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Abstract 
Purpose: The librarians of Public Libraries deal with a wide range of people who differ in gender, age, social 

status, nationality, or race, science  the purpose of public libraries is to meet the information needs of users and 

satisfy them, the librarians of these libraries, need to communicate properly and effectively with their users in 

order to be able to provide library services and facilities effectively. Therefore the purpose of this study is to 
investigate librarians' communication skills who are working in public libraries of Ardabil city and provide 

solutions to improve them. 

 

Methodology:  This is a survey study. The statistical population of the study is all librarians working in public 

libraries of Ardabil city in 1396 and the sampling approach is convenient  or accidental. The research tool in this 

research is Barton's communication skills questionnaire in three dimensions: verbal, listening, and feedback. 

The validity and reliability of this study was confirmed in Raeissis research paper. the research paper (Raeissi, 

2009).  

 

Findings:The findings of this study indicated that communication skills of librarians in the verbal and feedback 

dimensions are above average, So that verbal communication skills are in the first place and feedback skills are 

in the second place, but the listening dimension is slightly lower than two former dimensions, so that it is in the 
third place and it's moderate. Therefore, effective measures should be taken to upgrade it to the desired level, 

which will be presented in this article. Also, there was no significant difference between any dimensions of 

communication skills and demographic characteristics, including level of education and field of study.  

Conclusion: The findings of this research implies that in any field of study, educational background and 

experience are not acceptable reasons for  increasing the staff communication skills, and these skills, which are 

needed for career advancement and success, must be taught, therefore training communication techniques, 

communication perspectives and different communication styles are effective factors in this field. In addition, 

the management style in an organization, such as the library, has a significant impact on the method which the 

employees of that organization communicate, which should be considered. 
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 چکیده

نوااد یتاواوت  های عموویی بوا طیوس وسویزی اد یوردم کوه اد نسوا، سن،ویو، سو ، یوقزیوو استمواعی، یلیوو و یواکتابداران کتابخانه هدف پژوهش:
ها هاسوو، کتابوداران ایو  کتابخانوههای عموویی رعون نیادهوای اطالعواتی کواربران و سلوت رنوایو آننجوا کوه هودت کتابخانوهه،تد، سروکار دارند. اد آ

، نواا هودت برانشوان نیواد دارنودیو ار بوا ار برای ای  که بتوانند خدیات و ایکانات کتابخانوه را بوه طوور یو اری اراهوه دهنود، بوه برقوراری ارت وا  درسوو و
های عموویی شهرسووتان اردبیوک و اراهوه راهکارهوایی بورای به ووود هوای ارت وواطی کتابوداران شوا ک در کتابخانوهسوی ونوزیو یهارتپواوهش اانور برر

 هاسو.آن

 

های عموویی شهرسووتان ابخانوه: پواوهش اانوور، پیمایشوی اسوو. سایزوه آیوواری پواوهش تموایی کتابوداران شووا ک در کتشناسیی پیژوهشروش
گیری در دسووترس اسووتااده شووده اسووو. ابوودار پوواوهش در ایوو  پوواوهش پرسشوونایه گیری اد روش نمونووهبوورای نمونووهاسووو کووه  1396اردبیووک در سووا  

 شده اسو.  ( تأیید1388د اسو که روایی و پایایی آن در پاوهش رهی،ی )ادخوربهای ارت اطی بارتون در سه بزد کالیی، شنود و یهارت

 

ط قورار دارد، بوه وسوهوای ارت واطی کتابوداران در بزود کالیوی و بوادخورد بواستر اد سو   یتکوه یهارتدهود های ایو  پواوهش نشوان یییاعتوه هایافته
تر بووده، بوه طووری کوه بوا های بوادخوردی در رت وه دوم قورار دارد، ونوی نموره بزود شونود کموی پوایی های کالیی در رت ه او  و یهارتطوری که یهارت

ت یو ار را اتخوا  یاهوای ارت واطی، در سو   یتوسوط قورار دارد، پو، بایود، در سهوو به وود و ارت وای آن توا سو   ی لوو  اقوداک،ت رت ه سوم یهارت
شوناختی اد سملوه سن،ویو، سو ، هوای سمزیوهوای ارت واطی و ویاگیکرد، که در ای  ی انه اراهه خواهد شود. همننوی  بوی  هویا کودام اد ابزواد یهوارت

 .داری یشاهده نشدس   تسصیالت و رشته تسصیلی تااوت یزنی

 

هوا کوه یهارت هوای ارت واطی کارکنوان نی،وو و ایو بوه دنیوک بور اعودایش یهارتدر هر رشته آیودشوی، سووابآ آیودشوی و تجر گیری:بحث و نتیجه

های انودادهای ارت واطی و سو  برای پیشرعو و ی ع یو کاری یورد نیاد اسوو، بایود آیوودش داده شووند. بوه طووری کوه آیوودش عنوون ارت واطی،  شوم
 ر بوه سودایی در نسووهبخانوه، تواای  یودیریتی در یو  سوادیان، همنوون کتاارت اطی یختلس اد عوایک ی ار در ایو  دیینوه ه،وتند. اعودون بور ایو ، سو 

 ارت ا  کارکنان آن سادیان دارد، که باید یورد توسه قرار گیرد.

 

 .کیشهرستان اردب ،یعموی یهاکتابداران، کتابخانه ،یارت اط یهایهارت کلمات کلیدی:

 

و  کیوواردب شهرسووتان یعموووی یهاکتابووداران کتابخانووه یارت وواط یهووابوور یهارت ینگوواه. (1399) پری،ووا ،سوولیمیو  نوودا ،سوولیمی اسییتنا :
        .22-11(، 4)7، شناسییدیریو اطالعات و دانش ،به ود آن یبرا ییراهکارها

-------------------------- 
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 مقدمه

انردات ک   ن اباک  انسی ب  ا نی نابس ، ب عد ان کد  ک ویبندد      
 هدد    ا  است، اا  اه احبن اصلی اندگی ب   نا ر تی  ایر ا

ن   بسیان حساسی  ن ب آ ن ک نیااهاع  ن حا  رغیی  انسداک  ن  
هاع اجتماوی  ان ؛ چ ا ک  ا  ا      الیت ب  وردهاب ا ع گست  ه 

کند   ن ری اناس  ب اع ویبندد  د اه    نا ب  ه   ص  ای هاآک
اسردب      نبد  ،  انرددایی  نهداع اب ا ادد   بد   ک  اکنبک کند ای

 کد ه  هداع انسداک   ژگد   بدا  انردات ااتاک ن ت    ایاک اا  اصل 

ااد  اه   آن د  اسدت،   آادده   جدب   بد   یسا گب   ع ب اع ااکی
ردب ،  رد ژ، وااد  انردایدا   ن نگد  گ  تد  ادی      ونباک ارد  ب 

رباک گست کد  انرددات   اژندد انت دا      ای ، ن اعیاییوا  است  
ژجا   اند  اسدت   ن اژد، ایداک ا اکد  اییوداری       اییوا    ا

هاع بی ت ع ن ب   هستند، چد ا  ونباک اندی اییواری با چال ب 
نی  بد    هاآکک  با وی   ت انردایا    اییوا ، ن      ظاژا 

هاع ومدبای کد    گی ع رغیی  ویدا ک  ه است  کتابنان ی ا چ  
  انابی انسدانی   ن   ساانده   ارمی  ن ربس     انر اع   هنگ

 انند، ژتی اا اژ، ا اک  اییواری هسدتند کد  بدا رمداای اع دان      
ود ژ ع بدا رد اژا    رنرا  ن صبن  ان ساک ،ل ا  اندجاا    ن انردات

ربانند ب  نسالت جدژد   انردایا   نست   اؤث  با کانب ان اک ای
اصلی ادب  کد  بد آ ن ک نیااهداع اییوداری کدانب اک   جلد         

  ن ر، اسدت کد  کتابدداناک اژد،     ابندژ ست ، استهآکن اژت 
ب   اردت، سدبا      نی  ع انسانی   ا ، وی ه ونباکب ها کتابنان 
هاع رنصصدی،  ن ب ادبن  بدا اع دان انتلدا جاا د  بدا        آگاهی

هاع انردایی اناس  با ه  گد  ه نیداا   نیااهاع انتلا، ب  اران 
ردات اؤث    کانآادد   ن ب ع انع ان هاآک انند؛ چ ا ک  ه چ  رباک 

بی ت  بارد، ااتاک  نک نیداا کدانب اک   انائد  ادداا    واسد       
نهنما،  ؛1392)ودا اللری،   رب  اه  ای اناس   ن اااک اناس 

(  ب ع انع انردات ژ    اژند اسدت؛   اژنددع   1376کب ،  ؛1392
آگاهان  ژا ناآگاهان ، اباست  ژا نااباست  کد  اا ی ژدآ آک ا تدان،    

هداع کیادی ژدا    ا ، نگد ا    اییودا   ن عالد  ویدا     احساس
 ی کیای اا ی ژآ ژ  کاندا  انرددایی )اانندد  سداژ  انرددات      
جم ی، چاوی، ژا ر اب  چر ه ب  چرد ه( بدی،   سدتنده   گی ندده     

رب   اا آنجا ک  انردات ب ع انکنندده  نک    رد  بدی،    انسا  ای
ان نتندد، ردأثی      وملی کد  انرددات ب عد     ا    است، وس اندژ  

ننباهد گ ارت؛ ژ نی انردات کن    ی  د    ات ابد  اسدت   ن    
اژ،   اژند ه  واالی ک  اانی انسدا     نژا دت ویدا    ژدا ودد       

کند   ن اژد،  اانی انردایی وم  ای ونباکب کن    ی    گ   ، 
بد اع حد ک    هاآکهاع انردایی اب انع هستند ک  اا ایاک اران 

،  ژگد  وددان  بد  ردب    بردب  انردات استسا ه ادی  ابانی انردایی  
هدا    هدا رداا  ردیبه   اع اا رباناژیهاع انردایی اجمبو اران 

ربانندد  ا د ا  ادی   هدا آک  اسدس  ب هاع آگاهان  هستند ک  رم ژ،
بیداک کنندد    نگید      یآسدان بد  هاع ادب  نا  احساسا     ژدگاه

؛ ب کدب    2010ب ، ر اای  بی،    ع     اژند انرددات ردبند )ردا   
وددف ه  حا دد  بدد  آک اسددت کدد     ن ،اااژدد،(  1378 لددبژ،، 
هداع ومدبای ان بید  نا    هاع انردایی کتابداناک کتابناند  اران 

انائ  نماژد  بنا ب  نگ ژد    هاآکسنجیده   ناهتانهاژی ب اع بردب  
ها س  ب دد ژدا سد  اژ  سدت      (، اژ، اران 1990اع )بانربک جی

هداع  هاع رنیدانع   اردان  ستانع، اران هاع گراا  اران 
 گی ند بااابن ع نا  ن ب  ای

هاع گستانع ب  نحبه گستدان   اسدتسا ه اا    ن اجمبو  اران 
اباک ک  ژ  سیست  انردایا  انسانی ادتنی ب  اصدبا  گستدانع   

رب    ن اهمیت اژد، اردان  باژدد گسدت کد   ن      است، رأکید ای
با  ژگ اک ا لی، نگ ش   ب  ارت  اندگی ن اان    ب ع انع انردات

اا انساک وس اا ظاه  ب  سن، گسدت،   نحدبه گستدان ا  ا بدبت     
است  چ ا ک  احتدبع صدحدت، رنصدیت   نگد ش انسداک نا      

 کند ا نص ای
هدداع رددنیدانع، گددبش  ا ک آگاهاندد   ن اجمبودد  ارددان 

ایک ب اع  نک ویا  است  رنیدک ژ  وم   ی ژتی انس یند   
 اع  نژا ت ویا      اسدت   ال ااداب بد  ا ندی اژد،      )نااب آگاه( ب

رب  ژدا بد  آک واسد     نیست ک  ویا   نژا تی و  ااش ژا  نک ای
اع اسدت   رب ، ااا گدبش  ا ک آگاهاند    اژندد وی یدده     ا ه ای
هدا، بد  کهد،      ها ب اع ابق گبش  ا ک، وی ه ب  گبشانساک

 عل  اب  اتتی هستند 
  واسد    ال مد  وتدس بن ع، هاع بدااا  ن اجمبو  اران 

انتلا ادیک ر یدی،    عهاتیابع کننده ویا   ن اناس   نژا ت
کننده را چد  حدد    هد ک   نژا تاب  یت است  چ ا ک  ن اک ای

اتبج  انگبن ویا  رده اسدت )ک دا ناژاک، اردد ع   رداوبنع،     
 ( 1398؛ نصی ع   بنتیانع، 1394

هدا،  اناع رد    ن ر، است ک  ا  ا  ب ابن ان اا اژ، اردان  
هاع ا ت ک با ا  ا  انتلا   اژجدا   عبع ب اع ویدا ک  ک ااین 

ربانندد بد    رسری    نابس  ن  ژ  هستند، ا  ا  نا عانی نمب ه   ای
 رأثی  بگ انند  هاآک

 

 پیشینه پژوهش
(  ن وددف ه  اددب  بدد  ب نسددی کانک  هدداع  1382ردداه  لددی )

ث   ن رح دآ  هاع انردایی  ی کیادی   گدبش  ا ک ادؤ   اران 
هدا ن داک    ظاژا   بردب  ن ابا انسانی  ن سااااک و  اات  ژا ت 

هداع آاباردی،    ا  ک   ن    یت وی    وس اا ب گ انع کانگاه
اران  گدبش   هاآک  ب  نگ    جب   ارت  است ع انیا نرسا   



 13                             ان بی                         رر ستاک یومبا عهاکتابداناک کتابنان  یانردای عهاب  اران  ینگاهسدهم    سدهم   

 

هاع  ی کیادی،  ن رح دآ  ظداژا     ا ک اؤث  نسدت ب  اران 
  نسانی ن   اساودر ع  ان ساااانی   بردب  ن ابا ا

هداع  (  ن ودف ه  ادب  بدا ب نسدی اردان      1386رسی ی )
هاع  ژدانع رداا  آناسدتگی،   انردایی  ن حباه سیات،  ژفگی
هداع  هاع چر ه   نگداه،  ژفگدی   عان، ی ا اژستا ک، ن تان، حالت

هاع با ا نی، رنبع  ن س وت کیای راا  صدا، ی ا بیاک، اتث
هاع رنصدیتی   انسدانی اا عدید ، صدسا،       آهنگ کی ،  ژفگی

اا  عانید همرناسی   ، ابعییید ربخصداعت   صمیمیت، ا ق، 
هاع اا  ب اع انردات با انای  ب ردم     ع هم ندی،    ژفگی

هداژی  ب ع انع انردات چ می   حالت ابراژند   استسا ه اا ودان 
هداع ادؤث   ن   نا اا  ژگد  اردان   « کدن  احساا ای»با اسرب  

 ن  ی کیاد ی  ع انع انردات ونباک ک     بد  ن د  انردایدا     ب
 انردایا  سیات رأکید ک   

 ناا  کانرناسی انرد اب  بد  ب نسدی  (  ن واژاک1391نهنما )
 ا درد        سی  ان گاه کتابداناک انردایی هاعاران     یت

کانرناسدی و  ااتد       نه  ان دجبژاک  ن داژتمندع  بد   آک رأثی 
 هداع کتابناند   کتابدداناک  ن  همدة  ودف ه   اانعآ است  جاا ة

نتداژ  اژد، ودف ه  ن داک اا آک       است ا رد     سی  ان گاه
هداع انرددایی   است ک  ای اک ب ادبن انع کتابدداناک اا اردان    

)کیای    ی کیای( ب  کمیت   کیسیت ا اج   کانب اک ب  آنداک  
دنی بد   رأثی گ ان است، ب  نحبع ک  رصمی  بسیانع اا کانب اک ا

ا اج   ب  کتابنان        اتنصصی هم بک کتابدان ا جی انبت 
ب  رج بد  وی دی، ر ااد  بدا کتابددان اسدت  هم ندی، اا ایداک         

هداع  هاع انردایی کتابداناک، ای اک ب ابن انع اا اردان  اران 
 ی کیای رأثی  بی ت ع ب  کانب    ا اج   ب  کتابنان   ان   نتاژ  

 بد   اؤث  وباا  ،ژر ار  هد ک  اک ایاژ، وف ه  هم نی، ن 
 ودس    ساااانی وباا  ابتدا کتابداناک  ژدگاه اا    ع ر اا  بی،

اتغی هداع   بدی،    اسدت    هنگی   احیسی،    ع وباا  آک اا
 ب ادبن انع  کتابداناک با اید اک « ای اک رحصیی »  « رج بة»

  ندان   جب   انعیا ن نابسة انردایی هاعاران  اا آناک
(  ن وف ه ی اب  بد   1394) وبنعک ا ناژاک، ارد ع   را

هداع  د  ع   هداع انرددایی    ژفگدی   ب نسی نابس  بی، اردان  
  اندد مدبای اسدتاک ااانددناک و  ااتد     هداع و کتابداناک کتابنان 

هداع   هد ک  ایاک ای اک اران هاع اژ، وف ه  ن اک ایژا ت 
هداع  ک کتابناند  انردایی با س،، جنسیت، ساب   ادات کتابددانا 

هداع   انع  جب  ندان ، ااا ایاک ای اک اران ومبای نابس  ا نی
 ع انیا ند انردایی با سسط رحصیی    نرت  رحصدیلی نابسد    

  جب   ان  

(  ن ودف ه  ادب  بد     1395  بصدی ژاک )  سید حسینی، اس  ع
  ان دگاهی  هداع کتابناند   کتابداناک انردایی هاعاران  ب نسی

 بد   کننددگاک ا اج      ستاک اا  ژدگاه کتابداناکرر ستاک ببرر
ها ن اک  ا  کد   اند  ژا ت اع و  اات ا اژس  با ن ژت  ع کتابنان 

هداع انرددایی کتابدداناک  ان دگاهی رر سدتاک      ایانگی، اران 
( 2.3کننددگاک ) (   ا اج د  3.61ببرر ستاک اا  ژدگاه کتابداناک )

اا  کددا  چیهد  ندی، بدی،   باار  اا سدسط اتبسدا عد ان  ان   هم   
ردنااتی  هداع جم یدت  هداع اردان  انرددایی بدا  ژفگدی     اؤلس 

)جنسیت، نرت  رحصیلی، ا سدی رحصدیلی، سداب   کدان( رسدا        
  جب  ندارت  ع انیا ن

(  ن ودف ه  ادب    1398ودداللری   اباج  ولی جرانتیغی )
هداع ومدبای   هاع انردایی کتابداناک کتابناند  ب  ب نسی اران 

رناسی ب  آک و  ااتندد    انا   رأثی ا  اتغی هاع جم یتاستاک 
هاع انردایی اژد، کتابدداناک   ن اک  ا  ک  اران  هاآکهاع ژا ت 

باار  اا سسط اتبسا است    ن سسط نسددتاب ادببی اسدت، اادا     
 ن ب نسی رأثی  ساب   کان، جنسیت، نرت  رحصدیلی     هاآکنتاژ  

هداع انرددایی   بی، اردان  ا ایی رحصیلی انتلا ن اک  ا  ک  
کتابداناک با سبابآ کانع انتلا، جنسیت انتلدا، نردت  ولد     

رناسی    ی  اا آک   ا سی رحصدیلی انتلدا   اییوا     ان 
 رسا ری  جب  ندان  

(  ن وف ه  ادب  بد  ب نسدی    1399نفا    همتاناک )اداتی
هداع ومدبای رر سدتاک    هاع انردایی کتابداناک کتابنان اران 
رنااتی و  ااتند  نتداژ   هاع جم یتک   انردات آک با  ژفگیکارا

هاع انردایی اژد، کتابدداناک  ن   اژ، وف ه  ن اک  ا  ک  اران 
نابس  با س  اؤلس  انردایی راا  انردات ربأ  با عای یدت، کنتد     

 ن حد اتبسا    ن نابسد    ا یووایسی   رباناژی  نژا ت   انسا  
هداع    یسی ع ان  ان    بی،  ژفگیبا اران  گبش  ا ک  ن حد 

رنااتی اانند س،، جنسیت، رحصیی    ساب   ادات   جم یت
 هاع انردایی نابس   جب   ان  ای اک اران 

(  ن وف ه ی ب  ب نسی نابسد   1400ای حسینی   همتاناک )
هاع انردایی کتابدداناک  رنااتی با اران هاع جم یتبی،  ژفگی
تاک اباستاک و  ااتند   بد  اژد، نتیجد     هاع ومبای اسکتابنان 

ردنااتی )جنسدیت،   د یت    هاع جم یتنسیدند ک  بی،  ژفگی
رب ،  لی بی، اع ا اهده نمیهاع انردایی نابس رأه ( با اران 

ردب   ها نابس    یسی ا اهده ایسسط رحصیی  با اژ، اران 
  استک  اب  نماژانگ  ن   آاباش 

 ةهدا  ن اایند  ر ژ، ودف ه   ردا(  ژتی اا ا1995) 1  نانس
بد    ادؤث  وبااد   »انردات ایاک کتابدان   کدانب  نا رحدت وندباک    

                                                      
1. Durance 
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اب  یت اداا  ا جی: چ  وباالی  ن ا اج د  اجدد  کدانب  بد      
انجدا   ا ه اسدت   ع بد  ب نسدی ن تانهداع      « اؤث ندد  کتابدان 

 ن کتابدداناک،   هدا آکانردایی و  اادت کد   ن صدبن  ا داهده     
اژد،   ژابدد       بانه کانب اک ب  کتابنان  ا  اژ  ادی احتما  ا اج

 ن تانها ودان  ببند اا:
 سدؤاا  اناسد    کدانگی ع بد  و ژ  بدب ک کتابددان،    ست ا

  ویعمندع کتابددان بد     ومبای،  ارت، عدن  گبش  ا ک اؤث 
 ب آ ن ک نیااهاع اییواری کانب اک 

انرددات  ب عد انع  »(  ن وف ه  اب  با وتباک 1998) 1ن  بن 
ژا اجتناق اا آک  ن   انردات  ی کیای  ن رصمی  کانب اک ب اع 

  را ب  اژ، سدبا  اساسدی   ک ریش « ن  ژ  ردک ب  ای  ا جی
واس   هد ک  چند چی  ب  رصمی  کانب  بد اع ر ااد  بدا کتابددان     

ها ن اک  ا  ک  کانب اک ون   لی  ومدده  ا جی اث گ ان است  ژا ت 
انتناق   ر جیط ژ  کتابدان ب   ژگ ع کک   ب  ر ح اژ  نا، ب اع

ود ژ ع     ست ا3  کم  حا  بب ک 2و ژ  بب ک اند: ا اجیک  ه
  جنسیت  ع نتاژ   ژگد  ودف ه    5  انس   صمیمیت کتابدان 4

اع ن اک  ا  ک  رماا چ می   رغیی   ن    یت بدک بد  گبند   
رأثی گد ان   ک  ربج  کتابدان ب  کانب  نا ب ساند، اا وباا    وناصد  

 هنده بب ک کتابدان اا  ژدگاه کانب اک ونباک ردده  کم   ن ااین 
ربنده، ب ع انع ر ااد  بدا   است  ا   ک ب  اژ،، اکث  ا  ا  اصاحد 
 ا ندد   احسداا آردناژی    کتابدان اک نا ب  کتابدان ا   ر جیط ای

بی ت  با کتابداناک اک  ارت    اژ، با ن ک  اناک ناجی ب  کتابنان  
 انند، اا  اژ  اصلی اژ، اظران نگ  بب ه کمی بی ت  اا ا  اک ای

است  ساژ  وباا  ا بق ب  رصمی  کانب اک ب اع ب ع انع ر اا  
 با کتابداناک ودان  بب ند اا:

ج ابیت ظاه ع ژ  کتابددان نسددت بد  سداژ ژ،، ب عد انع      
رماا چ می بدا کدانب ، جند    جدبش کتابددان بد اع و  د         

کتابدددان، حالددت ن سددت    اژسددتا ه کتابدددان کدد  اددداا ، ردسدد  
  است هنده آاا گی ب اع انائ  اداا  ن اک

وباا  باا اننده کانب اک ب اع ب ع انع انرددات بدا کتابدداناک    
اژ، گبن  ونباک رده است: صحدت بدا رلسد،، صدحدت بدا سداژ       
کانب اک ژا کتابداناک، اسدتسا ه اا ناژاند ، رد ک احد  اددات ژدا       

ع ر ک ادات، اسال  ، حالت بست  بدک بد  ویادت   آاا گی ب ا
ایلی ب  ب ع انع ر اا  با کانب    ای ه نگاه ک  ک ب  کانب  ک  بی

ن اک اا ا احمت کانب  است  ب  اژ، اسداا هد  ندبع انرددات بدا      
کانب ، باژد ار  انگارت  رب ، حتی اگ   ناباستی رتد انع نگید    

اا سدبع کدانب    «  اک کتابناند  کجاسدت   ب گد  »اژ، سبا  ک  
 اس ح رب  

                                                      
1. Radford 

ونباک  م، ب نسی اث  ریلبن با  (  ن وف ه  اب 2007) 2ویتاا
هداع  اردان  « هدا جبع اییوا   ن کتابناند   گستگب   جست»

هاع کلیدع ب اع کتابداناک ا جی بیاک اا جمل  اران  انردایی نا
 کند ای

(  ن وف ه  اب  ب  ب نسی   رج ژ    رحلی  2011) 3ژباهی
ها و  اات  ا  نتیج  گ  ت کد   ران  انردات کیای  ن کتابنان ا

هاع کتابنان  ب  ب ع ان ن ددک انرددات    نصد رتاژت 80بی  اا 
 ،رددب   بندداب اژ،اناسدد  بددی، کتابددداناک   کددانب اک ا بددبت اددی

هدداع انردددات کیاددی ن دد  بسددیان ارمددی  ن اددداا  ارددان 
 ها  ان  کتابنان 

هدداع  ن وددف ه  اددب  ارددان ( 2012) 4ژیلدددژ  -کدداک ا،
اع نا ادبن  ب نسدی عد ان  ا ه اسدت  ا      انردایی ادژ اک کتابنان 

نتیج  گ  ت کد   جدب  ن ابدا ادؤث  بدی، کتابدداناک   اددژ اک        
اع، وی دد   اهدداک   اع باودث برددب  ادداا  کتابناند     کتابنان 

 رب  کنندگاک کتابنان  این اژت ا اج    ننراژتکتابنان    
اردان   »( وف ه ی نا با وندباک  2015) 5همتاناکای اژ    

 ن ک بن « هاع کتابداناک آا ژتاژی ن بااانژابی: رحلیلی ب  اران 
هداع  اژاا  اتحده آا ژتا انجا   ا ند  نتاژ  ن اک  ا  ک  اران 

هداع کتابددانع اددنک بدب ه       ر ژ، اران انردایی ژتی اا ار 
ولدد  اییوددا    کتابدددانانی کدد   اناع رحصددیی   ن نرددت   

ر ع  ن ا اژس  بدا سداژ ژ،   هاع اناس کتابدانع هستند، رباناژی
 گ انند هاع ومبای اا اب  ب  نماژ  ای ن کتابنان 
هداع  (  ن وف ه  اب  بد  ب نسدی اردان    2018) 6آکیبن 

هدداع انردددایی  ان ددجبژاک  ان ددگاهی بدد  اسدداا  ژفگددی    
 هدد    ن اک ادی و  اا   نتاژ  وف ه  اای هاآکرنااتی جم یت
هاع انردایی  ان جبژانی ک   ن حباه بردارت   سدیات  اران 

هداع  کنند، بی ت  است   ایدانگی، ااتیدااا  اردان    رحصی  ای
کنندد، اا  هاع  نی رحصی  ادی انردایی  ان جبژانی ک   ن نرت 

ر  است  و یده ب  آک است ک   ن سدی کد   ان دجبژاک    هم  ک 
 ن  ان گاه  انند، رأثی  اثدتی بد    حباه بردارت  ن یب  رحصی 

  ان   هاآکهاع انردایی اران 
هداع واژد    (  ن وف ه  اب  ب  بیداک اردان   2019احمب  )

اع بدد  انردددایی  ن احددیا کددانع و  ااتدد    بدد  یددبن ومددده  

 .کندهاع بردب  آک رأکید ایهاع رنیدانع   ن شاران 

 

 

                                                      
2  . Picas 

3. Hua 

4. Kakirman-Yildiz 

5. Michalis & et  al. 

6. Akyurt 
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 سؤاالت پژوهش
هداع ومدبای   اناک کتابناند  ردنااتی کتابدد  جم یت هاع ژفگی .1

 رر ستاک ان بی  چگبن  است 

هاع ومدبای رر سدتاک   هاع انردایی کتابداناک کتابنان اران  .2
 ان ژد   ن س  ب د کیای، رنب    بااابن  چگبن  است 

هداع ومدبای   هاع انرددایی کتابدداناک کتابناند    آژا بی، اران  .3
رسدا       بدااابن   رر ستاک ان بی   ن س  ب دد کیادی، ردنب    

 ا نا انع  جب   ان  

هداع ومدبای   هاع انرددایی کتابدداناک کتابناند    آژا بی، اران  .4
ردنااتی رسدا     هاع جم یدت رر ستاک ان ژد  ب  اساا  ژفگی

 ا نا انع  جب   ان  

 

 پژوهش شناسیروش

هداع انرددایی کتابدداناک    وفه  حا   کد  بد  ب نسدی اردان     
و  اا ، اا نبع کانب  ع یهاع ومبای رر ستاک ان بی  اکتابنان 

رمداای   ودف ه   آادانع    اا نگ  ن ش ویماژ ی اسدت  جاا د   
رر سدتاک ان بید   ن    هاع ومدبای کتابداناک را    ن کتابنان 

ااژد  بد     هدا آکنسد    28کتابدان،  30ک  اا بی،  است 1396سا  
هددا ردددند  ابدد ان وددف ه ، همتددانع   واسددنگبژی بدد  و سدد 

و سد   نبدانه    18رنااتی   م یتو س  ج 4و س ناا  راا  
(  ن س  ب د کیای، 1990هاع انردایی اا بانربک جی اع )اران 

اع رنب    بااابن  است ک  ب  اساا ییدا لیتد   ودن   نجد     
  عدیب ن اژی   واژاژی  اند)ایلی   یا را ایلی ابق( رنگی  رده

( رأژید رده است، بد اع گد  آ نع   1388آک  ن وف ه  نئیسی )
اع اسنا ع راا  استسا ه اا کتاق، ها نی  اا    ن ش کتابنان ه ا 

  ن ش ایددانی ژ ندی ا اج د      هاع اییوداری       ا ال ، واژگاه
ها اسدتسا ه ردده اسدت     حضبنع ب اع رباژی    نژا ت و س ناا 
هدداع گدد  آ نع رددده   هم نددی، بدد اع رج ژدد    رحلیدد   ا ه

)ایدانگی،،   ربصدیسی  نآادا  هاع ودف ه  اا گبژی ب  و س واس 
  انحد اک ا یدان(   اسدتندایی )آاادبک        ا انی،  نصدد   ا اندی  

 الدیس(  ن    آاادبک ک  سدتا     ژتندی اد،  _  ژدا،، آاابک ژب
 ، استسا ه رده ست 22نسن   ا  ان اا وی اا اا ن  
 

 های پژوهشیافته
 واسخ به و:س  یک و: ه 

هداع ومدبای   ردنااتی کتابدداناک کتابناند    هاع جم یدت  ژفگی
 رر ستاک ان بی  چگبن  است 

 42.9  هنددگاک نا انداک     نصدد واسد    57.1 ن وف ه  حا  ، 
 هند ک  نمب ان رباژدی   هندگاک نا ا  اک ر تی  ای نصد واس 

 آ ن ه رده است کژ  آک  ن 

 

 رنااتیجم یتهاع ومبای رر ستاک ان بی  ب  اساا اییوا  رباژی   ا انی کتابداناک کتابنان . 1جد ل 

 متغه: ها هاگ: ه ف:ا ان  درصد ف:ا ان 
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 نصد( اا نگ  سنی  ن  60.7ها )اکث ژت کتابدانک اژ، کتابنان 
 نصدد   25ع ان  انندد،   31-35گ  ه سب  ژ نی احد  ه سنی 

 نصد  ژگ   ن بااه سنی  35،7/10-40 یسنکتابداناک  ن بااه 
هسدتند   ن بدااه    30-25اه سنی  نصد  ن با 6/3   ب  باا 40

سا ، هیچ کتابددانع ا دغب  بد  کدان      25سنی ا   ژ نی اژ  
 نیست 

هاع ومدبای رر سدتاک ان بید     ب ت  کتابداناک کتابنان 
 نصددد(  اناع رحصددیی   ن ا سددی  ددبق لیسددانس    1/57)

ر  اا لیسانس هیچ کتابدانع ا غب  ب  هستند،  ن ا سی واژی،
هاع ومدبای  بی ت  کتابداناک کتابنان کان نیست   ن حالی ک  

 نصد(  ن نردت  کتابددانع رحصدی      1/57رر ستاک ان بی  )
اع  نصد اژ، کتابداناک نید  نردت    9/42اند، با اژ، حا ، نمب ه

  ی  اا کتابدانع  انند 

 واسخ به و:س  د  و: ه 
هدداع انردددایی ر یددی، ارددان  انگددبنبدد  ن وددف ه  حا دد  
و س   ن س  ب دد   18اع ومبای ان بی  هکتابداناک کتابنان 

کیای، رنب    بااابن  ابن  رج ژد    رحلید  عد ان گ  دت      
)ب  ر ری  ااتیااا  ایلی ک ،  5را  1نم ا   ن ییا لیت   اا 

ن سد    3ژا ( ع ان  انندد کد  نمد ه      ایلی ا ک ، اتبسا، اژا 
ب ش   حد اتبسا  ن نگ  گ  ت  رده است   ااتیااا  کد     
ایلی ک ، ب  ر ری     یت   یا   ایلی   یا   ااتیااا  
اژا    ایلی اژا ، ب  ر ری    د یت ادبق   ودالی نا ن داک     

 هند   ن جد   اژ  ایانگی،   انحد اک ا یدان هد  ژد  اا     ای
انردایی ب  صبن  جداگان  آ ن ه ردده اسدت  هاع اب ا  اران 

 

   بااابن  هاع ومبای رر ستاک ان بی   ن س  ب د کیای، رنب هاع انردایی کتابداناک کتابنان    یت اران  .2جد ل 

 ت:ین نم:هیم ت:ین نم:هبه  انح:اپ معهار مهانگهن ف:ا ان  مهارت ارتباط 

 667/2 5 507151/0 66667/3 28 یالم 

 2 5/4 585283/0 08929/3 28 ودشن

 33/2 83/4 526917/0 53690/3 28 بازخورد

 
 واسخ به و:س  سه و: ه 

اا آنجا ک   ن وف ه  حا د  بدا انجدا  آاادبک کبلمدبگ  ک      
هدا رباژدی ن ادا  ندانندد       اسمی نا ا دنص ردد کد   ا ه   

اع بب ک هم نی، با  ن نگ  گ  ت، ا یاا اب ان سنج    نرد 
هداع ناواناات ژد   ن آادان اسدتندایی بد اع      اا آاابکها،  ا ه

و س  حا  ، آاابک  ها استسا ه رد  ب اع واس  ب ا هرحلی   
 هدا ژدا اب دا    بنددع گد  ه    ژدا، ب اع ا اژس  ایانگی، نردد  

هاع انردایی ادبن  اسدتسا ه عد ان گ  دت  بد  اسداا       اران 
ا آادده کمتد  ا   سدت اییوا  جد  ، چبک سسط ا نا انع ب 

است، ل ا رسدا   ا ندا انع بدی،     05/0سسط ا نا انع آاانع 
هداع انرددایی بد  اسداا ادد       ایانگی، نم ا  اب ا  اردان  

بانربک  جب   ان ، ب  یبنع ک  اؤلسد  کیادی،  ن نردد  ا  ،    
   رنب   ن نرد  سب  ع ان  ان   بااابن   ن نرد     

 

   اژند بااانژابی اع  آاابک   ژدا،، ا اژس  ایانگی، اؤلس 3جد ل 

 آاابک   آاانه آاابک کی   نج  آاا ع  انع آاانعیسسط ا ن   ا انی ایانگی، نرد 

54/2  اران  کیای 

28 000/0  2 058/24 16/2 ف:یدمن   اران  بااابن ع 

30/1  اران  رنیدانع 

 

 واسخ به و:س  چهار و: ه 
هدا   ی ن اا   ا ه ن واس  ب  اژ، و س  نی  با ربج  ب  رباژی 

اع   هم نی، با  ن نگ  گ  ت، ا یاا ابد ان سدنج    نردد    
هاع ناواناات ژ ، ها،  ن انجا  آااناستندایی اا آاابکبب ک  ا ه

 ژتنی ب اع ا اژس  ایانگی،  ن    جاا     ا،راا  آاابک ژب
 الیس ب اع ا اژس  ایدانگی،  ن بدی  اا       آاابک ک  ستا 
 انع  ن رمداای  ید، نگ  ب  اژ، ک  سسط ا ند گ  ه استسا ه ر

ندد     اننددب  هدا ا ندی  بب ، اژ، رسدا    05/0ر  اا ابان  ب نگ
هاع انردایی  انع بی، اران یهیچ رسا   ا ن ، ژگ ودان ب 

هدداع ومددبای رددر  ان بیدد  ب اسدداا  کتابددداناک کتابناندد 
رنااتی  جب  ندارت کد   ن جددا   اژد     هاع جم یت ژفگی
  ا ه رده است ن اک 
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   بااابن  کتابداناک ب  اساا جنسیت هاع کیای، رنب    یت اران   4جد ل 

 دار  سطح معن انح:اپ معهار ف:ا ان  مهانگهن گ: ه ها متغه:ها

 مهارت یالم 
 543364/0 12 73611/3 ا  

0.708 
 489591/0 16 61458/3 اک

 مهارت شنود
 552580/0 12 15278/3 ا  

0.888 
 622123/0 16 04167/3 اک

 مهارت بازخورد
  504191/0 12 72222/3 ا  

 515029/0 16 39792/3 اک 0.168

 
   بااابن  کتابداناک ب اساا بااه سنی هاع کیای، رنب      یت اران 5جد ل 

 دار  سطح معن انح:اپ معهار ف:ا ان  مهانگهن گ: ه ها متغه:ها

 مهارت یالم 

 - 1 66667/3 (26-30بااه سنی )

914/0 
 436068/0 17 61765/3 (31-35بااه سنی )

 748013/0 7 85714/3 (36-40بااه سنی )

 288675/0 3 50000/3 (40 عباابااه سنی )

 مهارت شنود

 - 1 16667/3 (26-30بااه سنی )

711/0 
 549807/0 17 09804/3 (31-35بااه سنی )

 778344/0 7 97619/2 (36-40بااه سنی )

 535758/0 3 27778/3 (40 ع)باا یسنبااه 

 مهارت بازخورد

 - 1 66667/3 (26-30بااه سنی )

 
720/0 

 491704/0 17 44314/3 (31-35بااه سنی )

 724660/0 7 71429/3 (36-40بااه سنی )

 192450/0 3 61111/3 (40 عباا) بااه سنی

 
   بااابن  کتابداناک ب اساا نرت  رحصیلی یای، رنب هاع ک     یت اران 6جد ل 

 دار  سطح معن انح:اپ معهار ف:ا ان  مهانگهن گ: هها متغه:ها

 مهارت یالم 
 622030/0 16 67708/3 کتابدانع

0.815 
 321442/0 12 65278/3  ی کتابدانع

 مهارت شنود
 691131/0 16 07292/3 کتابدانع

0.761 
 434226/0 12 1111/3  ی کتابدانع

 مهارت بازخورد
  633918/0 16 54167/3 کتابدانع

 365275/0 12 53056/3  ی کتابدانع 0.834

 
سسط رحصیی    بااابن  کتابداناک ب اساا هاع کیای، رنب      یت اران 7جد ل   

  دار معنسطح  انح:اپ معهار ف:ا ان  مهانگهن هاگ: ه متغه:ها

 مهارت یالم 
 569423/0 11 74242/3 ناسیکانر

 479076/0 16 59375/3 کانرناسی انرد 538/0

 - 1 00000/4 ع کت 

 مهارت شنود
 822640/0 11 00000/3 کانرناسی

 363719/0 16 11458/3 کانرناسی انرد 395/0

 - 1 66667/3 ع کت 

 مهارت بازخورد
 518837/0 11 65152/3 کانرناسی

 
411/0 

 /532899 16 42917/3 انردکانرناسی 

 - 1 00000/4 ع کت 
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 یریگجهیبحث و نت
هداع ومدبای  ن انائد  ادداا      با ربج  بد  جاژگداه کتابناند    

هدا  ن  اییواری ب  ومب  ا      ن   کتابداناک اژ، کتابناند  
ب ع انع انردات اؤث  با کانب اک بد اع انائد  ادداا  اسلدبق       

  بدد  ر یددی،   ددریت ، وددف ه  حا ددهدداآکجلدد  ن دداژت 
هاع ومبای رر سدتاک  هاع انردایی کتابداناک کتابنان اران 

هدداع اژدد، وددف ه  ن دداک  ا  کدد   ان بیدد  و  ااددت  ژا تدد  
هاع انردایی کتابداناک  ن ب د کیای   بااابن  باار  اا اران 

سسط اتبسا ع ان  ان   لی را سسط اسلدبق  اصدل   ان   اژد،    
(، 1395سدید حسدینی   همتداناک )    ها با نتداژ  ودف ه   ژا ت 

کنندد  کد  بد  ر رید  بیداک ادی      (1398) ودداللری   جرانتیغی
هاع انردایی کتابداناک رر ستاک ببرر    استاک  انا، اران 

 ن ب د کیای   بدااابن ، بداار  اا سدسط اتبسدا عد ان  ان ،      
هاع اژ، وف ه  هم نی، ن داک  ا  کد    همنبانی  ان   ژا ت 

هاع ومبای رر سدتاک  نردایی کتابداناک کتابنان هاع ااران 
ک  با  ر     ن سسط اتبسا استان بی   ن ب د رنب  کمی واژی،

(، ودددداللری   1395هدداع سددید حسددینی   همتدداناک ) ژا تدد 
هدداع رددنیدانع ( کدد  ن دداک  ا نددد ارددان 1398) جرددانتیغی

کتابدانک  ن حد اتبسسی ع ان  ان  همندبانی  اردت،  لدی بدا     
( ادندی بد   د یا بدب ک     1399) نفا    همتاناکاداتی نتاژ 

 هاع انردایی کتابدداناک رر ستانسدتاک کارداک  ن ب دد    اران 
ها  ن آک رنب  همنبانی ندارت   ج  ارت اک هم  اژ، وف ه 

هداع ردنیدانع   هاع انردایی انصبصداب اردان   بب  ک  اران 
ن هم  اژ، کتابداناک اا سسط اسلبق  اصل   ارت  هم ندی،   

هاع هاع انردایی کتابداناک کتابنان وف ه  حا   بی، اران 
ردنااتی رسدا     هداع جم یدت  ومبای ان بی  اا نگد   یژفگدی  

( اا نگد   1391هداع نهنمدا )  ک  با ژا ت  ا نا انع ا اهده ن د
(، 1394  ردداوبنع ) سددسط رحصددیی ، ک ددا ناژاک، ارددد ع

ودددالری  ( اا نگ  س،   جنسیت، 1400ای حسینی   همتاناک )
(، سدید حسددینی   همتدداناک  1398  اباجد  ولددی جرددانتیغی ) 

(، اا نگدد  سدد،   جنسددت، نرددت  رحصددیلی   ا ددایی   1395)
   هاع ک ا ناژاک، ارد عرحصیلی اساب ت  ارت، ااا با ژا ت 

(، ای داژ     1400ندفا    همتداناک )  (، اداتی1394راوبنع )
  نسیدند ک  ک  ب  اژ، نتیج (2018(، آکیبن  )2015همتاناک )

هاع انریایی با رحصیی    نرت  رحصدیلی  بی، ای اک اران 
هاع ابجب  ب  نابس   جب   ان ، اساب ت ندارت  بنا ب  وف ه 

نسد ک  نرت  رحصیلی   رج ب  کانع  لی  ب  ا د اژ   نگ  ای
بد    هدا آکهاع انردایی نیست،  لدی نحدبه آادباش  ن    اران 

اوتیبن   ن اژ، اایند   هاع انردایی اصبص آاباش اران 
 اباهد بب  

با ربج  ب  نتاژ  اژ، وف ه    نگ  ب   جب   اصل  ایاک سسط 
هداع انرددایی کتابدداناک ردا سدسط اسلدبق   ب نسدی        اران 

هاع ابجب  چنددژ، ناهتدان   ردیبه ادؤث      اسال ا    وف ه 
هاع انردایی اؤث   جب   ان  ک   ن اژد   ب اع نسیدک ب  اران 

 رانه رده است:ا هاآکب  

  ژددانردددا  اددؤث   ن ( 1394  ناهنمددا )( 2012کدداک ا، )
   جب   یتژ ژسد  اد ع،گ اناستیب  س عا ژسااااک نا حد ا

کتابداناک  ن ژ  احیا    انندی ابست  ا ادژ  اتنصص  ن آک
اا ژ  سب با کدانب اک کتابناند    اا سدبع  ژگد  بدا       ساااانی

اند  ن ر، اسدت کد  سدااتان    همتاناک   ادژ اک اب   ن انردات
 هاآکادژ ژتی   نحبه انردات با ادژ اک   همتاناک، ب  انردایا  

با کانب اک    ن نتیج  وملت   سدااااک رأثی گد ان اباهدد بدب       
 یوملتد   انرددای   تژ ژادد  یاد  اثدا   ن سدااتان ه   ونباکب 
ا اهده ک  ، چ ا ک  کانب وسندر اسدت   ن   رباکینا ا ع ت یب
 کنندد یانرد ر کت ا تژ ژکانکناک  ن اد یتژ ژتان ادساا ،ژا

  انائد    یر کت عهاتیکانکناک نا  ن رح آ   ال تی    ،ژ  ا
 ع  ندبآ ن  ع ژود    ان سداک  کندیا یدانیو ت تیسیاداا  باک

  آ ن یانردات ببجب  ا عب انا  ع ت یب
 2(، ناندددع1392  سددیدا ) (2010) 1آکددا ای ا  رددی  ع 

هاع انرددایی  انع انردات اؤث  ب  آاباش سد (  ن ب ع 2021)
ررداچمی(  -انتلا )چران سد    ا ، انس  ، رراجمی، انس د  

هداع  کنند؛ اا آنجا کد  هد  ژد  اا ادا  اناع سدد      رأکید ای
انردایی انحص  ب     ع هستی ، ااانی ک  با کسی ک  سدد   

 کنی ، اژ، اب دبع انردایی اتسا ری اا اا  ان ، انردات ب ع ان ای
کند  ب اع  لد  ب  اژد،  ژتی اا ابانی انردایی وم  ای ونباکب 

هداع انرددایی   هداع اساسدی سدد    ها، ژا گی ع  ژفگیرسا  
اع کد   ن آک انردایدا    انتلا   نحبه راثی گد انع بد  اایند    

 ا تد، بسیان ار  است ارساق ای
( ژتی  ژگ  اا 2012  کاک ا، ) (2010آکا ای ا  ری  ع )

 ن ب ع انع انرددات ادؤث  نا آردناژی بدا اندباع       اا ر ژ، وبار 
انردایی ب   عاندااهاچ  کنند  اندااهاع انردایی بیاک ایچ  

اا اددا امتدد، اسددت  ه کدددا اژدد، اب ددبع ارددانه  اننددد کدد  
انتلسی اا    یتی ک  با آک ن ب   هسدتی ،  اردت     عهادگاهژ 

هسدتند   ک  ژتی اا وباا  ار  اژ، اا ، ا ناک    ع ادا   یبار
ردأثی   کنند   اا رحتژ  نبع  یلت    اانی وم  ای ونباکب ک  

کنی   ب ای  ژگ  اا اژ،  یلت    اانی با  ژگ اک انردات ب ع ان ای
اژ، وباا ، اا رج بیا  گ رت  اا، احساسا ، نگد ش،  اند ،   

هاع   هنگی، انتگانا    ا اصد ها، ر صدا ، رسا   ا نعوی 

                                                      
1. MTD Training Academy 

2. Nandi 



 19                             ان بی                         رر ستاک یومبا عهاکتابداناک کتابنان  یانردای عهاب  اران  ینگاهسدهم    سدهم   

 

گی ند ک  نراژتاب ب  چگبنگی انرددات ادا بدا    رنصی اا ان أ ای
انددااها، ولد      گ انند  ل ا آرناژی با اژ، چ   ژگ اک رأثی  ای
هداع انرددایی   بسیانع  ن اران   یرأث، هاآکنحبه ن ژان ژی با 
 ا  ا  اباهد  ارت 
(، 2021  نانددع )  (2010)  عهاع آکا ای ریبنا ب  وف ه 

هاع انردایی   حد ک اباندی   ران رناات  نست انباع ابانی   ا
هداع انرددایی، کلیدد اصدلی      نست اران  ع یکانگب ابجب  با 

اباندی  اا:  اندودان ب ع انع انردات اؤث  است  ب ای اا اژ، ابانی 
 ،یادانی ابدان  اانی ا ناکی،  ،یاانی   هنگ ،یتیاانی جنس ،یرنص

      ن  ود  اوتما  ات اب ، ود  ربج ی، اانی وایس ،یتیاانی    
هداع انرددایی ربجد  بد  چندد نتتد  اساسدی،        ه  ژ  اا اران 

هداع  گ اع بسیانع اا ا تی  انردایی کتابداناک  ن بن گ ه
 رب :ارانه ای هاآکک   ن اژنجا ب   انتلا کتابنان  اباهد بب 

هداع گستدانع آردناژی بدا  ندبک بیداک، رد  ژ            ن اران 
ه اا اسال د    ژدا گی ع   گست ش  اژ ه  اژگدانی ادب  بدا اسدتسا     

جدژد، انتناق با  عت کلما ، ر بژدت حا گد         ودانا کلما  
 کدانگی ع بد  ، اایابن نرباناژی کای ه   بااژابی اییوا   ن اباعی 

ومبای، اجتناق اا ر دنیص ا  هنگدا    ابد اا     سؤاا اناس  
آک، بااگبژی ژا رسسی  نگد ا ، انائد  نگد    وی دنرا ، اسدتسا ه اا      

ر ژ، نتدا   اا ار   گبگست عدب عاب واژاک   ننراژتها   قا ب
 هستند  کک عاب 

رباک ب  حسد  آنااد   ن ندی،    هاع رنیدانع، ای ن اران 
ود   ستپاچگی کهنی، ود   ت  ک  ک ب  چی هاع  ژگ ،  اردت،  
صد    رتیداژی  ن حی، گبش  ا ک، ود  عسی گستگب   اسدتسا ه  

کدد   سددؤااریاندد ، و سددیدک  آگاه گددبش  ا کهدداع اا رددیبه
هاع  ن نی ارانه   کنت   واس  کند هی ای  جرت سااعرساک
 ک   

هاع بااابن ع، آناستگی، انس   صمیمیت کتابدان  ن اران 
  اژجا  انگی ه  ن انای ، ربج  ب  انباع بااابن ها   آردناژی بدا   

هداع  انباع اباک بدک، حس  انردات چ دمی جردت  نژا دت جندد     
  ر بژآ ا  ب  همتانع    نگید ع  ن   ای ویا      ا اب  ی کی

انردددات، اسددتسا ه اا  دد، ا دداهده )ربجدد     ژدددک اگاهاندد (      
گی ع اا رست  انت ا ع جرت استدا    رحلید  ا داهدا      بر ه

اناس   ن اااک اناسد    هاعال م وتسب  ا   ننراژتاسائ    
رد ژ، وبااد    اا ارد    ن ب ابن  با انباع کانب اک و ژ عان ساک  

 هدد کد  ا مدباب    ها ن داک ادی  اؤث  هستند  اا آنجا ک  وف ه 
گید  ،  صبن  ای ن  نن ر   ن انردایا  حضبنع   بااابن  س ژی

 ن صبن  ب  ا ه  نبع ا ت ، برت  است اژ، کان نا بد  صدبن    

حضبنع انجا   ا ، چ ا ک   ژدان حضدبنع ااتداک  نک برتد  اا    
؛ 1399)التیردا   رداهگلی،    کندد  ژجدا  ادی  رست    احساا نا ا

  (1395؛ وی ا، 1398؛ نصی ع   بنتیانع، 1394نهنما، 
 

 پیشنهادهای پژوهش

هداع  اردان   کد  ،ژد اهاع اژ، وف ه  ادنی ب  با ربج  ب  ژا ت 
هاع ومبای رر  ان بید ،  کیای   بااابن ع کتابداناک کتابنان 

هداع ردنیدانع اژد،     ن سسط نسدتاب اسلببی بب ند،  لدی اردان   
کد   ن   رب یاکتابداناک  ن سسط اسلببی ع ان ندارتند، وی نرا  

هاع ومبای رر ستاک ان بید  نسددت   عد  ا  ، ادژ اک کتابنان 
هاع انرددایی انصبصداب   هاع آاباری اران ب  ب گ انع کیا

 هاع رنیدانع اعدا  نماژند اران  ةنیاا  ن

 ا  بحث   گستگب ایاک هاع آاباری   جلسب گ انع کانگاه
گ انع هاع ااانی ا ی، ب اع ب  ارت اککتابداناک  ن  اصل 

رجانق ابجب    ا  اژ  آگاهی   ربانمندسااع کتابداناک   
 رباند اسید  اعی رب  هاع انردایی ایاستسا ه کانآاد اا اران 

هاع انردایی، گنجاندک اع اا اران  نک ومیآ   واژ  انگبن ب
اج ق  استا اک ن نگا  آاباری   ردنژس آک ربسا اندی  نسی 

هاع انردایی کتابداناک  ن ا  اژ  اران  یربجرعاب حد  را
 رأثی گ ان اباهد بب  

 هاع  ، وی  اا استندا  کتابداناک  ن کتابنان ربوی نرا  ای
هاع انردایی آناک ا ی، ومبای، ا یانع ب اع سنج  اران 

تی اا ا یانهاع استندا    ونباک ژگ      سپس اا آک ب 
ها   ب ناا    انائ هاع انردایی رناساژی األها   رتاک

هاع آاباری ب اع نبکاناک   کانانداک جدژد بر ه گ  ت    نه
 رب  

  رس ژی  ن انائ  اداا  ب  ادژ اک   اسئباک  انگبنب
رب  ک  کتابداناک اتنصص هاع ومبای وی نرا  ایکتابنان 

  ی   اتناس  با ر دا  ا اج اک ب  کان گی ند نا ب  ر دا  کا
  هاع انردایی کتابداناک اا آنجا ک   ن اژ، وف ه  اران

سنجیده  هاآکهاع ومبای ان بی  ب  اساا نگ  اب  کتابنان 
هاع  ژگ ع نی  اا  ژد رب  وف ه رده است، وی نرا  ای

 ها صبن  گی   را رصمیما  اؤث ر ع ب ا اج اک اژ، کتابنان 
 وم  آژد 

و  اااک ا ربج  ب  ن ژت  هاع ات د  اا سبع نگ ژ ب
رب ، چنی، وف ه ی با ساژ  ن ژت  هاع انردایی، وی نرا  ای

 ادنک نی  ابن  ب نسی   اسال   ع ان گی   
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