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 ای دربررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

 2، سمانه فتوحی1سعيد غفاري

 چکيده
ان شجویای در دانپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه هدف:

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی پرداخته است. 

گاه پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانش وش:ر

نتخاب شدند؛ از این نمونه به صورت تصادفی ا عنوانبهنفر  500ها باشند که از بین آنخوارزمی می
ی شده مبتننامه طراحینامه بازگشت داده شد. برای گردآوری اطالعات از دو پرسشپرسش 402تعداد 

ستیک ای باهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی و مقیاس اضطراب کتابخانهبر استاندارد قابلیت
 استفاده شد.

 ایبخانهاب کتاهای پژوهش حاکی از آن است که رابطه میان سواد اطالعاتی و اضطریافته ها:يافته

ضطراب ااتی و ات سواد اطالعدار است. همبستگی نمردر هر دو گروه زنان و مردان دارای تفاوت معنا
گی نمرات ( است. همبست=009/0P( و در کل )=046/0P( و در مردان )=046/0Pای در زنان )کتابخانه

ت و در مقطع ( اس=009/0Pدار )ارشد معناای در مقطع کارشناسیسواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه
 ( است.=009/0P( نیست و در کل )=668/0Pدار )دکتری معنا

ای کاهش خانهارشد، اضطراب کتاببا افزایش سواد اطالعاتی در دانشجویان کارشناسی گيري:نتيجه

مربوط  درصد 3/39یابد. در دانشجویان دکتری این ارتباط مشاهده نشد. بیشترین سطح اضطراب با می
 به اضطراب مالیم است.

 هیهای دانشگانهای، سواد اطالعاتی، کتابخااضطراب کتابخانه هاي كليدي:واژه

                                                             

  نور قمعضو هیأت علمی دانشگاه پیام .1

شناسی دانشگاه پیام نور قم )نویسنده مسئول(          ارشد علم اطالعات و دانش. کارشناسی2
fotouhi.samaneh@gmail.com  
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 مقدمه
دهی و آوری، سازمانها جهت فراهمهایی که از سوی کتابخانهامروزه، در کنار تمامی تالش

گیرد، بررسی موانع پذیری اطالعات و منابع اطالعاتی برای کاربران صورت میدسترس

خدمات و  تواند در ارائه بهترای در این زمینه میهای کتابخانهاطالعاتی و انجام پژوهش

 (.2004، 1تر کاربران از کتابخانه تأثیرگذار باشد )کلیولنداستفاده هر چه مناسب

 به و مطالعه تحقیق انجام جهت امنی محل دانشگاهی ی، کتابخانهاز دانشجویان برخی برای

تواند در می آورد کهمی را فراهم از اضطراب هاییدیگر نشانه برخی آید، اما برایمی حساب

از  در استفاده اولیه اضطراب تأثیری سوء بگذارد. این ها از کتابخانهآمیز آنموفقیت استفاده

غیرمفید از  استفاده و منجر به دانشجویان بیشتر برای ایجاد اضطراب اءتواند منشمی کتابخانه

آید که فرد برای تحقق به وجود میزمانی  3ایکتابخانه ضطراب( ا1986، 2ملون)شود  کتابخانه

شود که توانایی کافی کند و متوجه میاهداف پژوهش در کتابخانه اقدام به جستجوی منابع می

برای انجام این جستجو را ندارد. مشخصات این نوع از اضطراب عبارتند از داشتن احساس 

 (.1383منفی از جمله: تردید، تنش، ترس و نابسامانی ذهنی )خدیوی، 

ای را در میان نخستین بررسی درباره اضطراب کتابخانه 4اسووپ و کتزر 1972در سال 

ملون  1986سال  دانشجویان انجام دادند. این اولین قدم پژوهشی در حوزه یاد شده بود. در

ای به کار رفته بود و به این شکل ای بنیادی نوشت که درآن اصطالح اضطراب کتابخانهمقاله

مبتال به  پژوهش بیشتر در این زمینه فراهم کرد. به گفته ملون، دانشجویانِ زمینه را برای

ای دچار چنان ای در گردآوری اطالعات مورد نیاز خود در تحقیقات کتابخانهاضطراب کتابخانه

(. 1986دارد )ملون، له باز میأها را از برخورد منطقی و مؤثر با مسشوند که آناضطرابی می

گیری برداشته شد. وی مقیاس اندازه 5توسط باستیک 1992ن حوزه در سال قدم بعدی در ای

ابزاری برای سنجش اضطراب  عنوانبهای را تهیه کرد که از آن زمان تا کنون اضطراب کتابخانه

 ایکتابخانه اضطراب پنج عامل برای باستیک (.1388ای استفاده شده است )نارمنجی، کتابخانه

                                                             
1. Cleveland 

2. Mellon 

3. Library Anxiety Scale (LAS) 

4. Swope & Katzer 

5. Bostick 
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در  راحتی ، موانع احساس2عاطفی ، موانع1ه عبارتند از: موانع کارمنداننموده ک شناسایی

 .5مکانیکی و موانع 4از کتابخانه ، موانع آگاهی3کتابخانه

علوم و افزایش دانش و اطالعات بشری در این  های تخصصیِبا گسترش حوزه از سویی،

ر امکان انتقال تمام دیگ ،ها و انباشت گسترده اطالعات در حوزه دانش تخصصیحوزه

دوران تحصیلی وجود ندارد و حتی اگر بتوان  اطالعات به یادگیرندگان در زمان محدودِ

اطالعات و دانش موجود در هر زمینه تخصصی را هم به یادگیرندگان آن حوزه انتقال داد با 

اهی های آن پس از مدت کوتتوجه به ماهیت پویای دانش در طول زمان و تغییرات و پیشرفت

 (.3200 ،6شده و قابل استفاده نخواهند بود )الدر و پاولاطالعات اکتسابی منسوخ

له اصلی در آموزش امروز دسترسی به اطالعات بیشتر نیست. در أبه عبارت دیگر مس

بخشیدن به حجم محتویاتی است که با های دانشجویان معنیترین چالشحقیقت یکی از مهم

ترین موضوعات نیز غیر حجمدفمند تمامی اطالعات حتی کمجذب ه، رو می شوندهآن روب

های توامان در ارتباطات به رویکردهای ممکن است. به خاطر انفجار اطالعات و پیشرفت

ها و راهبردهای ها هدف این باشد که به دانشجویان تواناییجدیدی نیاز داریم که در آن

 داده شود. در حرکت به سوی اینضروری برای مدیریت اطالعات عمیق و پرحجم آموزش 

مدت ایجاد محیط آموزشی است که در آن  حل بلندهدف مربیان دریافتند که تنها راه

)گریسون و  دانشجویان نه تنها به یادگیری بلکه به فراگیری نحوه یادگیری نیز بپردازند

 (.2001، 7اندرسون

ید شناخته شده است های اساسی زندگی در هزاره جدسواد اطالعاتی یکی از مهارت

مدت چندین دهه (. سواد اطالعاتی توسط متخصصان اطالعات و کتابداری به1383 )اسالمی،

یس انجمن صنعت ئر 8زورکوفسکی ،کار بردهرونق یافته است. اولین کسی که این اصطالح را ب

                                                             
1. Barrier with Staff 

2. Affective Barriers 

3. Comfort with the Library 

4. Knowledge of the Library 

5. Mechanical Barriers 

6. Elder &  Paul 

7. Garrison & Anderson  

8. Zurkowski 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=D.+Randy+Garrison&search-alias=books&field-author=D.+Randy+Garrison&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=D.+Randy+Garrison&search-alias=books&field-author=D.+Randy+Garrison&sort=relevancerank
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العاتی اط کارگیری منابعهدیده برای بگوید افراد آموزشوی می. بود 1974اطالعات در سال 

اطالعاتی  ها را باسواد اطالعاتی نامید طیف وسیعی از ابزارهایدر مشاغل خود که می توان آن

ل ئاند که در حل مساهای اطالعاتی را یاد گرفتهحلو منابع اولیه جهت ترکیب و ساخت راه

سواد  .(2008، 2، به نقل از کورال2004، و همکاران 1دهند )آیزنبرگخود مورد استفاده قرار می

اطالعاتی باعث رفتارهای اطالعاتی مناسب در شناسایی، کسب و اشاعه اطالعات از طریق هر 

شود. رفتار اطالعاتی مناسب فرایند جستجو، بازیابی، شناخت و کاربرد ای میمجرا و رسانه

 (.1383ست )پریرخ، ا منطقی محتوا

 منابع ها بهسایر دوره که دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی بیش ازبا توجه به این

 بررسی موانع باشند،های پژوهشی میی طرح و رسالهاطالعاتی نیازمند هستند و ملزم به ارائه

هنگام و آسان به اطالعات برای این گروه ضروری است. سنجش میزان سواد دستیابی به

د اهد شخوای دانشجویان منجر به تشخیص و شناسایی عواملی اطالعاتی و اضطراب کتابخانه

ت که ممکن است عامل یا مانع دسترسی هرچه بیشتر این گروه به اطالعات شود. اهمی

 استفاده ورقابل انکار سواد اطالعاتی ی آن و نقش غیای و عوامل پدیدآورندهاضطراب کتابخانه

است شدهاز آن در جهت بازیابی، استخراج و سازماندهی منابع علمی توسط دانشجویان باعث

ل کشور داخ ن دو مفهوم در برخی موارد با یکدیگر مرتبط باشند. با توجه به اینکه درکه ای

است و در مورد دانشگاه گرفتهای صورتهایی در مورد اضطراب کتابخانهمعدود پژوهش

است؛ لذا بررسی رابطه بین سواد نگرفتهخوارزمی تا کنون هیچ پژوهشی در این مورد صورت

واند تی میای در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمابخانهاطالعاتی و اضطراب کت

ز آن اژوهش افزایی مناسب و نیز کاربرد سازمانی مطلوب داشته باشد. نتایج حاصل از پدانش

 جویان بهسازی دستیابی دانشکارهایی برای بهینههتواند راجهت حائز اهمیت است که می

ت ضای هیأو اع نماید. همچنین به مسئولین دانشگاه، کتابداراناطالعات مورد نیازشان پیشنهاد 

شده و امکانات الزم جهت علمی کمک خواهد کرد تا از وضعیت کنونی دانشجویان آگاه

 ی مطلوب از منابع اطالعاتی موجود را فراهم نمایند.استفاده

 

                                                             
1. Eisenberg 

2. Corrall 
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 هاي پژوهشپرسش
ی دانشجویان تحصیالت اآیا بین سطح سواد اطالعاتی و میزان اضطراب کتابخانه .1

 ی معناداری وجود دارد؟تکمیلی دانشگاه خوارزمی رابطه

آیا بین سواد اطالعاتی دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی تفاوت  .2

 معناداری وجود دارد؟

ای دانشجویان به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی آیا بین میزان اضطراب کتابخانه .3

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

ای در بین دانشجویان همبستگی میان سطح سواد اطالعاتی و میزان اضطراب کتابخانه .4

 جنسیت و مقطع تحصیلی چگونه است؟ با توجه به

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر به روش پیمایشی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 

 93-94بود )در سال تحصیلی  شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

گیری نفر بوده است( که با استفاده از روش نمونه 6548تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

نامه پرسش 402نمونه انتخاب شدند. از میان این تعداد،  عنوانبهنفر  500ای تصادفی طبقه

 شد.  ها بر اساس تعداد مذکور انجامبرگردانده و کار تجزیه و تحلیل یافته

( و 1992ای باستیک )های مورد نیاز از مقیاس اضطراب کتابخانهجهت گردآوری داده

های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی ساخته مبتنی بر استاندارد قابلیتنامه محققپرسش

(2000 ACRL,استفاده شده است. جهت سنجش )  روایی محتوا و روایی صوری از نظرات

استفاده  (هاو سایر رشته شناسیعلم اطالعات و دانشمتخصصان ) نظرانمتخصصان و صاحب

آمده دستنامه با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب بهیایی هر دو پرسشپا .شد

نامه اضطراب و ضریب پایایی برای پرسش 87/0نامه سواد اطالعاتی برابر برای پرسش

ی نما، میانگین و وهش در بخش آمار توصیفی به محاسبهبود. در این پژ 91/0ای برابر کتابخانه

تحلیل توصیفی پرداخته شده و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون 

t .مستقل استفاده شد 
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 هاي پژوهشيافته
درصد  4/63نفر معادل  255دانشجوی حاضر در پژوهش،  402ها، در بین با توجه به یافته

درصد  6/83نفر معادل  336دهند. درصد را مردان تشکیل می 6/36نفر معادل  147را زنان و 

درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل  4/16نفر معادل  66ارشد و در مقطع کارشناسی

 باشند.می

 سطح سواد اطالعاتی

دهد که میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان دکتری ها نشان مییافته ،1جدول با توجه به 

ی سواد اطالعاتی برای دانشجویان ارشد است. میانگین نمرهیشتر از دانشجویان کارشناسیب

( است. همچنین 03/4±59/0( و برای دانشجویان دکتری )91/3±62/0) ارشدکارشناسی

سواد  یمیانگین سواد اطالعاتی دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن است. میانگین نمره

 ( است.91/3±64/0( و برای دانشجویان زن )96/3±58/0ویان مرد )اطالعاتی برای دانشج

 وضعیت سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر مبنای مقطع تحصیلی و جنسیت .1 جدول

 سواد اطالعاتی

 تعداد انحراف معيار ميانگين هاآماره

 336 62/0 91/3 ارشدکارشناسی

 66 59/0 03/4 دکتری

 402 62/0 93/3 کل

 255 64/0 91/3 زن

 147 58/0 96/3 مرد

 402 62/0 93/3 کل

 ايميزان اضطراب كتابخانه

 دهد. با توجه به نتایج صورت کلی نشان میای را بهمیزان اضطراب کتابخانه 2جدول 

اند. این در حالی ای بودهدرصد از کل پاسخگویان بدون اضطراب کتابخانه 6/27آمده دستبه

ترین سطح اند. بیشای داشتهدرصد از پاسخگویان اضطراب شدید کتابخانه 5/0ت که اس

 درصد است. 3/39اضطراب کسب شده نیز مربوط به اضطراب مالیم با 
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 ایپاسخگویان بر مبنای سطوح اضطراب کتابخانهای . میزان اضطراب کتابخانه2 جدول

 درصد تعداد سطوح اضطراب

 6/27 111 بدون اضطراب

 6/29 119 اضطراب کم

 3/39 158 اضطراب مالیم

 0/3 12 اضطراب متوسط

 5/0 2 اضطراب شدید

 0/100 402 مجموع

ای دهد که میزان اضطراب کتابخانه، نتایج نشان می3جدول های موجود در بر مبنای داده

ب ی اضطراارشد بیشتر از دانشجویان دکتری است. میانگین نمرهدانشجویان کارشناسی

ارشد ( و برای دانشجویان کارشناسی48/2±59/0ای برای دانشجویان دکتری )کتابخانه

ای دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان ( است. همچنین میزان اضطراب کتابخانه52/0±56/2)

( و برای 66/2±49/0ای برای دانشجویان مرد )ی اضطراب کتابخانهزن است. میانگین نمره

 ( است.49/2±55/0دانشجویان زن )

 ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر مبنای مقطع تحصیلی و جنسیت. میزان اضطراب کتابخانه3جدول 

اضطراب 

 كتابخانه اي

 تعداد انحراف معيار ميانگين آماره ها

 336 52/0 56/2 ارشدکارشناسی

 66 59/0 48/2 دکتری

 402 53/0 55/2 کل

 255 55/0 49/2 زن

 147 49/0 66/2 مرد

 402 53/0 55/2 کل

 ايرابطه ميان سطح سواد اطالعاتی و ميزان اضطراب كتابخانه

برای . اي بر مبناي مقطع تحصيلیاضطراب كتابخانههاي سواد اطالعاتی و تحليل داده

ای بر مبنای مقطع تحصیلی از اضطراب کتابخانهسواد اطالعاتی و های مربوط به تحلیل داده

ای بر کتابخانه ی اضطرابنتایج حاصل از بررسی موانع فرعی ایجاد کننده فاده شد.استt آزمون 
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ترین نمره دهد که در هردو مقطع تحصیلی موانع منابع بیشنشان می 4های جدول مبنای داده

( و برای دانشجویان 27/3±73/0است. این مقدار برای دانشجویان دکتری )کردهرا کسب

ترین نمره مربوط به است. همچنین در هر دو مقطع تحصیلی کم (20/3±73/0ارشد )کارشناسی

( و 85/1±91/0موانع عاطفی است. میانگین مربوط به موانع عاطفی برای دانشجویان دکتری )

 ( است. 87/1±82/0ارشد )برای دانشجویان کارشناسی

 تحصیلی ای دانشجویان بر مبنای مقطعاضطراب کتابخانه. سواد اطالعاتی و 4جدول 

 آماره

 يانگينم
انحراف 

 معيار
 t آماره

درجه 

 آزادي

 سطح

 معناداري
معيارهاي فرعی  و سواد اطالعاتی

 اضطراب

 موانع کارکنان
 84/0 65/2 ارشدکارشناسی

575/2 400 012/0 
 01/1 31/2 دکتری

 موانع عاطفی
 82/0 87/1 ارشدکارشناسی

239/0 400 811/0 
 91/0 85/1 دکتری

راحتی در 

 کتابخانه

 76/0 93/2 ارشدکارشناسی
027/2 400 043/0 

 81/0 72/2 دکتری

 ایدانش کتابخانه
 75/0 53/2 ارشدکارشناسی

034/0- 400 973/0 
 81/0 53/2 دکتری

 موانع منابع
 73/0 20/3 ارشدکارشناسی

698/0- 400 486/0 
 73/0 27/3 دکتری

 موانع فناوری
 83/0 20/2 ارشدشناسیکار

132/0 400 895/0 
 76/0 18/2 دکتری

اضطراب 

 ایکتابخانه

 52/0 56/2 ارشدکارشناسی
209/1 400 227/0 

 59/0 48/2 دکتری

 سواد اطالعاتی
 62/0 91/3 ارشدکارشناسی

528/1- 400 127/0 
 59/0 03/4 دکتری
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ی میانگین اضطراب در دو مقطع تحصیلی متفاوت است ولی با استفاده از اگرچه نمره

ارشد و دکتری ای در بین دانشجویان کارشناسیشود که اضطراب کتابخانهمشخص می tآزمون 

شود که در هردو مقطع تحصیلی تفاوت (. همچنین مشخص میP=227/0معنادار نیست )

 .(P=127/0) اتی دانشجویان وجود نداردمعناداری در میزان سواد اطالع

و  ارشدی موانع کارکنان و راحتی در کتابخانه در دو مقطع تحصیلی کارشناسیمیانگین نمره

ارشد نسبت به . دانشجویان کارشناسی( است>05/0Pدارای تفاوت معناداری ) دکتری

و امکان دسترسی  هادانشجویان دکتری دارای اضطراب بیشتری هستند. باز بودن مخزن کتاب

مستقیم به منابع برای دانشجویان دکتری و نیز تعامل بیشتر با کتابداران و استفاده بیشتر از 

ی موانع و میانگین نمره ها ممکن است از عوامل وجود این تفاوت باشدراهنمایی و کمک آن

در دو مقطع  اتیسواد اطالعای و ای، منابع، فناوری، اضطراب کتابخانهعاطفی، دانش کتابخانه

 ( نیست.<05/0Pتحصیلی دارای تفاوت معناداری )

ای از آزمون برای تحلیل همبستگی میان میزان سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه

دهد که همبستگی میان این دو نشان می 5های جدول همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته

 دکتریاما در مقطع است  (=009/0P)دار ارشد معناعامل در بین دانشجویان مقطع کارشناسی

هردو مقطع تحصیلی( )که همبستگی در کل دانشجویان ی( نیست. درصورت=668/0Pدار )معنا

 ( مشاهده خواهد شد.=009/0Pی و تحلیل قرار گیرد، تفاوت معنادار )بررس مورد

 مقطع تحصیلیای بر مبنای . همبستگی بین نمرات سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه5جدول 

 هاالصه آمارهخ                

 یمقطع تحصيل
 معناداري سطح rمقدار آماره  تعداد

 009/0 -142/0 336 ارشدکارشناسی

 668/0 -054/0 66 دکتری

 009/0 -131/0 402 کل پاسخگویان

 اي بر مبناي جنسيتهاي سواد اطالعاتی و اضطراب كتابخانهتحليل داده

شود که در هر دو جنسیت تفاوت مشخص می 6ی جدول هادادهو  tمون با استفاده از آز

نتایج حاصل از  .(P=463/0معناداری در میزان سواد اطالعاتی دانشجویان وجود ندارد )
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دهد که در هردو جنسیت، موانع ای نشان مییجادکننده اضطراب کتابخانهابررسی موانع فرعی 

( و برای 33/3±66/0. این مقدار برای دانشجویان مرد )استکردهترین نمره را کسبمنابع بیش

ترین نمره مربوط به موانع است. همچنین در هر دو جنسیت کم (14/3±76/0دانشجویان زن )

( و برای 96/1±86/0ی مربوط به موانع عاطفی برای دانشجویان مرد )عاطفی است. نمره

 ( است.82/1±81/0دانشجویان زن )

 ای دانشجویان بر مبنای جنسیتاضطراب کتابخانهاطالعاتی و  سوادمقایسه . 6 جدول

 هاآماره
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 tآماره 

درجه 

 آزادي

 معنا سطح

 و معيارهاي فرعی اضطراب سواد اطالعاتی داري

 موانع کارکنان
 91/0 55/2 زن

243/1- 400 215/0 
 83/0 67/2 مرد

 موانع عاطفی
 81/0 82/1 زن

573/1- 400 116/0 
 86/0 96/1 مرد

 در کتابخانه راحتی
 79/0 81/2 زن

965/2- 400 003/0 
 71/0 04/3 مرد

 ایدانش کتابخانه
 78/0 44/2 زن

927/2- 400 004/0 
 71/0 67/2 مرد

 موانع منابع

 

 76/0 14/3 زن
551/2- 400 011/0 

 66/0 33/3 مرد

 موانع فناوری
 80/0 14/2 زن

632/1- 400 103/0 
 84/0 28/2 مرد

اضطراب 

 ایکتابخانه

 55/0 49/2 زن
182/3- 400 002/0 

 49/0 66/2 مرد

 سواد اطالعاتی
 64/0 91/3 زن

734/0- 400 463/0 
 58/0 96/3 مرد

ای و موانع ی راحتی در کتابخانه، دانش کتابخانهمشخص نمود که میانگین نمره tآزمون 

( است. در هر سه مورد، مردها >05/0Pدر هر دو جنسیت دارای تفاوت معناداری ) منابع

کارکنان، عاطفی، فناوری  موانع یاست و میانگین نمره اضطراب بیشتری نسبت به زنان دارند.
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ای اضطراب کتابخانه ( نیست.<05/0Pدر دو جنس دارای تفاوت معناداری ) سواد اطالعاتیو 

و مرد معنادار است و دانشجویان مرد دارای اضطراب کلی بیشتری  در بین دانشجویان زن

 (.P=002/0هستند )

ای و اضطراب کتابخانه دهد که همبستگی میان سواد اطالعاتیمی نشان 7های جدول یافته

یان نیز در کل پاسخگو( معنادار است. P=046/0( و مرد )P=046/0در بین دانشجویان زن  )

 ( است.=009/0P) داراین همبستگی معنا

 . همبستگی بین نمرات سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه ای بر مبنای جنسیت7جدول 

 نمراتين ب همبستگی         

 جنسيت
 داريامعن سطح rمقدار آماره  تعداد

 046/0 -125/0 255 زن

 046/0 -165/0 147 مرد

 009/0 -131/0 402 گویانکل پاسخ

 

 بحث و نتيجه گيري
دهد که میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان دکتری بیشتر از دانشجویان ها نشان میهیافت

ای دانشجویان دکتری کمتر از دانشجویان ارشد و میانگین اضطراب کتابخانهکارشناسی

های متفاوتی هستند کارشناسی ارشد است. اگرچه دانشجویان دو مقطع تحصیلی دارای میانگین

ای، تفاوت معناداری بین دانشجویان وجود العاتی و اضطراب کتابخانهولی در میزان سواد اط

(، در پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام 1388ندارد. حریری و نعمتی لفمجانی )

دارای  هاآنداده به این نتیجه رسیده است که اضطراب دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی 

تواند به علت استفاده بیشتر بودن اضطراب دانشجویان دکتری میدار نیست. کمتر تفاوت معنی

( 2007) 2( و گروس و التام2004) 1باشد. بتل هاآناز کتابخانه و افزایش سواد اطالعاتی  هاآن

شود. ای میکنند که افزایش سواد اطالعاتی سبب کاهش اضطراب کتابخانهاین نکته را تأیید می

                                                             
1. Battle 

2. Gross & Latham 
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کنند، یجه رسیده است افرادی که بیشتر از کتابخانه استفاده می( نیز به این نت2011) 1لی

ای مشخص شد یجادکننده اضطراب کتابخانهااضطراب کمتری دارند. با توجه به بررسی موانع 

دار که میانگین اضطراب در دو مورد راحتی در کتابخانه و موانع کارکنان دارای تفاوت معنی

ارشد بیشتر از دانشجویان دکتری است. با کارشناسی بوده و مقدار اضطراب در دانشجویان

یابد. در ای کاهش میارشد، اضطراب کتابخانهافزایش سواد اطالعاتی در دانشجویان کارشناسی

 دانشجویان دکتری این ارتباط مشاهده نشد.

ر ای دها میانگین سواد اطالعاتی در مردان بیشتر از زنان و اضطراب کتابخانهبر اساس یافته

دار نیست، مردان باالتر است. در میزان سواد اطالعاتی بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معنی

دار ای دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن و تفاوت معنیکه اضطراب کتابخانهیدرصورت

دهد بین دانشجویان زن و نشان می (2010) 3( و بوئرز2004) 2ی انورهاپژوهشاست. نتایج 

که در پژوهش حاضر یدرصورتای وجود ندارد، فاوتی در میزان اضطراب کتابخانهمرد ت

( تفاوت جنسیت بر اضطراب 2004) 4اضطراب در مردان بیشتر از زنان است. میزراچی

( حاکی 1996) 5اشتاینو لیختن آنوگبوزی ،ی جیائوهاپژوهشای را تأیید نکرده است. کتابخانه

 تر در مردان نسبت به زنان است.ای باالاز اضطراب کتابخانه

ای مشخص شد که میانگین یجاد کننده اضطراب کتابخانهابا توجه به بررسی موانع   
ای و موانع منابع، در هر دو جنسیت دارای تفاوت ی راحتی در کتابخانه، دانش کتابخانهنمره

د. در هر دو جنس است. در هر سه مورد، مردها اضطراب بیشتری نسبت به زنان دارن معناداری

ترین مقدار اضطراب شود. بیشای میافزایش سواد اطالعاتی باعث کاهش اضطراب کتابخانه
ترین مقدار در موانع ای در کل پاسخگویان، در سطح اضطراب مالیم قرار دارد. بیشکتابخانه

ط به موانع ترین مقدار نیز مربوای مربوط به موانع منابع و کمیجاد کننده اضطراب کتابخانها
اضطراب دانشجویان لهستانی به نتیجه مشابه  بررسی ( نیز با2011) 6عاطفی است. اسویگون

ترین نمره را کسب ترین و موانع عاطفی کمیافته است. در پژوهش وی، موانع منابع بیشدست

                                                             
1. Lee 

2. Anwar 

3. Bowers 

4. Mizrachi 
5. Jiao, Onwuegbuzie & Lichtenstein 

6. Swigon 
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ای در حد معمول )نرمال( سواد اطالعاتی و اضطراب کتابخانه نظر ازدانشجویان  اند.کرده

 هستند.

 پيشنهادات
دهد بیشترین سطح اضطراب مربوط به اضطراب که نشان می آمدهدستبه. با توجه به نتایج 1

منابع است، دقت و تالش بیشتر از سوی کتابخانه و کتابداران برای شناسایی و تهیه منابع 
 رسد.نظر مییاز دانشجویان ضروری بهموردن

تواند در کاهش اضطراب دانشجویان ای، میراب کتابخانه. آشنا کردن کتابداران با پدیده اضط2
 و استفاده بهتر از کتابخانه مؤثر باشد.

با کاربران  هاآنتواند در برخورد ای میتوجه کتابداران در پایبندی به اصول اخالق حرفه .3

 تأثیر داشته و اضطراب را در دو سطح موانع مربوط به کارکنان و موانع عاطفی کاهش دهد.
، گردآوری و ارزیابی وجوجستی هامهارتی آموزش روش پژوهش، هاکارگاه. برگزاری 4

اطالعات در جهت ارتقای سطح سواد اطالعاتی دانشجویان و ارتقاء کیفیت پژوهشی آنان مفید 
 .است

ای و ارتباط آن با سایر عوامل با انجام تحقیقات بیشتر در حوزه اضطراب کتابخانه .5
ریزی در جهت کاهش این توان زمینه را برای برنامهفرهنگی و اجتماعی میی، شناختروان

 پدیده فراهم نمود.

 فهرست منابع
ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی و بررسی      (. 1383اسالمی، محسن )

 ران.ته خوارزمی،دانشگاه  ،. رساله دکتریاثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی
ی سواد اطالعاتی. هامهارتی آموزشی هاکارگاه(. سنجش اثربخشی 1383پریرخ، مهری )

 .103-79 (،12) 5 ،شناسیفصلنامه مطالعات تربیتی و روان

ای در بین    (. سنجش اضطراب کتابخانه1388حریری، نجال؛ نعمتی لفمجانی، سمیه )
 دانشگاه علوم پزشکی ایران. یبخشتواندانشجویان، مطالعه موردی: دانشکده علوم 

 .52 – 39(، 7) 2 ،رسانی و فناوری اطالعات(ی )علوم کتابداری و اطالعشناسدانش
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مطالعات های دانشگاهی. ای در کتابخانه(. مروری بر اضطراب کتابخانه1383خدیوی، شهناز )
 .114 – 109(، 1) 15، ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

، محمد عطاران) 21یادگیری الکترونیک در قرن (. 1386رسون، تری. )ی آر؛ اندد گریسون،

 .(2001)نشر اصلی اثر  تهران: موسسه توسعه فناوری آموزش مدارس هوشمند. مترجم(

(. بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیالت 1388نوکاریزی، محسن. )؛ نارمنجی، مهدی
علوم و فناوری ند جستجوی اطالعات. بیرجند و فردوسی در فرای یهاتکمیلی دانشگاه

 .129 – 111(، 1) 25، اطالعات
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