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 چکیده
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 کسب و خانواده توانمندسازی اجتماعی به منظور شبکه طریق از هاخانواده به رسانیآگاهی ؛زندگی هایآموزش مهارت

ارائه منابع دیداری و کتابخانه به منظور مشاوره و کمک به زوجین؛  در خانواده/روانشناس مشاور حضورزندگی؛  هایمهارت

مند در رابطه با مسائل خانواده. از دیدگاه هبا حضور زوجین عالق یخوانکتابشنیداری مرتبط با حوزه خانواده؛ برگزاری جلسات 

حد مطلوب آن با  و جنبی ،ای، مرتبط با منابعمشاورهرسانی، خدمات آموزشی، اطالعامکان ارائه ، کتابداران و کارکنان ستادی

 کمتر از حد مطلوب بود. وتفاوت معناداری داشت 

باشند را مشخص  توانند در کاهش طالق اثرگذارکه می نظرانصاحباین پژوهش خدمات دارای اولویت از نظر گیری: نتیجه

نتایج  ،رواینهای عمومی شهر مشهد از حد مطلوب کمتر بود. از نمود. همچنین نشان داد که امکان ارائه این خدمات در کتابخانه

سبت به اولویت و امکان ارائه خدمات های عمومی کشور نتواند منجر به آگاهی مدیران و مسئوالن نهاد کتابخانهاین پژوهش می

های ریزی الزم جهت ارائه این خدمات در کتابخانههای عمومی در جهت کاهش طالق گردد تا بتوانند برنامهاثرگذار کتابخانه

 مشکالت زناشویی و به تبع آن به کاهش طالق در جامعه کمک نمایند. عمومی را انجام دهند و به کاهش

 مشهد طالق، زناشویی، اجتماعی، مشکالت هایآسیبعمومی،  خانهکتاب ها:واژهکلید

 

 ان مسألهو بی مقدمه

 هدف که است معتقد( 1368) موکهرجیهای متعددی دارند. و هدف هانقش عمومی هایکتابخانه

 خدمات برای ایوسیله چشم به باید را کتابخانه و است چیز همه عمومی مافوقهای اجتماعی کتابخانه

 عنوان به جمله از نمایند، ایفا را متعددی هاینقش توانندمی عمومی هایکتابخانههمچنین،  دانست. اجتماعی

( بر 1376معمار ) مختاری(. 1392 نجمی، پورو علی ابراهیمی) شوند واقع مؤثر توانندمی اجتماعی نهاد یک

 تأثیر جامعه در که کرد تلقی اجتماعی قدرت یک عنوان به باید را عمومی هایاین باور است که کتابخانه

 نیز و کند، تقویت را سازنده هایفعالیت و بدهد اجتماعی آگاهی تواندمی عمومی کتابخانه. دارد زیادی

 عمومی کتابخانه اجتماعی نقش ایفای کند. ایفا مهمی نقش جامعه مختلف هایبخش به کمک در تواندمی

 به را متعددی خدمات تواندمی که است این عمومی کتابخانه بودن اجتماعی وجوه از. دارد متعددی ابعاد

 دهد ارائه اجتماعی هایآسیب کاهش به کمک منظور به بزرگساالن جمله از سنی مختلف هایگروه

 باید دارد و قرار آن در که است ایجامعه نمایتمام آیینه عمومی کتابخانهبه بیانی دیگر، (. 1380 غفاری،)

 هایآسیب و مشکالت کنندهبرطرف عنوان به و باشد جامعه دارمشکل افراد همه برای پناهگاهی و مأمن

 (.1392 عراقی، فدایی) کند ایفا نقش اجتماعی و فردی

 جامعه و فرد عملکرد در طور مستقیمبه و دارند افزونیروز گسترش و وسیع ابعاد اجتماعی هایآسیب

 مخاطره به نیز را جامعه و فرد روانی و جسمی بهداشت اقتصادی، هایزیان از نظرصرف و گذارندمی اثر

د از جمله: بیکاری، اعتیاد، فقر، کودک خیابانی، فحشا، نهای اجتماعی انواع متعددی دارآسیب افکنند.می
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های ، خودکشی، فرار مغزها و مانند آن. در این میان برخی آسیبگریتکدیبزهکاری و جرم و سرقت، 

 (.1386 معتمدی،)آزاری و فرار از خانه، مرتبط با خانواده است ، کودکآزاری همسراجتماعی مانند طالق، 

های اجتماعی است، پذیرترین گروه در برابر آسیبترین نهاد اجتماعی، آسیبچکخانواده به عنوان کو

یری نکردن و کنند و در صورت پیشگها بروز پیدا میها و مشکالت ابتدا در خانوادهطوری که اکثر آسیببه

راحتی  توان بهیابند و در این شرایط دشوار دیگر نمیها به درون جامعه رسوخ میبرخورد ناصحیح با آن

های اجتماعی یکی از آسیبطالق به عنوان  (.1390جاه و بهرامی، ها را کنترل کرد )رفعتمشکالت و آسیب

است و برعکس، سازگاری زناشویی،  زناشویی هایناسازگاری محصول عمده طور به ،مرتبط با خانواده

 است جامعه نهاد ترینکوچک خانواده اینکه به توجه با طرفی از آورد.کارکرد مؤثر خانواده را به دنبال می

ناسازگاری زناشویی در فضای خانوادگی، تبعات بسیار نامناسبی را در  است، آمدکار ایجامعه بنای سنگ و

 اجتماعی، فرهنگی، روانی، پیامدهایو  (1394 روشن، جعفری) آوردها به وجود میکارکرد خانواده

 دارد. جامعه و فرد خانوادگی برای و اقتصادی

 اوایل در. است ایران در اجتماعی هایآسیب ترینمهم از یکیطالق  ،احوال ثبت سازمان آمار طبق

 کرد عبور درصد 10 مرز از 80 دهه اواسط در رقم این. انجامیدمی طالق به هاازدواج از درصد 3/6 ،70 دهه

 کرج و مشهد تهران، که درطوریبه رسید؛ درصد 6/22 به 93 سال در ساالنه آمار آخرین در در نهایت و

 دفتر) دارد را طالق دوم رتبه تهران، از بعد رضوی خراسان و شوندمی ختم طالق به هاازدواج درصد 34

 .(1395 احوال، ثبت سازمان جمعیتی اطالعات و آمار

باالی  آمار(، 1385زاده و احمدی، اللهی، فاتحیرحمت)مانند  نظرانصاحببه اعتقاد از دیگر سو، 

اقداماتی که بتواند منجر به کاهش این مشکالت و است  طالق در ایران و دنیا نشانه بارز مشکالت زناشویی

 های عمومی در جامعهاما با توجه به کارکرد اجتماعی کتابخانهگردد، سبب کاهش معضل طالق خواهد شد. 

 به توجه با و اجتماعی داشته باشند هایکاهش آسیب در توانندمی عمومی هایکه کتابخانه مهمی نقش و

 مشهد شهر ویژهبه و کشور معضالت و هانگرانی از یکی مشکالت زناشویی و طالق حاضر حال در اینکه

چنین تا نظران، اولویت ارائه این خدمات چگونه است؟ همهنوز مشخص نیست که از دیدگاه صاحب است،

های عمومی شهر عامالن این خدمات یعنی کتابداران کتابخانهچه اندازه امکان ارائه این خدمات از دیدگاه 

استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد  عمومی هایاداره کتابخانه در دوکارکنان ستادی مشهد و همچنین 

در این پژوهش تالش  بنابراین .شد طراحی هاپرسش این به پاسخ برای حاضر پژوهش رواین از وجود دارد؟

 ویژهبههای اجتماعی و توانند در جهت کاهش آسیبهای عمومی میشود در ابتدا خدماتی که کتابخانهمی
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بندی این خدمات از دیدگاه و سپس اولویت ودارائه دهند، شناسایی شو طالق مشکالت زناشویی 

همچنین، امکان ارائه این خدمات از دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی بررسی  نظران انجام شود.صاحب

 بتوانند عمومی هایکتابخانه اندرکاران نهاددستمسئوالن و  این پژوهش، نتایج کمک با رودمی انتظارشود. 

 یک تصور به را خدمات این ارائه تدریجی، صورت به خود مدتکوتاه و بلندمدت هایریزیبرنامه در

داده و امکان ارائه این خدمات را فراهم نمایند تا  قرار عمومی هایکتابخانه هایبرنامه اولویت در ضرورت

 طالق در جامعه اثرگذار باشند.به تبع آن در نهایت بتوانند در کاهش میزان مشکالت زناشویی و 

 پژوهش هایپرسش

 ها است:پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش

 کاهش منظور به مشهد شهر عمومی هایکتابخانه در ارائه قابل خدمات ولویتا، نظرانصاحباز دیدگاه  .1

 ؟چیست طالق

 شهر عمومی هایکتابخانه در ارائه قابل خدمات ارائه امکاناز دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی،  .2

 است؟ حد چه در به منظور کاهش طالق مشهد

 پیشینه پژوهش

ها در برخی مقاالت مروری یافت شد که در ارتباط با نقش کتابخانه انجام شده، هایکاوش در

 ,Muggleton, 2013; Barrows)خانمان بی افراد به های اجتماعی بود، مانند کمککمک به کاهش آسیب

2014; Bolt, 2015؛) ( فقراHolt & Holt, 2015 ؛)و تبعیض علیه زنان  خشونت کاهش و(Anaeme, 

نشد. اما در این قسمت به برخی از  یافت باشد، حاضر پژوهش با مرتبط کامالً که پژوهشی(، اما 2012

اشاره ، هستند هاکتابخانه اجتماعی کارکردهای مرتبط باکه  داخلی و خارجی هایجدیدترین پژوهش

 در عمومی هایکتابخانه نقش بررسی به( 1390) ابراهیمی و فیروزآبادی ی،فدایشود. در داخل کشور، می

. پرداختند هاکتابخانه این در اجتماعی سرمایه توسعه و ایجاد برای الزم هایمؤلفه و اجتماعی سرمایه افزایش

 41 نظری گیرینمونه روش به و شد انتخاب تهران عمومی هایکتابخانه از کتابخانه چهار پژوهش این در

 طریق از هاداده. شدند انتخاب هاکتابخانه از کنندهاستفاده عهجام از شهروند 53 و کتابدار 16 کتابخانه،

 نقش اندنتوانسته عمومی هایکتابخانه که داد نشان هایافته. شد گردآوری نمونه اعضای با مصاحبه و مشاهده

 کیفی در دیگر پژوهش داخلی، بررسی. باشند داشته شهروندان اجتماعی سرمایه توسعه و ایجاد در اساسی

 انجام( 1392) نجمیپور علی و ابراهیمی توسط اجتماعی اعتماد ارتقاء و ایجاد در عمومی هایکتابخانه نقش

 تهران، شهر برتر عمومی کتابخانه چهار از کتابدار 16 و شهروند 45 کتابخانه، عضو 37 پژوهش این در. شد
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 و ساختاریافته نیمه مصاحبه طریق از پژوهش این مورد نیاز هایداده. شدند انتخاب نمونه اعضای عنوانبه

 ی،برابر حس دیجاا طریق از توانندمی عمومی یهاکتابخانه که داد نشان هاشد. یافته گردآوری مشاهده

 عنوانبه ن،جعاامر به بهتر ایکتابخانه تخدما ارائه و نکنارکا و ءعضاا بین جتماعیا تعامل اریبرقر

 کنند. نقش ییفاا جامعه در جتماعیا دعتماا ههندءدتقاار و هکننددیجاا

 های مختلفی در حیطه کارکردهای اجتماعیها در موضوعاما در خارج از کشور پژوهش

انجام  (Vårheim, 2011)در پژوهشی که توسط وارهایم طور مثال، های عمومی انجام شده است. بهکتابخانه

های عمومی آمریکا برای مهاجران به منظور سازوکاری در جهت ایجاد سرمایه های کتابخانهشد، برنامه

آمد. نتایج نشان  به دستها ها از طریق مصاحبه ساختارنیافته با مسئولین کتابخانهاجتماعی بررسی شد. داده

های مختلف، مشین و با استفاده از خطریزی برای مهاجراهای عمومی از طریق برنامهداد که کتابخانه

هایی ها شامل کالسوجود بیاورند. در این راستا، فعالیت کتابخانهتوانند در بین مراجعان جدید، اعتماد را بهمی

ها در ایجاد اعتماد و مانند آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر برای مهاجران بود که اثرگذاری این کالس

 ,Luo, Estreicher, Lee)لوآ، استریکر، لی، تامس و تامس تأیید قرار گرفت.  سرمایه اجتماعی مورد

2012, Thomas & Thomas)، 2در منطقه سن خوزه 1کتابخانه کینگ اجتماعی در مددکاران برنامه 

 طرح که داد نشان هایافته .دادند قرار بررسی نفر مورد 193از طریق نظرسنجی تلفنی از را  آمریکا کالیفرنیای

 بهبود برای زیادی هایتالش هنوز اما است بوده ایحرفه و مفید برنامه یک کتابخانه، در اجتماعی مددکار

 که بررسی راهکارهایی ( در پژوهشی بهOyeronke, 2012) ایرانک .است موردنیاز برنامه این پیشرفت و

پرداخت. از جمله راهکارهای مطرح د، نکن کمک بیکاری کنترل به دنتوانمی های عمومی نیجریهکتابخانه

ها در جهت افزایش هایی مانند برگزاری سمینار و کارگاههای عمومی برنامهشده این موارد بود: کتابخانه

آگاهی و آموزش افراد برای مبارزه با بیکاری را در دستور کار خود قرار دهند و با ارائه خدمات اجتماعی 

 توسعه هایآرمان و اهداف باید عمومی هایکتابخانه شان را باال ببرند؛دگیبه افراد کمک نمایند تا کیفیت زن

 اطالعات ارائه نیز و جوانان در نفس به اعتماد ایجاد با توانندمی هاکتابخانه دهند؛ تشخیص را کشور اقتصادی

 و باشند داشته هوشمندانه گیریتصمیم بتوانند هاکنند تا آن آماده مناسب شغل داشتن برای را هاآن منابع، و

 خدمات با افراد پیوند در کتابخانه نقش بررسی به( Hines, 2015) هینز .بیابند را خود مناسب شغلی جایگاه

 و کتابداری متخصصان دیدگاه از را موجود هایتحلیل و موضوع تاریخچه ابتدا وی. پرداخت اجتماعی

 
1. King 

2. San Jose 
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 خدماتی مانند) جهان سراسر در هاکتابخانه جاری هایفعالیت سپس و داد قرار بحث مورد اجتماعی خدمات

. کرد کشف هامصاحبه و هانظرسنجی طریق ازرا ( معتادانو  اوتیسم، افراد ناتوان، افراد ها،خانمانبی به

 خدمات ارائه: بود هاکتابخانه توسط فعال رویکرد دو به طور عمده شامل شدهشناسایی جاری هایفعالیت

. دیدهآموزش متخصصان از خارجی هایکمک با کتابخانه مراجعان پیوند و کتابخانه؛ کارکنان توسط

 اجتماعی خدمات درباره الکترونیکی یا و چاپی اطالعات ارائه نیز هاکتابخانه از بسیاری غیرفعال رویکرد

 مراجعان پیوند برای کم بریزمان با و هزینهکم راه اولین عنوانبه) آن مانند و جزوه بروشور، ارائه. بود موجود

 برای هاروش بهترین از جمله کتابخانه در دیدهآموزش مددکاران حضور همچنین و( اجتماعی خدمات به

شدند. پژوهش کلی، ریگلمن،  مطرح کتابخانه طریق از اجتماعی خدمات با کتابخانه محروم مراجعان پیوند

( با هدف فراهم کردن شناخت بیشتر در Kelley, Riggleman, Clara, & Navarro, 2017) کالرا و ناوارو

های اجتماعی کتابخانه عمومی و ارائه راهکارهای خالقانه برای ارائه خدمات اجتماعی به رابطه با فعالیت

کارمند کتابخانه  5مراجع کتابخانه و  32در رابطه با نیازهای آنان صورت گرفت. جامعه این پژوهش  راجعانم

های اجتماعی ها نشان داد که برای تدارک فعالیتآوری شد. یافتهبودند که اطالعات از طریق مصاحبه جمع

تبط با اشتغال، امور مربوط های مراقبت و سالمتی، خدمات مردر جهت بهبود کیفیت زندگی افراد، در حیطه

 ریزی مناسبی صورت گیرد.ها و بیماران روانی، باید برنامهخانمانبه بی

 موضوعات در و متنوع حاضر پژوهش با مرتبط حدی تا هایپژوهشدهد، مرور نوشتار فوق نشان می

 بود شدهاستفاده  هدهمشا و مصاحبه، پرسشنامه، مانند متعددی ابزارهای از هااین پژوهش بودند، در مختلف

 در عمومی هایکتابخانه خدمات با رابطه ما درا. شد گرفته بهره پرسشنامه ابزار از نیز پژوهش این در که

نشد و این خأل پژوهشی، نیاز به  یافت پژوهشی کشور، داخل و خارج و طالق در کاهش مشکالت زناشویی

قابل  خدمات شناسایی بر عالوه پژوهشی در است الزم بنابراینکند. می آشکار بیشتر پژوهش در این حوزه را

و همچنین امکان ارائه  خدمات این اولویت ارائه مشکالت،این  کاهش برای عمومی هایکتابخانه در ارائه

 .گیرد قرار بررسی مورد مشهد شهر عمومی هایکتابخانه درآنها 

 روش پژوهش

 پژوهش،اول  جامعه. ه استانجام شد پیمایشی روش به که است کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

 شناسیروان شناسی،اطالعات و دانش علم آموزشی گروهسه در  عضای هیأت علمیادانشجویان دکترا و 

روسکو  .نفر( 84در کل )بودند  نظران(دانشگاه فردوسی مشهد )صاحب شناسیجامعه و (خانواده مشاوره)

(Roscoe, 1975 )با  رو،از این .کندمینفر کفایت  30ها اعتقاد دارد حداقل حجم نمونه برای اکثر پژوهش
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 30در نظر گرفته شد ) آنبرای پژوهش، حداقل حجم نمونه اول توجه به کمبود وقت و مشغله زیاد جامعه 

جامعه  نفر(. 10)هر طبقه  ای غیر نسبتی انتخاب شدندگیری تصادفی طبقهبا روش نمونهاعضای نمونه که  نفر(

 عمومی هایکتابخانه در اداره کلکارکنان ستادی های عمومی شهر مشهد و دوم شامل کتابداران کتابخانه

بر اساس  که (نفر 112بودند )در کل های عمومی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی و اداره کتابخانه

دوم  از جامعه اعضای نمونه .فر به دست آمدن 86، جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان، حجم نمونه

 .تصادفی ساده انتخاب شدندگیری نمونهبه روش پژوهش 

بود. از آنجا که پرسشنامه  ساختهمحقق دو پرسشنامه پژوهش این در هاداده گردآوری ابزار

پرسشنامه های هر دو برای طراحی گویهاستانداردی وجود نداشت، همچنین پژوهش مشابهی نیز یافت نشد، 

های عمومی است، شناسایی نیاز بود که خدمات مؤثر بر کاهش مشکالت زناشویی که قابل ارائه در کتابخانه

نظران نیز صاحباز و  شود. به این منظور متون مختلف داخلی و خارجی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

خدمات جهت تأیید روایی در اختیار  ای از این خدمات تهیه شد. سیاههنظرخواهی شد و در نهایت سیاهه

شناسی جامعه و خانواده( شناسی )مشاورهروان شناسی،اطالعات و دانش اعضای هیأت علمی گروه علم

دانشگاه فردوسی قرار گرفت و نظرات آنان در سیاهه نهایی لحاظ شد. سپس از سیاهه نهایی جهت طراحی 

 ، و کتابداران و کارکنان ستادی( استفاده گردید.نظرانصاحب)پرسشنامه  ساخته محققدو پرسشنامه 

سن در پرسشنامه  و پاسخگویان شامل جنسیت مشخصات فردیمربوط به  اول هر دو پرسشنامه، بخش

در پرسشنامه کتابداران و و سنوات خدمت و همچنین، شامل جنسیت، سن، میزان تحصیالت  ؛نظرانصاحب

های عمومی در قابل ارائه در کتابخانهخدمات  امه مربوط بهبخش دوم هر دو پرسشن کارکنان ستادی بود.

ای، مرتبط با منابع و رسانی، مشاورهمقوله )خدمات آموزشی، اطالع 5در کاهش مشکالت زناشویی  جهت

 7تا  1دهی از نمره نظرانصاحب های بخش دوم پرسشنامهدر طراحی گویه .گویه بود 35شامل  جنبی( و

کمترین اثربخشی هر خدمت در  دهندهنشان، 1دهنده بیشترین و عدد ، نشان7طوری که عدد  استفاده شد، به

از کتابداران و کارکنان ستادی،  های بخش دوم پرسشنامهکاهش مشکالت زناشویی بود. در طراحی گویه

جهت اجرا های عمومی با فرض اینکه این خدمات از نظر دستورالعمل نهاد کتابخانهپاسخگویان خواسته شد 

های این خدمات توسط کتابخانهامکان ارائه  خود را در مورد میزاننظر  در کتابخانه، منع قانونی نداشته باشند،

بیشترین امکان برای  10دهنده کمترین و نشان 1طوری که نمره مشخص نمایند، به  10تا  1عمومی از نمره 

 در نظر گرفته شد. «مطلوب» درصد، 80 از باالتر در این پژوهش نمرات .ارائه خدمت مورد نظر بود
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 علم گروه اعضای هیأت علمی نظرات از، هاپرسشنامهصوری و محتوایی  رواییبه منظور بررسی 

شد.  استفاده دانشگاه فردوسی شناسیجامعه و (خانواده مشاوره) روانشناسی گروه، شناسیدانش و اطالعات

مورد توجه قرار گرفت و نظرات  هاشده در تنظیم نهایی پرسشنامه در نهایت پیشنهادات و اصالحات ارائه

 پایاییبه منظور تعیین فراهم شد.  هااعتبار صوری و محتوای پرسشنامه ،کارشناسی آنان اعمال و بدین روش

و  88/0نظران برابر آلفای کرونباخ پرسشنامه صاحب .شد استفاده کرونباخ آلفای ضریباز  ،هاپرسشنامه

 هر دو پرسشنامهپایایی باالی  دهندهنشان به دست آمد که 92/0امه کتابداران و کارکنان ستادی برابر پرسشن

 .بود

آوری جامعه پژوهش توزیع و جمعهر دو در میان  1396 تابستانسه ماه  طی در نهایی هایپرسشنامه

ها جهت تجزیه و تحلیل داده .آوری شد(پرسشنامه از جامعه دوم جمع 73پرسشنامه از جامعه اول و  30) شد

 1از آزمون آماری فریدمن های پژوهشبرای پاسخ به پرسشو استفاده شد  22نسخه اس اسپیاس افزارنرماز 

 شد. بهره گرفته 2ایو آزمون تی تک نمونه

 مشکل زناشویی )کیمیایی، 23در این پژوهش منظور از مشکالت زناشویی، الزم به ذکر است که  

 مسائل عاطفی، روابط و صمیمیت مادی، و مالی مسائل زناشویی، ( و شامل روابط1390در آزادی،  نقل 1386

 وفاییبی مرد، و زن تکالیف و هانقش و وظایف به مربوط مشکالت فرزندان، تربیت به مربوط مسائل جنسی،

 آمد و رفت اطرافیان، دخالت پرخاشگری، و خشونت کاری،کتک مذهبی، و اعتقادی مسائل خیانت، یا

 و کنایه بازی،رفیق نازایی، ،بددلی و سوءظن فراغت، اوقات و تفریحی هایفعالیت اطرافیان، با کردن

 مشکالت و اعتیاد ناسزاگویی، و توهین مجدد، ازدواج ،دیدگیداغ و فوت فرهنگی، تفاوت ،زبانزخم

 همسر بود. روانی و روحی

 

ی پژوهشهایافته  

شناختی پاسخگویاناطالعات جمعیت   

بود که فراوانی سن  و نظران شامل جنسیتصاحب پاسخگویان از جامعهشناختی های جمعیتویژگی

 در جدول زیر گزارش شده است.بر اساس این متغیرها و درصد فراوانی پاسخگویان 

 
 

 
1. Friedman Test 

2.One Sample T Test 
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 n)=30) سن و نظران بر اساس جنسیتتوزیع فراوانی صاحب .1 جدول

نظران، مرد بودند. صاحب از جامعهگردد، بیشتر پاسخگویان مشاهده می 1طور که در جدول همان

سال  55به گروه سنی باالتر از  سال بودند و کمترین رده سنی 35-26در رده سنی  آناناز نظر سنی، بیشتر 

 اختصاص داشت.

 گزارش شده است. 2 های جمعیت شناختی گروه کتابداران و کارکنان ستادی در جدولویژگی
 n)=73)شناختی و کارکنان ستادی بر اساس متغیرهای جمعیت کتابداران. توزیع فراوانی 2 جدول

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 9/32 24 مرد

 1/67 49 زن

 سن

 2/45 33 سال 26-35

 1/41 30 سال 36-45

 7/13 10 سال 46-55

 

 تحصیالت

 7/2 2 دیپلم

 11 8 کاردانی

 37 27 کارشناسی

 6/46 34 ارشد کارشناسی

 7/2 2 پاسخبی

 سنوات خدمت

 8/43  سال 10 تا

 2/45 12 سال 20 -11

 2/8 6 بیشتر و سال 21

 7/2 2 پاسخبی

 

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت
 7/36 11 زن

 3/63 19 مرد

 سن

 40 12 سال 26-35

 7/26 8 سال 36-45

 3/23 7 سال 46-55

 10 3 سال 55باالتر از 
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 ،ای از پاسخگویانکتابداران و کارکنان ستادی، بخش عمده جامعه، در 2های جدول بر اساس یافته

سال قرار داشتند. همچنین پاسخگویان  35 -26زن بودند. از لحاظ رده سنی، بیشتر پاسخگویان در رده سنی 

با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و پاسخگویان با مدرک دیپلم 

دارای سابقه کار خوبی بودند از نظر سنوات خدمت نیز کمتر از نیمی از پاسخگویان  کمترین سهم را داشتند.

 سال(. 20 – 11)

 طالق از کاهش منظور به مشهد شهر عمومی هایکتابخانه در ارائه قابل خدمات اولویت

 نظرانصاحب دیدگاه

ای، رسانی، مشاورهخدمات آموزشی، اطالعمقوله  5در  طالقبرای کاهش خدمات شناسایی شده 

از  ،نظرانبندی خدمات از دیدگاه صاحببرای رتبهبندی شد. دستهخدمات مرتبط با منابع و خدمات جنبی 

 .نتایج این آزمون در جدول زیر قابل مشاهده استکه  استفاده شدفریدمن  ایرتبهآزمون 
 ننظرااولویت خدمات از دیدگاه صاحب بررسی براینتایج حاصل از آزمون فریدمن  .3جدول 

 میانگین رتبه معناداریسطح  درجه آزادی مجذورکای خدمات

  خدمات آموزشی

68/9 

 

4 

 

04/0 

37/3 

 30/3 خدمات مرتبط با منابع

 30/3 ایخدمات مشاوره

 57/2 خدمات جنبی

 47/2 رسانیخدمات اطالع

 

 5میان اولویت ارائه  ،درصد 95در سطح اطمینان نظران، از دیدگاه صاحب، 3های جدول یافتهطبق 

تفاوت معناداری وجود  های عمومی شهر مشهدارائه در کتابخانه( قابل طالقبه منظور کاهش )خدمات دسته 

ترین اولویت در پایین «رسانیخدمات اطالع»در باالترین اولویت و  «خدمات آموزشی»که داشت، به طوری

 .گرفتقرار 

مقوله  5آزمون فریدمن برای تر و شنننناسنننایی اولویت خدمات در هر مقوله، به منظور تحلیل دقیق

 گردد.خدمات نیز اجرا شد که نتایج آن به تفکیک هر مقوله در ادامه ارائه می

نشان شده  4 جدولآموزشی در  خدمات در مقوله خدماتدر ارائه نتایج بررسی تفاوت اولویت 

 است.
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از دیدگاه  اولویت خدمات در مقوله خدمات آموزشی بررسی برای. نتایج آزمون فریدمن 4جدول 

 نظرانصاحب

بود. بنابراین در مقوله خدمات  05/0تر از کمآزمون سطح معناداری ، 4های جدول یافتهبا توجه به 

آموزش  هایکالس و هابرگزاری کارگاه»نظران یکسان نبود. آموزشی، اولویت خدمات از دیدگاه صاحب

سواد اطالعاتی به  های آموزشبرگزاری کالس»در باالترین اولویت و  «هازندگی به خانواده هایمهارت

 ترین اولویت قرار داشت.در پایین «های زندگیمنظور کمک به افراد در راستای کسب مهارت

 نظرانصاحب دید از رسانیاطالع مقوله در خدمات یتاولو یبه منظور بررس یدمنآزمون فر نتایج

 .قابل مشاهده است 5 در جدول

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات آموزشی
مجذورکا

 ی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

زندگی  هایآموزش مهارت هایکالس و هابرگزاری کارگاه

 هابه خانواده

42/18 3 000/0 

08/3 

اندیشی با حضور متخصصان مسائل هم هایبرگزاری نشست

خانواده در راستای های خانواده در رابطه با حوزه آسیب

 هاآموزش به خانواده

50/2 

در رابطه با راهکارهای  های آموزشیسمینار و دوره برگزاری

 کاهش مشکالت زناشویی یا تحکیم بنیان خانواده
47/2 

های آموزش سواد اطالعاتی به منظور کمک برگزاری کالس

 های زندگیبه افراد در راستای کسب مهارت
95/1 
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رسانی از دیدگاه اولویت خدمات در مقوله اطالع بررسی برای. نتایج آزمون فریدمن 5 جدول

 نظرانصاحب

 رسانیاطالع خدمات
 مجذور

 کای

سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

ها از این رسانی به خانوادهتلگرام( و آگاهی )مانند کانال اجتماعی شبکه اندازیراه

 های زندگیطریق در جهت توانمندسازی خانواده و کسب مهارت

83/22 04/0 

11/9 

در رابطه با پیشگیری از مشکالت زناشویی  آموزشی جزوات و بروشورهای توزیع

 زوجین میان در
98/8 

 15/8 های کتابخانه در خصوص زندگی خانوادگی و زناشویی در قفسه ویژهمعرفی تازه

 تجربه دارای افراد یا و هاشاوره و نشانی و اطالعات تماس آنم مراکز فهرست ارائه

 حوزه به زوجین این در
95/7 

 یژهوبه -ارسال اخبار و اطالعات مرتبط با موضوع مورد نیاز اعضای کتابخانه 

 زندگی کیفیت بهبود در جهتطبق درخواست آنها  -متأهالن 
77/7 

زوجین در جهت تحکیم  به مناسب و معتبر هایسایتوب و منابع ها،کتاب معرفی

 مشکالت آنانزندگی زناشویی یا کاهش 
69/7 

 50/7 مرتبط در رابطه با خانواده موفق و مفید هاییتساوب معرفی

 مسائل با مرتبط هایبرنامه همچنین و مرتبط منابع کتابخانه، خدمات رسانیاطالع

 های اجتماعی به زوجینکتابخانه، از طریق شبکه در خانواده
42/7 

زناشویی  مشکالت با مرتبط خدمات و منابعتهیه بروشور و پوستر از نشانی، 

های عمومی سطح شهر و توزیع این بروشورها در مراکز مشاوره و کتابخانه

 های روانشناسیکلینیک

29/7 

ای مرتبط با حوزه مشکالت زناشویی و پخش تهیه بروشور از فهرست منابع کتابخانه

های مختلف از جمله در مراکز خرید و اماکن عمومی با هدف این بروشورها از راه

 مرتبط یاکتابخانهتبلیغ منابع و خدمات 

24/7 

مرتبط با مسائل  هایبرنامه همچنین و مرتبط منابع کتابخانه، خدمات رسانیاطالع

 زوجین به کوتاه پیام یهاسامانه طریق از کتابخانه، در خانواده
90/6 

ارائه اطالعات مفید در رابطه با راهکارهای داشتن خانواده و ازدواج موفق با استفاده 

 سایت و یا وبالگ کتابخانهاز محتوای مناسب و سودمند در وب
61/6 
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 و( تلگرام کانال)مانند  اجتماعی شبکه یاندازراه»، نظرانصاحباز دیدگاه  ،5 جدول اساس بر

 در «زندگی هایمهارت کسب و خانواده توانمندسازی جهت در طریق این از هاخانواده به رسانیآگاهی

 مجالت فهرست یا زناشویی مشکالت با مرتبط هایکتاب مندرجات فهرستارسال » و اولویت باالترین

 .داشت قرار اولویت ترینپایین در «کتابخانه متأهل اعضای به مرتبط

قابل  6 در جدول ایخدمات مشاوره مقوله در نظرانصاحب گاهدید از خدمات یتاولو یبررسنتیجه 

 .مشاهده است
ای از دیدگاه ت مشاورهاولویت خدمات در مقوله خدما بررسی براینتایج آزمون فریدمن . 6 جدول 

 نظرانصاحب

 مخصوص اعالنات تابلوی یا کتابخانه دیوار بر هاییبرگه و یا نصب پوستر

 مشکالت از پیشگیری در مهم نکات و جمالت حاوی اجتماعی، هایآسیب

 زناشویی

50/6 

 مجالت فهرست یا زناشویی مشکالت با مرتبط هایکتاب مندرجات فهرست ارسال

 اعضای متأهل کتابخانه به مرتبط
87/5 

 ایمشاورهخدمات 
مجذور

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

 های مشخصی دردر زمان خانواده/روانشناس مشاور حضور

 کتابخانه به منظور مشاوره و کمک به زوجین نیازمند مشاوره

30/11 5 04/0 

29/4 

مشکالت  دارای مراجعان برای درمانیکتاب خدمات انجام

 درمانیکتاب حوزه متخصصان کمک با زناشویی
68/3 

کتابخانه به منظور  های مشخصی دردر زمان مذهبی مشاور حضور

 مشاوره و کمک به زوجین نیازمند مشاوره
35/3 

ص دروی کتابدار با زوجین نیازمند اطالعات در خصو مشاوره رو

 ها در کتابخانهمنابع و خدمات مرتبط با نیاز آن
31/3 

 روانشناسی، مشاوره حوزه در نویسندگان) کتاب اهالی حضور

 با هایشاندانسته گذاریاشتراک منظور به به( آن مانند و خانواده

 کتابخانه مراجعین

24/3 

 حوزه تخصصانبا حضور م یخوانکتاب یهانشستبرگزاری 

 کاهش موضوع به هانشست این از درصدی اختصاص خانواده و

 های خانوادگیآسیب یژهوبهاجتماعی و  هایآسیب

13/3 
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 توان گفتدست آمده میه بسطح معناداری با توجه به شود، مشاهده می 6 طور که در جدولهمان

 خانواده یا روانشناس مشاور حضور»، اولویت خدمات یکسان نبود، به طوری که ایمشاوره مقوله خدماتدر 

در باالترین اولویت  «مشاورهکتابخانه به منظور مشاوره و کمک به زوجین نیازمند  های مشخصی دردر زمان

 این از درصدی اختصاص و با حضور متخصصان حوزه خانواده یخوانکتاب هایبرگزاری نشست»و 

ترین اولویت قرار در پایین «های خانوادگیآسیب یژهوبهاجتماعی و  هایآسیب کاهش موضوع به هانشست

 گرفت.

به نمایش  7 منابع در جدول با مرتبط خدماتبررسی تفاوت در اولویت خدمات در مقوله  نتیجه

 .درآمده است
اولویت خدمات در مقوله خدمات مرتبط با منابع از دیدگاه  بررسی برای. نتایج آزمون فریدمن 7جدول 

 نظرانصاحب

 

 خدمات مرتبط با منابع
 مجذور

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

ارائه منابع دیداری و شنیداری مرتبط با حوزه خانواده به مراجعان در 

جهت ارتقاء آگاهی آنان در حوزه راهکارهای زندگی خانوادگی 

 موفق

51/11 5 04/0 

05/4 

مرتبط با  هایرایگان کتاب صوتی و یا الکترونیکی هاینسخه ارائه

 مسائل زناشویی
87/3 

حوزه مسائل خانواده در جهت  مفید و روزآمد هایکتاب ارائه

 هارسانی به خانوادهآگاهی
65/3 

ها در نشریات در حوزه ارتقاء آگاهی خانواده و نمایش انواع ارائه

 قفسه
29/3 

 به( کتاب معرفی قفسه یا) کتابدار پیشنهاد قفسه از بخشی اختصاص

 مانند زناشویی اختالفات وقوع از پیشگیری با مرتبط هایکتاب

 اختالفات و مشکالت های حلهمسر و کتاب های انتخابکتاب

 زناشویی

11/3 

ها )مانند ارائه خدمات به خانواده ایکتابخانه برون ارائه خدمات

 توسط کتابخانه سیار(
03/3 
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 با مرتبط حاکی از وجود تفاوت معنادار در اولویت خدمات در مقوله خدمات 7جدول  هاییافته

ارائه منابع دیداری و شنیداری مرتبط با حوزه خانواده به مراجعان »که نخستین اولویت به طوری، بهبودمنابع 

ارائه »و آخرین اولویت به  «در جهت ارتقای آگاهی آنان در حوزه راهکارهای زندگی خانوادگی موفق

 در مقوله خدمات خدماتاولویت  بررسی نتیجه اختصاص داشت. «هابه خانواده ایکتابخانه برون خدمات

 ارائه شده است. 8 نظران در جدولجنبی از دیدگاه صاحب
اولویت خدمات در مقوله خدمات جنبی از دیدگاه  بررسی برای. نتایج آزمون فریدمن 8جدول  

 نظرانصاحب

 

دهد. در نتیجه، اولویتنشان می (05/0)کمتر از  01/0سطح معناداری را با مقدار  8های جدول یافته

این اساس، از دیدگاه  نظران نسبت به خدمات در مقوله خدمات جنبی متفاوت بود. برهای صاحب

مند ههای مشخص با حضور زوجین داوطلب و عالقدر زمان یخوانکتاببرگزاری جلسات » نظرانصاحب

خانواده  مسائل به مربوط یهاکتاب مبادله و اهدا طرح اجرای»در اولویت اول و  «در رابطه با مسائل خانواده

 در اولویت آخر قرار گرفت. «در کتابخانه و در بین اعضای کتابخانه

 

 

 

 خدمات جنبی
 مجذور

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 رتبه

های مشخص با حضور زوجین در زمان یخوانکتاببرگزاری جلسات 

 داوطلب و عالقمند در رابطه با مسائل خانواده

98/12 4 01/0 

47/3 

های مرتبط با حوزه آسیب منابع و هاکتاب از موضوعی هاینمایشگاه برپایی

 خانواده و راهکارهای پیشگیری از آن
37/3 

مرتبط با مسائل خانواده و  یهاکتاببرگزاری جلسات نقد و بررسی 

 زندگی زناشویی
92/2 

مرتبط با مسائل خانواده و  یهاکتاب) یخوانکتاببرگزاری مسابقات 

 زندگی زناشویی(
79/2 

خانواده در کتابخانه  مسائل به مربوط یهاکتاب مبادله و اهدا طرح اجرای

 و در بین اعضای کتابخانه
45/2 
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 دیدگاه از مشهد شهر عمومی هایکتابخانه در طالق کاهش به منظور خدمات ارائه امکان

 ستادی کارکنان و کتابداران

های عمومی شهر مشهد از تعیین میزان امکان ارائه خدمات در جهت کاهش طالق در کتابخانه برای

ابتدا الزم بود میانگین نمره اختصاص داده شده به امکان ارائه هر خدمت دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی، 

سنجی ارائه خدمات در سطح دد تا امکانتوسط پاسخگویان محاسبه شود و سپس با نمره مطلوب مقایسه گر

مقوله کلی از خدمات  5، شامل کتابداران و کارکنان ستادیجامعه نیز معلوم گردد. این بخش از پرسشنامه 

 35بود که در مجموع  ای، مرتبط با منابع و خدمات جنبیرسانی، مشاورهخدمات آموزشی، اطالعشامل 

های توصیفی مربوط به امکان ارائه خدمات در سطح در جدول زیر برخی آماره .گرفتخدمت را دربر می

 نمونه نشان داده شده است.
 مربوط به امکان ارائه خدمات از نظر کتابداران و کارکنان ستادی توصیفیهای آماره .9جدول 

 انحراف معیار میانگین خدمات

رسانیخدمات اطالع  75/6  06/2  

89/6 خدمات جنبی  26/2  

08/7 خدمات آموزشی  55/2  

ایخدمات مشاوره  11/7  31/2  

25/7 خدمات مرتبط با منابع  04/2  

02/7 کل  94/1  

 

دسته خدمات و در  5دهد که در سطح نمونه پژوهش، امکان ارائه هر های جدول فوق نشان مییافته

گیری انجام شده است، نمونهجایی که در این پژوهش اما از آن( کمتر است. 8از حد مطلوب )عدد مجموع، 

توان مشخص نمود که میزان امکان ارائه خدمات از دیدگاه جامعه نمونه نمی تنها با مقایسه و مشاهده میانگین

با توجه به توزیع نرمال و  ، برای مقایسه نتایج و تعمیم آن به جامعه پژوهشرواینمورد نظر چگونه است. از 

ای ای استفاده شد. در جدول زیر نتایج آزمون تی یک نمونهتی یک نمونهاین متغیر، از آزمون پارامتری 

 برای مقایسه میانگین نمره امکان ارائه خدمات با سطح مطلوب نشان داده شده است.
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 8 مطلوب حد با خدمات ارائه امکان به مربوط نمونه تکتی  آزمون از حاصل نتایج. 10 جدول

 آماره تی متغیر
درجه 

 آزادی
معناداریسطح   

اختالف 

 میانگین

نتیجه 

 آزمون

-06/3 خدمات آموزشی  72 003/0  91/0-  معنادار 

رسانیخدمات اطالع  12/5-  72 000/0  24/1-  معنادار 

ایخدمات مشاوره  26/3-  72 002/0  88/0-  معنادار 

-11/3 خدمات مرتبط با منابع  72 003/0  74/0-  معنادار 

-19/4 خدمات جنبی  72 000/0  10/1-  معنادار 

-3/4 کل  72 000/0  97/0-  معنادار 

 

مقوله خدمات  5هر  ای درداری آزمون تی یک نمونهمقدار سطح معنی ،های جدولبر اساس یافته

ارزیابی شد. در نتیجه، بین میانگین نمره امکان ارائه خدمات با سطح مطلوب آزمون  05/0کل کمتر از  و در

توان گفت که میانگین نمره ( تفاوت معنادار وجود داشت و با توجه به اختالف میانگین منفی می8)عدد 

 از حد مطلوب بود.خدمات از نظر کتابداران و کارکنان ستادی، کمتر هر پنج مقوله امکان ارائه 

 

گیرینتیجهبحث و   

های عمومی شهر مشهد ارائه کتابخانهخدمات قابلسنجی و امکان بندیحاضر اولویت پژوهشهدف 

نظران، میان اولویت ارائه خدمات از دیدگاه صاحب ها نشان داد کهیافته. بود طالقکاهش جهت در 

 های عمومی شهر مشهدمرتبط با منابع در کتابخانهخدمات جنبی و ای، رسانی، مشاورهآموزشی، اطالع

خدمات »در باالترین اولویت و  «خدمات آموزشی»که  ، به طوریشتتفاوت معناداری وجود دا

بندی خدمات قابل پژوهشی در رابطه با اولویتباید گفت ترین اولویت قرار گرفت. در پایین «رسانیاطالع

یافت نشد تا بتوان پژوهش  طالقهای اجتماعی از جمله برای کاهش آسیبهای عمومی کتابخانهدر ارائه 

حدودی مرتبط هستند، هایی که تا آمده با برخی پژوهش به دستحاضر را با آن مقایسه کرد. بنابراین نتایج 

 د:شومقایسه می

های ارتباطی )یکی از ( به بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت1392امانی و لطافتی بریس )

های آموزشی بر زندگی( بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین پرداختند. طبق نتایج، برنامه هایمهارت

م و های آموزشی الزمعتقدند با فراهم نمودن فرصت این پژوهشگرانکاهش تعارضات زوجین مؤثر بود. 
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های توان به زوجین یاری رساند تا شیوههای آموزشی(، میکارآمد )در قالب سمینار، کالس و کارگاه

های کارآمدتری را به کار گیرند. زوجین با شرکت در ناکارآمد مقابله با تعارض خود را تغییر دهند و شیوه

یریت نمایند، اعتماد، دوستی و محبت بینند تا روابط بین خود را مدها و سمینارها، آموزش میاین کارگاه

 & Gottman)گیرند بین خود را تقویت نمایند، و در صورت وجود تعارض، نحوه حل آن را یاد می

Gottman, 2017های آموزشی دور از انتظار نیست که با توجه به کارایی و فواید مثبت برنامه (. بنابراین

نظران به خود ه، باالترین اولویت را از دیدگاه صاحبخدمات آموزشی در قالب سمینار، کالس و کارگا

نظران آخرین رتبه را کسب کرد، رسانی که از دیدگاه صاحبدر رابطه با خدمات اطالع اختصاص دهد.

مناسب  هایکتابرسانی )مانند معرفی شاید بتوان چنین استنتاج کرد که بسیاری از خدمات در مقوله اطالع

های کتابخانه در خصوص مسائل خانوادگی، توزیع جزوات آموزشی در مورد به زوجین، معرفی تازه

که فرد اهل مطالعه باشد، که با توجه به پایین بودن  اثرگذار است در صورتیپیشگیری از مشکالت زناشویی( 

 ند قابل توجیه باشد.توانظران میاختصاص اولویت آخر از نظر صاحب ،میزان مطالعه در کشور ما

آموزش  هایکالس و هابرگزاری کارگاه»اختصاص باالترین اولویت به خدمات آموزشی،  مقولهدر 

(، و دارابی، کاظمی اصل و 1392های عابدی و شعاع کاظمی )، با پژوهش«هازندگی به خانواده هایمهارت

های زندگی به طرز که آموزش مهارتها نشان داد های آن( در یک راستا بود. پژوهش1393مسعودی )

ها افزایش و مشکالت زناشویی و حس مثبت زندگی را در آن همعناداری باعث افزایش سازگاری زوجین شد

ها زا، نیاز به آموختن برخی مهارتهای تنشها برای مقابله سازگارانه با موقعیت. انسانه بودرا کاهش داد

کند تا زندگی هایی که به افراد کمک میکه یکی از مؤثرترین برنامه دارند. متخصصان علوم رفتاری معتقدند

(. آموزش 1388لواسانی،  فتحعلیهای زندگی است )تری داشته باشند، برنامه آموزش مهارتبهتر و سالم

های مقابله با های برقراری رابطه و گفتگو، روشروشهایی در خصوص های زندگی شامل آموزشمهارت

زناشویی، مقابله با اضطراب و افسردگی، مدیریت خانواده و تربیت فرزندان، تأمین آرامش و لذت اختالفات 

های های زندگی موجب ارتقای تواناییاست. آموزش مهارت از زندگی، افزایش اعتماد به نفس و مانند آن

های ها و موقعیتمکشها افراد را برای برخورد مؤثر با کشگردد. این تواناییاجتماعی افراد می -روانی

ها در محیط زندگی خود، مثبت کنند تا با سایر انساندهند و به افراد کمک میسخت زندگی یاری می

های زندگی در برخورد مؤثر با (. بنابراین نظر به اهمیت برخورداری از مهارت1385لو، برخورد کنند )علی

های مهارت ترین اولویت به برگزاری کالستر، اختصاص باالها و داشتن زندگی بهتر و سالمکشمکش

 است. منطقینظران زندگی توسط صاحب
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به منظور کمک به افراد  های آموزش سواد اطالعاتیبرگزاری کالس»در مقوله خدمات آموزشی، 

های در حالی که کسب مهارت، اولویت آخر را به خود اختصاص داد. «های زندگیدر راستای کسب مهارت

کند تا در میان حجم زیاد اطالعات و منابع بتوانند به صورت مستقل به سواد اطالعاتی، به افراد کمک می

دست یابند. از طرفی با افزایش سواد اطالعاتی، فرد مسئولیت یادگیری و کسب اطالعات  یفیتباکاطالعات 

 های آموزش سواد اطالعاتیکالس(. 1390زندی و شبیری،  نژاد، سرمدی،گیرد )علیرا خودش بر عهده می

های کاربردی یکی از حوزههای زندگی است به طوری که به منظور کمک به افراد در راستای کسب مهارت

های زندگی( است )راستگو، حل مسئله )یکی از مهارت مهارت سواد اطالعاتی نیز تأثیر در رشد مهارت

مستقیم طور غیرآموزش سواد اطالعاتی به(. شاید به این دلیل که 1389نراقی،  نادری، شریعتمداری و سیف

و  تواند در کاهش مشکالت زناشوییهای زندگی، میکمک به افراد در جهت کسب مهارتو از طریق 

 اولویت آخر را در مقوله خدمات آموزشی به خود تخصیص داد.نقش داشته باشد،  طالق

 اجتماعی شبکه یاندازراه کهطوریبه. متفاوت بود خدمات اولویت رسانی،اطالع خدمات مقوله در

الحوائجی و در راستای این یافته، در پژوهشی که باب .داشت قرار اولویت باالترین در( تلگرام کانال)مانند 

جتماعی از های اهای جمعی و شبکهرسانی رسانههای اطالع( به مقایسه توانمندی1394عطاردی بیمرغی )

های اجتماعی هر کدام توانمندی خاصی های جمعی و شبکهرسانان پرداختند، رسانهنظر کتابداران و اطالع

های جمعی در سطح های اجتماعی در مجموع نسبت به رسانهرسانی دارا بودند. اما توانمندی شبکهدر اطالع

رسانی به ترین رتبه در میان خدمات اطالعباالتری قرار داشت. شاید یکی از دالیل احتمالی اختصاص باال

ای بودن و رسانههای خاص این خدمت مانند چندنظران، ویژگیاندازی شبکه اجتماعی از سوی صاحبراه

تواند انتقال اطالعات مورد نیاز از طریق فیلم، فایل صوتی، متن و مانند آن باشد. علت دیگر این امر هم می

اجتماعی )با گوشی همراه و رایانه شخصی( باشد که نیاز به حضور در مکان های دسترسی آسان به شبکه

های مجازی نظران حوزه خانواده، با استفاده از امکانات شبکهخاصی ندارد. ضمن اینکه مشاوران و صاحب

هت توانند به راحتی مطالب مفید را برای افراد خانواده و زوجین در جها میها و گروهمانند ایجاد کانال

ارسال فهرست مندرجات کتب »رسانی، کاهش مشکالتشان به اشتراک بگذارند. در میان انواع خدمات اطالع

توان ترین اولویت قرار گرفت، دلیل این امر را میدر پایین «یا فهرست مجالت مرتبط با مشکالت زناشویی

 اندازیراهرسانی، خدماتی مانند طور بیان کرد که در مقایسه با دیگر خدمات، در مقوله خدمات اطالعاین

 جزوات و بروشورهای توزیعیا ها از این طریق رسانی به خانوادهتلگرام( و آگاهی )مانند کانال اجتماعی شبکه

رسانی به صورت مستقیم به افراد اطالع زوجین، میان در رابطه با پیشگیری از مشکالت زناشویی در آموزشی



 107 ...یعموم یهاخدمات قابل ارائه در کتابخانه یسنجو امکان یبندتیاولو               1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

کنند، اما با ارسال فهرست مندرجات کتب یا فهرست مجالت مرتبط با مشکالت زناشویی، نیاز است فرد می

 به منبع دیگری مراجعه و اطالعات کسب نماید.

 های مشننخصننی دردر زمان خانواده یا روانشننناس مشنناور حضننور»ای در مقوله خدمات مشنناوره

این بخش از  در باالترین اولویت قرار گرفت. «کتابخانه به منظور مشاوره و کمک به زوجین نیازمند مشاوره

ستا  (Hines, 2015) هینز و (Luo et al., 2012) و همکاران لوآ های این پژوهش با پژوهشیافته در یک را

ها نیز حاکی از اهمیت حضور مددکار اجتماعی و مشاور برای کمک به مراجعان های این پژوهشبود. یافته

شکالت خانوادگی بود.  شاوره نیز به در پژوهشبه ویژه در رابطه با م سی و م شنا های متعددی در حوزه روان

های )از جمله پژوهش رداخته شده استتأثیر خدمات مشاوره در کاهش مشکالت و تعارضات زناشویی پ

ها، مشننناوره های این پژوهش. طبق یافته(1395آبادی، زهراکار و نظری، ؛ فیض1394کیمیایی و گرجیان، 

ای و حضور در پژوهش حاضر نیز خدمات مشاوره .توانسته است به کاهش مشکالت زوجین کمک نماید

ت باالیی را کسنننب کرد. این نتیجه با توجه به تجربه نظران اولویمشننناور در کتابخانه از دیدگاه صننناحب

نظران به ویژه در حوزه روانشناسی که شاهد اثرات مشاوره بر بهبود روابط زوجین و ای برخی صاحبحرفه

های خانواده و دور از انتظار نیسنننت. زیرا مشننناوران خانواده بر آسنننیب ،اندکاهش مشنننکالت زوجین بوده

توانند در این زمینه به هبود زندگی زناشننویی تخصننص و آگاهی دارند و میمشننکالت زناشننویی و نحوه ب

سانند.  شاورهزوجین یاری ر ستدر میان خدمات م ش ضور ای، برگزاری ن صانهای کتابخوان با ح ص  متخ

های کتاب گذاریاشننتراکمنظور به های کتابخوان به نشننسننتحوزه خانواده اولویت آخر را کسننب نمود، 

شده و با ستگردد. در قالب معرفی کتاب برگزار می طالعهمهدف ترویج  خوانده  ش ها کتابداران، در این ن

)نهاد  توانند شنننرکت کنندمندان مینویسنننندگان، فعاالن حوزه کتاب، اعضنننای کتابخانه و دیگر عالقه

این  های کتابخوانشاید یکی از دالیل کسب رتبه آخر برای نشست(. 1396، شهرکردهای عمومی کتابخانه

صاحب شد که  شاورهبا شاور خانواده، نظران با دیگر خدماتی که در مقوله م ضور م شت مانند: ح ای قرار دا

تر ها را ملموسبیشننتری داشننتند و اثرات مطلوب آن مشنناور مذهبی و مشنناوره کتابدار با مراجعان، آشنننایی

ستمی ش ستند. اما با توجه به نوپا بودن برگزاری ن ست در بهار  های کتابخوان کهدان ش برگزار  1394اولین ن

ها و اثرات آن رسنند که هنوز آشنننایی کافی با این نشننسننت(، طبیعی به نظر می1394شنند )خبرگزاری مهر، 

 وجود ندارد.

خدمات مرتبط با منابع نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار در اولویت خدمات  در خصوص هایافته

ارائه منابع دیداری و شنیداری مرتبط با حوزه خانواده به »ویت به که نخستین اولطوریمقوله بود، بهاین 
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شاید  .یافتاختصاص  «مراجعان در جهت ارتقای آگاهی آنان در حوزه راهکارهای زندگی خانوادگی موفق

ای منابع دیداری و شنیداری و جذابیتی که در انتقال محتوا به مخاطب رسانهبه دلیل ماهیت چندبتوان گفت 

قائل شدند. همچنین دلیل  این خدمتنظران اولویت باالتری برای و در نتیجه اثرگذاری بیشتر دارند؛ صاحب

ط با منابع از دیدگاه خدمات مرتبای در میان احتمالی اختصاص آخرین اولویت به خدمات برون کتابخانه

ها و ملموس نبودن خدمت تواند ناشی از عدم ارائه و یا ارائه کم این خدمت توسط کتابخانه، مینظرانصاحب

 رسانی در مقایسه با دیگر خدمات باشد.کتاب

های مشخص با حضور زوجین در زمان یخوانکتاب برگزاری جلسات» ،در مقوله خدمات جنبی

قرار گرفت. هدف اساسی خدمات جنبی در اولویت اول  «خانوادهمند در رابطه با مسائل هداوطلب و عالق

های )در قالب دوره یخوانکتابهای خوان است. تشکیل گروهتحول افراد بیگانه با کتاب به افرادی کتاب

الیی، دهد )مرا در جامعه رواج می یخوانکتاب( نیز از جمله خدمات جنبی مهمی است که یخوانکتاب

با حضور زوجین  یخوانکتابهای (. اختصاص اولویت اول به برگزاری دوره1394شعبانی و رضایی آدریانی، 

از دیدگاه آنان  یخوانکتابدهنده اهمیت و تأثیر نظران نشاندر رابطه با مسائل خانواده، از دیدگاه صاحب

سطح مطالعه و در نتیجه فرهنگ مطالعه در میان جامعه،  رفتن باالکه ییاز آنجا (1396) است. به گفته حدادی

قرار گرفتن  رسد.منطقی به نظر میآمده  به دست نتیجه ،های اجتماعی استعامل مهمی در کاهش آسیب

شاید ناشی از عوامل متعددی به مسائل خانواده در اولویت آخر،  های مربوطاجرای طرح اهدا و مبادله کتاب

اهدا و مبادله کتاب در بین افراد جامعه باشد که باعث کمرنگ شدن اهمیت این مورد  از جمله نبود فرهنگ

 نظران شده است.از دیدگاه صاحب

سابقه کاری و میزان تحصیالت مناسبی که  یافته دیگر آنکه از دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی

خدمات آموزشی، امکان ارائه  بودند،های عمومی آشنا خوبی با شرایط و امکانات کتابخانهه داشتند و ب

کمتر از حد  وحد مطلوب آن تفاوت معناداری داشت با  و جنبی ،ای، مرتبط با منابعمشاورهرسانی، اطالع

پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر یافت نشد تا بتوان این یافته را  ،که پیشتر گفته شد طورهمان و مطلوب بود

 با آن مقایسه کرد.

های عمومی عالوه بر کسب توسط کتابخانه طالقاجتماعی  ارائه خدمات اثرگذار در کاهش آسیب

هایی مانند بودجه، نیروی انسانی کافی و های عمومی کشور نیازمند زیرساختمجوز و تأیید نهاد کتابخانه

آموزشی،  خدمات مقولهکه امکان ارائه هر پنج ، و فضا و تجهیزات است. از آنجائییدهدآموزش

نامطلوب ارزیابی و کارکنان ستادی از دیدگاه کتابداران و جنبی  ،ای، مرتبط با منابعمشاورهرسانی، اطالع
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های الزم برای ارائه چنین های عمومی شهر مشهد زیرساختتوان چنین استنتاج کرد که در کتابخانهشد، می

استان خراسان رضوی، نیاز است مسئولین و  درباالی طالق با توجه به آمار اما، خدماتی وجود ندارد. 

های الزم جهت ریزیبرنامههای عمومی به این مسئله توجه جدی داشته باشند و گیران در نهاد کتابخانهتصمیم

 در دستور کار خود قرار دهند.های عمومی را ارائه این خدمات در کتابخانه

 

 پیشنهادها

منظور به کشور های عمومی نهاد کتابخانهاربردی زیر به پیشنهادهای کبا توجه به نتایج پژوهش، 

 :شوده میارائدر جامعه کمک به کاهش مشکالت زناشویی و طالق 

 نظر  زدارای اولویت اشناسایی شده های عمومی جهت ارائه خدمات تصویب و دادن مجوز به کتابخانه

 ؛نظرانصاحب

 در راستای کاهش مشکالت خدمات شناسایی شده  ها و امکانات الزم جهت ارائهفراهم کردن زیرساخت

در  (ای و خدمات مرتبط با منابعخدمات مشاوره، خدمات آموزشی ویژهبه) و طالق زناشویی

 های عمومی؛کتابخانه

  هایکالس و هاکارگاه برگزاری هدفمند و منظم ویژهبههای عمومی در کتابخانه آموزشیارائه خدمات 

اندیشی با حضور متخصصان مسائل خانواده در هم هایبرگزاری نشستزندگی،  هایآموزش مهارت

های سمینار و دوره برگزاری ،هاهای خانواده در راستای آموزش به خانوادهرابطه با حوزه آسیب

در رابطه با راهکارهای کاهش مشکالت زناشویی یا تحکیم بنیان خانواده، و برگزاری  آموزشی

 ؛های زندگیسواد اطالعاتی به منظور کمک به افراد در راستای کسب مهارتهای آموزش کالس

 جهت در طریق این از هاخانواده به رسانیآگاهی و( تلگرام کانال)مانند  اجتماعی شبکه یاندازراه 

 ؛تحکیم بنیان خانوادهو  زندگی هایمهارت کسب و خانواده توانمندسازی

  کتابخانه به منظور  های مشخصی دردر زمان خانواده یا روانشناس مشاور حضورامکان فراهم نمودن

 ؛های عمومیدر کتابخانهمشاوره و کمک به زوجین نیازمند مشاوره 

 مرتبط با حوزه خانواده در جهت ارتقای روزترین منابع دیداری شنیداری ترین و بهتهیه و ارائه مهم

نرانی های آموزشی و سخدی)مانند سیی موفق آگاهی مراجعان در حوزه راهکارهای زندگی خانوادگ

 ؛مشاوران معروف و مانند آن(
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  مند در ههای مشخص با حضور زوجین داوطلب و عالقدر زمان یخوانکتاب جلساتمنظم برگزاری

 .رابطه با مسائل خانواده

 

 تشکر و قدردانی

های عمومی کشور کمال تشکر و قدردانی را داشته نهاد کتابخانهدانند از نویسندگان بر خود الزم می

کارشناسی ارشد نویسنده اول است که به عنوان طرح پژوهشی نهاد  نامهپایانباشند زیرا این مقاله برگرفته از 

 های عمومی کشور نیز تصویب شده است.کتابخانه

 

 منابع

 رفتاری- هیجانی - عقالنی و حل محورراه درمانیزوج اثربخشی ایمقایسه (. بررسی1390آزادی، زینب )

نامه کارشناسی ارشد طالق. پایان متقاضی هایزوج زناشویی ناسازگاری و مشکالت کاهش بر

 مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

 و ایجاد در عمومی هایکتابخانه نقش کیفی بررسی(. 1392) ، سکینهنجمی پورو علی رحمان ابراهیمی،

  .51-72 ،(2) 3، رسانیاطالع و کتابداری نامهپژوهش .اجتماعی اعتماد ارتقای
https://doi.org/10.22067/riis.v3i2.17321  

های ارتباطی بر کاهش (. اثربخشی آموزش گروهی مهارت1392) ، رامینامانی، احمد و لطافتی بریس

شهریور  1بازیابی شده در  .36-17، (3) 2، فصلنامه مشاوره کاربردی دو .تعارضات زناشویی زوجین

 http://jac.scu.ac.ir/article_10670.html از 1396

های رسانی رسانههای اطالع(. مقایسه توانمندی1394) ، علیرضاعطاردی بیمرغی الحوائجی، فهیمه وباب

 5بازیابی شده در  .282-291(، 4) 1، فصلنامه تعامل انسان و اطالعات .های اجتماعیجمعی و شبکه

 fa.html-2412-1-http://hii.khu.ac.ir/article از 1396مهر 

تهران: سازمان  .مدارزا با نگاهی به پیشگیری محلهمسائل اجتماعی آسیب(. 1394، مرجان )روشن یجعفر

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 28شود. بازیابی شده در تاریخ های اجتماعی میخوانی باعث کاهش آسیب(. کتاب1396حدادی، هدی )

 http://www.khabargozarisaba.ir/fa/news از 1396شهریور 

 از 1396آبان  15(. اولین نشست کتابخوان برگزار شد. بازیابی شده در 1394خبرگزاری مهر )
 https://www.mehrnews.com/news 

https://doi.org/10.22067/riis.v3i2.17321
http://hii.khu.ac.ir/article-1-2412-fa.html
https://www.mehrnews.com/news
https://www.mehrnews.com/news
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های (. اثربخشی آموزش مهارت1393) ، محمدحسینمسعودیو  ؛دارابی، سعداهلل؛ کاظمی اصل، مجید

 5بازیابی شده در  .121-143(، 2) 1، مددکاری اجتماعی پژوهشنامه .زندگی بر سازگاری زناشویی

 http://ensani.ir/file/download/article/20160312161419-10043-13.pdf از 1396مهر 

 تفکیک به 1394 سال در شده ثبت هایطالق(. 1395) احوال ثبت سازمان جمعیتی اطالعات و آمار دفتر

 https://www.sabteahval.ir  از 1395 اردیبهشت 27 در شده بازیابی. استان

(. بررسی تأثیر آموزش 1389) ، مریمسیف نراقی اهلل؛ شریعتمداری، علی؛ وراستگو، اعظم؛ نادری، عزت

، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .های حل مسأله دانشجویانسواد اطالعاتی اینترنت بر رشد مهارت

 از 1396آبان  25بازیابی شده در  .22-1(، 4) 1
 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133043 

 .زناشویی زندگی شناسیآسیب(. 1385) ، سید احمداحمدیو  مریم؛ زاده،فاتحی فرحناز؛ اللهی،رحمت

 از 1396آبان  20بازیابی شده در  .8-26، (41-42) 11 ،درمانیروان هایتازه فصلنامه
http://ensani.ir/file/download/article/20101006192039 

 سیروس هشناختی عوامل نابسامانی خانواده در محل(. مطالعه انسان1390) ، سمیهجاه، مریم و بهرامیرفعت

 از 1396آبان  2بازیابی شده در  .85-109(، 2) 1شناسی ایران، های انسانپژوهش .شهر تهران
https://ijar.ut.ac.ir/article_30603_a5a1aed3d8ebde3e0076fc6f408dd64b.pdf 

های زندگی بر تعارضات (. اثربخشی آموزش مهارت1392) انگیز، مهرشعاع کاظمیعابدی، فاطمه؛ و 

 1396 ذرآ 12بازیابی شده در  .7-29(، 22) 7، تربیتی زنان و خانواده –فصلنامه فرهنگی .زناشویی

 http://cwfs.ihu.ac.ir/article_201597_0273db21275fdc9283232552c51eb840.pdf از

مؤسسه فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، تهران:  .های زندگیراهنمای مهارت(. 1385لو، مجید )علی

 منادی تربیت.

(. سطح سواد اطالعاتی 1390) ، سید محمدشبیرینژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن؛ و علی

رسانی و تحقیقات اطالع .یادگیری الکترونیکی دانشجویانفرایند آموزش و نقش آن در 
 از 1396آبان  10بازیابی شده در  .337-371(، 2)17، های عمومیکتابخانه

http://publij.ir/article-۱۱۹-۱-fa.html 

 .80-77 ،42 ،کتابخانه پیام فصلنامه. عمومی کتابخانه تأثیر و اهمیت(. 1380) سعید غفاری،

 تهران: هنر آبی. .هایی زندگی: کالس چهارمراهنمای آموزش مهارت(. 1388فتحعلی لواسانی، فهیمه )

 .چاپار: تهران .شناسیدانش و اطالعات علم تا رسانیاطالع و کتابداری از(. 1392) غالمرضا عراقی، فدایی

http://publij.ir/article-1-119-fa.html
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 در عمومی هایکتابخانه نقش(. 1390) ، رحمانابراهیمی ؛ واحمد یدس فیروزآبادی، غالمرضا؛ ،ییفدا

 ،عمومی هایکتابخانه و رسانیاطالع تحقیقات .تهران شهر موردی مطالعه: اجتماعی سرمایه افزایش

 -http://publij.ir/article1-214fa.html- از 1396مهر  2بازیابی شده در  .197-215 ،(2) 18

اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهبود کیفیت  (.1395) محمدعلی، نظری و سکینه؛ زهراکار، کیانوش؛ آبادی،فیض

شهریور  2بازیابی شده در  .782-790(، 9) 27 ،ارومیه مجله پزشکی .زندگی بر فرسودگی زناشویی

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=282336 از 1396

(. اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی 1394) ، حسنگرجیانو  علی سیدکیمیایی، 

 دو .های دارای ناسازگاری زناشوییزوجهای ارتباط صمیمانه بر بهبود عملکرد خانوادگی مهارت
 1396مرداد  1بازیابی شده در  .83-100(، 2) 5، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روان

http://fcp.uok.ac.ir/article_15738_e14e536743daaf20619e0cdd33aa04fa.pdf 

 .قو: تهران. کتابداری بر درآمدی(. 1376) حسین معمار، مختاری

 6 ،اجتماعی رفاه فصلنامه .ایران در اجتماعی مسائل و هاآسیب بندیاولویت(. 1386) یهاد یدس معتمدی،

 از 1396آبان  1بازیابی شده در  .348-327 ،(24)
http://refahj.uswr.ac.ir/article-۲۱۳۸-۱-fa.html 

های عمومی (. بهبود خدمات جنبی در کتابخانه1394) ، رقیهابراهیم؛ شعبانی، احمد؛ و رضایی آدریانیمالیی، 

(، 31) 8، شناسیفصلنامه دانش .شناختیبر اساس عوامل جمعیت استان اصفهان از دیدگاه کاربران

 از 1396تیر  1بازیابی شده در  .95-81
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_522225_0d00ddf741d0f80f974ba2aeef86ef3a.pdf 

 رضوی، قدس آستان: مشهد آزاد،... اسدا: مترجم .کتابداری فلسفه و تاریخ(. 1368) .ک. ا موکهرجی،

 .فرهنگی معاونت

. بازیابی خوانکتابهای دستورالعمل برگزاری سلسله نشست(. 1396) شهرکردهای عمومی نهاد کتابخانه

 http://www.shahrekordpl.ir/portal/home  از 1396آبان  15شده در 
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