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 سال( 7-9بررسی اثر بخشی کتاب در بهبود درمان بیماران سرطانی گروه سنی ب )

 5،حمید تن زده پناه 4*عباس فتاحی ، 3،زهرا رضویآرش قديمی ، 2حسین وكیلی مفرد،  1یلیال معصوم
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 چکیده

فزايش امید و اسرطانی هدف از انجام اين مطالعه بررسی نقش كتاب درمانی در بهبود شرايط روحی كودكان مقدمه: 

 باشد.به زندگی در روند درمان می

رفتند. اين گكودک مبتال به سرطان پس از اطالع رسانی كامل مورد بررسی قرار  40در اين مطالعه  :مطالعه روش 

به يک  و دشنفری تقسیم شدند. به دو گروه يک كتاب با محتوای انگیزشی داده  10و  15، 15كودكان به سه گروه 

شد تا پرسشنامه امیدواری ن از كودكان خواسته گروه بعنوان گروه كنترل كتابی اهدا نشد. پیش از مطالعه كتاب و پس از آ

 P-Value   0.05 لیز گرديد وآنا One-Way Anovaزوجی و -tهای ها با آزمونمیلر را پر كنند. در نهايت داده

 شد. به عنوان حد معنادار در نظر گرفته>

 (9/7 ± 78/0 نیس و میانگین  7-9دختر با رنج سنی  19پسر و  21كودک مبتال به سرطان ) 40در اين مطالعه  ها:یافته

 "د و باالتر پريدسالمونی كه جسارت ورزي"شدند. در گروه اول میزان امید به زندگی پس از مطالعه كتاب  شركت داده

 "خودت را بپذير"م پس از مطالعه كتاب . در گروه دو(P < 0/001)نسبت به قبل از مطالعه دارای افزايش چشمگیر بود 

ی در كودكان گروه . میزان امید به زندگ(P < 0/01)میزان امید به زندگی نسبت به قبل از مطالعه كتاب افزايش يافت 

 . (P < 0/05)كنترل بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه اندكی افزايش يافت 

شناختی كودک و هايی در حوزه روانما در اين مطالعه برای اولین بار نشان داديم كه استفاده از كتاب گیری:نتیجه

 گردد.محتوای انگیزشی سبب افزايش امید به زندگی در كودكان می

 كتاب درمانی، سرطان، كودكان گروه سنی ب :یکلیدی هاواژه
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 . مقدمه 1

شعر و  ،است كه در ارتباط متقابل میان فرد با محتويات يک يا چند كتابكتاب درمانی يک اصطالح درمانی 

آنچه مهم است تناسب بین اهداف درمانی و محتوای اطالعات  ،موضوعات تالیف شده كاربرد داردديگر 

 اختالالت و شیدايی –بسیاری از اختالالت روانی و حتی جسمی از افسردگی  اين روش درمانی در .است

قرار گرفته است  استفاده مانند سرطان مورد العالج صعب های بیماری برخی حتی و روانی وریپرخ تا هراس

(1 ,2).  

به . در مرگ و میر افراد تبديل شده استو عروقی قلبی  هایيكی از رقبای اصلی بیماریعنوان سرطان به  امروزه

ناتوانی، اختالل به  اعتقاد محققان، علل اصلی بسیاری از مرگ و میرهای ناشی از اين بیماری، مسايل مربوط

تشخیص اين بیماری اغلب موجب بروز مشكالت . يند درمان آن استآكاركردی مرتبط با اين بیماری و فر

تصوير  ناشی از عاليم واقعی بیماری و نیز أها عمدتشود. اين آشفتگیی وی میمار و خانوادههیجانی شديد در بی

های روان شناختی سرطان، اغلب واكنشبه یماران مبتال باشد. بمی ی او از اين بیماریذهنی بیمار و خانواده

مربوط به حافظه را در بر مختلفی كه طیف وسیعی از مشكالت تضعیف روحیه و انفعال تا خشم و مشكالت 

 .(4, 3) دهندگیرد، نشان میمی

 كه دهدمی نشان است. پژوهش نوجوانان و كودكان سنی گروه سرطان، به مبتال سنی هایگروه از يكی

 هستند بشری هایسرمايه ترينعظیم كودكان شک است. بدون درصد 4/1 ايرانی كودكان در سرطان شیوع

 الزامی آنها روانی و جسمی سالمت تأمین بر مبتنی دقیق درمانی و بهداشتی هایگذار سیاست اجرای و

 خدمات برای امكانات بودن و ناچیز سو، اين بیماری از يک از رهايی برای معاصر قرن . امید انسان(5) است

 خدمات تر،كم هزينه و ترساده هایروش با تا كندمی ايجاب جديد را تالشی ضرورت ديگر، سوی از درمانی

 . (7, 6)پذيرد  انجام ملی سطح در

پیش از اين در مطالعات مختلف به بررسی نقش كتاب درمانی در شرايط مختلف پرداخت شده است. به عنوان 

 نيا جينتا .پرداختند یمبتال به افسردگ مارانیدر ب یاثر كتاب درمان یبه بررس( 1390)و همكاران  مثال روانپور

اعتماد به نفس و با محور كمک به خود  شيدر حوزه افزا يیاستفاده از كتاب ها از آن بود كه یپژوهش حاك

 .(8)باشد شده و در روند كاهش افسردگی مؤثر می طيبهبود شرامنجر به 

 مديريتی خود هایتوانايی میزان بر درمانی ( بررسی اثر كتاب1391) زاده و همكاران یقل یهمچنین در مطالعه

ساير  و درمانی كتاب نظیر غیرتهاجمی انجام مداخالت نشان داد كه. نتايج آنها گرفت صورت سالمندان

 زمینه سالمندان، خود مديريتی هایتوانايی ضمن بهبود تواندمی پرستاران توسط شناختی رفتاری هایندرما

 .(9)در جامعه فراهم سازد  تر آنانفعالزندگی و حضور  كیفیت ارتقاء جهت را

 در درمان درمانی كتاب سودمندی"و همكاران با هدف بررسی  1توسط چانگ 2009ای كه در سال در مطالعه

 نسبت در افراد مورد مطالعه دارای اختالل مورد نظر به بهبود شد كه روندنشان داده شد  انجام "هراسی جمع

 .(10)باشد معنادار می بسیار كنترل گروه

_______________________________________________________________ 
1Chung  
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مراجعه كننده به بیمارستان اختیار كودكان سرطانی  در نشاط آور و هايی امیدبخشلذا در اين پژوهش كتاب

روانی بیماران توسط روانشناس مورد  -روحی درمان روند زندگی و به امید داده شد، تا بعثت شهر همدان قرار

تواند به معرفی يک روش كمک درمانی جهت بهبود بیماران سرطانی بررسی قرار گیرد. نتايج اين مطالعه می

 منجر شود.

 روش مطالعه. 2

درمانی -مقطعی بر كودكان سرطانی مراجعه كننده به مركز آموزشی –مطالعه حاظر به صورت توصیفی 

كودک مبتال به سرطان كه از بیماری  40انجام شد. در اين مطالعه  1397بیمارستان بعثت استان همدان در سال 

به طور تصادفی به سه گروه اند شركت كردند. كودكان خود آگاه بوده و يک دوره شیمی درمانی را گذرانده

نفری  10نفری يک كتاب انگیزشی توزيع گرديد و به گروه  15نفری تقسیم شدند، به دو گروه  10و  15، 15

 به عنوان كنترل كتابی اهدا نشد. 

شد. جهت روايی صوری و محتوايی ابزارها از ها از پرسشنامه امیدواری میلر استفاده به منظور گردآوری داده

ی رسیده بود، انجام شد. میزان علم ئتیهتن از اعضای  10 دیتائعتبار محتوايی كه پرسشنامه آن به روش ا

به دست آمده است كه اين  78/0 و  77/0افسردگی و میزان استرس پايايی براساس آلفا كرونباخ به ترتیب 

تعیین شد و  8/0همچنین میزان پايايی آن با آلفا كرونباخ  دهد.مقادير، روايی باالی پرسشنامه ها را نشان می

 باشد. پايايی مطلوب داده ها می دهنده نشانبرآورد گرديد، لذا اين موضوع  849/0حیطه مراقبت 

از بیماری خود آگاهی داشته اند و در مرحله اولیه سال( بود كه  7-12معیار ورود به مطالعه كودكان سرطانی )

نفر بودند، از اين میان بیمارانی  60تعداد كودكان مراجعه كننده به بیمارستان در ابتدا اشتند. بیماری قرار د

شدند كه تحت درمان و بستری قرار گرفتند. همچنین اين كودكان عالقه و توانايی مطالعه كتاب را انتخاب 

شده، عدم توانايی سنی تعريف داشتند. معیار خروج از مطالعه شامل كودكان بزرگتر و يا كوچكتر از محدوده 

نفر از بیماران با رضايت كامل در  40در كتاب خوانی، عدم تمايل نسبت به خواندن كتاب می باشد. در نهايت 

 اين مطالعه شركت كردند.

 Millerابزار و روش جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد، لذا در اين مطالعه از پرسشنامه امیدواری میلر 

Hope Scale (MHS)  استفاده شد. اساس اين پرسشنامه به اين صورت است كه ابتدا بايد در هر ماده به

 5و بسیار موافق نمره  4، موافق نمره 3تفاوت نمره ، بی2، مخالف نمره 1سواالت پاسخ بسیار مخالف نمره 

با توجه به  .گذاری شدماده نیز به صورت وارونه نمره  14تعداد  MHSشود. عالوه براين در پرسشنامه داده 

گردد، لذا در پايان تمامی نمرات در مواد مختلف را جمع كرده و نمره اينكه اين پرسشنامه با نمره قیاس می

سوال  27های بعدی به سوال بود كه در نسخه 48كل به دست می آيد. پرسشنامه اولیه در اين مطالعه دارای 

كه هر چه فرد نمره بیشتری دريافت كند تاثیر كتاب درمانی در تقلیل يافت. مالک ارزيابی بدين صورت بود 

 بهبود بیماری بیشتر بوده است.

ها را يک بار قبل از مداخله )كتاب به منظور مشخص شدن تأثیر كتاب درمانی در افراد مورد مطالعه، پرسش نامه

 15، 15رتیب بیماران به سه گروه درمانی( و يک بار بعد از مداخله ) توزيع و خوانش كتاب( توزيع شد. بدين ت



 

 1398، زمستان 53دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

114 

 

نفری، يک كتاب با مشاوره  15نفری تقسیم شدند و پس از پركردن پرسشنامه به هر يک از اعضای گروه  10و 

كه اولین نوشته  "سالمونی كه جسارت ورزيد و باالتر پريد"كتابدار توزيع شد. به گروه اول كتابی تحت عنوان 

اهدا شد. اين كتاب توسط موسسه انتشارات نگاه بوسیله مژگان  است جنوبی یاهل كره شاعر 1هیون-آن دو

 منتشر شد. موضوع اين كتاب افزايش اعتماد به نفس می باشد. 1396رنجبر ترجمه شده است و در سال 

و تصوير گر  ئی، ترجمه حمیده شرزه3و سیج داير 2نوشته وين داير "خودت را بپذير" به گروه دوم كتاب

است، و موضوع  1395شد. مشخصات نشر كتاب شامل تهران، خانه تحول،  ارائه استیسی هلر بودنیکكتاب 

 كتاب مثبت نگری می باشد.

شدن كتاب توسط كودكان مجددأ همان  نفر( كتابی داده نشد. پس از خوانده 10و به گره سوم )متشكل از 

ذكر نام  بدونبا رضايت آنها و مشاركت كننده در اين تحقیق  پرسشنامه توزيع گرديد. مشخصات بیماران

(. نحوه عرضه IR.UMSHA.REC.1397.124)كد اخالق  آوری و گزارش خواهد شداشخاص جمع

ودكان و والدين آنها ككتاب به كودكان به صورتی بود كه پس از مراجعه به بیمارستان و تائید بیماری، ابتدا با 

داده شد. در  جلسه مشاوره برگزار گرديد و به آنها آگاهی كامل در ارتباط با نوع پروژه و شخص پژوهشگر

 تاب اهدا شد. نهايت در صورت تمايل آنها برای شركت در پژوهش ك

های دو گروه ه ويژگیآنالیز شد. برای مقايس 16نسخه  SPSSافزار های حاصل از اين مطالعه توسط نرمداده

 One-way Anovaها از آزمون آماری ت دو گروه مستقل و جهت مقايسه بین گروهاستیودن -tاز آزمون 

 شد.اده استف اسمیرنوف-كلموگروف آزمونها از بررسی نرمال بودن توزيع نسبی دادهمنظور  بهشد. استفاده 

 شد. عنوان حد معنادار درنظر گرفته به P < 0/05مقادير 

  نتايج. 3

 یانگین سنی م. توزيع جنسیتی و 3-1

 5/47) 19سر و %( پ 5/52) 21كودک مبتال به سرطان، تعداد  40توزيع جنسیتی گروه های مورد مطالعه شامل 

 3/53پسر ) 8دوم نیز تعداد  %(، در گروه 7/46دختر ) 7%( و  3/53پسر ) 8در گروه اول تعداد اند. %( دختر بوده

  %( وجود داشتند. 50دختر ) 5%( و  50پسر ) 5%( و در گروه سوم تعداد  7/46دختر ) 7%( و 

 7-9باشد. رنج سنی گروه مورد مطالعه متناسب با گروه سنی ب می 9/7 ± 78/0 میانگین سنی تمامی كودكان

در گروه دوم میانگین سنی برابر  07/8 ± 8/0یانگین سنی برابر با است. در گروه اول مسال در نظر گرفته شده 

 باشد.می 8 ± 77/0و میانگین سنی در گروه سوم برابر با   67/7 ± 72/0با 

 و بعد از مطالعه كتاب گی در كودكان قبل. میزان امید به زند3-2

در رابطه با بررسی اثر كتاب درمانی در روند افزايش امید به زندگی در كودكان حاظر در گروه اول كه كتاب 

با محتوای انگیزشی و روان شناختی مطالعه كردند، نتايج نشان داد  "سالمونی كه جسارت ورزيد و باالتر پريد"

_______________________________________________________________ 
1Hyun-Ahn Do  
2 Wayne Dyer's  

3Saje Dyer  
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 ± 43/5( در مقايسه با پیش از مطالعه كتاب )13/95 ± 40/15گی پس از مطالعه كتاب )كه میزان امید به زند

 (.1)نمودار  باشداين اختالف معنادار می آمده دستبP-Value ( بیشتر شد. با توجه به مقدار 73/50

با محتوای انگیزشی و افرايش اعتماد به  "خودت را بپذير"نتايج بدست آمده در گروه دوم كه در آن كتاب 

( در مقايسه با 80/58 ± 76/5نفس مورد مطالعه قرار گرفته بود، نشان داد میزان امید به زندگی پس از مطالعه )

حاكی از معنادار بودن اثر مطالعه كتاب می ( بیشتر بوده است. اين موضوع نیز 53/51 ± 08/5پیش از مداخله )

 (.2باشد )نمودار 

در گروه سوم كه كتابی دريافت نكردند پس از گذشت زمان همانند گروه های ديگر مجددأ پرسشنامه در بین 

شود میزان می مشاهده 3و آنالیز گرديد. همانطور كه در نمودار  آوریاين بیماران توزيع و پس از تكمیل جمع

( در مقايسه با پیش از 20/56 ± 93/3به زندگی در گروه سوم بدون مطالعه كتاب پس از گذشت زمان  ) امید

، اين اختالف دارای آمده دستبه  P-Value( اندكی بیشتر بوده و با توجه به مقدار 30/52 ± 87/3مداخله  )

 است.آورده شده  1ا در جدول ههطور كلی نتايج حاصل از بررسی گرو سطح معنادارداری كمتری است. به

-Oneهای مورد مطالعه از آزمون های مداخله مورد نظر بین گروهدر نهايت به منظور مقايسه هر كدام از روش

Way Anova  استفاده شد و مقاديرP-Value  همانطور  شد. نظر گرفته عنوان حد معنادار در به 05/0كمتر از

سالمونی كه جسارت ورزيد و باالتر "كتاب  مطالعهپس از  اول در گروه استنشان داده شده  4كه در نمودار 

باشد. در مقايسه با گروه دوم و گروه كنترل دارای تأثیر بیشتری در افزايش امید به زندگی در كودكان می "پريد

با گروه  "بپذير خودت را"پس از مطالعه كتاب دوم  از طرفی با وجود اختالفی اندک میان تأثیر كتاب در گروه

 (.P-Value > 0/05) نشد مشاهدهاين دو گروه  ظر آماری بینتفاوت معناداری از ن كنترل

 . بحث4

كمک به افراد  یبرا ینیبال یروان پزشك و یپزشك ارنروش مكمل در درمان در ك کي واننبه ع یكتاب درمان

رود. یدار به كار ماز راه مطالعه جهت یو حل مشكالت شخص یروان یهایماریب اي یمشكالت احساس یدارا

اطالعات  كتابدار متخصص معموالً کي .باشدو كمک كننده می مهم بسیار رود نقش كتابدار ردموا نيدر ا

 دنمايیم یاري نظربه اطالعات مورد  یابیدهد و فرد را در دستیقرار م یمار و خانواده ویار بیرا در اخت یمهم

 یو یت روحیاانتخاب كتاب با توجه به خصوص نیعيانطباق كتاب با شخص  یكتاب درمان ديندر فرآ .(11)

 یكتاب درمان دينفرآ دهننكلیتسه واننكتابدار را به ع تیامر نقش و اهم نيا برخوردار است. یاديت زیاز اهم

و انطباق آن با فرد مورد نظر به طور  اسبنو انتخاب كتاب م يیاسانتواند با شیكتابدار م .دنكیم دانندو چ

 اي کشپزبه روان اسبنكتاب م یم با معرفیر مستقیتواند به طور غیكتابدار م ننیهمچ .دنك یاريرا  یم ویمستق

ز جمله اختالالتی كه به شدت بر سالمت و در نتیجه كیفیت . ا(12) م باشدیپزشک در امر مشاوره و درمان سه

باشد. بروز اين بیماری در سنین پايین دارای مزايا می های مزمن نظیر سرطانگذارد بیمارییر میزندگی افراد تأث

ل سیستم ايمنی بدن سبب . از آنجايكه ابتال به اين بیماری عالوه بر برهم زدن تعاد(4)باشد و معايب متعددی می

رو بروز اين بیماری در سنین پايین سبب تضعیف روحیه گردد از اينايجاد تغییراتی در ظاهر افراد مبتال می

گردد. در اينگونه مواقع كودكان به مقايسه شرايط خود با كودكان كودكان و ناامیدی نسبت به زندگی می
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گردند. در كنار نقش بسیار مؤثر خانواده در روند تقويت پذير میترتیب بسیار آسیبهمسن خود پرداخته و بدين

تواند حائز های اصلی درمانی نظیر كتاب درمانی میهای مكمل در كنار روشروحیه كودكان، استفاده از روش

باشد بدين ترتیب انتخاب كتاب اهمیت باشد. از آنجايیكه ذهن كودكان در سنینی پايین بسیار منعطف می

با شرايط روحی وسنی كودک نقض به سزايی در بهبود نگرش كودک به زندگی دارد. ازطرفی با تكیه مناسب 

توان كتابی انتخاب نمود كه كودک توانايی همزادپنداری با قهرمان كتاب را بر قدرت تخیل قوی كودک می

با امید بیشتر نسبت به  داشته باشد و درنهايت شرايط مختلف قهرمان كتاب را تصوير سازی نموده و ديد بهتری

ای به بررسی نقش زندگی كسب كرده و توانايی مقابله با شرايط را كسب كند. از اين رو با طراحی مطالعه

 های انگیزشی در افزايش امید به زندگی در كودكان گروه سنی ب مبتال به سرطان پرداخته شد.كتاب

هايی با محتوای انگیزشی سبب كارگیری كتاب كه بهشد  مشخص با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر

شود. در اين مطالعه با مشاوره و راهنمايی كتابدار دو كتاب متفاوت در حوزه افرايش امید به زندگی می

شناختی كودک و محتوای انگیزشی و همچنین متناسب با گروه سنی ب میان كودكان مبتال به سرطان روان

ها بیانگر افزايش امید به زندگی در كودكان مبتال به سرطان صل از اعداد پرسشنامهتوزيع گرديد. آنالیز نتايج حا

طور كلی در اين مطالعه نشان داديم كه مطالعه كتاب هايی با محتوای  بود. بدون در نظر گرفتن نوع كتاب، به

شد كه هرچه محتوای ه باشد. همچنین در اين مطالعه نشان دادانگیزشی دارای تأثیر مثبت در روحیه كودكان می

انگیزشی كتاب با توجه به شرايط گروه مورد مطالعه بیشتر باشد در میزان افزايش امید به زندگی مؤثر بوده و 

 باشد.دارای رابطه مستقیم می

شده بیانگر نقش مؤثر كتاب در به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مطالعه حاظر در كنار ساير مطالعات انجام 

باشد. بنابراين استفاده از اين روش در كودكان با های سنی مختلف میرايط مختلف و همچنین گروهبهبود ش

تواند بسیار مؤثر باشد. با اين وجود انتخاب ها و همچنین قدرت تخیل باال میتوجه به تأثیرپذيری بیشتر آن

 باشد.ترين موضوع در اين روند میكتاب مناسب از جمله مهم

 پیشنهادات. 5

شود سال انجام شده است، از اين رو پیشنهاد می 7-9اين مطالعه روی كودكان مبتال به سرطان با رنج سنی 

تر، انجام پروسه ای روی افراد نوجوان و جوان صورت گیرد. عالوه بر اين بررسی جامعه آماری وسیعمطالعه

های های داستانی و مقايسه آن با كتابابدرمانی و پس از آن و استفاده از كتكتاب خوانی پیش از انجام شیمی

 انگیزشی توصیه می گردد. 

 تشكر و قدردانی. 6

و با حمايت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم ( 9703221567)اين مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی مصوب 

آن نويسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشكر صمیمانه خود را از لذا  .انجام شد ابن سینا همدانپزشكی 

 .اعالم نمايندمعاونت 
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: مقايسه میزان 1نمودار   امید به زندگی 

قبل و بعد از مطالعه  كتاب "

سالمونی 

كه 

جسارت 

ورزيد و 

باالتر 

."پريد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان امید به زندگی  : مقايسه 2نمودار 

خودت  "مطالعه كتاب  قبل و بعد از 

 ."را بپذير 
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 : مقايسه میزان امید به زندگی در گروه كنترل3نمودار 

 

 

 های مورد مطالعه.: مقايسه میزان امید به زندگی درمیان گروه4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه اول قبل از مداخله

 گروه اول بعد از مداخله

 گروه دوم قبل از مداخله

 گروه دوم بعد از مداخله

 گروه سوم قبل از مداخله

 بعد از مداخلهگروه سوم 

 مطالعهمقايسه گروه های مورد 
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 : نتايج بررسی اثر كتاب درمانی بر افزايش امید به زندگی در كودكان گروه سنی ب مبتال به سرطان.3جدول 

 

های مورد گروه

 مطالعه

 

 تعداد

  انحراف معیار میانگین

 پس از مداخله پیش از مداخله پس از مداخله پیش از مداخله سطح معناداری

 P < 0/001 15/40 5/43 95/13  50/73 15 گروه اول

 P < 0/01 5/76 5/08  58/80  51/53 15 گروه دوم

 P < 0/05 3/93 3/87 56/20 52/30 10 گروه سوم

 

 

 

 

 

                       

 

 

 الف :سن :

 ندارد ب: سواد خواندن: دارد

 پايه سوم    پايه دوم    ج: اگر سواد داريد در چه مقطع تحصیلی هستید: پايه اول

 د: نام كتاب خوانده شده:

 كتابدار كتاب به من داد   ه: خودم كتاب خريدم   

 ز: آيا از كتاب خوانده شده راضی بوديد؟  اگر نه بیشتر چه كتاب هايی را دوست داريد؟

 تأثیر كتاب خوانی در كودكان مبتال به سرطانسنجش میزان  :هدف

ايی را كه شما به خودتان در مورد هر لطفاً از بین نمراتی كه به جمالت زير داده شده است نمره :شیوه تكمیل

 .دهید را انتخاب كنیدجمله می

 شماره عبارت بسیار مخالف مخالف بی تفاوت موافق بسیار موافق

 1 .شودهر وقت كمک بخواهم به من كمک می      

     

ام نظر مثبت  های مختلف زندگی من نسبت به جنبه 

 2 .دارم

 3 .ی خوشی در انتظار من استكنم آينده من احساس می      

 زیدوست عز

پرسشنامه ما را  نيا لیبا تكم ميدواریاست ام «مارستانیدر ب یدر كودكان بستر یكتاب خوان ریتأث زانیسنجش م» پرسشنامه به منظور  نيا

منعكس نخواهد شد. از  يیاست و در جا یآمار لیشما جهت انجام تحل یتمام پاسخ ها دیمطمئن باش دیكن یاري قیدر انجام و ادامه تحق

  زانيكامل شما عز یو بهبود یسالمت ی. با آرزو ميكمال تشكر و سپاس را دار دیكن یم یرمكابا ما ه نكهيا
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من در برخورد با مسائل و مشكالت زندگی انعطاف  

 4 .دهمنشان می

     

خواهم در كارهايی كه هنوز می خواندن كتاب در

 5 كمک می كند. .زندگی انجام دهم

 6 .هايی تعیین كنمام هدفتوانم برای زندگی می      

 7 شده استمعنا دار با خواندن كتاب زندگی من       

     

مشكالت زندگی را با كتاب خواندن كنم احساس می 

 8 می گذارمپشت سر  بهتر

 9 .آيد زمان برای من محدود شده است به نظر می      

     

اگر كاری برايم مهم باشد حتما وقت و انرژی كافی  

 10 .برای آن صرف خواهم كرد

     

ام بی تفاوت  كنم دارم نسبت به امور زندگیاحساس می 

 11 .شوممی

 13 .كنمام را با نظر مثبتی نگاه می آينده      

 14 .ای به زندگی ندارم عالقه      

 15 .من توانايی حل مشكالت را دارم      

     

كند كمک می كه به كتابدار دارم به من اعتقاد شخصی  

  16 .كه امیدوار باشم

 17 .كنممی كتاب خواندنمن مقداری از وقتم را صرف       

     

هايی كه برای به هدف با كتاب خواندنكنم احساس می 

 18 می رسم.ام  خود تعیین كرده

     

هايم را با ها و ناراحتیتوانم نگرانیكسی را دارم كه می 

 19 .او در میان بگذارم

 20 می دانمبخشی لذت تیفعالیمن كتاب خواندن را      

 21 .ام راضی هستممن از زندگی      

 22 .در زندگی روی خوشبختی نخواهم ديد    . 
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 23 .كنم مرا دوست دارنداحساس می     

 24 .اطمینان دارم كه كارها طبق برنامه پیش خواهند رفت     

 25 .به داليلی نظر خوشی نسبت به سالمت خودم دارم     

     

از لحاظ جسمانی هر تغییری هم بكنم باز همان آدمی 

 26 .هستم كه بودم

     

بینم كماكان ای از بهبود نمی نشانه هیچ  علیرغم اينكه

 27 .امید دارم

 

 


