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چکیده
زمينه و هدف:

باورهای غیرمنطقی میانجیگر حالات هیجانی هستند و میتوانند به عنوان علت اصلی پریشانی هیجانی تجربه شوند که

آموزش شعردرمانی به عنوان یک عامل کاهش این پریشانی هیجانی است .بنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش
باورهای غیر منطقی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود.

مواد و روشها:

طرح پژوهش از نوع طرحهای نیمه آزمایشی ،پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل

کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی  1233-32بودند .روش نمونهگیری در این پژوهش خوشهای چند مرحلهای
بود که بر این اساس تعداد  23دانشآموز دارای نمرات بالای باورهای غیرمنطقی انتخاب و برای گمارش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل در
نظر گرفته شدند و جلسات شعر درمانی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز بر روی آنها اجرا شد .دادههای
به دست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس توسط نرمافزار  SPSS.16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها:

بر اساس نتایج به دست آمده ،دانشآموزان گروه آزمایش ،پس از مداخله در مقایسه با گروه کنترل باورهای غیر منطقی کمتری نشان

دادند (.)F=3/31 ،P=3/331

نتيجهگيری:

بر این اساس میتوان برای افزای ش باورهای منطقی از شعردرمانی بر مبنای شعرهای سهراب سپهری استفاده نمود.

واژههای كليدی :هنردرمانی ،باورهای غیر منطقی ،شعردرمانی ،دانشآموزان.

غيرمنطقي با واقعيت همگوني ندارند و بر اساس ظن و

مقدمه
تفکر در معناي وسيع خود مجموعهاي از

گمان هستند .فرد واجد تفکر غير منطقي حکمهاي از

هيجانها ،انديشهها ،رفتارها و احساسهايي است كه به

پيش تعين شده داشته و حالتهاي آشفته از قبيل

طور وسيع با هم در تعامل هستند .تفکر غيرمنطقي تفکري

افسردگي ،اضطراب و بي تفاوتي دارد .به دليل اين كه فکر

است اغراق آميز ،انعطاف ناپذير و مطلق گرا .افکار

غيرمنطقي با واقعيت در ارتباط نيست ،موجب تعارض
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اثربخشي آموزش شعردرماني بر كاهش باورهاي غير منطقي

شده و مانع برخورد موفقيت آميز فرد با حوادث و

مراجعه كننده يک رابطه خوب با درمانگر را تقويت

الزامهاي زندگي ميشود ( .)1هنگامي كه تفکر و رفتار

ميكند .شعر درمانگران ادعا دارند كه شعر چه توسط

انسان عقلاني باشد ،موجودي كارآمد ،خوشحال و توانا

مراجعين نوشته شده باشد ،چه در درمان استفاده شود،

خواهد بود .البته تفکر غير منطقي در انسان از يادگيري

نسبت به گفتگوهاي سنتي توانايي ايجاد سطوح عميقتري

غير منطقي اوليه حاصل ميشود و اين تفکر غير منطقي به

از بينش هيجاني در مراجعين را دارد (.)7

تنفر از خويش و رفتار مخرب منجر ميشود ( .)2آليس

استاكي و نوبل ( )8در پژوهشي نشان داد كه

معتقد است ريشه رفتار غير انطباقي افراد را بايستي در

خواندن شعر باعث تسهيل آگاهي ،افزايش تعقل و به

تفکرات غير منطقي آنان جست و جو كرد (.)3

رسميت شناختن مکالمات و ارتباطات ميشود .در تحقيق

باورهاي غيرمنطقي افکاري هستند كه بـر روان

ديگر نرما ( )9نشان داد كه شعر يک ابزار مناسب براي

فـرد سلطه دارند و عامل تعيين كننده نحوه تعبير و تفسـير

مشاوره است و باعث ميشود كه فرد به معنادهي زبان

و معني دادن به رويـدادها و تنظـيم كننـده كيفيـت و

بپردازد و احساسات پنهاني خويش را بپذيرد .در پژوهشي

كميت رفتارها و عواطفاند .باورهـاي غيرمنطقـي حقيقت

ديگر تومرا ( )11اثر مثبت شعردرماني بر آشفتگيهاي

ندارند و با واقعيـت منبطـق نيسـتند ،بايـد و حکم بـراي

رواني را تأييد كرده است .همچنين تگنر و همکاران ()11

فـرد ميآورند ،تعـادل فـرد را از بـين ميبرند ،از ايجاد

اثر مثبت شعر درماني گروهي را بر كاهش ميزان سركوبي

نظم جلوگيري ميكنند و مانع مواجهه موفقيت آميـز بـا

هيجاني و اضطراب نشان دادهاند .در پژوهشي ديگر نشان

حوادي تحريک كننده ميگردند .آليس ده تفکر يا باور غير

داده شد كه شعر درماني باعث افزايش عزت نفس،

منطقي را مطرح ميكند كه عبارتنداز :تأييد و حمايت

بهبودي در شناخت و بيان احساسات ،خود اكتشافي و

ديگران ،انتظار بالا از خود ،تمايل به سرزنش خود ،واكنش

خوداظهاري ميشود (.)12

به ناكامي ،بي مسئوليتي عاطفي ،دلمشغولي زياد ،اجتناب
از مسائل ،وابستگي ،نااميدي به تغيير (.)4

اگر چه تاكنون تحقيقات فراواني اثر مثبت
شعردرماني را در جمعيتهاي مختلف نشان دادهاند ،اما

اگر چه شيوههاي درماني مختلفي براي درمان

تحقيقات در زمينه شعردرماني توصيفي است .در واقع

مشکلات رواني و تغيير باورها وجود دارد .اما شيوههاي

اكثر تحقيقات فوايد شعردرماني در جمعيتهاي مختلف

نويني چون هنر درمانگريها در دهههاي اخير جايگاه

را گزارش كرده و يا انواعي از ادبيات را كه در جلسات

ويژهاي در عرصه درمانگري يافتهاند .در اين ميان برخي

درماني استفاده شدهاند ،مورد بحث قرار ميدهند .بنابراين

از اين گونهها چون موسيقي و نقاشي در كشور ما شهرت

نياز به تحقيقات آزمايشي در تمام زمينههاي شعر درماني

بيشتري يافتهاند ،اما استفاده از گونههاي ديگر مانند شعر

احساس ميشود .از سويي اهميت شعر و ادبيات و حضور

هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نکرده است ( .)5شعر

همواره آن در زندگي ايرانيان بر هيچ كسي پوشيده نيست.

درماني يک هنر درماني خلاق است كه شعر و ديگر

بر اين اساس و با توجه به اهميت شعر پژوهش حاضر با

شکلهاي برانگيزنده ادبيات را براي رسيدن به اهداف

هدف اثربخشي شعردرماني بر كاهش باورهاي غير منطقي

درماني و رشد شخصي به كار ميگيرد ( .)6در اين شکل

دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اروميه انجام گرفت.

منحصر به فرد درمان ،مراجعه كننده فرصتي متفاوت براي
تعريف هويت خود و نشان دادن خود به درمانگر با
صداي دروني خودش دارد .اين خودافشايي توسط
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طرح پژوهش از نوع طرحهاي نيمه آزمايشي،
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پوراميررزداري و همکاران

پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماري

تشکيل يافته است .سؤالهاي آزمون به روش ليکرت و

اين پژوهش شامل كليه دانشآموزان دختر دوره متوسطه

به صورت  5درجهاي از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم تهيه

شهر اروميه در سال تحصيلي  1392-93بود .روش

شدهاند .جهت نمرهگذاري به طرف غير منطقي بودن

نمونهگيري در اين پژوهش خوشهاي چند مرحلهاي بود.

است .نمره بالا در اين پرسشنامه نشان دهندهي باور غير

به اين صورت كه از ميان  3منطقه آموزش و پرورش يکي

منطقي بالا و نمره پايين نشان دهندهي باور منطقي كمتر

از مناطق به تصادف انتخاب و از بين مدارس دبيرستان

است .حداقل نمره در اين مقياس  111و حداكثر 511

اين ناحيه ،تعداد دو مدرسه به صورت تصادفي انتخاب و

است .پايايي هر يک از مقياسهاي دهگانه از  1/66تا

از بين كلاسهاي پايه اول تا سوم ،تعداد پنج كلاس به

 1/81و ميانگين پايايي همه خرده مقياسها  1/74است و

طور تصادفي انتخاب و سپس كليه دانشآموزان اين پنج

همچنين روايي اين آزمون با آزمون افسردگي بک محاسبه

كلاس  142نفر از جهت داشتن باورهاي غير منطقي با

شد كه ضريب به دست آمده  1/82بود (.)13

استفاده از مقياس باورهاي غيرمنطقي جونز مورد ارزيابي

خلاصه جلسات آموزشي شعردرماني:

قرار گرفتند .بر اين اساس تعداد  31دانشآموز داراي

جلسه اول :آشنائي ،هدف :آشنايي اعضاء با

نمرات بالاي باورهاي غيرمنطقي انتخاب و براي گمارش

يکديگر و قوانين شعردرماني ،احوالپرسي درمانگر با

تصادفي در گروه آزمايش و كنترل در نظر گرفته شد.

اعضا؛ معرفي اعضا براي همديگر؛ توضيح درباره آيين نامه

در گروه آزمايش  11جلسه شعردرماني اجرا شد و
گروه كنترل در اين مدت هيچ گونه آموزش شعردرماني

شعردرماني؛ پيمان جمعي براي رعايت قوانين گروه به
ويژه حفظ اسرار يکديگر.

نداشتند و فعاليت آنها صرفاً برنامههاي آموزشي مدرسه

جلسه دوم :تفکر منطقي ،هدف :فرد بتواند ادراک

بود .پيش از شروع جلسات هر دو گروه به پرسشنامه

صحيحي از واقعيت داشته باشد و به تفکر منطقي دست

باورهاي غير منطقي جونز پاسخ دادند .در پايان جلسات

يابد.

مجدداً پرسشنامه باورهاي غير منطقي اجرا شد .ملاک

جلسه سوم :پذيرش خود ،هدف :فرد بتواند به

ورود در گروه آزمايش ،عدم ابتلا به بيماري مزمن و شديد

هويت كاملي از خويشتن و اطمينان از خود برسد و خود

روحي و جسمي و ملاک خروج عدم مشاركت در 3

را به صورت مثبت درک كند.

جلسه از آموزش بود و ملاک ورود در گروه كنترل نيز

جلسه چهارم :انعطافپذيري ،هدف :فرد بتواند در

اجراي پيش آزمون و پس آزمون بود .بعد از توضيحات

فضاهاي متفاوت و حالتهاي مختلف دروني و بيروني به

در مورد نحوه اجراي آزمون كليه شركت كنندگان آگاهانه

حالتي از انعطاف پذيري دست يابد.

و داوطلبانه در نمونهگيري شركت كردند و از نظر

جلسه پنجم :تعهد و تعلق ،هدف :از طريق ايجاد

محرمانه بودن اطلاعات به آنها اطمينان داده شد و بيان

كنش مستقل فرد بتواند حس تعهد و تعلق را در خود

گرديد در هر زماني قادر به ترک جلسه هستند.

پرورش دهد و نياز به خلوت و استقلال خويش را تأمين

براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي زير استفاده گرديد:

كند.

 -1پرسشنامه باروهاي غير منطقي جونز :اين پرسشنامه بر

جلسه ششم :خطر كردن ،هدف :با ايجاد خود

اساس نظريه آلبرت آليس تهيه شده است و انواع باورهاي

انگيختگي تازگي مداوم تجربههاي زندگي را كسب

غير منطقي را با استفاده از  111سؤال بررسي ميكند .اين

مينمايد و خطر كردنهاي زندگي را لمس كند و آگاهانه

پرسشنامه در كل از ده مقياس و هر مقياس از  11سؤال

در پيش گيرد.
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اثربخشي آموزش شعردرماني بر كاهش باورهاي غير منطقي

جلسه هفتم :رغبت اجتماعي و روابط اجتماعي،

پرسشنامهها ،توسط نرم افزار  SPSSنسخه  16مورد

هدف :بهبود روابط متقابل با ديگران و رشد توجه به

تجزيه تحليل قرار گرفتند .از سويي براي تحليل دادهها از

مسائل بيرون از خويشتن و دستيابي هر چه بيشتر و بهتر

روشهاي آمار توصيفي و آزمون تحليل كواريانس استفاده

به رغبت اجتماعي.

شد.

جلسه هشتم :خود فرماني ،خودكنترلي (تسلط بر
خويشتن) ،هدف :فرد بتواند در تمام مراحل زندگي به

يافتهها

حالتي از خود كنترلي برسد و در مقابل حوادثهاي

جدول  1يافتههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش را

مختلف بر خويش تسلط داشته باشد.

در گروه آزمايش و كنترل نشان ميدهد.

جلسه نهم :لذت گرايي بلند مدت ،اهداف :ايجاد

دادههاي جدول  1نشان ميدهد افراد شركت كننده

شادي و احساس آرامش و دور شدن از افکار غير منطقي

در خرده مقياس وابستگي و نياز به تأييد در بخش پيش

و رسيدن به لذتي نسبتاً پايا.

آزمون بيشترين نمره را گرفتهاند .از سوي ديگر در بخش

جلسه دهم :يادآوري و اجرا پرسشنامه باورهاي

پس آزمون بالاترين نمره آنها در خرده مقياس درماندگي

غيرمنطقي به منظور پس آزمون.

نسبت به تغيير و انتظار بالا از خود است .بيشترين تغير

در تمام جلسات شعر مورد نظر از اشعار سهراب

بعد از اجراي شعردرماني در خرده مقياس نياز به تأييد

سپهري خوانده ميشد .احساسات و نظر افراد قبل و بعد

ديگران مشاهده ميگردد .افراد شركت كننده در خرده

از هر جلسه بررسي ميشد .بعد از هر جلسه تکليف ارائه

مقياس واكنش نسبت به ناكامي و بي مسؤليتي هيجاني در

و قبل از هر جلسه تکليف جلسه قبل مرور ميشد.

بخش پيش آزمون بيشترين نمره را گرفتهاند .از سوي

در مرحله بعدي دادههاي به دست آمده از اين

ديگر در بخش پس آزمون بالاترين نمره آنها در خرده

جدول :1میانگین و انحراف معیار متغیر باورهای غیر منطقی در گروه آزمایش و کنترل
گروه
مداخله

گروه کنترل

گروه آزمایش
پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین/انحراف معیار

میانگین/انحراف معیار

میانگین/انحراف معیار

میانگین/انحراف معیار

( 40 /72 )0 /40

( 74 /34 )6 /04

( 44 /96 )4 /89

( 43 /22 )3 /72

انتظار بالا از خود

( 42 /72 )4 /28

( 42 /72 )2 /24

( 47 /47 )4 /38

( 40 /04 )0 /97

تمایل به سرزنش

( 44 /06 )4 /82

( 44 /42 )6 /47

( 44 /40 )4 /26

( 44 /47 )0 /06

واکنش نسبت به ناکامی

( 47 /24 )4 /92

( 78 /64 )6 /42

( 43 /32 )0 /89

( 44 /22 )0 /24

بی مسئولیتی هیجانی

( 42 /42 )4 /97

( 79 /34 )3 /29

( 43 /46 )0 /29

( 44 /22 )0 /23

نگرانی زیاد تؤام با اضطراب

( 47 /74 )4 /94

( 44 /04 )6 /48

( 44 /72 )4 /94

( 47 /42 )0 /24

اجتناب از مشکل

( 44 /62 )4 /37

( 44 /94 )6 /00

( 44 /72 )4 /00

( 47 /78 )0 /28

وابستگی

( 46 /34 )3 /44

( 44 /94 )6 /07

( 46 /42 )3 /47

( 43 /04 )3 /42

درماندگی نسبت به تغییر

( 44 /62 )4 /89

( 42 /94 )2 /28

( 40 /24 )0 /72

( 44 /28 )0 /26

کمال گرایی

( 42 /64 )4 /99

( 78 /42 )3 /84

( 42 /24 )4 /20

( 44 /72 )4 /98

متغیر
نیاز به تأیید دیگران

جدول :2نتایج تحلیل کواریانس تفاوت میانگینهای تعدیل شده نمرههای آموزش موسیقی درمانی
بر باورهای غیرمنطقی در گروه آزمایش و کنترل
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

حجم اثر

پیش آزمون

2240 /049

2

2240 /049

4/ 84

4 / 43

4/ 40

گروه ها (مستقل)

27236 / 72

2

27236 / 72

8/ 82

4/443

4/ 47

واریانس خطا

73202 / 22

72

2776 / 43

-

مجموع

2900288

44

-

-
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مقياس نياز به تأييد ديگران و وابستگي است.در جدول 2

كاتاليزور در جهت افشاي هيجانات عمل ميكند ،بدين

نتايج تحليل كواريانس پس آزمون با برداشتن اثر پيش

شکل كه در هنگام شعردرماني ،هيجانات توسط خواننده

آزمون بين دو گروه ارائه شده است .نتايج جدول  2نشان

تجربه و خاطرات لازم يادآوري و ابراز وجود صورت

ميدهد كه با برداشتن اثر پيش آزمون بين دو گروه ارائه

ميگيرد .شعر ما را به تمايلات اوليهمان وصل ميكند .شعر

شده تفاوت معنيدار است ( .)P=1/115بنابراين فرض

به ما اجازه ميدهد كه بر روي جذابيتها ،تمايلات ،درد

پژوهشي كه عبارت بود از اينکه شعردرماني بر كاهش

تمركز كنيم .شعر دور ماندن ما را از درد تأمين ميكند.

باورهاي غير منطقي مؤثر است ،تأييد ميگردد .شاخص

بنابراين چنين مسئلهاي ممکن است پايبندي و

اثر به دست آمده ،حاكي از اين است كه  32درصد كاهش

مسئوليتپذيري به ويژه در مقابل قيد و بندها را كاهش

باورهاي غير منطقي آزمودنيهاي شركت كننده در گروه

دهد (.)9

آزمايش را ميتوان به موسيقي درماني نسبت داد.

حضور فعال و با انگيزه در جلسات شعر خواني
منجر به افزايش احساس مفيد بودن و اعتماد به نفس
گشته و در نتيجه از ميزان فشار رواني و باورهاي غير

بحث
هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي موسيقي

منطقي شخص كاسته ميشود .هنگامي كه در جلسه

درماني بر كاهش باورهاي غير منطقي دانشآموزان مقطع

درمان ،آموزش شناختي نه در بستر گفتگوهاي معمولي كه

متوسطه شهر اروميه بود .يافتههاي پژوهش نشان داد كه

در قالبهاي ادبي صورت ميگيرد ،مراجعين نه در برابر

موسيقي درماني باعث كاهش باورهاي غيرمنطقي در

يک درمانگر ،بلکه در برابر يک تاريخ و فرهنگ جمعي

دانشآموزان مقطع متوسطه ميشود .اين يافته به اين

قرار ميگيرند؛ اين فرايند مقاومت مراجعين را به آرامي و

معناست كه افراد حاضر در گروه ازمايش تفاوت معناداري

بدون هجمه ميشکند و درمانگران را قادر به هدايت

نسبت به افراد حاضر در گروه كنترل از خود نشان دادند و

برنامه درمان در فضايي آرام و امن براي مراجعين مينمايد

تحت تأثير آموزش شعر باورهاي غير منطقي كاهش يافته

( .)14از طرف ديگر شعر درماني به عنوان رويکردي تازه

است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي نرما ( ،)9تومرا ()11

و جذاب ميتواند با توجه به پيوند عميق ادبيات با مردم

و تگنر و همکاران ( )11همسو است .در تبيين اين يافته

در كشور ما ،در مورد طيف وسيعي از آشفتگيهاي رواني

ميتوان گفت كه شعر همانند گدازههاي آتشفشان ،فشار

مورد استفاده قرار گيرد.

دروني را آزاد كرده و از رخ دادن يک زمين لرزه

نيروي ادبيات عمدتاً برخاسته از تصويرسازي

پيشگيري ميكند .هنگامي كه هيجاناتي مانند خشم و

است؛ تحقيقات نشان داده است كه تصويرسازي با

افسردگي نميتوانند بيان شوند ،ممکن است علايم بيماري

يادگيري ،تکنيکهاي آرامسازي ،معناي زندگي و لذت

را تشکيل دهند .فرايند خواندن و نوشتن شعر را ميتوان

زندگي ،ارتباط دارد .تصويرسازي به افراد ياد ميدهد كه

به عنوان يک روزنه پذيرفتني براي بيرون ريختن نيروهاي

چگونه از ابتکار خلاقشان استفاده كنند و به سرچشمههاي

روانياي در نظر گرفت كه امکان انفجار آنها وجود دارد

پنهاني كه ميتواند الگوهاي ناكنشور را شکسته و تغيير

و بدين ترتيب تعادل فيزيولوژيايي و روان شناختي را باز

دهد ،تلنگر بزنند .انرژي خالق يک اثر ادبي نيز برانگيزنده

گرداند و زمينه بازنگري در افکار و باورها را فراهم

است؛ واژهها و توصيفات مردان و زنان بزرگ در خلال

مينمايد (.)7

قرنها ،به خواننده نيرو ميدهد .تصور ،زبان ناهشيار

همچنين شعر و ساير آثار ادبي به عنوان يک
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اثربخشي آموزش شعردرماني بر كاهش باورهاي غير منطقي

مواد ناهشيار و به آگاهي هشيار عمل ميكند (.)15

تحرک خاصي به زندگي وي ميبخشند .شعر و سرود

اگزيستانسياليستهايي چون هايدگر بر اين

علاوه بر جنبههاي پرورشي و ارضاي حس زيبايي دوستي

باورند ،كه حالات خلقي و عاطفي ما در شکلگيري نوع

و ذوق هنري ،از تأثيرات درماني نيز برخوردار است.

باورها و تفکرات و نحوهي پردازش اطلاعات ما تأثير

فرويد اعتقاد دارد كه لذت ناشي از ادبيات و هنر و شعر

ميگذارند ،بهطوري كه هنگام افسردگي يا غمگيني زياد،

ناشي از رها شدن فشارها و تعارضهاي رواني فرد است

دنيا را تاريک و يکنواخت ميبينيم و در حالات شور و

و از سويي ديگر ،نقش آفريني هنري را در پالايش اميال

اشتياق و خوشي روشن و زنده و جذاب .شرايط خاص

سركوفته ،كه با مخالفتهاي اخلاقي و اجتماعي روبرو

چون وجود اضطراب و افسردگي ،طريقهاي كه اطلاعات

بوده است ،به سوي هدفهاي اجتماعي برتر ميداند.

پردازش ميشوند را تغيير ميدهند ،تئوريهاي شناختي و

بنابراين ،به باور او پالايش رواني ناشي از آفرينش آثار

رفتاري نيز بر اين حالات تأكيد ميورزند كه فرايندهاي

هنري ،موجب رهاسازي هيجانات ،تعديل فشارهاي رواني

شناختي به فرايندهاي عاطفي پاسخ ميدهند و عکس اين

و آرامش است (.)5

حالات نيز صادق است .در رويکرد اليس نيز كه متأثر از
نظريات رواقيون و فلسفهي تائوئيسم است ،نگرشها و

نتیجهگیري

تفکرات صحيح ما پشتوانهي هيجانها و رفتارهاي ما

بنابراين بر اساس يافتههاي اين پژوهش و با توجه

ميباشند .يعني براي اينكه فردي را درمان كرد بايد به

به اين كاركردهاي منحصر به فرد ،استفاده از ادبيات و

شناختهاي معيوب او در قبال رويدادها پي برد و سپس

شکلهاي مختلف آن به درمانگران با هر رويکردي

آنها را اصلاح كرد و تفکرات منطقي را جايگزين

پيشنهاد ميشود .از طرف ديگر شعر درماني به عنوان روي

باورهاي غلط نمود و شعردرماني به عنوان روشي براي

آوردي تازه و جذاب ميتواند با توجه به پيوند عميق

كاهش همين شناختهاي معيوب ميباشد ( .)11با توجّه

ادبيات با مردم در كشور ما ،در مورد طيف وسيعي از

به اينکه فقر فرهنگي و كمبود آگاهي مي تواند زمينه ساز

آشفتگيهاي رواني مورد استفاده قرار گيرد.

بسياري از مشکلات پيچيده و پرهزينه باشد  ،يکي از

تعداد كم آزمودنيها ،محدود بودن جلسههاي

روش هاي مبارزه با آن افزايش آگاهي از طريق آموزش

مداخله ،ناتواني طرح پژوهش در كنترل برخي عوامل و

است ( .)16آموزش به شيوه هاي روزمره و مورد پسند

عدم پيگيري نتايج از جمله مسائلي است كه احتياط در

مي تواند تاثير فراواني به دنبال داشته باشد شعر و سرود با

تعميم نتايج را ضروري ميسازد و پيشنهاد ميشود در

در نظر گرفتن بعد كيفي و محتوايي احتمالا از چنين

پژوهشهاي بعدي اين مشکلات كنترل شوند.

استقبال و تاثيري برخوردار خواهد بود.
شعر و سرود در دوران نوجواني نيز از تأثيرات

تشکر و قدردانی

لازم برخوردار است .نوجواني يک فرايند و تغيير روان

محققان بر خود لازم ميدارند از كليه

شناختي است ( )17نوجوان به مطالعة داستانهاي عاطفي،

دانشآموزاني كه در پژوهش حاضر شركت كردند و

اخلاقي و اجتماعي علاقمند است؛ به خصوص به

همکاري لازم را در اجراي پژوهش داشتهاند ،صميمانه

خصوص داستانهاي متنوع ماجراجويي كه ضمن ارضاي

تشکر و قدرداني نمايند.

حس كنجکاوي و ماجراجويي نوجوان و پاسخ دادن به
برخي پرسشهايي كه در ذهنش مطرح شده است ،شور و
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Background & Objectives: Considering the importance of
poetry in reducing stress, the aim of this study was to evaluating
the use of poetry to reduce irrational beliefs in female students.
Materials & methods: The research design was quasiexperimental, pretest-posttest with control group. The research
population included all secondary school female students in
Urmia in the 2013-2014 school years. The sampling method was
multi-stage cluster. The random sample of 30 students who have
high scores on the questionnaire irrational beliefs were selected
randomly in two experimental and control group and Poetry
therapy sessions were conducted on the experimental group and
irrational beliefs questionnaire Jones was administered on them.
Data were analyzed by using of descriptive statistics and
MANCOVA method was used to analyze the research data was
analyzed in SPSS.16 software.
Results: The finds showed that the students in the experimental
group reported less irrational beliefs, after intervention, as
compared to those in the control group (P= < 0.005).
Conclusion: we can use poetry therapy according to Sohrab
sepehri poet for decrease irrational believes.
Keywords: Art therapy, Irrational beliefs, Poetry therapy, Student
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