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کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

درمان لذت بخش
در کتابخانه ها کتابدرمانیکاربرد 

مهری پریرخ
استاد علم اطالعات و دانش شناسی

پاژکیهان دانش ۀسسؤم
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کتاب درمانی

لذت خواندن
کتابها، ابزاری 

شفابخش
کتابدرمانیفرایند 

چگونگی اجرای 
آن 
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لذت خواندن
ی، داستان قصه زندگی است،  داستان موفقیت و شکست، قصه همدل

همکاری، تالش

است برای چالش ذهنی و کشف، سفر استمشوقی

مشاور بی طرف و دوست داشتنی است

به فعال سازی حافظه کمک می کند

کمکی است برای فراموشی

تنهایی را جبران می کند

دانش آفرینی است

 کیهان دانش پاژ آگاهی و بیدار شدن است



شفابخشکتابهای 
مواجهه با واقعیت

فرصت فکر کردن

 شناخت خود

تصمیم گیریجرآت

شهامت تغییر

حال خوش

مهارت تعامل اجتماعی

 اسارتهارهایی از
کیهان دانش پاژ 



کتاب

درمان

انیکتابدرم
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کتابدرمانی
فکری و توصیه به خواندن برای کاهش از مشکالت روانی وکتابدرمانی

پیشگیری از مشکالت است

فکر در بر پایه خواندن، درک مطلب، تحلیل و تخوددرمانی، کتابدرمانی
مورد محتوا است

ارتباط با محتوا و درک معنیکتابدرمانی ،

راهبردی برای سالمت روانیکتابدرمانی ،

درمانی لذت بخشکتابدرمانی ،

برای حال خوشفرایندی، کتابدرمانی

 (از درون به بیرون)و شناخت جهان اطراف شناسیرویکردی برای خود
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کاربرد کتاب درمانی
برای چه کسانی کتاب درمانی مناسب است؟ 

جسمیناتوانافراد•
هستندمضطربکهافرادی•
هستندترسوکهافرادی•
رنج(خانگیحیوانیاوبستگان)عزیزیکدادندستازکهافرادی•

می برند
دارندپاییننفسعزتکهافرادی•
کنندوجودابرازجمعمقابلدرتوانندنمیکهافرادی•
کنندمیپنهانراخوداحساساتکهکسانی•
تنهاافراد•
دارندتحصیلیافتکهکسانی•

....وهستندافسردهوناامیدکهکسانی•
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کتابدرمانیفرایند 
همانند سازی

شخصیت هاویژگی هایوحوادثوداستاندرک•

استاندمحتوایوخودهایتجربهبینشباهتکشف•

خودتمشکالوداستانمحتوایبینارتباطکشف•

شخصیتینبرفتارواحساستفکر،بینشباهتکشف•

خوانندهوداستان

کیهان دانش پاژ 



کتابدرمانیفرایند 
پاالیش

آگاهی نسبت به احساس و هیجان واپس زده•

آگاهی نسبت به تفکر ناکارآمد•

آگاهی نسبت به رفتار نامناسب•

درک اینکه او تنها نیست•
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کتابدرمانیفرایند 
بینش

پذیرش تغییر

تغییر نگرش

تغییر رفتار
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در کتابخانه هاکتابدرمانی

هدف کتابخانه ها
کتابخانه عمومی
کتابخانه دانشگاهی
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کتابدرمانی
چگونگی اجرا

رودرو
گروهی
 فردی

حضوری
از راه دور

معرفی کتاب
لتهیه سیاهه کتابهای و سایر ابزارهای متناسب با هر مشک
معرفی کتاب به هر فرد مراجعه کننده
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مراحل اجرا
 (فردی و گروهی)شناخت مشکل

شناخت مشکل خواننده

شناخت نیازها و ویژگیها

 انتخاب اعضاء

انتخاب داستان مناسب
 جذاب
متناسب با عالقه ها و توانمندیهای مراجع

 (گروهی)کتابدرمانیفعالیت هایاجرای نشست و

کیهان دانش پاژ ارائه کتاب



فعالیت های کتاب درمانی

خواندن متن به شیوه های گوناگون•

کتابدرمانگرروخوانی

و یا رمانگرکتابدشده توسط نشانگذاریبخشهای روخوانی

یک نفر از اعضاء

خواندن کتاب در خانه و بحث در گروه

روایت

دیدن فیلم در خانه و یا گروهی
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کتابدرمانیفعالیت های 

پرسش

پرسش های ساده مرتبط با درک محتوا و

پرسش هایی در رابطه با شناخت شباهت ها

پرسش های مرتبط با آگاهی نسبت به مشکل

پرسش های مرتبط با بردداشت، تحلیل و قضاوت

پرسش های مرتبط با راه حل ها

بحث
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(ادامه)فعالیت های کتاب درمانی 

نوشتن•
خالصه و یا توصیف  داستان
از داستانبردداشت
نوشتن در باره تجربه مشابه
نوشتن خالقانه
 نویسیخاطره

اهمیت نوشتن
برون ریزی و تخلیه هیجان
روشی برای نشان دادن واکنش و هیجان
 درک بهتر داستان
 کتابدرمانیمراحل گذرانیدنکمک در
رشد نوشتاری
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کتابدرمانینتایج مورد انتظار در 

ارزیابی

تطبیق

رشد
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 درمانیکتابفعالیت هاینتایج مورد انتظار از 

دارندمشابهمشکالتهمدیگراناینکهازآگاهی

فردیویژگی هایبهنسبتآگاهی

داردحلیراهمشکلیهراینکهبهنسبتآگاهی

ستندهروبروآنهاباافرادکهمشکالتیبهنسبتشناخت

ارزش هاشناخت

بینش هاورفتارهاشناخت
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فعالیت هاینتایج مورد انتظار از 
کتاب درمانی

شناخت معیارهای اخالقی و اجتماعی

شک در مورد درستی معیارها

قضاوت بر پایه شاهد، منطق و عقالنیت

 و دی ها توانمنواقعی و متناسب با راه حل های دستیابی به
امکانات
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(ادامه)ضروریست کتاب درمانی چرا 

افراددراحساسیوفکریفشارکاهش

داردودوجحلراهیکازبیشمسئلهحلبرایاینکهدرک

دارندمشکلهستیعالمدرهمهاینکهدرک

یکحلایبرتفکرچگونگیباآشناییدرافرادبهکمک
مشکل

درکوبیانقدرتافزایشبهکمک
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مشکل ها و محدودیت های کتابدرمانی

مناسبکتاب هایبهراحتدسترسیعدم•
اختشندردرمانگرهاکتابدرالزمقابلیت هایعدم•

مشکل
مطالعهبهافرادازبسیاریدراعتقادعدم•
زامشکلعاملبرکنترلعدم•
داردمشکلکهفردیبامداومتماسعدم•
درمانگرهاکتابکممهارتودانش•
مناسبمنابعبهنسبتدرمانگرهاکتابشناختعدم•
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