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 يپزشك يرسانو اطالع تيريكاركنان دانشكده مد يشناختروان هيبر سرما يدرمانكتاب ريتأث
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  چكيده
 يبا متن خواندن ايتعامل پو قيدرك و شناخت خود از طر ايافراد در حل مشكالت و كمك به  ياست كه برا يتيفعال اي نديفرا يدرمانكتاب مقدمه:

 يرسانو اطالع تيريكاركنان دانشكده مد يشناختروان هيبر سرما درمانيركتابيتأث نييپژوهش، تع ني. هدف از انجام اروديكار مكتاب به كي
  بود. يديخورش 1393-92 يلياصفهان در سال تحص يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

 يآزمون و پس آزمون) بوده است. جامعه آمار شي(طرح دو گروه با پيتجرب مهياز دسته مطالعات ن و ينوع پژوهش كاربرد روش بررسي:
 1393نفر)در سال 70اصفهان( يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريدانشكده مد يعلم أتيه ريكاركنان غ هيپژوهش شامل كل

 يشناختروان هيها، پرسشنامه سرماداده يشدند. ابزار گردآور ميبه دو گروه آزمون و شاهد تقس يصادفنفر به صورت ت 28بودند.  يديخورش
Luthans آن با كمك  ييايشد و پا دييتأ ينظران كتابدارنامه با نظر صاحبپرسش ييبود. رواCronbach alpha 85 يدست آمد. برادرصد به 

ماه جهت  كيآموزش و  ماه كيصورت نگرفت. بعد از  ايمداخله چيگروه شاهد ه يشد، اما برا رگزارب درمانيساعته كتاب 2سهجل 6گروه آزمون 
 t( ي) و استنباطيفراوان عيو توز نيانگي(م يفتوصي آمار از استفاده با هاقرار گرفتند. داده يابيهر دو گروه دوباره مورد ارز ،يدرمانكتاب يرگذاريتأث
  شدند. ليتحل SPSS افزار) و با استفاده از نرمChi-Square Test & Mann-Whitney ،يزوج tقل، مست

دو گروه اختالف معنادار نداشت. اما  نيآن قبل از مداخله ب هاياسيدر كل و تمام مق يشناختروان هينمره سرما نيانگينشان داد م هاافتهي :هايافته
 از گروه شاهد بود. شتريب يطور معنادارآن در گروه آزمون به يهااسياز مق كيكل و هر  يشناختروان هيانمره سرم نيانگيبعد از مداخله، م

 يو فشارها هايبا ناراحت ييارويدر رو يدرماندر عصر اطالعات، كتاب نينو ياطالعات يهايبا رشد سواد و فرهنگ مطالعه و فناور گيري:نتيجه
استفاده شود. با  ضرريب يروش كمك درمان كي ايمناسب و  يروش درمان كيعنوان به ها،يدر چالش با نگران توانديپرمشغله امروز م يزندگ

مختلف  يهاكاركنان سازمان يبرا يمختلف آموزش يهارا در دوره يدرمانروش كتاب توانيم يشناختروان هيبودن سرما ريپذشتوجه به آموز
  مند كرد.آن بهره يماد ريو غ ياجرا و سازمان را از منافع ماد

 ها.كاركنان؛ دانشگاه ؛درمانيكتاب هاي كليدي:واژه
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  يروانشناخت هيو سرما يدرمانكتاب

 
  

  مقدمه
جامعه امروز، جامعه سازماني است. امروزه، بخش عمده زندگي 

). 1شود (ها سپري ميها يا در ارتباط با سازمانما، در سازمان
 يستيازمان اين است كه باپردازان سنظريه نيدر ب يكل دهيعق
در سازمان تعادل ايجاد  يمثبت و منف يهاجنبه نيشود ب يسع

 يروي). ن2رفت ( گراتمثب يكرد و به سمت رفتار سازمان
 يهاو پژوهش باشديسازمان م كياز اركان مهم در  يانسان

 يعلم أتيه يكاركنان و اعضا يكه بر رو يگوناگون
ن انجام شده است، مهم بودن سازما كيعنوان ها بهدانشگاه

  ).5-3( كننديم دييقشر را تأ نيا
و  ييايپو نيدر تضم يشك سالمت روان نقش مهم بدون
 شتري. هم اكنون بكنديم فايافراد هر سازمان ا يكارآمد

حل مشكالت  يمناسب برا يهاراه افتنيروانشناسان درصدد 
تند گوناگون هس ياجتماع طيمختلف با شرا يهاانسان يروان

). با توجه به كمبود درمانگران مجرّب، كم بودن امكانات 6(
به  ديجد يها، تالشبودن آن برنهيو هز ياخدمات مشاوره
كه بتواند خدمات  يرتريتر و فراگساده يهاهمراه روش

). 7( دينمايم يارائه كند، ضرور يرا در سطح مل يامشاوره
 يروش توانيم يدرمانكتاب جياست كه با ترو نيباور بر ا

به ارمغان  هايماريكمك به درمان ب يبرا كارآمد و سودمند را
مفهوم  ،يخوانو مؤثر كتاب يطوالن اريسابقه بس رغميآورد. عل

 1815است. در سال ريمتعلق به دو قرن اخ يدرمانكتاب ژهيو
اولين فردي بود كه استفاده از كتاب خواندن  Rash يالديم

كار گرفت و رح معالجه بيماران خود بهرا به عنوان بخشي از ط
براي درمان بيماران رواني از  1853در سال Sangeltبعدها 
 يتيفعال اي نديفرا يدرمان). كتاب8خواندن بهره برد ( كتاب

درك و  ايكمك به افراد در حل مشكالت و  ياست كه برا
كتاب  كي يبا متن خواندن ايتعامل پو قيشناخت خود از طر

 هيبر سرما ياندرمكتاب ريتأث نهيكنون در زم. تاروديكار مبه
 يانجام نشده، در حال ميصورت مستقبه يپژوهش يشناختروان

اعتماد به  ،ينيباز جمله خوش شيهامجموعه ريكه در مورد ز
صورت گرفته است. در ادامه  ييهاپژوهش يدوارينفس و ام

 يمعرف نهيزم نيموجود در ا يهاپژوهش نيتراز مهم يبرخ
  اند.شده
 يبررس«تحت عنوان  يو همكارانش، پژوهش زادهيقل
 يتيريخودمد يهاييتوانا زانيبر م يدرمانركتابيتأث

مداخله،  نينشان داد كه ا جيانجام دادند نتا» سالمندان
 يهاييسبب بهبود محسوس و معنادار توانا توانديم

ها آن يدگزن تيفيبهبود ك جهيسالمندان و در نت يتيريخودمد
  ).9شود (
 ريتأث«تحت عنوان  يزاده پژوهشو عالم يزينوكار
شده  سازييو برون سازييهاي درونبر نشانگان يدرمانكتاب
وصال  ييمدرسه استثنا ييآموزان ناشنواي مقطع ابتدادانش

 1389-1388دوم سال  يليتحص مساليدر ن رجنديب
بر  يماندرنشان داد كتاب جيانجام دادند. نتا» يديخورش

هاي اضطراب، شامل مشكل سازييهاي درونكاهش نشانگان
 سازييو برون يجسمان هايتيو شكا رييگگوشه ،يافسردگ

 نيو پرخاشگرانه و همچن يشكنشده شامل رفتارهاي قانون
توجه و تفكر اثرگذار بود  ،يهاي اجتماعبر كاهش مشكل

)10.(  
 يبخشاثر يبررس«تحت عنوان  يپژوهش يهيو فق يعباد

زنان بدون  يبه زندگ ديام شيدر افزا ينگرآموزش مثبت
نشان  جيانجام دادند. نتا» بر قرآن ديهمسر شهر اهواز؛ با تأك

 ،يريگيآزمون پ جيآموزش مورد نظر، با توجه به نتا ريداد، تأث
  ).11از ثبات الزم برخوردار بوده است (

 هيرماو س يفرهنگ سازمان« تحت عنوان يپژوهش زادهيصف
انجام داد. » مشهد يدر كاركنان دانشگاه فردوس يشناختروان

ابعاد فرهنگ  نيب ينشان داد رابطه مثبت و معنادار هاافتهي
  ).2وجود دارد ( يشناختروان هيو سرما يسازمان

 Frieswijk يبررس«تحت عنوان  يو همكارانش پژوهش 
افراد  در يتيريخودمد ييتوانا شيبر افزا يدرمانكتاب ريتأث

نشان داد كه  جيانجام دادند. نتا» سال 65 يمسن باال
سالمندان و  يتيريدر خودمد يقابل توجه شيافزا يدرمانكتاب

دارد  امعهها در جتر آنبهبود ارتقا كيفيت زندگي و حضور فعال
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  و همكاران مشرفزهرا   

 ندياز سالمت را حفظ نما ينيو به افراد كمك كرد تا سطح مع
)12.(  

Chai  وYuyoung استفاده «عنوان با  يپژوهش
به منظور توسعه  يعيطب يهاطيدر مح يدرمانازكتاب
 جيانجام دادند. نتا» در كودكان خردسال ياجتماع يهامهارت

له و أحل مس يهامهارت ييبر توانا يدرماننشان داد كتاب
  ).13دارد ( ييسزابه ريكودكان تأث ياجتماع يهامهارت

 Muto يبخشثرا با عنوان يو همكارانش پژوهش 
ساكن  يژاپن انيبر بهبود بهداشت روان دانشجو يدرمانكتاب

نشان داد  جيانجام دادند. نتا يخارج يكشورها يهادر دانشگاه
 ريتأث انيدانشجو يبر بهبود بهداشت روان يدرمانكتاب
 استداده  شيها را افزاآن يريپذدارد و انعطاف يمعنادار

بر  يدرمانكتاب ريتأث نيياز پژوهش حاضر تع هدف ).14(
 يرسانو اطالع تيريكاركنان دانشكده مد يشناختروان هيسرما
   اصفهان بوده است. يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

  

  روش بررسي
(طرح  يتجرب مهيو از دسته مطالعات ن ينوع پژوهش كاربرد

آزمون و پس آزمون) بوده است. جامعه  شيبا پ يدو گروه
دانشكده  يعلم أتيه ريكنان غكار هيپژوهش شامل كل يآمار
 يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريمد

بودند.  يديخورش 1393-92يلينفر) در سال تحص70اصفهان(
در  ينفر به صورت تصادف 28بوده،  يتصادف يريگروش نمونه

ها، داده يشدند. ابزار گردآور ميدو گروه آزمون و شاهد تقس
 ني). ا3بود ( Luthans ياختشنروان هينامه سرماپرسش
 يبعد خودكارآمد 4سؤال و  24نامه مشتمل بر پرسش

( سؤاالت  ياور)، تاب12-7( سؤاالت  دي)، ام6-1(سؤاالت 
) است، كه هر بعد 24-19(سؤاالت  ينيب)، خوش13-18

 6 اسيدر مق هيبه هر گو هاي. آزمودنباشديم هيگو 6شامل 
موافقم،  ي، موافقم، تا حد(كامالٌ موافقم كرتيل يادرجه
 يمخالفم، مخالفم، كامالٌ مخالفم) پاسخ دادند. برا يتاحد
ابتدا نمره هر بعد به  يشناختروان هيدست آوردن نمره سرمابه

 36هر كدام  ديو ام يصورت جداگانه بدست آمد (خودكارآمد
) و سپس ازيامت 26 ينيو خوش ب ازيامت 31 يتاب آور از،يامت

محاسبه  يشناختروان هيبه عنوان نمره كل سرماها مجموع آن
نامه توسط متخصصان علم پرسش يينمره). روا 129شد (

 زانيشد. م دييأشناسان تو روان يشناساطالعات و دانش
بر  زادهيفينامه در پژوهش انجام شده توسط سپرسش ييايپا

). در 3محاسبه شده بود ( Cronbach alpha 85/0اساس
نامه ذكر نشد، افراد در پرسش يعات اساماطال يآورجمع
نامه به صورت داوطلبانه پر شد. به افراد پرسش نيهمچن
بوده و  محرمانهها كامالً داده شد كه اطالعات آن نانياطم

  . شودياستفاده م قيتحق اتيصرفاً به منظور آزمون فرض
نفر در دو گروه آزمون و  28صورت بود كه  نيكار بد وهيش

قرار گرفتند.  يابيستفاده از ابزار پژوهش مورد ارزشاهد با ا
 يابا استفاده از جزوه يدرمانگروه آزمون جلسات كتاب يبرا

 يرقابت تيسازمان: تحول مز يروانشناخت هيسرما«كه از كتاب 
و فروهر  انيديو ترجمه جمش Luthansنوشته » كاركنان

» Dummies forمثبت  يشناسروان«كتاب  زي) و ن15(
شده  هي) ته16و ترجمه مقدم ( Geladianaو  Avrilته نوش

گروه شاهد  يبرا يبود، شش جلسه دو ساعته اجرا شد، ول
آزمون مجدداً در پس ماه،كيانجام نشد. بعد از  يامداخله چيه

ها داده ليو تحل هيجزقرارگرفتند. ت يابيهر دو گروه مورد ارز
و آمار  يفيمار توصدر دو سطح آ SPSS افزاربا استفاده از نرم

 عيتوز نييتع يبرا شريف قيدق استفاده شد. آزمون ياستنباط
 يبرا Chi-Square Testتأهل،  تيو وضع تيجنس يفراوان

 Mann-Whitney،ينوع استخدام يفراوان عيتوز نييتع

Test يهاآزمون الت،يسطح تحص يراوانف عيتوز نييتع يبرا 
 هينمره سرما نيانگيم نييتع يبرا يزوج يمستقل و ت يت

قبل و بعد از مداخله در دو  شيهااسيو خرده مق يشناختروان
  گروه آزمون و شاهد استفاده شد.

  

  هايافته
نشان داد كه دو گروه شاهد و آزمون  Fisher قيآزمون دق

تأهل  تي) و وضعP-value=5/0مداخله از نظر جنس ( قبل از
)55/0=P-valueند. در مورد نداشت ي) با هم اختالف معنادار

نشان داد كه  Chi-Square Test زين ينوع استخدام
مداخله با  دو گروه قبل از يشناختروان هينمره سرما نيانگيم
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  يروانشناخت هيو سرما يدرمانكتاب

 ني). همچنP-value=270/0نداشتند ( يهم اختالف معنادار
Mann-Whitney Test نمره  نيانگينشان داد كه م

 قبل از التيدو گروه از نظر سطح تحص يشناختروان هيسرما
  ).P-value=427/0نداشتند ( يمداخله با هم اختالف معنادار

 يشناختروان هينمره سرما اريو انحراف مع نيانگيم 1 جدول
 را در دو گروه آزمون و يقبل و بعد از مداخله كتابدرمان يكل

به دست آمده، قبل از  يهاافتهي. طبق دهديشاهد نشان م
دو گروه  نيب يشناختروان هينمره سرما نيانگيمداخله م

بعد از  ما)، اP-value=654/0نداشته است ( ياختالف معنادار
در گروه آزمون  يشناختروان هينمره سرما نيانگيمداخله م

     از گروه شاهد بوده است شتريب يطور معناداربه
)0001/0=P-valueنمره  نيانگيدر گروه شاهد م ني). همچن

ز مداخله با هم تفاوت معنادار قبل و بعد ا يشناختروان هيسرما
نمره  نيانگيم ن). اما در گروه آزموP-value=497/0نداشت (

از  شتريب يطور معناداربعد از مداخله به يشناختروان هيسرما
ميانگين  2جدول  ).P-value=0001/0قبل از مداخله بود (

شناختي را در ابعاد خودكارآمدي، اميدواري، سرمايه روان نمره

دست آمده هاي بهدهد. يافتهبيني نشان ميوري و خوشآتاب
)، P-value=747/0خودكارآمدي ( نشان داد ميانگين نمره

) P-value=374/0آوري ()، تابP-value=665/0اميدواري (
درماني ) قبل از مداخله كتابP-value =957/0بيني (و خوش

ما بعد بين دو گروه شاهد و آزمون اختالف معناداري نداشت، ا
)، P-value=051/0ي خودكارآمدي (از مداخله، ميانگين نمره

-P=028/0آوري ()، تابP-value=0001/0اميدواري (

value001/0بيني () و خوش=P-value در گروه آزمون (
 طور معناداري بيش از شاهد بوده است.به

دهد كه در گروه آزمون ميانگين نشان مي 2همچنين جدول 
)، اميدواري P-value=001/0دي (نمره خودكارآم

)0001/0=P-value001/0آوري ()، تاب=P-value و (
طور معناداري ) بعد از مداخله بهP-value=007/0بيني (خوش

بيشتر از قبل از مداخله بود، در حالي كه ميانگين نمره هيچ 
شناختي در قبل و بعد از مداخله در يك از ابعاد سرمايه روان

   م تفاوت معناداري نداشته است.گروه شاهد با ه
  

 درماني در دو گروه آزمون و شاهدشناختي قبل و بعد از مداخله كتاب: ميانگين و انحراف معيار نمره كلي سرمايه روان1جدول 

-Independent t-test )p  بعد از مداخله قبل از مداخله  گروه
value( انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين  

  0001/0  92/8  28/129  32/13  14/115  ه آزمون روگ
 497/0  47/9  35/115  74/10  21/117  گروه شاهد

paired t-test )p-value(  654/0  0001/0  - 

  
  قبل و بعد از مداخلهشناختي سرمايه رواننمره ابعاد چهارگانه : ميانگين و انحراف معيار 2جدول 

  گروه  خرده مقياس
  اخلهبعد از مد قبل از مداخله

Independent t-test  
)p-value( انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  

  خودكارآمدي

  001/0  27/3  14/33  56/5  71/29  گروه آزمون
 719/0  17/3  64/30  45/3  28/30  گروه شاهد

Paired t- test  )p-

value(  747/0  051/0  - 

  0001/0  34/2  50/33  47/3  28/29  گروه آزمون  اميدواري
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 قبل و بعد از مداخلهشناختي سرمايه رواننمره ابعاد چهارگانه : ميانگين و انحراف معيار 2جدول ادامه 

 Independent t-test  بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه  خرده مقياس
p-value 

  
 504/0  99/2  07/29  43/3  85/29  گروه شاهد

Paired t-test    )p-

value(  
665/0  0001/0  - 

  آوريتاب

  001/0  08/3  57/31  50/2  57/28  گروه آزمون
 548/0  58/2  07/29  29/3  57/29  گروه شاهد

Paired t-test   )p-

value(  
374/0  028/0  - 

  بينيخوش

  007/0  95/3  07/31  25/4  57/27  گروه آزمون
 529/0  10/2  57/26  40/2  50/27  گروه شاهد

Paired t-test   )p-

value(  
957/0  001/0  - 

  
  
  

  بحث
 يدرمانكتاب نهيصورت گرفته در زم يهاپژوهش يهاافتهي
مؤثر و مناسب در  يروش يدرمانآن است كه كتاب انگريب

افراد است. با توجه به  يو روان يروح تيبهبود وضع
در  توانيروش م نيدارد، از ا يكه كتاب درمان ييهاتيمز

ا يكارگاه و  يگزاربا بر يها و مراكز به صورت گروهسازمان
  استفاده كرد. يانفراد
 هيبر سرما يدرمانكتاب ريتأث نيياز پژوهش حاضر، تع هدف
 يرسانو اطالع تيريكاركنان دانشكده مد يشناختروان
 رياصفهان بوده است. آزمون تأث يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
كاركنان دانشكده  يشناختروان هيبر سرما يدرمانكتاب
 اناصفه يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانالعو اط تيريمد

 هينمره سرما نيانگينشان داد كه قبل از مداخله م
نداشت، اما بعد  يدو گروه اختالف معنادار نيدر ب يشناختروان

در گروه آزمون  يشناختروان هينمره سرما نيانگياز مداخله م
از گروه شاهد بود. در گروه شاهد  شتريب يطور معناداربه
از مداخله با هم  دقبل و بع يشناختروان هينمره سرما نيانگيم

 هينمره سرما نيانگيتفاوت معنادار نداشت اما در گروه آزمون م

از قبل از  شتريب يطور معناداربعد از مداخله به يشناختروان
 شيپژوهش حاضر نشان داد كه با افزا نيمداخله بود. همچن

چهار مؤلفه  شيبر افزاعالوه  يشناختروان هيسرما زانيم
)، ينيبو خوش يآورتاب ،يدواري، اميآن(خودكارآمد ياصل

 ،يدهخودنظم ،ياجتماع تيموفق ،ينيكارآفر ،يفرهنگ سازمان
كاركنان  يوفادار زيو ن يو رفتار شهروند يتعهد سازمان

)، 3( زادهيفيس قيتحق يدر راستا هاافتهي ني. اابدييم شيافزا
 )18( Spurk و Abele، )17( House )،5فروهر (
Lifeng )19 ( وRowe )20 ( است كه هر كدام وجود

در بهبود عملكرد  يرا عامل مؤثر يشناختروان هيسرما
  .داننديسازمان م

كاركنان دانشكده  يبر خودكارآمد يدرمانكتاب ريتأث آزمون
اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريمد

دو  نيب ينمره خودكارآمد نيانگياز مداخله م نشان داد كه قبل
نمره  نيانگيگروه اختالف معنادار نداشت، اما بعد از مداخله م

از گروه  شتريب ينادارطور معدر گروه آزمون به يخودكارآمد
قبل و  ينمره خودكارآمد نيانگيشاهد بود. در گروه شاهد م

گروه آزمون بعد از مداخله با هم تفاوت معنادار نداشت، اما در 
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 يطور معناداربعد از مداخله به ينمره خودكارآمد نيانگيم
بر  يدرماننشان داد كتاب جياز قبل از مداخله بود. نتا شتريب

 يمظاهر يهاداشته كه با پژوهش ريتأث كاركنان يخودكارآمد
)، 23( يركاللي)، ام22( يو ناصر رخي)، پر21و همكارانش (

و  فرداني)، عباس25انش (و همكار ي)، برخور24( يميسل
 و 27( ،Abele( Yerin و Karacan)، 26همكارانش (

Spurk )18( با  مختلف آموزش هايوهيسو است كه شهم)
 شي) را در افزايو گروه يمشاوره فرد ب،استفاده از كتا

  اند.به كار برده يخودكارآمد
كاركنان دانشكده  يدواريبر ام يدرمانكتاب ريتأث آزمون

اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريمد
دو  نيب يدوارينمره ام نيانگينشان داد كه قبل از مداخله م

نمره  نيانگيگروه اختالف معنادار نداشت، اما بعد از مداخله م
از گروه شاهد  شتريب يطور معناداردر گروه آزمون به يدواريام

قبل و بعد از  يدوارينمره ام نيانگيبود. در گروه شاهد م
مداخله با هم تفاوت معنادار نداشت، اما در گروه آزمون 

 شتريب يطور معناداربعد از مداخله به يدوارينمره ام نيانگيم
كاركنان  يدواريبر ام يدرماننشان داد كتاب هاافتهي جيبود. نتا

 ي)، كمال11( يهيو فق يعباد يهابا پژوهش كهداشته  ريتأث
 Lifeng)، 14( و همكارانش Muto)، 29( يني)، عالالد28(
مختلف آموزش را در  هايوهيها شسو است كه در آنهم )19(

  اند.به كار برده يدواريام شيافزا
كاركنان دانشكده  يآوربر تاب يدرمانكتاب ريتأث آزمون

اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريمد
دو  نيب يآورنمره تاب نيگانينشان داد كه قبل از مداخله م

نمره  نيانگيگروه اختالف معنادار نداشت، اما بعد از مداخله م
از گروه شاهد  شتريب يطور معناداردر گروه آزمون به يآورتاب

قبل و بعد از  يآورنمره تاب نيانگيبود. در گروه شاهد م
مداخله با هم تفاوت معنادار نداشت، اما در گروه آزمون 

 شتريب يطور معناداربعد از مداخله به يآورره تابنم نيانگيم
بر  يدرماننشان داد كتاب هاافتهي جياز قبل از مداخله بود. نتا

و  يسهراب يهاداشته كه با پژوهش ريتأث كنانكار يآورتاب
)، 28( ي)، كمال9و همكارانش ( زادهي)، قل30بخش (جوان

 )،31ارانش (و همك Jernelov)، 10زاده (و عالم يزينوكار
Frieswijk يهاوهيسو است كه ش) هم12( و همكارانش 

   اند.به كار برده يآورتاب شيمختلف آموزش را در افزا
كاركنان دانشكده  ينيببر خوش يدرمانكتاب ريتأث آزمون

اصفهان  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك يرسانو اطالع تيريمد
دو  نيب ينيبوشنمره خ نيانگينشان داد كه قبل از مداخله م

نمره  نيانگيگروه اختالف معنادار نداشت، اما بعد از مداخله م
از گروه  شتريب يطور معناداردر گروه آزمون به ينيبخوش

قبل و بعد  ينيبنمره خوش نيانگيشاهد بود. در گروه شاهد م
از مداخله با هم تفاوت معنادار نداشت، اما در گروه آزمون 

 شتريب يطور معناداربعد از مداخله به ينيبنمره خوش نيانگيم
بر  يدرماننشان داد كتاب جياز قبل از مداخله بود. نتا

 گيب يعل يهار داشته كه با پژوهشيكاركنان تأث ينيبخوش
و  ي)، برخور33و همكارانش ( يري)، ش32و همكارانش (

و همكارانش  19،( Jernelov( Lifeng)، 25همكارانش (
)31 ،(Schechtmon و Nachshol)34 (سو است كه هم
به كار  ينيبخوش شيمختلف آموزش را در افزا هايوهيش

  اند.برده
  

  گيرينتيجه
جامعه سازماني است. امروزه، بخش عمده  كيجامعه امروز، 

ها سپري ها يا در ارتباط با سازمانزندگي ما، در سازمان
در  شود. هرسازمان داراي كاركردي است كه به نياز خاصيمي

دهد. اثربخشي يك سازمان، مستلزم ساختار جامعه پاسخ مي
. استمناسب و كاركنان شايسته با موقعيت كاري مناسب 

استفاده بهينه از منابع موجود، به خصوص منابع انساني يك 
نظران علم مديريت سازمان، وجه اشتراك ديدگاه كليه صاحب

 يانسان يروين هاي آموزشي مانند دانشگاه،باشد. در سازمانمي
دارد، زيرا در تمام مراحل اين سيستم، اعم از  ياژهيو تياهم

با  ميدارد و در ارتباط مستق قشداد نداد، فرآيند و بروندرون
سازمان است. با توجه به  نيآموزش و پژوهش ا ان،يدانشجو
آن را در  توانيم يشناختروان هيبودن سرما ريپذآموزش
 يهاكاركنان سازمان نيدر ب يمختلف آموزش يهادوره
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مند آن بهره يمادريو غ يمختلف لحاظ كرد و از منافع ماد
 يهااز روش توانيم يشناختروان هيشد. جهت آموزش سرما

 قياز طر يدرمانهمچون كتاب يدر دسترس، ساده و ارزان
با استفاده كرد.  يشناسان و كتابداران پزشكمشاركت روان

در  نينو ياطالعات يهايعه و فناوررشد سواد و فرهنگ مطال
و  هايبا ناراحت ييارويدر رو يدرمانعصر اطالعات، كتاب

در برخورد با  توانديامروز م پرمشغله يزندگ يفشارها
روش  كيحداقل  ايو  يفن درمان كيعنوان به ها،ينگران

  استفاده شود. ضرريب يكمك درمان
  

  پيشنهادها
ــااز آن ــ  ييج ــتفاده از كت ــه اس ــانابك ــزا يدرم ــث اف  شيباع
نيو همچنـ  گردديافراد م يشناختروان هيو سرما ينگرمثبت

 يسازمان هيسرما نيارزشمندتر يانسان يرويكه نبا توجه به آن 
  يدرمـان كتاب يهاكه دوره شوديم شنهاديپ شود،يمحسوب م

ـ صـورت  بـه  يشـ ياندمثبت يهاو آموزش مهارت يگروه  كي
كتـاب و   زيـ ول سال ارائه شـود و ن برنامه مدون و منظم در ط

 يهـا مناسب را در طول سال بـه مناسـبت   يفرهنگ يهابسته
. از معاونــت محتــرم رديــكاركنــان قــرار گ اريــمختلــف در اخت

طرح را  نياصفهان كه بودجه ا يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش
 . ميتقبل كردند كمال تشكر را دار

الح پايـه و يـا اصـ    -هاي رشـته در جهت گسترش شاخص -
 هاي موجود الزم است تالش بيشتري شود.شاخص

يك پايگاه عملكرد پژوهشي از كليه اعضاي هيأت علمي و 
ها براساس پژوهشگران و فناوران در كشور ايجاد شود تا سنجش

  آن صورت گيرد.
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Abstract  
Introduction: Bibliotherapy is a process or activity that uses dynamic interaction along with reading a 
book in order to help people to solve problems or increase their cognitive understanding. The goal of this 
study was to investigate the effect of the effect of bibliotherapy on the psychological capital of the 
employees of the department of management and medical informatics of Isfahan University of medical 
science. 
Methods: This is an applied study using a semi-empirical method. The statistical population consists of all 
non-faculty employees of the department of management and medical informatics of Isfahan University of 
Medical Science which was a total of 70 people. 28 members of the population were randomly selected 
and placed in two experiment and control groups and answered the psychological capital questionnaire. 
The Data gathering tool was the Psychological capital questionnaire of Lutherans. The experiment group 
underwent 6 two hour sections of bibliotherapy where the control group underwent no interference. The 
gathered information was analyzed using descriptive (average and frequency distribution) and analytical 
(independent t-test, paired t-test, Chi square and Mann–Whitney U test) with the help of SPSS20 software. 
Results: The findings showed that there was no meaningful distinction between the average scores of 
physiological capital of both groups before interference by comparing factors of Self-Esteem, hopefulness, 
Resiliency and optimism. However the average physiological capital score and average score of each 
factor in the experiment group was meaningfully higher than that of control group after the bibliotherapy 
sections. 
Conclusion: With the increase of literacy and the culture of reading in the information age, bibliotherapy 
is a suitable and harmless treatment method that can be used to help with daily challenges, worries and 
stresses of the busy everyday life. Due to trainable nature of psychological capital one can use 
bibliotherapy to increase the psychological capital of the employees of different organizations which will 
in turn provide both the employees themselves and the organization with material and spiritual gains. 
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