تاثیر الگوی آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهش
افسردگی نوجوانان دختر کمبینا
اکرم هدیپور ،1آرزو شاهمیوه اصفهانی ،2ساالر
تاریخ دریافت95/5/1:

فرامرزی3

تاریخ پذیرش95/8/10:

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر الگوی آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی
نوجوانان دختر کمبینای شهر تهران بود .پژوهش با روش نیمه آزمایشی و طرح پیشآزمون -پسآزمون با
گروه گواه انجام شد .تعداد  20دختر نوجوان کمبینای افسرده که در مقطع راهنمایی مدرسه نابینایان نرجس
تهران در سال تحصیلی  1991 -92مشغول به تحصیل بودند ،با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .شرکتکنندگان گروه آزمایش
طی ده جلسه یک ساعته بهصورت گروهی آموزش ایفای نقش را دریافت کردند ،اما به گروه گواه
آموزشی در این زمینه داده نشد .دادههای پژوهش بهوسیله آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
جمعآوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد .نتایج نشان داد آموزش خوشبینی به روش ایفای
نقش در کاهش افسردگی نوجوانان کمبینا تاثیر معنادار داشته است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش میتواند بر کاهش افسردگی نوجوانان کمبینا تاثیر نسبتاً پایداری
داشته باشد.

واژگان کلیدی :افسردگی ،ایفای نقش ،خوشبینی ،کمبینا

مقدمه
هر یک از ما جهان را به شیوه خاص خودمان تجربه میکنیم؛ اما پیوندهای مشترک این
امکان را به ما میدهد که برای ادراکهایمان از جهان پیرامون مبنایی را در نظر بگیریم.
یکی از این پیوندها برخورداری از حس بینایی است .آسیب بینایی سبب میشود ادراک
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فرد کمبینا 1از جهان پیرامونش بسیار متفاوت شود و این آسیب او را با برخی چالشهای
اجتماعی و هیجانی مواجه میکند (هاردمن ،درو و اگن2002 ،2؛ ترجمه علیزاده و
همکاران .)1989 ،از نظر قانونی کمبینا کسی است که میزان بینایی او در چشم بهتر با یا
بدون استفاده از وسایل کمک بینایی از  20/200بیشتر و از  20/00کمتر است .از نظر
آموزشی کمبینا به کسی گفته میشود که قادر به استفاده از برنامه آموزش و پرورش عادی
نبوده اما دارای باقیمانده بینایی است و میتوان از طریق وسایل گراندیسمان یا کتابهایی
که با خطوط درشت چاپ شدهاند ،خواندن را به او آموزش داد (هاالهان و کافمن،9
1991؛ ترجمه جوادیان.)1990 ،
در ظاهر معموالً چنین تصور میشود که کودک یا نوجوانی که قادر است از باقیمانده
بینایی خود استفاده نماید نسبت به فردی که کامالً نابینا 1است ،از امتیاز بیشتری برخوردار
است؛ در حالی که غالباً چنین نیست .نوجوانی که به اندازه بسیار کمی از باقیمانده بینایی
خود استفاده مینماید همواره میخواهد و تالش میکند که بیشتر ببیند و این نمیتواند
امکانپذیر باشد و در نتیجه تحت نوعی فشار و اضطراب خاص جسمانی و هیجانی قرار
گرفته و گاهی دچار ناامیدی میشود .در بعضی از مواقع نیز والدین ،معلمان و اطرافیان از
او که از حداقل بینایی و آن هم گاهی بهصورت ناقص و غیرمفید برخوردار است،
انتظارات و توقعات بیشتری دارند .این موضوع در نوجوان کمبینا سبب به وجود آمدن
ادراک نادرست نسبت به خود و اطرافیان میشود (افروز .)1991 ،در این زمینه وارن و
کوکن 5در پژوهشهایشان نشان دادهاند که افراد کمبینا در مقایسه با افراد نابینا مشکالت
سازشی بیشتری دارند .شاید به این دلیل که میزان دیدشان آنقدر نیست که بتوانند بهراحتی
در اطراف حرکت کنند؛ بنابراین میزان ناکامیشان بیشتر است (هاالهان و کافمن1991،؛
ترجمه جوادیان .)1990 ،بنابراین ،تحرک و تجارب محدودی که برای این افراد وجود
دارد ممکن است در اغلب آنان حالتی منفعل به نام درماندگی آموختهشده 6و نهایتاً

1. Low vision
2. Hardman, Derou & Egen
3. Hallahan & Kauffman
4. Blind
5. Warren & Kocon
6. Learned helplessness
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افسردگی به وجود آورد (کرک و گاالگر1988 ،1؛ ترجمه جوادیان .)1982 ،پژوهشها نیز
نشان میدهند که نوعی افسردگی در افراد کمبینا وجود دارد (نیمن ،گاسنی و ویکتور،2
2009؛ ثورستون2010 ،9؛ تابرت و لتهام2011 ،1؛ پینکورت و فایفر2012 ،5؛ کمپن،
بالمنز ،رانچر ،وان رنز و زیلسترا2012 ،6؛ ریس و همکاران.)2019 ،0
افسردگی به حالت ناراحتی فراگیر ،نوعی احساس اندوه ،غم و دلتنگی گفته میشود و
عملکرد کودکان و نوجوانان را در چهار حوزه تحت تاثیر قرار میدهد که شامل خلق،
رفتار ،تفکر فاجعهبار و تغییرهای جسمانی است (مش و ولف2008 ،8؛ ترجمه
مظفریمکیآبادی و فروعالدینعدل .)1989 ،به اعتقاد لیهی 9ریشه افسردگی در
سوگیریهای اسنادی 10است که تداوم پیدا کرده و نقش درمانگر شناختی کمک به
شناسایی و اصالح این طرز تفکر است (لیهی2009 ،؛ ترجمه حمیدپور و اندوز.)1989 ،
مبحث اساسی در نظریه اسناد پیدا کردن راههایی است که در آن افراد به توضیح و
تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بین آنها میپردازند (خداپناهی .)1991 ،سلیگمن
که از پیشگامان کاربرد سبک اسنادی در بهداشت روانی به ویژه افسردگی است دو نوع
سبک اسناد را مطرح میسازد .سبک اسناد بدبینانه 11که در آن فرد شکستها و
رویدادهای منفی زندگی خود را به علل درونی ،پایدار و کلی 12نسبت میدهد و سبک
اسناد خوشبینانه 19که در آن فرد رویدادهای منفی زندگی را به علل بیرونی ،ناپایدار و
اختصاصی 11نسبت میدهد (سلیگمن ،رایویچ ،جیکاکس و گیلهام1996 ،15؛ ترجمه
داورپناه .)1988 ،نتایج بسیاری از پژوهشها نشان میدهند که تغییر سبک اسناد بدبینانه به
1. Kirk & Gallagher
2. Nyman, Gosney & Victor
3. Thurston
4. Tabrett & Latham
5. Pinquart & Pfeiffer
6. Kempen, Ballemans, Ranchor, van Rens & Zijlstra
7. Rees & et al
8. Mash & Wolfe
9. Leahy
10. Attributional biases
11. Pessimism
12. Internal, Stable & Global
13. Optimism
14. External, Unstable & Specific
15. Reivich, Jaycox, Gillham
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خوشبینانه ،با کاهش بدخلقی و افسردگی و نیز با افزایش شادمانی کودکان و نوجوانان
همراه است (بهراد1988 ،؛ زارعی1989 ،؛ جیکاکس ،رایویچ ،گیلهام و سلیگمن1991 ،1؛
سایر و همکاران.)2010 ،2
یکی از روشهای رایج در درمانهای شناختی -رفتاری 9که به بهبود ارتباط ذهن با
تجارب و خاطرات آسیبزا و گسسته کمک میکند ،الگوی ایفای نقش 1است .در این
روش بهجای اینکه فرد افسرده موقعیت منفی را فقط در ذهن خود مجسم کند ،آن را بازی
میکند (وسیکاسیلوا و پراسکو .)2012 ،5این روش اولین بار توسط مورنو )1916( 6معرفی
شد .به روش ایفای نقش در زمینههای درمانی نقشگزاری روانی 0میگویند .نقشگزاری
روانی یک روش گروه درمانی است که در آن از فرد خواسته میشود تا در حضور جمع
تجارب بین فردی خود را به نمایش بگذارد .در این روش درمانگر نقش هدایت کننده یا
کارگردان را به عهده دارد و هر یک از افراد گروه نقشی را ایفا میکنند (سیف .)1989 ،از
ویژگیهای روش ایفای نقش این است که تماشاگران با صحنه نمایش و ایفاگران نقش
ارتباط عاطفی برقرار میکنند و با هیجان ،عملیات نمایشی همکالس خود را دنبال و خود را
در صحنه واقعی احساس میکنند (وسیکاسیلوا و پراسکو.)2012 ،
در سالهای اخیر در زمینه تحلیل نمایش و شیوه تاثیرگذاری و معناسازی آن،
اندیشههای نوین و مهمی پدید آمده است .یکی از این نگرشها نشانه شناسی نمایش
رادیویی یا نمایش شنیداری است که در آن زبان گفتگوها ،موسیقی و صداهای محیطی و نیز
بسیاری از نشانههای دیگر ،هر یک به روش خود به پیدایش معنای آن نمایش کمک
میکنند (سجودی و مخاطبی اردکانی .)1986 ،همانطور که کازو )2005( 8نیز مطرح
میکند این نظریه به بازسازی شناخت میپردازد و از این لحاظ در پیوند شناخت و بیان نقشی
محوری ایفا میکند.

1. Jaycox, Reivich, Gillham & Seligman
2. Sawyer & et al
3. Cognitive behavior therapy
4. Role-playing
5. Vyskocilova & Prasko
6. Moreno
7. Psychodrama
8. Cazeaux
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عسگری ( )1981در پژوهش خود نشان داد که نقشگزاری روانی نسبت به آموزش
مهارتهای زندگی تاثیر بیشتری بر تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به اعتیاد داشته است.
در پژوهشی دیگر نریمانی ،بیابانگرد و رجبی ( )1985به بررسی کارآمدی ایفای نقش بر
بهبود مهارتهای اجتماعی و عزتنفس دانشآموزان نارساخوان دبستانی پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که روش ایفای نقش ،مهارتهای اجتماعی و عزتنفس
دانشآموزان نارساخوان را افزایش داده است .کنشلو ،لطفیکاشانی و محمودنیا ( )1986در
پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که نقشگزاری روانی تاثیر معناداری بر کاهش میزان
افسردگی داشته است .مالزمانی و فتحیآشتیانی ( )1980با انجام پژوهشی در زمینه تاثیر
آموزش به شیوه ایفای نقش بر بهبود تصور از خود نوجوانان دختر تهرانی به این نتیجه
رسیدند که از این شیوه میتوان بهعنوان روشی کارآمد در بهبود تصور از خود نوجوانان
دختر استفاده کرد .هامامسی )2002( ،1در پژوهش خود با بررسی تاثیر ایفای نقش بر
کاهش تحریفهای شناختی مرتبط با روابط بین فردی نشان داد که جلسات درمانی،
تحریفهای شناختی گروه آزمایش را کاهش داده است در پژوهشی دیگر هامامسی
( )2006به بررسی تاثیر ایفای نقش و درمان شناختی رفتاری در درمان افسردگی اساسی
پرداخت که نتایج نشانگر کاهش افسردگی گروه آزمایش بود .در پژوهشی دیگر دوگان

2

( )2010به مدت  9ماه به بررسی تاثیر ایفای نقش بر سبکهای دلبستگی جوانان بزرگسال
دوره کارشناسی ارشد پرداخت .نتایج کمی نشان دادند که نقشگذاری روانی بر
سبکهای دلبستگی آزمودنیهای گروه آزمایش مؤثر بوده است .از سوی دیگر نتایج
کیفی بهبود در ادراک از خود ،اعتماد به نفس ،رشد بینش و دیدن زندگی از چشماندازی
امیدوارانهتر را نشان دادند .میندل جویس دراکولیک )2012( 9در پژوهشی دیگر با عنوان
ویژگیهای بالینی و غیربالینی ایفای نقش (نقشگزاری روانی) گروهی در اولین جلسه
رواندرمانی کوتاهمدت به این نتیجه رسید که نقش گزاری روانی بر بهبود عالئم افسردگی
موثر است.
با نگاهی به نتایج پژوهشهای انجام گرفته این فرض مطرح میشود که نوجوانان
کمبینای افسرده به دلیل داشتن اسنادهای بدبینانه ،مستعد ابتال به افسردگی هستند؛ بنابراین،
1. Hamamci
2. Dogan
3. Mindoljević Drakulić
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این سبک تفکر به تغییر نیاز دارد تا در میزان افسردگی آنها بهبود حاصل شود .به دنبال این
فرض این پرسش مطرح میشود که آیا آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش الگوی
مؤثری در جهت کاهش میزان افسردگی نوجوانان کمبینا است؟ بهطور کلی ،انجام چنین
پژوهشی در این گروه از کودکان استثنایی مورد غفلت واقع شده است و پژوهش حاضر از
لحاظ اینکه میتواند زمینهای جدید را برای برانگیختن پژوهشهای بیشتر در این حیطه
فراهم کند اهمیت پیدا میکند .با توجه به اینکه افسردگی مهمترین عوامل خطرزای
شناختی ،شناخته شده است (سلیگمن ،رایویچ ،جیکاکس و گیلهام1996 ،؛ ترجمه
داورپناه )1988 ،و با نگاهی به آمار و ارقام موجود و وجود تعداد قابل توجهی از
دانشآموزان کمبینا در مدارس نابیناییان (آرتر ،ماسن ،مککال ،مکلیندن و استون،1
1999؛ ترجمه احمدپناه )1989 ،ضرورت دارد روانشناسان ،مشاوران و دستاندرکاران
آموزش و پرورش از تاثیر مهم سبکهای اسناد بدبینانه بر دانشآموزان کمبینا آگاه شوند
و با انتخاب مناسبترین شیوهها در جهت اصالح این برداشتهای ناکارآمد جهت بهبود
سالمت روانی آنان گام بردارند.
بنابراین با توجه به هدف پژوهش حاضر که تعیین تاثیر آموزش خوشبینی به روش
ایفای نقش بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر کمبینا است ،این فرضیه قابل تدوین
است :آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر
کمبینا مؤثر است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش نیمهآزمایشی و طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه انجام
شد .از بین دانشآموزان دختر کمبینا در دامنه سنی  12تا  15سال که در پایه راهنمایی در
مدرسه نابینایان نرجس (تهران) در سال تحصیلی  1991 -92مشغول به تحصیل بودند ،با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد  15نفر را که طی مصاحبه با معلمانشان با
احتمال بیشتری مشکوک به افسردگی معرفی شده بودند ،انتخاب شدند .سپس از این افراد
آزمون افسردگی کودکان و نوجوان گرفته شد که  20نفر آنان که افسردگی متوسط تا
شدید داشتند و معیارهای ورود به پژوهش را دارا بودند ،انتخاب شدند (معیار افسردگی
1. Arter, Mason, McCall, McLinden & Steven
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نمره  8تا  28در نظر گرفته شد) .الزم به ذکر است که از لحاظ آماری ،در طرحهای تجربی
حجم نمونهی  15تا  20نفر کفایت میکند (عریضی و فرهانی)1980 ،؛ بنابراین پژوهشگران
 20نفر را انتخاب نمودند .در مرحله دوم ،این  20نفر که بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب
شده بودند ،به روش تصادفی در دو گروه  10نفرهی آزمایش و گواه قرار داده شدند.
مالکهای ورود به پژوهش به این ترتیب بود که آزمودنیهایی انتخاب شدند که میزان
بینایی آنها از  20/200بیشتر و از  20/00کمتر بود و همچنین دارای باقیماندهای از بینایی
جهت خواندن حروف چاپی درشت بودند ،هیچ یک از آنها بیماری یا معلولیت همزمان با
کمبینایی نداشتند و داروی خاصی در زمینه افسردگی مصرف نمیکردند .کسانیکه
مالکهای ورود به پژوهش را نداشتند ،از پژوهش خارج شدند .الزم به ذکر است که در
دوره آموزش برنامه تغییر سبک اسناد هیچ کدام از آزمودنیها غیبت نداشتند و تا پایان
برنامه در پژوهش باقی ماندند.
ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان 1بود .این پرسشنامه
توسط جانبزرگی و مستخدمین حسینی در سال  1981ساخته شد .پرسشنامه افسردگی
کودکان و نوجوانان بر اساس نیاز بالینی جامعهی ایرانی به ابزاری که تا حد ممکن همه
جانبه نگر باشد تدارک دیده شده است .در ساخت این مقیاس ابتدا محورهای
نظریهپردازان روانشناسی بالینی از جمله بارلو دوران ،توالن ،گالسه ،واینر ،مالم کوئیست
و بیکن 2در زمینه افسردگی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته و مالکهای
افسردگی استخراج شده که شامل  12نشانه بیماری است که اغلب آنها به دلیل اینکه با
یکدیگر همپوشی نداشتهاند تقلیل یافتند .سپس مالکهایی که بیشترین همپوشی را در
نظریههای مختلف داشتند استخراج و با مالکهای کتاب راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی برای افسردگی کودکان مقایسه و فهرستی شامل  12مقوله تهیه شده
است .نشانههای منفرد بهصورت یک مقوله با عنوان سؤالهای اضافی ( 9سؤال) در پایان
مقیاس گنجانده شده که میتوان آنها را بهعنوان نشانههای فرعی تلقی کرد .روایی
پرسشنامه از طریق ارجاع مقیاس به  10متخصص بالینی کودک سنجیده شده و پس از
تغییرات الزم ،بر روی  1516نفر از کودکان و نوجوانان ایرانی (سن  0تا  18ساله) اجرا و
1. Children and Adolescent Depression Scale
2. Barlo, Toolan, Glasse, Wiener, Malmquist & Bakwin
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نرم حاضر به دست آمدد .ضریب آلفا یا عتبار پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ ،معادل
 0/8616است .نمره گذاری بر اساس روش لیکرت از  0تا ( 1الف -صفر  )1 -0 ،...برای
محورهای  1تا  12و ( 1و  )0برای سؤال های اضافی بله و خیر طراحی شده است .مجموع
نمرات مربوط به سؤال های اضافی تقسیم بر عدد  9می شود و سپس این نمره با نمره 12
محور اصلی جمع می شو د .کل نمره با مقیاس تراز شده برای جامعه مورد مطالعه (کودکان
و نوجوانان شاغل به تحصیل در شهر تهران از  0تا  18سال) مورد مقایسه و جایگاه فرد از
نظر میزان افسردگی مشخص می گردد (ساعتچی ،کامکاری و عسگریان.)1989 ،
برای اجرای پژوهش پس از انتخاب و گروهبندی شرکتکنندگان در گروههای
آزمایش و گواه ،از آنها رضایتنامه کتبی مبنی بر موافقتشان جهت شرکت در این پژوهش
گرفته شد .سپس برای آموزش خوشبینی به آزمودنیهای گروه آزمایش از روش ایفای
نقش استفاده شد؛ درحالی که گروه گواه هیچ آموزشی در این زمینه دریافت نکردند.
1
پژوهشگران در تدوین این برنامه آموزشی از کارهای مورنو ( ،)1916برنز و بک
( ،)1908بیم ،بامیستر و ماسیل ،)2019( 2بهراد ( ،)1988زارعی ( )1989که بر پایه مدلهای
شناختی -رفتاری بودند و همچنین برای طراحی صحنهها بهصورت نمایش شنیداری از
یافتههای کازو ( )2005اقتباس کردهاند.
در پژوهش حاضر پژوهشگران این برنامه را طی  10جلسه  1ساعته بهصورت هفتگی
و به مدت  2ماه در مدرسه نابینایان نرجس تهران اجرا کردند .صحنههای نمایش در قالب
درام شنیداری اجرا شد .به این ترتیب که ابتدا یک داستان کوتاه از اتفاقی ناگوار برای
آزمودنیها تعریف و به آنها گفته شد تا به آن خوب گوش دهند .سپس دو نفر از
پژوهشگران داستان تعریف شده را بهصورت نمایش اجرا کردند و اینبار از آزمودنیها
خواسته شد که با دقت بیشتری به این نمایش ،عکسالعملها ،ابراز احساسات و گفتگوهای
متقابل دو شخصیت گوش داده و آنچه که میشنوند را در ذهن خود مجسم کنند تا فرایند
ایفای نقش و آنچه از آنها انتظار میرود را یاد بگیرند .سپس از رخدادهای ناگواری که
برای خود آزمودنیها اتفاق افتاده بود یک فهرست تهیه شد .برای هر رخداد دو نفر نقش
فرد خوشبین و بدبین و سایر افراد گروه نقش داور را ایفا میکردند و وظیفه داشتند به
1. Burns & Beck
2. Baim, Burmeister, J., & Maciel
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نمایش اجرا شده عکس العملها ،ابراز احساسات هر فرد به واقعه و گفتگوهای دوطرفه
شخصیتها گوش دهند ،آنها را یادداشت و در پایان درباره ارزشیابی اسنادهای این دو
شخص بحث و گفتگو کنند .پژوهشگران نیز نقش هدایتگر برنامه را به عهده داشتند و در
این میان توضیحات الزم را ارائه میدادند .همچنین سعی شد تا جایی که زمان اجازه میداد
تمام آزمودنیها در هر جلسه بتوانند فرایند ایفای نقش را تجربه کنند؛ طوریکه صرفاً نقش
شنونده را نداشته باشند و خود نقشی مجزا در هر داستان ایفا کنند .با توجه به مشکالت
بینایی آزمودنیها ،جهت باال بردن کیفیت و تاثیرگذاری آموزش ،تأکید اصلی این برنامه
بر گوش دادن ،ارتباط کالمی و گفتگوی آزمودنیها با یکدیگر درباره معلولیت ،مشکالت
و باورهای ناکارآمد برخواسته از آن در زندگی روزمرهشان شد که آنها را متمایل به
افسردگی میکرد .همچنین سعی شد تمام جلسات آموزشی به حالت بازیگونه و
انعطافپذیر باشد .همینطور تالش شد تا زمان بعضی از جلسات بیشتر شود ،فاصله
آزمودنیها در گروه کالسی از یکدیگر و از پژوهشگران کاسته شود و تا جایی به
آزمودنیها میدان داه شود که احساسات خود را بهراحتی بدون نگرانی از مورد قضاوت
قرار گرفتن با یکدیگر به شیوه کالمی به اشتراک بگذارند و در جربان گفتگوها با
همفکری گروه متوجه خطاهای اسنادی خود شده و در جهت تغییر آنها در فرایند ایفای
نقش تصمیم بگیرند .برای ماندگاری شناختی مطالب آموزشی نیز در پایان هر جلسه به
آزمودنیها تمرینهایی برای جلسه آینده داده شد .جدول مشروح جلسات آموزشی در
پیوست ارائه شده است.
دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  20تحلیل شد .از میانگین و
انحراف استاندارد نمرات در سطح توصیفی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای تعیین
معناداری فرضیه پژوهش استفاده شد.

یافتههای پژوهش
نتایج آزمون  tمستقل در مورد تفاوت بین میانگینهای سن دانشآموزان دو گروه آزمایش
و گواه در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل در مورد تفاوت بین میانگینهای سن دانشآموزان دو گروه آزمایش و
گواه
میانگین گروه ها

سن

مقدار
t

درجه

سطح

آزادی

معناداری

-0/18

18

0/85

تفاوت
میانگین ها

آزمایش

گواه

19/10

19/50

-0/01

آزمون لوین (تساوی
واریانسها)
سطح معناداری

0/19

همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،تفاوت بین میانگینهای سن دانشآموزان
دو گروه آزمایش و گواه معنادار نیست.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پسآزمون افسردگی در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پسآزمون افسردگی
میانگین

انحراف استاندارد

گروه آزمایش

16/91

6/01

گروه کنترل

10/56

5/88

گروه آزمایش

8/09

1/081

گروه کنترل

10/91

1/081

پیش آزمون

پسآزمون

نتایج نشان میدهد که در پسآزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات افسردگی
در دو گروه ایجاد شده است ( .)F =99 /008،P< 0/0001در این میان کاهش افسردگی
در گروه آزمایش ( )M=8/09بیش از کاهش آن در گروه گواه ( )M=10/91است.
نتایج آزمون شاپیرو ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات افسردگی دو گروه
آزمایش و گواه نشان داد که نمرات افسردگی در دو گروه نرمال است .نتایج آزمون لوین
نیز نشان داد که تفاوت واریانسهای بین دو گروه در نمرات افسردگی معنادار نیست و
واریانسهای دو گروه برابر هستند .برای آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش
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خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر کمبینا از تحلیل
کوواریانس استفاده و نتایج آن در جدول  9گزارش شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس در مورد تأثیر آموزش خوش بینی به روش ایفای نقش بر
کاهش میزان افسردگی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

900/0951

1

900/0951

گروه

155/00

1

155/00

منابع

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

0/60

0/99

0/69

1

ضریب
F
26/99

0/0001

99/008

0/0001

فرضیه پژوهش این بود که آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش در کاهش میزان
افسردگی نوجوانان کمبینا گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه موثر است .چنانچه در
جدول  2مشاهده میشود ،این تفاوت معنادار است ( .)P< 0/0001بنابراین ،فرض پژوهش
تأیید شد .میزان تاثیر آموزش  69درصد بوده است .توان آماری  1نشان میدهد که حجم
نمونه برای آزمون این فرضیه کافی بوده است.

بحث و نتیجهگیری
الگوی ایفای نقش در حوزه مداخلههای شناختی -رفتاری یکی از رویکردهای مهم
درمانی افسردگی و اصالح افکار ناکارآمد است که پژوهشهای زیادی پیرامون آن انجام
شده است .در این پژوهش نیز همانگونه که یافتهها نشان میدهند الگوی آموزش
خوشبینی به روش ایفای نقش بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان کمبینا تاثیر مثبت
داشت .یافتههای این پژوهش با پژوهشهای عسگری ()1981؛ رهگوی ،ابراهیمیبلیل،
خانکه ،رهگذر و رضایی ()1985؛ کنشلو ،لطفیکاشانی و محمودنیا ()1986؛ مالزمانی و
فتحیآشتیانی ()1980؛ هامامسی ()2002؛ هامامسی ()2006؛ دوگان ()2010؛ میندل
جویس دراکولیک ( )2012و فکت و فکت )2012( 1همسو است .از جمله فرضهای
زیربنایی مداخلههای شناختی -رفتاری این است که افکار ،رفتارها و احساسات دارای
ارتباطی درونی هستند و بر یکدیگر تاثیر میگذارند .بنابراین ،تنها توجه به یکی از این
فرآیندها به نتیجهگیری غلط منجر میشود .در روش ایفای نقش ،درمانگر سعی میکند تا

1. Fekete & Fekete
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هم در فرآیندهای شناختی مراجع و هم در رفتارهای او تغییر ایجاد کند (زارب1992 ،1؛
ترجمه خدایاریفرد و عابدینی)1989 ،؛ زیرا افکار نادرست علت افسردگی و احتماال رفتار
ناسازگارانه هستند .چنانچه این فرض را بپذیریم باید شیوههای جدید فکر کردن را به افراد
آموخت (آخوندی.)1992 ،
ذهن یک ارگان اجتماعی حساس و پیچیده است که بهطور ناهشیار هر سرنخ یا
نشانهای را که در محیط اطراف قرار دارد در خود ذخیره میکند .این نشانهها یا
حمایتکننده یا خصمانه و یا اشتیاق برانگیزاند یا افسرده کننده هستند .در این میان روحیه
در بروز هر یک از این نشانهها نقش هدایتگر را بازی میکند .او معتقد است الگوی
نقشگزاری روانی یا ایفای نقش به روش گروهی راهبرد مؤثری در جهت برانگیختن
روحیه است که به کمک آن میتوان به افشاء خود پرداخت و محتوای نیمه هشیار ذهن را
به سطح هشیار هدایت کرد .همچنین ،این روش در جهت بررسی مجدد مشکالت،
نگرشها و رفتارها و کمک به شکستن تفسیرهای ثابت از رفتار خود و دیگران میتواند
مفید واقع شود (بیم ،بامیستر و ماسیل.)2019 ،
در این پژوهش سعی شد به کمک روش ایفای نقش به دختران کمبینا آموزش داده
شود که ابتدا به باورها و افکار بدبینانه خود که ناهشیارانه بر احساسها و رفتار آنها نسبت به
خود و دیگران تاثیر میگذاشت و خلق آنها را به سمت افسردگی متمایل میساخت آگاه
شوند .سپس آنها در شرایطی قرار داده شدند که رویدادهای ناراحت کننده زندگی واقعی
خود را در یک موقعیت تقریباً شبیهسازی شده ،بازی کنند تا از این طریق بتوانند ابتدا این
افکار ناکارآمد و فاجعهبار را که در موقعیت واقعی با کلمات قابل بیان نبودند یا جرأت
ابراز آنها را نداشتند را به جای انباشته کردن در فکر خود ،بدون ترس و اضطراب از این
که مورد قضاوت قرار بگیرند ،ابراز کنند .بعد از آگاه شدن درباره افکار خود به کمک
گروهی که تقریباً هم درد او هستند و موارد مشابهی را نیز تجربه کردهاند ،این افکار
ناکارآمد در فرایند ایفای نقش به چالش کشیده شدند ،برخی از آنها اصالح شدند و برخی
دیگر بعد از آگاهی از بیاساس بودنشان کنار گذاشته شد و با افکار مناسبتر جایگزین
شدند .در نهایت ،شرکتکنندگان آموختند با دادن انرژی مثبت به خود ،خود را تواناتر از
قبل بیابند و تالش کنند با عینک خوشبینی با رویدادهای ناگوار زندگی خود برخورد
1. Zarb
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کنند .نتایج نیز نشان دادند بعد از طی این دوره آموزشی تغییرات معناداری در میزان
افسردگی آزمودنیها به وجود آمد و آموزش خوشبینی به شیوه ایفای نقش در قالب درام
شنیداری برای آزمودنیها با وجود آسیب بینایی که داشتند قابل استفاده بود.
نتایج پژوهش حاضر همسو با سایر پژوهشها نشان داد که الگوی ایفای نقش روشی
مؤثر در ایجاد قدرت فکر کردن و ارائه راه حل برای موقعیت بازسازی شده ،تغییر نگرش
بدبینانه ،افزایش اعتماد به نفس و همدلی گروهی و در نهایت کاهش افسردگی است.
بنابراین ،پیشنهاد میشود از این روش بهعنوان یک راهبرد پیشگیرانه و درمانی در مراکز
آموزشی کودکان و نوجوانان نابینا و کمبینا استفاده شود .محدودیتهای پژوهش حاضر
شامل اندک بودن حجم نمونه ،محدودیت زمان ،عدم دسترسی به والدین جهت کسب
اطالع از تغییر رفتار نوجوانان در منزل بود که میتواند تعمیمپذیری یافتهها را محدود
سازد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده از حجم نمونه بزرگتر ،انجام مصاحبههای
ساختارمند در کنار ابزار اندازهگیری و برنامه پیگیری با مدت زمانی بیشتر از آن جهت که
آیا تاثیر آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش بر افسردگی در طول زمان پایدار است یا
خیر استفاده شود.
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پیوست
جدول محتوای برنامه آموزش خوشبینی به روش ایفای نقش
محتوای آموزشی
 احساس و، باورها، مفهوم واقعه ناگوار9  آموزش، معرفی برنامه و اهداف کلی:آشنایی با آزمودنیها
 رخداد ناگواری5  دادن تمرین برای جلسه آینده بهصورت تحلیل حداقل.ABC رفتار با استفاده از مدل
.ABC که تا کنون برای آنها اتفاق افتاده با استفاده از جدول

تعداد
جلسات
جلسه
اول

 ابتدا پژوهشگران به آموزش دو مفهوم خوشبینی و بدبینی و خصوصیات هر:مرور تمرینهای جلسه پیش
 سپس به اجرای نمایشی یک داستان ناگوار با دو شخصیت بدبین و خوشبین.یک از آنها پرداختند
پرداختند و از آزمودنیها خواستند ابراز احساسات و گفتگوهای متقابل دو شخصیت را خوب گوش

جلسه

 در پایان نمایش درستی اسنادها را در قالب. در ذهن خود مجسم و سپس در برگهای یادداشت کنند،داده
 در مرحله بعد آزمودنیها بهصورت دو نفری رویدادهای ناگواری را که از.بحث گروهی بررسی کنند

دوم

زندگی واقعی خود بهصورت تمرین لیست کرده بودند در قالب نمایش اجرا کردند و سایر افراد گروه
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باید به دقت به آنها گوش میدادند و در پایان درباره آنها گفتگو میکردند .در آخر تمریناتی برای جلسه
آینده داده شد.
مرور تمرینات جلسه قبل و آموزش سبک اسناد درونی در برابر بیرونی :پژوهشگران به اجرای نمایش یک
جلسه
سوم

داستان ناگوار که دو شخصیت با دو سبک اسناد درونی و بیرونی داشتند پرداختند .در مرحله بعد
آزمودنیها بهصورت دو نفری رویدادهای ناگواری را که از زندگی واقعی خود بهصورت تمرین لیست
کرده بودند در قالب نمایش اجرا کردند و سایر افراد گروه باید به دقت به آنها گوش میدادند و در پایان
درباره آنها گفتگو میکردند .در آخر تمرینهایی برای جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش سبک اسناد پایدار در برابر ناپایدار :پژوهشگران به اجرای نمایش

جلسه
چهارم

یک داستان ناگوار که دو شخصیت با دو سبک اسناد پایدار و ناپایدار داشتند پرداختند .در مرحله بعد
آزمودنیها بهصورت دو نفری رویدادهای ناگواری را که از زندگی واقعی خود بهصورت تمرین فهرست
کرده بودند در قالب نمایش اجرا کردند و سایر افراد گروه باید به دقت به آنها گوش میدادند و در پایان
درباره آنها گفتگو میکردند .در آخر تمرینهایی برای جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش سبک اسناد کلی در برابر اختصاصی :پژوهشگران به اجرای نمایش

جلسه
پنجم

یک داستان ناگوار که دو شخصیت با دو سبک اسناد کلی و اختصاصی داشتند پرداختند .در مرحله بعد
آزمودنیها بهصورت دو نفری رویدادهای ناگواری را که از زندگی واقعی خود بهصورت تمرین لیست
کرده بودند در قالب نمایش اجرا کردند و سایر افراد گروه باید به دقت به آنها گوش میدادند و در پایان
درباره آنها گفتگو میکردند .در آخر تمرینهای برای جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش توانایی تمایز سه سبک اسناد (درونی به بیرونی ،پایدار به ناپایدار و

جلسه

کلی به اختصاصی) :با تعریف یک داستان که هر  6شخصیت در آن حضور دارند ،نفر بهطور تصادفی

ششم

برای ایفای نقشهای مذبور در کالس انتخاب شدند و سایر آزمودنیها به اجرای آن گوش دادند و در
پایان در باره شخصیتها به بحث و گفتگو پرداخته شد .در آخر تمرینهای برای جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش شناسایی سریع افکار و پرهیز از فاجعهپنداری :با تعریف یک داستان

جلسه

و ایفای نقش آزمودنیها در آن ماجرا ،برای تمرین بیشتر سایر آزمودنیها نیز دو به دو داستانی را که از

هفتم

زندگی واقعی خود تعریف کرده بودند بهصورت نمایشی اجرا کردند .در آخر تمرینهای برای جلسه
آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش مهارت خود را در جای دیگری قرار دادن :هر آزمودنی از زندگی

جلسه
هشتم

جلسه
نهم
جلسه
دهم

واقعی خود داستانی ناگوار تعریف میکرد .ولی نقش شخص مقابل را ایفا میکرد و دانشآموز دیگری
نقش او را بازی میکرد .هدف این جلسه آموزش درک احساسات و علت رفتار دیگران بود .سایر
آزمودنیها به جریان نمایش گوش میدادند و در پایان درباره آن گفتگو میشد .در آخر تمرینهای برای
جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای جلسه قبل و آموزش مهارت انرژی دادن به خود :هدف این جلسه این بود که آزمودنیها
بعد از ایفای نقش خود در هر ماجرای ناگوار بالفاصله با الفاظ مناسب به خود انرژی مثبت دهند و سایر
تماشاگران به او یاری رسانند .در آخر تمرینهای برای جلسه آینده داده شد.
مرور تمرینهای و مطالب آموزشی جلسات قبل و ارزشیابی از نتیجه برنامه.
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