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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جنسيت با ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه های دولتی شهر بوشهر
است .روش پژوهش :روش اين پژوهش توصيفی پيمايشی و از نوع همبستگی میباشد .در مجموع  077دانشجو از دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر (وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه خليج فارس (وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری) به شيوه نمونهگيری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانهای
بوستيک ،جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری تی تک متغيّره ،تی مستقل ،من ويتنی ،آزمون همبستگی
پيرسون و آزمون رگرسيون خطی در سطح معناداری ( )P value>7/57مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :يافتهها نشان داد دانشجويان اين دو دانشگاه از اضطراب کتابخانهای پايينتر از سطح متوسط برخوردارند ( )11503و اين
اضطراب فقط در مؤلّفه "عوامل مکانيکی" باالتر از سطح متوسط قراردارد .با مقايسه دانشجويان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در
سطح معناداری  7510تفاوتی از نظر اضطراب کتابخانهای ندارند؛ البته از نظر مقايسه مؤلّفهها ،دانشجويان دختر و پسر فقط از نظر
"عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" تفاوت معناداری دارند.
نتیجهگیري :با بررسی ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان به تفکيک جنسيت ،آنها تفاوتی از نظر نمره اضطراب کتابخانهای
ندارند .در بين مؤلّفههای اضطراب کتابخانهای اين تفاوت فقط در مؤلّفه" عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" ديده شد که انجام
پژوهشهای بيشتری در اين زمينه توصيه میشود.
واژههاي کلیدي :اضطراب کتابخانهای ،جنسيت ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،دانشگاه خليج فارس بوشهر ،دانشجويان.

بررسی رابطه جنسیت با میزان اضطراب کتابخانه ای ...

مقدمه

تا ضمن بررسی ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان

وجود اضطراب در ميان کاربران کتابخانه از جمله نگرانیهايی

دانشگاههای دولتی شهر بوشهر ،وجود رابطه بين متغير جنسيت

است که پژوهشگران حوزه کتابداری و اطالعرسانی درصدد

و اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاههای دولتی شهر

مقابله با آن هستند .برخی از پژوهشگران اين حوزه در

بوشهر را بررسی نمايد.

يافتههای خود به اين نتيجه دست يافتند که از عمده داليلی که

با توجه به پيشينه پژوهش ،به دنبال تعيين مقياس اضطراب

کاربران کتابخانه درخواست يا پرسش خود را برای کتابدار

کتابخانهای ،پژوهشها در اين حوزه نيز گسترش يافت .در

مطرح نمیکنند اين است که از خدمات ارائه شده قبلی کتابدار

ايران نيز در زمينه اضطراب کتابخانهای پژوهشهای بسياری

ناراضی هستند (انوار ،کانداری ،قالف.)2772 ،1

انجام گرفته است؛ از آن جمله خديوی ،عابدی و شعبانی

دانشجويانی که اضطراب کتابخانهای دارند ،فکر میکنند

( )131/به بررسی اضطراب دانشجويان دانشگاه اصفهان در

ساير دانشجويان در استفاده از کتابخانه مهارت دارند در حالی

استفاده از منابع کتابخانهای و منابع الکترونيکی پرداختند.

که فقط آنها در اين زمينه بی تجربه هستند و اين نداشتن

يافتههای آنها نشان داد که ميزان اضطراب کتابخانهای و

مهارت که نزد آنها به نداشتن صالحيت نيز تعبير میشود بايد

اضطراب منابع الکترونيکی دانشجويان اين دانشگاه و ميزان

از ديد سايرين پنهان بماند .آنها همچنين فکر میکنند که اگر

آشنايی آنها با رايانه پايينتر از حد معيار است .همچنين ميان

سوالی پرسيده شود ،ناشی از جهل و نادانی آنهاست (عمران،2

ميزان اضطراب کتابخانهای ،اضطراب منابع الکترونيکی و

 .)2771اين دانشجويان به عالئم و راهنماهای استفاده از

جنسيت دانشجويان هيچ ارتباطی ديده نشده و ميان ميزان

کتابخانه نيز توجه ندارند و اغلب جستجوی خود را ناتمام رها

آشنايی با منابع الکترونيکی و آشنايی با رايانه از نظر جنسيت

میکنند .اين افراد در فرآيند جستجوی اطالعات نيز با

نيز تفاوت معنیداری وجود نداشتهاست.

مشکالت زيادی روبرو خواهند شد که اين امر به اين خاطر

جوکار و طاهريان ( )1310به بررسی و مقايسه ميزان

است که اين افراد قدرت تحليل ،تفکر ،خالقيت و سازماندهی

اضطراب کتابخانهای در بين استفادهکنندگان کتابخانه ميرزای

خوبی ندارند (کولينز و وييل .)2772 ، 3در اين راستا آشنا

شيرازی (دانشگاه شيراز) پرداختند و سپس ميزان اين اضطراب

کردن کاربران با مفهوم اضطراب کتابخانهای و جنبههای

را براساس متغيرهای جنسيت ،مقطع تحصيلی ،رشته (کتابداری

گوناگون آن و بيان اين مطلب که اضطراب امری شايع در ميان

و غيرکتابداری) و نيز استفاده يا عدم استفاده از کتابخانه قبل از

کاربران کتابخانهها به شمار میرود ،باعث میشود کاربران خود

ورود به دانشگاه مورد بررسی قرار دادند .يافتههای اين پژوهش

را در اين احساسات منفی تنها ندانسته و درنتيجه اضطراب

نشان داد که ميانگين اضطراب کتابخانهای در زنان و مردان و

کمتری تجربه کنند (کاراليل .)2770 ،2پژوهشهای زيادی در

نيز افرادی که قبل از ورود به دانشگاه از کتابخانه استفاده

زمينه اضطراب کتابخانهای انجام شده است ،در بين

میکردهاند و آنهايی که استفاده نمیکردهاند اختالف معنیداری

پژوهشهای انجام شده برخی پژوهشگران بيان داشتهاند که بين

نداشت .آنها همچنين در نتايج خود بيان میکنند که اين

اضطراب کتابخانهای و جنسيت افراد رابطه وجود دارد و برخی

معنیدار بودن تنها مربوط به عوامل پذيرا بودن کارکنان و

وجود اين رابطه را تاييد نکردهاند .پژوهش حاضر بر آن است

اعتماد کتابخانهای (اعتماد دانشجويان به کتابدار) بود و در مورد
ساير عوامل موثر بر اضطراب کتابخانهای اختالف معنیداری
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گزارش نشد .حريری ،نعمتیلفمجانی ( )1311اضطراب
کتابخانهای دانشجويان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم
پزشکی ايران را مورد بررسی قراردادند .براساس يافتههای آنها،
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اضطراب کتابخانهای دانشجويان مورد بررسی در حد متوسط

آن ،آنوگبوزی )1110(2با پژوهش خود نشان داد دانشجويانی

بود .همچنين ميانگين اضطراب کتابخانهای در کليهی مقياس

که سطوح باالتری از اضطراب کتابخانهای را تجربه میکنند ،در

های فرعی موانع کارکنان ،موانع عاطفی ،دانش کتابخانهای،

نوشتن طرح پژوهشی خود نيز مشکالت بيشتری را تجربه

راحتی در کتابخانه و موانع مکانيکی نيز در حد متوسط است،

کرده و طرحهای با کيفيت پايينتری ارائه میدهند .بررسی

با اين تفاوت که در مقياس فرعی موانع مکانيکی ،سطح

رابطه خصوصيات فردی دانشجويان و ارتباط آن با اضطراب

اضطراب در طيف باالی حد متوسط قرار دارد .يافتههای

کتابخانهای ،پژوهشی بود که جيائو و آنوگبوزی و

ديلی3

پژوهش تفاوت معنیداری در اضطراب کتابخانهای برحسب

( )1110به آن پرداختند يافتهها نشان داد دانشجويانی که

مقطع و پايهی تحصيلی نشان نداد ،تنها در مقياس فرعی موانع

بيشترين سطح اضطراب کتابخانهای را تجربه میکردند ،دارای

مکانيکی ،مردان به نحو معنیداری نسبت به زنان اضطراب

خصوصيات ذيل بودند :مرد ،جوان ( 11تا  21سال) ،دانشجوی

کتابخانهای بيشتری داشتند .عرفانمنش ،محمدی و ديدهگاه

سال اول ،زبان انگليسی زبان مادری آنها نبود ،به صورت پاره

( )1311به بررسی اضطراب کتابخانهای دانشجويان تحصيالت

وقت يا تمام وقت شاغل بودند و به دليل مشغلههای زياد،

تکميلی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز

مراجعه کمی به کتابخانه داشتند .همچنين از ميان عوامل

پرداختند .طبق يافتههای آنها ،مقايسه ميزان اضطراب

پنجگانه اضطرابزا در مقياس اضطراب کتابخانهای بوستيک،

کتابخانهای دانشجويان زن و مرد حاکی از آن بود که اضطراب

عوامل مکانيکی و عاطفی بيشترين تأثير را در اضطراب

کتابخانهای مردان در تمامی ابعاد آن باالتر از زنان بودهاست.

کتابخانهای دانشجويان مورد بررسی ايفا میکردند .آنوگبوزی و

همچنين مقايسه ابعاد هشتگانه اضطراب کتابخانهای نشان داد

جيائو ( )1111در پژوهشی ديگر رابطه ميان عادتهای

که بعد دسترسی به خدمات بيشترين ،و بعد کارکنان کتابخانه

يادگيری دانشجويان تحصيالت تکميلی و اضطراب کتابخانهای

کمترين تأثير را در اضطراب کتابخانهای دانشجويان داشتهاند.

آنها را مورد بررسی قرار دادند .نتايج پژوهش نشان داد کمبود

همچنين عرفانمنش و بصيريانجهرمی ( )1317به بررسی تاثير

اصرار و پافشاری در يادگيری ،درجه حرارت محيط ،سر و

آموزش مهارتهای سواداطالعاتی بر اضطراب کتابخانهای

صدا ،زمان مطالعه و ميزان تحرک شخص در زمان يادگيری ،از

دانشجويان دانشگاه مااليا پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد

جمله عادتهای يادگيری بودند که رابطه معنیداری با

که آموزش مهارتهای سواداطالعاتی میتواند در کاهش سطح

اضطراب کتابخانهای نشان میدادند .جيائو و آنوگبوزی ()1111

اضطراب کتابخانهای دانشجويان و استفاده موثرتر آنها از منابع

در پژوهش ديگری به اين نتيجه دست يافتند که کاربران دارای

اطالعاتی موثر باشد.

نگرش کمالگرايانه اگر در فرايند جستجوی اطالعات و

در خارج از ايران نيز پس از مطرح شدن پرسشنامه اضطراب

پژوهش کتابخانهای با مشکلی مواجه شوند ،در مقابل احساس

کتابخانهای توسط بوستيک پژوهشهای مختلفی در اين رابطه

اضطراب بسيار شکننده خواهند بود و سطوح باالتری از

به انجام رسيد .مچ و بروکس )111/( 1در پژوهشی اضطراب

اضطراب را تجربه خواهند کرد .جيائو و آنوگبوزی ()1111

کتابخانهای و تعيين تفاوت بين اضطراب کتابخانهای و

همچنين در پژوهشی به بررسی رابطه اضطراب کتابخانهای و

اضطراب وضعی که هر شخص ممکن است در زمان و

ادراک شخصی دانشجويان تحصيالت تکميلی پرداختند .نتايج

موقعيتهای خاصی آن را تجربه کند را مورد بررسی قرار

اين پژوهش نشان داد دانشجويانی که برداشت و ادراک منفی

دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد افرادی که سطح اضطراب

از خود دارند ،بيشتر از سايرين در معرض تجربه اضطراب

کتابخانهای آنها باالتر بود اعتماد به نفس کمتری داشتند .پس از
1 Mech & Brooks
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بررسی رابطه جنسیت با میزان اضطراب کتابخانه ای ...

کتابخانهای هستند .در پژوهش ديگری آنوگبوزی و جيائو

اضطراب کتابخانهای) پرداخت .يافتههای اين پژوهش نشان داد

( )2777رابطه بين به تعويق افتادن تحصيالت دانشگاهی 1و

که مهارتهای سواد اطالعاتی در کاهش اضطراب (اضطراب

اضطراب کتابخانهای در بين دانشجويان کارشناسی ارشد را

وضعی و اضطراب کتابخانهای) موثر میباشد .سپس ،براون،

مورد بررسی قرار دادند .يافتههای اين پژوهش نشان داد که به

وينگارت ،جانسون ،دنس )2772( 2در پژوهش خود دريافتند

طور کلی تعويق دانشگاهی به طور قابل توجهی با اضطراب

که برنامههای آموزشی کتابخانه میتواند بهطور معنیداری

کتابخانهای ارتباط دارد و دانشجويانی که نمره تعويق علمی

سطح اضطراب کتابخانهای و نيز موانع موجود در زمينه

دانشگاهی آنها پايين بود ،اضطراب کتابخانهای بيشتری نيز

پيشرفت دانشگاهی را کاهش دهد .نتايج اين پژوهش نشان داد

نشان میدادند .جيائو و آنوگبوزی ( )2771همچنين رابطه ميان

که دانشجويان پس از شرکت در جلسات آشنايی با کتابخانه،

عادتهای مطالعه دانشجويان کارشناسی ارشد مانند

اضطراب کتابخانهای کمتری نسبت به قبل از شرکت نشان

مهارتهای خواندن ،يادداشتبرداری و مديريت زمان را با

دادند .در پژوهش ديگری توسط جيائو و آنوگبوزی ()2772

اضطراب کتابخانهای آنها مورد بررسی قراردادند .نتايج پژوهش

رابطه ديدگاه دانشجويان کارشناسی ارشد نسبت به رايانه و

نشان داد که رابطه معکوسی ميان عادتهای مطالعه و اضطراب

ميزان اضطراب کتابخانهای آنها بررسی شد .نتايج اين پژوهش

کتابخانهای وجود دارد و افراد دارای سطح مهارتهای مطالعه

نشان داد رابطه معنیداری ميان نگرش منفی کاربران نسبت به

پايينتر ،اضطراب کتابخانهای بيشتری را تجربه میکنند .از

رايانه و اضطراب کتابخانهای آنها وجود دارد يعنی کاربرانی که

سوی ديگر اضطراب کتابخانهای نيز افراد را به استفاده از

نگرش منفی نسبت به رايانه داشتند اضطراب بيشتری از خود

مهارتهای نادرست مطالعه سوق میدهد .پس از آن ،عمران

نشان دادند .از سوی ديگر کاربرانی که ديدگاه مثبتی در مورد

( )2771در پاياننامه دکتری خود به بررسی اضطراب

رايانه داشته و از کار کردن با آن لذت میبردند ،سطوح

کتابخانهای دانشجويان و رابطه آن با اضطراب اينترنتی

پايينتری از اضطراب کتابخانهای را نشان میدادند .کولينز و

پرداخت .در اين پژوهش وجود سطوح گوناگون اضطراب

وييل ( )2772عوامل مرتبط با اضطراب کتابخانهای که

کتابخانهای و اينترنتی در دانشجويان مورد بررسی گزارش و

گرايشهای يادگيرندگان بزرگسال خارج از محوطه دانشگاه به

رابطه معنیدار مثبتی نيز ميان اين دو نوع اضطراب مشاهد شد.

سمت استفاده آموزشی از اينترنت را پيشبينی میکند ،مورد

به بيان ديگر افرادی که اضطراب کتابخانهای بيشتری از خود

بررسی قرار دادند .آنها به اين نتيجه رسيدند که آموزشهای

نشان میدادند سطح اضطراب اينترنتی آنها نيز باالتر بود.

کتابخانهای درباره دسترسی به پايگاهها و دستورالعمل استفاده

کارمن )2772( 2در پژوهش خود به بررسی رابطه بين اضطراب

از کامپيوتر ،درک يادگيرندگان بزرگسال از شايستگیهای خود

کتابخانهای ،اضطراب پژوهشی و اضطراب رايانهای پرداخت.

را بهبود میبخشد و افراد آموزش ديده بهتر می توانند

يافتههای اين پژوهش نشان داد که بين متوسط سطح اين سه

توانايیهای خود را نشان دهند .کوان ،آنوگبوزی و

آلکساندر/

نوع اضطراب ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که برای پژوهشگر

( )2770در پژوهشی رابطه ميان تفکرانتقادی و اضطراب

دور از انتظار بود همچنين بتل )2772( 3در پايان نامه دکتری

کتابخانهای دانشجويان تحصيالت تکميلی را مورد بررسی قرار

خود به بررسی تاثير سواد اطالعاتی بر روی اضطراب (بطور

دادند .يافتههای اين پژوهش نشان داد افرادی که از مهارتهای

کلی حالت های اضطرابی که بروز میکند و به طور خاص

تفکر انتقادی پايينی برخوردارند ،سطوح باالتری از اضطراب
کتابخانهای را تجربه میکنند .بنابراين آموزش مهارتهای تفکر

1 Academic Procrastination
2 Kohrman
3 Battle
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انتقادی میتواند در کاهش اضطراب دانشجويان خصوصا در

کتابخانه در موفقيتشان اذعان داشتند اما به دليل اضطراب

التهام1

کتابخانهای که در برخی از دانشجويان مشاهده شد ،استفاده از

( )2770نيز به بررسی سطح مهارت سواد اطالعاتی ،ارزيابی

کتابخانه برای اين افراد محدوديت پيدا کرده بود .افرادی که

خود فرد از اين مهارت و اضطراب کتابخانهای پرداختند .آنها

اضطراب کتابخانهای را نشان میدادند جز در موارد خاص به

در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند که وقتی سواد

کتابخانه مراجعه نمیکردند .باک و هوزه )2712( 0در پژوهش

اطالعاتی فرد در سطح بااليی است اضطراب مربوط به نبود

خود به بررسی اين موضوع پرداختند که محيط کتابخانهها و

دانش کتابخانهای در سطح پايين میباشد بنابراين

خدمات ارائهشده در آنها تا چه اندازه برای کاربران چندمليتی

دستورالعملهای سواد اطالعاتی سنتی برای کاهش سطح

و چندفرهنگی مناسب بوده و قادر است تا به کاهش اضطراب

اضطراب کتابخانهای دانشجويان غيرمتخصص میتواند موثر

در آنها – به هنگام جستجوی اطالعات مربوط به سالمت-

واقع شود .پس از آن ،جيائو ،آنوگبوزی و ويتوويچ ( 2)2771به

بيانجامد .نتايج پژوهش اين دو نشان داد که اضطراب

بررسی رابطه ميان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دکتری

کتابخانهای میتواند به شکلی معنادار مانع شکلگيری رفتار

علوم تربيتی و اشتباهات استناددهی آنها پرداختند .نتيجه

اطالعيابی صحيح شود .بعالوه کتابخانههايی که به ايجاد

پژوهش آنها نشان داد که رابطه معنیداری ميان اضطراب

محيطهايی کم تنش همت میگمارند میتوانند تجارب

کتابخانهای و اشتباهات استناددهی دانشجويان وجود دارد و

اطالعيابی موفقتر و بهتری را برای کاربران چندفرهنگی فراهم

دانشجويانی که سطح اضطراب باالتری را تجربه میکنند،

نمايند .عزيز و بينت )2712( 1نيز در پاياننامه خود با عنوان

اشتباهات بيشتری در استناددهی پاياننامههای تحصيلی خود

«بررسی اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه داکا» به

مرتکب میشوند .کوان )2771( 3همچنين در پژوهشی به

ارزيابی سطح اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه داکا و

بررسی ماهيت ارتباط بين تفکر انتقادی 2و اضطراب کتابخانهای

تعيين عوامل مؤثر بر آن پرداخت .يافتههای اين پژوهش نشان

يافتههای اين پژوهش وجود اين ارتباط را تاييد کرد .همچنين

داد که عوامل مؤثر بر اضطراب کتابخانهای دانشجويان عبارتند

در اين پژوهش مدلی ارائه شد که نشان داد چگونه تفکر

از شناخت منفی نسبت به محيط کتابخانه ،نگرش منفی نسبت

انتقادی و اضطراب کتابخانهای درطول فرآيند استفاده از

به کارکنان کتابخانه ،نگاه منفی همشاگردیها نسبت به

کتابخانه در تعامل با يکديگر میباشند .باورز )2717( /در

کتابخانه ،نگرش منفی نسبت به خدمات ارائهشده در کتابخانه،

پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که سطوح باالتر از

و حضور پر رنگ موانع شناختی .عرفانمنش ،ابريزه ،و

اضطراب کتابخانهای دانشجويان به تجربه پژوهش ،کار با

عبدالکريم )2712( 1نيز در پژوهش خود به تعيين همبستگی و

فنآوریها  ،دسترسی به اينترنت و ارزش درک شده از

شيوع اضطراب اطالعيابی در بين گروهی از دانشجويان

کتابخانه در افراد مربوط میشود .لی )2711( 6در پژوهشی به

دانشگاه کواالالمپور مالزی پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان

بررسی اضطراب کتابخانهای و مهارتهای اساسی دانشجويان

داد که اضطراب اطالعيابی پديدهای رايج ميان دانشجويان اين

دانشگاه محلی منطقه کاليفرنيا پرداخت .يافتههای پژوهش او

دانشگاه است .بعالوه بيش از  16درصد دانشجويان اين

نشان داد که برخالف اينکه همه دانشجويان به نقش با اهميت

دانشگاه نيز سطحی از اضطراب کتابخانهای را – کم ،متوسط و

زمان انجام پژوهش کتابخانهای مؤثر باشد .گراس و

1 Gross & Latham
2 Waytowich
3 Kwon
4 Critical Thinking
5 Bowers
6 Lee
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زياد -تجربه کرده بودند .همبستگی مثبت و معناداری نيز ميان

7 Buck & Houze
8 Aziz & Binte
9 Erfanmanesh, Abrizah Abdul Karim
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عوامل جمعيتشناختی مختلفی چون جنسيت ،ميزان مطالعه

تمام پرسشنامهها بازگردانده نشوند ،حجم نمونه برای هر

آزاد ،سن ،و فراوانی استفاده از کتابخانه ديده شد .آنچه از مرور

دانشگاه  3/7نفر در نظرگرفته شد .دادهها با استفاده از

پيشينهها در حوزه اضطراب کتابخانهای حاصل میشود آن

پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانهای بوستيک،

است که هر چند در ارتباط با بحث اضطراب کتابخانهای

جمعآوری شد .پرسشنامه اضطراب کتابخانهای با  33گويه،

پژوهشهايی انجام شده اما با اين وجود ،هنوز هم در اين

مؤلّفههای اضطراب کتابخانهای شامل عوامل ناشی از تعامل با

رابطه خالء و کمبود پژوهشی به چشم میخورد .همچنين در

کتابداران ،عوامل عاطفی ،نداشتن احساس راحتی در کتابخانه،

بين پژوهشهای انجام شده در اين زمينه ،تاکنون پژوهشی که

نداشتن مهارتهای کتابخانهای ،عوامل مکانيکی را اندازهگيری

به طور خاص نقش جنسيت را در پيوند با اضطراب

میکند .هر آزمودنی  6نمره جداگانه دريافت میکند که  /نمره

کتابخانهای مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشده است.

آن مربوط به هر کدام از مؤلّفهها و  1نمره به صورت کل

پژوهش حاضر بر آن است تا خالء موجود در اين زمينه را با

میباشد .روايی صوری اين پرسشنامه در پژوهش حاضر نيز

انجام پژوهشی در بين کاربران کتابخانههای مرکزی دانشگاه

توسط 13نفر از استادان فن مورد تأييد قرار گرفت و پايايی

علوم پژشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس برطرف نمايد.

پرسشنامه اضطراب کتابخانهای با استفاده از روش محاسبه

بنابراين به سواالت زير پاسخ داده شده است:

آلفای کرونباخ  7561بدست آمد .دادههای گردآوری شده با

سؤال  :1ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه علوم

استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری تی تک متغيّره،

پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس در چه سطحی قرار

تی مستقل ،من ويتنی ،آزمون همبستگی پيرسون و آزمون

دارد؟

رگرسيون خطی در سطح معناداری ( )P value>7/57مورد

سؤال  :2در صورت وجود اضطراب کتابخانهای بين دانشجويان

تجزيه و تحليل قرار گرفت.

دختر و پسر ،اين تفاوت تا چه ميزان است؟
روششناسی پژوهش
روش اين پژوهش توصيفی پيمايشی و از نوع همبستگی
میباشد که در آن ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس و رابطه
آن با جنسيت افراد مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری
پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
(وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) و
دانشگاه خليج فارس (وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری) تشکيل میدهند که به شيوه نمونهگيری طبقهای

يافتههاي پژوهش
در اين بخش برپايه دادههای گردآوری شده ،تجزيه و تحليل
پرسشهای پژوهش مطرح شده است .تحليلهايی که به منظور
توصيف دادهها انجام شدهاند ،شاخصهايی چون درصد،
ميانگين ،واريانس ،فراوانی و  ...را در بر میگيرند .در سطح
استنباطی از آزمونهای آماری تی تک متغيّره ،تی مستقل،
آزمون اف ،کروسکال واليس ،آزمون من ويتنی استفاده شد.
سطح معنیداری برای مقايسههای آماری در سطح ()p<757/
در نظر گرفته شد.

تصادفی انتخاب شدند .حجم نمونه نيز در اين پژوهش به طور
تقريبی عبارت است از  372نفر از دانشجويان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر و  322نفر از دانشجويان دانشگاه خليج فارس
که با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس جدول مورگان
تعيين شد ولی از آنجايی که به دليل برخی مسائل ممکن است
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جدول  :1توزیع فراوانی و فراوانی نسبی دانشجویان بر حسب جنسیّت ،دانشگاه و دانشکده )(N=655
دانشگاه

فراوانی به تفکیک

فراوانی نسبی به

دانشگاه

تفکیک دانشگاه

فراوانی

(درصد)

فراوانی نسبی

به تفکيک جنسيت
دختر

پسر

دختر (درصد)

پسر (درصد)

علوم پزشکی بوشهر

316

21522

101

12/

26511

22513

خلیج فارس

331

/1506

161

107

2/51

2/516

کل

6//

177

327

31/

/1511

21571

برپايه دادههای جدول شماره  ،1از مجموع  6//دانشجويی که

درصد) از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و  331نفر (/1506

توسط پرسشنامه اضطراب کتابخانهای مورد بررسی قرار

درصد) از دانشگاه خليج فارس بودند.

گرفتند 327 ،نفر ( /1511درصد) دختر و  31/نفر (21571

سؤال  :1ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه علوم

درصد) پسر تشکيل میدادند.از اين مجموع 316 ،نفر (21522

پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس در چه سطحی قرار
دارد؟

جدول  .2تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب كتابخانهای دانشجویان به تفکیک دو دانشگاه
مقیاس

میانگین

فراوانی

T

Df

تفاوت

سطح معناداري

میانگین
اضطراب

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

17572

316

-17513

31/

-1516

757771

کتابخانهاي

دانشگاه خليج فارس

1353

331

-052

331

-/50

757771

کل

11503

6//

-1250

6/2

-0520

757771

به منظور سنجش ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان

تعيين شده است برای گويهها نمره ميانگين  11بدست آمد .بر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس 33 ،گويه

پايه اطالعات جدول شماره  ،2نمره ميانگين ميزان اضطراب

پرسشنامه اضطراب کتابخانهای از طريق آزمون تی تک متغيره،

کتابخانهای دانشجويان نيز ،در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .با توجه به اينکه نمرههای

برابر با  17572میباشد که از حد متوسط (يعنی  )11پايينتر

بين  1تا  /به گزينههای "کامال مخالف" تا "کامال موافق" داده

است .همچنين نمره ميانگين ميزان هوش هيجانی دانشجويان

شده است ،نمره  3به عنوان حد يا نقطه برش تعيين شد.

دانشگاه خليج فارس نيز برابر با  1353میباشد که از حد

از آنجا که در زمينه سنجش ميزان اضطراب کتابخانه ای

متوسط (يعنی  )11پايينتر است .به عبارتی ديگر ،دانشجويان

دانشجويان 33 ،گويه مطرح شده و از آنجايی که نقطه برش3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان6931
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دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشجويان دانشگاه خليج

به دست آمده از آزمون اضطراب کتابخانهای به  2چارک تقسيم

فارس هنگام استفاده از کتابخانه ،اضطراب کمی دارند.

شد؛ در اين سطحبندی دانشجويانی که نمره کمتر از  12را در

به طور کلی نمره ميانگين ميزان اضطراب کتابخانهای

آزمون اضطراب کتابخانهای کسب کردهاند پايينترين سطح

دانشجويان نيز برابر با  11503میباشد که از حد متوسط (يعنی

اضطراب را دارا هستند و دانشجويانی که نمره باالتر از  172را

 )11پايينتر است و اين نشان دهنده سطح پايين اضطراب

در اين آزمون بدست آوردهاند باالترين سطح اضطراب را

کتابخانهای در دانشجويان هر دو دانشگاه میباشد.

دارند؛ در اين سطحبندی کسب نمره بين  12تا  172نشان

همچنين برای ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان طبق

دهنده سطح متوسط اضطراب میباشد.

جدول شماره  ،3سطحبندی صورت گرفت که در آن نمرههای

جدول  :3سطحبندی اضطراب كتابخانهای بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس
خلیج فارس

علوم پزشکی

سطح معناداري

کل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پايینترين سطح اضطراب )(low<82

11

2051

0/

2251

163

2251

سطح متوسط اضطراب (mod 82-

107

/351

102

/750

322

/252

)102
باالترين سطح اضطراب

/1

)(high>102
مجموع

316

1152
177

12

2051

331

1/7
6//

177

75711

2251
177

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود /2 ،درصد

آماری معنادار است ( .)χ2 =051/ ; P value= 75711به

دانشجويان سطح متوسط اضطراب را نشان میدهند .به عالوه

عبارتی ديگر ،دانشجويان هر دو دانشگاه از سطح متوسط

اگرچه بيشتر دانشجويان دو دانشگاه از نظر سطح اضطراب در

اضطراب هنگام استفاده از کتابخانه برخوردارند ولی تعداد

گروه متوسط قرار دارند اما  %2051دانشجويان دانشگاه خليج

دانشجويان دانشگاه خليج فارس که اضطراب کتابخانهای باالتر

فارس در مقابل  %1152دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی در

از حد متوسط را تجربه میکنند از تعداد اين دانشجويان در

گروه با سطح اضطراب باال قرار دارند که اين رابطه از نظر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بيشتر است.

جدول  :4تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب كتابخانهای دانشجویان در حیطههای مختلف
مقیاس

میانگین

فراوانی

T

Df

تفاوت میانگین

سطح معناداري

عوامل ناشی از تعامل با کتابداران

3351

6//

-1751

6/2

-251

757771

عوامل عاطفی

21561

6//

-1513

6/2

-7531

757/2

احساس عدم راحتی در کتابخانه

165/

6//

-12513

6/2

-15/

757771

فقدان مهارتهاي کتابخانهاي

6531

6//

-37506

6/2

-2562

757771
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عوامل مکانیکی

6512

7512

6//

6/2

7573/

2511

با توجه به جدول شماره  ،2از آنجا که در پرسشنامه برای

از آنجا که در پرسشنامه برای مؤلّفه "فقدان مهارتهای

مؤلّفه "عوامل ناشی از تعامل با کتابداران"  12گويه مطرح شده

کتابخانهای"  3گويه مطرح شده بود ،نمره ميانگين ميزان

بود ،نمره ميانگين ميزان اضطراب ناشی از "عوامل ناشی از

اضطراب ناشی از "فقدان مهارتهای کتابخانهای" دانشجويان،

تعامل با کتابداران" دانشجويان ،برابر با  3351میباشد که از

برابر با  6531میباشد که از حد متوسط (يعنی  )1پايينتر

حد متوسط (يعنی  )36پايينتر است.

است.

از آنجا که در پرسشنامه برای مؤلّفه "عوامل عاطفی" 17

همچنين در پرسشنامه برای مؤلّفه "عوامل مکانيکی"  2گويه

گويه مطرح شده بود ،نمره ميانگين ميزان اضطراب ناشی از

مطرح شده بود ،نمره ميانگين ميزان اضطراب ناشی از "عوامل

"عوامل عاطفی" دانشجويان نيز برابر با  21561میباشد که از

مکانيکی" دانشجويان ،برابر با  6512میباشد که از حد متوسط

حد متوسط (يعنی  )37پايينتر است.

(يعنی  )6باالتر است .به عبارتی ديگر ،از بين مؤلّفههای
اضطراب کتابخانهای فقط در مؤلّفه "عوامل ميکانيکی" سطح

از آنجا که در پرسشنامه برای مؤلّفه "احساس عدم راحتی در
کتابخانه"  6گويه مطرح شده بود ،نمره ميانگين ميزان اضطراب

اضطراب دانشجويان باالتر از حد متوسط است.

ناشی از "احساس عدم راحتی در کتابخانه" دانشجويان ،برابر

 .2در صورت وجود اضطراب کتابخانهای بين دانشجويان

با  165/میباشد که از حد متوسط (يعنی  )11پايينتر است.

دختر و پسر ،اين تفاوت تا چه ميزان است؟

جدول  :4تی مستقل برای سنجش تفاوت مؤلّفههای اضطراب كتابخانهای دانشجویان دختر و پسر
مقیاس

دختر

پسر

F

T

Df

عوامل ناشی از تعامل با

33520

32561

7570

153/

6/3

تفاوت

سطح

میانگین

معناداري

7500

752

کتابداران
عوامل عاطفی

215/1

21562

1502

-

6/3

-7576

-

احساس عدم راحتی در

16521

16561

7571

-751

6/3

-752

752

کتابخانه
فقدان مهارتهاي

652

65/0

/521

-

6/3

-7536

-

کتابخانهاي
عوامل مکانیکی

6571

652

7511

-751/

6/3

-7511

752

اضطراب کتابخانهاي

1150/

11501

1511

75732

6/3

7572

7510

برای مقايسه ميانگين بين دو گروه مستقل دختر و پسر از

تفاوت معناداری بين دو گروه وجود ندارد .به عبارتی ديگر،

آزمون تی مستقل استفاده شد .برپايه اطالعات بدست آمده از

میتوان گفت که دانشجويان دختر و پسر تفاوتی از نظر

جدول شماره  /با تی برابر  7573و سطح معناداری ،7510

اضطراب کتابخانهای ندارند .البته از نظر مقايسه مؤلّفهها،
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دانشجويان دختر و پسر فقط از نظر "عوامل ناشی از تعامل با

با توجه به متفاوت بودن واريانس ها بين دو دانشگاه در

کتابداران" تفاوت معناداری دارند .به عبارتی ديگر ،میتوان

مؤلّفه "فقدان مهارتهای کتابخانهای" و "عوامل عاطفی" برای

گفت که سطح اضطراب کتابخانهای دانشجويان دختر در مؤلّفه

مقايسه دو گروه دختر و پسر از آزمون من ويتنی استفاده شد.

"عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" از پسران بيشتر است.

جدول  :6میانگین رتبه نمرههای دریافتی مؤلّفههای عوامل عاطفی و فقدان مهارتهای كتابخانهای به تفکیک جنسیت
جنسیت

عوامل عاطفی

فقدان مهارتهاي کتابخانهاي

دختر

32156/

313571

پسر

33251/

322511

سطح معنا داري

751

751

بر پايه آزمون من ويتنی ،همانطور که در جدول شماره  6آمده است

و همچنين در مؤلّفه "عوامل عاطفی" دو گروه دختر با ميانگين

در مؤلّفه "فقدان مهارتهای کتابخانهای" دو گروه دختر با ميانگين

( )32156/و پسر با ميانگين ( )33251/و  P-Value=751تفاوت

رتبه ( )313571و پسر با ميانگين رتبه ( )322511و P-Value=751

معنادار نبود.

جدول  .4همبستگی بین جنسیت و مؤلّفههای اضطراب كتابخانهای دانشجویان
مؤلّفهها

عوامل ناشی از
تعامل با کتابداران

عوامل
عاطفی

نداشتن احساس
راحتی در کتابخانه

نداشتن مهارتهاي
کتابخانهاي

عوامل
مکانیکی

اضطراب
کتابخانهاي

جنسیت

-757/3

-75776

-75731

-75712

-75733

-75771

*معنا دار در سطح 3/35

ضريب همبستگی پيرسون بين نمرههای متغير "جنسيت" و

برای تعيين تأثير متغير "جنسيت" بر هر يک از مؤلفّههای

هيچکدام از مؤلّفههای ايجاد کننده اضطراب کتابخانهای در

اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سطح معنادار نمیباشد ( )P value>757/به عبارتی ديگر،

و دانشگاه خليج فارس ،مؤلّفههای اضطراب کتابخانهای به

بين نمرههای متغير "جنسيت" و مؤلّفههای ايجاد کننده

عنوان متغيّرهای پيشبينی و جنسيت به عنوان متغيّر مالک ،در

اضطراب کتابخانهای ارتباطی وجود ندارد.؛ همچنين ،بين متغير

آزمون رگرسيون خطی تحليل شدند.

"جنسيت" و اضطراب کتابخانهای ارتباطی وجود ندارد.
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جدول  .4خالصه مشخصههای آماری رگرسیون تأثیر متغیر جنسیت بر هر یک از مؤلفّههای اضطراب كتابخانهای
شاخص

مؤلّفهها
R2

β

T

سطح معناداری

عوامل ناشی از تعامل با کتابداران

7573

-75/3

-153/

7511

عوامل عاطفی

7

75776

751/

751

نداشتن احساس راحتی در کتابخانه

75771

7573

751

7522

نداشتن مهارتهاي کتابخانهاي

75770

-75712

2512

753

عوامل مکانیکی

75771

7533

751/

752

اضطراب کتابخانهاي

7

*-7571

-7573

7510

*معنا دار در سطح 3/35

با توجه به جدول  1بر پايه نتايج رگرسيون ،متغير جنسيت،

حد متوسط قرار دارد و باالترين ميزان اضطراب کتابخانهای را

به طور معناداری پيشبينی کننده اضطراب کتابخانهای و تمام

به خود اختصاص داده است؛ در حالی که پايينترين ميزان

مؤلّفههای آن نمیباشد.)P value>757/( .

اضطراب کتابخانهای ناشی از فقدان مهارتهای کتابخانهای

بحث و نتیجهگیري

است .در پژوهشهای جيائو و آنوگبوزی ( 1110و ،)2771

بررسی ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشگاه علوم

باورز ( )2717و حريری و نعمتی لفمجانی ( )1311نيز عوامل

پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس نشان داد که ميزان

مکانيکی به عنوان مؤثرترين عامل بر افزايش سطح اضطراب

اضطراب کتابخانهای دانشجويان در اين دو دانشگاه پايينتر از

کتابخانهای شناخته شده است .به عالوه لی ( )2711در پژوهش

حد متوسط قرار دارد که اين امر نشان میدهد دانشجويان اين

خود عوامل مکانيکی و عوامل ناشی از تعامل با کتابداران را به

دو دانشگاه هنگام استفاده از کتابخانه ،اضطراب کمی دارند.

عنوان عوامل اصلی ايجاد کننده اضطراب کتابخانهای در

همچنين براساس سطحبندی انجام شده برای اضطراب

دانشجويان معرفی کرد؛ نتايج حاصل از پژوهش وی نشان داد

کتابخانهای در اين پژوهش ،بيش از نيمی از دانشجويان اين دو

هم دانشجويانی که سطح بااليی از اضطراب را نشان دادند و

دانشگاه سطح متوسط اضطراب را تجربه میکنند؛ اين سطح از

هم دانشجويانی که دارای سطح پايينی از اضطراب بودند دليل

اضطراب کتابخانهای در دانشجويان بررسی شده در پژوهش

اصلی اضطراب کتابخانهای خود را ناشی از فقدان توانايی الزم

انوار ،کانداری و قالف ( )2772و باورز ( )2717نيز مشاهده

در استفاده از رايانهها دانستهاند.

شده است .همچنين برپايه اين سطحبندی ،تعداد دانشجويان

باال بودن اضطراب در مؤلّفه عوامل مکانيکی را میتوان ناشی

دانشگاه خليج فارس که اضطراب کتابخانهای باالتر از حد

از فقدان مهارت الزم ميان کاربران در بهرهمندی از تجهيزات

متوسط را تجربه میکنند از تعداد اين دانشجويان در دانشگاه

الکترونيکی مانند دستگاههای کپی ،چاپگر ،اسکنر و ...و

علوم پزشکی بوشهر بيشتر است .در اين بين در پژوهش حاضر

همچنين استفاده از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در

فقط اضطراب کتابخانهای مربوط به عوامل مکانيکی باالتر از

کتابخانهها (مانند اُپکهای کتابخانهای ،فهرستبرگههای
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پيوسته ،نظامهای امنيتی آر.اف.آی.دی و  ،)...تسلط نداشتن

تجربه حضور در کتابخانه بدست میآيد (لی .)2711 ،بنابراين

دانشجويان به استفاده از اين تجهيزات و فنآوریها و به تبع

شايد بتوان چنين گفت که دانشجويان براساس برداشتی که از

آن نبود آموزشهای الزم و کافی در اين جهت دانست

سطح مهارتهای کتابخانهای خود داشتند به سؤالهای مربوط

(حريری ،نعمتیلفمجانی .)1311 ،از بين عوامل مکانيکی

به اين مؤلّفه پاسخ گفتهاند که ممکن است برداشت آنها از خود

موجود در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و

اشتباه باشد .لی ( )2711در پژوهش خود بر اين مسئله تأکيد

دانشگاه خليج فارس ،با توجه به پرسشنامه اضطراب

نموده است.

کتابخانهای بوستيک ،تنها میتوان به دستگاههای کپی و

در اين دو دانشگاه پس از عوامل مکانيکی ،عوامل عاطفی،

چاپگرها اشاره نمود؛ دستگاههايی که البته دانشجويان ،خود به

عوامل ناشی از تعامل با کتابداران و عوامل احساس عدم

طور مستقيم آنها را مورد استفاده قرار نمیدهند .بنابراين عامل

راحتی در کتابخانه به ترتيب بيشترين تأثير را بر سطح

اضطراب در اين مؤلّفه را میتوان به هر نوع مشکلی که در

اضطراب کتابخانهای دانشجويان را دارند؛ اما همانطور که گفته

زمينهی استفاده از اين دستگاهها برای دانشجويان ايجاد

شد ،اضطراب در اين مؤلّفهها پايينتر از حد متوسط میباشد.

میشود -از جمله خراب بودن آنها ،بدون کاغذ بودنشان و

با بررسی ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان به تفکيک

مواردی از اين قبيل -نسبت داد .عالوه بر اين در پرسشنامه

جنسيت میتوان گفت که دانشجويان دختر و پسر تفاوتی از

بوستيک سه سؤال به عوامل مکانيکی اختصاص داشت که در

نظر اضطراب کتابخانهای ندارند و اين تفاوت تنها از نظر

پژوهش حاضر يک سؤال به دليل کاربرد نداشتن در

عوامل ناشی از تعامل با کتابداران معنادار بود .در برخی ديگر

کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج

از پژوهشها از جمله پژوهشهای بوستيک ( )1112مچ و

فارس حذف شد و در نهايت دو سؤال برای عوامل مکانيکی

بروکس ( ،)111/انوار ،کانداری و قالف ( ، )2772باورز

باقی ماند .از اين رو شايد بتوان تعداد کم سؤالهای اختصاص

( )2717و جوکار و طاهريان ( )1310نيز وجود تفاوت

داده شده به اين مؤلّفه در مقايسه با ساير مؤلّفههای اضطراب

جنسيتی در ايجاد اضطراب کتابخانهای تأييد نشده است .اين

کتابخانهای را دليل باال بودن سطح اضطراب در اين مؤلّفه ذکر

در حالی است که پژوهشهای جيائو وآنوگبوزی (،)1110

کرد.

عمران ( ،)2771عرفانمنش ،محمدی و ديدهگاه ( )1311و

از آنجايی که مؤلّفه فقدان مهارتهای کتابخانهای در دانشگاه

عرفانمنش ،ابريزه ،و عبدالکريم ( )2712عامل جنسيت را در

علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس کمترين سطح

اضطراب کتابخانهای مؤثر میدانند .در پژوهشهای اين افراد

اضطراب را به خود اختصاص داده است میتوان گفت

سطح اضطراب کتابخانهای دانشجويان پسر بيشتر از دانشجويان

دانشجويان اين دو دانشگاه از مهارتهای بااليی در زمينه

دختر گزارش شده است .برای پی بردن به داليل اين امر بايد

استفاده از کتابخانه برخوردارند؛ شايد بتوان اين امر را ناشی از

پژوهشهای بيشتری صورت گيرد.

آموزشهای صحيح شيوههای استفاده از کتابخانه به دانشجويان

با توجه به يافتههای اين پژوهش مبنی بر اين که مهمترين

در اين زمينه بيان کرد .اما در عين حال نبايد اين مسئله را نيز

عامل ايجاد کننده اضطراب کتابخانهای دانشجويان در دانشگاه

ناديده گرفت که پاسخگويی به سؤالهای مربوط به مؤلّفه
مهارتهای کتابخانهای به تعامل مستقيم با کتابخانه نياز ندارد؛
اما پاسخگويی به سؤالهای مربوط به چهار مؤلّفه ديگر
اضطراب کتابخانهای (تعامل با کتابداران ،عوامل عاطفی،
احساس راحتی در کتابخانه ،عوامل مکانيکی) به طور مستقيم با
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علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خليج فارس محدوديتها و
نواقص مربوط به مسائل فنی و فيزيکی کتابخانه است ،فراهم
کردن امکانات و تجهيزات بيشتر و بهتر برای دانشجويانی که
به کتابخانه مراجعه میکنند و همچنين تالش در جهت برطرف
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شهره سیدحسینی | دکتر عبدالرسول خسروی | رضا بصیریان جهرمی

کردن محدوديتها و نواقص مربوط به مسائل فنی و فيزيکی

با توجه به يافـتههای اين پژوهش مبـنی بر باال بودن سطح

کتابخانه ضروری به نظر میرسد.

اضطراب کتابخانهای دانشجويان در مؤلّفه عوامل مکانيکی و
مشکالت دانشجويان در زمينه دستگاههای کپی و چاپگرهای

به دنبال فراهم کردن امکانات و تجهيزات بيشتر و بهتر برای

رايانهای ،پيشنهاد میشود مسئوالن و مديران جهت حل اين

دانشجويانی که به کتابخانه مراجعه میکنند ،برگزاری

مشکل اقدام کنند؛ اقداماتی از قبيل آشنا نمودن دانشجويان با

کارگاههای آموزشی روش استفاده از تجهيزات کتابخانه و ارائه

نحوه کار با دستگاههای کپی و چاپگرها.

دستورالعملهای سازنده در اين زمينه توسط کتابداران ضروری
میباشد .همچنين آشنايی دانشجويان با قوانين و آييننامههای

منابع

کتابخانه و تفهيم اين قوانين برای دانشجويان از جمله

جوکار ،عبدالرسول ،طاهريان ،آمنه سادات ( .)1310بررسی و مقايسه

تالشهايی است که در جهت کاهش سطح اضطراب

ميزان اضطراب کتابخانهای دانشجويان دانشکده علوم تربيتی و
روانشناسی دانشگاه شيراز بر اساس مقياس اضطراب کتابخانهای

کتابخانهای دانشجويان توسط کتابداران میتواند صورت گيرد.
با توجه به اهميت اخالق حرفهای و نقش شيوه رفتاری و
برخورد کتابداران در جذب افراد به کتابخانهها و نقش اين

باستيک [بوستيک] .پژوهشهای تربيتی و روانشناختی،)1(1 ،
.1/1-13/
حريری ،نجال ،نعمتی لفمجانی ،سميه ( .)1311سنجش اضطراب کتابخانهای
در بين دانشجويان :مطالعه موردی دانشکده علوم توانبخشی

شيوه برخورد در برقرار احساس آرامش و امنيت روانی

دانشگاه علوم پزشکی ايران .فصلنامه دانش شناسی./2-31 ،)0(2 ،

کاربران در کتابخانه ،توجه کتابداران به رعايت اصول اخالق

خديوی ،شهناز ،عابدی ،محمدرضا ،شعبانی ،احمد ( .)131/بررسی

حرفهای حائز اهميت میباشد.
همچنين جهت استفاده بهتر و آسانتر از کتابخانه ،راهنماهای
آموزشی الزم در محيط کتابخانه نصب شود و همچنين
بروشورها و جزوههايی در جهت راهنمايی مراجعان به
کتابخانه در اختيار آنها قرار گيرد.
با برگزاری کالسهای آموزشی مهارتهای سواد اطالعاتی
برای دانشجويان اين دو دانشگاه میتوان ضمن آموزش انواع

اضطراب کتابخانهای و اضطراب منابع الکترونيک در بين
دانشجويان دانشگاه اصفهان .طرح پژوهشی .دانشگاه اصفهان.
وزارت علوم تحقيقات و فناوری.
عرفانمنش ،محمدامين ،محمدی ،مهدی ،ديدهگاه ،فرشته (.)1311
مطالعه اضطراب کتابخانهای دانشجويان تحصيالت تکميلی

دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز .فصلنامه
مطالعات کتابداری و اطالعرسانی.
عرفانمنش ،محمدامين ،بصيريان جهرمی ،رضا ( .)1317بررسی آموزش
مهارت های سواداطالعاتی بر اضطراب کتابخانهای دانشجويان:
مطالعه موردی دانشگاه مااليا .فصلنامه دانششناسی.)1/( 2 .

مهارتهای جستجو در منابع چاپی و الکترونيکی ،و ارزيابی
آنها به کاهش ميزان اضطراب کتابخانهای آنان ياری رساند.
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