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  مقدمه -1-1

 وضعیت در و است برخوردار باالیی اهمیت از که جامعه، در حساس و مهم بسیار مشاغل از یکی

دیگر  مشاغل تمامی همانند نیز معلمی شغل است. معلمی شغل دارد بسزایی تأثیر جامعه ندهآی و فعلی

  ). 1392است ( قاسمی، خود به مخصوص دهنده ارتقاء و تهدیدکننده عوامل داراي

پرداختن به فعالیت هاي پژوهشی به ویژه در مدرسه و مراکز علمی و پژوهشی به دست معلمان و 

بنایی ترین فعالیت ها در امر پویایی و پیشرفت هر جامعه است. امروزه شاهد پژوهشگران یکی از زیر

افزایش روزافزون تاکید بر امر پژوهش و تولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم. جوامعی که به 

مسئله تحقیق و پژوهش توجه خاصی داشته و بطور جدي به آن پرداخته اند، توانسته اند به رشد 

  ).1389فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، اقتصادي، 

بسیاري از معلمانی که در حوزه پژوهشی فعالیت دارند دچار نوعی اضطراب پژوهش می شوند. 

اضطراب پژوهش شکلی از اضطراب خصلتی است. و بنا به تجربه، فشار حاصل از این اضطراب سالمت 

 رآمدي، شکوفایی استعداد آنان تاثیر سوء می گذارد چرا که معلمروانی معلمان را تهدید می کند و بر کا

 به نسبت را خود اشتیاق و روانی عالقمندي فشارهاي از سطحی دارابودن خاطر به جهتی از مضطرب

  ). 1389دهد ( نورزاد قراملکی، می دست از هاي پژوهشی فعالیت و پژوهش

عدد مانند تدریس، پژوهش و بعضا وظایف همچنین معلمان با فشار ناشی از ایفاي نقش هاي مت

ه بر دارا بودن اجرایی در مدرسه و آموزش و پرورش مواجه هستند. و این دیدگاه که معلمان باید عالو
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، محقق و پژوهشگران موفقی نیز بوده و توانایی هدایت پژوهش هاي مفید و مهارت هاي آموزشی

تاکنون پژوهش هاي  ن را دو چندان می کند.هدفمند را دارا باشند فشار کاري و اضطراب معلما

گوناگونی در مورد موانع موجود در انجام فعالیت هاي پژوهشی معلمان و پژوهشگران انجام گرفته است. 

در اکثر این پژوهش ها از عوامل فردي به عنوان یکی از مهم ترین موانع پژوهش در کنار عوامل 

ناتی و تجهیزاتی و اجتماعی و حرفه اي نام برده شده که در مدیریتی، سازمانی و اداري، اقتصادي، امکا

این میان ، اضطراب پژوهش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل فردي مانع پژوهش معلمان و پژوهشگران 

  ). 1،2006رابرتز معرفی شده است ( دیویس و

بحث  وگیرد شغل یکی از جنبه هاي زندگی معلمان است که ممکن است تحت تاثیر اضطراب قرار 

ما ست؛ ااضطراب شغلی در خصوص مشاغل گوناگون از جمله معلمان بارها مورد بررسی قرار گرفته ا

ه تاکید وجه باضطراب ناشی از تولید علم و انجام پژوهش در معلمان کمتر مورد توجه بوده است. با ت

ر هش داضطراب پژو روزافزون بر تولیدات علمی و پژوهشی معلمان، تشخیص اینکه چه عواملی باعث

د و ی یاباین افراد می شود، چگونه این اضطراب در طول فعالیت علمی و حرفه اي آن ها افزایش م

ش این ا کاهیچگونه می توان آن را کنترل کرد، به پژوهشگران و معلمان کمک می کند تا در صدد رفع 

راب ا اضطاضر در صدد است تمشکل گام برداشته و به ارتقا سطح علمی کشور یاري رسانند. پژوهش ح

ین بتباط پژوهش را به عنوان یکی از موانع تحقیق و تولید علم در جوامع علمی، معرفی کند و ار

ه اینکه وجه بتاضطراب پژوهش با سواد اطالعاتی و مدیریت زمان را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با 

 ان انجام نگرفته است، پژوهشتاکنون پژوهش جامعی در کشور در خصوص اضطراب پژوهش معلم

  حاضر می تواند راهگشاي تحقیق هاي آینده در این زمینه باشد.

  بیان مسأله - 1-2

سان هن انبا شنیدن واژه پژوهش مفاهیمی چون بررسی، مطالعه، و گاهی حقیقت یابی از آن به ذ

ید و تول ت که بهمتبادر می شود. همچنین پژوهش به معنی فعالیت هاي منظم و سازمان یافته اي اس

ازد ( ی پردمکشف دانش جدید و سازمان یافته براي رسیدن به شناخت آنچه براي انسان ناشناخته است 

  ). 1392سرمد و همکاران، 

                                                
1.  Davies & Roberts.  
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 و محقق آموزشی، هاي مهارت بودن دارا بر عالوه باید پژوهنده معلمان در جوامع امروزي

 این باشند. و در داشته را هدفمند و مفید هاي پژوهش هدایت توانایی و بوده نیز پژوهشگران موفقی

 انتشار تا موضوع انتخاب از مختلف انجام یک پژوهش مراحل در پژوهشگران معلمان و بر فشار میان،

 و علمی جامعه جانب از دریافتی و بازخورد هاي آنها علمی تولیدات مورد در گوناگون داوري هاي آن،

و  2راوري (می شود  معلمان پژوهنده اضطراب روانی و رفشا افزایش باعث همه همکاران شان،

  . )2008همکاران، 

 پژوهش انجام خصوص در اطمینان عدم و ترس احساس می توان را پژوهش به طور کلی اضطراب

 احساس هرگونه اضطراب پژوهش دیگر عبارت به کرد ، تعریف اثرگذار معتبر و علمی تولیدات خلق و

 پس حتی و علمی جوامع در آن تا انتشار موضوع انتخاب از علم، تولید آیندفر طول در پریشانی و ترس

 و اندرسون در برمی گیرد ( اسمیت،  دریافت می شود را علمی جوامع سوي از که بازخوردهایی آن، از

  ). 2001،   3الوریچ

مل بر اساس تحقیقات انجام شده عوامل متعددي بر اضطراب پژوهش موثرند که می توان به عوا

مربوط به ویژگی هاي شخصیتی ، عوامل مربوط به آمادگی و مهارت هاي فراگرفته شده و عوامل مربوط 

). که در این میان عوامل مربوط به آمادگی به  2002،  4به جوامع علمی و پژوهشی اشاره کرد ( کالود

  مدیریت کردن زمان توسط پژوهشگر اشاره دارد.

 می توان دسته بندي زیر را ارائه کرد:از عوامل موثر بر اضطراب پژوهش 

  وامل شخصی که شامل سن، جنسیت ،نژاد ، سطح آموزش و... می شود.ع  -1

آمادگی و مهارت هایی که معلمان در زمان تحصیل و کار خود فرا گرفته اند که شامل مهارت در  -2

رنتی، مهارت و سواد روشهاي پژوهش، مهارت در ریاضیات و آمار، مهارت و سواد رایانه اي و اینت

  ). 2001،  5کتابخانه اي و پژوهش کتابخانه اي و مهارت در روش هاي مدیریت زمان می شود ( هیگینز

عوامل مربوط به جوامع علمی مثل فشار جامعه علمی براي تولید علم، حمایت هاي مالی ،  -3

  ). 2009،  6شود( گرنتکمبود منابع اطالعاتی ، وضعیت قرارداد و استخدام معلمان را شامل می 

                                                
2 . Ravari 
3. Smit , Anderson & Lavriech. 
4 .Clawd. 
5 . Higgins. 
6 . Grent. 
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تی می مدیریت زمان است. به عبار اضطراب پژوهش می شود کاهش یکی از متغیر هایی که موجب

 این بین و است برنامه ریزي حیطه ویژه در پژوهش به در مهم ساختارهاي از یکی زمان که گفت توان

 زمان ان مدیریتارد. پس می تود بالقوه اي وجود ارتباط فعالیت و کار از ناشی استرس و ارزش با منبع

  ). 2007دانست ( کالسنز،  اضطراب و افزایش انگیزش کاهش براي مؤثري روش را

) در نتایج خود دریافت عدم مهارت در جستجوي منابع اطالعاتی مورد نیاز ، ارزیابی 2004( 7اشلی

راب کتابخانه اي و کیفیت منابع موجود و پیدا کردن و دسترسی به منابع مناسب ، باعث ایجاد اضط

  اضطراب پژوهش کتابخانه اي در اعضاي هیئت علمی و در نتیجه تشدید اضطراب پژوهش آنها می شود.

 مقابل در فردي مقابله استراتژي هاي از یکی عنوان به را زمان مدیریت ) 2000(  8هاینس

می توان با   را ي روزانهفشارها و اضطراب ها از بسیاري اند: نوشته چنین و اند آوره حساب اضطراب به

 مدیریت خوب زمان کاهش داد و یا از بین برد.

ر عصر اطالعاتی است. د متغیر دیگري که می تواند در کاهش اضطراب پژوهش موثر باشد سواد

تار  ات درحاضر که امور اطالعات محور و دانش محور در حال توسعه است، اطالعات و فناوري اطالع

نجام اعهده ي  ند ازده است و افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانو پود جامعه ریشه دوان

ژاد و نعلی  وظایف خود برایند، از این مهارت ها و توانایی ها به سواد اطالعاتی تعبیر می شود (

  ). 1390همکاران، 

 به معناي یسواد اطالعات به تسلط که خود دریافتند پژوهش هاي ) در2007و همکاران ( 9تایلر

و  بهتر، انجام پژوهش ریزي برنامه در را پژوهشگر توانمند سازي براي الزم بستر می تواند آن واقعی

  .آورد وجود تولید علم را به

پژوهش هاي قبلی هر کدام بطور جداگانه تاثیر متغیرهاي مورد نظر را بر متغیر اضطراب پژوهش 

تواند به اصطالحاتی چون اضطراب کتابخانه اي،  سنجیده اند و از آنجایی که اضطراب پژوهش می

اضطراب اینترنتی یا اضطراب رایانه اي نزدیک باشد پژوهشگر بر آنست تا ارتباط عوامل موثر بر 

اضطراب پژوهش یا اضطراب کتابخانه اي و اینترنتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این تحقیق 

                                                
7  . Eshli. 
8 . Haynes 
9 . Taylor 
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سواد اطالعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش در معلمان پژوهشگر در نظر دارد تا ارتباط بین 

  پژوهنده شهرستان اردبیل را بررسی کند. لذا محقق در صدد آن است که به این سوال پاسخ دهدکه:

آیا بین متغیرهاي سواد اطالعاتی و مدیریت زمان معلمان با اضطراب پژوهش در آن ها رابطه 

  معناداري وجود دارد؟

  اهمّیت پژوهش ضرورت و - 1-3

 مسئلۀ امور پژوهشی، جمله از مختلف هاي زمینه در پژوهش مهم بسیار نقش به توجه با امروزه

 هراسی یا ترس به تعریف، پژوهش بنا  اضطراب . است برخوردار زیادي اهمیت پژوهش از اضطراب

  .کنند می تجربه انجام پژوهش هنگام در افراد که است

 تا کرد خواهد اطالعاتی کمک هاي واسطه و آن ها به معلمان هشاضطراب پژو وضعیت از آگاهی

 آنها اضطراب میزان که کنند اي هدایت گونه به ، اینترنت طریق از اطالعات جستجوي هنگام در را آنها

از  و یابد گسترش رایانه به نسبت فرد منفی احساسات که می شود باعث اي رایانه اضطراب. یابد کاهش

  ). 1388کند ( حریري،  خودداري آن به مربوط هاي مهارت یادگیري و آن با رویارویی

نتایج حاصل از این پژوهش از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند راهکارهایی براي بهینه 

سازي دستیابی معلمان پژوهشگر به اطالعات مورد نیازشان پیشنهاد نماید. همچنین آگاهی از وضعیت 

کتابخانه اي در بین معلمان به مسؤلین و کتاب داران کمک خواهد کرد تا از سواد اطالعاتی و اضطراب 

وضعیت کنونی معلمان آگاه شده و امکانات الزم جهت استفاده ي مطلوب از کتابخانه و منابع اطالعاتی 

  موجود در آن را فراهم کنند.

لف علمی و با توجه به شغل حساس معلمان و بویژه معلمان پژوهشگر که در حوزه هاي مخت

پژوهشی دست به خلق آثار علمی می زنند، اضطراب جهت انجام کارهاي پژوهشی در بین آن ها 

مشاهده می شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر اضطراب پژوهش معلمان از جمله سواد 

ارتباط این عوامل با ، سواد رایانه اي و اینترنتی و مدیریت زمان پرداخته و و کتابخانه اي اطالعاتی و

اضطراب پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است تا بتواند معلمان پژوهنده را در خلق آثار علمی 

  و پژوهشی یاري نماید.

  هاي پژوهش سؤال - 1-4

  سواالت اصلی پژوهش  - 1-4-1
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  چگونه است ؟وضعیت سواد اطالعاتی ، مدیریت زمان و اضطراب پژوهش در بین معلمان پژوهنده  -1

آیا بین سواد اطالعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده رابطه وجود  -2

  دارد؟

  سهم سواد اطالعاتی و مدیریت زمان در پیش بینی اضطراب پژوهش چقدر است ؟ -3

  سواالت فرعی پژوهش - 1-4-2

  وضعیت اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده چگونه است؟ -1

  زمان معلمان پژوهنده چگونه است؟وضعیت مدیریت  -2

  وضعیت سواد اطالعاتی معلمان پژوهنده چگونه است؟ -3

  آیا بین سواد اطالعاتی و مولفه هاي آن با اضطراب پژوهش رابطه وجود دارد؟ -4

  آیا بین مدیریت زمان و مولفه هاي آن با اضطراب پژوهش رابطه وجود دارد؟ -5

در پیش بینی اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده چقدر سهم سواد اطالعاتی و مدیریت زمان  - 6

  است؟

  سهم مولفه هاي سواد اطالعاتی در پیش بینی اضطراب پژوهش چقدر است؟ -7

  سهم مولفه هاي مدیریت زمان در پیش بینی اضطراب پژوهش چقدر است؟ -8

  اهداف پژوهش - 1-5

  اهداف اصلی - 1-5-1

  و اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده تعیین وضعیت سواد اطالعاتی ،مدیریت زمان -1

  تعیین ارتباط بین سواد اطالعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده -2

  پیش بینی اضطراب پژوهش بر اساس سواد اطالعاتی و مدیریت زمان در معلمان پژوهنده -3

  اهداف جزیی - 1-5-2

  ر معلمان پژوهندهتعیین وضعیت مدیریت زمان و اضطراب پژوهش د -1

  تعیین وضعیت سواد اطالعاتی و اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده -2

  تعیین وضعیت سواد اطالعاتی ، مدیریت زمان و اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده -3

  تعیین رابطه بین مدیریت زمان ومولفه هاي ان با اضطراب پژوهش در معلمان پژوهنده -4

  د اطالعاتی و مولفه هاي آن با اضطراب پژوهش در معلمان پژوهندهتعیین رابطه بین سوا -5
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 العاتی و مدیریت زمان در پیش بینی اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده چقدرسهم سواد اط - 6

  است؟

  یش بینی اضطراب پژوهش بر اساس ابعاد مدیریت زمان در معلمان پژوهنده پ -7

  اد اطالعاتی در معلمان پژوهندهیش بینی اضطراب پژوهش بر اساس ابعاد سوپ -8

  و عملیاتی متغیرها تعاریف نظري - 1-6

  اضطراب پژوهش - 1-6-1

اضطراب پژوهش به هرگونه احساس ترس و پریشانی گفته می شود که در طول فرآیند تولید علم، از 

لمی انتخاب موضوع تا انتشار آن در جوامع علمی و حتی پس از آن، بازخوردهایی که از سوي جوامع ع

 ).2001،  10دریافت می شود را  در بر می گیرد (اسمیت، اندرسون و الوریچ

در این پژوهش منظور از اضطراب پژوهش نمره اي هست که آزمودنی ازپرسشنامه اضطراب 

   ) به دست می آورد. مقیاس این متغیر فاصله اي است.2006(11ترلیکوپژوهش هیگینز و ک

  سواد اطالعاتی - 1-6-2

 به موقع چه دافراد دریابن که آن است مستلزم و است، ها توانمندي از اي مجموعه تیاطالعا سواد

را براي استفاده  نیاز مورد اطالعات مؤثر کارگیري به و ارزیابی، یابی، توانایی مکان و دارند نیاز اطالعات

 سطوح مامت در و هاي یادگیري، محیط همه ها، رشته همه براي سواد از نوع باشند. این موثر داشته

  ). 1390است ( ربانی و همکاران،  مشترك آموزشی

عاتی اطال در این پژوهش منظور از سواد اطالعاتی نمره اي هست که آزمودنی از پرسشنامه سواد

 ) به دست می آورد. مقیاس این متغیر فاصله اي است.1994دوئل (

  مدیریت زمان - 1-6-3

 اهداف به رسیدن براى فرد توسط بهینه آن و کنترل یهگران ما وقت از استفاده مدیریت زمان نحوه

 رضایت از اطمینان و طرف یک از روزانه وظائف انجام بین را مستقیمى ارتباط که است شغلى و شخصى

 مدیریت اعمال ). 2000، 12گواکینگ و ژایونزینگ(  کند می ایجاد دیگر طرف از را پیشرفت و شخصى

 صورت به را خود وظایف وآنان یافته افزایش دسترس در زمان از افراد آگاهی تا شود می باعث زمان

                                                
10. Smit , Anderson & Lavriech. 
11  . Higgins   &  Kotrlik 
12 . Guoqing & Zhayongxing 
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آورند.  بدست را وري بهره طریق حداکثر این از و دهند انجام مؤثرتري طور به و شده ریزي برنامه

 و استرس سایکوسوماتیک، مشکالت و گذاشته اثر افراد روانی سالمت روي زمان مدیریت همچنین

  ). 1388داورپناه و همکاران، ( دهد  کاهش می را کار از ناشی روانی فشارهاي

دراین پژوهش منظور از مدیریت زمان نمره اي هست که آزمودنی در پرسشنامه مدیریت زمان 

)  به دست می آورد. مقیاس این متغیر فاصله اي است.1385هاشمی زاده و همکاران (
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Abstract: 

   The present study aims to investigate the relationship among time management and 

information literacy and anxiety of research in researcher teachers of Ardabil Town. This 

descriptive study is of correlational kind. It population includes 344 persons of Ardabil 

City in academic year 93-94 which among them 181 persons were selected as sample by 

the stratified random sampling method and according to Kerejsi and Morgan table. To 

collect data, questionnaire of time management Hashemizade et al. (1385), questionnaire 

of information literacy of Duel (1994) and questionnaire of anxiety of research of Higins 

and Kutrlic (2006) were used. Validity of the questionnaires was confirmed by professors 

and experts. Also, in the present research, using Cronbach’s Alpha Coefficient, reliability 

amount was obtained for time management questionnaire (0.83), information literacy 

questionnaire (0.89) and anxiety of research questionnaire (0.35). To determine normality 

of data distribution, Kolmogorov-Smirnov Test was used and to analyze data, descriptive 

statistics methods (frequency, percentage, mean and standard deviation) and referential 

statistics methods (one sample t-test, Pearson’s correlation coefficient and multiple 

regressions) were used.  Obtained results indicate that amount of time management and 

information literacy of researcher teachers meaningfully are higher than medium level and 

amount of their anxiety of research meaningfully is lower than medium and there are 

meaningfully negative relationship among time management, information literacy, their 

dimensions and anxiety of research of researcher teachers. Results of analyzing multiple 

regressions indicate that from fourth dimensions there is a meaningful and predictor 

relationship among time management, determination of purposes, prioritizing and anxiety 

of research of researcher teachers. Also, from seven dimensions, there is a meaningful and 

predictor among information literacy, interpretation, combination, using information and 

anxiety of research of researcher teachers. 

Keywords: time management, information literacy, anxiety of research, researcher 

teachers. 
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