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  چكيده
دانشجويان دانشگاه  يا كتابخانههدف اين پژوهش تعيين رابطه بين هوش هيجاني و اضطراب  :هدف

 .علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس است
ها  داده اين پژوهش يك مطالعه توصيفي با روش پيمايشي و از نوع همبستگي و ابزار گردآوري :روش

شده اضطراب  يساز يبومپرسشنامه هنجاريابي شده هوش هيجاني سيبرياشرينگ و پرسشنامه 
نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و  700جامعه پژوهش را . بوستيك است يا كتابخانه

  . تصادفي انتخاب شدند اي گيري طبقه دهد كه به شيوه نمونه دانشگاه خليج فارس تشكيل مي
اي دانشجويان رابطه معكوس و  بين هوش هيجاني و اضطراب كتابخانهنشان داد  ها افتهي :ها يافته

و  _به غير از مؤلّفه خودانگيزي -هاي هوش هيجاني همچنين بين مؤلّفه. معناداري وجود داشت
هاي  هبا توجه يه يافت. هاي آن رابطه معكوس و معناداري وجود داشت اي و مؤلّفه اضطراب كتابخانه

رسد توجه به هوش  اي، به نظر مي پژوهش و وجود رابطه معنادار هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه
وري بهتر  هيجاني براي كاهش سطح اضطراب دانشجويان هنگام استفاده از كتابخانه و درنتيجه بهره

  . مؤثر و ارزشمند باشد كتابخانه
 جيخل دانشگاه بوشهر، يپزشك علوم ، دانشگاهيجانيه، هوش يا كتابخانهاضطراب  :هاي كليدي واژه

  .ربوشه فارس
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 مقدمه
ها محسوب  در دانشگاه رگذاريتأثمهم و  ينهادهااز  يدانشگاه يها كتابخانه   
 قيطراز  يپژوهشو  يآموزش يندهايفرآاز  يبانيپشتبا  مراكز نيا. شوند يم

 يها رشتهو مرتبط با  ازينمورد  ياطالعاتو اشاعه منابع  يسازمانده، يآور فراهم
 .دارند يبرمگام  يگستر دانشدر جهت  يليتحص

هاي دانشگاهي سهم قابل توجهي از بودجه دانشگاه را صرف  هر ساله كتابخانه   
هاي  ها، نشريات چاپي و الكترونيكي و پايگاه اي مانند كتاب خريد منابع كتابخانه

فاده بهينه و كارآمد جامعه اي با هدف است صرف چنين بودجه. كنند اطالعاتي مي
دانشگاهي به خصوص دانشجويان از اين منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي 

در اين راستا، هر عاملي كه در استفاده بهينه و كارآمد از كتابخانه كمك . است
 توان يم كارها راهگونه  نيا كمكبا . كند، بايد مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد

ت ت و كميداد، كيفي شيافزانابع اطالعاتي خريداري شده را سطح استفاده از م
 .استفاده از منابع اطالعاتي را باالبرد و ارزش افزوده كتابخانه را ارتقاء بخشيد

 يها يگيژوها به همراه  در كتابخانه ديجد يها يآور فندر اين بين استفاده از    
تواند  ميدي از اين قبيل و موار كتابداران، برخورد نامناسب كتابخانه يطيمح

و  باشد هاي دانشگاهي داشته كتابخانهكاربران اي بر  پيچيده يشناخت رواناثرات 
كمييكي از اين تأثيرات . دهد قرار ريتأث ت استفاده از كتابخانه را تحتت و كيفي
رساني با  موضوع اضطراب است كه در علوم كتابداري و اطالع يشناخت روان

، يجهرم انيريبصمنش و  عرفان(شود  اي از آن ياد مي ابخانهعنوان اضطراب كت
 انيدانشجو ريسا كنند يم فكردارند،  يا كتابخانهاضطراب  كه يانيدانشجو. )1390

 يب نهيزم نيادر  ها آنفقط  كه يحالمهارت دارند در  كتابخانهدر استفاده از 
 ريتعب زين تيحصالنزد آنها به نداشتن  كهنداشتن مهارت  نياتجربه هستند و 

 يسؤالاگر  كه كنند يم فكر نيهمچن ها آن. پنهان بماند نيريسا ديداز  ديبا شود يم
 انيدانشجو نيا .)2001، 1عمران( هاست آن يناداناز جهل و  يناششود،  دهيپرس

 يجستجوتوجه ندارند و اغلب  زين كتابخانهاستفاده از  يراهنماهابه عالئم و 
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با  زيناطالعات  يجستجو نديفرآافراد در  نيا. نندك يمخود را ناتمام رها 
آن را به فقدان قدرت  توان يم كه يموضوعروبرو خواهند شد؛  ياديز مشكالت

مرتبط  ياشخاص نيچن انيممناسب در  يسازماندهو  تيخالق، تفكر، ليتحل
در مورد  زيچهمه  ديبا كه پندارند يمافراد  نيا ).2004، 2كولينز و وييل(دانست 

 نيا، )2002( 3كارمن دهيعقبه  كهرا بدانند  يا كتابخانه يها مهارتو  ابخانهكت
اي  آشنا كردن كاربران با مفهوم اضطراب كتابخانهراستا  نيادر . استفرض اشتباه 

بيان اين مطلب كه اضطراب امري شايع در ميان  و هاي گوناگون آن و جنبه
كاربران خود را در اين  شود رود، باعث مي ها به شمار مي كاربران كتابخانه

 تجربه كنندرا اضطراب كمتري  جهيدرنتاحساسات منفي تنها ندانسته و 
  ). 2007، 4كاراليل(

كارآمدي الزم را  يدرصورتهاي دانشگاهي  استفاده دانشجويان از كتابخانه   
عالوه بر برخورداري از شرايط و امكانات مناسب،  كتابخانه خواهد داشت كه

منيت ذهني و رواني دانشجويان در استفاده از كتابخانه نيز در بيشترين آرامش و ا
، مستلزم حصول شناخت يبستر نيچنفراهم ساختن . مين شده باشدأحد ممكن ت

 آنجاكهافراد است؛ از  يعاطف يها يدگيچيپو  يشناخت روان يها يژگيونسبت 
رواني افراد  هاي آن به بررسي آرامش و امنيت ذهني و هوش هيجاني و مؤلّفه

. مؤثر باشد يا كتابخانهاضطراب  مشكلانتظار داشت در رفع  توان يمپردازد،  مي
خود و  جاناتيهنظارت بر احساسات و  يبرا ييتوانا«را به عنوان  يجانيههوش 

و  افكار تيهدا يبرااطالعات  نياو استفاده از  ها آنمحدود ساختن  ،گرانيد
 يجانيههوش  ،6يسالووو  ريمااز نظر  .)2005 ،5دي راد(اند  شناخته »عملكردها
ادراك، ابراز، شناخت، كاربرد و  تيظرف، عبارت است از ييتوانا كيبه عنوان 

 هوش ).1388، فدايي و بشارت، يشعبان( گرانيددر خود و  ها جانيهاداره 
 يزندگ يبرا زهيانگ و خود، تطابق كنترل ،گرانيد با نهيبه ارتباط باعث يجانيه
 را استرس تيريمد ،يريپذ سازش ،يفرد نيب، يفرد درون يها مهارت و ددگر يم

 يتخصص و يليتحص نهيزمدر  را افراد ييكارآ سطح تواند يم و دهد يم شيافزا
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به  يجانيههوش همچنين، . )1389، دريقو  نيا ديباج ،ظهيرالدين( دهد شيافزا
شغل، شناخته و  التيتحص، يزندگدر  تيموفق كسب يبراموثر  يعاملعنوان 

   .)2009، 7و هنسن دباخيكوا، كالكزكيم نيلز،(شده است 
اي از هوش هيجاني اكتسابي است و افرادي كه  با توجه به اينكه بخش عمده   

داراي هوش هيجاني باال هستند توانايي باالتري در حل مسأله و همچنين 
دارند ) دمانند قرارگرفتن در يك محيط جدي(پذيري با شرايط جديد  انطباق

استفاده از منابع  زمينهتوان گفت در  ، مي)2004، 8اُساليوان وليدبتر، كوران فلچر، (
كاربران با استرس و اضطراب كمتري ناشي از حضور در  ايناي نيز  كتابخانه

بنابراين پژوهش حاضر بر آن است تا رابطه . محيط كتابخانه مواجه خواهند شد
اي دانشجويان دانشگاه  طح اضطراب كتابخانههاي هوش هيجاني را بر س مؤلّفه

 هاي دانشگاهدر پژوهش حاضر منظور از . هاي دولتي شهر بوشهر بررسي نمايد
فارس  خليجبوشهر و دانشگاه  پزشكيعلوم  هاي دانشگاهشهر بوشهر،  دولتي
 ويژه به، تنوع رشته، تعداد دانشجو، و آموزشي ي سابقهنظر  از نقطه كه باشند مي

 ديگرنسبت به  باالتريدانشگاه در سطح  محيطدر  دانشجويانوقت  امحضور تم
قرار  -كاربردي علمينور و دانشگاه  پياماعم از دانشگاه  - شهر اين هاي دانشگاه
  .دارند

اضطراب «و  »يجانيههوش « يها حوزهدر  يخارج يها نهيشيپ مطالعه   
 - رح شدن در قالب نظريهاز زمان مط –دهد كه اين مفاهيم  نشان مي »يا كتابخانه

حائز  كوتاهنسبتاً  يزمان بازه نياحال آنچه در  نيابا . سابقه چندان زيادي ندارند
 كهمدت است  نياصورت گرفته در  يها پژوهش عيوس، حجم است تياهم
دو حوزه نزد  نيا ژهيو تياهمموضوع را حاكي از نقش و  نيا توان يم

 9به تل اي، ردن مشكل اضطراب كتابخانهبرطرف ك در زمينه .نظران دانست صاحب
ثير سواد اطالعاتي بر روي اضطراب خود به بررسي تا پژوهش در )2004(

 )2004( 10، وينگارت، جانسون و دنسبراون، ها آنپس از . اي پرداخت كتابخانه
 طور به تواند مي كتابخانه آموزشي يها برنامه كه افتنديدر خود پژوهش در
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 شرفتيپ نهيزم در موجود موانع زين و يا كتابخانه اضطراب سطح يمعنادار
پژوهشي  در )2007( 11آنوگبوزي و آلكساندر ،ناكو .دهد كاهش را يدانشگاه

اي دانشجويان را مورد بررسي قرار  و اضطراب كتابخانه 12رابطه ميان تفكرانتقادي
ه ك افتنديدست  جهينت نيابه  )2007( 13التهام و گراسدر پژوهشي ديگر،  دادند

 يا كتابخانهسطح اضطراب  كاهشاطالعاتي سنتي براي  هاي سواد دستورالعمل
 يپژوهشنيز در  )2008(كوان  .تواند موثر واقع شود مي دانشجويان غيرمتخصص

در . پرداخت يا كتابخانهو اضطراب  يانتقاد تفكر نيبارتباط  تيماه يبررسبه 
به بررسي تاثير آموزش  )1390( جهرمي بصيريان و منش عرفانهمچنين راستا  نيا

اي دانشجويان دانشگاه مااليا  هاي سواداطالعاتي بر اضطراب كتابخانه مهارت
   .پرداختند

، ها هوش هيجاني در كتابخانه هاي مهارتثير استفاده از در زمينه كاربرد و تأ   
به پژوهش  توان يميكي از اين موارد . ي اندكي صورت گرفته استها پژوهش
با كارايي  يجانيهارتباط هوش  يبررساشاره كرد كه به ) 1997( 14بارون

 يآموزشگاه يها كتابخانهدر  كاربرانمتخصصان رسانه براي ارائه خدمات به 
 كه دنديرس جهينت نيادر پژوهش خود به  )2001( 15و بنيستر ميلز. پرداخت

آموزش هوش هيجاني به كتابداران در حين خدمت، باعث باال رفتن آمار 
به منظور  كهدر پژوهشي  )2005( 16هاپر .شود يمگويي به كاربر دركتابخانه  پاسخ
هوش انجام شد،  يدانشگاه يها كتابخانه يرهبر نهيزمدر  يجانيههوش  يبررس

در  .كرد يمعرف كتابخانه رانيمد فيتوص يبرا يابزاررا به عنوان  يجانيه
به  يجانيههوش نيز بر اهميت نقش  )2006( 17تريراس، هرنان و گريد يپژوهش
 ريتأث يبررسدر زمينه . تأكيد كردند كتابخانه رانيمد فيتوص يبرا يابزارعنوان 
در پژوهشي ) 2006( 18، ميلز و لوجكاربرو  كتابدار نيببر تعامل  يجانيههوش 

اي و باال  به اين نتيجه دست يافتند كه هوش هيجاني باعث توليد اطالعات حرفه
و  پس از آن، فلچر .شود دمات بهتر به كاربران ميرفتن درك از محيط و ارائه خ

هاي آموزشي توسعه  كارگاه ريتأثدر پژوهش خود به بررسي  )2009( همكاران
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 انيدانشجوهاي ارتباطي  هوش هيجاني بر تقويت هوش هيجاني و بهبود مهارت
در  يجانيههوش  ريتأثدر حوزه  گريد يپژوهشدر . پرداختند يتجرببه روش 

صفت  10از  يستيلپژوهش خود  انيپادر  )2009( 19، كريتزها خانهكتاب يرهبر
  .را ارائه داد كتابخانهرهبران  يبرا آل دهيا مشترك

رابطه هوش  يبررسبه  در پژوهشي )1388( يشعباندر ايران نيز در اين زمينه،    
ي دانشگاه تهران ا دانشكدهي ها كتابخانه كتابدارانخدمات  هيارا تيفيكي و جانيه
به بررسي ) 1389( زاده يشيآقاكالحوائجي و  باب در پژوهشي ديگر،  .رداختپ

هاي دانشگاهي شهرستان  رابطه هوش هيجاني با توانمندسازي كتابداران كتابخانه
بين هوش هيجاني و  رابطه يبررسنيز به ) 1390( ييامرا ..تبريز پرداختند

علوم  و دانشگاهاصفهان هاي دانشگاه  هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه مهارت
  .اصفهان پرداخت پزشكي

هر چند در ارتباط با بحث  كهآن است  شود يمحاصل  ها نهيشيپآنچه از مرور    
 نيبچه در ( ها كتابخانه طيمحو ارتباط آن با مسائل موجود در  يجانيههوش 

الحوائجي و  باب( رفتهيپذصورت  ييها پژوهش) كاربران نيبو چه در  كتابداران
رابطه خالء  نياوجود، هنوز هم در  نيااما با ) 1390، ييامرا؛ 1389، زاده يشيقاكآ

به شرح  هاي پژوهش پرسش. شود يممشاهده  يپژوهش حوزه نيادر  يكمبودو 
و اضطراب  يجانيههوش  نيب زانيمتا چه : رنديگ يمقرار  يبررسمورد  ريز

هوش  نيب زانيما چه ت وجود دارد؟ يمعناداررابطه  انيدانشجو يا كتابخانه
دانشگاه علوم پزشكي بوشهررابطه  انيدانشجو يا كتابخانهو اضطراب  يجانيه

 يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  نيب زانيمتا چه  وجود دارد؟ يمعنادار
كدام مؤلّفّه از  وجود دارد؟ يمعناداردانشگاه خليج فارس رابطه  انيدانشجو
 دانشجويان يا كتابخانهشتري بر اضطراب هوش هيجاني تاثير بي يها مؤلّفّه

هوش هيجاني تاثير  يها مؤلّفهكدام مؤلّفه از  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دارد؟
اي دانشجويان دانشگاه خليج فارس دارد؟ هوش  بيشتري بر اضطراب كتابخانه

تاثير بيشتري  يا كتابخانهاضطراب  جاديا گانه پنجاز عوامل هيجاني بر كداميك 
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  دارد؟
 

  پژوهش اجراي روشجامعه آماري، نمونه و 
 آن در كه همبستگي است و پيمايشي نوع از توصيفي مطالعه يك پژوهش اين   

دانشگاه علوم  دانشجويان اي اضطراب كتابخانه با آن رابطه و هيجاني هوش
 نيز نمونه حجم .گرفت قرار بررسي پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس مورد

نفر از دانشجويان دانشگاه  304از  ه طور تقريبي عبارت استب پژوهش اين در
 به توجه با كه نفر از دانشجويان دانشگاه خليج فارس 344علوم پزشكي بوشهر و 

شد ولي از آنجايي كه به دليل  تعيين مورگان اساس جدول بر آماري جامعه حجم
نمونه براي ها بازگردانده نشوند، حجم  برخي مسائل ممكن است تمام پرسشنامه

 ييها پرسشنامه از ها داده يگردآور براي. نفر در نظرگرفته شد 350هر دانشگاه 
روايي . استفاده شد اي زمينه هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه استاندارد در

از استادان فن مورد  نفر 13ها در پژوهش حاضر نيز توسط  صوري اين پرسشنامه
هوش هيجاني با استفاده از روش محاسبه  پرسشنامه ييايپاتأييد قرار گرفت و 

 69/0نيز برابر  يا كتابخانهپرسشنامه اضطراب  ييايپاو  77/0 كرونباخ يآلفا
  .بدست آمد

  پژوهش يها افتهي
هايي چون  ، شاخصاند شدهانجام  ها دادهكه به منظور توصيف  ييها ليتحل   

در سطح استنباطي . ندريگ يمرا در بر ... درصد، ميانگين، واريانس، فراواني و 
  .و آزمون رگرسيون خطي استفاده شد 20آزمون همبستگي پيرسون

  
  (N=655) به تفكيك دانشگاه دانشجويانتوزيع فراواني و فراواني نسبي  :1جدول 
  )درصد(به تفكيك دانشگاه  فراواني نسبي به تفكيك دانشگاهفراواني دانشگاه

  24/48 316 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  76/51 339 نشگاه خليج فارسدا

  100 655 مجموع
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توسط  كه ييدانشجو 655، از مجموع 1هاي جدول شماره  داده هيبرپا
قرار گرفتند،  يبررسمورد  يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  يها پرسشنامه

درصد از دانشگاه  76/51از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و  ها آن درصد 24/48
 . ندخليج فارس بود

 انيدانشجو يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  نيب زانيمتا چه : 1پرسش 
  وجود دارد؟ يمعناداررابطه 

  
دانشگاه علوم  انيدانشجو يا كتابخانهاضطراب  يها مؤلّفههوش هيجاني و  يها مؤلّفههمبستگي بين : 2جدول 

  بوشهر و دانشگاه خليج فارس يپزشك
ازيناشعوامل  ها مؤلّفه

  كتابدارانبا  تعامل
عوامل
  عاطفي

احساس عدم
در  يراحت

  كتابخانه

فقدان
 يها مهارت
  يا كتابخانه

اضطراب   يكيمكانعوامل 
  يا كتابخانه

   -29/0* -16/0*    -11/0* -15/0* -34/0* -2/0*  خودآگاهي
  42/0  008/0 -07/0 3/0 07/0 04/0  خودانگيزي
  -4/0* -23/0*  -1/0* -25/0* -42/0* -3/0*  خودمديريتي

  -31/0* -18/0*  -13/0* -18/0* -36/0* -21/0*  اجتماعي ياريهوش
  -32/0* -21/0*  -14/0* -16/0* -32/0* -24/0*  مهارت اجتماعي
  -41/0* -25/0*  -16/0* -24/0* -45/0* -3/0*  هوش هيجاني

  05/0معنا دار در سطح *
 يها مؤلفّه يها نمرهبين  ، ضريب همبستگي پيرسون2براساس جدول شماره    
و » اجتماعي يها مهارت«، »هوشياري اجتماعي«، »خودمديريتي«، »خودآگاهي«

و  )<05/0P value( استمعنادار  يا كتابخانهاضطراب  ايجاد كننده يها مؤلفّهتمامي 
برقرار است؛ اما ضريب همبستگي  ها مؤلفّهارتباطي معكوس و معنادار بين اين 

 ايجاد كننده يها مؤلفّهاز  چكداميوه »خودانگيزي«مؤلفّه  يها نمرهبين  پيرسون
   ).<05/0P value( باشد ينممعنادار  حدر سط يا كتابخانهاضطراب 

ايجاد كننده  يها مؤلفّهضريب همبستگي پيرسون بين هوش هيجاني با    
هوش بين  معكوسو ارتباطي ) <05/0P value( معنادار بوده يا كتابخانهاضطراب 
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 يجانيههوش  يها مؤلفّهتمام  نيب نيهمچن؛ استبرقرار  ها لفّهمؤاين هيجاني و 
اضطراب  يكلبا نمره  يجانيههوش  يكلو نمره ) »يزيانگخود «به جز مؤلفّه (

   .)= r -41/0( برقرار است يمعنادارو  معكوسرابطه  يا كتابخانه
 انيدانشجو يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  نيب زانيمتا چه  .1- 1

 وجود دارد؟ يمعنادارم پزشكي بوشهررابطه دانشگاه علو
 

دانشگاه علوم  دانشجويان اي كتابخانهاضطراب  هاي مؤلّفههوش هيجاني و  هاي مؤلّفههمبستگي بين : 3جدول 
  بوشهر پزشكي

ازيناشعوامل  ها مؤلّفه
  كتابدارانتعامل با 

عوامل
  عاطفي

احساس عدم
  كتابخانهدر  يراحت

يها مهارتفقدان 
  يا كتابخانه

عوامل 
  يكيمكان

اضطراب 
  يا كتابخانه

  -29/0*  -16/0*  -14/0* -17/0 -3/0* -2/0*  خودآگاهي
  002/0  - 02/0  - 04/0 -01/0 12/0 -01/0  خودانگيزي
  -41/0*  -3/0*  - 11/0 -27/0* -43/0* -3/0*  خودمديريتي

  -25/0*  -2/0*  -16/0* -13/0* -29/0* -15/0* اجتماعي ياريهوش
  -29/0*  -24/0*  -17/0* -13/0* -3/0* -21/0*  مهارت اجتماعي
  -39/0*  -3/0*  -19/0* -23/0* -4/0* -29/0*  هوش هيجاني

  05/0معنا دار در سطح *
 يها مؤلفّه يها نمرهبين  ، ضريب همبستگي پيرسون3براساس جدول شماره    
 يها مؤلفّهو تمامي  »اجتماعي يها مهارت«، »هوشياري اجتماعي«، »خودآگاهي«
و ارتباطي معكوس ) <05/0P value( استمعنادار  يا كتابخانهاضطراب  جاد كنندهاي

بين  برقرار است؛ اما ضريب همبستگي پيرسون ها مؤلفّهو معنادار بين اين 
اضطراب  ايجاد كننده يها مؤلفّهاز  چكداميهو  »خودانگيزي«مؤلفّه  يها نمره

 ضريب همبستگي پيرسون). <05/0P value( باشد ينممعنادار  حدر سط يا كتابخانه
عوامل ناشي از تعامل با « يها مؤلفّهو  »خودمديريتي«مؤلفّه  يها نمرهبين 

عوامل «، »احساس عدم راحتي در كتابخانه«، »عوامل عاطفي«، »كتابداران
و ارتباطي معكوس و معنادار بين اين  )<05/0P value( استمعنادار  »مكانيكي

فقدان «و مؤلفّه  »خودمديريتي«ارتباط بين مؤلفّه  برقرار است اما ها مؤلفّه
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  .باشد معنادار نمي »اي هاي كتابخانه مهارت
ايجاد كننده  يها مؤلفّهضريب همبستگي پيرسون بين هوش هيجاني با    

هوش بين  معكوسو ارتباطي ) <05/0P value( معنادار بوده يا كتابخانهاضطراب 
 يجانيههوش  يها مؤلفّهتمام  نيب نيهمچن؛ تاسبرقرار  ها مؤلفّهاين هيجاني و 

اضطراب  يكلبا نمره  يجانيههوش  يكلو نمره ) »يزيانگخود «به جز مؤلفّه (
  .)= r -39/0( برقرار است يمعنادارو  معكوسرابطه  يا كتابخانه

 انيدانشجو يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  نيب زانيمتا چه  .2- 1
 وجود دارد؟ يدارمعنادانشگاه خليج فارس رابطه 

  
دانشگاه خليج  دانشجويان اي كتابخانهاضطراب  هاي مؤلّفههوش هيجاني و  هاي مؤلّفههمبستگي بين : 4جدول 

  فارس
ازيناشعوامل  ها مؤلّفه

 كتابدارانتعامل با
عوامل
 عاطفي

احساس عدم
 كتابخانهدريراحت

 يها مهارتفقدان 
  يا كتابخانه

عوامل 
  يكيمكان

اضطراب 
  يا انهكتابخ

  -28/0*  -14/0*  - 08/0 -13/0* -38/0* -18/0*  خودآگاهي
  06/0  03/0  -081/0 06/0 44/0 09/0  خودانگيزي
  -39/0*  -17/0*  -084/0 -23/0* -42/0* -3/0*  خودمديريتي

  -36/0*  -16/0*  -093/0 -21/0* -44/0* -26/0*  اجتماعي ياريهوش
  -34/0*  -17/0*  -12/0* -19/0* -33/0* -28/0*  مهارت اجتماعي
  -43/0*  -2/0*  -13/0* -23/0* -49/0* -31/0*  هوش هيجاني

  05/0معنا دار در سطح *
 يها مؤلفّه يها نمرهبين  ، ضريب همبستگي پيرسون4براساس جدول شماره    
عوامل ناشي از « يها مؤلفّهو  »هوشياري اجتماعي« ،»خودمديريتي«، »خودآگاهي«

عوامل «، »احساس عدم راحتي در كتابخانه«، »ل عاطفيعوام«، »تعامل با كتابداران
و ارتباطي معكوس و معنادار بين اين  )<05/0P value( استمعنادار  »مكانيكي

فقدان «و مؤلفّه  »خودآگاهي«برقرار است اما ارتباط بين مؤلفّه  ها مؤلفّه
 بين اما ضريب همبستگي پيرسون. باشد معنادار نمي »اي هاي كتابخانه مهارت
اضطراب  ايجاد كننده يها مؤلفّهاز  چكداميهو  »خودانگيزي«مؤلفّه  يها نمره

همچنين ضريب همبستگي  ).<05/0P value( باشد ينممعنادار  حدر سط يا كتابخانه
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ايجاد  يها مؤلفّهو تمامي  »اجتماعي يها مهارت«مؤلفّه  يها نمرهبين  پيرسون
و ارتباطي معكوس و ) <05/0P value( استمعنادار  يا كتابخانهاضطراب  كننده

  .برقرار است ها مؤلفّهمعنادار بين اين 
ايجاد كننده  يها مؤلفّهضريب همبستگي پيرسون بين هوش هيجاني با    

هوش بين  معكوسو ارتباطي ) <05/0P value( معنادار بوده يا كتابخانهاضطراب 
 يجانيههوش  يها لفّهمؤتمام  نيب نيهمچن؛ استبرقرار  ها مؤلفّهاين هيجاني و 

اضطراب  يكلبا نمره  يجانيههوش  يكلو نمره ) »يزيانگخود «به جز مؤلفّه (
، به عبارتي ديگر ؛)= r -43/0( برقرار است يمعنادارو  معكوسرابطه  يا كتابخانه

اي دانشجويان هر دو  افزايش سطح هوش هيجاني كاهش اضطراب كتابخانه
  . دانشگاه را به دنبال دارد

هوش هيجاني تاثير بيشتري بر اضطراب  يها مؤلّفهكدام مؤلّفه از : 2ش پرس
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دارد؟  يا كتابخانه

  
اي  هوش هيجاني بر اضطراب كتابخانه يها مؤلّفههاي آماري رگرسيون تأثير  خالصه مشخصه: 5جدول 

  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 صشاخ هامؤلّفه

R2 β T سطح معناداري  
  0001/0 -43/5 -29/0* 083/0 خودآگاهي
  68/0 42/0 02/0 -003/0 خودانگيزي
  0001/0 -92/7 -41/0* 16/0 خودمديريتي

  0001/0 -56/4 -25/0* 06/0 اجتماعيياريهوش
  0001/0 -33/5 -29/0* 08/0 مهارت اجتماعي
  0001/0 -53/7 -39/0* 15/0 هوش هيجاني

  05/0دار در سطح معنا *
هــاي  برپايــه نتــايج رگرســيون مؤلّفــه    5بــا توجــه بــه جــدول شــماره        
ــاهي« ــديريتي«، »خودآگـ ــاع »خودمـ ــياري اجتمـ ــارتم« و ي، هوشـ ــاي  هـ هـ

ـ » اجتماعي ـ  يمعنـادار ه طـور  ب ـ   كننـده  ينـ يب شيپ ي هسـتند  ا هاضـطراب كتابخان
)05/0P value<(. 15  ــ ي ا هدرصـــد واريـــانس مربـــوط بـــه اضـــطراب كتابخانـ
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هـاي   ضـريب .  =R2)15/0(شـود   انشجويان بـه وسـيله هـوش هيجـاني تبيـين مـي      د
، )T=،29/0- =β  -43/5( »خودآگـاهي «هـاي   دهـد كـه مؤلّفـه    رگرسيون نشـان مـي  

ــديريتي« ــاعي « ،)T=،16/0- =β  -92/7( »خودمـ ــياري اجتمـ   -56/4( »هوشـ

T=،06/0- =β(  ــارت«و ــاعي  مه ــاي اجتم ــي )T=،08/0- =β  -33/5( »ه ــد م  توانن
ــه ــانس اضــطراب كتابخان ــد  واري ــين كنن ــادار تبي ــه صــورت معن در ايــن . اي را ب

ــين  ــ   16ب ــه اضــطراب كتابخان ــوط ب ــانس مرب ــه ا هدرصــد واري ي دانشــجويان ب
بـه عبـارتي ديگـر از    ؛  =R2)16/0( شـود  تبيـين مـي   »خودمـديريتي «وسـيله مؤلّفـه   

بــر  تــاثير بيشــتري »خــود مــديريتي«هــوش هيجــاني، مؤلّفــه  يهــا مؤلّفــهبــين 
  .دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دارد يا كتابخانهاضطراب 
هوش هيجاني تاثير بيشتري بر اضطراب  يها مؤلّفهكدام مؤلّفه از : 3پرسش 
  اي دانشجويان دانشگاه خليج فارس دارد؟  كتابخانه

  
اي  كتابخانههوش هيجاني بر اضطراب  يها مؤلّفههاي آماري رگرسيون تأثير  خالصه مشخصه: 6جدول 

  دانشجويان دانشگاه خليج فارس
 شاخص هامؤلّفه

R2 β T سطح معناداري  
  0001/0 -41/5 -28/0* 08/0 خودآگاهي
  23/0 2/1 065/0 001/0 خودانگيزي
  0001/0 -69/7 -39/0* 15/0 خودمديريتي

  0001/0 -2/7 -36/0* 13/0 اجتماعيياريهوش
  0001/0 -66/6 -34/0* 11/0 مهارت اجتماعي
  0001/0 -78/8 -43/0* 18/0 هوش هيجاني

  05/0معنا دار در سطح *
، »خودآگاهي«هاي  ، برپايه نتايج رگرسيون، مؤلّفه6با توجه به جدول شماره    
 يمعنادار، به طور »هاي اجتماعي مهارت«و  »هوشياري اجتماعي«، »خودمديريتي«
درصد واريانس  05/0P value<(. 18(ي هستند ا هاضطراب كتابخان كننده ينيب شيپ

 شود ي دانشجويان به وسيله هوش هيجاني تبيين ميا همربوط به اضطراب كتابخان
)18/0(R2=  .خودآگاهي«هاي  دهد كه مؤلّفه هاي رگرسيون نشان مي ضريب« 
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)41/5-  T=،28/0- =β( ،»خودمديريتي« )69/7 -  T=،39/0 - =β(، » هوشياري
 )T=،34/0 - =β  -66/6( »هاي اجتماعي مهارت«و  )T=،36/0- =β  -2/7( »اجتماعي

در اين . اي را به صورت معنادار تبيين كنند توانند واريانس اضطراب كتابخانه مي
ي دانشجويان به وسيله ا هدرصد واريانس مربوط به اضطراب كتابخان 15بين 

 يها لّفهمؤ؛ به عبارتي ديگر از بين  =R2)15/0( شود تبيين مي »خودمديريتي«مؤلّفه 
 يا كتابخانهثير بيشتري بر اضطراب تأ »خود مديريتي«وش هيجاني، مؤلّفه ه

  .دانشجويان دانشگاه خليج فارس دارد
 يا كتابخانهاضطراب  جاديا گانه پنجاز عوامل هوش هيجاني بر كداميك : 4پرسش 

  تاثير بيشتري دارد؟
  

اي بر هوش هيجاني  اضطراب كتابخانه يها مؤلّفههاي آماري رگرسيون تأثير  خالصه مشخصه: 7جدول 
  دانشجويان 

  شاخص هامؤلّفه
R2 β T سطح معناداري  

  0001/0  - 14/8 -3/0* 091/0 كتابداراناز تعامل بايناشعوامل 
  0001/0  -81/12 -45/0* 20/0 عوامل عاطفي

  0001/0  - 26/6 -24/0* 055/0 كتابخانهدريراحتاحساس عدم
  0001/0  - 27/4 -16/0* 026/0 يابخانهكتايهامهارتفقدان

  0001/0  - 59/6 -25/0* 061/0 يكيمكانعوامل
  0001/0  -67/11 -41/0* 17/0 ياكتابخانهاضطراب

  05/0معنا دار در سطح *
و  يا كتابخانه، بر پايه نتايج رگرسيون، اضطراب 7با توجه به جدول شماره    

هوش هيجاني هستند  كننده ينيب شيپ يمعنادارهاي آن، به طور  تمام مؤلّفه
)05/0P value<( .17  درصد واريانس مربوط به هوش هيجاني دانشجويان به

هاي رگرسيون  ضريب.  =R2)17/0(شود  ي تبيين ميا هوسيله اضطراب كتابخان
 -T=،3/0  - 14/8( »كتابداراناز تعامل با  يناشعوامل «هاي  دهد كه مؤلّفه نشان مي

=β( ،»عوامل عاطفي« )81/12-  T=،45/0 - =β(، » كتابخانهدر  يراحتاحساس عدم« 
)26/6- T=،24/0- =β( ،» يا كتابخانه يها مهارتفقدان« )27/4- T=،16/0- =β(   و
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توانند واريانس هوش هيجاني را به  مي )T=،25/0 - =β - 59/6( »يكيمكانعوامل «
به هوش  درصد واريانس مربوط 20در اين بين . صورت معنادار تبيين كنند

به ؛  =R2)20/0( شود تبيين مي »عوامل عاطفي«هيجاني دانشجويان به وسيله مؤلّفه 
هاي  عبارتي ديگر هوش هيجاني دانشجويان اين دو دانشگاه از بين مؤلّفه

  .تأثير بيشتري دارد »وامل عاطفيع«اي بر مؤلّفه  اضطراب كتابخانه
 

  يريگ جهينتبحث و 
 يها وهيشبرخورد و  چون يميمفاهبا  كهاست  يا همقول يا كتابخانهاضطراب    

 ييآشنااي،  هاي كتابخانه هر فرد، مهارت ادراكات، احساسات و كتابداران يرفتار
، ورود كتابخانه، اعتماد به نفس افراد در زمان استفاده از كتابخانه طيمحبا  كاربران

عامل زمان، منابع هاي زباني،  هاي جديد به كتابخانه، تفاوت آوري تجهيزات و فن
؛ انوار، 1992، 21بوستيك(هاي كتابخانه در ارتباط است  اي و سياست كتابخانه

 نيز در زمينه كاهش مختلفي يكارها راهتاكنون  .)2004 ،22الكانداري و القالف
 يمواردبه  توان يم ها آن نيتر مهماز  كه است ارائه شده اي اضطراب كتابخانه

 يها دورهبرگزاري  ،يسواداطالعاتاي و  انههاي كتابخ آموزش مهارت: چون
آشنا كردن افراد با مفهوم و ماهيت اضطراب  آموزشي آشنايي با كتابخانه دانشگاه،

اي، تعامل مثبت كتابداران با كاربران، تعامل و همكاري معلمان و اساتيد  كتابخانه
، كتابخانه اي مثبت براي كاربران با دانشجويان و كتابداران، فراهم آوردن تجربه

هاي پژوهشي، آموزش نحوه  تالش براي برجسته كردن نقش كتابخانه در فعاليت
هاي الزم در اين زمينه اشاره كرد  استفاده از تجهيزات كتابخانه و ارائه دستوالعمل

و  منش عرفان؛ 1388، لفمجاني نعمتي و حريري؛ 1387، طاهريان و جوكار(
  . )1390، جهرمي بصيريان

 يا كتابخانهتحليل نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و اضطراب تجزيه و    
علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس رابطه معكوس و  دانشگاهدانشجويان 

معناداري وجود دارد؛ يعني هر اندازه هوش هيجاني دانشجويان باالتر باشد، 
وجود رابطه  ييها پژوهش زين تر شيپ .است تر نييپا ها آن يا كتابخانهاضطراب 
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اين در  ؛قرار داده بودند دييتأو اضطراب را مورد  يجانيههوش  انيممعنادار 
هوش هيجاني با اضطراب آموزشگاهي  وجود رابطه معكوس و معنادار بينزمينه 

 و ؛ ميري1386، مودي و اكبري، رضائيان( شده بودتأييد  يا انهيراو اضطراب 
  ). 1386اكبري بورنگ 

نيز  يا كتابخانهاضطراب  يها مؤلّفهباط بين هوش هيجاني و ارتهمچنين    
هوش هيجاني شامل  يها مؤلّفهاين رابطه در بين . استمعكوس و معنادار 

اجتماعي نيز وجود  يها مهارتخودآگاهي، خودمديريتي، هوشياري اجتماعي و 
 يها فهمؤلّو  يا كتابخانهدارد اما وجود رابطه بين مؤلّفه خودانگيزي با اضطراب 

 يها مؤلّفهو  يا كتابخانهدرنتيجه بين اين مؤلّفه با اضطراب  باشد ينمآن معنادار 
پژوهش، كتابداران  اين نتيجه به توجه با. ارتباطي وجود ندارد گونه چيهآن 

دانشگاهي براي موفقيت خود در امر جذب دانشجويان براي استفاده  يها كتابخانه
له هوش هيجاني دانشجويان توجه خاصي به مسأمندي از اين محيط بايد  و بهره

هاي آموزشي هوش هيجاني براي  در اين زمينه برگزاري كارگاه. داشته باشد
) 2006(طور كه نتيجه پژوهش ميلز و لوج  همان. رسد دانشجويان مؤثر به نظر مي

جهت جلوگيري از تبديل كتابخانه به  رسانان اطالعكتابداران و ، دهد نشان مي
هستند كه مفهوم هيجان را به عنوان عنصر  آنا يك مراجعه كننده، نيازمند محلي ب

ضروري در تعامل موفق بين خود و مراجعه كننده بپذيرند و هوش هيجاني را به 
همچنين  .عنوان راهبرد كمكي مفيد در تعامل با مراجعه كننده در نظر بگيرند

اني به كتابداران در بر نقش و اهميت آموزش هوش هيجنيز هاي ديگري  پژوهش
 اند نموده تأكيدگويي به كاربر دركتابخانه  باال رفتن آمار پاسخ وحين خدمت 

؛ ميلز و 1997بارون،  ؛1390، ييامرا؛ 1389، زاده يشيآقاكالحوائجي و  باب(
 توان يم ،پژوهش اين نتيجه به توجه با .)2009؛ فلچر و همكاران، 2001بنيستر، 

راهبردي دوسويه دانست كه نه تنها كتابداران بلكه راهبرد هوش هيجاني را 
دانشجويان و ساير مراجعين به كتابخانه نيز براي برقراري تعاملي بهتر، بايستي از 

  .مند شوند هاي الزم در اين زمينه بهره آن برخوردار بوده و از مهارت
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 كتابدارانو  ها كتابخانه رانيمد يبرا يكاربرد يشنهادهايپ
توان  كه مي استاي جدي در ميان كاربران كتابخانه  لهاي مسأ ابخانهاضطراب كت   

اي، تعامل مثبت كتابداران با  هاي كتابخانه آن را از طريق آموزش مناسب مهارت
ها كاهش داد  كاربران و ايجاد محيطي آرام و به دور از اضطراب در كتابخانه

ها به  دفي در كتابخانه؛ براي رسيدن به چنين ه)1390گاه،  منش و ديده عرفان(
ها،  نقش كتابداران، مديران كتابخانهن توا هاي دانشگاهي نمي خصوص كتابخانه

رساني و مسئوالن دانشگاه را در  استادان و پژوهشگران حوزه كتابداري و اطالع
 .اين زمينه ناديده گرفت

و معنادار  معكوسبر وجود رابطه  يمبنپژوهش  ينا هاي يافتهبا توجه به    
و با توجه به  ياندانشجو ينب يا كتابخانهو اضطراب  يجانيههوش  ينب
 شود يم يشنهادپاست،  يآموختنو  ياكتساب يژگيو يك يجانيههوش  ينكها

جهت  يآموزش ييها كارگاهها  در دانشگاه يربطذمسئوالن  يهماهنگبا 
به  كتابدارانو  ياندانشجو يجانيهارتقاء سطح هوش  ينهمچنو  ييآشنا
به منظور  -نظران امر  و صاحب يشناس روان ي حوزهمتخصصان  ٔيلهوس

 . برگزار شود -ياندانشجوو  كتابداران يانمارتباط مؤثرتر  يبرقرار
 »خود مديريتي«هوش هيجاني، مؤلّفه  يها مؤلّفهاز بين  كه نياه با توجه ب  

دانشجويان دو دانشگاه دارد،  يا كتابخانهتاثير بيشتري بر اضطراب 
هاي مديريت و  ريزي در جهت آموزش دانشجويان در زمينه روش برنامه

ها و مديريت استرس توسط مسئوالن و مديران مربوطه  كنترل تنش
 .رسد ضروري به نظر مي

با توجه به اينكه هوش هيجاني دانشجويان اين دو دانشگاه از بين   
تري دارد تأثير بيش »عوامل عاطفي«اي بر مؤلّفه  هاي اضطراب كتابخانه مؤلّفه

كفايتي فرد  به احساس ناتواني و بي »عوامل عاطفي«و از آنجائي كه مؤلّفه 
اي و يا صرفاً  هاي كتابخانه هنگام كار در كتابخانه به دليل نداشتن مهارت
شود؛ براي افزايش هوش  به دليل ترس از محيط كتابخانه مربوط مي
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يان مراجعه كننده اي دانشجو هيجاني و به تبع آن كاهش اضطراب كتابخانه
  :شود كتابخانه پيشنهاد مي ٔلهيوس بهبه كتابخانه رعايت مسائل زير 

براي آشنايي دانشجويان با  تورهاي آموزشي استفاده از كتابخانهبرگزاري  .1
هاي كتابخانه از جمله  نامه با قوانين و آيين ها آنمحيط كتابخانه، آشنايي 

اي  ب كتابخانههايي است كه در جهت كاهش سطح اضطرا تالش
 .تواند صورت گيرد دانشجويان توسط كتابداران مي

فراهم كردن امكانات و تجهيزات بيشتر و بهتر براي دانشجوياني به دنبال  .2
هاي آموزشي روش  كنند، برگزاري كارگاه كه به كتابخانه مراجعه مي

هاي سازنده در اين  استفاده از تجهيزات كتابخانه و ارائه دستورالعمل
 .استه توسط كتابداران ضروري زمين

تر از كتابخانـه، راهنماهـاي آموزشـي الزم در     به عالوه جهت استفاده بهتر و آسان
هايي در جهت راهنمايي  محيط كتابخانه نصب شود و همچنين بروشورها و جزوه

  .قرار گيرد ها آنمراجعان به كتابخانه در اختيار 

  ها نوشت پي
1. Omran 
2. Collins & Veal 
3. Kohrman 
4. Carlile 
5. De Raad 
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