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 فصلنامه دانش شناسي

  )ي و اطالع رساني و فناوري اطالعاتعلوم كتابدار(
  1389 پاييز )10(، شماره سومسال 

  
  
 
  

  يدانشگاه يهاكتابخانهموردپژوهي : كتابداران يبا توانمندساز يرابطه هوش هيجان
  زيشهرستان تبر

 
  1فهيمه باب الحوائجيدكتر 

  2وحيد آقا كيشي زاده
  

  چكيده
هاي دانشگاهي پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و توانمندسازي كتابداران كتابخانه:هدف

  . به انجام رسيده استشهرستان تبريز 
جامعه آماري پژوهش، كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي  .پژوهش حاضر با روش پيمايشي تحليلي انجام گرفت: روش

و نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام .نفر بود كه با استفاده از جدول مورگان تعيين گرديد  136شهرستان تبريز با نمونه 
پرسشنامه سنجش هوش :ن نتايج، دو ابزار براي جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفتبراي بدست آورد.گرفت

و پرسشنامه ) سؤال براي سنجش هوش هيجاني كتابداران 30شامل(آن -هيجاني، براساس مدل  و مقياس هوش هيجاني بار
، كه در )ش توانمند سازي كتابدارانسؤال براي سنج10شامل (سنجش توانمند سازي كتابداران طبق مدل نوكلئين و روهوتي

  .بين نمونه آماري پژوهش توزيع شد و نتايج آن تجزيه و تحليل گرديد
سازي كتابداران هاي هوش هيجاني و توانمندهاي پژوهش حاكي از وجود رابطه معنادار مثبت بين مؤلفهيافته: هايافته

كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز با  كتابدارانجاني درنهايت بين هوش هي. كتابخانه هاي دانشگاهي تبريز، بود
  .مشاهده گرديد163/0و ضريب تعيين  404/0توانمند سازي آنها رابطه معني داري با ضريب همبستگي 

با توجه به وجود رابطه معني دار بين هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران به مسؤولين كتابخانه ها : نتيجه گيري
مي شود كه زمينه هاي الزم براي آموزش هوش هيجاني و افزايش مديريت هيجانهايشان ، باعث ارتقاء هوش پيشنهاد 

 .هيجاني آنها شوند كه در نهايت بتواند كتابداراني توانمند براي كتابخانه متبوع شان باشند

 هاي دانشگاهي، تبريز ههوش هيجاني، توانمندسازي، كتابداران، مديريت منابع انساني، كتابخان: هاكليدواژه

 قدمهم
مديران . هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانات و عواطف در توانمنديهاي انساني دارد

برخوردار از هوش هيجاني، رهبران موثر هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري و با كسب رضايت، و تعهد كاركنان، محقق 
،بهره هوشي به خوبي نمي تواند از عهدة توضيح سرنوشت متفاوت افرادي برآيد كه فرصت ها و شرايط )1387ي، نجف( سازندمي

سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گرو مهارت هايي است كه هوش هيجاني يا بهرة هيجاني را . تحصيلي مشابهي دارند
هرة هوشي، اكتسابي بودن آن است كه به راحتي قابل يادگيري، يكي از امتيازهاي هوش هيجاني نسبت به ب. تشكيل مي دهند

توانند تعيين كنند كه چرا يك نفر نه تحصيالت، نه تجربه، نه معلومات و نه هوش، هيچ يك نمي. تكامل، بهبود و اصالح است
  ما . توضيحي نداردچيز ديگري وجود دارد كه ظاهراً جامعه براي آن هيچ . شودشود و يك نفر ديگر موفق نميموفق مي

  ما مردم باهوش و تحصيلكرده را. هاي اين موضوع را هر روز در محيط كار، خانه، مدرسه و در محلة خود مي بينيمنمونه

                                                           
 f.babalhavaeji@Gmail.comاستاديار گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات . 1
  vahidkishi281@yahoo.comو اطالع رساني كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب كارشناس ارشد كتابداري . 2
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بايد پرسيد چرا؟ پاسخ . بينيم كه موفق نيستند، در حالي كه عدة كمي بدون مهارتها يا خصوصيات بارز بسيار موفق هستندمي

اگر بتوانيم هيجان هاي خود، هيجان هاي ديگران و . ميشه به مفهومي به نام هوش هيجاني بر مي گردداين سوال تقريباً ه
حسن (اثرات عميقي را كه بر زندگي روزمرة ما دارند به طور كامل درك كنيم، مي توانيم افراد موفقي در زندگي باشيم 

و مديريت احساسات و توانايي پاسخ موثر به احساسات  بيانگر توانايي شناسايي» هوش هيجاني و اجتماعي «). 1386زاده،
  .باشدباشد كه شامل فهم محيط اجتماعي از منظري وسيع و توانايي تغيير مستقيم و سازگاري با آن تغييرات ميديگران مي

توانيد آنها را به يك شوند، چنانچه ميهايي هستند كه مكرراً به جاي هم به كار برده ميواژه 1»هوش هيجاني يا بهره هيجاني «
در مقاله اي با عنوان هوش  3پيتر سالووي و جان دي ماير1990در سال ). 2007، 2هاگز و برادفورد(مفهوم يكسان تعبير نمائيد 

كنند كه در اي از مهارت هايي فرض ميايشان هوش هيجاني را مجموعه. دهندهيجاني، چارچوبي براي هوش هيجاني ارائه مي
و ابراز هيجان در فرد و ديگران دخيل بوده و نيز در احساسات فردي جهت انگيزش، برنامه ريزي و دست يابي به  ارزيابي صحيح

هايي كه درباره سازگاري و ناسازگاري كيفيت هاي خود را از بحثآنها بررسي. باشدموفقيت در زندگي فردي شخص دخيل مي
و ديگران  4سپس، بار آن. دهندنموده و پيشنهادات خود را ارائه ميكنند ،سپس متون هوش را بررسي هيجان است شروع مي

شواهدي را بدست آوردند كه نشان دهنده ساختار متفاوت هوش هيجاني از هوش شناختي در سيستم عصبي انسان ) 2003(
 يجانيهوش ه رياره تاثدرب ياديز يادعاها يعلم يها نهيو هم در زم يتجار يها نهيدر زم نيزاكنون   هم).2009، 5كريج( .بود

گذار هستند، ضمن  ريتاث يجانيكه بر هوش ه ياو رسانه يعالقه مشاوران شغل رغميعل نيبنابر ا .شوديم يميكاركرد ت يبر رو
امروزه ). 2009 ،6و هانسن باج،يگود( دارد دوجو يكم يليخ يتجرب واهدمفهوم در سازمانها، ش نيسرعت رشد استفاده ا شيافزا

والت سريع محيطي در عرصه سازمان ها، نظير استفاده از فنĤوري اطالعات و شبكه هاي جهاني كه موجب سهولت با بروز تح
هاي سلسله مراتب  تعداد اليه شدن كميعني فرايند (جريان اطالعات در سطوح مختلف سازمان است، تخت شدن سازمان ها 

و حركت آنها به سمت ساختار هاي ) گرددمي تر سطوح پايين عدم تمركز و آزادي عمل مديران باعثمعموالً كه ، هاسازمان
اي، افزايش ميزان رقابت در دستيابي به بازار كار، خدمات و توليدات ساير كشورها، پويايي مانند ساختار هاي دايره اي و شبكه

ين سازمان ها كمتر مايل به بنابرا. اندسازمان ها به سمت كاهش نيروي انساني و افزايش سطح كيفيت نيروي كار روي آورده
همه . جلب اطاعت اعضاء خود از طريق اجبار هستند بلكه بيشتر به سمت تعهد دروني شده و افزايش اعتماد در سازمان هستند

الزم ). 1387نوبري،(اند كه اهميت و ضرورت فرآيند توانمندسازي در سازمانها روز افزون گردد اين عوامل با يكديگر باعث شده
جهت  يمطالعات، جهت توانمند ساختن كتابداران بهه جهت بررسي مديريت كتابخانه ها به عنوان سازماني زنده و پويا و است ك
مورد توجه واقع شده است  يدر رفتار سازمان يجانيهوش ه راًياخ نكهيبا توجه به ا. گذار بر آن انجام گردد ريعوامل تاث يبررس

كتابداران انجام  ،الخصوصيها و علخانهكتاب يو تاثرات آن در منابع انسان راتيتاث افتني الزم در جهت يهاالزم است كه پژوهش
   .رديپذ

  
  بيان مسأله

توانمندي نهايي . بتواند در مرتفع نمودن نيازهاي مراجعين خود توانمند عمل نمايد ديبا ياجتماع يكتابخانه به عنوان نهاد
جهت  بايد هموارهپس . حاصل مي شودتوانمند جهت ارائه خدمات به جامعه خود  ييهاروياز نگيري كتابخانه نيز در سايه بهره

را كه  يكتابخانه ها عوامل رانيالزم است كه مد متعاقباً. شودانجام  يبه طور مستمر و جار هاييتالش  كتابدارن يتوانمند ساز
 .ندكنكمرنگ  ايدارد را حذف  يمنف ريرا كه تاث يعواملو  دينو كنترل نما ييگذار هستند را شناسا ريتاث 7بر توانمندي كاركنان

توسعه  يمنابع انسان رايز. هر جامعه دانست هيسرما نيتر يو اصل نيتوان به عنوان بزرگتر يرا م افتهيتوسعه  يانسان يروين
                                                           
1 Emotional intelligence (EI) or Emotional Quotient (EQ)   
2 Hughes, & Bradford T. 
3 Salovey , Peter& John D.Mayer 
4 Bar-On 
5 Craig 
6 Quoidbach & Hansenne 
7 Employee Empowerment 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1389پاييز  )10(، شماره سوم سال)  علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي 

 

15
 يمنابع انسان يگذار هيماآن سر، به تبع ؛كند يهموار م يكيزيو ف يكمبود منابع ماد طيدر شرا يراه رشد و توسعه را حت، افتهي

رئيس كتابخانه بايد بتواند از هوش و استعداد همه كاركنان استفاده . را برعهده دارد ينقش اصل يتوسعه هركشور نهيدر زم
كارمندان در .در مديريت صحيح شك و ترديد جايي ندارد و در عين حال اعتماد به نفس نيز نبايد منجر به خود رايي شود. كند

رئيس . شوندكار ميدانند و در غير اين صورت محافظهس كتابخانه كه مسؤوالنه برخورد كند، خود را مسؤول ميبرابر رئي
كتابخانه بايد تا حدودي به ديگران آزادي عمل داده و در مقابل از آنها انتظار همكاري متقابل داشته باشد و اختياراتي به 

 راًياست كه اخاي مقوله يجانيهوش ه ).1377علومي،(رضايت انجام دهند  كارمندان تفويض كند تا آنها وظايف خود را با
 مقوله در امور نيا يمطالعات پژوهش يانجام گرفته است؛ اما جا يروانشناس و تيريمد يهاهدرباره آن در حوز يمطالعات

كتابداران پرداخته  يتوانمندساز در يجانيهوش ه ريتاث قيبه تحق ليدل نيبه هم، باشديم يخال اريبس ها،كتابخانه يتيريمد
 يكه كتابداران ميدار ازي، نختهين با جامعه فرهاكتابدار نيب تعامل يبه علت سطح باال يدر جامعه دانشگاه زين ياز طرف. شوديم

 65اشتن حدود دبا  زين زيشهرستان تبر. باشديها مكتابخانه يبرا يتيريچالش مد كيمقوله  نيا .نديامورات را اداره نما ،توانمند
، كارمندان، دياسات ها؛باشد كه جامعه استفاده كنندگان آنيم لكردهياز كتابداران تحص يامجموعه ي، دارايكتابخانه دانشگاه

دانش  و مشغول كسب علم يدانشگاه يو واحد ها كزمرا نيدر ا يبه نحو هستند كه از سراسر كشور يانيپژوهشگران و دانشجو
و  يتيريكاربرد اصول مد ازمندينيي،كتابخانه ها نيچن تيريبه مد يعلم ديباشند، ديروزمره م يوهشهاو پژ قاتيو انجام تحق

ها، و كتابخانه يتوانمند جهت اداره امور كتابدار ييروهايداشتن ن نكهيبا توجه به ا ،انيم ني؛ در اباشدمرتبط مي ييپژوهشها
مقوله هوش  نظير زيتبر يدانشگاه يهاكتابداران كتابخانه يتوانمند است، توجه به عوامل موثر بر يمهم و اساس يامساله

 يجانيهوش ه نيب ،دانشگاهي شهرستان تبريز يهاكتابخانه در اياست كه آ نيله اأمس حال. اهميت شاياني دارد زين يجانيه
  وجود دارد؟ ياآنها رابطه يكتابداران با توانمندساز

 
  اهداف پژوهش

هاي ررسي رابطه هوش هيجاني كتابداران با فرايند توانمندسازي آنها در جامعه آماري كتابخانههدف كلي پژوهش حاضر ب
توانند با ابعاد مختلف توانمندسازي اي ميهاي هوش هيجاني چه رابطهباشد، تا مشخص گردد كه مؤلفهمربوطه و مورد نظر مي

  .دتبريز داشته باشنستان هاي دانشگاهي شهركتابداران كتابخانه
  :شوددر راستاي هدف اصلي اهداف فرعي زير دنبال مي

  . تبريزستان هاي دانشگاهي شهرتعيين ميزان هوش هيجاني كتابداران كتابخانه .1
 . تبريزستان هاي دانشگاهي شهرتعيين ميزان توانمندسازي كتابداران كتابخانه .2
  

    سؤاالت پژوهش
  تبريز چقدر است؟ ستاني شهرهاي دانشگاهميزان هوش هيجاني كتابداران كتابخانه .3
 تبريز چقدر است؟ستان هاي دانشگاهي شهرميزان توانمندسازي كتابداران كتابخانه .4
 

  هاي پژوهشفرضيه
تبريز رابطه معني داري شهرستان بين هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي  :فرضيه اصلي

  .وجود دارد
  :ر به شرح ذيل مي باشندفرضيه هاي فرعي پژوهش حاض

  .تبريز رابطه معني داري وجود داردشهرستان بين مسؤوليت پذيري و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي 1
 .معني داري وجود دارد تبريز رابطهشهرستان بين انعطاف پذيري و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي 2
 تبريز رابطه معني داري وجود داردشهرستان د سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي بين قاطعيت و توانمن3
  مفهومي و عملياتي واژه هاي پژوهشتعاريف .
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  هوش هيجاني

  ) .2003، 1توماس و استفان(توانايي فرد در شناسايي و ابراز هيجان در خود و ديگران است : تعريف مفهومي
در اين مدل، هوش . آن، جهت سنجش هوش هيجاني استفاده شده است -از مدل باردر پژوهش حاضر : تعريف عملياتي

  :هيجاني متشكل از سه مؤلفه و شاخصهاي ذيل مي باشد
  
 

  )1387نوبري ، (مدل عملياتي هوش هيجاني :1جدول 

ني
جا
 هي

ش
هو

  

ري
پذي

ت 
ولي
سؤ

م
  

 همراهي با ديگران
 كمك به ديگران
 رابطه صميمي
 عدم گفتن نه

 رابطه خوب داشتن
 احترام گذاشتن

 همدلي
  ) استقالل(تصميم گيرنده در شغل

اف
عط
ان

 
ري

پذي
  

 پيروي از افكار ديگران
 عدم بيان احساسات

 مواجهه با مشكل
 داشتن انگيزه

 سازگاري با شرايط جديد
 حفظ آرامش

 رودرويي با مسائل ناخوشايند
 ل هافكر كردن به راه ح
 انتخاب بهترين راه

 تسلط بر شرايط دشوار
يت

طع
قا

  

 جمع آوري اطالعات
 عدم تحمل فشار

 نتيجه گرفتن از عملكرد
 اهميت ندادن به احساسات

  مخالفت با برنامه هاي سازمان
 اهداف و برنامه هاي سازمان

 عدم كنترل اضطراب
 رضايت مندي

 نقض قانون
 ت بخشي در انجام كارهالذ

 بررسي نقاط ضعف و قوت
  دفاع نكردن در مقابل مشكالت

  
  توانمند سازي
به شخصي، اجازه كنترل روي زندگي خود يا موقعيت خاصي را دادن؛ به سازماني قدرت يا حقوق قانوني : تعريف مفهومي

  ).2،2003لغتنامه آمريكايي پيشرفته النگمن(جهت انجام كاري را دادن 
 

  :مدل عملياتي توانمند سازي به شرح ذيل است). 2003( 3به نظر نوكلئين و روهوتي: تعريف عملياتي
  

  ).1380نقل در محمدي،  ،2003نوكلئين و روهوتي، (مدل عملياتي توانمند سازي :2جدول

توا   صالحيت پاداش مبتني بر عملكردنمن

                                                           
Thomas & Stephan ١   
2 Longman American Advanced dictionary 
3 Nokelainen & Ruohotie 
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  اطمينان داشتن

  حق انتخاب  تفويض اختيار
  آزادي عمل

 
  غني سازي شغلي

  احساس مسؤوليت
  دانش و مهارت

  با مفهوم بودن وظايف
  تناسب اهداف با ارزشها

  احساس شايستگي  مديريت مشاركتي
  احساس موثر بودن

  
  پيشينه هاي پژوهش

  پژوهش هاي انجام گرفته در ايران
بررسي رابطه هوش هيجاني و كيفيت ارايه خدمات كتابداران  «ا عنواندر پايان نامه كارشناسي ارشد خود ب) 1387(شعباني

، با هدف مشخص نمودن رابطه هوش هيجاني و كيفيت ارائه خدمات كتابداران »هاي دانشكده اي دانشگاه تهرانكتابخانه
گاه تهران كه با مراجعان ارتباط اي دانشدانشكده اي دانشگاه تهران از بين دو گروه كتابدار و دانشجو؛ كليه كتابداران دانشكده

 42(نفركتابدار  60مستقيم و رو در رو داشتند و از بين دانشجوياني كه عضو فعال كتابخانه هاي اين دانشكده ها بودند؛ تعداد 
وي براي سنجش . به صورت تصادفي انتخاب نمود) مرد 67زن،  78(دانشجو 145به صورت سرشماري و تعداد ) مرد 18زن، 

و براي سنجش كيفيت خدمات دريافتي، از پرسشنامه ليب ) 1381( 1جاني از پرسشنامه هوش هيجاني سيبريا شرينكهوش هي
هاي آماري شامل ميانگين، فراواني، براي تحليل آماري داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش. استفاده نمود) 2005( 2كوال

يافته هاي پژوهش نشان داد كه . واليس، استفاده نمود -روسكال مستقل، آزمون لوين، و آزمون ك Tتك متغيره،  Tدرصد، 
ميزان برخورداري كتابداران از هوش هيجاني و مؤلفه هاي آن در حد باالتر از ميانگين قرار دارد و كيفيت خدمات موجود اين 

يجاني و كيفيت خدمات يافته هاي مربوط به پژوهش نشان داد كه بين هوش ه. كتابخانه ها نيز باالتر از ميانگين است
كتابداران دانشكده هاي دانشگاه تهران، رابطه مستقيم معنادار برقرار است، اما تفاوت معناداري بين مردان و زنان كتابدار در 

هوش هيجاني، ارزيابي كيفيت خدمات موجود و نيز ميان كتابداران داراي تحصيالت دانشگاهي در رشته كتابداري برخورداري از
  .رساني و افراد فاقد اين تحصيالت يافت نشد و اطالع
كاركنان  يبا توانمند ساز يجانيرابطه هوش ه يبررس «در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان ) 1387(ي نوبر

با هدف تعيين روابط بين هوش هيجاني و توانمندسازي كاركنان سازمان بازرگاني  .»يشرق جانياستان آذربا يسازمان بازرگان
استان آذربايجان شرقي با طرح يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي به جمع آوري اطالعات پرداخت و با استفاده از روش 

بدست آمده  جينتاپيمايشي تحليلي به بررسي و كشف روابط بين اين دو متغير در جامعه آماري مورد پژوهش خود دست يافت، 
قرار گرفته است و  ليو تحل هيمورد تجز يو استنباط يفيستفاده از آمار توص، با ا صيو تلخ يپژوهش پس از جمع آور نيدر ا
سازمان بازرگاني استان آذربايجان كاركنان  يتوانمند يريپذ ريياز تغ ددرص 21/37د كه اد ينشان م پژوهشحاصل از  جينتا

  .بوده است يجانياز هوش ه يناششرقي 
سازي كاركنان بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي بر توانمند«عنوان در پايان نامه خود با ).1388(، معصومه سليمي،

سازي كاركنان سازمان به بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران بر توانمند»سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان شرقي
د سه گانه مهارت ارتباطي هدف اصلي پژوهش، شناسايي تاثير ابعا. اي استان آذربايجان شرقي پرداخته شده استآب منطقه

نتيجه تحقيق نشان دهنده .كه از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است.مديران بر ابعاد توانمند سازي كاركنان بوده است

                                                           
1 Sherink 
2 LibQual 
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اين بود كه مديران سازمان آب منطقه اي به دليل عدم آشنايي و شناخت كافي از ابعاد روانشناختي كاركنان نتوانستند با 

  . ارت هاي ارتباطي خود بر توانمند سازي كاركنان تاثير بگذارنداستفاده از مه
  

  پژوهش هاي انجام گرفته در خارج از ايران
» هوش هيجاني و موفقيت رهبري تيم تازه تاسيس در صنعت روشنايي «در مقاله پژوهشي خود با عنوان  )2008( 1نولند،

وي  .ي و موفقيت در توسعه محصوالت جديد به تحقيق مي پردازداز دانشگاه كاپال، با هدف تعيين  ارتباط بين هوش هيجان
ارتباطي را بين موفقيت  نتايج آماري تحقيق وي،.گيري مي نمايدهوش هيجاني را با استفاده از چك ليست هوش هيجاني اندازه

آماري بين امتيازات  بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بايد ارتباط.رهبري و نمرات نهايي هوش هيجاني به دست نمي دهد
اين پژوهش نشان مي دهدكه ضريب هوش هيجاني فردي، بين  .فردي بين اشخاص و سن، تجربه و جنسيت وجود داشته باشد

 .اشخاص، ارتباط منفي با سن و سطح تجربه دارد
اي نرمال در با نمونه  1997در سال » 2آن-اجتماعي بار–مدل هوش هيجان « در پژوهش خود با عنوان )2005( آن -بار

آمريكاي شمالي بيان كرد كه در بيشتر شاخص هاي هوش هيجاني گروه هاي مسن تر نسبت به گروه هاي جوان تر طور قابل 
 .كردند سال باالترين ميانگين امتيازها را كسب 50مالحظه اي امتياز باالتر كسب كرده اندوپاسخ دهندگان با سن نزديك به 

  )1387 نقل در نوبري، ،2005 بارآن،(
 

  استنتاج از مرور پيشينه ها
هاي مربوط به هوش هيجاني كه تاثير هوش هيجاني را بر روي انواع مختلف متغيرهاي طبق يافته ها و نتايج پژوهش

. گيري كرد كه هوش هيجاني به عنوان متغيري مهم، تلقي شده استتوان چنين نتيجهوابسته مورد مطالعه قرار داده اند؛ مي
هاي انجام شده در داخل و خارج كشور ، بين هوش هيجاني و توانمند سازي، سبك رهبري تحول آفرين، ايج پژوهشبراساس نت

موفقيت ورزشي، سبك دلبستگي ايمن، ثبات ازدواج، توانايي حل مساله، موفقيت رهبري، عملكرد رهبري، رابطه مستقيم و 
ها و نتايج پژوهش هاي مربوط به همچنين طبق يافته. ده شده استمعنادار و مثبتي در جوامع آماري مربوط به خودشان مشاه

  توان چنينسازي را بر روي انواع مختلف متغيرهاي وابسته مورد مطالعه قرار داده اند؛ ميتوانمند سازي كه تاثير توانمند
راساس نتايج پژوهش هاي انجام ب. باشدها ميگيري كرد كه توانمند سازي به عنوان مقوله اي مهم، در مديريت سازماننتيجه

رفتار خالق، شكوفايي شغلي،  شده در داخل و خارج كشور، بين توانمند سازي و اثر بخشي، سبك هاي مديريت توانمند سازي،
سطح اعتماد بين فردي، قدرت حل مساله، مسؤوليت پذيري، رابطه مستقيم و معنادار و مثبتي در جوامع آماري مربوط به 

در پژوهش هاي كتابداري و اطالع رساني، هوش هيجاني بيشتر در زمينه تعيين ويژگيهاي الزم  .شده است خودشان مشاهده
و پژوهشها نشان دادند كه كتابداران به عنوان . ها مورد بحث و بررسي و مطالعه قرار گرفته استبراي رهبري و مديريت كتابخانه

صي برخوردار باشند، متون پژوهشي و غير پژوهشي متنوعي در حوزه كاوشگران اطالعات بايد كه از ويژگي هاي عاطفي خا
به نظر مي رسد كه شناسايي خصيصه هاي مطلوب هوش هيجاني براي كتابداران . هوش هيجاني كتابداران در حال تطور است

تري در بين جوامع و اطالع رسانان در عصر حاضر نياز به پژوهش هاي بيشتري دارد، به نظر مي رسد كه مطالعات موردي بيش
هاي دانشگاهي، مي توان گفت كه رهبري و مديريت كتابخانه.كتابداران بايد انجام پذيرد تا نتايج مطلوب، استنتاج شوند

باشند؛ با توجه به پيشينه هاي دانشكده اي و تحقيقاتي، با توجه به موقعيت خاص خود، نيازمند مطالعات پژوهشي بيشتري مي
مديريت و رهبري كتابخانه ها نياز به هوش هيجاني بااليي دارد پس بايد در استخدام : ن نتيجه گرفت كهتوان چنيپژوهشي مي

مديران و رهبران كتابخانه ها به مسئله سنجش هوش هيجاني كتابداران توجه نمود، نيز اذعان شده است كه آن دسته از 
ي بااليي برخوردارند، توانايي اين را دارند كه نقش خود را كتابداران و متخصصان اطالعاتي كتابخانه ها كه از هوش هيجان

كنند، ارزش گسترش و خود را از ميانجي صرف اطالعات بودن، ارتقا دهند و با تعامل موفقيت آميزي كه با كاربران برقرار مي
                                                           
1 Noland, David.S 
2 Bar-On-Reuven 
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نظر پژوهشگران حوزه  نهايتاً طبق .بااليي كسب نمايند و از طرفي هم باعث تحقق اهداف كتابخانه هاي متبوع خود شوند

ها خواهد كتابداري و اطالع رساني، مديريت صحيح هوش هيجاني كتابداران، باعث توانمندي نسل جديد و مديران آتي كتابخانه
از طرفي هم توانمند سازي كاركنان ازعوامل مهم در موفقيت رهبري كتابخانه ها در سطح بين الملل شناخته شده است ؛ . شد

با اينحال، براي شناسايي ابعاد و زوايا و زمينه هاي الزم و تدوين برنامه هاي سنجش و آموش هوش هيجاني و توانمند سازي و 
ر ها بريكديگر و ساير متغيرهاي سازماني كتابخانه ها، زمينه  هاي مطالعات پژوهشي فراواني  وجود تاثير و تاثرات اين متغي

  .دارد
  

   روش پژوهش و روايي آن
هايي مطرح زيرا در اين پژوهش  فرضيه. باشدتحليلي مي -پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، پيمايشي

  .ها استفاده شود، لذا روش تحقيق پژوهش حاضر پيمايشي تحليلي استي براي آزمون فرضيهشده است كه بايد از آمار استنباط
  
  پژوهش و نمونه جامعه

دانشگاهي شهرستان تبريز اعم از دولتي و غير دولتي با مدرك هاي كتابداران كتابخانه، جامعه آماري اين پژوهش
مونه آماري براي جامعه آماري اين پژوهش طبق جدول كرجسي و ن .مي باشدنفر  209كارشناسي و باالتر است كه تعداد شان 

  .و نمونه گيري به روش تصادفي از بين جامعه آماري انجام گرفت. نفر بود136مورگان 
  

  روش، ابزار گردآوري و تجزيه وتحليل آماري اطالعات
  پرسشنامه هوش هيجاني

به اين صورت كه در .دياستفاده گرد ينماد اي يصور ييز روااطالعات ا آوري ابزار جمع ييروا نييتع يدر پژوهش حاضر برا
مورد پرسشنامه ها با اساتيد مربوطه مشورت گرديد و پس از تائيد ايشان و  اطمينان از اينكه پرسشنامه ها آن مواردي را كه 

در نهايت .وزيع شدنفر از جامعه آماري ت 30مدنظر است ، اندازه گيري مي كنند، پرسش نامه ها به طور آزمايشي بين 
ضريب . پرسشنامه هاي نهايي طراحي و در سطح كتابخانه هاي شهرستان تبريز و بين جامعه آماري مورد نظر توزيع گرديد

دهد كه اوالً پرسشنامه ي، نشان مهآمار نيا مقدار .بدست آمد 894/0آلفاي كرونباخ پرسشنامه هوش هيجاني در پژوهش حاضر، 
  .ي باشدبرخوردار م ييباال يياياز پا  قيپرسشنامه تحق اًيوردار است، ثانبرخ ييباال ياز همبستگ

  
  پرسشنامه توانمند سازي

پرسشنامه توانمند سازي بر اساس مدل توانمند سازي نوكلئين و روهوتي، براي سنجش توانمندي كتابداران طراحي و مورد 
وط به اين مدل، مورد مطالعه قرار گرفت، در پژوهش هاي با مرور متون پژوهش مديريت پرسشنامه مرب. استفاده قرار گرفت

اين پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته بود، ) 1387، نقل در نوبري،1380محمدي،(پيشين مديريت 
ص روايي اين پرسشنامه توسط محقق براي سنجش متغير توانمند سازي كتابداران آماده شد و سپس جهت اعالم نظر در خصو

كه بعد از جرح و تعديل و اعالم نظر )روايي صوري يا نمادي.(ابزار جمع آوري اطالعات در اختيار اساتيد مربوطه قرار گرفت
سپس با . به همراه پرسشنامه هوش هيجاني پخش گرديد) جهت مطالعه اوليه و تعيين اعتبار(نفر مذكور، 30 اساتيد در بين 

محاسبه شد، با توجه به مقدار اين آماره هم،  776/0كرونباخ ؛ ابزار سنجش توانمند سازي كتابداران  استفاده از نرم افزار ،آلفاي
 يبراي باشدبرخوردار م ييباال يياياز پا اًيبرخوردار است، ثان ييباال ياوالً پرسشنامه از همبستگمي توان نتيجه گرفت كه 

ارائه شده در  يتوانمند ساز ياتياستخراج شده از مدل عمل يبر اساس شاخص ها ياپرسشنامه زين يسنجش توانمند ساز
بسته مربوطه به كار  يمربوط به متغير ها يداده ها يگردآور ي،برا ييايو پا ييشد و پس از آزمون روا يطراح ياتيعمل فيتعار
دهي مربوط به هر كدام به منظور تعيين ميزان هوش هيجاني و توانمند سازي جامعه آماري پژوهش از كليدهاي امتياز  .شد

  .استفاده گرديد
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  نتايج و يافته هاي پژوهش
هاي نفر كتابدار كتابخانه 136هاي جمعيت شناختي جامعه آماري پژوهش مشخص گرديد كه از تعداد كل در بررسي

. ثريت بوده انددرصد از كل جامعه آماري، در اك 9/19نفر مرد با  27درصد در مقابل  1/80نفر زن با  109دانشگاهي تبريز 
نفر داراي مدرك كارشناسي ارشد بودند و فاقد  17درصد يعني  5/12نفر داراي مدرك كارشناسي و  5/87نفر يعني  117

نفربا 21سال و  35و  25درصد بين  7/50نفر با  69 سال،25درصد سن زير  7/28نفر با  39ضمناً .كتابدار با مدرك دكترا بودند
 5/62سال سن داشتند،نيروهاي غير رسمي جامعه پژوهش با  45باالي  1/5نفر با درصد 7ال و س 45و  35درصد بين  4/15

سال و  1-4بين  8/47نفر با درصد فراواني  65همچنين . نفر در اكثريت قرار داشتند 51درصد با فراواني  5/37درصد در مقابل 
و  15-20درصد بين  9/5نفر با  8سال و  10-14د بين درص 9/16نفر با  23سال و  5-9نفر بين  33درصد با فراواني  3/24
به منظور سنجش هوش هيجاني از مقياس هوش هيجاني . سال سابقه كاري داشته اند20نفر بيش از  7درصد با فراواني  1/5
بق مدل سؤال استاندارد هوش هيجاني بار آن ط30شاخص تقسيم بندي گرديد و  30هاي آن به آن استفاده شده كه معيار - بار

براي  .عملياتي برگزيده شد و نهايتاً هوش هيجاني كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز سنجيده شد و بدست آمد
 10 سنجش توانمند سازي كاركنان نيزاز مدل توانمند سازي نوكلئين و روهوتي استفاده گرديد و طبق مدل عملياتي ارائه شده

سؤاالت در پاسخ به .ازه گيري براي سنجش توانمندسازي كتابداران معيار سنجش قرار گرفتشاخص تعريف شد و ابزار اند
 :كه به شرح ذيل مطرح شده بودند پژوهش

  تبريز چقدر است؟ ستانهاي دانشگاهي شهرميزان هوش هيجاني كتابداران كتابخانه
 ر است؟تبريز چقدستان هاي دانشگاهي شهرميزان توانمندسازي كتابداران كتابخانه

بـا انحـراف    5221/111نتايج حاصله نشان دادند كه ميانگين امتياز نهايي هوش هيجـاني جامعـه پژوهشـي مـورد مطالعـه      
سـطح بـاال قـرار دارد و    )90-120(بوده است،كه باتوجه به مقياس هوش هيجاني امتيـازي اسـت كـه در     07505/12استاندارد 

بوده است كـه باتوجـه بـه     74802/4با انحراف استاندارد  6838/40ژوهشي نيز همچنين ميانگين امتياز توانمند سازي جامعه پ
  . قرار داشته و در سطح خيلي باال بوده است) 40-50(مقياس توانمند سازي كه امتيازي است كه در 

  
  آماره هاي توصيفي: 3جدول

مسؤوليت  
 پذيري

انعطاف
 پذيري

امتياز نهايي قاطعيت
 هوش هيجاني

پاداش مبتني
  عملكردبر 

تفويض 
 اختيار

غني سازي 
 شغلي

مديريت 
 مشاركتي

امتياز نهايي 
  توانمند سازي

 136 136 136 136 136 136 136 136 136 تعداد

 6838/40 8824/6 0441/17 1250/8 6324/8 5221/111 1985/43 6823/35  6397/32 ميانگين

انحراف
 استاندارد

28334/3 41973/5  78865/5 07505/12 23414/1 49288/1 26689/2 53507/1 74802/4 

  
  :پژوهش به نتايج ذيل منتج گرديدنتايج  آزمون فرضيه هاي و همچنين 
پذيري و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معني داري  تيبين مسؤول

بدست آمده  جيبا توجه به نتا. شده است يرگيندازه، ايجانيپرسشنامه هوش ه ،)1-8(سؤال  8 لهيبوس هيفرض نيا: وجود دارد
 تيمسؤول نيب يدار ياست، لذا  وجود رابطه معن يدار يكوچكتر از حداقل سطح معن رسونيآزمون پ يداريمعن كه سطح

 بيربا توجه به مقدار ض نيهمچن. گردديم ديتائ زيشهرستان تبر يدانشگاه يها خانهكتابداران كتاب يو توانمندساز يريپذ
  نييتب يجانيهوش ه  يريپذتيمسؤول لهيبوس) يتوانمندساز(وابسته  ريمتغ انسيدرصد از وار 3/11محاسبه شده،  نييتع
  .گردديم

بين انعطاف پذيري و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معني داري وجود 
بدست آمده كه  جيبا توجه به نتا. شده است يرگي ، اندازهيجانيسشنامه  هوش ه،پر)9-17(سؤال  9 لهيبوس هيفرض نيا :دارد
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و  يريانعطاف پذ نيب يدار ياست، لذا وجود رابطه معن يدار يكوچكتر از حداقل سطح معن رسونيآزمون پ يدار يسطح معن

 نييتع بيبا توجه به مقدار ضر نيهمچن. گردد يم ديتائ زيشهرستان تبر يدانشگاه يها خانهكتابداران كتاب يتوانمند ساز
  .گردد يم نييتب يجانيهوش ه  يريانعطاف پذ لهيبوس) يتوانمند ساز(وابسته  ريمتغ انسيدرصد از وار 9/8محاسبه شده، 

 هيفرض نيا: تبريز رابطه معني داري وجود داردشهرستان بين قاطعيت و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي 
 يداريبدست آمده كه سطح معن جيبا توجه به نتا. شده است يرگي، اندازهيجانيپرسشنامه هوش ه ،)18-30(سؤال 13 لهيبوس

كتابداران  يو توانمند ساز تيقاطع نيب يدار ياست، لذا وجود رابطه معن يدار يكوچكتر از حداقل سطح معن رسونيآزمون پ
درصد از 8/13 محاسبه شده، نييتع بيبا توجه به مقدار ضر نيهمچن. ددگر يم ديتائ زيشهرستان تبر يدانشگاه يكتابخانه ها

  .گردد يم نييتب يجانيهوش ه يريانعطاف پذ لهيبوس) يتوانمند ساز(وابسته  ريمتغ انسيوار
 يبرا :دبين هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معني داري وجود دار

 زيشهرستان تبر يدانشگاه يكتابداران كتابخانه ها يتوانمند ساز يينها ازيجمع سه مؤلفه به عنوان امت ياصل هيون فرضآزم
و توانمند  يجانيهوش ه نيدار ب يوجود رابطه معن انگرينفر، ب 135 نيدر ب 404/0برابر يهمبستگ بيضر.لحاظ شده است

 يجانيگرفت كه باال بودن هوش ه جهينت نيتوان چنيباشد و م يم زين تبرشهرستا يدانشگاه يها ابخانهكتابداران كت يساز
  . شده است ز،يشهرستان تبر يدانشگاه يكتابداران كتابخانه ها يباعث باال رفتن توانمند ساز

  
  نتايج آزمون فرضيه ها :4جدول

متغير
  وابسته

 متغير مستقل ضريب همبستگي پيرسون
  )هوش هيجاني(

ضريب   نتيجه آزمون فرضيه
  تعيين

  تعداد  سطح اطمينان

زي
 سا

مند
توان

  

  136  000/0 113/0  رد فرضيه صفر مسؤوليت پذيري  337/0
  136  000/0 089/0  رد فرضيه صفر انعطاف پذيري  299/0
  136  000/0 138/0  رد فرضيه صفر قاطعيت 372/0
  136  000/0 163/0  رد فرضيه صفر امتياز نهايي  404/0

  
شهرستان  يدانشگاه يهاكتابداران كتابخانه يجانيههوش يريپذتيمؤلفه مسؤول نيانگيوهش حاضر، مپژ يهايريگاندازه

 5823/35را زيشهرستان تبر يدانشگاه يكتابداران كتابخانه ها يجانيهوش ه يريمؤلفه انعطاف پذ نيانگيم ؛5397/32را زيتبر
 تاًينها .نمودند نيي؛ تع1985/43را زيشهرستان تبر يدانشگاه يهاكتابخانه بدارانكتا يجانيهوش ه تيمؤلفه قاطع نيانگيو م
  يكل ازيامت ييريپذرييدرصد از تغ 3/16بود كه  نيمتغير مستقل و وابسته، نشان دهنده ا نيب يخط ونيرگرس ليتحل

  .بوده است يجانيهوش ه يكل ازياز امت يناش يسازتوانمند
  

 سازي كتابدارانتحليل رگرسيون هوش هيجاني و توانمند  :5جدول
 استاندارد خطاي تخمينضريب تعيين تعديل شده ضريب تعيين ضريب همبستگي

404/0 (1) 163/0  157/0  35960/4  

1
  هوش هيجاني متغير مستقل  

 
  تحليل واريانس :6جدول

 سطح اطمينان F مجذور ميانگين درجه آزادي جمع مجذورات
582/496  1 582/496  127/26  000/0 (1) 
823/2546  134 006/19  
404/3043  135    

  هوش هيجاني متغير مستقل 1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  وحيد آقاكيشي زادهو  فهيمه باب الحوائجي /. ....كتابداران يبا توانمندساز يرابطه هوش هيجان

 

22
  توانمند سازي متغير وابسته 2

  
  يريگ جهينتبحث و 

با توجه به نتايج  حاصل از اندازه گيري هوش هيجاني جامعه آماري پژوهش كه ميانگين امتياز نهايي هوش هيجاني 
كه آن را مي توان .هيجاني جامعه آماري پژوهش حاضر مي باشددهنده ميزان باالي هوش كسب شده  است، نشان 5221/111

كه رابطه بين هوش هيجاني با توانمند سازي كاركنان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي ، را ) 1387(با پايان نامه  نوبري
هش خود بدست آورده است هوش هيجاني را براي جامعه آماري پژو 21/86مورد مطالعه داده است مقايسه نمود وي ميانگين 

  و همچنين، در اين پژوهش ميانگين امتياز نهايي توانمند سازي كتابداران. باشدكه سطح هوش هيجاني متوسط مي
سازي خيلي باالي كتابداران به دست آمده است كه نشان دهنده توانمند 6838/40هاي دانشگاهي شهر تبريز كتابخانه
، توانمند سازي كاركنان اندازه گيري نشده بود و فقط )1387( باشد ولي در مطالعه نوبري هاي دانشگاهي تبريز ميكتابخانه

  پذيريبين مؤلفه مسؤوليت) 1388(در پژوهش نوبري. ارتباط هوش هيجاني و توانمند سازي مورد آزمون قرار گرفته بود
ي رابطه معنا داري با ضريب همبستگي مثبت هوش هيجاني و توانمند سازي كاركنان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرق

سازي پذيري هوش هيجاني و توانمنددرصد بدست آمد؛ در پژوهش حاضر هم بين مؤلفه مسؤوليت 95سطح اطمينان در 611/0
 99در سطح اطمينان  337/0كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معنا داري با ضريب همبستگي مثبت 

سازي كاركنان سازمان بازرگاني پذيري هوش هيجاني و توانمندبين مؤلفه انعطاف) 1388( در پژوهش نوبري .بدست آمد درصد
درصد بدست آمد؛ در پژوهش  95در سطح اطمينان  563/0داري با ضريب همبستگي مثبت استان آذربايجان شرقي رابطه معنا

  هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطهسازي كتابداران كتابخانهتوانمندپذيري هوش هيجاني و حاضر هم بين مؤلفه انعطاف
بين مؤلفه ) 1388(در پژوهش نوبري.درصد بدست آمد 99در سطح اطمينان  299/0معنا داري با ضريب همبستگي مثبت 

ري با ضريب همبستگي قاطعيت هوش هيجاني و توانمند سازي كاركنان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي رابطه معنا دا
درصد بدست آمده بود ولي در پژوهش حاضر بين مؤلفه قاطعيت هوش هيجاني و توانمند  95در سطح اطمينان  486/0مثبت 

در سطح اطمينان  372/0داري با ضريب همبستگي مثبت سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معنا
سازي كاركنان سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي رابطه معنا داري بين هوش هيجاني و توانمندنهايتاً .درصد ديده شد 99

  درصد بدست آمد؛ كه در پژوهش حاضر بين هوش هيجاني و 95با سطح اطمينان  616/0با ضريب همبستگي مثبت 
در سطح  404/0ري با ضريب همبستگي مثبت سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز رابطه معناداتوانمند

  .درصد مشاهده گرديد 99اطمينان 
  

  پيشنهادات
ها، كتابخانه مسؤولين گردد كهيكتابداران، پيشنهاد م يو توانمندساز يريپذدار بين انعطافيتوجه به وجود رابطه معن با
عمل و اختيار  يآزادبا دادن پاداش ، وجود آورند، وه ن بكتابدارا يو رشد و ترق يساالرستهيشا شيافزا يالزم را برا يهازمينه

  .نديرا كسب نما ييباال يشدن آنان شوند تا كه سطح توانمند ريپذبه كتابداران باعث انعطاف
از دانش  ،كتابخانه ها رانيگردد كه مد يكتابداران، پيشنهاد م يدار بين قاطعيت و توانمند سازيتوجه به وجود رابطه معن با

، تصميمات آنها ، تا اعتماد به نفس كتابداران باال رفته و موجب شود كهندينما يو پشتيبان تيقطه نظرات كتابداران حماو ن
  .شوند يگروهو يفرد يباعث ارتقاء سطح تصميم گير تاًيشده و نها يتيريو مد يقانون تياتخاذ نموده و حما يدرست
 پيشنهاد كتابداران به مسؤولين كتابخانه ها يو توانمند ساز يهوش هيجاندار بين  يبا توجه به وجود رابطه معن تينها در

آنها شوند  يهيجان ، باعث ارتقاء هوششانيهيجانها تيريمد شيو افزا يآموزش هوش هيجان يالزم برا يزمينه ها كه شود يم
  .كتابخانه متبوع شان باشند يتوانمند برا يبتواند كتابداران تيكه در نها

  
  يآت يپژوهش ها يبرا پيشنهادات
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 انجام زيشهرستان تبر يدانشگاه يپژوهش كه فقط در بين كتابداران كتابخانه ها نيا يجامعه آمار تيتوجه به محدود با

و در سطح  هاشهرستان ريانواع كتابخانه و در بين كتابداران سا ريدر سا يآت يگردد كه پژوهش ها ياست، پيشنهاد م رفتهيپذ
قرار گرفته  سنجش آن مورد-بر اساس مدل بار  يهوش هيجان ،پژوهش نيدر ا نكهيبا توجه به ا .جام گرددان يكشور اي ياستان
  . شود استفادهي بعد يهاپردازان در پژوهش هيمتفاوت نظر يها دگاهياز مقياس ها و دكه گردد يپيشنهاد م، است
خواهد بود  ستهيشا پس رديها موثر باشد و از آنها تاثير پذآن يسازمان يرفتارها ريسا يتواند بر رو يكتابداران م يهيجانهوش

، موفقيت يارتباط يكنندگان، مهارتهامراجعه تي، رضايشغل تيعملكرد، رضا يتاثيرات و تاثرات آن بر رو يكه پژوهشگران بعد
  .قرار دهند يكتابداران مورد بررس يو سالمت و بهداشت روان

  
  منابع 
ترجمه و هنجاريابي راحله سموعي  وديگران، . "هيجاني بار آنآزمون هوش  ")  1384(آن- بار

 .روان تجهيز سينا:تهران

 .نشر ارسباران  :تهران . "جانيو ه زشيانگ").1386(حسن زاده، رمضان

بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي بر توانمند سازي كاركنان سازمان آب منطقه ").  1388(سليمي،معصومه
پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي؛ استاد راهنما بهرام سرمست؛ . "ياي استان آذربايجان شرق

 .استاد مشاور نادر بهلولي زيناب، دانشگاه ازاد اسالمي واحد بناب

بررسي رابطه هوش هيجاني و كيفيت ارائه خدمات كتابداران كتابخانه هاي ").1387(شعباني ، علي
ارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطالع رساني ؛ استاد راهنما پايان نامه ك. "دانشكده اي دانشگاه تهران

 .غالمرضا فدايي ؛ استاد مشاور محمد علي بشارت، دانشگاه تهران
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