمینه متغیر 

 معیار
 47/11 08/117 143 90 اضطراب پژوهشی

 16/2 24/13 19 7 ادراک سودمندی
 67/4 17/37 47 26 اجتناب از کمک طلبی

 26/2 77/51 59 45 کمک طلبی انطباقی
 03/15 03/82 114 46 نیاز به کمک طلبی

خودکارآمدی شناخت 
 مسئله

5 20 87/10 73/3 

خودکارآمدی 
 شناسیروش

6 20 59/10 61/3 

خودکارآمدی 
 نویسیگزارش

7 27 80/17 76/4 

 40/10 26/39 63 18 خودکارآمدی پژوهشی

 اضطراب با پژوهشی طلبی جهت بررسی رابطه کمک
ورده با توجّه به برآ تکمیلی، تحصیالت دانشجویان پژوهشی

ضریب  از آزمونهای آزمون پارامتری، فرضشدن پیش
 مندرج ج. نتایاده شده استاستفهمبستگی گشتاوری پیرسون 

درصد بین اجتناب از  99با اطمینان  دهدمی نشان 3 جدول در
و نیاز به کمک طلبی  (P= 001/0؛ r=  335/0)کمک طلبی 

(358/0  =r 001/0؛ =P)  با اضطراب پژوهشی رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد؛ اما ارتباط معناداری بین ادراک سودمندی 

(040/0  =r 445/0؛ =P)  089/0)و کمک طلبی انطباقی  =r ؛
099/0 =P) .با اضطراب پژوهشی مشاهده نشد 

 .3جدول 

 پژوهشی اضطراب با پژوهشی طلبی ارتباط بین کمک
 اضطراب پژوهشی متغیّر

 040/0 ادراک سودمندی
 335/0** اجتناب از کمک طلبی

 089/0 کمک طلبی انطباقی
 358/0** نیاز به کمک طلبی

P *05/0 > P**01/0 > 
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 اضطراب با پژوهشی جهت بررسی رابطه خودکارآمدی
های آزمون فرضبا توجّه به برآورده شدن پیش پژوهشی،

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون  از آزمونپارامتری، 
 سطح در دهدمی نشان 11-4 جدول . نتایجاستفاده شده است

 -325/0)درصد بین خودکارآمدی شناختی مسئله  99 اطمینان
 =r 000/0؛ =P)300/0)شناسی ، خودکارآرمدی روش-  =r ؛

000/0 =P)350/0)نویسی ، خودکارآمدی گزارش-  =r ؛
000/0 =P)  358/0)و نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی-  =

r 000/0؛=P)  با اضطراب پژوهشی رابطۀ منفی و معناداری
 وجود دارد.

 .4جدول 

 پژوهشی راباضط با پژوهشی ارتباط بین خودکارآمدی
 اضطراب پژوهشی متغیّر

 -325/0** خودکارآمدی شناخت مسئله
 -300/0** شناسیخودکارآمدی روش

 -350/0** نویسیخودکارآمدی گزارش
 -358/0** خودکارآمدی پژوهشی

P *05/0 > P**01/0 > 

بینی اضطراب پژوهشی بر اساس خودکارآمدی برای پیش
تحلیل رگرسیون پژوهشی و فرهنگ پژوهشی از آزمون 

(. ضریب همبستگی چندگانه 5چندگانه استفاده شد )جدول 
 2R=333/0برابر  شدهلیتعدو ضریب تعیین  R=594/0برابر 

 3/33توانند می نیبشیپبنابراین، متغیرهای ؛ محاسبه شد
بینی کنند.درصد از تغییرات اضطراب پژوهشی را پیش

 .5جدول 

 اضطراب پژوهشی بینیپیشی برا چندگانهنتایج تحلیل رگرسیون 
 .B β t Sig. R R2 F Sig بینمتغیّرهای پیش

 000/0** 521/35 345/0 587/0 000/0** 486/27 - 294/130 )ثابت(
     000/0** 867/9 256/2 535/5 اجتناب از کمک طلبی

     000/0** 964/9 609/6 044/5 نیاز به کمک طلبی
     0/288 065/1- 0/098- 0/300- خودکارآمدی شناخت مسئله

     0/054 -934/1 184/-0 583/-0 شناسیخودکارآمدی روش
     000/0** 054/10- 178/5- 712/5- خودکارآمدی پژوهشی

P*05/0 > P**01/0 > 

 زا بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر متغیرهای اجتناب
پژوهشی  طلبی و خودکارآمدی کمک به طلبی، نیاز کمک

مسئله  شناخت شده است؛ اما متغیرهای خودکارآمدی معنادار
شناسی به خاطر اینکه سطح معناداری روش و خودکارآمدی

این است که  دهندهنشان، است 05/0باالتر از  هاآن tمقدار 
ند. بینی اضطراب پژوهشی تأثیر نداشتمتغیرهای مذکور در پیش

به  شتتوان اظهار دادر تفسیر نتایج این مدل رگرسیونی می
 از ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهای اجتناب

پژوهشی  طلبی و خودکارآمدی کمک به طلبی، نیاز کمک
میزان اضطراب پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به 

انحراف استاندارد  -178/5و  609/6، 256/2ترتیب به میزان 
 تغییر خواهد یافت.

 گیریبحث و نتیجه

و  یپژوهش ینقش کمک طلبتعیین ر، هدف در پژوهش حاض
 یاضطراب پژوهش بینیپیشدر  یپژوهش یمدآخودکار
 یلی در دوران شیوع ویروس کروناتکم یالتتحص یاندانشجو

ه کمک و نیاز ب بین اجتناب از کمک طلبیبود. نتایج نشان داد 
با اضطراب پژوهشی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛  طلبی

اداری بین ادراک سودمندی و کمک طلبی اما ارتباط معن
 در مدل رگرسیونی با اضطراب پژوهشی مشاهده نشد. انطباقی

 یطلب کمک به طلبی و نیاز کمک از اجتنابنیز متغیرهای 
قدرت تبیین واریانس اضطراب پژوهشی را داشتند. این نتیجه 

و  Holmes ؛Ellis & Helaire (2020)های با پژوهش
و  Johanssn و (2020) و همکاران Cao؛ (2020) همکاران
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 مغالهماهنگ است. در پیشینه پژوهشی نیز  (2021)همکاران 
های به نتایجی همسو با یافته (1399) نژاد پور و رستمی

پژوهش دست یافتند و نشان دادند کمک طلبی پژوهشی نقش 
 مهمی در کاهش اضطراب و افرایش عملکرد پژوهشی دارد.

ه دلیل ب دانشجویان ازآنجاکهتوان گفت میاین یافته  در تبیین
شیوع ویروس کرونا و تجربه زندگی در قرنطینه خانگی امکان 
دسترسی مستقیم به استاد راهنما و مشاور را ندارند و از 

 هانآ نفساعتمادبهدریافت کمک از این طریق محروم هستند، 
کند. از سوی دیگر در نسبت به انجام پژوهش کاهش پیدا می

ایط کرونایی دانشجویان احساسات منفی بیشتری را تجربه شر
 بخشعاطفی و ایمنی هایحمایتکنند، از دریافت کمک و می

تری دارند و تعارضات بیشتری آوری پایینعاجز هستند، تاب
(. Johanssn et al., 2021گردد )نمایان می هاآندر 

رانه در ارنگ شدن تعامالت و یادگیری همیاین کم بیترتنیابه
 هاآناضطراب در  یهابروز نشانهاین شرایط زمینه را برای 

جویان بنابراین، دانش؛ (Cao et al., 2020سازد )فراهم می
همواره دارای نوعی اشتغال فکری و  پژوهشدارای اضطراب 

هستند که این عوامل موجب  پژوهشترس در خصوص 
ر ب یند پژوهش،در فراشدن با ابهام  روروبهآنان هنگام  شودیم
 خواهی از دیگران و کمک نیزنظر ازتمرکز کنند و ایج منفی نت

 (.1399نژاد،  پور و رستمی )غالمکنند اجتناب می
و همکاران  Martín-Arbós  طبق پژوهش ،عالوه بر این

 پژوهشدر مراحل متفاوت  دانشجویانکمک طلبی  (2021)
 ای مختلفهدر زمینه هاآنمهارت یکسان نیست و متأثر از 

در کمک جویان درگیر شدن دانش ،هاآناست. به عقیده 
خواستن به هنگام مواجهه با دشواری به عوامل متعددی 

ویان و جهای شخصیتی دانشویژگی برای مثال،بستگی دارد. 
بر اساس  .گذاردبکمک طلبی تأثیر  تواند برمیای شرایط زمینه

ی و طلب توان گفت که کمکمی مفاهیم نظریه ویگوتسگی
در  کند تاکمک میجویان از فرد توانمندتر به دانش وجوپرس

حل  هبند. منطقه تقریبی رشد نمنطقه تقریبی رشد پیشرفت ک
اره اش فرد توانمندترراهنمایی و همکاری یک  از طریقمسئله 

پایین در این خصوص  پژوهشاضطراب دانشجویان با و  دارد
 ندباشت کمک میمشکلی نداشته و بیشتر راغب به دریاف

 (.1396)سعیدی و همکاران، 

توان گفت که در تبیین این یافته میعالوه بر این، 
توانند مسائل نمی ییتنهابه دانندیم کهیهنگام دانشجویان

از دیگران درخواست کمک  ،درسی و تحصیلی را حل کنند
 هژیوبهدیگران  شودیکنند. این درخواست کمک باعث ممی

توضیح دهند که  هاآنمسائل را برای  مطلعاالن و همس اساتید
شود می هاآندر  کاهش اضطراب پژوهشاین امر باعث 

(Tasgin & Kaya, 2018).  از سوی دیگر، دانشجویانی که نیاز
شدیدی برای کمک طلبی دارند، حدی از اضطراب پژوهش 

کنند که اگرچه در مراحل ابتدایی ممکن است مانع را تجربه می
پژوهشی شود )به دلیل اجتناب(، ولی  هایارتمهرشد 

تسلط  موردنظربر مسئله  مروربهشود موجب می درمجموع
 یابد.یابد و اضطراب او کاهش می

بین های پژوهش حاضر نشان داد افزون بر این، یافته
شناسی، خودکارآمدی شناختی مسئله، خودکارآمدی روش

رآمدی و نمره کلی خودکا نویسیخودکارآمدی گزارش
پژوهشی با اضطراب پژوهشی رابطۀ منفی و معناداری وجود 

 شناخت خودکارآمدیدر مدل رگرسیونی نیز متغیرهای  دارد.
 شناسی و خودکارآمدیروش مسئله، خودکارآمدی

قدرت تبیین واریانس اضطراب پژوهشی را  نویسیگزارش
ژاد ن پور و رستمی غالمنتایج پژوهش  این یافته باداشتند. 

؛ همخوان ,khan (2020؛ )Wajid & Jami (2020)(؛ 1399)
 بود.

رابطه معکوس میان سطح اضطراب پژوهشی با  در تبیین
ن در دورا تحصیالت تکمیلیدانشجویان  خودکارآمدیسطح 

تحصیالت در مقطع  ازآنجاکه توان گفتمی 19ید وشیوع کو
تمرکز بر نگارش مقاله در مجالت نمایه شده در  تکمیلی

های طهدر حیتسلط  روازاین ،است یالمللنیبهای معتبر پایگاه
مختلف پژوهش و همچنین، احساس خودکارآمدی در انجام 

تواند در سطح اضطراب میاست که  مسائلی ترینمهماز  آن
. (Wajid & Jami, 2020داشته باشد ) دانشجویان تأثیر

 پژوهشی ، یکی از راهکارهای کاهش اضطراببیترتنیابه
افزایش  و یریپذتیمسئول، ییافزادانشتمرکز بر  ،ویاندانشج

 تیمسئولپذیرش  درواقع است. خودکارآمدی پژوهشی آنان
شود ای مهم از خودکارآمدی است که موجب میرفتار، نشانه

دانشجویان در دوران قرنطینه به فعالیت خود ادامه داده و از 
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 2020د )شونیز کاسته می هاآناین طریق از میزان اضطراب 
khan,) دانشجویان با خودکارآمدی پژوهشی باال حتی در .

ها و مشکالت مرتبط در برابر سختی 19ید ودوران شیوع کو
در  یریپذتیمسئولکنند بلکه با بردباری و با پژوهش فرار نمی

 بندند.راستای حل آن مشکالت تمام توان خود را به کار می

های مختلف یطهاحساس خودکارآمدی در حپژوهشگر  اگر
 و شودینمدر این زمینه دچار اضطراب  ،داشته باشد پژوهش

ین، و همچن های جدید مانند رایانه و اینترنتاستفاده از فناوری
ی تواند دسترسمی آماری هایمهارتتسلط بر زبان انگلیسی و 

ر تها را آسانداده وتحلیلتجزیهبه منابع و مدارک و همچنین 
جدید،  هاییاز مزایای این فناور یریگهبهرکند؛ اما جهت 

 ها داشتهاحساس خودکارآمدی در این مهارتباید  دانشجویان
احساس  ازآنجاکه(. 1398، و همکاران)حیدری  باشند

در  19ید وو افکار خودآیند منفی در دوران شیوع کواضطراب 
 تحصیالت احساس شایع در بین دانشجویان حیطه پژوهش،

بنابراین، ؛ (Johanssn et al., 2021) است تکمیلی
خودکارآمدی در این زمینه یکی از عوامل مؤثر در کاهش 

 رود واضطراب پژوهشی و افکار خودآیند منفی به شمار می
فراگیران به انجام پژوهش است و  القهع بینی کنندهپیش

عف قوت و ض طارزیابی صحیح آن به اساتید در شـناخت نقـا
. دانشجویان خودکارآمد کندهش کمک میدر رابطه با پژو هاآن

اساتید و همکالسان  هایحمایتبا وجود مختل شدن دریافت 
 یر شیوع این بیماریتأثتحت  کمتر 19وید ودر دوران بیماری ک

 نند.کگیرند و اضطراب پژوهشی کمتری را تجربه میقرار می
 حتی در رند،دانشجویانی که سابقه پژوهشی باالیی دا 

اضطراب و دلهره کمتری در فرآیند  19ید وکو دوران شیوع
ر رسد به خاطکنند. دلیل این امر به نظر میپژوهش احساس می

-Alemany) باشد هاآنادراک از خودکارآمدی باالی 

Arrebola et al, 2020)طی کردن چندباره مسیر  ،. همچنین
ایی با و آشن بینیپیشپژوهش باعث شده تا دانشجویان ضمن 

، هاآنرآیند و نشر پژوهش، بتوانند در جهت رفع مشکالت ف
الزم را انجام داده و لذا از درگیر شدن با این  یهایزیربرنامه

 یزیربرنامه، روازاین. مشکالت، اضطراب کمتری داشته باشند
وید ودر دوران شیوع کپژوهشی  خودکارآمدیبرای افزایش 

است.  ویانآموزشی دانشج یهااز نکات مهم تدوین برنامه 19

خودکارآمدی با هدف افزایش سطح  مناسباقدامات  ازجمله
های ، برگزاری کارگاهدر این دوران پژوهشی دانشجویان

ها و مبتنی بر فرآیند پژوهش توسط کتابخانهآنالین آموزشی 
 .ستا هادانشگاهمراکز توسعه آموزش 

پژوهش به همراه مبانی نظری زیربنای آن، به  هاییافته
، برنامه ریزان و مدیران دانشگاهی پیشنهاد گذاراناستیس

، قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی، هانامهنییآکند، می
در دوران اپیدمی تدریس را  هاییوهکالسی و ش یهابرنامه

تدارک ببینند تا در  یاگونهبهو آموزش آنالین  19وید وک
ؤثر م دانشجویان کمک طلبی و خودکارآمدی پژوهشیافزایش 
د و تشویق اساتیگیر همچنین در خالل این بیماری همهباشند. 

بیان انتظاری که آنان از دانشجویانشان دارند موجب دلگرمی، 
 و کمک طلبی آرامش خاطر و افزایش خودکارآمدی

آن کیفیت تولیدات پژوهشی  تبعبهو  شودیمدانشجویان 
 .یابدیم دانشگاه نیز ارتقاء

 های پژوهشیپژوهش حاضر، معاونت هایبا توجه به یافته
دانشجویی توسط  –های علمی با ایجاد کارگروه هادانشگاهدر 

دانشجویان خبره در هر رشته، شرایط الزم برای راهنمایی 
را فراهم کنند تا اضطراب پژوهش مانع  تجربهکمدانشجویان 

ج نتای ازآنجاکهعملکرد مؤثر دانشجویان در این زمینه نشود. 
اضر نشان داد خودکارآمدی پژوهشی با اضطراب پژوهش ح

پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوران شیوع 
های مهارت شود کارگاهارتباط دارد پیشنهاد می 19ید وکو

های ابتدایی ورود به آنالین در حوزه پژوهش در ترم آموزشی
تحصیالت تکمیلی برگزار شود تا دانشجویان بتوانند با تقویت 

های فعلی به احساس خودکارآمدی در حیطه هایمهارت
های پژوهش حاضر، مختلف پژوهش برسند. از محدودیت

تعطیلی دانشگاه به دلیل بیماری کرونا بود که موجب شد 
آنالین در بین دانشجویان توزیع شود.  صورتبهها پرسشنامه

با توجه به تعطیلی دانشگاه و گردآوری آنالین اطالعات، 
در دسترس انجام شد و تعمیم نتایج به  صورتبه گیرینمونه

های کل دانشجویان با مالحظاتی همراه خواهد بود. یافته
پژوهش حاضر محدود به دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه یاسوج است و در تعمیم نتایج به دانشجویان 
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الزم است جوانب  هادانشگاهکارشناسی یا دانشجویان سایر 
 ود.احتیاط رعایت ش

 منابع

 بین روابط (. بررسی1398مرزوقی، ر. ) ف.، کشاورزی، ا.، حیدری،
 پژوهشی خودکارآمدی و دانشگاه تحقیقاتی فرهنگ

 نمندیتوا یگرواسطه نقش: تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 47 ،آموزشی یهانظام در پژوهش فصلنامهعلمی.  نگارش

(4)، 7-21. 
بررسی  (1396. )زی، او حجا .،کارشکی، ح .،سعیدی رضوانی، ط

ن دانشجویان دانشگاه در بی پژوهشیطلبی ضعیت کمکو
 .110-93، 35، های تربیتیپژوهشفردوسی مشهد. 

مقیاس  سنجیروان(. 1396)ل. ، صالحی و .،ف ،بختی .،زسهرابی، 
در دانشجویان تحصیالت  (RSES) یخودکارآمدی پژوهش

 .464-457(:4) 16 ،پایش تکمیلی علوم پزشکی.
 علل و میزان (. شناسایی1399ع. ).نژاد، م رستمی و م.، الم پور،غ

 آمیخته رویکرد: دانشجویان در پژوهشی اضطراب
 گاهدانش تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده موردمطالعه)

 ،(2)21، عالی آموزش درسی برنامه مجله مطالعات. (بیرجند
139-162. 

ساخت و  (.1396) .ح ،کارشکیو ، .ب ،، مهرام.ف ،غالمی بورنگ
اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان. 

-93،(1) 23 ،و روانشناسی بالینی ایران پزشکیروانمجله 
78. 
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