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چکیده
هدف اين پژوهش تعیین تأثیر مثبت انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانههای عمومی
سطح شهرستان تبريز است .اين پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن پیمايشی است .جامعهی
موردمطالعه کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز میباشند که با توجه به تعداد نسبتاً کم
جامعهی آماری ،نمونهگیری از طريق روش سرشماری انجام شد و پرسشنامه ( 1گزينهای بر اساس طیف
لیکرت) بین تمامی کتابداران توزيع شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی محقق ساخته است که ضريب
پايايی آن نیز  %95برآورد شد که نشانگر پايايی مناسب پرسشنامه است ،پرسشنامهی توزيعشده شامل دو
بخش مهارتهای ارتباطی و مثبت انديشی است که اين دو بخش نیز به گويه هايی تقسیم شدهاند .برای
تجزيهوتحلیل دادهها نیز از نرمافزار  spssاستفاده شد .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان نمود اثرات
مثبت انديشی بر روی مهارتهای غیرکالمی بیشتر از ساير مهارتهاست همچنین میزان مثبت انديشی در بین
کتابداران نسبتاً خوب قلمداد شده است .نتايج کلی پژوهش بیانگر اين است که میزان مثبت انديشی در بین
کتابداران زن و محدودهی سنی زير  31سال و با میزان تحصیالت کارشناسی به باال بیشتر از ساير گروهها
است همچنین هرچقدر میزان مثبت انديشی باال باشد بیشتر در رفتارهای ارتباطی بهخصوص غیرکالمی
کتابداران متجلی میگردد .در پايان پژوهش نیز پیشنهادهايی جهت برگزاری دورههای مثبت انديشی و
مهارتهای ارتباطی برای کتابداران ارائه شده است.

واژگان کلیدی :مثبت اندیشی؛ مهارتهای ارتباطی ،کتابداران ،کتابخانههای عمومی ،شهرستان تبریز
 .5کارشناس ارشد مديريت اطالعات دانشگاه تربیت مدرس /کتابدار نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
leylazadvali@gmail.com
 .2استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرسzandian@modares.ac.ir .
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مقدمه
ارتباطات مهمترين عامل توسعه و تعالی انسان است و در موفقیت هر انسان ،امری حیاتی
محسوب میشود .در جوامع امروزی که همزمان با پیچیدهتر شدن فزايندهی زندگی،
مشکالت جديدی برای انسان پديد آمده است ،اهمیت اين ارتباطات دوچندان شده است .با
ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آنها ،اهمیت ارتباطات نیز در سازمانها
حیاتی و ارتباطات بهمثابه يکی از مهمترين ابزارهای جامعهی متمدن مطرح است( .حسنی
فخر .)5390
کلمه ارتباطات که در لغتنامهها بهعنوان معادل کلمه التین ( )Communicationعنوان
شده است در ديدگاه محققین حوزه علوم انسانی به معنی «در معرض عموم قرار دادن» عنوان
شده است .اين بدين معناست که مفهوم يک هدر ذهن يک فرد است به میان ساير افراد
راهيافته و به آنها انتقال يابد .از ارتباطات با عناوين ديگری مانند انتقال مفاهیم ،انتقال معانی
و نیز انتقال و يا تبادل پیام نیز نام میبرند.
ارتباط سرچشمهی و تکامل جامعه است و فقدان آن عواقب و آثار جبرانناپذيری برجای
میگذارد که از آن جمله میتوان به فقدان زبان ،سکون نسبی زمان اجتماعی و عدم امکان
انتقال دانستهها اشاره کرد .در خصوص فقدان زبان انسان دورافتاده از جامعه فاقد ابزار اساسی
ارتباط يعنی زبان است ازاينرو آموختههايش قابلانتقال نیست و امکان استفاده از تجربههای
اندوختهی ديگران را نیز ندارد .منظور از سکون نسبی اجتماعی زبان يعنی اينکه ارتباط
انسانها باهم؛ موجبات احراز تخصص و ارتقای فرهنگی را فراهم میآورد ،درصورتیکه
حیطهی حرکت در حیات انسانی که تنها زندگی میکند ناچیزمی باشد .يکی ديگر از عواقبی
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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که ذکر شد عدم امکان انتقال دانستههاست؛ بدينصورت که انسانها از طريق حضور در
اجتماعات میتوانند مهارتها ،يافتهها و دانستههای خود را به ديگران منتقل کنند .با توجه به
گسترش روزافزون دانش مهارتهای ارتباطی همجهت انتقال دانش اهمیت پیدا میکند
(اکبرزاده ،طالبیان ،فالح  .)5396ارتباطات فرايندی است که هم فرستنده و هم گیرنده پیام
در آن نقش داشته و دخیل هستند .اين فرايند میتواند مملو از خطا باشد و يا پیامهای ارسالی
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توسط گیرنده بد تفسیر شوند .در اين حالت گیرنده دچار سردرگمی خواهد شد و شانس و
فرصت شما برای ايجاد ارتباط مؤثر از بین خواهد رفت .در حقیقت ارتباط میان دو نفر وقتی
موفقیتآمیز است که فرستنده و گیرنده دقیقاً اطالعات مشابهی را از ارتباط میان خود استنباط
و نتیجهگیری کنند .بهبیانديگر ارتباطات ،انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده است
بهگونهای که برای هردو طرف واضح و قابلفهم باشد .اگر ديگران پیام شما را بهطور شفاف
و موفقیتآمیز دريافت کنند در حقیقت شما توانستهايد افکار و ايدههای خود را به آنها
منتقل کنید؛ اما ناتوانی در انتقال شفاف و موفقیتآمیز پیام به ديگران باعث شکست ارتباطات
شده و همچون مانعی در برابر پیشرفتهای فردی و حرفهای شما خواهد بود.
رشد اجتماعی و شخصیتی افراد در جامعه تا حد زيادی منوط به ارتباط است .اگر افراد
از مهارتهای ارتباطی 5مناسبی برخوردار نباشند در بسیاری از جنبههای زندگی آسیبپذير
خواهند بود (کريمی )5355 ،از سوی ديگر افرادی که از مهارتهای ارتباطی ضعیفتری
برخوردارند ،کمتر موردپذيرش اطرافیان خود قرار میگیرند و با مشکالت کوتاهمدت و
بلندمدت زيادی روبرو میشوند (قاسمآبادی .)5377 ،الکسنین )2006( 2خاطرنشان میکند
افرادی که داری کمبودهايی در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی میباشند ،اغلب آنها توسط
ديگران طرد میشوند که اين امر میتواند موجب ايجاد مشکالت روانی گردد که حتی در
بزرگسالی نیز ماندگار میشود.
بر اساس کتاب «تئوری رياضی ارتباطات» يک ارتباط دارای اجزائی است که اطمینان از
اين اجزا عبارتاند از:
منبع (فرستنده)  /پیام  /رمزنگاری پیام  /کانالهای ارتباطی  /رمزگشايی پیام (دريافت و
تفسیر)  /گیرنده  /بازخورد  /محیط ارسال پیام.
مهارتهای ارتباطی به رفتارهايی گفته میشود که شخص میتواند از طريق آنها به
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کارکرد درست هريک از آنها باعث به وجود آمدن يک ارتباط مؤثر میان دو نفر میگردد.

نحوی با ديگران ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی
1.Communication Skills
2. Elksnin
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بیانجامد (برکو .)5375 ،ارتباط مؤثر خود به مجموعهای از مهارتهای ارتباطی متکی است.
مهارتهای ارتباطی به دو دستهی کلی مهارتهای انتقال و دريافت پیام تقسیم میشوند که
در ذيل آمده است:

شکل  .1انواع مهارتهای ارتباطی

برگر 5مهارت ارتباطی را چنین تعريف میکند :مهارتهای ارتباطی توسعه دادن
مهارتهای عملی است تا شخص بیاموزد چگونه خويش را با محیط اجتماعی خود سازگار
سازد ،وی در توضیح میگويد مهارت ارتباطی قابلیت برقراری ارتباط با عقايد و احساسات
ديگران است تا با دريافت پاسخ مطلوب از سوی ديگران خوی اجتماعی بودن در وی
پرورش يابد و به تعادل بین خود و اجتماع دست يابد (خزائی ،نیلی احمدآبادی.)5390 ،
مهارتهای ارتباطی را میتوان بهعنوان يادگیری رفتارهايی تعريف کرد که فرد را برای
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

ايجاد روابط رضايتبخش ،دريافت پاسخهای مثبت از ديگران ،تسهیل و آسانسازی زندگی
اجتماعی قادر میسازد (ضیغمی ،محمدی ،حقیقی .)5355 ،اين رفتارها که عناصر مهارت
ارتباطی به شمار میرود شامل مديريت هیجانات ،ادراک ديگران و ابراز وجود است.
انواع مهارتهای ارتباطی شامل مهارتهای انتقال پیام :کالمی ()verbal؛ غیرکالمی
( )nonverbalو مهارتهای دريافت پیام :شامل گوش دادن ،مشاهده کرد نوپاسخ داد نیست
(صیادی سرينی ،حجت خواه )5391
1. Berger.R
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ارتباط کالمی شامل مجموعه روابطی است که از طريق گفتگو و بکار بردن کلمات و
واژهها ايجاد میگردد .مهمترين مهارتهای کالمی شامل گفتن ،شنیدن ،خواندن و نوشتن
است که با دو شیوه تأمین میشود ،شیوه اول آن را ارتباط حضوری بر اساس زبان مشترک
از طريق مصاحبه و مذاکره و برگزاری جلسه تشکیل میدهد و شیوه ديگر را ارتباط
غیرحضوری مانند رسانهها و دورنگار و  ...برقرار میکنند.
ارتباط غیرکالمی شامل اشارهها ،تماس چشمی ،لحن صدا و حرکت بدن است .گاهی
نوع پوشش و سکوت اختیار کردن نیز جزو ارتباط غیرکالمی به شمار میرود .در يک
ارتباط ،پیامها به دو طريق کالمی و غیرکالمی ارسال میشود« .جی .ديلیو پورتر» ارتباط
غیرکالمی را در چهار گروه تقسیمبندی میکند :جسمی :ارتباط فردی شامل اشارههای
چهرهای ،لحن صدا ،بو و حرکات بدن هنرشناسی :ارتباط از طريق موسیقی ،بازيگری ،نقاشی
و مجسمهسازی عالئم :شامل پرچمها ،شلیک توپ بهپاس احترام ،آژير و سوت زدن نمادها:
بهکارگیری آدابورسوم مذهبی ،شأن و منزلت و جايگاه اجتماعی (علیمحمدی ،شفیعزاده،
)5391
عدهای انسان را حیوان اجتماعی میدانند؛ بنابراين شايد يکی از مهمترين برتریهای
انسان بر ساير جانداران ،تنوع و گسترهی وسیع ارتباطاتی است که میتواند ايجاد کند .ارتباط
مؤثر ،وسیلهی مناسب انتقال اطالعات بین افراد ،نشان دادن احساسات به ديگران و تصحیح
سوءتفاهمها است .مهارتهای ارتباطی بر موفقیتهای حرفهای تأثیر دارد ،مهارتهای
ارتباطی برای سالمتی جامعه اهمیت دارد و شهروندان جامعه بايد بتوانند عقايد خود را بیان
کنند (جزيتی ،سلطانی .)5390
است؛ بهعبارتديگر از نظر روانشناسی ،مثبتگرايی هم مثبت انديشی است و هم مثبت
کرداری .در سالهای اخیر و در پی موج تازهای که در روانشناسی پديد آمده ،روانشناسی
مثبتگرا بهصورت نوينی مطرح شده است .مثبت انديشی تنها در داشتن افکاری خاص
خالصه نمیگردد ،بلکه نوعی رويکرد در جهتگیری کلی دربارهی زندگی است .مثبت
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انديشی يعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبههای منفی (براتی سده،
صادقی .)5390
به گفتهی سیلگمن )5995( 5خوشبینی هم قابل يادگیری است؛ بنابراين میتوان با
آموزش مهارتهای خوشبینی به افراد کمک کرد تا خود را بهتر بشناسند در آموزش مثبت
انديشی و خوشبینی افراد تشويق میشوند تا تجربههای مثبت و خوب خود را بازشناسند و
نقش آنها را در افزايش و ارتقای عزتنفس و احترام و ارتباطات خود بازشناسی کنند.
مثبت انديشی نیز خود مقولهای است که دارای  1مؤلفهی تفکر مثبت روزانه ،خودارزيابی
مثبت فعالیتهای روزانه ،مثبت ارزيابی کردن نظر ديگران از خويش ،انتظارات مثبت از
آينده و خود اعتمادی است (قويدل ،نوشین فرد ،گیلوردی .)5395
نگرش مثبت يا مثبت انديشی باعث میشود تا افراد مهارتهای خود را بهويژه در محیط
کاری ،بهتر بروز دهند و با محیط پیرامون خويش تعامل سازندهای برقرار سازند .با توجه به
اينکه کتابخانههای عمومی يکی از مهمترين انواع کتابخانههای برای پرورش و ارتقای
فرهنگ افراد جامعه بوده و محیطی برای ارائهی خدمات اطالعرسانی به افراد است ،بنابراين
ابتدا بايد تعیین کرد که کتابداران شاغل در اين کتابخانهها چه میزان در زندگی روزمرهی
خود از افکار مثبت برخوردارند و کارآمدی آنها در پرتو اين تفکرات چقدر است.
انسان در همهی موقعیتهای کاری ،چه ساده و چه پیچیده ،بايد با ساير افراد تعامل
مؤثری داشته باشد .کتابداران نیز بهعنوان گروهی از افراد جامعه که دائم در حال ارتباط با
ديگران هستند از اين قاعده مستثنا نیستند .موفقیت کتابخانهها بهعنوان يک نهاد اجتماعی ،به
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

استفادهی کارآمد از منابع انسانی وابسته است .نوع نگرش و تفکر مثبت در کارکنان
کتابخانهها میتواند کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده را بهبود بخشد .ازآنجاکه
کتابخانههای عمومی يکی از مراکز اصلی متولی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور
است شايسته است افراد جامعه از خدمات کتابداران ورزيده ،متخصص و عالقهمند بهرهمند
شوند.
1. Selgiman
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ازآنجايیکه کتابداران کتابخانههای عمومی با همهی اقشار جامعه ارتباط دارند بنابراين
نوع برخورد و نگرش فکری کتابداران شاغل در اين نوع کتابخانهها بسیار حائز اهمیت است.
نگرش مثبت کتابداران و برخورد سازندهی آنها با مخاطب میتواند عالوه بر جذب و
تشويق افراد به مطالعه و استفاده از خدمات کتابخانهای ،شادابی و سرزندگی را نیز در آنان
ايجاد کند و کتابخانه را به محیطی آرام ،امن و دوستانه تبديل نمايد.
بدين منظور پژوهش حاضر قصد دارد تا با تعیین تأثیر مثبت انديشی بر مهارتهای
ارتباطی کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی شهرستان تبريز به اين تعیین اين مسئله
بپردازد که آيا مثبت انديشی بر مهارتهای ارتباطی کتابداران تأثیری دارد يا نه.
پرسشهای پژوهش در ادامه بیان شده است:
 .5مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی کالمی کتابداران کتابخانههای
عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
 .2مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی غیرکالمی کتابداران کتابخانههای
عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
 .3مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی گوش دادن کتابداران کتابخانههای
عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
 .0مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی مشاهده کردن کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
 .1مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی پاسخ دادن کتابداران کتابخانههای
عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
 .5مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی کالمی کتابداران کتابخانههای عمومی سطح
شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
 .2مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی غیرکالمی کتابداران کتابخانههای عمومی سطح
شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

فرضیههای پژوهش در ادامه بیان شده است:
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 .3مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی گوش دادن کتابداران کتابخانههای عمومی
سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
 .0مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی مشاهده کردن کتابداران کتابخانههای عمومی
سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
 .1مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی پاسخ دادن کتابداران کتابخانههای عمومی سطح
شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.

روش
اين پژوهش در گروه پژوهشهای توصیفی-پیمايشی و از نوع کاربردی است .با عنايت 551
نفر و بهصورت محدود است ،نمونهگیری بهصورت کل شماری و مانند همه پژوهشهای
کمی در اين پژوهش نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در بخش
توصیفی به ويژگی نمونه آماری وبیان ويژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شده
و در بخش استنباطی با استفاده از آزمون رگرسیون به تحلیل يافتهها پرداخته شده است .در
اين پژوهش در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن توزيع
متغیرهای موردنظر بررسی شد .برای بررسی اينکه آيا میتوان دادههای حاصل از اين
پرسشنامه را برای تحلیل مورداستفاده قرارداد يا خیر ،از شاخص  KMOو آزمون بارتلت
استفاده شده است.
پرسشنامهی اين پژوهش محقق ساخته بوده و شامل شش بخش بود :اطالعات جمعیت
شناختی ،مهارتهای ارتباطی کالمی ،غیرکالمی ،گوش دادن ،مشاهده کردن ،پاسخ دادن
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

که به جمعآوری اطالعات از جامعهی پژوهش پرداخت .ضريب کلی پايايی اين پرسشنامه
نیز از طريق آلفای کرونباخ  %95برآورد شد که نشانگر پايايی مناسب اين پرسشنامه است.
پرسشنامه بر اساس طیف  1گزينهای لیکرت تدوين شده بود بدينصورت که افراد برای
پاسخگويی نمرهای را بین  1 -5برای بازهی خیلی خوب تا خیلی ضعیف به هر سؤال میدادند.
سؤاالت جمعیت شناختی در  6سؤال و هريک از سؤاالت مربوط به مهارتهای ارتباطی
شامل  5سؤال بودند که در کل پرسشنامه دارای  06سؤال بود.
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در سطح شهرستان تبريز تعداد  20باب کتابخانهی عمومی تحت پوشش نهاد و  2باب
کتابخانهی سیار در حال فعالیت میباشند که در اين میان شهر تبريز دارای بیشترين کتابخانه
و شهر باسمنج دارای کمترين تعداد کتابخانه است .تعداد کتابداران شاغل در اين  22کتابخانه
 565نفر شامل  557نفر کتابدار زن و  05نفر کتابدار مرد است.
پس از توزيع پرسشنامه در بین جامعهی پژوهش از طريق مراجعهی حضوری و
غیرحضوری محقق درنهايت  510پرسشنامه بازگرداند شد و تجزيهوتحلیل دادهها صورت
پذيرفت.

یافتهها
سؤال اول پژوهش :مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارتهای ارتباطی غیرکالمی
کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
فرضیه مربوط به سؤال اول :مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی کالمی کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
جدول  .1تحلیل رگرسیون ،بررسی تأثیر مثبت اندیشی (متغیر پیشبین) بر افزایش مهارتهای ارتباطی
کالمی (متغیر مالک)
شاخصهای تحلیل واريانس يکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون

مجذورات

آزادی

مجذورات

SS

Df

MS

رگرسیون

527/555

5

527/555

باقیمانده

25/606

505

0/590

کل

511/526

509

میزان F

معنیداری

همبستگی

P

R

617/053

0/005

0/903

ضريب

استاندارد

همبستگی

برآورد

R2

SE

0/556

0/00

شاخصهای تحلیل رگرسیون
شاخص
متغیرهای (پیشبین)
مقدار ثابت

ضريب بتا
B

خطای معیار

0/227

0/566

5/092

0/003

ضريب بتای
استاندارد Β

0/903

نسبت t

سطح
معناداری P

-5/365

0/570

21/630

0/005
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مجموع

درجه

میانگین

شاخص

سطح

ضريب

مجذور

اشتباه
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معنیدار بودن رگرسیون در جدول  5بهوسیله  )617/053( Fمحاسبه شده است که در
سطح  99درصد ( )P= 0/005معنیدار است .مقدار  R2به دست آمده ( )0/556نشان میدهد
که  55/6درصد از تغییرات متغیر افزايش مهارتهای ارتباطی کالمی تبیین میگردد.
همانطوری که مقدار سطح معنیداری متغیر پیشبین نیز نشان میدهد ،اثر متغیر مثبت
انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی کالمی با ضريب بتای استاندارد  0/903معنادار و
مثبت شده است .درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأيید قرار میگیرد .در پاسخ به سؤال اول
میتوان اينگونه بیان نمود که  55/6درصد از تغییرات متغیر افزايش مهارتهای ارتباطی
کالمی تبیین میگردد.
سؤال دوم پژوهش :مثبت انديشی تا چه میزان بر افزايش مهارت ارتباطی غیرکالمی کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
فرضیه مربوط به سؤال دوم :مثبت انديشی بر افزايش مهارت ارتباطی غیرکالمی کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
جدول  .2تحلیل رگرسیون ،بررسی تأثیر مثبت اندیشی (متغیر پیشبین) بر افزایش مهارتهای ارتباطی
غیرکالمی (متغیر مالک)
شاخصهای تحلیل واريانس يکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

SS

Df

MS

رگرسیون

98.553

1

98.553

باقیمانده

19.926

148

.135

کل

118.479

149

شاخص

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

56

میزان F

سطح

ضريب

معنیداری

همبستگی

P

R

0/005

.912

732.017

مجذور
ضريب
همبستگی
R2

.832

اشتباه
استاندارد
برآورد SE

.36

شاخصهای تحلیل رگرسیون
شاخص
متغیرهای (پیشبین)
مقدار ثابت

ضريب بتا
B

خطای معیار

.057

.139

.961

.036

ضريب بتای
استاندارد Β

.912

نسبت t

سطح
معناداری P

.408

.684

27.056

0/005
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معنیدار بودن رگرسیون در جدول  2بهوسیله  )732/057( Fمحاسبه شده است که در
سطح  99درصد ( )P= 0/005معنیدار است .مقدار  R2به دست آمده ( )0/532نشان میدهد
که  53/2درصد از تغییرات متغیر افزايش مهارتهای ارتباطی غیرکالمی تبیین میگردد.
همانطوری که مقدار سطح معنیداری ( )Pمتغیر پیشبین نیز نشان میدهد ،اثر متغیر مثبت
انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی غیرکالمی با ضريب بتای استاندارد  0/952معنادار و
مثبت شده است .درنتیجه فرضیه دوم پژوهش در مورد تأيید قرار میگیرد .در پاسخ به سؤال
دوم میتوان اينگونه بیان نمود که  53/2درصد از تغییرات متغیر افزايش مهارتهای ارتباطی
غیرکالمی تبیین میگردد.
سؤال سوم پژوهش :مثبت انديشی تا چه میزان برافزايش مهارت ارتباطی گوش دادن
کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
فرضیهی مربوط به سؤال سوم :مثبت انديشی برافزايش مهارت ارتباطی گوش دادن کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تاثیرمثبت دارد.
جدول  .3تحلیلرگرسیون ،بررسی تأثیرمثبت اندیشی (متغیرپیشبین) برمهارتهای ارتباطی گوش دادن
(متغیرمالک)
شاخصهای تحلیل واريانس يکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون

مجذورات

آزادی

SS

Df

MS

رگرسیون

99.163

1

99.163

باقیمانده

20.605

148

.139

کل

119.767

149

شاخص

F

معنیداری
P

R

0/005

.910

712.271

ضريب

استاندارد

همبستگی

برآورد

R2

SE

.828

.37

شاخصهای تحلیل رگرسیون
شاخص
متغیرهای (پیشبین)
مقدار ثابت

ضريب بتا
B

خطای معیار

.299

.141

.964

.036

ضريب بتای
استاندارد β

.910

نسبت t

سطح
معناداری P

2.121

.036

26.688

0/005
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مجموع

درجه

میانگین
مجذورات

میزان

سطح

ضريب
همبستگی

مجذور

اشتباه
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معنیدار بودن رگرسیون در جدول  3بهوسیله  )752/275( Fمحاسبه شده است که در
سطح  99درصد ( )P= 0/005معنیدار است .مقدار  R2بدست آمده ( )0/525نشان میدهد
که  52/5درصد از تغییرات متغیر مهارتهای ارتباطی گوش دادن توسط متغیر مثبت انديشی
تبیین میگردد .همانطوری که مقدار سطح معنیداری متغیر پیشبین نیز نشان میدهد ،اثر
متغیر مثبت انديشی بر مهارت ارتباطی گوش دادن با ضريب بتای استاندارد  0/95معنادار و
مثبت شده است .درنتیجه فرضیه سوم پژوهش مورد تأيید قرار میگیرد .در پاسخ به سؤال
سوم نیز میتوان گفت که  52/5درصد از تغییرات متغییر مهارت ارتباطی گوش دادن توسط
متغیر مثبت انديشی تبیین میگردد.
سؤال چهارم پژوهش :مثبت انديشی تا چه میزان برافزايش مهارتهای ارتباطی مشاهده کردن
کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تاثیردارد؟
فرضیهی مربوط به سؤال چهارم پژوهش :مثبت انديشی برافزايش مهارتهای ارتباطی
مشاهده کردن کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
جدول  .4تحلیل رگرسیون ،بررسی تأثیر مثبت اندیشی (متغیر پیشبین) بر مهارت ارتباطی مشاهده
کردن (متغیر مالک)
شاخصهای تحلیل واريانس يکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

SS

Df

MS

رگرسیون

95.581

1

95.581

باقیمانده

20.291

148

.137

کل

115.872

149

شاخص
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میزان F

سطح

ضريب

معنیداری

همبستگی

P

R

0/005

.908

697.142

مجذور

اشتباه

ضريب

استاندارد

همبستگی

برآورد

R2

SE

.825

.37

شاخصهای تحلیل رگرسیون
ضريب
شاخص
متغیرهای (پیشبین)

ضريب بتا
B

خطای معیار

بتای

نسبت t

استاندارد

مقدار ثابت

.135
.946

.036

.908

معناداری
P

Β
.140

سطح

.965

.336

26.403

0/005
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معنیدار بودن رگرسیون در جدول  0بهوسیله  )697/502( Fمحاسبه شده است که در
سطح  99درصد ( )P= 0/005معنیدار است .مقدار  R2به دست آمده ( )0/521نشان میدهد
که  52/1درصد از تغییرات متغیر مهارتهای ارتباطی مشاهده کردن توسط مثبت انديشی
تبیین میگردد .همانطوری که مقدار سطح معنیداری متغیر پیشبین نیز نشان میدهد ،اثر
متغیر مثبت انديشی بر مهارت ارتباطی مشاهده کردن با ضريب بتای استاندارد  0/905معنادار
و مثبت شده است .درنتیجه فرضیه چهارم پژوهش مورد تأيید قرار میگیرد .در پاسخ به سؤال
چهارم میتوان گفت که  52/1درصد از تغییرات متغیر مهارتهای ارتباطی مشاهده کردن
توسط متغیر مثبت انديشی تبیین میگردد.
سؤال پنجم پژوهش :مثبت انديشی تا چه میزان برافزايش مهارتهای ارتباطی پاسخ دادن
کتابداران کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر دارد؟
فرضیهی مربوط به سؤال :مثبت انديشی برافزايش مهارتهای ارتباطی پاسخ دادن کتابداران
کتابخانههای عمومی سطح شهرستان تبريز تأثیر مثبت دارد.
جدول  .5تحلیل رگرسیون ،بررسی تأثیر مثبت اندیشی (متغیر پیشبین) بر پاسخ دادن (متغیر مالک)
شاخصهای تحلیل واريانس يکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

SS

Df

MS

رگرسیون

100.952

1

100.952

باقیمانده

13.232

148

.089

کل

114.184

149

شاخص

سطح
میزان F

ضريب

معنیداری

همبستگی

P

R

1129.132

0/005

0/900

مجذور
ضريب
همبستگی
R2

0/550

اشتباه
استاندارد
برآورد SE

0/30
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معنیدار بودن رگرسیون در جدول  1بهوسیله  )5529/532( Fمحاسبه شده است که در
سطح  99درصد ( )P= 0/005معنیدار است .مقدار  R2به دست آمده ( )0/550نشان میدهد
که  55/0درصد از تغییرات متغیر مهارتهای ارتباطی پاسخ دادن برای توسط متغیر مثبت
انديشی تبیین میگردد .همانطوری که مقدار سطح معنیداری متغیر پیشبین نیز نشان
میدهد ،اثر متغیر مثبت انديشی بر مهارتهای ارتباطی پاسخ دادن با ضريب بتای استاندارد
 0/90معنادار و مثبت شده است .درنتیجه فرضیه پنجم پژوهش نیز مورد تأيید قرار میگیرد.
در پاسخ به سؤال پنجم میتوان اينگونه گفت که  55/0درصد از تغییرات متغیر مهارتهای
ارتباطی پاسخ دادن از طريق متغیر مثبت انديشی تبیین میگردد.

بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش به تعیین تأثیر مثبت انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی کتابداران پرداخته
شد .مهارتهای ارتباطی به پنج دسته تقسیم شده و سؤاالت در پنج گروه پرسیده شد .مثبت
انديشی نیز خود مقولهای است که دارای  1مؤلفهی تفکر مثبت روزانه ،خودارزيابی مثبت
فعالیتهای روزانه ،مثبت ارزيابی کردن نظر ديگران از خويش ،انتظارات مثبت از آينده و
خود اعتمادی است بنابراين تأثیر اين  1مؤلفه بر افزايش مهارتهای ارتباطی انتقال پیام و
دريافت پیام کتابداران تعیین گرديد.
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که مثبت انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی
کتابداران تأثیر مثبت دارد بهگونهای که اين تأثیر در افزايش مهارتهای ارتباطی کالمی
 55/6و در ارتباط با مهارتهای غیرکالمی  ،53/2مهارتهای ارتباطی گوش دادن ،52/5
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

مهارتهای ارتباطی پاسخ دادن  ،52/5مهارتهای ارتباطی مشاهده کردن  52/1برآورد شد.
نتايج بیانگر اين مسئله است که تأثیر مثبت انديشی بر افزايش مهارتهای ارتباطی غیرکالمی
بیشتر از ساير مهارتها است.
از سوی ديگر تحلیل نتايج حاصل از بررسی اطالعات جمعیت شناختی جامعهی پژوهش
نیز نشان داد که هرچقدر میزان تحصیالت کتابداران باالتر باشد مثبت انديشی آنها بیشتر
است ،زنان کتابدار بیشتر از مردان مثبت انديش بوده و همچنین در ارتباط با سن جامعهی
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پژوهش نیز گروه سنی  31-30سال مثبت انديش تر از ساير گروههای سنی میباشند .نتايج
پژوهش حاضر با نتايج پژوهش قويدل ،گیلوردی و نوشین فرد ( )5395که نشان داد فکر
مثبت باعث کارآمدی مثبت و بیشتر نیروی شاغل میشود .ازآنجاکه نتايج پژوهش قويدل،
گیلوردی ،نوشین فرد ( )5395نشان داده که افراد مثبت انديشم میتوانند مهارتهای خود را
بهخصوص در کار منعکس کنند ،میتوان نتايج را در ارتقاء سطح کیفی جامعه پژوهش
حاضر نیز به کار بست .در پژوهش حاضر مشخص شد که جامعهی پژوهش ،در پی يافتن و
پیشنهاد روشی است تا شیوه برخورد خود با جامعه مخاطب يا بهره گیر از کتابخانه را سازگار
نموده و بهبود بخشد .لذا اين بخش از يافتهها مکمل يافتههای حیدری ،علی نظری ()5357
و صیادی سرينی ،حجت خواه ( )5391است .اين پژوهش تأيید میکند که با برگزاری
دورههای آموزشی مثبت انديشی ،میتوان سازگاری و ارتباط اجتماعی افراد را بهبود بخشید.
همچنین نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش جزيتی و سلطانی ( )5390در زمینه اهمیت تأثیر
تفکر مثبت بر نیروی کار برای ايجاد روحیهای پويا در افراد در يک راستا قرار دارند.
همچنین نتايج پژوهش ( )Gordeeva & Osin, 2010نیز با نتايج پژوهش حاضر همسويی
دارد .مثبت بودن اين مؤلفهها در افراد يا تالش در جهت بهبود آنها ،به فرد امکان میدهد
تا نسبت به محیط پیرامون خويش نیز نظر مثبتی داشته و زمینه را برای بهبود وضعیت مناسب
محیطی فراهم نمايد .با افزايش و تقويت تفکر مثبت ،توانمندیهای بالقوه کارکنان برای
عملکرد بهت ر و بهینه نیز تقويت میشود .با توجه به اينکه کتابداران در محیطی آرام و علمی
فعالیت میکنند عموماً کمتر به هیجانات منفی دچار میشوند .افزايش توان مثبت نگری
میتواند اثرات عوامل منفی محیطی و هیجانی را در کتابداران کاهش دهد و ويژگیهای
دهد .بديهی است که مديران کتابخانههای عمومی بايد به بهبود وضعیت کاری موجود و
ايجاد انگیزه در کارکنان خود بیشتر توجه کنند .برقراری ارتباط مثبت و سازنده باعث ارائه
بهتر خدمات و درنتیجه افزايش رضايت مراجعین از کتابخانه خواهد شد .يافتههای اين
پژوهش میتواند راه گشای مديران و مسئوالن نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای آموزش
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مثبتی مثل تشريکمساعی ،طراوت و وفاق اجتماعی ،عواطف مثبت و مشارکت را افزايش
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کتابدارانی باشد که با مديريت صحیح و مثبت نگر خود ،باعث ارائهی خدمات هرچه بیشتر
به افراد جامعه میشوند.

پیشنهادها
 .5برگزاری دورههای آموزش مهارتهای ارتباطی برای کتابداران شاغل در کتابخانههای
عمومی کشور در جهت آشنا کردن کتابداران با انواع مهارتهای ارتباطی و بهکارگیری
آنها (هماکنون دورهای تحت عنوان مهارتهای زندگی با موضوعاتی از قبیل کنترل خشم
و هیجانات و غیره در کتابخانهی مرکزی شهر تبريز برگزار میگردد).
 .2برگزاری دورههای آموزشی مثبت انديشی در بین کتابداران کتابخانههای عمومی
بهصورت متمادی
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