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تک متغیره، آزمون  t میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون ،در دو سطح آمار توصیفی )درصد  SPSSافزار  نرم 

Manova  وLSD.صورت گرفت ) 

های ارتباطی به نسبت دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهارتها نشان داد که کتابداران یافته ها:یافته

های قاطعیت و بینش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مطلوبی برخوردار هستند. و مؤلفه

سال بیشتر از  71 تا  16 کتابداران گروه سنیتنطیم عواطف در  کتابداران با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده و

در  مدرک تحصیلیحسب بر تنظیم عواطف همینطور اختالف میانگین .سال بوده است 11تا  16کتابداران با گروه سنی 

کتابداران با در  تنظیم عواطفطوری که معنادار بوده است، به  10/1pکتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح 

 .بوده است مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسی

های از سطح های ارتباطی کتابداران مورد بررسی نشان داد که میانگین همه مؤلفههای مهارتمؤلفه بررسی گیری: نتیجه

طور بین تنظیم عواطف با سن و مدرک همین های قاطعیت و بینش با جنسیت وبین مؤلفه داری معنیمتوسط باالتر بوده و ارتباط 

 تحصیلی وجود دارد.

 های دانشگاهی.کتابخانه، کتابداران   دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ،های ارتباطیمهارت ها:کلیدواژه 

 و بیان مسأله مقدمه

ارتباط ماهرانه عبارت است از رابطه برقرارکردن با ، اند کردهارائه بر طبق تعریفی که محققان از مفهوم مهارت در ارتباطات  

یافتن به اهدافی است که با برقراری تعامل مورد نظر، درصدد  دیگران به شکلی کارآمد و مناسب. کارآمدبودن به معنای دست

دن یک کر یک نظر، آرام بر یافتن به آنها هستیم. اهداف، ممکن است تشریح یک ایده، ترغیب یک شخص، پافشاری  دست

برای مثال در  ؛باشند. ارتباطی ماهرانه است که با شرایط و افراد منطبق باشدنیز می بودن مناسبشخص و... باشد. مهارت مستلزم 

 ،هارجی .(1111، کنیم )تی وودطوری صحبت کرد که در یک مهمانی با دوستان خود صحبت میمصاحبه شغلی نباید همان

های بین فردی و توانند درگیر تعاملداند که به واسطه آنها افراد میهایی میآن دسته از مهارت های ارتباطی را به منزلهمهارت

های کالمی و های خود را از طریق مبادله پیامفرایند ارتباط شوند، یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطالعات، افکار، و احساس

ها در اغلب جوامع در گرو بسیاری از موفقیت .(1167ساندرز و دیکسون، )هارجی،  گذارندکالمی با یکدیگر در میان میغیر

 های موفق به دلیل فراست در گزینش کلمات مناسب، به کامیابی دستمهارت در نوع انتخاب کلمات است. تقریباً همه انسان

می، تغییر یا اصال  در منبع معنی بر رفتار دیگران است. هدف کلی ارتباطات کال اثرگذاشتناند. در ارتباط کالمی، هدف یافته

به عبارت دیگر، گوینده امیدوار است که در مخاطبان او، پس از فراغت از موقعیت ارتباطی، تغییر الگوی رفتار  ،شنوندگان است

به طور  های اخیر ارتباط غیرکالمیدر سال و دهدفردی را تشکیل میترین بخش ارتباط میانکالمی مهمارتباطات غیر .دیده شود

های بیرونی غیر از ارتباط غیر کالمی را ارتباط از طریق کلیه محرک 1برکو .(1168جدی مورد بررسی قرار گرفته است )باستانی، 

داند. این نوع ارتباط شامل حرکات بدنی، مشخصات ظاهری، مشخصات صدا و نوع استفاده از فضا کلمات نوشتاری و گفتاری می

ها، طرز لباس پوشیدن و... ، راه رفتن، ایستادن، حرکات سر و دست، چهره و چشمگرفتنطرز قرار  (.1116، ری. امو فاصله است )

های کنند تا بر نشانهکالمی اعتماد میهای غیرهای ارتباط غیر کالمی هستند. اصوالً در مراودات اجتماعی بیشتر بر نشانههمه نشانه

 از  تر از ارتباطات کالمی است و بهترتر و مؤثری در اغلب اوقات به مراتب ظریفکالمارتباطات غیر(. 1111، کالمی )حسینی

ها احساسات ما را منتقل کند یا حتی یک تر از واژهتواند مقصود را منتقل کند. برای مثال چه بسا یک لبخند، خیلی سادهها میواژه

 کالمی خود دارندهای غیرل رفتارسلط بیشتری بر کنترتواند معنای عبارتی را کامالً عوض کند. اشخاصی که تچشمک، می

                                                           
1. Berko 
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                                                                             1931  ، زمستان5پیاپی  ،1شماره  دوم،ها و خدمات اطالعاتی سال  فصلنامه نظام  81
                     

های موفقی هستند و بسته به توانند به شکلی هدفمند از این نوع ارتباط برای نفوذ در دیگران استفاده کنند. اینها معموالً انسانمی

 (.1118، شوند )باستانیموقعیت اجتماعی خود، جزو افراد برتر محسوب می

کنند و در گسترش علوم و های علمی، پژوهشی و فرهنگی حمایت میهستند که از فعالیت های مؤثر و مفیدنهادها از کتابخانه 

، سازماندهی و اشاعه آوری فراهمهای آموزشی و پژوهشی از طریق کنند. پشتیبانی از فرایندسزایی ایفا میهای نوین نقش بهدانش

توان در در این راستا می. (Hernon, Giesecke, Camila, 2007ان است )ها و کتابداراطالعات رسالت اصلی کتابخانه

بخش  اشاعه اطالعات که به ، سازماندهی، اشاعه و مدیریت اطالعات در نظر گرفت.سازی مجموعهکتابخانه چهار کارکرد عمده 

آورد؛ زیرا کتابداران در این ود میسطح تماس کتابخانه با جامعه را به وج اشاره دارد رسانیخدمات عمومی کتابداری و اطالع

کند و نیز رسالت در تماس هستند و حاصل کار کتابخانه در این قسمت نمود پیدا می کنندگان مراجعهقسمت به طور مستقیم با 

ای توان گفت دیگر کارکردهبه عبارت دیگر می است؛ اصلی کتابخانه و با استناد به قوانین رانگاناتان، همانا خدمت به مردم

سازی، سازماندهی و مدیریت اطالعات و منابع برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مراجعین و برای برآوردن کتابخانه یعنی مجموعه

ها جذب مراجعین به کتابخانه، به عنوان نیروی انسانی در کتابخانه نقش کتابدار در پیشبرد این رسالت،گیرد و نیاز جامعه صورت می

 رسانی به جامعه گیری از آنها و در نتیجه گسترش علوم و خدمتهای بهرهمات کتابخانه، منابع مختلف، شیوهآشنایی آنها با خد

 باشد.  می

تواند مفید باشد و کتابداران را در نیل به اهداف یاری کند، کیفیت رابطه آنها با از عواملی که در پیشبرد این رسالت می یکی

مناسبی مستقر و به شکل مؤثری گسترش یافته باشد، به همان اندازه کتابدار و در ر این ارتباط به طوهر اندازه . است کنندگان مراجعه

   . تر خواهد بودنتیجه کتابخانه در دستیابی به اهداف خود موفق

. اما مناسب صورت گیردویژه اگر نسبت به آنها رفتار  بخش است، به کار با بیشتر مردم لذت :کندبیان می( 1111)دیانی 

ممکن است از شیوه برخورد با او یا عدم توجه به او در کتابخانه عصبانی باشد یا شرایط خارج از کتابخانه او را تحت  کننده مراجعه

تواند تحت عوامل مختلف مثل مشغله زیاد، عوامل شخصی و خارج از کتابخانه، فشار قرار داده باشد. از سوی دیگر کتابدار هم می

ارتباط مناسبی برقرار کند.  کننده مراجعهجعین با سطح توقع متفاوت و نیازهای اطالعاتی مختلف و بعضاً مشابه نتواند با برخورد با مرا

خارج از این مسأله کتابداران در  کتابداران برای انجام هرچه بهتر رسالت حرفه خود باید بتوانند بر این مشکالت غلبه کنند. ،بنابراین

باشند که بتوانند با استفاده از های ارتباطی میکارگرفتن فنون مهارت زمند برقراری یک ارتباط مناسب و بهحین مصاحبه مرجع نیا

 را بفهمند تا بتوانند او را در یافتن اطالعات مورد نیاز خود یاری کنند.  کننده مراجعهاین فنون، نیاز اطالعاتی 

ن رسالت بزرگ باید بتواند جهت رفع نیازهای مراجعین خود توانمند عمل حال کتابخانه به عنوان نهادی اجتماعی برای انجام ای

شود. پس گیری از کتابداران توانمند جهت ارائه خدمات به جامعه خود حاصل مینماید. توانمندی نهایی کتابخانه نیز در سایه بهره

 م شود. به دنبال آن الزم است کتابداران هایی به طور مستمر و جاری انجاهمواره باید جهت توانمندسازی کتابداران تالش

شان تأثیر گذار هستند شناسایی و کنترل نمایند )باب الحوایجی و آقاکیش زاده، های دانشگاهی عواملی را که بر توانمندیکتابخانه

کاربران با تکیه بر های رهبری و هدایت گیری از نظریهها مطر  شده، بهرههای نوینی که در کتابخانهکی از رویکردی (.1161

های تواند به کمک کتابداران و مدیران کتابخانه آمده، آنها را در فعالیتهای روانشناسانه است. این شیوه اثربخش میروش

 راستا این در (.Hernon, Giesecke, Camila, 2007ای را افزایش دهد )تخصصی پشتیبانی کند و سطح خدمات کتابخانه

 را خود انتظارات و نیازها آزادانه مراجعین بتوانند آن وسیله به تا آورد وجود به را مناسب ایزمینه تواندمی ارتباطی هایمهارت

 .کنند ابراز کتابداران سوی از حمایت کسب برای

قابل های دانشگاهی به طور جدی و های ارتباطی کتابداران و برقراری ارتباط مناسب با مراجعین در کتابخانهتاکنون مهارت

های الزم برای برقراری ارتباط مناسب با مراجعین را رسد کتابداری که تواناییمالحظه مورد بررسی واقع نشده است. به نظر می
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های شود. کتابداران با مهارتبیشتر از سوی مراجعین  مندی رضایتکند که موجب ای عرضه میداشته باشد خدمات را به گونه

های آنها را درک کنند و پاسخگوی نیازهای توانند خواستهبرآوردن نیازهای مراجعین توانا هستند و می در ،ارتباطی باال همچنین

 آنها باشند.

از طرفی نیز در جامعه دانشگاهی به علت سطح باالی تعامل بین کتابداران با جامعه فرهیخته، نیاز داریم که کتابدارانی توانمند، 

به این جامعه را بر عهده گیرند؛ زیرا دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با داشتن رسالتِ ارائه خدمات هر چه بهتر 

کننده از آنها؛ اساتید،  که جامعه استفاده استای از کتابداران تحصیل کرده کتابخانه دانشگاهی، دارای مجموعه 10حدود 

ها مشغول کسب علم و دانش و انجام ه نحوی در این دانشگاهکارمندان، پژوهشگران و دانشجویانی هستند که از سراسر کشور ب

با توجه به اینکه داشتن کتابدارانی توانمند جهت ارائه بهتر خدمات، در نتیجه  ،. در این میانهستندهای روزمره تحقیقات و پژوهش

ر برای ارائه خدمات هر چه بهتر ای مهم و اساسی است، توجه به عوامل مؤثکمک به کسب علم و دانش و انجام تحقیقات، مسأله

های ارتباطی کتابداران دانشگاه اصفهان ما در این پژوهش به ارزیابی مهارت ،بنابراینهای ارتباطی اهمیت باالیی دارد. مانند مهارت

 برداریم.، تا در این جهت گام پردازیم می شناختی جمعیتو ارتباط آن با ویژگی های و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 پژوهش  هایسؤال

 چقدر است؟ های دانشگاه اصفهانهای آن در کتابداران کتابخانهو مؤلفه ارتباطی هایمیانگین نمره مهارت. 1

 چقدر است؟ های دانشگاه علوم پزشکی اصفهانهای ارتباطی کتابداران کتابخانهمیانگین نمره مهارت. 1

 های پژوهشفرضیه

سن، جنس، رشته تحصیلی، ) شناختی جمعیتهای های دانشگاه اصفهان با ویژگیارتباطی کتابداران کتابخانههای بین مهارت. 1

 .رابطه وجود دارد( مدرک تحصیلی و سابقه خدمت

سن، جنس، رشته ) شناختی جمعیتهای های دانشگاه علوم پزشکی با ویژگیهای ارتباطی کتابداران کتابخانهبین مهارت. 1

 .رابطه وجود دارد( رک تحصیلی و سابقه خدمتتحصیلی، مد

 پژوهش پیشینه

در پژوهش خود به بررسی عملکرد مهارت ارتباطی پزشکان با بیماران و نگرش پزشکان نسبت به ( 1111) و همکاران یرضائ

های  دارای مهارتدرصد  81درصد پزشکان فاقد مهارت ارتباطی و  11از نظر بیماران،  پرداختند. به این نتیجه رسیدند که آن

های ارتباطی بهتر  از پزشکان مرد و پزشکان عمومی بیشتر از پزشکان متخصص از مهارت پزشکان زن بیشتر .ارتباطی خوب بودند

 .اند بودههای ارتباطی قائل  پزشکان در گروه سنی باالتر و با سابقه کاری بیشتر اهمیت بیشتری برای مهارت و برخوردار بودند

و  آموزان دانشهای ارتباطی براساس مقایسه  در پژوهش خود به بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت (1166) انارهمکفداکار و 

« مهارت درک پیام»و فقط در خرده آزمون  بیشتر بود آموزان دانشنتایج نشان داد میانگین نمره دانشجویان از  .دانشجویان پرداختند

تنظیم » های مربوط به  بوده است و در سایر خرده آزمون آموزان دانشمیانگین نمرات دانشجویان به طور معناداری بیش از 

مشاهده  آموزان دانشتفاوت معناداری بین دو گروه دانشجویان و « قاطعیت ارتباطی» و « بینش در ارتباط»، «گوش دادن» ، «عواطف

 .است معنادارختران بیشتر از پسران بوده و تفاوت دو گروه در کل میانگین نمره گروه د. نشد

ها های عمومی شهر اصفهان پرداخت. یافتههای ارتباطی کتابداران کتابخانه( در پژوهش خود به ارزیابی مهارت1161امینی )

کالمی در سطح ارتباط کالمی و غیرهای های عمومی شهر اصفهان از نظر میزان به کارگیری مهارتنشان داد که کتابداران کتابخانه

)سن، جنس، مدرک،  شناختی جمعیتهای کالمی کتابداران بر اساس ویژگیهای کالمی و غیرخوبی قرار دارند و بین مهارت

 های کالمی کتابداران بر حسب رشتهی وجود ندارد. اما بین مهارتمعناداررشته تحصیلی، سابقه کار، و سازمان مادر( تفاوت 
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های غیر کتابداری نمره التحصیالن رشتهبه این صورت که در خرده مهارت گوش دادن فارغ .لی تفاوت معناداری مشاهده شدتحصی

 اند.باالتری کسب کرده

& فرت و مارسینک
.
Marcinek, 2005) (Freet  دانشگاهیها و کتابداران  آینده کتابخانه»در پژوهش خود تحت عنوان »

های مورد نیاز کتابداران آکادمیکی  های آکادمیک و مهارت دهی به این سؤال کردند که نقش کتابخانهپاسخبا روش دلفی سعی به 

هایی که کتابدار کتابخانه آکادمیک باید از آن برخوردار باشد ها و ویژگی ها نشان داد که که مهارتیافته. چیست 1110در سال 

در این بین . های مدیریتی، تعهد، دانش موضوعی فناوری اطالعاتی، مهارتهای  های ارتباطی، مهارت مهارت: عبارت است از

 .های ارتباطی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند مهارت

به بررسی تأثیر محیط توسعه یافته یا در پژوهش خود   Mcnish, 2005) (Gosine-Boodoo &و مکنیش گوسین بودو 

یافته، سطح ها نشان داد که در کشورهای توسعهیافته. ای پرداختند های کتابداران حرفه قابلیتها و  درحال توسعه کشورها بر مهارت

های مدیریت  های ارتباطی، تعهد، دانش موضوعی، تحصیل، مهارت مهارت: های کلیدی به این ترتیب است رضایت کلی از مهارت

های ارتباطی، دانش  در حال توسعه ابتدا تعهد و سپس مهارت های فناوری اطالعات، در حالی که در کشورهای و در پایان مهارت

های  هر دو گروه مهارتدر  .های مدیریت و فناوری اطالعات دارای باالترین سطح رضایت هستند موضوعی، تحصیل، مهارت

   .ارتباطی و تعهد از اهمیت بیشتری برخوردار بودند

 -کتابدار بین برتعامل هیجانی هوش ثیرأت" عنوان تحت خود پژوهش در)  (Mills & Lodog,2006 گولود و میلز

 که داد نشان هایافته. دادند انجام کتابداران با مصاحبه طریق از دانشگاهی کتابخانه 17 کتابداران روی بر را هیجانی هوش "کاربر

 هیجانی هوش همچنین و است نهفته کالمی غیر و کالمی های مهارت کاربردن به در کاربران با تعامل در کتابداران موفقیت عامل

 .شود می کاربران به بهتر خدمات ارائه و محیط از درک باالرفتن و ایحرفه اطالعات تولید باعث

آنها در محیط اطالعاتی  های صالحیتهای کتابداران و مهارت(Gerolimos & Konsta, 2008) و کونزتا  گیرولیموز

و معروف در  شده شناختهی ها سایتآگهی استخدامی از وب  111مدرن را مورد بررسی قرار دادند. برای گردآوری اطالعات از 

مختلف در نظر گرفته  های آگهیمورد مهارت برای کتابداران در  16انگلیس، کانادا، استرالیا و امریکا استفاده کردند. در نهایت 

ناپذیر برای کتابداران مدرن در نظر گرفته  ارتباطی به عنوان عنصری اساسی و اجتناب های مهارتدرصد آنها  81در بیش از  شد که

 شد.

 "های دانشگاهی ارتباطات مؤثر برای ارئه خدمات مرجع در کتابخانه"( در پژوهش خود با عنوان Yousef, 2011یوسف )

داند و آن را به عنوان سنگ بنای  قابل انکار می رای ارائه خدمات مرجع مؤثر را غیرارتباطی ب های مهارتکارگیری  اهمیت به

 داند. خدمات مرجع مؤثر و راهی برای تشخیص سؤال مرجع و برآوردن نیاز اطالعاتی می

کتابخانه: روابط بین مدیران و  برای مدیریت موثرارتباطی  های مهارت"در پژوهشی با عنوان  Kakirman, 2012)کاکرمن )

های به کارگرفته شده توسط مدیران برای افزایش ارتباطی به عنوان یکی از مهارت های مهارتبه این نتیجه رسیدند که  "کتابداران

رد اهداف شود که تأثیر زیاد بر روی عملکرد کتابداران، بازخورد کاربران و درنیجه موفقیت و پیشبرضایت شغلی به کار گرفته می

 شود. کتابخانه می

 هااستنتاج از مرور پیشینه

مهم تلقی شده  یهای ارتباطی به عنوان متغیرتوان چنین نتیجه گرفت که مهارتهای انجام شده میها و نتایج پژوهشطبق یافته

های ارتباطی از اهمیت باشد، مهارتهایی که کتابدار کتابخانه دانشگاهی باید از آن برخوردار ها و ویژگی در بین مهارت است و

های ارتباطی در سطح خوبی های عمومی از نظر میزان به کارگیری مهارتکتابداران کتابخانه،همچنین .بیشتری برخوردار هستند

)سن، جنس، مدرک، رشته  شناختی جمعیتهای کالمی کتابداران بر اساس ویژگیهای کالمی و غیرقرار دارند. و بین مهارت
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 های کالمی کتابداران بر حسب رشتهداری وجود ندارد، اما بین مهارتصیلی، سابقه خدمت، و سازمان مادر( تفاوت معناتح

های سنی  باالتر و با سابقه کاری بیشتر اهمیت بیشتری برای های دیگر نیز در گروهدر حرفه تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد.

های ارتباطی جنس مؤنث به صورت معناداری بیشتر از جنس مذکر بوده د و میانگین نمره مهارتانهای ارتباطی قائل بوده مهارت

هایی های گذشته که در داخل و خارج انجام گرفته می توان گفت که پژوهشبا توجه به مرور حاصل از پژوهش ،در انتها است.

های ارتباطی کتابداران، برای ارائه خدمات بهتر به مراجعین را ارزیابی کرده باشد خیلی اندک صورت گرفته به نظر که مهارت

های بیشتری رسانان برای ارائه خدمات بهتر به کاربران، نیاز به پژوهشهای ارتباطی کتابداران و اطالعکه ارزیابی مهارت رسد می

سن، جنس، )شناختی های جمعیتهای ارتباطی و تعیین ارتباط آنها با ویژگیی و مقایسه مهارتبررسما در این پژوهش به دارد که 

 های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندر کتابداران کتابخانه( سابقه خدمت رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و

 .پردازیم می

 شناسی پژوهش روش
های دانشگاه های مرکزی و دانشکدهنفر کتابدار کتابخانه 111شامل  ،آماری آنجامعه و  پیمایشی تحلیلیروش پژوهش، 

 در سال( علوم پزشکی اصفهان نفر کتابدار دانشگاه 01و  اصفهان نفر کتابدار دانشگاه 88) اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نفر کتابدار و روش  111حجم نمونه شامل تمامی  .کنندکار می هاکه به طور رسمی، قراردادی و پیمانی در کتابخانه است 1161

روایی  است.  1دامهای ارتباطی کوییناستاندارد مهارت ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه .باشدشماری میگیری سرنمونه

رسانی و پایایی آن، ها از روش روایی محتوایی و صوری توسط متخصصان حوزه روانشانسی و کتابداری و اطالعسؤاالت پرسشنامه

ها به صورت حضوری بین تمامی کتابداران نامهها، پرسش/.  تأیید شد. برای گردآوری داده68با استفاده از آلفای کرونباخ  برابر 

های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توزیع شد و درباره موضوع تحقیق توضیحات الزم داده شد. جهت کتابخانه

یت اصول اخالقی در پژوهش توجه به نکاتی نظیر توجیه پاسخگویان و کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، رعا

ها و عدم تحریف طرفی، استفاده از جدیدترین منابع اطالعاتی و علمی، رعایت صداقت هنگام تجزیه و تحلیل دادهرعایت بی

ها و دقت در نگهداری نامهمحرمانه نگهداشتن اطالعات حاصل از پرسش های پژوهشگر،سویی با خواستهدستاوردها در جهت هم

 های ارتباطی، با استفاده از مهارت ی حاصل از مقیاسهاآنها به طور محرمانه، مد نظر قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده

تک متغیره، آزمون  t طی )آزمون، در سطح توصیفی )درصد میانگین وانحراف معیار( و در سطح استنباSPSS16افزار نرم

Manova  وLSDاست. ( استفاده شده 

 های پژوهشیافته

سال،  71تا  16درصد از پاسخگویان  1/17. انددرصد زن بوده 11درصد پاسخگویان در پژوهش مرد و  11 ها،بر اساس یافته

درصد  6/81اند. سال به باال داشته 06درصد  1/1سال و  11تا  16درصد  7/11سال،  01تا  76درصد  11سال،  11تا 16درصد  7/11

درصد  0/1درصد دارای مدرک دیپلم و  0/1درصد مدرک کارشناسی ارشد،  1/11از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی، 

درصد در سایر  1/18درصد کتابداری پزشکی،  11درصد از پاسخگویان در رشته کتابداری،  1/71دارای مدرک کاردانی بودند. 

درصد با سابقه  11سال و  11تا  11درصد بین  1/18سال،  11تا  1از پاسخگویان با سابقه کار بین   6/71اند. ها تحصیل کردهشتهر

درصد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول  1/78درصد از پاسخگویان در دانشگاه اصفهان و  1/01سال بودند.  11کار باالی 

 .کار بودند به

                                                           
1. Queendom 
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 های پژوهشوط به سؤالهای مربداده

 چقدر است؟ 1161های دانشگاه اصفهان در سال های آن در کتابداران کتابخانههای و مؤلفهمیانگین نمره مهارت. 1

چقدر  1161های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های ارتباطی کتابداران شاغل در کتابخانهمیانگین نمره مهارت. 1

 است؟

های آن در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهانهای ارتباطی و مؤلفهمیانگین و انحراف معیار  مهارت .1جدول  

هاشاخص         

هامؤلفه  

 تک متغیرهt خطای معیار انحراف معیار میانگین نام دانشگاه

 اصفهان گوش دادن

 علوم پزشکی اصفهان

 

116/1  

111/1  

118/1  

781/1  

101/1  

188/1  

176/1  

111/1  

 اصفهان تنظیم عواطف

 علوم پزشکی اصفهان

 

118/1  

111/1  

118/1  

717/1  

170/1  

181/1  

111/1  

711/1  

 اصفهان درک پیام

 علوم پزشکی اصفهان

 

181/1  

111/1  

161/1  

111/1  

101/1  

101/1  

170/1  

101/1  

 اصفهان بینش

 علوم پزشکی اصفهان

 

117/1  

171/1  

711/1  

001/1  

180/1  

111/1  

111/1  

018/1  

 اصفهان قاطعیت

 علوم پزشکی اصفهان

 

111/1  

161/1  

718/1  

111/1  

108/1  

108/1  

661/1  

018/1  

های مهارت
 ارتباطی

 اصفهان

 علوم پزشکی اصفهان

111/1  

181/1  

101/1  

111/1  

117/1  

171/1  

811/1  

710/1  

گوش دادن، تنظیم عواطف، )های ارتباطی در ابعاد مهارتمشاهده شده  t، در دانشگاه اصفهان 1های جدولبراساس یافته     

های های مهارتمؤلفه کلیهمیزان  ،بنابراین. است تربزرگ 10/1از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای  (درک پیام، بینش و قاطعیت

در در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،همچنیناست.  ( بوده1سطح متوسط )سطح متوسط=از  ارتباطی در دانشگاه اصفهان بیشتر

 مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول t ،(گوش دادن، تنظیم عواطف، درک پیام، بینش و قاطعیت)های ارتباطی های مهارتمؤلفه

 شتربی های ارتباطی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهانابعاد مهارت کلیهمیزان  از این رو،. باشدمی تربزرگ 10/1در سطح خطای 
 است. ( بوده1سطح متوسط )سطح متوسط=از

 های پژوهشفرضیه آزمون

سن، جنس، رشته ) شناختی جمعیتهای های دانشگاه اصفهان با ویژگیهای ارتباطی کتابداران کتابخانهمهارت بین .1

 .رابطه وجود داردآنان ( تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت
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شناختی جمعیتهای برحسب ویژگی های دانشگاه اصفهانکتابداران کتابخانههای ارتباطی های مهارتمؤلفه مقایسه . 2جدول  

شناختیمتغیرجمعیت های ارتباطیهای مهارتمؤلفه   F sig          توان آماری میزان تأثیر 

 

 

یتجنس  

 

116/1 گوش دادن  801/1  116/1  111/1  

117/1 تنظیم عواطف  600/1  111/1  107/1  

711/1 درک پیام  711/1  111/1  111/1  

111/1 بینش  080/1  111/1  161/1  

 قاطعیت

 

881/8  118/1  116/1  111/1  

 

 

 سن

 

816/1 گوش دادن  111/1  101/1  117/1  

111/1 تنظیم عواطف  111/1  111/1  161/1  

111/1 درک پیام  171/1  117/1  111/1  

110/1 بینش  166/1  181/1  111/1  

 قاطعیت

 

618/1  101/1  116/1  811/1  

 

 

 مدرک تحصیلی

 

111/1 گوش دادن  711/1  111/1  111/1  

817/1 تنظیم عواطف  087/1  111/1  111/1  

171/1 درک پیام  166/1  110/1  101/1  

118/1 بینش  181/1  111/1  181/1  

 قاطعیت

 

111/1  111/1  111/1  161/1  

 

 

 رشته تحصیلی

 

117/1 گوش دادن  111/1  111/1  181/1  

171/1 عواطفتنظیم   711/1  180/1  118/1  

711/1 درک پیام  811/1  110/1  111/1  

181/1 بینش  111/1  111/1  161/1  

 قاطعیت

 

111/1  111/1  111/1  181/1  

 

 

 سابقه خدمت

 

616/1 گوش دادن  776/1  106/1  111/1  

617/1 تنظیم عواطف  711/1  181/1  167/1  

161/1 درک پیام  106/1  111/1  111/1  

881/1 بینش  010/1  171/1  171/1  

081/1 قاطعیت  118/1  181/1  786/1  

معنادار بوده، ولی بین   10/1pمشاهده شده تنها بین جنس و مؤلفه قاطعیت در سطح  F، 1های جدولبراساس یافته  

رشته ، یتحصیلسن، جنس، مدرک برحسب  دانشگاه اصفهانهای کتابداران کتابخانه های ارتباطیهای مهارتمؤلفهمیانگین بقیه 

 . تفاوت معناداری مشاهده نشده استآنها  خدمتو سابقه  تحصیلی
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بین جنس و مؤلفه  داریارتباط معنادر دانشگاه اصفهان،  نشان داد که (MANOVA)آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 

سن، برحسب  های دانشگاه اصفهانکتابداران کتابخانه های ارتباطیهای مهارتمؤلفهقاطعیت وجود دارد، ولی بین میانگین بقیه 

  .تفاوت معناداری مشاهده نشده استآنها  خدمتو سابقه  رشته تحصیلی، مرتبه علمی، یتحصیلجنس، مدرک 

سن، جنس، ) شناختی جمعیتهای های دانشگاه علوم پزشکی با ویژگیهای ارتباطی کتابداران کتابخانهبین مهارت. 1

 .رابطه وجود دارد آنان( تحصیالت و سابقه کار

شناختی جمعیتهای برحسب ویژگی های دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکتابداران کتابخانههای ارتباطی های مهارتمؤلفه مقایسه . 3جدول  

شناختی متغیرجمعیت ارتباطی های مهارتمؤلفه    F Sig              میزان تأثیر توان آماری          
 
 
 

یتجنس  
 

811/1 گوش دادن  771/1  116/1  118/1  

117/1 تنظیم عواطف  118/1  117/1  168/1  

111/1 درک پیام  870/1  117/1  111/1  

111/6 بینش  111/1  171/1  111/1  

 قاطعیت
 
 

761/1  011/1  118/1  117/1  

 
 
 سن
 

811/1 گوش دادن  816/1  176/1  111/1  

101/1 تنظیم عواطف  110/1  767/1  111/1  

071/1 درک پیام  118/1  111/1  111/1  

618/1 بینش  011/1  161/1  116/1  
 قاطعیت

 
 

111/1  110/1  111/1  711/1  

 
 
 مدرک تحصیلی
 

118/1 گوش دادن  117/1  111/1  711/1  

067/7 تنظیم عواطف  111/1  781/1  117/1  

111/1 درک پیام  168/1  110/1  118/1  

111/1 بینش  087/1  118/1  188/1  

 قاطعیت
 
 

111/1  781/1  177/1  111/1  

 
 
 
 رشته تحصیلی
 

108/1 گوش دادن  111/1  111/1  167/1  

111/1 تنظیم عواطف  181/1  117/1  107/1  

176/1 درک پیام  111/1  118/1  111/1  

170/1 بینش  688/1  116/1  181/1  

 قاطعیت
 
 

170/1  181/1  117/1  101/1  

 
 

خدمت سابقه  
 
 

611/1 گوش دادن  118/1  167/1  111/1  

711/1 تنظیم عواطف  880/1  101/1  118/1  

111/1 درک پیام  118/1  111/1  181/1  

111/1 بینش  111/1  111/1  181/1  

118/1 قاطعیت  111/1  111/1  181/1  
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مشاهده شده بین جنس و بینش، سن و تنظیم عواطف، مدرک تحصیلی و تنظیم عواطف در  F، 1های جدول براساس یافته

های دانشگاه علوم پزشکی کتابداران کتابخانه های ارتباطیهای مهارتمؤلفهمعنادار بوده، ولی بین میانگین بقیه   10/1pسطح 

 .تفاوت معناداری مشاهده نشده استآنها  خدمتو سابقه  لیرشته تحصی، یتحصیلسن، جنس، مدرک برحسب  اصفهان

بین  ارتباط معناداری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  نشان داد که (MANOVA)آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 

های مهارتهای مؤلفهولی بین میانگین بقیه  وجود داردجنس و بینش، سن و تنظیم عواطف، مدرک تحصیلی و تنظیم عواطف 

و سابقه  رشته تحصیلی، یتحصیلسن، جنس، مدرک برحسب  های دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکتابداران کتابخانه ارتباطی

 .تفاوت معناداری مشاهده نشده استآنها  خدمت

اصفهان بر حسب مدرک تحصیلیهای ارتباطی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مهارتمقایسه زوجی اختالف میانگین وانحراف معیار  . 4جدول  

 sig انحراف معیار اختالف میانگین مدرک تحصیلی های ارتباطی های مهارتمؤلفه

-1111/1 دیپلم  کارشناس    تنظیم عواطف  10708/1  111/1  

در سطح  مدرک تحصیلیحسب بر تنظیم عواطف دهد که اختالف میانگیننشان می 7جدول مندرج در  LSDنتایج آزمون 

10/1p  کتابداران با مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسیدر  تنظیم عواطفکه طوریمعنادار بوده است، به 

 .بوده است

جنسیتهای ارتباطی کتابداران دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر حسب مهارتمقایسه زوجی اختالف میانگین وانحراف معیار  . 5جدول  

ارتباطی های مهارتهای مؤلفه  Sig انحراف معیار اختالف میانگین جنسیت 

زن-مرد قاطعیت در دانشگاه اصفهان  110/1  171/1  11/1  

زن-مرد بینش در دانشگاه علوم پزشکی  161/1  107/1  17/1  

معنادار بوده  10/1pدهد که اختالف میانگین قاطعیت و بینش بر حسب جنسیت در سطح نشان می  LSDنتایج آزمون 

 قاطعیت و بینش در کتابداران با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده است. کهطوریاست، به

های ارتباطی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب سنمهارتمقایسه زوجی اختالف میانگین وانحراف معیار  . 6جدول  

هاای  های مهاارت مؤلفه

 ارتباطی
 Sig انحراف معیار اختالف میانگین جنسیت

11تا16-71تا16گروه سنی   تنظیم عواطف  16/1  178/1  111/1  
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معنادار بوده  10/1pدهد که اختالف میانگین تنظیم عواطف بر حسب سن در سطح نشان می LSDنتایج آزمون      

 سال بوده است. 11تا  16سال بیشتر از کتابداران با گروه سنی  71تا  16تنطیم عواطف در کتابداران گروه سنی  کهطوریاست، به

 گیری بحث و نتیجه

های ارتباطی در دانشگاه اصفهان و همچنین در دانشگاه ابعاد مهارت کلیههای ارتباطی و که میانگین مهارت ها نشان دادیافته

آن است که کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم  دهنده نشاناست که   سطح متوسط بودهاز  بیشترعلوم پزشکی اصفهان 

مبنی بر  (1161) های امینیهای پژوهش در این قسمت با یافتهای برخوردار هستند. یافتههای ارتباطی قویپزشکی اصفهان از مهارت

های ارتباطی رسد مهارت، همخوانی دارد که به نظر میهای عمومی شهر اصفهاننههای ارتباطی کتابداران کتابخامهارت بودن قوی

های الزم را در زمان تحصیل طی گذراندن واحد درسی اصول کار باالی کتابداران به این علت باشد که کتابداران قبالً آموزش

ی کارشناسی ارشد دیده باشند. همچنین دوره های درسی مربوط به مدیریت دردر واحد ،ی کارشناسی و همچنینمرجع در دوره

دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی برای کتابداران های ارتباطی در هایی با عنوان کارگاه بهبود مهارتبعضی اوقات کارگاه

 & Mills)، میلز و لودوگ  Mcnish, ,2005) (Gosine-Boodoo &گوسین بودو و مکنیش تدارک دیده شده است.

Lodog, 2006)   و گیرولیموز و کونزتا(Gerolimos & Konsta, 2008)  ارتباطی از  های مهارتکنند که  اظهار می

ارتباطی مناسب قادر نخواهند بود  های مهارت. کتابداران بدون داشتن شود میعناصر اساسی و مهم برای کتابداران محسوب 

  اظهار Kakirman, 2012)(. همچنین کاکرمن )Yusuf, 2001نیازهای اطالعاتی کاربران را شناسایی و برآورده کنند )

 ارتباطی به افزایش رضایت شغلی کتابدران خواهد انجامید.  های مهارتتوجه مدیران به  کند می

 بین جنس و مؤلفه قاطعیت وجود دارد، ولی بین میانگین بقیه  ارتباط معناداریدر دانشگاه اصفهان،  ها نشان داد کهیافته

و  رشته تحصیلی، یتحصیلسن، جنس، مدرک برحسب  های دانشگاه اصفهانکتابداران کتابخانه های ارتباطیهای مهارتمؤلفه

های کالمی مبنی بر این که بین مهارت (1161) های امینیها با یافتههاین یافت .تفاوت معناداری مشاهده نشده استآنها  خدمتسابقه 

شناختی )سن، جنس، مدرک، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و سازمان مادر( های جمعیتکالمی کتابداران بر اساس ویژگیو غیر

های های جنسیتی در مهارتتمبنی بر این که تفاو (1111) یوسف تفاوت معناداری وجود ندارد، همخوانی دارد و با پژوهش

های ارتباطی در بین  ( نیز حکایت از باالبودن سطح مهارت1111های رضایی و دیگران ) یافته مغایر است. دار نیستند،ارتباطی معنا

 پزشکان زن بوده است.

، وجود داردبین جنس و بینش، سن و تنظیم عواطف، مدرک تحصیلی و تنظیم عواطف  ارتباط معناداری  نشان داد که هایافته

و سابقه  رشته تحصیلی، یتحصیلسن، جنس، مدرک کتابداران برحسب  های ارتباطیهای مهارتمؤلفهولی بین میانگین بقیه 
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قاطعیت و بینش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی  کهطوریتفاوت معناداری مشاهده نشده است بهآنها  خدمت

سال بیشتر از  71تا  16تنطیم عواطف در کتابداران گروه سنی  اصفهان با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده است و

در سطح  مدرک تحصیلیحسب بر عواطف تنظیم و همینطور اختالف میانگینسال بوده است  11تا  16کتابداران با گروه سنی 

10/1p  کتابداران با مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسیدر  تنظیم عواطفطوری که معنادار بوده است، به 

 .بوده است

 های پژوهشپیشنهاد

و یکی از ملزومات خدمت مناسب کتابداران، با توجه به اینکه محیط کار کتابخانه بر پایه خدمت به کاربر بنا شده،  -

ها در های ارتباطی به عنوان معیاری در استخدام کتابخانهمفید خواهد بود که مهارت از این رو،های ارتباطی سطح باال است؛ مهارت

 تری برای این پست انتخاب شوند. نظر گرفته شود تا افراد شایسته

شود و کتابداران مشغول در این کتابخانه به نوعی ویترین کتابخانه محسوب میکه بخش امانت و مرجع با توجه به آن -

رسانی، راهنمایی مراجعین، برآوردن نیازهای اطالعاتی آنها و همچنین تشویق مراجعین برای ها نقش بسیار زیادی در اطالعقسمت

ها انتخاب شوند که از سطح برای این پست ها کتابخانهر شود افرادی از بین کتابداران موجود دمراجعات بعدی را دارند، پیشنهاد می

 های ارتباطی برخوردار باشند.مطلوب مهارت

های دیگر دانشگاه که ارتباط زیادی با مراجعین دارند، هایی با این موضوع در بخششود پژوهشهمینطور پیشنهاد می  -

 .انجام گیرد

های تهیه الگو برای آموزش مهارت تای کتابداران شناسایی شود های ارتباطدر پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر مهارت  -

 .ارتباطی بهتر میسر شود

های عمومی، ملی، ها مثل کتابخانههای مشابه در سایر کتابخانهشود پژوهشنتایج پژوهش پیشنهاد می تعمیم جهت  -

 آموزشگاهی و... انجام شود. 

 منابع

. کارشناسی ارشد نامه پایان .های عمومی شهر اصفهانارتباطی کتابداران کتابخانههای ارزیابی مهارت(. 1161امینی، اکرم )

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.

های (. رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: مورد پژوهی کتابخانه1161زاده، وحید )الحوائجی، فهیمه؛ آقا کیشی باب

 .17-11: (11) 1 . یشناس . فصلنامه دانشدانشگاهی شهرستان تبریز
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 ققنوس.: تهران. اصول وتکنیک های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران. (1168باستانی، قادر )

های : دفتر پژوهشتهران .ترجمه محمد اعرابی و داودایزدی .مدیریت ارتباطات(. 1161برکو، ری ام؛ ولوین آ؛ دارلین آر )

 فرهنگی.

 تهران: انتشارات مهتاب. ترجمه مهرداد فیروزبخت. .فردی (. ارتباطات میا.ن1111تی وود، جولیا )

آموزان و های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش(. بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت1166مهدی )محمد ،چاری، مسعود؛ فداکارحسین

 .68-16: (10)18 .دانشور رفتار دانشجویان. 

 :(11) 8دو ماهنامه گشت و گذار، های ارتباط غیرکالمی در راهنمای گردشگران. (. فنون و مهارت1111حسینی، صادق )

 16- 70. 

آستان : مشهد .یابی از منابع کتابخانهفنون پرسش کاوی و پاسخ: مبانی مرجع (.1111زاده عبدالحمید )دیانی، محمد حسین؛ معرف

 .قدس رضوی

ارتباطی پزشکان با بیماران و نگرش پزشکان نسبت به  های مهارت(. عملکرد 1111رضایی، ریتا؛ حسینی، جلیل؛ والیی، ناصر )

 .18-11(: 18) 7فیض، آن. 

تهران:  ترجمه خشایار بیگی.. های اجتماعی در ارتباطات میان فردیمهارت(. 1167).هارجی، اون؛ ساندرز، ک؛ دیکسون، د

 رشد.
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