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Abstract 

Purpose: Effective library services for children require a wide range of professional skills. Therefore, it is 

important to identify competencies of child librarians. This study has designed and validated a scaling system to 

assess such competencies. According to Tetens’ theory, the personality and the character of the human being is 

composed of five areas. The first three are called internal and the other two are called external realms. Internal 

realms include: 1) ideas and beliefs, 2) feelings, emotions, and 3) wills and desires. External realms include 

speech and action.  

Method: Structural equation modeling and confirmatory factor analysis have been used. To determine the 

content validity of the designed questionnaire, experts and librarians of public libraries were engaged. Purposeful 

sampling was used in this section. Validation was carried out among randomly selected members of public 

library community of Khuzestan province. A researcher-made questionnaire based on Akbari, Shaghaghi, and 

Asnafi (1400) was used to collect data. Internal realms were assigned 44 items and external realms 34 items. 

Data analysis was performed using inferential statistical indicators including structural equation modelling. 

Findings: The factor load of 44 paths was greater than 0.5. The calculated significant numbers were greater than 

1.96 which indicates confirmation of all paths. The results of confirmatory factor analysis of child librarians' 

action requirements model showed that the calculated factor loads for all paths are greater than 0.5. Also, 

calculated significant numbers were greater than 1.96 which indicates confirmation of all paths. Confirmatory 

factor analysis of the instrument showed that the instrument had a good fit, and the combined reliability of all 

factors was higher than 0.90, which indicates the optimal reliability of the instrument. Also, the correlation of the 

scores of the components of the questionnaires is positive and significant, as such indicating the convergent 

validity of the questionnaire. 

Conclusion: Our proposed scale provides a benchmark for recruiting child librarians. Also, it could be employed 

for strengthening and enhancing the secretarial and action skills of child librarians through educational programs. 
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های  کتابخانه کتابداران کودکهای کنشی  و بایستگی مَنِشی  های ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی

 عمومی

 3زاده یشهناز خادم ،2بازیار پریا ،1یرستم یکوهمنصور 
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 دهیچک

 یبدرا  یاسد یمق ،پدووهش  نید در ا .کتابدداران اسدت   یا هحرف یها تیاز صالح یکودکان مستلزم وجود طیف وسیع یثر براؤم یاکتابخانهخدمات  :هدف

و مدنش هدر    تیتتنس، شخصد  ةیشده است. براساس نظر یابیبارو اعت یطراح یعموم یها کتابداران کودک کتابخانه یهایستگیو با هایستگیسنجش شا

و باورهدا،   دید عقا (1: شامل ی. سه ساحت دروناند دهینام یرونیو دو ساحت آخر را ب یدرون راسه ساحت اول . شده است لیاز پنج ساحت تشک یانسان

 .  است کردار ساحت و گفتار ساحتشامل  یرونیب ساحت دو. ستها اراده و خواست (3 و جاناتیاحساسات، عواطف و ه( 2

 ساختهمحقق مةنا سشپراز  ها داده یورآدرگ یبرا استفاده شده است. یدییعامل تأ لیاز تحل و یساختار معادالت یساز مدلاز  پووهش نیا در: روش

 نامةپرسش یمحتوا ییروا نییتعمنظور  بهتعلق گرفت.  هیگو 34 ،یروند تحدو سا به و هیگو 44 ،یدرون تحسا سه به .شد استفاده پووهش از برگرفته

 خوزستان استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران انیرا از م شانیا. میبرد بهره یعموم یها کتابخانه متخصص کتابداران و متخصصان یاری از ساخته محقق

 آمار یها شاخص از استفاده با  ها داده لیوتحلهیتجز. میکردساده استفاده  یتصادف یریگنمونهاز  نامه پرسش عیتوز یبرا. میدیبرگز هدفمند صورت به

 . شد انجام یساختار معادالت مدل شامل یاستنباط

شده بزرگمحاسبه یمعنادار یعددها .است 5/0تر از بزرگ ریمس 44 یعامل که بار داد نشانکتابداران کودک  یمَنِش یهایستگیبرازش مدل شا :ها افتهی

 یعامل یکه بارها دادنشان  کودک کتابداران یکنش یها یستگیبا مدل یدییتأ یعامل لیتحل جینتا .سترهایمس یتمام دییتأ ةدهندنشانکه  ودب 69/1تر از 

. سترهایمس یتمام دییتأ ةدهندنشان زین نی. ااست 69/1تر از شده بزرگمحاسبه یمعنادار یو عددها 5/0تر از بزرگ ،رهایمس یتمام یشده برا محاسبه

 ییایپا انگرینما 60/0 از عوامل همة یبیترک ییایپا باالتربودن. است برخوردار مطلوب برازش از ابزار داد نشان شدهساخته ابزار یدییتأ عامل لیحلت

 .بودنامه  پرسشدهندة روایی همگرای نشانها   نامه شسپر یها مؤلفه یها هنمر یستگب هم بودنمثبت و معنادار .بود ابزار مطلوب

 یارتقا و تیتقو یبرا یشاخص حال نیدرع .کند یم ارائهجذب و استخدام کتابدار بخش کودک  یبرا یاریمعما  یشنهادیپ اسیمق :یریگ جهینت

  .بود خواهد یآموزش یها برنامه قیطر از کودک کتابداران یو کنش یمنش یها یتوانمند

 اسیمق ،یکنش یها یستگیبا ،یمنش یها یستگیشا کتابدار، ،یعموم یها کتابخانه :ها دواژهیکل

 یپووهش :مقاله نوع
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 ه مقدم

را برآورده  یمختلف اجتماع یها متنوع گروه یازهایبتوانند ن بایدجامعه  یدر فضا ثرؤم حضور یبراعمومی های  کتابخانه

. هستندکه به استفاده از فضاهایی مثل کتابخانه و خدمات آن نیاز دارد، کودکان و نوجوانان  هایی گروهسازند. یکی از 

 های عمومی هدهد. کتابخانهای سنی مختلف را تحت پوشش قرار میهای عمومی، گروه ههای کودک و نوجوان کتابخان بخش

دهند. والدین کودکان خود  با لذت خواندن ارائه میکودکان  کردنهای اوقات فراغت را در راستای آشنا هاست که برنامه مدت 

 آغازرا  یریپذ اجتماع ندیافر کار نیفرستند که هم اوقات فراغتشان پر شود و هم با ا یم  های عمومی را با این هدف به کتابخانه

بخشی  درحکم 1ای برای کودکان خدمات کتابخانه (. انجمن2008Burger ,) رندیرا فراگ هیاول یسوادآموز یهاکرده و مهارت

بهترین  ةشایستنیازمند و  ،هایشان نظر از شرایط و ویوگی صرف ،کودکان ةهمکند که  از انجمن کتابداران آمریکا بیان می

 ةاندازهایشان در سراسر جهان به  کودکان و خانواده ای برای کودکان و نوجوانان هرگز برای ها هستند. خدمات کتابخانه فرصت

العمر و های یادگیری مادام دسترسی به دانش و میراث فرهنگی جهان و همچنین مهارتزیرا  ؛امروز مهم نبوده است

را به العمر و سوادآموزی های یادگیری مادام مهارت کودک باکیفیتْ های شده است. کتابخانه تبدیل سوادآموزی، به اولویت

به  دائمخود کمک کنند. این مسئله مستلزم این است که  ةجامعد که به نساز یها را قادر م و آن دهند میکودکان آموزش 

 یو فرهنگ  یسرگرم یازهایبه ن نیو همچن د دهد یدر مواجهه با دانش و اطالعات رخ م د که در جامعه یروزافزونتغییرات 

  (.Gill, 2001کودکان پاسخ داده شود )

 نیبهتر ةارائارتباط با کودکان و  یکتابداران در برقرار یهاییها و تواناکودکان مستلزم مهارت یمؤثر برا یاخدمات کتابخانه

که  یعنوان فرد نقش کتابدار کودک به ان،یم نی. در ااستکنندگان بخش کودک استفاده ریسا و نیوالد کودک، به خدمات

 یدهنده که ارائه ،کودک کتابدار. ابدی یت میاهم شیازپ شیب است وابسته او به کودک بخش و کتابخانه یعملکرد تیموفق

طیف متنوعی از  بایدبنابراین کتابداران کودک  ؛نیازهای متفاوت کودکان آگاهی داشته باشداز خدمات به کاربران است، باید 

  ارتباط با کودک را داشته باشند. برایهای الزم  ها و شایستگی مهارت

، از نظریات یوهانس نیکوالس ته باشداشالزم را دهای  صالحیتخود  فةبرای فعالیت در حر بایدازآنجاکه کتابدار کودک نیز 

 اریکه بر بس یآلمان لسوفیم(، ف1003-1339تتنس ) کوالسین وهانسی»چارچوب نظری پووهش استفاده شد. درحکم  2تنتس

شرح را در نظر  نیبد زیشود، سه ساحت )بُعد( متما یم دهیآنچه ذهن )نفس( انسان نام یاثر گذاشت، برا 3امانوئل کانت یاز آرا

و  5(جاناتیو ه احساسات)شامل عواطف،  ی، ساحت عاطف4(دی)شامل باورها، عقا یمعرفت ای یشگانیگرفته است: ساحت اند

 هوارد نشد یا خدشه ،یهای ذهن درباره ساحت ی. از زمان تتنس تاکنون، بر نظر و9ها( هها و اراد )شامل خواست یساحت اراد

 (.1309 ان،یملک) «استشناسان معاصر  ذهن و روان لسوفانیهمچنان مورد توافق ف زیاو تا روزگار ما ن دگاهیو د

های درونی و دو  تشکیل شده است که سه ساحت اول را ساحتهر انسانی از پنج ساحت  تتنس، شخصیت ةنظریبراساس 

آن است که ما در  سبب به ،جانشین داریم یهمتا و بای بی ههریک از ما جنب نکهی. ادننام میهای بیرونی  ساحت آخر را ساحت

 ند از:ا داریم. سه ساحت درونی عبارت تفاوتاین پنج ساحت با یکدیگر 

  غیره؛ها و  ها، برآوردها، استدالل ها، تخمین ها، حدس ها، شک ها، ظن یقینساحت عقاید و باورها:  (1

ها،  هنگرانی و دغدغ ها، آرامش، تشویش، دل یدشمن ها، ها، دوستی ها، نفرت ساحت احساسات، عواطف و هیجانات: عشق (2

  ؛ها ها، وحشت ها، ترس ها، خشنودی ها، خشم هها، اندو ها، شادی امیدها، ناامیدی

 ؛ای انسانه ها، مقاصد و مطلوب ها، انگیزه ها: اهداف، آرمان تساحت اراده و خواس (3

 ؛. ساحت کردار2 ؛. ساحت گفتار1ند از: ا عبارت که های بیرونی ساحت( 4

                                                      
1
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مگر از طریق دو ساحت بیرونی. اما  ؛کس از آن خبر ندارد های درونی فقط بر خود فرد معلوم است و هیچ ساحت( 5

جز  هب اند منطبقدیگر یکهای درونی و بیرونی بر  حیوانات ساحت  بیرونی برای مخاطبان آشکار است. در تمامیهای  ساحت

  (.1306 ان،یملک)کند  یینماوارونهتواند  انسان که تنها حیوانی است که می

عد معرفتی انسان در تحقیق دهد. منظور از بُ را تشکیل می  آدمیی عقالنی و شناختی روان  جنبه ،شایستگی در عقاید و باورها

شناسان بحث و بررسی شده است. بر این  امور عقالنی، شناختی و ذهنی است که در نزد فیلسوفان و روان همةرو،  پیشِ

ی، کلی، ئو ادراک جز اساس، عالوه بر مباحث مربوط به باور و ادراک شامل اعتقاد، علم، یقین، اطمینان، ظن، شک، وهم، جهل

)جوانحی(  یا افعال قلبی و درونی حاالت و همة غیره،حسی، عقلی، حصولی، حضوری )وحی، الهام، رویا و علم لدنی( و 

 (.1360زاده،سراج) ردیگ یمدربر  نیز است، مربوط معرفت، افکار و اندیشه و یا عقل و ذهن انسان ةنوعی به حوز بهکه  ،انسان

 ،شناسی و ادبیات کودک دانش روانند از: ا عبارت های کتابدار کودک باورها و دانش ی هها در مقول ترین مؤلفه مرجح

 (.1366 همکاران، و سیبار یاکبر)کودک باور به حقوق ، درک حساسیت کودک، گرایی دهی به جمع اولویت

دیگر،   عبارت  ، انسان با تأثرات، انفعاالت و احساسات روان خود سروکار دارد. بهشایستگی در احساسات و عواطف بعددر 

ها و «ینداخوش»طور مجموع  های انسانی و همین«درد»ها و «لذت»که در انسان وجود دارد و هرآنچه به « انفعالی»هر حالت 

های نفسانی همچون محبت، عشق، دوستی،  بنابراین حالت ؛گیرند بعد قرار میشود، در این  های انسانی مربوط می«ینداناخوش»

 ،یمانیپش اضطراب، خشم، نه،یک نفرت، ،یدشمنطور ترس، غم،  امید، شادی، آرامش، اعتماد، رضایت، غیرت، عزت و همین

ها مؤلفه نیترمرجح (.1360 زاده، سراج) اند انسان یجزو بُعد عاطف یهمگ ،یتینارضا ،یدیناام ،یاعتماد یب ذلت، حسد، شرم،

 ةیروح ،شوق به کار با کودک شادبودن، ،آرامش روان اند از: عبارت کودک کتابدار جاناتیاحساسات، عواطف و ه ی هدر مقول

 .(1366 همکاران، و سیبار یاکبر) یگزارخدمت

یا نامطلوب است قرار « مطلوب»، هرآنچه پدیدآمدنش برای روان انسان ها مقاصد و خواسته ،ها شایستگی در اراده در بعد

ها، آرزوها،  هخواستی افعال نفسانی )ارادی و غیرارادی( شامل  این اساس، بعد ارادی در معنای گسترده و عام، همه گیرد. بر می

دهد یم یافعال آگاهانه را در قلمرو خود جا یاراد یطور مبادنیهمها و میها، تصمها و مقاصد، عزمتیها، نلیم

 کار به لیم ،یختگیخودانگ ،اراده به در دسترس بودن ،کودک کتابدار الیام ی هها در مقولمؤلفه نیترمرجح (.1360زاده، سراج)

 .(1366 همکاران، و سیبار یاکبر) است طیمح در رییتغرغبت به  و همچنین ،هاخانواده با

ترین و  هاست و ارتباط حضوری همچنان طبیعی غالب برقراری ارتباط در کتابخانه ی چهره، شیوه به از دیرباز ارتباط چهره

 وهیو به ،یارتباط یهاما در استفاده از مهارت ییآن به توانا یاست. اما کارآمد یارتباط یهاوهیش نیکارآمدترمعموالً یکی از 

 اند از: عبارت گفتار کتابدار کودک ی هها در مقولمؤلفه نیترمرجح (.1363 ر،افشا)دارد  یفرد بستگ یگفتار یهامهارت

 (.1366 ،همکاران و سیبار یاکبر) یسازشبکه ییتواناو  ،قدرت اقناع و استدالل ،یمهارت ارتباط ،یکالم یآهنگ خوش

ها در  ترین مؤلفه مرجح شود. منظور افعال و کردار افراد است که با اعمالشان برای مخاطب آشکار میشایستگی در رفتار 

توانایی در ، نفر  به نفرمهارت آموزش ، شناختی های کتاب مهارت، توانایی فضاسازی اد از: عبارت کردار کتابدار کودک ی همقول

 .(1366 همکاران، و سیبار یاکبر)نظم آراستگی و 

اهداف و مقاصد استفاده شده  فیو تعر یاحرفه شرفتیپ میکمک به ترس یبرا ،یاحرفه یهااز گروه یاریدر بس یستگیشا

که  کنند یم یبند را گروه ییرفتارها و ها ییها، توانا ، مهارتها از دانش یا مجموعه یبه طور کل ،حرفه ره یها یستگیاست. شا

 ت،یشرح موقع ،یشغل یها یآگه ةتوسعو  یطراح یتوانند برا یها م یستگی. شاکنندو به آن کمک  فیرا تعر شانعملکرد

 ,Canadian Association of Research Librariesعملکرد استفاده شوند ) یابیارز یهاو برنامه یآموزش یهابرنامه

دانش، مهارت  نیشده است. ا لیها تشکها و نگرشاز دانش، مهارت ها یستگیشا ،(1605) 1نگیک و تیفیگرگفتة   هب. (2010

 ایدانش به داشتن اطالعات، دانستن، درک  .مرتبط است یعملکرد کار قیمؤثر از طر یاست که به رفتارها یکل ینگرش ای

                                                      
1
. Griffiths & King 
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 کردیمؤثر دانش است. نگرش به رو یریبه کارگ ییتوانا مهارتْاشاره دارد.  یکار جامانی  نحوه ای یکس ،یزیبا چ ییآشنا

  (.Chaudhry & Yeen, 2001) اشاره دارد تیموقع کیفرد به  یعاطف ای یذهن

ویوه کتابداران کودک و  هکتابداران و بعملکرد مؤثر  یبرا الزم یها یستگیها و شا مهارت ،مطالعات گذشتهپووهشگران در 

 در مطالعاتی به ارائه اند. کرده یبررس را مختلف یها دگاهیاز د شده ییشناسا یستگیشا ایهر مهارت  ینسب تیو اهم نوجوان

 ,Bronstein & Nebenzahl ؛Bronstein, 2011) استپرداخته شده  LISمختلف  یها در حوزه ها یستگیها و شا مهارت

2020.)  

های  مفصلی از شایستگی فهرستکودکان  برای ، های عمومی کتابخانهخدمات از جمله انجمن  ،یالملل نیب یها سازمان همچنین

 کایآمر یها ، انجمن کتابخانه2006در سال . تواند معیار ارزیابی کتابداران کودک باشد ارائه داده که میکتابداران کودک را 

سند هشت  نی. ابیان شده بود رسانی علم کتابداری و اطالع یاصل یها یستگیها و شا مهارت ،را منتشر کرد که در آن یسند

( دانش و 4 ؛شده دانش و اطالعات ثبت یده ( سازمان3 ؛یاطالعات( منابع 2 ؛حرفه ی( مبان1: ه استرا مشخص کرد تیصالح

 American) تیری( مد0و  مادام العمر یریادگی( آموزش مداوم و 3 ق؛ی( تحق9( مرجع و خدمات کاربر؛ 5 ؛یفن یها مهارت

Library Association, 2009.) حرفه در  نیدر ا عیسر راتییمطالعه نشان داد که، صرف نظر از تغ نیحاصل از ا یشناس گونه

 یابیو باز یده مربوط به سازمان یسنت یها مهارت یعنیاند ) حرفه بوده نیا ةهستکه در  ییها گذشته، مهارت یها هده

 اند همچنان مرتبط ،تیوب سا تیریمانند توسعه و مد ،نیآنال یهاطیمرتبط با مح ةورانافنّ یها اطالعات(، در کنار مهارت

(Bronstein & Nebenzahl, 2011 .) 

 ییشناسا یتوان برایها میستگیشا نیا از به این نتیجه رسید کهو  را بررسی کرد کتابداران یهایوگیو (1633) 1لندکلهمک

 یکتابداران استفاده کرد. فهرست یهایوگیو ریها و ساییها، توانا، مهارتدانش یابیدر محل کار و ارز از عملکرد ییسطح باال

که  ،یتالیجیبه اطالعات در عصر د یدسترس ةارائدر  کتابداران کودک یها نقش یبرا یضرور یها یستگیها و شا از مهارت

های تخصصی الزم  دانش و مهارت ،والتربه باور  (.Hamada & Stravridi, 2014) ندکرداست، ارائه  رییسرعت درحال تغ به

های مخاطب؛  : دانش شناخت گروهاند از عبارتکند،  که به موفقیت ایشان در این شغل کمک می ،برای کتابداران کودک

ریزی شامل حمایت،  های برنامه سازی؛ مهارت مواد و مجموعه ی ههای ارتباطی؛ توسع های مدیریت و رهبری؛ مهارت مهارت

دانش و  نیز کودکان  های عمومی ای. انجمن کتابخانه حرفه ةتوسعبودن و  ای های حرفه ترسازی؛ مها هو شبک  روابط عمومی

انتخاب کتابدار کودک: براساس »با عنوان  یدر پووهش لمازیی(. Walter, 2001) کندیمرا مطرح  گوناگونیهای  مهارت

 کرده است یو معرف ییانتخاب کتابدار کودک شناسا یبرا یاحرفه اریمع چهارده «دیمدل جد کیبه عنوان  یوزن نیانگیم

(Yilmaz, 2014). کتابداران را در سه سطح  یها یستگیشا الگو نیکتابدار کودک ارائه داد که در ا یستگیشا الگوی پنگ

 و سیبار یاکبر .)Peng, 2019) کرد فیتوص یشخص یهایوگیو و یعموم مهارت و دانش ،یدانش و مهارت تخصص

 .اند کرده بندی بررسی و اولویترا کتابداران کودک  یرونیو ب یدرون یهایوگیونیز در پووهش خود،  (1366) همکاران

هایی را برای  منظور توانمندسازی کتابداران کودک، شایستگی به ،شده در سطح جهانی های شناخته   گرچه پووهشگران و انجمن

با توجه به  ،رسد که در هر کشوری   ها وجود نداشته و به نظر می اند، اما مکانیسمی برای اجرای آن کتابداران کودک معرفی کرده

ها بازنگری و با توجه به  خاص هر منطقه، الزم است که این شایستگی فنّاوریهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و  تفاوت

 ییها( و سازمان2006) 2کودکان یبرا یاکتابخانه خدمات انجمن یها  تالش رغم بهاما  .شوندمعرفی و ارائه  ،شرایط هر کشور

های کتابداران کودک تهیه نشده  یها و شایستگ برای سنجش ویوگی یاسیمق تاکنون ،3کودک کتابداران انجمنو  فالیاچون 

 ،های کنشی کتابداران بخش کودک شی و بایستگینِهای مَ شایستگی بررسیپووهش حاضر برآن است با  ،رو است. ازاین

 کند؛هایی ارائه  شاخص د های منشی و کنشی خاصی باشند که باید واجد خصیصه د استخدام این کتابداران ةمسئلبرای  نخست

 و یمنش های شایستگی یارتقا و تیتقو با هدف کودک بخش موجود کتابداران یآموزش یها برنامه یبرا یشاخصسپس 
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هدف پووهش  نیبنابرا کند؛پووهش در این حوزه فراهم  برایابزاری مناسب  ،. در عین حالکندارائه  یکنش های بایستگی

 است.  کتابداران کودک های کنشی و بایستگی های منشی ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی ،حاضر

 پژوهش روش
سازی  مدل از ،ها توصیفی است. در این پووهش گردآوری داده ةشیوروش پووهش حاضر از حیث هدف کابردی و از نظر 

 از شده یطراح ةنام پرسش ییمحتوا ییروا نییتعمنظور  به است. استفاده شده تأییدی از تحلیل عامل معادالت ساختاری و

هدفمند بوده  یریگ نمونه ،بخش نیدر ا یریگنمونه روشاستفاده شد.  یعموم یها کتابخانه متخصص کتابداران و متخصصان

 در یدکتر مدرکداشتن ی، عموم یها کتابخانه ةحوز در پووهش یسابقهبوده است:  یارهایمعاین  اساسانتخاب افراد براست. 

 ةحوز، دارای سوابق پووهش در دانشگاه یعلم تئیه در تیعضوشناسی،  و روان ی، فلسفهشناس دانش و اطالعات علم ةرشت

 30پووهش،  ةنام پرسش یصور ییروا نییتعمنظور  به ی. همچنینعموم یها در کتابخانه یتیریپست مد ایو  کودک و نوجوان

 . شدند انتخابدر دسترس  یصورت تصادف بهاستان خوزستان  یعموم یهاکتابداران کتابخانهنفر از 

طبق  .بودند خوزستان استان یعموم یهاکتابخانه کتابداران ،پووهش ةشد ساختهاعتباریابی ابزار  بخش در پووهش ةجامع

تعداد کتابداران با پست سازمانی کتابدار در استان  گرفته شد، های عمومی استان خوزستانکل کتابخانه ةاز ادار که یاستعالم

نفر و  5 کم دست ،ازای هر پارامتر در یک ابزار پووهشی به ،براساس نظر کالین برای تحلیل عامل تأییدی .ندنفر 305خوزستان 

بنابراین برای برآورد حجم نمونه در ؛ ( ,2016Kline) است  دهنده پیشنهاد کرده پاسخ در نقشنفر را  20به صورت مطلوب 

 260تعداد افراد نمونه در این پووهش  ،گرفتن تعداد پارامترهای ابزار پووهشرو درنظ (2019) نیکالاستناد به ی با بخش کمّ

 دریافت شده تحلیل شد.  ةنام پرسش 250ها براساس دادهتوزیع شد و تحلیل  260 میاننامه  پرسش. ندنفر انتخاب شد

اکبری باریس و همکاران ( طراحی شده است. 1366) همکاران و سیبار یاکبر براساس پووهش ،پووهش حاضر ةنام پرسش

های مَنِشی و  شایستگی ،که شامل تحلیل متون داخلی و خارجی و مصاحبه باخبرگان بوده است ،در پووهش خود (1366)

؛ های کنشی کتابداران کودک را ذیل مقوالت پنجگانه و با استفاده از روش تحلیل مضامین استخراج کرده است بایستگی

بود، این پووهش در امتداد  در نظر گرفتهها  حیتازآنجاکه این پووهش مبنای بسیار مناسب و علمی را برای این صال بنابراین

 ( انجام شده است. 1366) و همکاران پووهش اکبری باریس

های  شایستگی ةاولی ةنام پرسشاولیه طراحی شد. برای تعیین روایی  ةنام پرسشاین پووهش،  ةشد استخراجهای  لفهؤمبراساس 

 ةدربارها خواسته شد تا  متخصص قرار گرفت و از آن 21در اختیار نامه  پرسشکودک، کتابداران های کنشی  مَنِشی و بایستگی

از  ،ها برای تعیین روایی محتوا نامه آوری پرسش اعالم کنند. پس از جمع 4تا  1صورت اعداد  بههر گویه اظهار نظر خود را 

 et al.Halek ,) شودیممحاسبه استفاده شد. این شاخص در دو سطح گویه و سازه  CVI شاخص روایی محتوا موسوم به

2017). CVI-I دادند به کل  3 و 4 ةنمر هیبه گو که افراد متخصص نسبتاست و برابر  هیگو ییمحتوا ییروا شاخص

 3/0 رِیز ریمقاد البته که دریگب دربر را 1 تا 0 نیب اعداد تواند یم شاخص نیا. اندکرده یبررس را هیگو که است یصانمتخص

 شاخص S-CVI و اندقبول قابل 36/0 یباال ریمقاد و یبازنگر به اجیاحت 36/0 تا 3/0 نیب ریمقاد ه،یگو ردشدن باعث

 کل تعداد به و جمع هم با را اسیمق هر به مربوط یهاهیگو یها I-CVI آن محاسبة یبرا که است( اسیمق) سازه ییمحتوا

 از (. ,.2015Zamanzadeh et al) است مطلوب اسیمق هر یبرا 6/0 یباال ریمقاد که کنند یم میتقس اسیمق آن در هاهیگو

ها از گویه بنابراین است؛ بوده 3/0کمتر از  شان ییمحتوا ییشاخص روا ،یمَنِش یها یستگیبه شا گویه مربوط 12 ،هیگو 92

های  گویه مربوط به بایستگی 45داشتند نیز اصالح شدند. همچنین از  36/0تا  3/0که شاخص بین  یهای و گویه حذف شدند

نیز برای  S-CVIها حذف شدند. همچنین شاخص  از گویه بنابراین ؛بود 3/0گویه کمتر از  11کنشی، شاخص روایی محتوایی 

مناسب  ةسازدست آمد که نشان از روایی  هب 62/0های کنشی  بایستگینامه  پرسشبرای  و 61/0شایستگی منشی نامه  پرسش

 مقیاس است. 

 30در اختیار نامه  پرسش ،تأثیر استفاده شده است. به این منظور ةشده از نمر ساخته ةنام پرسشبرای بررسی روایی صوری 

ها  گویه ةتأثیر هم ةنمراظهار نظر کنند. نامه  پرسشهای عمومی قرار گرفت تا درمورد روایی صوری  کتابدار کودک کتابخانه

درنهایت مقیاس های مَنِشی کتابداران کودک است.  شایستگیة نام پرسشروایی ظاهری  ةدهند که نشان است 5/1باالتر از 
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ساخته شد. همچنین مقیاس  بود، گویه 50عامل و  3که شامل  ،کودککتابداران های مَنِشی  شایستگی برایشده  ساخته

های  عامل 1ساخته شد. جدول  بود، گویه 34عامل و  2که شامل  ،کودککتابداران های کنشی  بایستگی برایشده  ساخته

های مربوط به هر عامل نمایش  کودک را به همراه گویهکتابداران های  های مَنِشی و بایستگی مقیاس شایستگی با شده سنجش

 دهد. می

 عامل هر به مربوط یها هیگو همراه به رانیا کودک کتابداران یمَنِش یها یستگیشا ةنام پرسش یها عامل -1 جدول

 نامه های مربوط در پرسش گویه ةشمار عامل سازه

 های منشی شایستگی

 23تا  1 باورها

 33تا  24 ها احساسات و هیجان

 50تا  30 ها امیال و اراده

 های کنشی بایستگی
 13تا  1 گفتار

 34تا  10 رفتار

  

 یرهایمتغ یکل روابط یبرا یساختار معادالت یابیمدل یها روش از ،شده ساخته ةنام پرسشاعتباریابی  منظور بهدر ادامه 

است تحلیل در این بخش با استفاده  گفتنی .شد استفاده است، یبرازندگ مختلف یها شاخص از یبیترککه  ،درونزاد و برونزاد

 انجام شده است.  24فزار ایموس ویراست  افزار اکسل و نرم از نرم

 های مَنِشی کتابداران کودک شایستگی تحلیل عامل تأییدی

 اول، یها هیگو یبار عامل جز هبشود،  گونه که مالحظه می همانداده شده است.  نشان رهایمس همة یعامل یبارها ،1 نمودار در

 . است 5/0تر از  بارعاملی سایر مسیرها بزرگ د بوده است 5/0که کمتر از د  هشتم و ششم پنجم، سوم، دوم،

 
 کتابداران کودک در حالت عدد استاندارد یمَنِش یهایستگیمدل شا -1نمودار 
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مسیرهای بار عاملی  ،2نمودار  حذف شدند. در های اول، دوم، سوم، پنجم، ششم و هشتم گویهدوم برازش مدل،  ةمرحلدر 

 نمایش داده شده است. مدل دوباره برازش شده ها و گویه

 
 (ها هیگو حذف از بعد) استاندارد عدد حالت در کودک کتابداران یمَنِش یهایستگیشا مدل -2 نمودار

 

 44عاملی  شود که بار مشاهده می ،2های مَنِشی کتابداران کودک در نمودار  با توجه به نتایج حاصل از برازش مدل شایستگی

ییدی أنتایج تحلیل عاملی ت .شود میتوان نتیجه گرفت که مدل تحلیل عاملی تأیید  بنابراین می است؛ 5/0تر از  مسیر بزرگ

دهند که  نشان می ،های مَنِشی کتابداران کودک و برگرفته از برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی شایستگی 2مندرج در جدول 

 69/1تر از  شده بزرگ مچنین عددهای معناداری محاسبهو ه 5/0تر از  شده برای تمامی مسیرها بزرگ بارهای عاملی محاسبه

نهایی هستیم. در ادامه به  ةگوی 44شاهد حضور  ،بنابراین در مقیاس نهایی تأیید تمامی مسیرها هستند. ةدهند  نشانکه  است

 پرداخته شده است.  های مَنِشی کتابداران کودک های برازش مدل شایستگیبررسی شاخص

 کودک کتابداران یمَنِش یها یستگیشا مدل برازش ةشد محاسبه یها شاخص. 3 جدول

 شاخص

 

مقدار محاسبه شده در  شاخص

 دامنه قابل قبول یمعادل فارس یعالمت اختصاص پژوهش حاضر

 تطبیقی )نسبی(

NFI  635/0 >00/0 برازندگی ةشد نرمشاخص 

CFI 643/0 و بیشتر 60/0 شاخص برازش تطبیقی 

RFI  649/0 و بیشتر 60/0 برازندگی فزایندهشاخص 

χ
 

  
⁄  934/1 3کمتر از  مجذور کای نسبی 

 092/0 0-00/0 میانگین مربعات تقریب ةریش RMSEA مقتصد

 مطلق
GFI 632/0 1نزدیک  شاخص نیکویی برازش 

AGFI 611/0 1نزدیک  شده شاخص نیکویی برازش اصالح 

Chi-Square 90/50 نمونهوابسته به حجم  کای دو 
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کتابداران کودک نسبت  یمَنِش یها یستگیدر مدل شا یبرازندگ یهاآمده است، با توجه به شاخص 3گونه که در جدول همان

 ییکوی، شاخص ن632/0( برابر GFI) برازش ییکوی(، شاخص ن3)مالک کمتر از  934/1برابر  یآزاد ی به درجه یمجذور کا

 یشیافزا ی، شاخص برازندگ649/0( برابر RFI) یا سهیمقا ی، شاخص برازندگ611/0 ( برابرAGFI) افتهی لیتعد برازش

(CFI برابر )مجذورات نیانگیم بیتقر یخطا شةیرو  643/0 (RMSEA برابر )ییدهد مدل نهایکه نشان م است 092/0 

در مدل در سطح  رهایمتغ نیروابط موجود ب ی همه نیبرخوردار است. همچن یمناسب یاز برازندگ ،اصالح به ازیبدون ن

05/0>P  استمعنادار. 

 کتابداران کودک یکنش یها یستگیبا یدییتأ عامل لیتحل

 یکُنِش یهایستگیحاصل از برازش مدل با جیداده شده است. با توجه به نتا نشان رهایمس همة یعامل یبارها ،3 نمودار در

 دییتأ یعامل لیگرفت که مدل تحل جهیتوان نتیم نیبنابرا است؛ 5/0تر از بزرگ رهایمس یتمام یبارعامل ،کتابداران کودک

 .شود یم

 
 استاندارد عدد حالت در کودک کتابداران یکُنِش یهایستگیبا مدل -3 نمودار

 

از تر بزرگ رهایمس یتمام یمحاسبه شده برا یعامل یدهند که بارهاینشان م 4مندرج در جدول  یدییتأ یعامل لیتحل جینتا

در ادامه  .شوند یم دییتأ را رهایمس یتمام نیبنابرا است؛ 69/1تر از شده بزرگمحاسبه یمعنادار یعددها نیو همچن 5/0

  شده است.بررسی  های کُنِشی کتابداران کودک های برازش مدل بایستگی شاخص

 کودک کتابداران یکُنِش یهایستگیبا مدل برازش ةشد محاسبه یهاشاخص -4 جدول

 شاخص
شده در  مقدار محاسبه شاخص

 قابل قبول ةدامن معادل فارسی عالمت اختصاصی پووهش حاضر

تطبیقی 

 )نسبی(

NFI  633/0 >00/0 برازندگی ةشد نرمشاخص 

CFI 640/0 و بیشتر 60/0 شاخص برازش تطبیقی 

RFI 634/0 و بیشتر 60/0 شاخص برازندگی فزاینده 
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 شاخص
شده در  مقدار محاسبه شاخص

 قابل قبول ةدامن معادل فارسی عالمت اختصاصی پووهش حاضر

χ
 

  
⁄  04/1 3کمتر از  مجذور کای نسبی 

 041/0 0-00/0 میانگین مربعات تقریب ةریش RMSEA مقتصد

 مطلق
GFI 619/0 1نزدیک  شاخص نیکویی برازش 

AGFI 030/0 1نزدیک  شده شاخص نیکویی برازش اصالح 

Chi-Square 40/10 وابسته به حجم نمونه کای دو 

 

های کُنِشی کتابداران کودک، نسبت مجذور  عاملی تأییدی بایستگیهای برازندگی تحلیل  ، با توجه به شاخص4جدول  براساس

، شاخص نیکویی برازش 619/0( برابر GFI(، شاخص نیکویی برازش )3)مالک کمتر از  04/1ی آزادی برابر  کای به درجه

( برابر CFIیشی )، شاخص برازندگی افزا634/0( برابر RFIای ) ، شاخص برازندگی مقایسه030/0( برابر AGFIیافته ) تعدیل

دهد مدل نهایی بدون نیاز به  که نشان می است 041/0( برابر RMSEAخطای تقریب میانگین مجذورات ) ةریشو  640/0

 .استمعنادار  P<05/0روابط موجود بین متغیرها در مدل در سطح  ةهماصالح از برازندگی مناسبی برخوردار است. همچنین 

 از ،آن های مقیاس خرده از یک و هنامه  پرسش پایایی ضریب بررسیمنظور  به نامه پرسش عاملی ساختار شدن مشخص از بعد

 نتایج که شد محاسبه نیز بازآزمایی روش به پایایی ها آزمودنی از ،پووهش ةجامع در همچنین شد. استفاده کرونباخ آلفای روش

 .است ارائه شده 5 جدول در آن

 نامهپرسش یبیترک پایایی ضرایب -5 جدول

 (CRپایایی ترکیبی ) مقیاس نامهپرسش

 های مَنِشی کتابداران کودک شایستگی

 624/0 باورها

 625/0 احساسات و عواطف

 632/0 ها امیال و اراده

 های کُنِشی کتابداران کودک بایستگی
 642/0 گفتار

 656/0 رفتار

 

های مَنِشی کتابداران کودک و  های شایستگی نامه پرسشهای  ، ضریب پایایی ترکیبی برای هریک از مؤلفه5براساس جدول 

 در ادامه .استپووهش  مقیاسپایایی  ةدهند نشانمحاسبه شده است. که  3/0کُنِشی کتابداران کودک بیشتر از  های بایستگی

ارائه شده  9در جدول  وها محاسبه شده است  نامه بستگی بین نمرات پرسش نامه، هم پرسش یبررسی روایی همگرامنظور  به

نتایج نشان داد بین  .بودن استفاده شد بودن رابطه بین متغیرها از آزمون خطی بررسی خطیمنظور  به است. شایان ذکر است

 .متغیرها رابطة خطی وجود دارد

 نامهپرسش یهمگرا روایی به مربوط جینتا -6 جدول

 رفتار گفتار ها امیال و اراده احساسات و عواطف باورها مقیاس

 **345/0 **339/0 **334/0 **336/0 1 باورها

 **020/0 **306/0 **046/0 1  احساسات و عواطف

 **056/0 **044/0 1   ها امیال و اراده

 **603/0 1    گفتار

 1     رفتار

**: P<0.001 
 

دهندة روایی  است که نشانها مثبت و معنادار  نامه های پرسش بستگی نمرات مؤلفه هم ،شود مشاهده می 9 جدول درچنانچه 

 است.نامه  پرسشهمگرای 
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 گیری نتیجه
درنهایت  .است کتابداران کودکی شهای کن و بایستگیهای مَنِشی  یمقیاس شایستگ هدف این پووهش ساخت و اعتباریابی

ی کُنِشی کتابداران ها ها و مقیاس بایستگی و امیال و اراده ؛احساسات و عواطف ؛با سه بعد باورها های منشی مقیاس شایستگی

تتنس، شخصیت و منش هر انسان از پنج  ةنظریبراساس  همچنینساخت و اعتباریابی شد. کودک با دو بعد گفتار و رفتار 

اند. سه  های بیرونی نامیدههای درونی و دو ساحت آخر را ساحت ساحت تشکیل شده است که سه ساحت اول را ساحت

 یرونیب ساحت دو و ستها خواستو اراده و ، احساسات، عواطف و هیجانات؛ رهاساحت درونی شامل ساحت عقاید و باو

شده اشاره داشته  های شناخته این پووهش نیز بر این نظریه و ساحتهای  که یافتهاست ساحت گفتار و ساحت کردار  شامل

 لمازی، (2016) پنگ ،(1366ن )اهمکار و سیبار یاکبر پووهششده در  های شناسایی صالحیتبا این مقیاس های مؤلفهاست. 

 راستاست.  هم (2020) نبنزاهل و نیبرونشتا، (2014) یدیاستراور و همادا، (2014)

هایی  یوجود شایستگ ،که در بین کتابداران کودک نی استگفت ،های مَنِشی کتابداران رابطه با بعد باورها در مقیاس شایستگیدر 

گرایی در مقابل فردگرایی، برخورداری از  قراردادن جمع کودک، اولویت ی، کنجکاوی و بازیگوشییرپذ باور به تربیت مانند

های متون و ادبیات، آشنایی با  ودک و همچنین برخورداری از دانش کافی در زمینهشناسی رشد ک روان ةدرباردانش کافی 

ن، برخورداری از دانش کافی هنری ساخت و استفاده از اهای کشف نیاز اطالعات کودکان، والدین و سایر مراجع روش

گویی  قصه ةدربارای، باالبودن دانش کافی هنری  ها و کاردستی، برخورداری، از سواد اطالعاتی و رسانه بازی ها، اسباب عروسک

با نیازها ویوه )نابینایان، ناشنوایان و...(، داشتن تفکر انتقادی، برخورداری از دانش فناوری  کودکان ةو داشتن دانش کافی دربار

و داشتن دانش کافی های توسعه و ترویج خواندن  جو و بازیابی اطالعات، برخورداری از نظریهو اطالعات و ارتباطات، جست

های مرتبط و آشنایی  وپرورش و زمینه آموزش ةدربارهای نوظهور، برخورداری از دانش کافی  روندهای جاری و فناوری ةدربار

  .دارد نقش بسزایی کیفیت خدمات کتابداران کودک یدر رشد و ارتقا ،کودکان ةبا منابع اطالعاتی در حوز

های احساسی و عاطفی در رابطه با کودکان از جمله داشتن  ری کتابداران از شایستگیبرخوردا ،احساسات و عواطف در بعد

یاریگری و  ةروحیمندی به یاددهی و یادگیری، برخورداری از  شوق کار با کودک و ابزارها و منابع کودک، عالقه

های استرس،  آرامش در موقعیت پذیری و انطباق با شرایط، رازداری، توانایی در حفظ انعطاف ةروحیگزاری، داشتن  خدمت

جو، داشتن  دهنده و مشارکت دلگرمی ةروحیمشرب بودن، داشتن  ، بشاش و خوشداشتن آرامش ،اضطراب، فشار و خشم

لطیف و مهربانانه با  ةروحی داشتنداشتن کودکان و  بودن کودک درون، دوست فعال شخصیت مربی، آشنایی و تسلط به فناوری،

ارتباط دوطرفه بین کتابداران و کودکان داشته و باعث  برقرارینقش مهمی در  ،های خود ط بر هیجانتسل همچنین کودکان و

 .شود میها به محیط کتابخانه و کتابخوانی  آن ةعالقجذب کودکان و باالبردن 

گرفته است هایی که در بخش کودک و در رابطه با کتابداران کودک مورد توجه قرار  ها و توانمندی از دیگر شایستگی

توان در این  یکه م استخدمات به کودکان و نوجوانان  ةن کودک در زمینه ارائاکتابدار ةهای مربوط به امیال و اراد شایستگی

ها و کار جمعی، برخورداری از خودانگیختگی و انگیزش درونی،  هایی از قبیل داشتن میل به کار با خانواده شایستگی ،راستا

دن برای کودکان، تمایل به جذب حداکثری و راهنمایی کودکان، تمایل به تغییر در محیط، داشتن انگیزه تمایل به در دسترس بو

های جدید و پیگیری  خدمات کتابخانه، میل و رغبت به پذیرش مسئولیت ةای خود و تمایل به توسع حرفه ةو تمایل به توسع

گرایی، میل به  بعاد اجتماعی و تربیتی کودکان و نوجوانان، واقعروزآمدسازی اطالعات در ا ها، داشتن میل به  آن ی همسئوالن

دهی  ها و کودکان و میل به دگرخواهی و اولویت مطالعه و پیگیری شرایط خانوادهبرای خودارزیابی مداوم، داشتن انگیزه 

تا خدمات خود را  کوشند می ،دمند باشن های ارادی فوق بهره دیگری بر خویش را برشمرد. اگر کتابداران کودک از شایستگی

خدمات، افزایش  ةارائوجود انگیزه و رغبت در این کار و  دهندبه بهترین نحو و باالترین کیفیت در اختیار کودکان قرار 

 ها را به همراه خواهد داشت.های آن هرضایت شغلی و در مقابل هم رضایت کودکان و خانوادنوآوری در کار و 

 دیباکتابداران بخش کودک  نیبنابرا ؛هاستآن بهخدمات  ةارائارتباط با کودکان و  یهاراه نیتراز مهم یجنبه گفتار نیهمچن

 یرا برشمرد که نقش مهم ریز موارد توان یها ممهارت نیا ةجملاز. باشند برخوردار الزم یتوانمند و مهارت از نهیزم نیدر ا

استفاده  ییقدرت و توانا ،یداریو شن یارتباط گفتار  از مهارت یبرخوردار ن کودک دارند:اخدمات کتابدار تیفیک یدر ارتقا
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 کودک، یبرا مناسب استدالل انیقدرت اقناع و ب کودکان، داشتن یو محل یو تسلط به زبان رسم ییآشنا از زبان بدن،

 ن،یوالد به کودکان با مرتبط میمفاه انتقال ییتوانا داشتن(، کودکانه انی)ب کودک زبان به میمفاه انتقال قدرت از یبرخوردار

ارتباط با کودکان،  یبرقرار یبرا یکودکان، باالبودن روابط عموم نیب یسازشبکه مهارت و ییتوانا داشتن و ییآشنا

 یخوانو کتاب ییگوها و خدمات به کودکان، داشتن مهارت قصه برنامه ةئو ارا یمعرف یبرا یابیاز مهارت بازار یبرخوردار

، کودک به یاطالعات مشاوره ةارائ در مهارتآهنگ، رسا و خوش  یبا صدا ییهابرنامه یاجرا ییکودکان، داشتن توانا یبرا

مرتبط،  یهاها و سازمانکتابخانه ریارتباط با همکاران سا یبرقرار ییکودکان، توانا یگفتار یداشتن مهارت کشف الگوها

  لیتحل ییاز توانا یو برخوردار هارسانه نیا قیطر ازارتباط با کودکان  یمناسب کودکان و برقرار یهااستفاده از رسانه ییتوانا

  .ل مربوط به کودکانئمسا ریو تفس

که برخورداری کودکان از آراستگی ظاهری و پوششی و نظم،  استکودک کتابداران های کنشی، بعد رفتاری  از دیگر بایستگی

های کودکان، توانایی آموزش انفرادی و گروهی به کودکان،  سازی و اجرای برنامه طراحی، برنامهقابلیت فضاسازی،  داشتن

پذیری منابع  آوری و دسترس مندی از مهارت کافی برای ارزیابی، فراهم داری از آنان، بهره کردن با کودکان و نگه توانایی بازی

آموزش به کودکان، توانایی  برایبازی برای کودکان، استفاده از ابزارهای سنتی و فناورانه  اسبابچاپی و الکترونیکی و انواع 

دهی، داشتن توانایی گردآوری نیازهای کاربران و مدیریت و ارزیابی نیازها، برخورداری از توانایی همکاری فعال با  سازمان

های سواد اطالعاتی اولیه  آموزش ةارائخود، داشتن توانایی  یها ها و دانسته روزآمدسازی مهارتمنظور  به ای ههای حرف سازمان

های  اخالقی از اطالعات به کودکان، توانایی طراحی و اجرای برنامه ةاستفادهای  آموزش ةارائمندی از توانایی  به کودکان، بهره

ها، مواد خواندنی،  ها، بازی قصه ها، برخورداری از توانایی واردکردن دانش علمی در رسانی و تبلیغ و معرفی برنامه عاطال

اطالعات سالمت معتبر و مناسب به کودکان و والدین، داشتن دانش و مهارت  ةارائها و سایر ابزارهای آموزشی، توانایی  نقاشی

ها  که کودک در جامعه با آن یهای سازی منابع آموزشی مطابق با چالش جو و بازیابی اطالعات و توانایی متناسبو در جست

 ها با کودکان دارد.  کتابداران و ارتباط آنت شود، نقش بسزایی در خدما رو میهروب

 منابع

                     .چاپار: تهران. کتابداران یبرا یارتباط یها مهارت(. 1363)  میابراه ،افشار

 دیشه دانشگاه ارشد، یکارشناس نامهانیپا. رانیا در کودک کتابدار یکنش یهایستگیبا و یمنش یهایستگیشا(. 1360) نادر س،یبار یاکبر

 .یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یبهشت

علوم  .نهای کنشی کتابدار کودک در ایرا های منشی و بایستگی (. شایستگی1366امیر رضا ) ،اصنافی ،مهدیو  شقاقی ،نادر ،اکبری باریس
  .112-00(، 1)9، و فنون مدیریت اطالعات

     .94-35 ،(3)25، اخالققرآن.  یی اخالقها گزاره شناسیموضوع(. 1360)حسن  زاده،سراج

               .معاصر  نگاه:  تهران(. 2 شیرایو)  یشناس اخالق در  یمقاالت:  ماندگار مهر(. 1306)  یمصطف ، انیملک

          .معاصر نگاه: تهران .تیمعنو در یمقوالت و یمقاالت: جان سپهر در یریس(. 1309) یمصطف ان،یملک
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