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Objective: The purpose of this research is to investigate the status anxiety and its dimensions 

among librarians of central libraries of public universities in Tehran. 

Methodology: This research is an applied and survey research. The research sample was the 

librarians of central libraries of public universities in Tehran of Tehran. A questionnaire was 

used to collect the data, which includes 65 questions under three individual, organizational, 

and socio-cultural dimensions. Descriptive and inferential statistics including Friedman test, 

independent t test, F test, and Pearson correlation test were used to describe and analyze the 

data. 

Findings: The findings showed that the level of status anxiety in terms of the individual 

dimension is higher than the organizational and socio-cultural dimensions. The average of 

status anxiety is high in the individual dimension and moderate in the organizational and 

socio-cultural dimensions. In addition, there is no significant difference in the level of status 

anxiety in terms of gender, age, and professional experience of librarians, and dignity anxiety 

is experienced by all librarians of central libraries of public universities in Tehran. 

Conclusion: Since the librarians of university libraries are part of the official system of 

university education and research and deal with a diverse range of students in different fields, 

it is desirable to reduce the status anxiety in their profession and to create a sense of value and 

self-confidence in them. Training librarians to manage their anxiety, providing fair wages and 

welfare for librarians as best as possible, and introducing the values of the librarianship 

profession through mass media and social networks, can help to increase self-confidence and 

reduce the status anxiety of librarians from the individual, organizational, and socio-cultural 

point of view. 
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   ها: واژهکلید

منزلت،    ، ی اجتماع منزلت اضطراب 

کتابداران    ، یدانشگاه   یهاکتابخانه

 . یدولت یهادانشگاه ، ی دانشگاه

ا  : هدف بررس  نیهدف  و شناسا  یپژوهش،  ب  یهامؤلفه   ییاضطراب منزلت  کتابخانه   ن یآن در    ی مرکز  ی هاکتابداران 

 .شهر تهران است یدولت یهادانشگاه 

  ی هاانجام شده است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه  یشیمایاست و به روش پ  ی پژوهش از نوع کاربرد  نیا  :روش

تحق  یدولت  یهادانشگاه   یمرکز علوم،  وزارت  به  وابسته  تهران  فناور  قاتیشهر  برا  یو  از  داده   یگردآور  یاست.  ها 
 ی است. برا  یفرهنگ-یو اجتماع  یسازمان  ،یمؤلفه فرد  هس   لیذ  هیگو  65ساخته استفاده شد که شامل پرسشنامه محقق 

  ی و آزمون همبستگ  F مستقل، آزمون t آزمون  دمن،یشامل آزمون فر  ی و استنباط  یفیها از آمار توصداده   ل ی و تحل  فیتوص
 .استفاده شد SPSS افزاربه کمک نرم  رسونیپ

 ی فرهنگ-یو مؤلفه اجتماع  یاز مؤلفه سازمان  شتریب  یاضطراب منزلت در مؤلفه فرد  زانینشان داد که م  هاافتهی  :هاافتهی

متوسط است.   یفرهنگ-یو مؤلفه اجتماع  یو در مؤلفه سازمان  ادیز  یاضطراب منزلت در مؤلفه فرد  ۀ رتب  ن یانگیاست. م
ندارد و اضطراب منزلت    یکتابداران، تفاوت معنادار  یسابقه شغل  و لحاظ جنس، سن    اضطراب منزلت به  زانیم  نیهمچن
 .شودی شهر تهران تجربه م یدولت یهاهمه کتابداران دانشگاه  نیدر ب

هستند    یآموزش و پژوهش دانشگاه  یاز نظام رسم   یبخش  یدانشگاه  یهااز آنجا که کتابداران کتابخانه   :یریگجه ینت

شان مختلف سروکار دارند، مطلوب است که از اضطراب منزلت در حرفه   یهادر رشته  انیاز دانشجو  یمتنوع  فیو با ط

هرچه بهتر   نیاضطراب، تأم  تیریمد  ی کتابداران برا  آموزش.  دیکاسته شود و احساس ارزشمند بودن در آنها به وجود آ

  به   تواندی م  ،یاجتماع  یهاو شبکه   یجمع  یهارسانه   ق یازطر  یحرفه کتابدار  یها ارزش   یکتابداران و معرف  یو رفاه  یمال

 .داعتماد به نفس و کاهش اضطراب منزلت کتابداران کمک کن  شیبه افزا یفرهنگ -یو اجتماع یسازمان ، یلحاظ فرد
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 مقدمه 

  ت، یجنس  ،ییمعنا که برحسب دارا  نیبه ا  رد،یگیشکل م  1یاجتماع  یاز قشربند  یبر نوع  یمبتن  یا هر جامعه  ،ی شناختجامعه  دگاهیاز د
در نظام   یمشخص  2گاهیجا  ای. هر فرد و گروه، منزلت  دیآیبه وجود م  یها نابرابرافراد و گروه   نیآنها، ب   ریشغل و نظا  ،ینیسن، باور د

(. منزلت 1386،  3و بردسال  دنزی)گ  ابدییم  یها و مواهب جامعه دسترس آن به پاداش   یو بر مبنا  کندیکسب م  یع اجتما  یقشربند
  ی اکتساب  ای  یموروث  تواندیاشاره دارد که م  گرید  یهابا گروه   سهی گروه در مقا  کیرتبه     ایگروه و    کیفرد در    کی  گاهیبه پا  یاجتماع

مقابل، منزلت   هستند. در  ی موروث  یهاو مانند آنها از جمله منزلت  تینژاد، قوم  ن،ید  ،ینوادگخا  نهیبر زم  یمبتن  یهاباشد. منزلت
که با خوب درس خواندن    یاست، مانند فرد  افته یاشاره دارد که فرد با کوشش خود به آن دست    یایاجتماع  گاه یبه پا   یاکتساب

و ماقبل مدرن،    یی(. در جوامع ابتدا1388،  4)کوئن   باالست  یمنزلت اجتماع  یدارا  یا حرفه  ،یکه در جوامع کنون   شودیپزشک م
 یتر عیدامنه وس   یاکتساب  یها منزلت  ،یبعد از انقالب صنعت   ژهی و  داشت، اما با توسعه جوامع، به  یجنبه موروث   شتریب  یمنزلت اجتماع

  ی برا فیها و حقوق و تکالاز نقش  یااست که مجموعه  یتفاوت در منزلت اجتماع ی(. بر مبنا1391، 5کردند )کوزر و روزنبرگ دایپ
گروه و  اافراد  سلسله  شودیم  جادیها  روابط  م  نیب  یمراتبو  وجود  به  مع  یکی.  دیآیآنها    ، یمراتبسلسله   یبندطبقه  نیا  یارهایاز 

 (. 1388، 6نیافراد است )تام یاحرفه گاهیجا ای یشغل  یهاگاهیپا
بر   یاحرفه  گاهی( جا1391)  7چ یمندراس و گورو  دهیعق  افراد دارد. به  یمنزلت اجتماع   نییدر تع  ینقش مهم  ،یاحرفه  گاهیجا
دستمزدها،   نیاست که باالتر  ی. اربابِ بزرگ کسشودیفرد و دستمزد مشخص م  یآزاد  زانی، م8عالقه   ژ،یپرست  ریچهار متغ  یمبنا

برخوردار    ی شتریب  یاز آزاد  یعنیکارها را دارد و ساعت کار او هم به دلخواه خودش است،    نیزتریانگو عالقه  ژهایپرست  نیمهمتر
ا و  نیاست.  صورت  توانند یم  یژگ یچهار  ترک  یهابه  هم  با  برا  بیگوناگون  پا  یشوند.  در  است  ممکن    ی انیم  یهاگاهیمثال، 
ادارسلسله انتخاب کنند و در مقابل، دستمزد باالتر  یزیانگو عالقه   ژیبا پرست  یکه کار  رندیافراد بپذ  ،یمراتب  داشته    یکمتر را 
 . مند باشندبهره  یدستمزد کمتر ا ی یباالتر را انتخاب کنند، حال آنکه از آزاد  ژیبا پرست یکار رندی عکس ممکن است بپذبه  ایباشند، 
جمله   و از  یرا با توجه به منزلت اجتماع   گرانیمردم رفتارشان با د  شتری ب  نکهیساده دارد و آن ا  یل یدل  ،یمنزلت اجتماع   تیاهم

که    یو پاسخ   ؟ ی اچه کارهاست که    نیا  کنندیفرد م  کیکه مردم از    ییهاپرسش  نی. از اولکنندیم  میآنها تنظ  یاحرفه  گاهیجا
احساس که منزلت   نیفرد ممکن است از ا  جه،ی نت  به ادامه معاشرت با اوست. در  شانلیتما  زانیم  کنندهنییتع  کنندیم  افتیدر

شمول است  جهان ی. اضطراب منزلت، اضطرابشودیم ریتعب 9اضطراب منزلت دارد دچار اضطراب شود که از آن به ین ییپا یاجتماع
به نظر آنها فرد،    ایآ  کنند؟ ی م  یدر مورد انسان چه فکر  گرانید  نکه یاز ا  ی. نگرانشودیندرت آشکارا در مورد آن صحبت م  که به

  گران ید  ایرا دارد که آ  نیروست که هر فرد دغدغه ااز آن  ینگران   نیبازنده؟ ا  ایخورده؟ برنده است  شکست  ایاست    یانسان موفق
آنقدر    ینگران  ن ینه؟ ا  ا یداشته باشد    یاجتماعمراتب  نردبان سلسله   یبر رو  یمناسب  تیموقع  تواندیم  ا ینه و آ  ای  کنندیم  دش ییتأ

که   ییهاآل ده ینتواند خودش را با ا  نکهیاز ا  یقرار دهد؛ نگران ریفرد را تحت تأث  یاز زندگ  یاابعاد گسترده   تواندیمخرب است که م
  اشیرده کنون  نکهیاز ا  یانشأن و احترام خود را از دست بدهد؛ نگر   جهیدهد و در نت  قی کرده است تطب  نییتع  تیموفق  یجامعه برا

 . (8012، 10است )دوباتن  ترنییپا یادر شرف سقوط به رده  ایاست و  نییپا یلیخ
احساس    یدر موارد  ا یو    یبه همراه اضطراب و نگران  یذهن   یحالت عاطف   کی( معتقد است که اضطراب منزلت،  2015)  11ل یگ

  ی از عالئم جسم  یابا احساس تنش و دامنه   یحالت جسم   کی  تواندیم  نیترس و وحشت متقابل است. احساس اضطراب همچن
  تواند یم  گر، ید  ال یمانند تمام ام  ،یبه شأن و منزلت اجتماع  ل یدارد. م  اندوه   جادیدر ا  یاالعادهفوق   تیباشد. اضطراب منزلت قابل
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سوق دهد، او را از    یکمال و تعال  یکند، به سو  کیتحر  شی هاانسان را به بهره بردن از مهارت   ،مثال  یبرا.  داشته باشد  یدیفوا
افراط    ال،یدهد. البته مانند تمام ام  وندیبه هم پ  یمشترک  یارزش  ستمیجامعه را حول س  یمخرب بر حذر دارد و اعضا  یها یقاعدگیب

 . (2018باشد )دوباتن، مخرب  تواندیم  زین ل یم نیدر ا
  ی است که وقت  نیا  انگریب  هینظر  نی. اکنندی را مطرح م  2سطح روان  هی( درباره اضطراب منزلت، نظر2010)  1کت یو پ  نسونیلکیو

 زانیو به م  ندینمایم  سهیمقا  گرانیو مردم خود را با د  شوندیها در جامعه با هم متفاوت است، افراد آن جامعه نگران مسطح منزلت
عزت نفس متورم )احساس    ای)احساس حقارت( و    ن ییبا عزت نفس پا  توانیرا م  ینگران  نی. اکنندیم  ی شتریتوجه ب  گرانیمنزلت د

رفع اضطراب منزلت در   یبرا یشناخت چرخش روان 3سازوکار  -عزت نفس سالم یمورد دوم به عنوان نوع ن یکرد که ا انی( بیبرتر
  ی سطح روان، اضطراب منزلت و اضطراب اجتماع  هی( بر طبق نظر2017)  4ر یو استکرما  کرتیشنا  ،یدله  ده ی. به عقشودی نظر گرفته م
از    ی(، اضطراب منزلت را نگران2018دوباتن )  ،یگرید  هیکار برد. در نظربه   گر یکدیمترادف    توانیرا م  یاجتماع   یابیو ترس از ارز

. به گفته دهدیو احترام فرد را کاهش م  تکه به نوبه خود احساس عز  کندیم  فیتعر  تیموفق  یجامعه برا  یهاعدم انطباق با آرمان 
اشاره دارد.   یمراتب اجتماعدر سلسله  یفعل  تیخود و موقع  یاز دستاوردها  یعموم  تیبه عدم رضا  نیت همچندوباتن، اضطراب منزل

را باالتر از   دمراتب منزلت، خواز افراد در سلسله  یاست که برخ ن یاز ا یکه اضطراب منزلت ناش کندی( استدالل م2004) 5مارموت
که منزلت   کندیم  دیتاک  عتیواق  نیدارند. مارموت بر ا   یشتری منزلت ب  ا یشغل بهتر    گران یمثال، آنها از نظر د  ی. براابندییم  گرانید

. بردیم  نیفرد را از ب  یاحساس استقالل و کنترل زندگ  ن،ییمنزلت پا  که،نی: اول اشودیباعث اضطراب م  لیبه دو دل  نییپا  یاجتماع
  ی که از لحاظ اجتماع شودیباعث م نیشرکت کنند و ا یاجتماع یایبه طور کامل در دن توانندینم نییافراد با منزلت پا کهنیدوم ا

 ی( قائل به رابطه ساختار2014)  6و والن   تیاضطراب هستند. ل  یعوامل اساس  ط،یشرا  نیا  یطرد شوند. به گفته مارموت هر دو 
  یکه سطح نابرابر  ییآنها در کشورها  دهیو اضطراب منزلت هستند. به عق  یه درآمد فردجامعه، رتب  حدرآمد در سط  ینابرابر  نیب

مربوط به    ینگران  ثی(، اضطراب منزلت را از ح1999،  1985)  7است. فرانک   شتریدرآمد باالتر است، احساس اضطراب منزلت ب
و اضطراب    یشانیکه پر  دهدیاو نشان م  ن،ی. عالوه بر ادهدیمورد بحث قرار م  ،یمراتب اقتصاد شخص در سلسله  ینسب  تیموقع
درباره منزلت   یاز منزلت، نگران  یبه سطح باالتر  یابیدست  یحت،  نیاست. بنابرا  ینسب  شهیکه منزلت هم  شودیم  یناش  تیواقع  ن یاز ا

 دهندیهدف قرار م  زی باالتر را ن  یها تیموقع  یباالتر هستند، احتمااًل حت   یهاتیکه در موقع  یافراد  رایز  دهد،یرا کاهش نم  یاجتماع
 ،شدن  ده ید  انسان به   ازیاضطراب منزلت، ن  یگفت که علت اصل  توانیم،  مجموع  (. در2013،  8و ورفهورست   یرخانی)پاسکوف، گ

  لتمنز  یکه وقت  اندیها کسانهستند. اسنوب  9ها اسنوب  یاست. علت بعد  دییو تا  تیرضا  ،یهمدل   افتیمورد توجه قرار گرفتن، در
  تیاست که انسان موقع  نی ا   گرید  لی. دلکنندیم  دنظریتجد  یمعاشرتشان با و  زان یبالفاصله در م  کند،یم  رییتغ  یکس  یاجتماع
است؛    یساالر سته یشا  گر،ی. علت دکندی م  سه یتراز او هستند، مقاهم  کندی که احساس م  یکسان  یاجتماع  تیخود را با موقع  یاجتماع

 .( 2018)دوباتن،  شودیداشته باشد، ارزشمندتر قلمداد م یباالتر  یاجتماع نزلتمعنا که هر چه فرد م نیبد
 نا یس(، ابن1991،  11)بلوم  هیاسکندر  هدر کتابخان  10ماخوسیرا دانشمندان و عالمان زمان، مانند کال  یکتابدار  تیگذشته، مسئول  در

( 1971)  13فون شونبورن   پیلیف  وهان ی  ه در کتابخان  12تسیبنیال   لهلمیو  دی( و گوتفر1381  ،ی)رجب   ینوح بن منصور سامان  هدر کتابخان
و در   آمدندیمسئوالن و حاکمان م  یاریبرخوردار بودند. آنها با دانش خود به    یان مردم از منزلت خاصیبه عهده داشتند که در م
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 ی. کسستیکتابداران کامالً مشخص ن گاهی. اما امروزه جاکردندیم فا یا یمردم زمان خود نقش مؤثر یعلم  یازهایبه ن ییپاسخگو
افراد   یبعض   ی. چه بسا گاهابندیداشته باشند تا به منزلت در خور خود دست    ییهایژگیچه و  دیکه کتابداران با  دیبگو  تواندینم  قاًیدق

.  کنندیمبرم به وجود کتابداران را احساس نم  ازیو ن  دهدیآنها را پاسخ م  یها تمام پرسش  یمجاز  یو فضا   نترنتیا  کنندیتصور م
نسبت به   یکتابدار  یمنزلت اجتماع  کنندیو تصور م  انگارندیم  دهیاز فا  یها خالشغل  گر یبا د  سهیرا در مقا  یشغل کتابدار  یاعده

  ن یباعث تجربه اضطراب منزلت در ب  تواندیدر سازمان مادر، م  زیدر جامعه و ن  یتصور  نیاست. وجود چن  ترن ییپا  گریمشاغل د
از   ی ااند که در متون حرفهبوده  یشان ناراض حرفه  ۀدربار  یاشهیکل  ریاز تصاو  ربازی(. کتابداران از د1394کتابداران شود )مرادزاده،  

(. آنها اغلب شکوه دارند که جامعه 1976،  2ر یومایشده است )ن  ادیجامعه و مردم    تیدر ذهن  1کتابداران  ریمسئله تصوآن با عنوان  
 ینگهبان  یبه معنا  فاًصر  یبوده است که کتابدار   نیا  یاشهیکل ریتصاو  نیجمله ا  . ازستیشان آگاه نحرفه  تی از ماه  د،یچندان که با

آنهاست. واضح است که با    نی( در ب2001،  4)ردفورد و ردفورد   3گفتمان ترس ها و اعمال نظم به کاربران و اشاعه  از مخازن کتاب
حرفه در    نیا  یجامعه درباره منزلت کتابداران چندان مثبت نخواهد بود و اعضا  دگاهید  ،یاشهی تصورات کل  لیقب  نیحاکم شدن ا

ورود افراد به آن حرفه است    یبرا  کنندهنییعامل تع  نیمنزلت قرار خواهند گرفت. نگرش جامعه به حرفه، مهمتر  اضطرابمعرض  
  ی ا حرفه  یهااز انجمن  یاریبس،  رونی(. از ا2014،  5نو یپاپاکونستانت-ارویو مون  یالکاک ی)واس  ستی ن  یامر مستثن  نیاز ا  یو کتابدار
اند.  برشمرده  شانیمنزلت کتابداران را از اصول اخالق   یخود ارتقا  6ی مختلف، در منشور اخالق  یرها در کشو  یرسانو اطالع  یکتابدار
کتابداران به   یامنشور اخالق حرفه  هیکشور، در ته  یعموم  یها جمله نهاد کتابخانه  ها، ازکتابخانه  یمتول  ینهادها  زین  رانیدر ا

  رانیدانسته و هم مد  یاکتابداران را از اصول اخالق حرفه  یمنزلت اجتماع  یارتقا   یاند و تالش برا منزلت و وجهه کتابداران پرداخته
 . (1390 شور،ک یعموم یهااند )نهاد کتابخانهآن کرده  تیها و هم خودِکتابداران را ملزم به رعاکتابخانه
  ل یآموزان به ورود و ادامه تحصکاهش رغبت دانش  لیازقب  ییامدهایتبعات و پ  تواندیکتابدارن م  یتوجه به منزلت اجتماع  عدم

خود در مجامع و محافل   یاجتناب از معرف  ،یاز اشتغال به حرفه کتابدار  یدرون  یتیشغل، ترک شغل، نارضا  رییتغ  ،یدر رشته کتابدار
به همراه داشته باشد. احساس فقدان منزلت   گرید نیعناو ایخود در قالب مشاغل  یدر معرف  یسع یحتعنوان کتابدار و  به یعموم
ها را تحت  مندانه آنان با کاربران کتابخانهکتابداران، رفتار متعهدانه آنان و تعامل عالقه  افتهیرشد  تیشخص  تواندیباال م  یاجتماع

صورت   و به یکه از طرف جامعه به درستیرسالت آن خدمت به جامعه است، درحال  هک یادر حرفه تی فعال گمانیقرار دهد. ب ریتأث
 (.  2017 ،یانو شعب انیاست )موحد زیانگاضطراب شود،یقضاوت نم ستهیشا

که شاغالن به حرفه    یدر گرو نگرش به آن رشته و مشاغل برآمده از آن است، در صورت  یلیرشته تحص  کیاز آنجا که اقبال به  
کتابداران    ۀنیخواهند شد و عملکرد به  یرشته دچار دلسرد  نیا  انیدچار اضطراب منزلت باشند، دانشجو  یرسانو اطالع  یکتابدار

  نیبه شناخت اضطراب منزلت در ب  یرسان و اطالع  یمندان کتابدارحرفه  یهااز پژوهش  یجا دارد بخش،  رون یآمد. از ا  خواهد  نییپا
اضطراب    یی. شناساابدیحرفه اختصاص    نیا  یاعضا   یمنزلت اجتماع  یآن به منظور ارتقا  کاهش  ایرفع    یبرا  ییجوکتابداران و چاره

و کتابداران را در مورد    انیدانشجو  یفکر  یهاابهام  تواندیموضوع م  نیا  یبرا  ییهاحلکتابداران و ابعاد آن و ارائه راه   ن یمنزلت در ب
بحرفه راه و تالش  ادامه  به  را  آنها  برطرف و  بررس  قیتشو  شتریشان  منزلت و   یو دلگرم کند. مسئله پژوهش حاضر،  اضطراب 
پژوهش درباره   رودیشهر تهران است. انتظار م  یدولت   یهادانشگاه  یمرکز  یها بداران کتابخانهکتا  نیابعاد مختلف آن در ب  ییشناسا

  نیا  ییشناسا  قیباشد. از طر  یرانیا  تابدارانک  نیدر ب  یابعاد مختلف اضطراب منزلت اجتماع  ییشناسا  یبرا  یمسئله، نقطه آغاز  نیا
کتابداران و ارتباط بهتر    یاجتماع  گاهی جا  یارتقا  جهیاضطراب و در نت  نیبه برطرف کردن ا  توانیم  یبعد   یهاابعاد است که در گام

 .مادر اقدام کرد یهاآنها با اجتماع و سازمان
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 ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

 .کتابداران در داخل و خارج از کشور انجام شده است یدرباره منزلت اجتماع یمتعدد تحقیقات

 .  مطالعات داخلی 1

به    یدانشگاه راز  انیدانشجو  دگاهیاز د  یبا عنوان منزلت کتابخانه و حرفه کتابدار   ی( در پژوهش1400)  یو مراد  ،یعی شف  زارع،
نفر  375پرداختند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  یمنزلت کتابخانه و حرفه کتابدار  ۀدربار انیدانشجو یهادگاهید ۀمطالع

  ان یدانشجو  نیدر ب  ینسبت  یا طبقه  یصورت تصادف   ساخته به کار رفت که بهنامه محققها پرسشداده  یگردآور   یو برا  نییتع
در سطح متوسط و منزلت حرفه  یدانشگاه راز انیدانشجو دگاهیز دها نشان داد که منزلت کتابخانه اافتهیشد.  عیتوز یدانشگاه راز

 یدر مورد منزلت کتابخانه و کتابدار   انیدانشجو  دگاهیاز آن بود که د  یحاک   هاافتهی  نیاز سطح متوسط است. همچن  ترنییپا  یکتابدار
 . با هم متفاوت است یل یو مقطع تحص یل یتحص هایگروه  ت،یسن، جنس یرهایبر اساس متغ

عنوان شناسا1396)   یو شعبان   انیموحد با  پژوهش خود  در  اجتماع  یی(  منزلت  بر  اثرگذار  کتابدار  یعوامل  با هدف    یحرفه 
اثرگذار بر منزلت اجتماع  ییشناسا شهر زنجان را به روش   یعموم  یهاکتابدار شاغل در کتابخانه   27  ،یحرفه کتابدار  یعوامل 
 یگردآور  افتهیساختارمهیها با استفاده از مصاحبه نانجام شد و داده   یفیک  کردیبا رو  پژوهش  نیهدفمند انتخاب کردند. ا  یریگنمونه
است   کتابداران مؤثر  یمنزلت اجتماع  نییدر تع  یکننده در پژوهش، عوامل مختلفکتابداران شرکت  دگاهینشان داد از د  هاافتهیشد.  

عوامل    نی. اکنندیم  نییمردم تع  نیرا در ب  یو منزلت شغل کتابدار  گذاشته  ریو تصور مردم از کتابداران تأث  تیذهن  یریگکه در شکل
کتابداران و   یفرد   یهایژگینگاه جامعه، و  ،یعوامل سازمان  ،یحرفه کتابدار  یهایژگیشدند که شامل و  ییشناسا  یطبقه اصل   5در  

 . ها هستندخدمات کتابخانه
  یی که با هدف شناسا  انیاز منظر دانشگاه  یکتابداران دانشگاه  یمنزلت اجتماع   ی( با عنوان بررس1394در پژوهش مرادزاده )

  ان یو دانشجو  دینفر از اسات 19با    افتهیساختار    مهیانجام شد، مصاحبه ن  انیدانشگاه  دگاهیاز د  یکتابداران دانشگاه  یمنزلت اجتماع
شدند.    لیتحل  1نگرداده   هینظر  وهیپژوهش به ش  یهابوده و داده  یفیپژوهش از نوع ک  نیگرفت. ا  انجام مختلف    یهارشته  یدکتر

  منزلت   شیو افزا  جادیرا در ا  یفرهنگ   -یو اجتماع   یسازمان  ،یکنندگان در پژوهش سه عامل شخص نشان داد که شرکت  هاافتهی
  ی و ...، عوامل سازمان  یروزآمد  ،یباال، سخت کوش   یشامل عالقه، روابط عموم  یکتابداران مؤثر دانستند. عوامل شخص  یاجتماع

 ،یفرهنگ کتابخوان   جیشامل ترو  یفرهنگ  -یسازمان و ...، و عوامل اجتماع  تیحما  سته،یشا  یروهایجذب ن  ا،یشامل حقوق و مزا
 ت. و ... اس هارساختیو اصالح ز غاتیتبل

 زان یم  ،یفرد  یبه تالش و استعدادها  یکتابداران بستگ  یکه منزلت اجتماع   کندیم  انی( در پژوهش خود ب1395راد )ستوده
  یسازمان  ،یسه عامل شخص  یدانشگاه  یهانشان داد که کتابداران کتابخانه  هاافتهیکتابداران دارد.    تیو عالقه و رضا  التی تحص

داشتن تخصص،    ،یکوش پشتکار در کارها، سخت  توانیم  ی. از عوامل شخص دانندیمؤثر م  ودمنزلت خ   یرا در ارتقا  یو اجتماع
 ی و از عوامل اجتماع  یشغل  تیامن  نیتام  ا،یحقوق و مزا  ،یبودجه کاف   صیتخص  توانیم  یعالقه و از عوامل سازمان  الت،ی تحص

 رد.دولت را نام ب تیو حما یسازفرهنگ ،یگذارهیسرما غات،یتبل توانیم

 . مطالعات خارجی 2

ها  نآ  یمنزلت اجتماع  یو ارتقا   یها و کتابداران روماننقاط ضعف و قوت کتابخانه  یی( در پژوهش خود به شناسا2014)  2کل یما
 یمنف  یهایژگیپژوهش نشان داد که و  یهاافته یها استفاده شد.  داده   یگردآور  یاز روش مصاحبه برا  قیتحق  ن یپرداخت. در ا
مثبت    یهایژگیبدگمان، مشکوک و اکثراً بدخلق و ترشرو و در مقابل و  ،ی نکیاز: زنان عند  عبارت  ی مانعموم مردم رو  دیکتابداران از د

 یمنف  یهاهم برچسب  هنوز  ن،ی. با وجود ایاطالعات  ازیآنها در رفع ن  یکتابداران، برخورد خوب و اثربخش  یباال   یها، روابط عمومآن
مدارس، خدمات را به صورت   یها ها به خصوص کتابخانهاز کتابخانه  یاریبس  رایاست، ز  یاختصاص داده شده به کتابداران قو
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  ر یداشتن تصو  ل یکنندگان بالقوه کتابخانه به دلاستفاده   لیدل  نی. به همزندیپرهیم  دیجد  یهایفناور  رش یو از پذ  کنندیارائه م  یسنت
 زاتیها از تجهدر کتابخانه  دیمنزلت خود با  یارتقا  یبرا  دارانکه کتاب  دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهی.  کنندیم  یبد از کتابخانه دور

 د.خود خالق بوده و اثربخش باشن یاطالعات و ارتباطات استفاده کنند و در کارها  دیجد یها یو فناور 
صورت   را به  2013تا    1999انجام شده با موضوع منزلت کتابداران از    قاتی( تحق2014)  نویپاپاکونستانت-ارویو مون  یالکاک یواس
کنند و مشخص    لیو تحل  ییمنعکس شده است شناساغالب از کتابداران را که در متون مختلف    ر یمند مرور کردند تا تصونظام

  دگاهید  انیدانشجو  یپژوهش آنها نشان داد که مردم و حت  ج ینه؟ نتا  ایکرده است    رییتغ  زمانتصور با گذشت    نیا  ایسازند که آ
و با گذشت زمان    شودیم  ج یدرباره کتابداران ترو  یمنف  یهاشهیهمچنان کل  یارتباط جمع  یهابه کتابداران ندارند و در رسانه  یمثبت

پژوهش بر   نیا  جیاز کتابدارن منعکس شده است. نتا  یمثبت  ریتصو  دکانکو  یهانکرده است، گرچه در کتاب  دایپ  رییتغ  ریتصو  نیا
 . دارد دیاز کتابداران تاک یتصور عموم یدر ارتقا تیفیارائه اطالعات و خدمات باک  تیاهم
 یحاک  جیآنها پرداختند. نتا  تیکتابدار در دانشگاه، حقوق و وضع  انیتعداد دانشجو  نییو تع  یی( به شناسا2011)  1و باکمن   کسیو

دالر تا    60000  نیب  یبرخوردارند و حقوق  یخوب  یآرکانزاس از منزلت اجتماع   یدانشگاه  یهااز آن است که کتابداران کتابخانه
دالر در    52800دالر تا    42800  نیب  یحقوق  گر،یکتابداران شاغل در موسسات د  ی. ول کنندیم  افت یرهزار دالر در سال د  70000
  ی به کتابداران کمک کند تا نهادها  تواندیم  هاافتهی  نیحقوق و دستمزد کتابداران در آرکانزاس، ا  یبند. با توجه به رتبهرندیگیسال م

 . کنند یابیسه و ارزیمشابه در سراسر کشور مقا یخود را با نهادها
ح  دیمج ذهن 2008)  2دریو  تصور  مشکل  عنوان  با  خود  پژوهش  در  فناور  یهاکتابخانه  یحت  ی(  تعق  یبا  را  :  کند یم  بیباال 

کتابدار  یهاشهیکل متخصصان  با  اطالع  یمرتبط  کتابخانه  یرسان و  کاربران  که  دادند  نشان  سنگاپور،  جادر  سنگاپور،  در   گاه یها 
ندارد و   ازین  یدانشگاه  التیبه تحص  یکرده و معتقد بودند که حرفه کتابدار   یابیارز  نییمشاغل، پا  گریبا د  سهیکتابداران را در مقا

دوستانه، منظم    گر،یاری  یها یژگ یو  یدارا  ی را افراد  بار است. آنان کتابدارانکسالت  یامشخص و حرفه  یاهیرو  یآسان، دارا  یشغل
توص باادب  د  فیو  از طرف  و  افراد  معتقد  ،گریکردند  کتابداران  را وقف کتاب کرده   یبودند که  اند و ظاهر آرام هستند که خود 

و عدم   یحرفه کتابدار  یاجتماع  یهاتینشان داد که شناخت اندک مردم از کار کتابداران و مسئول  هاافتهیدارند.    یاکارانهمحافظه
آن در نظر گرفته نشود.   نی و شاغل یحرفه کتابدار یابر ییباال  گاه یکتابخانه در ساختار اجتماع باعث شده است که جا گاهیدرک جا

 .کنند جادیکتابداران ا یرا برا یمثبت ریه هم نتوانستند تصوفناوران یهاشرفتیپ یپژوهش نشان داد که حت  نیا جینتا
چگونه   یرساندوباره کتابداران: نگاه افراد جوان به بخش اطالع  گاهیجا  افتنی( با عنوان  2001)  3نسون یلکیو و  سیپژوهش هر
کنندگان در پژوهش، نشان داد که شرکت  یشغل اطالعات  12  نیآن در ب  ندهیانداز آو چشم  یحرفه کتابدار  تیموقع  یاست؟، در بررس

گزارشگران،   نترنت،یجستجوکنندگان ا  رینظ  یمشاغل اطالعات  گریبا د  سهیدر نظر داشتند و در مقا  یابدار کت  یرا برا  ینییپا  تیموقع
مد  ندگانیگو را  ،ی اطالعات  ی هاگاه یپا  رانیخبر،  تکن   انهیمهندسان  پزشک   یهانیسیو  کتابدار  ،یمدارک  ن  یحرفه   ازمندیرا کمتر 

کم گرفتند و اکثر آنها اعتقاد داشتند  را دست  یکتابدار  یبرا  ازیمورد ن   التی حصسطح ت  ،یتوجهقابل  زانی . آنها به مدانندیمهارت م
 . ندارند یدانشگاه التیبه تحص ازیکه کتابداران ن

رشته   ن یا  تیبودن موقع  نییپا  یواقع   لیدال   صیو تشخ  یرشته کتابدار  تیو موقع  تی وضع  ی( به بررس1992)  4ر یو دوژ  نسیپر
آگاه  هاافتهیپرداختند.   کتابداران  کار  از  مردم  عموم  که  داد  ا  ی نشان  کارکرد  و  برا  ن یندارند  است. حرفه    شانیحرفه  نامشخص 

  ی رضرور یها لوکس و غاز مردم، خدمات کتابخانه  یاریاقتصاد کشور دارد و از نظر بس  توسعهدر    یو جنب  یاهینقش حاش  یکتابدار
ندارد و    یاحرفه  لیبه تحص  از یکتابداران، ن  فیاز وظا  یاست تا عموم مردم. انجام بخش بزرگ  دیآموزان مف دانش  یبرا  شتریاست و ب

خدمات، زنانه بودن حرفه و باال بودن   نییپا  تیفیبودجه، ک  مبوداز کتابداران در ذهن دارند. ک  یعبوس، خشک و جد  یریمردم تصو
 . دخالت دارند یاست که در کاهش منزلت اجتماع یعوامل گریاز د کاریب النی التحصآمار فارغ

 
1. Vix & Buckman 
2. Majid & Haider 
3. Harris & Wilkinson 
4. Prins & De Gier 
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  گاه یاز آن دارند که جا تیحکا هانه یشیپ نینقاط اشتراک هستند. ا یاز چند جهت دارا شده،یبررس  یو خارج  یداخل یهانهیشیپ
حرفه خود   نِییپا  یاجتماع غالباً مبهم و ناروشن است و کتابداران اغلب از منزلت اجتماع  یکتابداران برا  هو وجه  یکتابدارا  ۀحرف

متون، گرچه در    نیاست که در ا  نیوجود دارد ا  یو خارج   یداخل  یهانهیشیکه در پ  یگری. وجه مشترک دکنندیم  یابراز ناخرسند
طور خاص در    به  کنیانجام شده است، ل  ییهاطور عام پژوهش  به  یرسان و اطالع  یابدار کتابداران و حرفه کت یمورد منزلت اجتماع

اجتماع منزلت  اضطراب  ب  ی موضوع  به  نیدر  و  دانشگاهیو  کتابداران  کتابداران  مهمتر  افتی  یپژوهش  ،یژه  تفاوت   نینشد.  وجه 
 ن،یشیپ  یهانکته است که برخالف پژوهش  نیهم  شود،یمحسوب م   زیآن ن  یکه نوآور  ن،یشیپ  یها پژوهش حاضر با پژوهش

شهر تهران است.    یدولت   یها دانشگاه   یمرکز  یهاکتابداران کتابخانه  ن یاضطراب منزلت در ب  ی تمرکز پژوهش حاضر بررس  هنقط
  ی بر منزلت اجتماع  یفرهنگ-یو اجتماع  یسازمان  ،یدر سطح فرد  یاز آن دارند که عوامل مختلف  تیحکا  یمورد بررس  یهانهیشیپ

  گاه یابهام درباره کارکرد حرفه، عدم درک جا  ،یدر توسعه اقتصاد  یاه یبه نقش حاش  توانی جمله م  که از  گذارندیکتابداران اثر م
ها نشان دادند که  پژوهش  نی ا  نیخدمات اشاره کرد. همچن  نیی پا  تیفیو ک  ایحقوق و مزا   نییکتابخانه در ساختار اجتماع، سطح پا

 ها افتهی  نیاست. بر اساس ا  یاشهیو کل  یمنف  ریدستخوش تصاو  ینوع نگرش مردم به کتابداران و حرفه کتابدار  یرت کلصو  به
  طیشرا  لیبه دل  یرسان و اطالع  یتجربه اضطراب منزلت هستند. حرفه کتابدار  عرضگرفت که کتابداران در م  جهینت  نیچن  توانیم

  ن یمشمول ا  تواندی مشاغل، م  ریبا سا  یدرآمد  یدرآمد و نابرابر  نییجامعه و سطح پا  یبرا  شیابهام در کارکردها  ژهیو  خاص آن، به
 ،ی؛ دله2013و ورفهورست،  یرخانی)پاسکوف، گ شوندمندان شاغل در آن دچار اضطراب منزلت باشد که حرفه یشناختجامعه ۀافتی

 (. 2014و والن،  ت ی ؛ ل2017 ر،یو استکرما کرتیشنا

 روش پژوهش

  یکاربرد  امدیو به لحاظ پ  ی آنها، کم    لیتحل  وهیها و شبه لحاظ نوع داده   ،یشیمای ها، پداده  یپژوهش حاضر به لحاظ نحوه گردآور
پژوهش حاضر کتابداران   یکتابداران استفاده کرد. جامعه آمار   نیاز نتایج آن برای کاهش اضطراب منزلت در ب  توانیم  رایاست، ز
ها عبارتند از: دانشگاه   نیاست. ا  ، تحقیقات و فناوریشهر تهران وابسته به وزارت علوم  یدولت   ی ها دانشگاه  یمرکز  یهاکتابخانه

عالمه    ر، یرکبیام  ،یبهشت  دیشه   ف،یشر  یتصنع  مالک اشتر،  ،یخوارزم   ،یطوس  نیرالدیخواجه نص  تهران،  مدرس،  تیترب  الزهرا)س(،
نفر است که با استفاده از روش   200ها دانشگاه  نیا یمرکز یها ابخانهعلم و صنعت، و دانشگاه هنر. تعداد کتابداران کت ،یی طباطبا
دانشگاه محل خدمت، در جدول   کینفر شد. تعداد افراد نمونه به تفک  128ساده و فرمول کوکران، حجم نمونه    یتصادف  یریگنمونه

 آمده است. 1
 نمونه به تفکیک دانشگاه محل خدمت . افراد 1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  نام دانشگاه 

 2/3 4 )س(  دانشگاه الزهرا 

 5/12 16 دانشگاه تربیت مدرس 

 5/27 35 دانشگاه تهران 

 6/1 2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 6/1 2 دانشگاه خوارزمی 

 4/2 3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 

 9/14 19 دانشگاه شریف 

 1/14 18 دانشگاه شهید بهشتی 

 3/6 8 دانشگاه امیرکبیر 

 7/4 6 دانشگاه عالمه طباطبایی 

 9/3 5 دانشگاه علم و صنعت 
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 درصد فراوانی  فراوانی  نام دانشگاه 

 9/3 5 دانشگاه شاهد 

 9/3 5 دانشگاه هنر 

 100 128 جمع کل

مبنا  ی اها پرسشنامه داده   یابزار گردآور بر  اجتماع  نه یاستاندارد موجود در زم  یهاپرسشنامه   ی بود که  ن  یمنزلت    ات یادب  زیو 
توسط محقق  ینظر اپژوهش  فرد  3پرسشنامه شامل    ن یساخته شد.    ، یسازمان)درون  یسازمان(،  یفردن یب  ،یفرد)درون  یمؤلفه 
- یبه مؤلفه اجتماع  هیگو  15و    یبه مؤلفه سازمان  هیگو  25  ،یبه مؤلفه فرد  هیگو  24که    ستا  یفرهنگ -ی( و اجتماع یسازماننیب
 د.انجام ش  یاپنج درجه اس یو در مق  کرتیل فیبراساس ط هاه یگو نیاختصاص داشت. پاسخ به ا یرهنگف

 ز یو ن  یشناسهای علم اطالعات و دانشمتخصصان رشته  اریپرسشنامه در اخت  یهاپرسش  ،ییمحتوا  ییروا  یمنظور بررسبه
روایی محتوایی پرسشنامه مورد    تیمتخصصان و انجام اصالحات الزم، در نها  نیقرار گرفت که پس از اخذ نظرات ا  یشناسروان
  یمرکز  یهانفر از کتابداران شاغل در کتابخانه  30  یرو  1یشی صورت آزماابتدا به    نامه پرسش  ،ییا یقرار گرفت. برای سنجش پا  دییتأ

  ی آلفا  زان یاجرا شد. مدر دسترس انتخاب شدند،    یریگشهر تهران وابسته به وزارت علوم که با روش نمونه  یدولت   یهادانشگاه 
به    0/ 90  یفرهنگ -یو مؤلفه اجتماع  91/0  یمؤلفه سازمان  ،86/0  ی و به تفکیک برای مؤلفه فرد  95/0کل پرسشنامه    یکرونباخ برا

پژوهش   هافراد نمون  یبرا  یکیپست الکترون  قیاز طر  1399  زییشد. سپس پرسشنامه در پا  دییآن تأ   ییایپا  جهی دست آمد و در نت
تعداد   تیدر نها  کهنیا  اارسال شد ت  نیگزیافراد جا  یز کتابداران، پرسشنامه براا  یشد. در صورت عدم پاسخ برخ  افتیارسال و در

 د. ینفر رس 128دهندگان به پاسخ
استاندارد، انحراف   یخطا  ن،یانگیم  حداقل نمرات، حداکثر نمرات،  ،یشامل فراوان  یفیآمار توص  یهاپژوهش از شاخص  نیا  در

  ی هاپاسخ  لیآن و تبد  یهاپرسشنامه و مؤلفه  یگذارو نمره  لی و تحل  هیها استفاده شد. برای تجزداده  فیتوص  یبرا  انسیو وار  اریمع
با محاسبه م  نیاستفاده شد، بد  یدهوزن  وش از ر   یکم    ریبه مقاد  یفیک از    کیهر    ازیمربوط به هر پرسش، امت  نیانگیمعنا که 

  نه یمربوط به هر گز  ازیامت  نیی و تع  کرتیل  فیط  یهانه یمربوط به هر کدام از گز  یهاپاسخ  یفراوان  نییها مشخص شد و با تعپرسش
هر کدام از    ازی( امت1مخالفم نمره    اریو بس  2، مخالفم نمره  3نمره    مخالفمنه موافقم نه    ، 4، موافقم نمره  5موافقم نمره    اری)بس

(  5-1ها )پرسش  یگذارمؤلفه، با توجه به دامنه نمره  ها مشخص شد. برای قضاوت درباره شدت )درجه( اضطراب منزلت هرپرسش
ها مشخص از پرسش  کی هر  ازیپرسش، امت  رمربوط به ه  نی انگیبا محاسبه م  جهیدر نظر گرفته شد. در نت  3جامعه    ینظر  نیانگیم
زده شد و سپس بر تعداد  ها جمع  نمونه  یدر تمام  هانه یهر کدام از گز  یها ابتدا ارزش عددپرسش  نیانگیمحاسبه م  ی. براشودیم

 دشد که عد  میتقس  یبه سه قسمت مساو  5تا  1اعداد    نیهر پرسش فاصله ب  یشدت برا  فیط  نییتع  یشد. برا  میها تقسپرسش
ت  به دس  66/3تا   34/2  نی مؤلفه مورد نظر ب  نیانگیباشد شدت کم، اگر م   33/2تا  1  نیهر مؤلفه ب  نیانگیبه دست آمد. اگر م  33/1
 . شودیم یابیارز ادیشدت ز دیبه دست آ 5تا  67/3 نیب نی انگیشدت آن متوسط و اگر م دیآ

 

 
 ها پرسش نی انگیمحاسبه م فی. ط 1شکل 

 ن یانگیبه دست آوردن رتبه م  یبرا  دمنی.اس.اس استفاده شد. آزمون فریافزار اس.پ به کمک نرم  یاز آمار استنباط  نیهمچن
  ن یبودن به کار رفت. همچن  رنرمالیغ  اینرمال    صی تشخ  یبرا   رنوفیاسم-ها مورد استفاده قرار گرفت و آزمون کولموگروفمؤلفه

 
1. Pilot 
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 یبرا  رسونیپ  یاضطراب منزلت و از آزمون همبستگ  زانیو م  تیدر نوع جنس  معناداراختالف    یبررس  یمستقل برا  tاز آزمون  
  اضطراب منزلت استفاده شد. زانیسن و م نیرابطه ب یبررس

 پژوهش یهاافتهی

های مرکزی فرهنگی در بین کتابداران کتابخانه-های فردی، سازمانی و اجتماعیوضعیت اضطراب منزلت در مؤلفه پرسش اول:
 های دولتی شهر تهران چگونه است؟ دانشگاه 

 پرسشنامه های . بررسی وضعیت اضطراب منزلت بر اساس مؤلفه2جدول 
 وضعیت )میزان( اضطراب منزلت  میانگین و انحراف معیار های پرسشنامهمؤلفه 

 زیاد 71/92±02/12 مؤلفه فردی 

 متوسط 14/90±03/17 مؤلفه سازمانی 

 متوسط 84/44±06/11 فرهنگی -مؤلفه اجتماعی 

- ( و اجتماعی14/90±03/17های سازمانی )مؤلفه ( بیشتر از  71/92±02/12میزان اضطراب منزلت در مؤلفه فردی )  2بر اساس جدول  

 ( است.  84/44±06/11رهنگی )ف

 های پرسشنامه های آن بر اساس مؤلفه. بررسی وضعیت اضطراب منزلت و زیرشاخه3جدول 

 وضعیت )میزان( اضطراب منزلت  میانگین و انحراف معیار   های پرسشنامه مؤلفه

 مؤلفه فردی 
 زیاد 86/30±11/4 فردیدرون

 زیاد 85/61±76/8 فردیبین

 مؤلفه سازمانی 
 متوسط 43/38±28/7 سازمانیدرون

 متوسط 51/ 70±79/10 سازمانیبین

 متوسط 44/ 84±06/11 فرهنگی -مؤلفه اجتماعی 

-سازمانی و اجتماعیسازمانی و بینفردی و درونفردی و بینمیزان اضطراب منزلت به تفکیک از منظر درون  3در جدول  
فردی زیاد  فردی و بینشود، میزان اضطراب منزلت در هر دو مؤلفه درونطور که مشاهده میرهنگی نشان داده شده است. همانف

 سازمانی متوسط است.  سازمانی و بینو در هر دو مؤلفه درون

 ها به چه ترتیبی است؟رتبه اضطراب منزلت در بین مؤلفه میانگین پرسش دوم:
 4ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  برای بررسی میانگین رتبه اضطراب منزلت در هر یک از مؤلفه 

 نشان داده شده است. 
 های اضطراب منزلت. آمار توصیفی مؤلفه4جدول 

 متغیر 
 حداکثر نمره  حداقل نمره انحراف استاندارد  میانگین تعداد 

 00/120 00/52 02618/12 92/ 7188 128 منزلت فردی مؤلفه اضطراب 

 00/128 00/49 03250/17 90/ 1406 128 مؤلفه اضطراب منزلت سازمانی 

 00/67 00/19 06063/44 44/ 8438 128 فرهنگی -مؤلفه اضطراب منزلت اجتماعی

  54/2اضطراب منزلت فردی با میانگین رتبههای اضطراب منزلت،  مؤلفه  در بررسی میانگین رتبه مؤلفه  ،5بر اساس جدول  
و درنهایت، مؤلفه    46/2باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. پس از آن مؤلفه اضطراب منزلت سازمانی با رتبه میانگین  

 قرار دارد.  00/1فرهنگی با رتبه میانگین -اضطراب منزلت اجتماعی
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 لتهای اضطراب منز. میانگین رتبه مؤلفه5جدول 

 میانگین رتبه  متغیر 

 54/2 مؤلفه اضطراب منزلت فردی 

 46/2 مؤلفه اضطراب منزلت سازمانی 

 00/1 مؤلفه اضطراب منزلت اجتماعی 

 . تفاوت معنادار است نی، ا0/ 001 یبراساس سطح معنادار، 6جدول  هایطبق داده

 فرض صفر  یمعنادار. 6جدول 

 128 تعداد 

Chi-Square 607/193 

 2 زادی آ درجه

 001/0 سطح معناداری 

 لحاظ تجربۀ اضطراب منزلت تفاوت وجود دارد؟ آیا بین دو جنس به پرسش سوم:
طور که مالحظه خالصه شده است. همان  7وضعیت و ترکیب جنسیت نمونه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر در جدول  

دهند و  درصد نمونه را تشکیل می  7/79ها زن هستندکه  از آزمودنینفر    102کننده،  نفر شرکت  128از تعداد  ،  مجموع  شود، درمی
 درصد به خود اختصاص داده است. 3/20ها را مردان با نفر از داوطلب 26تعداد 

 های مربوط به جنسیت داده  7جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی جنسیت 

 3/20 26 مرد

 7/79 102 زن

 0/100 128 جمع کل

  tاسمیرنوف به دست آمد، برای پاسخ به پرسش سوم از آزمون   ها که از طریق آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهبا توجه به نرمال  
آمار    8مستقل استفاده شد. جنسیت به عنوان متغیر مستقل در دو سطح و اضطراب منزلت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در جدول  

 و خطای استاندارد به تفکیک جنسیت آمده است.  توصیفی میانگین، انحراف استاندارد

 . آمار توصیفی جنسیت و اضطراب منزلت8جدول 

 خطای استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  جنسیت  متغیر 

 اضطراب منزلت 
 )کل(

 83/6 87/34 46/230 26 مرد

 44/3 82/34 00/227 102 زن

یید رسید. با انجام  أها به تها بررسی شد که همگنی دادهجهت بررسی همگنی دادهابتدا معناداری آزمون لوین  ،  9در جدول  
مستقل مشخص شد که تفاوت معناداری بین مردان و زنان در تجربۀ اضطراب منزلت وجود ندارد و هر دو گروه از این    tآزمون  

 نظر یکسان هستند. 
 مستقل  t. نتیجه آزمون 9جدول 

 متغیر 

معناداری آزمون  

 لوین 
t 

 درجه 

 آزادی 

 معناداری 

 دو دامنه 

 تفاوت

 میانگین 

تفاوت 

 خطای 

 استادارد 

 حد بال  حد پایین 

F  معناداری 

 60/18 - 68/11 65/7 46/3 652/0 126 452/0 734/0 116/0 اضطراب منزلت 

 آیا بین سن و اضطراب منزلت رابطه وجود دارد؟ پرسش چهارم:
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  50-41خالصه شده است. بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی    10آماری مورد مطالعه در جدول  وضعیت و ترکیب سن نمونه  
نفر است که   5سال،    30-20درصد را به خود اختصاص داده است. کمترین تعداد افراد در گروه سنی    2/49نفر است که    63سال با  

 .گیرددرصد را در بر می 9/3
 های مربوط به سن . داده10جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی سن

 9/3 5 سال20-30

 0/35 46 سال 31-40

 2/49 63 سال 41-50

 9/10 14 سال 51-60

 0/100 128 جمع کل

رابطه بین سن و  ، شودمشاهده می  11طور که در جدول در بررسی این پرسش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همان
ن معناست که اضطراب دا( بود و رابطه این دو متغیر معنادار نبود. این ب 761/0) 05/0معناداری باالی اضطراب منزلت دارای سطح 

 های دانشگاهی تجربه شود. تواند در سنین مختلف در بین کتابداران کتابخانهمنزلت می

 . نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 11جدول 
 اضطراب منزلت سن متغیر

 027/0 1 سن

 1 027/0 منزلتاضطراب 

 اضطراب منزلت تفاوت وجود دارد؟  ۀلحاظ تجرب به های دارای سابقۀ شغلی مختلف،گروه  ن یب ایآپرسش پنجم:  
راهه( استفاده شد. سابقه شغلی به عنوان متغیر مستقل در شش  )تحلیل واریانس یک  Fاز آزمون    پرسشاین    پاسخ به  برای

 . آمده است مربوط به سابقه شغلیآمار توصیفی  12سطح و اضطراب منزلت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در جدول 

 . آمار توصیفی مربوط به سابقه شغلی 12جدول 
 خطای استاندارد  استاندارد انحراف  میانگین  تعداد  شغلی سابقه متغیر 

اضطراب  
 منزلت )کل( 

 0 0 00/202 1 1 کمتر از

1-5 3 33/229 68/5 28/3 

6-10 18 11/228 83/41 85/9 

11-15 32 42/231 62/36 47/6 

16-20 30 76/229 58/38 04/7 

 40/4 20/29 88/223 44 20 باالتر از

 ها مشخص شد.انجام آزمون لوین، همگنی دادهشود با دیده می 13طور که در جدول همان

 . آزمون لوین در مورد سابقه شغلی13جدول 

 سطح معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره لوین

175/2 4 122 076/0 

است و معنادار   05/0از    شتر یبه دست آمده ب   F  یمعنادار زانیم  14. بر اساس جدول  پرداخته شد F  یمعنادار  یبه بررس  سپس
 . این به آن معناست که به لحاظ تجربه اضطراب منزلت، تفاوتی بین افراد با سابقه شغلی مختلف وجود ندارد. ستین

 در ارتباط با سابقه شغلی و اضطراب منزلت  Fآزمون  . 4جدول 

 سطح معناداری  F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منابع تغیر 

 909/0 304/0 320/377 5 601/1886 گروهی بین 

   771/1239 122 118/151252 درون گروهی 

   320/337 127 719/153138 جمع کل
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 گیرینتیجه

پژوهش   یهاافتهی.  بود  یفرهنگ -یو اجتماع  ،یسازمان  ،یفرد  یها اضطراب منزلت را در مؤلفهبررسی  پژوهش قصد    نیقصد از ا
 یشهر تهران، به مؤلفه فرد  یدولت   یهاکتابداران دانشگاه  نی تجربه اضطراب منزلت در ب  زانیم  نیشتریاز آن دارند که ب  تیحکا

از صحبت با افراد ناشناس، ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن، ترس    زیبد در محل کار، پره  یرخداداز وقوع    ی. نگرانشودیمربوط م
  ی هاینگران  لیبودن، اشتباه در کار به دل  گرانیترس از کانون توجه د  گران،ینظر قرار گرفتن توسط د  ریاز دستپاچه شدن، ترس از ز

از بودن در کنار همکاران،   تی، عدم احساس امنهمکاران  ن یخود در ب  گاهیجا  زا  ی مکرر، احساس دلشوره هنگام رفتن به سر کار، نگران
ها، اجتناب از  و کارگاه هاییهمکاران، ترس از گردهما ۀتوسط هم شدن د ییبه تأ ازیاحساس ن ران،یترس از صاحبان قدرت مانند مد
در تجربه اضطراب منزلت    یاد یکه نقش ز  د هستن  یفرد  یهاهمکاران جزو مؤلفه  یها از واکنش  یصحبت کردن در جمع و نگران

از    یشده در محل کار، نگران  لیتشک  یهاو کارگاه  هاییاضطراب مربوط به گردهما  ن یشتریب  ان،یم  ن یکتابداران دارند. در ا  نیدر ب
پاسخ به    یراب،  بود. در مجموع  گرانینظر قرار گرفتن توسط د  ر یاضطراب مربوط به ز  نیواکنش همکاران و اشتباه در کار و کمتر

مپ پژوهش،  اول  م  توانیرسش  از  فرد  24  انیگفت  مؤلفه  به  مربوط  نشان   18  ،یپرسش  زپاسخ  اضطراب  کتابداران   اد یدهنده 
اباشدیم  یشهر تهران در مؤلفه فرد   یدولت  ی هادانشگاه  یمرکز  یهاکتابخانه  ی و شعبان   انیبا مطالعات موحد،  یریگجهینت  نی. 

  ز ین  یدارد. در مؤلفه سازمان  یبر منزلت همخوان  یعوامل فرد  یگذارریبر تأث  ی(، مبن1395)  رادستوده(،  1394(، مرادزاده )1396)
سازمان خود با    سهیاضطراب مربوط به مقا  نیتماس دارند و کمتر  نا است که کتابداران با مراجع  یاضطراب مربوط به زمان  نیشتریب
ب  توانیل پرسش دوم پژوهش، میاست. در تحل  یمکانات رفاهها از نظر اسازمان  گرید پرسش مربوط به مؤلفه    26  نیگفت از 

شهر   یدولت  یهادانشگاه  یمرکز   یهااضطراب منزلت کتابداران کتابخانه   تی است که وضع  نیا  ۀدهندپاسخ، نشان  15  ،یسازمان
راد (، ستوده 1394(، مرادزاده )1396)  یو شعبان  انیبا مطالعات موحد  یریگجه ینت  نی. ااستدر حد متوسط    یتهران در مؤلفه سازمان

 جیدارد. نتا  یاز جمله سطح درآمد بر منزلت، همخوان  یعوامل سازمان  یبر اثرگذار  ی( مبن1393)  ا ینیبی( و ط1395)   یدی(، ام1395)
  ی هاسازمان  هنسبت ب  ییچرا که جامعه مورد پژوهش آنها از درآمد باال   ست،ی( همسو ن2011و باکمن )  کسیبا پژوهش و  ،پرسش  نیا
اضطراب قرار دارند و    ادیز  ت یدر وضع  هیگو  3پرسشنامه، تعداد    هیگو  15  نیاز ب  ،یفرهنگ -یبرخوردار بود. در مؤلفه اجتماع  گرید

ااز اضطرا  یحاک  هیگو   2متوسط اضطراب قرار دارند و تعداد    تیدر وضع  هیگو  10تعداد     ان یم  نیب کم کتابداران بوده است. از 
 ی اضطراب مربوط به انعکاس منزلت اجتماع   نیافراد جامعه به شغل خود و کمتر  انیبه افتخار نکردن در م  مربوطاضطراب    نیشتریب

از آن   یحاک   هاهیبخش از گو  نیها بوده است. پاسخ داوطلبان در ارسانه  گریو د  ونیزیپخش شده در تلو  یهاکتابداران در برنامه
در   یفرهنگ -یشهر تهران در مؤلفه اجتماع  یدولت  یهادانشگاه  یمرکز  یهاخانهاضطراب منزلت کتابداران کتاب  تیاست که وضع

(، 1395)  گانی(، شا1395راد )(، ستوده1394(، مرادزاده )1396)  یو شعبان  انیبا مطالعات موحد  یریگجهینت  نیحد متوسط است. ا
و   سی(، هر2008)  دریو ح  دی(، مج2014)  نویتانتپاپاکونس-ارویو مون  یالکاک ی( واس2014)  کلی(، ما 1393زاده )  عیو شف  دادهمینو
 د.دار  یبر منزلت همخوان یعوامل اجتماع یبر اثر گذار ی( مبن1993) ری و دوژ نسی(، پر2001) نسونیلکیو

آن مؤلفه    یهارمؤلفه یرتبه است و از ز  ن یانگیم  ن یشتریب  یدارا   یاضطراب منزلت، مؤلفه فرد  یهارتبه مؤلفه   ن یانگیم  یبررس  در
  ن یا  ر یرتبه است. در تفس  نیانگیم  نیکمتر  یدارا  یفردو مؤلفه اضطراب منزلت درون  نیشتریب  یدارا  یفردن یاضطراب منزلت ب

 برند؛یدر کنش و واکنش با همکاران، از وجود اضطراب منزلت رنج م  یاز منظر فرد  یگفت که کتابداران دانشگاه  توانی م  افتهی
قرار دارد که از    یدر رتبه بعد  یخود نسبت به همکارانشان هستند. مؤلفه اضطراب منزلت سازمان  یکار  گاهیمثال نگران جا  یبرا
  ی دارا  یسازمانرتبه و مؤلفه اضطراب منزلت درون  ن یانگیم  نیشتر یب  یدارا  یسازمانن یآن مؤلفه اضطراب منزلت ب  یهارمؤلفهیز  نیب

ا  نیانگیم  نیکمتر است.  مقا  تواندیم  تی وضع  ن یرتبه  به  نسبت  کتابداران  باشد که  معنا  د  سه یبدان  با  خود  سازمان    گر یمسائل 
شان باعث اضطراب   گرید  یها مانمختلف از ساز  یهاتیمثال ارجاع مسئول  یبرا  شوند؛یاضطراب منزلت م  ر یدرگ  شتریها بسازمان

نهاشودیم در  اجتماع  ت،ی.  منزلت  اضطراب  ب  نیانگیم  نیکمتر  یدارا   یفرهنگ-یمؤلفه  در  امؤلفه  ن یرتبه  با وجود  است.    ن، یها 
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 یمثال وقت   یبرا   کنند؛یدر برخورد با افراد جامعه اضطراب منزلت را در حد متوسط تجربه م  یفرهنگ   یاجتماع   ثیکتابداران از ح
 د. دهنیاند، مشتاقانه پاسخ نمچه کاره پرسدیاز آنان م یکس

ندارد    یکتابداران تفاوت معنادار  یلحاظ جنس، سن و سابقه شغل  اضطراب منزلت به  زان یپژوهش نشان داد که م  نیا  یهاافتهی
و  ،ی عیپژوهش زارع، شف ۀافت یبا  افتهی نی. اشودی شهر تهران تجربه م یدولت یهاهمه کتابداران دانشگاه  نیطراب منزلت در بو اض
 ۀو تجرب  وعیکردند. ش  یاب یمتفاوت ارز  تیمانند سن و جنس  ییرهایحرفه را بسته به متغ  منزلت( متفاوت است که  1400)  یمراد

. از آنجا که کتابداران ستی مطلوب ن  رانیا  یدولت  یهادانشگاه   یبرا  یشغل  ۀنظر از جنس، سن، و سابقاضطراب منزلت، صرف   کسانی
 یهارشته  ان یاز دانشجو  یمتنوع   فیهستند و با ط  یشگاهآموزش و پژوهش دان  یاز نظام رسم  یبخش  یدانشگاه  یهاکتابخانه

  . به دیشان کاسته شود و احساس ارزشمند بودن در آنها به وجود آمختلف سروکار دارند، مطلوب است از اضطراب منزلت در حرفه
فرد مؤلفه  کارها  ،یلحاظ  برا  یاز  برا  یاثرگذار  کتابداران  آموزش  منزلت،  اضطراب  برگزار  تیریمد  یکاهش  است.   یاضطراب 

م  ی برا  یاضطراب و خودباور  تیریمد   یآموزش  ینارهایها و وبکارگاه ا  تواندیکتابداران  به  دیمف  نهیزم  نیدر  مؤلفه    باشد.  لحاظ 
ها  کتابخانه  یدهد. انتخاب رؤسا  ش یاحساس ارزشمند بودن را در آنها افزا  تواندیکتابداران م  یو رفاه  یهرچه بهتر مال  نیتأم  ،یسازمان
محوله به کتابداران    یقدر کارها   یرانیمد  نیچن  را یز  د،یفزایشغل ب  نیبه ارج و ارزش ا  تواندی م  زین  یافراد متخصص در کتابدار  نیاز ب
و بهتر    ابدی  شیاعتماد به نفس کتابداران افزا  کنندیکمک م  قیطر  ن یو از ا  دهندیم  یشتریو به آنها پاداش ب  دانندیم  شتریرا ب

  ی جمع  یها رسانه  قیاز طر  ی حرفه کتابدار   تیهو  یمعرف  زین  یفرهنگ -یلحاظ مؤلفه اجتماع  لت غلبه کنند. بهبتوانند بر اضطراب منز
اعتماد به    شیبه افزا  تواندیحرفه، م  نیا  یهاجامعه و عموم مردم با ارزش   ییآشنا  یدر راستا  ی اجتماع  یهاو شبکه  مای و صداوس

 نیآفرشان نقشدر کاهش اضطراب منزلت در حرفه  توانندیم  زینفس و کاهش اضطراب منزلت کتابداران کمک کند. خودِ کتابداران ن
احساس   توانندیو ارزش و کارکرد آن در جامعه، م  یکتابدار  ۀخود در قبال حرف   نشینخست، آنها با اصالح نگرش و ب  ۀباشند. در درج

  ی شناسفهیخدمت و وظ یۀکتابداران با داشتنِ روح   ،دومه ر خود پرورش و احساس اضطراب را کاهش دهند. در درجعزت نفس را د
منزلت   شیبه افزا  جهیشان به جامعه ارائه دهند و در نتاز خود و حرفه  یارزشمند و مطلوب  ریتصو  توانندیم  ،ی اعملکرد حرفه  یو ارتقا 
 حرفه کمک کنند.  نی و کاهش اضطراب منزلت در متخصصان ا  یکتابدارا ۀحرف یاجتماع

 های پژوهش محدودیت

. در پژوهش ستی قاعده مستثنا ن  نیاز ا  زیمواجه است. پژوهش حاضر ن  ییهاتیدر انجام پژوهش خود با محدود  یهر پژوهشگر
  دییآن به تأ  ییایو پا  ییگرچه روااساخته استفاده شد که  محقق  ۀاستاندارد، به ناچار از پرسشنام  ه نبودنِ پرسشنام  لیحاضر، به دل

است   یشتریب  یاستاندارد، در معرض خطا  یهابا پرسشنامه   اسیدر ق  ،یاساختهمحقق  ۀپرسشنام  هراذعان کرد که    دیبا  اما  ؛دیرس
است که در شهر تهران    نیرو بود، اپژوهش با آن روبه   نیکه ا  یگرید  تیدارد. محدود  یدقت و اعتبار، رجحان کمتر  ثیو از ح
  م یتعم،  رون یشهر تهران است. از ا  یدولت  یهادانشگاه   یمرکز  یهانه آن صرفاً محدود به کتابخا  یآمار   ۀجامع  ، جهیشده و در نتانجام  

دقت صورت    تینها  دیاست و در مورد آن با  1دارمشابه، مسئله   ی آمار  یها ها و جامعهاستان   ریسا  ای حاصل از آن به کل کشور و    جینتا
 .ردیپذ

 سپاسگزاری
 .شودیم  یپژوهش حاضر سپاسگزار  یدر اجرا یمعنو ت یبه خاطر حما تهراندانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش 

 منابع

  ، شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان   ، کارشناسی ارشد  نامهپایان .  رابطه منزلت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان تهران(.  1395امیدی، طاهره )
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.  

 
1. Problematic 
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( ملوین  نابرابری جامعه(.  1388تامین،  و  اجتماعی: صورتشناسی قشربندی  نابرابریهای  و کارکردهای  نیک)  ها   مترجم(.  گهر،عبدالحسین 
 تهران: توتیا.  

 . تهران: چترنگ مترجم(. ،زهرا باختری) اضطراب منزلت(. 2018دوباتن، آلن )

 های فرهنگی.  . تهران: دفتر پژوهش کتابخانه در ایران(. 1381رجبی، محمدحسن )

ژوهشنامه  پی.  دانشگاه راز  انیدانشجو  دگاهی از د  یمنزلت کتابخانه و حرفه کتابدار(.  1400زارع، امین، شفیعی، سلیمان و مرادی، محمود )
 .  22-5 (،1)11، رسانی کتابداری و اطالع

دانش )ستوده اجتماعی در کتابخانه  (.1395راد،  توسعه سرمایه  و  اجتماعی کتابدارن  منزلت  ارتقاء  بر  مؤثر  دانشگاهی شناسایی عوامل  های 
 دانشگاه خوارزمی. ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، کارشناسی ارشد نامهپایان .همدان

 .20-7 (،2)8، مطالعات توسعه اجتماعی ایران(. روشهای افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران. 1395یگان، فریبا )شا

های  رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالع (. شناسایی عوامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی حرفه کتابداری.  1396شعبانی، احمد )  و  موحدیان، قاسم
 .172-149 ،(2)23، عمومی

-141  ،(4)2،  شناسی معاصرهای جامعهپژوهششناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن.  (. بررسی عوامل جامعه1393نیا، موسی )طیبی
168. 

 تهران: نی.   مترجم(. فرهنگ ارشاد،)  شناختیهای بنیادی جامعهنظریه (. 1391کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد )

 تهران: توتیا.   (.، مترجممحسن ثالثی) شناسیدرآمدی به جامعه(. 1388کوئن، بروس )

 تهران: نی.   مترجم(. حسن چاوشیان،) شناسیجامعه(. 1386گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن )

دانشکده روانشناسی و     ،کارشناسی ارشد  نامهپایان.  بررسی منزلت اجتماعی کتابداران دانشگاهی از منظر دانشگاهیان(.  1394مرادزاده، سارا )
 خوارزمی.  دانشگاه  ، علوم تربیتی

 تهران: امیرکبیر.   (.، مترجمباقر پرهام) شناسیمبانی جامعه(. 1391مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ )

 .194-175  ،(73)23،  راهبرد(. بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان.  1393زاده، حمید )شفیع   و  نویدادهم، مهدی

 . . تهران: کتاب نشرهای عمومیهای اداره کتابخانهمجموعه دستورالعمل (. 1390های عمومی کشور )نهاد کتابخانه
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