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اضطراب استفاده از منابع کتابخانهای و منابع الکترونیک در دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان و رابطه آن برخی عوامل جمعیت شناسی

شهناز خدیوی



چكيده
اضطراب كتابخانهاي يكی از موانع پيشررفت تصيريلی دانشرجويان در دانشرگاههاي مختلرا دنيرا
شناخته شده و در اين زمينه پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است .مقاله حاضر ،نتيجه پژوهشی در
همين زمينه در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان میباشد كه بر روي نمونهاي شرام  280نفرر دانشرجوي
دختر و پسر انجام گرفته است .اين افراد از دانشكدههاي هفت گانه دانشگاه علوم پزشكی اصرفهان بره
طور تيادفی انتخاب گرديدند .پرسشنامه مصقق ساخته داراي سه بخش بود كه بخش اول آن بر اساس
پرسشنامه اضطراب كتابخانره اي باسرتي و دو بخرش ديگرر آن برا مطابقرت دادن برا مصريي فرهنگری
دانشگاههاي ايران تنظيم گرديد .سؤاالت بخش اضطراب منابع الكتروني و سؤاالت بخش آشرنايی برا
كامپيوتر بر اساس سؤاالت مورد نياز مصيي دانشگاهی ايران تهيه گرديد .پرسشنامه اضرطراب كتر نيرز
براي تعيين اضطراب كلی مورد استفاده قرار گرفت .پس از تجزيه و تصلي پاسرخهراي دانشرجويان برا
استفاده از نرمافزار  ،spssمشخص شد كه ميزان آشنايی دانشجويان دانشگاه علوم پزشركی اصرفهان برا
منابع الكتروني و ميزان آشنايی آنها با كاربرد كامپيوتر پايينتر از حد معيار است ،اما ميرزان اضرطراب
كتابخانه اي و منابع الكتروني در ميان آنها در حد معمول است .مواردي از قبي سيستم كتابخانه ،نقش
عوام دموگرافي (مانند :سن ،جنسيت) و آشنايی قبلی با كامپيوتر در ارتباط با اين موضوع نيز در اين
مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

كليد واژگان :اضطراب كتابخانهاي ،اضطراب رايانهاي (كرامپيوتر هراسری) ،اضرطراب منرابع
الكتروني  ،دانشگاه

 مربی ،دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهانshahnaz_khdivi@yahoo.com ،
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آموزش عالی است ،به معنی روندي حاكی از

مقدمه
موضوع اضطراب كتابخانه اي در مطالعات

رشد ،هماهنگی و تنوع پرذيري اسرت .نقرش

زيادي مورد بررسری قررار گرفتره و مقراالت

كتابخانررههرراي دانشررگاهی در ايررن گونرره

متعددي در اين زمينه در كشرورهاي مختلرا

مؤسسات در اولويرت قررار گرفرت و امرروز

به چاپ رسيده است .از اولين پرژوهشهراي

می توان آنها را به عنوان «سيستم هراي اطر ع

انجام شده در اين زمينه میتوان از ي

طرر

رسانی كه هم نشران دهنرده نصروه نگررش و

دو ساله نام بررد كره توسري ملرون 2در سرال

مسئوليت ها هستند و هم تعيرين كننرده آنهرا،

 2986انجررام گرفررت و طرری آن احسرراس

زيرا كتابخانههراي دانشرگاهی بره گونرههراي

دانشررجويان نسرربت برره كتابخانرره بررا عنرروان

مختلا مصدود كننده اط عاتی هستند كه در

«هراس» توصيا گرديرد .همرين امرر باعر
پيدايش نظريه «كتابخانه هراسی» گرديد.
كتابخانههاي دانشگاهی ارتباط نزديكی برا

4

دسترس انسان قرار میگيرد» (دين .)2990 ،

پيشينة تحقيق

آموزش و پژوهش دارند و در اين دو فرآينرد

در سررال  2986ملررون مقالررهاي بنيررادي

ترريرير زيررادي داشررتهانررد .رونررد ترراريخی

نوشرررت كررره در آن اصرررط

اضرررطراب

كتابخانههاي دانشگاهی رونردي رو بره رشرد

كتابخانررهاي برره كررار رفترره و زمينرره را بررراي

است و برا رشرد دانشرگاهها همراهنگی دارد.

تصقيق بيشتر آماده نمود .پرژوهش او از نروع

نگاهی به تاريخچه كتابخانه هراي دانشرگاهی

كيفی برود و از آن جهرت كره از دانشرجويان

نشان میدهد كه نوآوريهاي زيرادي در ايرن

می خواست در ك س درس نگارش احساس

زمينه اتفاق افتاده و سعی شده است عملكررد

خود را نسبت به جستجوهاي كتابخانه اي بره

اين كتابخانهها برا نيراز اسراتيد و دانشرجويان

صورت "وقايع روزانه" بيان نمايند ،منصيرر
به فرد بود.

هماهنگ شود (واينر.)2005 ،2
برره عقيررده شرريفلت ،)2994( 8ايررن كرره

قرردم مهررم بعرردي در زمينرره پررژوهش در

كتابخانررههرراي دانشررگاهی نمايشررگر رشررد

اضرررطراب كتابخانرررهاي در سرررال  2992و
هنگامی برداشته شرد كره شرارون باسرتي

1- Mellon
2- Weiner
3- Shiflett
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،

4- Dain
5- Bostick
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معيار "اضطراب كتابخانهاي "2را تعيين نمرود
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رایانه هراسي
2

و آن را به عنوان ابزاري برراي پرژوهشهراي

بر اساس تخمين «واينبرگ» و«فروسرت»

خود در ايرن زمينره مرورد اسرتفاده قررار داد.

در كتاب« :رايانه هراسی ،چگونه برر اژدهراي

( )2992در تعيين اين معيار كوشرش

ترس از كامپيوتر فايق شويم» ( ،)2984حدود

فراوان به خرج داد و شيوههاي مورد اسرتفاده

پنج درصد مردم بره شردت از رايانره هرراس

در تعيررين پايررايی و روايرری آن را بررا دقررت

دارند .چنين افرادي دچار حاالتی نظيرحالرت

انتخاب كرد .نتيجه اين شد كه از زمران ارائره

تهوع ،تعريق زياد دستها ،سررگيجه و فشرار

به عنوان ابزار ،در پژوهشهاي مربوط به ايرن

خون باال میشوند.

باستي

موضوع به كرار رفتره اسرت .ايرن ابرزار روي
دانشجويان در سطو مختلا  ،از دانشجويان

چارچوب نظری مسأله

سررال اول گرفترره تررا فررار التصيرري ن و نيررز

علی رغم نياز به مراجعات مكرر به منرابع

دانشجويان دانشگاه و كالج هاي خيوصری و

و مراجع در كتابخانهها و منرابع الكترونيكری،

دولتی آزمايش شده است .اين موضوع سرب

دانشجويان شاغ به تصيري در دانشرگاهها

گرديد كه معيار فوق در مصييهاي دانشگاهی

در بسياري از موارد ترجيح میدهند كه كمترر

مختلا مورد استفاده قرار گيرد.

به اين گونه منابع مراجعره نمروده و بيشرتر از

در سال  2986ملون اولين تعريا پذيرفته

منابع شخيی استفاده كنند .اين امر ويژه ي

شده از اضطراب كتابخانه اي را كه مبتنری برر

كشور و يا ي

پژوهشی كيفری در مردت دو سرال برر روي

طروري كرره در دانشرگاههاي مختلررا چنررين

 6000دانشجوي كارشناسی بود ارائره نمرود.

عملكردي مشرهود اسرت و علر گونراگونی

وي متوجه شد كه بيشتر دانشرجويان (حردود

براي آن ذكر شده .برخی از پژوهشگران ايرن

 15تا  85درصد) در اولين مراجعره خرود بره

پديررده را اضررطراب كتابخانررهاي مرریخواننررد

كتابخانرره بررراي پررژوهش دچررار اضررطراب

(ژراب 2002 ،؛ جيائو .)2996 ،برا توجره بره

مریشرود نتواننرد

اينكه اضطراب می تواند بر عملكرد تصيريلی

میشوند و همين امر باع

مهارتهاي استفاده از كتابخانه را فراگيرند.
1- “Library Anxiety Scale”, 1992

گروه از دانشجويان نبوده ،بره

و كلی فرد در آينده مؤرر باشد ،بررسی ميرزان

2- Weinberg & Fuerust
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اضررطراب و راههرراي بررر طرررن كررردن آن

دانشجويان چقدر است؟

ضرورت دارد .نخسرتين گرام در ايرن مسرير

 .8بين اضطراب كتابخانرهاي و متريرهراي

بررسری ميرزان اضررطراب و علر آن در بررين

جمعيت شناسانه (سرن ،رشرته ،جرنس )... ،و

دانشررجويان اسررت .بنررابراين ،مسررئله اصررلی

دانشررگاهی (معرردل ،واحرردهاي مرررتبي بررا

پررژوهش حاضررر بررسرری ميررزان اضررطراب

كتابخانه )... ،رابطه وجود دارد.

كتابخانررهاي و اضررطراب منررابع الكترونيكرری
دانشجويان دانشگاه علوم پزشركی اصرفهان و
عوام مؤرر بر آن است.

طرح كلي پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهش توصيفی از نروع
همبستگی اسرت .بره عبرارت ديگرر ،در ايرن

اهدان اين مقاله به شر زير است:

پررژوهش ضررمن بررسرری ميررزان اضررطراب

 .2تعيررين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي

كتابخانه اي در ميان دانشجويان ،همبستگی آن

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در

با متريرهاي جمعيرت شناسرانه (سرن ،رشرد،

مراجعه به كتابخانه.

جررنس و ميررزان آشررنايی بررا كررامپيوتر) و

 .2تعيررين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي

متريرهررراي دانشرررگاهی (معررردل ،ميرررزان

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در

تصيي ت ،واحدها و سيستم هاي مررتبي برا

مراجعه به منابع الكترونيكی.

كتابخانهها) مصاسبه شده است.

 .8تعيين سهم عوام جمعيت شناسرانه و
دانشگاهی بر اضرطراب كتابخانره اي و منرابع
الكترونيكی.

جامعة آماری
جامعة آماري پژوهش حاضر ،شام كليره
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در

سؤاالت و فرضيهها

سال تصييلی  2882-2882بوده است.

 .2ميزان شريوع اضرطراب كتابخانرهاي در
دانشجويان دانشرگاه علروم پزشركی اصرفهان
چقدر است؟
 .2سررهم متريرهرراي جمعيررت شناسررانه و
دانشررررگاهی در اضررررطراب كتابخانررررهاي

روش نمونهگيری
برررراي انتخررراب نمونرررههرررا ،از روش
نمونه گيري طبقه اي متناس

با حجم اسرتفاده

شرد .بررراي تعيرين حجررم نمونره ابترردا طرری

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

در دانشگاه علوم ...
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مطالعهاي مقردماتی برر روي دانشرجويانی برا

پرسشنامه اضطراب كت  2استفاده شده است.

حجم  250نفر ،واريانس اضطراب كتابخانهاي

پرسشنامه اضطراب كتر جهرت سرنجش

تعيررين شررد و از ايررن طريررق حجررم نمونرره

اضطراب كلی مورد استفاده قرار گرفته است.

( )n=280مصاسبه گرديد .سپس تعداد مرورد

اين پرسشنامه داراي چه سؤال سه گزينهاي
ترا هشرتاد

نياز در هر دانشركده از دانشرگاه بره تفكير

است .نمره اين پرسشنامه بين ي

جنسيت به طور تيادفی انتخاب شد.

است و هرچه نمره فررد بره هشرتاد نزديكترر
باشد ميزان اضطراب شرخص براالتر بروده و

ابزار پژوهش

هرچه به ي

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ،شرام
دو پرسشنامه است:

نزدي تر باشد ميزان اضرطراب

كتابخانهاي شخص كمتر خواهد بود.
به منظرور تعيرين ميرزان همبسرتگی برين

( )2پرسشررنامه اول شررام سرره بخررش

پرسشنامة سراخته شرده توسري پژوهشرگر و

مرریشررود ،بخررش اول مربرروط برره س رؤاالت

پرسشنامه اضرطراب كتر  ،ابتردا تعرداد 250

اضررطراب كتابخانررهاي اسررت كرره بررر اسرراس

پرسشنامه تدوين شرده بره همرراه پرسشرنامة

تنظيم گرديده است .بخش

كت به طور تيرادفی در اختيرار دانشرجويان

دوم شام سؤاالت مربوط به اضطراب منرابع

قرار گرفرت و دادههراي جمرعآوري شرده از

پرسشنامه باستي
الكتروني

و بخش سوم مربوط بره سرؤاالت

طريق آزمون همبستگی مورد تجزيه و تصلي

آشنايی با كامپيوتر كه با مطابقت دادن مصريي

قرررار گرفررت .ميررزان همبسررتگی ايررن دو

فرهنگی دانشگاههاي ايران و سرؤاالت مرورد

پرسشنامه  0/28تعيرين گرديرد كره در سرطح

نياز تهيه گرديد .اين پرسشنامه در ابتدا شرام

 p<0/041معنی دار بود .روايی مصتوايی ايرن

 80سؤال مربوط به اضطراب كتابخانه اي25 ،

پرسشررنامه بررا اسرتفاده از نظررر متخييرران و

سؤال مربروط بره سرنجش آشرنايی برا منرابع

كارشناسرران و روائرری همزمرران آن از طريررق

و  20سرؤال مربروط بره سرنجش

مصاسبة همبستگی با آزمون اضطراب كت بره

الكتروني

ميزان آشنايی با كامپيوتر است.

دست آمد.

( )2به منظور تعيين ميزان همبستگی ايرن

پس از بررسی پرسشنامه هرا و بره منظرور

سررؤاالت بررا ميررزان اضررطراب دانشررجويان و

باال بردن پايايی آزمونها ،تعداد  4سؤال ،كره

تعيرررين ميرررزان اضرررطراب كتابخانرررهاي ،از

نبرود حرذن شرد و

از نظر مصتوايی مناسر
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تعررداد سررؤاالت اضررطراب

گرفررت .ميررزان پايررائی سررؤاالت مربرروط برره

برردين ترتيرر

كتابخانهاي به  28سرؤال و آشرنايی برا منرابع

اضررطراب كتابخانررهاي  0/86و ميررزان پايررايی

برره تعررداد  24سررؤال و تعررداد

 0/92و

الكترونيرر

سؤاالت آشنايی با منرابع الكترونير

سؤاالت آشنايی با كامپيوتر ،به  9سؤال تقلي

ميزان پايايی مربوط بره آشرنايی برا كرامپيوتر

يافت.

 0/11برآورد گرديد.

بررردين ترتيررر

پرسشرررنامه اضرررطراب

كتابخانررهاي و منررابع الكتروني ر

شررام سرره

روش نمونهگيری

قسمت است :سؤاالت مربروط بره اضرطراب

پس از تعيرين واريرانس جامعره و ميرزان

كتابخانه اي ،سرؤاالت مربروط بره آشرنايی برا

پايائی و روايری پرسشرنامه و بررآورد نمونره

و سؤاالت مربوط به آشنايی

مورد نظر ،تعداد  280پرسشنامه تهيه گرديد و

بررا كررامپيوتر .ميررزان امتيررازات شررخص در

به تناس

حجم جامعه و نمونره ،ايرن تعرداد

پرسشنامه اضطراب كتابخانهاي بين نمرههراي

پرسشنامه در بين  1دانشكدة دانشرگاه علروم

 28تا  240است كه هرچه نمره فررد بره 240

پزشكی اصفهان شام (بهداشت ،پرسرتاري و

نزديكتر باشد ميزان اضطراب كتابخانهاي فررد

مامررايی ،توانبخشرری ،پزشرركی ،داروسررازي،

بيشتر خواهد بود .ميزان امتيراز در پرسشرنامه

دندانپزشرركی و مررديريت و علرروم اطرر ع

برين

رسرررانی) و در هرررر دانشررركدة تعرررداد 40

نمرههاي  24تا  10بوده و هر چره نمرره فررد

پرسشنامه و به تسراوي  20دخترر و  20پسرر

به  10نزديكتر باشد ميرزان آشرنايی برا منرابع

توزيع گرديد و سپس در همران روز توزيرع،

منابع الكتروني

در بخش آشرنايی برا منرابع الكترونير

الكتروني

بيشرتر خواهرد برود و در نهايرت

جمعآوري گرديد.

ميزان امتيازها در پرسشنامه در بخش آشرنايی
با كامپيوتر بين نمرههاي  9تا  45بروده و هرر
چه نمره شخص به  45نزديكتر باشرد ميرزان
آشنايی با كامپيوتر بيشتر است.
براي تعيين ميزان پايرايی ،پرسشرنامه برين

روش تجزیه و تحليل دادهها
به منظور تجزيه و تصلي دادههرا ،پرس از
اجراي پژوهش ،دادهها در زمينة آمار توصيفی
با ميانگين و انصران معيرار و در زمينرة آمرار

 250نفر توزيع گرديد و براي مصاسبة پايايی،

استنباطی با آزمونهاي ،تصلي مرانوا ،تصلير

روش آلفرراي كرونبررار مررورد اسررتفاده قرررار

دو عاملی ،آزمون  tمقايسههراي زوجری و برا

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

در دانشگاه علوم ...
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مربوط به هر كدام ارائه میگردد.

تجزيه و تصلي قرار گرفت.

الف .سؤاالت پژوهش

یافتههای تحقيق

سؤال  .2ميزان شيوع اضطراب كتابخانهاي

در اين بخش ابتدا سؤاالت و فرضيههراي
پژوهش ي

به ي

مطر مریشرود و نترايج

جدول  .2ميانگين ،انصران معيار ،نمرة  tي
دانشجويان علوم پزشكی اصفهان به تفكي
انحراف

چقدر است؟

گروهی و سطح معنیداري نمرههاي اضطراب كتابخانهاي
جنسيت

جنسيت

ميانگين

پسر

18/8591

21/5861

دختر

14/1429

25/2846

240

ك

16/5448

26/4460

219

معيار

در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

تعداد

نمرة

سطح

t

df

289

84

-8/192

288

0/000

84

-1/228

240

0/000

84

-1/569

219

0/000

معيار

معنيداری

همانگونرره كرره در جرردول ( )2مشررهود

(نمره معيار در جدول باال نمره حرد متوسري

است ،ميزان اضطراب كتابخانهاي دانشرجويان

پرسشنامه است كره در بخرش ابرزار تصقيرق

دانشگاه علروم پزشركی از حرد معيرار بسريار

توضيح داده شده است).

پايين ترر بروده اسرت و هرم نمررة اضرطراب

همانگونه كه در جدول ( )2مشهود است،

كتابخانه اي دختران و هم نمرة پسرران و هرم

ميانگين نمرههاي اضطراب منرابع الكترونير

نمرة ك دانشرجويان علروم پزشركی از نظرر

در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان هم در ميان

آماري معنی دار بود .اين نتايج نشان مریدهرد

پسران و هم در ميان دختران پايينترر از حرد

كه ميزان اضطراب كتابخانه اي دانشگاه علروم

معيررار و از لصرراا آمرراري معن ریدار اسررت و

پزشرركی پررايين اسررت و بررا نمررره متوسرري

میتوان گفت اين اضرطراب بره طرور جردي

پرسشنامه تفاوت معنیداري دارد (.)p>0/05

وجود ندارد (.)p<0/05
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جدول  .2ميانگين ،انصران معيار ،نمرة  tي

گروهی و سطح معنیداري نمرههاي ميزان اضطراب منابع

الكتروني

در بين دانشجويان علوم پزشكی اصفهان

جنست

ميانگين

انحراف
معيار

تعداد

نمرة
معيار

t

Df

سطح
معنيداری

پسر

84/6048

22/2208

289

42

-1/842

288

0/000

دختر

85/2851

22/4415

240

42

-6/124

240

0/000

ك

84/9222

22/2698

219

42

-20/280

218

0/000

جدول  .8ميانگين ،انصران معيار ،نمرة  tي

گروهی و سطح معنیداري نمررههراي ميرزان آشرنايی برا

كامپيوتر در بين دانشجويان علوم پزشكی اصفهان
جنست

ميانگين

انحراف
معيار

تعداد

نمرة
معيار

t

Df

سطح
معنيداری

پسر

24/2019

6/2828

289

21

-5/256

288

0/000

دختر

28/2929

6/8208

240

21

-1/288

289

0/000

ك

28/6481

6/8022

219

21

-8/882

218

0/000

در اينجرا يكری از سرؤاالتی كره بره طرور

سررؤال ( )2آيررا بررين متريرهرراي جمعيررت

جدي مطر است و در اين پژوهش نيرز بره

شناسررانه و دانشررگاهی دانشررجويان دانشررگاه

صورت جانبی بررسری شرد ايرن اسرت كره:

علوم پزشكی اصفهان و اضطراب كتابخانرهاي

ميزان آشرنايی دانشرجويان برا كرامپيوتر چره

و منابع الكتروني

ارتباط وجود دارد؟

اندازه است؟ دادههاي مربوط به ميزان آشنايی

در مورد ويژگریهراي جمعيرت شناسرانه

دانشجويان با كامپيوتر در جدول شرماره ()8

چند ويژگی مورد بررسی قرار گرفرت كره در

آمده است.

زير هر كدام مطرر و نترايج مربروط بره هرر

همانگونرره كرره در جرردول ( )8مشررهود

كدام ارائه میگردد.

میباشد ،ميزان آشنايی با كامپيوتر نيز در برين
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصرفهان از
نمره معيار و از حد متوسي پرسشنامه پايينتر
است.

 .1جنسيت
داده هاي مربوط به اين ويژگی در جردول
شماره ( )4آمده است.

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

در دانشگاه علوم ...
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جدول  .4نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانهاي ،آشنايی برا كرامپيوتر و اضرطراب
منابع الكتروني

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به تفكي

متغيرها

جنسيت

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنيداری

اضطراب كتابخانهاي

922/488

2

922/488

8/408

0/066

اضطراب منابع الكتروني

21/806

2

21/806

0/228

0/642

آشنايی با كامپيوتر

58/408

2

58/408

2/418

0/226

چنانكه از جدول ( )4مشهود اسرت ،برين
ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي ،آشررنايی بررا
كررامپيوتر و اضررطراب منررابع الكتروني ر

بررا

جنسيت ،در دانشگاه علروم پزشركی اصرفهان
رابطه معنیداري وجود ندارد (.)P>0/05

 .2سن
داده هاي مربوط به سن در جدول  5آمرده
است.
همانگونه كه جدول ( )5نشران مریدهرد،
باالترين ميزان اضطراب كتابخانهاي متعلق بره

جدول  .5ميانگين و انصران معيرار نمررههراي ميرزان اضرطراب كتابخانره اي ،ميرزان اضرطراب منرابع
الكتروني

و ميزان آشنايی با كامپيوتر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بره تفكير

سنی
متغيرها

ردهای سني

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

اضطراب كتابخانهاي

28-20
20-22
 22به باال

85/4014
15/5418
18/0444

25/2981
21/4508
24/8818

54
225
90

28-20

88/8529

20/2890

54

20-22

88/6485

20/9854

225

 22به باال

85/8222

22/2268

90

28-20

22/9259

6/8896

54

20- 22

24/8000

6/8284

225

 22به باال

22/5222

5/8448

90

اضطراب منابع الكتروني

آشنايی با كامپيوتر

ردهاي
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جدول  .6نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانره اي ،اضرطراب منرابع الكترونير
آشنايی با كامپيوتر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به تفكي
متغيرها

ردة سنی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنيداری

اضطراب كتابخانهاي

6504/222

5

2800/824

5/210

0/000

اضطراب منابع الكتروني

2244/290

5

248/888

2/994

0/080

آشنايی با كامپيوتر

821/581

5

68/521

2/621

0/2560

رده سررنی 28-20سررال در دانشررگاه علرروم
پزشرركی اصررفهان و ميررزان اضررطراب منررابع
الكتروني

نيرز متعلرق بره رده سرنی 20-28

و

 .1پایه تحصيلي
دادههرراي مربرروط برره پايرره تصيرريلی در
جدولهاي شماره ( )1و ( )8آمده است.

سال در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اسرت.

همانگونه كه جدول ( )1نشران مریدهرد،

باالترين ميزان آشنايی با كامپيوتر در رده سنی

برراالترين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي بررين

 22-20قررررار دارد .برررراي بررسررری تعيرررين

دانشجويان دانشرگاه علروم پزشركی اصرفهان

معنیداري تفاوت بين سنين مختلا از آزمون

متعلرررق بررره دانشرررجويان سرررال اول و دوم

تصلي مانوا استفاده شد كه نترايج در جردول

تصييلی اسرت و براالترين ميرزان اضرطراب

شماره  6آمده است.

منابع الكتروني

نيز متعلق به دانشجويان سال

جدول ( )6نشان میدهد كه بين اضطراب

اول تصييلی میباشد .امرا ميرزان آشرنايی برا

و آشنايی با كامپيوتر و سرن

كامپيوتر تمرامی دانشرجويان دانشرگاه علروم

دانشجويان از نظر آمراري رابطره معنری داري

پزشكی اصفهان در سطو مختلا تصييلی،

وجود ندارد ( .(p>0/05ولی برين اضرطراب

برره غيررر از دانشررجويان سررال اول تصيرريلی،

كتابخانه اي و سرن رابطره معنریداري وجرود

تقريباً يكسان است .برراي تعيرين معنریداري

دارد ) (p<0/05مقايسههاي زوجی با آزمرون

اين تفاوتها از آزمون تصلير مرانوا اسرتفاده

تعقيبی  LSDنشان داد افراد  28ترا  20سرال

شد .نتايج در جدول شماره  8آمده است.

منابع الكتروني

بيشترين اضطراب كتابخانهاي را داشتهاند.

همانگونه كه جدول ( )8نشان میدهد بين

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

در دانشگاه علوم ...
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جدول  .1ميانگين و انصران معيار نمرههاي ميزان اضطراب كتابخانهاي در دانشرجويان دانشرگاه علروم
پزشكی اصفهان به تفكي
متغيرها

اضطراب كتابخانهاي

اضطراب منابع
الكتروني

آشنايی با كامپيوتر

سال تصييلی
ميانگين

انحراف معيار

تعداد

سال تحصيلي
سال اول

82/9092

24/2858

44

سال دوم

82/2096

26/8508

18

سال سوم

14/1868

28/2481

51

سال چهارم

18/5118

25/9020

45

سالهاي باالتر

10/5524

28/6280

58

سال اول

81/4545

9/4265

44

سال دوم

86/5419

20/8960

18

سال سوم

82/2456

28/0825

51

سال چهارم

84/8222

22/2058

45

سالهاي باالتر

88/1586

20/4908

58

سال اول

22/8409

6/2982

44

سال دوم

28/6122

6/6029

18

سال سوم

28/ 6964

1/2608

56

سال چهارم

28/8000

5/8666

45

سالهاي باالتر

28/2242

5/4628

58

جدول  .8نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانره اي ،اضرطراب منرابع الكترونير
آشنايی با كامپيوتر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به تفكي
متغيرها

سال تصييلی

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنيداری

اضطراب كتابخانهاي

5652/898

5

228/219

4/481

0/002

اضطراب منابع الكتروني

2280/641

5

256/229

2/055

0/012

آشنايی با كامپيوتر

865/189

5

18/258

2/812

0/200

و
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ميرررزان اضرررطراب و سرررطو تصيررريلی

ميزان اضطراب كتابخانهاي دانشجويان متعلرق

دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

برره دانشررجويانی اسررت كرره سررابقه آشررنايی

رابطه معنیداري وجرود دارد ( .)P<0/05امرا

بيشتري به كامپيوتر دارند  ،اما باالترين ميرزان

بين آشرنايی برا كرامپيوتر و اضرطراب منرابع

متعلرررق بررره

الكتروني

اضرررطراب منرررابع الكترونيرر

و سطو تصييلی دانشرجويان در

دانشررجويانی اسررت كرره در مررورد كررامپيوتر

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،از نظر آمراري

آشنايی كم دارنرد ،همچنرين براالترين ميرزان

رابطه معنیداري وجود ندارد (.)P<0/05

آشنايی با كامپيوتر متعلق به دانشجويانی بوده
است كه زمينره قبلری اسرتفاده از كرامپيوتر را
داشتهاند .براي تعيين معنیداري اين تفاوتها

 .1سابقه آشنایي با كامپيوتر
دادههرراي مربرروط برره ايررن ويژگرری در
جدولهاي شماره  9و  20آمده است.

از آزمون تصلي مانوا استفاده شرد .نترايج در
جدول شماره  20آمده است.
همانگونه كه جدول ( )20نشان میدهد

جدول ( )9نشران مریدهرد كره براالترين

جدول  .9ميانگين و انصران معيار ،ميزان اضطراب كتابخانهاي ،آشنايی برا كرامپيوتر و اضرطراب منرابع
الكتروني

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به تفكي

متغيرها
اضطراب
كتابخانهاي
اضطراب منابع
الكتروني
آشنايی با
كامپيوتر

سابقه آشنايی با كامپيوتر

سابقه آشنایي با كامپيوتر

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

كم

11/2500

21/1292

60

متوسي

15/1601

24/8154

268

زياد

18/2042

20/6180

48

كم

42/8261

9/2818

60

متوسي

88/6014

20/8954

268

زياد

80/5625

20/5284

48

كم

22/0261

5/8282

60

متوسي

28/8988

6/6422

268

زياد

26/9261

4/4285

48

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

در دانشگاه علوم ...
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جدول  .20نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانهاي ،اضرطراب منرابع الكترونير
آشنايی با كامپيوتر و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصرفهان ،بره تفكير

و

ميرزان سرابقه آشرنايی برا

كامپيوتر
متغيرها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنيداری

اضطراب كتابخانهاي

290/985

2

12/184

0/266

0/900

اضطراب منابع الكتروني

4059/210

2

2024/192

8/898

0/000

آشنايی با كامپيوتر

2214/288

2

298/588

8/252

0/000

برين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي و آشررنايی

بسته است .براي تعيين معنیداري تفراوت در

قبلرری بررا كررامپيوتر از لصرراا آمرراري رابطرره

اين قسمت از آزمون تصلي مانوا استفاده شد،

معنیداري وجود نردارد ( .)P>0/05امرا برين

نتايج در جدول شماره  22آمده است.

ميزان آشنايی قبلری برا كرامپيوتر و اضرطراب

همانگونه كه جدول ( )22نشان مری دهرد

و همچنررين آشررنايی بررا

بين اضطراب كتابخانرهاي و اضرطراب منرابع

كامپيوتر از لصراا آمراري رابطره معنریداري

الكتروني ر

و ميررزان آشررنايی بررا كررامپيوتر و

وجود دارد (.)P<0/05

سيسررتمهرراي كتابخانررهاي در دانشررگاه علرروم

منررابع الكترونيرر

پزشرركی اصررفهان از لصرراا آمرراري رابطرره
معنیداري وجود ندارد (.)p>0/05

 .1سيستم مخزن كتابخانه
يكی از سؤاالت پرسشنامه برراي بررسری
اضطراب كتابخانهاي مربوط به سيستم مخرزن

 .1نوع فهرست كتابخانه :فهرست برگه دان

كتابخانه است.

و فهرست كامپيوتری

همانگونه كه جدول ( )22نشان مریدهرد،
باالترين ميزان اضطراب كتابخانرهاي و ميرزان
اضطراب منابع الكتروني

ير

عام ر ديگررر در بررسرری اضررطراب

كتابخانه اي و منابع الكتروني

سرؤال مربروط

در دانشرگاه علروم

برره نرروع فهرسررت كتابخانرره اسررت .دادههرراي

پزشكی اصفهان متعلق به سيستم كتابخانرهاي

مربرروط برره ايررن حيطرره در جررداول  28و
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جدول  .22ميانگين ،انصران معيار ،ميزان اضطراب كتابخانهاي ،اضطراب منابع الكتروني

دانشجويان و

آشنايی با كامپيوتر و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با توجه به نوع سيستم كتابخانه
متغيرها
اضطراب كتابخانهاي
اضطراب منابع الكتروني
آشنايی با كامپيوتر

سيستم مخزن

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

باز

19/2010

25/6812

281

بسته

82/5000

84/2858

6

باز

84/4212

22/8468

281

بسته

81/8888

21/9295

6

باز

28/6192

6/4169

281

بسته

28/6661

1/1225

6

كتابخانه

جدول  .22نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانهاي ،آشنايی با كامپيوتر و اضرطراب
منابع الكتروني

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با توجه به سيستم كتابخانه.

متغيرها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح معني

F

داری

اضطراب كتابخانهاي

218/899

2

286/699

0/504

0/605

اضطراب منابع الكتروني

256/482

2

18/226

0/624

0/542

آشنايی با كامپيوتر

266/ 246

2

88/018

2/208

0/228

 24آمده است.
همانگونه كه جدول ( )28نشان مریدهرد،

مانوا استفاده شد ،نتايج در جدول شرماره 24
آمده است.

برراالترين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي ،در

جدول ( )24نشران مری دهرد كره برين

دانشررگاه علرروم پزشرركی اصررفهان متعلررق برره

اضطراب كتابخانهاي و آشنايی برا كرامپيوتر و

سيستم فهرست رايانهاي بروده در عرين حرال

اضطراب منرابع الكترونير

برا سيسرتم هراي

براي تعيين معنریداري تفراوتهرا از تصلير

فهرسررت كتابخانرره از لصرراا آمرراري رابطرره

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني
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جدول  .28ميانگين ،انصران معيار ،ميزان اضطراب كتابخانهاي ،اضطراب منابع الكتروني

و آشنايی برا

كامپيوتر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با توجه به نوع فهرست كتابخانه
متغيرها

سيستم فهرست

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

برگه دان

14/5885

20/1809

28

كامپيوتري

15/8901

26/0942

288

برگه دان

85/8846

22/ 8825

28

كامپيوتري

84/2896

20/8108

288

برگه دان

24/2588

1/5088

28

كامپيوتري

28/1228

5/9866

288

كتابخانه

اضطراب كتابخانهاي
اضطراب منابع الكتروني
آشنايی با كامپيوتر

جدول  .24نتايج تصلي مانوا مربوط به رابطه بين اضطراب كتابخانهاي ،اضرطراب منرابع الكترونير

و

آشنايی با كامپيوتر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با توجه به نوع فهرست كتابخانه
متغيرها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اضطراب كتابخانهاي

886/615

2

298/888

0/128

0/492

اضطراب منابع الكتروني

220/851

2

220/219

0/861

0/422

9/026

2

4/528

0/228

0/898

آشنايی با كامپيوتر

معنیداري وجود ندارد (.)P>0/05

 .2ميزان آشنايی دانشجويان دانشگاه علوم
پزشرركی اصررفهان ،اعررم از پسررر و دختررر ،بررا

بحث و نتيجهگيری
يافتههاي تصقيق نشان میدهد كه:

كاربرد كامپيوتر از حد معيار پايينتر است.
 .8اضررطراب منررابع الكتروني ر

در ميرران

 .2ميزان اضطراب كتابخانهاي دانشرجويان

دانشجويان دانشگاه علروم پزشركی اصرفهان،

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ،اعم از پسرر و

اعم از پسر و دخترر ،از حرد معيرار پرايينترر

دختر ،پايينتر از حد معيار است.

است.
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 .4بين ميزان اضطراب كتابخانه اي و منابع
الكترونيرر

معنیداري وجود ندارد.

و جنسرريت در دانشررگاه علرروم

پزشكی اصفهان ارتباطی وجود ندارد.
 .5بين ميزان آشنايی با منابع الكتروني

 .20از لصرراا نرروع سيسررتم كتابخانررهاي
(مخزن بسته يا باز) ،به نظر مریرسرد مخرزن

و

ميزان آشرنايی برا كرامپيوتر از نظرر جنسريت
تفاوت وجود ندارد.

بسته اضطراب منرابع الكترونير
باع

بيشرتري را

میشود تا مخزن باز.
 .22فهرسررت رايانررهاي نيررز هرراهراً بررراي

 .6از نظر سن دانشجويان ،باالترين ميرزان

كاربران اضطراب منرابع الكترونير

بيشرتري

اضطراب كتابخانهاي مربوط بره رده سرنی 28

ايجاد نمی كنند در واقع آشنايی با كامپيوتر برا

الی  20سال است.

سيستم هاي فهرست كتابخانره ارتبراط دارد و

 .1ميرزان اضرطراب منرابع الكترونير

در

گروه سنی  20-28در باالترين حد بود.
 .8از نظررر سررال تصيرريلی دانشررجويان،
برراالترين ميررزان اضررطراب كتابخانررهاي بررين

كسانی كره برا كرامپيوتر و منرابع الكترونير
آشرنايی بيشررتري دارنررد كمتررر در اسررتفاده از
فهرست رايانهاي دچار اضطراب میشوند.
نتايج ايرن پرژوهش از ير

سرو تيييردي

دانشجويان دانشگاه علوم پزشركی متعلرق بره

است بر يافتههاي «وست بروك» ( )2998كره

دانشجويان سال اول و دوم تصييلی اسرت و

مدعی است هنوز مسئله اضطراب كتابخانهاي

براالترين ميرزان اضرطراب منرابع الكترونير

بره عنرروان ير

متعلررق برره دانشررجويان سررال اول تصيرريلی

كتابداري شناخته نشده است .از سوي ديگرر،

می باشد ،و از نظر آمراري رابطره معنریداري

فرضيه اضطراب كتابخانه اي كه از سرال هراي

وجود دارد.

دهه هفتاد مي دي مطر بوده است اين

 .9بين ميزان آشنايی قبلی برا كرامپيوتر برا
اضررطراب منررابع الكترونيرر

امررر قابر بررسرری در علرروم

عنوان ي

بره

واقعيت در اكثر كشرورها پذيرفتره

نيررز رابطرره

شده و نتايج پژوهش حاضر حاكی از وجرود

معنیداري دارد و افرادي كه قب ً برا كرامپيوتر

اين پديده در ميان دانشرجويان دانشرگاههاي

آشررنا نبررودهانررد اضررطراب منررابع الكترونير

ايران هم هست .لرذا ،پرذيرش ايرن واقعيرت

بيشتري نشان می دهند .بين ميزان آشرنايی برا

خود میتواند قدم مثبتی در برر طررن كرردن

كامپيوتر و ميزان اضطراب كتابخانرهاي رابطره

اشكاالت موجود ،مخيوصاً در زمينره بخرش

اضطراب استفاده از منابع كتابخانهاي و منابع الكتروني

مرجع و نيز نصوه استفاده از منابع الكتروني ،
مصسوب گردد .اين يافتهها با يافتههاي سراير
پژوهشگران مانند «جيرائو» ( )2991و جيرائو
( ،)2999نيز همخوانی دارد كره هرم خبرر از
زيان بار بودن اضطراب كتابخانه اي می دهد و
هم آگاهی كتابداران از اين موضوع را در ح

مشك واجد اهميت میداند.

 اين مقاله از طر پژوهشی ميوب شرماره
 882028مورر  88/20/20معاونرت تصقيقرات و
فررن آوري دانشررگاه اصررفهان اسررتخراج گرديررده
است.
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