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 دهيچك

 و پزشكان با شان يهمكار در درمان نديفرآ و يماريب با آنها ييآشنا و دارند، ژهيو توجه و مراقبت به ديشد ازين يدرمان يميش دردوره يسرطان كودكان
 بخش زهيانگ يابزار عنوان به نما انسان ياجتماع يها ربات ژهيبو هوشمند و نينو يها يفناور از استفاده. است گذار ريتأث حالشان بهبود جهت روانشناسان

 سرطان به مبتلا كودك ٦ با تعامل يبرا گوناگون يارتباط يها ييتوانا با نما انسان يربات از پژوهش نيا در. باشد ساز چاره خصوص نيا در تواند يم وجذاب
 ماراستيب در يروان-يروح يحالت سرطان، در "سترسيد". است شده پرداخته آن درمان نديفرآ و يماريب از يناش "سترسيد" كاهش بر آن ريتاث و شده استفاده

 اضطراب، ،يافسردگ شامل يسرطان كودكان درمان نديفرا در مساله يرهايمتغ. بردارد در را رهيغ و يزگيانگ يب ،يافسردگ اضطراب، همچون ييها يناراحت كه
 ٨ قالب در متخصص پزشك و روانشناس كنار در مناسب يزير برنامه با منتخب ياجتماع يها ربات ريتأث پژوهش نيا انجام با باشندكه يم خشم و ،يياشتها كم

 شده انجام جهان در بار نياول يبرا كه پژوهش نيا هياول جينتا. اند شده گزارش و ليتحل آمده بدست جينتا و گرفته قرار يبررس مورد يروانشناس مداخلات جلسه
  .است يسرطان كودكان يدرمان نديفرا يط در درمانگر اريدست عنوان به ياجتماع يها ربات يريبكارگ و حضور مثبت ريتأث نشانگر

   كودكان. يدرمان روان سرطان، در سترسيد نما، انسان ربات ،ياجتماع ربات :يديكل يهاواژه
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Abstract  
During chemotherapy children with cancer have a great need for special care and attention. The more familiar they are with the 
disease and its treatment process affects their collaboration with doctors and psychologists which can improve their condition. Using 
modern and intelligent technologies like social humanoid robots as a tool for motivation and encouragement could be remedial in 
this regard. In this study, a humanoid robot with various communication abilities is used to interact with 6 children with cancer, and 
its impact on the reduction of "distress" due to the disease and the treatment process is explored. Distress in cancer patients results in 
psychological disorders such as anxiety, depression, reluctance and so on. The variables in the treatment process of children with 
cancer includes depression, anxiety, loss of appetite, and anger. In this research, the social impacts of a humanoid robot programed 
to perform specially designed scenarios in 8 therapeutic sessions in the presence of psychologists and specialists have been studied 
and analyzed. Preliminary results confirm the positive effect of utilizing social robots as co-therapists during the treatment process of 
children with cancer. 
Keywords: Social Robots, Humanoid Robots, Distress, Pediatric Cancer, Psychotherapy.  

  
 

   مقدمه - ١
 يارتباط يها ييتوانا با نما انسان يربات كاربرد به پژوهش نيا در     

 تعامل در پا و دست يها حالت ياجرا و گفتن سخن چون هم گوناگون
 از يناش "سترسيد" كاهش بر آن ريتاث و سرطان به مبتلا كودك ٦ با
 سرطان، در "سترسيد". است شده پرداخته آن درمان نديفرآ و يماريب

 هم ييها يناراحت كه است درمان تحت ماريب در يروان - يروح يحالت
. رديگ يم بر در را رهيغ و يزگيانگ يب ،يافسردگ اضطراب، چون

. شوديم مشاهده سرطان به مبتلا كودكان در گسترده طور به سترسيد
 ياريبسند يو ناخوشا يتهاجم يها بخش شامل سرطان درمان نديفرآ

 درمان، نديفرآ از گذر و يماريب تيوضع رشيپذ از شيپ واقع در. است
 يم تجربه را شوك يگذرا ي مرحله سرطان به مبتلا كودكان اغلب
 استرس، رينظ يميعلا آن از گذر و رشيپذ ريس در گرفتن قرار با. كنند

 و شده يشرط ميعلا ،يياشتها يب ،يزگيانگ يب خشم، ترس، ،يافسردگ
 جامع ي شبكه. ديآ يم ديپد فرد در ندهيآ به نسبت ديترد و يدينوم
 ماريب تيوضع از يجداناشدن يبخش كه را سترسيد كايامر سرطان يمل
 يچندوجه و نديناخوشا يا تجربه است، سرطان درمان نديفرآ يط در
 با تواند يم كه كند يم فيتعر يروح و ياجتماع ،يروان عتيطب با

 داشته تداخل آن درمان اي و يكيزيف ميعلا سرطان، با ماريب موثر سازش
 و ينيغمگ ،يريپذ بيآس چون ينرمال احساسات از مفهوم نيا. باشد
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 زولهيا د،يشد اضطراب ،يافسردگ رينظ نيآفر اختلال مشكلات تا ترس
 به مبتلا مارانيب در را يمعنو و يوجود يها بحران و اجتماع از شدن

 يها شيآزما مكرر، قاتيتزر از يناش يدردها. شود يم شامل سرطان
 ،يياشتها كم رينظ ييها نشانه و يجراح يها عمل ،ينخاع دردناك
 اي و زاده عنوان به سترس،يد دركنار زين يرغبت يب و يخستگ

 به سرطان نددرمانيفرآ يروان يها عارضه گريد از آن ي دكنندهيتشد
 بر علاوه سرطان، كه گفت توان يم آشكارا]. ١- ٣.[نديآ يم شمار
 ،يپزشك يمتدها و ها افتهي تيقطع عدم و اريبس يدرمان يها يدشوار

 مبتلا فرد يبرا درمان نديفرآ در زين يا دهيچيپ يروان و يروح بعد
 موجود، تيواقع رشيپذ با ،يشناس روان علم ،ين روياز ا .دارد يدرپ
 سترسيد مفهوم چتر ريز مجموع در كه نامبرده ميعلا درمان يبرا

 يها مداخله از اقدامات نيا .است كرده اقدام رنديگ يم يجا سرطان
 دربخش كه رديگ يبرم در را تر ديجد يها روش تا ومنظم يكلام
  . شود يم پرداخته ها آن از يبرخ به خلاصه طور به يبعد

 شامل يسرطان كودكان درمان نديفرا در مساله يرهايمتغ     
 نيا انجام با كه باشند يم خشم و ،يياشتها كم اضطراب، ،يافسردگ
 در مناسب يزير برنامه با منتخب ياجتماع يها ربات ريتأث پژوهش

 جينتا و گرفته قرار يبررس مورد متخصص پزشكان و روانشناسان كنار
 در درمان كمك مداخلات. اند شده گزارش و ليتحل آمده بدست

 اضطراب موارد از يكي بر كدام هر اندكه شده فيتعر جلسه ٨ چارچوب
 آن با مواجهه اي سرطان درمان طول در ماريب ي كننده ناآرام اي آور

 ميتعل يروين كي اي روانشناس كي جلسات يتمام در. است متمركز
 يبررس هدف و دارد حضور ربات كنار در كودكان با ارتباط در دهيد
. است سترسيد كاهش در ربات حضور ريتاث و ارتباط نيا تيفيك رييتغ
 تحت يرهايمتغ با متناسب يروانشناس يها آزمون جلسات، آغاز در

 همان انيپا در و شده گرفته طرح در كننده شركت كودكان از يبررس
 اندازه شده يطراح جلسات اثرات تا شود يم گرفته مجدداً  ها آزمون

 سطح كه دهد يم نشان جينتا ليتحل. رنديقرارگ سنجش مورد و يريگ
 صورت به پژوهش در كننده شركت كودكان خشم و يافسردگ اضطراب،

 گروه زين و ها جلسه آغاز از شيپ ها آن سطح با اسيق در يمعنادار
. است افتهي بهبود) يدرمان مداخله هرگونه انجام بدون(كنترل اي گواه

 تواننددرشكل يم ياجتماع يها ربات كه دهد يم نشان هياول جينتا
 هوشمند و جذاب يابزار عنوان به مناسب يزير برنامه با و متنوع يها
 يدرمان مراكز در يروانشناس و يپزشك ميت دركنار يعمل صورت به

  .شوند واقع ديمف كودكان
  

  ياجتماع كيربات و سترسيد - ٢
 كاهش يبرا گوناگون يها وهيش با ياريبس يها پژوهش كنون تا
. است گرفته صورت سرطان به مبتلا مارانيب در درد و سترسيد شدت

 است گرفته قرار مطالعه مورد كنون تا كه يجيرا يها روش جمله از
 گروه اي يفرد ي مشاوره قيطر از يروانشناس مداخلات به توان يم

 تيفيك بهبود در ييسزا به نقش مداخلات نيا. كرد اشاره يدرمان
 نيا كنار در. است داشته سترسيد يفاكتورها كاهش و مارانيب يزندگ
 پرت ،يبخش آرامش: رينظ يرفتار يها كيتكن به توان يم ها، روش
 كاهش در يهمگ كه كرد اشاره زميپنوتيه و مار،يب حواس كردن

 ها روش نيا. اند بوده موثر يروح يناسلامت يها نشانه ريسا و سترسيد

 موفق زين كودكان يسن ي بازه يبرا كننده حيتصح يفاكتورها اعمال با
  ]١- ٣.[دهند يم نشان را ياثربخش جينتا و بوده

 ديام يها چهيدر نوظهور، يها يفنآور به يدسترس گر،يد يسو از
 ياري و مارانيب با تعامل يبرا نينو يها حل راه ي هيارا يبرا را يبخش
 نقطه  »ياجتماع كيربات.  «است گشوده آنان درمان ليتسه در يرسان

 جامعه ،يمهندس از اعم ،يعلم گوناگون يها نهيزم انيم ياشتراك ي
 ربات تا آورد يم فراهم را امكان نيا كه است يشناس روان و يشناس

 عوامل عنوان به) يموارد در نما وانيح يها ربات اي( نما انسان يها
 انسان با ميمستق تعامل به يا گونه به كه يمختلف يكارها در واسطه
 نهيزم نيا مهم يها كاربرد از. ندينما فايا موثر نقش شود، يم مربوط

 در ژهيو يها تيقابل با نما، انسان يها ربات از استفاده اد،يبن تازه ي
 پژوهش جمله از. است مارانيب با جانبه دو ارتباط در يدرمان يها نهيزم
 در آن كاربرد به توان يم ياجتماع كيربات ي نهيزم در رياخ يها

 نيا كه ييجا آن از. كرد اشاره سمياوت اختلال به مبتلا كودكان درمان
 يها واكنش دادن نشان زين و ها انسان با موثر ارتباط در كودكان،

 كي از استفاده هستند، ناتوان كننده كيتحر عوامل برابر در يعيطب
 و يبخش توان درمانِ نديفرآ در واسطه ابزار عنوان به نما، انسان ربات

 بدست جينتا. باشد داشته ييسزا به نقش تواند يم آنان يروانشناخت
 كودك، توجه جلب در را يمثبت روند يپژوهش نهيزم نيا در آمده

 نشان بادرمانگران يهمكار در او زهيانگ شيافزا و يچشم تماس
  ].٤- ٦[دهديم

 يمعرف به اختصار به ادامه در ،يمهندس جامعه ييآشنا منظور به
 اي و مقابله يها روش انيم در پژوهش اتيادب از منتخب يا دهيگز

  .ميكن يم اشاره سترسيد درمان
  

   يروانشناس ي مداخله - ١-٢
 سترسيد ي درجه به نسبت يآگاه با روانشناس روش نيا در 

 و كاهش يبرا يا جلسه چند يا برنامه غالب، يمنف يفاكتورها و ماريب
 شامل يروانشناس ي مداخله. كند يم يزير طرح نامطلوب ميعلا رفع

 حل يها كيتكن بحران، ي مداخله ،١CBT  يرفتار- يشناخت درمان
 تا روش نيا. است يگروه يدرمان روان و ،يتيحما يدرمان روان مساله،
 واقع موثر مارانيب يزندگ تيفيك بهبود و سترسيد كاهش در كنون
 ماريب حضور با تنها جلسات ،يفرد يروانشناس ي مداخله در. است شده

 بر CBT يفرد جلسات مثال يبرا. شود يم برگزار روانشناس و
 ريسا و سترسيد اضطراب، به كه ٢ناكارآمد افكار حيتصح و شناخت

 روش از CBT ن،يا بر علاوه. كند يم تمركز شود، يم منجر سترسيد
- ٩[ ،]١[ رديگ يم بهره زا سترسيد ميعلا كاهش يبرا مساله حل يها
 جلسات در روانشناس چند اي كي و ماريب چند ،يدرمان گروه در]. ٧

 و نوعان هم كودك كه ُبعد نيا از يگروه روش. شوند يم حاضر
 و كودك احساسات ابراز در تواند يم ند،يب يم را خود مانند مارانيب

 ريسا حضور ليدل به ديشا چند هر. باشد موثرتر درمان در او مشاركت
 يحد تا و ندهد بروز را خود احساسات يتمام ماريب كودكان،

 ،يزندگ تيفيك رينظ ييفاكتورها بهبود يول. باشد داشته يخودسانسور

                                                             
herapyBehavioral T-CBT: Cognitive1 

aldysfunction1 
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 از ١يفرد نيب روابط درد، تيريمد نفس، عزت ،يسازگار يها مهارت

  . هستند روش نيا انكار رقابليغ راتيتاث
  

  يرفتار يها كيتكن - ٢-٢
 است يسازگار يبرا ياستراتژ ينوع ها، كيتكن نيا ي مجموعه

 از پس و باشند داشته نظارت خود رفتار بر تا آموزد يم مارانيب به كه
 اضطراب درد، چون( يمنف عوامل به نسبت را خود واكنش آن، سنجش

 ليتبد يبرا روش نيا از يشناس روان متخصصان. كنند حيتصح) رهيغ و
  ].١٠- ١٢[ ،]١[.كنند يم استفاده »خوب« عادت به »بد« يها عادت
 يكي ديشا كه روش، نيا: ٢يقيتشو-يشرط تيريمد كيتكن •

 به ماريب كيتحر يمبنا بر د،يآ شمار به ها روش نيتر شده شناخته از
 ز،يجوا چون يقيتشو عوامل از استفاده با درمان نديفرآ در يهمكار
 مثلا( خاص يها اتفاق وقوع وعده اي و يحيتفر يها مكان به بردن
 كيتكن نيا. است) فرد محبوب يها تيشخص اي انيآشنا از يكي آمدن

 ريباسا يبيترك صورت به تر، عمده يدرمان ي برنامه كيدر معمولا
  ].١٣[ شود يم كاربرده به يرفتار يمتدها
 ي جلسه چند يط در روش نيا: ٣يبخش آرامش كيتكن •
 و اضطراب بر ساده ييروشها با كه آموزد يم ماريب به ينيتمر- يآموزش
 بر تمركز و قيعم يها تنفس نيتمر با مثال يبرا. ديآ قيفا خود ترس
 كه يبحران مواقع در كه شود يم داده آموزش كودك به مثبت افكار

 كند آرام را خود هم ابد،ي يم شيافزا يناگهان طور به او استرس زانيم
 بعضاً يزمانها نيا. دينما ليتسه درمانگر يبرا را يدرمان عمل هم و

 قاتيتزر و يريگ رگ چون جيرا يدرمان يتواندازكارها يم يبحران
 ي نمونه گرفتن ترچون دشوار موارد تا يرجلديز اي يا چهيماه

  ].١٣- ١٤[ رديدربرگ را ينخاع يبردار نمونه اي قاتيتزر مغزاستخوان،
 مثبت افكار و قيعم تنفس زين روش نيا: ٤زميپنوتيه كيتكن •

 يرسازيتصو و ليتخ از استفاده يرو يشتريب تمركز يول بردارد، در را
 آب اي برف به كردن فكر مثلا روش، نيا نيتمر با ماريب .دارد يذهن

 در كه آموزد يم بدن و ذهن كردن آرام حال نيع در و رودخانه خنك
 و زميپنوتيه. رديبگ كمك زميپنوتيه از د،يشد اضطراب وقوع مواقع

 يم كمك زين درد كاهش و كنترل به سترسيد بر علاوه يبخش آرامش
 زميپنوتيه انيم بتوان مشكل ديشا يعمل يكاربردها در كهيبطور كنند،

  ].١٥- ١٦[شد قائل يتفاوت يبخش آرامش و
 به ماريب ذهن روش نيا در: ٥ماريب حواس كردن پرت كيتكن •

 ليوسا با كردن يباز داستان، گفتن مثلا جذاب، يعامل ي لهيوس
 در. شود يم دور زا استرس ازعامل يوتريكامپ يها يباز ، وگوناگون

 مثلا آور، اضطراب يدرمان عمل يرو بر تمركز يجا به فكر صورت نيا
 شخص اضطراب زانيم و شود يم جذاب عامل متوجه نه،يمعا اي قيتزر

 ،يرسازيتصو به فرد قيتشو اي داستان گفتن لحاظ از. ابدي يم كاهش
 انيپا با معمولا كيتكن نيا يروان اثر. است زميپنوتيه مانند روش نيا

  ].١٧- ١٨[ندارد بلندمدت ريتاث و شود يم تمام زا استرس يدرمان عمل

                                                             
elationshipsInterpersonal R2 

Contingency Management3 
Relaxation4 
Hypnosis5 
Distraction6 

 يعامل با فرد روش، نيا كاربرد با: ٦ييزدا تيحساس كيتكن •
 در. شود يم روبرو يا مرتبه و يجيتدر صورت به دارد واهمه آن از كه

 و شده روبرو ترسد، يم تر كم آن از كه يزيچ با ابتدا شخص واقع
 حركت است آورتر اضطراب همه از شيبرا كه يعامل سمت به سپس

 مثلا( يواقع عامل با تواند يم ترس با شدن روبرو عمل در. كند يم
 صورت به اي) ماريب يبرا قيتزر ليوسا آوردن قات،يتزر پرستار حضور

  ]١٩[. درمانگراجراشود شخص يكلام فيتوص با و يذهن
 يبرا غالبا كه روش نيا در: ٧ياحساس يرسازيتصو كيتكن •

 كودك، يقهرمان تيشخص از يپرداز داستان با دارد، كاربرد كودكان
 و اضطراب هنگام در تواند يم كه رديگ يم شكل او ذهن در يريتصو

 تحمل شودكهيم داده ادي كودك به مثال، يبرا. ديايب كمكش به ترس
 كند، ليتسه شيذهن قهرمان كمك با را يريگ رگ اي قيتزر درد كردن

 استرس باعامل هم با آنها و اوست كنار قهرمان آن كه كند تصور يعني
  ].١٤[ شونديم روبرو زا

 كاهش در زميپنوتيه تاكنون گفته، شيپ يها كيتكن انيم از
 نيشتريب يدرمان يها عمل از شيپ و نيح در ماريب درد و سترسيد

 از يبيترك ر،ياخ يها پژوهش يبرخ در]. ١٥- ١٦[ است داشته را ريتاث
 بازده بالابردن در آنها ريتاث تا اند گرفته قرار شيآزما مورد روش چند

 يبخش آرامش كيتكن ،٢٠١٣ درسال مثال يبرا. شود روشن مداخلات
  ]. ٢٠[ است داشته يپ در يخوب جينتا شده بيترك ٨يستيز بازخور با

 رياخ ي دهه چند در ها ربات يفنآور و علم در كه ييها شرفتيپ
 كمك يحت و ياجتماع تعاملات در را ها آن از استفاده است، داده رخ

 ياجتماع يها ربات از رياخ يها سال در. است كرده ريپذ امكان درمان
 در Nursebot Pearl و Paro، iCat چون ييها نام با گوناگون

 بهبود و آنان يبرا مستقل يزندگ كردن فراهم سالمندان، با تعامل
 نيچن هم]. ٢١- ٢٤[ است شده استفاده آنها يروان يروح طيشرا

 يم نشان سمياوت به مبتلا كودكان با ها ربات ارتباط در ييها پژوهش
 را كودكان ياشتراك توجه توانند يم هوشمند يها نيماش نيا كه دهد

 از استفاده ،يدرمان يها كاربرد بر علاوه]. ٤- ٦ و، ٢٤- ٢٥[ بخشند بهبود
 داشته بر در يا دواركنندهيام جينتا زين پرورش و آموزش در ها ربات
 نما انسان يها ربات از استفاده« عنوان با كه يپژوهش جمله، از. است

 را نكته نيا گرفت، صورت »رانيا مدارس در يسيانگل زبان آموزش يبرا
 نوجوانان، و كودكان با تعامل در ها رباتن يا كاربرد كه كند يم دييتا

 يها طيمح در را آنان استرس و برد يم بالا را آموزش سرعت و بازده
  ]. ٢٢- ٢٤[ دهد يم كاهش يتوجه قابل حد تا يآموزش
 بودن دارا ليدل به ،يطوركل به ياجتماع يها ربات كهيآنجائ از
 ژهيو تيجذاب از ره،يغ و يكيالكترون لحن هوشمند، بچگانه،حركات ظاهر

 يبرا ها آن كاربرد هستند، برخوردار - كودكان يبرا خصوص به-  يا
 خشم كنترل و زهيانگ ،يريپذ قيتطب اشتها، شيافزا و استرس كاهش

 يانيم عامل عنوان به ها، ربات نيا قت،يحق در. شود واقع موثر تواند يم
 كي عنوان به درمانگر، كنار در و شوند يم وارد يدرمان نديفرآ در

 بالا بازده با و دوستانه يا وهيش به را يدرمان- يآموزش ميمفاه ار،يدست

                                                             
Desensitization7 
Emotive Imagery8 
Biofeedback9 
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 و ها الوگيد حركات، يطراح رو، نيا از. كننديم منتقل كودك به
 و ربات انيم مؤثر ارتباط يبرقرار يبرا يدرمان يوهايسنار نوشتن
 يا چندرشته يگروه توسط ديبا كه است يديكل موضوعات از كودك
 يزبانشناس يونگرشها تخصص كه آشكاراست .شوند واجرا يزير برنامه

 اندازه زين و يدرمان يوهايسنار نيا يطراح در كودكان يروانشناس و
 تياهم از كيمكاترون و كيربات مهندسان دركنار روآنيپ يها يريگ
  .است برخوردار يا ژهيو

  

  پژوهش يها نمونه و روش -٣
 بازه با يسرطان كودكان پژوهش نيا مخاطب جامعه كهيآنجائ از

 نما انسان يظاهر با ياجتماع يربات است، بوده سال ١٢ تا ٦ نيب يسن
 يها تيقابل و كار طيشرا با متناسب و انتخاب كودكانه يها يژگيو و

. شدند يطراح يدرمان مداخلات جلسات يبرا يمناسب يوهايسنار ربات
 از كودك ١٠ شدند، پژوهش نيا در شركت به يراض كه ييها نمونه

 ٦ انتها در نمونه، ١٠ نيا انيم از. بودند سال١٢ تا ٧ يسن ي محدوده
 در توانستند) سال ٢٦/١ اريمع انحراف و سال ٥/٩ يسن نيانگيم با( تن

 شركت) بتيغ جلسه كي با حداكثر( يخوب نسبتا حضور با ها جلسه
 در بايتقر ها نمونه ،يدرمان تيوضع در يهمگون زانيم لحاظ از. كنند

 حضور ي سابقه تن ٥ نمونه، ٦ نيا از واقع در. داشتند قرار مرتبه كي
 ١ از شيب تا يبرخ( ماه ٦ از شيب را درمان ي تجربه و مارستانيب در

 ٤ پژوهش يابتدا در مار،يب ١٠ نيا يتيجنس بيترك. داشتند) سال
 يها تيمحدود اثر بر سوم، ي جلسه تا جيتدر به. بود دختر ٦ و پسر

 و تن ١ به پسر يها نمونه تعداد ،يسلامت سطح و درمان به مربوط
  در   كودكان  يكل  يها يژگيو . افتي كاهش  تن ٥  به دخترها تعداد

  

 يدرمان-يآموزش مداخلات درجلسات ها نمونه يژگيو -١ جدول

 محل   توزيع شركت در جلسه ها

  درمان

  زمان

  تحت  

  درمان (ماه)

 سن 

  (سال)

  شمارهجنسيت

  ٨و٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

 يمركز طب              

  كودكان 

  ١  دختر  ١٠  ١٨

 يمركز طب              

  كودكان 

  ٢  دختر  ١٠  ٢٤

 يمركز طب              

  كودكان 

  ٣  دختر  ٧  ٣٠

  ٤  پسر  ١٢  ٣٦  محك              

  ٥  دختر  ١٠  ٢٤  محك              

  ٦  دختر  ٩    محك              

 يمركز طب              

  كودكان 

  ٧  دختر  ٧  

 يمركز طب              

  كودكان 

  ٨  پسر  ١٢  

  ٩ پسر  ١١    محك              

 يمركز طب              

  كودكان 

  ١٠ پسر  ٨  

نمونه ي ابتداي جدول همان شركت كننده  ٦آمده است.  ١جدول 

هايي هستند كه در تحليل نتايج در نظر گرفته مي شوند. همان گونه 
كه در جدول نيز مشخص است، نمونه ها از دو بيمارستان تخصصي 

برگزيده شده » مركز طبي كودكان«و ديگري » محك«كودكان، يكي 
اند. از آنجائيكه تعداد نمونه هاي پسر در گروه درماني كاهش يافته بود، 

نمونه ي دختر از گروه كنترل  ٥براي همگوني جنسيتي، آزمون هاي 
 درتحليل نتايج بكاربرده شدند.

  

  پژوهش يابزارها -٤
   نائو ربات - ١-٤

 به) NAO-H21( نائو يتجار نام با نما انسان ياجتماع ربات كي
 روان و سرطان به مبتلا كودكان با تعامل يبرا پژوهش نيا مركز عنوان
  )١(شكل  .شد استفاده يروانشناخت يها پروتكل كردن ادهيپ و شناس

 جرم يدارا ربات نيا. است آلدباران يفرانسو شركت ساخت ربات نيا

Kg نيدورب دو به مجهز ،يآزاد درجه ٢١ ،٥/٤ VGA-30fps، دو 
 ن،يزم با تماس از يآگاه يبرا پاها كف در FSR حسگر ٨ كروفون،يم
 يدارا صدا، سنتز تيقابل محوره، سه سنج شتاب سنسور دومحوره، رويژا

LED يمركز پردازنده و پاها و بدن چشم، در مختلف يها MHz 

 ، و٣١١ ،٥٧٣ بيترت به ربات نيا يپهنا و عمق، ارتفاع،. باشد يم 500
 در يمهم نقش ربات نيا يكيزيف يها يژگيو. است متر يليم ٢٧٥

  . دارد كودكان با او يارتباط ياثربخش
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ]٢٢[ .ماين يرانيا نام با NAO ربات از ييشما و ريتصو -١شكل 

  
توانايي صحبت كردن، واكنش نشان دادن به تحريك محيط ضبط، 
پخش و تشخيص صدا، اجراي حركات و حالت هاي بدن انسان اعم از 
گردش گردن حول دو محور، گردش و حركت دست ها و پاها از جمله 
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ي اين ويژگي ها است. براي برنامه ريزي اين ربات مي توان از دو كد 

و يا يك نرم افزار به نام  Pythonو  ++Cبرنامه نويسي شامل 
Coreographe  كه توسط خود شركت سازنده ي ربات ارايه شده

است، استفاده نمود. براي كنترل ربات،  علاوه بر نيروي انساني،  به يك 
لپ تاپ معمولي  و  مودم بي سيم نياز است. ربات به كمك مودم بي 
سيم به لپ تاپ متصل شده و اٌپراتور با اجراي بخش هاي مختلف 

تصوير و  ١را كنترل مي كند. شكل جلسه، حركات و ديالوگ هاي ربات 
شمايي از ربات نائو را همراه با اجزاي مختلف آن نشان مي دهد. براي 
افزايش اثربخشي ارتباط با كودكان ايراني، نام ربات در اين پروژه به 

تغيير داده شد. از آن جايي كه قابليت تبديل گفتار به نوشتار » نيما«
طراحي يك سامانه ي پارسي به  ربات به صورت پارسي موجود نبود و

مدت زمان زيادي نياز داشت، تمامي ديالوگ هاي به كاربرده شده در 
جلسه هاي درماني ضبط شده و با نرم افزار تغيير صدا به گونه اي 

  كودكانه تنظيم و بر روي ربات بارگذاشته شد.

  يروانشناس يها اسيمق -٢- ٤
 كه يروانشناس سنجش اسيمق سه كمك به شيآزما نيا يها داده

 يآور جمع است، شده اثبات رانيا كودكان يبرا ها آن ييايپا و ييروا
  :است شده داده حيتوض ليذ در ها آزمون نيا از يا خلاصه. است شده

 ١٩٩٧ سال در آزمون نيا: كودكان اضطراب يبعد چند آزمون -)١
 با را كودكان اضطراب و است شده يطراح همكارانش و مارچ توسط
: سنجد يم بعد چهار در نيمع ييها پرسش به پاسخ ليتحل و يبررس
 از اجتناب و ،يرفتار اجتناب ،ياجتماع اضطراب ،يجسمان يها نشانه

 براي و دارد گويه ٣٩ كه است خودگزارشي ابزار يك مقياس اين. بيآس
 استفاده سال ١٩ تا ٨ سني گروههاي در اضطراب هاي نشانه ارزيابي

 تا صفر از ليكرت اي درجه چهار مقياس يك مبناي بر هرگويه. شود مي
 در، و شود مي گذاري نمره) هميشه و اوقات، گاهي بندرت، هرگز،( سه

  ].٢٦و  ٣. [آورد دست به زين را اضطراب يكل نمره توان يم انتها
 خودسنجي مقياس يك اين: كودكان يافسردگ سنجش آزمون -)٢

 شناختي، علائم سنجش يبرا ١٩٧٧ درسال كواكس توسط كه است
 يطراح سال ١٧ تا ٧ نوجوانان و كودكان در افسردگي عاطفي و رفتاري

 است جمله سه شامل سوال هر و پرسش ٢٧ يدارا كواكس آزمون. شد
 او رفتار و افكار احساسات، بيانگر كه را جمله سه از يكي ماريب شخص و

 نمره ٢ تا ٠ از ها پاسخ. كند مي انتخاب است، گذشته هفته دو طول در
 نشانه بيانگر ١ نمره نشانه، فقدان دهنده نشان ٠ نمره. شود يم يگذار

 ي دامنه جهينت در. است آشكار نشانه وجود انگريب ٢ نمره و متوسط،
 شيب يافسردگ گر نشان بالاتر يها نمره كه است ٥٤ تا صفر از ها نمره

  .]٢٦، ٣- ٢[ است تر
 يبرا و بوده يخودگزارش زين آزمون نيا: خشم سنجش آزمون -)٣

 زديبرانگ را كودك خشم است ممكن كه گوناگون يها تيموقع يبررس
 ي بازه. است شده يطراح ٢٠٠٠ درسال همكاران و لسونين توسط

 اول تا دبستان اول و است ١٦ تا ٦ اسيمق نيا يبرا معتبر يسن
 چند و دارد هيگو ٣٩ زين آزمون نيا. دهد يم پوشش را رستانيدب

 يپرخاشگر ،يناكام: كند يم سنجش ييها پرسش طرح را فاكتور
  ].٢٦. [قدرت بامراجع روابط و باهمسالان، روابط ،يبدن
  

 ماين ياجتماع ربات كمك با يدرمان يها جلسه - ٥

  مداخله يها جلسه اهداف و موضوع - ١- ٥

 از يگروه با پروژه شروع از شيپ ماه چند كه ييها جلسه اساس بر
 جلسه هشت ده،يبرگز يها تميآ با متناسب گرفت، صورت روانشناسان

 در جلسه هر. شد يطراح تميآ نيا يرو بر ريتاث يبرا ييها موضوع با
 از يكي ها، جلسه يتمام در. برگزارشد قهيدق چهل تا ساعت مين حدود
 ي نحوه و خود يماريب با ارتباط در كودكان يآگاه بالابردن يكل اهداف
 يم آن از يبخش كه كودكان خشم و اضطراب زانيم تا بود آن درمان

 و سرطان مورد در كه يكم يها داده و مبهم ديد از يناش توانست
 ادامه در. رديگ قرار ريتاث تحت باشد، آن يتهاجم يها درمان ييچرا

  :ميكن يم يبررس را جلسه هر در شده انجام يكارها از يا خلاصه
  ما؛ين تيشخص و ربات با كودكان ييآشنا: معارفه -)١

 ربات يها تيقابل با كودكان ييآشنا نخست ي جلسه ياصل هدف
 در ربات حضور ييچرا مورد در كودكان ذهن شدن ريدرگ و) ماين(
 جذاب يها يژگيو كه شد يطراح يا گونه به ويسنار. است مارستانيب

 نشان يخوب به كودكان با ارتباط در را گاهشيجا و) ماين نام به( ربات
 به ابتدا در. كند ميترس ندهيآ جلسات سلسله در را آن نقش و داده،

 ارهيس از كه ديگو يم و كند يم يمعرف را خود ربات وار داستان صورت
 و نيزم به آمدن از را هدفش سپس. است آمده ناشناخته و دور يا
 ي اشاره ماين نيچن هم. كند يم يمعرف ها بچه با يدوست مارستانيب

 پرستاران و دكترها كمك به نكهيا و كند يم شيماريب به يكوتاه
 را شيها ترس و ها دغدغه مار،يب يكودك عنوان به سپس. دارد اجياحت

  .گذارد يم انيم در ها بچه با
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )محك( يسرطان كودكان با معارفه جلسه در ماين ربات -٢ شكل

 يبرخ مارستان،يب طيمح با كودكان ييآشنا :دكتر ما در نقشين -)٢
   ؛قاتيتزر و يدرمان پرتو ،يدرمان يميش ،يدرمان پروتكل ابعاد از

 بودن دكتر يها داده هوشمند يربات عنوان به ماين و،يسنار نيا در     
 گرفتن يبرا حالت نيا( كند يم افتيدر نترنتيا از را مارستانيب در

 انيب با سپاس و) شود يم استفاده مختلف جلسات در ها نقش يتمام
 ابهامات درمان، گوناگون مراحل مورد در كودكان با درك قابل و بچگانه

 ارتباط باشد، داشته يپ در را كودك استرس است ممكن كه يموارد و
 چون شيآزما يها اتاق از يمتفاوت يها بحث جلسه نيا در. رديگ يم

 يم خواسته كودك هر از و شود يم مطرح يعكسبردار و يريگ رگ
  ربات و  كودكان  ريسا  با  ها اتاق نيا در را خود يها تجربه كه شود

 كه شود يم يمعرف ينديفرآ عنوان به  يپرتو درمان . بگذارد ان يم در
 يها بخش و شود يم دهيتاب مارانيب اندام به »ييجادو« ينورها آن در
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 اشاره نيچن هم. كنند يم »سلامت و خوب« را بدن »ضيمر و نيغمگ«
 و شود يم ها آن بدن رشدنيدرگ و كودكان يماريب به يكوتاه ي

  .شود يم فيتوص كودكانه يزبان به ،يجراح آن با متناسب
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  معالج پزشك نقش در ماين ربات -٣ شكل

  

 ي خلاقانه و كودكانه فيتوص: يميش قهرمان نقش در ماين -)٣
    ؛١يدرمان يميش ي پروسه
 شروع از مراحل يتمام از ،يدرمان يميش قهرمان كي نقش در ماين

 خود و كند يم فيتعر يدرمان يميش نقش تا سرطان يماريب ييچرا و
 كردن خوب ي تجربه كه كند يم يمعرف شجاع يقهرمان عنوان به را

 نيا ابتدا در. دارد را يسرطان »نكن گوش حرف« اي ضيمر يها سلول
 يمعرف بدن كوچك و زير ياجزا عنوان به را بدن يها سلول قهرمان

 داستان سپس. شوند يم افتي زين پوست و مو خون، در كه كند يم
 و بيعج يها شكل يليدلا به بنا كه كند يم تيروا را ييها سلول

 يم جدا ها سلول ريسا از ييتنها و يناراحت در و كنند، يم دايپ يبيغر
 يا توده و شده جمع هم دور ييتنها ليدل به ها سلول نيا گاه. شوند

 رونيب يجراح قيطر از را دآنهايدكتربا دهندكه يم ليتشك را بزرگتر
 يدرمان يميش يدارو ي شهيش در كه يميش يها قهرمان حال. اورديب

 آنها بدن وارد قاتيتزر با هستند كودكان كردن خوب به كمك منتظر
. برند يم رونيب بدن از و كرده جمع را ضيمر يها سلول نيا و شده

گاه اين قهرمان ها، كه دركتاب عينكي معرفي مي شوند، عينك خود را 
گم مي كنندو به اشتباه به سلولهاي مو آسيب مي رسانند و يا در معده 

  گم مي شوند (علت ريزش موي بچه ها و حالت تهوع و استفراغ آنها). 
  
  
  

  
  
  
  

  

  يميش قهرمان نقش در ماين ربات -٤ شكل
 

خميربازي نحوه ي تشكيل تومورها از سلول ها در ميانه ي جلسه، با 
  مريض به صورت ملموس و تصويري توسط خود كودكان اجرا مي شود.

                                                             
  محك ،يلاجورد وشيپر ي ترجمه ،يميش قهرمان كتاب اساس بر١ 

 بهداشت قات،يتزر از ترس بحث به پرداختن: پرستار مادرنقشين -)٤
   ؛يبخش آرامش و آموزش

 كي نقش در بار نيا يول گذشته، دفعات بيترت همان به ما،ين
 يم سخن قيتزر مورد در كودكان يها دغدغه از. شود يم وارد پرستار

 يبرا يراهكار هم انتها در و كند يم بحث قيتزر لزوم مورد در د،يگو
 كودكان ماندن ليدل نيچن هم. دهد يم هيارا آن از يناش درد كاهش

 يم انيب نيمع و مشخص يها زمان در داروها گرفتن و مارستانيب در
 »يماكارون - ربات« نام با  يبخش آرامش كيتكن درد، كاهش يبرا. شود

 شود يم خواسته كودكان از ابتدا، روش نيا در. شود يم داده آموزش
) ماين( ربات كي همانند را خود بدن سپس بكشند، قيعم يها نفس
 از پس. كنند اجرا را يحركات و بمانند حالت نيا در يمدت و كنند سفت

 عضلات و رها كاملاً را خود يها بدن كه شود يم گفته ها آن به ن،يا
 حيتوض ربات توسط بار كي ابتدا روش نيا. ندينما وزن يب و شل را خود
 نيتمر كودكان با را آن روانشناس سپس و شود يم اجرا و شده داده

 يانتها در. شود يم پخش يبخش آرامش يقيموس همزمان. كند يم
 ليوسا بودن زيتم دستان، شستن جمله از يبهداشت يها هيتوص جلسه

 خشك ،)درمان عوارض از(دهان زخم يبرا نرم مسواك زدن ،يباز
 زين خشك پوست يبرا برداشتن و گذاشتن صورت به حوله با كردن

 يها راه. شود يم مطرح يپرتودرمان و يدرمان يميش ي دوره نيح
  .شود يم دوره كودكان با زين مارستانيب طيمح شادكردنگوناگون 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پرستار نقش در ماين ربات -٥ شكل

  
 د و مضر،يمف يها يدنيو نوش ها خوراك: آشپز مادرنقشين -)٥

   ؛تهوع يها زمان يبرا ييراهكارها اشتها، شيافزا
 ها آن ديفوا و خواص و گوناگون يغذاها مورد در ما،ين سرآشپز

 دهد يم هيارا يياشتها يب يها زمان يبرا ييراهكارها. كند يم صحبت
 را هستند مناسب تهوع كاهش يبرا كه را ييها خوراك حال نيع در و

 يعامل عنوان به ها خوراك يها عكس از استفاده. كند يم يمعرف
 خوردن به كودكان جلسه نيا در. شود يم استفاده بخش زهيانگ

. شوند يم قيتشو بخش يانرژ و نيتاميو ن،يپروتئ يحاو د،يمف يغذاها
براي كاهش تهوع پيشنهادهايي چون خوردن غذا در دماي متوسط 

(ولرم تا بخارهاي آن تهوع را تحريك نكند)،  مكيدن آب نبات ليمويي،  
مسواك زدن  با خمير دندان نعنايي، و گذاشتن متمايل روي بالش سر 

  ساده نرمش هاي  افزايش اشتها  براي  مطرح مي شود.  خواب  هنگام 
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  مارستانيب آشپز نقش در ماين ربات -٦ شكل
  

 يراهروها در زدن قدم و دنيجو آدامس و شده نيتمر ربات توسط
 صورت به ها دست شستن نيهمچن. شود يم شنهاديپ مارستانيب

 يم نيتمر دهان زخم يبرا مخصوص ي هيشو دهان از استفاده و يعمل
 شكل درباره ليتخ درمورد خوراك، به ليم شيافزا يبرا انتها در. شود

  .شود يم بحث ها وهيم و ها يسبز با گوناگون اشكال ساختن اي غذاها

 كودكان تاكنون كه كاربرد آنچه: ماريب كودك درنقش ماين -)٦
  ؛)ربات(يگريدر د خودكودك دنيد اند، آموخته

 كمك به را ياديز اطلاعات كه گذشته دفعات خلاف بر ما،ين بار نيا
 را اش حافظه سرش برق در ياشكال ليدل به كرد، يم افتيدر نترنتيا

 از كه يحال در و كشد يم دراز مهين تختش يرو ماين. دهد يم دست از
 و زند يم غر دارد، واهمه يبردار عكس و شيآزما يها اتاق مارستان،يب

 به نسبت را خود خشم و نامد يم تنها را خود سپس. كند يم ناله
  . دارد يم ابراز اش يفرض ي خاله اي مادر سمت به تشيوضع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماريب كودك نقش در ماين ربات -٧ شكل
  

كودكان به صورت گروهي در اين جلسه به نيما كمك مي كنند تا در 
ضمن اين كه آرامش مي يابد، بر ترسش غلبه مي كند و به پرسش هاي 
اضطراب آورش پاسخ داده مي شود؛ حافظه اش را باز مي يابد. در واقع 
اين بار، كودكان با آن چه در جلسات گذشته ياد گرفته اند، به ربات 

. هم چنين مقايسه اي ميان بيان ترس هاي نيماي كمك مي كنند
و نيماي اين جلسه صورت مي گيرد. اين جلسه » معارفه«جلسه ي 

كودك را وا مي دارد تا خود را در ديگري (اينجا ربات) ببيند و در واقع 
با خودش، هنگامي كه انرژي پاييني دارد روبرو شود. هم چنين به گونه 

بخشيده مي شود تا اين بار بر خلاف بيشتر اي به كودك قدرت و اعتبار 
اوقات كه در موضع ضعف و بيماري قرار دارد، خود را قوي بيابد و به 
بيماري ديگر (ربات) كمك كند. اين جلسه حامي اين پيغام است كه 

  آگاهي مي تواند آرامش و شادي را به همراه آورد.
  

   ؛آنان يقلب يوهاآرز و ندهيآ به كودكان ديام : آرزوها و ها دي) ام٧
. است كودكان به يبخش زهيانگ يرو بر ياصل تمركز جلسه، نيا در

. شود يم مطرح آن از پس ي ندهيآ و كامل يبهبود به ديام بحث ابتدا
 گونه به آنان يسلامت يابيباز از پس كودكان يدورنما تا شود يم تلاش

 بحث از پس. شود گسترده شرفتيپ امكان و ديمف مشاغل انيب با يا
 يآرزوها تا شود يم خواسته كودكان از شغل، چند به راجع يكوتاه
 در ماين تا بگذارند انيم در نيريسا و ماين با را خود كوچك و بزرگ
 »ماه« يرو يها ربات گوش به را ها آن اش، ارهيس به بازگشت سفر

 جمله از ها آرزو به دنيرس يها راه انيپا در. شوند برآورده تا برساند
 روشن بر جلسه نيا ياصل تمركز. شود يم مطرح تلاش و ديام حفظ
  .است ها آن يها خواست به دنيرس يبرا يبخش ديام و ندهيآ كردن

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يسرطان كودكان يآرزوها و ماين ربات -٨ شكل
  

  يخدانگهدار و يبند ) جمع٨
 خود از ييها عكس با نيشيپ جلسات مباحث آخر، ي جلسه در

 يم دوره ربات با يباز چند قالب در ماين مختلف يها نقش و ها بچه
 كودكان ي ندهيآ مورد در نگرش يبرا ييها هيتوص نيچن هم. شود

  .شود يم يبررس شده ارائه مطالب از ها آن افتيدر زانيم و  مطرح
  
  
  
  
  
  

  

  درمان دوران خاطرات بر يمرور و ماين ربات -٩ شكل
  .است مشاهده قابل خلاصه بطور  جلسه هر يدرمان اهداف ٢ جدول در
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  مايبا ربات ن  هر جلسه ياهداف درمان -٢جدول 

  مايجلسات با ربات ن ياهداف درمان  جلسه

با ربات در ترس  يارتباط با ربات، همزادپندار يكودك برا يآمادگ  معارفه
  مارستان و پروسه درمانياز ب

  ما در نقش ين
  دكتر

مارستان، روبرو شدن با انواع يب درمان و محيط نديآشنا شدن با فرآ
  احساسات  يو اشتراك گذار يق آگاه سازيها از طر يدلواپس

  ما در نقشين
يميقهرمان ش 

ر يو عوارض آن، تقد يدرمان يميل مثبت نسبت به شيجاد تخيا
  يماريمبارزه با ب يتحمل و شجاعت كودكان برا

  ما در نقشين
  پرستار 

احترام به استقلال و سطح ن آن يو در ح يآموزش نكات بهداشت
 يبرا» يماكارون - ربات«ن روش يماران، آموزش و تمريدرك ب

  همراه با آهنگ يآرامش بخش
  ما در نقشين

  سرآشپز 

اثرات مثبت آنها، آموزش راه  يد و مضر، القايمف يغذاها يمعرف
  خوردن غذا  يل برايش ميو افزا ،ش اشتهايافزا كاهش تهوع و يها

  ما در نقش ين
  ماريكودك ب

ن، محك يمار و غمگيكودك با ربات ب يو همزادپندار يهمدرد
دن ين، ديشيپ يافزوده شده در طول جلسه ها يزدن سطح آگاه

  كودك در ربات » نيخمشگ«و بعضا » ريبهانه گ«و » نيغمگ«خودِ 
  دها ويام
  آرزوها 

داشتن شغل  يزه برايجاد انگينده و ايآ يد دادن به كودكان برايام
  يد به زندگي، افزودن اميدر بزرگسالد يج و مفيمه يها

لم ها و عكس ها، يگذشته با پخش ف يت جلسه هايدوره و تثب  يخدانگهدار
  مايكودك با ن يخدانگهدار

  ها جلسه ياجرا ي نحوه -٢-٥
 احوال و سلام« كودكان با ربات ابتدا جلسه، هر در يكل طور به

 به كه كند يم وانمود يخاص يصدا پخش با سپس. كند يم »يپرس
 ي ژهيو نقش به مربوط يها داده گرفتن حال در و شده وصل نترنتيا

 يم در اش شده يزير برنامه نقش به آن از پس. است اش جلسه آن
 با جلسه ي ادامه. پوشد يم را جلسه آن به مخصوص يها لباس و ديآ

 اي ربات. رديگ يم صورت خاص موضوع آن به راجع گوناگون يها بحث
 يها پرسش ها آن يبرا اي و گذارد يم انيم در كودكان با را ياطلاعات
 يها قالب در ها، بحث نيا از كدام هر ياجرا. كند يم مطرح يگوناگون

 سپس است، مداوم يا قهيدق ٥ تا ٣ يها بخش مثلا مشخص، يزمان
 اشتراك به را احساسشان و بپرسند كودكان تا كند يم سكوت ربات

 و شانيشخص يها تجربه شود يم خواسته ها آن از نيچن هم. بگذارند
 كودكان، از گرفتن بازخور هنگام. بيان كنند را شانينگران و دردها

 و كرده مداخله كودك، با ارتباط در دهيد آموزش فرد و روانشناس
 ١٠ شكل. كنند يم قيتشو را ها آن ،ياحتمال يها ابهام زدودن ضمن
  .دهد يم نشان يدرمان يوهايسنار از يكي ياجرا حال در را ماين ربات

 صحبت انيپا و شده يزير برنامه زمان با متناسب ربات اٌپراتورِ
 اجرا يا قهيدق ٥ تا ٣ يآموزش يها بخش جلسه، در كنندگان شركت

 پاسخ در ربات طرف از زين يقيتشو يها واكنش ان،يم نيا در. كند يم
 در كردن شركت يبرا را ها آن تا شود يم اجرا كودكان يها صحبت به

 توسط رقص اي شاد آهنگ كي با معمولا ها جلسه. كند راغب بحث
 ماران،يب خلق بردن بالا و كردن شاد بر علاوه تا رسد يم انيپا به ربات
 جلسه در شركت يبرا و باشد كودكان يهمكار يبرا يقيتشو يعامل

 يبرا يا ژهيو يها يطراح نيچن هم. باشد بخش زهيانگ نيپس يها
  . گرفت قرار استفاده مورد ها جلسه از يبرخ ياثربخش شيافزا

  

  )كودكان يمركزطب( يدرمان يويسنار ياجرا حال در ماين - ١٠ شكل
  

براي نمونه، دست هاي ربات هنگام صحبت كردن در مورد بيمارستان 
در جلسه ي معارفه مي لرزيد تا به گونه اي آشكار به كودكان نشان 

نيستند كه از محيط درماني و فرآيندهاي دردناك آن دهد كه تنها آنان 
مي ترسند. يا در جلسه ي قهرمان شيمي از كودكان خواسته مي شود 
تا با تكه تكه كردن قطعه از خمير بازي و چسباندن دوباره ي آن ها به 
هم با نحوه ي تشكيل تومور آشنا شوند. در جلسه ي نيماي سرآشپز، از 

صوير خوراكي ها و نوشيدني هاي مفيد اسلايد هاي جذاب حاوي ت
استفاده شد تا اشتهاي كودكان را تحريك كند. در جلسه اي كه نيما در 
نقش كودك بيمار ظاهر شد، سرمي مصنوعي به كارگرفته شد تا 
كودكان شباهت وضعيت نيما را با خود، هر چه بيش تر درك كنند. در 

گونه اي طراحي شده بود نهايت، در جلسه ي اميد ها و آرزوها، نيما به 
كه شغل هاي مهيج براي كودكان را اجرا كند و از كودكان بخواهد كه 
آن شغل را حدس بزنند. مشاهدات نشان داد كه اين طراحي هاي ويژه 
همكاري كودكان را در بحث ها افزايش داده و شخصيتي انسان وار و 

  دوستانه براي ربات ايجاد كردند.
  

   آنها ريتفس و يآمار جينتا - ٦
 اضطراب، ي نمره استاندارد اريمع انحراف و نيانگيم ابتدا، در
 تحت گروه عضو ٦ و كنترل گروه عضو ٥ يبرا كل خشم و يافسردگ
 در جينتا. ديگرد محاسبه ها آزمون پس و آزمون شيپ جينتا درمان
  . است مشاهده قابل ٣ جدول
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  ش و پس آزمون)يو گروه گواه (پ يشيگروه آزما يبرا يفيآمار توص -٣جدول 

اين جدول يافته هاي توصيفي را براي هر فاكتور، به صورت نمره اي از 
براي افسردگي نمايش مي  ٣براي اضطراب و خشم و نمره اي از  ٤

كه ديده مي شود، ميانگين عددي براي نمره ي كلي دهد. همان طور 
 ٨٩/١و پس از آن  ٢٣/٢اضطراب گروه درماني پيش از آغاز جلسه ها 

است. در حالي كه براي گروه گواه اين اعداد در پيش و پس آزمون به 
است. اين نشان مي دهد كه اضطراب كلي پس از   ٣٨/٢و  ٣٦/٢ترتيب 

هش يافته است. همين طور ميانگين پايان دوره در گروه آزمايشي كا
نمره هاي افسردگي كلي گروه درماني پيش و پس از جلسه ها به 

است، ولي اين مقادير براي گروه گواه با تغيير  ٠٠/١و  ٣٥/١ترتيب 
در پس آزمون رسيده است. در  ٣٠/١در پيش آزمون به  ٣١/١كمي از 

ابل دريافت نتيجه كاهش سطح افسردگي براي اعضاي گروه آزمايشي ق
است. براي متغير سوم، يعني خشم، ميانگين نمره ي اعضاي گروه 

بوده است. اين تغيير براي گروه  ٣١/٢و در انتها  ٧٣/٢آزمايشي در ابتدا 
در فاصله ي ميان دو آزمون گرفته شده به دست  ٨٢/٢به  ٦٠/٢گواه  از

آمده است. پس سطح خشم براي گروه تحت درمان كاهش يافته، ولي 
براي گروه گواه افزايش داشته است. قياس ميان سطح سه فاكتور 

و ميزان پيشرفت گروه درماني  ١١آزمايش شده براي دو گروه در شكل 
 درمان ايآ« كه پرسش نيا به پاسخ يبرا ارايه شده است. ١٢در شكل 
 سه سطح در را يشرفتيپ) ٢SRAT( يشيآزما گروه در يروانشناخت

 نيا. شد اجرا T يهمبستگ آزمون »است؟ كرده جاديا نظر مد فاكتور
  :داد دست به را ريز جينتا آزمون

  )t(4)=6.82, P=.002<.05: (يكل اضطراب  •
  )t(4)=4.91, P=.039<.05: (يكل يافسردگ  •
  )t(4)=3.19, P=.049<.05: (يكل خشم  •

 اضطراب، سطح در يتوجه قابل تفاوت كه است نيا گر نشان همه كه
 ربات حضور با درمان از پس و شيپ نيب كودكان خشم و يافسردگ

 در را يجينتا نيچن گواه گروه يبرا محاسبات نيهم تكرار. دارد وجود
  :برداشت
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  )t(4)=-.22, p=.83>.05: (يكل اضطراب  •
  )t(4)=.38, p=.71>.05: (يكل يافسردگ  •
  )t(4)=-.84, p=.46>.05: (يكل خشم  •

 نشان شده شيآزما يفاكتورها در را يمعنادار رفت شيپ گونه چيه كه
 كه گفت توان يم آشكارا ،يعدد يها افتهي به توجه با. دهند ينم

 در تواند يم روانشناس اريدست عنوان به ياجتماع ربات كي از استفاده
 يافسردگ خشم، يها فاكتور جا نيا در( كودكان يروان مشكلات بهبود

  .]٣شود [ واقع موثر) سرطان به مبتلا كودكان اضطراب و

  
  ]٣[.ها نمونه وخشم ،يافسردگ اضطراب، يكل سطوح سهيمقا -١١ شكل

  

  
 يشيآزما يها نمونه در فاكتورها يكل سطوح انيم سهيمقا -١٢ شكل

  ]٣[.)درصد( ها جلسه از پس و شيپ
  

  يريگ جهينت - ٧
 آور اضطراب و دردناك يدرمان يها نديفرآ شامل سرطان درمان

 نيا. روند يم شمار به مارانيب در سترسيد جاديا ياصل منبع كه است
 كودكان يرو بر تر قيعم يريتاث يروانشناخت نظر از توانند يم ندهايفرآ

 و خون ي نمونه گرفتن ،يدرمان يميش قاتيتزر]. ١٩[ باشند داشته
 به مارانيب كه هستند ييزا استرس عوامل جمله از ينخاع يها شيآزما

 درمان، يجانب اثرات ن،يا بر علاوه. هستند روبرو ها آن با مكرر صورت
 از ياريبس در ييتوانا عدم و يخستگ ِاشتها، كاهش مو، زشير چون هم

 كه است آشكار نيبنابرا. دهند يم شيافزا را سترسيد زانيم اعمال،
 را آن ي كننده ناتوان راتيتاث و سترسيد بتواند كه يروش يجستجو

  .رسد يم نظر به درمان در يضرور يامر بخشد، بهبود
 به سترسيد درمان در تاكنون كه يروانشاخت يها روش يتمام
 و زميپنوتيه ،يشناخت - يدرمان يها مداخله چون هم اند، شده كاربرده
 روش. اند بوده موثر عارضه نيا سطح كاهش در يهمگ ،يبخش آرامش

 و نينو ييالگو عنوان به نكهيا بر علاوه زين پژوهش نيا يشنهاديپ

اريانحراف مع  گروه فاكتور نهيكم نهيشيب نيانگيم

   ش آزمون)ي(پ ياضطراب كل ٩/١ ٤٩/٢ ٢٣/٢ ٢٢٧/٠
  
  
 يدرمان

 (پس آزمون) ياضطراب كل ٦٩/١ ١٨/٢ ٨٩/١ ٢٠٣/٠

ش آزمون)ي(پ يكل يافسردگ ٢٦/١ ٤٨/١ ٣٥/١ ٠٩٣/٠

 (پس آزمون) يكل يافسردگ ٠٧/١ ٢٦/١ ٠٠/١ ٠٧٨/٠

 ش آزمون)ي(پ يخشم كل ١٠/٢ ٤١/٣ ٧٣/٢ ٥٤٦/٠

 (پس آزمون) يخشم كل ٩٧/١ ٨٢/٢ ٣١/٢ ٣١٣/٠

   ش آزمون)ي(پ ياضطراب كل ٠٥/٢ ١٠/٣ ٣٦/٢ ٤٤٠/٠
  
  
 گواه

 (پس آزمون) ياضطراب كل ٠٠/٢ ٠٥/٣ ٣٨/٢ ٤٢٥/٠

ش آزمون)ي(پ يكل يافسردگ ١١/١ ٥٩/١ ٣١/١ ١٩٥/٠

 (پس آزمون) يكل يافسردگ ٠٤/١ ٥٢/١ ٣٠/١ ١٨٠/٠

 ش آزمون)ي(پ يخشم كل ٩٥/١ ١٨/٣ ٦٠/٢ ٥٤٠/٠

 (پس آزمون) يخشم كل ٦٧/٢ ٠٠/٣ ٨٢/٢ ١٦١/٠
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 درمان در تواند يم نوظهور يها يفنآور از استفاده با مستقل
 صورت به نيهمچن شود، واقع ديمف سترسيد از يمشخص يفاكتورها

 در كودكان ليتخ ي قوه كيتحر ،يارتباط بازده بالابردن يبرا يعامل
  .است استفاده قابل ها آن ييپاسخگو شيافزا و يريادگي نديفرآ

 جينتا زين و ها جلسه نيح در گرفته صورت مشاهدات به توجه با
 با ياجتماع ربات كي از استفاده كه گرفت جهينت توان يم يعدد
 در كودكان يهمكار بالابردن در تواند يم گوناگون يارتباط يها ييتوانا

 موثر آنان تر شيب ييپاسخگو يبرا يبخش زهيانگ و يروانشاخت درمان
 ربات كي از استفاده كه داد نشان پژوهش نيا ن،يچن هم. باشد

 آموزش زين و شان يماريب مورد در كودكان آموزش در ياجتماع
  .باشد داشته يتوجه رقابليتاث سترسيد با مقابله يروشها

  پژوهش يها تيمحدود - ٨
از  سرطان به مبتلا كودكان با ارتباط و ها نمونه تعداد تيمحدو

 و يسلامت تيوضع بودن ينيب شيپ رقابليغ .مهمترين چالش هاست
 خارج دست از را يدرمان يها جلسه بيترت و نظم كنترل ها، آن درمان

 يبرا كودكان نيا از ياديز تعداد انيم يهماهنگ نيچن هم. كنديم
 مارستانيب مختلف يها بخش از و مارستانيب به منزل از( آمد و رفت

 اي ديسف يها گلبول سطح اگر. بود دشوار يموارد در) آزمايش مكان به
 يم تر نييپا يحد از) ٢WBC و ١CBC يها  شيآزما( ها آن قرمز
 يماريب كودكان از يكي اگر. نداشتند را ها جلسه در شركت امكان آمد،
 خوردن سرما از اجتناب يبرا گرفت، يم يسرماخوردگ چون يا ساده

 ياورژانس يموارد گاه. ابدي حضور جلسه در تواست ينم كودكان، ريسا
 باعث مشكلات نيا ي همه كل در و آمد يم شيپ ها آن از يبرخ يبرا

 يهمكار به دعوت كه يمورد ٥٠ حدود انيم از پروژه يابتدا در كه شد
 جلسات نيا در منظم تا دادند تيرضا ازآنها تن ١٠ نيوالد تنها ،شدند

 ميوخ چون  يليدلا به بنا زين تن ١٠ نيهم انيم ازو . كنند شركت
 يبرا ليتما عدم مارستان،يب طيمح از يخستگ ،يسلامت وضع شدن

  . كردند شركت بطور منظم درجلسات تن ٦ تنها مارستان،يب به بازگشت
  

  يسپاسگزار - ٩
 تيحما صندوق نخبگان، يمل اديبن يمعنو و يماد يها تيازحما

 محك مارستانيب نيمسئولكاركنان و  يهمكار و كشور، پژوهشگران از
  .شود يم يسپاسگزار پژوهش دوران يط در كودكان يطب مركز و
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