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گـرد  ابـزار . باشـند  مـی  نفـر 

کـوئین  ارتباطی هايمهارت
استیودنت تی استنباطی هاي

فرهنگـی  هـوش  و ارتبـاطی 
ارتبـاطی  گانـه  5 هـاي 
بـا  تـوأم  ارتبـاط  ارتبـاط، 

 کـارا  ارتبـاطی  تواننـد 
یکـی  فرهنگـی  هوش

  اصفهان استان عمومی،
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هاي ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران 
هاي عمومی استان اصفهان

109( 

ارتبـاطی  هـاي مهـارت 
پردازدمی) کشور عمومی

همبستگی -پیمایشی روش
کتابخانه نهاد پوشش

نفـر  160 نمونـه  تعداد
مهارت استاندارد پرسشنامه

هايآزمون همچنین 

ارتبـاطی  گانـه  5 هـاي 
هـاي مهـارت  میـان  همچنین
ارتبـاط،  فرآینـد  بـه  نسـبت 

تواننـد مـی  مناسـب  ارتبـاطی 
هوش از رخورداريب نتایج،
  

  عمومی، هايکتابخانه کتابداران،
                                                                                

. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه عالمه میرداماد خمینی
  

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.دانشجوي دکتراي علم اطالعات و دانش
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هاي ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران 
هاي عمومی استان اصفهان

109 - 120 فحات(ص

مهـارت  گانـه  5 ابعـاد  بین
عمومی هايکتابخانه نهاد 

روش به و است کاربردي
پوشش تحت( اصفهان استان

تعداد و بوده تصادفی 
پرسشنامه و) 2004( ارلی 

همچنین و توصیفی هايآزمون
  .گردید

هـاي مهـارت  میـزان  کـه 
همچنین. است متوسط

نسـبت  بینش ،دادن گوش
  .دارد

ارتبـاطی  هـاي مهـارت 
نتایج، طبق. شوند مخاطب
  .بخشد بهبود را کتابدار
   کتابداران، فرهنگی، 

                                        
 .1396/ 12/ 13؛ تاریخ پذیرش مقاله: 

. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه عالمه میرداماد خمینی
  هاي عمومی. (نویسنده مسئول)

.دانشجوي دکتراي علم اطالعات و دانش
  

  
9 یاپیپ شماره ،1396 

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران  بررسی رابطه بین مهارت
هاي عمومی استان اصفهان کتابخانه

بین رابطه بررسی به حاضر
نهاد پوشش تحت( اصفهان

کاربردي نوع از پژوهش
استان عمومی هايکتابخانه

تصادفی نوع از گیرينمونه. 
ارلی و آنگ فرهنگی هوش

آزمون از ها داده وتحلیل
گردید تفادهاس پیرسون
کـه  دهـد می نشان پژوهش
متوسط حد از بیشتر مطالعه
گوش مهارت عاطفی،
دارد وجود داري معنی
مهـارت  از اسـتفاده  بـا  کتابـداران 
مخاطب جذب به منجر

کتابدار و کننده مراجعه
 هوش ارتباطی، هاي

                                                                          
؛ تاریخ پذیرش مقاله: 1396

. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه عالمه میرداماد خمینی
هاي عمومی. (نویسنده مسئول)نهاد کتابخانه

.دانشجوي دکتراي علم اطالعات و دانش
  

  
زمستان ـ چهارم شماره

بررسی رابطه بین مهارت
کتابخانه

  
حاضر پژوهشهدف: 

اصفهان استان عمومی 
پژوهش این روش پژوهش:

کتابخانه کتابداران پژوهش
. باشندمی نفر 484 بر

هوش استاندارد پرسشنامه
وتحلیل تجزیه براي. است

پیرسون همبستگی آزمون
پژوهش هايیافته :هایافته

مطالعه تحت هايکتابخانه
عاطفی، کنترل پیام، ارسال
معنی و مثبت رابطه فرهنگی
کتابـداران  گیـري: نتیجه
منجر و باشند داشته کننده

مراجعه بین ارتباط تواند
هايمهارت ها:کلیدواژه

                                  
1396/ 09/ 17 تاریخ ارسال مقاله:

. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه عالمه میرداماد خمینی1
نهاد کتابخانه

.دانشجوي دکتراي علم اطالعات و دانش2
  

  

  
شماره سوم، سال  
 
 

 
 

بررسی رابطه بین مهارت

  چکیده
هدف: 

عمومی هايکتابخانه
روش پژوهش:

پژوهش آماري
 بر مشتمل که
پرسشنامه ها،داده

)CSTR (است
آزمون و اينمونه

هایافته
کتابخانه کتابداران
ارسال و دریافت
فرهنگی باهوش

نتیجه
کننده مراجعه
تواندمی که است

کلیدواژه

                                  
تاریخ ارسال مقاله: *
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-ف میها و نژادهاي مختل
 یتیمحـدود 

 منـابع  یتمـام 
 ها آن مطالعه

 را خـود  فراغـت 
افراد براي رفع نیاز اطالعاتی خود بـه کتابخانـه مراجعـه    

یـان،  جامعه خـود را فـراهم کنـد امـا در ایـن م     
با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز     

هــا و بیننــد. درك صــحیحی از فرهنــگ
  دهد.

توانـد منجـر بـه ارتبـاطی     
 درگیر توانند

 اطالعـات، 

 در یکـدیگر 

هاي مختلف و 
-هاي کالمی و غیرکالمی افراد از فرهنـگ 

است. هوش 
توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و 

هـاي  و ملیـت 
 درك فقدان

200(.  

                                         
1. Ang 
2. Triandis 

یاپیپ شماره ،1396

ها و نژادهاي مختل
محـدود  گونه هیچ بدون
تمـام  يآور فراهم

مطالعه قیطر از تا 
فراغـت  اوقـات 

افراد براي رفع نیاز اطالعاتی خود بـه کتابخانـه مراجعـه    
جامعه خـود را فـراهم کنـد امـا در ایـن م     

با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز     
بیننــد. درك صــحیحی از فرهنــگ

دهد.یاري می کنندگان
توانـد منجـر بـه ارتبـاطی     

توانندمی افراد ها
اطالعـات،  آن، طی در

یکـدیگر  بـا  و غیرکالمـی 

هاي مختلف و تواند گزینه مناسبی براي شناخت فرهنگ
هاي کالمی و غیرکالمی افراد از فرهنـگ 

است. هوش  کننده استفاده
توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و 

و ملیـت  هاهدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژادها، قومیت
فقدان صورت ) که در

000 ،2ترایندیس

                                        
 

 

1396 زمستان ـ چهارم

ها و نژادهاي مختلعمومی نهادي اجتماعی است و کلیه اقشار جامعه، گروه
بدون افراد یتمام

فراهم یعمومهاي 
 است جامعه مختلف

اوقـات  سـالم  یصورت
افراد براي رفع نیاز اطالعاتی خود بـه کتابخانـه مراجعـه    

جامعه خـود را فـراهم کنـد امـا در ایـن م     
با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز     

بیننــد. درك صــحیحی از فرهنــگ
کنندگان مراجعهبا  مؤثر

توانـد منجـر بـه ارتبـاطی     هاي ارتباطی و هوش فرهنگی می
ها آن واسطه به که

در افراد که فرایندي
و غیرکالمـی  کالمی 
.(  

تواند گزینه مناسبی براي شناخت فرهنگ
هاي کالمی و غیرکالمی افراد از فرهنـگ 

استفادهو صحیح با جامعه 
توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و 

هدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژادها، قومیت
) که در337، ص 
ترایندیس(شودمی دچار مشکل

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

عمومی نهادي اجتماعی است و کلیه اقشار جامعه، گروه
تمام یعمومهاي 
هاي  کتابخانه یاساس
مختلفهاي  گروه
صورت به و کرده رفع

افراد براي رفع نیاز اطالعاتی خود بـه کتابخانـه مراجعـه    
جامعه خـود را فـراهم کنـد امـا در ایـن م      موردنیاز

با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز     
بیننــد. درك صــحیحی از فرهنــگاطالعــاتی، الزامــی بــراي اســتفاده از کتابخانــه نمــی

مؤثررفتارهاي افراد، کتابداران را در ارتباط صحیح و 
هاي ارتباطی و هوش فرهنگی می

که است هاییمهارت
فرایندي یعنی شوند،
کالمی هايپیام مبادله

).1388دیکسون، 
تواند گزینه مناسبی براي شناخت فرهنگ

هاي کالمی و غیرکالمی افراد از فرهنـگ آن شناخت افکار، احساسات و درك پیام
و صحیح با جامعه  مؤثرختلف باشد که حاصل آن، ارتباط 

توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و 
هدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژادها، قومیت

، ص 2007و همکاران، 
دچار مشکل کاري 

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

عمومی نهادي اجتماعی است و کلیه اقشار جامعه، گروه
هاي  کتابخانه درتوانند از آن استفاده کنند. 
اساس فهیوظ .رادارند
گروه و افراد يازها
رفع را خود یاطالعات

افراد براي رفع نیاز اطالعاتی خود بـه کتابخانـه مراجعـه     ).190 ص، 
موردنیازکنند. اگر کتابخانه عمومی منابع 

با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز     
اطالعــاتی، الزامــی بــراي اســتفاده از کتابخانــه نمــی

رفتارهاي افراد، کتابداران را در ارتباط صحیح و 
هاي ارتباطی و هوش فرهنگی میفاده از مهارت
مهارت ارتباطی
شوند، ارتباط و فرایند
مبادله طریق زا را خود
دیکسون،  و ساندرز گذارند (هارجی،

تواند گزینه مناسبی براي شناخت فرهنگاستفاده از هوش فرهنگی می
آن شناخت افکار، احساسات و درك پیام

ختلف باشد که حاصل آن، ارتباط 
توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و 

هدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژادها، قومیت
و همکاران،  1است (انگ
کاري روابط متفاوت،

                                                                          

فصلنامه

عمومی نهادي اجتماعی است و کلیه اقشار جامعه، گروه
توانند از آن استفاده کنند. 

رادارند منابع از استفاده
ازهاین رفع يبرا لزوم

اطالعات و یآموزش
، 1379، ینانیمز

کنند. اگر کتابخانه عمومی منابع 
با برخورد مناسبی از طرف کتابداران روبرو نشود حتـی در صـورت رفـع نیـاز      کننده

اطالعــاتی، الزامــی بــراي اســتفاده از کتابخانــه نمــی
رفتارهاي افراد، کتابداران را در ارتباط صحیح و 

فاده از مهارتاست ،بنابراین
ارتباطی هايگردد. مهارت

و فرایند فردي بین هاي
خود هاياحساس

گذارند (هارجی،
استفاده از هوش فرهنگی می

آن شناخت افکار، احساسات و درك پیام
ختلف باشد که حاصل آن، ارتباط 

توانایی شخص براي عملکرد و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و  عنوان به
هدفمند در تعامالت میان فرهنگی با نژادها، قومیت چندبعديایجاد ساختار 
است (انگ شده تعریف

متفاوت، هايفرهنگ 
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  مقدمه
عمومی نهادي اجتماعی است و کلیه اقشار جامعه، گروه کتابخانه

توانند از آن استفاده کنند. 
استفاده حق
لزوم مورد

آموزش يازهاین
مز( پرکنند
کنند. اگر کتابخانه عمومی منابع می

کننده مراجعه
اطالعــاتی، الزامــی بــراي اســتفاده از کتابخانــه نمــی

رفتارهاي افراد، کتابداران را در ارتباط صحیح و 
بنابراین

گردد. مهارت مؤثر
 هايتعامل

احساس و افکار
گذارند (هارجی،می میان

استفاده از هوش فرهنگی می
آن شناخت افکار، احساسات و درك پیام تبع به

ختلف باشد که حاصل آن، ارتباط هاي م
بهفرهنگی 

ایجاد ساختار 
تعریفمختلف 
 از صحیح
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 هــايمهــارت
 را فرهنگـی 

هــوش فرهنگــی 
هـاي فرهنگـی در تعامـل بـا افـراد اسـت       

-هوش فرهنگی شناختی مشتمل بر آگاهی از هنجارها و شـیوه 

ــات شخصــی   ــا تجربی و ی
و اجتمـاعی  
). هــوش فرهنگــی انگیزشــی 
هـاي متنـوع فرهنگـی اسـت (انـگ و      

رفتـار   کـارگیري 
و  هاي مختلف اسـت (انـگ، دایـن   

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       
کتابـداران واسـطه بـین کتابخانـه و جامعـه      
توانـد در جـذب مخاطـب و    

 بررسـی  بـه 
 امـا  پـردازد، 
 ایـران  در

 کشـور  مهاجرپـذیر 
 و هسـتند  

                                         
1. Thomas & Inkson
2. Earley 
3. Dyne 
4. Koh 
5. Triandis 

 يها کتابداران کتابخانه
استان اصفهان

مهــارت کــارگیري
فرهنگـی  هـوش  )2003
هــوش فرهنگــی  داننــد.مــی

هـاي فرهنگـی در تعامـل بـا افـراد اسـت       
هوش فرهنگی شناختی مشتمل بر آگاهی از هنجارها و شـیوه 

ــات شخصــی   ــا تجربی و ی
و اجتمـاعی   اقتصادي، حقـوقی 

). هــوش فرهنگــی انگیزشــی 
هـاي متنـوع فرهنگـی اسـت (انـگ و      

کـارگیري  بـه ). هوش فرهنگـی رفتـاري شـامل توانمنـدي     
هاي مختلف اسـت (انـگ، دایـن   

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       
کتابـداران واسـطه بـین کتابخانـه و جامعـه      
توانـد در جـذب مخاطـب و    

بـه  هـایی پـژوهش 
پـردازد، مـی  جداگانه
در ها آن فرهنگی

مهاجرپـذیر  هـاي 
 ارتبـاط  در مختلـف 

                                        
Thomas & Inkson 

 

کتابداران کتابخانه
استان اصفهان یعموم
کــارگیري بــه توانــایی را
2003( انـگ  و 2ارلـی 

مــی و رفتــاري
هـاي فرهنگـی در تعامـل بـا افـراد اسـت       

هوش فرهنگی شناختی مشتمل بر آگاهی از هنجارها و شـیوه 
ــوزش ــرورش آم ــات شخصــی   وپ ــا تجربی و ی
اقتصادي، حقـوقی  هاي دستگاه
). هــوش فرهنگــی انگیزشــی 2006، 5(ترینــدیس
هـاي متنـوع فرهنگـی اسـت (انـگ و      قابلیـت یـادگیري و عملکـرد در موقعیـت    

). هوش فرهنگـی رفتـاري شـامل توانمنـدي     
هاي مختلف اسـت (انـگ، دایـن   کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افراد از فرهنگ

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       
کتابـداران واسـطه بـین کتابخانـه و جامعـه      

توانـد در جـذب مخاطـب و    هستند، برخورد مناسب و صحیح با مراجعین مـی 

پـژوهش  اگرچـه  داد
جداگانه طور بهها کتابخانه
فرهنگی هوش و کتابداران
هـاي استان از یکی
مختلـف  هـاي  بافرهنـگ 

                                                                                

کتابداران کتابخانه یفرھنگهوش 
عموم

را فرهنگــی هــوش
ارلـی  .کنندمی
و رفتــاري انگیزشــی شــناختی،

هـاي فرهنگـی در تعامـل بـا افـراد اسـت       فراشناختی آگاهی فرهنگی فرد و آگاهی از نشـانه 
هوش فرهنگی شناختی مشتمل بر آگاهی از هنجارها و شـیوه 

ــ  ــاي مختلــف اســت ک ــوزشه از ه آم
دستگاهاست. این آگاهی شامل آگاهی از 

(ترینــدیساســت 
قابلیـت یـادگیري و عملکـرد در موقعیـت    

). هوش فرهنگـی رفتـاري شـامل توانمنـدي     
کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افراد از فرهنگ

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       
کتابـداران واسـطه بـین کتابخانـه و جامعـه       کـه  ازآنجـایی 

هستند، برخورد مناسب و صحیح با مراجعین مـی 

داد نشـان  مقالـه  این
کتابخانه کتابداران

کتابداران ارتباطی هاي
یکی اصفهان استان
بافرهنـگ  عمومی

                                        

هوش  و یارتباط يها

  ینرگس اورع

هــوش) 2005( 1و اینکســون
می تعریف مختلف
شــناختی، فراشــناختی،

فراشناختی آگاهی فرهنگی فرد و آگاهی از نشـانه 
هوش فرهنگی شناختی مشتمل بر آگاهی از هنجارها و شـیوه  .)2006

ــ  ــاي مختلــف اســت ک ه
است. این آگاهی شامل آگاهی از 

اســت  هــا فرهنــگ
قابلیـت یـادگیري و عملکـرد در موقعیـت    

). هوش فرهنگـی رفتـاري شـامل توانمنـدي     337
کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افراد از فرهنگ

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       
ازآنجـایی کـرد.  اتخـاذ  

هستند، برخورد مناسب و صحیح با مراجعین مـی 
  باشد. مؤثرافزایش کارایی کتابخانه 

این پژوهشگران
کتابداران فرهنگی هاي ارتباطی و هوش
هايمهارت رابطه
استان چون دیگر، سوي
عمومی هايکتابخانه 

                                                                          

ها مهارت نیب رابطه

نرگس اورع /ییزهرا رجا

و اینکســون تومــاس
مختلف هايمحیط در
فراشــناختی، جــزء شــامل چهــار

فراشناختی آگاهی فرهنگی فرد و آگاهی از نشـانه 
2006، 4و که 3(انگ، داین

ــا در فرهنــگ ــ ه ــاي مختلــف اســت ک ه
است. این آگاهی شامل آگاهی از  آمده
فرهنــگ خــردههــا و از فرهنــگ
قابلیـت یـادگیري و عملکـرد در موقعیـت     دهنده
337، ص 2007مکاران، 

کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افراد از فرهنگ
.(  

توان گفت با درك و آگاهی از هـوش فرهنگـی بتـوان رفتـار مناسـب بـا       می ،بنابراین
اتخـاذ   کننده استفاده
هستند، برخورد مناسب و صحیح با مراجعین مـی  کننده

افزایش کارایی کتابخانه 
پژوهشگران بررسی همچنین،

هاي ارتباطی و هوش
رابطه خصوص در

سوي از. نگردید
 کتابداران ،بنابراین

                                  

   
  
 

 

رابطه یبررس

زهرا رجا

تومــاس
در ارتباطی

شــامل چهــار
فراشناختی آگاهی فرهنگی فرد و آگاهی از نشـانه 

(انگ، داین
ــا در فرهنــگ ه

آمده دست به
از فرهنــگ

دهنده نشان
مکاران، ه

کالمی و غیرکالمی مناسب در تعامل با افراد از فرهنگ
).2006 که

بنابراین
استفادهجامعه 
کننده استفاده

افزایش کارایی کتابخانه 
همچنین،

هاي ارتباطی و هوشمهارت
در پژوهشی
نگردید مشاهده
بنابراین است
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 بـه  نیازمنـد 
. هسـتند  فرهنگـی 

 هـاي مهـارت 
بـراي   .بپـردازد 

 5 ابعاد در
 بـه  نسـبت 

 هـوش  و 

 هـوش  و 
-هاي دیگر مـی 

منظـور   بـه 
 بنـدي مـدیران  

 ارتبـاطی، 
 پیشـنهادي 

ارتقـاي   براي
  .است

  :است. ازجمله
 ارتبـاطی  

 ارتبـاطی 
) 3/2( کننـدگان 

 بــر مــؤثر

یاپیپ شماره ،1396

نیازمنـد  مخاطـب  جـذب 
فرهنگـی  هـوش 
مهـارت  نبـی  بررسی رابطه

بپـردازد  اصـفهان 

در اصفهان استان
نسـبت  بیـنش  دادن، 
 است؟ 

 اصفهان استان 

 ارتبـاطی  هـاي 
هاي دیگر مـی ها پژوهش مشابهی یافت نشد. در این زمینه در سازمان

بـه پژوهشـی  در  
بنـدي مـدیران  طبقـه  در
ارتبـاطی،  هـاي مهارت بین
پیشـنهادي  مدل و دارد وجود
براي صحیح ریزي

است ضروري اثرگذار
است. ازجمله گرفته صورت

 هـاي مهـارت  بررسـی 
ارتبـاطی  هـاي مهارت میانگین

کننـدگان  مراجعـه 

مــؤثر عوامــل و میــزان

 

1396 زمستان ـ چهارم

جـذب  و مـراجعین 
هـوش  از برخورداري

بررسی رابطه به که
اصـفهان  اسـتان  عمـومی 
  :در نظر گرفته شدند
استان عمومی هايکتابخانه

 گـوش  مهـارت 
 چقدر ها آن فرهنگی
 عمومی هايکتابخانه

هـاي رتمهـا  بـین  رابطـه 
ها پژوهش مشابهی یافت نشد. در این زمینه در سازمان

 ها آن) اشاره کرد. 
در آن نقـش  و فرهنگی

بینی براي این هدف دریافتند که 
وجود معناداري
ریزيبرنامه الزمۀ

اثرگذار افراد عنوان به
صورت پژوهش چندین

بررسـی  در) 1395
میانگین که نددریافت

مراجعـه  و) 61/3( کتابـداران 

میــزان بررســیبــه 

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

مـراجعین  اطالعـاتی  
برخورداري و ارتباطی هاي
که است درصدد 

عمـومی  هـاي کتابخانـه 
در نظر گرفته شدند

کتابخانه کتابداران
مهـارت  عـاطفی،  رلکنت
فرهنگی هوش و

کتابخانه کتابداران

رابطـه  بررسـی  ۀ
ها پژوهش مشابهی یافت نشد. در این زمینه در سازمان

) اشاره کرد. 1395و احسانی (
فرهنگی باهوش

ی براي این هدف دریافتند که 
معناداري يرابطه ورزشی
الزمۀ رو، ازاین .است
به ورزشی مدیران
چندین هاکتابخانه

1395( جهرمـی  
دریافت " بوشهر 

کتابـداران  دیـدگاه 

بــه  پژوهشــیدر ) 

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

 نیـاز  رفع و سازمانی
هايمهارت دانستن

 حاضر پژوهش
کتابخانـه  کتابداران فرهنگی
در نظر گرفته شدندهاي زیر پرسش
کتابداران ارتباطی هاي

کنت پیام، ارسال
و) قاطعیت با توأم
کتابداران ارتباطی هاي
 دارد؟ وجود

ۀدرزمینـ هاي داخلـی  
ها پژوهش مشابهی یافت نشد. در این زمینه در سازمان

و احسانی ( توان به پژوهش نظري، سهرابی
باهوش ارتباطی هاي
ی براي این هدف دریافتند که ي مدلارائه

ورزشی بندي مدیران
است برخوردار مناسبی
مدیران فرهنگی هوش
کتابخانه در ارتباطی هاي

 بصیریان و خسروي
 شهر دانشگاهی

دیـدگاه  از بوشـهر  شـهر 
  است.

) 1393( دیــانی

فصلنامه

سازمانی اهداف به
دانستن و کارا و مؤثر
پژوهش ،برشمرده مسائل

فرهنگی و هوش
پرسش ،دستیابی به این مهم

هايمهارت میزان
ارسال و دریافت توانایی
توأم ارتباط ارتباط،
هايمهارت بین آیا
وجود ارتباط آنان

هاي داخلـی  در پژوهش
ها پژوهش مشابهی یافت نشد. در این زمینه در سازماندر کتابخانه

توان به پژوهش نظري، سهرابی
هايمهارت بین رابطۀ
ارائه و ورزشی هاي

بندي مدیرانطبقه و فرهنگی
مناسبی برازش از
هوش و یارتباط هاي
هايمهارت ۀدرزمین
خسروي ،حسینی سید
دانشگاهی هايکتابخانه 
شـهر  دانشگاهی 

است. متوسط سطح
دیــانی و فتــاحی رهنمــا،
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به نیل براي
مؤثر ارتباط
مسائل به نظر

و هوش ارتباطی
دستیابی به این مهم

میزان .1
توانایی(گانه 
ارتباط، فرآیند
آیا .2
آنان فرهنگی

در پژوهش
در کتابخانه فرهنگی

توان به پژوهش نظري، سهرابی
رابطۀمطالعه 
هايسازمان
فرهنگی هوش

از پژوهش
هايمهارت

درزمین
 سید
کتابخانه کتابداران
 کتابداران
سطح از باالتر

رهنمــا،
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 مشـهد  فردوسـی 
 دیـدگاه  
  

 ارتبـاطی 
 کـه  داد نشـان 

 ارتبـاط  هـاي 

  
ي بـین هـوش فرهنگـی و    
نشـان داد  
هـاي عمـومی اسـتان خوزسـتان     
داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  
و انگیزشی آن با عملکرد شغلی 

ســنجش هــوش فرهنگــی 
هـا نشـان داد کـه    

 هـوش  فراشـناختی، 
 عمـومی  هـاي 

هـوش  بـین  
 " خوزســتان

. دارد وجـود 
 بعـد  دو رفتـاري) 

 يها کتابداران کتابخانه
استان اصفهان

فردوسـی  دانشـگاه 
 از فـردي  بـین  

  .است فرهنگی
ارتبـاطی  هـاي مهـارت  

نشـان  پـژوهش 
هـاي مهـارت  کـارگیري 

  شاره کرد:توان به موارد زیر ا
ي بـین هـوش فرهنگـی و    

نشـان داد   هـا . یافتهپرداختند.
هـاي عمـومی اسـتان خوزسـتان     
داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  
و انگیزشی آن با عملکرد شغلی 

ســنجش هــوش فرهنگــی 
هـا نشـان داد کـه     پرداختنـد. یافتـه  

فراشـناختی،  فرهنگـی 
هـاي کتابخانـه  

بـین  رابطـه  منظـور مطالعـه   
خوزســتانعمــومی اســتان 

وجـود  دارمعنـی  و
رفتـاري)  و انگیزشـی 

  .وجود دارد

کتابداران کتابخانه
استان اصفهان یعموم

دانشـگاه  بـداران کتادر بـین  
 تعامـل  بـر  مـؤثر 
فرهنگی و فردي محیطی،

 ارزیـابی  بـه  خـود 
پـژوهش  هـاي یافتـه . پرداخـت 
کـارگیري  به میزان

توان به موارد زیر ا
ي بـین هـوش فرهنگـی و    بررسی رابطه
پرداختند. هاي عمومی استان خوزستان

هـاي عمـومی اسـتان خوزسـتان     بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانـه 
داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  

و انگیزشی آن با عملکرد شغلی  و رفتاري)، ابعاد شناختی، فراشناختی

ــ ســنجش هــوش فرهنگــی ه )، در پژوهشــی ب
پرداختنـد. یافتـه   هاي عمومی اسـتان اصـفهان  

فرهنگـی  هـوش  هـاي 
 کارکنـان  فرهنگـی 

منظـور مطالعـه    بـه ) در پژوهشـی  
عمــومی اســتان هــاي  در بــین کتابــداران کتابخانــه
و مثبـت  يرابطـه 
انگیزشـی  تی،فراشـناخ 
وجود دارد دارمعنی مثبت و

کتابداران کتابخانه یفرھنگهوش 
عموم

در بـین   ارتباطی
مـؤثر  عوامـل  تـرین 
محیطی، عوامل ازآن
خـود  ارشد کارشناسی

پرداخـت  اصـفهان 
میزان ازنظر اصفهان
  .دارند قرار

توان به موارد زیر اها مینقش هوش فرهنگی در کتابخانه
بررسی رابطهه ) پژوهشی ب

هاي عمومی استان خوزستان
بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانـه 

داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  
و رفتاري)، ابعاد شناختی، فراشناختی

  .وجود دارد
ــ1394و رضــایی ( )، در پژوهشــی ب

هاي عمومی اسـتان اصـفهان  
هـاي مؤلفـه  بـراي 
فرهنگـی  هـوش  طورکلی،
  
) در پژوهشـی  1392

در بــین کتابــداران کتابخانــه
رابطـه  دانـش  مـدیریت 

فراشـناخ  (شـناختی، 
مثبت و يرابطه 

هوش  و یارتباط يها

  ینرگس اورع

ارتباطی هايمهارت از
تـرین مهـم  که داد 

ازآن پس و سازمانی
کارشناسی نامهپایان

اصـفهان  شهر عمومی
اصفهان شهر عمومی
قرار خوبی سطح

نقش هوش فرهنگی در کتابخانه
) پژوهشی ب1395و مروتی (
هاي عمومی استان خوزستانعملکرد شغلی کتابداران کتابخانه

بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانـه 
داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  

و رفتاري)، ابعاد شناختی، فراشناختی
وجود داردکتابداران رابطه مثبت و معناداري 

و رضــایی ( سلحشــوري، قاســمی
هاي عمومی اسـتان اصـفهان   در کتابخانه

بـراي  فرهنگـی  هـوش 
طورکلی، به. است
  .بود باالتر انتظار

1392و حسـینی ( 
در بــین کتابــداران کتابخانــه فرهنگــی و مــدیریت دانــش

مـدیریت  و فرهنگی
(شـناختی،  فرهنگـی  هوش

 دانش مدیریت

ها مهارت نیب رابطه

نرگس اورع /ییزهرا رجا

از کتابداران برخورداري
نشان هایافته. دادند
سازمانی عوامل ابتدا 
پایان در )1389( امینی
عمومی هايکتابخانه 
عمومی هايکتابخانه 

سطح در غیرکالمی
نقش هوش فرهنگی در کتابخانه ۀدرزمین

و مروتی ( عصاره، بیگدلی
عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه

بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانـه 
داري وجــود دارد. همچنــین از بــین ابعــاد هــوش فرهنگــی (شــناختی،  رابطــه مثبــت و معنــا
و رفتاري)، ابعاد شناختی، فراشناختی فراشناختی، انگیزشی

کتابداران رابطه مثبت و معناداري 
سلحشــوري، قاســمی

در کتابخانهکتابداران شاغل 
هـوش  هـاي مؤلفه

است 5/ 5شناختی 
انتظار مورد سطح از

و حسـینی (  وتـی عصاره، مر
فرهنگــی و مــدیریت دانــش

فرهنگی هوش دریافتند که بین
هوش ابعاد از میان

مدیریت با شناختی و فراشناختی

   
  
 

 

رابطه یبررس

زهرا رجا

برخورداري
دادند انجام

 کتابداران
امینی

کتابخانه تابدارانک
کتابخانه کتابداران
غیرکالمی و کالمی

درزمین
عصاره، بیگدلی

عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه
بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانـه که 

رابطــه مثبــت و معنــا
فراشناختی، انگیزشی

کتابداران رابطه مثبت و معناداري 
سلحشــوري، قاســمی

کتابداران شاغل 
مؤلفه میانگین
شناختی  فرهنگی
 از اصفهان

عصاره، مر
فرهنگــی و مــدیریت دانــش

دریافتند که بین
از میان همچنین

فراشناختی
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اي مشخصـات  
دریافتنـد کـه در چهـار    
اشـناختی و  

 بینـی پـیش 
فرهنگـی در عملکـرد سـازگارانه در    
هـاي آنـان   

 هـاي کننـده 

 فرهنگـی  
 نظـامی  کارکنـان 
 نظـامی  سازمان
 توسـعه  بر

 کـه  افـرادي 
 هسـتند،  گـرا 

کـه   يافـراد 

بـیش  دریافت که 
هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و  

                                         
1. Brancu 
2. Munteanu
3. Golet 
4. sahin 
5. Gürbüz 
6. Köksal 
7. Ercan 

یاپیپ شماره ،1396

اي مشخصـات  روش مقایسـه 
دریافتنـد کـه در چهـار     

اشـناختی و  وجـود نـدارد. دو بعـد فر   
  است. یافته
پـیش  عنـوان  به فرهنگی

فرهنگـی در عملکـرد سـازگارانه در    
هـاي آنـان    پرداختنـد. یافتـه  

کننـده  بینـی پیش تجربه پیشین،

 هـوش "در پژوهشی با عنوان 
کارکنـان  "هـوش فرهنگـی  
سازمان در) 2 زمان
بر توجهی قابل طور
افـرادي  ایـن،  بـر  عالوه
گـرا  درون کـه  
افـراد  بـه  ، نسبتباتجربه

دریافت که ها تحلیل مهارت ارتباط کالمی در کتابخانه
هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و  

                                        
Munteanu 

 

1396 زمستان ـ چهارم

روش مقایسـه «) در پژوهش با عنـوان  
 »هوش فرهنگی دانشجویان رومانیایی رشته مدیریت و غیر مدیریت

وجـود نـدارد. دو بعـد فر    تـوجهی 
یافته توسعهها (مقدار هر دو یکسان است) بیشتر 

فرهنگی هوش"پژوهشی با عنوان 
فرهنگـی در عملکـرد سـازگارانه در     نقش هـوش 

پرداختنـد. یافتـه  دارند  قرار
تجربه پیشین، و

در پژوهشی با عنوان 
هـوش فرهنگـی   بر توسـعه 
زمان( استقرار انتهاي
طور به ماهه 6 المللی
عالوه. گذاردمی

 افـرادي  از بیشـتر 
باتجربههوش فرهنگی انگیزشی افراد 

تحلیل مهارت ارتباط کالمی در کتابخانه
هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و  

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

) در پژوهش با عنـوان  
هوش فرهنگی دانشجویان رومانیایی رشته مدیریت و غیر مدیریت

تـوجهی  قابـل رهنگی بین دو گروه تفـاوت  
ها (مقدار هر دو یکسان است) بیشتر 

پژوهشی با عنوان 
نقش هـوش به مطالعه 
قرار چندملیتی نظامی

و خودکارآمدي

در پژوهشی با عنوان  )2013( 7و ارکان
بر توسـعه  المللی

انتهاي در نفر 121
المللی بینفرهنگی دریافتند که وظیفه 
می تأثیر زمان طول
بیشـتر  را خـود  رفتاري

هوش فرهنگی انگیزشی افراد 
  .است

تحلیل مهارت ارتباط کالمی در کتابخانه
هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و  

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

) در پژوهش با عنـوان  2016( 3و گلت
هوش فرهنگی دانشجویان رومانیایی رشته مدیریت و غیر مدیریت

رهنگی بین دو گروه تفـاوت  
ها (مقدار هر دو یکسان است) بیشتر 

پژوهشی با عنوان در ) 2014( 5
به مطالعه  "افراد سازگاري
نظامی سازمان در 

خودکارآمدي با همراه فرهنگی،
  هستند.
و ارکان 6ساهین، گوربوز، کوکسال

المللی بین وظیفه و شخصیت
121 و) 1 زمان( 

فرهنگی دریافتند که وظیفه 
طول در هر چهار شاخص هوش فرهنگی
رفتاري و فراشناختی
هوش فرهنگی انگیزشی افراد  مشابه،

است بهبودیافتهبیشتر 
تحلیل مهارت ارتباط کالمی در کتابخانهمطالعه 

هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و  
  شود.مربوط می

                                                                          

فصلنامه

و گلت 2، مانتینو1برانکو
هوش فرهنگی دانشجویان رومانیایی رشته مدیریت و غیر مدیریت

رهنگی بین دو گروه تفـاوت  بعد هوش ف
ها (مقدار هر دو یکسان است) بیشتر  انگیزشی براي این گروه

5و گوربوز 4ساهین

سازگاري کننده عملکرد
 که نظامی کارکنان
فرهنگی، هوشنشان داد که 
هستند. سازگاري عملکرد

ساهین، گوربوز، کوکسال
شخصیت اثرات

استقرار ابتداي 
فرهنگی دریافتند که وظیفه  چند و 

هر چهار شاخص هوش فرهنگی
فراشناختی ابعاد برونگرا هستند،
مشابه، طور به .بخشند

بیشتر  تجربی کمی دارند،
مطالعه ) در 2011هوآ (

هــاي کتابخانــه بــه برقــرار نشــدن ارتبــاط مناســب بــین کتابــداران و   درصــد شــکایت
مربوط می کنندگان
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برانکو
هوش فرهنگی دانشجویان رومانیایی رشته مدیریت و غیر مدیریت

بعد هوش ف
انگیزشی براي این گروه

ساهین
کننده عملکرد

کارکنانمیان 
نشان داد که 

عملکرد مهم
ساهین، گوربوز، کوکسال

اثرات: عمل در
 درمستقر 

 چندملیتی
هر چهار شاخص هوش فرهنگی

برونگرا هستند،
بخشندمی بهبود

تجربی کمی دارند،
هوآ (

درصــد شــکایت 80از 
کنندگان مراجعه
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ها به بررسی میزان هوش فرهنگی 
شده است و تنها پژوهش مشابه پژوهش 

در  ) است که میزان این دو مؤلفه و تأثیر آن بر یکـدیگر را 
ي بـین  رابطـه 

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          

اسـت. جامعـه آمـاري    
هاي عمومی اسـتان اصـفهان (تحـت پوشـش     

گیـري  نمونـه 
 هـوش  اسـتاندارد 

 دام کــوئین
پرسـش و  
هاي قبل، 

نفـر از   30
هـاي  ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       

 7/0آمـد کـه چـون بیشـتر از     
مـورد   هـا در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی    

قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح       
اي و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیـد.  

 شـناختی 

 يها کتابداران کتابخانه
استان اصفهان

ها به بررسی میزان هوش فرهنگی 
شده است و تنها پژوهش مشابه پژوهش 

) است که میزان این دو مؤلفه و تأثیر آن بر یکـدیگر را 
رابطـه  ۀدرزمینـ  ،

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          

اسـت. جامعـه آمـاري     شـده 
هاي عمومی اسـتان اصـفهان (تحـت پوشـش     

نمونـه هـا بـا اسـتفاده    
اسـتاندارد  هـا، پرسشـنامه  
کــوئین ارتبــاطی هــاي

پرسـش و   34مشـتمل بـر   
هاي قبل، ها در پژوهش
30اي پایایی در اختیار 

ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       
آمـد کـه چـون بیشـتر از     

هـا در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی    
قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح       
اي و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیـد.  

شـناختی  جمعیـت  متغیرهـاي 
  شوند. می وتحلیل

کتابداران کتابخانه
استان اصفهان یعموم
ها به بررسی میزان هوش فرهنگی در پژوهش

شده است و تنها پژوهش مشابه پژوهش 
) است که میزان این دو مؤلفه و تأثیر آن بر یکـدیگر را 

،براینبنـا  ؛بررسی کرده است
هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          

  است. گرفته

شـده  انجـام این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش همبسـتگی  
هاي عمومی اسـتان اصـفهان (تحـت پوشـش     

هـا بـا اسـتفاده     دهند که از بین آن
هـا، پرسشـنامه  آوري داده

هــاياســتاندارد مهــارت
مشـتمل بـر    دام کوئین ارتباطی
ها در پژوهشنامهپرسش اگرچه

اي پایایی در اختیار تعیین روایی و پایایی شده اما مجدداً روایی آن تعیین شد و بر
ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       

آمـد کـه چـون بیشـتر از      دست به
هـا در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی    

قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح       
اي و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیـد.  

  

متغیرهـاي  وتحلیـل 
وتحلیل تجزیه پرسشنامه

کتابداران کتابخانه یفرھنگهوش 
عموم

در پژوهشدهد که 
شده است و تنها پژوهش مشابه پژوهش نپرداخته  تنهایی

) است که میزان این دو مؤلفه و تأثیر آن بر یکـدیگر را 
بررسی کرده است 

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          
گرفته شکلپژوهش حاضر در راستاي این هدف و مسئله 

این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش همبسـتگی  
هاي عمومی اسـتان اصـفهان (تحـت پوشـش     کتابخانه
دهند که از بین آن تشکیل می

آوري دادهابزار گرد
اســتاندارد مهــارت نامهو پرسشــ
ارتباطی هايپرسشنامه استاندارد مهارت

اگرچهپرسش است. 
تعیین روایی و پایایی شده اما مجدداً روایی آن تعیین شد و بر

ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       
به 77/0و براي پرسشنامه هوش فرهنگی 
هـا در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی    هـا دارد. داده 

قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح       
اي و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیـد.  استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه

SPSS .به کار رفت  

وتحلیـل  جزیـه ت از آمـده 
پرسشنامه هايپرسش

هوش  و یارتباط يها

  ینرگس اورع

دهد که بررسی پیشینه پژوهش نشان می
تنهایی بههاي ارتباطی کتابداران 

) است که میزان این دو مؤلفه و تأثیر آن بر یکـدیگر را 1395و احسانی (
 ورزشی هايسازمان

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          
پژوهش حاضر در راستاي این هدف و مسئله 

  شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش همبسـتگی  

کتابخانهشاغل در  نفر کتابدار
تشکیل میهاي عمومی کشور) 

ابزار گردانتخاب شدند. 
و پرسشــ )2004(

پرسشنامه استاندارد مهارت
پرسش است.  20هوش فرهنگی داراي 

تعیین روایی و پایایی شده اما مجدداً روایی آن تعیین شد و بر
ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       

و براي پرسشنامه هوش فرهنگی 
هـا دارد. داده بودند نشـان از پایـایی پرسشـنامه   

قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح       
استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه

SPSS افزار نرم

آمـده  دست به نتیجه
پرسش سپس، 

ها مهارت نیب رابطه

نرگس اورع /ییزهرا رجا

بررسی پیشینه پژوهش نشان می
هاي ارتباطی کتابداران 

و احسانی ( نظري، سهرابی
سازمان بندي مدیران

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          
پژوهش حاضر در راستاي این هدف و مسئله 

شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش همبسـتگی  

نفر کتابدار 484را 
هاي عمومی کشور) نهاد کتابخانه

انتخاب شدند. نفر  160تصادفی تعداد 
( ارلــی و انــگ

پرسشنامه استاندارد مهارتبود.  
هوش فرهنگی داراي 

تعیین روایی و پایایی شده اما مجدداً روایی آن تعیین شد و بر
ها قرار گرفـت. ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسشـنامه مهـارت       کتابداران کتابخانه

و براي پرسشنامه هوش فرهنگی  83/0
بودند نشـان از پایـایی پرسشـنامه   

قـرار گرفـت. در ســطح توصـیفی از میـانگین و انحـراف معیـار و در ســطح        وتحلیـل 
استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه

داده  وتحلیل تجزیه

  
نتیجه نخست بخش،
شود ومی ارائه

   
  
 

 

رابطه یبررس

زهرا رجا

بررسی پیشینه پژوهش نشان می
هاي ارتباطی کتابداران یا مهارت

نظري، سهرابی
بندي مدیرانطبقه

هاي ارتباطی و هوش فرهنگـی در میـان کتابـداران نیـاز بـه کـار بیشـتري اسـت کـه          مهارت
پژوهش حاضر در راستاي این هدف و مسئله 

شناسی پژوهشروش
این پژوهش از نوع کاربردي است و به روش همبسـتگی  

را پژوهش 
نهاد کتابخانه

تصادفی تعداد 
انــگ فرهنگــی

)CSTR(  .بود
هوش فرهنگی داراي  پرسشنامه

تعیین روایی و پایایی شده اما مجدداً روایی آن تعیین شد و بر
کتابداران کتابخانه

83ارتباطی 
بودند نشـان از پایـایی پرسشـنامه   

وتحلیـل  تجزیـه 
استنباطی از آزمون تی استودنت تک نمونه

تجزیهبراي 

  هایافته
بخش، این در

ارائه پرسشنامه
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  درصد
  درصد 
  درصد 
  درصد 72
  درصد 27
 درصد 3

 درصد 53

  درصد 41
1/1  
  درصد 24
  درصد 
  درصد 14
  درصد 5

دهد که مشارکت زنان بیش از مردان بـوده اسـت. بیشـترین سـابقه     
  سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند.

می استان اصفهان در ابعاد 
 بـه  نسـبت 

اسـمیرنوف  
توان گفـت  

 2در جـدول  
  

                                         
1. sig 

یاپیپ شماره ،1396

درصد
64 
36 

4/72
6/27
4/3
9/53
6/41

1
7/24

55 
6/14
6/5

دهد که مشارکت زنان بیش از مردان بـوده اسـت. بیشـترین سـابقه     
سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند.

می استان اصفهان در ابعاد 
نسـبت  دادن، بیـنش  

  چقدر است؟
اسـمیرنوف   -در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     

توان گفـت  بود می 05/0
در جـدول   هـاي پارامتریـک اسـتفاده کـرد.    
  گردد.هاي ارتباطی و هوش فرهنگی ارائه می

                                        

 

1396 زمستان ـ چهارم

 هاي جمعیت شناختی پاسخگویان

 شناسیعلم اطالعات و دانش

 شناسی هاي غیر علم اطالعات و دانش

  کارشناسی ارشد

  

  
  سال

دهد که مشارکت زنان بیش از مردان بـوده اسـت. بیشـترین سـابقه     
سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند.

می استان اصفهان در ابعاد هاي عموهاي ارتباطی کتابداران کتابخانه
 گوش عاطفی، مهارت

چقدر است؟ ها آنقاطعیت) و هوش فرهنگی 
در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     

05از  تر بزرگمتغیرها 
هـاي پارامتریـک اسـتفاده کـرد.    
هاي ارتباطی و هوش فرهنگی ارائه می

                                                                                

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

هاي جمعیت شناختی پاسخگویان. ویژگی
  

  زن
  مرد

شناسیعلم اطالعات و دانش
هاي غیر علم اطالعات و دانش

  دیپلم
  کارشناسی

کارشناسی ارشد
  دکتري

  سال 5تر از کم
  سال 15-6
  سال 20-16
سال 20تر از بیش

دهد که مشارکت زنان بیش از مردان بـوده اسـت. بیشـترین سـابقه     
سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند.

هاي ارتباطی کتابداران کتابخانه
عاطفی، مهارت پیام، کنترل

قاطعیت) و هوش فرهنگی 
در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     

متغیرها  1سطح معناداري
هـاي پارامتریـک اسـتفاده کـرد.    نرمال بـوده و بایـد از آزمـون   

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی ارائه می

                                        

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

. ویژگی1 جدول
  متغیر

علم اطالعات و دانش
هاي غیر علم اطالعات و دانش رشته

دهد که مشارکت زنان بیش از مردان بـوده اسـت. بیشـترین سـابقه     . نشان می
سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند.

هاي ارتباطی کتابداران کتابخانه
پیام، کنترل ارسال و
قاطعیت) و هوش فرهنگی  با توأم

در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     
سطح معناداري که ن

نرمال بـوده و بایـد از آزمـون   
هاي ارتباطی و هوش فرهنگی ارائه میمیانگین و انحراف معیار ابعاد مهارت

                                                                          

فصلنامه

  جنسیت

  رشته تحصیلی

  سطح تحصیالت

  سابقه کاري

. نشان می1جدول 
سال و بیشترین پاسخگویان در گروه کارشناسی قرار داشتند. 15-5کار در کتابخانه 

هاي ارتباطی کتابداران کتابخانه. میزان مهارت
و دریافت گانه (توانایی

توأم ارتباط، ارتباط
در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     

یاه دلیل استفاده شد که ب
نرمال بـوده و بایـد از آزمـون    ها آنکه توزیع 

میانگین و انحراف معیار ابعاد مهارت
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جنسیت

رشته تحصیلی

سطح تحصیالت

سابقه کاري

  

جدول 
کار در کتابخانه 

. میزان مهارت1پرسش 
گانه (توانایی 5

ارتباط، ارتباط فرآیند
در ابتدا براي حصول از نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون کولمـوگروف     

استفاده شد که ب
آنکه توزیع 

میانگین و انحراف معیار ابعاد مهارت

                                  



117 

  هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
  انحراف معیار

/0  
/0  
/0  
/0  
/0  
/0  

هاي ارتباطی، بیشـترین میـانگین   
) 01/3قاطعیـت ( 

از آزمون 
  دهد.

  )µ= 3مقایسه میانگین با (
 اختالف میانگین

1911/0 

1273/0 

2784/0 

1364/0 

1614/0 

17807/0 

هـاي  در ابعـاد مهـارت  
 بـه  نسبت

، اسـت  0/
داري در سـطح معنـا  

 يها کتابداران کتابخانه
استان اصفهان

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
انحراف معیار

33/
40/
46/
41/
47/
52/

هاي ارتباطی، بیشـترین میـانگین   
قاطعیـت (  بـا  توأم

از آزمون هاي ارتباطی و هوش فرهنگی افراد با استفاده 
دهد. هاي آماري آن را نشان می

مقایسه میانگین با (  ، هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
اختالف میانگین Sig(2 

1911
1273  

2784
1364  

1614  

17807  

در ابعـاد مهـارت   مقـدار 
نسبت دادن، بینش گوش
/05از  کمتـر  ) و همچنـین هـوش فرهنگـی   

در سـطح معنـا   صـفر 

کتابداران کتابخانه
استان اصفهان یعموم
هاي ارتباطی و هوش فرهنگیر ابعاد مهارت

  میانگین
19/3  
14/3  
28/3  
14/3  
01/3  
18/3  

هاي ارتباطی، بیشـترین میـانگین   بین مهارت
توأم ) و کمترین میانگین به مهارت ارتباط

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی افراد با استفاده 
هاي آماري آن را نشان می داده

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
Sig(2-tailed)

00/0 

002/0 

00/0 

003/0 

002/0 

002/0 

مقـدار  P– چـون 
گوش عاطفی، مهارت

) و همچنـین هـوش فرهنگـی   
صـفر  وده و فرض

کتابداران کتابخانه یفرھنگهوش 
عموم

ر ابعاد مهارت. جدول میانگین و انحراف معیا

 پیام

 ارتباط

 

بین مهارت، دهدنشان می
) و کمترین میانگین به مهارت ارتباط

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی افراد با استفاده 
داده 3اي سنجیده شد که جدول 

هاي ارتباطی و هوش فرهنگیمهارتاي براي 
 )Tآماره آزمون (

424/5 

195/3 

639/5 

078/3 

190/3 

228/3 

چـون   شـود،  مشاهده مـی 
عاطفی، مهارت پیام، کنترل

) و همچنـین هـوش فرهنگـی   
وده و فرضبدار اي معناونه

هوش  و یارتباط يها

  ینرگس اورع

. جدول میانگین و انحراف معیا
  نوع مهارت

پیام ارسال و دریافت 
 عاطفی کنترل 

 دادن گوش مهارت

ارتباط فرآیند به نسبت
 قاطعیت با توأم ارتباط

  ش فرهنگی

نشان می 2جدول 
) و کمترین میانگین به مهارت ارتباط28/3

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی افراد با استفاده  عالوه بر آن مهارت
اي سنجیده شد که جدول 

اي براي آزمون استیودنت تک نمونه
آماره آزمون (

 پیام ارسال

 

 ارتباط 

 قاطعیت

مشاهده مـی  3جدول 
پیام، کنترل ارسال و دریافت
) و همچنـین هـوش فرهنگـی   قاطعیـت  بـا  توأم

ونهاستیودنت تک نم

ها مهارت نیب رابطه

نرگس اورع /ییزهرا رجا

. جدول میانگین و انحراف معیا2 جدول
نوع مهارت

 توانایی مهارت
 مهارت

مهارت
نسبت بینش مهارت

ارتباطمهارت 
ش فرهنگیهو

جدول هاي  طور که داده
28به مهارت گوش دادن (

عالوه بر آن مهارت اختصاص دارد.
اي سنجیده شد که جدول  استیودنت تک نمونه

آزمون استیودنت تک نمونه نتایج
  نوع مهارت

ارسال و دریافت توانایی
 عاطفی کنترل مهارت

 دادن گوش مهارت

 فرآیند به نسبت بینش
قاطعیت با توأم ارتباط

 هوش فرهنگی

جدول که در  ورط همان
دریافت توانایی

توأم ارتباط، ارتباط
استیودنت تک نم تی آزمون

   
  
 

 

رابطه یبررس

زهرا رجا

 جدول

 

  
طور که داده  همان

به مهارت گوش دادن (
اختصاص دارد.

استیودنت تک نمونه

نتایج .3 جدول

توانایی مهارت
مهارت

مهارت
بینش مهارت

ارتباطمهارت 
هوش فرهنگی

  

  

همان
توانایی( یارتباط
ارتباط، ارتباط فرآیند

آزمون ،بنابراین  
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 بیشـتر از حـد متوسـط   

هـاي عمـومی اسـتان اصـفهان و     

  هوش فرهنگی
272/0  
010/0  
505/0  
/0  
234/0  
028/0  
320/0  
002/0  
258/0  
015/0  

کمتـر    شده در هر پنج آزمون، 
شود و این بدان معنـی  

 گوش عاطفی، مهارت
قاطعیت) باهوش فرهنگـی همبسـتگی مثبـت    

هـاي ارتبـاطی و هـوش فرهنگـی کتابـداران      
 هـاي مهـارت 

یاپیپ شماره ،1396

بیشـتر از حـد متوسـط    در جامعه پژوهش

هـاي عمـومی اسـتان اصـفهان و     

  هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
هوش فرهنگی

272
010
505
00/
234
028
320
002
258
015

شده در هر پنج آزمون، 
شود و این بدان معنـی   رض صفر رد می
عاطفی، مهارت پیام، کنترل

قاطعیت) باهوش فرهنگـی همبسـتگی مثبـت    
  .یابدافزایش می

هـاي ارتبـاطی و هـوش فرهنگـی کتابـداران      
مهـارت  داد کـه میـزان  

 

1396 زمستان ـ چهارم

در جامعه پژوهش

هـاي عمـومی اسـتان اصـفهان و     هاي ارتباطی کتابداران کتابخانه

هاي ارتباطی و هوش فرهنگی
  آماره

  ضریب همبستگی
Sig  

  ضریب همبستگی
Sig  

  ضریب همبستگی
Sig  

  ضریب همبستگی
Sig  

  ضریب همبستگی
Sig  

شده در هر پنج آزمون،  محاسبه مقدار
رض صفر رد میف

پیام، کنترل ارسال
قاطعیت) باهوش فرهنگـی همبسـتگی مثبـت    

افزایش میها، هوش فرهنگی 

هـاي ارتبـاطی و هـوش فرهنگـی کتابـداران      
داد کـه میـزان   نشانها  ه است. یافته

 اطالعات تیریمد

چهارم شماره سوم،

در جامعه پژوهش ها آنمتوسط میزان 

هاي ارتباطی کتابداران کتابخانه
  هوش فرهنگی آنان ارتباط وجود دارد؟

هاي ارتباطی و هوش فرهنگیی بین ابعاد مهارت

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

مقدار - pچون  با در نظر گرفتن ضریب همبستگی
رض صفر رد میف  لذا در این سطح، 

ارسال و دریافت مهارت ارتباطی (توانایی
قاطعیت) باهوش فرهنگـی همبسـتگی مثبـت     با توأم ارتباط، ارتباط

ها، هوش فرهنگی وجود دارد یعنی با افزایش هرکدام از مهارت

هـاي ارتبـاطی و هـوش فرهنگـی کتابـداران      پژوهش حاضر بـه بررسـی رابطـه بـین مهـارت     
ه است. یافتههاي عمومی استان اصفهان پرداخت

مد فنون و علوم فصلنامه

سوم، سال 

متوسط میزان  طور به

هاي ارتباطی کتابداران کتابخانهآیا بین مهارت
هوش فرهنگی آنان ارتباط وجود دارد؟

ی بین ابعاد مهارتهمبستگ سیترما
  

  پیام ارسال و دریافت

  عاطفی 

  دادن گوش

  ارتباط فرآیند به

  قاطعیت با توأم

با در نظر گرفتن ضریب همبستگی
=a  ،لذا در این سطح،   است

مهارت ارتباطی (توانایی
ارتباط، ارتباط فرآیند

وجود دارد یعنی با افزایش هرکدام از مهارت

  گیري
پژوهش حاضر بـه بررسـی رابطـه بـین مهـارت     

هاي عمومی استان اصفهان پرداخت

فصلنامه

بهیعنی   شود، رد می

آیا بین مهارت .2
هوش فرهنگی آنان ارتباط وجود دارد؟

ما. 4جدول 
  بعد

دریافت توانایی مهارت

کنترل مهارت

گوش مهارت

به نسبت بینش مهارت

توأم ارتباطمهارت 

با در نظر گرفتن ضریب همبستگی
=05/0داري  از سطح معنی
مهارت ارتباطی (توانایی 5این  است که بین
فرآیند به نسبت دادن، بینش

وجود دارد یعنی با افزایش هرکدام از مهارت

گیريبحث و نتیجه
پژوهش حاضر بـه بررسـی رابطـه بـین مهـارت     

هاي عمومی استان اصفهان پرداخت
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رد می 05/0
  .است

2پرسش 
هوش فرهنگی آنان ارتباط وجود دارد؟

مهارت

مهارت

  

با در نظر گرفتن ضریب همبستگی
از سطح معنی
است که بین
دادن، بینش

وجود دارد یعنی با افزایش هرکدام از مهارت

بحث و نتیجه
پژوهش حاضر بـه بررسـی رابطـه بـین مهـارت     

هاي عمومی استان اصفهان پرداختکتابخانه
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 و دریافـت 
 تـوأم  ارتبـاط 

-نتایج با پژوهش
 و خسـروي 

 بـاهوش  ارتبـاطی 
 فرهنگـی 

  
هـاي  سـتند و بـا اسـتفاده از مهـارت    

داشته باشند و منجر به جذب 
مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     

، هـا  بـاارزش 
توان نتیجـه  

 هـاي  بافرهنـگ 

هاي هاي حقوقی، لغات، دستور زبان، ارزش
- ها به کتابـداران کمـک مـی   

تبع آن بـا برقـراري   
آیند را حفظ کننـد  
تـوان گفـت اگرچـه    
 تـوان آن را 
هاي عمومی با تهیه منابع آموزشی مناسـب  
هـاي هـوش فرهنگـی و    

  

 يها کتابداران کتابخانه
استان اصفهان

دریافـت  نـایی توا(گانـه  
ارتبـاط  ارتباط، فرآیند

نتایج با پژوهش. است 
خسـروي  ،حسـینی  و سـید 

ارتبـاطی  مهـارت 
فرهنگـی  هـوش  ها،مهارت
  خوانی دارد.) هم

سـتند و بـا اسـتفاده از مهـارت    
داشته باشند و منجر به جذب 
مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     

  
بـاارزش که بیان شد هوش فرهنگی قابلیت و توانایی فـرد بـراي تطبیـق    

توان نتیجـه  می ،بنابراین 
بافرهنـگ هـاي کـاري   

هاي حقوقی، لغات، دستور زبان، ارزش
ها به کتابـداران کمـک مـی   

تبع آن بـا برقـراري    هاي فرهنگی، رفتاري مناسب از خود بروز دهند و به
آیند را حفظ کننـد  هاي اصلی کتابخانه به شمار می

تـوان گفـت اگرچـه    طورکلی، با توجه به نتایج پژوهش مـی 
تـوان آن را متوسط است امـا بـا آمـوزش مـی    

هاي عمومی با تهیه منابع آموزشی مناسـب  
ـتر مؤلفـه    ـناخت بیش هـاي هـوش فرهنگـی و    ش

  

کتابداران کتابخانه
استان اصفهان یعموم
گانـه   5 ابعاد در اصفهان
فرآیند به نسبت 

 بیشتر از حد متوسط
و سـید ) 1394و رضـایی ( 

مهـارت  5 ایـن  بـین  
مهارت از هرکدام
) هم1395و احسانی (

سـتند و بـا اسـتفاده از مهـارت    و کتابخانـه ه 
داشته باشند و منجر به جذب  کننده مراجعه

مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     
و کتابدار را بهبود بخشد.

که بیان شد هوش فرهنگی قابلیت و توانایی فـرد بـراي تطبیـق    
 ؛مختلف است

هـاي کـاري   بـین افـراد در محـیط   

هاي حقوقی، لغات، دستور زبان، ارزش
ها به کتابـداران کمـک مـی   فرهنگی و اعتقادات مذهبی، ابزارهاي کالمی و غیرکالمی این فرهنگ

هاي فرهنگی، رفتاري مناسب از خود بروز دهند و به
هاي اصلی کتابخانه به شمار می

طورکلی، با توجه به نتایج پژوهش مـی 
متوسط است امـا بـا آمـوزش مـی    

هاي عمومی با تهیه منابع آموزشی مناسـب  
ـتر مؤلفـه    ـناخت بیش ش

  هاي الزم را بدهند.
  

کتابداران کتابخانه یفرھنگهوش 
عموم

اصفهان استان عمومی
 بینش دادن، گوش

بیشتر از حد متوسط در جامعه پژوهش
و رضـایی (  )؛ و سلحشوري، قاسـمی 

 خـوانی دارد. همچنـین  
هرکدام افزایش با یعنی

و احسانی ( نتایج با پژوهش نظري، سهرابی
و کتابخانـه ه  کننـده 
مراجعهبا  مؤثرتوانند ارتباطی کارا و 

مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     
و کتابدار را بهبود بخشد. کننده

که بیان شد هوش فرهنگی قابلیت و توانایی فـرد بـراي تطبیـق    
مختلف است هاي بافرهنگ

بـین افـراد در محـیط    مـؤثر 

هاي حقوقی، لغات، دستور زبان، ارزشهاي گوناگون، نظام
فرهنگی و اعتقادات مذهبی، ابزارهاي کالمی و غیرکالمی این فرهنگ

هاي فرهنگی، رفتاري مناسب از خود بروز دهند و به
هاي اصلی کتابخانه به شمار میؤثر مراجعین به کتابخانه را که از سرمایه

طورکلی، با توجه به نتایج پژوهش مـی 
متوسط است امـا بـا آمـوزش مـی     میزان شناخت کتابداران از هوش فرهنگی بیشتر از حد

هاي عمومی با تهیه منابع آموزشی مناسـب   شود مدیران نهاد کتابخانه
ـتر مؤلفـه    ۀهـاي آموزشـی درزمینـ    ـناخت بیش ش

هاي الزم را بدهند.
   

هوش  و یارتباط يها

  ینرگس اورع

عمومی هايکتابخانه
گوش مهارت عاطفی،
در جامعه پژوهش فرهنگی

)؛ و سلحشوري، قاسـمی 
خـوانی دارد. همچنـین  هـم  )1395
یعنی دارد وجود مثبت

نتایج با پژوهش نظري، سهرابی
کننـده  مراجعـه کتابداران واسطه بین 

توانند ارتباطی کارا و 
مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     

کننده مراجعهتواند ارتباط بین 
که بیان شد هوش فرهنگی قابلیت و توانایی فـرد بـراي تطبیـق    

بافرهنگدر یک محیط 
مـؤثر گرفت هوش فرهنگی زمینه ارتباط 

  کند.
هاي گوناگون، نظامابداران از فرهنگ

فرهنگی و اعتقادات مذهبی، ابزارهاي کالمی و غیرکالمی این فرهنگ
هاي فرهنگی، رفتاري مناسب از خود بروز دهند و به کند با درك صحیح از مؤلفه

ؤثر مراجعین به کتابخانه را که از سرمایه
طورکلی، با توجه به نتایج پژوهش مـی  اي خود دست یابند. به

میزان شناخت کتابداران از هوش فرهنگی بیشتر از حد
شود مدیران نهاد کتابخانهبنابراین، پیشنهاد می

هـاي آموزشـی درزمینـ   و همچنین برگزاري کارگاه
هاي الزم را بدهند.هاي ارتباطی به کتابداران آموزش

ها مهارت نیب رابطه

نرگس اورع /ییزهرا رجا

کتابخانه کتابداران
عاطفی، کنترل پیام،
فرهنگی هوش و) 
)؛ و سلحشوري، قاسـمی 1389هاي امینی (

1395( جهرمـی 
مثبت همبستگی

نتایج با پژوهش نظري، سهرابی .یابدمی
کتابداران واسطه بین 

توانند ارتباطی کارا و ارتباطی مناسب می
مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     

تواند ارتباط بین است که می
که بیان شد هوش فرهنگی قابلیت و توانایی فـرد بـراي تطبیـق     طور ان

در یک محیط  ورسوم آداب
گرفت هوش فرهنگی زمینه ارتباط 

کند.متفاوت را برقرار می
ابداران از فرهنگشناخت کت

فرهنگی و اعتقادات مذهبی، ابزارهاي کالمی و غیرکالمی این فرهنگ
کند با درك صحیح از مؤلفه

ؤثر مراجعین به کتابخانه را که از سرمایه
اي خود دست یابند. بهو به اهداف حرفه

میزان شناخت کتابداران از هوش فرهنگی بیشتر از حد
بنابراین، پیشنهاد می تقویت کرد؛

و همچنین برگزاري کارگاه
هاي ارتباطی به کتابداران آموزش

   
  
 

 

رابطه یبررس

زهرا رجا

کتابداران ارتباطی
پیام، ارسال

) قاطعیت با
هاي امینی (
جهرمـی  بصیریان
همبستگی فرهنگی
می افزایش

کتابداران واسطه بین 
ارتباطی مناسب می

مخاطب شوند. طبق نتایج پژوهش حاضر، برخورداري از هـوش فرهنگـی یکـی از عـواملی     
است که می
انهم
آدابو  هاسنت

گرفت هوش فرهنگی زمینه ارتباط 
متفاوت را برقرار می

شناخت کت
فرهنگی و اعتقادات مذهبی، ابزارهاي کالمی و غیرکالمی این فرهنگ

کند با درك صحیح از مؤلفه
ؤثر مراجعین به کتابخانه را که از سرمایهارتباطی م

و به اهداف حرفه
میزان شناخت کتابداران از هوش فرهنگی بیشتر از حد

تقویت کرد؛
و همچنین برگزاري کارگاه

هاي ارتباطی به کتابداران آموزشمهارت
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