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رابطه بین میزان مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای فردی کتابداران
کتابخانههای عمومیاستانمازندران




سکینه خاتون مهدوی
کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی و رئيس اداره کتابخانه عمومی شهرستان نكا ،مازندران


سلما کشاورزیان

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران

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

تاریخ دریافت1394/3/5 :

تاریخ پذیرش1394/8/1 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور شناسایی رابطه ميان ميزان مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای فردی کتابداران کتابخانههای
عمومیاستان مازندران اجرا شدهاست.
روش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه پژوهش را تمامی کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی استان مازندران
در سال  1394تشكيل میدهند و از روش سرشماری استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ی  18سوالی
مهارتهای ارتباطی بارتون است و بر اساس پژوهش بهزادجزی در سال  1386روایی آن توسط اساتيد و متخصصان مورد تایيد
آزمونهای آماریضریب همبستگی

و ضریب پایایی آن  0/76ذکر گردیده است .دادهها با نرم افزار  SPSSو با استقاده از
پيرسون ومجذور کایتجزیه و تحليل گردیده است.
میدهد که ميان ميزان مهارتهای ارتباطی با سن ،جنسيت ،سابقه خدمت کتابداران
یافتههای پژوهش نشان  
ها : 
یافته 

دارد اما ميان ميزان مهارتهای ارتباطی با سطح تحصيالت و رشته تحصيلی
ی وجود  ن 
کتابخانههای عمومی رابطه معنادار 

کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

کتابداران
کتابخانههای عمومی نسبت به شناسایی 
افراد

میتواند در هنگام استخدامنيروی انسانی در
یافتههای این پژوهش 
نتیجهگیری :
کتابخانههای

مهارتهای ارتباطی در 

ضعفهای موجود در حوزه 

باالکمک نماید و نيز با شناسایی 
مهارتهای ارتباطی 

با 
کارگاههای آموزشی فراهم آورد تا کتابداران در ارائهخدمات به

مهارتها از طریق

عمومی زمينه را برای رشد و ترقی این
رتهای ارتباطی خود را ببرند و در مراجعه مجدد کاربر بهترین روش ارتباط را اتخاذ نمایند.
بهرهمندی ازمها 
کاربران نهایت 
کتابخانههای عمومی .

تهای ارتباطی ،کتابداران،
کلیدواژهها :مهار 



 .نویسنده رابطSalmak1351@gmail.com :
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مقدمه
از همان ابتدای زندگی اجتماعی ،ارتباط بين افراد و گروهها وجود داشته است .غنا ،پویایی و بقای هر فرهنگ و تمدنی به
ارتباطات مردم آن بستگی دارد و این واقعيت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است .با وسعتیافتن و پيچيدگی امور اجتماعی و
جامعهی امروزی هر

سازمان ها شكل گرفتند ،ضرورت برقراری روابط مؤثر بيشتر از گذشته به ميان آمد .با این اوصاف در

زمانی که
سازمانی گذشته از کوچكی یا بزرگی ،خدماتی یا توليدی ،خصوصی یا دولتی ،در ارتباط تعاملی با محيط خود قرار دارد (ابزاری،
 .)1380هر فعاليت سازمانیافته ،به ارتباطات نياز دارد و در هدایت هر کاری نياز به دادن پيام است و بستر انتقال پيامها ،ارتباطات به
کتابخانهها به عنوان یک سازمان زمانی موفق هستند که دارای

صورت گسترده است (مقيمی .)1385 ،در این بين به نظر میرسد 
کتابدارانی با شناخت و درک کامل از ارزش و تاثير ارتباطات مناسب وخوبباشند .بنابراین اساس استفاده آگاهانه از مهارتهای
فرایندهای خدمات کتابخانه نقش چشمگيری را ایفا نماید.

یتواند در
ارتباطی و استقرار الگوی ارتباطی اثر بخش ،م 

ما همه روزه با روند ارتباط در زندگی خود سروکار داریم .در زندگی شخصی یا کاری خود گاهی دارای تعامالت بسيار
خوبی بوده و گاهی ناشيانه عمل میکنيم .هر چه بهتر با دیگران رابطه برقرار کنيم ،مسئووليتهایمان را بهتر به مرحله اجرا می-
مجموعهای از ارتباطات ،خواسته یا

(برکو .)1384 ،1یک ارتباط ساده یا

نمایم 
گذاریم ،درنتيجه در حرفه خود موفقتر عمل می 
ناخواسته ،از پيشتعيينشده یا اتفاقی ،فعال یا منفعل به هر حال یكی از ابزارهای کليدی ارضای نيازها ،کسب نتایج و متجلی
ساختن اهداف است (قنادی .)1387 ،در این ميان ،ماهيت کار کتابداری در مقولههای رفتاری در حين سادگی بسيار بغرنج به نظر
مهارتهای ارتباطی مهمترین ویژگی است که هر کتابدار باید آن را دارا باشد تا در

میرسدنياز به برخورداری از
میرسد.به نظر 
کنار ویژگی های فردی خود آن را تقویت نموده وبه صورت آگاهانه از آن استفاده نماید.در واقع شناخت و درک این مهارتها
موقعيتهای مختلف ،عكس العملهای مناسبی رانشان دهند.در این بين به نظر میرسدارتباطات

یگردد که کتابداران در
موجب م 
ویژگیهای فردی کتابدار ومهارتهای ارتباطی او هماهنگی کاملی

کتابخانهها نيز زمانی بيشترین پيشرفت را خواهد داشت که بين


ویژگیهای فردی مختلف نشان از نقاط قوت و ضعف افراد است که میتوان برخی از آنها را

وجود داشته باشد.از طرف دیگر،
میتواند ازمزیتهای برتری خود نسبت به
میکند، 
در طی دوران زندگی بهبود بخشيد .هر فرد با توجه به نقشی که در جامعه ایفا 
ویژگیهای فردی متفاوتی هستند .سن ،جنسيت،

کتابخانهها دارای 

دیگران بهره ببرد .کتابداران نيز به عنوان نيروی انسانی در 
میتوان به آن اشاره کرد .به نظر میرسد ،اهميت مسئله در این
ویژگیهای فردیهستندکه 

تحصيالت ،سابقه خدمت و ...از جمله
است که بدانيم هر کتابدار در محيط کار خود باید زمينه را برای برقراری ارتباط مناسب فراهم آورد تا بتواند به اهداف شغلی مورد
ویژگیهای فردی و آگاهی از مهارتهای ارتباطی کتابداران بسيار مهم و ضروری

نظر خود دست یابد .در این راستا توجه به سطح
حوزهی علوم کتابداری و
پژوهشهای صورتپذیرفته در  

مینماید .عالوه بر آنچه تاکنون بيان شده است ،در بين 
جلوه  
مهارتهای ارتباطیبا سایر عوامل کليدیبه

رابطهی
اطالعرسانی مبحث روانشناسی افراد بسيار کم مورد توجه استو در مورد  
ویژهای که نقش مهارتهای ارتباطی در
صورت خاص و ویژه ،تاکنون هيچ پژوهشی صورت نپذیرفته است .با توجه به اهميت  
زندگی فردی و عمومی دارد و برای روشن ترشدن این نكته که ارتباطات مناسب در یک کتابخانه چه تاثيری در ارائه خدمات دارا
مهارتهای ارتباطی

رابطهی بين ميزان
رسد .بنابراین اساس پژوهش حاضر 
میباشد ،پژوهش در این زمينه الزم و ضروری به نظر می 
سن ،جنسيت ،سابقه خدمت ،سطح تحصيالت و رشته تحصيلی) را مورد مطالعه قرار داده است.
باویژگیهای فردی ( 

1

. Berkev
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مهارتهای ارتباطی


مهارتهای ارتباطی مجموعهای از رفتارهاست که کيفيت ارتباط شخص با شخص دیگر را مشخصمیکند و قابليت برقراری

ارتباط با عقاید و احساسات دیگران است تا با دریافت پاسخ مطلوب و ایجاد ارتباط از سوی دیگران خوی اجتماعیبودن در وی
پرورش یابد(نعيم .)1387 ،افراد برخوردار از این مهارتهای اجتماعی معموالً دایرهی وسيعی از آشنایان را به دور خود دارند و
(گلمن،

دارای شم قوی برای پيداکردن زمينههای مشترک با افراد مختلف و استعدادها برای ایجاد تفهيم و رابطه نزدیک هستند
 .)1383مهارتهای ارتباطی به فرد امكان می دهند که با دیگران ارتباط مناسب برقرار نماید ،احساسات دیگران را برانگيزد و
الهامبخش آنان واقع شود ،در ارتباط های صميمانه پيشرفت کند ،افراد را قانع نموده وبر آنان تاثير بگذارد و به دیگران اطمينان
خاطر دهد(نشتاحسينی .)1386 ،اشنایدر و همكاران مهارتهای ارتباطی را به عنوان وسيله ارتباط ميان فرد و محيط تعریف میکنند
و معتقدند که این وسيله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده وسالم با همساالن به عنوان بحث مهمی از بهداشت روانی مورد استفاده
ود (.)Schneider,1985
میش 
واقع 
مهارتهای ارتباطی

مولفههای


مهارت کالمی :زبان یک سيستم ارتباطات انسانی است مبتنی بر اصوات گفتاری که به عنوان نمادهایی قراردادی استفاده
هاست(برکو 1386 ،) .کلمات بهوسيله بشر ساخته شده و هر یک نشانگر یک عمل

میشود .زبان یكی از ابزارهای رمزگذاری پيام

بوده و به آن هستی می بخشد .از دیدگاه واقعی و عملی ،کلمات واحد گفتارهایی متصل هستند .آنها کوچکترین واحدهای رفتار
شوند(کولتنر 1369،).
شفاهی و کوچكترین حامل معنی محسوب می 
انسانها برای خوب گوشدادن به گوشها،
میرود . 
شنود موثر :گوشدادن فرایند پيچيدهای است که از محدودة گوش فراتر 
(وود .)1379 ،گوشدادن  ،یک فرایند انتخابی است که بهوسيلهی آن از محرکهای متعدد اطراف
ذهن و قلب خود متكی هستند 
گزینيم (کولتنر .)1369 ،گوشدادن موثر عبارت است از فرایندی

خود آنهایی را که با نيازها و اهداف ما سازگارتر هستند ، 
برمی
فعال که شامل توجه ،درک ،ارزیابی ،به خاطرآوردن و پاسخ دهی میباشد که اساس اجزای ارتباط است (.)Verderber,1998

یگوید
میکند و در پاسخم 
بازخورد :بازخورد فرایندی است که از طریق آن دریافت کنندهی پيام ،برقراری ارتباط را اعالم 
کند( .)Schermerborn,1993پس از این که پيام دریافتشده معنا یافت ،دریافتکننده در
می 
پيام اصلی را چگونه احساس 
موقعيت پاسخگویی قرار میگيرد .این پاسخ که بازخورد ناميده میشود ،میتواند یک واکنش کالمی یا غيرکالمی یا مجموعهای
(برکو .)1386 ،بازخورد فرایند ارتباطات را دوطرفه میکند و آن را تداوم میبخشد و این موجب درک بيشتر

از هر دو باشد 
(مرتضوی و مهربان 1383 ،).

شود
می 
فرستنده و گيرنده 
اهمیت مهارتهای ارتباط 
ی

به دليل اهميت مهارت های ارتباطی و نقش آن به عنوان یكی از مهمترین پيامدهای فرایند آموزش وتعليم وتربيت ،ارزیابی این
مهارتها به نحو روزافزونی در کانون توجه محققان قرار گرفته است ( .)Gresham,1987آموزش برای کسب مهارتهای الزم
در برقراری ارتباط و گفتگو ضرورتی گریزناپذیر دارد و از چهار بعد دارای اهميت است که عبارتند از .1 :برخی افراد شاغلند و
نحوه ارتباط آنها اهميت خاصی دارد مانند مدیران ،پزشكان ،معلمان وتجار .2 .ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده یكی از مولف ههای
ها ی روانی است .یكی از مشكالتی که اغلب افراد مبتال به اختالالت هيجانی و رفتاری از آن شكایت
ناراحتی 

اساسی اختالالت و
مییابد که در امور شغلی ،اجتماعی،
دارند ،این مسئله است.  .3موفقيت هر فردی در زندگی در قالب رسيدن به اهدافی معنا  
مولفههای آن ارتباطات
خانوادگی و شخصی تعيين کر ده است .رسيدن به این اهداف در بافت جامعه انسانی محقق است که یكی از 
است.4 . یكی از لوازم موفقيت در مفهومی کلی به توانایی فرد در برقراری ارتباطات اثر بخش و کارآمد بستگی دارد.
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جایگاه مهارتهای ارتباطی در کتابخان هها

گسترهای فراگير دارد .بسياری از خدماتی که کتابخانهها ارائه مینمایند ،مستلزم

خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی 
ارتباط کتابدار با افراد است (فتاحی، .)1388در این راستا کتابداران به عنوان نيروی انسانی فعال نقش مؤثری در تحققیافتن اهداف
کتابخانهها نسبت به برقراری ارتباط مناسب و

کتابخانهها دارا می باشند .نكته اینجاست که هر چه توان نيروی انسانی موجود در 


میگردد .از این رو سهم مهمی از ارتباطات یک کتابخانه متوجه کتابداران
کارآمد بيشتر باشد ،امكان ارائه خدمات بهتر نيز فراهم 
مهارتهای ارتباطی

) .کتابداران با توجه به نقشی که در بخشهای مختلف کتابخانه ایفامیکنند باید از
آن است (عباسی،  1389
مصاحبهی باز مرجع

مهم ترین نقش کتابداران ،پيوند بين نيازهای کاربران ومنابع اطالعاتی است که در 
باالیی برخوردار باشند . 
 .)1386عالوه بر این ،کتابدار در محيط سازمان از یک سو با مدیران بخشها و ادارات

میشود (رهادوست،
وارتباط با کاربر محقق 
پایينتر ارتباط دارد .کتابداران همچنين در ارتباط
مختلف سازمانی و از سوی دیگر با همكاران خود در سطوح باالتر ،مساوی یا 
فعاليتهای

میتوانند 
سازمانهای پشتيبان (مانند ناشران وکارگزاران) یا سازمانهایی مانند مدارس و مساجد هستند که  

مداوم با 
(عباسی، .)1389در چنين شرایطی ارتباطات صحيح و مناسب از سوی کتابداران که بتوانند از طریق

مشترک و مكمل داشته باشند
آن به اهداف سازمانی خود دست یابند از اهميت بيشتری برخوردار بوده والزم است مقدماتی فراهم گردد تا فرایند برقراری ارتباط
با تقویت مهارتهای ارتباطی در هر فرد بهبود یافته و زمينه را برای ارائه خدمات برتر و بهتر فراهم آورد .نيز با شناسایی سطح
زمينهی ارتباطات صحيح و مناسب چه
ِ
میتوان
مهارت های ارتباطی کتابداران و توزیع نيروی انسانی کارآمد در هر بخش کتابخانه، 

در درون سازمان وچه برون از آن را فراهم نمود.
پیشینه پژوهش
منابع اطالعاتی مورد


آوری

فراهم
به عنوان مخازن اصلی اطالعات و دانش نقش مهمی در
رسانی 


اطالع
ها و مراکز
کتابخانه 

اطالعرسانی میافزاید؛ بدین معنی که

ها و مراکز
کتابخانه 

برقراری ارتباط با جامعه بر سودمندی

شيوه 
های

نياز جامعه دارند.
منابع اطالعاتی تنها در صورتی برای استفاده کننده مثمر ثمر خواهد بود که در فضایی مناسب
ترین 
مناسب 

بهترین و


آوری

فراهم
که کتابخانه برای ایجاد فضای مناسب در برقراری ارتباط با مراجعه کننده به کار
هایی 
روش 

در اختيار استفاده کننده قرار گيرد.
کند انجام پژوهشهایی با هدف بررسی انواع روشهای بهکار گرفتهشده
می 
در موفقيت این مراکز نقش مهمی ایفا 
میگيرد، 

ارتباط مؤثر با جامعه و غيره در بهبود عملكرد ارتباطاتی کتابخانه مؤثر

محدودیت 
های

برای برقراری ارتباط ،شناسایی موانع و
خواهد بود (رهنما .)1393 ،از این رو ،در این بخش پژوهشهایی که در این رابطه در خارج و داخل کشور انجام شده ،مرور و
تحليل خواهد شد.
در زمينة ارتباط ميان کتابدار و کاربر را دورانس تحت عنوان »عوامل مؤثر بر موفقيت
ها 
پژوهش 

ترین 
مرتبط 

یكی از
خدمات مرجع :چه عواملی در مراجعة مجدد کاربر به کتابدار مؤثرند؟« انجام داد ( .)Durrance,1995وی به بررسی
رفتارهای ارتباطی پرداخت که در صورت مشاهدة آنها در کتابداران ،احتمال مراجعة دوبارة کاربران به کتابخانه افزایش مییابد.
این رفتارها عبارت بودند از :دسترسپذیربودن کتابدار ،به کارگيری مناسب سؤاالت عمومی ،داشتن قدرت گوشدادن مؤثر و
مرتفعنمودن نيازهای اطالعاتی کاربران .این عوامل به عنوان عوامل تأثيرگذار بر ایجاد محيطی امن برای

به
کتابدار 


مندی

عالقه
کاربران نيز شناخته شدند.
پژوهشی با عنوان "مهارت در بازاریابی :تحليلی بر مهارتهای کتابداران آمریكایی"در کشور ایاالت متحده آمریكا صورت
مهارتهای ارتباطی یكی از مهمترین مهارتهای کتابداری مدرن بوده و کتابدارانی که دارای

گرفته است که نتایج نشان داد
مناسبتری در مقایسه با سایرین در کتابخانههایعمومی از خود

تحصيالت در رشته علم اطالعات و کتابداری هستند تواناییهای
به نمایش میگذارند ( Michalis and et al,2015
).
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مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانههای عمومی استان اصفهان انجام داده است که

امينی ( )1389پژوهشی با هدف ارزیابی

بين مهارت های کالمی و غيرکالمی کتابداران بر اساس سن ،جنسيت ،مدرک ،سنوات خدمت ،سازمان
نتایج پژوهش نشان داد  
مادر تفاوت معناداری وجود ندارد .اما بين مهارت های کالمی کتابداران و بر حسب رشته تحصيلی تفاوت معناداری مشاهده شد .به
این صورت که در خرده مهارت گوشدادن فارغ التحصيالن رشتههای غيرکتابداری نمره باالتری کسب کردند.

کتابخانههای

مهارتهای ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگيهای جمعيتشناختی در کتابداران

تعيين و مقایسه ميانگين مؤلفههای
دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان پژوهش دیگری است که به مقوله مهارتهای ارتباطی پرداخته است


ریزی و همكاران .)1391،یافتههای این پژوهش نشان داد که کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از


(اشرفی
مهارتهای ارتباطی به نسبت مطلوبی برخوردار هستند و مؤلفههای قاطعيت و بينش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم

پزشكی اصفهان در کتابداران با جنسيت مرد بيشتر از کتابداران با جنسيت زن بوده و تنطيم عواطف در کتابداران گروه سنی  38تا
تهای ارتباطی کتابداران مورد بررسی
 47سال بيشتر از کتابداران با گروه سنی  18تا  37سال بوده است .بررسی مؤلفههای مهار 
نشان داد که ميانگين همه مؤلفههای از سطح متوسط باالتر بوده و ارتباط معنیداری بين مؤلفههای قاطعيت و بينش با جنسيت و
همينطور بين تنظيم عواطف با سن و مدرک تحصيلی وجود دارد.
در پژوهشی به بررسی وضعيت مهارت های ارتباطی کتابداران و شناسایی عوامل موثر برآن پرداختهشدهاست ونتایج حاصل
از آن نشان داد که بين متغيرهای ميزان تحصيالت و تجربه کتابداران و ميزان برخورداری آنان از مهارتهای ارتباطی رابطهی
معناداری وجود ندارد (رهنما.)1393 ،

مهارتهای ارتباطی به عنوان متغيری مهم تلقی شده

پژوهشهای انجام شده میتوان چنين نتيجه گرفت که


نتایج
ها و
یافته 
طبق 
تهای ارتباطی از اهميت
است و در بين مهارتها و ویژگیهایی که کتابدار کتابخانه عمومی باید از آن برخوردار باشد ،مهار 
تهای ارتباطی در سطح خوبی
بيشتری برخوردار هستند .همچنين،کتابداران کتابخانههای عمومی از نظر ميزان به کارگيری مهار 
یهای جمعيتشناختی )سن ،جنس ،مدرک ،رشته
مهارتهای کالمی و غيرکالمی کتابداران بر اساس ویژگ 

قرار دارند و بين
تهای کالمی کتابداران بر حسب رشته
تحصيلی ،سابقه خدمت ،و سازمان مادر( تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بين مهار 
شهای گذشته که در داخل و خارج انجام گرفته
تحصيلی تفاوت معناداری مشاهده شد .در انتها ،با توجه به مرور حاصل از پژوه 
مهارتهای ارتباطی کتابداران ،برای ارائه خدمات بهتر به مراجعين را ارزیابی کرده باشد خيلی

پژوهشهایی که

گفت 
که

ی 
توان
م 
مهارتهای ارتباطی کتابداران و اطالعرسانان برای ارائه خدمات بهتر به کاربران،


ارزیابی
رسد 
که
ی 
اندک صورت گرفته ،بهنظر م 
مهارتهای ارتباطی و تعيين ارتباط آنها با ویژگیهای

ما در این پژوهش به بررسی
که 
های بيشتری دارد 
پژوهش 

نياز به
های عمومی استان مازندران
جمعيتشناختی )سن ،جنس ،رشته تحصيلی ،مدرک تحصيلی و سابقه خدمت( در کتابداران کتابخان ه 
میپردازیم.
 

فرضیههای پژوهش
معنیداری وجود دارد.
رابطهی 
کتابخانههای عمومی 

 .1بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سن کتابداران
معنیداری وجود دارد.
رابطهی 
کتابخانههای عمومی 

 .2بين ميزان مهارتهای ارتباطی و جنسيت کتابداران
معنیداری وجود دارد.
رابطهی 
کتابخانههای عمومی 

 .3بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سابقه خدمت کتابداران
معنیداری وجود دارد.
رابطهی 
کتابخانههای عمومی 

 .4بين ميزان مهارتهای ارتباطی و ميزان تحصيالت کتابداران
معنیداری وجود دارد.
رابطهی 
کتابخانههای عمومی 

 .5بين ميزان مهارتهای ارتباطی و رشته تحصيلی کتابداران
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف ،فرضيههای تحقيق و شرایط موجود اجرایی انتخاب شده ،از روشهمبستگیاستفاده شده
است 76 .کتابخانه عمومی استان مازندران تعداد  156کتابدار نهادی داردکه به همين تعداد پرسشنامه در قالب چاپی تهيه و در بين

کتابداران توزیع شده است که تعداد  126پرسشنامه تكميل ،جمعآوری و اساس تجزیه و تحليل دادهها قرار گرفته است .برای
مهارتهای ارتباطی" که توسطبارتون جی .ای ()1990ابداع شده ،استفاده گردیده

استاندارد "

جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
 
نماید .مهارتهای ارتباطی که این

است .این پرسشنامه از  18سوال تشكيل شده است که هر  6سوال آن یک مهارت را سنجش می
پرسشنامه به آن پاسخ میگوید عبارتند از :مهارت کالمی ،شنود مؤثر و بازخور .پس از جمعآوری دادهها  ،پاسخ نامهها به صورت
جداگانه توسط محقق بررسی و برای تجزیه و تحليل وارد نرم افزار اس .پی .اس .اس گردید .پس از نمرهگذاری ،ابتدا فراوانی و
درصد از تمامی دادهها گرفته شد .سپس برای بررسی رابطه بين متغيرها از آزمونهمبستگیپيرسون برای متغيرهای کمی و آزمون
مجذور کای برای متغيرهای کيفی استفاده شد .بهزادجزی ( )1386طی پژوهشی ارتباط بين مهارتهای ارتباطی با ویژگیهای
شخصيتی مدیران مدارس دورههای مختلف تحصيلی شهر اصفهان در سال تحصيلی  1385-86را مورد بررسی قرار داده که از
مهارتهای ارتباطی ابداع شده توسط جی بارتون( )1990استفاده نموده است که روایی آن توسط اساتيد و متخصصان

پرسشنامهی

تایيد و پایایی آن  0/76ذکر گردیده است.
یافتههای پژوهش


رابطهی معناداری وجود دارد.
کتابخانههای عمومی استان مازندران 

فرضیه .1بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سن کتابداران
سن.
مهارتهای ارتباطی – 

جدول .1آزمون ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پيرسون

مهارتهای ارتباطی

سن

1

0.164
0.307

سطح معناداری
126

تعداد کل

126

جهت بررسی ارتباط بين مهارت های ارتباطی و سن از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده است .بر اساس مشاهدات
مقدار ضریب همبستگی برابر  0/164بدست آمده است .از آنجایی که مقدار  pمحاسبه شده برابر  0/307است که این مقدار
بزرگتر از سطح معناداری  %5است ،بر این اساس فرض صفر تأیيد و فرض پژوهش رد میشود .بنابراین میتوان نتيجه گرفت که
رابطهیمعناداری وجود ندارد.
بين مهارتهای ارتباطی و سن 
کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه  .2بين ميزان مهارتهای ارتباطی و جنسيت کتابداران
جنسیت.

مهارتهای ارتباطی –

جدول .2آزمون مجذور کای

مجذور کای

آماره مجذورکای

درجه آزادی

ارزشP

0.741a

2

0.690

تعداد کل

126

نتایج آزمون مجذور کای جهت بررسی ارتباط بين مهارتهای ارتباطی و جنسيت نشان داد مقدار آماره آن برابر  0/741با 2
درجه آزادی بدست آمده است .ارزشpبرابر  0/690است که بزرگتر از سطح خطای  5درصد میباشد ،بنابراین میتوان ادعا کرد
مهارتهای ارتباطی و جنسيت وجود ندارد.

رابطه معناداری بين
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کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه .3بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سابقه خدمت کتابداران
جدول.3آزمون ضریب همبستگی پیرسون مهارتهای ارتباطی – سابقه خدمت.

مهارتهای ارتباطی

سابقه خدمت

1

0.088

ضریب همبستگی پيرسون

0.268

سطح معناداری
تعداد کل

126

126

مهارتهای ارتباطی و سابقه خدمت نشان داد که

داده های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پيرسون در بررسی ارتباط بين

مقدار ضریب همبستگی برابر  0/088و سطح معنی داری آزمون برابر  0/268است کهاین مقدار بزرگتر از معناداری  % 5است.
مهارتهای ارتباطی و سابقه خدمت

بنابراین فرض صفر تأیيد و فرض پژوهش رد میشود .پس میتوان گفت رابطهی معناداری بين
وجود ندارد.
کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه .4بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سطح تحصيالت کتابداران
مهارتهای ارتباطی – سطح تحصیالت.

جدول .4آزمون مجذور کای

مجذور کای

آماره مجذورکای

درجه آزادی

ارزشP

37.204a

4

0.001

126

تعداد کل

در بررسی رابطه بين مهارتهای ارتباطی و سطح تحصيالت نتایج نشان داد مقدار آماره مجذور کای برابر  37/204با  4درجه
آزادی بدست آمده و از آنجایی که مقدار pمحاسبه شده ( )p=0/001کوچکتر از سطح معناداری  %.05است بنابراین فرض صفر
رد و فرض پژوهش تأیيد میگردد .پس می -توان گفت بين ميزان مهارتهای ارتباطی و سطح تحصيالت کتابداران رابطه
معناداری وجود دارد.
کتابخانههای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه . 5بين ميزان مهارتهای ارتباطی و رشته تحصيلی کتابداران
ارتباطی –رشته تحصیلی.

ها 
ی
مهارت 

جدول .5آزمون مجذور کای

مجذورکای
تعداد کل

آماره مجذورکای

درجه آزادی

ارزشP

11.726a

2

0.003

126

کای برابر11/726 aبا 2
جهت بررسی ارتباط بين مهارتهای ارتباطی و رشته تحصيلی مشاهدات نشان داد مقدار آمارهمجذور 
درجه آزادی بدست آمده و از آنجایی که مقدار  pمحاسبه شده ( )p=0/003کوچکتر از سطح معناداری %.05است بنابراین فرض
صفر رد و فرض پژوهش تأیيد میگردد .پس میتوان بيان کرد کهبين ميزان مهارتهای ارتباطی و رشته تحصيلی کتابداران رابطه
معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد سن نقش چندانی در مهارتهای ارتباطی ندارد که با نتایج پژوهش امينی در سال 1389همسو
است که تفاوت معناداری بين سن و مهارت ارتباطی مشاهده نكرده است .بنابراین در بهرهمندی از نيروهای انسانی در سطح
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میتوانند در کنار
میتوان بيان کرد که افراد با سن پایين و یا باال  
کتابخانهها در نظر گرفتن سن آنها مهم نيست .به عبارت دیگر  


بخشهای مختلف کتابخانه خصوصاً بخش مرجع و امانت که بيشتر ارتباطات به صورت چهره به چهره و رو در رو

یكدیگر در 
است ،فعاليت نمایند.
کتابخانههای عمومی به لحاظ جنسيت چندان تفاوتی ایجاد 

یافتههای پژوهش حاضرنشان داد بكارگيری نيروی انسانی در 


کند .بدین ترتيب میتوان از هر دو جنسيت در استخدام نيروی مورد نياز کتابخانههااستفاده نمود .با توجه به نتایج این پژوهش
نمی 

بخشهای مختلف

میتوان عنوان کرد استفاده از کتابداران زن ومرد در 
که با نتایج پژوهش امينی در سال  1389یكی است ،
نمی 
کند.
کتابخانه تفاوتی ایجاد 


فضای حاکم بر کتابخانههای عمومی حاکی از آن است که کتابداران در یک سيستم باز فعاليت مینمایند .به عبارتی تفكيک
کمسابقه در کنار یكدیگر
میگردد افراد باسابقه و  
اتاقهای مجزا در این محيط وجود ندارد .این عامل باعث  
نيروی انسانی در  
تجربههای دیگران بهره ببرند .در

حوزهی شغلی بيان نموده ،از نظرات و
دیدگاههای خود را در 

آزادانه فكر و عمل نمایند .نظرات و
زمينههای رشد و تقویت
فاصلهی بين افراد پرسابقه و کمسابقه از لحاظ آگاهی و تسلط بر حوزهی کار کاهش یافته و  

نتيجه 
مهارتهای ارتباطی فراهم گردد .در این بين مراجعان نيز بدون توجه به مسئله سابقه خدمت ،بيشتر به دنبال کتابدارانی هستند که با


میشود که کتابدارانی با
دید و نگرش تازه به مسائل ،آنان را در رفع نيازهای اطالعاتی شان یاری نمایند .در این بين گاهی مشاهده 
نمیتواند این قدر
مینمایند که کتابداری با سابقه خدمت طوالنی هم 
سابقه کم در رفع نياز اطالعاتی مراجعان چنان آگاهانه عمل 
فعاليتهای تعریفشده در یک کتابخانهی عمومی به وسيله همه کتابداران انجام میشود به طور

موثر باشد. عالوه بر این تمامی 
مثال هم کتابدار باسابقه در بخش امانت خدمات ارائه میکند و هم کتابداری با سابقه اندک .بدین ترتيب بين این دو گروه
فعاليتهای یكسانی در حوزه کتابخانهها تعریف شده است.



یكی از عوامل مهم در ارتباطات ،نقش بسزایی است که سطح تحصيالت افراد آن را تعيين میکند .بنابر یافتههای این پژوهش،
کتابدارانی که به لحاظ تحصيالت در مقاطع باالتری نسبت به سایرین قرار دارند از ميزان مهارتهای ارتباطی باالتری نيز برخوردار
دهد .بنابراین اساس باید عنوان داشت افراد در حين تحصيل،
هستند که برعكس نتایج پژوهش رهنما در سال  1393را نشان می 

مهارتهای ارتباطی را نيز

بينند که
می 
مهارت هایی را که مورد نياز کتابداران است در قالب دروسی مانند مصاحبه مرجع آموزش 


زمينههای
کتابخانههای عمومی باعث رشد و تقویت  

بخشد .در نتيجه استفاده از کتابداران با تحصيالت عاليه در سطح 

ارتقا می
میگردد آگاهی افراد نسبت به
ارتباطی در درون و برون سازمان میگردد .تحصيالت باال ميزان دانش را افزایش داده ،موجب  
مسائل مختلف بيشتر شود و آنان بتوانند در تصميمات خود به موقع،آگاهانه و حسابشده عمل نمایند .عالوه بر این کتابداران
کتابخانههای

روشهای مختلف ،امكان جذب مخاطب را برای
تحصيلکردهدر برخورداری از فرایند برقراری ارتباط با استفاده از 
عمومی فراهممیآورند.

رشته تحصيلی کتابداری نقش بسيار مهمی در رشد و پيشرفت مهارتهای ارتباطی داراست ،زیرا دانش آموختگان این رشته در
میگذرانند که به آنان میآموزد در
طی دوران تحصيل واحدهای درسی مانند اصول کار مرجع ،روانشناسی عمومی و کارورزی را 
یافتههای این پژوهش که با نتایج بدست آمده ميكاليس و همكاران در سال  2015یكی
برقراری ارتباطات چگونه عمل نمایند .
رشتهها از
رشتهی کتابداری هستند به نسبت سایر  
است ،این مسئله را نشان میدهد کتابدارانی که دارای مدرک تحصيلی در  

مهارتهای ارتباطی مناسبتری برخوردارند .عالوه بر این کسانی که دارای تحصيالت در رشته کتابداری هستند با اصول و فنون

این حرفه آشنایی دارند ،قوانين حاکم بر حرفه کتابداری را میدانند ،از بخشهای مختلف یک کتابخانه آگاه هستند ،با مراجع
آنالین و مراکز اطالع رسانی جهت ارائه خدمات بهتر در بخش مرجع آشنایی دارند و در نتيجه مهارت بيشتری ،نسبت به سایر افراد
تحصيل کرده در رشتههای دیگر ،برای ارائه خدمات در بخشهای مختلف دارا هستند .البته کتابدارانی که در رشتههای دیگر

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم ،شماره  3و  ، 4پیاپی  15و  ،16تابستان و پائیز94
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تحصيل نمودهاند نيز با حضور در دورههای آموزشی مختلف که سازمان مورد نظر آن را برنامهریزی میکند ،میتوانند برخی از
میتوان با بهرهبرداری بهينه از
کاستیهای موجود که باعث ایجاد فاصله با سایر کتابداران شده است ،را برطرف نمایند.بدینترتيب 
نيروهای متخصص در بخشها ی مختلف کتابخانه مانند خدمات فنی از توان علمی و در بخش امانت ،مرجع و خدمات عمومی ،چه
به صورت چهره به چهره و چه به صورت آنالین ،از توان ارتباطی آنان استفاده کرد.

پیشنهادات


مهارتهای ارتباطی کتابداران توسط افراد صاحب نظر.

تدوین برنامهی آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت



یافتههای پژوهش حاضر دارای
اطالعرسانی که بر اساس  

استفاده از افراد با تحصيالت باالتر در کتابخانهها و مراکز 

مهارتهای ارتباطی باالتر هستند.





استفاده از کتابداران دارای مدارک تحصيلی مرتبط با رشته که نتایج حاصل از پژوهش مهارتهای ارتباطی باالتر آنان را

تأیيد نموده است.


سنجش سطح مهارتهای ارتباطی به عنوان شرط الزم برای استخدام کتابداران.



شيوههای نوین در گسترش
روشها و  
دورههای کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی که در آن  

حضور کتابداران در

مهارتهای ارتباطی بهره ببرند و در ارائه خدمات از

میآموزند که چگونه از توانایی خود در
گيرند؛آنان 

خدمات خود را فرا می
عمومی گرفته تا مرجع بر آن تكيه نمایند.


بخشهای کليدی کتابخانه خصوصاً بخش امانت و

با توجه به یافتههای این پژوهش بهتر است از کتابداران متخصص در

سازمانها و نهادها استفاده شود.

مرجع و یا ارتباطات اینترنتی با سایر



پژوهشی دیگر تأثير متغيرهای دیگر چون تعامل بين فردی ،هوش هيجانی ،رضایت شغلی ،عواطف و

در
شود ،
می 
پيشنهاد 

موجود در این زمينه مورد سنجش قرار

روانشناسی

آزمون 
های

های ارتباطی کتابداران با استفاده از
مهارت 

وضعيت جغرافيایی بر
ارتباطی شناسایی شود.

مهارت 
های

گيرد تا ابعاد مؤثر دیگر بر



مهارت 
های

شود تا وضعيت
انجام 

کتابخانههای مشارکتی و مستقل و دانشگاهی

پژوهشی در


چنين

مشابه
می 
شود،
پيشنهاد 

مشخص شود تا بر اساس آن نسبت به ارایه خدمات موثرتر اقدام نمود.

کتابخانهها نيز

شاغل در سایر


کتابداران

ارتباطی
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