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Abstract 

Introduction: One of the important personality traits is positive thinking that increases the ability 

to create skills. On the other hand, having employees with strong communication skills is 

one of the important factors in the success of any service organization. Thus, the aim of 

this study was to investigate the status of positive thinking of the librarians of Mashhad 

public libraries and its effect on their communication skills. 

Methodology: This study was an applied research that has been conducted through survey. 

The research population included all the librarians of Mashhad public libraries (70 

people). The desired sample (59 people) was selected based on Krejcie and Morgan’s 

sample size table through simple random sampling. The required data were collected 

by Ingram and Visnicky's positive thinking questionnaire and a researcher-made 

questionnaire of communication skills. The gathered data were analyzed through the 

SPSS using descriptive and inferential statistics. 

Findings: The findings showed that the level of positive thinking of the librarians was 

undesirable. Positive thinking had a significant effect on communication skills of the 

librarians. A detailed analysis showed that some of the positive thinking components had 

a greater effect on the components of verbal and non-verbal communication skills. The 

“positive daily thinking” and “others' evaluations of self” components had the most effect 

on verbal communication skills. Also, the component of “others' evaluations of self” had 

the most effect on non-verbal communication skills. However, the “self-confidence” 

component had the least effect on verbal and non-verbal communication skills. 

Conclusion: According to the results of this study, learning or enhancing positive-thinking will 

directly affect the enhancement and improvement of the librarians’ communication skills. 

Therefore, improvement of the librarians’ positive thinking through the implementation of 

workshops and training courses, under the supervision of professional associations and the 

allocation of certain budgets for all costs of these activities is proposed. 
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آن بر   ریشهر مشهد و تأث یعموم هایکتابداران کتابخانه یش ی مثبت اند تیوضع یبررس

 کتابداران  نی ا یارتباط یهامهارت
 4سیدمحسن اصغری نکاح ، 3محسن نوکاریزی، 2معصومه تجعفری، 1افخمی نرگس 

 1400/ 15/4 تاریخ پذیرش: 97/ 14/2  تاریخ دریافت:

 چکیده 
از سویی، . دهدها را افزایش میایجاد مهارت اندیشی است که تواناییمهم در افراد، مثبت های شخصیتی ویژگییکی از  مقدمه:

های ارتباطی قوی، یکی از عوامل مهم موفقیت یک سازمان خدماتی است. بنابراین هدف این پژوهش، مهارتداشتن کارکنانی با  

 های ارتباطی آنها است. های عمومی مشهد و تأثیر آن بر مهارتاندیشی کتابداران کتابخانهبررسی وضعیت مثبت

های پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه  شناسی:روش

بودند.   70عمومی مشهد ) )  نفر(  نمونه کرجسی و مورگان  نفر(  59نمونه موردنظر  نمونهبر اساس جدول حجم  با روش  گیری ، 

ساخته  نیکی و پرسشنامه محققاندیشی اینگرام و ویسمه استاندارد مثبتها پرسشناتصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده 

های ارتباطی بود که روایی آنها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  مهارت

 اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اسپیار اسافزها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمتأیید گردید. داده 

تر از سطح مطلوب  های عمومی مشهد پایین اندیشی کتابداران کتابخانه های مثبت میانگین همه مؤلفه  های پژوهش نشان داد که یافته  ها: یافته 

به همچنین، مثبت   بود.  بر مهارت اندیشی  تأثیر داشت.  طور معناداری  ارتباطی کتابداران  نشان داد که برخی مؤلفه بررسی جزئی های  های  تر 

  از   دیگران   ارزیابی تفکر مثبت روزانه و    های ارتباطی کتابداران داشتند، به طوری که مؤلفه های مهارت اندیشی اثرگذاری بیشتری بر مؤلفه مثبت 

های ارتباط غیرکالمی داشت،  ای که بیشترین تأثیر را بر مهارت های ارتباط کالمی داشت. همچنین، مؤلفه را بر مهارت   خویش بیشترین تأثیر 

 های ارتباط کالمی و غیرکالمی داشت. کمترین تأثیر را بر مهارت   خویش بود. در مقابل، مؤلفه خوداعتمادی   از   دیگران   مؤلفه ارزیابی 

های صورت مستقیم در افزایش و بهبود مهارتاندیشی بهفراگیری یا تقویت توان مثبتش حاضر،  با توجه به نتایج پژوه  نتیجه:

مثبت تقویت  بنابراین  بود.  خواهد  اثرگذار  کارگاهارتباطی  اجرای  جمله  از  مختلف  طرق  از  کتابداران  دورهاندیشی  و  های ها 

 شود. ها پیشنهاد میهای این فعالیتبودجه معین برای کلیه هزینهای، و تخصیص های حرفهها و انجمنآموزشی، زیر نظر گروه

 های عمومی، مشهد.های ارتباطی، کتابداران، کتابخانهاندیشی، مهارتمثبت ها:کلیدواژه 
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 مقدمه و بیان مسئله 

  های شخصیتی ویژگی فردی و شخصیتی بر رفتار و ارتباطات آدمی تأثیرگذار است. یکی از   خصوصیات 

،  گذارد داری بر اثربخشی ارتباطات تأثیر می طور معنی ثر فراهم کرده و به ؤ زمینه را برای برقراری ارتباط م   که   عمده 

دیکسون مثبت  و  ساندرز  )هارجی،  است  می مثبت    (. 1384،  1اندیشی  را  تمامی  اندیشی  از  کردن  استفاده  توان 

، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته  انگیز و امیدوارکننده در زندگی های ذهنی مثبت و نشاط ظرفیت 

  (. 1381،  2ها و رویارویی با طبیعت دانست)همپتون آور ناشی از دشواری ارتباط با انسان های یأس ذهن و احساس 

بنابراین باورها و  است.  ما  زندگی  در  کننده  کیفیت تفکر، عامل اولیه و تعیین   بر این باورند که  ( 1388)   3الدر و پول 

باورهای بازدارنده و    ( 1387)   4نترل ِوتواند بر ارتباطات ما نیز مؤثر باشند. از دیدگاه  کرات مثبت و منفی ما می تف 

های  از جمله مهارت ها  ها و مهارت دانش عملی کردن  دهند، مانع شدیدی برای  افکار منفی که طرز فکر را شکل می 

های  هیجان و افکار و    ل انسان ا عم محدود شدن ا های منفی موجب  افکار و هیجان طور  همین   .باشند ارتباطی می 

 . ( Fredrickson, 1998, 2001)   شوند تر شدن اعمال می مثبت موجب گسترده 

ها  پژوهش های ارتباطی در ارتباط باشد.  اندیشی ممکن است با برخی متغیرها از جمله مهارتمثبت

کند، همچنین تجربه هیجانات مثبت،  نشان داده است که عاطفه مثبت، شیوه رفتار و تداوم فعالیت را تسهیل می

مزیتی که احساسات مثبت    در واقع بزرگترینتا با محیط پیرامون خود درگیر شوند.    زاندیانگیبرمافراد را  

. برکو، (Fredrickson, 2003)  دهدها را افزایش میاین است که توانایی ایجاد مهارت،  وردآ وجود میهب

( معتقدند که نحوه نگرش افراد نسبت به جهان بر چگونگی تعبیر و تفسیر آنان از 1378)  5ولوین و ولوین 

های خود را،  شود تا افراد مهارت اندیشی باعث میگذارد. نگرش مثبت یا مثبتهای ارتباطی تأثیر میمحرک

،  قویدلرار سازند )ای برقویژه در محیط کاری، بهتر بروز دهند و با محیط پیرامون خویش تعامل سازنده به 

 (.1391، گیلوری و نوشین فرد

نه  مؤثر  ارتباط  برقراری  سویی،  مهارت  از  بلکه  است،  فردی  زندگی  کلیدی  عناصر  از  یکی  تنها 

عبارت   «های ارتباطیمهارترود؛ چراکه » شمار میارتباطی افراد، عنصری مهم در موفقیت سازمانی نیز به 

، 6شکلی کارآمد و مناسب، برای دست یافتن به اهداف موردنظر )وود   از برقراری رابطه با دیگران به است  

 
1. Hargie, Saunders & Dickson 
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های ارتباطی تمام کارکنان آن سازمان است،  (. در این صورت موفقیت یک سازمان در گرو مهارت 1379

با نگرش مشتریان و رضایت ایشان در ارتباط است، به این معنی که ارتباط  زیرا مهارت های ارتباطی آنها 

منجر   مثبت مؤثر  و  اشتیاق  میبه  مشتریان  در  به  نگری  منجر  تجاری  بازارهای  در  غیرمؤثر  ارتباط  و  شود 

 ,Perci & Rossiterآورد )وجود میگردد و حالت خشونت را در مشتریان به تفاوتی و نگرش منفی میبی

فیت رابطه،  تواند سبب افزایش کیهای ارتباطی در محیط کاری می(. همچنین، برخورداری از مهارت1980

وری در حرفه و سازمان افراد شود. چِالدورای  ه رضایت مخاطب و جذب وی، و در نهایت عامل افزایش بهر

شود  ها میهای ارتباطی موجب افزایش هزینه(، نیز بر این نکته اشاره دارند که نبود مهارت 1991)  1و هَگرتی 

ویژه  ها، و به ، یکی از نکات قابل توجه برای سازماندهد. بنابراینو در نهایت، اثربخشی سازمان را کاهش می

باشد  های ارتباطی کارکنانشان میهای عمومی که با طیف وسیعی از مراجعان سروکار دارند، مهارتکتابخانه 

 تواند نقشی مهم در موفقیت سازمان ایفا کند.که می

یکی از عواملی    و   مت به مردم است رسالت اصلی کتابخانه، همانا خد  ،با استناد به قوانین رانگاناتان

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

. از آنجا که جامعه مخاطبان  (1391ریزی، امرایی، پاپی، بهرامی و سموعی،  اشرفی)  کنندگان است با مراجعه

عمومی  کتابخانه مهارت های  داشتن  هستند،  روبرو  تعامالت  تنوع  با  آنها  کتابداران  و  است  های  ناهمگون 

ها، حکایت  های عمومی بسیار با اهمیت است. این در حالی است که بررسیارتباطی برای کتابداران کتابخانه 

کتابداری آنان    تواند بر عملکردبا کاربران دارد که این امر می  ثرؤم  از ضعف کتابداران در برقراری ارتباط

اثرگذار باشد و در نتیجه آنان با وجود داشتن دانش کافی، نتوانند کتابداران موفقی باشند. به طوری که در 

کنندگان به علت ضعف در (، نیمی از شکایات استفاده 1391اقبال، تفرشی و همایی )پژوهش کریمی، بنی

 سوءتفاهم بین آنها بود.کننده و در واقع به علت روابط بین کتابدار و استفاده 

اهمیت مهارت   بنابراین به  برای کتابداران کتابخانهنظر  های عمومی، شناسایی عوامل های ارتباطی 

اکنون مسأله مورد بحث در پژوهش حاضر اندیشی ضروری است.  ها از جمله مثبتتأثیرگذار بر این مهارت

آیا  های عمومی مشهد در چه حد است؟  بخانه اندیشی کتابداران کتامیزان مثبت این است که مشخص نیست

-برای پاسخگویی به این پرسشهای ارتباطی آنان مؤثر است؟  های مثبت اندیشی کتابداران بر مهارت مهارت

 ها، این پژوهش طراحی شد.  
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 پیشینه پژوهش

رسی اندیشی نشان داد که این متغیر در جوامع گوناگون برهای مرتبط با متغیر مثبت بررسی پژوهش 

(؛ کودکان )مایلز َپلیستر،  1387(؛ کارگران )فقیهی، 2007، 1یوسف و لوتانز کارمندان ) طور مثال در  شده است، به 

دستغیب،  آموزان ) دانش (؛  1385نسب و تقوی،  موسوی )   داوطلب کنکور جوانان (؛  2014، 2حسن، رونی و ِکین

اما در   (.  2016، 4دانشجویان )َونگ، ِچن، لین و هانگ (؛ و  2010، 3؛ گوردیوا و اوسین 1391،علیزاده و فرخی 

( در  1389پور ) سیماراصل، فیاضی و قلی طور مثال،  صورت گرفته است. به های کمی جامعه کتابداران پژوهش 

شناختی مثبت و اجزای آن )خودکارآمدی، امیدواری،  پژوهشی پیمایشی با هدف بررسی پیامدهای عوامل روان 

نفر از کتابداران عضو انجمن کتابداری ایران را مورد بررسی قرار    128نی( در سازمان،  بی آوری و خوش تاب 

دهنده آن در کتابداران بالتر  های تشکیل شناختی مثبت و مؤلفه دادند. نتایج نشان داد که سطح متغیر عوامل روان 

شناختی مثبت بر تعهد سازمانی  دهنده عوامل روان از سطح متوسط بود. همچنین در رابطه با تأثیر اجزای تشکیل 

میزان    ، دیگری در پژوهشی پیمایشی  بینی بود.  و رضایت شغلی کتابداران، بیشترین تأثیر مربوط به متغیر خوش 

های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر  های مرکزی دانشگاه اندیشی کتابداران کتابخانه مثبت 

 (.1391گزارش شد )قویدل و همکاران،  درصد    50بیش از    در سطح شهر تهران 

های ارتباطی که در بین کتابداران  های مرتبط با متغیر مهارتدر ادامه به برخی از جدیدترین پژوهش 

-سایت آگهی استخدامی وب  200( با استفاده از  2008)  5گیرولیموز و کونزتا شود.  انجام شده است، اشاره می

های مورد ها و صالحیتای شناخته شده و معروف در انگلیس، کانادا، استرالیا و آمریکا به بررسی مهارته

های  نوع مهارت برای کتابداران در آگهی  38نیاز کتابداران در محیط اطالعاتی مدرن پرداختند. در نهایت  

ناپذیر  عنوان عاملی اساسی و اجتناب های ارتباطی به درصد آنها مهارت  60که در بیش از   مختلف شناسایی شد 

های عمومی شهر  کتابداران کتابخانه   های ارتباطی ارزیابی مهارت برای کتابداران مدرن در نظر گرفته شده بود.  

های ارتباط کالمی  یری مهارت کارگ که کتابداران از نظر میزان به   حاکی از آن بود   ( 1389امینی ) توسط    اصفهان 

-کتابداران دانشگاه ی  های ارتباط مهارت دیگری،    پیمایشی   در پژوهش شتند.  و غیرکالمی در سطح خوبی قرار دا 

 .(1391و همکاران،    کریمی بود و در حد مطلوب ارزیابی نشد ) های دولتی شهر اصفهان در حد متوسط  

خدمات مرجع در دو کتابخانه دانشگاهی نیجریه، توسط بررسی میزان تأثیر ارتباطات بین فردی در ارائه  
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2. Myles-Pallister, Hassan, Rooney & Kane 
3. Gordeeva & Osin 

4. Wang, Chen, Lin & Hong 

5. Gerolimos & Konsta 
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ای و  کلیشه   رفتار کتابداران مرجع ناشی از    ناکافی   های ارتباطی نشان داد که مهارت (   2013)   1َاکر و یودنسی

برخی از موانع ارتباط مؤثر بین فردی در    بود.   )تفاوت در زبان، تحصیالت و فرهنگ(   نع معنایی وا م   یکنواخت و 

و آداب و رسوم  ،  ارتباط   نبود اعتماد به نفس، حریم ،  نامناسب ناامیدی ناشی از شرایط کاری  خدمت مرجع شامل  

های دانشگاه فردوسی مشهد  ( نشان داد که کتابداران کتابخانه 1394بودند. نتایج پژوهش رهنما، فتاحی و دیانی ) 

های  طور کلی وضعیت مهارت های کالمی برخوردار بودند و به کالمی بهتری نسبت به مهارت های غیراز مهارت 

های ارتباطی  ( نیز میانگین مهارت 1395خسروی و جهرمی ) ارتباطی کتابداران در سطح خوبی بود. سیدحسینی، 

 کتابداران دانشگاهی شهر بوشهر را بالتر از سطح متوسط گزارش کردند. 

با روش پیمایشی و با    های انجام شده شود، در پژوهش های ارائه شده استنباط می پیشینه   طور که از همان 

بررسی  به  پرسشنامه  از  ارتباطی مهارت و  اندیشی  مثبت   استفاده  مجزا به   های  است.  صورت  شده  در    پرداخته 

طور  همچنین به اشاره شده، و  های ارتباطی و مهارت اندیشی ذکر شده به ضرورت و اهمیت مثبت  های پژوهش 

ویژگی  میان  در  که  شده  پرداخته  مطلب  این  به  مهارت خاص  و  کتابخانه ها  کتابداران  برای  لزم  ها،  های 

اندیشی  مثبت   تأثیر انجام شده    های پژوهش یک از  اما هیچ های ارتباطی از اهمیت بیشتری برخوردار است.  مهارت 

مورد ارزیابی  توصیفی و با استفاده از دو پرسشنامه مجزا  پیمایشی    یک پژوهش قالب  در    را   های ارتباطی مهارت   بر 

نداده  از پژوهش اند. همچنین در هیچ قرار  این موضوع در کتابخانه یک  به ها،  های  در کتابخانه   و   طور عام، ها 

به این موضوع ضرورت می   طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته عمومی به  بنابراین پرداختن  یابد. در  است، 

های ارتباطی کتابداران  مهارت   بر اندیشی  مثبت   تأثیر  نیز با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه   رپژوهش حاض 

 شود.می که از این نظر پژوهشی نو محسوب    شود می های عمومی شهر مشهد بررسی  کتابخانه 

 

 و فرضیه پژوهش پرسش

 زیر است:  و فرضیه پرسشپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به 

 های عمومی مشهد در چه حد است؟ اندیشی کتابداران کتابخانهمیزان مثبت •

 های عمومی مشهد تأثیر دارد.کتابداران کتابخانه  های ارتباطیمهارت اندیشی بر مثبت •

 

 پژوهش  روش

جامعه آماری این   ها پیمایشی است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده 

 
1. Akor & Udensi 



 159 .. .دانش یسازمانده یهاو پنهان پژوهش دای روابط پ                                            1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 

در   شاغل  کتابداران  تمامی  شامل  نهاد    کتابخانه   20پژوهش،  سرپرستی  )تحت  مشهد  شهر  در  فعال  عمومی 

( با سمت شغلی »کتابدار«، در  1396های عمومی مشهد( بودند که در زمان اجرای پژوهش )تابستان  کتابخانه 

ش حجم نمونه بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی  نفر(. در این پژوه   70کتابخانه مشغول ارائه خدمات بودند ) 

گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند.  دست آمد که با روش نمونه نفر به   59(، تعداد  1970)   1و مورگان

داده  گردآوری  مثبت برای  پرسشنامه  از  ویس ها  و  اینگرام  محقق1988)   2نیکیاندیشی  پرسشنامه  و  ساخته  (، 

مؤلفه )تفکر مثبت روزانه،    5گویه در    30نیکی شامل  استفاده شد. پرسشنامه اینگرام و ویس های ارتباطی  مهارت 

-خودارزیابی مثبت، ارزیابی دیگران از خویش، انتظارات مثبت از آینده و خوداعتمادی( بود. پرسشنامه محقق

یاد  مؤلفه )به   7حاوی    های ارتباطی کالمی گویه، شامل دو دسته کلی مهارت   44های ارتباطی با  ساخته مهارت 

-آوردن، اجتناب از تشخیص قبل از موعد، انعکاس کالمی احساسات، بازگویی یا نقل محتوا، استفاده از مشوق 

مؤلفه تماس چشمی،   7های ارتباطی غیرکالمی شامل ها، ختم مقبول مذاکره، و اظهارنظر و پیشنهاد( و مهارت 

هره و لحن صدا، گوش دادن، تنظیم عواطف و درک پیام  اشارات و حرکات، حالت راحت جسمانی، حالت چ 

 = بالترین نمره( طراحی شد. 20= کمترین نمره و  1نمره )   20های هر دو پرسشنامه در طیف  بود. گویه 

-نیکی و همچنین پرسشنامه محققاندیشی اینگرام و ویسروایی صوری و محتوایی پرسشنامه مثبت

های ارتباطی که با استفاده از مرور متون داخلی و خارجی تهیه شده بود، توسط چند تن از  ساخته مهارت

مورد بررسی و تأیید    دانشگاه فردوسیشناسی و استادان گروه روانشناسی  استادان گروه علم اطالعات و دانش 

 3(، بوئلن 1988نیکی )رام و ویس نیکی در پژوهش اینگقرار گرفت. در ضمن روایی پرسشنامه اینگرام و ویس 

(2007 ( نیز قویدل و همکاران  بود.  1391( و  تأیید شده  به کمک آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه(  نیز  ها 

درصد    70ها بیشتر از  های آن به طوری که ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه و مؤلفه ارزیابی شد،  

 لی هر دو پرسشنامه بود. دهنده پایایی با محاسبه شد که نشان 

(  22)نسخه    4اساسپیافزار اساز نرم  پژوهش و آزمون فرضیه  به پرسش  در این پژوهش برای پاسخ

ها با آزمون  های آماری و تعمیم نتایج، در ابتدا نرمال بودن داده استفاده شد. برای استفاده درست از آزمون

ها دارای توزیع های آناز آن بود که همه متغیرها و مؤلفه  بررسی شد. نتایج آزمون حاکی  5شاپیرو ویلک 

 های پارامتریک استفاده شد. ها از آزموننرمال بودند، بنابراین در تجزیه و تحلیل داده 

 
1. Krejcie & Morgan 

2. Ingram & Wisnicki 
3. Boelen 

4  . SPSS 

5. Shapiro-Wilk 
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 های پژوهشیافته
 مشهد  عمومی  هایکتابخانه کتابداران  اندیشیمثبت میزان

مثبت میزان  تعیین  پرسش،  این  طراحی  از  کتابدارانهدف  و    هایکتابخانه   اندیشی  مشهد  عمومی 

اندیشی در نمونه  منظور نیل به این هدف، ابتدا میانگین مثبتاندیشی بود. به مقایسه آن با سطح مطلوب مثبت

دست آمده مقایسه شد.  مورد نظر محاسبه و در قدم بعدی، سطح مطلوب برای این متغیر تعیین و با میانگین به 

به تعدا  20ها بر اساس طیف  گذاری گویهگویه( و ارزش  30اندیشی )های پرسشنامه مثبتد گویه با توجه 

بود. در این پژوهش نمره بالتر   30و کمترین نمره،    600اندیشی،  نمره، بالترین نمره برای هر پرسشنامه مثبت

طح مطلوب متغیر در نظر گرفته شد. بر این اساس، س  «مطلوب» عنوان سطح  به   16درصد یعنی نمره    80از  

دست آمد. میانگین  ( به 30های پرسشنامه )در تعداد گویه  16ضرب نمره  ( بود که از حاصل480اندیشی )مثبت

 ارائه گردیده است. 1اندیشی در نمونه محاسبه و نتایج آن در جدول مثبت

 

 اندیشی پاسخگویان . میانگین نمرات مثبت1جدول 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر

 47/ 309 436/ 728 اندیشیمثبت

 

های عمومی مشهد قابل مشاهده  اندیشی نمونه کتابداران کتابخانهمیانگین مثبت  1هرچند در جدول  

توان وضعیت  ست و تنها با استفاده از آن نمیدست آمده ااست، اما این مقدار بر اساس نمونه مورد بررسی به

عمومی مشهد را تعیین نمود. در واقع، بدون استفاده از آمار استنباطی های  اندیشی کتابداران کتابخانهمثبت

 پذیر نیست.تعمیم نتیجه نمونه به جامعه امکان

ای استفاده شد  های این متغیر، از آزمون تی یک نمونهرو و با توجه به نرمال بودن توزیع داده از این

ح جامعه، مقدار محاسبه شده با میانگین مطلوب اندیشی حاصل از نمونه به سطتا ضمن تعمیم میانگین مثبت 

ای عالوه بر مقایسه برابری یا نابرابری میانگین نمونه با میانگین  نیز مقایسه شود. در واقع، آزمون تی یک نمونه 

(.   1384،  1جامعه، به هنگام مقایسه میانگین نمونه با عدد خاصی چون سطح مطلوب دارای کاربرد است )واگان 

های عمومی اندیشی کتابداران کتابخانه ای را برای مقایسه میزان مثبتایج آزمون تی یک نمونهنت  2جدول  

 دهد.مشهد با سطح مطلوب نشان می

 

 
1. Vaughan 
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 اندیشی با سطح مطلوب ای برای مقایسه میانگین نمرات متغیر مثبتنتایج آزمون تی یک نمونه  .2 جدول

 t آماره  متغیر
  درجه 

 آزادی

-معنا سطح

 داری 

 اختالف

 میانگین 

  نتیجه  درصد  95 اطمینان فاصله 

 بال  حد پایین حد آزمون

 معنادار - 30/ 942 - 55/ 600 - 43/ 271 0/ 000 58 - 7/ 025 اندیشیبتمث
 

اندیشی  ای در مورد مثبتداری آزمون تی یک نمونه، مقدار سطح معنا2های جدول  براساس یافته

اندیشی ارزیابی شد. در نتیجه، بین میانگین نمرات مثبت 05/0مشهد کمتر از های عمومی کتابداران کتابخانه 

همراه اختالف میانگین  ( تفاوت معنادار وجود داشت. این موضوع به 480با سطح مطلوب آزمون )میانگین  

وب های مورد بررسی، کمتر از حد مطلاندیشی در کتابداران کتابخانه منفی بدین معنی است که میانگین مثبت

های عمومی اندیشی کتابداران شاغل در کتابخانه توان گفت مثبتدرصد می  95بود. به بیان دیگر، با اطمینان  

 تر از سطح مطلوب بوده است. مشهد پایین 

 متغیر  گویه،   30  با  نیکیویس  و  اینگرام  استاندارد  پرسشنامه  شد،  اشاره   این   از  پیش   که  طورهمان

-های توصیفی مؤلفه برخی آماره   تر،دقیق  تحلیل  منظوربه .  کندمی  ارزیابی  مؤلفه   پنج   اساس  بر  را   اندیشیمثبت

 ارائه شده است. 3در جدول  مشهد عمومی هایکتابخانه  در نمونه کتابداران اندیشیمثبت های

 

 اندیشی پاسخگویان های مثبت. میانگین نمرات مؤلفه 3جدول 

 میانگین مطلوب انحراف معیار  میانگین  مؤلفه

 160 16/ 201 145/ 576 تفکر مثبت روزانه 

 96 10/ 905 88/ 271 خودارزیابی مثبت 

 64 6/ 238 58/ 813 ارزیابی دیگران از خویش

 32 3/ 992 30/ 084 انتظارات مثبت از آینده

 128 15/ 271 113/ 983 خوداعتمادی 

 480 47/ 309 436/ 728 کل

 

یافته  جدول  مطابق  مؤلفه ،  3های  همه  مثبتمیانگین  متغیر  پایینهای  نمونه  در  سطح  اندیشی  از  تر 

های هر مؤلفه در نمره پاسخ ضرب تعداد گویه صورت حاصلدرصد بود. زیرا میانگین مطلوب به   80مطلوب  

مؤلفه مذکور، تفکر مثبت روزانه بیشترین اختالف، و انتظارات   5( تعیین شد. همچنین از میان  16مطلوب )

 از آینده، کمترین اختالف را با میانگین مطلوب داشتند.   مثبت

اینکه میانگین مشخص شده در جدول   به  بررسی است، نمی  3با توجه  نمونه مورد  تواند  بر اساس 
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های عمومی مشهد  اندیشی در جامعه کتابداران کتابخانه های مثبتمعیار مناسبی برای تعیین وضعیت مؤلفه 

اندیشی حاصل از نمونه به سطح جامعه و همچنین مقایسه با میانگین  منظور تعمیم میانگین مثبتبه باشد. بنابراین  

 قابل مشاهده است.  4  ای استفاده شد که نتایج آن در جدول مطلوب از آزمون تی یک نمونه

 

 سطح مطلوباندیشی با های متغیر مثبتای برای مقایسه میانگین مؤلفه نتایج آزمون تی یک نمونه  .4 جدول

 tآماره  ها مؤلفه 
درجه  

 آزادی

سطح  

-معنا

 داری 

اختالف 

 میانگین 

میانگین 

 مطلوب

 حدود اطمینان

 درصد 95 
نتیجه  

 آزمون
 بال  حد پایین حد

  مثبت تفکر

 روزانه 
 معنادار - 10/ 201 - 18/ 645 160 - 14/ 423 0/ 000 58 - 6/ 838

 خودارزیابی

 مثبت
 معنادار - 4/ 886 - 10/ 570 96 - 7/ 728 0/ 000 58 - 5/ 444

 ارزیابی

 از دیگران

 خویش

 معنادار - 3/ 560 - 6/ 812 64 - 5/ 186 0/ 000 58 - 6/ 386

  مثبت انتظارات

 آینده از
 معنادار - 0/ 874 - 2/ 955 32 - 1/ 915 0/ 001 58 - 3/ 685

 معنادار - 10/ 037 - 17/ 996 128 - 14/ 016 0/ 000 58 - 7/ 050 خوداعتمادی 

 

جدول  یافته بنابر   می4های  بنابراین  مؤلفه ،  میانگین  بین  گرفت  نتیجه  مثبتتوان  در  های  اندیشی 

کتابخانه  اختالف  کتابداران  اینکه  به  توجه  با  و  معناداری وجود داشت  تفاوت  با حد مطلوب  های عمومی 

های  بود، میانگین همه مؤلفهها عددی منفی آن 95/0میانگین و نیز هر دو حد بال و حد پایین فاصله اطمینان 

 تر از سطح مطلوب بود. های عمومی مشهد پاییناندیشی کتابداران کتابخانهمثبت

 مشهد  عمومی هایکتابخانه کتابداران   ارتباطی هایمهارت  بر اندیشیتأثیر مثبت

مهارت  که  آنجا  از  شد.  استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  تحلیل  آزمون  از  فرضیه  بررسی    های برای 

مهارت  شامل  داده ارتباطی  تحلیل  و  آزمون  نتایج  است،  غیرکالمی  و  کالمی  ارتباط  تفکیک های  به  ها 

ارائه میمهارت و غیرکالمی  تأثیر    5شود. در جدول  های کالمی  بررسی  بر مثبت   هایمؤلفه نتایج  اندیشی 

 های ارتباط کالمی نشان شده است.مهارت

 
 



 163 .. .دانش یسازمانده یهاو پنهان پژوهش دای روابط پ                                            1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 
 های ارتباط کالمی مثبت اندیشی بر کل مهارت هایمؤلفه . نتایج آزمون تأثیر 5جدول 

P-value مثبت اندیشی  هایمؤلفه  ارزش  آماره آزمون درجه آزادی فرضیه 

 روزانه  مثبت تفکر 32/0 25/3 7 0/ 007

 مثبت  خودارزیابی 13/0 01/1 7 43/0

 خویش از دیگران ارزیابی 31/0 11/3 7 0/ 009

 آینده از مثبت انتظارات 15/0 24/1 7 29/0

 خوداعتمادی  10/0 81/0 7 57/0

 کل  16/31  0/ 000

توان نتیجه گرفت  نشان داده شده است، با توجه به میزان آماره آزمون می 5طور که در جدول همان

خویش بیشترین تأثیر و خوداعتمادی کمترین تأثیر را بر   از  دیگران  ارزیابیکه مهارت تفکر مثبت روزانه و 

به مهارت است.  داشته  کالمی  ارتباط  جزئیهای  بررسی  دقیق منظور  و  تکتر  تأثیر  مؤلفه تر،  های  تک 

ارائه شده   6بررسی شد که نتایج آن در جدول    های ارتباط کالمیهای مهارتتک مؤلفه اندیشی بر تک مثبت

 است.

 های ارتباط کالمی های مهارتاندیشی بر مؤلفه های مثبتمؤلفه  تأثیر. نتایج آزمون  6جدول 

های  آماره

 آزمون 

 اظهارنظر

 پیشنهاد  و

ختم 

مقبول  

 مذاکره

استفاده 

از 

 ها مشوق 

بازگویی  

یا نقل  

 محتوا 

انعکاس  

کالمی  

 احساسات 

اجتناب از 

تشخیص  

قبل از 

 موعد 

به  

 یادآوردن 
 متغیر

  مثبت تفکر 64/1 11/0 48/1 74/0 93/1 88/13 95/0 ( Fون )آماره آزم

 P-value 20/0 73/0 22/0 39/0 17/0 00/0 33/0 روزانه 

 خودارزیابی 12/2 05/0 71/2 006 /0 09/0 00/0 21/0 ( Fون )آماره آزم

 P-value 15/0 80/0 10/0 93/0 76/0 98/0 64/0 مثبت

  دیگران ارزیابی 14/7 39/1 10/3 30/18 5/1 36/0 8/1 ( Fون )آماره آزم

 P-value 01/0 24/0 08/0 00/0 22/0 54/0 18/0 خویش از

  مثبت انتظارات 60/0 009 /0 01/0 36/0 54/0 4/5 47/5 ( Fون )آماره آزم

 P-value 43/0 92/0 91/0 54/0 46/0 02/0 02/0 آینده از

 21/1 00/0 23/0 00/0 22/0 09/1 34/1 ( Fون )آماره آزم
 خوداعتمادی 

P-value 27/0 94/0 62/0 96/0 63/0 29/0 25/0 

تفکر    نشان داد که مؤلفه  05/0شود، نتایج آزمون در سطح  مشاهده می  6گونه که در جدول  همان

خویش بر   از دیگران  ارزیابی مؤلفهاجتناب از تشخیص قبل از موعد تأثیر داشت.  مؤلفهمثبت روزانه فقط بر 
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مؤلفه  پیشنهاد( تأثیر داشت و    و  های ارتباط کالمی )بازگویی یا نقل محتوا، و اظهارنظراز مهارت   مؤلفه دو  

ر بود. دو مؤلفه  های به یادآوردن و اجتناب از تشخیص قبل از موعد اثرگذاآینده بر مؤلفه  از مثبت  انتظارات

 های مهارت ارتباط کالمی تأثیرگذار نبود.یک از مؤلفه مثبت و خوداعتمادی بر هیچ  خودارزیابی

های  اندیشی بر مهارت های مثبت نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر مهارت 

 نشان داده شده است.  8و   7ارتباط غیرکالمی کتابداران در جدول 

 

 های ارتباط غیرکالمی های مثبت اندیشی بر کل مهارت. نتایج آزمون تأثیر مهارت7جدول 

P value  متغیر ارزش  آماره آزمون رضیهدرجه آزادی ف 

 روزانه  مثبت تفکر 09/0 73/0 7 64/0

 مثبت  خودارزیابی 25/0 32/2 7 04/0

 خویش از دیگران ارزیابی 47/0 17/6 7 00/0

 آینده از مثبت انتظارات 14/0 10/1 7 37/0

 خوداعتمادی  09/0 67/0 7 69/0

 کل  54/76  00/0

خویش بیشترین تأثیر    از  دیگران  ارزیابیتوان گفت که  می  7با توجه به میزان آماره آزمون در جدول  

 های ارتباط غیرکالمی داشته است.کمترین تأثیر را بر مهارت و خوداعتمادی 

بررسی   مؤلفهتک   تأثیر نتایج  مثبت تک  تک های  بر  مؤلفه اندیشی  مهارت تک  ارتباط  های  های 

 ارائه شده است. 8غیرکالمی در جدول 

 
 های مهارت ارتباط غیرکالمی اندیشی بر مؤلفه های مثبتمؤلفه  تأثیر. نتایج آزمون  8جدول 

 

های  آماره

 آزمون

درک 

 پیام

تنظیم  

 عواطف

گوش  

 دادن 

حالت 

چهره 

و لحن  

 صدا

حالت 

راحت  

 جسمانی 

اشارات 

و 

 حرکات

تماس 

 چشمی 

ارتباط 

 غیرکالمی
 

 مثبت اندیشی 

  مثبت تفکر 13/2 61/0 22/0 27/0 77/1 01/0 51/1 (Fون )آماره آزم

 P-value 15/0 43/0 63/0 60/0 18/0 91/0 22/0 روزانه 

 خودارزیابی 16/0 17/9 99/0 30/0 96/0 01/0 57/0 (Fون )آماره آزم

 P-value 69/0 00/0 32/0 58/0 32/0 90/0 45/0 مثبت

 دیگران ارزیابی 72/2 36/2 93/20 02/5 03/4 31/21 65/0 (Fون )آماره آزم

 P-value 10/0 13/0 00/0 02/0 05/0 00/0 42/0 خویش از
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  مثبت انتظارات 84/0 42/1 01/4 43/0 01/0 71/1 09/0 (Fون )آماره آزم

 P-value 36/0 23/0 05/0 51/0 92/0 19/0 76/0 آینده از

 41/0 00/0 59/1 02/0 67/1 35/0 01/0 (Fون )آماره آزم
 خوداعتمادی 

P-value 52/0 93/0 21/0 87/0 20/0 55/0 91/0 

  تأثیر تنظیم عواطف   مؤلفه  خودارزیابی مثبت فقط بر مؤلفه که  آن استحاکی از  8های جدول یافته

اشارات و حرکات، مهارت ارتباط غیرکالمی )  هایمؤلفه خویش بر اکثر    از  دیگران  ارزیابی  مؤلفهداشت؛  

انتظارات مثبت از آینده   مؤلفه حالت راحت جسمانی، حالت چهره و لحن صدا، و گوش دادن( اثرگذار بود.  

یک از  های تفکر مثبت روزانه و خوداعتمادی بر هیچ نیز فقط بر مؤلفه گوش دادن تأثیرگذار بود. اما مؤلفه 

 های مهارت ارتباط غیرکالمی تأثیرگذار نبود. مؤلفه 

 

 نتیجه

تأثیر  های عمومی مشهد و بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه هدفپژوهش حاضر با 

اندیشی جامعه مورد بررسی، ها نشان داد، میانگین نمره مثبتیافته   انجام شد.های ارتباطی آنان آن بر مهارت

قویدل و همکاران   و  (1389سیماراصل و همکاران )نتیجه پژوهش تر از سطح مطلوب بود. این نتیجه با پایین

اندیشی در بین کتابداران  میزان مثبتبود که    ها حاکی از آن( در یک راستا بود. نتیجه این پژوهش 1391)

سطح متوسط و کمتر از حد مطلوب بود. همچنین در پژوهش  بیش از    مورد بررسیهای  شاغل در کتابخانه 

( همکاران  و  مؤلفه 1391قویدل  میان  در  مثبت (  مؤلفه  های  به  امتیاز  بیشترین  از  » اندیشی،  دیگران  ارزیابی 

مؤلفه مذکور،   5تعلق داشت. اما در پژوهش حاضر، از میان    «خوداعتمادی» لفه  و کمترین امتیاز به مؤ   «خویش

کمترین میانگین را به خود اختصاص داد.   «تفکر مثبت روزانه» بیشترین میانگین و    «انتظارات مثبت از آینده » 

امعه پژوهش  دلیل جامعه متفاوت آنها باشد، به طوری که جشاید علت این مغایرت در نتایج این دو پژوهش به  

های دانشگاهی بودند و طبیعی است که شرایط و فضای کاری در یک کتابخانه  قویدل، کتابداران کتابخانه 

با توجه به    تواند در نوع نگرش افراد تأثیرگذار باشد. دانشگاهی و عمومی متفاوت است و این موضوع می

های عمومی مشهد از آینده نسبت به  کتابداران کتابخانه رسد انتظارات مثبت  می  نظر  به دست آمده  نتیجه به 

مؤلفه مثبت سایر  و آن   اندیشی در سطحهای  دارد  قرار  مثبتی بهتری  آینده کاری خود دیدگاه  به  نسبت  ها 

شود انگیزه بیشتری در انجام وظایف خویش داشته باشند. اما از نظر تفکر مثبت  دارند، که این امر سبب می 

تر هستند و نیاز به تقویت هر چه بیشتر آن دارند، چراکه تفکر مثبت  ها ضعیفسه با سایر مؤلفه روزانه در مقای

های فرد در محیط کاری اهمیت فراوانی دارد. هرچند در کل میانگین  روزانه در انجام وظایف و مسئولیت
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 مطلوب بود.  تر از سطحهای عمومی مشهد پایین اندیشی کتابداران کتابخانههای مثبتهمه مؤلفه

های عمومی، نیاز است  نکته قابل توجه این است که به سبب نوع حرفه و رسالت کتابداران کتابخانه 

اندیشی داشته باشند، اما نتایج پژوهش تا حدودی خالف این انتظار را نشان  تا وضعیت مطلوبی از نظر مثبت

تواند مربوط به مشکالت موجود در جامعه و  دهد و این نکته قابل تأمل است. دلیل احتمالی این نتیجه میمی

بنابراین مدیران و مسئولن نهاد کتابخانهسازمان، بی این دست باشد.  از  های  انگیزگی کارکنان و مواردی 

های مختلف )از جمله آموزش( به تقویت  عمومی باید به این مسأله توجهی ویژه داشته باشند و از طریق روش

ها مطالعه و پژوهش در حوزه روانشناسی روانشناسان در طی سالاهتمام ورزند، زیرا  این مهارت در کتابداران  

اند. روانشناسی شناختی نگری دست یافتهگرا، به نحوه تغییر دادن بدبینی و منفیشناختی و روانشناسی مثبت

افتند،  دام آنها می های فکری ناسازگارانه که بسیاری از افراد به هنگام شکست دردر زمینه تغییر دادن عادت

های لزم برای برخوردار توان مهارتها نشان داده است که میهای مفیدی دست یافته است. بررسیبه روش

پذیری و مبتنی بر واقعیت را به افراد آموزش داد و آنها را  نگری همراه با انعطافبینی و مثبتبودن از خوش

ایمن و مشکالت  مسائل  برابر  روانی  در  یافته (.  1386)سلیگمن،   کردسازی  نظری  های حیدری  طبق  علی 

توان  اندیشی، میهای آموزشی مثبت( با برگزاری دوره 1391( و قویدل و همکاران )1387(، وکیلی )1387)

 نتیجه این به  پژوهشی در  ( نیز،1388آرین ) فیروزآبادی و دهقانیسازگاری اجتماعی افراد را بهبود بخشید.  

 درونی گفتار تصحیح و اندیشه در دخالت با تواندمی مثبت هایآموزش خودگویی تکه جلسا رسیدند

 باشد. مؤثر مخرب و بیانات افکار از رهایی و منطقی باورهای ایجاد در

تأثیر بر  مبنی  پژوهش  مثبتمهارت  آزمون فرضیه  تأیید شد و  مهارت  بر  اندیشیهای  ارتباطی  های 

خویش بیشترین تأثیر را بر    از  دیگران  ارزیابیتفکر مثبت روزانه و    مؤلفه تر نیز نشان داد که  بررسی جزئی

های ارتباط غیرکالمی ای که بیشترین تأثیر را بر مهارتهای ارتباط کالمی داشت. همچنین، مؤلفه مهارت

های  کمترین تأثیر را هم بر مهارت  بود. در مقابل، مؤلفه خوداعتمادی  خویش  از  دیگران   داشت، مؤلفه ارزیابی

 ارتباط کالمی و هم بر غیرکالمی داشت. 

ای برای  اندیشی زمینه( مشخص شد که مثبت2006و همکاران )  1در همین راستا در پژوهش کپرارا 

احساسات مثبت و منفی   بینی است و این باورهای خودکارآمد،رضایت از زندگی، اعتماد به نفس و خوش

نتیجه حاکی از تأثیر مثبتو ارتباط بین فردی اشخاص را مدیریت می اندیشی بر ارتباط بین  کند، که این 

اندیشی توان چنین نتیجه گرفت که برخورداری از مثبتطور کلی، از تأیید فرضیه پژوهش میفردی است. به 

 
1. Caprara 
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صورت اندیشی به بنابراین، فراگیری یا تقویت توان مثبتهای ارتباطی نقش بسزایی دارد.  در تقویت مهارت 

کالمی و هم غیرکالمی( اثرگذار خواهد بود. به طوری  های ارتباطی )هم مستقیم در افزایش و بهبود مهارت 

( سلیگمن  خوش1389که  است  معتقد  نیز  ارتباط(  در  ظن  حسن  داشتن  و  بودن  از مشرب  اجتماعی  های 

های شخصیتی یکی ( معتقد است که ویژگی1997یش است. همچنین، هارجی )اندهای افراد مثبتویژگی

دلیل می همین  به  است،  فردی  بین  ارتباطات  در  مؤثر  عوامل  مثبتاز  به توان گفت  از  اندیشی  یکی  عنوان 

تواند شرایط و زمینه مناسبی را در میهای ارتباطی تأثیرگذار است و  های شخصیتی در میزان مهارتویژگی

های عمومی هایی مانند کتابخانه در سازمانایجاد یک ارتباط سازنده و مؤثر فراهم کند. از سویی دیگر،  جهت  

کنندگان دارند، بهترین روش برای جذب مشتریان، برقراری  که ارتباط و تعامل رو در روی بیشتری با مراجعه

باعث ارائه بهتر خدمات و در نتیجه  برقراری ارتباط مثبت و سازنده نیز    باشد.ارتباط مناسب و کارآمد می

بدین وسیله جایگاه اجتماعی کتابخانه در جامعه  افزایش رضایت و جذب مراجعین کتابخانه خواهد شد و  

 عنوان یک نهاد اجتماعی کاربر محور، کمک خواهد کرد.ها به یابد و به موفقیت کتابخانهتثبیت و ارتقاء می

یافت بنابراین   اینکه  به  توجه  ازه با  پژوهش حکایت    های مهارت   و  مثبت  تفکر  تقویت  به  نیاز   های 

ریزان و  شایسته است راهکارها و پیشنهادهای عملی ذیل در کانون توجه برنامه دارد،    کتابداران اندیشیمثبت

 علم   رشته   عالی   آموزش  مراکز  و    هاای در دانشگاه ها و متولیان تربیت نیروی انسانی حرفه مدیران کتابخانه 

 :گیرد قرار  حوزه  این  ایهای علمی و حرفه انجمن و شناسیدانش  و  العاتاط

 اندیشی در کتابداران؛ ایجاد فضا و جوی مثبت در محیط کتابخانه جهت ایجاد و تقویت روحیه مثبت •

های  مهارت های اثرگذارتر بر  مؤلفه با تأکید ویژه بر  )   اندیشی مثبت   های آموزشی و دوره   ها کارگاه   برگزاری  •

ای  های حرفه ها و انجمن زیر نظر گروه   صورت حضوری و مجازی دانشجویان و کتابداران به   برای   ارتباطی( 

 ؛ ها های این فعالیت هر دوره و تخصیص بودجه معین برای کلیه هزینه   و اعطای امتیازات خاص برای قبولی 

با محورهای    کارشناسی و  یهادرسی دوره   یها سازی برنامهسازی و مناسبغنی • کارشناسی ارشد 

 ؛توانمندسازی تفکر مثبت و مثبت اندیشی

 ؛ کید بر تمرین و خودآموزیأ فراهم آوردن بسته مطالعاتی و خودتوانمندسازی در مثبت اندیشی با ت •

های  صوتی و کلیپ   ی هااندیشی از جمله کتابای مثبت های چند رسانه فراهم آوردن و ارائه بسته  •

 ؛ مثبت اندیشی

ت اندیشی برای فضاسازی در محیط  بطراحی و تدوین پوسترهای محتوایی و هنری با محوریت مث •

 .و محیط زندگی  کتابخانه
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 منابع 
های  های مهارت (. مؤلفه1391ریزی، حسن، امرایی، مرتضی، پاپی، احمد، بهرامی، سوسن، سموعی، راحله )اشرفی 

شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی  های جمعیتارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی 

 :از 1396فروردین  11بازیابی شده در . 79- 92(، 1)2 ها و خدمات اطالعاتی،فصلنامه نظاماصفهان. 

http://iss.srbiau.ac.ir/article_2292_28f76e3369d8ce29c9a825c101297c69.pdf 

. ترجمه مصطفی مهران و افسانه هیرمن پور. گام   25  در  بهتر   زندگی   بهتر،   اندیشه(.  1388الدر، لینداف، پول، ریچارد )

 اصفهان: افسانه هیرمن پور. 

نامه کارشناسی پایان   .اصفهان  شهر  عمومی   هایکتابخانه  بدارانکتا  ارتباطی   هایمهارت  ارزیابی   (. 1389امینی، اکرم )

 ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 

. ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران:  ارتباطات  (.1378برکو، روی ام، ولوین، آندرو دی، ولوین، دارلین آر )

 های فرهنگی. دفتر پژوهش

-دانش   سازگاری  بر  گروهی   شیوه   بر  اندیشی مثبت  هایمهارت   آموزش  اثربخشی (.  1387علی نظری، رضا )  حیدری
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.. پایانموزانآ

-اندیشی بر خالقیت دانش های مثبت(. تأثیر آموزش مهارت1391دستغیب، مریم، علیزاده، حمید، فرخی، نورعلی )

دبیرستان،  آ اول  سال  در  .  18  -1  ،4  ،انسانی   علوم  در  خالقیت  و   ابتکار  مجلهموزان دختر    17بازیابی شده 

 http://journal.bpj.ir/article_523724_ce17f78152141230941f36a9bbae2c7a.pdf:  از  1396فروردین  

های درونی مثبت بر افزایش (. بررسی میزان اثربخشی خودگویی 1388دهقانی فیروزآبادی، طیبه، آرین، سیده خدیجه )

زنان.   عمومی  خودکارآمدی  در  بازیاب.  148-125(،  15)5  تربیتی،  روانشناسی   فصلنامهباورهای  شده    27ی 

 https://jep.atu.ac.ir/article_2228_c216ab3f23356204f8e741e9bf13f441.pdf: از 1396فروردین 

(. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر برخورداری کتابداران از 1394اهلل، دیانی، محمدحسین )رهنما، ساناز، فتاحی، رحمت

ارتباطی: مهارت  دانشگ  های  کتابداران  موردی  مشهد.  مطالعه  فردوسی   مدیریت  و   پردازش  فصلنامهاه 
 : از 1396خرداد  15بازیابی شده در .. 898 –  875 ،(3)30اطالعات،

http://ensani.ir/file/download/article/20160910115519-9543-218.pdf 

 . چنار نشر: تهران .خدایی  قربانعلی  ترجمه .شده  آموخته خوشبینی (. 1386) پی  ای مارتین سلیگمن،

مصطفی  ترجمه.  پایدار خشنودی  خدمت در گرامثبت روانشناسی  :درونی  شادمانی .  (1389)  پی   ای   مارتین سلیگمن،

 .دانژه نشر: تهران. علی نیلوفری و  تبریزی، رامین کریمی 

( رضا  جهرمی،  بصیریان  عبدالرسول،  خسروی،  شهره،  مهارت1395سیدحسینی،  بررسی  ارتباطی  (.  کتابداران های 

ای.  کنندگان به کتابخانه: رویکرد مقایسههای دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعهکتابخانه

بازیابی شده در  .  61-51(،  33)9  ،(اطالعات  فناوری  و   رسانی اطالع  و   کتابداری  علوم)  شناسی دانش  فصلنامه

-http://qje.iau:  از  1396فروردین    27
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tnb.ac.ir/article_525975_26115a256ef93e66f4cdc5f0651e5fff.pdf 

قلی  مرجان،  فیاضی،  نسترن،  )سیماراصل،  آرین  روان1389پور،  عوامل  پیامدهای  تبیین  سازمان. (.  در  مثبت    شناختی 

 از 1396خرداد  15بازیابی شده در . 45 -23(، 17)5، ایران مدیریت علوم انجمن فصلنامه

http://journal.iams.ir/article_48_a4f8866ae16e78982499bc925b073dc1.pdf 

 . سبزوار خودرو کارخانه کارکنان شغلی  رضایت  بر اندیشی مثبت هایمهارت اثربخشی  بررسی (. 1387فقیهی، سمانه )

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.پایان

)قویدل،   فاطمه  فرد،  نوشین  عباس،  گیلوری،  مهارت 1391سمیه،  و  کتابداران  مثبت(.  موردی  های  مطالعه  اندیشی، 

پژوهش های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران.  های مرکزی دانشگاه کتابخانه
 از 1396تیر  25بازیابی شده در . 262-245، (2)2،رسانی اطالع و  کتابداری امهن

http://ensani.ir/file/download/article/20140507153250-9910-49.pdf 

های ارتباطی کارگیری مهارت (. میزان و نحوه به1391اقبال، ناهید، تفرشی، شکوه، همایی، رضا )کریمی، لعیا، بنی 

بازیابی .  54  -42  ،(1)9،  سالمت  اطالعات  مدیریتهای دولتی اصفهان.  های دانشگاه توسط کتابداران کتابخانه

 از  1396اردیبهشت   15شده در 

http://ensani.ir/file/download/article/20121210080959-9567-103.pdf 

 ی نیبشیپ:  آمدن   کنار  یراهبردها  و   ی نیبدب  -ی نیبخوش(.  1385)  محمدرضا  دیس  ، یتقو  محمدحسین،  د یس  نسب،یموسو

بازیابی    .389-380  (،4)12،  رانی ا  ی ن یبال  ی روانشناس  و   ی روانپزشک  مجله.  نوجوانان  در  ی شناختروان  یسازگار

 fa.html-127-1-http://ijpcp.iums.ac.ir/article: از 1396خرداد  15شده در 

( لیون   برای   ساده  و   کاربردی  رویکرد:  رسانی اطالع  و   کتابداری  متخصصان  برای  آماری  هایروش(.  1384واگان، 
 . ترجمه کیوان کوشا و محمدرضا قانع. تهران: چاپار.آمار علم تفسیر و  استفاده درک،

  . آموزاندانش  سازگاری  میزان  افزایش  بر  اندیشی مثبت  هایمهارت   آموزش  اثربخشی   بررسی (.  1387وکیلی، محمد )

 کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.نامه پایان

 .(زندگی   و   کار  در  نتیجه  بهترین  کسب  برای  دستورالعمل   10)  مثبت  تفکر  جادویی   قدرت(.  1387ونترل، اسکات )
 ترجمه سمانه شادمان. تهران: مرندیز. 

 داد فیروز بخت. تهران: انتشارات مهتاب. . ترجمه مهرفردی میان  ارتباطات(. 1379وود، جولیا تی )

. ترجمه خشایار بیگی، فردی  میان ارتباطات در  اجتماعی  هایمهارت  (. 1384هارجی، اون، ساندرز، ک، دیکسون، د )
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