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Abstract
Objective: The present study evaluates the effects
of cognitive rehabilitation on remediation of
recognition of emotional states in children with
high-functioning autism disorder. Method: In this
single-subject design study, 4 children with highfunctioning autism participated with an intact
sampling method, and receive 14 sessions of
cognitive rehabilitation. Benton Face Recognition
Test was administered in 6 series of time (2 week
and immediately before intervention, after 4th, 10th
and 14th session and 2 week after intervention as
follow up). Data analysis was performed by visual
analysis, and effect size was computed
subsequently. Results: The results showed that the
subjects' performance improved significantly. As
well, the effect of the training program was
effective in distinguishing emotional states.
Conclusion: This study showed that short-term
intensive training could be helpful in remediation
emotional states distinguishing ability in children
with autism. This study supports the efficacy of
“Persia Program” in improving the emotional states
distinguishing skills in these children.
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چكيده
بهر

وانبشیه نهخای

 بررسه ارربشیه،  هدف این مطالعه:هدف

رمیم یشیص حهات هیاهاد ر دو دهاد اراخ ایه تی ا یاهم بها
 این مطالع از نوع طرحهاخ کآزمو ن است: روش.عملکر بات است
 دو ک اراخ ا یام با عملکر بات ب عخواد نمونه بها اسه ها ز از4 د
 جلاه44 ، دهو ک4  ههر.روش نمون گیرخ ر س رس ان شاب ندند
،  مرحله6  ارزیاب هها ر.انهرا خ وانبشی نخای را ریافت در ند
، و هه بعد یعخ قبل از نروع رماد،و هه پیش از نروع رماد
 یک روز بعهد از پایهاد، بعد از ز جلا رماد،بعد از پخچ جلا رماد
رماد و ر نهایت مرحل پیگیرخ (چههار هه ه بعهد از پایهاد رمهاد
 ابزار مور اسه ها ز ر پههوهش حا هر ناهش اشهتح نهد.اناام ند
 جههت ازیه و لیهل ا زهها از روش. بازنخاس چهر بخ هود بهو
 ن ایج مطالع نیاد ا: يافتهها.لیل بصرخ و انداز ارر اس ها ز ند
د عملکر آزمو ن هاخ مطالعه ر آزمهود بازنخاسه چههر بخ هود
 همچخین انداز ارر نیاد ا د این برنامه آموزنه.بهبو یاف است
 این پههوهش: نتيجهگيري.بر یشیص حات هیاان مورر بو ز است
نیاد ا د با اس ها ز از روشههاخ آمهوزش دو هاز مهد م مردهز و
 دو داد اراخ ا یام موفق ب امکاد هرمیم وانهای یهشیص،فیر ز
 ن ایج ایهن پههوهش از قابلیهت برنامه پرنهیا بهر.حات هیااد ندند
رمیم میکت یشیص حات هیااد ر دو داد ا یام بها عملکهر
 مههار ههاخ یهشیص، بات حمایت م دخهد و پها از اناهام مدایله
.حات هیااد ب ن و بارزخ ر این دو داد بهبو یاف است
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مقدمه
رک و یشیص حات هاخ هیاان یگهراد یهک
عامل مهم ر ار باطا اج ماع لق مه نهو و به
لیل اهمیت ظاهرا چهرزاخ هیاانها ر برقهرارخ
روابط اج ماع  ،طبیع ها نقهص ر ایهن وانمخهدخ به
نههد بههر دیهیههت ار بهها ههها ارههر مه گههرار (فههراد،
براناود ،دیخگ . 2144 ،یک از ای تت ده ر آد
رک و ابراز حهات هیاهان و یهشیص جلهوزههاخ
هیاان با داس همراز اسهت و به بهن آد عامهل و
رف ار اج ماع نان از آد مطلوب نیاهت ،ایه تت
طیف ا یام است (نا  . 2141 ،ایه تی ا یاهم یهک
ای تی عصب – ول است د بوسیل نقهص دیهه
ر عامت اج ماع  ،میکت زبان  ،ار باط و رف هار
دلیی اخ اعم از الگوهاخ رف ارخ ،عتیق و فعالیتههاخ
م دو عریف م نو (انامهن روانززنهک آمریکها،4
2111؛ ایگا و ناپیرو . 2113 ،نبو مهار ر ابراز
و یههشیص حههات هیاههان نیههز از برجاهه ههرین
میشصا این دو داد است و اح مات یک از اشهل -
رین موانن ر برقرارخ یک رابط شمیمان با سهایرین
و ایاهها روابههط اج مههاع لق ه م ه نههو (فوناههکا،
سان وس و باس ار -روست . 2112 ،طبق ن ایج حاشل
از اناام مطالعا موجهو  ،افهرا اراخ طیهف ایه تی
ا یام ر نخاسای هیاانا از طریهق حهات چههرز،
نواخ گه ار ،زباد بهدد (بهارود-دهوهن ،وهیهلورایهت،
اسزونگ ،اسهکاهیل و توسهود2114 ،؛ بریگهر ،ریهه ،
روگههو و اسهه ودماد 2116 ،و همچخههین ر رک
موقعیتهاخ اج ماع ده نیازمخهد برقهرارخ اناهاام
میاد نیان هاخ هیاان ر زمیخ هاخ مش لف ها خد،
میکل ارند (دلین ،جونز ،اسچول ز ،والکمار و دهوهن،
2112؛ گوتد ،بارود-دهوهن و گهوتد . 2112 ،سهایر
پهوهیگراد مع قد هاه خد ده افهرا قهرار گرف ه ر
طیف ایه تی ا یاهم ،ر یهشیص حهات هیاهان
مانخد پرییان  ،رس و غم ،ب لیل اج خاب از وج به
چیم ،با میکل روب رو ها خد (آنوین ،بارود-دهوهن،
وهیلورایهت ،اوریهور اد و بوللمهورخ2112 ،؛ پلههرخ،
6
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ساسههود ،ریزنیههک ،پههاوی ،گولههدماد و پیههود. 2114 ،
باوجو میکت افرا اراخ ای تی ا یام و بها وجه
2
ب وجو وانای هاخ مربو ب مهار هاخ سازمانده
افرا اراخ ا یام (بارود-دوهن ، 2116 ،اگر هیاانا
ب شور سازماد یاف جهت آموزش ب افهرا ا یاهم
ارای نو  ،اح مای ایند مهار هاخ باتخ سازمانده
ب ه افههرا ا یاههم جهههت یهها گیرخ یههشیص حههات
هیاانا دمک دخد ،قویهت یواههد یافهت .ا زههاخ
حاشل از پهوهشهاخ نوین حهاد از افهزایش دهاربر
کخولوژخ دامزیو ر ب مخظور آمهوزش و رمهاد افهرا
اراخ طیف ای تی ا یام ب لیل عامل راحت ر ایهن
افرا با دامزیو ر است (گوتد ،بارود-دوهن ،چزمهاد و
گرانانههدر2112 ،؛ انادهها ،ولههف ،دتیمههاد ،دو،یخههگ،
دودبورد ،هرلیه  ،براود ،اس اهل ،دیاهر و اسهچول ز،
. 2141
سههیلور و اودهها ( 2114بهها اسهه ها ز از برنامهه
دامزیو رخ ب نام آموزش هخدز هیاان  3به آمهوزش
پیشبیخه و یهشیص حهات هیاهان ر نوجوانهاد
طیف ای تی ا یام پر ای خد .این مطالعه ر م هیط
مدرس و ر طهوی  2هه ه ر مهور نوجوانهاد اراخ
ای تت طیف ا یام اجرا ند .پهوهیگراد ریاف خهد
د وانای نردت دخخدگاد ر نخاسهای هیاانها ر
اس ه اد و صههاویر دههار ون بهبههو یاف ه اسههت امهها
همچخههاد ر یههشیص حههات هیاههان موجههو ر
صاویر واقع نا واد بو ند.
تداوا ،گهوتد ،بهارود-دهوهن و میلهز ( 2112ر
مطالع اخ ب بررس ارربشی برنام دامزیو رخ ذهن-
یوان (راهخمهاخ عامهل بها هیاانها بهر روخ افهرا
اراخ طیف ای تی ا یاهم پر ای خهد .ن هایج مطالعه
نیاد ا د ر مام افرا مور آمهوزش قهرار گرف ه ،
وانای یشیص حات هیاانا افزایش یاف ه اسهت.
گزارشهاخ  46والد بیهانگر نهروع مردهز بییه ر بهر
چهههرزهههاخ یگههراد وسههط دو دههاد آنههها بههو .
گوتد،آنههوین ،گرنههدر ،مکلیخ ههوک ،دیههت ،لیگههت و
بههارود-دههوهن ( 2112به بررسه ارربشیه برنامه
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ا یام عملکر بات ارربشی مثبت ار یا ن ؟

ان قای هخهدز پر ای خهد .ر ایهن برنامه  ،ماموعه اخ
انیمییههخ جهههت افههزایش رک هیاههاد ر دو دههاد
طیف ای تی ا یام طراح ندز است .گروز آزمهایش
نامل  21دو ک اراخ ای تت طیف ا یام بو (بها
سخین  4ا  2سای د برنام ان قای هخهدز را ههر روز
ب مد  4هه ه میهاهدز مه در نهد .گهروز مدایله
بهبو قابل وجه ناهبت به گهروز دخ هری ر مهام
سطوح نیاد ا ند .ن ایج ایهن مطالعه نیهاد ا ده
اس ها ز از برنام ان قای هخدز باعث بهبو قابهل وجه
یشیص حات هیاهاد ر دو دهاد اراخ ایه تت
طیف ا یام مه نهو  .ریهاد و چهاراگین ( 2141به
آموزش یشیص حات هیااد بها مردهز بهر مولهه
حات چهرز بر روخ دو داد ا یام پر ای خد .آموزش
بهر روخ گهروزههاخ دههوچک ر امخه سهخ  4هها 2
سالگ اجرا ند .ن ایج نیاد هخدز بهبهو قابهل وجه
گروز آزمایی (با نمون  21نهرخ و میهانگین سهخ 2
سای و  3ماز نابت به گهروز دخ هری (بها نمونه 41
نهرخ ،میانگین سخ  41سای و  2ماز بهو  .نهواهدخ
از بری عمیمهها بهراخ یهشیص حهات هیاهاد و
بهبو خ بعد از پیگیرخ وجو ار .
هادخود ر ایههراد مطالعه اخ معطههوف به بررسه
آموزش یشیص حهات هیاهان به دو دهاد اراخ
ا یام شور نگرف است ،ر حهال ده بها وجه به
اهمیههت یههشیص حههات هیاانهها ر عههامت
اج مههاع و ار باطهها و میههکت یههشیص حههات
هیاانا ر افهرا اراخ طیهف ایه تی ا یاهم ،لهزوم
وانبشی ر این زمیخ احااس م نو  .با وجه به
ایخک د زباد و فرهخهگ نقهش اساسه ر یهشیص
حات عهاطه یگهراد ار  ،امها بها وجهو مطالعها
یارج اناام ندز ر زمیخ رمیم نها وان یهشیص
حات هیاانا با اس ها ز از وانبشی نخای  ،لزوم
بررس ارر بشیه ابهزار بهوم ر ایهن زمیخه مطهرح
م نو  .سوای اشل مطالع حا ر این اسهت ده آیها
3
برنام وانبشی هیاان و عامت اج ماع ا یاهم
بر وانای رک حات عاظه دو داد اراخ ای تی

مواد و روش
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پهوهش حا ر از طرحهاخ کآزمو ن است.
الگوخ طرح ر پهوهش حا ر بر اساس نما هاخ
قرار ا خ ب شور O1 O2 X O3 X O4 X O5 O6 :
م باند .ر این طرح  O1و  O2یط پای اوی و وم و
ارزیاب پیش از ارا ،م غیر ما قل ها خد .میاهد
 O1و هه قبل از نروع مدایل و  O2یک روز قبل
از نروع مدایل اناام گرفت X .مربو ب اجراخ
مدایل است د بطور م وسط  44جلا طوی دیید.
 O3ارزیاب پخچ جلا بعد از مدایل  O4 ،ارزیاب بعد
از ز جلا مدایل و  O5ارزیاب پا از ا مام مدایل
است .پا از آیرین جلا آموزش و چهار هه پا
از آیرین جلا آموزش میاهدز ب عخواد پیگیرخ یا
مرحل  O6شور پریرفت.
جامع آمارخ پهوهش ،دلی دو دهاد اراخ ا یاهم
با عملکهر بهاتی هاه خد ده ر سهای  4324بهراخ
رماد ب مردز رماد و وانبشی ب آرا مراجع دهر ز
بو ند .یشیص ا یام ر این مردز براساس متکهاخ
 2111( DSM_IV_TRو پرسیههخام گههارس (4221
شور گرفت و بطور جداگان ب أیید سهتدهم یهک
روادنخاس بالیخ و یهک روادپزنهک دو دهاد اناهام
نهد .جههت ان شهاب نمونه اراخ اح مهای ا یاهم بهها
عملکههر بههات ،از پرسیههخام سههخاش امخهه ا یاههم
(( 4ASSQاهلر ،گیلبهر و لورنها ویخهگ 4222 ،ده
پرسیخام مع برخ براخ ان شاب ا یام با عملکهر بهات
است ر مور مام نمون ههاخ ا یاهم اسه ها ز نهد و
دو دان د نمهر دله آنهها  ( 22ر شهور کمیهل
ندد وسط رمانگراد و  ( 42ر شور کمیل ندد
وسط والدین باند ،ب عخواد ا یام بها عملکهر بهات
ان شاب م نوند .نمونه پههوهش بها اسه ها ز از روش
نمون گیرخ ر سه رس اناهام پهریرفت .ر نهایهت 4
دو ک اراخ ا یام با عملکر سطح بات ر بازز سهخ
 2-6از مردز ب آرا ان شاب نهدند .آزمهو ن ههاخ ایهن
مطالع  ،برنام مدایل اخ پرنیا را ب مد  44جلا
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(یک روز ر میاد و س بار ر هه

است این برنام وانای هاخ هیاان و حات ذهخ
دو داد اراخ ا یام را ب شور طبق بخدخ ندز
قویت م دخد.

ریافت در ند.

شرکتکنندگان :اولین دو ک ،پارخ  2سال و
 4ماه است .آزمو ن ر  1سالگ چار ا یام ندز
است .رف ار غیر عا خ ،عتیق م دو  ،ماس چیم
م دو و میکل ر عامت اج ماع از ویهگ هاخ
بارز این دو ک است .نمر آزمو ن ر پرسیخام
 ASSQبرابر  22بو .
ومین دو ک ،پارخ  2سای و  6ماه است.
آزمو ن ر  4سالگ چار ا یام ندز است .رف ار
غیرعا خ ،ا طراب بات ،چک در د مداوم ما ر ،ب -
قرارخ ر جلاا رمان  ،عتیق م دو و میکل ر
عامت اج ماع از ویهگ هاخ بارز این دو ک است.
نمر آزمو ن ر پرسیخام  ASSQبرابر  22بو .
سومین دو ک ،پارخ  2سال است .آزمو ن ر 6
سالگ چار ا یام ندز است .رف ار غیرعا خ ،ماس
چیم عیف ،ب قرارخ ر جلاا آموزن  ،میکل
ر نروع در د ار با  ،عتیق م دو و میکل ر
عامت اج ماع از ویهگ هاخ بارز این دو ک است.
نمر آزمو ن ر پرسیخام  ASSQبرابر  22بو .
چهارمین دو ک ،پارخ  2سال و  2ماه است.
آزمو ن ر  3.1سالگ چار ا یام ندز است .رف ار
غیرعا خ ،عف ر ماس چیم  ،عتیق و
فعالیتهاخ م دو و میکل ر عامت اج ماع از
ر
ویهگ هاخ بارز با دو ک است .نمر آزمو ن
پرسیخام  ASSQبرابر با  33بو .

اصول اولية برنامة پرشيا

تمرينات برنامة پرشيا
 .4ماموع کالیف رج بخدخ ند یشیص
حات هیاان شور  :ر این کلیف ،حات هیاان
پای ب شور رج بخدخ ند از حات هیاان بات
ا دم ب فر ارا ،م نو .
 .2ماموع کالیف رج بخدخ ند پییگوی
پاسخهاخ هیاان ب حوا ث و موقعیتها :ر این
مور  ،دو ک باید حات عاطه نشص سوم را ر
مواجه با صاویر پییگوی دخد.
 .3ماموع کالیف رج بخدخ ند شمین
و عیتهاخ هیاان یگراد بهر اساس پ بهر د ب
هکر و باور یگراد.

برنامة توانبخشي:
برنامة پرشيا :توانبخشي هيجان و تعامالت اجتماعي
براي کودکان داراي اتيسم

این برنام بوم بو ز و وسط ناا (4321
طراح و وسط مردز پهوهی علوم اعصاب نخای
رف ار سای ندز است .دارای این برنام ر
مطالع اخ بر روخ نخایت اج ماع دو داد اراخ
ا یام با عملکر بات بررس گر ید و ن ایج مطالع
نیاد ا د این برنام بر مهار هاخ نخایت
اج ماع (ذهنیوان دو داد اراخ ا یام مؤرر
8

Downloaded from joec.ir at 12:01 +0330 on Thursday January 28th 2021

 .4کالیف ب شور سلال مرا ب سازمادبخدخ
ندزاند و بر اساس پاسخ داربر ب دریج و ر ط
جلاا ب دریج سطح نوارخ آد افزایش م یابد.
 .2اناام ش یح کلیف ،پا اش فورخ (ژ ون
ربریواهد انت و ب دریج پا اشها با وقه
طوتن رخ ارا ،م نوند .ر شور ارا ،پاسخ
ش یح ،فیدبک بیخای و نخوای ارا ،م نو و ر
شور ارا ،پاسخ غلط ب فر  ،غلط بو د پاسخ گونز
م نو ا وبارز از بین گزیخ ها پاسخ ش یح را
ان شاب دخد.
 .3کالیف مب خ بر ابعا مش لف هیااد و
نخایت اج ماع طراح ندز است.
 .4کالیف لر بشش بو ز و انگیز فر را براخ
اجرا قویت م دخد.
 .1کالیف م واند ا رسیدد فر ب سطح مطلوب
کرار نو .
 .6صمیم پییرفت برنام  ،مب خ بر دارای فر
است و حضور رمانگر براخ ار قاء سطح کلیف مور
نیاز است.
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 .4ماموع کالیف رج بخدخ ند شمین حالت
ذهخ یگراد از روخ صاویر مربو ب حالتهاخ و
چیم.
 .1ماموع کالیف رج بخدخ ند شمین حالت
ذهخ یگراد از روخ فیلم.
 .6ماموع کالیف رج بخدخ ند دمیک
اس ریپ ( صاویر پیت سر هم د یک اس اد و یا
جریاد را نرح م هد براخ بهبو رک لطیه .
 .2ماموعهه کههالیف رجهه بخههدخ نههد رک
اس ادهاخ باور داذب.

 .2آزمون بازشناسي چهرة بنتون:

این آزمود می مل بر  22چهر هیاان م هاو از
افرا مش لف است .بدین ر یب د براخ هر حالت
هیاان نا خ ،غم ،ییم و رس 2 ،صویر م هاو از
افرا مش لف وجو ار د دو ک باید از بین چهار
گزیخ نا خ ،غم ،ییم و رس گزیخ م خاسب با
صویر را ان شاب نماید .مام چهرزها ب شور دامل
از نماخ جلو ب فر ارا ،م نو و از وخ یواس م -
نو ا حالت هیاان م خاسب با چهر هدف را از بین
آدها ان شاب نماید .براخ بررس روای م وای
گوی ها ر ای یار م شصصاد این حیط قرار گرفت و
از آدها یواس ند میشص دخخد د آیا گوی ها
شهت مور نظر را اندازز م گیرند یا ییر .ب این
وسیل آزمود ب ل اظ روای شورخ ( ر این نوع روای
ب ویهگ هاخ ظاهرخ آزمود مانخد دلما و جمت
آد ،شور ظاهرخ ،قابل پریرش و قابل رک بو د
براخ آزمو ن پر ای م نو و روای مخطق د
نکل پیچیدز رخ از روای شورخ است ،ب شور
قیق عریف و اجزاء یکیل هخدز آد میشص
م نو  .ر ا ام  ،براخ هر یک از اجزا سؤایهاخ
مخطق طرح م گر  ،ب طورخ د دلی بششهاخ
حیط مور انداززگیرخ را پونش هخد .پایای آزمود
نیز از طریق آلهاخ درونباخ و و نیم در د م اسب
ند .ن ایج لیلها نیاد ا د ریب پایای دل
ماموع د بر پای آلهاخ درونباخ برآور گر ید ،برابر
 %22بو ز و همبا گ بین و نیم زیرمقیاسهاخ
نا خ ،غم ،رس و ییم ب ر یب  ./21 ،./22 ،./24و
 ./12بو ؛ د مام همبا گ ها ر سطح  ./11معخ
ار بو ند .جهت ازی لیل ا زها از روش لیل

ابزار تحقيق
 .1پرسشنامة سنجش دامنة اتيسم ( :)ASSQاین
پرسیخام وسط اهلر ،گیلبر و لورنا ویخگ (4222
طراح ندز است و اراخ  23گوی است د وسط
والدین یا معلمین کمیل م نو  .براخ هر گوی  ،نمر
 1-2ر نظر گرف م نو  .دو دان د نمر دل
آنها  ( 22ر شور کمیل ندد وسط معلماد و 42
( ر شور کمیل ندد وسط والدین باند ،ب
عخواد ا یام با عملکر بات ان شاب م نوند .این
پرسیخام  ،میکت افرا اراخ ا یام ر س حوز
عامل اج ماع  ،أییر ر زباد و گه ار و میکت
رف ارخ و بازخهاخ سمبولیک غیرعا خ را م سخاد
د وسط والدین یا مراقبین دو د د اراخ عتیم
آسزرگر یا یگر ای تت طیف ا یام است ،کمیل
م نو  .هر سوای پرسیخام اراخ س گزیخ است:
براخ گزیخ ییر ،نمر شهر ،گزیخ ا حدخ ،بدین
معخ د دو ک ب مقدار یهیف اراخ عتیم است،
نمر یک و براخ گزیخ بل  ،نمر و مخظور یواهد ند.
این پرسیخام ر ایل دیور وسط داس چ
( 4321هخااریاب ندز است .براخ برآور روای
همگرای پرسیخام ، ASSQهمبا گ آد با و
پرسیخام را ر و  CSI-4م اسب ند د ر گروز
والدین ،ریب همبا گ پرسیخام  ASSQو را ر،
( 1/241و ر گروز والدین ،پرسیخام ،CSI-4 ASSQ
( 1/426و ر گروز معلماد ،ریب همبا گ ASSQ
9
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و را ر ، 1/421( ،ر گروز معلماد ،پرسیخام  ASSQو
 1/444( CSI-4بدست آمد و معخا ار بو  .ریب
آلهاخ درونباخ بدست آمدز ر گروز والدین و معلماد
دو داد عا خ و طیف ا یام نیاد م هد د گوی -
هاخ  ASSQبراخ غربالگرخ دو داد ا یام با عملکر
بات مخاسب است (داس چ . 4321،
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بصهرخ و انهداز ارهر (بها اس هها ز از روش "میهانگیهن
داهش از یط پای اس ها ز ند.

چهار دو ک اراخ ای تی ا یام ر آزمود بازنخاسه
حات هیاان نا خ ،غم ،رس و ییم ،قبل و بعد از
رماد آور ز ندز است.

نتايج
ر نمهو ار  4رونهد غییر یشیص حهات هیااد

نمودار  :1روند تشخيص حاالت هيجان

11
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پیگیری

مداخله

خط پایه
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با وج ب نمو ار  ، 4وانای هر چهار آزمو ن ر
یشیص حات هیاان نا خ ،غم ،ییم و رس ر
مرحل پا از رماد و پیگیرخ نابت ب مرحل پیش
از رماد (یط پای اوی و وم  ،روند شعو خ ان و

جدول  . 1نتايج اندازه اثر گروه آزمايش در مراحل پايان درمان و پيگيري
مرحل

آزمو ن
آزمو ن اوی
آزمو ن

وم

آزمو ن سوم
آزمو ن چهارم

بازنخاس حالت

بازنخاس حالت

هیاان نا خ

هیاان غم

بازنخاس حالت
هیاان

رس

بازنخاس حالت
هیاان ییم

مرحل پایاد رماد

%411

%411

%411

%411

مرحل پیگیرخ

%66

%411

%411

%411

مرحل پایاد رماد

%411

%411

%66

%411

مرحل پیگیرخ

%411

%411

%66

%411

مرحل پایاد رماد

%24

%24

%411

%411

مرحل پیگیرخ

%24

%411

%411

%411

مرحل پایاد رماد

%11

%411

%21

%411

مرحل پیگیرخ

%11

%411

%21

%61

هیاان نا خ ،غم ،رس و ییم پایین بو  ،اما بعد از
جلاا رماد و ا مرحل پیگیرخ افزایش پیهدا دهر ز
است.
این پهوهش هم راس ا با مطالعا سهیلور و اودها
( ، 2114تداوا و همکاراد ( ، 2112گوتد و همکاراد
( 2112و ریههاد و چههاراگین ( 2141ربههار آمههوزش
یههشیص حههات هیاههان بهها هههدف بهبههو وانههای
یههشیص حههات هیاههان دو دههاد اراخ ا یاههم بهها
عملکر بات است.
ر این پهوهش بها وجه به وانهای سهازمانده
باتخ دو دهاد اراخ ا یاهم (بهارود-دهوهن، 2116 ،
برنام ههاخ آموزنه به گونه اخ خظهیم گر یهد ده
فراهم دخخدز نیوزاخ مخظم و سازمادیاف بهراخ افهرا
اراخ ای ه تت طیههف ا یاههم ر یههشیص حههات
هیاان ر شور است ،ب گون اخ د برنام آموزن
یشیص حات هیاان ر چهار سهطح طبقه بخهدخ
ند ا دو داد اراخ ا یام با وج به وانهای بهاتخ
طبق بخهدخ ب وانخهد هیاانها را به شهور مهخظم و
سازمادیاف فرا بگیرند .ر سطح اوی ،آمهوزش نهامل
یشیص حهات هیاهان شهور از صهاویر واقعه ،

بحث و نتيجهگيري
از آناا ،ده یهشیص حهات هیاهان مش لهف،
عامل مهم ر ار باطا اج ماع لق م نو (فهراد
و همکاراد 2144 ،نا وان ر یشیص حات هیااد
بر عامت اج ماع دو داد اراخ ا یام ر عامت
اج ماع ارر م گرار (فوناکا و همکاراد . 2112 ،بها
وج ب این امر و نبو برنام رمان مخاسهب ر ایهن
زمیخ ر ایراد ،این مطالع با هدف بررسه ارربشیه
برنام رمان پرنیا بر وانای یشیص حات هیااد
دو داد اراخ ا یام با عملکر بات اناام گرفت .هدف
عمد این مطالعه  ،هرمیم وانهای یهشیص حهات
هیااد ر فرایخد ارا ،برنام هاخ مدایل اخ مخاسهب و
مور نیاز ب دو داد اراخ ا یام بو  .براساس یاف ه -
هاخ این مطالع  ،این برنام مخار ب افهزایش مههار -
هاخ یشیص حالت هیاان نا خ ،غم ،رس و ییم
ر  4دهههو ک اراخ ا یاهههم بههها عملکهههر بهههاتخ
نردتدخخدز ر پهوهش نهدز اسهت .بررسه مههار
یشیص حات هیاان نها خ ،غهم ،هرس و ییهم
دو داد ر این پهوهش نیاد ا ده پهیش از نهروع
مدایل ر مرحل یط پای  ،نمهرا یهشیص حهات
11
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عتوز بر افزایش راز عملکر  ،ناهد غییر روند
پییرفت (روند شعو خ نیز م بانیم.
ر جههدوی  ، 4انههداز ارههر ر آزمههو ن هههاخ گههروز
آزمایش ر مراحل پایاد رماد و پیگیهرخ نیهاد ا ز
ندز است.
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سطح وم آموزش نهامل یهشیص حهات هیاهان
شور از صاویر دار ون  ،سطح سهوم آمهوزش نهامل
پییگوی پاسخهاخ هیاان نشص سوم ب حهوا ث و
موقعیههتههها ،سههطح چهههارم آمههوزش نههامل شمههین
و عیتهاخ هیاان یگراد بر اسهاس په بهر د به
هکر و باور یگراد بو .
همادگون د مطالعا قبله نیهز نیهاد ا زانهد،
اس ها ز از نرم افهزارخ ده ر ایهن مطالعه نیهز از آد
جهت آموزش هیاانا اس ها ز ند ،ب تیله چهود
قابل پیشبیخ بو د ،با ربا بو د و نبو یواس هاخ
اج مههاع اس ه رسآور ر م ههیط دههامزیو ر (ویلیههامز،
ورایت ،داتگاد و دوگتد ، 2112 ،الط دهاربراد بهر
روخ سرعت و سطح رک یو (پهاوی ، 4226 ،کهرار
موا آموزن ر م یط دامزیو ر جهت رسیدد فر ب
الط ر موا آموزنه (ویلیهام و همکهاراد، 2112 ،
حهظ عتیق و انگیزز دو دهاد اراخ ایه تت طیهف
ا یام از طریق ان شاب پا اشهاخ مش لف دهامیزو رخ
(مورخ ،چخگ ،مکگراث و پوی 2112 ،جهت آموزش
حات هیاان ب دو داد اراخ ا یام مورر است ده
همین امر را م واد از جمل تیهل مهورر بهو د ایهن
برنام ه آموزن ه برنههمر  .ر نههرم افههزار دههامزیو رخ
طراح ندز ر این پهوهش سع ند ا با اسه ها ز از
برنام هاخ دامزیو رخ طراح ندز براخ انواع کهالیف
یشیص حات هیاان چهرزهاخ واقع و مصهخوع
اس ها ز نو ا دو داد ا یام ،عامهل راحهت هرخ بها
دههامزیو ر برقههرار دههر ز و مههوقعی مخاسههب جهههت
یا گیرخ یشیص حات هیاان فراهم گر .
از تیل یگر بهبو یشیص حهات هیاهان ر
افرا اراخ ا یاهم ،ارایه مریخها بهو ده نیازمخهد
مردز بیی ر بر ناحی چیم ب هخگام نگهاز دهر د به
شور بو  .ن ایج مطالعا بیانگر این مطلب اسهت ده
راهبر هاخ ثبیت بیخای هخگام نگاز در د ب شهور
ر افرا اراخ ا یام هاو قابل متحظه اخ بها افهرا
غیرا یام ار (دلین و همکاراد . 2112 ،بطهورخده
دلین و همکاراد ( 2112عقیب چیم افرا ا یاهم

يادداشتها
1) American Psychiatric Association
2) Systemizing
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را ر موقعیههتهههاخ واقعه عههامت اج مههاع مههور
بررس قرار ا ند و ریاف خد د افرا اراخ ا یاهم ر
زماد وج ب شور یک فر  ،ر مقایا بها چیهم از
نظر زمان و برابر بیی ر ب ناحی ههاد وجه مه -
دخخد ،ر حال د افهرا اراخ رنهد عها خ به ناحیه
چیم س برابر بیی ر از ناحی ههاد زمهاد ای صها
م هخهد .ایهن امهر سهبب از سهت رفه ن اطتعها
هیاههان جهههت بازنخاس ه ش ه یح حههات هیاههان
شور یگراد ر گروز دو داد اراخ ا یام م نهو .
ر این مطالع تش ند ا راهبر هاخ ثبیت بیخهای
ر دو داد ا یام غییر ا ز نو  ،بطورخد مریخا
یشیص حات هیاان نا خ ،غم ،رس و ییم به
گون اخ طراح ند ا دو داد اراخ ا یام ب هخگهام
نگاز ب شور ها ر مریخها به ناحیه چیهمهها ر
حههات هیاههان نهها خ ،غههم ،ههرس و ییههم وج ه
بیی ه رخ دخخههد هها نقههایص ایههن دو دههاد ر داههب
اطتعا هیاان از ناحی چیمهها هرمیم نهو  ،زیهرا
بیی ر اطتعا ربار حات هیاان و ذهخ بوسهیل
زباد چیم ان قای ا ز م نو (بارود-دوهن ،وهیهل-
ورایت و جولیه  . 4222 ،همچخهین ر ایهن مطالعه ،
موله هاخ هر حالت هیاان به دهو ک آمهوزش ا ز
ند ،زیرا مولهه هها جههت یهشیص حهات هیاهان
بایار مهم ها خد.
این پهوهش نیاد ا د با اسه ها ز از روشههاخ
آموزش دو از مد م مردز و فیر ز ،دو دهاد ا یاهم
موفق ب امکاد رمیم وانای یشیص حات هیاهاد
ندند .ن ایج این پهوهش از قابلیهت برنامه پرنهیا بهر
رمیم میکت یشیص حهات هیاهاد ر دو دهاد
ا یام با عملکر بات حمایت م دخهد و پها از اناهام
مدایل  ،مهار هاخ یشیص حات هیاهاد به ن هو
بازرخ ر این دو داد بهبو یاف است.
ب لیل م دو یت ر س رس ب آزمو ن ها،
نمون ی ر ر مطالع وجو ندانت.
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تقدير و تشكر
از یانوا زهاخ م رم دو داد اراخ ا یام و افرا اراخ ا یام
نردت دخخدز ر این پهوهش دمای یکر و سزاسگزارخ را
.اریم

منابع
 ارربشی ه آمههوزش. 4322(  ش هخم، باقریههاد یارونههاه
ما راد بر داهش میکت رف هارخ دو دهاد مبه ت به
 پایههادنام ه دارنخاس ه ارنههد. ا یاههم پههیش با ه ان
 انیهگاز نههید،روانیخاس بهالیخ دهو ک و نوجهواد
. بهی
 حمیهد ر ها؛،  وحیهد؛ پوراع مها،  اسماعیل؛ ناا،نیرخ
 بررسه هأریر وانبشیه نهخای بهر. نهرگا، چیم
رمیم وانهای نهخایت اج مهاع دو دهاد ا یاهم بها
 مال قیقا علوم رف ارخ، زیر چاپ.عملکر بات
 روای و پایهای ناهش فارسه. 4321(  ماعو، داس چ
.پرسیخام غربالگرخ دو دهاد ا یاهم بها عملکهر بهات
 انیهگاز علهوم، پایادنام دارنخاس ارنهد دار رمهان
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