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چكيده
کتابداران که به واسطه ماهیت شغلی خود با مسائل و مشكالت متعددی همچون اضطراب مواجه هستند و مستعد چالشهای روحی و جسمی شدیدی
بوده که میتواند بر عملكرد از جمله رفتار اطالعیابی آنها تأثیرگذارد .بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اضطراب سالمت و رفتار اطالعیابی
پیوسته سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پرداخته است.
پژوهش حاضراز نوع کاربردی  -توصیفی بوده و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعهه آمهاری  222نفهر از کتابهداران شها ل
درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی میباشد که تعداد  341نفر از آنها به صورت نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه میباشد که شامل دو پرسشنامه اضطراب سالمت و رفتار اطالعیابی پیوسته پزشكی است.
نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری بین میزان اضطراب سالمت و اطالعیابی پیوسته سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان
قدس رضوی وجود ندارد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین دلیل استفاده کتابداران از وبسایتهای پزشكی ،با متوسه  2/24بهرای
بهبود کیفیت زندگی خود و دیگرانی است که برای آنها مهم هستند .درخصوص موانع استفاده کتابداران از وبسایتهای پزشكی ،کمترین مهانع بها
میانگین  3/13برای وابستگی به کمك فردی دیگر است .بیشترین مانع با میانگین  2/65مربوط به کمبود وقهت اسهت .بااهمیهتتهرین مهورد بهرای
کتابداران به منظور جستجو در وبسایتهای پزشكی ،بها میهانگین  1/65بهرای بهبهود کیفیهت زنهدگی خهود و دیگهران اسهت .اهمیهت اسهتفاده از
وبسایتهای پزشكی برای کتابداران زیاد است .مهارت و عوامل مؤثر بر استفاده کتابداران از وبسایتهای پزشهكی و قصهد اسهتفاده آنهها از ایهن
وبسایتها برای سه ماه آینده در حد متوسطی است.
یافتههای تحقیق حاضر میتواند به پژوهشگران جهت توسعه یا اصالح سنجشهای کمّی استفاده از اینترنت برای تعیهین بهتهر حهوزهههای مههم در
اطالعیابی سالمت برای افراد دارای اضطراب سالمت فراهم آورد.
كليدواژهها :اضطراب سالمت ،رفتار اطالعیابی پیوسته ،اطالعات سالمت ،کتابداران ،کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
---------------------سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
نشريه الكترونيكي شمسه ،دوره  ،11شماره  ،44 -44پاييز و زمستان  ،1931صص.67-45 .
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مقدمه
سالمت از مهمترین منابع آرامش خاطر در زندگی است که بر توانایی فهرد در مراقبهت از خهود و خهانواده مهؤثر اسهت ،بنهابراین
عجیب نیست که بسیاری از افراد گاهی افكار و نگرانیهایی در قالب اضطراب در ارتباط با سهالمتی خهود تجربهه کننهد ،کهه بها
توجه به کارکرد ذاتی اضطراب ،محافظت از ارگانیزم در برابر آسیب و جراحت محسوب میشود .چنان که ،نگرانیهای مربوط بهه
سالمت به عنوان عامل مشترك بسیاری از اختالالت اضطرابی به شمار میآید (پناهی تلخستانی و همكاران .)3163 ،امهروزه،
اصطالح اضطراب سالمت ،3اصطالحی علمی است با اختالل شناختی گسترده که به صهورت ادراك نادرسهت دربهاره عالئهم و
تغییرات بدنی که نتیجه باورهای فرد در مورد بیماری یا سالمت است ،مطرح میشود .در الگوهای شناختی -رفتهاری ،اضهطراب
سالمت ،از نگرانی و ترس مداوم نسبت به سالمت که به وسیله ارزشیابی نادرست هدایت میشود تعریف میگردد (محمهدخانی،
.)3162
در واقع اضطراب سالمت ،افراد را وادار به جستجوی اطالعات در قالب رفتار اطهالعیهابی در مهورد بیمهاریههای مظنهون
میکند و پیوستاری است که در یك سوی آن نگرانیهای خفیف مرتب با احساسات بدنی و در سوی دیگر آن ترسهای شهدید
مرتب با سالمت و اشتغال ذهنی با احساسات بدنی قرار دارد( .تانگ 2و دیگران .)2222 ،از طرفی ،رفتهار اطهالعیهابی سهالمت
شخص نیز ،تعیین کننده نحوه جستجو و دریافت اطالعات توس او بوده و در نهایت بر بازدهی سالمت فرد و افزایش کیفیت
زندگی وی اثرگذار است .کاهش اضطراب سالمت و عدم اطمینان و افزایش کنترل بیمهاری ،از فوایهد جسهتجوی اطالعهاتی
میباشد (النگو و دیگران )2232 ،1که رفتار اطالعجویی درباره سالمت ،نیز به عنوان راهكاری مدرن رایج بوده و افهراد از آن
طریق ،اطالعاتی را درباره سالمتی ،بیماری ،ارتقای سالمت و خطرات تهدیهد کننهده سهالمت بهه دسهت مهیآورنهد (زارع و
دیگران.)3161 ،
به نظر میرسد ،مهارت اطالعجویی در سالهای اخیر ،با پیدایش وب جهانگستر و سهولت استفاده از این فهنآوری
نوین باعث تعامل دو سویه میان انبوه عظیم اطالعات وبی و کاربرانی شده که یكی از مهمترین نیازهایشان ،پرداختن بهه
اطالعاتی در خصوص حوزه سالمت است که زمینه ساز شكل گیری رفتارهای اطالع یابی سالمت در فضای جدید وب بوده
و از آن تحت عنوان رفتارهای اطالعیابی پیوسته سالمت یاد میکنند (حسینی و عرفانمنش.)3161 ،
رفتار جستجوی اطالعات سالمت بیانگر چگونگی جستجو ،یافتن و به کار بردن اطالعات مرتب بها بیمهاریهها ،کلیهه
عوامل تهدیدکننده سالمت و فعالیتهای مرتب با ارتقای سالمت توس یك فهرد مهیباشهد (المبهرت و لویسهله .)2222 ،4
چنانکه ویلسون )2222( 6معتقد است ،رفتاری که فرد در مسیر دستیابی به پاسخ سؤاالت و نیز کشف دانسته ههای جدیهد از
خود نشان میدهد بیانگر رفتار اطالعیابی آن کاربر میباشد (داورپناه.)3115 ،
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در سالهای اخیر ،مبحث رفتار اطالعیابی سالمت ،هم در حهوزه رفتارههای اطالعهاتی از دو منظهر متخصصهان علهم
اطالعات و هم در حیطه سواد سالمت ،متخصصان گروه بهداشت و درمان مهورد توجهه بهوده اسهت .در دیهدگاه اول ،رفتهار
اطالعیابی سالمت و عوامل مؤثر بر آن مدنظر است و در دیدگاه دوم نیز رفتارهای اطالعیابی در دل مبحهث سهواد سهالمت
قرار میگیرد که میزان ظرفیهت ههر فهرد بهرای کسهب ،تفسهیر و درك اطالعهات اولیهه و خهدمات سهالمتی را کهه بهرای
تصمیمگیری متناسب الزم است ،شامل میشود (بیگدلی و دیگران.)3166 ،
به طور کل ،از آنجایی که حرفه و شغل هر فرد نقش تعیینکنندهای در سالمت و روان وی دارد .در حوزه رفتارهای
اطالعاتیابی سالمت و از منظر متخصصان علم اطالعات ،حرفه کتابداری یكی از حرفی است که به واسطه نوع بسترکاری،
بیشتر در معرض ابتال به اضطراب سالمت بوده و همواره با عوامل متعدد و تنشزای محی کار مواجه میباشند .ماهیت این
شغل به گونهای است که با ترکیبی از نقشها از طریق فعالیتهای فنی ،مهارتهای حرفهای ،رواب انسانی و احساسی در
ارتباط است و هر کدام از این فعالیتها نقش و مسئولیت زیادی را برای کتابداران موجب میشود و از طرفی ،به دلیل وجود
ویژگیهای استرسزایی همچون پاسخگویی به ارباب رجوع ،نحوه برخورد طبقات مختلف اجتماعی با این حرفهمندان ،وجود
سیاستها و خ مشیهای کالن سازمانی و عدم ثبات مسائل (اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی) جامعه و مهمتر
بیتوجهی مدیران به جایگاه و سطح ارتقای شغلی آنان و  ...این قشر در معرض اضطراب و استرس بیشتری قرار دارند
(بابالحوائجی و پاشازاده )3116 ،که به دلیل حساس بودن مسئولیتهای شغلی و اجتماعی و تعامل پیوسته آنها با مراجعان
و کاربران مختلف همواره در معرض مخاطرات و بیماریهای جسمی و روانی و مهمتر نگرانیهاو تنشهای مرتب با
سالمتشان هستند (سلیمیبجستانی و دیگران .)3161 ،بدون تردید ،وجود چنین مسائل و چالشهایی ،آنان را از نظر
روحی و جسمی تحت تأثیر قرار داده و میتواند سالمت آنان را به خطر انداخته و به تبع آن مانع خشنودی و رضایت
شغلی آنان گردد .در واقع کتابداران نیز مانند سایر مشا ل در معرض بیماریهای عمومی و شغلی مختلف بوده و هرگونه
اختالل در سالمتی ایشان ،به ارائه خدمات بهینه آنان در کتابخانهها که منجر به رضامندی و خشنودی کاربران میشود،
منتهی خواهد شد( .بهرامسری و دیگران.)3166 ،
از این رو ،به نظر میرسد این عوامل سبب شده است تا کتابداران برای جلهوگیری از نگرانهی و تشهویش در رابطهه بها
مبحث سالمت به جستجوی و بازیابی اطالعات مطلوب بوده که از آن در ادبیات پزشكی تحت عنوان «اضهطراب سهالمت»
یاد میشود .البته توجه به این مقوله در سالهای اخیر برای جستجوی اطالعات سالمت در بین کاربران ازجمله کتابداران ،به
طور قابل توجهی افزایش یافته است ،چرا که ،تسریع و تسهیل در دسترسپذیری اطالعات وبهی ،حجهم انبهوه اطالعهات در
حوزه سالمت پیوسته و همچنین ناشناس ماندن افراد در محی وب باعث افزایش و گرایش کتابهداران بهه مقولهه اطالعهات
سالمت پیوسته شده است (قاسمی و دیگران )3166 ،و کتابدارانی که در جههت رفهع نیازههای اطالعهاتی خهود مجموعهه
فعالیتهایی را در ارتباط با منابع و مجراهای اطالعاتی انجام میدهند از قبیهل؛ شناسهایی ،جسهتجو و بازیهابی اطالعهات
مرتب و مفید ،به آن اصطالح «رفتار اطالعیابی» تعبیر میشود که این مقولهه علمهی بهرای کتابهداران و مسهئوالن امهر
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اطالعرسانی در مراکز علمی و پژوهشی که در فرایند تولید علم نقش واسطی میان اطالعات و کاربران داشته ،بسیار مهم
بوده است (امینی و مصطفویزاده.)3166 ،
با توجه به این ،پژوهش حاضر برآنست تا با بررسی تعیین وضعیت اضطراب سالمت و ابعاد رفتار اطالعیابی کتابهداران
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به رابطه معنیدار این دومولفه در میان کتابداران این کتابخانه با پاسخ به پرسشههای
زیر بپردازد:
 )3میزان اضطراب سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی چگونه است؟
 )2وضعیت رفتار اطالعیابی سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در همه ابعاد آن چگونه است؟
 )1آیا رابطه معنیداری میان رفتار اطالعیابی سالمت و میزان اضطراب سالمت کتابداران کتابخانهه مرکهزی آسهتان
قدس رضوی وجود دارد؟
 )4آیا رابطه معنیداری میان ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کار) کتابهداران کتابخانهه
مرکزی آستان قدس رضوی و دو مؤلفه اضطراب سالمت و اطالعیابی پیوسته سالمت وجود دارد؟
پيشينه پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد ،پژوهشهایی چند در حوزه رفتار اطالعیابی سالمت صورت پذیرفته است حال آن که،
در ایران به رابطه میان اضطراب سالمت و رفتار اطالعیابی سالمت کمتر پرداخته شده است.
مسلمی و فرجپور ( )3166در پژوهشی به بررسی وضعیت مهارت اطالعجویی کتابداران کتابخانهههای عمهومی دربهاره
اطالعات سالمت پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که رایجترین راه کسب اطالعات سالمت کتابداران ،جسهتجو در
اینترنت است .بیشترین نقش کتابدار در تأمین اطالعات سالمت ،راهنمایی به منابع مختلف دسترسی بهه اطالعهات سهالمت
درکتابخانه و بیشترین کمك کتابداران برای جستجوی اطالعات سالمت توس اعضاء (ارائه پاسخ از روشههای مختلهف بهه
سؤالهای مراجعهکنندگان) است.
قاسمی و دیگران ( )3166در پژوهشی به رفتار اطالعیابی سالمت دانشجویان دانشهگاه علهوم پزشهكی جنهدی شهاپور
اهواز در اینترنت پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که  26/5درصد از دانشجویان از اینترنت به عنوان منبع اطالعات سالمت
استفاده میکنند و  11/1درصد آنان از موتور جستجوی عمومی مانند گوگل برای این منظور بههره مهیبرنهد .بیشهترین نهوع
اطالعات سالمت که توس دانشجویان در وب جستجو شده «راههای درمان بیماریها» میباشد و  55/6درصهد ایشهان بهه
اطالعات سالمت پیوسته اعتماد بسیار دارند.
گارتنر و هارتمن )2233( 3در پژوهشی که به صورت تجربی انجام دادند ،به مطالعهه ارتبهاط بهین اضهطراب سهالمت و
سالمت آنالین پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که اضطراب سالمت افهراد بها افهزایش جسهتجوی اطالعهات سهالمت
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آنالین ارتباط دارد .همچنین یافتههای این مطالعه نشان داد که نتایج اطالعات سالمت آنالین موجهب نگرانهی بیشهتری در
میان افراد مضطرب در مقایسه با دیگر افراد میشود.
سینك و دیگران  )2234(3در مقاله پژوهشی خود با عنوان «اضطراب سالمت در قرن  :23استفاده از اینترنهت بهرای
اهداف بهداشتی و اثرات احتمالی آن بر اضطراب سالمت» به مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه پرداخته است .نتایج ایهن
مطالعه نشان داد که اضطراب سالمت به طور قابل توجهی به افزایش استفاده از اینترنت مرتب با سالمت بالقوه و بالفعل
ارتباط دارد.
هانگ و دیگران )2236( 2در پژوهشی تحت عنوان «یهك مطالعهه ارتبهاطی بهین اضهطراب سهالمت و جسهتجوی
اطالعات اینترنتی سالمت» بیان داشته اند؛ اطالعات بهداشتی که در اینترنت برای ارتقاء و بهبود دانش سهالمت افهراد در
دسترس است ،مسئولیت سالمتی آنها را به عهده دارد .نتایج نشان داد که اضطراب سالمت پیشبینیکننده خوبی بهرای
اطالعات سالمت بوده و جستجوی اطالعات سالمت ناشهی از کمبهود دانهش افهراد در سهالمت اسهت .همچنهین میهان
فرکانس و تعداد وبسایتهای آنالین جستجوی اطالعات سالمت تفهاوت وجهود دارد .در نتیجهه ،جسهتجوی اطالعهات
سالمت آنالین یك رفتار هدفمند است و میتواند تحت تأثیر اضطراب سالمت قرار گیرد.
تانیس و دیگران )2235( 3در پژوهشی به بررسی این که چگونه اطالعات آنالین ممكن است بر رضهایتمنهدی از
مشاوره با پزشك تأثیر بگذارد و این که اضطراب سالمت چه نقشی در این زمینه دارد ،پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان
داد که اضطراب سالمت با اطالعات سالمت آنالین ارتباط مثبتی دارد و کاربران عالقمند به اضطراب سالمت از مشهاوره
با دکتر کمتر رضایت دارند .همچنین یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اینترنهت بهه طهور قابهل تهوجهی چگهونگی
آمادگی مشاوره بیماران با دکتر را تغییر داده است.
سینگ ،فاکس و براون )2232( 4در مطالعه ای به بررسی دیدگاه های دانشهجویان مضهطرب از دالیهل اسهتفاده از
اینترنت برای به دست آوردن اطالعات سالمت و ماهیت و اثرات بهرهگیری از آن پرداختند .نتایج این تحقیهق نشهان داد
که اینترنت یك منبع مهم برای به دست آوردن اطالعات سالمت تو سه افهراد مضهطرب اسهت کهه توانهایی کهاهش و
افزایش اضطراب سالمت را دارند.

شيوه پژوهش
پژوهش حاضراز نوع کاربردی  -توصیفی است و با روش پیمایشی انجام شهده اسهت .جامعهه آمهاری ایهن تحقیهق شهامل
کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی میباشد کهه در سهال  3162تعهداد  222نفهر بهودهانهد و بها اسهتفاده از فرمهول

Singh, Fox & Brown.
Huang et.el.

1
2

3

Singh, Fox & Brown.
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نمونهگیری کوکران ،تعداد  341نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .الزم به ذکر است که جهت انتخاب اعضهای نمونهه ،از
روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد اضطراب سالمت شهای( 3سهالكو سهكیس و دیگهران )2222 ،2کهه یهك
مقیاس خود توصیفی است ،میباشد .این مقیاس دارای  31عبارت است و اضطراب سالمت را مستقل از وضعیت سالمت
جسمانی ارزیابی میکند .این آزمون ،در رابطه با نگرانیهای مرتب با سالمت ،توجه بهه احساسهات یها تغییهرات بهدنی و
پیامدهای هولناك ابتال به یك بیماری است.
باتوجه به این که در تحقیق حاضر جهت سنجش هر یك از متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه استاندارد اسهتفاده
شده است ،بنابراین روایی صوری آن مورد تأیید می باشد .جهت محاسبه پایایی ابزار تحقیق ،در طرح پیشآزمون در یهك
نمونه  12عضوی ،ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار آماری SPSSمحاسبه شد .نتایج حاصله از این بخش نشان
داد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب سالمت شای برابر با  2/65میباشد .بها توجهه بهه ایهن کهه
ضرایب آلفای کرونباخ باالتر از  2/2برآورد گردیده است ،میتوان گفت که ابزار تحقیق از پایایی الزم برخوردار است.
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی بهرهگیهری شهده اسهت .در
بخش استنباطهای آماری ،از آزمونهایی نظیر -tاستودنت یك نمونهای و همبستگی پیرسون برای پاسخ و تصمیمگیری
در رابطه با فرضیات تحقیق و تعمیم آنها به جامعه مورد مطالعه استفاده شده است که به صورت اجمهالی در ایهن مقالهه
آمده است.

يافتههاي پژوهش
 )3میزان اضطراب سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی چگونه است؟
جدول .1شاخصهاي توصيفي ميزان اضطراب سالمت كتابداران منتخب كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي
متغیر
میزان اضطراب سالمت

تعداد

میانگین

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

انحراف معیار

341

2/2

3/2

1/6

2/45

نتایج آزمون نرمالیتی کولموگوروف اسمیرنوف

آماره آزمون2/261 :

=2/26 > 2/222P-Value

نتایج حاصله از بررسی شاخصهای توصیفی برای متغیر میزان اضطراب سالمت نشان داد که توجه به احساسات و
تغییرات بدنی باالترین امتیاز را دارد .نتایج جدول 3حاکی از آن است که میانگین امتیاز نظرات  341پاسخگوی انتخاب شده
از کتابداران ،در خصوص میزان اضطراب سالمت برابر با  2/2از سقف  4امتیاز است و پراکندگی نظرهای این افراد برابر با
SHAI
Salkovskis & Warwick

1
2
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 2/45میباشد .این متغیر دارای میانگین امتیازی کمتر از سطح متوس ( )2/6است.

شكل  .1نمودار خطي مقايسه ميزان شاخصهاي اضطراب سالمت كتابداران مورد بررسي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

با بررسی آمارههای توصیفی این سوال می توان چنین نتیجهه گرفهت کهه ،میهزان اضهطراب سهالمت کتابهداران
منتخب کمتر از سطح متوس قرار دارد.
 )2وضعیت رفتار اطالعیابی سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در همه ابعاد آن چگونه است؟
جدول  .5شاخصهاي توصيفي اطالعيابي پيوسته سالمت كتابداران منتخب كتابخانه مركزي آستان قدس
تعداد

میانگین

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

انحراف معیار

متغیر

138

3/40

1/00

4/67

0/53

135

3/11

1/00

5/00

0/98

انگیزه استفاده از وبسایتهای سالمت

138

3/39

1/06

4/88

0/58

اطالعیابی پیوسته سالمت

139

3/41

1/00

4/68

0/44

امكانات استفاده از وبسایتهای سالمت
احتمال استفاده از وبسایتهای سالمت در سه
ماه آتی

جدول  2نشان میدهد که امتیاز اطالعیابی پیوسته سالمت کتابداران مورد مطالعه  1/43از سقف  6امتیاز است کهه
این امتیاز اندکی از حد متوس باالتر ( )1است .انگیزه کتابداران برای استفاده از وبسایتهای سهالمت  1/16بهه دسهت
آمده که برابر است با دیدگاه آزمودنیها در مورد میزان امكانات استفاده از وبسایتهای سالمت.
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به طور کلی نتایج سوال دوم نشان میدهد که از منظر کتابداران حاضر در نمونه پهژوهش انگیهزه کتابهداران بهرای
اطالعیابی پیوسته سالمت و به طور همزمان امكانات موجود برای اطالعیابی سالمت تقریباً در حد متوس قهرار دارد .در
نتیجه ،میزان اطالع یابی پیوسته سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی باالتر از سطح متوس است.

شكل  .5نمودار خطي مقايسهاي ابعاد اطالع يابي پيوسته سالمت كتابداران منتخب كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

 )1آیا رابطه معنیداری میان رفتار اطالعیابی سالمت و میزان اضطراب سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان
قدس رضوی وجود دارد؟
جدول  .9نتايج آزمون همبستگي پيرسون براي رفتار اطالعيابي و ميزان اضطراب سالمت كتابداران
رابطه بين
میههزان اضههطراب سههالمت و میههزان اطههالعیههابی
پیوسته سالمت
میههزان اضههطراب سههالمت و امكانههات اسههتفاده از
وبسایتهای سالمت
میههزان اضههطراب سههالمت و احتمههال اسههتفاده از
وبسایتهای سالمت در سه ماه آتی
میههزان اضههطراب سههالمت و انگیههزه اسههتفاده از
وبسایتهای سالمت

مقدار ضريب
همبستگي پيرسون

P-value

-2/324

2/346

2/213

2/222

-2/332

2/321

-2/334

2/313

نوع رابطه
ضعیف و
معكوس
ضعیف و
مستقیم
ضعیف و
معكوس
ضعیف و
معكوس

نتيجه
یرمعنیدار
یرمعنیدار
یرمعنیدار
یرمعنیدار
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بر اساس جدول  1میتوان دید که در تمام رواب مورد بررسی مقهدار احتمهال از سهطح معنهی داری  α= 2/26بیشهتر
است ،در نتیجه فرضیه صفر در سطح معنیداری  6درصد رد نمیشود .لذا با توجه به نتیجه آزمون میتوان با ضریب اطمینان
 66درصد چنین نتیجهگیری نمود:
رابطه معنیداری بین میزان اضطراب سالمت و اطالعیابی پیوسته سالمت کتابداران کتابخانهه مرکهزی آسهتان قهدس
رضوی وجود ندارد.

 )4آیا رابطه معنیداری میان ویژگیهای جمعیت شناختی (جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کار) کتابداران کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی و دو مؤلفه اضطراب سالمت و اطالعیابی پیوسته سالمت وجود دارد؟
جدول .4نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي مؤلفه اضطراب سالمت
رابطه بين

مقدار ضريب
همبستگي اسپيرمن

P-value

میزان اضطراب سالمت و تحصیالت

2/232

2/116

میزان اضطراب سالمت و سن

-2/222

2/134

میزان اضطراب سالمت و سابقه کار

-2/332

2/366

نوع رابطه
ضعیف و
مستقیم
ضعیف و
معكوس
ضعیف و
معكوس

نتيحه
یرمعنیدار
یرمعنیدار
یرمعنیدار

در پاسخ به این پرسش ،میتوان دید که در تمام رواب مورد بررسی  P-Valueاز  2/26بیشتر است ،در نتیجهه فرضهیه
صفر در سطح معنیداری  6درصد رد نمیشود .لذا با توجه به نتیجه آزمون میتهوان بها ضهریب اطمینهان  66درصهد چنهین
نتیجهگیری نمود:
رابطه معنیداری بین میزان اضطراب سالمت و هر یك از متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت و سابقه کار)
کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود ندارد.
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جدول  .4نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي اطالع يابي پيوسته سالمت
مقدار ضريب

P-value

نوع رابطه

نتيحه

میزان اطالعیابی پیوسته سالمت و تحصیالت

-2/262

2/125

ضعیف و معكوس

یرمعنیدار

میزان اطالعیابی پیوسته سالمت و سن

-2/265

2/631

ضعیف و معكوس

یرمعنیدار

میزان اطالعیابی پیوسته سالمت و سابقه کار

2/266

2/416

ضعیف و مستقیم

یرمعنیدار

رابطه بين

همبستگي اسپيرمن

مطابق با نتایج جدول فوق میتوان دید که در تمام رواب مورد بررسهی مقهدار  P-Valueاز سهطح خطهای آزمهون
( )2/26بیشتر است ،در نتیجه فرضیه صفر در سطح معنیداری  6درصد رد نمیشود .لذا با توجه به نتیجه آزمون میتهوان
با ضریب اطمینان  66درصد چنین نتیجهگیری نمود:
رابطه معنی داری بین میزان اطالعیابی پیوسته سالمت و هر یك از متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت و
سابقه کار) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود ندارد.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنیدار میان دو مؤلفه اضطراب سالمت و رفتار اطالعیابی پیوسته با کتابداران
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام شده است که نتایج ذیل برگرفته است از  4پرسش اساسی بوده است که به
شرح آمده است:
• نیمی از کتابداران مورد آزمون ( )% 62اطالعات پزشكی و بهداشتی خود را از افراد کسب مینمایند .به طوری که
 21درصد از پزشكان یا کارشناسان پزشكی 35 ،درصد از دوستان و  33درصد از خانواده اطالعات مرتب با حوزه سالمت
را به دست میآورند 26 .درصد نمونه از طریق وبسایتهای مرتب با مسائل سالمتی و بهداشتی و  26درصد از طریق
رسانههای سنتی به اطالعات پزشكی و بهداشتی دسترسی پیدا میکنند.
• حدود  26درصد کتابدارانی که از طریق وبسایتهای سالمت به اطالعات بهداشتی و پزشكی دسترسی پیدا
میکنند ،کمتر از یك بار در ماه به این وبسایتها رجوع میکنند.
•  66درصد کتابداران مورد آزمون کمتر از  12دقیقه در طول سه ماه گذشته از وبسایتهای سالمت برای
دسترسی به اطالعات بهداشتی و پزشكی استفاده نمودهاند.
•  42درصد نمونه انتخابی از کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در محل کار خود و  11درصد در منزل از
وبسایتهای سالمت برای دسترسی به اطالعات بهداشتی و پزشكی استفاده نمودهاند.
•  22درصد از کتابداران مورد آزمون برای دسترسی به اطالعات پزشكی و بهداشتی خود 36 ،درصد برای
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همسرشان و  34درصد برای والدینشان به وب سایت های مرتب با این اطالعات رجوع کردهاند.
• مهمترین انگیزه استفاده از وبسایتهای سالمت با میانگین امتیازات  4/36از سقف « 6بهبود کیفیت زندگی خود
کتابداران و افراد مهم پیرامونشان» است.
• پس از کمبود وقت و سهولت استفاده از وبسایتها ،مهمترین موانع دیگر به ترتیب ،سرعت اتصال به اینترنت،
دسترسی به اینترنت ،قابلیت ارزیابی کیفیت اطالعات موجود در وبسایتهای مرتب با مسائل پزشكی و بهداشتی،
مهارتهای رایانهای ،هزینه اتصال به اینترنت و الزام به عضویت دربرخی از وبسایتهای مرتب با مسائل پزشكی و
بهداشتی است.
• اکثر کتابداران مورد مطالعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی:
 گاهی اوقات نگرانی سالمت خود هستند؛ اندازه سایر افراد درد دارند؛ گاهی اوقات یا همیشه به احساسات و یا تغییرات بدنی خود توجه میکنند؛ آنها بیشتر اوقات میتوانند در برابر افكار مربوط به بیماری مقاومت کنند؛ گاهی اوقات میترسند که شاید یك بیماری جدی داشته باشند؛ گاهی اوقات تصور میکنند که بیمار شدهاند؛ گاهی اوقات برایشان مشكل است که افكار مربوط به سالمتیشان را از ذهن خود نگه دارند؛ اگر دکتر به آنها بگویند که هیچ مشكلی ندارند ،کامالً آسوده خاطر میشوند؛ اگر در مورد یك بیماری چیزی بشنوند ،هرگز فكر نمیکنند که آنها هم به آن بیماری مبتال هستند؛ در صورت مشاهده یك تغییر بدنی یا درك یك احساس بدنی ا لب اوقات تمایل دارند تا معنیی آن را دریابند؛ معموالً احساس میکنند احتمال کمی وجود دارد که به یك بیماری جدی مبتال شوند؛ آنها هیچگاه فكر نمیکنند دچار یك بیماری جدی هستند؛ در صورتی که متوجه یك احساس مبهم بدنی شوند ،علیر م احساس مذکور به راحتی میتوانند به مسائل دیگرفكر کنند؛
 افراد خانواده و دوستان کتابداران میگویند که نگرش آنها نسبت به سالمتی خود طبیعی است؛ در صورت ابتال به یك بیماری جدی ،هنوز میتوانند از چیزهایی که در زندگیشان هست تا حدی لذت زیادیمیبرند؛
 معتقدند ،اگر به یك بیماری جدی مبتال شوند احتمال زیادی وجود دارد که علم پزشكی جدید بتواند آنها رادرمان نماید؛
 آنها همچنین بر این باورند ،یك بیماری جدی تنها برخی از جنبههای زندگی آنها را تباه خواهد کرد؛ -درمورد تأثیر بیماری جدی بر شأن و اعتبار خود ،نظری ندارند.
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در مجموع:
یافتههای پرسش اول تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان  66درصد ،میزان اضطراب سالمت کتابداران کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی با میانگین امتیاز  2/3از سقف  4امتیاز بهطور معنیداری پایینتر از سطح متوس ()2/6
است.
یافتههای پرسش دوم تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان  66درصد ،رفتار اطالعیابی پیوسته سالمت کتابداران
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با میانگین امتیاز  1/43از سقف  6امتیاز بهطور معنیداری باالتر از سطح متوس
( )1است .همچنین
 میزان امكانات موجود برای اطالعیابی پیوسته سالمت (استفاده از وبسایتهای مرتب با مسائل پزشكی وبهداشتی) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی باالتر از سطح متوس است.
 میزان احتمال اطالعیابی پیوسته سالمت در سه ماه آتی (استفاده از وبسایتهای مرتب با مسائل پزشكی وبهداشتی در سه ماه آتی) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی باالتر از سطح متوس نیست.
 میزان انگیزه برای اطالعیابی پیوسته سالمت (استفاده از وبسایتهای مرتب با مسائل پزشكی و بهداشتی)کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی باالتر از سطح متوس است.
یافتههای پرسش سوم تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان  66درصد ،رابطه معنیداری بین میزان اضطراب
سالمت و اطالعیابی پیوسته سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود ندارد.
یافته های پرسش چهارم تحقیق نشان داد که با ضریب اطمینان  66درصد ،رابطه معنیداری بین میزان اضطراب
سالمت و هر یك از متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت و سابقه کار) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس
رضوی وجود ندارد و همچنین با ضریب اطمینان  66درصد ،رابطه معنیداری بین میزان اطالعیابی پیوسته سالمت و هر
یك از متغیرهای جمعیتشناختی (سن ،تحصیالت و سابقه کار) کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود
ندارد.
نتیجهگیری از یافتههای اضطراب سالمت بیانگر آن بود که اضطراب سالمت در میان کتابداران کتابخانه مرکزی
آستان قدس رضوی پایین است .در پژوهش بیگدلی وحیاتی وحیدری و جوکار ( ،)3166موسه 3و دیگران (،)2232
سینك ،)2234( 2دوهرتی تروستیك و والتون و فالون ،)2235( 1تانیس و هارتمن وتی پل )2235(4و بام گارتنر و هارتمن
( )2233نیز جامعه مورد پژوهش ،اضطراب سالمت کمی دارند.
کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای کسب اطالعات پزشكی ابتدا به اینترنت یا وبسایت و سپس
با اختالف کمی به پزشكان یا کارشناسان پزشكی مراجعه میکنند؛ بنابراین کتابداران برای کسب اطالعات پزشكی ابتدا
1

Musea
Singh
3
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به اینترنت و یا وبسایتها و سپس پزشكان یا کارشناسان پزشكی و به ترتیب سایر موارد دوستان ،کتابخانهها ،خانواده،
مجالت و رادیو مراجعه میکنند .مطابق نتابج پژوهش بیگدلی ،عظیمی و زارع ( ،)3163مسلمی و فرج پور (،)3166
طوماری( )3164و سینك و براون )2235(3نیز ا لب جامعه پژوهش از وب برای جستجوی اطالعات سالمت استفاده
میکنند.
اکثر کتابداران به وبسایتهای پزشكی دسترسی دارند .در پژوهش خانکالبی و همكاران ( )3161نیز  12درصد
جامعه پژوهش به اینترنت دسترسی دارند .کتابدارانی که به وبسایتها دسترسی دارند ،بیشتر آنها ،کمتر از یك بار در
ماه از وبسایتهای پزشكی و بیش از یكبار در روز و یا تقریباً هر روز از این وبسایتها استفاده میکنند و استفاده
روزانه آنها از این وبسایتها کمتر از  12دقیقه است؛ لذا به نظر میآید که کتابداران استفاده بسیار کمی از
وبسایتهای پزشكی دارند؛ البته اضطراب سالمت پایین آنها ،شاید دلیلی بر استفاده کم آنها از این وبسایتها باشد.
مهمترین موانع برای جستجوی کتابداران در وبسایتهای پزشكی ،عدم سهولت استفاده از وبسایتها و کمبود
وقت است .لذا کمبود وقت باعث شده است که کتابداران کمتر به جستجو در وبسایتهای پزشكی بپردازند .در پژوهش
نصرالهزاده ( )3161نیز به موانع اشاره شده است که مهمترین آن همین کمبود وقت است .وابستگی به کمك فردی
دیگران کمترین مانع برای جستجوی وبسایتهای پزشكی است که به نظر میرسد کتابداران خود به تنهایی قادر به
انجام این کار هستند.
با اهمیتترین آنها ابتدا برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران و سپس برای به دست آوردن اطالعات عمومی
سالمتی و بهداشتی و حفاظت از بهداشت شخصی خود و دیگران است .کتابداران ،جستجو در وبسایتهای پزشكی را
برای سالمتی خود و دیگران و کسب اطالعات پزشكی انجام میدهند .در پژوهش زارع گاوگانی و قیصری و اصغری
جعفرآبادی ( )3161نیز مهمترین هدف جستجو برای اطالعات سالمت ،به منظور حفظ سالمتی و پیشگیری از
بیماریهاست.
از آنجا که اضطراب سالمت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پایین بود ،نتیجه به دست آمده را تأیید
میکند ،چرا که نبود نگرانی درمورد سالمتی باعث میشود که کمتر به جستجوی اطالعات پزشكی در وبسایتها
بپردازند؛ همچنین نتیجه حاصل از میزان استفاده کم کتابداران از وبسایتهای پزشكی نیز مؤید نبود رابطه بین اضطراب
سالمت و رفتار اطالعیابی پیوسته آنهاست .در قسمتی از جامعه پژوهش تی پوئل ،بامگارتنر و هارتمن )2235( 2نیز این
رابطه وجود نداشت .برعكس نتیجه حاصل از این پایاننامه ،در پژوهش طوماری( ،)3164موسه و دیگران( ،)2232سینك
( ،)2234هانگ و دیگران ،)2236(1دوهرتی تروستیك و والتون و فالون ( )2235و بام گارتنر و هارتمن ( )2233رابطه بین
اضطراب سالمت و جستجوی اطالعات سالمت در اینترنت وجود دارد.
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پيشنهادها
 به مدیران کتابخانه پیشنهاد می گردد که جهت حفظ و بهبود وضعیت موجود ،برنامهریزیههای الزم
برای ارتقاء آگاهی افراد نسبت به سالمتشان و تبیین سیستمی مستمر برای چك نمودن فاکتورهای عمومی
سالمت به صورت ساالنه یا شش ماهه بنمایند.
 پیشنهاد می شود با برگزاری دورههای آموزشی در قالهب برخهی عوامهل روانشهناختی ماننهد کیفیهت
زندگی ،میل به زندگی ،امیدواری و یره  ...به ارتقاء جنبههای سالمت روحی و روانی کارمندان در کتابخانه
آستان قدس پرداخته.
 پیشنهاد می شود مدیران برنامه ریزی های الزم را برای روزآمد نمودن مهارت های اطالعیابی و سهواد
اطالعاتی کتابداران به منظور بهبود در سهولت و سرعت دسترسی به منابع وبی پزشكی و بهداشهتی داشهته
باشند.
فرهنگ سازی برای مقابله با اضطراب شغلی و سالمت کارمندان
 تدوین و شناسایی منابع مرجع و قابل اطمینان در حوزه سالمت از طریق کانال ها و مجراهای معتبهر
اینترنتی
منابع

امینی ،مریم؛ مصطفوی زاده ،مژده ( .)3166بررسی سالمت کتابداران دانشگاههای تهران و علوم پزشكی تههران ،نشهریه
تصویر سالمت.46-12 ،)4(2 ،
باب الحوائجی ،فهیمه؛ پاشازاده ،فاطمه ( .)3116بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانههههای عمهومی

وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشهور( مطالعهه مهوردی شههر تههران) .فصهلنامه تحقیقهات اطهالعرسهانی و
کتابخانههای عمومی.)1(35،
بهرامسری ،مهسا؛ ترکیان تبار ،منصهور؛ حسهومی ،طهاهره ( .)3166رابطهه بهین سهرمایه اجتمهاعی و سهالمت روان و سهالمت
اجتماعی کتابداران شا ل در کتابخانههای دانشگاهی استان لرستان ،فصلنامه پژوهش اجتماعی)12(1 ،
بیگدلی ،زاهد؛ حیاتی ،زهیر؛ حیدری ،المرضا؛ جوکار ،طاهره ( )3166بررسهی جایگهاه اینترنهت در رفتهار اطهالعیهابی سهالمت:
مطالعه جوانان کاربر اینترنت در شهر شیراز ،نشریه تعامل انسان و اطالعات.)3(1 ،
پناهی تلخستانی ،سعیده؛ اصغری مقدم ،محمدعلی؛ دیباج نیا ،پروین؛ شعیری ،محمدرضا ( .)3163بررسی ساختار عاملی و
اعبتار مالکی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سالمت ( .)F-SHAIفصهلنامه مشهاوره و روان درمهانی،
.51-61 ،)2(3
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حسینی ،الهه؛ عرفانمنش  ،محمدامین (.)3161عوامل ایجاد کننده اضطراب در فرآیند اطالعیابی ،نشهریه تعامهل انسهان و
اطالعات.)1(3 ،
خان کالبی ،مهدی؛ رحیمی ،فاطمه؛ سلیمانی نژاد ،مرضیه؛ شیرواندهی ،شبنم ( .)3161اینترنت در خود مراقبتی کارکنهان
زن دانشگاه علوم پزشكی تهران چه نقشی دارد؟ مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی.212-222 ،)2(5 ،
زارع گاوکانی ،وحیده؛قیصری ،الهام؛اصغری جعفر آبادی ،محمد ( .)3161رفتار اطالعجویی اعضاء کتابخانههههای عمهومی
شهر قزوین درباره سالمت .فصلنامه تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی ،)3(22 .شماره.25
سلیمی بجستانی ،حسین؛ حسینی قمی ،طاهره؛ ذاکری ،نرگس ( .)3161ارتباط جهتگیری مذهبی و امیدواری با اضطراب
سالمت در زنان پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) تهران ،پژوهش پرستاری( ،)3(6 ،پیاپی .24-32 ،)12

محمدخانی شالی ،الهه ( .)3162تأثیر شناخت درمان گری گروهی بهر کهاهش اضهطراب سهالمت و تغییهر مكهان کنتهرل
سالمت و باورهای فراشناخت در دانشجویان پرستاری .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشكده علهوم انسهانی ،دانشهگاه
پیام نور واحد تهران مرکز.

طوماری ،سارا ( .)3164بررسی رابطه بین جستجوی اطالعات سالمت در اینترنهت و میهزان اضهطراب سهالمت دانشهجویان
دختر کارشناسی ،پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز.

قاسمی ،علی حسین؛ طوماری ،سارا؛ کمیلی ثانی ،حسین؛ ساکی مالحی ،امهل ( .)3166جسهتجوی اطالعهات سهالمت در
اینترنت ،بین دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز .توسعه آمهوزش جنهدی شهاپور،
.131-124 ،)4(2
داورپناه ،محمدرضا ( .)3115ارتباط علمی :نیاز اطالعاتی و رفتار اطالعیابی .تهران :نشر دبیزش.
نصراله زاده ،شهرزاد ( .)3161رفتار اطالعیابی سالمت زنان باردار :یك مطالعه گراندد تئهوری ،فصهلنامه تعامهل انسهان و
اطالعات ( علمی -پژوهشی).213-222،)4(3 ،
مسلمی ،معصومه؛ فرج پور ،محمد ( .)3166بررسی وضعیت اطالعجویی و اطالعرسانی کتابداران کتابخانههههای عمهومی
درباره اطالعات سالمت (مطالعه موردی :استان آذربایجان ربی) ،نشریه علوم و فنون مهدیریت اطالعهات-41 ،1 ،
. 21
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