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چکیده
زمینه و هدف :شریعت اسالم ،دینی است که برای همه امور زندگی انسان ،راهبردها و آموزههایی دارد .این تعلیمات نه تنها در قرون گذشته حیات
بشر بلکه امروزه نیز در عصر تکنولوژی اطالعات برای زندگی مدرن و ماشینی انسان اثربخش و مؤثر بوده است .از مزایای مذهب اسالم در زمینه
اخالق حرفهای ،ارائه راهکارهایی مفید و سودمند برای نوع جدید ارتباطات پیرامون این تعامالت است .در همین راستا ،هدف از این پژوهش بررسی
میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با آموزههای دینی و مهارتهای ارتباطی و اثربخشی آن در تعامل با مدیران ،همکاران به ویژه
مراجعهکنندگان کتابخانه آستان قدس رضوی است.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر روشکاربردی بوده و شیوه جمعآوری اطالعات ،توصیفی پژوهشی است .جامعه آماری شامل کلیه کتابداران
کتابخانههای آستان قدس رضوی است .از دیدگاه روش توصیفی ،آموزههای اخالق اسالمی از سه منبع مهم دین مبین اسالم (قرآن کریم ،روایات و
احادیث و نهجالبالغه) استخراج شده است .همچنین ،وضعیت آشنایی کتابداران با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی از روش پیمایشی مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در آخر ،به منظور سنجش میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی و
نحوه تعامل با مراجعهکنندگان ،همکاران و مدیران از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است.
یافتهها و نتایج :یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد ،میزان آشنایی کتابداران با احادیث و آیات بیش از حد متوسط ( )3و مهارتهای ارتباطی
آنها در بعد مهارت کالمی و شنود بیشتر از حد متوسط ( )3و میزان مهارت در بعد بازخورد کمتر از حد متوسط ( )3است .همچنین ،بر اساس نتایج
بهدستآمده از ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه مثبت و معنیداری میان مهارتهای کالمی ،شنود و بازخورد کتابداران و میزان آشنایی آنها با
احادیث و آیات مربوط به آموزههای دینی در تعامالت با دیگران وجود دارد.
کلیدواژهها :دین اسالم ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای کالمی ،مهارتهای شنودی ،مهارت بازخورد کتابداران ،کتابخانههای آستان قدس رضوی،
اخالق اسالمی ،آموزههای دینی.
---------------------سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
نشریه الکترونیکی شمسه ،دوره  ،12شماره  ،49 -48پاییز و زمستان  ،1399صص.11-5 .
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مقدمه

اخالق یا خلق و خوی ،که از آن به علم اخالق تعبیر شده به صفات درونی انسان گفته میشود که در درون بشر نهادینه
شده است و بخشی از آموزههای دین اسالم است که به فضایل و رذایل اعمال انسان میپردازد .چنان که ،کتاب خدا،
هدف مهم رسالت پیامبر (ص) را اصالح خصلت و اخالق انسانها بیان کرده است .از این رو علم اخالق در پیشرفت و
گسترش تمدن اسالمی نقش شگرف و بایستهای ایفا نموده و در اهمیت اخالق همین بس که خاتمالنبیین پس از
مبعوث شدن به پیامبری ،بیانیه رسالت خود را به جهانیان ابالغ و آن را اتمام مکارم اخالقی دانست و فرمود« :انما بعثت
التمم مکارم».
اخالق دارای تعاریف و ابعاد گستردهای بوده که از آن به جمع "خُلْق" به معنای خوی ،طبع ،سجیه و عادت نام
میبرند و دارای ابعادی چون اخالق بندگی  ،1اخالق فردی 2و اخالق اجتماعی بوده که از مهمترین بخشها و رسالت
اخالقی یك مسلمان ،پیوند منش و رفتار وی با انجمن و محیط پیرامون آن ،اعم از بستر خانواده ،فضای کسب و کار و
محیط جامعه است و به مهارتهای ارتباطی اثربخش تعبیر و تفسیر شده است (رهروان والیت.3)1331 ،
در حال حاضر به نظر میرسد بعد اخالق اجتماعی به دلیل اهمیتش در جامعه که اثرات مفید یا مخررب آن بازتراب
مشهودی دارد ،مورد توجه و تأکید بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران علوم دینی قرار گرفته و با چنین نگرشی ،توجره
به تعالیم مذهبی و به کارگیری آن در اخالق اجتماعی و حرفهای به منظرور افرزایش تعرامالت سرودمند اجتمراعی مرورد
پژوهش بسیاری از دغدغهمندان مباحث دینی است.
اخالق حرفهای شاخهای از اخالق کاربردی است که به نظاممند نمودن مسئولیتهای اخالقی در مقابرل دیگرران و
اثربخشی مسائل مربوط به اخالق حرفهای میپردازد .رویکرد مدیریت استراتژیك بره اخرالق حرفرهای ،شرامل نگرشری
مدرن از مدیریت انسانی است که در برگیرنده مسئولیت اخالقی مشاغل و حرف در مواجه و تعامل با دیگرران اسرت ،کره
مورد توجه قرار گرفته است.
شایان ذکر است ،در آستانه انقالب چهارم صنعتی ،سررعت تحروالت اجتمراعی و مهرارتهرای انسرانی همرراه برا
تکنولوژی ارتباطات و توسعه فناوریهای اطالعاتی در این حوزه منجر شده است که ویژگیهای مؤثر اخرالق حرفرهای و
اجتماعی در قالب شایستگیهای حرفهای پدیدار شود .البته در عصر حاضر ،بسترهای رقابتی در کسب و کار و همچنرین
ارائه خدمات با کیفیت متناسب با نیازهای بشر ،مجموعهای از مهارتهای دیگرر ،جردای از شایسرتگیهرای حرفرهای را

 .1اخالق بندگی :انسان نسبت به خالق و آفریدگار خود ،وظایف اخالقی دارد .هر کسی احساس میکند هر چه دارد از خدای متعال است و تنها با عبادت معبود حقیقی هستی
آرامش مییابد .فضایل و رذایل مربوط به رابطه انسان و خدا در اخالق بندگی مشاهده میگردد .فضایلی مانند شکر ،توکل ،ایمان ،عبادت ،اخالص ،تسلیم ،تقوا و ...در این قسم
جای دارد.
 .2اخالق فردی :هر انسانی نسبت به خود نیز وظایفی دارد .فضایل و رذایل مربوط به حیات فردی انسانها ،فارغ از رابطه با غیر در اخالق فردی بحث میشود .فضایل صبر،

شجاعت ،حسن تدبیر ،شهامت ،حلم ،عفت ،حیا ،زهد ،قناعت و ...همچنین رذایلی از قبیل جبن ،تهور ،عجله ،غضب ،عجب و ...در این بخش خواهد آمد.
3. https://btid. org/fa/news/112776
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میطلبد .از این رو حرفهمندان باید برای کسب موفقیت در جمعیتی ،عالوه بر این که شایستگیهای حرفهای خود را بسط
میدهند ،بر توسعه مهارتهای ارتباطی خود که ریشه در اخالق اجتماعی و حرفه ای دارد نیز متمرکز باشند.
به طور کل ،مهارتهای ارتباطی ،آن دسته از چیرهگی و تسلطی است که همگان میتوانند در تعامالت بین فرردی
خود از آن بهرهمند شده و شامل مهارتهای متفاوتی است که (هرارگی و دیکسرون )2002 ،1معتقدنرد ،مهمتررین آنهرا
مهارتهای کالمی (به کارگیری آگاهانه نمادهای کالمی به منظور ترغیب دیگران) ،شنودی (توانایی گوش دادن و توجه
به پرسشهای ،پیشنهادات و درک مؤثر گفتههای دیگران) و بازخورد مناسب (برگشت نتیجه پیام به طوری که فرسرتنده
از وضعیت ارسال پیام و نحوه دریافت و درک آن آگاه گردد) است( .ریگی و عبداللهی.)1332 ،
در این میان ،از جمله حِرف خدماتی ،که به صورت مداوم در تعامل با اقشار گوناگون جامعه بوده و همانند هر حرفه
دیگری مردم -محور و خدمت-گرا هستند ،حرفه علم اطالعات و دانششناسی است که ریشه در علم کتابداری داشته و
اهمیت کسب مهارتهای ارتباطی مؤثر با مراجعان کتابخانه ،به ویژه همکاران در آن بسیار مشهود است (راجرام.)2012 ،2
از این رو ،انتظار میرود ،حرفهمندان این حوزه به ویژه ،کتابداران آستان قدس رضوی نه تنها از مهارتهای ارتباطی
متناسب با شغل خود بهرهمند باشند ،بلکه به دلیل حضور در فضای مذهبی و استفاده از رهنمودهای عالمان علوم دینی از
آموزههای دین اسالم در ارتباطات خود بهره ببرند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر این است که پس از شناسایی آموزههای
دینی در مبحث اخالق اسالمی از سه منبع ارزشمند دینی (قرآن کریم ،روایات و احادیث و نهجالبالغه) به بررسی میزان
اثربخشی این تعالیم در قالب ارتباط مؤثر و تعامالت مفید کتابداران بپردازد .چنان که ،در این پژوهش مشخص گردد،
کتابداران آستان قدس رضوی تا چه میزان با این آموزهها آشنا بوده و آیا میان شناخت این آموزهها و مهارتهای ارتباطی
کتابداران ارتباط معنیداری وجود دارد؟

پیشینه پژوهشی

با مرور آثار و مکتوبات علمی انجام شده ،روشن گردید که در موضوع مهارتهای ارتباطی کتابداران پژوهشهای
بسیاری در داخل و خارج کشور انجام شده است؛ اما به نظر می رسد ،پژوهش مدونی که به بهرهگیری از آموزههای دینی
و اثرات سودمند آن در رفتار و عملکرد کتابداران پرداخته شده باشد ،تاکنون انجام نشده است .چنان که در مبحث
مهارتهای ارتباطی ،رداد و قطبزاده اردکانی ( )1331در پژوهشی به بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطیکتابداران کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی بر کیفیت خدمات آنها پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ،بین مهارتهای ارتباطی کتابداران
و کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی رابطه معنیداری وجود ندارد.
خلیلی قلعه سری ( )1331پایاننامهای با عنوان «آسیبشناسی تعامل روابط اجتماعی مسلمانان از منظر آموزههای
دینی» تألیف نموده و به موضوع بررسی مهارتهای ارتباطی در زندگی اجتماعی مسلمانان پرداخته که نتایج پژوهش
1. Hargie & Dickson
2. Rajaram
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نشان داده است توجه به آموزهها و تعالیم جامع دینی و عمل به آنها باعث رشد همه ابعاد وجودی انسان میشود.
همچنین ارتقاء آداب و مهارتهای اجتماعی موجب به کارگیری آنها در ارتباط مؤثر با دیگران میشود.
سنمار ( )1332در پژوهش خود با عنوان «تأثیر مهارتهای ارتباطی بر روابط انسانی از منظر قرآن کریم و روایات»
به عوامل موجود در مهارتهای ارتباطی که موجب موفقیت انسان در برقراری ارتباط با دیگران میشود ،پرداخته است.
در پژوهش دیگری کریمخانی ( )1331با مؤلفه تعالیم مذهبی ،به «شناخت جایگاه آموزههای دینی در عملکرد
رفتاری دانشجویان دانشگاههای آزاد تهران» پرداخت .یافتهها نشان داد که آموزههای دینی ،ابعاد مختلف عملکرد رفتاری
دانشجویان ،از جمله رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی و عاطفی را نیز تحت تأثیر قرار داده است .همچنین در پژوهشی مروری
با عنوان «اخالق حرفهای در آموزههای دینی» که توسط هدایتی ،برجعلی زاده و اله بداشتی ( )1330انجام شده به مبحث
مفهومشناسی اخالق ،ویژگیهای نظام اخالقی و ارتباط آن با تمدنهای اجتماعی پرداخته شده است.
مك کالیت و ویلهبی )2003( 1در مطالعهای در دانشگاه میامی آمریکا به بررسی ارتباط ،تبیین و کاربرد دو متغیر
دین خود تنظیمگری و خودکنترلی در افراد پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای اجتماعی افراد تحت تأثیر
دو متغیر یاد شده قرار میگیرد؛ به طوری که دین میتواند خودکنترلی افراد را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و
زمینه الزم برای خودتنظیمگری آنان را فراهم آورد.
چاونر و اولیور )2013( 2در یك پیمایش ملی در نیوزیلند به بررسی مهمترین مهارتها و شایستگیهای الزم برای
کتابداران مرجع در حال حاضر و آینده پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که از نظر جامعه مورد بررسی
مهارتهای ارتباطی از جمله مهمترین مهارتهای الزم شناخته شده بود .در مجموع ،مروری بر پیشینه پژوهشهای انجام
شده نشان میدهد که تأثیر آموزههای دینی بر عملکرد رفتاری و حرفهای افراد باید به صورت جدی مورد توجه جوامع
علمی و دینی قرار گیرد.

پرسشهای اصلی پژوهش

 .1آشنایی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی ،با احادیث و آیات در زمینه ارتباطات به چه میزان است؟
 .2میزان به کارگیری مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی ،در چه حدی است؟

پرسشهای فرعی پژوهش

 .1آیا بین مهارت کالمی کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی رابطه
معنیداری وجود دارد؟

1. McCullough & Willoughby
2. Chawner & Oliver
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 .2آیا میان مهارت شنود کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی رابطه
جهتداری وجود دارد؟
 .3آیا بین مهارت بازخورد کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی رابطه
مثبتی وجود دارد؟
 .2آیا میان مهارتهای ارتباطی کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی
رابطه همسویی وجود دارد؟

روش تحقیق

این پژوهش کاربردی مؤلفههای مهارت ارتباطی و ویژگیهای آموزههای دینی در منابعی همچون (قرآن کریم ،روایات،
احادیث و نهجالبالغه) را استخراج و وضعیت مهارتهای ارتباطی کتابداران با سه گروه مراجعان ،همکاران و مدیران را به
روش پیمایشی مورد ارزیابی قرار داده است.
به منظور سنجش میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط و کسب مهارتهای
ارتباطی و نحوه ارتباط با مراجعهکنندگان ،همکاران و مدیران از پرسشنامه محققساخته با تعداد  30پرسش بسته در طیف
لیکرت و برای اندازهگیری مهارتهای ارتباطی کتابداران از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی ( )1330دارای 22
پرسش بسته با طیف لیکرت که سه بعد ارتباطی را شامل ابعاد کالمی ،شنودی و بازخوردی میسنجد؛ استفاده شد.
به منظور سنجش روایی ،پرسشنامه در اختیار سه نفر از اساتید رشته کتابداری و یك نفر از اساتید رشته روابط
عمومی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرها ،اصالحات و پیشنهادهای آنان اعمال شد .همچنین برای سنجش ضریب
پایایی پرسشنامه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ 0/33 ،محاسبه شد .جامعه آماری این
پژوهش ،شامل کلیه کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی است .بنا بر اعالم روابط عمومی این سازمان تعداد آنها
در حال حاضر  321نفر است که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ،تعداد  121نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند که در پایان تعداد  120پرسشنامه تکمیل و مورد سنجش قرار گرفت.

یافتههای پژوهش

در مرحله اول پژوهش ،با استفاده از روش کتابخانهای احادیث و آیات مربوط به چگونگی برخورد با دیگران از قرآن،
نهجالبالغه و کتابهای مربوط به احادیث استخراج شد .تعداد  20آیه و حدیث از متون اسالمی استخراج گردید.
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جدول  .1نمونه احادیث و آیات مربوط به ارتباط با دیگران

1

آموزه اخالقی
عدم اهانت و تحقیر در
کالم

2

استواری در کالم

3

سالم کردن

4

نرمی و مالیمت در
گفتار

5

استفاده از بهترین
کلمات

6

عدم استفاده از القاب
زشت

1
8

9

11

11
12
13

آیه یا حدیث مرتبط
هر کس یکی از بندگان مؤمن مرا خوار کند با من جنگ کرده است.

منبع
بحار األنوار

قرآنکریم،
محکم و مستدل حرف بزنید:
«احزاب»00/
یا ایهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَدیدًا
قرآن کریم،
سالم کردن ،بهترین شروع برای آغاز سخن با مؤمنان:
«انعام»42/
وَ إِذا جاءَکَ الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِایاتِنا فَقُلْ سَالمٌ عَلَیکُمْ...
زبانت را به گفتار نرم بگردان و سالم را هدیه کن تا دوستدارانت زیاد و دشمنانت «غرر الحکم/
»1231
کم شوند.
عوّد لسانك لین الکالم و بذل السالم یکثر محبّوک و یقلّ مبغوضك.
قرآن کریم ،اسراء
وَقُل لِّعِبَادِی یَقُولُواْ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ
آیه 43
لِإلِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِینًا.
و به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند که شیطان میانشان را بهم مىزند
زیرا شیطان همواره براى انسان دشمنى آشکار است.
قرآن کریم
وال تنابزو بااللقاب .و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید.

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُم وَ لَوْ کُنْتَ فَظّا غَلیظَ الْقَلْبِ النْفَضّوا مِنْ حَوْلِكَ.
خوش رفتاری در برابر
به رحمت الهی ،در برابر مردم نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی،
مردم
از اطراف تو ،پراکنده میشدند.
هر والی که خود را هنگام نیاز مردم پنهان کند خداوند نیز در روز قیامت ،خود را از
وظیفه شناسی
او بپوشد و به حاجاتش در آن روز نرسد .امام علی (ع)
قُوااهللَ فِی عِبادِهِ وَ بِالدِهِ فَاِنَّکُم مَسئُولُونَ حَتّی عَنِ البِقاعِ وَ البَهائِمِ وَ اَطِیعوا اهللَ وَ ال
تَعصُوهُ.
از خدا نسبت به بندگان و شهرهایش پروا کنید زیرا دارای مسئولیّت هستید حتّی
مسئولیت پذیری
نسبت به زمینها و حیوانات و خداوند را اطاعت کنید و از نافرمانی او بپرهیزید.
امام علی (ع)
اَذا لَقیتُمْ اِخْوانَکُمْ فَتَصافَحُوا وَاَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشاشَةَ وَالْبُشْرَ تَتَفَرَّقُوا وَما عَلَیْکُمْ مِنَ
االَْوْزارِ قَدْ ذَهَبَ.
وقتى برادرانتان را دیدار کردید پس مصافحه کنید و به همدیگر دست بدهید و با
دست دادن با یکدیگر
روى خندان با آنان مالقات کنید که وقتى از هم جدا شوید همه گناهان شما
آمرزیده است .امام علی (ع)
إِیَّاکَ أَنْ تَضْحَكَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ أَوْ تَمْشِیَ وَ تَتَکَلَّمَ فِی غَیْرِ أَدَبٍ.
از خندیدنِ بى تعجّب [و بى جا] یا راه رفتن و سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهیز.
رعایت ادب
حضرت محمد (ص)
گوش فرادادن به سه چیز دلیل درستاندیشی است :برخورد خوب با مردم ،گوش فرا دادن به گفتار
مردم و خوب پاسخ دادن به سؤال اشخاص .امام صادق (ع)
دیگران
مَنْ وَقَّرَذا شَیْبَةٍ لِشَیْبَتِهِ آمَنرَهُ اللّهُ تَعرالى مِنْ فَرزَعِ یَروْمِ.
هر کس پیرمردى را به خاطر پیرى او گرامى بدارد ،خداوند او را از سختى و هراس
احترام به بزرگتر
روز قیامت در امان قرار خواهد داد .حضرت محمد (ص)

قرآن کریم

غررالحکم و
دررالکلم
بحار األنوار

الخصال

اعالم الدین

غررالحکم و
دررالکلم
بحار األنوار
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استفاده از لحن مناسب واغضض من صوتك ان انکر االصوات لصوت الحمیر.
14
صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است.
در کالم
اَلْبِسُ وَ اَتَجَمَّلُ فَاِنَّ اللّهَ جَمیلٌ یُحِبُّ الْجَمالَ وَلْیَکُنْ مِنْ حَاللٍ.
رعایت آراستگی و
مریپروشم و خود را میآرایم؛ زیرا خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد ،ولی
15
پاکیزگی
باید از حالل باشد.
حُسنُ البِشرِ یَذهَبُ بِالسَّخیمَةِ؛
 16گشاده رویی
گشادهرویى کینه را از بین مى برد .امام علی (ع)
اتقوا اهلل وعلیکم باداء االمانه الری من ائتمنکم
از خدا بترسید و هرکس که شما را امین دانسته و امانتی به شما سپرده ،امانتش را
 11امانت داری
بازگردانید .امام صادق (ع)
 18صداقت و راستگویی

امام صادق (ع) :هر که راستگو باشد ،عملش هم بدون غل و غش خواهد بود.

 19مهربانی
ارزش نهادن برای
21
کارهای دیگران

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش.
قِیمَهُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ
ارزش هر کس همسنگ کاری است که انجام آن را به نیکویی تواند.
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قرآن کریم
غررالحکم و
دررالکلم
الخصال
آیات االحکام

غررالحکم و
دررالکلم
نهج البالغه
نهج البالغه

همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،آیات و احادیث اسالمی به موضوعاتی همچون ،عدم اهانت و تحقیر در کالم،
پیشدستی در سالم کردن و ...پرداخته است و نحوه ارتباط با دیگران را در پرتو آموزههای اسالمی بیان کرده است که
 20مورد از این آیات و احادیث در جدول نشان داده شد.

یافتههای جمعیت شناختی پژوهش

در این قسمت یافتههای پژوهش ارائه میشود:
جدول  .2اطالعات جمعیت شناختی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی

اطالعات جدول  2نشان میدهد که از  120نفر جامعه آماری 10 ،نفر زن معادل  02/4درصد و  33نفر مرد معادل
 20/4درصد هستند .پاسخدهندگان به پرسشنامه شامل کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی بوده و میانگین سنی
بیش از  40درصد از کتابداران بین  30تا  20سال و میانگین سنی بیش از  20درصد آنان بین  20تا  40سال است.
همچنین سابقه خدمت  10/4درصد کتابداران  20تا  30سال است .یافتهها نشان میدهد که هیچیك از افراد جامعه

میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با آموزههای اخالق اسالمی و مهارتهای ارتباطی و اثر بخشی آن در ...
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آماری دارای مدرک زیرکارشناسی نیستند؛  22/4درصد کتابداران دارای مدرک کارشناسی و  00/4درصد آنان دارای
تحصیالت تکمیلی هستند.
میزان آشنایی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط به شیوههای ارتباطی ،از طریق
 20پرسش با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3وضعیت پاسخگویی کتابداران به پرسشهای میزان آشنایی با آیات و احادیث مربوط به آموزههای اخالقی در زمینه ارتباط با دیگران

پاسخها
مؤلفهها
عدم اهانت و تحقیر

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

22

20

34

30

21

22

11

14

10

14

در کالم
استواری در کالم
سالم کردن
نرمی و مالیمت در

21
13
33

11
11
21

32
21
24

20
22
21

31
33
22

32
20
13

14
10
11

13
14
12

12
23
22

12
13
20

گفتار
استفاده از بهترین

32

21

20

10

11

14

21

22

20

10

کلمات
عدم استفاده از القاب

22

20

11

10

30

24

31

21

13

11

زشت
خوش رفتاری در

13

22

13

11

22

13

22

20

21

22

برابر مردم
وظیفهشناسی
مسئولیتپذیری
دست دادن با یکدیگر
رعایت ادب
گوش فرادادن به

33
11
20
23
22

20
14
23
22
20

20
30
21
13
20

24
31
23
11
10

21
22
21
22
24

11
20
11
20
21

23
20
20
21
14

21
10
10
22
13

11
21
22
22
20

13
11
20
11
13

دیگران
احترام به بزرگتر
استفاده از لحن

32
21

20
23

14
21

11
10

22
13

13
11

22
24

11
22

21
21

22
11

مناسب
رعایت آراستگی و

30

31

11

14

22

20

20

10

21

11

پاکیزگی
گشادهرویی
امانتداری
صداقت و راستگویی
مهربانی
ارزش نهادن به کار
دیگران

22
34
13
24
12

20
23
11
21
12

12
11
30
11
22

12
14
32
14
21

23
24
22
31
23

22
22
11
32
23

21
13
13
22
20

23
11
11
20
22

24
23
23
10
21

22
21
21
14
22
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همانطور که در جدول  3مشاهده میکنید ،آشنایی کتابداران با احادیث و آیات مربوط به امانتداری و آراستگی و
پاکیزگی در محیط کار بیش از موارد دیگر است و کمترین میزان آشنایی به گوش دادن به دیگران اختصاص یافته است.
جدول  .4میانگین آشنایی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط به ارتباط با دیگران
متغیر

تعداد

میانگین آشنایی با

حداقل آشنایی

حداکثر آشنایی با

پاسخدهندگان

احادیث و آیات

با احادیث و آیات

احادیث و روایات

1/12

2/43

120

آشنایی با احادیث و آیات

3/12

انحراف معیار
0/14

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،میزان آشنایی کتابداران با احادیث و آیات بیش از حد متوسط ( )3با
انحراف معیار  0/14است.
به منظور ارزیابی میزان مهارتهای ارتباطی کتابداران ،طی  22پرسش بسته از آنها خواسته شد میزان توانایی خود
را در برقراری ارتباط با مراجعهکنندگان ،همکاران و افراد مافوق ارزیابی کنند .نتیجه پاسخ آنها به پرسشها در جدول 4
آمده است.
جدول  .5وضعیت پاسخگویی کتابداران به سواالت وضعیت مهارت های ارتباطی
پاسخها
مؤلفهها

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مهارت کالمی

10

14

23

13

33

20

21

22

13

11

مهارت شنود

32

20

13

11

31

32

14

13

12

12

مهارت بازخورد

23

13

10

14

33

20

21

23

23
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همانگونه که جدول  4نشان میدهد؛ کتابداران در پاسخ به پرسشهای مربوط به مهارتهای ارتباطی ،با
پاسخگویی به  22پرسش پرسشنامه مشخص شده است.
جدول  .6میانگین مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانههای آستان قدس رضوی
تعداد پاسخدهندگان

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

متغیر
مهارت کالمی

120

3/32

1/23

2/14

0/01

مهارت شنود

120

3/11

1/02

2/31

0/12

مهارت بازخورد

120

2/33

1/21

2/21

0/11
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همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،کتابداران مهارت خود را در بخش مهارت کالمی و شنود بیشتر از حد
متوسط ( )3ارزیابی کردهاند؛ اما میزان مهارت خود را در مهارت بازخورد کمتر از حد متوسط ( )3ارزیابی کردهاند.
جدول  .1آزمون رابطه بین مؤلفههای مهارتهای ارتباطی با میزان آشنایی کتابداران با احادیث و آیات مربوط به
مهارتهای ارتباطی
سوال های فرعی

سطح

مقدار ضریب

ضریب

نتیجه

معنیداری

پیرسون

تعیین

آزمون

آیا بین مهارت کالمی کتابداران و میزان آشنایی آنها
با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی رابطه

0/11

0/04

%24

تابید

معناداری وجود دارد؟
آیا میان مهارت شنود کتابداران و میزان آشنایی آنها
با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی رابطه

0/01

0/011

%14

تابید

مثبت وجود دارد؟
آیا بین مهارت بازخورد کتابداران و میزان آشنایی
آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی

0/13

0/004

%02

تابید

رابطه جهتداری وجود دارد؟
آیا میان مهارتهای ارتباطی کتابداران و میزان
آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای

0/12

0/00

%12

تابید

ارتباطی رابطه هم سویی وجود دارد؟

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود ،با توجه به نرمال بودن جامعه آماری ،برای سنجش ارتباط بین
آموزههای دینی در مورد ارتباط با دیگران و میزان مهارتهای ارتباطی کتابداران از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد .بر اساس نتایج بهدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی مثبت و معنیداری بین مهارتهای کالمی،
شنود و بازخورد کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به آموزههای دینی در مورد ارتباط با دیگران
وجود دارد و پرسشهای فرعی پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به تأیید همه پرسشهای فرعی ،آخرین پرسش
پژوهش ،مبنی بر ارتباط بین مهارتهای ارتباطی کتابداران و میزان آشنایی آنها با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای
ارتباطی مورد تأیید قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری

بدیهی است که از وظایف کتابخانهها ،ارائه انواع منابع اطالعاتی به عموم مراجعران و کراربران از طریرق نیرروی انسرانی
متخصص و آموزش دیده میباشد .بنابراین متخصصان علم اطالعرسانی عالوه بر احراز دانش تخصصی نیازمند تسلط بر
مهارتهایی همچون برقراری ارتباط مؤثر ،توجه به نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان ،تشخیص صحیح تقاضاها ،قدرت
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تجزیه و تحلیل نیاز و پرسش اطالعاتی و مهمتر کسب مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی است؛ چررا کره تعیرین وضرعیت
مهارتهای ارتباطی مؤثر کتابداران و شناسایی عوامل اثربخش برر آن ،نقرش تعیرین کننردهای در موفقیرت یرا شکسرت
عملکرد کارشناسان در ارائه خدمات بهینه و در نهایت رسالت کتابخانهها به عنوان دروازههای محلی دانش است.
در این راستا ،از کتابخانهها و مراکز فرهنگی و خدماتی که در اماکن مقدسه مانند کتابخانره آسرتان قردس رضروی،
ارائه خدمات میکند انتظار میرود؛ از متخصصان علم اطالعات و دانششناسی متبحری بهره گیرد که عرالوه برر وجرود
مهارتها و شایستگیهای علمی و پژوهشی با تأسی از آموزههای دینی بره ارتقراء سرطح مهرارتهرای ارتبراطی بهینره
بپردازند .اهمیت این مبحث توجیه الزم را برای انجام پژوهشهای مرتبط فراهم مریآورد؛ همچنرین ،برا توجره بره قلرت
یافتههای علمی در این حوزه ،نگارنده با هدف ترسیم رابطه میان مهارتهرای ارتبراطی کتابرداران و کیفیرت خردمات برا
عنوان تعیین میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط به مهارتهای ارتباطی و رابطه میزان
آشنایی آنها بامهارتهای ارتباطی این پژوهش را به انجام رساند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات در کتابخانه مرکزی آسرتان قردس رضروی برر پایره مؤلفرههرای
مهارتهای کالمی ،شنودی و بازخوردی بدین شرح است:
به طورکلی میزان آشنایی کتابداران با احادیث و آیات بیش از حرد متوسرط اسرت .وضرعیت مهرارتهرای ارتبراطی
کتابداران در دو بعد مهارتهای کالمی و شنودی بیشتر از حد متوسط است؛ اما میزان برخورداری کتابداران از مهارتهای
بازخورد ،کمتر از حد متوسط است .بین میزان آشنایی کتابداران با آیات و احادیث و مهارتهای ارتباطی آنها همبسرتگی
مثبت وجود دارد .این نتایج با یافتههای تحقیق کریمخرانی ( )1331کره عملکررد رفتراری دانشرجویان دوره کارشناسری
دانشگاههای آزاد شهر تهران تحت تأثیر آموزههای دینی را بررسی کرده است؛ در یك راستا است .مك کالیت و ویلهبری
( )2003نیز به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای اجتمراعی افرراد ،تحرت ترأثیر سره متغیرر دیرن ،خرودتنظیمگرری و
خودکنترلی قرار میگیرد ،به طوری که دین میتواند خودکنترلی افراد را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد و زمینه
الزم برای خودتنظیمگری آنان را فراهم آورد.
کتاب داران مهارت خود را در بخش مهارت کالمی و شنود بیشتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند ،اما میزان مهارت خود
را در مهارت بازخورد کمتر از حد متوسط ارزیابی کردهاند و این در حالی است که کریمی و همکراران ( ،)1331در مطالعره
خود که به بررسی میزان و نحوه بهکارگیری مهارتهای ارتباطی توسط کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شرهر
اصفهان پرداخته بودند؛ به این نتیجه رسیدند که میزان بهکارگیری مهارتها در حد مطلوبی نیست و بیتروجهی بره ایرن
نتیجه منجر به کاهش میزان استفاده از کتابخانه خواهد شد .در پژوهش امینی ( )1313نیز ،نتایج نشان داد که کتابرداران
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان از نظر بهکارگیری مهارتهای کالمی و غیرکالمی در سطح خوبی قرار دارند.
در نهایت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر در راستای بهبود وضعیت مهارتهای
ارتباطی کتابداران ارائه میشود:

میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با آموزههای اخالق اسالمی و مهارتهای ارتباطی و اثر بخشی آن در ...
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 -1به کارگیری مؤثر مهارتهای ارتباطی با کاربران و مراجعان مستلزم استفاده از مشاوران تربیتی و بهرهگیری از
کارگاههای آموزشی در حوزه مهارتهای ارتباطی برای کتابداران است.
 -2با توجه به نقش و اهمیت رسالت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پیشنهاد میشود که در زمان استخدام و
بهکارگیری کتابداران ،از سنجش یا آزمونی در حوزه وضعیت مهارتهای ارتباطی آنها استفاده شود یا ساالنه به صورت
دورهای بازآموزی این امر اجرا شود.
 -3تشویق و ترغیب کارکنانی که توانستهاند با ایجاد ارتباط بهتر با مراجعهکنندگان ،زمینه رضایت بیشتر آنان را فراهم
کنند ،در دستور کار مدیریت سازمان قرار گیرد.
 -2تدوین منشور اخالقی کتابداران سازمان کتابخانههای آستان قدس رضوی ،با توجه به مذهبی بودن محل وقوع
ساختمان اصلی سازمان نیز پیشنهاد میشود.
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