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  140-98(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

و  یاسشنمتخصصان رشته علم اطالعات و دانش دگاهیاز د یکتاب درمان ینحوه اجرا

نبر نقش کتابدارا دیبا تأک یشناسرشته روان
 

3اینمی، فاطمه فه *2ینوروز رضای، عل9ینیخوئ الیسه

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ت،یریدانشکده مد ،یشناسکارشناس ارشد علم اطالعات و دانش .9

، تهران، ایراندانشگاه تهران ت،یریشناسی، دانشکده مدگروه علم اطالعات و دانش اریدانش .2

، تهران، ایراندانشگاه تهران  ت،یری، دانشکده مدشناسیگروه علم اطالعات و دانش اریدانش .3
 

 اطالعات مقاله

 22/93/89 تاریخ پذیرش:   98/99/89 تاریخ دریافت:

 چکیده

 دیبا تأک یشناسو رشته روان یشناسمتخصصان رشته علم اطالعات و دانش دگاهی( از دینی)بال یدرمانکتاب ینحوه اجرا ییشناسا: هدف

 ت.بر نقش کتابداران اس

حوزه در  نینفر از متخصصان ا 99است. جامعه پژوهش  یو از نوع کاربرد یفیتوص-یشیمایپژوهش حاضر پ شناسی:روش

ف نظر صر یریگهستند. لذا به علت حجم کم جامعه از نمونه یشناسو رشته روان یشناسعلم اطالعات و دانش یهارشته

 .بر وب( است یساخته )مبتنپرسشنامه محقق زیشد. ابزار پژوهش ن

از جمله افراد  29/5 نیانگیو کتابداران با م 59/5 نیانگی، مشاوران با م59/5 نیانگیشناسان با مروان ها،بر اساس یافته ها:یافته

انگران به درمکتاب یو دانش و مهارت یاخالق ،یتیشخص یهایژگیو نیهستند. مهمتر ینیبال یدرمانکتاب یدر اجرا لیدخ

کتابدار،  کی فهیوظ نیمرتبط هستند. مهمتر یهادر حوزه ییهاداشتن، رازدار بودن و گذراندن دوره تیو خالق زهیانگ بیترت

ابداران است. توسط کت دیها قبل از خرکتاب اههیس دییتأبه ترتیب، افراد  ریسا فهیوظ نیمهمترو  یشناخت منابع اطالعات

 هستند. یدرمانکتاب یاجرا یهاروش نیه مهمتراز جمل زین یگروه یدرمانخالق و کتاب یدرمانکتاب

 یهاشامل جلسات بحث و گفتگو در مورد کتاب تواندیخالق که م یدرماندهندگان، کتابپاسخ دگاهیاز د گیری:نتیجه

سات احسا کیحرت ایبه نوشتن و  انیجودرمان قیتشو یشعر برا ایاستفاده از داستان  ،یررسمیغ ای یخوانده شده به صورت رسم

است؛ چرا که خواندن کتاب بدون  یدرمانکتاب یروش اجرا نیرباشد، بهت لیقب نیاز ا یها و مواردو بحث در مورد آن

که اگر خواندن کتاب توأم با بحث و گفتگو در مورد آن از  یفراموش خواهد شد. در حال یبعد از مدت یو تجربه عمل نیتمر

 خواهد داشت. یربهتر و مؤثرت جهیمختلف باشد، نت یایزوا

 درمانگر، کتابدار، روانشناسکتاب ،یدرمانکتاب ها:کلیدواژه

 (ایمیل: )نویسنده مسئول *

 استناد به این مقاله: 

متخصصان رشته علم اطالعات و  دگاهیز دا یکتاب درمان ینحوه اجرا .(8931) نیا، فاطمهخوئینی، سهیال، نوروزی، علیرضا، فهیم
 801-13(: 8)88 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات. بر نقش کتابداران دیبا تأک یشناسو رشته روان یشناسدانش

mailto:noruzi@ut.ac.ir
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و بیان مسئله مقدمه

و مراد از آن،  از دو واژه کتاب و درمان تشکیل شده است ،آیدکه از عنوان آن برمی طوردرمانی هماناصطالح کتاب

درمانی راهی برای رشد عاطفی و شخصیتی فرد است و همچنین سالمت روان با استفاده از کتاب است. کتابدرمانی روان

ها کمک کند تا با مشکالت کنار آیند و تواند به انساندرمانی میکتاب (.)کندانسان را تضمین می

گ، جدایی و دوری، بیماری، مر مانند مسائلیتوان با ظاهر ساده، میحل پیدا کنند. با این روش به ها راهبرای برطرف کردن آن

 .ها را کمتر کردناشی از آن و درد کنار آمد و رنج ،و جنگطبیعی  فقر، ناتوانی جسمی، از خود بیگانگی، سوانح 

مقدس را که خواندن کتاب  افرادی بود نخستین، یکی از 9999ه در اوایل ده() دکتر بنجامین راش

داد و مطالعه داستانی خاصی را میهایمیالدی به بیماران خود کتاب 9992است و در سال  برای مطالعه درمانی توصیه کرده

نیز در سال ( ) مین سان گلت دومجان(. )کردمیها را توصیه آن

 (.) برده استاران روانی از کتاب خواندن بهره برای درمان بیم عمالً 9993

با پیشرفت  ینکهادر اجرای این برنامه داشته باشد تا ثرای ؤای نتوانسته بود نقش مردهکهیچ کتابدار تحصیلتا قرن بیستم 

پزشکی در بین کتابداری و روانهمکاری  نخستین،میالدی 9895این فن و اثرات موفق آن در درمان بیماران در سال 

 .ای از کتابداری معرفی شددرمانی جنبهکتاب و آغاز شدلینبیمارستان مک

رخی از مریکا و بآها و مراکز درمانی در ایاالت متحده انهای بیمارستانی در بیمارستسیس کتابخانهأبا ت 9899از دهه 

هایی تابکاوان کپزشکان و روانان، روانشناسروانبیمارستانی با مشاوره های ران کتابخانهی غربی، کتابداکشورهای اروپا

ها را افزایش داده و روند درمان جسمی دهند تا امید به زندگی آنآور را در اختیار بیماران مختلف قرار میامیدبخش و نشاط

ها نظیر اعتیاد به مواد مخدر، ترس، درمانی در برخی زمینهکتاب 9899(. در دهه ها را بهبود بخشند )و روحی آن

المللی نامه بینواژه»به عنوان یک واژه متعارف توسط  9899مرگ پیشرفت کرد. در سال  و تغییرات نگرشی، بلوغ اخالقی
ن تربیتی، کتابداران، پزشکان یاان، مربشناسروان(. از این زمان به بعد پذیرفته شد )« وبستر

 کنند.ای که برعهده دارند فعالیت میکنند و هر کدام متناسب با وظیفههمگی در این کار مشارکت می

ود. منظور شای، بالینی و تکاملی ارائه میدرمانی مؤسسهدرمانی در سه شاخه، کتابنویسد کتابمی() روبین

 های جسمی یا روانی است که مجبورنداطالعاتی برای افرادی با بیماری هایآموزش از طریق رسانهای، سسهدرمانی مؤاز کتاب

ان یا شناسوانردرمانی بالینی شود. در کتابمدتی در بیمارستان بمانند و توسط گروه پزشک، پرستار و کتابدار انجام می

کنند. یمادی که دچار مشکالت عاطفی و رفتاری هستند استفاده اطالعاتی برای درمان افر هایکتابداران شاخه پزشکی از رسانه

ی یا اطالعاتی و آموزش هایعمومی و آموزشگاهی( یا معلم از رسانه هایی تکاملی، کتابدار )کتابخانهدرمانهمچنین در کتاب

 کند.فاده میباوری و بهداشت روانی افراد معمولی و طبیعی استا ترکیبی از هر دو برای رشد، خودتخیلی و ی

های روانی با سرعت زیادی در امروزه بیماری و باشدروان افراد جامعه می مهم عصر حاضر، سالمتهایی یکی از چالش

مان، امکان های درد. باال بودن هزینهنکنبر جامعه تحمیل میآثار زیانباری و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی  ندستهحال افزایش 

(. از این رو، کند )راد را از خدمات بهداشت روان سلب میبرخورداری بسیاری از اف

رسد )هزینه و در دسترس برای این افراد ضروری به نظر میهای سودمند، کمبررسی روش

در  امروزه با محتوای فکری و آموزشی است که هزینه،های درمانی کماز جمله روش بالینی  درمانی(. کتاب

مشکالت رایج افراد جامعه مانند افسردگی، به عنوان مکمل درمان بسیاری از کشورهای جهان و تا حدودی در کشور ما، 

 شود.استفاده می و ... توان ذهنی یا ناشنوایان، افراد کمخشونت، پرخاشگری، عدم اعتماد به نفس
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کوت و هایز جفت، اسمیت، فلوید توان بهمی درمانیتابهای کپژوهشاز جمله 

 و همکارانشردینگ؛ چانگ و کئون؛تانریکولو ؛(

 ؛ (؛.2992) فریزویک و همکارانش؛

 ؛ ؛ ؛

ر ثیر مثبتی دأت ،بالینی نیدرماکه کتاب حاکی از آن استهای انجام شده تمام پژوهشنتایج  که تقریباً اشاره کرد. و ... 

 داشته است.حل مشکالت روحی و روانی افراد 

 .شناسی انجام شده استمندان رشته علم اطالعات و دانشو عالقه پژوهشگرانتوسط ، این حوزههای سیاری از پژوهشب

 ،ریگسویی داز ولی اند. لیف کردهأدر این حوزه ت های متعددیهها و مقالنامهپایان، های اخیر دانشجویان این رشتهدر سال

فعال قشی توانند ننمی به تنهایی هایی در این حوزه انجام شده که نتایج آنان حاکی از آن است که کتابدارانو پژوهشها مقاله

ز ا درمانی کاری نیست که کتابداران به تنهایی از عهده آن برآیند کهاجرای کتابداشته باشند و یا اینکه در این زمینه و مؤثر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می اهپژوهشجمله این 

 با هدف بررسی درمان خودیاری از طریق کتاب بردر پژوهش خود  تاجداران و همکاران 

از  99/9اند که به این نتیجه رسیده، گران و مراجعان که به صورت روش پیمایشی انجام شده استاساس نظرات درمان

 کنند. ضرورتی برای وجود کتابدار در کادر درمان خود احساس نمیآنان جامعه آماریران روانشناسان و مشاو

توانند نقشی در آیا کتابداران می»در پژوهشی با عنوان طاهرزاده و بیگدلی
ضوعات یل نداشتن آموزش رسمی در موکتابداران به دل در شرایط فعلی که رسیدندبه این نتیجه « درمانی ایفا کنند؟کتاب

 درمانی نیستند و به دلیل حساسیت این روشی به تنهایی قادر و مجاز به مداخله در مسائل مربوط کتابشناسروانمشاوره و 

درمانی، برای اجرای فرآیند کتاب لیو ؛کتابداران از استفاده از آن به صورت مستقل خودداری کنندکه درمانی ضرورت دارد 

 است.از مبرم به همکاری کتابداران و مختصصان حوزه سالمت نی

درمانی بررسی میزان آشنایی مشاوران از کتاب»در پژوهشی با عنوان   ریاحی نیا و امامی
زیاد  حوزهاین ر را د که یک سوم جامعه آماری نقش کتابداران ندابه این نتیجه رسیده «های بالینیکارگیری آن در فعالیت و به

اند و یک سوم متوسط و یک سوم ضعیف و فقط یک نفر اظهار نموده که کتابداران نقشی ندارند. همچنین بیشتر مشاوران دانسته

 اند.ن داشتهااند و فقط درصد کمی همکاری بسیار خوبی در این مورد با کتابدارگونه رابطه متقابلی با کتابداران نداشتههیچ

ه به درمانی روند و فرآیندی است کاز آنجا که کتابآن و ای رشتهدرمانی و ماهیت بینبه حساسیت روش کتاب با توجه

شود، و در هر مرحله نیاز به تخصص و مهارت خاصی از سوی متخصصان حوزه سالمت و صورت مرحله به مرحله انجام می

دو گروه مدعی در این کار یعنی متخصصان رشته علم اطالعات الزم است پژوهشی با توجه به نظرات هر  یا کتابداران است،

 :شوداالت انجام ؤدر راستای پاسخ به این سی شناسروانشناسی و رشته و دانش

 درمانی )در نوع بالینی( دخیل هستند؟از دیدگاه متخصصان این حوزه، چه افرادی در اجرای کتاب .9

درمانی و مهارتی افراد دخیل در اجرای کتابدانش ، اخالقی و های شخصیتیاز دیدگاه متخصصان این حوزه، ویژگی .2

)در نوع بالینی( چیست؟

چیست؟ درمانی )در نوع بالینی(از دیدگاه متخصصان این حوزه، وظایف افراد دخیل در اجرای کتاب .3

درمانی )در نوع بالینی( چیست؟های اجرای کتاباز دیدگاه متخصصان این حوزه، روش .5
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ث ارتقای منزلت باع، درمانی شودو نتایج صورت گرفته در این شاخه کتاب هاپژوهشاعتماد بیشتری به  ینکهعالوه بر اتا

 اصولی و تصویری روشن و واضح از نحوه اجرای درستنیز  کتابداران گردد و خود کتابداران و دیگر متخصصان این حوزه

 درمانی بالینی داشته باشند.کتاب

 پژوهش شناسیروش

شامل تمام افرادی است که  پژوهش جامعه آماری است. یو از نوع کاربردانجام شده به روش پیمایشی هش پژواین  

، یک باند و حداقل یک کتای تحصیل کردهشناسروانشناسی و یا رشته حداقل یک مقطع در رشته علم اطالعات و دانش

قات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب وزارت علوم، تحقی هایدر مجلهمقالۀ تالیفی تحقیق یا یک 

یری گامعه، از نمونهبه دلیل محدود بودن حجم ج ،بنابراین .باشدنفر می 99ها اند. که تعداد آندرمانی منتشر کردهدر زمینه کتاب

 نظر شده است. صرف

گویه است،  59 باز و سؤال 5بسته و  سؤال 9ها از پرسشنامه محقق ساخته )مبتنی بر وب( که شامل برای گردآوری داده

 ،اندشده لیفأدرمانی تدر حوزه کتاب از بررسی ادبیات پژوهش ایرانی و خارجی که های این پرسشنامهگویه .استفاده شد

عات های علم اطالتن از متخصصان این حوزه در رشته 9پژوهش، پرسشنامه در اختیار  برای سنجش پایایی ابزار. استخراج شد

 کردند.  تأییدی قرار داده شد که متخصصان روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه را شناسروانشناسی و و دانش

پرسشنامۀ  39آزمون انجام شد. بدین صورت که ابتدا تعداد برای سنجش پایایی پرسشنامه )مبتنی بر وب(، یک مرحله پیش

ها، با استفاده از آوری شد و پس از وارد کردن دادهضر، توزیع و جمعای مشابه با جامعه پژوهش حامبتنی بر وب در جامعه

به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسبی برای پرسشنامه  999/9، ضریب پایایی آلفای کرونباخ .اس.اس.پی.افزار اسنرم

و از روش آماری  98نسخه  .اس.پی.اس.اسافزار های گردآوری با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده محقق ساخته است.

 .توصیفی استفاده شده است
 

 ی پژوهشهایافته

 3/99نفر یعنی  29د، اننفری که به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده 59دهد که از شناختی نشان میهای بخش جمعیتیافته

و در مورد  هستندی شناسرواننیز از رشته  درصد، 2/59نفر معادل  29شناسی و از رشته علم اطالعات و دانشدرصد آنان، 

، و کمترین فراوانی مربوط به 9/53درصد  نوشته شده در این حوزه، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه یک عنوان باهای همقال

 است. 2/5گزینه ندارم با درصد 

دار را به خود بیشترین مق 5/99با درصد فروانی  «ندارم»لیفی، گزینه کتاب أهای تهمچنین در خصوص تعداد کتاب

درصد از جامعه آماری یک  9/92با درصد فروانی صفر کمترین مقدار را دارد و  «سه عنوان و بیشتر»اختصاص داده و گزینه 

گویان دارای یک عنوان تحقیق در این زمینه هستند که بیشترین فراوانی و درصد از پاسخ 9/59اند و کتاب در این زمینه داشته

گویان به افرادی درصد( نیز در میان پاسخ 2/5اند و کمترین فراوانی و درصد فراوانی )خود اختصاص داده درصد فراوانی را به

 تحقیق در این حوزه اختصاص دارد. «سه عنوان و بیشتر» با

 «ستند؟دخیل ه)در نوع بالینی آن(  درمانیاز دیدگاه متخصصان این حوزه، چه افرادی در اجرای درست کتاب»: اولپرسش 

 3ته شامل بس سؤالباز در پرسشنامه مطرح شد که سؤال بسته و یک  سؤالیک  ،پژوهش سؤالاین به منظور پاسخ به  

 آمده است. ،9های حاصل شده در جدول های مطرح شده، فراوانی، درصد و میانگین پاسخگویه بود. شرح دقیق گویه
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 درمانیتاب. آمار توصیفی مربوط به افراد دخیل در اجرای ک9جدول 
 

ردیف
  گویه

 بسیار زیاد
 زیاد

 

 متوسط

 

 کم

 

 اصالً

 

 گوتعداد پاسخ
 میانگین

 

 انحراف استاندارد

کتابدار 1
 9    فراوانی

   
  9    درصد

مشاور 2
 9 9    فراوانی

   
 9 9   درصد

شناسروان 3
 9 9    فراوانی

   
 9 9    درصد

 

یب به ترت ،دخیل هستنددرمانی بالینی اجرای کتابکه برای دهندگان، در بین افرادیاه پاسخاز دیدگ ،9با توجه به جدول 

رتبه را دارد که بیشترین فراوانی در این گویه مربوط به گزینه بسیار  باالترین 59/5با میانگین  «انشناسروان»اهمیت و میانگین، 

ه ، که در این گویه نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزین داردترین رتبه را ایینپ 29/5میانگین  با «کتابداران» و است  %9/92زیاد با 

 است. %3/99بسیار زیاد با 

 دهندگانافراد افزوده شده توسط پاسخ فهرست

وجود  گویان درخواست شد تا اگر افراد دیگری نیزپژوهش، عالوه بر افراد ذکر شده از پاسخ سؤال نخستینبرای پاسخ به 

مددکاران »به وجود  آنان ، نام ببرند.نشده است ایها اشارهپرسشنامه به آن در ودخیل هستند  درمانیاجرای کتابکه در دارند 

 اند.د دخیل در این کار اشاره کردهافرابه عنوان دیگر « اجتماعی

اد دخیل در اجرای و مهارتی افردانش  های شخصیتی، اخالقی واز دیدگاه متخصصان این حوزه، ویژگی»پرسش دوم: 

چیست؟ )در نوع بالینی( درمانیدرست کتاب

گویه بود  92بسته شامل سؤال باز در پرسشنامه مطرح شد که سؤال بسته و یک سؤال ، یک سؤالبه منظور بررسی این 

ویه پانزده تا گهای اخالقی و های شخصیتی، گویه دوازده تا چهارده مربوط به ویژگیکه گویه یک تا یازده مربوط به ویژگی

های های مطرح شده، فراوانی، درصد و میانگین پاسخباشد. شرح دقیق گویهمی و مهارتی های دانشهفده نیز مربوط به ویژگی

 آمده است. 2حاصل شده در جدول 

 99/5ین با میانگ« انگیزه و خالقیت داشتن» های شخصیتیدهندگان، در بین ویژگیاز دیدگاه پاسخ ،2با توجه به جدول 

 58/5با میانگین  «دار بودنراز»های اخالقی ترین رتبه؛ در بین ویژگیپایین 99/3با میانگین  «توانایی قضاوت عادالنه» باالترین و

های دانش و مهارتی را دارند. همچنین در بین ویژگی ترینپایین 32/5 ینبا میانگ «گذاشتنق افراد احترام حقو»باالترین و به 

سابقه کاری تمام » و باالترین 95/5با میانگین  «گذراندنهای مرتبط در زمینه یهایدوره» درمانیاجرای کتاب افراد دخیل در

 ترین رتبه را دارند.پایین 95/5گین با میان «های مرتبط داشتنوقت در یکی از رشته
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درمانیهای شخصیتی و ... افراد دخیل درکتاب. آمار توصیفی ویژگی2جدول 
 

 گویهردیف
 

 بسیار زیاد

 

 زیاد
 

 متوسط

 

 کم
 

 اصالً

 

 وگتعداد پاسخ

 
 میانگین

 

انحراف 
 استاندارد

 
 

 صبور بودن
  - - -   فراوانی

 
 - - -   درصد 

پذیر بودنانعطاف 
  - -    فراوانی

 
  

 - -    درصد

اعتماد به نفس داشتن
 - -    فراوانی

   
 - -    درصد

 
 القیتانگیزه و خ

داشتن
 - - -   فراوانی

   
 - - -   درصد

 
رو طبع و خوششوخ

 بودن
 - -    فراوانی

   
 - -   درصد

 
پذیری مسئولیت

داشتن

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

 
ی روانی سازگار

داشتن
 - -    فراوانی

   
 - -    درصد

 
توانایی قضاوت 

عادالنه داشتن
 - -    فراوانی

  
 - -    درصد

 
تمایل به یادگیری 

داشتن
 - -    فراوانی

   
 - -    درصد

 
توانایی آموزش دادن 

داشتن

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

 
توانایی مشاهده 
هوشمندانه داشتن

  -     فراوانی
 

  
 -     درصد

 
 - -    فراوانی رازدار بودن

   
 - -    درصد

 
به حقوق افراد احترام 

گذاشتن

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

 
های فردی محدودیت

را پذیرفتن

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

 
 - -    فراوانی شناس بودنمخاطب

   
 - -    درصد

 
ت وقسابقۀ کاری تمام

به عنوان کتابدار و ... 
داشتن

 - -    فراوانی

   
 - -    درصد

 
هایی گذراندن دوره

های مرتبطدر زمینه

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد
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 دهندگانهای شخصیتی، اخالقی و دانش و مهارتی افزوده شده توسط پاسخویژگی فهرست

گویان درخواست شد تا اگر از پاسخ ،ها و موارد ذکر شدهپژوهش، عالوه بر ویژگی سؤال دومین برای پاسخ کامل به

ها اشاره نشده درمانی باید داشته باشند و در پرسشنامه به آنکتاباجرای یل در های دیگری نیز وجود دارد که افراد دخویژگی

 ها به ترتیب تکرار آمده است:آن فهرست ،هایی اشاره کردند که در زیردهندگان به ویژگیاست را بیان کنند، پاسخ

، مشاوره یشناسروانابداری، های مربوطه مانند کتکارشناسی در رشته داشتن تحصیالت دانشگاهی حداقل در مقطع .9

 ؛و یا مددکاری اجتماعی

 ؛ وهاآنمند بودن به مردم و مسائل عالقه .2

 .مند بودن به کار گروهیعالقه .3

 « درمانی چیست؟از دیدگاه متخصصان این حوزه، وظایف افراد دخیل در اجرای درست کتاب»: سومپرسش 

وظایف کتابدار، وظایف اعضای دیگر تیم و وظایف مشترک کتابدار و بسته )سؤال سه  ،سؤالبه منظور پاسخ به این 

گویه بودند. شرح دقیق  9و  9،  9بسته به ترتیب شامل  سؤاالتباز در پرسشنامه مطرح شد که سؤال اعضای دیگر تیم( و یک 

 ست.آمده ا 9و  5، 3  ولهای حاصل شده در جداهای مطرح شده، فراوانی، درصد و میانگین پاسخگویه

درمانیکتاب اجرایوظایف کتابدار در  مربوط به . آمار توصیفی3جدول 

بسیار  گویهردیف
تعداد  اصالً کم متوسط زیاد زیاد

انحراف  میانگین گوپاسخ
 رداستاندا

های مختلفشناخت کتاب 9
 - -   فراوانی

   
 - -    درصد

2 
 های مناسب بهمعرفی کتاب

جو و اعضای تیمدرمان
  - -    فراوانی

  
 - -    درصد

3 
جو از شناخت نیاز درمان

طریق اطالعات به دست 
عضاآمده از ا

  -     فراوانی
 -     درصد  

5 
 شناخت مشکالت و توانایی

حلجو و ارائه راهدرمان

  -     فراوانی

  
 -     درصد

9 
مطالعه با مندکردن هدف

جوتوجه به نیاز درمان
 -     فراوانی

  
 -     درصد

9 
گزارش تغییرات و عالئم 

جو به اعضارفتاری درمان

 -     فراوانی
 

  
 -     درصد

2 
تهیه منابع الزم )کتاب، فیلم 

درمانیو...( برای کتاب
       فراوانی

      درصد  

9 
جو درمان هدایت و تشویق

به مطالعه در طول اجرا

 -     فراوانی
   

 -     درصد

 

رآیند ف اجرایگر در درماندهندگان، در بین وظایفی که کتابداران به عنوان کتاباز دیدگاه پاسخ 3با توجه به جدول 

باالترین رتبه را دارد که بیشترین فراوانی در این گویه  99/5با میانگین  «های مختلفشناخت کتاب»انی برعهده دارند، درمکتاب
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ترین رتبه را دارد.، که پایین 99/3با میانگین « درمانیتهیه منابع الزم برای کتاب»است  و    %9/99مربوط به گزینه بسیار زیاد با 

 است. %9/38ن فراوانی مربوط به گزینه متوسط با در این گویه نیز بیشتری

درمانیکتاب اجرایوظایف سایر افراد دخیل در مربوط به . آمار توصیفی 5جدول 
 

ف
دی

 گویهر

 

بسیار 

 زیاد

 

 زیاد

 

 متوسط

 

 کم

 

 اصالً
 وگتعداد پاسخ

 

 میانگین

 

انحراف 

 استاندارد

1 

تأیید سیاهه 

های بکتا

مناسب قبل از 

خرید کتابدار

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

2 

اهه تأیید سی

های خواندنی

که  درمانجو

توسط کتابدار 

ارسال شده

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

3 

تجویز 

های خواندنی

مناسب پس از 

مصاحبه با 

درمانجو

      فراوانی
 

 

 
 

 

      درصد

4 

ا تشکیل جلسه ب

درمانجو و یا 

 کتابدار

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

5 

آگاهی از 

وضعیت روانی 

و عالئق 

جو و رماند

با  اشتراک آن

کتابدار

 - -    فراوانی

   

 - -    درصد

، ارنددرمانی برعهده دفرآیند کتاب اجرایکه این افراد در  یدهندگان، در بین وظایفاه پاسخ، از دیدگ5با توجه به جدول 

باالترین رتبه را دارد که بیشترین فراوانی در این گویه مربوط  59/5با میانگین  «کتابدارها قبل از خرید توسط سیاهه کتاب تأیید»

با « هاجویان و فهمیدن عالئق آنهای مناسب پس از مصاحبه با درماندنیتجویز خوان»است  و   %3/99به گزینه بسیار زیاد با 

 است. %2/95ترین رتبه را دارد.، که در این گویه نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد با پایین 99/5میانگین 
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درمانیکتاب اجرایوظایف مشترک افراد دخیل در مربوط به آمار توصیفی . 9جدول 

ف
دی

 گویهر
 

بسیار 
 زیاد

 

 زیاد
 

 

 متوسط
 

 

 کم
 

 اصالً
 وتعداد پاسخگ

 
 میانگین

 

انحراف 
 استاندارد

1 
ی رابطه برقرار

خوب و صمیمی 
جوبا درمان

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

شناختن منابع  2
اطالعاتی

      فراوانی
   

      درصد

3 
کمک به 

جو در درمان
همانندسازی

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

مشارکت با حرفه  4
های دیگر

 -     فراوانی
   

 -     درصد

5 
استفاده از 

های راهنمایی
دیگر افراد تیم

 -     فراوانی
   

 -     درصد

6 

تی جلسا تشکیل
در مورد 

 الت و نتایجمشک
حاصل شده

 - -    فراوانی
   

 - -    درصد

د فرآین اجرایکه این افراد به صورت مشترک در  یدهندگان، در بین وظایفاز دیدگاه پاسخ 9با توجه به جدول 

باالترین رتبه را دارد که  55/5با میانگین  «یانجودرمانی با قراری رابطه خوب و صمیمبر»، برعهده دارند درمانیکتاب

 89/2با میانگین « شناخت منابع اطالعاتی»و است    %99بیشترین فراوانی در این گویه مربوط به گزینه بسیار زیاد با 

 است. %9/32با  متوسطدارد.، که در این گویه نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینه ترین رتبه را پایین

 دهندگانوظایف افزوده شده افراد توسط پاسخ فهرست

 گویان درخواست شد تا اگر وظایف دیگریاز پاسخ ،پژوهش، عالوه بر وظایف ذکر شده سؤال سومینبرای پاسخ به 

 ؛ن کننداها اشاره نشده است را بیدرمانی وجود دارد که در این پرسشنامه به آنفرآیند کتاب اجرایبرای افراد دخیل در 

 ها به ترتیب تکرار آمده است:آن فهرستدهندگان به پرسشنامه به وظایفی اشاره کردند که در زیر پاسخ

؛ وها تا حد امکانگر و کنترل آنشناسایی عوامل مداخله .9

 .درمانیتوجه به محیط و خانواده کاربر در فرآیند کتاب .2

 «چیست؟انی )در نوع بالینی( درمی اجرای درست کتابهااز دیدگاه متخصصان این حوزه، روش»پرسش چهارم: 

گویه بود. شرح  9بسته شامل  سؤالباز در پرسشنامه مطرح شد که سؤال بسته و یک سؤال ، یک باال سؤالبه منظور بررسی 

آمده است. 9های حاصل شده در جدول سخهای مطرح شده، فراوانی، درصد و میانگین پادقیق گویه

 انگینبا می «روش خالق»درمانی فرآیند کتاب اجرای هایدهندگان، در بین روشاز دیدگاه پاسخ 9با توجه به جدول 

« روش فردی»است  دارد و   %3/99رتبه را دارد که بیشترین فراوانی در این گویه مربوط به گزینه بسیار زیاد با باالترین  52/5

 است. %3/39ن فراوانی مربوط به گزینه متوسط با ترین رتبه را دارد.، که در این گویه نیز بیشتریپایین 99/3با میانگین 
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درمانیکتاب اجرایهای روش مربوط به وصیفیآمار ت. 9جدول 

ف
دی

 گویهر
 

بسیار 
 زیاد

 

 زیاد
 

 متوسط
 

 کم
 

 اصالً
تعداد 

 میانگین گوپاسخ
 

انحراف 
 استاندارد

خودیار 1
 -     فراوانی

   
 -     درصد

خالق 2
 - -    فراوانی

   
 - -    درصد

فردی 3
      فراوانی

   
      درصد

گروهی 4
 -     فراوانی

   
 -     درصد

حضوری 5
      فراوانی

   
      درصد

غیرحضوری 6

      فراوانی
   

      درصد

 دهندگانهای افزوده شده توسط پاسخروش فهرست

ری های دیگگویان درخواست شد تا اگر روشپژوهش، عالوه بر موارد ذکر شده از پاسخ سؤالبه این  برای پاسخ جامع

ندگان به دهرا بیان کنند، پاسخ ،ها اشاره نشده استدرمانی وجود دارد که در پرسشنامه به آنفرآیند کتاب اجرای نیز برای

 ها به ترتیب تکرار آمده است:آن فهرستمواردی اشاره کردند که در زیر 

؛ وجودرمانخوانی( برای برگزاری جلسات قصه :به شکل غیرمستقیم )مانند اجرای .9

.جودرماندرمانی( برای به شکل مستقیم )مانند تشکیل جلسات کتاب اجرای .2

 

 گیریبحث و نتیجه

ایج حاکی نتانجام شد،  از دیدگاه متخصصان کتاب درمانی )بالینی(اصولی پژوهش حاضر با هدف شناسایی نحوه اجرای 

و بعد  ستندهدرمانی بالینی افراد در اجرای کتاب مهمترین از جملهکتابداران  و ان، مشاورانشناسرواناز آن است که به ترتیب 

این رای اجدر  موثرنیز از جمله افراد  را باز پرسشنامه مددکاران اجتماعی سؤالدهندگان در پاسخ به اسخاز آنان، بعضی از پ

، های نتایج این بخش از پژوهش، با یافته .دانسته اند درمانینوع از کتاب

که یک نعالوه بر ایطبق نتایج پژوهش آنان، خوانی دارد، هم( ،(

ها ایفای نقش تواند در کنار آند، کتابدار نیز میندرمانی برای درمان بیماران استفاده کنتواند از کتابمی یا مشاوره  شناسروان

مشاوران و  اکثریت (اما در پژوهش  داشته باشد. اجرای کتاب درمانیای در کرده و نقش واسطه

که نتایج پژوهش آنان با پژوهش حاضر  نددکروجود کتابدار در کادر درمان خود احساس نمی ، ضرورتی برانشناسروان

دلیل این ناهمخوانی می تواند تفاوت در جامعه آماری باشد، چرا که جامعه آماری این پژوهش هدفمندانه از  .خوانی نداردهم

 ن متخصصان هر دو حوزه مرتبط انتخاب شده است.بی



  1318بهار ، 1، شماره یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

999 

 

ه وسیعی از با گستر التزام حرفه خودشناسی به عنوان افرادی که به متخصصان علم اطالعات و دانش، به نظر پژوهشگران

نند با ایجاد توایمبهتر از هر فرد دیگری  سروکار دارند و همچنین به دلیل تعامل پیوسته با افراد مختلفمنابع اطالعاتی انواع 

افرادی  ینیدرمانی بالکتاب مخاطبان از آنجا کهاما  ؛داشته باشند بالینی درمانیثری در اجرای کتابؤم ارتباط با افراد نقش

ی، شناسانروموضوع مسائل ها، که دارای مشکالت عاطفی و رفتاری هستند، و در این خصوص عالوه بر شناخت کتابهستند 

زمانی اجرای کتاب درمانی بیشترین تاثیرگذاری را خواهد داشت که این متخصصان  لذا مطرح است، نیز مشاوره پزشکی وروان

تاب و از تخصص هم در اجرای درست ک در اجرای فرآیند کتاب درمانی با یکدیگر در قالب یک تیم مشارکت داشته باشند

، نتیجه عکس داشته و آثار زیانباری را ین روش درمانیان دارد که اجرای ااین صورت امکغیر چرا که در درمانی بهره ببرند؛

 به همراه داشته باشد.

گر شناخته شد. درمانالقی یک کتابمهمترین ویژگی اخ «انگیزه و خالقیت داشتن» های شخصیتیهمچنین در بین ویژگی

مانی، درکتاب تاثیرگذاریهای لفهؤآنجا که یکی از مهمترین م ازبا توجه به حساسیت این روش درمانی و  ،بنابراین

داشته  ار الزم است که این افراد در درجه اول عالقه، انگیزه و خالقیت کافی برای ورود به این حوزه .گر آن استدرمانکتاب

 ترینپایین« ناشتذبه حقوق افراد احترام گ»باالترین و  «رازدار بودن»های اخالقی در بین ویژگیهمچنین مطابق نتایج  باشند.

که  اندبه این نتیجه رسیدهدر پژوهش خود  در این راستا را دارند. تبهر

و  اند.گر دانستهدرمانهای اخالقی مهم کتابرا یکی از ویژگی جودرمانبه حقوق  گذاشتندهندگان، احترام از پاسخ 2/89%

 از جمله «های مرتبط در زمینه یهایدورهگذراندن » درمانیدخیل در اجرای کتاب های دانش و مهارتی افراددر بین ویژگی

د؛ خوانی دارهم( و یافته های ) بانتایج این بخش  ست.هااین ویژگی ترین مهم

در  ها به اندازه خود سهمیر کدام از این رشتههاست که هدرمانی ماحصل بسیاری از رشتهچه کتاباگرهای آنان مطابق یافته

 .انددرمانی فراهم نکردهآموزشی خاص برای آشنایی دانشجویان خود با کتاب ،آنانیک از اما هیچ ؛درمانی دارنداجرای کتاب

مطرح  ی، ویژگی های شخصیتافراد منتخب تیم کتاب درمانیدرمانی، تمام از اجرای کتاب پیشالزم است که  بنابراین، 

های الزم را با توجه به سهم و ها و دوره، مهارتههای مربوطدر حوزه را در درون خود داشته و یا کسب کنند و همچنین شده

ها و یتواند همۀ ویژگالبته بدیهی است هیچ شخصی نمی بگذرانند.درمانی برعهده دارند، نقشی که در اجرای درست کتاب

 گر در واقع تصویری از انساندرمانهای برای کتابجا داشته باشد و ارائه چنین ویژگییک دانش و مهارت های مطرح شده را

بیشتری از این مجموعه را داشته باشد، در حرفه  ها، دانش و مهارتکامل است؛ اما واقعیت این است که هرچه یک فرد ویژگی

 تر عمل خواهد کرد.درمانی موفقخود یعنی کتاب

مناسب به  بامعرفی کت»، «های مختلفشناخت کتاب» دهندگان، به ترتیب اهمیت و میانگینپاسخاز دیدگاه همچنین 

 مند کردنهدف»، «درمانیبه مطالعه در طول اجرای کتاب یانجودرمان هدایت و تشویق»، «و دیگر اعضای تیم یانجودرمان

ت نیاز شناخ»، «به دیگر اعضای تیم یانجودرماناری گزارش تغییرات و عالئم رفت»، «یانجودرمانمطالعه با توجه به نیاز 

تهیه منابع »و  «یانجودرمانهای شناخت مشکالت و توانایی»، «از طریق اطالعات به دست آمده از دیگر اعضا یانجودرمان

 .هستنددرمانی بالینی ین وظایف کتابداران در اجرای کتابمهمتراز جمله  «درمانیالزم برای اجرای کتاب

 و( همان طور که  ودرمانی توجه به شرح وظایف کتابداران در این نوع از کتاب با

 ،درمانی دارندکتابداران بیشتر نقش تسهیل کننده را در اجرای کتاب به این نتیجه رسیدند؛ نیز 

درمانی به مناسب را با توجه به هدف کتاب هایباهای موجود در بازار، کتتمام کتاببر  و اشراف کاملکتابداران با شناخت 

ا به ر مناسب ان کادر درمان، مواد خواندنیشناسروانو صالح دید مشاوران و  تأییدد و با نکندیگر اعضای تیم معرفی می

 نانخواندن آدرمانی، در طول اجرای کتاب یانجودرماند و با هدایت و تشویق نخوانبرایشان می یان معرفی و بعضاًجودرمان
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های اصلی داستان در ارتباط با حل مسائل مربوط به را برای همانندسازی خود با شخصیت یانجودرماند و نکنمند میرا هدف

جرای نیز تمام ا د و در طولنبه بینش جدیدی در ارتباط با مشکل و نیاز خود برسبتوانند د تا نکننیازهای درونی خود یاری می

 د.نرسانرا به اطالع دیگر اعضای تیم می یانجودرمانتغییرات و عالئم رفتاری 

و  یانجودرمانا تشکیل جلسه ب»، «خرید توسط کتابدار مناسب قبل از هایباسیاهه کت تأیید»به ترتیب مطابق یافته ها، 

 یانجورماندآگاهی از وضعیت روانی و عالئق »، «ارسال شده که توسط کتابدار یانجودرمانسیاهه خواندنی  تأیید»، «کتابدار

افراد  ین وظایف سایرمهمتراز جمله  «یانجودرمانهای مناسب پس از مصاحبه با تجویز خواندنی»و  «و اشتراک آن با کتابدار

 . است بالینی درمانیدر اجرای درست کتابو مددکاران اجتماعی( ان شناسروان، یعنی مشاوراندخیل )

ری رابطه برقرا»درمانی به ترتیب اهمیت و میانگین گران در اجرای کتابدرمانهمچنین در بین وظایف مشترک کتاب

ورد تشکیل جلساتی در م»، «در همانندسازی خود با شخصیت داستان یانجودرمانکمک به »، «یانجودرمانخوب و صمیمی با 

نابع شناخت م»، «های دیگرمشارکت با حرفه»، «های دیگر افراد تیماییاستفاده از راهنم»، «مشکالت و نتایج حاصل شده

های نتایج این بخش از پژوهش نیز با یافته یند.آین وظایف آنان به شمار میمهمتراز جمله  «اطالعاتی

درمانگر جمله وظایف یک کتابدهندگان، از از پاسخ %9/89خوانی دارد. در پژوهش آنان هم 

دهندگان عالوه بر این، با توجه به دیدگاه پاسخ .اندمناسب و راهنمایی گرفتن از دیگر اعضای تیم دانسته مشارکترا همکاری و 

 «نیدرماتوجه به محیط و خانواده کاربر در فرآیند کتاب»و  «ها تا حد امکانگر و کنترل آنشناسایی عوامل مداخله»به ترتیب 

درمانی است.گران در اجرای کتابدرماننیز از دیگر وظایف کتاب

وانده شده خ هایباسات بحث و گفتگو در مورد کتتواند شامل جلدرمانی خالق که میکتابدهندگان، از دیدگاه پاسخ

ات و بحث حریک احساسبه نوشتن و یا ت یانجودرمانبه صورت رسمی یا غیررسمی، استفاده از داستان یا شعر برای تشویق 

چرا که خواندن کتاب بدون تمرین و  ؛استدرمانی روش اجرای کتاب بهترینباشد،  مواردی از این قبیل و هادر مورد آن

م با بحث و گفتگو در مورد آن از زوایای أدر حالی که اگر خواندن کتاب تو .تجربه عملی بعد از مدتی فراموش خواهد شد

ه ترتیب ب درمانی خالق،بعد از کتاب مطابق یافته های پژوهش،چنین هم تری خواهد داشت.مؤثرر و مختلف باشد، نتیجه بهت

قرار  اریخود درمانیکتاب ،در مرتبه بعدیو  هستنددرمانی های اجرای کتابین روشمهمتر حضوری درمانی گروهی وکتاب

 هایین روشمؤثرترهای خودیار یکی از ه مطالعۀ کتابکمی رسد به این نتیجه  ( فلویدهمان طور کهدارد. 

 تمام روش های مطرح شده، هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی است و  الزم به ذکر است کهباشد. درمان افسردگی می

 رایطش ه بهانتخاب بهترین روش اجرای کتاب درمانی با توج انعطاف پذیری تیم درمانگر در آنچه در این میان مهم است،

 است. و امکانات موجودمخاطب 

  پیشنهاد می شود که: درمانی بالینیلذا در راستای اجرای درست و اصولی کتاب

 در  درمانی به خصوصهای مرتبط و یا اضافه کردن درسی با عنوان کتابدرمانی در رشتهبا ایجاد گرایش کتاب

ای رشتهینهای بفرآیند و تربیت افراد متخصصی که از دانش و مهارت تر شدن اینعلمیبه شناسی رشته علم اطالعات و دانش

  ؛پرداختدر این حوزه برخوردار هستند،  الزم

 شاوره، ، مپزشکیی، روانشناسروانهای مرتبط از جمله هایی که با مشارکت تمام متخصصان حوزهبا ایجاد انجمن

 هایشانرتباط بین این متخصصان و به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانستهاست، زمینه خوبی را برای برقراری ا کتابداری و غیره

 ایجاد کرد. در خصوص شیوه های اجرای کتاب درمانی

 درمانی ها و جلسات بحث و گفتگو که با مشارکت تمام متخصصان این شاخه از کتابها، سخنرانیبا ایجاد همایش

 های جدید در این حوزه، اهتمام ورزید.ها و تکنیکاد از روشهمراه است نسبت به ارتقای سطح دانش و آگاهی افر
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  یک نمودار سازمانی تنظیم کرد که در آن نوع ارتباط افراد، وظایف و مسئولیت های آن ها در این طرح و انتظارات

 هر یک از این افراد از افراد دیگر با جزئیات کامل بیان شده باشد؛

 ه اصالح شود، به صورتی که انجام وظایف تعیین شده در حوزه کتاب ساختار شغلی افراد دخیل در این حوز

نی نیز جزء وظایف این افراد باشد.درما

 تعارض منافع 

 .است نشده بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هیچ
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