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دختر ساکن  انیبر عزت نفس دانشجو یگروه درمانی کتاب ریتأث

 خوابگاه

 
 

  4زاده / اکبر حسن3/ راحله سموعی2/ فیروزه زارع فراشبندي1سپیده سلیمی
  چکیده

  

درمانی روشی مکمل جهت پیشگیري، درمان و ارتقـاي رفتارهاسـت کـه بـا همکـاري کتابـداران       کتاب مقدمه:
درمـانی گروهـی بـر عـزت     شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرکتابوروانشناسان یا پزشکان اجرا می

  است. 1392هاي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه 

آزمـون  پس -آزمونکاربردي است که به صورت طرح دو گروهی با پیش -ايروش کار: نیمه تجربی مداخله 
نفر از آنان به صورت تصـادفی   64دانشجوي دختر ساکن خوابگاه بودند که 5160انجام شد. جامعه پژوهش

نامه عـزت نفـس کـوپر    هـا از طریـق پرسشـ   نفـر). داده  32در دوگروه شاهد و آزمون قرار گرفتند (هر گروه 
درمانی برگزار شد، اما بـراي گـروه   اسمیت در دو نوبت گردآوري شد. براي گروه آزمون هشت جلسه کتاب

اي صورت نگرفت. بعد از دو ماه آموزش و یک ماه دوره آیش جهت تأثیرگذاري، هـر دو گـروه   شاهد مداخله
مسـتقل   t(میانگین و توزیع فراوانی) و اسـتنباطی ( ها با استفاده از آمار توصیفی  دوباره ارزیابی شدند. داده

  تحلیل شدند.  SPSS20افزار زوجی و من ویتنی) در نرم tو 
هاي عمـومی، خـانوادگی و تحصـیلی آن در گـروه     درمانی گروهی بر عزت نقس کلی و مقیاس: کتابهایافته

ي نداشت. همچنین تفـاوت میـانگین   داري داشت اما بر بعد اجتماعی عزت نفس تأثیرآزمون تأثیر مثبتو معنی
  نمرات گروه آزمون و شاهد پس از مداخله معنادار بود. 

شود. با اجـراي   تواند باعث افزایش سطح عزت نفس دانشجویان دختردرمانی گروهی می: کتابگیرينتیجه
د ایـن روش  شـو توان به اهداف مختلف پیشگیري و ارتقاي سالمت روان دست یافت. پیشنهاد میمفید آن می

  پذیري جهت بهبود سایر معضالت روانشناختی به کار گرفته شود. به دلیل سادگی، ارزانی و دسترس
  درمانی گروهی، عزت نفس، دختران، دانشجویانکتاب ها:کلیدواژه

  

 :06/09/94وصول مقاله  :12/02/95اصالح نهایی :03/03/95پذیرش نهایی

                                                
 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. . کارشناس ارشد کتابداري و اطالع1

اصفهان، اصفهان، ایران؛ رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گروه کتابداري و اطالع دانشیار. ٢
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هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـر تمـامی      در عصر حاضر، فناوري
جسـم وي تـأثیر   ابعاد زندگی انسـان از جملـه سـالمت روان و    

اند. پرداختن به مسأله سالمت و عوامل تأثیرگذار مثبت  گذاشته
هاي سـاده و در دسـترس    و منفی بر آن در کنار شناسایی روش

تواند به ارتقاي بهداشـت روانـی و جسـمانی    براي بهبود آن می
ــم    ــی از مه ــت روان ــائل بهداش ــود. مس ــر ش ــائل  منج ــرین مس ت

ر موفقیـت تحصـیلی آنـان    دانشجویان است که تـأثیر زیـادي د  
ــس  ــزت نف ــی  (Self-esteem)دارد. ع ــائل روان ــی از مس یک

دانشجویان و از جملـه مهمتـرین عوامـل اثرگـذار بـر پیشـرفت       
هـا نشـان داده   ]. بررسـی 1تحصیلی و انگیـزش پیشـرفت اسـت[   

است دانشجویانی که عـزت نفـس بـاالتري دارنـد، در درس و     
اي بهتـر بـا   ه گونـه کننـد. آنـان بـ   تر عمل میي خود موفقرشته

کننـد، در اجتماعـات دانشـگاهی و    دیگران ارتباط برقـرار مـی  
خارج از دانشگاه نیز مشارکت بـاالتري دارنـد و از سـازگاري    

]. افراد داراي عـزت  2اجتماعی و عاطفی باالتري برخوردارند [
بینـی بـه خـود    کـم نفس پایین، به طور مشخصی به واسطه خود

-تقادي مداوم و منفی یکـی از روش رسانند و خود ان آسیب می

هاي معمول این افراد است. چنین اشخاصـی بـا عـواطفی نظیـر     
غمگینی، اضطراب، احساس گناه، شرمندگی، حقارت، ناکامی 

شوند و ممکن اسـت در مسـائل زنـدگی    و عصبانیت مواجه می
جرأت بودن و دلسرد شـدن را تجربـه   به طور مزمن احساس بی

 ]. 3کنند[

گیري هر انسان به میزان عـزت نفـس او بسـتگی    قدرت تصمیم
دارد؛ بنابراین عزت نفس در زندگی انسان بسیار مهم و حیـاتی  

هاي فرهنگـی و نـوع   است. افراد صرفنظر از سن، جنس، زمینه
کاري که در زندگی دارند، نیازمند عـزت نفـس هسـتند، زیـرا     

]. عـزت  4گـذارد [ عزت نفس بر تمامی سطوح زندگی اثر مـی 
هـایی  ي خود و یا قضـاوت بارت از ارزشیابی فرد دربارهنفس ع
ي ارزش خود اسـت. بـین عـزت نفـس و تصـور فـرد از       درباره

اي که اگر میزان گونهتوانایی خود ارتباط متقابل وجوددارد، به
-عزت نفس کاهش یابد، احساس ضعف و ناتوانی در فـرد بـه  

مندي آید، با افزایش میزان عزت نفس، احساس توان وجود می
  ].  5شود[و ارزشمندي در فرداحیاء می

هاي بسیاري در مـورد عـزت نفـس دانشـجویان انجـام      پژوهش
انـد کـه عـزت    ] کـه برخـی از آنهانشـان داده   6-10شده است [

]. یکـی از مهمتـرین   9-10نفس در دختران پایین بـوده اسـت [  
دالیل پایین بودن عزت نفس دختران ریشه در نگرش جامعه و 

ت به جـنس مؤنـث دارد. در یـک خـانواده سـنتی،      خانواده نسب
دختران هرگز در زمینه کسب علم و دانش و یادگیري حرفه و 

انـدوزي از شـانس، امکـان و فرصـت مسـاوي بـا پسـران         تجربه
هاي بیشتري نسبت به پسران بـر روي  برخوردار نیستند و کنترل

شود. در گذشته، حوزه و میدان فعالیت دختـران  آنان اعمال می
-حدود به خانه بود و وقتـی چنـین دخترانـی وارد جامعـه مـی     م

شدند، در برخـورد بـا مسـائل، پختگـی و شایسـتگی پسـران را       
انـد،  تـر شـده  رنـگ ها اگرچه کـم نداشتند. این فرهنگ و سنت

انـد. ورود بـه دانشـگاه،    نبسـته هنوز هم از جامعـه مـا رخـت بـر    
کـه  ود ایناي مهم در زندگی هر فرد است. امروزه با وجمرحله

] 11شـوند[ هاي ایـران مـی   دختران بیشتر از پسران وارد دانشگاه
-شدگان دختر در خوابگاه که اکثر این پذیرفتهوبا توجه به این

بـاره بـا محیطـی    شوند، به یـک  هاي دانشجویی اسکان داده می
شــوند. دوري از متفـاوت و فاقــد حمایــت خــانواده روبــرو مــی 

ها را با و مسائلی از این قبیل آن خانواده، تجربه زندگی مستقل
کند و ممکـن اسـت   ها و فشارهاي جدیدي روبرو میاضطراب

نفـس آنـان کـاهش یابـد. جهـت      این شرایط باعث شود عـزت 
هاي مختلفی وجـود دارد از جملـه   افزایش عزت نفس افراد راه

درمـانی، مراجعـه بـه مراکـز مشـاوره و      توان بـه روان ها، میآن
درمانی روشی مکمل در درمـان  ره کرد. کتابدرمانی اشاکتاب

است که توسط کتابداران پزشکی و با همکاري روانشناسـان و  
شود. هدف کلـی در  پزشکان براي کمک به درمان استفاده می

درمــانی راهنمــایی فــرد و گــروه اســت. ایــن راهنمــایی  کتــاب
مواردي از جمله رشد شخصیت، بلوغ هیجـانی و تغییـر فلسـفه    

گیرد و بر اساس آگـاهی از فرآینـد پویـایی    ربرمیزندگی را د
ــی ــی  پ ــرد رخ م ــت کــه در درون ف ــده اس ــزي ش ــد[ری ]. 12ده

درمانی گروهی، ضمن افزایش عـادت  برگزاري جلسات کتاب

 مقدمه
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هـا  به مطالعه در بین دانشجویان، ایـن مزیـت را دارد کـه بـه آن    
ها نیست و افراد دیگري نیز دهد مشکلشان مختص آننشان می
حلی آنان داراي این مشکل هستند و در صدد یافتن راههمچون 

عبـارت دیگـر مشـارکت گروهـی در رفـع      براي آن هستند. بـه 
مشکالتی، پـذیرش و کنـار آمـدن بـا آن را بـراي افـراد       چنین 

شـوند. در  سازد. همچنین افراد با راهکارها آشنا مـی تر میساده
حین انجـام  گردد که افراد در هایی ارائه می این جلسات تمرین

شــوند برخــی از کننــد و ملــزم مــیهــا، مهــارت کســب مــیآن
طور مستقل و شخصا  تمرینات را در منزل انجام دهند که باید به

ــه آزمــون گــذاردن خــود و    ــن عمــل ســبب ب ــد، ای انجــام دهن
هـا و نقـایص   شود. همچنین با اشکاالت، ضـعف احساسشان می
آیند، ا برمیهشوند و در صدد برطرف ساختن آنخود آشنا می

نماینـد، از  هـا صـحبت مـی   در محیط کار گروهی در مـورد آن 
-شوند و تجربه جدیدي کسب مـی تجربیات یکدیگر آگاه می

کنند و فرصت استفاده از این تجارب تنها در صورت شـرکت  
  پذیر خواهد بود. در چنین جلساتی امکان

هـا  درمانی بر بیمـاري ي تأثیر کتابهایبسیاري در زمینهپژوهش
درمانی بر ها حاکی از آن است که کتابانجام شده و نتایج آن

هــا نظیــر کــاهش افســردگی، اضــطراب و     برخــی بیمــاري 
کار نشان داد کـه  زراعتپرخاشگري کودکان تأثیر دارد. بلوچ

درمانی بر کاهش افسردگی دانشـجویان دختـر خوابگـاه    کتاب
ــه ــزان اثرگــذار اســت و ب ــه کــاهش می  کــارگیري ایــن روش ب

ــاه، غمگینــی، احســاس شکســت، عــدم رضــایت، احســاس گن
شـود.  بینـی، و بـدبینی منجـر مـی    مقصرنارضایتی از خود، خود

شود و  درمانی باعث بهبود عادت مطالعه میعالوه بر آن، کتاب
با افزایش سطح سالمت روان جامعه، دسـتیابی بـه هـدف هـاي     

 ]. همچنــین هنگــام13بهداشــت روان را نیــز تســهیل مــی کنــد[
استفاده از کتاب، سـه مرحلـه همانندسـازي بـا قهرمـان کتـاب،       
درگیر شدن احساسات فرد با مسئله، و در نهایت یافتن راه حـل  

  گیرد. مناسب صورت می
نتایج پژوهش جوکار و همکاران نشان داد که مشاوره به شـیوه  

درمانی هرکدام بـه طـور جداگانـه در کـاهش     شناختی و کتاب
ــؤثر   ــم افســردگی م ــودهعالئ ــد [ب ــاهري و 14ان ــین مظ ]. همچن

هـاي  همکاراندرپژوهش خود به این نتیجه دست یافتندکه شیوه

نفس رفتاري و شناختی با رویکرد گروهی باعث افزایش عزت
رفتـاري در   -شـودو آمـوزش شـناختی    دانشجویان خوابگاه می

  ]. 6این پژوهش مؤثرتر از آموزش رفتاري بوده است [
تـأثیر برنامـه مشـاوره بـا     «بـا عنـوان   کراکن وگنریدر پژوهشـی  

دریافتنـد  » آموزان سـال ششـم   نفس دانش کتاب افزایش عزت
نفس افراد در گروه آزمـایش افزایشـی مهـم     که در نمره عزت

ي ماتو، هـایز، جفکـوتنیز   ]. نتایج مطالعه15حاصل شده است [
ي ژاپنـی کتـاب خـودکمکی    نشان داد دانشجویانی که ترجمـه 

ــزام  ــان (پـــذیرش و الـ  ACT: Acceptance andدرمـ

Commitment Therapy    را دریافت کـرده بودنـد، سـالمت(
کـه گـروه لیسـت    روانی بهتري داشتند. این الگوها پس از ایـن 

طـور  انتظار هم کتاب را دریافت کردند، دوباره تکرار شـد. بـه  
پـذیري و  انعطاف ACPدرمانی ها نشان داد که کتابکلی داده

المللـی ژاپنـی را بهبـود بخشـیده     ویان بینسالمت روانی دانشج
  ].  16است [

-ي سـنجش آثـار کتـاب   هایی کـه در ایـران در زمینـه   پژوهش

ها انجام شده است، اغلـب بـر روي مـواردي    درمانی بر بیماري
نظیر افسردگی، اضطراب و پرخاشگري کودکـان بـوده اسـت    
ولـی بـا وجـود جســتجوهاي متعـدد نگارنـدگان ایـن مقالــه در       

هـاي اطالعـاتی مختلـف، هـیچ پژوهشـی در مـورد اثـر         پایگـاه 
-نظـر مـی  نفس به دست نیامد و چنین بـه درمانی بر عزتکتاب

رسد انجام پژوهشی در این راستا ضرورت داشـته باشـد. روش   
درمانی گروهی به کار رفته در ایـن پـژوهش، بـه اعضـاء     کتاب

دهد و این جلسـات  اجازه سهیم شدن در تجربه مشترك را می
کنـد،  که احسـاس نـاراحتی و تنهـایی مـی    تواند براي کسیمی

ــی داراي   ــراهم آورد. اســتفاده از روش گروه ــت خــاطر ف امنی
-شماري است و علل چندي براي ترجیح درمـان هاي بیمزیت

جویی در هزینـه  ها صرفههاي گروهی وجود دارد؛ از جمله آن
ت دهد افراد بیشتري با مشکالت مشـابه تحـ  است که اجازه می

درمان قـرار گیرنـد. افـزایش عـادت بـه مطالعـه، درك وجـود        
مشکالت مشابه براي افراد دیگـر، مشـارکت گروهـی در رفـع     
چنین مشکالتی، سهولت پـذیرش و کنـار آمـدن بـا مشـکل و      
ایجاد زمینه به منظور تمرین رفتارهـاي جدیـداز دیگـر مزایـاي     

درمانی گروهی اسـت. همچنـین ایـن روش، منبـع     روش کتاب
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 روش کار 

می از بازخورد در مورد تالش فرد براي مقابلـه بـا شـرایط    عظی
آورد تا فرد بتواند خود را بشناسد. این نوع درمـان،  وجود میبه

روشی مطمئن جهت ابراز وجود فرد و بیان مواردي اسـت کـه   
]. لـذا هـدف از   16 -15، 6توانستند قبال  به راحتی بگوینـد[ نمی

-گروهـی بـر عـزت   درمانی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کتاب

 نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشـگاه علـوم پزشـکی   
 بود.   1392اصفهان در سال 

  
  

پژوهش حاضریک پژوهش نیمهتجربیکـاربردي اسـت کـه بـه     
آزمـون انجـام   آزمـون و پـس  صورت طرح دو گروهی با پـیش 

ــاکن    ــجویاندختر س ــه دانش ــژوهش، کلی ــه پ ــت. جامع ــده اس ش
). N=5160اصـفهان بودنــد ( پزشـکی  خوابگـاه دانشـگاه علـوم    

معیارهاي ورود به مطالعه، دانشجو بودن، دختر بـودن، تحصـیل   
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سکونت در خوابگاه، تمایل 
به ورود به مطالعه و کسب نمره الزم از پرسشنامه کوپر اسمیت 
بود. معیار خروج از مطالعه کسب نمره بیش از چهـار از هشـت   

سنج پرسشنامه بود. ابتدا فراخوانی جهـت مشـارکت    روغماده د
درمانی در خوابگـاه  در انجام پژوهش و شرکت در دوره کتاب

هاي دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان داده شـد، سـپس از میـان     
گیـري تصـادفی   دانشجویانی که ثبت نام نمودند به روش نمونه

فرمـول   شدند. تعـداد نمونـه بـا توجـه بـه     نفر انتخاب  200ساده 
Z1+Z2)2 (2S2) / d2(n=  نفـر در هـر یـک از     32حـداقل

نفـر). لـذا    64هاي آزمون و شاهد تعیین شده بـود (جمعـا    گروه
اسامی افراد بر حسب نمره کسب شده در آزمون کوپر اسمیت 

کـه  نفـر از افـرادي   64از کم به زیاد مرتب شـد و از بـین آنـان    
دو گروه آزمـون و   ترین نمرات را کسب کرده بودند، درپایین

سـازي دو گـروه، افـراد بـر     شاهد قرار گرفتنـد. جهـت یکسـان   
اساس فهرست مرتب شده به صورت اعداد زوج و فـرد در هـر   

 ها قرار گرفتند. یک از گروه

ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه عزت نفس کـوپر اسـمیت   ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه عزت نفس کـوپر اسـمیت   
سوال است که هشـت سـؤال آن   سوال است که هشـت سـؤال آن     5858است. این پرسشنامه داراي است. این پرسشنامه داراي 

سـوال آن بـه چهـار    سـوال آن بـه چهـار      5050باشـند. در مجمـوع   باشـند. در مجمـوع   ترل مـی ترل مـی سؤاالت کنسؤاالت کن
نفــس عمــومی، عــزت نفــس اجتمــاعی  نفــس عمــومی، عــزت نفــس اجتمــاعی    خــرده مقیــاس عــزتخــرده مقیــاس عــزت

(همساالن)، عـزت نفـس خـانوادگی (والـدین) و عـزت نفـس       (همساالن)، عـزت نفـس خـانوادگی (والـدین) و عـزت نفـس       
گـذاري ایـن   نمـره تحصیلی (شغلی) تقسیم شـده اسـت. شـیوه    تحصیلی (شغلی) تقسیم شـده اسـت. شـیوه    

اي کـه فـرد   آزمون به صورت صفر و یک است. حـداقل نمـره  
خواهـد بـود. روایـی     50ر ممکن اسـت بگیـرد صـفر و حـداکث    

پرسشنامه قبال  در پژوهش سیفی گندمانی بر روي عـزت نقـس   
 85/0و پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ  84/0دختران، برابر 

  ].  17به دست آمده است [
جهت اجراي پژوهش، ابتدا پرسشـنامه مـذکور توسـط هـر دو     
گروه شاهد و آزمون تکمیل شد (در فراخوان اولیـه کـه شـرح    

اده شد). سپس اقدام به برگزاري یک جلسه توجیهی براي هر د
دو گروه و اهداي یک کتاب به آنان شد. کتـاب گـروه شـاهد    
ــه   ــد تــألیف راحل (کتــاب ایســت: گــذر زمــان را جــدي بگیری
سموعی: در زمینه مدیریت زمان) و کتاب گروه آزمون (کتاب 

روز تـألیف جنـی الکسـاندر: در زمینـه عـزت       7عزت نفس در 
درمانی گروهـی  س) بود. سپس هشت جلسه دو ساعته کتابنف

در مدت دو ماهبراي گروه آزمون طبق برنامه برگـزار گردیـد.   
، نحـوه بـاال بـردن عـزت نفـس از طریـق       در این هشـت جلسـه  

خوانی گروهی و پرسش و پاسخ و بارش افکار به گـروه  کتاب
آزمون آموزش داده شد. هر جلسه مطالب مورد نظر آن جلسـه  

-کننده با صداي بلند خوانده می ه نوبت و توسط افراد شرکتب

کننــدگان شــد. ســپس جهــت مرحلــه همانندســازي از شــرکت
هاي شخصی و موارد پیش آمـده بـراي   شد که مثالخواسته می

-کننـدگان خواسـته  خود را مطرح سازند. پس از آن از شرکت

شد که احساسات خود را در زمـان آن مسـئله و زمـان حـال     می
ایسه کننـد و راه حـل بـه کـار رفتـه خـود را بـا دیگـران بـه          مق

کننـده  اشتراك بگذارند. راه حل مذکور توسط افـراد شـرکت  
ــی ــل م ــایی    تحلی ــه و راهنم ــق مباحث ــواقص آن از طری ــد و ن ش

شد. هـر جلسـه تمـرین بـه     روانشناس و نظارت کتابدار حل می
-صورت کار فردي، کار گروهی و تکلیـف منـزل بـه شـرکت    

شد. پس از طی دو ماه آموزشـی و یـک مـاه    داده می کنندگان
درمـانی  دوره آیش به منظور بررسی تأثیرگذاري فرآیند کتاب

ــاه از شــروع جلســه  ــا  ســه م ــانی )، مجــددا  ي کتــاب(جمع درم
پرسشنامه توسط دو گروه آزمـون و شـاهد تکمیـل و از طریـق     
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ویتنی، تی مستقل و تی زوجی تجزیـه   -هاي آماري من آزمون
  حلیل شد. و ت
  
  
هــاي شــاهد  نفــر در هــر یــک از گــروه 32در ایــن پــژوهش،  

وآزمون مورد مطالعه قرار گرفتند که چهار نفر از افـراد گـروه   
درصد از گروه آزمون  50آزمون در ادامه کار منصرف شدند. 

درصد از گروه شاهد در مقطـع تحصـیلی کارشناسـی،     5/37و 
درصـد از گـروه شـاهد در     9/46درصد از گروه آزمـون و   50

درصد از گروه شـاهد   6/15مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 
اي مشغول به تحصـیل بودنـد.   در مقطع تحصیلی دکتراي حرفه

ویتنی نشان داد که دو گروه از نظر مقطع تحصیلی  -آزمون من
 ).  p-value=13/0با هم اختالف معناداري نداشتند(

معیار نمره کلی عـزت نفـس را   جدول یک میانگین و انحراف 
ــه   ــد از مداخلـ ــل و بعـ ــاهد در قبـ ــون و شـ در دو گـــروه آزمـ

دهد. آزمون تی مستقل نشان داد که قبل درمانی نشان می کتاب
ي عزت نفس کلـی بـین   درمانی، میانگین نمرهاز مداخله کتاب

-p=53/0دو گروه شاهد و آزمون اختالف معناداري نداشـت ( 

valueطور خله، میانگین آن در گروه آزمون به)، اما بعد از مدا
). p-value=005/0معنــاداري بیشـــتر از گـــروه شـــاهد بـــود ( 

ي عـزت  همچنین آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین نمـره 
نفس کلی قبل و بعد از مداخله در گروه شاهدتفاوت معناداري 

که بعد از مداخله میـانگین  )، در حالیp-value=08/0نداشت (
ر معناداري بیشتر از قبـل از مداخلـه در گـروه آزمـون     طوآن به
  ) (جدول یک). p-value=001/0بود (

  
  درمانی ) کلی قبل و بعد از مداخله (کتابعزت نفس ي نمره: میانگین و انحراف معیار 1جدول 

  مونزدر دو گروه شاهد و آ
  Paired t-test بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه

(P- value) انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 
001/0 1/5 7/38 7/7 34 گروه آزمون  

08/0 7/5 6/34 2/7 8/32 گروه شاهد  
Independent t-test 

(p- value) 
53/0 005/0  - 

 
 ي عــزت نفــس را در ابعــاد عمــومی،جــدول دومیــانگین نمــره

دهد. آزمون تی مسـتقل  خانوادگی، اجتماعی و شغلی نشان می
-p=28/0ي عـزت نفـس عمـومی (   نشان داد که میـانگین نمـره  

value) 75/0)، عزت نفس اجتماعی=p-value   عـزت نفـس ،(
-p=8/0) و عزت نفس تحصـیلی ( p-value=37/0خانوادگی (

value  درمـانی بـین دو گـروه شـاهد و     ) قبل از مداخلـه کتـاب
اختالف معناداري نداشت، اما بعد از مداخلـه، میـانگین    آزمون

)، عــزت نفــس p-value=02/0ي عــزت نفــس عمــومی (نمــره
ــیلی p-value=03/0خــــانوادگی ( ) و عــــزت نفــــس تحصــ

)05/0=p-value طـور معنـاداري بـیش از    ) در گروه آزمون بـه
ي عـزت نفـس   شاهد بوده است، در حـالی کـه میـانگین نمـره    

ــد از مدا ــروه  اجتمــاعی بع ــاداري در دو گ ــاوت معن ــه همتف خل
  ).  p-value=26/0نداشته است (

ي عـزت  همچنین آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین نمـره 
ــومی (  ــس عم ــانوادگی  p-value=001/0نف ــس خ ــزت نف )، ع

)02/0=p-value  ) 004/0) و عزت نفـس تحصـیلی=p-value (
ز قبـل  طور معناداري بیشـتر ا در گروه آزمون، بعد از مداخله به

ي عزت نفـس  از مداخله بوده است، در حالی که میانگین نمره
ــون اخــتالف    ــه در گــروه آزم ــل و بعــد از مداخل اجتمــاعی قب

ــاداري نداشــته اســت( ــانگین  ). همچنــینp-value=1/0معن می
ي هیچ یک از ابعاد عزت نفس در قبـل و بعـد از مداخلـه    نمره

   .در گروه شاهد با هم تفاوت معناداري نداشته است
 
 

 یافته ها
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  درمانی ) قبل و بعد از مداخله (کتابعزت نفس ي ابعاد چهارگانه نمره: میانگین و انحراف معیار 2جدول 
  مونزدر دو گروه شاهد و آ

 گروه خرده مقیاس
 بعد از مداخله  قبل از مداخله 

Paired t-test  
(P- value) انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

عزت نفس 
 عمومی

001/0 26/3 2/21 9/4 5/18 گروه آزمون  
06/0 1/4 8/18 5/4 1/17 گروه شاهد  

Independent t-test 
(p- value) 

28/0 02/0  - 

عزت نفس 
 خانوادگی

02/0 2/1 3/6 6/1 6/5 گروه آزمون  

18/0 5/1 6/5 4/1 9/5 گروه شاهد  

Independent t-test 
(p- value) 

37/0 03/0  - 

عزت نفس 
 اجتماعی

1/0 6/1 7/6 4/1 2/6 گروه آزمون  
73/0 5/1 2/6 5/1 1/6 گروه شاهد  

Independent t-test 
(p- value) 

75/0 26/0  - 

عزت نفس 
شغلی 

 (تحصیلی)

004/0 1 7/4 4/1 8/3 گروه آزمون  
12/0 5/1 4 4/1 7/3 گروه شاهد  

Independent t-test 
(p- value) 

8/0 05/0  - 

 
  يينمـره نمـره تغییـر  تغییـر  در نهایت، آزمون تی مستقل و مقایسـه میـانگین   در نهایت، آزمون تی مستقل و مقایسـه میـانگین   

و ابعاد آن در دو گروه شـاهد و آزمـون نشـان    و ابعاد آن در دو گروه شـاهد و آزمـون نشـان      کلیکلی  عزت نفسعزت نفس
داد که تغییر نمره بعد خانوادگی و عمومی عزت نفس در قبـل  داد که تغییر نمره بعد خانوادگی و عمومی عزت نفس در قبـل  

ــاب ــابو بعــد از کت ــین دو گــروه اخــتالف  و بعــد از کت ــین دو گــروه اخــتالف  درمــانی گروهــی در ب درمــانی گروهــی در ب
معناداري داشته است، اما این تفاوت براي بقیه ابعاد عزت نفس معناداري داشته است، اما این تفاوت براي بقیه ابعاد عزت نفس 

  معنادار نبوده است. معنادار نبوده است. 
  
  
 

 
دو دو میانگین نمـره عـزت نفـس در    نشان داد که نتایج این پژوهش

  گروهـی گروهـی درمـانی  درمـانی  گروه شاهد و آزمون قبل از برگزاري کتـاب گروه شاهد و آزمون قبل از برگزاري کتـاب 
تفـاوت  تفـاوت  گروهیگروهیدرمـانی  درمـانی  بعـد از برگـزاري کتـاب   بعـد از برگـزاري کتـاب     یکسان بود، امایکسان بود، اما

معناداري بین دو گـروه وجـود داشـت. ایـن یافتـه در راسـتاي       معناداري بین دو گـروه وجـود داشـت. ایـن یافتـه در راسـتاي       
ــق مظــاهري و همکــاران  ــق مظــاهري و همکــاران تحقی ــدمانی، شــقاقی و ، ســیفی، ســیفی]]66[[تحقی ــدمانی، شــقاقی و گن گن

آبـادي و  هاشـم قنبريشهربابک، شهربابک، ، مرادي ، مرادي ]]1717[[میبدي میبدي کالنتري کالنتري 
ــا -کرمانشــاهی و آزاد، ترکاشــوند، ، ترکاشــوند، ]]77[[شــعرباف  محمــدیانآق

-، فرقانی، فرقانی]]1919[[پورپورمؤمنی مهموئی، تیموري و رحمانمؤمنی مهموئی، تیموري و رحمان، ، ]]1818[[فالح

ژوو و و ، ، ]]2121[[دهنـوي دهنـوي مـرادي و رضـایی  مـرادي و رضـایی  ، ، ]]2020[[طرقی و همکـاران طرقی و همکـاران 
ــیوه ]]2222[[همکــاران ــه ش ــت ک ــوزش را در  اس ــف آم ــاي مختل ه

افزایش عزت نفس یا کاهش سایر مشکالت روانشناختی مؤثر 
غیر همسو اسـت کـه    ]]88[[اي فرداند. اما با پژوهش دوکانهدانسته
تـأثیر گـزارش   ش را بر افزایش عزت نفس دانشجویان بیآموز

اند کـه  جایی که اغلب مطالعات اذعان داشتهکرده است. از آن
تواند منجر به بهبود عزت نفس افراد شود، بـه نظـر   آموزش می

رسد به منظور تأثیرگذاري بیشتر آمـوزش بـر بهبـود عـزت     می
خـاب روش  نفس مخاطبان باید در طراحی چنین مطالعاتی و انت

 مناسب آموزشی این مطالعات دقت کافی مبذول داشت. 

درمـانی  درمـانی  کتـاب کتـاب همچنین بررسی حاضر نشان داد گروهی کـه از  همچنین بررسی حاضر نشان داد گروهی کـه از  
داري داري برخوردار شدند، در مقایسه با گروه شاهد، تفـاوت معنـی  برخوردار شدند، در مقایسه با گروه شاهد، تفـاوت معنـی  

درمـانی  درمـانی  کتـاب کتـاب   انـد. بـه بیـان دیگـر    نفس داشـته عزتعزتافزایش افزایش در در 
اسـت.   کننـدگان مـؤثر بـوده   نفس شرکتعزتعزتافزایش سطح افزایش سطح دردر

، ، ]]1313[[کـار  کـار  زراعـت زراعـت بلـوچ بلـوچ   هـاي نیز در راستاي پـژوهش  این یافته
بانکی، امیري و بانکی، امیري و ، ]]2323[[نیا ریاحی، ، ]]1414[[جوکار، باغبان و احمديجوکار، باغبان و احمدي

 بحث و نتیجه گیري
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درمـانی را در  است که روش کتاب]]2525[[نوردیننوردینو و ، ، ]]2424[[اسعدياسعدي
اما بـرخالف  اما بـرخالف  اند. مشکالت روانشناختی مؤثر دانستهبهبود انواع 

درمانی درمانی است که داستاناست که داستان  ]]2626[[بان بان پژوهش صادقیان، عابدي و باغپژوهش صادقیان، عابدي و باغ
جـایی  از آنانـد.  انـد.  شغلی را بر عزت نفس سازمانی مـؤثر ندانسـته  شغلی را بر عزت نفس سازمانی مـؤثر ندانسـته  
درمانی را بر بهبود که اغلب مطالعات مورد بررسی روش کتاب

رسـد بـه کـار    اند، به نظر مـی متغیرهاي روانشناختی مؤثر دانسته
 گرفتن این روش و همکاري بین کتابداران بالینی با روانشناسان

تواند این روش را بـه عنـوان یـک روش سـاده، ارزان و در     می
دسترس به جامعه و محققان مربوطه معرفی نموده و بـه اسـتفاده   

  بیشتر از این روش منجر شود. 
ــار بعــد عمــومی،   ــن پــژوهش، عــزت نفــس از چه در ای
اجتماعی، خانوادگی و شغلی یـا تحصـیلی و در نهایـت عـزت     

رفتــه اســت. امــا در ســایر نفــس کلــی، مــورد محاســبه قــرار گ
هــا، بعــد کلــی آن در نظــر گرفتــه شــده اســت و تنهــا پـژوهش 

را ي ابعـاد آن در پـژوهش خـود همـه    ]]33[[بریس و یونسیلطافتی
رفتـاري  رفتـاري    -مشاوره شـناختی مشاوره شـناختی اندو نتایج آن نشان داده که سنجیده

ــر همــه ــر همــهب ــا   ي ابعــادي ابعــادب عمــومی، اجتمــاعی، خــانوادگی و شــغلی ی
هـاي  هـاي  ی اثرگـذار اسـت. یافتـه   ی اثرگـذار اسـت. یافتـه   عزت نفس کلعزت نفس کلتحصیلی و همچنین

عمومی، خانوادگی و شغلی و کلی  ابعادابعادپژوهش حاضر از نظر پژوهش حاضر از نظر 
هم راستا بوده ولی از نظـر   ]]33[[بریس و یونسیبا پژوهش لطافتی

توانـد تفـاوت   بعد اجتماعی غیر همسو است. دلیل این امـر مـی  
زیاد بافـت فرهنگـی اجتمـاعی دانشـجویان خوابگـاه ي مـورد       

شهرها و روستاهاي مختلـف ایـران در ایـن    بررسی باشد که از 
انـد. لـذا بـا وجـود افـزایش انـدك بعـد        دانشگاه پذیرفته شـده 

اجتماعی عزت نفس، این تـأثیر از نظـر آمـاري معنـادار نبـود.      
هاي پـژوهش  هاي پـژوهش  هاي پژوهش حاضر، برخالف یافتههاي پژوهش حاضر، برخالف یافته  همچنین یافتههمچنین یافته

اسـت کـه در آن   اسـت کـه در آن     ]]1919[[پـور  پـور  مهموئی، تیمـوري و رحمـان  مهموئی، تیمـوري و رحمـان  مؤمنیمؤمنی
ــار ــوزش مه ــارآم ــوزش مه ــاعی و   تتآم ــر عــزت نفــس اجتم ــدگی ب ــاي زن ــاعی و   ه ــر عــزت نفــس اجتم ــدگی ب ــاي زن ه

تحصیلی و عزت نفس کلی معنادار بـوده اسـت، امـا بـر عـزت      تحصیلی و عزت نفس کلی معنادار بـوده اسـت، امـا بـر عـزت      
  نفس خانوادگی تأثیري نداشته است. نفس خانوادگی تأثیري نداشته است. 

عزت نفـس بـه عنـوان شاخصـی بـراي سـالمت روان از       عزت نفـس بـه عنـوان شاخصـی بـراي سـالمت روان از       
تواند سـالمت  تواند سـالمت  اي برخوردار است و کاهش آن میاي برخوردار است و کاهش آن میاهمیت ویژهاهمیت ویژه

-ره افراد، بهره افراد، بهروانی را به خطر اندازد. این عامل در زندگی روزمروانی را به خطر اندازد. این عامل در زندگی روزم

ــل      ــت قاب ــان اهمی ــیلی آن ــرد تحص ــجویان و عملک ــژه دانش ــل     وی ــت قاب ــان اهمی ــیلی آن ــرد تحص ــجویان و عملک ــژه دانش وی

اي دارد. پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه بـا اسـتفاده از       اي دارد. پـژوهش حاضـر نشـان داد کـه بـا اسـتفاده از       مالحظهمالحظه
درمـانی  درمـانی  هاي ساده، ارزان و قابل دسترسی همچون کتـاب هاي ساده، ارزان و قابل دسترسی همچون کتـاب روشروش

توان باعث افزایش عزت نفس دانشـجویان سـاکن   توان باعث افزایش عزت نفس دانشـجویان سـاکن   گروهی میگروهی می
نتیجـه انـواع   نتیجـه انـواع   هـا) شـد و در   هـا) شـد و در   ها (با مشکالت خـاص آن ها (با مشکالت خـاص آن خوابگاه خوابگاه 

مشکالت متعاقب عزت نفس پایین را کنترل نمود و از مزایـاي  مشکالت متعاقب عزت نفس پایین را کنترل نمود و از مزایـاي  
  مند شد. مند شد. وسیع آن بهرهوسیع آن بهره

انجـام مطالعـه   توان به توان به   هاي این پژوهش میهاي این پژوهش می  از محدودیتاز محدودیت
هـاي یـک دانشـگاه و     بر روي فقط دختران و تنها در خوابگاه 

توانـد بـر روي نتـایج پـژوهش و      یک شهر اشاره کرد کـه مـی  
  اثر گذاشته باشد.  قابلیت تعمیم آن

  این پژوهش نشان داد برگـزاري کارگـاه  این پژوهش نشان داد برگـزاري کارگـاه  جایی که جایی که از آناز آن
دختـر سـاکن   دختـر سـاکن     عزت نفس دانشـجویان عزت نفس دانشـجویان درمانی در افزایش درمانی در افزایش کتابکتاب

مسـئوالن دانشـگاه   مسـئوالن دانشـگاه   شـود  شـود  خوابگاه مؤثر بوده اسـت، توصـیه مـی   خوابگاه مؤثر بوده اسـت، توصـیه مـی   
جهت افزایش عزت نفس دانشجویان یـا حـل سـایر مشـکالت     جهت افزایش عزت نفس دانشجویان یـا حـل سـایر مشـکالت     

هـاي عملـی   هـاي عملـی   ریـزي ریـزي امـه امـه مشابه به این امر توجه ویژه نماینـد و برن مشابه به این امر توجه ویژه نماینـد و برن 
ــاه  ــزاري کارگ ــت برگ ــاه جه ــزاري کارگ ــت برگ ــون   جه ــرتبط (همچ ــی م ــاي آموزش ــون   ه ــرتبط (همچ ــی م ــاي آموزش ه

درمانی ) براي دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر داشته درمانی ) براي دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر داشته   کتابکتاب
-باشند. همچنین نظر به اهمیت پرداختن به بعد روانـی مراجعـه  باشند. همچنین نظر به اهمیت پرداختن به بعد روانـی مراجعـه  

شود که کتابداران مخصوصـاً  شود که کتابداران مخصوصـاً  کنندگان به کتابخانه، پیشنهاد میکنندگان به کتابخانه، پیشنهاد می
ــه  ــگاهی ب ــداران دانش ــه کتاب ــگاهی ب ــداران دانش ــوکتاب ــوعن ــی از رســالتعن ــی از رســالتان یک ــم ان یک ــاي مه ــم ه ــاي مه ه
درمانی از طریق آموزش رسمی، غیـر  درمانی از طریق آموزش رسمی، غیـر  کتابداران، با مقوله کتابکتابداران، با مقوله کتاب

با توجه به مزایـاي  با توجه به مزایـاي  در آخر، در آخر، رسمی یا ضمن خدمت آشنا شوند. رسمی یا ضمن خدمت آشنا شوند. 
شـود ایـن روش هـم بـراي ارتقــاي     شـود ایـن روش هـم بـراي ارتقــاي     درمـانی توصـیه مـی   درمـانی توصـیه مـی   کتـاب کتـاب 
هاي فردي، سبک و کیفیت زندگی فردي و اجتمـاعی  هاي فردي، سبک و کیفیت زندگی فردي و اجتمـاعی  ویژگیویژگی

 قرار گیرد. قرار گیرد. افراد مورد بررسی و تحقیق افراد مورد بررسی و تحقیق 

  
  

ــه حاصل ــن مقال ــه حاصلای ــن مقال ــی از) ای ــان (بخش ــاتی و پای ــرح تحقیق ــان ط ــاتی و پای ــرح تحقیق ــه   ط ــه نام نام
درمانی گروهی بـر  درمانی گروهی بـر  بررسی تأثیر کتاببررسی تأثیر کتاب««دانشجویی تحت عنوان دانشجویی تحت عنوان 

عزت نفس دانشجویان دختـر سـاکن خوابگـاه دانشـگاه علـوم      عزت نفس دانشجویان دختـر سـاکن خوابگـاه دانشـگاه علـوم      
مصوب دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان در     مصوب دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان در     » » پزشکی اصفهانپزشکی اصفهان

باشـد کـه بـا حمایـت معاونـت      باشـد کـه بـا حمایـت معاونـت        مـی مـی   392038392038بـا کـد   بـا کـد     13921392سال سال 
پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان اجـرا شـده     پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان اجـرا شـده     

  است. است. 

 تشکر و قدردانی
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 Salimi S1/ Zare-Farashbandi F2/ Samoui R3/  Hassanzadeh A4  
Abstract 
 

Introduction: Bibliotherapy is a supplementary method for behavior treatment and promotion 
performed via cooperation of librarians with psychologists or physicians. The aim of the present 
study is to investigate the effect of group bibliotherapy on self-esteem  of girl students living in 
dormitory at Isfahan University of Medical Sciences in 2012.  
Methods: This is an interventional semi-experimental and applied study. The statistical population 
of the study consisted of 5160 female students who resided in dormitories and the sample 
including 64 students were divided randomly between the control and the case groups (32 students 
each). Data were collected using Cooper Smith Self-esteem questionnaire scale both in the pretest 
and the posttest. The case group received eight sessions of two-hour group bibliotherapy for two 
months. The groups were then assessed in a posttest after 1 month of intervention. Data were 
analyzed by descriptive statistics (mean and frequency distribution) and analytical statistics 
(independent t- test, paired t- test and Mann Whitney) via SPSS 20 software.  
Results: Group bibliotherapy showed significantly positive effects on total self-esteem as well as 
general, family and scholastic scales in the case group, but it showed no effects on their social self-
esteem. There was also a meaningful difference between the mean scores of the two groups after 
intervention.  
Conclusion: Group bibliotherapy can increase self-esteem levels of girl students who live in 
dormitories. It is suggested that the method be applied to improve the other psychological 
problems because of simplicity, affordability, and availability.  
Keywords: Group Bibliotherapy, Self-esteem, Women, Students 
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