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Infotherapy and Bibliotherapy: Alternative Medicine 
Alireza Noruzi 

 
Abstract 

This descriptive study explains the treatment of mental, psychological, emotional, behavioral, 

or developmental disorders and issues through the extraordinary power of the brain (mind) 

and human thinking based on the four communication skills (listening, speaking, reading, and 

writing) that lead to the design of four types of therapy, namely hearing therapy, speech 

therapy, reading therapy, and writing therapy. In fact, the abovementioned four skills are the 

mental and intellectual skills of a literate person. One of these four types of therapy is 

"reading therapy" (reading the recorded knowledge of specialists and others who encountered 

the same issues and problems. Reading therapy is the subject of discussion between the two 

disciplines of Library and Information Science, and Psychology, especially counseling 

psychology. It is also called "book therapy" or "bibliotherapy". This study begins with a brief 

review of the history of bibliotherapy and infotherapy; continues with a discussion of some 

approaches to infotherapy (clinical and developmental); then addresses the four basic stages 

of infotherapy (identification, catharsis, insight, and universalisation); and finally discusses 

benefits of infotherapy. This study suggests that infotherapy is a potentially powerful method 

for psychologists, librarians, school teachers and counselors to use on many levels. It is also 

suggested that infotherapy can be used as an alternative to, or complementary to mainstream 

medicine. 
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 کملمپزشکی : درمانی کتاب درمانی یا اطالع
 

 علیرضا نوروزی
 .دانشگاه تهران ،شناسی اطالعات و دانش لمع روهگعضو هیئت علمی 

 

 چکیده

و ( ذهن)العاده مغز  در این مقاله درمان مشکالت و مسائل روحی، روانی و جسمانی از طریق قدرت فوق

که منجر به طرح ( خواندن و نوشتنگفتن، شنیدن، ) اتهای چهارگانه ارتباط انسان بر مبنای مهارت تفکر

د توضیح داده گرد می درمانی، و نوشتاردرمانی دنشنیداردرمانی، گفتاردرمانی، خوان یعنی چهار نوع درمان

یکی از این . روز هستندهای ذهنی و فکری بشر باسواد ام گفته در واقع مهارت چهار مهارت پیش. شود می

( خواندن اطالعات مکتوب و مضبوط دیگران در زمینه مساله یا مشکل) درمانی خواندن ،چهار نوع درمان

است و از آن  به ویژه مشاوره سیشنا روانرشته علم اطالعات و کتابداری، و علم دو است که موضوع بحث 

درمانی در  درمانی و کتاب موضوع بسیار مهم اطالع. دشو یاد می «درمانی کتاب»یا « درمانی اطالع»با عنوان 

ی این موضوع تواند به غنای اطالعاتی و پژوهش ایران فقیر مانده است و همکاری علمی این دو رشته می

 .نجامدبی
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 مقدمه

در واقع، این مغز متفکر . داردمسائل و مشکالت جایگاه خاصی در حل قدرت و  انسان،مغز متفکر 

گاهی برای نمونه، . نماید می« 1حل مساله»گیری و  بر مبنای اطالعات دریافتی اقدام به تصمیم انسان است که

شود؛ اما به محض  افسرده میناراحت و برای مدتی  ،یک فرد به دلیل عدم توانایی در حل برخی مسائل

ساده به این نگاهی با . گیرد ای می یابد و روحیه تازه می فکری ، آرامشتوسط مغز «حل مساله»خبر دریافت 

دریافتی در مورد « اطالعات»کند،  بر طرف میچه که افسردگی و ناراحتی آن فرد را  یابیم آن مساله درمی

دهد و با دریافت  مسائل و مشکالت مشابه زیادی در زندگی روزمره افراد رخ می .است «حل مساله»

 شوند اند، خود به خود حل می مشوش کرده، مسائلی که ذهن انسان را «زمان مناسب»در  «اطالعات مناسب»

اطالعات دریافتی ، حل مساله ذهنی به وسیله ن مقالهدر ای .شود افراد درمان می و اضطراب و افسردگی

 .شود های بعد توضیح داده می که در بخش شود نامیده می« 2درمانی اطالع»

 

 های چهارگانه ارتباطات فردی و اجتماعی مهارت

 «و زبان گوش ،چشم»مغز انسان به طور معمول از طریق  توسطعات دریافتی بخش اعظمی از اطال

متاثر از  د از طرف دیگرافرااز یک طرف و سالمت روحی  ارتباطات شخصی و اجتماعی .شود دریافت می

برخاسته از سه جزو اساسی بدن  «گفتن، خواندن و نوشتن ،شنیدن»یعنی  های چهارگانه ارتباطات مهارت

 مستلزمجامعه اعضای یک سالمت فردی و اجتماعی بنابراین، . هستند «چشم، گوش و زبان»ی انسان یعن

های چهارگانه  مهارت« گفتن، خواندن و نوشتن ،شنیدن». استفاده بهینه از این سه عنصر اساسی است

 : کنند را آغاز میها  آن طور طبیعی و به ترتیب به کودکانهستند که ارتباطات 

o سالگی  2 :گفتن 

o سالگی  4 :شنیدن 

o سالگی  6 :خواندن 

o سالگی  8 :نوشتن 

شود که فرد  می مهارت از زمانی آغازیک عنوان  هاما شنیدن ب ؛دشنو می ،شود از زمانی که متولد می نوزاد

 :شود توضیح داده میتر  های چهارگانه بیش زیر هر یک از مهارتدر  .دهد گیرد و بااراده انجام می تصمیم می
 

 گفتن . 1

قناع دیگران را ترغیب و اِ ،گذارد فن یا هنری است که آدمی به وسیله آن بر دیگران تاثیر می ،سخن گفتن

ارتباطات  های چهارگانه گفتن در بین مهارت. اجتماعی کاربرد دارد فردی و ارتباطاتکند و همواره در  می

                                                 
1
. Problem solving  

2
. Infotherapy (Information therapy) 



3                                     

  

سی و شنا رواندر حوزه  .شود لقی میمهم تبسیار  کالمی، ترین کاربرد را دارد و برای برقراری ارتباط بیش

شود و افراد را به  ین مهارت استفاده میابرای حل مسائل و مشکالت افراد از به ویژه مشاوره، علوم تربیتی 

« گفتاردرمانی»موسوم به  درمان کنند و این شیوه سخن گفتن در مورد مشکالت و مسائل خود ترغیب می

 .داردد افراتاثیر بسزایی در حل مسائل و مشکالت 
 

 شنیدن . 2

اوقات  از بسیاریدر چرا که . سرچشمه بسیاری از مشکالت روزمره، عدم توجه به سخنان دیگران است

 .ددانی همه چیز را میکه د کنی فکر می ،دیگری درباره چه چیزی سخن خواهد گفت دکه بدانی بدون این

خرد و مندی از  شنیدن، بهرهدر واقع، . «فتدو باید شنید و یکی باید گ»بر این باورند که  نظران صاحب

برای کودکان و ، به عنوان مثال  .مارتباط داریها  آن و بام کنی دانایی افرادی است که با آنان زندگی می

 . دهندفراگوش  به خوبی نوجوانان خیلی مهم است که والدین آنان به سخنانشان

شود و افراد را به  استفاده می نیز ین مهارتااز  ،ددرمانی برای حل مسائل افرا در حوزه مشاوره و روان

شنیداردرمانی »این شیوه موسوم به  .کنند خود ترغیب میو مشکالت شنیدن نظرات مشاور در مورد مسائل 

درمانی نوعی  برای نمونه، موسیقی .شته باشددا افرادتاثیر بسزایی در حل مسائل  تواند می« 1یا شنیدن درمانی

 .دهد ست که به فرد آرامش و تسکین خاطر میشنیداردرمانی ا
 

 خواندن . 3

 .کند سالگی آن را شروع می 6از ( کودک) انسانطور طبیعی  خواندن سومین مهارت ارتباطی است که به

کند و مهارتی است که  سواد تقسیم می ها را به دو دسته باسواد و بی توانایی خواندن امتیازی است که انسان

 و متفکر های بزرگ شخصیت بخش پاک و الهام های اندیشهافکار و تا بتوان از  کند اد میاین فرصت را ایج

 و مضبوط هستند، مکتوبغیره و  ، صفحه وبدر قالب کتاب، مقاله، فیلم، نوار، صفحه گرامافون که عمدتاً

 . است« 2درمانی خواندن»این شیوه حل مساله موسوم به . دومند ش بهره

ترین  د تا با درست خواندن به سوی یکی از اساسینکن کمک می فردکه به  دنوجود دار مهمی نکات

 :برخی از این نکات عبارتند از. دحرکت کن «نوشتن»ی خودشکوفایی یعنی نمادها

o  کند تر درک می  خواند بهتر و عمیق بار می چندمینهر کس هر مطلب یا هر موضوعی را وقتی برای .

 . است یادگیریری مهم در در مطالعه ابزا تکراربنابراین 

o و درک کند خواند بفهمد خواننده باید آنچه را می. 

                                                 
1
. Listening and Speaking therapy (Auditory-Verbal therapy) 

2
. Reading therapy  
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برای نمونه، وقتی که یک کودک  .درمانی نیز اهمیت زیادی دارد گفته در خواندن رعایت دو نکته پیش

د گذار خواند، خود را جای قهرمان داستان می بار می کتاب داستانی مرتبط با مساله یا مشکل خود را چندین

 .وسیله مشکل خود را حل کند همانند قهرمان داستان برخورد کند و بدین ،کند با مشکل خود و سعی می
 

 نوشتن . 3

تر از زبان و  بیش «احساسات»ها برای بیان  انسان .هستندهای ارتباط کالمی  ترین شیوه زبان و خط عمده

خط و  توسعه علمی جهان نیز مدیون اختراع .کنند استفاده میو نوشتن از خط  تر بیش «افکار»برای ابراز 

این  .انجامیده است اندیشمنداندانشمندان و های  و نوشته است که به تکثیر و توسعه افکار چاپ دستگاه

خوب نوشتن کار دشواری است و  .است« 1نوشتاردرمانی یادرمانی  نوشتن»شیوه حل مساله موسوم به 

تر و ماندگارتری بر دیگران  ها تاثیر جدی ها از گفته نوشتهواقع، در . ترین مهارت ارتباطی است نوشتن سخت

یا  پس از اتمام نوشتن و قبل از ارسال به گیرندهرا شده متن نوشته  دمیشه بایبه همین دلیل ه ؛دنگذار می

. منظور از نوشتن فقط متن نیستدر مقاله حاضر  .و ویرایش ادبی و ساختاری کرد بار خواند چندین خواننده

و یا برای فرار از مشکالت ذهنی  دنخود از نقاشی استفاده کن تی برای حل مشکالافرداممکن است گاهی 

 .دنبه نقاشی کشیدن روی آور

گفتن، شنیدن، » گفته یعنی چهار مهارت پیش و حل مسائل شخصی از طریق ارتباط کالمیبرای برقراری 

« 2تجربه» کند که به آن ایفا می مهمی نقش افرادمهارت دیگری نیز در زندگی روزمره  ،«خواندن و نوشتن

 .دهد نشان می به خوبی های چهارگانه ارتباط در مهارترا تجربه  محوری جایگاه 1شکل . شود گفته می
 

 
 های ارتباطی و مهارت جایگاه تجربه در ارتباطات. 1شکل 

                                                 
1
. Writing therapy 

2
. Experience  

 تنگف نوشتن

 خواندن

 شنیدن

 تجربه
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 جایگزینمکمل یا پزشکی 

 گرفته یسنت یاست از پزشک کار برده هدرمان و بهداشت ب یبرا یگوناگون های یوهش خیتار طولدر  بشر

از  تر یشبشر هرچه ب ،اخیردر صد سال  اما ؛و غیره ی،درمان یانرژ ی،درمان آب ی،درمان یاهگ وپاتی،یماتا ه

شکی طبیعی ، به پزشکی مکمل یا پزشده تر یکنزد یمیاییش یها دورتر شده و به فرآورده خود بوم یستز

 ی هو مطالع یعلم هآن توسط مشاهد درستی و نادرستیکه  یبه هر روش درمان .استتر توجه کرده  بیش

هر روش در واقع، . (1444پدیا،  ویکی) شود گفته می «1یگزینجا مکمل یا پزشکی»، باشد نشدهتایید  تجربی

مکمل و  پزشکی»باشد،  وردارو مح جدیدِ یِپزشک یدرمان یها روش ی که خارج از محدوده یدرمان

نوعی درمان به شیوه طبیعی است که به عنوان مکمل  ،پزشکی مکمل یا جایگزین .شود یم یدهنام« یگزینجا

 (.2421پدیا،  ویکی)رود  کار می های درمانی نوین مبتنی بر دارو به شیوه 2یا جایگزین

را  «متداولدارویی معالجات » یمورد استفاده به جا های ینها و تمر روش یگزین،جامکمل یا  پزشکی

ها مورد  برخی بیماری «درمان یامعالجه،  یص،تشخ» روشی برای ممکن است به عنوان .گیرد کار می به

آن  «ایمنی و کارآیی»شود که اغلب  هایی استفاده می معمول از فنون و روشبه طور البته  .استفاده قرار گیرد

 یها را به شاخه یگزینمکمل و جاپزشکی ، 3یکاآمر یگزینجال و پزشکی مکم یمرکز مل .تایید شده است

 :کرده است یمتقس یرز

 4بدن یحرکت دادن اعضا یقاز طر درمان. 1

 .نام برد غیره و 6یروپراکتیک، کا5از ماساژ توان یروش م ینا یها نمونه از

  یدرمان انرژی .2

روش  ینا یها از نمونه. شود یفاده ماست یماراندرمان ب یبرا یانرژ یها از حوزه یروش درمان ینا در

 .نام برد غیره و 14لمس با دست یق، درمان از طر گونگ ی، ک8یک یاز ر توان یم

 11یولوژیکیب درمان. 3

 یها از نمونه. شود یم استفادهدرمان  یبرا ها یتامینو و ییمواد غذا یی،دارو یاهاننوع درمان از گ ینا در

 .نام برد یاهیگ ییو محصوالت دارو 12ییغذا یها مکمل یقاز درمان از طر توان یروش م ینا

 

                                                 
1
. Complementary and Alternative Medicine (CAM)  

2
. (alternative to), or (complementary to)  

3
. NCCAM 

4
. Manipulative and body based 

5
. Massage 

6
. Chiropractic 

7
. Energy therapies 

8
. REI KI 

9
. Qi Gong 

10
. Touch therapeutic 

11
. Biologically based Therapies 

12
. Dietary supplements 
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 1کملم یپزشک های نظام. 4

 یادیتفاوت بن یدجد یدرمان مخصوص به خود را دارند که با پزشک یها و روش ها نظریه ،ها نظام این

 .غیره و 2ینیچ یسنت یداروها یوپاتی،هام: مانند ،دارند

 3ذهن یقاز طر یجسم های یماریب درمان. 5

بر عملکرد  یگذاریرتاث برای «ذهن» یتظرف ،مختلف های فنون و روشبا  شود میسعی  نظام ینا در

روش  ینا یها از نمونه. شوددرمان بیماری جسمی یا روحی و روانی  یتو در نهاباال برده شود جسم 

 نام برد غیره درمان و یبرا یقی، استفاده از هنر و موس6یذهن ، درمان5ِ، دعا(مانند یوگا) 4یتیشناز مد توان یم

 .(1388جاللیان، ) برد

درمانی  های درمانی مبتنی بر شنیداردرمانی، گفتاردرمانی، خواندن درمانی و سایر شیوه کتاب ،درمانی اطالع

مبتنی بر قدرت ذهن و فکر بشر هستند که در این مقاله  کملمنوعی پزشکی  ،و نوشتاردرمانی در واقع

 .شود های بعد توضیح داده می ست و در قسمتخوانده شده ا« درمانی ذهن»

 

 درمانی ذهن

 :عبارتند از های جسمی و روحی از طریق ذهن های رایج برای درمان بیماری شیوهترین  مهمبرخی از 
 

 درمانی اطالع. 1

نفر با مشکالت روانی، عصبی و رفتاری مختلف مواجه  ها امروز که میلیون چند میلیارد نفری در جهان

عنوان مکمل یا جایگزین  هزینه، با محتوای آموزشی و فرهنگی، به کم های درمانیِ کارگیری شیوه بههستند، 

هنگامی که فردی به علت برای نمونه، (. 4.، ص1388سلمانی ندوشن، )تواند گزینه مناسبی باشد  ی میدرمان

العات خود را در جهت حل تواند دانش و اط برد، می وقوع مساله، مشکل، حادثه، رویداد یا بیماری پی می

تواند نقش مؤثری در بهبود  در این صورت مطالعه و کسب اطالعات می. کار گیرد مساله یا مشکل مشابه به

های  حل مسائل، مشکالت و بیماری. فرد داشته باشدآن سالمت روح و روان، و حل مسائل و مشکالت 

با ها  آن و یا تسهیل تحمل( غیرممکن باشدها  آن در صورتی که حل)ها  آن روحی و روانی، کنار آمدن با

گونه که  همان. شود گفته می« درمانی کتاب»یا « درمانی اطالع»، «اطالعات»و کسب « مطالعه»استفاده از 

در واقع، از طریق مطالعه، غذای روح و ذهن انسان . «مطالعه غذای روح است»: اند فرموده( ع)حضرت علی 

 .شود دریافت می« اطالعات»یعنی 

                                                 
1
. Alternative Medical Systems 

2
. Traditional Chinese Medicine (TCM) 

3
. Mind-body interventions 

4
. Meditation 

5
. Prayer 

6
. Mental healing 



                                      

  

از « درمانی اطالع». برگزیده شده است« Infotherapy» اصطالحبه عنوان برابرنهاده « درمانی اطالع»اصطالح 

درمانی  اطالع. دارد «اطالعات»نشأت گرفته است و داللت بر قدرت شفابخش « درمان»و « اطالع»دو واژه 

ردن نیازهای اطالعاتی مراجعان و به منظور برآورده ک 1شواهدمحورمستند و اطالعات  بر تجویز مبتنی

در نتیجه، گزینش و گردآوری اطالعات و منابع اطالعاتی متناسب با . گیری آنان است تسهیل فرایند تصمیم

درمانی حفظ یا بهبود  هدف اطالع. نیاز اطالعاتی مراجعان توسط متخصصان اطالعاتی ضروری است

آیا اطالعات درمان »است مطرح شود این است که  پرسشی که ممکن .است افرادسالمت روانی و جسمانی 

 .«2کند؟ می

نظر گرفته  در افراداندیشه فکر و مند برای هدایت  عنوان ابزاری قدرت بهاطالعات رمانی، د اطالعدر 

گاه اطالعات الزم  درمانی، اساساً نباید منتظر ماند تا فرد دچار یک مشکل روانی شود و آن در اطالع .شود می

ختیار وی قرار داد؛ بلکه برای پیشگیری از مشکالت روانی و سالمت روحی افراد بایستی اطالعات را در ا

ها و  مراقبتاز طریق ارائه اطالعات سالمت، اعمال  در حوزه علوم پزشکی،. الزم را در اختیار آنان قرار داد

  (.4  1، 3میشل) هستندهای پزشکی درصدد اعمال این رویکرد  پیشگیری

« 4اطالعات سالمتِ»به منظور تامین و تدارک  در حوزه علوم پزشکی درمانی واژه جدیدی است که اطالع

 .رود کار می به فردیمحور درباره سالمت و مراقبت  گیری اطالع مورد نیاز مردم به منظور تصمیم« 4سالمتِ

ادی که سواد زیرا افر ؛(4  1میشل، )  شود درمانی موجب کاهش استفاده از دارو و منابع پزشکی می اطالع

تر  کرده و در نتیجه کم رعایتتر  را بیش فردی یابد، سالمت و بهداشت میافزایش ها  آن اطالعاتی پزشکی

درمانی مستلزم دسترسی اعضای  اطالع موفقیت البته بایستی به این نکته نیز توجه داشت که. شوند بیمار می

  .است «آزادی دسترسی به اطالعات»به رسمیت شناختن حق و  روزآمدجامعه به اطالعات درست و 

یابیم که  نگریسته شود، درمی( ای که حاوی اطالعات باشد هر نوع رسانه)به کتاب  اگر با این دیدگاه

درمانی نیز هرگز آن را محدود به کتاب  البته تعاریف سنتی کتاب .درمانی است درمانی جزوی از اطالع ب کتا

استفاده از مطالب خواندنی انتخاب شده به منظور درمان از نظر »رمانی د کتاببرای نمونه، . ندا دهچاپی نکر

این تعریف داللت بر انتخاب  (.343.، ص  13 ین،و راست یسلطان)است « پزشکی فیزیکی و بهداشت روان

  .مطلب خواندنی به منظور درمان و حفظ بهداشت روانی و جسمانی اعضای جامعه دارداطالعات و هر نوع 

فکری در یک جامعه روانی یا  جسمانی، های سازگاری، و تعدیل بیماریدرمانی با هدف  عگاهی اطال

قرار ( در سطح ملی یا سازمانی)برای نمونه، اگر اطالعات خاصی در اختیار یک جامعه . شود کار برده می به

مانی را در اطالع. های روانی یا جسمانی شوند داده نشود، اعضای آن جامعه ممکن است دچار بیماری

 :کار گرفت بهتوان با دو رویکرد  می
                                                 
1
. Evidence-based information 

2
. Is information a therapy?  

3
. Mitchell, D.J.  

4
. Health information  
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های مناسبی برای حل مساله، مشکل یا  در این حالت، به افراد روش. درمانی پیشگیرانه اطالع. الف

تا از وقوع برخی مسائل و مشکالت  گردد بیماری که ممکن است در آینده با آن مواجه شوند، ارائه می

 .پیشگیری شود

افراد درباره ( روست فردی که با مساله یا مشکل ذهنی روبه) درمانجو. ف درماندرمانی با هد اطالع. ب

مساله یا مشابه او را دارند و از این طریق برای حل  یا مشکالت کند که شرایط هایی مطالعه می شخصیتو 

 .کند مشکل خود در زندگی واقعی اقدام می

تجویز اطالعات مناسب به فرد مناسب »از ی عبارت است درمان اطالعتوان گفت که  به طور خالصه می

درمانی، اطالعات مرتبط، مناسب و روزآمد در  بنابراین، در اطالع (.2442، 1کمپر و متلر) «در زمان مناسب

 .شود در اختیار افراد گذاشته میهای جمعی  و رسانهاز طریق اینترنت بیماری  یا مورد یک مساله
 

 درمانی کتاب. 2

از دو واژه  Bibliotherapyواژه . انتخاب شدده اسدت   Bibliotherapyان برابرنهاده واژه درمانی به عنو کتاب

Biblio  به معنای کتاب وTherapy و قدمتی چون تاریخ کتاب دارد استمشتق شده  ،و شفادرمان  یبه معنا .

درمدانی   کتداب البتده واژه   .شکل گرفته است میالدی 24و   1امروزی در قرن  معنایدرمانی به  کتابمفهوم 

درمانی یعنی استفاده از کتاب و مواد  کتاب. گرفته شدکار  به 16 1بار توسط ساموئل کروترز در سال  نخستین

 .( 138نوروزی، ) جسمیروحی و  روانی، مشکالتمسائل و خواندنی سودمند به منظور حل 

سدی  شنا رواندر پزشدکی و   درمانی یعنی استفاده از مواد خواندنی برگزیده به عنوان مکمدل درمدان   کتاب

امدروزه در کشدورهای   . مند مشکالت شخصی به وسیله مطالعه هدفمسائل و بالینی و نیز راهنمایی در حل 

هدا، مددار ،    هدای اجتمداعی همچدون بیمارسدتان     ور مؤثری در محیطط وفور و به درمانی به پیشرفته کتاب

و مراکز مشاوره برای درمان اختالالت شایع روانی نظیر  ها، مراکز بازپروری ها، ندامتگاه ها، دارالتأدیب زندان

 (. 1383بلوچ زراعتکار، )شود  افسردگی استفاده می

 نی و کسب اطالعاتخوا کتاب مطالعه، است که با استفاده از« درمانی روان»های  درمانی از روش اطالع

برخی از . اجرا کرد افرادای از  درمانی را برای طیف گسترده توان روان شود و از طریق آن می انجام می

های آدمی معلول تفکر غیرمنطقی و غیرعقالنی  که پریشانی سی بر این باورندشنا روانحوزه نظران  صاحب

. اصالح و درمان کرد« منطق و هدایت مستقیم آموزش، استدالل،  »توان آن را به وسیله  می ،بنابراین  .است

. آموزد ت که هم آموزش و استدالل را در خود دارد و هم منطق را مینیز ابزاری اس (یمنبعی اطالعات) کتاب

بر مبنای این دیدگاه . کتاب می تواند عقاید فرد را دگرگون کرده و قدرت تفکر منطقی را در او ایجاد کند

سی تدوین شنا رواندانشمندان  های نظریهمیالدی شکل گرفت و بر اسا    4 1 درمانی در  کتاب نظریپایه 

 .(1385زاده،  محسن) شد
                                                 
1
. Kemper, D.W., & Mettler, M. 



                                      

  

 مریکاایاالت متحده آدر  و مراکز درمانی ها در بیمارستانهای بیمارستانی  با تأسیس کتابخانه 54 1از دهه 

ان پزشک روانسان، شنا روانهای بیمارستانی با مشاوره  کتابداران کتابخانه، اروپای غربیو برخی از کشورهای 

 دهند تا امید بده زنددگی   قرار میمختلف ور را در اختیار بیماران آ نشاطو  هایی امیدبخش ان کتابکاو روانو 

 (.1385زاده،  محسن) بخشندبهبود را ها  آن روند درمان جسمی و روحیرا افزایش داده و ها  آن

برای بیمداران   های مفید و خواندنیها  ای از کتاب مجموعهبیمارستانی با گردآوری های  نهاکتابخکتابداران 

در  1بر یا چرخ کتداب  های متنوع بر روی کتاب ن امکان دسترسی آسان به واسطه گرداندن کتابو فراهم کرد

احسدا  آرامدش و   هدا   شوند که بیماران با خواندن این کتاب های بیمارستان موجب می ها و اتاق تمام بخش

بده طدور   نی درمدا  کتداب در . تسدکین یابدد  ها  آن رده، سرگرم شوند و دردهای جسمانی و روانیلذت پیدا ک

در واقع، داستان، ابزاری برای کمک به . دشو رمان، داستان و قصه استفاده می ،خواندنی های                                    معمول از کتاب

. کودکان، نوجوانان، بیماران و سایر افراد برای مقابله بدا مشدکالت جسدمی، روحدی و رواندی خدود اسدت       

ان خواندن کتاب را به عندوان بخشدی از فرایندد درمدان بیمدار توصدیه       پزشک روانسان و شنا روانبسیاری از 

 .( 138نوروزی، ) کنند می

در سواحل نیل نوشته شده تبس  یدرمانی مفهوم جدیدی نیست، بر کتیبه سردر کتابخانه شهر باستان کتاب

همچندین   .«ثدر درمدانی دارد  ادبیدات ا »بود کده   بر این باورارسطو  (.  13یاسین،  آل) «شفاخانه روح»: است

بدرای   (.8  1، 2سلیپ و سلوپ) «میان خواندن و درمان ارتباط وجود دارد»رومیان باستان دریافته بودند که 

 . 1385زاده،  درمانی نگاه شود به محسن تر از تاریخچه کتاب کسب اطالع بیش

 بدرای راهنمدایی فدرد و گدروه     نیخدوا  کتابمطالعه و درمانی، استفاده از فن  کتابدرمانی و  اطالعهدف 

را .... درمدانی، رشدد شخصدیت، بلدوج هیجدانی و       ای، روان این راهنمایی، خدمات مشداوره  .است (جامعه)

مند برای هدایت  عنوان ابزاری قدرت به «کتاب»و « اطالعات»درمانی،  کتاب درمانی و اطالع در. گیرد دربرمی

 مدواد خوانددنی  منابع اطالعاتی و له انتخاب امس ،رو از این. ودش نظر گرفته می اندیشه و تفکر خوانندگان در

درمانی امری ضروری است و نیاز به کتابدار مجرب و متخصدص   کتابدرمانی و  اطالعبرای اجرای  مناسب

 . دارد

درمانی  مراکزها و  کتابداران و پزشکان در بیمارستانفقط به درمانی  کتابدرمانی و  اطالع موارد استفاده از

کار  درمانی را به و مشاوران نیز اصول کتابمعلمان شناسان،  سان، جامعهشنا روانبلکه  ؛شود محدود نمی

 نیز شناسی و جامعه اجتماعی سیشنا روانهای  همچنین در حوزه درمانی و اطالع درمانی از کتاب. ندگیر می

ای اجتماعی مطرح  لهاعنوان مس درمانی، بهمراکز د، زیرا امروزه بهداشت روانی خارج از شو استفاده می

 .است

                                                 
1
. Book truck 

2
.  Salup, B.J.   & Salup, A. 
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افزایش خودشناسی، افزایش درک رفتار و : درمانی در موارد زیر مفید است درمانی و اطالع کتاب

های پنهان و نامشخص فرد، رهایی از فشارهای روانی و احساسی، آگاهی از مشکالت دیگران، ارائه  انگیزه

به فرد برای تشخیص مشکل خود و صحبت در مورد  های مختلف برای حل مساله و مشکل، کمک حل راه

ها و استعدادهای خود، مجال برای تفکر در مورد کتاب در دست مطالعه به جای متمرکز  تواناییشناخت آن، 

فرد بتواند بر مشکالتش ها  آن هایی که توسط ها و روش شدن روی مشکالت و اختالالت خود، ارائه ایده

 (.4.، ص1388سلمانی ندوشن، )رمی غلبه پیدا کند، آرامش و سرگ
 

 درمانی وب. 3

از دو واژه  Webotherapyواژه . انتخاب شده است Webotherapyدرمانی به عنوان برابرنهاده واژه  وب

Web  به معنای وب وTherapy  واژه انگلیسی (. 2446نوروزی، )مشتق شده است و شفا به معنای درمان

Webotherapy کار برده شده  به شناسی وبدر یادداشت سردبیر مجله ( 2446)وزی بار توسط نور نخستین

 . به طور مفصل شرح داده شده است  244و بعدها در مقاله دیگری در سال  است

های  ها و فیلم و تولید کتاب ،الکترونیکیاطالعاتی منابع  فزاینده رشد ،وباینترنت و بعدها ظهور 

مکمل  هکه در واقع شاخرا به دنبال داشته است « درمانی وب»دیجیتالی، طرح مقوله جدیدی به نام 

که به  درمانی سنتی این است درمانی با کتاب تنها تفاوت وب. آید به حساب میدرمانی  کتابدرمانی و  اطالع

و  جهت درمان یهای نوین وب و محمل یمنابع خواندنی دیجیتال از ،سنتیاطالعاتی های  جای کتاب و محمل

 . شود استفاده می انجوهدایت فرد درم

سطح دانش،  یبه منظور ارتقا( الف)الکترونیکی موجود در وب  اطالعاتی درمانی یعنی مطالعه منابع وب

. سالمتی تندرستی و برای حفظ سالمت روانی،( ب)؛ و حل مشکالت و مسائل جسمی، روحی و روانی

های  ، کتاب2های دسترسی آزاد ، مجله1ها های وب، وبنوشت اعم از صفحه)منابع موجود در وب 

مطالعه مواد . توانند به حل مشکالت افراد کمک کنند می( های الکترونیکی و غیره ، روزنامه3الکترونیکی

های  استفاده از خواندنی. بخش مشکالت فردی باشد تواند بهبودبخش و آرام خواندنی موجود در وب می

درمانی  نوعی وب ،به منظور حفظ سالمت و بهداشت روانیگزینشی و متناسب با مشکالت و سن افراد 

درمانی نوعی  وب. های سودمند و مناسب برای روان آدمی مفید است بدون شک مطالعه خواندنی. است

خودیاری است که افراد با مطالعه و راهنمایی گرفتن از منابع ارزشمند موجود در وب مشکالت عاطفی، 

 . بخشند های خود را تسکین می کرده و یا ناراحتی روانی یا جسمانی خود را برطرف

در واقدع،  . ضدروری اسدت   مطالعه نیدز   ،استروزمره  ترین مسائل جسم جزو مهم ی طور که تغذیه همان

شود یا  مهم این نیست که این غذای روح در کتابخانه سنتی یافت می. استانسان روح  غذای مغز ومطالعه 

                                                 
1
. Weblog  

2
. Open access journal 

3
. E-book  
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دسدت   ترین زمان ممکدن بده   د بتواند اطالعات مورد نیاز خود را در کوتاهمهم آن است که فر. در محیط وب

البته باید بین محتوای منابع اطالعاتی و . ها هستند و نه قالب ارائه آن« اطالعات»به عبارت دیگر، مهم . آورد

 افزایدد ایدن واقعیدت اسدت کده      مدی  درمدانی  وبچه بر اهمیت  آن. اهداف درمانی تناسب وجود داشته باشد

 های انجدام شدده توسدط    پژوهشبوده و درمانی  و کتابدرمانی  های روان مکمل امروزه جزو اینترنت و وب

سدهولت   ،درمدانی  وباز جملده مزایدای عمدده    . ندد اشاره دار وب بر اهمیت آثار درمانی غربیپژوهشگران 

ر رویکدرد  هد در واقدع،  . اسدت  خداص  رویکرد درمدانی  گستردگی آن و عدم تعلق به یکدسترسی به وب، 

درمانی به  وب عنوان بارا خود ی ختشنا و قواعد روان ردهدرمانی استفاده ک وبتواند از روش  می درمانی روان

تواند به تغذیه روحی و تأمین بهداشدت رواندی افدراد فدارج از جدنس، سدن و        وب می. نمایدمراجعان ارائه 

درمانی  ی، اطالعدرمان روانبه تداوم روند  تواند می درمانی وب. مذهب کمک کند و حائز اهمیت زیادی است

 . حضور مداوم درمانگر یا مشاور کمک کند در خارج از محیط کلینیک و بدون نیاز به درمانی و کتاب

درمدان   هدا بدرای   ثرترین روشؤبده عندوان یکدی از مد    درمدانی   درمانی و اینترنت از وب امروزهدر غرب 

انحرافات کاهش پیشگیری از اختالالت عاطفی، ، دگی، پرخاشگریهای روانی، افسر ریشانیپ و ها ناسازگاری

هدا   ثرترین روشمدؤ ترین و  از سادهتواند  درمانی می سخن، وب به دیگر. شود اجتماعی استفاده می و اخالقی

و تغییدر  بدرای ایجداد انگیدزه    درمانی  توان از وب و حتی میهای روانی باشد  برای درمان بسیاری از پریشانی

 . خودشناسی و عزت نفس آنان بهره گرفت ،و تقویت احسا  اعتماد به نفسراد نگرش اف
 

 درمانی فیلم. 4

درمانی امتداد طبیعی همان  فیلم. فیلم یک منبع اطالعاتی است که حاوی اطالعات مدون و مضبوط است

نی درمانجو از ، برای درمان مشکالت روحی و روادرمانی در کتاب. است درمانی و اطالع درمانی شیوه کتاب

، سینما ،از سمت کتاب به سوی فیلم نسل جدید سرگرمیویکم،  قرن بیستدر . شود کتاب استفاده می

هدفی و برآورده کردن نیازهای اطالعاتی نسل چنین رسیدن به برای . اینترنت و وب تغییر کرده است

به  ،آورند یروهای جدید  رسانهو ( سینما)فیلم سمت  از کتاب به به ناچار بایستی درمانگران نیز جدید،

ی برای رسیدن به آن آمدکارو  سودمند ،بر تواند راه میان می( سینمایی یا کوتاه موبایلی)که فیلم  ویژه آن

 .باشد اهداف

جوان بسیار نوجوان یا برای یک از طریق  تلفن همراه یا رایانه همراه  متماشای فیلدر جهان امروز 

بر  من معنا نیست که فیلابدالبته این  .به خانه و خواندن یک کتاب در تنهایی تر است تا فرستادن او آسان

آیند تا  تر کنار می ها بسیار بهتر و ساده با تماشای فیلم نسل جدیداما واقعیت این است که  دارد؛کتاب برتری 

شورهای غربی به در برخی از ک. لبته این خود بستگی به شیوه اندیشه هر درمانگر داردا .با خواندن کتاب

ها و سمینارهای  د و کارگاهنکن شناسانه را اعالم می فیلم برگزیده روان 14فهرستی از  ههر سالویژه آمریکا 

ی سودمند و اثربخش برگزار ا درمانی به عنوان شیوه ی و آموزشی را در راستای شناساندن فیلما حرفه
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اخالق   ،صمیمیت، مهار خشمدوستی و  :مانندهایی  های سینمایی در زمینه فیلمبرای نمونه، پخش  .دنکن می

 .(1388اوحدی، )بسیار سودمند است ... و ، ارتباطات اجتماعییا حرفه
 

 درمانی  درمانی و کتاب اهداف و فواید اطالع

د ناجی بسیاری از افراد برای رهایی از مشکالت شخصی و روحدی  نتوان میدرمانی  و کتابدرمانی  اطالع

 :عبارتند از درمانی و کتابدرمانی  ین مزایای اطالعتر مهم .دنباش

o ؛ایجاد اعتماد به نفس و افزایش عزت نفس 

o ؛توسعه خودشناسی و دیگرشناسی 

o باال بردن قدرت رویارویی فرد با مشکالت؛ 

o  ؛مشکالت یا بیماری خودمسائل و بهبود آگاهی افراد نسبت به  

o ؛افزایش بهداشت روانی و سالمت روحی 

o ؛ن احترام به خویشتن و دیگرانافزایش میزا 

o ؛کاهش انزوای اجتماعی افراد 

o  ؛روابط اجتماعی با سایر افرادی برقراری ارتباط و ها مهارتتقویت 

o ؛خانواده برطرف کردن مشکالت ارتباطی بین افراد 

o ؛و وسعت ذهنآگاهی و بینش واقعی افراد  افزایش 

o ی روانی؛ها و تنش کاهش مشکالت عاطفی 

o ؛ و های منفی و احسا  ها تخلیه هیجان 

o (.46.، ص 138نوروزی، )ها  تحول فکری از طریق تأمل و تفکر درباره رفتارها و نگرش 

 

 درمانی ی و کتابدرمان مراحل اجرای اطالع

 ، درمدانگر و اطالعدات اساسی یعندی   ویندی تعاملی است که از سه جزافر درمانی کتاب یا درمانی اطالع

را به عنوان میدانجی   اطالعاتیمنابع اطالعات یا   ،درمانگر. (2 شکلشود به  نگاه)شود  تشکیل می و درمانج

یند تعداملی کمدک   ااین فر. گزیند برمی مشکالت درمانجو برانگیختن عواطف، احساسات وشناختن و  برای 

تمرکدز  . توسدعه یابدد   رشدد و  ،اجتمداعی  اسا  سطوح احساسی، عاطفی، شناختی و کند تا درمانجو بر می

 ،درمدانگر . دشدو  یفدرد مد  تندرسدتی   و نروا بهداشتِموجب بهبود  منابع اطالعاتی،اطالعات و  رو بدرمانج

شدود کده    دعوت می اواز  کند ومنیت آن محیط احسا  ا آورد که درمانجو در وجود می را به مناسبی فضای

هد محدور، مسدتند و   شوا منابع اطالعاتی بایستی درمانگر. دنمایبا صداقت بیان  احساسات خود را آشکارا و

 .و در اختیار درمانجو قرار دهد را انتخاب کند هستندثر ؤکه به لحاظ درمانی م مناسب
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 درمانی اجزای اطالع. 2شکل 

 

 یدرمان ی و اطالعدرمان های کتاب محدودیت

 :ها عبارتند از آنبرخی از . هایی نیز دارد های آن، محدودیت درمانی در کنار مزیت کتاب

 سوادان محدود است؛ سوادان و کم کاربرد آن در مورد بی .1

 ند؛هست ، اندکدربر داشته باشندهای درمانی را  که تمام جنبهو منابع اطالعاتی  ها تعداد کتاب .2

 وجود ندارد؛درمانی  و اطالعدرمانی  استانداردهای الزم برای فنون کتاب .3

های مشابه در این زمینه برای  های روانی و کتاب درمان بیماری های مربوط به شناخت و تر کتاب بیش .4

 ها برای عامه مردم ساده نشده است؛ اند و متن آن تدریس در دانشگاه نوشته شده

رواج ندارد و افرادی که توان خواندن دارند با مثل کشور ما جوامع از عادت به مطالعه در بسیاری  .5

 روش صحیح مطالعه آشنا نیستند؛

از ادامه مطالعه خودداری کنند و از خود مقاومت  ،پس از شروع کتاب درمانجویاناست برخی ممکن  .6

 نشان دهند؛

 امکان تعامل درمانی با بیماران کم است؛ ،پزشک دلیل کمبود روان به . 

 دهد؛ های حاد پاسخ نمی در درمان بیماریدرمانی  و اطالعدرمانی  کتاب .8

رغبت  تر ، کمدرمانی و اطالع درمانی و ماهر به انجام کتاب آموزش دیده رسانان و اطالع کتابداران . 

 ؛دارند

های علم  دانشکدهدرمانی ایجاد نشده است و در حال حاضر نیز  هیچ دوره رسمی برای کتاب .14

درمانی یا راهنمایی مددجویان روانی  هایی را که به آموزش کتاب کتابداری اندکی دورهاطالعات و 

 کنند؛ بپردازد، ارائه می

مددجویان و دالیل گرایش  اطالعاتیدرمانی نسبت به نیازهای  کتابدرمانی و  اطالعدانش مشاوران  .11

 و  ها به اثری خاص محدود است؛ آن

؛ صورت گرفته است درمانی کتابدرمانی و  اطالعهای مختلف  های اندکی درباره جنبه پژوهش .12

 .(1385زاده،  محسن)

 اطالعات

 گردرمان درمانجو
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 درمانی بدرمانی و و درمانی، کتاب مراحل اطالع

 کدار گرفدت   درمانی نیز بده  درمانی و وب توان برای اطالع را می( 2  1جون، )درمانی  کتاب چهار مرحله

اعدم از کتداب چداپی، کتداب     )منابع اطالعداتی  ا که درمانجو در تعامل بیندی اچهار مرحله از فر. (3شکل )

 :عبارتند از، کند طی می...(  منبع وبی، الکترونیکی، فیلم،

با کمک درمانگر مندابع اطالعداتی مدورد نیداز     درمانجو باید بتوانند : 1همانندسازیی یا شناسای .1

های اصلی بین خود و قهرمدان داسدتان یدا واقعده را      و شباهت گزینش کندو شناسایی خود را 

همانندسازی درمانجو با قهرمان اصلی داستان یا واقعده در ایدن مرحلده صدورت     . کشف نماید

هدای   های خود را بدا روش  تجربه ،همانندسازی، درمانجو به لحاظ شناختیدر مرحله . گیرد می

 .کند تکمیل می 2سازی سازی و درون برون

 تری از شخصیت خدود  بیشیات یمرحله درمانجو جزدر این : 3تخلیه هیجانی یا پاالیش روانی .2

هدا و   هدا بده منظدور کشداندن احسدا       ها و تخلیه تدنش  کرده، و اقدام به ابراز هیجانرا کشف 

هدای خدود را    در نتیجه، تنش. کند میهای مخفی و کنترل شده خود به قسمت آگاه ذهن  هیجان

در واقددع، خواندددن منددابع اطالعدداتی آغددازی اسددت بددرای آشددکار سدداختن . دهددد کدداهش مددی

لذا در این مرحله، درمانجو بسدتر  . های شخصیتی پنهان درمانجو و پاالیش روانی وی پیچیدگی

 . کند های خود پیدا می یه هیجانمناسبی برای تخل

که ممکن اسدت   دهد ها نوعی آگاهی به درمانجو می همقایس یند تعامل بین تضادها وافر: 4بینش .3

در این مرحله درمانجو بین خود و قهرمان اصلی  .سازدفراهم وی را گیری  اسا  تصمیم مبنا و

د نماید  در مورد زندگی خود اجرا مید و موقعیت داستان را کن ، ارتباط برقرار میداستان یا واقعه

. نمایدد  هدای ممکدن را جسدتجو مدی     حدل  گذارد و راه و خود را جای قهرمان اصلی داستان می

کسب کند و دانش  ارتباط برقرار میقهرمان اصلی داستان و فراز و فرودهای داستان  ادرمانجو ب

ن مرحله، درمانجو با کمک در ای. گیرد کار می همورد خودش ب جهان واقعی در جدید را درشده 

تواند مشدکالت   های درونی می ها و اندیشه همانندسازی از طریق پاالیش روانی و تخلیه هیجان

ختی باعث افدزایش خودآگداهی،   شنا روانهای  چنین تحلیل. خود را بهتر تجزیه و تحلیل نماید

دیگدران شدده، در    تر از خود، اعتماد به نفس، دیگرشناسی و ارتباط با خودشناسی، درک عمیق

 .پردازد نتیجه فرد به اصالح رفتار و اعمال خود می

                                                 
1
. Identification  

2
. Projection and introjection 

3
. Catharsis   

4
. Insight  
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شود که مشکل او منحصر به فرد  در این مرحله درمانجو متوجه می: 1شمولی عمومیّت یا جهان .4

های مختلف و مؤثر بر مشکالت خود  و حل نشدنی نیست، بلکه وی قادر است با کمک روش

 (.54.، ص 138نوروزی، )هش دهد غلبه کرده و احسا  انزوای خود را کا

 درمدانجو بده  تدا   کدرده بندی  مسائل را جمعبایستی درمانگر  درمانی، درمانی یا کتاب دوره اطالعپایان  در

 .کار گیرد و در عمل به تمام کند ستکمک کند آنچه را که آموخته ا

 
 درمانی ی و کتابدرمان مراحل اطالع. 3شکل 

 

 حثب

پزشکی  درمانی به عنوان مکمل یا جایگزین درمانی، در پزشکی و روان درمانی و وب درمانی، کتاب اطالع

های روحی و روانی و مشکالت احساسی و شخصیتی از طریق  بالینی برای کمک به افراد دارای بیماری

مطالعه و کسب درمانی عبارت است از  به دیگر سخن، اطالع. شود مطالعه و کسب اطالع تجویز می

اطالعات مناسب و مشخص به منظور کسب آرامش، کاهش اضطراب، افسردگی، خجالت، تعارض، و تخلیه 

هیجانات و احساسات و سایر مشکالت روحی و روانی که به طور معمول با راهنمایی یک فرد متخصص 

است و هنگام سخنرانی با برای نمونه، اگر فردی خجالتی . شود انجام می( شناسی یا کتابدار پزشک، روان)

                                                 
1
. Universalisation 

 .مرحله دوم

تخلیه هیجانی یا 

 پاالیش روانی

 .مرحله سوم

 بینش

 . مرحله اول

شناسایی یا 

 همانندسازی

 .مرحله چهارم

 یا یّتعموم

 یشمول جهان
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و آثار مرتبط با آیین سخنوری و « دیل کارنگی»های  شود، با مطالعه کتاب مشکالت خاصی مواجه می

البته بایستی خاطر نشان ساخت که اجرای نکات گفته شده در . تواند مشکل خود را حل کند سخنرانی، می

بینی، عدم اعتماد به نفس، مشکل  کمخجالت، خود)یک کتاب خاص مرتبط با یک مساله یا مشکل خاص 

به ...( رابطه با همساالن و رابطه با جنس مخالف، مسائل خانوادگی، شکست تحصیلی، مشکل اقتصادی، 

 .صورت عملی و عینی نقش بسیار زیادی در حل آن مشکل یا مساله دارد

 و دارد ای دهدای گسدترده  کاربر مورد افراد از سنین مختلدف  در درمانی درمانی و وب درمانی، کتاب اطالع

مدورد   همچندین در . کدار رود  هبد  رواندی افدراد   سالمت، بهداشت و تندرستی برقراریحفظ و  برایتواند  می

افسدردگی، سدرخوردگی، دوری از وطدن، بزهکداری، ناسدازگاری اجتمداعی،       شرایطی چدون   درافرادی که 

 ز سخنرانی در برابر جمدع، نداراحتی  تر  از جامعه، تر  ا ، تر، انواع پرخاشگری، ضعف اعتماد به نفس

هدای مبدتال بده     کنندگان مواد مخدر، افراد دچار ناتوانی یادگیری، خدانواده  استفاده سوءالکلیسم، اعتیاد،  قلبی،

قرار  تخشون موردافراد  اموات، بازماندگان، دچار مشکالت جسمانی، اندوه افراد سالخورده، بدکاری، افراد

تدوان از   مدی قدرار دارندد   سرپرسدت   طالق و بدی  های ، بچهقرار گرفته جنسی فادهگرفته، افراد مورد سوءاست

 (.45.، ص 138نوروزی، )درمانی استفاده کرد  درمانی و وب درمانی، کتاب اطالع
 

 گیری نتیجه

و ( ذهن)العاده مغز  در این مقاله درمان مشکالت و مسائل روحی، روانی و جسمانی از طریق قدرت فوق

که منجر به طرح ( گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن) اتهای چهارگانه ارتباط بر مبنای مهارت اندیشه انسان

شود به اختصار توضیح  می( درمانی، و نوشتاردرمانی دنشنیداردرمانی، گفتاردرمانی، خوان)چهار نوع درمان 

یکی از این . هستندهای ذهنی و فکری بشر باسواد امروز  گفته در واقع مهارت چهار مهارت پیش. شدداده 

( خواندن اطالعات مکتوب و مضبوط دیگران در زمینه مساله یا مشکل)درمانی  چهار نوع درمان خواندن

سی است و از آن با شنا روانهای مختلف علم اطالعات و کتابداری، و علم  است که موضوع بحث رشته

درمانی در ایران فقیر  درمانی و کتاب م اطالعموضوع بسیار مه. شود درمانی یاد می درمانی یا اطالع عنوان کتاب

و پژوهشی این موضوع در ایران  تواند به غنای اطالعاتی مانده است و همکاری علمی این دو رشته می

 .  نجامدبی

 یلتشک یتر از اجزا تر و جامع هر مجموعه بزرگ که ینا یعنیدارد  «ییافزا هم» یتخاص یعلم یهمکار

ارزش افزوده داده و به ها  آن که به کار آورد یم یانرا به م یزیهر فرد چ یگر،ت دبه عبار. دهنده آن است

 یدر اعضا تر یشب یو انرژ یتخالقو افزایش  یجادباعث ا ییافزا هم یتخاص. دهد یم ییافزا گروه اثر هم

یاز مبرم درمانی موضوعی است که ن درمانی و کتاب اطالع(. 34.، ص1388 یتی،و وال ینوروز) شود یگروه م

مدت در دو حوزه  و طوالنی 1های طولی ها و پژوهش به مطالعه و پژوهش چندبعدی بر اسا  داده
                                                 
1
. Longitudinal data and research  
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 ییافزا نماد همدرمانی  در واقع، کتاب. افزایی ببخشد های این حوزه خاصیت هم گفته دارد که به پژوهش پیش

ارزش افزوده به  ین دو رشته،ابا هم بودن و در کنار هم بودن . استسی شنا رواندو رشته کتابداری و 

بیماری، شناخت اطالعات و  مساله یا درمانی عالوه بر شناخت و کتاب یدرمان در  اطالع .دهد می موضوع 

پزشکان، و ، انپزشک روانسان، شنا روانمیان  یهمکار یجه،در نت. است یمناسب نیز ضرور یها کتاب

 .است یکتابداران الزام

تدر   درک عمیدق و ، سالمت تن و روان را با شناخت ها های آن ی و سایر شاخهدرمان و کتاب یدرمان اطالع

و  فدراد د بده ا ند توان مدی درمدانی   و کتداب درمدانی   اطدالع . دماین یم افراد فراهم نسبت به روان خویشتن برای

در طدرز   یو تغییدرات مثبتد  نمایندد   خود را تأمینروانی  د تا بهداشتنکمک کن های اجتماعی مختلف گروه

در واقع، افراد با افزایش اطالعات سالمت و سواد اطالعاتی پزشکی خود از . کنندایجاد خود  ر و اندیشهفکت

خود و  و جسمانی مراقب سالمت و بهداشت روانیتوانند  میتر  بهتر و راحت، اطالعاتیطریق مطالعه منابع 

 . باشندسایرین 
 

 منابع

 .فراروان: تهران. یدرمان کتاب(. 1382)آریا، عبا  و مصطفی تبریزی 

 . 3-36(: آذر)شانزدهم ال س ،تربیت. بخش نخست -درمانی مفهوم و ارزش کتاب (.  13)یاسین، میترا، مترجم  آل

مجموعده   .درمانی در رشد روانی کدودک  کاربرد ادبیات در زندگی کودک نقش کتاب(. 1383)دهقان، نسرین  امین

 .28-23. ص. 1383گلرو، : رجندبی .مقاالت همایش ادبیات کودکان و نوجوانان

های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب  تحلیل محتوای کتاب(. 1382)دهقان، نسرین و پریرخ، مهری  امین

 .53- 1. ، ص1382، زمستان 24، شماره 6دوره ، رسانی کتابداری و اطالع .درمانی با رویکرد کتاب

، اعتمداد . زبدان همده فهدم جهدانی    . بخدش دوازدهدم   -ا سینما شتاب بخشیدن به درمان ب(. 1388)اوحدی، بهنام 

 ، http://www.etemaad.ir/Released/88-01-27/247.htm: موجددددود در. 1388فددددروردین   2شددددنبه،  پددددنج

http://www.iranbod.com 
درمانی بر افسدردگی خفیدف دانشدجویان دختدر دانشدکده توانبخشدی        ثیر کتابأت (.1383)کیمیا ، بلوچ زراعتکار

دانشدگاه علدوم   ، کارشناسدی ارشدد   نامه پایان. 1382-83دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال دوم تحصیلی 

 . رسانی پزشکی درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع-پزشکی و خدمات بهداشتی

  . فراروان:  تهران. درمانی کتاب (.2 13)  ی، مصطف یتبریز

، تهدران، دانشدگاه   مجموعه مقاالت اولدین سدمینار راهنمدایی و مشداوره    . درمانی کتاب(. 4 13)تبریزی، مصطفی 

  .4 - 8. ، ص 244عالمه طباطبایی، 

: موجدددود در. یسدددت؟ وبگددداه شدددفاگرچ( CAM) یگزینطدددب مکمدددل و جدددا(. 1388) ن، حسدددجاللیدددان
http://www.shafagar.com/article25.php 

 -انگلیسی و انگلیسدی   –رسانی، فارسی  ی و اطالعکتابدار دانشنامه(.   13) نیفرورد ن،یو راست یپور ،یسلطان
 .فرهنگ معاصر: تهران. «درمانی کتاب»مدخل ذیل  .فارسی
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دانشگاه  یمعاونت آموزش یهنشر -آموزش یامپ. هااصول و روش: یدرمان کتاب(. 1388) یمندوشن، ابراه یسلمان
 .4.، ص1388 ینو فرورد  138اسفند  یک،، شماره مدر  یتترب

مقداالت همدایش   مجموعه . درمانی برای کودکان و نوجوانان درمانی و قصه کتاب(. 1383)زهرا ، یزاده بیرجندیعل
 .184-4 1. ص. 1383گلرو، : بیرجند ،ادبیات کودکان و نوجوانان

 .کتابدار: تهران. های آن خدمات عمومی کتابخانه و شیوه(.   13)دخت  عمادخراسانی، نسرین

 .جلد دوم. «درمانی کتاب»مدخل ذیل . رسانی المعارف کتابداری و اطالع دایره. (1385) زاده، افسانه محسن

 .52-44.، تابستان و پاییز، ص6و  5سال ، شناسی اطالع. درمانی وب(.  138)نوروزی، علیرضا 

: تهران. یعلم یهمکار یشناس جامعه: یپژوهش یعلم یهمکار(. 1388) یدخال یتی،و وال یرضاعل ی،نوروز

 .پارچا

  /http://fa.wikipedia.org/wiki: موجود در. ، دانشنامه آزادپدیا ویکی. جایگزین پزشکی(. 1444)پدیا  ویکی
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