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Objectives The aim of this study was to design and validate a scale of research anxiety for students at the 
Ferdowsi University of Mashhad. 
Methods The correlation method was used in this study. The population consisted of MA students at 
the Ferdowsi University of Mashhad in the academic year 2014-15. The prepared scales were analyzed 
in two stages: preliminary and final stages. In the preliminary stage, the scale was implemented on 100 
students selected via convenient sampling, and in the final stage, the tool was implemented on 400 
students selected via quota sampling method based on gender and field of study. Data were analyzed 
using SPSS software. 
Results The results showed that the factor analysis using varimax rotation supported only one factor, 
and 40 items were selected on each phrase for at least 0.3 loadings. The validity of the scale was ob-
tained with the help of the judgment of experts, convergent-divergent validity, and factor analysis. Scale 
converging-diverging validity done of correlation with the Spielberger State-Trait anxiety (STAI) and Coo-
per Smith self-esteem. The results showed negative relation (- 63.0) between self-esteem and research 
anxiety and a strong positive correlation (0.650) between Spielberger State-Trait Anxiety and research 
anxiety. Scale reliability was 0.87 via Cronbach's alpha and 0.76 via re-test after seven days. 
Conclusion The results showed that research anxiety scale has acceptable reliability and validity and can 
be used for a variety of applications. 
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Extended Abstract

1. Introduction

nxiety refers to a condition where a person 
is extremely worried, stressed, and upset at 
the time of a terrible event [1, 2]. Anxiety 
research comprises individual factors af-
fecting the performance of researchers. 

A
The study of its structural aspects (i.e., components) and 
their interconnections could contribute to the organized 
knowledge in this area and promoting research level stu-
dents. Cultural factors can dramatically affect  in the research 
tools Given that there is a lack of useful tools in the field of 
research anxiety of students, this study aimed to identify the 
factors important for the anxiety research. It also aimed at de-
signing a questionnaire as a construction tool to measure the 
factors among the students. In other words, the purpose of 
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this study was to investigate the factor structure of research 
anxiety scale and its psychometric properties.

2. Method

In the current study, the correlational research method was 
used. The population comprised of all graduate students of 
the Ferdowsi University of Mashhad who were enrolled in 
the academic year of 2014-15, i.e., 1031 women and 843 
men. The other inclusion criterion was not defending their 
dissertation at the time of this study. The prepared research 
anxiety scale was implemented in both the preliminary and 
final stages. In the preliminary stage, the tool was imple-
mented on 100 students selected with convenient sampling. 
In the final stage, the tool was implemented on over 400 stu-
dents selected with quota sampling based on gender and field 
of study. Data were analyzed by factor analysis using statisti-
cal software SPSS version 20. The validity of the scale was 
confirmed by arbitration specialists, convergent-divergent 
validity and factor analysis. The reliability of the scale was 
obtained using test-retest and Cronbach's alpha.

3. Results

A total of 11 factors could be extracted according to the 
number of special values higher than one and gravel graph 
(Figure 1). For better separation and extraction, Varimax 
rotation was used. According to accounting power less 
than 5%, only two factors were extracted that accounted 
for 27.63% of the total variance. Thus, about 21.72% of 
the variance is accounted for only by the first factor. The 
results also indicated that 34 out of 40 questions were fo-
cused on the first factor. The load factor of six questions 
focused on two factors. Thus, according to the original 
matrix factor and related weights, the questionnaire was 
considered in the form of one factor. 

As seen in Table 1, Bartlett's test is significant; therefore, 
there is a possibility of conducting factor analysis. To check 
the validity of the test, factor analysis, professional judg-
ment, and convergent-divergent validity were used. The 
convergence and divergence of research anxiety scale were 
investigated using Cooper-Smith Self-Esteem Scale and the 
Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. Fifty-five subjects 
responded to the Cooper-Smith self-esteem questionnaire 
and the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory. It was 
found that the correlation of Anxiety scale research with 
Spiel-Berger was equal to 0.65 and correlation with Self-
Esteem Test was -0.63. 

To study the questionnaire validity were used of factor 
analysis, convergent and divergent validity and judgment of 
experts. In the judgment of experts were included validity 
by 5 of Counseling center consultant. The reliability of the 
instrument through Cronbach's alpha was equal to 0.87, and 
its stability using the test-retest method on 22 subjects within 
one-week interval from the first pilot study was 0.76. Gen-
erally, reliability coefficient of research anxiety test was at 
the optimal level for the entire sample. The following table 
shows the calculation of Cronbach's alpha coefficient for the 
general research anxiety scale.

Table 1. KMO index and Bartlett’s test of sphericity for Research Anxiety Scale 

Bartlett Test

Chi square Degree of freedom Level of significance KMO Test

3627.62 780 0.001 0.88

Figure 1. Scree plot for the factors extracted

Table 2. Cronbach’s alpha coefficient for general research anxiety scale

Number of items Cronbach’s alpha coefficient

40 0.93
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According to Table 2, questions have not the same vari-
ance and do not enjoy the same status. Cronbach's alpha val-
ue after removing each question also shows that removing 
the statement will not lead to significant increase in reliabil-
ity and reliability for 40 items after removing the distorted 
questionnaire, is equal to 0.87.

4. Discussion

Given the high prevalence of research anxiety in the stu-
dent population, it seems necessary to have a comprehensive 
scale to measure this disorder. Therefore, the findings are 
discussed based on research goals. The first objective was 
to examine the factor structure of research anxiety scale; the 
factor analysis showed that he items such as (When choos-
ing the subject, I have the pleasant peace of mind), (I do 
not worry about choosing the appropriate subject for the 
research study), (For selecting a supervisor, I feel appre-
hension and doubt), (During talks with the supervisor, I am 
relaxed), (I think, I feel relief when writing a research proj-
ect), (In preparing my research plan, I am very relieved), (If 
I could design my research well, I will feel confidence), (If I 
plan to defend my research, I will feel relaxed), (In the case 
of my statistical work, I have no fear and apprehension), (I 
think my sample is not effective),(I'm sure in preparing my 
research, I have a good feeling), (I am worried when con-
ducting my statistical analysis work, I suffer from insomnia) 
loaded no factor after the rotation, and they were excluded as 
inappropriate items. 

The second objective of the research was psychometric ex-
amination (validity, reliability, normality) of research anxiety 
scale. It was found that the questionnaire supports only one 
factor since 34 questions from 40 questions are focused on 
the first factor. Also, according to Klein (2001), the best situ-
ation in a test is that the test measures only one variable, and 
to ensure this, the test was conducted with many questions 
and the correlations between questions were factor analyzed. 
The questions that had an overall load on the factor were se-
lected for the test. According to the results and theories about 
self-esteem [58-62], anxiety and stress may be associated 
with different forms of self-esteem. Therefore, in this re-
search, the relationship of this variable with self-esteem was 
evaluated as an indicator of validity. The correlation coeffi-
cient suggests that the more is the research anxiety, the lower 
will be the self-esteem in students. Also according to studies 
in the field of anxiety [63-65] and the relationship of anxiety 
with each other [66], the Spielberger State-Trait Inventory 
has a significant positive correlation with research anxiety; 
this correlation is also confirmed in our study confirms.

To investigate the norm, the t and z equivalent scores of 
raw scores on the anxiety scale were investigated. By con-

verting the raw scores to percentile ranks, Z score and T 
scores, it was possible to interpret the test scores of research 
anxiety. Generally, anxiety refers a complex combination of 
negative emotional reactions such as anxiety, fear, and panic 
[3]. The results of this study can be used to identify students 
with research anxiety. Moreover, this study contributes to the 
literature since there is no separate subject of study for the 
diagnosis of anxiety in our country. Suggested that in future 
studies increasing sample size and done on students other 
universities. Until be more representative the demographics 
specifications sample of limitations  this study Self-reporting 
of participants and reliance of the responses to the feelings of 
people at the moment of accountability.
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اهداف هدف از این مطالعه، ساخت و اعتباریابی مقياس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. 
مواد و روش ها روش پژوهش حاضر، از نوع هم بستگی بود و جامعه پژوهش آن را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی 
مشهد در سال تحصيلی 94ـ1393 تشکيل می دادند. مقياس تهيه شده این مطالعه، در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد: در مرحله اجرای 
مقدماتی، ابتدا ابزار روی صد نفر از دانشجویان با روش نمونه گيری دردسترس اجرا شد. سپس در مرحله اجرای نهایی، ابزار روی چهارصد نفر 
از دانشجویان اجرا شد که با روش نمونه گيری سهميه ای برحسب جنسيت و رشته تحصيلی انتخاب شده بودند. داده ها، به کمک نسخه بيستم 
نرم افزار آماری SPSS و با روش تحليل عاملی تحليل شد. روایی مقياس، ازطریق شيوه های داوری متخصصان و روایی هم گرا و واگرا و تحليل 

عاملی و همچنين پایایی مقياس، با کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به دست آمد.
یافته ها یافته ها نشان داد که تحليل عاملی، تنها از یک عامل حمایت می کند. درنهایت، چهل عبارت انتخاب شد که روی هرعبارت حداقل بار 
عاملی، 0/3 داشت. روایی هم گرا و واگرای ابزار، ازطریق مطالعه هم بستگی با آزمون های اضطراب حالت و صفت اشپيل برگر و عزت نفس کوپر 
اسميت بررسی شد. ميزان هم بستگی بين عزت نفس و اضطراب از پژوهش، 0/63- و ميزان هم بستگی بين اضطراب حالت و صفت اشپيل برگر و 
اضطراب از پژوهش، 0/65 مشاهده شد. پایایی مقياس ازطریق آلفای کرونباخ، 0/87 و از روش بازآزمایی با یک هفته فاصله از اجرای مقدماتی، 

0/76 مشاهده شد. 
نتیجه گیری نتایج نشان داد که مقياس اضطراب از پژوهش، از روایی و پایایی درخورتوجهی برخوردار است و می تواند در بخش تحقيقاتی و 

مشاوره ای به کار گرفته شود.

کلیدواژه ها: 
اضطراب از پژوهش، 

دانشجو، اعتباریابی

تاریخ دریافت: 26 شهریور 1395
تاریخ پذیرش: 15 دی 1395
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ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان

فاطمه غالمی بورنگ1، *بهروز مهرام2، حسین کارشکی3

مقدمه

اضطراب به حالتی در فرد اشاره می کند که به موجب آن، وی 
آینده،  در  وحشتناک  رخدادی  وقوع  درباره  معمول  بيش ازحد 
نگران و تنيده و ناراحت است ]2 ،1[. در تعریف این سازه، به 
مانند  از دیگر واکنش های احساسی منفی،  ترکيب پيچيده ای 
اطمينان نداشتن   .]3،  4[ شدهاست  اشاره  نيز  ترس  و  نگرانی 
فرد به توانایي خود در کنترل احساس ها و واکنش هاي اضطرابي 
پيامدهاي  ازجمله  شایسته،  به نحو  زندگي  تکاليف  اداره  نيز  و 
آسيب زاي اضطراب قلمداد مي شود ]5[. حضور در محيط هاي 
آموزشي، همواره براي بسياري از دانشجویان، با تجربه سطوح 
از مهم ترین  یکي  اضطراب،  است.  اضطراب همراه  از  گوناگوني 
متغيرهاي روان شناسي در محيط هاي آموزشي محسوب مي شود 

پژوهشی1،  اضطراب  از:  است  عبارت  آن  انواع  مهم ترین  و   ]6[
اطالعاتی4،  اضطراب  اینترنتی3،  اضطراب  رایانه ای2،  اضطراب 
اضطراب کتابخانه ای5، اضطراب ریاضی و آمار6، اضطراب امتحان7 
مسائل  با  دانشگاه ها،  در  دانشجویان   .]7[ نگارش8  اضطراب  و 
جدیدی روبه رو می شوند که نياز به استقالل در پژوهش، یکی 

1. Research anxiety
2. Computer anxiety
3. Internet anxiety
4. Information anxiety
5. Library anxiety
6. Math anxiety & statistics anxiety
7. Test anxiety
8. Writing anxiety
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از آن هاست. احساس اطمينان دانشجو دربرابر توانایی  و تصور از 
مهارت های پژوهشی اش، از مهم ترین عوامل در مواجه با پژوهش 
است ]8[؛ زیرا پژوهش، یکي از اساسي ترین ابزار توليد و گسترش 
علوم محسوب مي شود ]10 ،9[. همچنين، یکی از هدف ها و 
انگيزه های سازمان ها و نظام های آموزشی در هر جامعه، تربيت و 
پرورش انسان هایی توانا در امور پژوهشی و تحقيقی است ]11[. 
ميان ترقي علمي هر جامعه با ميزان پژوهش و تحقيقي که در 
نبوِد  دارد.  وجود  مستقيمي  ارتباط  مي شود،  انجام  جامعه  آن 
توجه و تالش جدي به انجام فعاليت هاي تحقيقي، به رکورد و 
عقب ماندگي در آن رشته علمي منجر مي شو د ]12[. ریشه این 
فعاليت هاي تحقيقي در آموزش عالي، بيشتر در دانشگاه هاست 
علوم  نوآوري  و  توسعه  در  مهمي  نقش  دانشگاه ها   .]13-15[
دارند ]16[ و با ایجاد جّوي مناسب، بر آرامش روحي و رواني 

دانشجویان تأثير مي گذارند ]17[.

مطالعات نشان مي دهد که پژوهش با موانع بازدارنده اي مواجه 
است که از توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي جلوگيري مي کند ]18[. 
یکي از مهم ترین موانع فردي پژوهش، »اضطراب از پژوهش« 
پریشاني  و  ترس  احساس  هرگونه  پژوهش،  از  اضطراب  است. 
درطول فرایند توليد علم، از انتخاب موضوع تا انتشار آن است و 
حتي بازخورد هایي را دربرمي گيرد که پس از انجام مطالعه، ازسوي 
جوامع علمي دریافت مي شود ]19[ و ممکن است بر تمام حواس 
دانشجو در زمينه محتواي دروس تأثير بگذارد. اضطراب پژوهش، 
اضطراب هاي  شامل  که  مي شود  محسوب  چندبُعدي  پدیده اي 

کتابخانه اي و آمار و فرایند پژوهش است ]20[.

بولين، لی، گلنمای و یون9 اضطراب پژوهش را بخشی از نگرش 
پژوهش می دانند ]21[. کنکمن و یولکن و یوکوز10 در مقاله شان، 
اضطراب از پژوهش را شامل سه عامل می دانند: عوامل موقعيتی 
پایين در  (دانش و تجربه قبلی) و عوامل هدف دار (عزت نفس 
زیست محيطی  عوامل  و  پژوهش)  و  آمار  و  ریاضی  با  درگيری 
آنان،  دیدگاه  از  قوميت).  و  جنسيت  سن،  یادگيری،  (سبک 
عالئم و نشانه های اضطراب عبارت است از: لرزش، عرق کردن، 
سردرگمی، تپش قلب شدید، اشکال در تنفس، خستگی مداوم، 
رفتار اجتنابی و عصبانيت ]22[. آکولتکين11 در مطالعه خود، 
نداشتن اعتمادبه نفس، احساس نگرانی در حين انجام پژوهش، 
عصبی شدن و تمایل نداشتن به انجام پژوهش را از رفتارهای ناشی 

از اضطراب پژوهش می داند ]23[.

افراد،  از  باوجوداین، تحقيقات نشان داده که درحدود نيمی 
امر  همين  و  ندارند  را  الزم  آگاهی  پژوهش  انجام  نحوه  درباره 

9. Bolin, Lee, GlenMaye, & Yoon
10. Konokman, Yelken, & Yokuş
11. Akcoltekin

می تواند اضطراب آنان را تشدید کند ]24[. همچنين، دانشجویان 
به طورمعمول به انجام کار های تحقيقاتی تمایل دارند؛ اما عواملی 
می تواند بر اضطراب آنان در فرایند پژوهش اثرگذار باشد و باعث 
کاهش عملکرد و بهره وری آنان شود. ازجمله عواملی که می تواند 
بر اضطراب پژوهش تأثير بگذارد، عبارت است از: نداشتن تجربه 
دانش   ،]26[ اینترنتی  سواد  کمبود   ،]25[ پژوهش  زمينه  در 
مهارت های  فقدان   ،]27،  28[ تحقيق  روش  و  آمار  محدود 
 ،]29[ انگليسی  زبان  بر  اندک  تسلط  و  کتابخانه ای  اطالعاتی 
نداشتن مدیریت زمان به ویژه در دوره کارشناسی ارشد ]30[ و 
شرایط کاری نامناسب ]31[، تمرکز بيشتر بر اتمام دوره و گرفتن 
نمره ای خوب ]32[، کمبود مهارت های پژوهشی ]35-33[ و 

مقطع تحصيلی ]37 ،36[.

در داخل و خارج کشور، اضطراب از پژوهش موضوع برخی 
پژوهش ها بوده است. ازجمله پژوهش های داخل کشور، می توان 
همچنين،  کرد.  اشاره   ]33[ دیدگاه  و  عرفان منش  مطالعه  به 
ازجمله مطالعات خارج از کشور، عبارت است از: ِمرس12 ]20[، 
اینبيندر13   ]23[ آکولتکين   ،]22[ یوکوز  و  یولکن  و  کنکمن 
 ،]39[ کاواکامی15   ،]29[ هارسل گاندی14  و  برینکمن   ،]38[
هيگينز و کوترلينک16 ]39[، ساراسلگيو17 ]40[، کاراکر18 ]41[، 

تریمارکو19  ]42[ وگملچ و ویلک و  لوریچ20 ]43[.

بررسی  هدف  با  پژوهشی   ،(2006) کوترلينک  و  هيگينز 
عوامل مرتبط با اضطراب پژوهشی اعضای هيئت علمی دانشگاه ها 
انجام دادند. نتایج پژوهش آنان، نشان داد که اضطراب پژوهش 
هم بستگی متوسطی با رتبه علمی، مدت اشتغال در آموزش عالی، 
با سن  آموزش و تجربه روش های پژوهش و هم بستگی کمی 
رگرسيون  تحليل  نتایج  دارد. همچنين،  آمار  آموزش  تجربه  و 
چندگانه نشان داد که آماده سازی آموزشی اعضای هيئت علمی 
در آموزش عالی و محيط حرفه ای، می تواند ميزان 0/48 از وایانس 

مربوط به اضطراب پژوهش را تبيين کند ]44[.

اضطراب پژوهش، به عنوان سازه ای چندبُعدی از عوامل فردی 
ابعاد  مطالعه  می شود.  شناخته  پژوهشگران  عملکرد  بر  مؤثر 
راهگشای  می تواند  یکدیگر،  با  آن ها  درونی  روابط  و  سازه  این 

12. Merç
13. Einbinder
14. Brinkman & Hartsell-Gundy
15. Kawakami
16. Higgins & Kotrlik
17. Saracaloğlu
18. Kracker
19. Trimarco
20. Gmelch, Wilke, & Lovrich
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پژوهش های دیگر و گسترش دانش سازمان یافته در این حيطه 
و وسيله ای برای ارتقای سطح پژوهشی دانشجویان باشد. این 
امر، به شناسایی اجزای تشکيل دهنده و ساختار درونی این سازه 
وابسته است. افزون براین، هيچ ابزاری فارغ از تأثير عوامل فرهنگی 
ابزاری  که  داد  نشان  پيشين،  مطالعات  اینکه  باتوجه به  نيست. 
وجود  دانشجویان  پژوهش  از  اضطراب  سنجش  برای  مناسب 
ندارد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ساختار عاملی 
برای سازه اضطراب از پژوهش و طراحی پرسش نامه ای برای آن 
و ساخت ابزاری برای سنجش ميزان این ویژگی در دانشجویان 
دوره کارشناسی ارشد انجام شد. براین اساس هدف این مطالعه، 
بررسی ساختار عاملی مقياس اضطراب از پژوهش و ویژگی های 

روان سنجی آن بود.

روش

پژوهش های  بود.  هم بستگی  نوع  از  حاضر،  پژوهش  روش 
آن ها  هدف  که  می شود  گفته  پژوهش هایی  به  هم بستگی، 
هم بستگی  آماره های  از  استفاده  با  متغير ها،  بين  رابطه  کشف 
نيز  آزمون  تحليل  و  ساختن  در  هم بستگی،  آماره های  است. 
به طوروسيعی به کار برده می شود ]45[. این مطالعه را باتوجه به 
هدفش که ساخت ابزار است، می توان روش آزمون سازی دانست 
]46[. جامعه این مطالعه را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (شامل 1031 نفر زن و 843 نفر 
مرد) تشکيل دادند که در سال تحصيلی 94-1393، به تحصيل 

مشغول بودند.

در مطالعه حاضر، معيار ورود آزمودنی ها عبارت بود از: تحصيل 
در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 
تحصيلی 94ـ1393 و دفاع نکردن از پایان نامه تحصيلی در زمان 
انجام پژوهش. پرسش نامه های چهارصد نفر (0/55 زن و 0/45 
مرد) تحليل شد. ميانگين سنی نمونه ها، 27 با انحراف معيار 4/08 
(جدول  بود  ارشد  کارشناسی  آزمودنی ها،  تحصيالت  سطح  و 
شماره 1). برای مطالعه مقدماتی، ابتدا پرسش ها در نمونه اوليه ای 
با حجم یک صد نفر و به شيوه دردسترس اجرا شد. سپس برای 
اجرای نهایی، نمونه ای به حجم چهارصد نفر و به صورت سهميه ای 
انتخاب شد. گفتنی است که برای محاسبه حجم نمونه مناسب، 

فرمول کوکران به کار رفت ]47[.

در این پژوهش، برای تجزیه وتحليل داده های جمع آوری شده، 
ضرایب  انحراف معيار،  واریانس،  ميانگين،  آماری،  روش های 
هم بستگی، آلفای کرونباخ و تحليل عوامل و برای تحليل داده ها، 

نسخه بيستم نرم افزار آماری SPSS به کار رفت.

n= Nt2s2

Nd2+t2s2

n= 1874×3/30×97
1874×1/452+3/302×97

در این فرمول، حجم جامعه آماری (N) برابر با 1874، واریانس 
در اجرای مقدماتی (s2) برابر با 97، خطا یا فاصله چشم پوشيدنی 

(d) برابر با 1/45و z با آلفای 0/001 برابر با 3/30 بود.

از  واگرا،  و  هم گرا  روایی  بررسی  به منظور  مطالعه  این  در   
اضطراب  پرسش نامه  و  اسميت  کوپر  عزت نفس  پرسش نامه 

اشپيل برگر استفاده شد.

پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت21 

در سال 1954، راجرز و دیموند22 این پرسش نامه را طراحی 
کردند. این مقياس، 58 ماده دارد که به صورت خودگزارشی و مداد 
و کاغذی است و هشت ماده دروغ سنج دارد. شيوه نمره گذاری 
این مقياس به صورت صفر و یک است. ضریب آلفای این مقياس، 
0/82 و ضریب پایایی بازآزمایی آن، 0/78 گزارش شده است. 
ایرانی  دانشجویان  و  دانش آموزان  روی  را  ابزار  این  ابراهيمی، 
بررسی و ضریب پایایی آن را در نمونه دانش آموزی، 0/80 و در 
نمونه دانشجویی، 0/85 گزارش کرد ]48[. همچنين، ویژگی های 
روان سنجی پرسش نامه عزت نفس، در پژوهش کوپر اسميت و 
کهلر تأیيد شده است. در پژوهش شریفی و قاسمی داوری، ضریب 
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، برابر با 0/85 و روایی، برابر با 

0/71 به دست آمد ]49[. 

23)STAI( پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر

 ،1970 سال  در  که  است  اشپيل برگر  ابزار،  این  سازنده 
نخستين فرم آزمون صفت و حالت را ارائه و در سال 1983، فرم 
تجدیدنظرشده آن را معرفی کرد ]50[. پرسش نامه حالت و صفت 
اشپيل برگر، چهل عبارت خودگزارشی دارد که بيست گزینه اول، 
حالت و بيست گزینه دوم، صفت اضطراب فراگير را می سنجد. این 
مقياس، از ميزان اعتبار و پایایی فراوانی برخوردار است ]51[. در 
این تحقيق، از مقياس حالت استفاده شده است. این پرسش نامه 
بيست ماده دارد که هرکدام از آن ها قابليت تخصيص ارزشی را در 
دامنه یک تا چهار دارد. براین اساس، (1) خيلی کم، (2) کم، (3) 
زیاد و (4) خيلی زیاد نمره گذاری می شود. برای ماده های یک تا 
بيست هریک از برگه های حالت و صفت، حداقل بيست و حداکثر 
هشتاد نمره درنظر گرفته می شود؛ بنابراین، نمره هر آزمودنی در 

هر فرم، بين بيست تا هشتاد قرار خواهد گرفت.

صادقی (1383)، ضریب پایایی این مقياس را برای مقياس 
برای مقياس صفت، 0/90 گزارش کرده است  و  حالت، 0/93 

21. Cooper Smith Self Esteem Inventory
22. Rojers & Dymund
23. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory
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و  اشپيل برگر  پرسش نامه  فراوان  هم بستگی  همچنين،   .]52[
آزمون اضطراب کتل با فرض روایی مناسب آزمون اضطراب کتل، 
0/93 و مثبت و معنادار است. در پژوهش مهرام (1373) و پناهی 
(1372) نيز، این ابزار از روایی و پایایی چشمگيری برخوردار بوده 
است ]54 ،53[. در خارج از کشور نيز، مارتيو و بکر24 (1992) و 
اشپيل برگر و گاروش25 (1983) روایی و پایایی مناسبی برای ابزار 

گزارش کرده اند ]56 ،55[. 

برای ساخت و سنجش روایی و پایایی پرسش نامه اضطراب از 
پژوهش، مراحل زیر انجام شد:

از مفاهيم مهمی تهيه شد که  1. در مرحله اول، سياهه ای 
به نحوی با مفاهيم اضطراب درارتباط بود و قابليت مطرح شدن 
در پرسش نامه را داشت. مفاهيم مهم، پس از بررسی گسترده تمام 
مقاله ها، پایان نامه ها و کتاب های مرتبط به اضطراب از پژوهش، 
مرتبط  موضوع های  و  کتابخانه ای  اضطراب  اینترنتی،  اضطراب 
نشانه های  مجموعه  همچنين،  شد.  تهيه  سياهه  و  استخراج 
اضطراب براساس DSM-5 شناسایی و با 46 نفر از دانشجویان 
شناسایی  برای  افزون براین،  شد.  مصاحبه  تکميلی  تحصيالت 
از  نفر  پنج  با  پژوهش،  با  مواجهه  از  اضطرابی حاصل  نشانگان 
مشاوران مرکز مشاوره و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 

مصاحبه شد.

2. در این مرحله، پس از استخراج نشانگان و عالئم اضطرابی 
و  طبقه بندی  نظام های  و  تخصصی  متون  بررسی  از  حاصل 
مصاحبه با روان شناسان و مشاوران دانشگاه فردوسی مشهد و خود 
دانشجویان، داده ها واکاوی و نشانگان مشابه ترکيب  و تکراری ها 
حذف شد. درنتيجه، سياهه اوليه شامل مفاهيمی مهم که قابليت 

24. Marteau & Bekker
25. Spielberger & Gorsuch

طرح در پرسش نامه را داشت (شصت مفهوم)، طراحی و با هدف 
داوری اوليه، برای پنج نفر از متخصصان موضوعی ارسال شد.

براساس  پرسش نامه  گویه های  طراحی  مرحله،  این  در   .3
مفاهيم تأیيدشده آغاز شد. بر این اساس، هریک از مفاهيم مهمی 
که متخصصان تأیيد کرده بودند، در قالب یک یا چند گویه بيان 
شد. درنهایت، تمام مفاهيم مهم در قالب گویه های پرسش نامه 
قرار گرفت و پرسش نامه اوليه، با 52 عبارت و مبتنی بر عالئم 
تنظيم شد که در موقعيت های مختلف  اضطراب  نشانه های  و 
از:  بود  عبارت  پژوهشی  موقعيت های  است.  متجلی  پژوهش 
فکرکردن یا آماده شدن برای انجام پژوهش، انتخاب موضوع یا 
مسئله، انتخاب استاد راهنما، نگارش طرح پژوهش، مراجعه به 
از  انجام پژوهش و دفاع  از طرح پژوهش،  گروه پژوهش، دفاع 

گزارش پژوهش.

4. در این مرحله، سياهه آماده شده به صورت دردسترس به 
سی نفر دانشجوی کارشناسی ارشد ارائه شد تا پرسش نامه را 
مطالعه و فهم خود را از گویه ها بيان کنند. بدین ترتيب، نکته های 
مبهم ازطریق دانشجویان تا حدامکان شناسایی و اصالح شد. 
انجام مطالعه مقدماتی  به منظور  اوليه  براین اساس، پرسش نامه 
آماده شد. برای امتياز بندی هر گویه، نمره ای در دامنه یک تا 
چهار (خيلی کم، کم، زیاد و خيلی زیاد) درنظر گرفته شد. برای 
جمع آوری داده های جمعيت شناختی (دموگرافيک)، ویژگی هایی 
ازاین دست مطرح شد: جنسيت، سن، رشته تحصيلی، وضعيت 
تعداد  تحقيق،  روش  درس  گذراندن  تحصيلی،  معدل  تأهل، 
تحصيلی  رشته  ارتباط  و  تحقيق  مرتبط با  گذرانده  واحدهای 
کارشناسی با تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد، وضعيت اشتغال 

و بومی بودن یا نبودن.

5. مطالعه با اجرا روی یک صد نفر از دانشجویان کارشناسی 
ارشد انجام شد. این دانشجویان، به روش نمونه گيری دردسترس 

جدول 1. نمونه بررسی شده برحسب جنسيت و رشته تحصيلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد نمونهدانشکدهردیف
جنسیت

مردزن

241410الهیات و معارف اسالمی1

634320ادبیات و علوم انسانی2

442618علوم اداری و اقتصادی3

29227علوم تربیتی و روان شناسی4

774928علوم6

972770مهندسی8

633825کشاورزی10
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انتخاب شده بودند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی گویه های 
دارای هم بستگی پایين با نمره مجموع گویه ها و بررسی دوباره 
و اصالح آن ها بود. مالک انتخاب پرسش های نامناسب در این 
مرحله، برش ارزش هم بستگی نمره عبارت با مقياس در ارزش 
0/3 بود. ميزان پایایی ازطریق آلفای کرونباخ در این مرحله و 

برای کل آزمون، برابر با 0/93 مشاهده شد.

6. در مرحله نهایی، پرسش نامه اصالح شده روی چهارصد نفر 
از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. 
رشته های  براساس  سهميه ای  نمونه گيری  روش  به  افراد،  این 

تحصيلی و جنسيت انتخاب شده بودند (جدول شماره 1).

انجام تحليل عاملی، مناسب بودن  به منظور تحليل داده ها و 
(جدول  شد  بررسی  بارتلت  و   KMO شاخص  ازطریق  داده ها 
شماره 2). همچنين مالک استفاده از عبارت ها، مشاهده ارزش 
هم بستگی هر پرسش با نمره کل بود. پرسش هایی که ضریب 

هم بستگی آن ها با نمره کل مقياس، کمتر از 0/3 بود، از مجموعه 
پرسش ها حذف شد و بقيه پرسش ها، برای اجرای تحليل عاملی 
انتخاب شد. در این مرحله، دوازده سؤال حذف شد (جدول شماره 
4). برای تعيين این موضوع که مجموع پرسش های تشکيل دهنده 
آزمون اضطراب از پژوهش از چند عامل تشکيل شده است، سه 
نسبت  و  عامل ها  ویژه  ارزش  است:  قرارگرفته  مدنظر  شاخص 
واریانس تبيين شده هر عامل و نمودار چرخش یافته ارزش های 

ویژه (اسکری)26 (جدول شماره 3).

یافته ها

تعداد  باتوجه به  را  عامل  یازده  می توان  که  داد  نشان  نتایج 
استخراج  نمودار سنگ ریزه ای  و  از یک  بيشتر  ویژه  ارزش های 
کرد (تصویر شماره 1). برای تفکيک و استخراج بهتر عوامل، 

26. Scree

جدول 2. شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای مقياس اضطراب از پژوهش

آزمون بارتلت

آزمون KMOسطح معنی داریدرجه آزادیکای دو

3627/627800/0010/88
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جدول 3. بارهای عاملی پرسش های مقياس اضطراب از پژوهش

بار عاملیمحتوای گویهشماره گویه

0/42هرگاه فکر می  کنم که باید طرحی تدوین کنم، عصبی و آشفته می شوم.1

0/42با اندیشیدن به کارهایی که باید برای انجام پژوهشم انجام دهم، بی خوابی به سراغم می آید.2

0/49هنگامی که به جمع آوری مطالب پژوهشم فکر می کنم، دچار اغتشاش ذهنی می شوم.3

0/56درباره ناتوانی از انجام دادن پژوهش، زیاد فکر می کنم.4

0/38هرگاه به انجام کاری پژوهشی فکر می کنم، احساس امیدواری می کنم.5

0/31در انتخاب موضوع مناسب، هیچ نگرانی و دلهره ای ندارم.6

0/45از فکرکردن مداوم به انتخاب موضوع، دچار سردرد می شوم.7

0/37چنانچه متوجه شوم که موضوعم تکراری است، بیش ازحد معمول نگران خواهم شد.8

0/33از اینکه باید زیاد به استاد راهنما مراجعه کنم، عصبی می شوم.9

0/36از اینکه نتوانم طرح )پروپوزال( را در زمان مناسب تحویل دهم، دلهره دارم.10

0/44در هنگام گفت وگو با استاد راهنما، صدایم می لرزد.11

0/31سعی می کنم از موقعیت هایی دوری گزینم که مرا به انجام پژوهش وادار می کند.12

0/47فکر می کنم در هنگام جست وجو برای پیشینه نظری و تحقیقات انجام شده قبلی، احساس آشفتگی به من دست خواهد داد.13

0/48از اینکه چه کسانی داوران پایان نامه ام شوند، احساس دلهره می کنم.14
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باتوجه به قدرت تبيين  اما  از چرخش واریماکس استفاده شد؛ 
دو  این  است.  عامل  استخراج شدنی  دو  تنها  از 5درصد،  کمتر 
تبيين می کند.  را  واریانس کل  عامل درمجموع، 27/63درصد 
بدین ترتيب، درحدود 21/72درصد واریانس را تنها، عامل نخست 
تبيين می کند. همچنين، یافته ها بيانگر آن است که 34 پرسش 
از 40 پرسش، بر عامل نخست و بار عاملی شش پرسش، بر دو 
عامل متمرکز است؛ بنابراین، باتوجه به ماتریس اصلی عاملی و 

بارهای مربوط، تمام پرسش های پرسش نامه در قالب یک عامل 
درنظر گرفته شد.

از دیدگاه کالین (1380)، بهترین وضعيت در آزمون آن است 
که تنها، یک متغير را اندازه بگيرد و برای اطمينان از این موضوع، 
آزمونی با پرسش های زیاد اجرا و هم بستگی های بين پرسش ها 
تحليل عاملی شود. در این وضعيت، پرسش هایی که روی عامل 

بار عاملیمحتوای گویهشماره گویه

0/54فکر می کنم از شدت نگرانی درباره دفاع از طرحم، دچار گرفتگی عضالنی شوم.15

0/46حتی هنگامی که به موضوعم مسلط هستم، احساس دلهره و دل شوره خواهم داشت.61

0/48نگرانم هنگام ارائه طرح پژوهشم، فشارم بیفتد.17

0/51فکر می کنم وقتی بخواهم از طرح پژوهشم دفاع کنم، دچار بی خوابی می شوم.18

0/37نگرانم در هنگام ارائه طرح پژوهشم، دچار لرزش صدا شوم.19

0/30هنگامی که کار پژوهشی ام را انجام می دهم، احساس ناتوانی می کنم.20

0/36هرگاه تصمیم می گیرم که پژوهشی را انجام دهم، احساس می کنم که از جمع دوستان و اطرافیان فاصله گرفته ام.21

0/40فکر می کنم حتی اگر کار پژوهشی ام را به خوبی انجام دهم، بازهم احساس خواهم کرد که کارم چندان ارزشمند نیست.22

0/47چنانچه نمونه ام جواب مدنظر را ندهد، عصبی خواهم شد.23

0/45ترسم از این است که نگرانی بیش ازحد قبل از شروع جلسه دفاع، مرا دچار دل به هم خوردگی کند.24

0/35امیدوار نیستم که در نگارش گزارش پژوهشی ام، موفق باشم.25

0/61نگرانم قبل از شروع جلسه دفاع، احساس بی قراری به من دست دهد.26

0/57اطمینان دارم در هنگام نوشتن پیشینه، دچار بی خوابی می شوم.27

0/57فکر می کنم باوجود تالش فراوان، نخواهم توانست هنگام ارائه گزارش پژوهشم، تمرکز حواس داشته باشم.28

0/54می دانم از فکر اینکه نمره ای کم در جلسه دفاع بگیرم، عصبی خواهم شد.29

0/61فکر می کنم در جلسه دفاع برای پاسخ دادن به پرسش های داوران، احساس ناتوانی به من دست خواهد داد.30

0/65نگرانم هنگام ارائه گزارش پژوهش، دچار لرزش صدا شوم.31

0/64گمان می کنم هنگام دفاع، دچار تپش شدید قلب خواهم شد.32

0/56درباره شکست در جلسه دفاع زیاد فکر می کنم.33

0/61فکر می کنم در هنگام ارائه گزارش پژوهشم، چهره ام سرخ شود.34

0/61نگرانی بیش ازحدم درباره انتخاب موضوع، مرا دچار کم اشتهایی می کند.35

0/40اطمینان دارم به خوبی از گزارش پژوهشم، دفاع خواهم کرد.36

0/37امیدوارم بتوانم طرحم را در زمان تعیین شده، دفاع کنم.37

0/33اینکه نمی دانم چه موضوعی برای پژوهشم انتخاب کنم، احساس سردرگمی به من دست می دهد.38

0/44از فکرکردن درباره طرح پژوهشی ام، دچار سردرد می شوم.39

0/49با خودم فکر می کنم نگرانی زیاد در جلسه دفاع از پایان نامه، مرا دچار حالت تهوع خواهد کرد.40
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کلی بار داشته باشد، برای آزمون انتخاب می شود. همان طورکه در 
جدول شماره 2 مشاهده می کنيد، آزمون بارتلت معنادار شده؛ 

بنابراین، امکان انجام تحليل عاملی وجود دارد.

جدول شماره 3، نشان دهنده چهل عبارتی است که بعد از 
تحليل عاملی، بار عاملی بيش از 0/3 داشته است. گفتنی است که 
دوازده گویه (گویه های 7، 10، 11، 13، 16، 18، 22، 27، 31، 

32، 34 و 35) که بار عاملی آن ها کمتر از 0/3 بود، حذف شد.

برای بررسی روایی آزمون، از تحليل عاملی و داوری متخصصان 
واگرایی مقياس  و  و هم گرایی  استفاده  واگرا  و  روایی هم گرا  و 
و  اسميت  با مقياس های عزت نفس کوپر  پژوهش،  از  اضطراب 
اضطراب حالت و صفت اشپيل برگر بررسی شد. 55 نفر از اعضای 
نمونه، به پرسش نامه های عزت نفس کوپر اسميت و اضطراب حالت 
و صفت اشپيل برگر پاسخ دادند که ميزان هم بستگی با مقياس 
با پرسش نامه  با 0/65 و هم بستگی  برابر  اضطراب اشپيل برگر، 
عزت نفس کوپر اسميت، برابر با 0/63- مشاهده شد. افزون براین، 
از داوری متخصصان استفاده و پرسش نامه به پنج نفر از مشاوران 
مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد داده شد و برخی پرسش ها 

که از گویایی الزم برخوردار نبود، اصالح شد.

برای مطالعه پایایی، از همسانی درونی و ثبات استفاده شد. 
برای همسانی درونی، آلفای کرونباخ و برای ثبات، بازآزمایی با 
یک هفته فاصله زمانی به کار رفت. ميزان پایایی ازطریق آلفای 
کرونباخ، 0/87 و ازطریق بازآزمایی روی 22 آزمودنی با یک هفته 
فاصله از اولين اجرای مقدماتی، 0/76 مشاهده شد. به طورکلی، 
ضریب پایایی آزمون اضطراب از پژوهش برای کل گروه نمونه، 

در حدمطلوب است.

در جدول شماره 4، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس 

اضطراب از پژوهش محاسبه شده است. چنانکه در این جدول 
مشاهده می شود، پرسش ها واریانس یکسان و وضعيت مشابهی 
ندارد و به جز دوازده پرسش، بقيه پرسش ها هم بستگی مناسبی 
با مقياس اضطراب از پژوهش دارد. مقدار ارزش آلفای کرونباخ 
به  عبارت ها  حذف  که  می دهد  نشان  سؤال،  هر  حذف  پس از 
افزایش چشمگير پایایی منجر نشده و ضریب پایایی برای چهل 

پرسش پس از حذف پرسش نامه های مخدوش، 0/87 است.

نمره خامی را که پس از اجرای آزمون به دست می آید، نمی توان 
تفسير کرد. برای اینکه نمره های خام آزمون به درستی تفسير شود و 
وضع نسبی افراد و مرتبه فرد در یک گروه مرجع مناسب، مشخص 
مرجع  گروه  یا چند  کارکرد یک  به  را  نمره های خام  باید  شود، 
مربوط ساخت که به اصطالح »نرم« ناميده می شود. در این پژوهش، 
باتوجه به ماهيت نمره گذاری پرسش نامه براساس طيف ليکرت، نرم 
الزم به صورت نمره های استاندارد و رتبه درصدی نمایش داده شد.

بحث 

اضطراب، حالتی است که فرد بيش ازاندازه درباره وقوع رخدادی 
وحشتناک در آینده، نگران و تنيده و ناراحت است ]2 ،1[. این 
حالت، به ترکيب پيچيده ای از واکنش های احساسی منفی، مانند 
نگرانی و ترس اشاره دارد ]3[ هدف از مطالعه حاضر، ساخت و 
هنجاریابی پرسش نامه اضطراب از پژوهش در دانشجویان دانشگاه 
فردوسی مشهد بود. باتوجه به شيوع فراوان اضطراب از پژوهش 
در جمعيت دانشجویان، وجود مقياسی جامع برای سنجش این 
اختالل باتوجه به هنجار ضروری به نظر می رسيد. ازاین رو، درباره 

یافته ها برمبنای هدف های پژوهش بحث شد.

هدف اول پژوهش، بررسی ساختار عاملی مقياس اضطراب از 
پژوهش بود. تحليل عاملی پرسش نامه، نشان داد که این دوازده 
گویه های  به عنوان  و  نگرفت  عاملی  بار  چرخش،  پس از  گویه 
آرامش  از  موضوع،  انتخاب  هنگام  (در  شد: 7  نامناسب حذف 
ذهنی برخوردارم)، 10 (از انتخاب موضوعی مناسب برای مطالعه 
استاد  انتخاب  (برای  نمی کنم)، 11  نگرانی  احساس  پژوهشی، 
راهنما، احساس دلهره و تردید دارم)، 13 (در هنگام گفت وگو 
با استاد راهنما، احساس راحتی می کنم)، 16 (فکر می کنم در 
هنگام نگارش طرح پژوهشی، احساس آرامش و آسودگی خواهم 
آسوده خاطرم)،  خيلی  پژوهشم،  طرح  تدوین  (در   18 کرد)، 
22 (اگر بتوانم طرح پژوهشم را به خوبی تدوین کنم، احساس 
پژوهشم  از طرح  بخواهم  اطمينان خواهم کرد)، 27 (چنانچه 

تصویر 1. نمودار اسکری برای عوامل استخراج شده
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جدول 4. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقياس اضطراب از پژوهش

ضریب آلفای کرونباختعداد گویه
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دفاع کنم، احساس آرامش خواهم کرد)، 31 (درباره تحليل کار 
آماری ام، هيچ ترس و دلهره ای نخواهم داشت)، 32 (فکر می کنم 
نمونه ام جواب نخواهد داد)، 34 (اطمينان دارم در تدوین نگارش 
درباره  (نگرانم  و 35  داشت)  خواهم  خوبی  احساس  پژوهشم، 

تحليل کار آماری ام، دچار بی خوابی شوم).

هدف دوم پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی (روایی و 
پایایی و هنجار) مقياس اضطراب از پژوهش بود. برای مطالعه 
روایی پرسش نامه، از تحليل عاملی و روایی هم گرا واگرا و داوری 
متخصصان استفاده شد. در داوری متخصصان، پنج نفر از مشاوران 
مرکز مشاوره روایی را بررسی کردند. روایی سازه، ازطریق تحليل 
عاملی و با استفاده از چرخش واریماکس تحليل شد. نتایج نشان 
عامل حمایت می کند؛  از یک  تنها  داد که پرسش نامه حاضر، 
زیرا 34 پرسش از 40 پرسش، بر عامل نخست متمرکز است. از 
دیدگاه کالین (1380)، بهترین وضعيت در آزمون آن است که 
تنها، یک متغير را اندازه بگيرد و برای اطمينان از این موضوع، 
آزمونی با پرسش های زیاد اجرا و هم بستگی های بين پرسش ها 
تحليل عاملی شود. در این وضعيت، پرسش هایی که روی عامل 

کلی بار داشته باشد، برای آزمون انتخاب می شود.

اضطراب  مقياس  با  هم بستگی  واگرا،  و  هم گرا  روایی  درباره 
حالت و صفت اشپيل برگر، برابر با 0/65 و هم بستگی با پرسش نامه 
عزت نفس کوپر اسميت، برابر با 0/63- مشاهده شد. باتوجه به 
نتایج پژوهش ها ]62-58[ و نظریه هایی که در زمينه عزت نفس 
مختلف  وجوه  با  نگرانی  و  اضطراب  است  ممکن  دارد،  وجود 
ارتباط  این پژوهش  به همين دليل، در  باشد؛  عزت نفس مرتبط 
این متغير با عزت نفس، به عنوان شاخصی از روایی واگرا بررسی 
و عزت نفس،  پژوهش  از  اضطراب  بين  شد. ضریب هم بستگی 
بيانگر آن است که هرچه ميزان اضطراب از پژوهش بيشتر شود، 
ميزان عزت نفس دانشجویان کمتر می شود. همچنين، باتوجه به 
پژوهش های انجام شده در زمينه اضطراب ]65-63[ و ارتباط انواع 
اضطراب با یکدیگر ]66[، این گونه استنباط می شود که مقياس 
حالت و صفت اشپيل برگر با اضطراب از پژوهش، هم بستگی مثبت 
معناداری دارد. همان طورکه نشان داده شده، پژوهش حاضر این 

رابطه را تأیيد می کند.

پایایی این مقياس، ازطریق ضریب همسانی درونی پرسش ها 
و ضریب پایایی بازآزمایی محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ 
برای کل مقياس، 0/87 و ضرایب بازآزمایی برای کل مقياس، 
0/76 مشاهده شد. روایی و پایایی این مقياس، با مقياس اضطراب 
دربرابر پژوهش همسو است؛ به گونه ای که روایی آن ازطریق روایی 
سازه و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ، 0/89 به دست آمده است 
]2[. به طورکلی، این مقياس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار 
است. برای بررسی هنجار، نمره های t و z معادل نمره های خام 
مقياس اضطراب از پژوهش بررسی شد. با تبدیل نمره های خام به 

رتبه درصدی نمره z و t، قابليت تفسير نمره های آزمون اضطراب 
از پژوهش امکان پذیر شد.

نتیجه گیری

از نتایج این پژوهش، می توان برای شناسایی دانشجویان دارای 
اینکه  باتوجه به  مسئله،  این  کرد.  استفاده  پژوهش  از  اضطراب 
آزمودنی مجزا برای تشخيص اضطراب از پژوهش در کشورمان 
از  استفاده  در  است.  جالب توجه  پژوهش  این  در  ندارد،  وجود 
یافته های درخورتوجه پژوهش حاضر، نکته های زیر باید مدنظر 

قرار گيرد:

1. در تهيه جدول های هنجاری، معرف بودن و حجم نمونه، 
از اهميت بسياری برخوردار است؛ بنابراین پيشنهاد می شود در 
پژوهش های آینده، افزون بر افزایش حجم نمونه، دانشجویان دیگر 
دانشگاه ها نيز بررسی شوند تا ویژگی های جمعيت شناختی گروه 

نمونه معرف تر شود؛

از تکميل آزمون  از دانشجویان  2. در این پژوهش، تعدادی 
خودداری کردند که ممکن است ميزان اضطراب از پژوهش آن ها 
درمقایسه با افرادی که گرایش به همکاری داشتند، متفاوت باشد؛

و  مصاحبه  در  شرکت کننده  افراد  خودگزارشی  جنبه   .3
وابسته بودن پاسخ ها به احساس های افراد در لحظه پاسخ گویی، 

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر بود.

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد نویسنده 
اول است که با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد، نگاشته و دفاع 
شد. نویسندگان مقاله، از دانشجویان محترم تحصيالت تکميلی 
دانشگاه فردوسی مشهد به خاطر شرکت در جمع آوری داده های 
این مطالعه و از مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد 
به خاطر همکاری در فرایند مصاحبه و شناسایی عالئم اضطراب 
از پژوهش، قدردانی می کنند. بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، 

تعارض منافع وجود نداشته است.
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پیوست 1. پرسش نامه اضطراب از پژوهش

خیلی زیادزیادکمخیلی کمگویهشماره

هرگاه فکر می  کنم که باید طرحی تدوین کنم، عصبی و آشفته می شوم.1

با اندیشیدن به کارهایی که باید برای انجام پژوهشم انجام دهم، بی خوابی به سراغم می آید.2

هنگامی که به جمع آوری مطالب پژوهشم فکر می کنم، دچار اغتشاش ذهنی می شوم.3

درباره ناتوانی از انجام دادن پژوهش، زیاد فکر می کنم.4

هرگاه به انجام کاری پژوهشی فکر می کنم، احساس امیدواری می کنم.5

در انتخاب موضوع مناسب، هیچ نگرانی و دلهره ای ندارم.6

از فکرکردن مداوم به انتخاب موضوع، دچار سردرد می شوم.7

چنانچه متوجه شوم که موضوعم تکراری است، بیش ازحد معمول نگران خواهم شد.8

از اینکه باید زیاد به استاد راهنما مراجعه کنم، عصبی می شوم.9

از اینکه نتوانم طرح )پروپوزال( را در زمان مناسب تحویل دهم، دلهره دارم.10

در هنگام گفت وگو با استاد راهنما، صدایم می لرزد.11

سعی می کنم از موقعیت هایی دوری گزینم که مرا به انجام پژوهش وادار می کند.12

فکر می کنم در هنگام جست وجو برای پیشینه نظری و تحقیقات انجام شده قبلی، احساس 13
آشفتگی به من دست خواهد داد.

از اینکه چه کسانی داوران پایان نامه ام شوند، احساس دلهره می کنم.14

فکر می کنم از شدت نگرانی درباره دفاع از طرحم، دچار گرفتگی عضالنی شوم.15

حتی هنگامی که به موضوعم مسلط هستم، احساس دلهره و دل شوره خواهم داشت.16

نگرانم هنگام ارائه طرح پژوهشم، فشارم بیفتد.17

فکر می کنم وقتی بخواهم از طرح پژوهشم دفاع کنم، دچار بی خوابی می شوم.18

نگرانم در هنگام ارائه طرح پژوهشم، دچار لرزش صدا شوم.19

هنگامی که کار پژوهشی ام را انجام می دهم، احساس ناتوانی می کنم.20

هرگاه تصمیم می گیرم که پژوهشی را انجام دهم، احساس می کنم که از جمع دوستان و 21
اطرافیان فاصله گرفته ام.

فکر می کنم حتی اگر کار پژوهشی ام را به خوبی انجام دهم، بازهم احساس خواهم کرد که کارم 22
چندان ارزشمند نیست.

چنانچه نمونه ام جواب مدنظر را ندهد، عصبی خواهم شد.23

ترسم از این است که نگرانی بیش ازحد قبل از شروع جلسه دفاع، مرا دچار دل به هم خوردگی 24
کند.

امیدوار نیستم که در نگارش گزارش پژوهشی ام، موفق باشم.25

نگرانم قبل از شروع جلسه دفاع، احساس بی قراری به من دست دهد.26

اطمینان دارم در هنگام نوشتن پیشینه، دچار بی خوابی می شوم.27

فکر می کنم باوجود تالش فراوان، نخواهم توانست هنگام ارائه گزارش پژوهشم، تمرکز حواس 28
داشته باشم.

می دانم از فکر اینکه نمره ای کم در جلسه دفاع بگیرم، عصبی خواهم شد.29

فکر می کنم در جلسه دفاع برای پاسخ دادن به پرسش های داوران، احساس ناتوانی به من 30
دست خواهد داد.

»فاطمه غالمی بورنگ و همکاران. ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان«



90

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانبهار 1396 . دوره 23 . شماره 1
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نگرانم هنگام ارائه گزارش پژوهش، دچار لرزش صدا شوم.31

گمان می کنم هنگام دفاع، دچار تپش شدید قلب خواهم شد.32

درباره شکست در جلسه دفاع زیاد فکر می کنم.33

فکر می کنم در هنگام ارائه گزارش پژوهشم، چهره ام سرخ شود.34

نگرانی بیش ازحدم درباره انتخاب موضوع، مرا دچار کم اشتهایی می کند.35

اطمینان دارم به خوبی از گزارش پژوهشم، دفاع خواهم کرد.36

امیدوارم بتوانم طرحم را در زمان تعیین شده، دفاع کنم.37

اینکه نمی دانم چه موضوعی برای پژوهشم انتخاب کنم، احساس سردرگمی به من دست 38
می دهد.

از فکرکردن درباره طرح پژوهشی ام، دچار سردرد می شوم.39

با خودم فکر می کنم نگرانی زیاد در جلسه دفاع از پایان نامه، مرا دچار حالت تهوع خواهد کرد.40

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
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