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                                                       فصلنامه 

  ها و خدمات اطالعاتینظام          

.13-22، ص ص 94تابستان و پائیز  ، 16و   15، پیاپی4و  3م، شماره چهارسال       

 

 

های فردی کتابداران های ارتباطی و ویژگیرابطه بین میزان مهارت

        مازندران استان  های عمومی   کتابخانه

 

 سلما کشاورزیان
 

 بهشتی، تهران شناسی، دانشگاه شهید دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش

 سکینه خاتون مهدوی

 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی و رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان نكا، مازندران 

 سودابه شاپوری
 استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن مازندران

 4/8/4331تاریخ پذیرش:                          5/3/4331تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
های   های فردی کتابداران کتابخانه  های ارتباطی و ویژگی  رابطه میان میزان مهارت شناساییپژوهش حاضر به منظور  هدف:

                                    است.  اجرا شده        استان مازندران عمومی 

های عمومی استان مازندران  را تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه جامعه پژوهشپژوهش حاضر از نوع همبستگی است.  روش:

سوالی  41پرسشنامه ی دهند و از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار گردآوری اطالعات  تشكیل می 4931در سال 

روایی آن توسط اساتید و متخصصان مورد تایید  4911دجزی در سال و بر اساس پژوهش بهزا های ارتباطی بارتون است تمهار

ضریب همبستگی  های آماری   آزمون ازو با استقاده   SPSSنرم افزار ها با  دادهذکر گردیده است.   61/0و ضریب  پایایی آن  

            تجزیه و تحلیل گردیده است.   مجذور کای پیرسون و 

کتابداران ، جنسیت، سابقه خدمت   با سن     های ارتباطی    میزان مهارت   میان که دهد   می های پژوهش نشان   یافته        ها:  یافته

و رشته تحصیلی   های ارتباطی با سطح تحصیالت  میزان مهارت  میان اما   دارد ن وجود   ی های عمومی رابطه معنادار  کتابخانه

                                                           . رابطه معناداری وجود داردهای عمومی   کتابخانه کتابداران  

  افراد نسبت به شناسایی  های عمومی    کتابخانه             نیروی انسانی در تواند در هنگام استخدام   می های این پژوهش   یافته گیری: نتیجه 

های   کتابخانه های ارتباطی در   مهارت های موجود در حوزه   ضعف کمک نماید و نیز با شناسایی  های ارتباطی باال  مهارت با 

خدمات به  ارائه   های آموزشی فراهم آورد تا کتابداران در   کارگاه    یق  ها از طر  مهارت عمومی زمینه را برای رشد و ترقی این 

                                                                                                                                 ی ارتباطی خود را ببرند و در مراجعه مجدد کاربر بهترین روش ارتباط را اتخاذ نمایند. ها  مهارت مندی از   بهره      کاربران نهایت 

                                              . های عمومی  تابخانهک های ارتباطی، کتابداران،   تراهم :اه کلیدواژه

                                                            

Salmak1351@gmail.com   نویسنده رابط: .
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 مقدمه

ها وجود داشته است. غنا، پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به   ارتباط بین افراد و گروه ،از همان ابتدای زندگی اجتماعی

یافتن و پیچیدگی امور اجتماعی و  وسعتارتباطات مردم آن بستگی دارد و این واقعیت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است. با 

ی امروزی هر   جامعه     ها شكل گرفتند، ضرورت برقراری روابط مؤثر بیشتر از گذشته به میان آمد. با این اوصاف در   سازمان زمانی که 

 )ابزاری،  خود قرار دارددر ارتباط تعاملی با محیط   ، سازمانی گذشته از کوچكی یا بزرگی، خدماتی یا تولیدی، خصوصی یا دولتی

، ارتباطات به ها هدایت هر کاری نیاز به دادن پیام است و بستر انتقال پیامدر یافته، به ارتباطات نیاز دارد و  (. هر فعالیت سازمان4910

ها به عنوان یک سازمان زمانی موفق هستند که دارای   کتابخانه رسد   در این بین به نظر می (.4911 )مقیمی، صورت گسترده است

 یاه از مهارتآگاهانه استفاده  بنابراین اساس   .باشند کتابدارانی با شناخت و درک کامل از ارزش و تاثیر ارتباطات مناسب وخوب 

                                                          مگیری را ایفا نماید.کتابخانه نقش چشهای خدمات   فرایند  تواند در  یم ،شخب رثا یطابترا یوگلا رارقتسا و یطابترا

ما همه روزه با روند ارتباط در زندگی خود سروکار داریم. در زندگی شخصی یا کاری خود گاهی دارای تعامالت بسیار 

-هایمان را بهتر به مرحله اجرا مینیم، مسئوولیتکنیم. هر چه بهتر با دیگران رابطه برقرار کخوبی بوده و گاهی ناشیانه عمل می

 )برکو   نمایم  تر عمل می درنتیجه در حرفه خود موفق گذاریم،
، خواسته یا  ای از ارتباطات  مجموعه(. یک ارتباط ساده یا 4911 ،4

و متجلی    نیازها، کسب نتایج  شده یا اتفاقی، فعال یا منفعل به هر حال یكی از ابزارهای کلیدی ارضای تعیین ناخواسته، از پیش

 های رفتاری در حین سادگی بسیار بغرنج به نظر  ماهیت کار کتابداری در مقوله(. در این میان، 4916 )قنادی، ساختن اهداف است

ا دارا باشد تا در های ارتباطی مهمترین ویژگی است که هر کتابدار باید آن ر  مهارت   نیاز به برخورداری از  رسد   می به نظر  رسد.  می

 اه شناخت و درک این مهارتدر واقع   های فردی خود آن را تقویت نموده وبه صورت آگاهانه از آن استفاده نماید.     کنار ویژگی

ارتباطات  رسد   میدر این بین به نظر    .    نشان دهند   های مناسبی را       عكس العمل   ، های مختلف  موقعیت گردد که کتابداران در   یم بجوم

های ارتباطی او هماهنگی کاملی   های فردی کتابدار ومهارت  ویژگی ها نیز زمانی بیشترین پیشرفت را خواهد داشت که بین   کتابخانه 

توان برخی از آنها را             های فردی مختلف نشان از نقاط  قوت و ضعف افراد است که می     ویژگی    از طرف دیگر،     وجود داشته باشد.

های برتری خود نسبت به   مزیت       تواند از   می   کند،   می      در طی دوران زندگی بهبود بخشید. هر فرد با توجه به نقشی که در جامعه ایفا 

وتی هستند. سن، جنسیت، های فردی متفا  ویژگی ها دارای   کتابخانه دیگران بهره ببرد. کتابداران نیز به عنوان نیروی انسانی در 

رسد، اهمیت مسئله در این  می توان به آن اشاره کرد. به نظر  می    که      هستند های فردی   ویژگی تحصیالت، سابقه خدمت و... از جمله 

هداف شغلی مورد است که بدانیم هر کتابدار در محیط کار خود باید زمینه را برای برقراری ارتباط مناسب فراهم آورد تا بتواند به ا

های ارتباطی کتابداران بسیار مهم و ضروری   های فردی و آگاهی از مهارت  ویژگی نظر خود دست یابد. در این راستا توجه به سطح 

ی علوم کتابداری و   حوزه پذیرفته در  های صورت  پژوهش چه تاکنون بیان شده است، در بین  نماید. عالوه بر آن  می   جلوه 

به   با سایر عوامل کلیدی   های ارتباطی   مهارت ی   رابطه                      و در مورد رسانی مبحث روانشناسی افراد بسیار کم مورد توجه است  اطالع

های ارتباطی در   ای که نقش مهارت  ویژه  با توجه به اهمیت     صورت خاص و ویژه، تاکنون هیچ پژوهشی صورت نپذیرفته است. 

ترشدن این نكته که ارتباطات مناسب در یک کتابخانه چه تاثیری در ارائه خدمات دارا  گی فردی و عمومی دارد و برای روشنزند

های ارتباطی   مهارت  میزان    ی بین   رابطه     بنابراین اساس پژوهش حاضر   رسد. باشد، پژوهش در این زمینه الزم و ضروری به نظر می می

                                                                                                                                                                                                                                                                              داده است.را مورد مطالعه قرار  سابقه خدمت، سطح تحصیالت و رشته تحصیلی( ، جنسیت، سن ردی )ی فها ویژگی با 

                                                            
1. Berkev 
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             یطابترا یاه مهارت

کند و قابلیت برقراری   می   ای از رفتارهاست که کیفیت ارتباط شخص با شخص دیگر را مشخص   های ارتباطی مجموعه مهارت

بودن در وی  و احساسات دیگران است تا با دریافت پاسخ مطلوب و ایجاد ارتباط از سوی دیگران خوی اجتماعیارتباط با عقاید 

ی وسیعی از آشنایان را به دور خود دارند و   های اجتماعی معموالً دایره  (. افراد برخوردار از این مهارت4916)نعیم،    پرورش یابد

،   )گلمن استعدادها برای ایجاد تفهیم و رابطه نزدیک هستند ی مشترک با افراد مختلف وها دارای شم قوی برای پیداکردن زمینه

 دهند که با دیگران ارتباط مناسب برقرار نماید، احساسات دیگران را برانگیزد و های ارتباطی به فرد امكان می  (. مهارت4919

به دیگران اطمینان  افراد را قانع نموده وبر آنان تاثیر بگذارد و های صمیمانه پیشرفت کند،  بخش آنان واقع شود، در ارتباط الهام

کنند   های ارتباطی را به عنوان وسیله ارتباط میان فرد و محیط تعریف می و همكاران مهارت  (. اشنایدر4911)نشتاحسینی،    خاطر دهد

ن به عنوان بحث مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده و معتقدند که این وسیله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده وسالم با همساال

                                                                                       . (Schneider,1985  )    شود  می واقع 

                      های ارتباطی  مهارت    های   مولفه

ارتباطات انسانی است مبتنی بر اصوات گفتاری که به عنوان نمادهایی قراردادی استفاده زبان یک سیستم مهارت کالمی: 

وسیله بشر ساخته شده و هر یک نشانگر یک عمل  کلمات به  (.4911)برکو،    هاست  شود. زبان یكی از ابزارهای رمزگذاری پیام  می

ترین واحدهای رفتار  احد گفتارهایی متصل هستند. آنها کوچکبخشد. از دیدگاه واقعی و عملی، کلمات و بوده و به آن هستی می

                                     (.4913)کولتنر،   شوند  شفاهی و کوچكترین حامل معنی محسوب می

ها،  به گوشدادن  ها برای خوب گوش  انسان رود .   می ای است که از محدودة گوش فراتر   دادن  فرایند پیچیده شنود موثر: گوش

های متعدد اطراف   ی آن از محرک وسیله دادن ، یک فرایند انتخابی است که به (. گوش4963،    )وود     ذهن و قلب خود متكی هستند

دادن موثر عبارت است از فرایندی  (. گوش4913کولتنر،   )    گزینیم  برمی خود آنهایی را که با نیازها و اهداف ما سازگارتر هستند ، 

                                            (.Verderber,1998  )  باشد که اساس اجزای ارتباط است  آوردن و پاسخ دهی می فعال که شامل توجه، درک، ارزیابی، به خاطر

گوید   می کند و در پاسخ   می ، برقراری ارتباط را اعالم   ی پیام  بازخورد:  بازخورد فرایندی است که از طریق آن دریافت کننده

کننده در  شده معنا یافت، دریافت پس از این که پیام دریافت (.Schermerborn,1993   )   کند  می  نه احساس  پیام اصلی را چگو

 ای  تواند یک واکنش کالمی یا غیرکالمی یا مجموعه شود، می گیرد. این پاسخ که بازخورد نامیده می موقعیت پاسخگویی قرار می

بخشد و این موجب درک بیشتر  کند و آن را تداوم می  (. بازخورد فرایند ارتباطات را دوطرفه می4911  )برکو،   از هر دو باشد

                                                  (.4919و مهربان،    )مرتضوی    شود  می فرستنده و گیرنده 

                یطابترا یاه اهمیت مهارت

های ارتباطی و نقش آن به عنوان یكی از مهمترین پیامدهای فرایند آموزش وتعلیم وتربیت، ارزیابی این  به دلیل اهمیت مهارت

 مزال یاه . آموزش برای کسب مهارت(Gresham,1987) ها به نحو روزافزونی در کانون توجه محققان قرار گرفته است مهارت

 و دنلغاش دارفا یخرب .4 :زا دنترابع هک تسا تیمها یاراد دعب راهچ زا و دراد ریذپانزیرگ یترورض وگتفگ و طابترا یرارقرب رد

های   هفلوم زا یكی هدنزاس طابترا یرارقرب رد یناوتان .2 .راجتو ناملعم ،ناكشزپ ،ناریدم دننام دراد یصاخ تیمها اهنآ طابترا هوحن

یكی از مشكالتی که اغلب افراد مبتال به اختالالت هیجانی و رفتاری از آن شكایت ی روانی است.    ها  ناراحتی اساسی اختالالت و 

یابد که در امور شغلی، اجتماعی،   می  موفقیت هر فردی در زندگی در قالب رسیدن به اهدافی معنا   . 9   دارند، این مسئله است.

های آن ارتباطات   مولفه رسیدن به این اهداف در بافت جامعه انسانی محقق است که یكی از  خانوادگی و شخصی تعیین کرده است.

                                                          یكی از لوازم موفقیت در مفهومی کلی به توانایی فرد در برقراری ارتباطات اثر بخش و کارآمد بستگی دارد.   . 1  است.
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                              ها  هناخباتک رد یطابترا یاه ه مهارتجایگا

نمایند، مستلزم  می ارائه ها ای فراگیر دارد. بسیاری از خدماتی که کتابخانه  گستره نی رسا اطالعها و مراکز   خدمات کتابخانه

یافتن اهداف  عنوان نیروی انسانی فعال نقش مؤثری در تحقق(. در این راستا کتابداران به 4911    ارتباط کتابدار با افراد است )فتاحی،

 ها نسبت به برقراری ارتباط مناسب و  کتابخانه   باشند. نكته اینجاست که هر چه توان نیروی انسانی موجود در  می ها دارا  کتابخانه  

مهمی از ارتباطات یک کتابخانه متوجه کتابداران  گردد. از این رو سهم  می کارآمد بیشتر باشد، امكان ارائه خدمات بهتر نیز فراهم 

های ارتباطی   مهارت کنند باید از   می های مختلف کتابخانه ایفا   کتابداران با توجه به نقشی که در بخش   (.4913    آن است )عباسی،

ی باز مرجع   مصاحبه العاتی است که در ترین نقش کتابداران، پیوند بین نیازهای کاربران ومنابع اط  مهم باالیی برخوردار باشند. 

ها و ادارات   عالوه بر این، کتابدار در محیط سازمان از یک سو با مدیران بخش (.      4911        شود )رهادوست،  می وارتباط با کاربر محقق 

اط دارد. کتابداران همچنین در ارتباط تر ارتب  پایین از سوی دیگر با همكاران خود در سطوح باالتر، مساوی یا  و   مختلف سازمانی

های   فعالیت توانند   می     مساجد هستند که  یی مانند مدارس وها های پشتیبان )مانند ناشران وکارگزاران( یا سازمان  سازمان مداوم با 

کتابداران که بتوانند از طریق مناسب از سوی  در چنین شرایطی ارتباطات صحیح و (.4913     )عباسی، مكمل داشته باشند  مشترک و

آن به اهداف سازمانی خود دست یابند از اهمیت بیشتری برخوردار بوده والزم است مقدماتی فراهم گردد تا فرایند برقراری ارتباط 

ناسایی سطح بهتر فراهم آورد. نیز با ش های ارتباطی در هر فرد بهبود یافته و زمینه را برای ارائه خدمات برتر و با تقویت مهارت

مناسب چه  ارتباطات صحیح و ی  ِ زمینه توان   می  ، های ارتباطی کتابداران و توزیع نیروی انسانی کارآمد در هر بخش کتابخانه  مهارت

                                                                                                                                          .نمودفراهم را  در درون سازمان وچه برون از آن 

 پیشینه پژوهش

 مورد اطالعاتی  منابع   آوری  فراهم در مهمی نقش دانش و اصلی اطالعات مخازن عنوان  به   رسانی  اطالع مراکز  و   ها  کتابخانه

 که معنی بدین افزاید؛می رسانی اطالع مراکز  و   ها  کتابخانه سودمندی بر جامعه با ارتباط  برقراری   های  شیوه .دارند جامعه نیاز

 مناسب فضایی در که بود خواهد ثمر مثمر کننده استفاده برای صورتی در تنها اطالعاتی  منابع   ترین  مناسب و  بهترین   آوری  فراهم

 کار به کننده مراجعه با ارتباط برقراری در مناسب فضای ایجاد برای کتابخانه  که   هایی  روش .گیرد قرار کننده استفاده اختیار در

 شده گرفته کار به یها روش انواع بررسی هدف با هاییشپژوه انجام    کند  می ایفا مهمی نقش مراکز این موفقیت  در   گیرد،  می

ثر مؤ کتابخانه ارتباطاتی عملكرد بهبود در غیره و جامعه با مؤثر  ارتباط   های  محدودیت و موانع شناسایی ارتباط، برقراری برای

 و مرور شده، انجام کشور داخل و خارج در رابطه این در که هاییپژوهش بخش این در رو، این از (.4939بود )رهنما،  خواهد

                                                                                         .شد خواهد تحلیل

 موفقیت بر مؤثر عوامل« عنوان دورانس تحت را کاربر و کتابدار میان ارتباط زمینة  در   ها  پژوهش    ترین  مرتبط از یكی

 بررسی به وی  (.Durrance,1995) داد انجام »؟کتابدار مؤثرند به کاربر مجدد مراجعة در عواملی چه :مرجع خدمات

یابد.  می افزایش کتابخانه به کاربران دوبارة مراجعة احتمال ران،کتابدا در آنها مشاهدة صورت در که پرداخت ارتباطی رفتارهای

 و مؤثر دادن گوش قدرت داشتن عمومی، سؤاالت مناسب کارگیری به کتابدار، پذیربودن دسترس: از بودند عبارت رفتارهااین 

 برای امن محیطی ایجاد بر تأثیرگذار عوامل عنوان به عوامل این .کاربران اطالعاتی نیازهای نمودن  مرتفع   به   کتابدار   مندی  عالقه

                      .شدند شناخته نیز کاربران

صورت  کشور ایاالت متحده آمریكا در"مهارت در بازاریابی: تحلیلی بر مهارتهای کتابداران آمریكایی"با عنوان  یپژوهش

های کتابداری مدرن بوده و کتابدارانی که دارای  های ارتباطی یكی از مهمترین مهارت مهارتتایج نشان داد گرفته است که ن

عمومی از خود  ی ها تری در مقایسه با سایرین در کتابخانه  مناسب های   تحصیالت در رشته علم اطالعات و کتابداری هستند توانایی

                                     (.Michalis and et al,2015  )   گذارند به نمایش می
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  های عمومی استان اصفهان انجام داده است که  کتابداران کتابخانههای ارتباطی  مهارتبا هدف ارزیابی پژوهشی  (4913) امینی

های کالمی و غیرکالمی کتابداران بر اساس سن، جنسیت، مدرک، سنوات خدمت، سازمان  مهارت  بین نتایج پژوهش نشان داد 

های کالمی کتابداران و بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد. به   تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین مهارت مادر

                                  کتابداری نمره باالتری کسب کردند. های غیر دادن فارغ التحصیالن رشته این صورت که در خرده مهارت گوش

 های  کتابخانه کتابداران در شناختی جمعیت ویژگیهای با آنها ارتباط و ارتباطی های مهارت هایمؤلفه میانگین مقایسه و تعیین

های ارتباطی پرداخته است پژوهش دیگری است که به مقوله مهارت اصفهان پزشكی علوم دانشگاه و اصفهان  دانشگاه 

 از اصفهان پزشكی علوم دانشگاه و اصفهان دانشگاه کتابداران که داد نشانهای این پژوهش یافته(. 4934و همكاران،    ریزی  )اشرفی

 مولع هاگشناد و ناهفصا هاگشناد نارادباتک رد شنیب و تیعطاق یاههفلؤم و دنتسه رادروخرب یبولطم تبسن هب یطابترا یاه مهارت

 ات 83 ینس هورگ نارادباتک رد فطاوع میطنت و هدوب نز تیسنج اب نارادباتک زا رتشیب درم تیسنج اب نارادباتک رد ناهفصا یكشزپ

 یسررب دروم نارادباتک یطابترا یاه تراهم یاههفلؤم یسررب .تسا هدوب لاس 69 ات 14 ینس هورگ اب نارادباتک زا رتشیب لاس 74

 و تیسنج اب شنیب و تیعطاق یاههفلؤم نیب یراد ینعم طابترا و هدوب رتالاب طسوتم حطس زا یاههفلؤم همه نیگنایم هک داد ناشن

                                                    .دراد دوجو یلیصحت کردم و نس اب فطاوع میظنت نیب روطنیمه

حاصل نتایج  است و  شده  های ارتباطی کتابداران و شناسایی عوامل موثر برآن پرداخته   در پژوهشی  به بررسی وضعیت مهارت

ی  های ارتباطی رابطه از آن نشان داد که بین متغیرهای میزان تحصیالت و تجربه  کتابداران و میزان برخورداری آنان از مهارت

                              (. 4939معناداری وجود ندارد )رهنما، 

 هدش یقلت مهم یریغتم ناونع هب یطابترا یاه مهارت که فتگر نتیجه چنین توانمی شده انجام های پژوهش   نتایج   و   ها  یافته طبق

 تیمها زا یطابترا یاه تراهم ،دشاب رادروخرب نآ زا دیاب یمومع هناخباتک رادباتک هک ییاهیگژیو و اهتراهم نیب رد و تسا

 یبوخ حطس رد یطابترا یاه تراهم یریگراک هب نازیم رظن زا یمومع یاه هناخباتک نارادباتک،نینچمه .دنتسه رادروخرب یرتشیب

 هتشر ،کردم ،سنج ،نس( یتخانش تیعمج یاه یگژیو ساسا رب نارادباتک یمالکریغ و یمالک یاه مهارت بین                         و دنراد رارق

 هتشر بسح رب نارادباتک یمالک یاه تراهم نیب اما ،درادن دوجو یرادانعم توافت )ردام نامزاس و ،تمدخ هقباس ،یلیصحت

 هتفرگ ماجنا جراخ و لخاد رد هک هتشذگ یاه شهوژپ زا لصاح رورم هب هجوت اب ،اهتنا رد .دش هدهاشم یرادانعم توافت یلیصحت

 یلیخ دشاب هدرک یبایزرا ار نیعجارم هب رتهب تامدخ هئارا یارب ،نارادباتک یطابترا یاه مهارت هایی که پژوهش   که   گفت   توان  یم

 کاربران، به بهتر خدمات ارائه برای رسانان اطالع و کتابداران ارتباطی های  مهارت   ارزیابی   که   رسد  یم رظن هب ،هتفرگ تروص کدنا

 یاهیگژیو اب اهنآ طابترا نییعت و یطابترا یاه مهارت بررسی به پژوهش این در  ما   که   بیشتری دارد   های  پژوهش به نیاز

عمومی استان مازندران    های  هناخباتک نارادباتک رد )تمدخ هقباس و یلیصحت کردم ،یلیصحت هتشر ،سنج ،نس( یتخانش تیعمج

                                                                                                                                                                                   پردازیم.  می  

 ی پژوهشها  فرضیه

                                          داری وجود دارد.  معنی ی   رابطه             های عمومی   کتابخانه های ارتباطی و سن کتابداران   بین میزان مهارت. 4

                                                      داری وجود دارد.  معنی ی   رابطه های عمومی   کتابخانه های ارتباطی و جنسیت کتابداران   بین میزان مهارت. 2 

                                                      داری وجود دارد.  معنی ی   رابطه های عمومی   کتابخانه های ارتباطی و سابقه خدمت کتابداران   بین میزان مهارت. 9 

                                                      داری وجود دارد.  معنی ی   رابطه های عمومی   کتابخانه های ارتباطی و میزان تحصیالت کتابداران   بین میزان مهارت. 1 

                                                      داری وجود دارد.  معنی ی   رابطه  های عمومی  کتابخانه های ارتباطی و رشته تحصیلی کتابداران   بین میزان مهارت. 1 
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 روش پژوهش

استفاده شده  همبستگی  شرایط موجود اجرایی انتخاب شده، از روش  های تحقیق و  در پژوهش حاضر با توجه به اهداف، فرضیه

کتابدار نهادی داردکه به همین تعداد پرسشنامه در قالب چاپی تهیه و در بین  411کتابخانه عمومی استان مازندران تعداد  61  است.

برای  ها قرار گرفته است.   آوری و اساس تجزیه و تحلیل داده پرسشنامه تكمیل، جمع 421کتابداران توزیع شده است که تعداد 

، استفاده گردیده  ابداع شده ( 4330بارتون جی. ای ) وسط که ت "های ارتباطی  مهارت  "  استاندارد  آوری اطالعات از پرسشنامه  جمع 

های ارتباطی که این مهارت    نماید.  سوال آن یک مهارت را سنجش می 1سوال تشكیل شده است که هر  41است. این پرسشنامه از 

به صورت  ها ، پاسخ نامه ها دادهی آور پس از جمع عبارتند از: مهارت کالمی، شنود مؤثر و بازخور. گویدنامه به آن پاسخ میپرسش

گذاری، ابتدا فراوانی و  جداگانه توسط محقق بررسی و برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار اس. پی. اس. اس گردید. پس از نمره

پیرسون برای متغیرهای کمی و آزمون  همبستگی  ها گرفته شد. سپس برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون   درصد از تمامی داده

های  های ارتباطی با ویژگی ( طی پژوهشی ارتباط بین مهارت4911بهزادجزی ) برای متغیرهای کیفی استفاده شد. مجذور کای 

را مورد بررسی قرار داده که از  4911-11های مختلف تحصیلی شهر اصفهان در سال تحصیلی  شخصیتی مدیران مدارس دوره

( استفاده نموده است که روایی آن توسط اساتید و متخصصان 4330)    های ارتباطی ابداع شده توسط جی بارتون  مهارت ی   پرسشنامه

                                                         ذکر گردیده است. 61/0   تایید و پایایی آن 

               های پژوهش  یافته

                                         .ی معناداری وجود دارد  رابطه های عمومی استان مازندران   کتابخانه های ارتباطی و سن کتابداران   میزان مهارتبین  .3فرضیه

            . سن  – های ارتباطی   مهارت ضریب همبستگی پیرسون. آزمون 3جدول

های ارتباطی مهارت سن   

همبستگی پیرسونضریب  4 0.411  

 سطح معناداری  0.906

 تعداد کل 421 421

های ارتباطی و سن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس مشاهدات   جهت بررسی ارتباط بین مهارت 

این مقدار است که  906/0برابر  محاسبه شده  pاز آنجایی که مقدار  بدست آمده است.  0/ 411 مقدار ضریب همبستگی برابر 

توان نتیجه گرفت که بنابراین می شود.بر این اساس فرض صفر تأیید و فرض پژوهش رد می است، %1 معناداریتر از سطح  بزرگ

                   معناداری وجود ندارد. ی  رابطه های ارتباطی و سن   بین مهارت

                            های عمومی رابطه معناداری وجود دارد.  کتابخانه های ارتباطی و جنسیت کتابداران   بین میزان مهارت .2فرضیه 

        . جنسیت   – های ارتباطی   مهارت . آزمون مجذور کای2جدول

P ارزش   کای مجذورآماره  درجه آزادی    

0.130 2 0.614a مجذور کای 

 تعداد کل  421

 2با  614/0های ارتباطی و جنسیت نشان داد مقدار آماره آن برابر   مجذور کای جهت بررسی ارتباط بین مهارت نتایج آزمون 

توان ادعا کرد   باشد، بنابراین می درصد می 1است که بزرگتر از سطح خطای  130/0برابر    p درجه آزادی بدست آمده است. ارزش 

                         ی و جنسیت وجود ندارد.های ارتباط  مهارت   رابطه معناداری بین 
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                            های عمومی رابطه معناداری وجود دارد.  کتابخانه های ارتباطی و سابقه خدمت کتابداران   بین میزان مهارت .1فرضیه

.سابقه خدمت  –ی ارتباطی ها تمهار ضریب همبستگی پیرسون.آزمون 1جدول  

های ارتباطی تمهار سابقه خدمت   

 ضریب همبستگی پیرسون 4 0.011

 سطح معناداری  0.211

 تعداد کل 421 421

های ارتباطی و سابقه خدمت نشان داد که   مهارت های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در بررسی ارتباط بین   داده

% است.  1 تر از معناداری    این مقدار بزرگ است که  211/0و سطح معنی داری آزمون برابر  011/0مقدار ضریب همبستگی برابر 

و سابقه خدمت  های ارتباطی  مهارت ی معناداری بین  توان گفت رابطه  شود. پس میصفر تأیید و فرض پژوهش رد می فرضبنابراین 

                                         وجود ندارد.

                            های عمومی رابطه معناداری وجود دارد.  کتابخانه های ارتباطی و سطح تحصیالت کتابداران   بین میزان مهارت .4فرضیه

        . سطح تحصیالت   – های ارتباطی   مهارت . آزمون مجذور کای4جدول

P ارزش   کای مجذورآماره  درجه آزادی    

0.004 1 96.201a مجذور کای 

 تعداد کل  421

درجه  1با  201/96برابر  کایمجذور های ارتباطی و سطح تحصیالت نتایج نشان داد مقدار آماره  در بررسی رابطه بین مهارت

بنابراین فرض صفر  است .%01تر از سطح معناداری ( کوچکp=004/0محاسبه شده )p از آنجایی که مقدارآزادی بدست آمده و 

های ارتباطی و سطح تحصیالت کتابداران رابطه  توان گفت بین میزان مهارت -گردد. پس می  رد و فرض پژوهش تأیید می

                     معناداری وجود دارد.

                            های عمومی رابطه معناداری وجود دارد.  کتابخانه رشته تحصیلی کتابداران  های ارتباطی و  بین میزان مهارت . 5فرضیه

        .یلیرشته تحص– ی ارتباط  ی ها  مهارت ی. آزمون مجذور کا5جدول

P ارزش   کایمجذورآماره  درجه آزادی    

0.009 2 44.621a مجذورکای 

 تعداد کل  421

 2با a 621/44برابر  کای مجذور  های ارتباطی و رشته تحصیلی مشاهدات نشان داد مقدار آماره   بین مهارت جهت بررسی ارتباط

بنابراین فرض  است .%01تر از سطح معناداری( کوچکp=009/0محاسبه شده )p  از آنجایی که مقداردرجه آزادی بدست آمده و 

های ارتباطی و رشته تحصیلی کتابداران رابطه  بین میزان مهارت که توان بیان کرد   گردد. پس می  صفر رد و فرض پژوهش تأیید می

                  معناداری وجود دارد.

           گیری   بحث و نتیجه

همسو    4913که با نتایج پژوهش امینی در سال   های ارتباطی ندارد  سن نقش چندانی در مهارتنشان داد  نتایج پژوهش حاضر

مندی از نیروهای انسانی در سطح   است که تفاوت معناداری بین سن و مهارت ارتباطی مشاهده نكرده است. بنابراین در بهره
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توانند در کنار   می توان بیان کرد که افراد با سن پایین و یا باال   می  به عبارت دیگر  ها در نظر گرفتن سن آنها مهم نیست.   کتابخانه 

بخش مرجع و امانت که بیشتر ارتباطات به صورت چهره به چهره و رو در رو   های مختلف کتابخانه خصوصاً  بخش یكدیگر در 

                                                                       است، فعالیت نمایند. 

    تفاوتی ایجاد  ای عمومی به لحاظ جنسیت چندان ه  کتابخانه بكارگیری نیروی انسانی در  های پژوهش حاضرنشان داد   یافته 

 استفاده نمود. با توجه به نتایج این پژوهش  ها توان از هر دو جنسیت در استخدام نیروی مورد نیاز کتابخانه می . بدین ترتیب کند  نمی

  های مختلف  بخش زن ومرد در  کتابداران  توان عنوان کرد استفاده از   می یكی است، 4913که با نتایج پژوهش امینی در سال 

                                                          کند.  نمی تفاوتی ایجاد   کتابخانه

نمایند. به عبارتی تفكیک   های عمومی حاکی از آن است که کتابداران در یک سیستم باز فعالیت می  فضای حاکم بر کتابخانه

 یكدیگرسابقه در کنار   کم گردد افراد باسابقه و   می های مجزا در این محیط وجود ندارد. این عامل باعث   اتاق در نیروی انسانی 

های دیگران بهره ببرند. در   تجربه ی شغلی بیان نموده، از نظرات و   حوزه های خود را در   دیدگاه   عمل نمایند. نظرات و  آزادانه فكر و

های رشد و تقویت   زمینه کاهش یافته و  ی کار  سابقه از لحاظ آگاهی و تسلط بر حوزه ی بین افراد پرسابقه و کم  فاصله                                   نتیجه 

با های ارتباطی فراهم گردد. در این بین مراجعان نیز بدون توجه به مسئله سابقه خدمت، بیشتر به دنبال کتابدارانی هستند که   مهارت 

شود که کتابدارانی با   می دید و نگرش تازه به مسائل، آنان را در رفع نیازهای اطالعاتی شان یاری نمایند. در این بین گاهی مشاهده 

تواند این قدر   نمی نمایند که کتابداری با سابقه خدمت طوالنی هم   می سابقه کم در رفع نیاز اطالعاتی مراجعان چنان آگاهانه عمل 

شود به طور  می ی عمومی به وسیله همه کتابداران انجام          شده در یک کتابخانه های تعریف  فعالیت     عالوه بر این تمامی   اشد.موثر ب

بین این دو گروه کند و هم کتابداری با سابقه اندک. بدین ترتیب   می                                مثال هم کتابدار باسابقه در بخش امانت خدمات ارائه 

                                                                                                                                         ها تعریف شده است.  نههای یكسانی در حوزه کتابخا  فعالیت 

های این پژوهش، . بنابر یافتهکند می آن را تعیینسطح تحصیالت افراد یكی از عوامل مهم در ارتباطات، نقش بسزایی است که 

های ارتباطی باالتری نیز برخوردار   کتابدارانی که به لحاظ تحصیالت در مقاطع باالتری نسبت به سایرین قرار دارند از میزان مهارت

در حین تحصیل،  بنابراین اساس باید عنوان داشت افراد    . دهد  را نشان می 4939هنما در سال  که برعكس نتایج پژوهش ر  هستند

های ارتباطی را نیز   مهارت  که   بینند  می هایی را که مورد نیاز کتابداران  است در قالب دروسی مانند مصاحبه مرجع آموزش   مهارت 

های   زمینه های عمومی باعث رشد و تقویت   کتابخانه                  در نتیجه استفاده از کتابداران با تحصیالت عالیه در سطح      بخشد.    ارتقا می

گردد آگاهی افراد نسبت به   می گردد. تحصیالت باال میزان دانش را افزایش داده، موجب  می ارتباطی در درون و برون سازمان

کتابداران    عالوه بر این   عمل نمایند.شده  آنان بتوانند در تصمیمات خود به موقع،آگاهانه و حساب مسائل مختلف بیشتر شود و

های   کتابخانه امكان جذب مخاطب را برای   ، های مختلف  روش   در برخورداری از فرایند برقراری ارتباط با استفاده از    کرده  تحصیل

                                                                                                 آورند.   می عمومی فراهم 

های ارتباطی داراست، زیرا دانش آموختگان این رشته در   رشد و پیشرفت مهارت نقش بسیار مهمی درکتابداری  رشته تحصیلی

ر آموزد د گذرانند که به آنان می  می های درسی مانند اصول کار مرجع، روانشناسی عمومی و کارورزی را   طی دوران تحصیل واحد

یكی  2041های این پژوهش که با نتایج بدست آمده میكالیس و همكاران در سال   یافته .چگونه عمل نمایند برقراری ارتباطات  

ها از   رشته ی کتابداری هستند به نسبت سایر   رشته دهد کتابدارانی که دارای مدرک تحصیلی در   نشان می را این مسئله ،   است

فنون  عالوه بر این کسانی که دارای تحصیالت در رشته کتابداری هستند با اصول وتری برخوردارند.    مناسب های ارتباطی    مهارت

های مختلف یک کتابخانه آگاه هستند، با مراجع   دانند، از بخش  قوانین حاکم بر حرفه کتابداری را می این حرفه آشنایی دارند، 

خدمات بهتر در بخش مرجع آشنایی دارند و در نتیجه مهارت بیشتری، نسبت به سایر افراد  رسانی جهت ارائه آنالین و مراکز اطالع

های دیگر های مختلف دارا هستند. البته کتابدارانی که در رشتهی دیگر، برای ارائه خدمات در بخشها تحصیل کرده در رشته
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توانند برخی از  می کند، می ریزی مورد نظر آن را برنامه های آموزشی مختلف که سازمان  اند نیز با حضور در دورهتحصیل نموده

برداری بهینه از  توان با بهره میترتیب  بدین   . ی موجود که باعث ایجاد فاصله با سایر کتابداران شده است، را برطرف نمایندها تیکاس

ش امانت، مرجع و خدمات عمومی، چه ی مختلف کتابخانه مانند خدمات فنی از توان علمی و در بخها نیروهای متخصص در بخش

                                                                    به صورت چهره به چهره و چه به صورت آنالین، از توان ارتباطی آنان استفاده کرد.

 پیشنهادات

 توسط افراد صاحب نظر. های ارتباطی کتابداران  مهارت ی کوتاه مدت و بلند مدتآموزش یتدوین برنامه               

  های پژوهش حاضر دارای   یافته  که بر اساس  رسانی   اطالع ها و مراکز   در کتابخانهاستفاده از افراد با تحصیالت باالتر

                                                    های ارتباطی باالتر هستند.  مهارت 

 های ارتباطی باالتر آنان را  تدارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته که نتایج حاصل از پژوهش مهار استفاده از کتابداران

 تأیید نموده است.

 های ارتباطی به عنوان شرط الزم برای استخدام کتابداران.  سنجش سطح مهارت               

  های نوین در گسترش   شیوه ها و   روش که در آن    های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی  دورهحضور کتابداران در

های ارتباطی بهره ببرند و در ارائه خدمات از   مهارت آموزند که چگونه از توانایی خود در   می  آنان   ؛  گیرند می خدمات خود را فرا

                                                            . عمومی گرفته تا مرجع بر آن تكیه نمایند

 های کلیدی کتابخانه خصوصاً بخش امانت و   بخش های این پژوهش بهتر است از کتابداران متخصص در   با توجه به یافته

                                     ها استفاده شود.    ها و نهاد  سازمان مرجع و یا ارتباطات اینترنتی با سایر 

 هیجانی، رضایت شغلی، عواطف و  متغیرهای دیگر چون تعامل بین فردی، هوش تأثیر  دیگر   پژوهشی   در   شود،  می پیشنهاد

 قرار سنجش مورد زمینه این در  موجود   شناسی  روان   های  آزمون از  استفاده   با   ارتباطی کتابداران   های  مهارت بر وضعیت جغرافیایی

                              شود.    شناسایی   ارتباطی   های  مهارت بر دیگر مؤثر ابعاد تا گیرد

 های  مهارت تا وضعیت  شود   انجام   و دانشگاهی   های مشارکتی و مستقل  کتابخانه در  پژوهشی   چنین   مشابه   شود،  می پیشنهاد  

                                اساس آن نسبت به ارایه خدمات موثرتر اقدام نمود.شود تا بر    مشخص   ها نیز  کتابخانه سایر در  شاغل   کتابداران   ارتباطی 

 منابع 

 .24-44،46 ،تحقیقات روابط عمومی دو ماهنامهنقش روابط عمومی در افزایش کارآئی سازمان.  (.4910) ابزاری، مهدی

شناختی در کتابداران  های جمعیت  ویژگی های ارتباطی و ارتباط آنها با   مهارت   های   (. مولفه4934ریزی، حسن؛ و همكاران ) اشرفی

                      .32-63(، 4)2     و خدمات اطالعاتی ها فصلنامه نظام دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان. 

نامه کارشناسی ارشد،. دانشگاه  پایان . مومی شهر اصفهانهای ع  های ارتباطی کتابداران کتابخانه  (. ارزیابی مهارت4913امینی، اکرم )

        شناسی و علوم تربیتی.  اصفهان، دانشكده روان

های   (. مدیریت ارتباطات : فردی وعمومی. ترجمه سید محمد اعرابی و داود یزدی. تهران: دفتر پژوهش4911) ری ام برکو،

               فرهنگی.

ی مختلف تحصیلی شهر ها ی شخصیتی مدیران مدارس دورهها ی ارتباطی با ویژگیها ارتباط بین مهارت (.4911بهزادجزی، سمیه )

 .واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسالمی ،نامه کارشناسی ارشد ن. پایا4911-11اصفهان در سال تحصیلی 

 نی. تهران: کتابدار.رسا اطالع(. فلسفه کتابداری و4911) رهادوست، فاطمه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      22    / سلما کشاورزیان، سکینه خاتون مهدوی، سودابه شاپوری...های عمومی کتابخانههای فردی کتابداران های ارتباطی و ویژگیابطه بین میزان مهارتر            
 

های ارتباطی: مطالعه موردی کتابداران  (. بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت4939رهنما، ساناز )

 .131-161(،  9) 90،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتدانشگاه فردوسی مشهد. 

های عمومی: بررسی نقش خالقیت.   تابداران کتابخانهی اتخاذ راهبردهای مدیریت تعارض در میان ک (. نحوه4913)... عباسی، روح ا

        .11-23  (،2)  41،  ی عمومیها نی وکتابخانهرسا اطالعفصلنامه تحقیقات  

                                       رسانی. تهران: کتابدار.  واطالع های کتابداری   ها و جذابیت (. ارزش4911) فتاحی، رحمت اهلل

ارتباط گفتاری میان  "(. 4913) کولتنر، جان دابلیو.34-14  ،1.  مجله بانک ملی ایران های ارتباطی.   (. مهارت4916مجید )قنادی، 

        . ترجمه اکبر میرحسینی و قاسم کبیری. تهران : امیرکبیر. "مردم

             .40-42، 91،  مدیریت مجله گزیده های یک رهبر. ترجمه مریم شریفیان ثانی.   (. ویژگی4919گلمن، دانیل)

 مدیریت رویكردی پژوهشی. تهران: ترمه. (. سازمان و4911) محمد مقیمی،

ی غرب ها های ارتباطی مدیران شهری با رضایت شغلی کارمندان در شهرداری  (. بررسی رابطه بین مهارت4911نشتاحسینی، مجید )

        تهران. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، پایان نامه کارشناسی ارشد  مازندران. 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  ، پایان نامه کارشناسی ارشد  های ارتباطی با رضایت زناشویی.   (. رابطه مهارت4916نعیم، سارا )

        .، تهرانتحقیقات

 مل اجنماعی. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران: مهتاب.شناسی تعا (. ارتباطات میان فردی روان4963وود، جولیا. تی)
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