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  پزشكي آموزش در توسعه هاي گام 

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز مجله 
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به واسطه نتایج بوده است.  ایپژوهش در دن نیتاکنون موضوع چند کهییتا جا است، تیاهم زئحا اریبس یابیاضطراب اطالع  یت منفرایتاث :زمینه و هدف

موثر بر  یو اجتماع یعوامل فردو ، را طراحی مختلف جهت سنجش اضطراب ی، ابزارهارا شناسایی انواع اضطراباصل از این قبیل مطالعات می توان ح

های  هویبا ش ییآموزش آشنا یاثر بخش نییبا هدف تعحاضر  قیتحق ،رو نی. از ارا مورد بررسی قرارداد طرابگوناگون مهار و کاهش اض یها وهیآن و ش

 زاهدان انجام شد. یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک انیاضطراب دانشجو زانیبر کاهش م یو بانک های اطالعات یجستجوی علم

 زاهدان در سال یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک انیدانشجو ی هیکل دربردارنده ی بوده و جامعه آماری یشیمایپ حاضر قیروش تحق روش کار:

 03دو گروه  به صورت تصادفی در شده وانتخاب به عنوان نمونه آماری در دسترس  یتصادف روشبه  انیاز متقاض نفر 03. تعداد بود 0054-59 یلیتحص

 استفاده شد. یابیقرار داده شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش اضطراب اطالع  شیکنترل و آزمای  هنفر

 انیدانشجو یابیکاهش اضطراب اطالع  بر دییتوانسته اثرات مف یمستقل نشان داد که مداخله آموزش tبا استفاده از آزمون حاضر پژوهش  جینتا ها: یافته

، t=5.35 , P=0.001)نترنت)یو ا انهی(، راt=3.79 , P=0.001)یاز موانع مربوط به منابع اطالعات یاضطراب ناش زانیمداخله توانست م نیداشته باشد. ا

از موانع مربوط به  یاضطراب ناش زانیبر م یریتأث چیمداخله ه نیا نیرا کاهش دهد. همچنt=2.50 , P=0.015)جستجوی اطالعات و انتخاب موضوع)و 

 نداشت. t=0.68 , P=0.495))یو موانع فن t=0.89 , P=0.373)کتابخانه)

 ،یبه خصوص در مراکز دانشگاه ،انیدانشجو یابیکاهش اضطراب اطالع  نهیدر زم یتتوان اقداما ی، محاضر های پژوهش افتهیبا توجه به  گیری: نتیجه

 مورد یابیاضطراب اطالع  ، ویطراحنیز  گریید مداخالت به منظور کاهش این نوع اضطراب در دانشجویان دانشگاه ها توصیه می شود ،نیانجام داد. بنابرا

 .ردیقرار گ یبررس

 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک انیدانشجو؛ اضطراب ؛اطالعات یجستجو ؛یبایاطالع  ؛آموزش: ها کلید واژه
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 مقدمه
 افراد از بسیاری برای ن شناختی روا مانعی همواره اضطراب

 رفتاری و عاطفی، شناختی، گوناگون موجب عوارض ،بوده

 سطح و شده، آنها تاثیرات منفی بر سالمت روحی و جسمی

 شود می باعث اضطراب دهد. می را کاهش عملکردشان

از کتابخانه و بانکهای  استفاده و حضور هنگام دانشجویان

 کتابخانه نتیجه در و ،کردهن احتیر و آرامش احساس اطالعاتی

 استفاده به کمتری تمایل یا و کنند پژوهش ترک پایان از قبل را

. تاثیرات منفی اضطراب اطالع یابی نشان دهند کتابخانه از

 موضوع چندین پژوهش درتاکنون مبحث  اینباعث شده 

پژوهش های فراوانی در حوزه  ،. همچنینباشددنیا  سراسر

وزه های میان رشته ای در خصوص شناسایی روان شناسی و ح

انواع اضطراب، طراحی ابزارهای مختلف جهت سنجش 

و شیوه  ،اضطراب، بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن

 های گوناگون مهار و کاهش اضطراب به انجام رسیده است.

 بر اساس منشاء ،تا کنون انواع خاصی از اضطراب وضعی

توان  در نتیجه میگذاری شده اند.  شناسایی و نام ،پیدایش

انواعی از اضطراب را که محدود به محیط های علمی و 

. نهاداضطراب محیط های دانشگاهی نام  است، دانشگاهی

اضطراب برای تمامی افرادی که سابقه حضور در محیط های 

تجربه ای آشناست. اضطراب  ،علمی و دانشگاهی داشته اند

های اطالعاتی، رایانه و اینترنت، ناشی از استفاده از بانک 

انجام پژوهش و اضطراب ناشی از امتحان، حضور در کتابخانه، 

را می توان به عنوان نمونه هایی از اضطراب محیط های 

دانشگاهی معرفی کرد. از سویی، اضطراب اطالع یابی را نیز 

می توان به عنوان یکی از انواع اضطراب محیط های 

برشمرد.  ،ر دانشجویان دوره دکتریبه ویژه د ،دانشگاهی

دانشجویان این مقاطع در مراحل مختلف تحصیل خود نیازمند 

های اطالعاتی و استفاده گسترده از منابع  جستجو در بانک

ترس و "اطالعاتی هستند. اضطراب اطالع یابی را می توان 

اضطراب هنگام جستجوی اطالعات در کتابخانه یا سامانه 

درباره  ماده شدن و یا حتی هنگام تفکراطالعاتی هنگام آ

 (. 0) کردتعریف  "جستجو

میزان اضطراب اطالع »عرفان منش در مقاله خود با عنوان 

یکی از  تحصیالت تکمیلی ایرانی مقطع یابی دانشجویان

که اگر چه  چنین نتیجه گیری کرد «دانشگاه های کشور مالزی

ویان مورد اضطراب اطالع یابی عارضه ای شایع میان دانشج

از دانشجویان سطوحی از اضطراب را  %9/50بررسی بوده و 

بوده ، میزان کلی اضطراب در حد متوسط بودندتجربه کرده 

از میان ابعاد شش گانه مقیاس اضطراب اطالع  ،. همچنیناست

یابی، دانشجویان مورد بررسی بیشترین میزان اضطراب را در 

و کمترین میزان  «موانع مربوط به منابع اطالعاتی»عامل 

گزارش  «موانع مربوط به رایانه و اینترنت»اضطراب را در عامل 

 (.9کردند)

تاثیر »و عابدی در مطالعه خود تحت عنوان  ،باقری، شعبانی

مشاوره اطالعاتی بر کاهش اضطراب کتابخانه ای و رفتارهای 

 «کتابخانه ای کاربران کتابخانه عمومی شهید توکلی فوالد شهر

سی میزان تاثیر مشاوره اطالعاتی گروهی بر کاهش به برر

اضطراب کتابخانه ای و رفتار های کاربران کتابخانه های 

عمومی پرداختند. مقایسه یافته ها نشانگر تفاوت معنادار در 

نمره های پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل 

، مولفه اضطراب کتابخانه ای بود. به بیان دیگر خصوص در

نتایج نشان داد برگزاری جلسات مشاوره اطالعاتی در کتابخانه 

های عمومی در کاهش اضطراب کتابخانه ای کاربران تاثیر به 

بررسی  حاضرتحقیق . هدف (P≤93/3) استداشته سزایی 

 (.0) استاهمیت مشاوره اطالعاتی در کتابخانه های عمومی 

 خودکارآمدی متغیر 0 که داد همکاران نشان و اوی مطالعه ی

 تأثیر آوری فن به مثبت نگرش و ،اضطراب کامپیوتر کامپیوتر،

 از به استفادهای  نیجریه دانشجویان گرایش و تمایل در معناداری

 (.5است) داشته اطالعات آوری فن

 آن از هند نشان پنجاب حسن در و عزیز پژوهش های یافته

 دانش نفع به کامپیوتر اضطراب در معناداری تفاوت که تداش

 و داشته وجود دختر آموزان به دانش نسبت پسر آموزان
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در  معناداری تأثیر گیخانکامپیوتر  از همچنین برخورداری

 (.0است) داشته آموزان دانش کامپیوتر اضطراب کاهش

 نیاز و اطالعات جستجوینظر به پیچیده بودن فرآیند  

 ابعمن از گسترده استفاده و جستجو به دکترا دوره دانشجویان

 به آنها وارد کرده، زیادیفشار  اضطراب و استرس ،اطالعاتی

 این روان سالمت بر مضاعفی منفی اثر نیز یابی اطالع اضطراب

انجام  های پژوهش بر اساس نتایج همچنین. گذاردمی  گروه

 تواند می مختلف یها زمینه در کافی آموزش و آشنایی ،شده

این پژوهش  ضرورت انجام. شود اضطراب کاهش منجر به

را با مشکل دانشجویان در این مسیر  تعدد عواملی است که

عدم آشنایی کافی  آنها می توان بهجمله از که  ،سازدمی  هجامو

های . به همین دلیل آموزشاشاره کردهای اطالعاتی با بانک

بانکهای  شیوه های جستجوی علمی و آشنایی با مبتنی بر

کارهای پژوهشی و کاهش د از وقفه در نتواناطالعاتی می

 این ،بنابراین د.نجلوگیری کن دانشجویانیابی اضطراب اطالع

 و اطالعاتی بانکهای با آشنایی آموزش با که دارد وجود احتمال

 اضطراب از بخشی الکترونیکی منابع جستجوی اولیه اصول

از آنجا که تا کنون . یابد کاهش تکمیلی تحصیالت دانشجویان

ضطراب در میان دانشجویان ایرانی مورد میزان شیوع این ا

-اثرتعیین میزان  حاضرپژوهش  بررسی قرار نگرفته، هدف

 بانکشیوه های جستجوی علمی و بخشی آموزش آشنایی با 

گروهی  دراضطراب اطالع یابی ابعاد اطالعاتی بر کاهش  های

دوره دکتری رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم  دانشجویان از

 ست.پزشکی زاهدان ا

 

 کار روش
 لحاظ به و بوده پیمایشی-توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 این توصیفی پژوهش های ویژگی از .باشد می کاربردی ماهوی

 نقش و ،وضعیت موقعیت، در دخالتی پژوهشگر که است

 آنچه صرفا و کند نمی کنترل یا دستکاری را آنها نداشته، متغیرها

 می آن تشریح و یفتوص به کرده، مطالعه دارد وجودکه  را

دانشکده دانشجویان  ،جامعه پژوهش حاضر .پردازد

در سال تحصیلی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  بود 59-0054

نفر به عنوان حجم نمونه  03جدول اعداد تصادفی، تعداد و 

 . ندانتخاب شد

. در ابتدا بودای پژوهش دو مرحله گیری در اینروش نمونه

فراخوان های آگهی ،گیری در دسترسنمونهروش با استفاده از 

و از دانشجویان متقاضی  شددر محیط دانشگاه نصب 

نمایند. دو  مشارکتدر این طرح پژوهشی تا  شد درخواست

 جمع انمتقاضی یتمام فهرست ،هااز نصب آگهیپس هفته 

نفر به  03تعداد  ،گیری تصادفیونهآوری و با استفاده از نم

ه ب نفر 03 از این تعداد شدند؛عنوان حجم نمونه انتخاب 

نفر در گروه کنترل قرار  03در گروه مداخله و  صورت تصادفی

 گرفتند. 

مقیاس سنجش اضطراب از پرسشنامه  حاضر در تحقیق 

به عنوان ابزار  (0300، عرفان منش، ابریزاه و کریمی )یاباطالع

گویه است  44ابزار شامل دآوری اطالعات استفاده شد. این گر

کامالً ) 9تا  0از  لیکرت درجه ای 9مقیاس بر اساس  که

امتیازدهی  مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق، کامالً موافق(

، تا است استاندارد ابزاری پرسشنامه این از آنجا که .می شود

 روایی ،شده گرفته بکار تحقیق و پژوهش چندین در کنون

. با توجه به ارزیابی شده است قبولی قابل سطح در آن ظاهری

حاضر و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش  ،اینکه جامعه آماری

، جهت اطمینان خاطر متفاوت از مطالعات انجام شده است

. ارزیابی گردیدق قمحتوسط پرسشنامه  مجددا روایی و پایایی

با  مشورت به دنباله، بدین صورت که پس از ترجمه پرسشنام

تعدادی از در اختیار پرسشنامه  ،متخصص چندین استاد

بررسی با و شد قرارداده دانشجویان دوره دکترای دندانپزشکی 

اصالحات مورد نظر اساتید اعمال نظرات و پیشنهادات آنها، 

 نرم از استفاده با ،پرسشنامه پایاییبررسی  گردید. برای

 آلفای ضریب و گیری اندازه رونباخک آلفای مقدار ،SPSSافزار

 اضطراب اطالع یابی پرسشنامه برای آمده دست به کرونباخ

 آلفایب ضری اینکه به توجه بامحاسبه گردید.  34/3معادل 
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قابل  آمده بدست مقدار ،است مناسب نیز 4/3 حدود تا کرونباخ

 .ارزیابی می شودقبول 

ی رگاهجلسه به صورت کا 0اعضای گروه مداخله به مدت 

کامپیوتر، جلسه  مقدمات و آشنایی با اولجلسه  :دیدندآموزش 

پایگاه های استنادی معتبر،  تاریخچه و دوم آشنایی با اینترنت

آشنایی با اصول جستجوی منابع الکترونیکی، سوم جلسه 

پایگاههای استنادی اصول جستجو در  چهارم آشنایی باجلسه 

و جلسه ششم  ،ایرکتمعتبر، جلسه پنجم آشنایی با ساینس د

پروتکل این . و پروکوئست جسیآشنایی با بانک اطالعاتی 

با و  هنفر از اساتید با سابق 4آموزش قبل از انجام به تایید 

از  ،های کمیبررسی نرمال بودن داده تجربه رسید. جهت

اسمیرنوف استفاده شد تا آزمون مناسب -آزمون کولموگروف

نمره  اینکهه با توجه ب نتخاب شود.)پارامتریک یا ناپارامتریک( ا

 برخوردار توزیع نرمال ازمتغیرهای پژوهش  یآزمون تمامپیش

 .شداستفاده  داده هاهای پارامتریک برای تحلیل  از آزمون ،بود

وضعیت  می بایستآزمون آماری مناسب،  تعیینبرای همچنین 

برای  که ،حاضر مشخص شوددو گروه نمونه پژوهش همسانی 

بنابر نتایج . مستقل استفاده شد tهای ور از آزموناین منظ

، هیچگونه تفاوت معنی داری مستقل tحاصل از آزمون های 

پیش آزمون های نمره خصوص  درمداخله و کنترل بین گروه 

-دو گروه در پیش ،. بنابراینمشاهده نشد یرهای پژوهشمتغ

به مستقل   tآزمون ن دارای سطح اضطراب مشابهی بودند.موآز

مورد دو گروه  منظور بررسی تشابه میان نمرات پیش آزمون

و  کنترلافراد گروه  ،در پایان پژوهش .استفاده قرارگرفت

 ند.سنجش اضطراب اطالع یابی پاسخ داد پرسشنامهمداخله به 

نمرات پس آزمون با نمرات پیش آزمون مورد مقایسه قرار 

س پ ،گرفت و میزان اثرگذاری آموزش مشخص شد. همچنین

رعایت اصول اخالقی، افراد  به منظورپس آزمون و برگزاری از 

 .دنقرار گرفت ی مشابههاگروه کنترل نیز تحت آموزش

 

 ها یافته
فرضیه اثربخشی  0یافته های پژوهش حاضر، تحلیل نتایج 

 هایبانکهای جستجوی علمی و شیوهآشنایی با آموزش 

امعه مورد ج اضطراب اطالع یابیابعاد اطالعاتی بر کاهش 

. نتایج تحلیل استمختلف  نظر گرفتن موانع با در پژوهش

و میانگین اختالف نمره قبل  دآزمون ها شامل انحراف استاندار

و سطح معنی داری  t و بعد از آموزش به همراه مقدار آزمون

(P)،  0 همچنین توضیحات مربوط به هر فرضیه در جدولو 

 آورده شده است .

 های پژوهشمتغیر  بر اساسگروه مداخله و کنترل  اتمستقل برای مقایسه نمر tیل نتایج تحل -0 جدول

 گروه

 

 متغیر

 گروه مداخله

03  =n 

 گروه کنترل

03  =n 

 t  نتیجه آزمون آماری

 t P میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار

 330/3 45/0 -30/3( 43/0) -34/0 (43/0) اضطراب ناشی از موانع مربوط به منابع اطالعاتیتغییر نمره 

 330/3 09/9 -40/3( 00/0) -09/0( 03/4) اضطراب ناشی از موانع مربوط به رایانه و اینترنتتغییر نمره 

 040/3 35/3 -30/0( 30/4) -50/0( 49/5) اضطراب ناشی از موانع مربوط به کتابخانه

 309/3 93/0 -00/3( 30/0) -50/0 (04/0) اضطراب ناشی از موانع مربوط به جستجوی اطالعات

 459/3 03/3 44/3( 00/4) -05/3( 00/9) اضطراب ناشی از موانع فنی

 330/3 04/0 50/3( 30/0) -34/0( 34/0) اضطراب ناشی از موانع مربوط به رایانه و اینترنت

آزمون از پس آزمون ابتدا نمره پیش ،اتبرای بررسی فرضی

دست آمده نشانگر ه آید. عدد بها به دست  کم شد تا تفاوت

پس آزمون نسبت به پیش آزمون  میزان تغییر نمره اضطراب

نمرات دو  تغییر مستقل برای مقایسه tاز تحلیل  ،. سپساست

نشان  جنتایاستفاده شد.  پس از آزمون گروه مداخله و کنترل

داد که بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری در نمره 
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از موانع مربوط به منابع اطالعاتی وجود دارد  اضطراب ناشی

(330/3=P به این معنی که در گروه مداخله نمره اضطراب .)

 اما ،کاهش داشت 34/0ناشی از موانع مربوط به منابع اطالعاتی 

اضطراب  ،نتیجه در. بود 30/3در گروه کنترل تنها  این کاهش

مداخله نسبت ناشی از موانع مربوط به منابع اطالعاتی در گروه 

فرضیه  ،به گروه کنترل از کاهش بیشتری برخوردار بود. بنابراین

 .شداول تایید 

نتایج نشان داد که در متغیر اضطراب ناشی از  ،همچنین

-موانع مربوط به رایانه و اینترنت نمره گروه مداخله در پس

در حالی که  ؛کاهش داشت 09/0آزمون آزمون نسبت به پیش

و تفاوت بین دو گروه معنادار  40/3ه کنترل این کاهش در گرو

اضطراب  ،در این صورت در گروه مداخله. (P=330/3بود)

ناشی از موانع مربوط به رایانه و اینترنت کاهش بیشتری نشان 

 . شدفرضیه دوم تایید بر این اساس و  داد

نشان داد که بین دو گروه مداخله و کنترل در  جنتای

وانع مربوط به کتابخانه ماز نمره اضطراب ناشی خصوص 

نتایج تحلیل بنابر  (.P=040/3وجود ندارد )تفاوت معناداری 

 ضطراب ناشی از موانع مربوط به کتابخانهاخصوص در  ،باال

و  مشاهده نشدگروه مداخله و کنترل بین تفاوت معناداری 

 .شدبنابراین فرضیه سوم رد 

اب ناشی از اضطردر گروه مداخله  نتایج تحلیل نشان داد که

کاهش بیشتری داشت و  موانع مربوط به جستجوی اطالعات

در متغیر اضطراب ناشی از . شدبنابراین فرضیه چهارم تایید 

موانع مربوط به جستجوی اطالعات نمره گروه مداخله در 

در حالی  ؛کاهش داشت 50/0آزمون آزمون نسبت به پیشپس

ین دو گروه و تفاوت ب 00/3که این کاهش در گروه کنترل 

  ( .P=309/3معنادار بود )

در متغیر که  ستا بیانگر اینحاصل از مطالعه حاضر نتایج 

آزمون اضطراب ناشی از موانع فنی نمره گروه مداخله در پس

در حالی که این نمره  ؛کاهش داشت 05/3آزمون به پیش نسبت

ولی تفاوت بین دو گروه  ،افزایش یافت 44/3در گروه کنترل 

 ( .P=459/3ار نبود )معناد

مستقل نشان داد که در متغیر  tنتایج تحلیل  ،در نهایت 

نمره گروه  ،اضطراب ناشی از موانع مربوط به انتخاب موضوع

کاهش  34/0آزمون آزمون نسبت به پیش مداخله در پس

. این بود 50/3در حالی که این کاهش در گروه کنترل  ؛داشت

اضطراب ناشی از  ،مداخلهنشان دهنده آن است که در گروه 

و این کاهش بیشتری داشته  موانع مربوط به رایانه و اینترنت

. بنابراین فرضیه ششم ه استتفاوت بین دو گروه معنادار بود

  .(P=330/3) شدتایید 

 

 گیری نتیجه و بحث
اثر بخشی با توجه به یافته های پژوهش حاضر در ارتباط با 

 هایبانکوی علمی و های جستجشیوهآموزش آشنایی با 

 اضطراب اطالع یابی دانشجویانابعاد اطالعاتی بر کاهش 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نتایج 

میزان اضطراب ناشی از که  آن استبدست آمده حاکی از 

پس از مداخله در گروه  موانع مربوط به منابع اطالعاتی

ه کنترل کاهش داشت. آزمایش به طور معناداری نسبت به گرو

است. اگرچه صورت گرفته اثربخشی مداخله  بیانگراین یافته 

پژوهشی که به طور مستقیم این متغیر را بررسی کرده باشد به 

در این دست نیامد، اما برخی مطالعات گذشته نتایج مشابهی 

منش و بصیریان عرفان ،. برای مثالخصوص ارائه داده اند

های تاثیر آموزش مهارت»ا عنوان ( پژوهشی ب0053جهرمی )

-ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه کتابخانه

گروه  0دانشجو را در  49اجرا کردند. آنان  «ای دانشجویان

تور آشنایی با ، ایهای کتابخانهالس رسمی آموزش مهارتک

های یافتهو شرایط بدون آموزش قراردادند.  ،کتابخانه دانشگاه

که اگرچه تفاوت معناداری در پیش داد نشان ایشان ژوهش پ

سطح اضطراب  ،گروه مورد بررسی وجود نداشت 0آزمون 

ای دانشجویانی که در تورهای آشنایی با کتابخانه کتابخانه

و کویوک . اسبه میزان معناداری کاهش یافت ندشرکت داشت

روی  راکامپیوتر بر تاثیر آموزش مبتنی  0330در سال همکاران 

. ندبررسی کرد یدانشجویان سال اول ای اضطراب کتابخانه
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ای نتایج پژوهش آنان نشان داد که اضطراب کتابخانه 

دانشجویانی که دوره آموزشی مرتبط با شناخت کتابخانه و 

ها را پشت سر گذاشته بودند در مقایسه با بندی کتابطبقه

 .(0330)اسکویوک،  گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود

اضطراب ناشی از موانع پژوهش حاضر نشان داد که کاهش 

در گروه مداخله به طور معناداری مربوط به رایانه و اینترنت 

برخی نتایج حاصل از از گروه کنترل بود که این مشابه با بیشتر 

در پژوهشی تاثیر یک  ،از مطالعات پیشین است. برای مثال

کاهش اضطراب کامپیوتر پرسنل  برآموزش کارگاهی  دوره

دبیرخانه دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 

نقش موثری در کاهش اضطراب  هکارگاه سه روز اینگذراندن 

(. 0539)بارو و کریس،  استداشته  تحت مطالعه افرادکامپیوتر 

اضطراب ناشی از موانع مربوط به رایانه و اینترنت اضطرابی 

و  رایانه مورد در نگرش به دلیل عواملی هماننداست که 

 منابع از استفاده و اینترنتی و ایرایانه هایمهارت اینترنت،

در پژوهش  .(0050منش،آید )عرفانبه وجود می اینترنتی

حاضر به آموزش آشنایی با رایانه و اینترنت، مقدمات کار با 

مودم برای  نهمچورایانه، و آشنایی با نرم افزار و سخت افزار 

استفاده از اینترنت پرداخته شد و با توجه به درگیری 

دانشجویان در طول دوره آموزش با رایانه، همه موارد فوق 

ها کاهش اضطراب اطالع یابی آن برتوانست تاثیر بسیار زیادی 

 در استفاده از رایانه و اینترنت داشته باشد.

این  نشان داد که حاضرنتایج بدست آمده از پژوهش 

میزان اضطراب ناشی از موانع مربوط مداخله تغییر معناداری در 

نکرده در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل ایجاد  به کتابخانه

اضطرابی  ،. اضطراب ناشی از موانع مربوط به کتابخانهاست

 ساختمان و تجهیزات است که به دلیل عواملی همچون

-کتابخانه خدمات از فادهکتابخانه، است مورد در نگرش کتابخانه،

 قوانین و هاسیاست کتابخانه، دمای و نور کتابداران، با تعامل ای،

به  کتابخانه پیوسته عمومی فهرست و وبسایت کتابخانه کتابخانه،

با توجه به اینکه این نوع  .(0050منش،آید )عرفانوجود می

اضطراب بیشتر به عواملی خارج از شرایط دانشجویان ارتباط 

تواند سبب نمی افرادرد، تغییر در نگرش و یا اطالعات دا

 عموماشود. الزمه مقابله با این نوع اضطراب  آنکاهش 

 .ستهاکتابخانهمدیریت مناسب و تجهیز 

متغیر اضطراب ناشی نشان داد که حاضر همچنین، پژوهش 

در گروه مداخله به طور از موانع مربوط به جستجوی اطالعات 

ه گروه کنترل کاهش یافته است. این یافته با معناداری نسبت ب

های بارو و کریس نتایج مطالعات دیگر از جمله پژوهش

منش و (، عرفان0030(، بیابانگرد )0330(، اسکویوک )0539)

( 0033و پاشایی و همکارانش ) ،(0053بصیریان جهرمی )

 مفهوم پردازانی است کههمسو است. کولثائو از نخستین نظریه

 مدل از .کرد مطرح را اطالعات جستجوی فرایند در اضطراب

 الگوی تنها عنوان به توانمی جستجوی اطالعات وی فرایند

 کاربر روانی و احساسی هایجنبه به آن در که برد نام اطالع یابی

 اساس بر است. شده شناختی توجه فیزیکی و هایجنبه در کنار

 در پژوهش 5 و همطالع سال 6 از پس 1991 سال در که ،مدل این

 دانشگاهی آموزشگاهی، هایکتابخانه کاربران روی واقعی محیط

ی  ا مرحله 0 یابیاطالع فرایند کاربر گردید، ارائه عمومی و

را  ارائه و ،آوریجمع بندی، فرمول پیگردی، گزینش، شروع،

 و افکار به توجه با مراحل، این از یک هر در و گذاشته سر پشت

 احساسات است ممکن ،به فرآیند دارد نسبت که هایی کنش

 قطعیت، عدم شدگی، گیج تردید، و شک مانند مختلفی منفی

 که کند تجربه را ... و ناامیدی آشفتگی، سرخوردگی، سردرگمی،

 ،کولثائوبه زعم  .گرددمی وی در اضطراب ایجاد باعثدر عمل 

. از سوی دارد یابی ناماطالع اضطراب ،اضطراب احساس این

 ،اضطراب ناشی از موانع مربوط به جستجوی اطالعات ،دیگر

 احساسات با اضطرابی است که به دلیل عواملی همچون ارتباط

آید پدید می اطالعات جستجوی فرایند مراحل مختلف در کاربر

رسد که این نوع بنابراین به نظر می .(0050منش،)عرفان

. دباشارتباط در اضطراب با همه مراحل جستجوی اطالعات 

ای طراحی شد که به گونهحاضر مداخله آموزشی پژوهش 

سبب افزایش آگاهی و مهارت دانشجویان در طول یک 

. به همین علت در پایان مداخله، گروه دگردجستجوی علمی 
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 در نتیجههای جستجوی بهتری را نشان داد و مداخله مهارت

 .کاهش یافت این گروه اضطراب اطالع یابی

نشان داد که مداخله  در دست ژوهشنتایج پ ،در ادامه

را کاهش  اضطراب ناشی از موانع فنیمیزان  هحاضر نتوانست

دهد. اضطراب ناشی از موانع فنی اضطرابی است که به دلیل 

 اینترنت، پایین سرعت ها،رایانه محدود عواملی همچون تعداد

 کردن خراب از ترس ای،کتابخانه هایفناوری سریع تغییرات

آید پدید می اینترنت و رایانه فنی و اصطالحات ،تآال ماشین

(. این نوع اضطراب اطالع یابی بیشتر با 0050منش،)عرفان

های فنی ارتباط دارد. همانند موانع امکانات و محدودیت

مربوط به کتابخانه، این نوع اضطراب نیز باید با افزایش 

 گردد. مرتفعهای دانشگاهی امکانات و تسهیالت در محیط

نشان داد که در متغیر  حاضربررسی  یافته های ،در نهایت

نمره گروه  ،اضطراب ناشی از موانع مربوط به انتخاب موضوع

کاهش داشته  34/0آزمون آزمون نسبت به پیش مداخله در پس

و این  50/3در حالی که این کاهش در گروه کنترل  ؛است

دهد که ی. این یافته نشان متفاوت بین دو گروه معنادار بود

در های جستجو مطالعه حاضر توانسته با افزایش مهارت

دانشجویان، سبب کاهش اضطراب انتخاب موضوع در آنان 

شود. این یافته با نتایج حاصل از مطالعات بارو و کریس 

منش و (، عرفان0030(، بیابانگرد )0330(، اسکویوک )0539)

( 0033و پاشایی و همکارانش ) ،(0053بصیریان جهرمی )

 همسو است.

 ،اضطراب ناشی از موانع مربوط به انتخاب موضوع

 موضوع، انتخاب اضطرابی است که به دلیل عواملی مانند

به  اطالعات جستجوی آغاز فرایند و ،جستجو کلیدواژه انتخاب

قبل از  عمدتا(. این اضطراب 0050منش،)عرفان آید می وجود

-مهارت ازر دانشجو اما اگ ،آیدشروع فرایند جستجو پدید می

باشد به میزان قابل توجهی برخوردار های جستجوی مناسبی 

 نیز مشاهده شد.حاضر در مطالعه این امر یابد که کاهش می

با هدف ارائه مداخله آموزشی به منظور حاضر پژوهش  

دانشکده  دانشجویاندر  اضطراب اطالع یابیکاهش 

 ام گرفت.انجدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

گردآوری  به عنوان ابزارسنجش اضطراب اطالع یابی  پرسشنامه

داده ها استفاده شد. هدف از انتخاب این جامعه در وهله اول، 

 خصوص پایگاهه ب ،اطالعاتیع بمنااز  ایشاناستفاده نسبتا زیاد 

تکالیف درسی انجام جهت پژوهش و  ،های اطالعاتی مرتبط

گاههای اطالعاتی و موضوعی تنوع پای ،. در وهله دوماست

خاص و بین رشته ای رشته دندانپزشکی، که ضرورت انتخاب 

این جامعه پژوهش را دو چندان کرد. در حین انجام پژوهش 

اضطراب اطالع  در خصوص یبه نکات جدیدبارها پژوهشگر 

از انجام آزمون قابل پیش بینی نبود،  پیشیابی برخورد کرد که 

بودن پیش بینی  غیرقابلآزمون می شد. این امر باعث تکرار  و

زمان جستجو، کند بودن سرعت دسترسی به نتایج، مدت 

و تنوع تجهیزات سخت افزاری و  ،حضور فیزیکی پژوهشگر

تاثیر گذار بر انجام این ل ئمسا جمله برنامه های نرم افزاری از

 پژوهش بودند. 

رشته  یدانشجو 933 متشکل ازحاضر جامعه پژوهش 

و از ابزار  بود علوم پزشکی زاهدانکی دانشگاه دندانپزش

سنجش اضطراب اطالع یابی برای گردآوری داده ها استفاده 

اگر چه اضطراب اطالع یابی نتایج پژوهش نشان داد که شد. 

مداخله آموزشی اما  ،در نمونه مورد بررسی وجود داشت

یابی اضطراب اطالعکاهش  براثرات مفیدی  توانست

میزان اضطراب این مداخله توانست  ته باشد.داش دانشجویان

، رایانه و اینترنت، ناشی از موانع مربوط به منابع اطالعاتی

را کاهش دهد.  انتخاب موضوعو  ،اطالعات جستجوی

میزان اضطراب ناشی از موانع بر  یاین مداخله تاثیر ،همچنین

های نداشت. با توجه به یافتهموانع فنی  و مربوط به کتابخانه

توان اقداماتی در زمینه کاهش اضطراب اطالع ین پژوهش، میا

انجام داد.  ،به خصوص در مراکز دانشگاهی ،یابی دانشجویان

های  مداخلهالزم است همچنین عالوه بر مداخله حاضر، 

مورد بررسی  اضطراب اطالع یابیمتعاقبا دیگری نیز طراحی و 

اضطراب در  امکان کاهش این نوعاز این طریق تا  گیردقرار 

 ها فراهم گردد. دانشجویان دانشگاه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
dm

ej
.ir

 a
t 1

5:
23

 +
03

30
 o

n 
T

ue
sd

ay
 O

ct
ob

er
 1

0t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://sdmej.ir/article-1-1523-fa.html


 همکار و نژاد یمانیلس ... یجستجو یها وهیبا ش ییآموزش آشنا یاثر بخش

21 

جا که پژوهشگر در جریان تحقیق به طور کامل با از آن

موضوع درگیر شده و به نقاط قوت و ضعف پژوهش خود و 

تواند پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برد، میدیگران پی می

پیشنهادات اشاره این جا به برخی از مناسبی ارئه دهد. در این

 :شودیم

دانشجویان سایر روی  آموزشیاین شیوه  شودپیشنهاد می .0

 .شود بررسینیز  هاها و دانشگاهدانشکده

 این شیوه آموزشیاز  مراکز آموزشیگردد در توصیه می .0

یابی اضطراب اطالع کاهشکم هزینه و کوتاه مدت برای 

 استفاده شود. دانشجویان

ردد در آینده گ با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توصیه می .0

اضطراب اطالع یابی صورت پیرامون های بیشتری  پژوهش

 .شوداین متغیر جدید به صورت کامل بررسی  گرفته،

سایر  رویهایی  شود در آینده پژوهش پیشنهاد می .4

اضطراب اطالع یابی صورت  کاهش دهنده ی های روش

 گیرد.

 

 یسپاسگزار
از  همی دانند بدین وسیلالزم  نویسندگان مقاله حاضر

 یدانشگاه علوم پزشک یو کارکنان دانشکده دندانپزشک نیمسئول

انجام جریان رشته که در  نیا انیدانشجو نیهمچنزاهدان، و 

 .قدردانی نمایند ندرا متحمل شد یادیپژوهش زحمات ز نیا
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