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Abstract 

Introduction: Today,  the ability to  establish effective communication and information 

literacy is one of the librarians’ employment requirements. In libraries with using 

appropriate information literacy and the ability to communicate properly with users, 

librarians can play an important role in raising their information needs. Therefore all 

of these categories are necessary. 
Methodology: The present study is descriptive-correlative in terms of its purpose. Data were 

collected from a sample of 130 people by simple random sampling. The statistical 

population of the study included librarians of the libraries of Ferdowsi University of 

Mashhad, Mashhad's Islamic Azad University (Number, 163), as well as librarians of 

the Birjand University libraries and Islamic Azad University of Birjand (Number, 25) 

who were full-time at the time of the research (2018). Data were gathered using two 

questionnaires: Nikpour, Landscape and Rajaee Nejad (2012) with a reliability 

coefficient of 94 percent and communication skills of Rahnama Librarians (2012) 

with a reliability coefficient of 73 percent. 

Findings: Findings indicate that there is a positive and significant relationship between 

information literacy and librarian communication skills and the amount of 

communication skills and information literacy of librarians in Mashhad and Birjand 

cities did not differ. There was a positive and significant relationship between all 

aspects of "information literacy" including identifying information needs, locating 

information, evaluating information, and efficient use of information and 

communication skills of librarians. 

Conclusion: The results reveal that the level of communication skills and information 

literacy of librarians and non-specialists are not the same. Also, demographic 

characteristics (gender, level of education, and service record) did not play a role in 

librarians' information literacy and communication skills. 
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 چکیده
هاست. کتابداران شاغل در اتی از الزامات اشتغال کتابداران در کتابخانهارتباط مؤثر و سواد اطالعامروزه توانایی برقراری    مقدمه:

توانند نقش مهمی در مرتفع  ها بـا برخورداری از سواد اطالعاتی مناسب و توانایی برقراری ارتباط شایسته با کاربران میکتابخانه

 ضروری است.ها  راین بررسی این مقولهی آنان داشته باشند. بنابنمودن نیازهای اطالعات

نفر   130تعداد    ای بهها از نمونههمبستگی است. داده ـپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی  شناسی:روش

فردوسی مشهد، علوم    های دانشگاه کتابخانهجامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کتابداران    گردآوری شد.تصادفی ساده    روشبه

های دانشگاه بیرجند، علوم پزشکی بیرجند و آزاد همچنین کتابداران کتابخانهنفر( و    165زشکی مشهد و آزاد اسالمی مشهد )پ

منظور  به  ( مشغول ارائه خدمت بودند.1397وقت در زمان انجام پژوهش )سال  صورت تمامنفر( بودند که به  25اسالمی بیرجند )

داده  پرسشنامه  گردآوری  از دو  منظریسواد اطالعاتی نیکها  پایایی  1391)نژاد  و رجائی  توکلی  پور،  با ضریب  درصد و    94( 

 درصد استفاده گردید. 73 یایی( با ضریب پا1391های ارتباطی کتابداران رهنما )پرسشنامه مهارت

مثبت و معناداری وجود دارد؛ و میزان های ارتباطی کتابداران رابطه  عاتی و مهارتها حاکی از آن بود بین سواد اطالیافتهها:  یافته 

»سواد مهارت ابعاد  بین تمام  تفاوتی نداشت. همچنین  با هم  بیرجند  ارتباطی و سواد اطالعاتی کتابداران شهرهای مشهد و  های 

ارتباطی   هایعات و استفاده مؤثر از اطالعات و مهارتیابی اطالعات، ارزیابی اطالاطالعاتی« شامل تشخیص نیاز اطالعاتی، مکان

 داشت. ، رابطه مثبت و معناداری وجودکتابداران

های ارتباطی و سواد اطالعاتی کتابداران متخصص و غیرمتخصص با هم تفاوتی ندارد. نتایج آشکار ساخت میزان مهارت: نتیجه 

های ارتباطی رتو سابقه خدمت( نقشی در سواد اطالعاتی و مها)جنسیت، سطح تحصیالت   شناختیجمعیتهای  همچنین ویژگی

 کتابداران نداشت. 

 های دانشگاهی. های ارتباطی، کتابداران، کتابخانهسواد اطالعاتی، مهارت ها:کلیدواژه 
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 مقدمه  

یکی از عوامل مهمی که در سرنوشت هر فرد یا سازمان حائز اهمیت است و آنها را در رسیدن به  

نشئی، ست که با آنها سروکار دارند )مزینانی، کامکار و مکند کیفیت ارتباط آنها با افرادی ااهداف یاری می 

ها هم الزم و اساسی است. از سوی دیگر ظهور عصر همین ترتیب کیفیت ارتباط برای کتابخانه (. به 1393

چالش  از  یکی  تأثیاطالعات،  تحت  را  مختلف  جوامع  امروزه  که  است  میهایی  قرار  خود  رشد  ر  دهد. 

فناوری  پیشغیرقابل حوزه  بینی  در  از اطالعات  اطالعات  به  دسترسی  و  سازماندهی  بازیابی،  ذخیره، 

 (. 1385های مهم عصر حاضر است بنابراین داشتن سواد اطالعاتی ضروری و مهم است )نظری، ویژگی

کتابخانه  مورکتابداران  اطالعات  به  دسترسی  برای  دانشگاهی  به  های  پاسخگویی  نیز  و  نیازشان  د 

بازیابی و جست نیازهای اطالعاتی مر ابزارهای  از  باید  ااجعان خود  باشند و آن وجوی  ها را  طالعات آگاه 

از طرفی   .(Bandura, 1999)بشناسند، برای انجام چنین کاری تسلط کامل بر سواد اطالعاتی ضروری است 

توان  ار را میامکان دارد اثربخشی کتابخانه را باال ببرد، کتابدهای ارتباطی کتابداران  کسب و ارتقای مهارت 

کننده در سوی دیگر دانست، فردی  سو و مراجعهو نظـام اطالعـاتی در یک  عنوان پلی ارتباطی میـان منـابع به 

به  و  تخصصی  دانش  بر  عالوه  مهارت که  اطالعاتی،  سواد  هنگـام  کارگیری  بـه  را  مناسـب  ارتبـاطی  های 

ی  سیار مهمی در جلب کاربر به کتابخانه و تضمینی برا تواند نقش بکننده دارا بوده و میرویی با مراجعهرویا

 (.1391تداوم پایـدار ارتباطش با کتابخانه داشته باشد )رهنما،

کنندگان  ترین منابع در صورتی برای مراجعهآوری و گردآوری بهترین و مناسب ها فراهم در کتابخانه 

کننده قرار گیرد و این امر بستگی به  هثمربخش خواهد بود که در فضای ارتباطی مناسب در اختیار مراجع

میروش ایجاد  کتابداران  از سوی  مؤثر  ارتباط  برقراری  برای  کتابخانه  در  که  دارد  عملکرد هایی  تا  شود 

 (.1389ارتباطی کتابخانه را بهبود بخشد )امینی، 

فرایندهای  های ارتباطی و استقرار الگوی ارتباطی مناسب و اثربخش در  رت استفاده آگاهانه از مها

ترین ویژگی است که هر کتابدار های ارتباطی، مهممهارتکتابخانه نقش زیادی دارد و نیاز به برخورداری از  

وع و  ای از رفتارهایی است که نهای ارتباطی، مجموعه منظور از مهارت باید در عصر اطالعات دارا باشد.

می مشخص  را  دیگر  شخص  با  شخص  ارتباط  )مهدوی،  کیفیت  شاپوری،  کند  و  از  1394کشاورزیان   .)

های کالمی های کالمی و غیرکالمی است. مهارت ی ارتباطی مؤلفه درک پیام هاهای مهارت ترین مؤلفه مهم

یی یـا نقـل محتوی،  شامل یادآوردن، اجتناب از تشخیص قبل از موعد، انعکـاس کالمـی احساسـات، بـازگو

 های غیرکالمیهای باز است. مهارتاظهارنظر و پیشنهاد و پرسشها، ختم مقبول مذاکره،  استفاده از مشوق
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برخورد چشم شامل  است  نیز  لحن صدا  و  و حالت چهره  راحت جسمانی  و حرکات، حالت  اشارات  ها، 

 (.1391)رهنما، 

از »دانش، مهارت و نگرش« است. منظور از دانش  ای  صالحیت کتابداران به استناد متون، مجموعه

رد ذهنی و عاطفی به آنان  مهارت توانایی استفاده مؤثر از دانش، و در نهایت نگرش رویک  داشتن اطالعات،

( کتابداران میPeyvand Robati & Singh, 2013است  ارتباطی  رفتارهای  بهبود  بنابراین  تواند موجب  (. 

(. کتابداران  1393  رهنما، فتاحی و دیانی،)کننده از تعامل با کتابدار شود  اجعهارتقا و بهبود رضایتمندی مر

های ارتباطی کالمی و غیرکالمی، مهارت د با درک درست از اهمیت نقش خود و تلفیق کردن مهارت بای

مهارت دیگر  و  اطالعاتی  سواد  مهارت  اطالعات،  به فناوری  مطلوگونه ها  نتیجه  به  را  کاربران  مؤثر  ب ای 

نوکاریزی و صنعت ارتباط1396جو،  برسانند )کاشی،  به مراجعه  (. چگونگی  با کتابخانه و  دنبال آن  کننده 

چراکه مراجعه به کتابخانه و استفاده از   ؛موفقیت ارائه خدمات مؤثر استموفقیت و یا عدم کتابدار در میزان  

شناخت فرایند ارتباط    روین (. از ا1393،  آن مستلزم وجود نوعی فرایند ارتباط است )رهنما، فتاحی و دیانی

 رسد. ه نظر میهای ارتباطی کتابداران ضروری ب نجش مهارت ها و سدر کتابخانه 

است و کتابداران عالوه بر   انکار یرقابل اهمیت کتابداران متخصص در ارائه خدمات مناسب واقعیتی غ 

کننده،  باط مناسب، گوش کردن به مراجعه هایی چون برقراری ارت داشتن دانش تخصصی، نیازمند کسب مهارت 

کننده و منابع  ز مراجعه وتحلیل نیاز، توان برقراری ارتباط بین نیا عاتی، قدرت تجزیه تشخیص درست نیاز اطال 

های سواد  ها از مؤلفه کننده هستند که همگی این مهارت اطالعاتی و در نهایت دادن پاسخ صحیح به مراجعه 

  اقبال، ی بن   ، ی م یکر ،  ( 1389های متعددی از جمله امینی ) (. پژوهش 1393احی و دیانی،  رهنما، فت ) اطالعاتی است  

اشرفی 1389) یی  هما   و   ی تفرش   ،) ( سموعی  و  پاپی  بهرامی،  امرایی،  دیانی،  ) (،  1391ریزی،  و  فتاحی  رهنما، 

  5، یانگ ( 2008)  4کونزتاگیرولیموزو (، 2012)  3، ییلدیز( 2011)  2یوسف(، 2005)  1(، فریت و مارسینک1393

ها صورت گرفته  استای ارتباطات مؤثر در کتابخانه ر   در (  2015)   6س ی د ی وو ک ال   و   ، مالیاری موس ی گرول   (، 2009) 

با مراجعان، توانایی راهنمایی مراجعان و   برقراری ارتباط مؤثر کتابداران  است و همگی بر ضرورت توانایی 

 اند. کتابخانه و همچنین دانش تخصصی تأکید کرده   توانایی برقراری ارتباط مؤثر با همکاران 
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گس به  توجه  با  این،  بر  کهعالوه  اطالعاتی  منابع  مستمر  چالش  ترش  و  از  است  حاضر  عصر  های 

اطالعات تنها در زمانی مفید واقع خواهد شد که توانایی دستیابی به آن وجود داشته باشد. بنابراین داشتن  

نیازهای اطالعاتی، شناختن ابزارهای دسترسی به اطالعات و ارزیابی   سواد اطالعاتی یا همان درک درست

های  ت (. برخورداری کتابداران از مهار1395پور، نوکاریزی و تجعفری،  وری است )نصیری اطالعات ضر

مهارت  داشتن  کنار  مناسب در  اطالعاتی  کتابخانه سواد  برای  ارتباط  برقراری  است،  های  ها یک ضرورت 

بداران  افرادی که موجودیت اجتماعی و شغلی آنان در گرو داشتن سواد اطالعاتی است، کتاچراکه از جمله  

هایی (. کتابداران ازجمله گروه 1393های دانشگاهی هستند )عبدالهی و جوکار،  ویژه کتابخانه ها به کتابخانه 

عه دهندگان این مهارت نوعی، از کاربران و اشاهستند که سواد اطالعاتی در متن کار آنان قرار دارد و به 

 (.1391شوند )برجیان و خسروی، محسوب می

بار توسط ژورکوفسکیالعاتی برای نخ اصطالح سواد اط مطرح شد و از آن    1974در سال   ستین 

های زیادی تدوین شده )شعبانی، زمانی، عابدی  زمان تاکنون در حوزه سواد اطالعاتی استانداردها و مدل 

بی سواد اطالعاتی شامل شناخت نیاز اطالعاتی، کسب اطالعات از منابع معتبر، ارزیا(.  1393لنجی و سلیمانی،  

کند تا  گیری فراهم میمیممنتقدانه و استفاده درست از اطالعات است که در نتیجه بستری مناسب برای تص

 (.1392مرادی،  سهرابی ووسیله آن بتواند هر چه بیشتر نیاز کاربران را رفع کند )بازبین، چشمه کتابدار به 

است، در واقع قابلیت برخورداری    در ارتباط با مفهوم سواد اطالعاتی تعاریف گوناگونی ارائه شده 

یابی اطالعات، ارزیابی، استفاده مؤثر از اطالعات است  نیاز اطالعاتی، مکان   از سواد اطالعاتی شامل تشخیص 

اینهمان به  نیز  حاضر  پژوهش  که  پرداخته   طور  مؤلفه  شامل چهار  اطالعاتی  سواد  مجموع  در  است. 

 (.1393شود )محمدی، طالعات می هایی است که موجب استفاده مؤثر از ا مهارت

صورت مجزا  های ارتباطی و سواد اطالعاتی به های مهارت های متعددی به موضوع اگرچه پژوهش 

هایی رسد، وابستگی که به نظر می اند اما با وجود اینها پرداخته منظور حل مسائل مربوط به حوزه کتابخانه به 

به  های ارتباطی و سواد اطالعاتی موجمیان مهارت  ود باشد، شواهد علمی کافی که این دو مفهوم را باهم 

مطرح است، مورد بررسی قرار نداده است. همچنین با توجه به اینکه کتابداران   شکلی که در پژوهش حاضر 

نفس بیشتری برخوردار در برقراری ارتباط با مراجعین از اعتمادبه که سطح سواد اطالعاتی کافی داشته باشند  

های الزم  هارت طور که کتابدارانی که از دانش و متری برقرار نمایند. همان انند تعامل مناسبتوبوده و می 

تا اند، سعی میبهره بی و  نمود  پنهان  را  با کاربران خود  مواجهه  از  ارتباط    کنند  برقراری  از  با  جای ممکن 

 (.1394زنند )دیانی، مراجعان سرباز می
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های ارتباطی  کارگیری مهارت رت به و همچنین با توجه به ضرو با توجه به نکات ذکر شده   روین از ا

های دانشگاهی در مرتفع نمودن  مناسب در مواجهه با کاربران و اهمیت نقش بسیار حساس کتابداران کتابخانه 

دانشجو پژوهشی  و  آموزشی  یکنیازهای  از  پژوهشگران  و  استادان  اطالعات، یان،  گسترده  حجم  و  سو 

ی  های گوناگون و ضرورت برخورداری کتابداران از سواد اطالعاتی از سوآن در حوزه پراکندگی و تولید 

های ارتباطی کتابداران و سنجش عوامل تأثیرگذار در برقراری  دیگر نیازمند مطالعه در زمینه وضعیت مهارت 

مؤثر این    ارتباط  انجام  برای  را  الزم  توجیه  بنابراین  بود،  خواهیم  اطالعاتی  سواد  جمله  فراهم از  پژوهش 

های دانشگاهی با سواد اطالعاتی آنان خانه های ارتباطی کتابداران کتابای میان مهارتنماید که چه رابطه می

های  اط آن با مهارت وجود دارد؟ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف سنجش نقش سواد اطالعاتی و ارتب

 و مشهد مورد مطالعه قرار گرفت.های دانشگاهی شهرهای بیرجند ارتباطی کتابداران کتابخانه 

 

 های پژوهش سؤال

 های دانشگاهی دو شهر بیرجند و مشهد با هم متفاوت است؟ آیا میزان سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه  (1

 های دانشگاهی دو شهر بیرجند و مشهد با هم متفاوت است؟ کتابداران کتابخانه های ارتباطی  آیا میزان مهارت  (2

 

 های پژوهش فرضیه

کتابخانه  (1 کتابداران  اطالعاتی  با مهارت بین سواد  دانشگاهی  معنی های  رابطه  آنان  ارتباطی  داری  های 

 وجود دارد.

مکان (2 اطالعاتی،  نیازهای  )تشخیص  اطالعاتی  سواد  ابعاد  از  هریک  ارزیابی  یاببین  اطالعات،  ی 

های دانشگاهی رابطه  ابخانه های ارتباطی کتابداران کتاطالعات و استفاده مؤثر از اطالعات( با مهارت 

 معناداری وجود دارد. 

مهارت  (3 ابعاد  از  هریک  )مهارتبین  ارتباطی  مهارتهای  و  کالمی  سواد  های  با  غیرکالمی(  های 

 رابطه معناداری وجود دارد. های دانشگاهیاطالعاتی کتابداران کتابخانه 

 های دانشگاهی تفاوت دارد. انه سواد اطالعاتی کتابداران متخصص با کتابداران غیرمتخصص در کتابخ (4

کتابخانه مهارت (5 در  غیرمتخصص  کتابداران  با  متخصص  کتابداران  ارتباطی  دانشگاهی  های  های 

 تفاوت دارد. 

 های ارتباطی آنان است. کننده مهارتبینیهی پیش های دانشگاسواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه  ( 6
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 نوع و روش پژوهش 

ه به شیوه همبستگی انجام شد. در پژوهش  بردی از نوع توصیفی است ک این پژوهش از نظر هدف کار

یابی اطالعات، ارزیابی حاضر، رابطه هر یک از ابعاد سواد اطالعاتی )شامل تشخیص نیازهای اطالعاتی، مکان 

و   مؤلفه اطالعات  با  اطالعات(  از  مؤثر  مهارتاستفاده  پیام های  )شامل درک  کتابداران  ارتباطی  های  های 

عه  های دانشگاهی شهرهای مشهد و بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. جاممی و غیرکالمی( در کتابخانه کال

کی مشهد و  های فردوسی مشهد، علوم پزشهای دانشگاه آماری پژوهش حاضر، شامل کتابداران کتابخانه 

علوم پزشکی بیرجند و  های بیرجند،  های دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی مشهد و همچنین کتابداران کتابخانه 

بیرجند بودند که به  ( مشغول ارائه خدمت  97ال  وقت در زمان انجام پژوهش )سصورت تمام آزاد اسالمی 

های  های دانشگاه فر )کتابداران کتابخانه ن  188دست آمده، حجم کل جامعه آماری،  بر اساس آمار به بودند.  

 (. 1جدول نفر( بودند ) 25های شهر بیرجند، اه های دانشگنفر و کتابداران کتابخانه  163شهر مشهد، 
 

 ها. حجم جامعه آماری به تفکیک کتابخانه 1جدول 

 تعداد کتابداران  کتابخانه

 101 فردوسی مشهد  دانشگاه 

 37 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 25 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 12 دانشگاه بیرجند 

 10 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 3 ی بیرجند زاد اسالمدانشگاه آ

گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه پژوهش بر  آوری اطالعات، از روش نمونه برای جمع 

منظور جلوگیری از ریزش احتمالی، تعداد  به نفر تعیین شد. اما   123اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 

عنوان  به و    شدندهرهای مشهد و بیرجند انتخاب  های دانشگاهی شنفر از میان کتابداران شاغل در کتابخانه   130

 وتحلیل قرار گرفتند.نمونه پژوهش مورد تجزیه 

مجزا بود. در بخش  برای گردآوری اطالعات، از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه شامل سه بخش  

های  ؤلفه هایی بود، که بر اساس مکتابداران، بخش دوم مربوط به پرسش  شناختینخست، اطالعات جمعیت

کتابدارا اطالعاتی  برای سنجش سواد  اطالعاتی  )نیک سواد  منظری  ن  ( و  1391نژاد،  و رجائیتوکلی  پور، 

( طراحی شده است. پرسشنامه  1391نما،های ارتباطی کتابداران )رهبخش سوم بر اساس پرسشنامه مهارت

)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(    ارزشی لیکرت  5گویه است که با استفاده از طیف    35سواد اطالعاتی شامل  
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ارزشی لیکرت   5گویه در طیف    34( مشتمل بر  1391های ارتباطی کتابداران )رهنما،  و پرسشنامه مهارت 

 )همیشه تا هرگز( طراحی شد. 

های ارتباطی کتابداران از روش  ور تعیین روایی پرسشنامه سواد اطالعاتی و پرسشنامه مهارتمنظبه 

)ن محتوا  به اعتبار  و  است  شده  استفاده  متخصصان(  سواد  ظرات  پرسشنامه  برای  پایایی  از  اطمینان  منظور 

پور، نیک   آزمون و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن در پژوهش  اطالعاتی از روش تکرار

درصد محاسبه و گزارش   93(،  1393و در پژوهش محمدی )   درصد  86(،  1391)  نژادو رجائیتوکلی  منظری  

( از طریق آلفای کرونباخ محاسبه  1391ران را رهنما )های ارتباطی کتابداشده است. پایایی پرسشنامه مهارت

ها  تر در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامهمنظور اطمینان بیشدست آورده است. به به   درصد  86را  و ضریب آن 

و پرسشنامه  درصد    94واد اطالعاتی  از طریق ضریب آلفای کرونباخ مجدد سنجیده شد و برای پرسشنامه س

کتابداران  مهارت ارتباطی  تجزیه به   درصد   73های  برای  حاضر  پژوهش  در  آمد.  داده دست  از وتحلیل  ها 

ی و پراکندگی( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، آزمون  های مرکزهای آمار توصیفی )شاخص روش

گروه  مستقلتی  ش های  استفاده  چندگانه(  رگرسیون  نرمو  منظور  این  برای  مورد    ،1اساسپیاس   افزارد. 

 استفاده قرار گرفت. 

 

 های پژوهشیافته

ست از نرمال بودن  ای الزم اهای مقایسهخصوص در آزمونقبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به

چولگی   یهامتغیرها مطمئن شویم. در این پژوهش، برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از شاخص 

ها نرمال است  باشد داده   -2و    2برای تمام متغیرها استفاده شد که اگر چولگی و کشیدگی بین    یدگیو کش

 گزارش گردید. ( 2) که نتایج آن در جدول 
 

 نتایج آزمون توزیع نرمال بودن متغیرهای پژوهش . 2جدول 

 وضعیت کشیدگی  چولگی  متغیرها

 نرمال  - 22/0 16/0 توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی 

 نرمال  07/0 13/0 یابی اطالعات توانایی مکان

 نرمال  28/0 19/0 توانایی ارزیابی اطالعات 

 نرمال  13/0 49/0 توانایی استفاده از اطالعات 

 نرمال  - 13/0 45/0 های کالمی مهارت

 
1. Spss 
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 نرمال  57/0 - 05/0 های غیرکالمی مهارت

 نرمال  35/0 30/0 سواد اطالعاتی کتابداران 

 نرمال  41/0 48/0 اطی کتابداران ای ارتبهمهارت

 

های دانشگاهی دو شهر بیرجند و  سؤال اول: آیا میزان سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه 

 متفاوت است؟ مشهد با هم 

مستقل    tبرای بررسی میزان سواد اطالعاتی کتابداران بر حسب شهر محل خدمت آنان، از آزمون  

 آمده است. ( 3)  های توصیفی در جدولماره استفاده شد و نتایج آزمون و آ

 
 مستقل بر حسب شهر محل خدمت  tهای توصیفی سواد اطالعاتی کتابداران و آزمون . آماره 3جدول 

 t df P ها همگنی واریانس انحراف معیار  میانگین  تعداد  رشه متغیر

سواد 

 اطالعاتی 

 65/15 54/133 107 مشهد
072 /0 429 /0 - 128 668 /0 

 27/20 17/135 23 بیرجند 

، نشان داد بین  (3)( مندرج در جدول  P=668/0داری )( و سطح معنیt=-429/0دست آمده )نتایج به 

 کتابداران بر حسب شهر محل خدمت آنان، تفاوت معناداری وجود نداشت. سواد اطالعاتی 
 

دوم:  مهارت   سؤال  میزان  کتابخانه آیا  کتابداران  ارتباطی  دهای  دانشگاهی  شهر  های  و 

 بیرجند و مشهد با هم متفاوت است؟

مهارت  میزان  بررسی  آزمون  برای  از  آنان،  شهر محل خدمت  بر حسب  کتابداران  ارتباطی    tهای 

 ارائه گردید.  (4)مستقل استفاده شد و نتایج این بررسی در جدول 
 

 شهر محل خدمت  های ارتباطی کتابداران بر حسبمستقل مهارت tهای توصیفی و آزمون . آماره 4جدول 

 میانگین  تعداد  شهر متغیر
انحراف  

 معیار

همگنی  

 ها واریانس
t Df P 

های  مهارت

 ارتباطی 

 35/10 61/125 107 مشهد
380 /0 716 /0 - 128 475 /0 

 59/11 35/127 23 بیرجند 

های  نشان داد، بین مهارت   (4) رج در جدول  د( منP=475/0داری )( و سطح معنیt=-716/0نتایج )

 . شتمحل خدمت آنان، تفاوت معناداری وجود نداتباطی کتابداران بر حسب شهر ار
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 های پژوهشآزمون فرضیه

بینی شد بین سواد اطالعاتی کتابداران و توانایی  با تکیه بر مباحث مطرح در قسمت مبانی نظری، پیش 

های زیر تدوین و  ابراین، فرضیه های دانشگاهی رابطه وجود داشته باشد. بنکتابخانه برقراری ارتباط کتابداران  

 رفت.مورد آزمون قرار گ

های ارتباطی  های دانشگاهی با مهارت بین سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه   فرضیه اول:

 داری وجود دارد. آنان رابطه معنی 

های ارتباطی کتابداران  ن سواد اطالعاتی و مهارتبرای اطالع از وجود هرگونه رابطه معناداری بی 

زمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از های دانشگاهی شهرهای مشهد و بیرجند، از آتابخانه ک 

 نمایش داده شده است.  ( 5)این آزمون در جدول 
 های ارتباطی کتابداران . ضریب همبستگی بین سواد اطالعاتی و مهارت5جدول 

 متغیر
 های ارتباطی مهارت

 معنادار؟ R P تعداد 

 بلی  0/ 000 0/ 329 130 ی طالعاتسواد ا

،  (5)( مندرج در جدول  P=000/0داری )( و سطح معنیr=329/0با توجه به نتایج آزمون همبستگی ) 

دار بود. معنیهای مشهد و بیرجند مثبت و  های ارتباطی کتابداران کتابخانه رابطه بین سواد اطالعاتی و مهارت 

 بنابراین فرضیه اول تأیید شد. 

دوم مکان   :فرضیه  اطالعاتی،  نیازهای  )تشخیص  اطالعاتی  سواد  ابعاد  از  هریک  یابی بین 

مهارت  با  اطالعات(  از  مؤثر  استفاده  و  اطالعات  ارزیابی  کتابداران اطالعات،  ارتباطی  های 

 های دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد. کتابخانه 

مؤلفه مبه  بین  همبستگی  بررسی  مهانظور  و  اطالعاتی  سواد  کتابداران  رتهای  ارتباطی  های 

جند، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون در های شهر مشهد و بیرکتابخانه 

 .نمایش داده شده است  (6)جدول  
 ای ارتباطی کتابداران ه. ضرایب همبستگی بین ابعاد سواد اطالعاتی و مهارت6جدول 

 

 

های  مهارت

 ارتباطی 

 

 

 

 معنادار؟ R p تعداد  طالعاتی ی سواد اهامؤلفه

 بلی  0/ 001 0/ 280 130 تشخیص نیاز اطالعاتی 

 بلی  0/ 002 0/ 271 130 یابی اطالعات مکان

 بلی  0/ 000 0/ 304 130 ارزیابی اطالعات 

 بلی  0/ 002 0/ 266 130 استفاده مؤثر از اطالعات 



 1400 زمستانپاییز و ، 2، شماره  11سال                     فردوسی مشهد          دانشگاه پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    322

 

ابعامالحظه می  ( 6)گونه که در جدول  همان ز  د سواد اطالعاتی شامل تشخیص نیاگردد، بین تمام 

و    r=271/0یابی اطالعات )با ضریب  (، مکانP= 001/0  یدارو سطح معنی  r=  280/0اطالعاتی )با ضریب  

(، استفاده P=0/ 000داری و سطح معنی r=0/ 304(، ارزیابی اطالعات )با ضریب P=002/0داری سطح معنی

های ارتباطی کتابداران در سطح ( با مهارتP=02/0داری  یو سطح معن  r=266/0مؤثر از اطالعات )با ضریب  

 آمده، فرضیه دوم تأیید گردید. دسترابطه مثبت و معناداری وجود داشت. بنا بر نتایج به  05/0

سوم: مهارت   فرضیه  ابعاد  از  هریک  )مهاربین  کتابداران  ارتباطی  و  ت های  کالمی  های 

 بداران رابطه معناداری وجود دارد. های غیرکالمی( با سواد اطالعاتی کتامهارت 

مؤلفه به  بین  همبستگی  بررسی  مهارت منظور  کتابداران  های  اطالعاتی  سواد  و  ارتباطی  های 

مون در های شهر مشهد و بیرجند، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از این آزکتابخانه 

 ارائه گردید.   (7)جدول  

 ی ارتباطی کتابداران هاسواد اطالعاتی و مهارت . ضرایب همبستگی بین7جدول 

 

 سواد اطالعاتی 

 

 

 

 

 معنادار؟  r p تعداد  های ارتباطیمهارت

 بلی  0/ 006 0/ 242 130 های کالمی مهارت

 بلی  0/ 000 0/ 379 130 های غیرکالمی مهارت

و    r=242/0ب  های کالمی )با ضریهای ارتباطی شامل مهارت نشان داد، بین مهارت  (7)جدول    نتایج

(، با  P=0/ 000داری و سطح معنی r=379/0های غیرکالمی )با ضریب ( و مهارتP= 006/0داری سطح معنی

 رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. 05/0سواد اطالعاتی کتابداران در سطح  

چهارم: اطالعا  فرضیه  کتابخانه سواد  در  غیرمتخصص  با  متخصص  کتابداران  های تی 

 دارد.  دانشگاهی تفاوت 

با غیرمتخصص در  به  بین سواد اطالعاتی کتابداران متخصص  تفاوت معنادار  بررسی وجود  منظور 

های مستقل استفاده و نتایج آن در جدول  گروه های دانشگاهی شهر مشهد و بیرجند، از آزمون تی  کتابخانه 

 شد.  ارائه (8)
 یرمتخصص العاتی کتابداران متخصص با غ. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین سواد اط8 جدول

 متغیر
رشته  

 تحصیلی 
 میانگین  تعداد 

انحراف  

 معیار

همگنی 

 ها واریانس
t df P 

سواد 

 اطالعاتی 

 47/16 19/134 109 کتابداری 
938 /0 569 /0 128 571 /0 

 83/16 95/131 21 غیر کتابداری 

به   (8)مندرجات جدول   نتایج  به  توجه  با  است  )دست آمدحاکی  و سطح معنیt=569/0ه  داری ( 
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(571/0=P.بین سواد اطالعاتی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی آنان، تفاوت معناداری وجود نداشت ،) 

پنجم: در  مهارت   فرضیه  غیرمتخصص  با  متخصص  کتابداران  ارتباطی  های  کتابخانه های 

 دانشگاهی تفاوت دارد. 

ص  های ارتباطی کتابداران متخصص با غیرمتخصرت منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین مهابه 

 ارائه شد.  ( 9)های مستقل استفاده و نتایج آن در جدول  گروه های شهر مشهد و بیرجند از آزمون تیکتابخانه 

 های ارتباطی کتابداران متخصص با غیرمتخصص سه میانگین مهارت . نتایج آزمون تی مستقل برای مقای 9جدول  

 میانگین  تعداد  رشته تحصیلی  متغیر
انحراف  

 معیار

همگنی 

 ها واریانس
t df p 

های  مهارت

 ارتباطی 

 49/10 80/125 109 کتابداری 
510 /0 265 /0 - 128 792 /0 

 15/11 47/126 21 غیر کتابداری 

(792/0=Pمهار بین  ارتبا ت (،  معناداری  های  تفاوت  آنان،  تحصیلی  رشته  حسب  بر  کتابداران  طی 

 وجود نداشت. 

های  کننده مهارت بینیهای دانشگاهی پیش سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه   فرضیه ششم:

 ارتباطی آنان است. 

شدبه  استفاده  همزمان  روش  به  چندگانه  رگرسیون  از  فرضیه  این  آزمودن  ا  .منظور  یه  رضف  ین در 

عنوان متغیر مالک در های ارتباطی به بین و متغیر مهارتعنوان متغیرهای پیشهای سواد اطالعاتی به مؤلفه 

 ه گردید.ارائ 13و  12، 11، 10نظر گرفته شدند و نتایج آن در جداول 

ر  بین با متغیر مالک همبستگی وجود داشت و از نظ، بین متغیرهای پیش(10)با توجه به نتایج جدول  

به معادله و روش ، مؤلفه (10)معنادار بود. در جدول    05/0آماری در سطح   های سواد اطالعاتی واردشده 

 انجام آزمون نمایش داده شده است.

 
 دله رگرسیون همزمان . متغیرهای واردشده به معا10جدول 

 روش  شدهحذف یرمتغ ماندههای باقیمؤلفه 

 توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی 

 العات یابی اطانتوانایی مک

 توانایی ارزیابی اطالعات 

 توانایی استفاده از اطالعات 

 

 

------- 

 

 همزمان
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 . خالصه مدل رگرسیون چندگانه همزمان11جدول 

R R2   اصالح شدهR2  استانداردخطای 

33/0 11/0 08/0 11/10 

به این معنی   بود.  11/0برابر با  ( در مدل مذکور R2نشان داد مقدار ضریب تعیین ) ( 11)نتایج جدول 

های سواد اطالعاتی کتابداران  های ارتباطی کتابداران توسط مؤلفه درصد از تغییرات متغیر مهارت  11که  

 شود. بینی میپیش
 در رگرسیون همزمان  ANOVA. تحلیل واریانس 12جدول 

 F P میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  مدل

 0/ 000 88/3 9/397 4 9/1591 رگرسیون 

   3/102 125 1/12794 ماندهیباق 

    129 0/14386 کل

جدول  یافته )  (12)های  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  به  توجه  با  است  سطح  =88/3fحاکی  و   )

ارتباطی های  طور معناداری تغییرات متغیر مالک )مهارت ( مدل رگرسیون اجراشده به =000/0pمعناداری )

 رگرسیونی داشت. کند و حکایت از تأیید مدلی میبینکتابداران( را پیش 

 
 . ضریب تأثیر متغیرها در رگرسیون همزمان 13جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد  یراستاندارد ضرایب غ

t p 
B خطای استاندارد Beta 

 0/ 000 53/11  31/8 83/95 مقدار ثابت 

 0/ 219 23/1 0/ 136 0/ 297 0/ 367 اطالعاتی توانایی تشخیص نیاز 

 0/ 800 25/0 0/ 035 0/ 323 0/ 082 یابی اطالعات انایی مکانو ت

 0/ 349 94/0 0/ 144 0/ 253 0/ 238 توانایی ارزیابی اطالعات 

 0/ 555 59/0 0/ 072 0/ 296 0/ 176 توانایی استفاده از اطالعات 

  گر میزان تأثیر متغیرهای مستقل )توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی، توانایی نشان   ( 13)مندرجات جدول  

های  بر متغیر وابسته )مهارت   یابی اطالعات، توانایی ارزیابی اطالعات و توانایی استفاده از اطالعات(مکان

یزان بتای متغیر دهد: م( نشان میBetaدست آمده ) ارتباطی کتابداران( است. ضرایب رگرسیونی استاندارد به 

و در سطح  136/0رتباطی کتابداران به اندازه های ابینی متغیر مهارت توانایی تشخیص نیاز اطالعاتی در پیش

میزان  معنی  05/0خطای   نبود.  مکان دار  توانایی  متغیر  پیش بتای  در  اطالعات  مهارت یابی  متغیر  های  بینی 
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دار نبود. میزان بتای متغیر توانایی ارزیابی معنی  0/ 05ای  و در سطح خط  0/ 035ارتباطی کتابداران به اندازه  

دار عنیم  05/0و در سطح خطای    144/0های ارتباطی کتابداران به اندازه  نی متغیر مهارتبیاطالعات در پیش 

ازه های ارتباطی کتابداران به اندبینی متغیر مهارتنبود. میزان بتای متغیر توانایی استفاده از اطالعات در پیش 

 دار نبود. معنی 05/0و در سطح خطای  072/0

 

 نتیجه

پژوهش حا انجام  از  اهدف  رابطه سواد  بررسی  کتابداران  ضر  ارتباط  برقراری  توانایی  با  طالعاتی 

های ارتباطی نتایج پژوهش نشان داد سواد اطالعاتی و مهارت های دانشگاهی )بیرجند و مشهد( بود.  کتابخانه 

اول   )پرسش  نداشت  وجود  معناداری  تفاوت  آنان،  محل خدمت  شهر  حسب  بر  نتایج کتابداران  دوم(.  و 

در تحلیل و توجیه نتایج مربوط به سؤال نخست،  ( همسو نبود.  1393حمدی )آمده با نتایج پژوهش مدست  به 

کتابداران در دو شهر بیرجند و مشهد از لحاظ امکانات دسترسی به اینترنت،    ینکه توان بیان کرد با توجه به امی

ر الت در سطح مشابهی قراد اطالعاتی و سطح تحصیهای سواهای ضمن خدمت در ارتباط با مهارت آموزش

داشتند، و دارای شرح وظایف سازمانی و تعهدات مشخصی در قبال ارائه خدمات به مراجعان بودند، به همین  

دلیل تفاوتی در میانگین سواد اطالعاتی کتابداران بین این دو شهر مشاهده نشد. همچنین در ارتباط با نتایج 

دو شهر مورد پژوهش، مسئولین و همچنین  های  که در کتابخانه   توان گفت، از آنجامی  مربوط به سؤال دوم

آوری و توسعه بسترهای مناسب برای تعامل با مراجعان همواره در کتابداران در سطح مشابهی برای فراهم

قه باالی آنان  ای و اخالقی و داشتن انگیزه و عالتالش هستند و همچنین پایبندی کتابداران به تعهدات حرفه 

ار دلیلی  برای  بهتر  خدمات  برائه  است،  مراجعان  با  اثربخش  ارتباط  برقراری  کتابداران    برای  اساس  این 

های دو شهر، کتابدارانی ماهر و متخصص در زمینه برقراری ارتباط با مراجعان و پایبند به رسالت  کتابخانه 

هرچه اثربخشی  و  سازمانی  اهداف  تحقق  زمینه  در  بودند  کتابخانه  کتابخانه  میزان    بیشتر  در  تفاوتی  و 

 مشاهده نگردید. اهای ارتباطی آنهارتمه

های مشهد و  های ارتباطی کتابداران کتابخانه با توجه به نتایج حاصل، بین سواد اطالعاتی و مهارت 

های  پژوهش   دار بود )فرضیه اول(. نتایج حاصل از فرضیه نخست با بخشی از نتایجبیرجند رابطه مثبت و معنی

(،  2009)  2ساندرز(،  2006)  1آندرسن ،  (1396زاده اردکانی )داد و قطب ( و ر1393(، روحانی )0139عباسی )

 
1. Anderson 

2. Saunders 
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و  2010)  2پارتریدج(،  2009)  1هاستون  و دهونس(  با    ،(2014)  3یاوی  است  داشته و آشکار ساخته  انطباق 

مهارت  اثربخشی  افزایش  کتابداران  اطالعاتی  افزایش میهای سواد  نیز  از طکتابخانه  نتایج یابد  دیگر  رف 

حاضر پژوهش  از  پژوهش   حاصل  نتایج  )با  پورنقی  )(،  1386های  )نصیری و    (1392علیزاده  (  1393پور 

های  های سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه دهد مهارت نشان می  ناهمخوان بود. نتایج حاصل از این فرضیه

مشهد  و  بیرجند  به   دانشگاهی شهر  مراجعان  اطالعاتی  نیازهای  بودند  قادر  آن  اساس  بر  که  بود    در حدی 

ترین زمان های مختلف بیابند و در کوتاه کتابخانه را شناسایی کنند، منابع اطالعاتی مورد نیاز آنان را با فرمت

بر اختیار مراجعان قرار دهند.  با ارزش را استخراج و در  و  به نظر می  اطالعات مهم  رسد وقتی این اساس 

مهارت  از  باشند می کتابداران  برخوردار  بهتری  ارتباطی  مهارت های  از  استفاده  با  به  تواند  های کسب شده 

 نیازهای اطالعاتی مراجعان بهتر پاسخ بدهند. 

های  های ارتباطی کتابداران کتابخانه نتایج آشکار ساخت بین هریک از ابعاد سواد اطالعاتی و مهارت 

رابطه مثبت و معناداری وجود داشت )فرضیه دوم(. نتایج حاصل از این فرضیه نیز  05/0دانشگاهی در سطح 

امرایی و    و(  1391)  نژادو رجائیتوکلی  پور، منظری  نیک (،  1389های شکاری )با بخشی از نتایج پژوهش 

هرابی س(، بازبین، چشمه 1391های برجیان و خسروی )( همسو و با بخشی از نتایج پژوهش 1390همکاران )

توان گفت با توجه  های فوق میهمسو نبود. در ارتباط با یافته(  2008)  4جولین و هافمنو    (1392و مرادی )

کنند و در قبال اثربخشی کتابخانه  کننده و کتابخانه عمل میبه اینکه کتابداران همانند پل ارتباطی بین مراجعه

وجود کتابدارانی توانمند نیاز دارند که ها به شدت به ه برای مراجعان دارای مسئولیت هستند، امروزه کتابخان

 کنندگان را تشخیص بدهند. نیاز اطالعاتی مراجعه یدرستبتوانند به 

مهارت ابعاد  از  بین هریک  داد  نشان  کتابخانه نتایج  کتابداران  اطالعاتی  با سواد  ارتباطی  های  های 

نتا سوم(.  )فرضیه  داشت  وجود  معناداری  رابطه  نتایج یدانشگاهی  از  قسمتی  با  فرضیه  این  از  حاصل  ج 

همسان و با بخشی از نتایج   (2017)  یلدیز   ( و 2014)  5کامار و هیتو   ،(2005های فرت و مارسینک )پژوهش 

توان گفت با های مربوط به فرضیه فوق می( ناهمسان بود. در تحلیل یافته 1389پژوهش کریمی و همکاران )

کارگیری نیروی متخصص کننده در گرو به طی کتابداران، رضایت مراجعهبا توجه به اهمیت و نقش شیوه ارت

و ماهر در زمینه برقراری ارتباط مؤثر و دارای سواد اطالعاتی برای رفع نیازهای اطالعاتی آنها است. در این  
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 های ارتباطی ضرورت دارد. زمینه توجه به کتابداران با مهارت

ابداران بر حسب رشته تحصیلی آنان، تفاوت معناداری مشاهده  کتنتایج نشان داد بین سواد اطالعاتی  

نشد و رشته تحصیلی کتابداران در میزان سواد اطالعاتی آنان تأثیری نداشت و همه کتابداران متخصص و  

می اهمیت  اطالعاتی  به سواد  پژوهش غیرمتخصص  نتایج  با  نتایج حاصل  )فرضیه چهارم(.  شاهینی،   دادند 

تفرشی و انگورج   (،1385های وزیری )( همسو بود و با نتایج پژوهش 1394و بیگدلی )ن  طاهرزاده موسویا

که   (2005) 1آدیویین و   (1393حمدی )م  (،1391برجیان و خسروی )، (1390)  ی عابدی لنج،  (1387تقوی )

ران  های خود به این نتیجه رسیدند کتابداران متخصص از سواد اطالعاتی باالتری نسبت به کتابدادر پژوهش 

توان گفت، درست  های مربوط به فرضیه فوق می غیرمتخصص برخوردارند، مغایرت داشت. در توجیه یافته 

دارد و کتابداران متخصص یعنی   ایهای حرفهاست که رشته مرتبط با شغل، تأثیر مثبتی در افزایش قابلیت 

با روش  اتی، درک و تشخیص بهتر های جستجوی منابع اطالعکتابداران دارای رشته تحصیلی کتابداری، 

نیازهای اطالعاتی، ارزیابی و تحلیل اطالعات، آشنایی بهتری دارند و سواد اطالعاتی عاملی مهم برای افزایش  

توزیع فراوانی مربوط به متغیر رشته تحصیلی در گروه کتابداران  کارایی در کتابخانه است ولی با توجه به  

درصد( و )تعداد    84نفر، یعنی    109اد کتابداران متخصص  رو )تعدمتخصص و غیرمتخصص در پژوهش پیش 

توان اظهار کرد این عامل در عدم تفاوت میان این دو  درصد( می  16نفر، یعنی    21کتابداران غیرمتخصص  

تا    10ترین فراوانی، مربوط به طبقه  وده است. همچنین در ارتباط با متغیر سابقه خدمت، بیشتأثیر نب گروه بی

سال بودند. این مورد هم    20تا    10که بیشتر کتابداران متخصص هم دارای سابقه خدمت بین  سال بود    20

ر هر دو شهر در باعث باال رفتن میزان سواد اطالعاتی کتابداران شده است. از طرفی چون جامعه پژوهش د

می بود،  مشابه  وظایف  دارای  فضا  یک  در  و  دانشگاهی  کتابداران  کتاسطح  که  کرد  ادعا  بداران  توان 

 کاربرند و به یادگیری و به غیرمتخصص از تجربیات کتابداران متخصص در زمینه سواد اطالعاتی بهره می

 ورزیدند. ام میبردن سواد اطالعاتی در کتابخانه برای اثربخشی هرچه بیشتر اهتم

ردید  های ارتباطی کتابداران بر حسب رشته تحصیلی آنان، تفاوت معناداری مشاهده نگبین مهارت

های ارتباطی مشابه بودند و هر دو گروه سعی در و کتابداران چه متخصص و چه غیرمتخصص دارای مهارت

مهارت  نمودن  نتایج حاصلبهتر  پنجم(.  )فرضیه  داشتند  ارتباطی خود  نتایج   های  با  پژوهش  فرضیه  این  از 

)پژوهش  رهنما  )1391های  جهرمی  بصیریان  و  خسروی  سیدحسینی،  و  هم1395(  نتایج (  با  و  خوان 

و    (1396زاده اردکانی )قطب   و  (، رداد1394(، مهدوی، کشاورزیان و شاپوری )1389های امینی )پژوهش 
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ایج آزمون این فرضیه حاکی از آن است که  ( ناهمخوان بود. نت2015)  سی دیووک ال  و  ، مالیاریموسیگرول

ای ارتباطی در یک سطح بود و  هوضعیت برخورداری کتابداران متخصص و غیرمتخصص نسبت به مهارت

برقراری ارتباط در   هایییبرتری مشخصی میان کتابداران متخصص نسبت به غیرمتخصص در میزان توانا

دلیل کتابخانه  نداشت.  وجود  ارائه خدمت  محل  می  های  نتیجه  هر  این  در  شاغل  افراد  که  باشد  این  تواند 

های زندگی های ارتباطی در همه جنبه گران هستند و مهارت دنبال بهبود ارتباط خود با دیسازمانی معموالً به

 کاربرد دارند و کتابداران هم از این امر مستثنی نیستند.

ا متغیر مالک همبستگی وجود داشت و از  بین بنتایج همبستگی متغیرها نشان داد بین متغیرهای پیش 

درصد از تغییرات متغیر   11نشان داد  معنادار بود )فرضیه ششم(. همچنین نتایج    05/0نظر آماری در سطح  

شود. ولی با توجه به  بینی میهای سواد اطالعاتی کتابداران پیش های ارتباطی کتابداران توسط مؤلفه مهارت

ابعاد سواد اطالعاتی پیش دست آمده هیچ ( به Betaارد )نتایج ضرایب رگرسیونی استاند کننده بینی کدام از 

های احمد معظم، ن نبود. نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش با نتایج پژوهش های ارتباطی کتابدارامهارت

ی  ها تا حدودی مطابقت داشت. در توجیه یافته   (1397خلفی )و    (1392تاجر )،  (1391زاده و شاپوری )حسن

اران  توان بیان کرد درست است که بین ابعاد سواد اطالعاتی با مهارت ارتباطی کتابدمربوط به این فرضیه می

ی یهای ارتباطی باال همبستگی و رابطه وجود داشت ولی بدین معنی نیست که کتابدارانی که دارای مهارت 

مهارت  از  حتماً  بودنبودند  برخوردار  هم  باالیی  اطالعاتی  پیش های سواد  پژوهش  در  بنابراین  میزان  د.  رو 

 کتابداران معنادار نبود. های ارتباطی  بینی متغیر مهارتضرایب ابعاد سواد اطالعاتی در پیش

کتابخانه  کتابداران  تمامی  داد  نشان  حاضر  پژوهش  سواد  نتایج  از  بیرجند  و  مشهد  دانشگاهی  های 

تواند منجر به آگاهی  رو می اکنون نتایج پژوهش پیش  های ارتباطی خوبی برخوردار بودند. اطالعاتی و مهارت 

های ارتباطی کتابداران شود و  سواد اطالعاتی و مهارت های دانشگاهی از وضعیت  مدیران و مسئوالن کتابخانه 

 های ارتباطی کتابداران فراهم نماید.تری را برای تقویت سواد اطالعاتی و مهارت های مطلوب راه 

 

 منابع 
)معظم، سمانه؛ حسناحمد   و شاپوری، سودابه  کتابخانه1391زاده، محمد  کیفیت خدمات  ارزیابی   های عمومی (. 

بازیابی شده در  . 21-1(، 5)17، شناسی فصلنامه دانشکوال. و تنکابن با استفاده از ابزار الیب شهرستان رامسر

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=190339 از: 1400مهر  27

های های مهارت مؤلفه (. 1391مرتضی؛ پاپی، احمد؛ بهرامی، سوسن و سموعی، راحله )اشرفی ریزی، حسن؛ امرایی، 

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

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=190339
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نظاماصفهان فصلنامه  اطالعاتی .  خدمات  و  در    .92-79(،  5)1،  ها  شده   :از  1400مهر    27بازیابی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=222079 
(. رابطه بین هوش هیجانی 1390امرایی، مرتضی؛ اشرفی ریزی، حسن؛ پاپی، احمد؛ بهرامی، سوسن و سموعی، راحله )

مهارت  ارتباطی کتابدارو  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.  ان کتابخانههای  و  دانشگاه اصفهان  مدیریت های 
سالمتاطالعا و  در    .672-662(،  5)8،  ت  شده    از:   1400مهر    27بازیابی 

http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/419 
نامه کارشناسی . پایاناصفهان های عمومی شهر  های ارتباطی کتابداران کتابخانهارزیابی مهارت(.  1389اکرم )  امینی،

اطالع  و  کتابداری  گروه  اصفهان. ارشد.  دانشگاه  در    رسانی.  شده    از:   1400مهر    27بازیابی 
6c091ccab08809a3https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/7c7f8690ca6ee92 

کتابداری مبتنی بر شواهد:   (. ارتباط بین سواد اطالعاتی و 1392بازبین، مریم؛ چشمه سهرابی، مظفر و مرادی، محمود )

(، 2) 3، رسانی ژوهشنامه کتابداری و اطالعپهای دانشگاهی شهر کرمانشاه. مورد پژوهشی کتابداران کتابخانه

  https://civilica.com/doc/667061از: 1400مهر  27بازیابی شده در  .133-152

( ACRLرد )(. مهارت سواد اطالعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندا1391برجیان، مهشید و خسروی، فریبرز )

بازیابی    .191-178(،  2)23،  ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات  فصلنامه مطالعاتدر کتابخانه ملی ایران.  

  /https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/914854از:  1400مهر  27شده در 

، تربیت مدرس، ی بهشت  ید های تهران، شهکتابداران دانشگاه بررسی تطبیقی میزان سواد اطالعاتی  (.  1386، رویا )پورنقی 
رسانی،  نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطالع. پایانعلوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید بهشتی 

تهران. اسالمی  آزاد  در    دانشگاه  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/3257c25dc44a916e1d904f2048c30538 

اده از ابزار الیب مندی آنها از خدمات کتابخانه با استف(. بررسی انتظارات کاربران و میزان رضایت1392تاجر، پگاه )

  . 75-63(،  21)6،  شناسی فصلنامه دانشنشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت(.  کوال )مورد مطالعه: کتابخانه دا

  tnb.ac.ir/article_517589.html-http://qje.iau از: 1400مهر  27بازیابی شده در 

های عمومی شهر (. بررسی میزان سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه1387ی، شکوه و انگورج تقوی، معصومه )تفرش

بازیابی شده در    .38-29(،  3)1،  شناسی دانش  فصلنامههای عمومی شهر تهران.  تهران وابسته به نهاد کتابخانه

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133567از: 1400مهر  27

های عمومی شهر های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن در بین کتابداران کتابخانه(. بررسی مهارت 1397خلفی، منیژه )

جامعه زنجان،   و  تربیتی  علوم  روانشناسی،  فناوری  و  دانش  کنفرانس  ایرانشناسدومین  موسسه  ی  تهران،   ،

توسعه همایش  برگزارکننده ایرانیان،    و   دانش  محور  های  سام  در  فناوری  شده  از:    1400مهر    27بازیابی 
https://civilica.com/doc/778481/ 

 ای.. مشهد: کتابخانه رایانهرسانی و مراکز اطالع ها کتابخانه اصول و خدمات مرجع در (. 1394) یندیانی، محمدحس

های ارتباطی کتابداران برکیفیت ارائه خدمات  (. بررسی تأثیر مهارت 1396زاده اردکانی، مصطفی. )رداد، ایرج؛ قطب

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=222079
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/419
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c7f8690ca6ee926c091ccab08809a3
https://civilica.com/doc/667061
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/914854/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3257c25dc44a916e1d904f2048c30538
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_517589.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133567
https://civilica.com/doc/778481/
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- 91(،  21)24،  مطالعات کتابداری و علم اطالعات)مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی(.  

  https://slis.scu.ac.ir/article_13539.htmlاز:  1400مهر  27ده در بازیابی ش. 011

های ارتباطی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و تأثیر آن بر رضایتمندی  بررسی وضعیت مهارت (.  1391رهنما، ساناز )
دانشگاه فردوسی    شناسی.گروه علم اطالعات و دانش نامه کارشناسی ارشد.ن. پایارشناسی دانشجویان دوره کا

در    مشهد. شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

8f6333c9688fhttps://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/c47d1257fd2637ed3107 

ری کتابداران بر برخوردا (. بررسی میزان و عوامل مؤثر1393) ینحساهلل و دیانی، محمدرهنما، ساناز، فتاحی، رحمت

مهارت مشهد.  از  فردوسی  دانشگاه  کتابداران  موردی  مطالعه  ارتباطی:  اطالعاتهای  مدیریت  و  ، پردازش 

  fa.html-2656-1-http://jipm.irandoc.ac.ir/articleاز: 1400مهر  27بازیابی شده در  .875-898(، 3)3

آن بر آموزش و ارتقاء متقاضیان؛ مورد مطالعه   یربررسی سطح سواد اطالعاتی کتابداران و تأث(.  1393)  یاسرروحانی، 
شناسی. دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات و دانش. پایانهای عمومی شهر زنجانکتابخانه

زنجان. در    شاهد  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

6a82d3dd7https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/4df3b79b520f1c8a294f5ec 
های ارتباطی کتابداران (. بررسی مهارت 1395سید حسینی، شهره؛ خسروی، عبدالرسول و بصیریان جهرمی، رضا )

 ای(.کنندگان به کتابخانه )رویکرد مقایسههای دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعهکتابخانه
د  . 61-51(،  33)9،  شناسی دانش  فصلنامه شده   http://qje.iau-از:  1400مهر    27ر  بازیابی 

tnb.ac.ir/article_525975.html 

شهید چمران و   ی ها(. دیدگاه کتابداران دانشگاه1394شاهینی، شبنم؛ طاهرزاده موسویان، صدیقه و بیگدلی، زاهد )

مطالعات کتابداری و    ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان.ربارهاهواز د  شاپوری علوم پزشکی جند
ا در    .74- 59،  16،  طالعاتعلم  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=320245 

فاط )شکاری،  دانشگاه(.  1389مه  کتابداران  اطالعاتی  سواد  وضعیت  استانبررسی  دولتی  پایانکرمان  های  نامه  . 

 از:  1400مهر   27بازیابی شده در    نور کرمان.رسانی، دانشگاه پیامکارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطالع 

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/d1f16c71295622155fa9284ee0b306b2 
( ناهید  سلیمانی،  و  علیرضا  لنجی،  عابدی  عشرت؛  زمانی،  احمد؛  مهارت 1393شعبانی،  سطح  تعیین  سو(.  اد های 

فصلنامه دل آیزنبرگ و برکویتز.  اطالعاتی کتابداران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان براساس م
در    .102-89(،  25)7،شناسی دانش شده  http://qje.iau-  از:  1400مهر    27بازیابی 

mltnb.ac.ir/article_516998.ht 

( علیرضا  لنجی،  مهارت (.  1390عابدی  میزان  اطالعاتی  بررسی  سواد  کتابخانههای  فرهنگی کتابداران  سازمان  های 
نامه کارشناسی ارشد، گروه علم اطالعات  . پایانتفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل ایزنبرگ و برکویتز

دانش اصفهان. و  دانشگاه  در    شناسی.  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a7c2c78778f30715ea29e44373c4062c 

https://slis.scu.ac.ir/article_13539.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c47d1257fd2637ed31078f6333c9688f
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2656-fa.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4df3b79b520f1c8a294f5ec6a82d3dd7
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_525975.html
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_525975.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=320245
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d1f16c71295622155fa9284ee0b306b2
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_516998.html
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_516998.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a7c2c78778f30715ea29e44373c4062c


 331 ...ارتباط یبرقرار ییبا توانا ی سواد اطالعاترابطه                                                 1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 
علوم پزشکی و خدمات  های تبریز و  ارزیابی تطبیقی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران دانشگاه(.  1390)  یهعباسی، رق 

آن بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  و  تبریز  درمانی  ارشدیانپا  .بهداشتی  کارشناسی  و   ،نامه  کتابداری  گروه 

اهواز.اطالع چمران  شهید  دانشگاه  در    رسانی،  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

f7f1f8d563edd30https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f2ab9f5459e94bd5d 

( می های عمو(. بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه1393عبدالهی، معصومه و جوکار، عبدالرسول 

  1400مهر    27بازیابی شده در    .771- 787(،  4)20،  های عمومی رسانی و کتابخانهتحقیقات اطالع استان فارس.  

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=285846از:

( مجید  کتابداران   سنجش(.  1392علیزاده،  سوی  از  اطالعاتی  سواد  آموزش  میزان  و  کاربران  اطالعاتی  سواد 
مه کارشناسی ارشد، گروه علم نا. پایانهای عمومی کشور در استان البرزهای وابسته به نهاد کتابخانهکتابخانه

دانش و  ترباطالعات  دانشگاه  در    کرج.   معلمیتشناسی،  شده   از:  1400مهر    27بازیابی 

073a8663f01https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/f1b244f308e0989fad18d 

رسانی و میزان سواد (. نقش کتابداران، خدمات اطالع1396کاشی، زهرا؛ نوکاریزی، محسن و صنعت جو، اعظم )

. فصلنامه آنان  یابی العاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطالعاط
اطالع و  در55-30،  (4) 20،  رسانی کتابداری  شده  بازیابی   از:  1400مهر    27  . 

urnal/ViewPaper.aspx?id=315136https://www.sid.ir/fa/jo 

های ارتباطی کارگیری مهارت به (. میزان و نحوه1389کریمی، لعیا؛ بنی اقبال، ناهید؛ تفرشی، شکوه و همایی، رضا )

  . 42- 54(،  1)9،  مدیریت اطالعات سالمت  .های دولتی شهر اصفهانهای دانشگاهابداران کتابخانهتوسط کت

  http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/558از: 1400مهر  27بازیابی شده در 

های کرمانشاه های عمومی استانرابطه بین سواد اطالعاتی و تعهد شغلی کارکنان کتابخانه(.  1393محمدی، معصومه )
بازیابی    شناسی. دانشگاه بیرجند.نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطالعات و دانش. پایانو خراسان جنوبی 

در    از:  1400مهر    27شده 

0fc9e8c98ae5a4ed2577f9e6da12https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/06a1 

( غالمرضا  منشئی،  و  منوچهر  کامکار،  فرزانه؛  رابطه1393مزینانی،  مهارت(.  رضایت ی  با  کارکنان  ارتباطی  های 

  27. بازیابی شده در  108-93،  4،  )ع(  ینسانی دانشگاه امام حسهای مدیریت منابع انفصلنامه پژوهشمشتریان.  

  /https://civilica.com/doc/909167: از 1400مهر 

( سودابه  شاپوری،  و  سلما  کشاورزیان،  خاتون؛  سکینه  مهارت1394مهدوی،  میزان  بین  رابطه  و (.  ارتباطی  های 

  15)4،  دمات اطالعاتی ها و خفصلنامه نظامهای عمومی استان مازندران.  ای فردی کتابداران کتابخانههویژگی 
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