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شگگوند. ها محسگگوم میهای دانشگگگاهی به عنوان پایه ایگگلی پ وهآ و آموزش در دانشگگگاه کتابخانه چكیده:

ضطرام کتابخانه  ست که می ا شجویان از دانآ موجود در کتابخانه تواند مانع بهرهای یکی از عواملی ا ها گیری دان

سی   شود.   ضر به منظور برر سه  پ وهآ حا ضطرام کتابخانه و مقای شجویان  آن در دا یهامؤلفهای و ی میزان ا ن

شکی جندی    شگاه علوم پز شده   شاپور اهواز و رابطه آن با متغیرهای جمعیت دان ست.  شناختی انجام  پ وهآ  ا

ست       ستگی ا ییفی از نوع همب ضر تو صیل در     ی آماری پ وهآ را کلیهجامعه. حا شغول به تح شجویان م ی دان

حجم نمونه در این  .اندنفر تشکیل داده  9977به تعداد  شاپور اهواز در دانشگاه علوم پزشکی جندی   1971سال  

ستفاده از جدول   سی پ وهآ با ا سبی،  و به روش طبقهمورگان _کرج رآورد گردید. ابزار گردآوری نفر ب 933ای ن

شتمل بر اطالعات      داده شنامه م س ضطرام کتابخانه   جمعیتها، پر ستیک بوده شناختی و مقیاس ا ست.   ای با ا

های یافته در دو سطح آمار توییفی و استنباطی انجام شد.     SPSSافزار ها با استفاده از نرم دادهتجزیه و تحلیل 

شان داد که    یل از این پ وهآ ن ضطرام کتابخانه  حا شجویان مورد مطالعه  میانگین کل نمره ا  31/2ای در دان

دارای سطح متوسط و   مطالعه مورد از دانشجویان   %1/11تر بوده است.  سطح متوسط اضطرام پایین    بوده که از

ن سن و  است. بی  ها مربوط به عوامل مکانیکی بودهیشترین سطح اضطرام در میان مؤلفه   . ببودندپایین اضطرام  

  ، مقطعیتهمچنین بین متغیرهای جنسگگگداری مشگگگاهده شگگگد. ای رابطه معکوس و معنیم کتابخانهاضگگگطرا

داری نیای تفاوت معاز کتابخانه با اضطرام کتابخانه  استفاده  های، دانشکده محل تحصیل و تعداد دفعه  تحصیلی 

  مشاهده نشد.

 .زاهواشاپور جندیهای دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ای، کتابخانهکتابخانهاضطرام  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
های دانشگاهی بهینه از کتابخانه یاستفاده          

تواند بر کیفیت ای است که میعامل تعیین کننده

 گذار آموزش و پ وهآ در دانشگاه به نحو شاخصی اثر

ر های دانشگاهی ددانشجویان از کتابخانه. استفاده باشد

یورتی کارآمدی الزم را خواهد داشت که عالوه بر 

برخورداری کتابخانه از شرایط و امکانات مناسب، 

آرامآ و امنیت ذهنی و روانی دانشجویان در استفاده 

از کتابخانه نیز در بیشترین حد ممکن تأمین شده 

یابی به اطالعات ها و فرآیندهای دستباشد. امروزه روش

ها تنوع و پیچیدگی فراوانی یافته و دالیل در کتابخانه

دانشجویان با  عدم آشنایی کافیگوناگونی مانند 

ها و ابزارهای جدید فناوری اطالعات، طرز تلقی شیوه

های بالقوه فردی دانشجویان و عدم اطالع از کمک

از  تواند استفادهمی، در دستیابی به اطالعات کتابداران

و  ای ناخوشایندکتابخانه را برای دانشجویان به تجربه

اهی دانشگ هایتوأم با اضطرام تبدیل نماید. کتابخانه

عین حال که برای برخی از دانشجویان محل امنی  در

د، برای برخی نروشمار می برای تحقیق و مطالعه به

 باشند، که اینمی های اضطراممنشأ ایجاد زمینه ،دیگر

ه ها از کتابخاناستفاده موفقیت آمیز آن است امر ممکن

حریری و )نحوی نامطلوم تحت تأثیر قرار دهد را به 

بیانگر حالت هیجانی  ،اضطرام(. 2717همکاران، 

های روانی افراد نامطلوبی است که محصول کشمکآ

ترس و بیم از وقوع حوادث  ،باشد و مشخصه بارز آنمی

 همواره و (2712ن، رفیعی مقدم و همکاراآینده است )

 هاکتابخانه کاربران از بسیاری برای روانشناختی مانعی

، عاطفی شناختی، گوناگون موجب عوارض و بوده

 است شده آنها درو کاهآ کیفیت عملکرد  رفتاری

وان ترا می ایکتابخانه اضطرام(. 2771کلیولند، )

 جهت شدن آماده استفاده یا اضطرام هنگام و ترس

 ،کتابخانه از استفاده تفکر هنگام حتی یا و استفاده

 این مفهوم. (1779جیائو و همکاران، نمود ) تعریف

 نظریه یک قالب در( Mellon) ملون سوی از بار اولین

 یک که هنگامیوی،  نظریه اساس شد. بر مطرح

 جهت اطالعات آوریجمع هدف با جدید دانشجوی

 به کند،می مراجعه کتابخانه به خود پ وهآ انجام

 یورت به نیست قادر که شودمی دچار اضطرام نحوی

انجام  به و کرده غلبه مشکل این بر ،مؤثر و منطقی

)عرفان منآ و همکاران، بپردازد  ایکتابخانه پ وهآ

در  زااضطرام عوامل (Bostick) ستیکبا(. 2712

کند که می کلی تقسیم بندی گروه پنج به راکتابخانه 

 عواملکتابداران،  با تعامل از ناشی عواملشامل 

فقدان کتابخانه،  در راحتی احساسعدم احساسی، 

 باشندمکانیکی می عواملای و کتابخانه هایمهارت

جوکار و همکاران (. 2711عرفان منآ و همکاران، )

 ایکتابخانه اضطرام میزان در بررسی (2771)

 شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده دانشجویان

اضطرام در  کلی میانگین که دریافتند شیراز دانشگاه

نمونه مورد پ وهآ در حد متوسط بود، اما میانگین 

ای در دانشجویان کتابداری از سایر اضطرام کتابخانه

آنها نگرش منفی و نارضایتی . دانشجویان باالتر بود

 ،خایی را نسبت به کتابخانه و کتابداران ابراز نمودند

 ایها و اخالق حرفهولیتمسؤ، به این دلیل که وظایف

ها در دوره تحصیل خود مربوط به یک کتابدار که آن

یط حمطالعه نموده و فراگرفته بودند و شرایطی را که م

در کتابخانه خود  یک کتابخانه باید داشته باشد؛

 (2719)منآ و همکاران  کردند. عرفانمشاهده نمی

های همبستگی میان وی گی را با هدف بررسیپ وهشی 

ای مانند جنسیت، رشته و ترم تحصیلی و میزان زمینه

دانشجویان کارشناسی ارشد در ای اضطرام کتابخانه

شناسی دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربیتی و روان

مذکور نشان داد که های پ وهآ انجام دادند. یافته

اضطرام  باالی و متوسط سطوح پاسخگویان، از 97%

 (2712)مقدم و همکاران  رفیعی .ه بودندکرد تجربه را

بیشتر  مردان از زنان ایکتابخانه اضطرام دریافتند که

، رایانه با آشنایی سطوح و سنی نظر از است، ولی

تقریباً یکسان بود. نتایج این پ وهآ  هاآن اضطرام

 بر تأثیری ،نشان داد که مقطع تحصیلیهمچنین 

 ایاست و اضطرام کتابخانه نداشته اضطرام

های یافته .است بوده متوسط در سطح دانشجویان

( در بررسی رابطه بین 2712حسینی ) پ وهآ سید

ن نشا ای دانشجویانهوش هیجانی و اضطرام کتابخانه

از  ترای پایینداد که دانشجویان از اضطرام کتابخانه

سطح متوسط برخوردار هستند و این اضطرام فقط در 

از سطح متوسط قرار مؤلفه عوامل مکانیکی باالتر 

همچنین بین هوش هیجانی و اضطرام  .داشت



 بررسی و مقایسه میزان اضطراب...                                                                                                                         11 

 1931 بهار،  1یشماره  ،نهمسال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی_ی علمیفصلنامه

داری ای دانشجویان رابطه معکوس و معنیکتابخانه

 کردبیان  طی پ وهشیدر  (2719)وجود داشت. پاکباز 

استفاده از  هایکه مقطع تحصیلی و تعداد دفعه

زان روی میبر کتابخانه از جمله متغیرهایی هستند که 

 ای دانشجویان تأثیر دارند. اضطرام کتابخانه
یائو  کاران  ج مل   در ،(2771) و هم  پ وهشگگگی عوا

 عوامل و در کتابخانه راحتی احسگگگاسعدم  عاطفی،

زا در اضگگطرام عوامل ترینمهم عنوان بهرا  مکانیکی

و  کولینزمعرفی کردند.   ،دانشگگگجویان مورد بررسگگگی 

دریافتند که اضگگگطرام ناشگگگی از       (2771همکاران ) 

سی   سبت به   عوامل احسا ضطرام باالتری را ن  عوامل، ا

نه و              خا تاب باره ک نه، دانآ در خا تاب با ک دیگر )راحتی 

 سگگطحهمچنین د. کر( برای کاربران ایجاد میکارکنان

ی دارعوامل مکانیکی، به طور معنیاضطرام مربوط به 

  انکارکنباالتر از اضگگطرام مربوط به دانآ کتابخانه و 

  عامل ز مربوط بهنیترین سگگطح اضگگطرام  پایین. بود

های پ وهآ لی  یافته  . بوده اسگگگتای دانآ کتابخانه   

سال   شان  نیز 2711در  همه کهاین برخالف که داد ن
یان   یت  با  نقآ به  دانشگگگجو نه      اهم خا تاب  در ک
 اضگگطرام دلیل داشگگتند، اما به اذعان موفقیتشگگان

شجویان  از برخی در که ایکتابخانه  شد،  مشاهده  دان
 محدودیت پیدا افراد این برای کتابخانه از اسگگتفاده

نه     اضگگگطرام که دارای  بود. افرادی کرده خا تاب ای  ک

ند، جز  نه     به  ،خاص  موارد در بود خا تاب عه  ک  مراج
 کردند.نمی

رسد که  های فوق به نظر میبا بررسی پیشینه  بنابراین 

 و علمی    هگگایطی مح   در حضگگگور در برخی مواقع    

شی  شجویان،  از رخیب برای ،آموز  کردن تجربه با دان

 به که اسگگت همراه اضگگطرام از سگگطوح گوناگونی

 جمله هسگگتند. از معروف آکادمیک هایاضگگطرام

 دانشگگگگاهی  های محیط در ها اضگگگطرام ترینمهم

 اضگگطرام اینترنتی، ای،رایانه اضگگطرام به توانمی

ضطرام  ضطرام  ای،کتابخانه ا ضطرام  یابی،اطالع ا  ا

ضطرام  پ وهآ، ضی و  ا ضطرام  ور آما ریا  امتحان ا

از  یکی ایکتابخانه اضطرام  میان، این در. اشاره کرد 

 هایمحیط در هااضگگطرام رینتشگگایع و ترینمهم

. (2711 ،منآ و همکگگاران    عرفگگان ) اسگگگگت علمی   

ضطرام  که کاربرانى  انجام هنگام دارند، ایکتابخانه ا

ست  مختلف مراحل  هایواکنآ اطالعات، جوی و ج

 ،طورهمین و کنندمی را تجربه بیشگگتری ایمداخله

 به معطوف را کمتری تمرکز و انرژی که دارند تمایل

ند  خود کار  که این امر می کن یادگیری     ،  ند بر  توا

. همچنین از (1713 ،)ملونکاربران تأثیرگذار باشگگگد     

نه   نه  های تحقیق در این  بررسگگگی پیشگگگی چنین زمی

  های جمعیتکه برخی از وی گیشگگگود اسگگگتنباط می

ای دانشگگجویان تأثیر اضگگطرام کتابخانهشگگناختی در 

های دانشگاهی   . از سوی دیگر، هر ساله کتابخانه  دارند

بودجه هنگفتی را یگگگرف خرید انواع منابع اطالعاتی      

ای، رود که یگگگرف چنین بودجه  کنند و انتظار می  می

باید با هدف اسگگتفاده بهینه دانشگگجویان از این منابع   

م پزشگگکی جندی باشگگد. در این میان، دانشگگگاه علو 

قدیمی     که یکی از  ترین  ترین و مهمشگگگگاپور اهواز 

پ های تیهای علوم پزشکی کشور و از دانشگاهدانشگاه 

شگاه      1 ست، نیز همچون دیگر دان شور ا های بزرگ ک

کشگگگور، بودجه عظیمی را یگگگرف خرید انواع منابع      

ها، اعضگگگای هیأت علمی و   اطالعاتی مورد نیاز محقق  

یان می  ند و دانشگگگجو به       ک نابع  که این م ید دارد  ام

بهترین نحو در جهت رفع نیاز اطالعاتی کاربران مورد     

ای استفاده قرار گیرد. بنابراین وجود اضطرام کتابخانه  

های این دانشگگگگاه،  احتمالی در میان کاربران کتابخانه

تواند مانع از بهره گیری   یکی از عواملی اسگگگت که می 

 وهآ حاضگگر به دنبال لذا پ بهینه از این منابع باشگگد.

قایسگگگه  بررسگگگی  نه    ی م خا تاب ای  میزان اضگگگطرام ک

ای ی اضگگطرام کتابخانهدانشگگجویان و بررسگگی رابطه 

در  هاهای جمعیت شگگناختی آندانشگگجویان با وی گی

شاپور اهواز       شکی جندی  شگاه علوم پز شجویان دان دان

کاهآ یا افزایآ سطح اضطرام و این که آیا باشد؛ می

شجویان ای دکتابخانه شکی جندی     ان شگاه علوم پز دان

ها شگگگناختی آن های جمعیتبا وی گی شگگگاپور اهواز

که به امید آن دهد،را مورد بررسی قرار می رابطه دارد؟

نتایج حایل از این تحقیق بتواند منجر به اقداماتی در  

ای جهت بهبود و کاهآ سگگگطح اضگگگطرام کتابخانه      

شود و بتوان بر پا    شجویان  ن ی نتایج اییهاحتمالی دان

یت و          باال بردن کم هت  هایی در ج کار پ وهآ، راه

ای  ه در کتابخانه    کیفیت اسگگگتفاده از منابع اطالعاتی    

 ارائه داد. مذکور
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 مواد و روش ها
پ وهآ حاضر توییفی از نوع همبستگی است که      

انجام  1971ی پیمایشی و مقطعی در سال به شیوه

ی دانشجویان کلیهی آماری پ وهآ را گرفت. جامعه

شاپور اهواز به تعداد دانشگاه علوم پزشکی جندی

نفر تشکیل داده است. از آنجایی که طبقات  9977

های دانشگاه علوم پزشکی ی دانشکدهتشکیل دهنده

شاپور اهواز از لحاظ تعداد و مقطع تحصیلی برابر جندی

-ای نسبی استفاده شدهگیری طبقهنبود، از روش نمونه

ر ای نسبی بای به روش طبقهاز این تعداد، نمونهاست. 

اساس دانشکده و مقطع تحصیلی با استفاده از جدول 

نفر انتخام شد.  933مورگان به تعداد -کرجسی

، خسروی و همکاران 2719منآ و همکاران )عرفان

آوری (. جمع2719و آبیاری و همکاران  2712

ام نامه اضطراطالعات نیز با استفاده از پرسآ

ای باستیک برگرفته از کار )سید حسینی کتابخانه

( انجام شد، همچنین اطالعاتی در مورد سن، 2712

جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و 

تعداد دفعات استفاده از کتابخانه در ماه از دانشجویان 

 5ها از طیف لیکرت برای امتیازدهی گویه پرسیده شد.

زا به پنج گروه امل اضطرامعوای استفاده شد. گزینه

عوامل ناشی از تعامل با کتابداران، عوامل احساسی، 

های عدم احساس راحتی در کتابخانه، فقدان مهارت

بندی شدند ای و عوامل مکانیکی تقسیمکتابخانه

( و میزان اضطرام 2711منآ و همکاران )عرفان

ای دانشجویان در سه گروه )پایین، متوسط و کتابخانه

برای (. 2712بندی شد )سید حسینی ال( سطحبا

های متخصصان سنجآ روایی یوری از راهنمایی

استفاده شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت و برای 

سنجآ پایایی، آلفای کرونباخ به کار کرفته شد، که 

 دست آمد.به 111/7مقدار آن 

های آماری این پ وهآ با استفاده تجزیه و تحلیل داده

در دو سطح توییفی و  ،SPSS افزار آماری نرماز 

در سطح آمار توییفی از  استنباطی یورت گرفت.

فراوانی، درید فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در 

ای دو نمونه test t-هایسطح آمار استنباطی از آزمون

مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آنالیز 

رگرسیون خطی استفاده واریانس یک طرفه )آنوا( و 

 شده است.

 هایافته 

پرسگشگنامه مورد تجزیه و تحلیل    933در مجموع      

در این پ وهآ بیشگگترین و کمترین سگگن  .قرار گرفت

 سگگگال بوده 17و  17افراد شگگگرکت کننده، به ترتیب 

اسگگت. میانگین سگگنی شگگرکت کنندگان در پ وهآ    

ست که  97/5سال )با انحراف معیار   25/21 از ( بوده ا

( %1/12نفر ) 151( زن و %7/59نفر ) 212این تعداد  

ند مرد بوده عداد   نیکمتر .ا کده     به  مربوطت دانشگگگ

 مربوطتعداد  نیشتر یب و( % 9/9) نفر 21 با توانبخشی 

از . است بوده( %7/99) نفر 121 بادانشکده پزشکی  به

ندگان  کت کننظر مقطع تحصیلی، بیشترین تعداد شر   

ای و در مقطع دکترای حرفگه ( %9/91نفر ) 117بگا  

در  (%1/1)نفر  15با کمترین تعداد شگگرکت کنندگان 

صیل بوده       شغول به تح صی م ص ند. امقطع دکترای تخ

قطع کارشناسی،  در متعداد شرکت کنندگان همچنین 

نفر  55طع کارشناسی ارشد    (، در مق%5/95نفر ) 197

( %1/9نفر ) 23ع دستیاری تخصصی    ( و در مقط15%)

ست.   بوده ستفاده از کتابخانه )به  یهامیانگین دفعها  ا

بار با انحراف معیار  5یگگورت حضگگوری و از راه دور(،  

ست. بیشترین و کمترین میانگین تع   572/5 اد  دبوده ا

استفاده از کتابخانه به ترتیب در دانشجویان    یهادفعه

صی   مقطع  ص سی   و  دکترای تخ شنا  15/9و  99/1 کار

ست. به منظور   بوده ضطرام در میان    ا سطح ا تعیین 

از، اهو جندی شاپور  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی   

 %9/17ست.  و درید فراوانی استفاده شده ا    از فراوانی

شرکت کنندگان )  ضطرام    د نفر( 117از  سطح ا ارای 

رای نفر( دا 117از شگگگرکت کنندگان )    %9/17پایین،  

سط و      ضطرام متو شرکت  %3/11سطح ا کنندگان  از 

 .بودنددارای سطح اضطرام باال ر( نف 31)
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 هایای و مؤلفهجهت بررسی میزان اضطرام کتابخانه  

ار، بیشگگگترین و کمترین آن، از میانگین، انحراف معی  

 1طور که در جدول   سگگگت. همان اسگگگتفاده شگگگده ا 

شاهده می  ضطرام   شود م ست   31/2نمره کل ا بوده ا

باشگگد. بیشگگترین سگگطح که از حد متوسگگط کمتر می

 13/9اضگگطرام در مؤلفه عوامل مکانیکی با میانگین  

باشگگد و کمترین سگگطح ( می79/7)و با انحراف معیار 

ای با  های کتابخانهمهارتمؤلفه فقدان    دراضگگگطرام 

مشگگگاهده   ( 39/7)و با انحراف معیار    71/2میانگین  

.شد

 نهای آای و مؤلفهمیزان اضطراب کتابخانهتوصیفی  نتایج. 1جدول 

 کمترین
 عامل میانگین انحراف معیار نبیشتری 

 تعامل با کتابداران 25/5 66/0 52/4  00/1

 عوامل عاطفی 98/5 25/0 40/4  00/1

00/1 
 

00/4 24/0 66/5 
عدم احساس راحتی 

 در کتابخانه

00/1 
 

65/4 65/0 01/5 
های فقدان مهارت

 ایکتابخانه

 عوامل مکانیکی 16/6 85/0 00/2  00/1

 ایاضطراب کتابخانه 64/5 20/0 06/4  12/1

ای به منظور تعیین رابطه بین سن و اضطرام کتابخانه

ستفاده       و مؤلفه سون ا ستگی پیر ضریب همب هایآ از 

 شد.

ساس یافته  ضطرام    2های جدول بر ا سن با ا ، متغیر 

نه     خا تاب فه  ک کانیکی      ای و همه مؤل مل م هایآ جز عوا

با  طه معکوس و معنی   ارت که این راب دار بوده ط دارد 

بوده است.  75/7کمتر از  p-valueاست؛ چون مقدار 

ز ای، ابرای تعیین تأثیر سگگگن بر اضگگگطرام کتابخانه     

 آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. 

 های آنؤلفهای و منتایج همبستگی بین سن و اضطراب کتابخانه . 5جدول 

 عوامل

 مکانیکی

-مهارت فقدان

-کتابخانه های

 ای

عدم 

احساس 

راحتی در 

 کتابخانه

 عوامل

 عاطفی

 با تعامل

 کتابداران

 اضطراب

-کتابخانه

 ای

 شاخص آماری

016/0 160/0 - 158/0 - 169/0 - 116/0 - 146/0 - 
Pearson 

Correlation 

906/0 016/0 014/0 009/0 056/0 002/0 p-value 

ای سگگگن و اضگگگطرام کتابخانهنتایج رگرسگگگیون بین 

کمتر  75/7از  p-valueدار بوده اسگگت و مقدار معنی

ای ی میزان اضطرام کتابخانه. جهت مقایسهبوده است

دو  t-testهای آن بر حسب جنسیت از آزمون و مؤلفه

  p-valueای مستقل استفاده شده است. مقدار      نمونه

های تمام مؤلفه بوده است. هم چنین در 939/7در آن 

ضطرام کتابخانه  شتر   75/7از  p-valueای مقدار ا بی

بوده است، در نتیجه جنسیت با اضطرام کتابخانه ای    

ی میزان منظور مقایسگگگه  به  داری ندارد. تفاوت معنی 

ضطرام کتابخانه  شکده ای و مؤلفها ها و های آن در دان

طرفه   یلی از آزمون آنالیز واریانس یک   مقاطع تحصگگگ 

اسگگتفاده شگگده اسگگت. در رابطه بین دانشگگکده محل   

-pای نیز مقدار تحصگگیل و میزان اضگگطرام کتابخانه 

value  چنین در تمام  اسگگت. هم بوده 117/7در آن

از  p-valueای مقدار  های اضگگگطرام کتابخانه     مؤلفه 

ست، در نتیجه تفاوتی وجود ندارد.    75/7 شتر بوده ا بی

ای در مقاطع تحصیلی  ی اضطرام کتابخانه مقایسه در 

بوده است. بنابراین در   = p-value 172/7نیز، مقدار

صیلی تفاوت معنی  شد    داریمقاطع تح شاهده ن . در م

فه   مام مؤل نه      ت خا تاب مل  های اضگگگطرام ک ای )جز عوا

بیشگگتر بوده اسگگت،  75/7از  p-valueمقدار  عاطفی(

فه، میزان اضگگگطرام افراد شگگگاغل به        که در این مؤل
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ر های دیگر بیشت تحصیل در مقطع کارشناسی از گروه   

از تمام مقاطع کمتر  دکترای تخصگگگصگگگیو در مقطع 

 بوده است. 

ستفاد  هاینظور تعیین رابطه بین تعداد دفعهم به ه از ا

های آن از  ای و مؤلفه کتابخانه و اضگگگطرام کتابخانه       

شگگاخه همبسگگتگی اسگگپیرمن اسگگتفاده شگگد. نتایج   

 است. شده ئهارا 9حایل از این آزمون در جدول 

تایج حایگگگل از جدول      که بین   دهد مینشگگگان  9ن

های اسگگگتفاده از   ای و تعداد دفعه  اضگگگطرام کتابخانه   

-pری وجود ندارد، چون مقدار داکتابخانه رابطه معنی

value  ها نیز،بین مؤلفه اسگگت.بیشگگتر بوده  75/7از 

م      عا فه ت با مؤل باط دارد، چون     فقط  بداران ارت تا با ک   ل 

اسگگت و این رابطه متر بودهک75/7از  p-valueمقدار 

 است.  دار بودهیمعکوس و معن
 های آنمؤلفه ای واستفاده از کتابخانه و اضطراب کتابخانه های. نتایج همبستگی بین دفعه6جدول 

 عوامل

 مکانیکی

 فقدان

 مهارتهای

 ایکتابخانه

عدم احساس 

راحتی در 

 کتابخانه

 عوامل

 عاطفی

 با تعامل

 کتابداران

 اضطراب

-کتابخانه

 ای

شاخص 

 آماری

010/0 - 095/0 051/0 - 066/0 - 109/0 - 098/0 - 
Spearman 

Correlation 

945/0 118/0 155/0 565/0 069/0 099/0 p-value 

 

 بحث و نتیجه گیری
ای نتایج حایل از بررسی میزان اضطرام کتابخانه        

شکی جندی     شگاه علوم پز شجویان دان  شاپور اهواز  دان

شگگگرکت کنندگان در پ وهآ  نشگگگان داد که اکتریت 

سط و پایین     1/11%) ضطرام متو سطح ا تر از ( دارای 

های پ وهآ سید  این امر با یافتهاند. حد متوسط بوده 

حدودی همخوانی دارد، زیرا    2712حسگگگینی ) تا   )

های حایگگگل از آن پ وهآ نیز نشگگگان داد که     یافته  

ضطرام هنگام         سطی از ا سطح متو شجویان دارای  دان

اسگگگتفاده از کتابخانه هسگگگتند. نتایج پ وهآ آبیاری 

ته   2711) یاف با  تا     ( نیز  های حایگگگل از این پ وهآ 

طابقت دارد؛ نتایج پ وهآ وی نشان داد که حدودی م

ای دانشگگجویان، از میانگین سگگطح اضگگطرام کتابخانه

های  باشگگد. از دیگر پ وهآسگگطح متوسگگط کمتر می

شده در این حوزه می  های پ وهآ  توان به یافتهانجام 

( اشاره داشت که بیان 2712رفیعی مقدم و همکاران )

در اکتریت ای کرد میزان شگگگیوع اضگگگطرام کتابخانه 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال در 

چنین پ وهآ حریری و حد متوسگگط بوده اسگگت. هم 

دانشگگگگاه علوم پزشگگگکی ایران   ( در 2717همکاران ) 

نه         خا تاب که میزان اضگگگطرام ک ای در نشگگگگان داد 

سط قرار دارد.        سطح متو سی در  شجویان مورد برر دان

ضطرام در سطح پایین و بنابراین احتمال دارد میزان ا

شکی جندی        شگاه علوم پز شجویان دان سط در دان متو

شی از آموزش مهارت    ای،  های کتابخانهشاپور اهواز، نا

برخورد مناسگگگب کتابداران با دانشگگگجویان در هنگام    

یت         نه و همچنین رضگگگا خا تاب فاده از ک ندی   اسگگگت م

 ها باشد.  دانشجویان از خدمات کتابخانه

ای بر حسگگگب ام کتابخانهدر بررسگگگی میزان اضگگگطر

فه  یانگین       مؤل تایج این پ وهآ نشگگگان داد که م ها، ن

ر تها جز عوامل مکانیکی، پاییناضطرام در همه مؤلفه 

های  از سگگگطح متوسگگگط قرار دارد که این امر با یافته

( تگگا حگگدودی 2717پ وهآ حریری و همکگگاران )       

تایج پ وهآ آن  که    همخوانی دارد؛ ن ها نشگگگان داد 

یانگین ا  نه    م خا تاب یان مورد  ضگگگطرام ک ای دانشگگگجو

سط    مطالعه، در کلیه مقیاس سطح متو های فرعی در 

مل         یاس فرعی عوا که در مق فاوت  با این ت قرار دارد، 

باالی حد متوسگگگط قرار می     گیرد.  مکانیکی در طیف 

( نیز نشان داد که  2712نتایج پ وهآ سید حسینی )  

به عوامل مکانیکی       در پ وهآ وی اضگگگطرام مربوط 

االتر از حد متوسط بوده و باالترین میزان اضطرام را   ب

ترین به خود اختصگگگاص داده بود، در حالی که پایین     

هگگای میزان اضگگگطرام مربوط بگگه فقگگدان مهگگارت        

ست که این یافته ای بودهکتابخانه  ها با پ وهآ حاضر ا

یاری )        تایج پ وهآ آب قت دارد. ن طاب (، 2711کاماًل م

یز نشان دادند که اضطرام ( ن2771جوکار و همکاران )

ست. در برخی     سط بوده ا این مقیاس باالتر از حد متو
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با           پ وهآ به  بًا مشگگگا تایجی تقری خارجی نیز ن های 

ست. پ وهآ جیائو و       ست آمده ا ضر به د پ وهآ حا

( نشگگان داد که اسگگتفاده از تجهیزات 1779همکاران )

ضطرام زیادی     کتابخانه شجویان ا ای برای بعضی از دان

سال   می ایجاد شگران در   1777های کند. همین پ وه

نه      نیز طی پ وهآ 2771و  گا جدا مل  های  ای، عوا

ضطرام    مکانیکی را به عنوان  سطح باالی ا عامل بروز 

نه     خا تاب ند. می   ک ناسگگگایی کرد که   ای شگگگ توان گفت 

متوسگگگط در عوامل مکانیکی    اضگگگطرام باالتر از حد   

کاربران های الزم مهارت ممک اسگگت ناشگگی از فقدان 

ها باشگگگد که جهت اسگگگتفاده از تجهیزات و دسگگگتگاه

ها با آموزش کاربران و    در کتابخانه   توانند  میکتابداران   

ها  یا نصب دستورالعمل استفاده از تجهیزات و دستگاه    

نار آن  کاربران،    قرار دادن ها و  در ک ید  در معرض د

هم  میزان اضطرام ناشی از این عامل را کاهآ دهند.   

فه  چنین در  قدان مؤل هارت  ف نه      م خا تاب که  های ک ای 

شان داده     ضطرام را از خود ن شجویان کمترین ا اند، دان

توان گفت که دانشگگگجویان این دانشگگگگاه از دانآ می

  یابی خوبی برخوردارند. های اطالعای و مهارتکتابخانه

بین خصوییات جمعیت   نتایج حایل از بررسی رابطه   

نشگگان داد که بین ای شگگناختی با اضگگطرام کتابخانه 

ضطرام کتابخانه   سن با ا های آن جز ای و مؤلفهمتغیر 

کانیکی    مل م طه  ،عوا دار وجود ای معکوس و معنیراب

ای دارد. یعنی با افزایآ سن، میزان اضطرام کتابخانه  

کند و انتظار داریم به ازای یک سگگگال  کاهآ پیدا می  

نه     خا تاب  113/7ای افزایآ سگگگن، میزان اضگگگطرام ک

شان داد  2779کاهآ یابد. نتایج پ وهآ خدیوی ) ( ن

ضطرام کتابخانه  سن رابطه معنی که بین ا  داریای و 

های این پ وهآ همسگگو اسگگت. وجود دارد که با یافته

های پ وهآ رفیعی مقدم و   اما در عین حال، با یافته      

ناهمسگگگو اسگگگت  2712همکاران )  ته   ،(  یاف های   زیرا 

تأثیری بر اضگگطرام ها نشگگان داد که سگگن پ وهآ آن

 ای ندارد. کتابخانه

ای بر اضگگطرام کتابخانهی نتایج حایگگل از مقایسگگه 

شان داد که       سیت ن سب جن ضطرام  بین ح میانگین ا

نه     خا تاب فه ک نان و   ای و مؤل فاوت  های آن در ز مردان ت

های خدیوی های پ وهآداری وجود ندارد. یافتهمعنی

حسگگینی  (، سگگید2771(، جوکار و همکاران )2779)

کاران ) 2712) ( نیز 2771( و انور )1775(، مچ و هم

فاوت معنی   یت و اضگگگطرام   ت داری را بین جنسگگگ

 های رفیعیای نشگگگان نداد؛ اما نتایج پ وهآ کتابخانه   

( نشگگان داد 2711( و آبیاری )2712مقدم و همکاران)

ای در زنان و مردان تفاوت که بین اضگگگطرام کتابخانه

نان بیشگگگتر از مردان دچار   داری وجود دارد و زمعنی

ستند و از طرفی در پ وهآ عرفان    ضطرام ه منآ و ا

( دانشگگجویان مرد سگگطوح باالتری از 2719همکاران )

ضطرام کتابخانه  شجویان زن    ا سه با دان ای را در مقای

 ودند.  بتجربه کرده 

سه    یل از مقای ضطرام کتابخانه نتایج حا ای ی میزان ا

صیل،       شکده محل تح سب دان شان داد که  بر ح  بینن

نه       خا تاب یانگین اضگگگطرام ک فه م در های آن  ای و مؤل

های دانشگگگاه علوم پزشگگکی جندی شگگاپور  دانشگگکده

ضطرام   نداردوجود  داریاهواز، تفاوت معنی و میزان ا

تر از حد متوسط  ها پایینای در همه دانشکده کتابخانه

ست.  بوده های پ وهآ رفیعی مقدم  یافتهحال آن که ا

( نشگگان 2712( و سگگید حسگگینی )2712ران )و همکا

ضطرام کتابخانه  شکده دادند که میانگین ا ها  ای در دان

ایج حایگگل از این پ وهآ در چنین نتتفاوت دارد. هم

سه  ضطرام کتابخانه مقای ای بر حسب مقطع  ی میزان ا

که   تحصگگگیلی،  یانگین اضگگگطرام  بین نشگگگان داد  م

نه     خا تاب فه ک عاط   های آن  ای و مؤل مل  فی، در جز عوا

یان  فاوت معنی     م قاطع تحصگگگیلی مختلف، ت داری م

عاطفی میزان اضگگگطرام در        مل  فه عوا ندارد. در مؤل

دانشگگجویان کارشگگناسگگی از تمام مقاطع بیشگگتر و در  

از تمام مقاطع مقطع دکترای تخصگگصگگی  دانشگگجویان

کمتر اسگگگت. میزان باالی اضگگگطرام در دانشگگگجویان 

ی  یل عدم توانایتواند به دلکارشناسی در این مؤلفه می  

ها در هنگام استفاده از کتابخانه و یا ترس از محیط آن

شجویان     شد و میزان کم آن در دان  دکترایکتابخانه با

صی    ص زیاد و مکرر و  هایتواند به دلیل مراجعهمی تخ

شد.       هم ستفاده از کتابخانه با شتر در ا چنین تجربه بی

ته    قدم و      یاف با پ وهآ رفیعی م های این پ وهآ 

( 2717( و حریری و همکگگاران )     2712همکگگاران )  

با پ وهآ      قت دارد و  طاب کاران      م کار و هم های جو

( 2719( و پاکباز )2719(، آبیاری و همکاران )2771)

ها نشگگگان  های این پ وهآ مطابقت ندارد؛ زیرا یافته      

ضطرام کتابخانه  شجویان مقاطع  دادند که بین ا ای دان

 است.  بودهداری ، معنیتحصیلی مختلف تفاوت
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بین نتایج حایگگگل از این پ وهآ در بررسگگگی رابطه     

با اضگگگطرام         های تعداد دفعه   نه  اسگگگتفاده از کتابخا

نه    نشگگگان داد که بین تعداد      ای دانشگگگجویان کتابخا

ای و استفاده از کتابخانه و اضطرام کتابخانه   هایدفعه

فه  طه    مؤل ندارد جز در  معنیهای آن راب داری وجود 

فه  با       مؤل مل  عا طه معکوس و        ت که راب بداران  تا ک

های پ وهآ   داری وجود دارد که این امر با یافته    معنی

باز )    بدار         2719پاک تا با ک مل  عا فه ت  ،نا(، جز در مؤل

شان داد که تعداد   همخوانی ندارد. نتایج  پ وهآ وی ن

عه  کاهآ میزان         های دف نه روی  خا تاب فاده از ک اسگگگت

ضطرام کتابخانه  های خارج ای تأثیر دارد. در پ وهآا

توان بگگه پ وهآ مچ و همکگگاران از کشگگگور نیز می

شاره کرد که یافته 1775) شان  های پ وهآ آن( ا ها ن

داد که بسگگامد اسگگتفاده از کتابخانه، عامل مؤثری در  

 باشد که با نتایج حایل  ای نمیبروز اضطرام کتابخانه 

از این پ وهآ مطابقت دارد. بنابراین بر اسگگاس نتایج  

انتظار داریم که با افزایآ تعداد  پ وهآ  حایل از این 

دفعات مراجعه به کتابخانه، میزان اضگگطرام ناشگگی از 

 تعامل با کتابداران کاهآ یابد.  

نامه  نتایج ارایه شگگده در این پ وهآ، حایگگل از پایان

رسگگانی اری و اطالعکارشگگناسگگی ارشگگد کتابد  مقطع 

قاتی       پزشگگگکی ماره طرح تحقی ،  U-94092به شگگگ

شده در   شکی جندی   اجرا شگاه علوم پز شاپور اهواز  دان

 باشد.  می
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Abstract: Academic libraries are considered as the basis for research and training in 

universities. Anxiety library is one of the factors that can prevent students from utilizing 

the knowledge available in libraries. The present study was conducted to evaluate the 

level of anxiety library and its components in students of Ahvaz Jundishapur University 

of Medical Sciences and its relationship with demographic variables. This study was a 

descriptive correlational research and the study population consisted of all 7390 students 

studying at Ahvaz JundiShapur University of Medical Sciences in 1394. The sample size 

was estimated in this study using Krejcie & Morgan and Stratified sampling approach, 

366 people. The data collection tool was a questionnaire including demographic data 

and Bostick, s Library Anxiety Scale. Data analysis was performed using SPSS software 

in descriptive and inferential statistics. The results of this study showed that average 

score library anxiety of the students was the 2.64 which was lower than the average level 

of anxiety. Moreover, 81.4 percent of students were at middle and low level anxiety. The 

highest level of anxiety among the components was related to mechanical factors. There 

was a significant inverse correlation between age and anxiety library. Also significant 

differences has not been seen between gender, college, grade and frequency of the use 

of library with anxiety library. 

Keywords: Library Anxiety, Academic Libraries, Ahvaz University of Medical 

Sciences, Students. 
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