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 دهیچک
 بود. انیدر دانشجو یابیاضطراب اطالع  اسیمق یروان سنج اتیخصوص ی: هدف پژوهش حاضر، بررسهدف

که در سال  لیاردب یها دانشگاه انینفر دختر( از دانشجو 137نفر پسر و  125نفر دانشجو ) 262منظور  نیبد :روش

اضطراب  اسیدر دسترس انتخاب شدند و به مق یریبودند به روش نمونه گ لیمشغول به تحص 94-95 یلیتحص

 یعامل لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر ،ییآزما زکرونباخ، اعتبار با یبا روش آلفا ها دادهپاسخ دادند.  یابیاطالع

 شدند. لیتحل LISREL 8.8و  SPSS 24 یبا استفاده از نرم افزارها یدییتا

 نترنتیو ا انهی، مؤلفه موانع مربوط به را85/0 یمؤلفه موانع مربوط به منابع اطالعات یکرونباخ برا یآلفا بی: ضرها افتهی

و موانع  82/0 ی، موانع فن80/0اطالعات  ی، موانع مربوط به جست و جو83/0، مؤلفه موانع مربوط به کتابخانه 79/0

به دست آمد.  84/0تا  79/0هفته اجرا در دامنه  2در فاصله  زین ییآزما ازبه دست آمد. اعتبار ب 87/0انتخاب موضوع 

برخوردار است  یمدل از برازش مناسب نیوم نشان داد که امرتبه د یدییتا یعامل لیحاصل از تحل یها افتهی

(93/0=CFI ،96=GFI ،91=NFI  056/0و=RMSEAبا توجه به نتا .)اسیگفت که مق توان یمبه دست آمده  جی 

در  یاطالعات یسنجش اضطراب مربوط به جست و جو یبرا یابزار مناسب انیدر دانشجو یابیاضطراب اطالع 

 است. انیدانشجو

 

 انیدانشجو ،یابیاضطراب اطالع  ،ی: اعتبارسنجوازهای کلیدی
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 مقدمه

 نیگوناگون، همچن یها محملدر  یاز منابع اطالعات یریاطالعات و بهره گ یوجو جست

در  تیجهت موفق انیپژوهشگران و دانشجو یبرا یو دانشگاه یعلم یها پژوهشمهارت در انجام 

اطالعات  یجست وجو ندی. فرآشود یممحسوب  یضرور یامر یدرس فیو انجام تکال لیتحص

. کند یم یباز یلیتکم التیتحص انیدانشجو خصوصاًافراد  یابی عرا در رفتار اطال ینقش مهم

 ،اند پرداخته یابیاطالع  ندیو فرآ یابیرفتار اطالع  یالگوها یبه بررس یاریبس یها پژوهشتاکنون 

، 4نی، بلک3کولتائو ،2سیآل، 1لسونیو یها مدلبه  توان یم یابیرفتار اطالع  یها مدل نیتر مهم از

ان یند جستجو در میاطالعات را فرا یابیستر بازک(. لن1385اشاره کرد )داورپناه،  5نیدرو

 یموضوع طهیدر ح کاز مدار یا دستهن ییه هدف آن تعک داند یم کاز مدار یا مجموعه

اربر بر که کمعناست  نیتعامل بد یاست یتعامل یندیند جستجو، فرایدرخواست شده است. فرا

 (1381،یگزن) زند. یدست به انتخاب م ریمسن ینترل داشته و در اکندجستجو یفرا

و  6ها اطالعات و توسعه سامانه یند جستجویو شناخت فرا ک( در1998) ینیونیمارچنظر  از

 ی. از نظر ودهد یمل کیرا تش یعلم اطالع رسان یاساس یها هدفت از آن، یحما یراهبردها

 یدانش در تالش است. و تیموقع رییتغ یاست که در آن بشر هدفمندانه برا یروند یابی اطالع

آغاز  یاطالعات ازیاست که از ن یندیفرآ یابی اطالع. داند یمرا در حل مشکل  یابی اطالع یژگیو

مورد جستجو قرار گرفته،  نیمع یبا استفاده از استراتژ یاسناد و منابع اطالعات یمراحل یشده و ط

 یابیاطالعات موردنظر باز تیشده و در نها یو بررس ینیپس از استخراج بازب ازیاطالعات موردن

 یابیخود، اطالع  یازهایرفع ن یبرا یو به حل مسئله منجر خواهد شد. انسان در زندگ شوند یم

 .ردیگ یمأت انسان نش یاز زندگ یابیند اطالع یفرا ینیونیبه نظرمارچ دینما یم

افراد صورت گرفته  یاطالعات یالگوها و رفتارها یبررس نهیدر زم یادیز یها پژوهش تاکنون

ر عوامل مختلف، از یه جستجوگران تحت تأثکت است ین واقعیا یای، گوها پژوهش نیاست. ا

 یمتفاوت یابی اطالع یند و رفتارهایجو یسب اطالعات بهره مک یگوناگون برا یها روشها و  وهیش
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 یتوان رفتارها ین عوامل مینترل اکح و یبا شناخت صح ن،یدهند. بنابرا یبروز م درا از خو

 1یرد. اشلکت یمشخص و هدفمند هدا ییرهایبه مس یادیار زیجستجوگران را تا حد بس یابی اطالع

 تیفیک یابی، ارزازیمورد ن یمنابع اطالعات یعدم مهارت در جستجو افتیخود در جی( در نتا2004)

و اضطراب  یا کتابخانهاضطراب  جادیبه منابع مناسب، باعث ا یکردن و دسترس دایو پ جودمنابع مو

 .شود یم یا کتابخانهپژوهش 

 یان، با تجربة سطوح گوناگونیاز دانشجو یاریبس یهمواره برا یآموزش یطهایدر مح حضور

در  یروانشناس یرهاین متغیمهمتراز  یکیرو، اضطراب به عنوان  نیاز اضطراب همراه است. از ا

، 2یا انهیرامانند اضطراب  از اضطراب یمحسوب شده و انواع گوناگون یآموزش یطهایمح

، 6و آمار یاضی، اضطراب ر5یا کتابخانه، اضطراب 4ی، اضطراب اطالعات3ینترنتیاضطراب ا

مطالعة ست مورد توجه و ا ها سال 9و اضطراب پژوهش 8، اضطراب نگارش7اضطراب امتحان

ان یدانشجو یه تمامک( از آنجا 2002،یآنتون ائو،یپژوهشگران حوزه آموزش قرار گرفته است )ج

 یجستجو ازمندی، نیلیتحص یاننامههایو پا یدانشگاه یها طرح، یف درسیالکانجام ت یبرا

 یکی توان یماطالعات را  یازجستجو یهستند، اضطراب ناش یاطالعات و استفاده از منابع اطالعات

 (1990)کولتائو، (2004ائو،یجدانست ) یدانشگاه یطهاین انواع اضطراب در محیعتریاز شا

 ندیفرآ "مدل که مدل نیاست، ا یابیرفتار اطالع  یها مدل نیمهمتر از (،1991مدل کولتائو ) 

 یمدل خود به بررس یمدل ضمن معرف نیکولتائو در ا شود یم دهینام " 10اطالعات یجست و جو

 تمدل که بر احساسا نیبراساس ا پردازد یماطالعات  یجست و جو ندیاحساسات کاربران در فرآ

شش  یابیاطالع  ندیاست، شخص جستجوگر در فرا یاطالعات مبتن یجستجو ندیکاربران در فرا

 ندیکه در مورد فرآ یمراحل با توجه به نگرش نیاز ا کیو در هر  گذارد یممرحله را پشت سر 

مانند  یممکن است احساسات مختلف ،گردد یمکه حاصل  یجیو نتا دهد یمکه انجام  یتیالدارد، فع
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کولثاو  دگاهی. از ددیرا تجربه نما رهیاضطراب و غ نان،یاطم ،یشدگ جیگ ،ینیب خوش د،یترد

محسوب شده و ممکن است در  یعیطب یاطالعات احساس یجستجو ندیاحساس اضطراب در فرا

 رخ دهد. ندیفرآ نیاز مراحل شش گانه ا کیهر 

1: شروع 1 مرحله
 

 ازیکامل نمودن حل مساله ن یکه به اطالعات برا دهد یم صیکه شخص ابتدا تشخ یا مرحله

 دارد.

2: انتخاب موضوع 2 مرحله
 

 است. یجهت بررس یمرحله شناخت و انتخاب موضوع کل نیا

3موضوع  ری: تفس3 مرحله
 

مورد نظر فرد  یلیمطابق شرح تفص یاطالعات درباره موضوع کل یمرحله شامل بررس نیا

 یاطالعات کل یمرحله جمع آور نی. ادیموضوع فراهم نما یرا برا یکه کانون ی، بنحوباشد یم

 .ردیگ یممرتبط را در بر  ای یاطالعات تخصص حاًیموضوع، ترج یبرا

4کردن ی: فرمول بند4 مرحله
 

بر موضوع را  ی(، تمرکز فکرییشناسا)در مرحله کشف شده  یاز اطالعات جمع آور کاربر

 یحرکت به مرحله بعد ی. تمرکز واضح کاربر را برادهد یمشده شکل  افتهیبر اساس اطالعات 

 .کند یمآماده 

5اطالعات ی: گردآور5 مرحله
 

و کارآمد  مؤثربطور  (رهیمانند کتابداران، خبرگان، دوستان و غ) یاطالعات یها ستمیسو  کاربر

 .گذارند یماثر متقابل  گریکدی یبر رو

6: اتمام جستجو 6 مرحله
 

 .باشد یمکامل نمودن جستجو و فراهم نمودن مدرک نوشته شده  فهیمرحله وظ نیا

شده  یطراح یط آموزشیمح یکدر  یتابخانة سنتکاربران ک یمدل اساساً برا نیا هرچند

                                                           
1 Initiation 
2 Selection 
3 Exploration 
4 Formulation 
5 Collection 
6 Search closure 
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 یریادگی طیدر مح انیدانشجو یابینشان داد که رفتار اطالع  رونیحال پژوهش با نیاست، با ا

بدان  نیاطالعات کولتائو مطابقت دارد، ا یجست وجو ندیبا مدل فرآ زین نترنتیو ا یمجاز

است  یا کتابخانه یکیزیف طیاطالعات مستقل از مح یجست وجو ندیفرآمعناست که مدل 

ان ین مدل در میا یبه بررس یو ل یدیو، هالهمچون شم یپژوهشگران یپس از و (.1999 رون،ی)با

ه به ک یاربرانک یبرا توان یمن مدل را یه اکدند یجه رسین نتینترنت پرداختند و به ایاربران اک

 (2004،یدی؛ هال2001ار برد. )شمو،کز به ی، نپردازند یم ترنتنیاطالعات در ا یجستجو

 ندیمشارکت کننده فعال در فرا کیاست و بر کاربر بعنوان  تیاهم یکولتائو دارا مدل

مورد بحث  یابیدر اطالع  یزشیانگ یندهایکه فرآ نیا تر مهم. کند یماطالعات اشاره  یجستجو

 دن،یشیاند ،یفکر یمانند آشفتگ یزشیانگ یها یاستراتژدانشجو در  ی. بطور کلرندیگ یمقرار 

. به هرحال، مدل کند یممشارکت  دییتأو  ف،یمطالعه، انتخاب، شناخت، تعر وره،مشا ،ییشگویپ

داده و  لی. تبدردیگ ینماطالعات را در نظر  یابیو ارز ب،یترک ،یسازمانده ص،یتلخ ه،یکالتو تجز

اغتشاش،  د،یمانند درک، ترد مؤثرمدل احساسات  نی. اکند ینماطالعات به دانش را فرض 

اطالعات را برجسته  یجستجو یو اعتماد متقابل برا ،ینیشک، خوش ب ،ینیب شیاضطراب، پ

 (2004دن،ی. )هکند یم

ند جستجو مورد توجه قرار یرا در فرا یه مالحظات عاطفکن نظر یولتائو از اکپژوهش  

احساس جستجوگر در مراحل مختلف  ی، به چگونگی، منحصر به فرد است. در پژوهش ودهد یم

، پرداخته کند یمل و عم شدیاند یمز آنچه جستجوگر به آن یاطالعات و ن یند جستجویفرا

 ینشهاکر و کدام احساسات، تفکهر یژگیه وکن مرحله دارد یند پژوهش او چندی. فراشود یم

رات درجستجو مورد توجه قرار داد و ییبا تغ یبه منزلة همزمان توان یمرا  ها کنشاست.  یخاص

 (2002ت و برهان هستند )کوپر،یموقع یز استداللهایار نکاف

 یند جستجویننده فعال در فراکت کاربر، شرکه کته است کن نیاان یت مدل در بیاهم 

 یشناخت یندهایفراه کن یا تر مهم. کند یماربر در تعامل با اطالعات رشد کاطالعات است. دانش 

 رینظ یشناخت یراهبردها ریان درگیند، دانشجوین فرایل هستند. در طول ایدخ یابیدر اطال ع 

د هستند. اما به نظر ییو تأ فی، تعریینش، شناسایمشاوره، مطالعه، گز، ینیب شیتأمل، پ ش،اکنک

، یابیب و ارزشکیتر ،یسازمانده ص،یتلخ ل،یتحل یعنیدر اطالعات  یارکن مدل دستیا رسد ینم

ن مدل مورد توجه قرار نگرفته یل اطالعات به دانش در ایز شامل شود. تبدیافت شده را نیاطالعات 

اطالعات، احساسات  یجستجو شرفتیه همگام با پک شود یمد کین مدل تأی. به هرحال، در ااست
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و اعتماد،  ینید، خوش بی، تردینیش بی، اضطراب، پیسردرگم نان،ینبود اطم ،یدلواپس رینظ یعاطف

 (2003دن،یه) .کنند یمنقش  یفایا

اطالعات  یجست و جو ندیاست که مفهوم اضطراب در فرا یپردازان هینظر نیاز نخست کولتائو

نام برد که در آن  یابیاطالع  یبه عنوان تنها الگو توان یم یو یابیرا مطرح کرده و از مدل اطالع 

 انعرف) توجه شده است. یو شناخت یکیزیف یها جنبهکاربر در کنار  یو روان یاحساس یها جنبهبه 

 (2012منش،

ه انجام ک یینشهاکند دارد و یه درباره فراک یارکن مراحل، با توجه به افیاز ا یکدر هر  

ت، ی، عدم قطعیج شدگید، گیو ترد کمانند ش یمختلف ی، ممکن است احساسات منفدهد یم

 یجاد اضطراب در ویه باعث اکند کو... را تجربه  یدی، ناامی، سرخوردگی، آشفتگیسردرگم

اطالعات  یجست و جو ندیفرآ نین احساس اضطراب به عنوان اضطراب حیاز ا تائوولک. گردد یم

در  یخارج یگر، هرگونه عامل اضطرابزاید ی( از سو1990()کولتائو،1988کولتائو،برد ) یمنام 

 تواند یموسته، یو پ یکیترونکال یطهایتابخانه و چه در محکط ی، چه در محیابیند اطالعین فرایح

 یمحمل اطالعاتاربر با کگر، تعامل یبه عبارت د مؤثر باشد. یابیاطالع اضطرابد یجاد و تشدیدر ا

ز ینترنت( نیانه و ای)مانند را یابیاطالع یا ابزارهایتابخانه( و ک)مانند  یابیند اطالعیا محل انجام فرای

محمل  ااربر بکگر، تعامل یبه عبارت د 0مؤثر باشد.  یابید اضطراب اطالعیجاد و تشدیدر ا تواند یم

انه و ی)مانند را یابیاطالع یا ابزارهایتابخانه( و ک)مانند  یابیند اطالعیا محل انجام فرای یاطالعات

 (.2012مؤثر باشد. )عرفان منش، یابید اضطراب اطالعیجاد و تشدیدر ا تواند یمز ینترنت( نیا

مسئله است که تجربه احساسات  نیا انگریانجام شده در خارج از کشور ب یها پژوهش مطالعه

از پژوهشگران گزارش شده است. اما  یتوسط برخ ،یابیاطالع  ندیفرآ نیازجمله اضطراب ح یمنف

را  یابیاطالع  ندیکه فرآ نیا ایو  اند نکردهاضطراب اطالق  نیبه ا یعنوان خاص ای ها پژوهش نیا

مورد  یا کتابخانهکاربران داشته و آن را در قالب اضطراب  یا کتابخانه یها پژوهشاز  یزئج

 قرارداده اند. یبررس

شش هزار  یپس از بررس یدانشگاه طیبار در مورد اضطراب در مح نیولا ی( برا1986ملون ) 

 یا کتابخانه قاتیخود در تحق ازیاطالعات مورد ن یدر گردآور انیدانشجو دینما یم انیدانشجو ب

 مپلیدارد. دالر یبا مساله بازم مؤثرو  یرا از برخورد منطق ها آنکه  شوند یمدچار اضطراب  یبنحو

 یجستجو نیاحساسات چهل دانشجو ح ی( ضمن بررسینینقل ازالهه حس به 1992) نگیزیو زو
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 ندیفرآ نیترس، تنش و اضطراب در ح وجود کتابخانه، وستهیو پ یاطالعات در فهرست برگها

( ینینقل از الهه حس به 2001در پژوهش برنچ ) یمشابه جیرا گزارش کردهاند. نتا یابیاطالع 

در کانادا گزارش شده  یرستانیاز دانشآموزان در دب یگروه یابیاطالع  یرهاضمن مطالعه رفتا

: مطالعه یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابی اطالعاضطراب  زانیمطالعه م "انیم نیاست. در ا

 جنتای است شده انجام 1391 سال در منش عرفانتوسط  "یدر کشور مالز یرانیا انیدانشجو یمورد

شناخته شده و  انیدانشجو نیدر ب عیبه عنوان عارضه شا یابی اطالع طرابپژوهش نشان داد که اض

اضطراب  یکل زانمی اما اند کردهاز اضطراب را تجربه  یسطوح مختلف انیدرصد از دانشجو 5/96

موانع مربوط  "اضطراب نشان داده که عامل اسمقی گانه ششابعاد  یدر حد متوسط قرار دارد. بررس

 نیکمتر "انهیو را نترنتیموانع مربوط به ا "اضطراب و عامل زانیم نیشتریب "یبه منابع اطالعات

 اضطراب را نشان داده است. زانیم

به  یابی اطالعاضطراب  یها یگو 47 پرسشنامه از استفاده با منش عرفان یگریدر پژوهش د 

 التیتحص انیاز دانشجو یگروه یشناخت تیجمع یها یژگیوو  یابی اطالعرابطه اضطراب  یبررس

 زانیسن و م ،یلیمقطع تحص ت،یپژوهش نشان داده است که جنس نیا یها افتهی. پردازد یم یلیتکم

با ابعاد گوناگون اضطراب  یرابطه معنادار یاطالعات دارا یجهت جستجو نترنتیاستفاده از ا

مستقل  یرهایمتغ انیرابطه م تواند یمکننده  لیتعد یریبه عنوان متغ تیهستند و جنس یابی اطالع

وابسته  ریو متغ یسواد اطالعات یها مهارت یآموزش یها دورهو شرکت در  یلیتحصمقطع 

( 1393) ینیحسالهه  نی( همچن2012عرفان منش،) کند. لیرا دستخوش تعد یابی اطالعاضطراب 

و اضطراب  تیاز جمله ترس، عدم قطع یاحساسات منف جادکنندهیعوامل ا یبه بررس یدر پژوهش

 .پردازد یم یابی نداطالعیدر فرآ

اضطراب  اسیشده، مق یطراح یابیاضطراب اطالع  یبررس نهیکه در زم ییاز ابزارها یکی

. باشد یمعامل  6و  سؤال 47 یدارا اسیمق نی( است. ا2012عرفان منش و همکاران ) یابیاطالع 

خرده  یکرونباخ برا یآلفا بی( ضر1391درپژوهش عرفان منش ) اس،یمق نیدر خصوص اعتبار ا

، موانع مربوط به 72/0 نترنتی، موانع مربوط به ا86/0 یبه منابع اطالعات بوطموانع مر اسیمق

و موانع انتخاب  81/0 ی، موانع فن80/0اطالعات  ی، موانع مربوط به جست و جو81/0کتابخانه 

 به دست آمد. 90/0 اسیکل مق یو برا 82/0موضوع 

 یابیسنجش اضطراب اطالع  اسیمق یروان سنج اتیخصوص یپژوهش حاضر بررس هدف

 ساخته شده (2012) میو کر زاهیتوسط عرفان منش، ابر یابی. اضطراب اطالع باشد یم انیدانشجو
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شامل موانع مربوط به منابع  یابیمرتبط با اضطراب اطالع  یاصل عامل 6 اسیمق نی، اشود یم

 یموانع مربوط به کتابخانه، موانع مربوط به جست وجو انه،یو را نترنتیمربوط به ا انعمو ،یاطالعات

 نیهدف ا نی. بنابرادهد یمقرار  یو موانع انتخاب موضوع را مورد بررس یاطالعات، موانع فن

 است. انیدر دانشجو یابیاضطراب اطالع  اسیمق یدیتائ یل عاملیپژوهش تحل

 پژوهش روش

 انیدانشجو هیپژوهش را کل نیا یاست. جامعه آمار یپژوهش از نوع همبستگ نیا روش

. در دهد یم لیبودند، تشک لیمشغول به تحص 94-95 یلیکه در سال تحص لیشهر اردب یها دانشگاه

عالوه بر آمار  ها داده لیو تحل هیتجز ینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برا 262پژوهش  نیا

 رسون،یپ یاز آزمون همبستگ ،یو درصد فراوان یفراوان ار،یو انحراف مع نیانگیم نندما یفیتوص

و  SPSS 24 یبا استفاده از نرم افزارها یدییتا یعامل لیکرونباخ و تحل یفاۀآ بیضر

LISREL 8.8 استفاده شد: ریاطالعات از پرسشنامه ز یجمع آور یاستفاده شد و برا 

)عرفان منش،  یبایاضطراب اطالع  اسیدر پژوهش حاضر از مق :یابیاضطراب اطالع  اسیمق

 1هیگو 47ابزار شامل  نیاطالعات استفاده شد. ا ی( به عنوان ابزار گردآور2012م،یو کر زاهیابر

مخالف،  کامالً) 5تا  1 نیب یا درجه کرتیل فیبراساس ط هیهر گو یبند ازیامت یو برا باشد یم

 یاریمانند بس اسیمق می. اردیگ یمتعلق  هیهر گو ( بهموافق کامالًندارم، موافق،  یمخالف، نظر

سطح اضطراب  نیانگیمثبت وارونه شده و سپس م یها هیشامل گو یروانشناس یها آزموناز  گرید

و  ریمتغ 235تا  47از  اسیپاسخ دهندگان براساس مجموع نمرات محاسبه شده است. نمره کل مق

شده  لیتشک یعامل اصل 6از  اسیمق نیاست. ا شتریب یابینشان دهنده اضطراب اطالع  ترنمرات باال

 است که عبارتند از:

 تیدر ارتباط با محدود هیگو 14عامل دربردارنده  نی: ا2یمربوط به منابع اطالعات موانع .1

منابع، ربط  تیفیمنابع، ک یموانع، تازگ یریمنابع، موجود بودن منابع، دسترس پذ یمنابع، فراوان

 است. یعاتبا منابع اطال ییمنابع، محل منابع و آشنا

 انهیدر ارتباط با نگرش در مورد را هیگو 6دوم تعداد  عامل :3نترنتیو ا انهیمربوط به را موانع .2

 .شود یمرا شامل  ینترنتیو استفاده از منابع ا ینترنتیو ا یا انهیرا یها مهارت، نترنتیو ا

                                                           
1 Statement 
2 Barriers Associated with Information Resources 
3 Barriers Associated with Computer and the Internet 
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و ساختمان کتابخانه،  زاتیدر ارتباط با تجه هیگو 11 تعداد :1مربوط به کتابخانه موانع .3

کتابخانه،  یتعامل با کتابداران فنور و دما ،یا کتابخانهنگرش در مورد کتابخانه، استفاده از خدمات 

سوم را  لکتابخانه عام وستهیپ یکتابخانه و فهرست عموم تیکتابخانه، وب سا نیو قوان ها استیس

 .دهند یم لیتشک

در ارتباط با احساسات  هیگو 5 یعامل دارا نی: ا2اطالعات یمربوط به جست و جو موانع .4

 اطالعات است. یجست و جو ندیکاربر در مراحل مختلف فرآ

 یجهت جست و جو ها انهیرادر ارتباط با تعداد محدود  هیگو 6شامل  :3یفن موانع .5

ترس از خراب کردن  ،یا کتابخانه یها یفناوردر  عیسر راتییتغ نترنت،یا نییاطالعات، سرعت پا

 .شود یم نترنتیو ا انهیرا یو اصطالحات فن نیماش

در مورد انتخاب موضوع،  هیگو 5عامل پرسشنامه شامل  نیآخر :4انتخاب موضوع موانع .6

 (1391عرفانمنش، ) اطالعات است. یجست و جو ندیواژه جست و جو و آغاز فرآ دیانتخاب کل

 جینتا

 درصد فراوانی  
 

 جنسیت
 3/52 137 دختر

 7/47 125 پسر
 100 262 کل

 
 مقطع تحصیلی

 9/1 5 کاردانی
 1/85 223 کارشناسی

 8 21 کارشناسی ارشد
 5 13 دکتری

 100 262 کل

 یلیو مقطع تحص تینمونه از لحاظ جنس عی، توز1 جدول

نفر  125نفر دختر و  137نمونه انتخاب شده  262از  شود یممشاهده  1که در جدول  همانطور

 یکارشناس انینفر از دانشجو 223به تعداد  انیدانشجو شتریتعداد ب نیاز ا نی. همچنباشد یمپسر 

 .باشند یم

 یابیاضطراب اطالع  اسیمربوط به اعتبار مق جینتا

                                                           
1 Barriers Associated with Library 
2 Barriers Associated with Information Seeking 
3 Technical Barriers 
4 Barriers with Topic Identification 
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 ییو باز آزما یدرون یاز دو روش همسان ،یابیاضطراب اطالع  اسیاعتبار مق یمنظور بررس به

 بیمحاسبه ضر قیآن از طر یها اسیمقو خرده  اسیکل مق یدرون یاستفاده شده است. همسان

در نوسان  1تا  0کرونباخ از  یآلفا بی(. دامنه ضر2)جدول  دیکرونباخ برآورد گرد یآلفا

که  نیتوجه به ا . باشود یمبه مثابه مالک قابل قبول در نظر گرفته  معموالً 70/0 بیکه ضر باشد یم

است،  شتریب 70/0آن از  یها مؤلفه هیو کل یابیاضطراب اطالع  اسیمق یکرونباخ برا یآلفا بیضر

 قرار گرفت. دییتأآن مورد  یها اسیمقو خرده  اسیکل مق یدرون یلذا همسان

 یابیاضطراب اطالع  اسیکرونباخ مق یآلفا بی. ضر2 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ آن یها اسیمقاضطراب اطالع یابی و خرده 

 85/0 موانع مربوط به منابع اطالعاتی
 79/0 موانع مربوط به رایانه و اینترنت

 83/0 موانع مربوط به کتابخانه
 80/0 موانع مربوط به جست و جوی اطالعات

 82/0 موانع فنی
 87/0 موانع انتخاب موضوع

 89/0 مقیاس اضطراب اطالع یابی

 2 یبه فاصله زمان انینفر از دانشجو 80 یپرسشنامه بر رو نیا ،ییاعتبار بازآزما یمنظور بررس به

 به دست آمد. ییاعتبار بازآزما بیضر رسون،یپ یهمبستگ بیهفته اجرا شد و با استفاده از ضر

 ییبه روش باز آزما یابیاضطراب اطالع  اسیاعتبار مق بی. ضر3 جدول

اضطراب اطالع یابی و 
 آن یها اسیمقخرده 

ضریب 
 همبستگی

 دومین اجرا اولین اجرا

  M SD M SD 
موانع مربوط به منابع 

 اطالعاتی
84/0 54/35 702/10 69/34 312/10 

موانع مربوط به رایانه و 
 اینترنت

73/0 20/13 781/5 85/11 976/4 

 184/8 32/25 095/9 65/27 78/0 موانع مربوط به کتابخانه
موانع مربوط به جست و 

 اطالعاتجوی 

79/0 62/11 627/4 59/10 263/4 

 857/4 96/12 577/5 51/14 77/0 موانع فنی
 538/3 67/10 885/4 24/12 73/0 موانع انتخاب موضوع

مقیاس اضطراب اطالع 
 یابی

80/0 67/114 574/34 43/111 219/32 

 

کل پرسشنامه و هر  یبرا ییاعتبار باز آزما بی، ضرشود یممشاهده  2گونه که در جدول  همان

 اسیمق یزمان یاز قابل قبول بودن همسان یاست که حاک شتریب 70/0آن از مقدار  یها مؤلفهاز  کی
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 .باشد یمآن  یها مؤلفهو  یابیاضطراب اطالع 

 یابیاضطراب اطالع  اسیمق ییروا

 بیمحاسبه ضر نیو همچن یدییتا یعامل لیسازه از روش تحل ییروا یمنظور بررس به

 آن استفاده شد. یها اسیمقپرسشنامه با خرده  یهمبستگ

 آن یها اسیمقو خرده  یابیاضطراب اطالع  اسیمق نیب یهمبستگ بی. ضر4 جدول

 1 2 3 4 5 6 7 

موانع مربوط به منابع  -1
 اطالعاتی

1       

موانع مربوط به رایانه و  -2
 اینترنت

32/0** 1      

     1 *20/0 **64/0 موانع مربوط به کتابخانه -3

موانع مربوط به جست و  -4
 جوی اطالعات

27/0* 25/0* 20/0* 1    

*32/0 **35/0 موانع فنی -5
* 

30/0*
* 

20/0* 1   

*30/0 *24/0 **39/0 موانع انتخاب موضوع -6
* 

28/0* 32/0
** 

1  

*90/0 **65/0 مقیاس اضطراب اطالع یابی -7
* 

93/0*
* 

90/0** 94/0
** 

97/0
** 

1 

 

آن  یها اسیمقو خرده  AMESپرسشنامه  نیب شود یممشاهده  4گونه که در جدول  همان

و  یپرسشنامه همدل یبرخوردار انگریروابط موجود ب یوجود دارد. معنادار ییباال یهمبستگ

 سازه مطلوب است. ییدر نوجوانان از روا یهمدرد

 یعامل لیاز نوع تحل یساختارسازه، از روش مدل معادالت  ییروا یادامه به منظور بررس در

(، )دو  یمجذور خ یها شاخصبرآورد مدل از  یمرتبه اول و مرتبه دوم استفاده شد. برا یدییتا

(، شاخص GFIبرازش ) ییکوی، شاخص ن(/df) یدو به درجه آزاد یشاخص نسبت مجذور خ

هنجار شده (، شاخص برازش CFI) یا سهیمقا(، شاخص برازش AGFI) ینطباقبرازش ا ییکوین

(NFIشاخص ن ،)ییکوی ( برازش هنجار نشدهNNFIخطا ،)بیتقر نیانگیمجذور م شهیر ی 

(RMSEAو باق )نیانگیمجذور م ماندهی (RMRاستفاده شد ) 
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 یابیاضطراب اطالع  اسیمرتبه اول مق یعامل لی: مدل استاندارد تحل1 شکل

 یابیاضطراب اطالع  اسیمرتبه اول مق یدییتا یعامل لیتحل یبرازش الگو یها شاخص ری. مقاد5جدول 

  
2X 

Df df/
2X 

CFI GFI AGF
I 

NFI NNF
I 

RMSE
A 

RM
R 

28/
2312 

101
9 

26/2 93/0 94/0 91/0 92/0 80/0 066/0 047/0 

که مدل  دهد یمنشان  یبرازندگ یها شاخص هی، کلشود یممشاهده  4طور که در جدول  همان

 دارد. یسازه قابل قبول ییروا جه،یخوب و در نت یابیاضطراب اطالع  اسیمق یریاندازه گ

 یریگ جهیو نت بحث

 جیبود. نتا یابیاضطراب اطالع  اسیمق یروان سنج اتیخصوص یپژوهش حاضر بررس هدف

و  یاز برازندگ یابیاضطراب اطالع  اسیمق یرینشان داد که مدل اندازه گ یدییتا یعامل لیتحل

با مقدار  NFI، 93/0با مقدار  CFI یها شاخصبرخوردار است؛ چرا که  یمطلوب نسبتاًتناسب 

اضطراب اطالع  اسیمق یریکه مدل اندازه گ دهد یمنشان  066/0با مقدار  RMSEA، و 92/0

 دارد. یمطلوب نسبتاًسازه  ییو روا یبرازندگ ،یابی
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 یکرونباخ برا یآلفا بینشان داد که ضر اسیتبار مقاع یبررس یکرونباخ برا یآلفا بیضر

، موانع مربوط به 79/0 نترنتیو ا انهی، موانع مربوط به را85/0 یمؤلفه موانع مربوط به منابع اطالعات

 بو موانع انتخا 82/0 ی، موانع فن80/0اطالعات  ی، موانع مربوط به جست و جو83/0کتابخانه 

دارد. در  ی( همخوان1391پژوهش عرفان منش ) جیبا نتا افتهی نیبه دست آمد. ا 87/0موضوع 

، 81/0، 72/0، 86/0 بیفوق به ترت یها مؤلفه یکرونباخ برا یآلفا بیپژوهش عرفان منش ضر

 به دست آمده است 82/0و  80/0، 80/0

 ایابه دست آمد که نشانگر پ 84/0تا  73/0هفته اجرا در دامنه  2در فاصله  زین ییاعتبار بازآزما 

 مختلف است. یها زمانابزار در  نیبودن ا

تعامل  جهینت یعامل موانع مربوط به منابع اطالعات گفت که توان یم اسیمق یها مؤلفه نییتب در

آنو  یها افتهیپژوهش با  نیا جهیاضطراب را در بر دارد. نت نیشتریاست که ب یمحقق با منابع اطالعات

. اردد ی( همخوان1395) ی( و حسن1992) کی(، بوست2001) یزراچی(، شوهام و م1997) یگبوز

 تیفیاطالعات از ربط و ک یجست و جو ندیفرا نیشده در ح یابیباز یکه منابع اطالعات یهنگام

)عرفان  شود یم دیتشد ای جادیا یمورد انتظار محقق فاصله داشته باشد، احساس اضطراب در و

 انیدر م ییعامل اضطراب زا زین ینابع اطالعاتبه روز نبودن م گرید ی(. از سو1391منش، 

را  یادیکه دانشجو مدت زمان ز شود یماطالعات باعث  ادی. حجم زدیآ یمبه حساب  انیشجودان

جست و  ندیو اطالع دانشجو از فرا ییمنابع کند و در صورت عدم آشنا نیصرف انتخاب به روز تر

 .شود یم شتریاضطراب در دانشجو ب نیاطالعات ا یجو

در استفاده  یگفت که احساس عدم راحت توان یم نترنتیو ا انهیخصوص موانع مربوط به را در

شدن  لتریف نیپژوهش و همچن ندیدر فرا نترنتیو ا انهیدر مورد نقش را ینگرش منف نترنت،یاز ا

بابت  نیکاربر از ا نی. همچنگردد یم انیاضطراب در دانشجو جادیباعث ا زین یعلم یها تیسا

 ایاز دست بدهد  وتریوابسته شود، کنرتل خود را نسبت به کامپ یلیخ ینگران است که به تکنولوژ

( 2007) سنبرگی(، ا1383حسن زاده ) یها افتهیپژوهش با  نیا جهینت ردیقرار گ وتریتحت نفوذ کامپ

 ( همخوان است1395) یو حسن

 اینامناسب  یا کتابخانهخدمات  یگفت وقت توان یمخصوص موانع مربوط به کتابخانه  در

است که  یمنبع زیارائه شود دچار اضطراب خواهد شد. در واقع کتابخانه ن انیبه دانشجو یمحدود

زمان به اطالعات مورد نظر خود اعم از کتاب و  نیتر عیسردر  توانند یم انیبه کمک آن دانشجو

منابع  یجست و جو ییکه فرد متوجه شود که توانا یکنند. در صورت دایو... دست پ نامه انیپا
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 و اضطراب دانشجو خواهد شد. یرا ندارد موجب آشفتگ یاطالعات

 انیدر دانشجو یاست که در بروز رفتار اضطراب یعامل زیاطالعات ن یموانع جست و جو عامل

از  یآگاهجست و جو، عدم  ندیفرا یچون احساسات منف یعامل شامل ابعاد عاطف نیاست. ا مؤثر

و احساس عدم  ازیمورد ن یکردن منابع اطالعات دایاطالعات، نگران از عدم پ ینحوه جست و جو

از  انیدانشجو یفقدان آگاه ایحال ضعف  نی. با اشود یماطالعات  یجست و جو جیاز نتا تیرضا

است که باعث اضطراب  یگرید مؤثرعامل  زیکه چگونه دنبال اطالعات مورد نظر خود باشند ن نیا

کتابخانه را  ای نترنتیاطالعات در ا ینحوه جست و جو انیاز دانشجو ی. بعضشود یم انیدانشجو

 .شود یم انیدانشجو یشانیمنجر به اتالف وقت و پر یعدم آگاه نیا لذا دانند ینم

راب است. هر گونه ترس از خ یعامل موانع فن ان،یدر ارتباط با اضطراب دانشجو گرید عامل

مورد استفاده جهت  یها انهیرادر  یکه باعث مشکالت فن یاز انجام اشتباه یو نگران انهیکردن را

است که  یفن یاز عوامل زین نترنتیبه ا یمشکالت دسترس نیاطالعات گردد و همچن یجست و جو

( و 2001بن عمران ) یها افتهیپژوهش با  نیا جهی. نتگردد یم انیاضطراب در دانشجو بروزباعث 

 ( همخوان است.2003فن کمپن )

 نیاست. بر ا یقابل بررس انیبه عنوان عامل اضطراب زا در دانشجو زین انتخاب موضوع موانع

 یاطالعات درباره موضوع، محدود ساز یچون انتخاب موضوع پژوهش، گردآور یاساس عوامل

 ی. گاهشود یم انیسطوح اضطراب در دانشجو جادیباعث ا زین یبه موضوع اصل دنیو رس

باعث  یضعف آگاه نیاز کجا شروع کنند. ا دیانتخاب موضوع با یبرا که دانند ینم انیدانشجو

 .شود یم انیاضطراب دانشجو جهیو در نت انیدانشجو یسردرگم

 منابع

زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده  تیریو مد یسواد اطالعات نیب ٔ  رابطه(. 1395. )یمهد ،یحسن
 یلیدانشگاه محقق اردب ،یآموزش قاتیارشد تحق ینامه کارشناس انیپا ل،یاردب

و اطالع  یتابدارک. یابیرفتار اطالع  یل الگوهای(. تحل1385محسن، محمدرضا، داورپناه. ) ،یزیارکنو
 .152-119(، 2)9. یرسان

 مطالعه :یلیتکم التیتحص انیدانشجو یابیاضطراب اطالع  زانیم(. مطالعه 1391. )نیمحمدام عرفانمنش،
 .53-72(، 2)2 ،یو اطالع رسان ی. پژوهش نامه کتابداریدر کشور مالز یرانیا انیدانشجو یمورد
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 یلیمکت التیان تحصیدانشجو ینترنتیاضطراب ا ی(. بررس1388. )یمهد ،یمحسن؛ نارمنج ،یزیارکنو
پژوهشنامه علوم  یپژوهش یاطالعات. فصلنامه علم یند جستجویدر فرا یرجند و فردوسیب یها دانشگاه
 .111-129(، 1)25 ران،یاطالعات ا یو فناور

ص (، 1)13تاب، کاطالعات. فصلنامه  یابیباز ینظامها یدر طراح یتعامل یها دگاهید(. 1381، ع. )یگزن 
 .یابیرفتار اطالع  یالگوها لی. به نقل از تحل76-83
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