
 

های اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه

 کودکان اتیستیک

  زادهو سوگند قاسم  ب، باقر غباری بنا ، غالمعلی افروز زاده، سعید حسن طیبه تازیکی

 چکیده

 اتیستیک های کودکانپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر نشانه

افوزایش   به منظوور  آموزشی و انگیزشی، از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی پژوهشدر این . انجام گرفت

و درمووانگر و کوواهش اخووتال  کیتووی در تعووامالت اتتمووا ی، ارتباطووات و  اتیسووتیک  تعامووب بووین کووود  

 به طور، ساکن در استان گلستان، اتیستیککود     بدین منظور . رفتارهای محدود و تکراری استتاده شد

ای، فهرسوت ارزیوابی   قبب و بعد از اترای برنامه مداخله. تصادفی در دو گروه آزمایش و کنتر  قرار گرفتند

هووا از آزمووون تحلیووب در تحلیووب داده. هووا تکمیووب گردیوودتوسووم مووادران و روانشوونا  آن اتیسووتیکدرمووان 

ارتبواطی،   های مهارتت که درمان با کمک حیوانات سبب رشد توان گتبنابراین می. کواریانس استتاده شد

 اتیسوتیک   ای و تکوراری کودکوان   چنوین کواهش رفتارهوای کلیشوه    اتتما ی، روابم متقابب  واطتی، و هوم  
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ناتوانی رشدی مشخص با  ملکرد اتتما ی و  نو ی تیستیکطیف ا یها اختال 

  انجمن ملی اتیسم(. 002 ،  باروز، آدامز و اسپیرز)های ارتباطی آسیب دیده است  مهارت

 به طور معمو  پیششناختی که زیستی و  صبناتوانی تحولی نو یاتیسم را به  نوان (  00 )

ها  ه صورت طیتی از اختال امروزه اتیسم ب. کندتعریف می ،شودسالگی آشکار می  از 

ها و رفتارهای  اتیستیک  در افراد به طور  گردد و این به معنای آن است که نشانهمعرفی می

های اختال  فوق در افراد نشانه بیان دیگر کند، بههای مختلتی بروز میمتتاوت و با درته

مرکز کنتر  و ؛ 002 ،  ، مند  و اسکولتزلوی)شود مختلف از ختیف تا شدید آشکار می

هم  ، از ، آسپرگر های فوق شامب اختال  اتیسماختال و (. 002 ،  هاپیشگیری از بیماری

ای دیگر مشخص نشده و اختال  فراگیر رشد که به گونه 2رت نشانگان، 2پاشیدگی کودکی

 (. 002 لوی و همکاران،  ؛0 0 ، 0 و همکاران کوهن)باشند ، می2است

به نقش (   0 )   گرتز و برنیر. اختال  هنوز مشخص نشده استدلیب اصلی ظهور این 

   دایتر، دایتر و دیوایت حا  ینکنند، و در ها اشاره می وامب ژنتیکی در بروز این اختال 

 وامب محیطی نظیر داروها، مواد شیمیایی،  وامب  تونی،  وامب مربوط به رژیم (   0 )

نرخ  افزون بر این. شمرندتسمی دیگر را برمی شناختی و زای روانهای تنشغذایی، محر 

خارتی، انتا، تیواری و )باشد ها در حا  افزایش می شیوع ساالنه در این طیف از اختال 

   امریکاانجمن اتیسم آخرین گزارش اسا  و بر  (.  0 ، و همکاران دایتر؛   0 ،   قالاگیا

                                              
1
. Burrows, Adams, & Spiers 

2
. National Autism Association 

3
. Levy, Mandell, & Schultz 

4
. Centers for Disease Control and Prevention 

5
. Autism Disorder 

6
. Asperger syndrome 

7
. Childhood disintegrative disorder 

8
. Rett syndrome 

9
. Pervasive development disorder not otherwise specified  

10
. Cohen, et al 

11
. Gerdts, & Bernier  

12
. Dietert, Dietert, & DeWitt 

13
. Kharti, Onta, Tiwari, & Choulagai  

14
. Autism Society of America 
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از  .شوند یاتیسم تشخیص داده م ، یک نتر از هر صد نتر کود  امریکایی مبتال به(  0 )

انجمن ) گذارد یهایشان مهای اتیسم اثر شدیدی بر زندگی کودکان و خانوادهطرفی ویژگی

به  نوان مثا  وبستر، (. 002 ها، ؛ مرکز کنتر  و پیشگیری از بیماری  0  ،اتیسم آمریکا

اضطراب،  اتیستیکی طیف ها افراد با اختال  دۀمعتقدند که خانوا(  00 )  فیلر، وبستر والو 

 . کنندرا تجربه می بسیاریاستر ، انزوا و بالتکلیتی 

 ۀرا به سه طبق تیستیکطیف ا یها های اصلی در اختال های  لمی متعدد نشانهپژوهش

(. 002 ،  گیوتایرز و همکاران)کنند بندی میای طبقهاتتما ی، ارتباطی، و رفتارهای کلیشه

و  کند نصری معرفی می  اتیسم را به  نوان اختاللی ( 0 0  )  چونکه با توته به این امر 

گیری و مشکالت هایی چون گوشهنویسند اختال  اتیسم مشخصهمی  مازیاد و همکاران

  چارمن و بایرد(. 000 )ای و نقایص شناختی دارند اتتما ی و ارتباطی، رفتارهای کلیشه

غیاب تعامب اتتما ی، ارتباط کالمی و غیرکالمی و بروز  یلۀنیز معتقدند اتیسم به وس(  00 )

-گران متعدد برای بهبود این نشانه پژوهش .شودرفتارهای محدودشده و تکراری مشخص می

ازتمله . اندهای درمانی گوناگونی استتاده کردهها و رشد  ملکرد کودکان اتیسم از روش

پانرای، کاپوتو و ) 2تیچ، روش (000 ،  تزگر) یتوان به رفتاردرمانهای درمانی میاین روش

حرکت درمانی ، ( 00 ، 0 کوگب، کوگب و بروکمن) 2، روش پاسخ محور( 00 ، 2زینگب

، هنر درمانی ( 00 ،   سونوگا و بارکر، دلی و تامسون) ی، دارودرمان( 00 ،   میشن)

                                              
1
. Webster, Filer, Webster, & Lovell 

2
. Gutierrez, Hale, O'Brien, Fischer, Durocher, & Alessandri 

3
. Chown 

4
. Maziade, et al 

5
. Charman, & Baird 

6
. Gerdtz 

7
.Treatment and Education OF Autistic and Communication-Handicapped Children 

(TEACH) 
8
. Panerai, Ferrante, & Zingle 

9
. Pivotal Response Treatment (PRT) 

10
. Koegel, Koegel, & Brookman 

11
. Massion 

12
. Sonuga-Barker, Daley, & Thompson  

13
. Welch 
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ک حیوانات ، و درمان با کم( 00 ،  روست و اسمیت)اتتما ی های داستان ،( 00 

های نوین و قابب دستر  درمان با کمک حیوان  یکی از روش. اشاره کرد(  00 اسکولتز، )

 (.002 ،  برون، استانگلر، ناروسون و پتینگب)باشد در این میان می

درمان با کمک حیوان، نو ی مداخله درمانی مخصوص با استتاده از حیوانات در 

کینگ، )کمک به افراد با مشکالت تسمی و روانی است های بالینی گوناگون برای موقعیت

درمان است که در آن انسان و حیوان هر  ۀاین روش شکب رشد یافت(.   0 ،  واترز و مانگر

و  ، از تعامب رایج با حیوانات همراه متتاوت است، و بیمار(0 0 آدامز، )برند دو سود می

 (. 002 ، و همکاران برون)شوند رگیر میگیری درمانی ویژه در آن ددرمانگر با هدف نتیجه

دلبستگی بین کود  و نخستین هیجانی پایدار بین دو فرد است و  ۀدلبستگی، پیوند یا گر

ترین نقش را در تحو  کود  مادر و کود  مهم ۀگیرد، بنابراین رابطمراقب او شکب می

مراقبت ۀ های ارائکه شکب هاییاز نظر بالبی دلبستگی امری ذاتی است و از روش. کندایتا می

خانجانی، )شود گذارد، استنتاج میای، هیجانی و انگیزشی تأثیر میبر فرایندهای حافظه

 (.   0 ،  ؛ گست 00 ،  الیا؛ دی 2  

و شرط ایتا  قید یهای اساسی چون منبعی از  شق بهای خانگی در خانواده نقشحیوان

حیوان خود به  نوان ا ضای خانواده و درست مثب کنند و بیشتر مالکان حیوان خانگی به می

های متعددی نیز پژوهش(.  00 ، 2داو ؛ مک002 ،  سودرلند)کنند هایشان نگاه میبچه

هایی که وتود دلبستگی به منظور در  همزیستی نظریه ۀانسان و حیوان را به واسط ۀرابط

هیجانی بین برای نیرومندی پیوند احساساتی و گره ی بسیاراند و حمایت دارد، بررسی کرده

؛  00 ، 2پراتو و پرواید، کیوستانس، اسپیزیو و ساباتینی)یافتند  حیوان اهلی و صاحبش

                                              
1
. Rust, & Smith 

2
. Braun, Stangler, Narveson, & Pettingell 

3
. King, Watters, & Mungre 

4
. D’Elia 

5
. Geist  

6
. Southerland 

7
. McDowell 

8
. Prato-Previde, Custance, Spiezio, & Sabatini 
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که این همان تعریف دلبستگی است، یعنی پیوند یا گره هیجانی پایدار ( 0 0 ،  تاسپرسون

-انی بین انسان و حیوان شکب میبین دو فرد، که در مورد انسان و حیوان این پیوند هیج

از . مناسب باشد اتیستیک  تواند برای کودکان بنابراین درمان با کمک حیوانات می. گیرد

ی بسیارطرفی به  لت سهولت دسترسی به حیوانات، کم هزینه بودن و بومی بودن حیوانات 

 . شودپژوهشی مطرح می چنین ینااسب در استان گلستان ضرورت انجام  یژهبه و

 یها پژوهشاسب در  و  هااستتاده از حیوانات مختلف مثب سگ، خرگوش، پرنده

همه های تسمی و روانی، و در و درمان انواع اختال  یبخش توان ۀ لمی متعدد، در زمین

های پژوهشی گوناگون چون خانه، مدرسه، کتابخانه، مراکز های سنی، و در موقعیتگروه

های پژوهشی این یافته .بیمارستان، و زندان نشان داده شده است، یبخش نگهداری، مراکز توان

های تسمی، رفتاری، ذهنی اختال  با حاکی از نتایج مثبت استتاده از حیوانات در کار با افراد 

توته، سکته، سرطان، وابستگی  ارساییداون، اختال  ن نشانگانو روانی از تمله فلج مغزی، 

سکیزوفرن، آفازیا، آسیب بینایی، اختال  طیف اوتیسم به شکب به مواد، سوءاستتاده تنسی، ا

؛  00  ، آلن، بالسکووسچ و مند ؛ 002  ، آسکیون و همکاران)باشد فردی یا گروهی می

،  بارن؛  00  ، بارا ، ساورای، ماواشی و بنی؛  00 اسکولتز، ؛  00  ، ادواردز و بک

؛ 0 0 تاسپرسون، ؛  00  ،2، ایتریچ، باینرتزپروتمن؛ 002 برون و همکاران، ؛ 0 0 

توان از این روش بنابراین می .( 00  ،2کولیندیویس، ناترا ، ابرین، پاترونیک و مک

 .های اصلی کودکان اتیستیک استتاده کرددرمانی برای بهبود نشانه

کودکوان  یادشوده در  و رفتواری   ، اتتموا ی، ارتبواطی  زشوی مشکالت آمومسایلی چون 

فراوانوی  بور خوانواده و افوزایش روزافوزون      تأثیر منتی وتود ایون کودکوان  ، اتیستیکطیف 

                                              
1
. Jasperson  

2
. Ascione, et al 

3
. Allen, Blascovich, & Mendes 

4
. Edwards, & Beck 

5
. Barak, Savorai, Mavashev, & Beni 

6
. Born 

7
. Prothmann, Bienert, & Ettrich 

8
. Davis, Nattrass, O’Brien, Patronek, & MacCollin 
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، پژوهش حاضر نیوز بوا توتوه بوه در      ههای فوق نظر متخصصان را به خود تلب کرداختال 

ی طیوف  هوا  اخوتال  ، گام دشواری به سوی بهبود نشانگان اصلی یادشدهتهت بهبود اختال   مسئله

پژوهشی قوی، نو بودن و خالقانه بودن روش  ۀبا وتود پیشینلتزون بر این . دارداتیستیک برمی

 اثربخشی درمان با کمک حیوانوات در بهبوود کودکوان     ۀ، تاکنون در ایران به مطالعشده یانب

بررسوی اثربخشوی درموان بوا     بنابراین پژوهش فعلی بوا هودف   . پرداخته نشده است اتیستیک 

یعنوی برقوراری    اتیستیک  طیف  یها  اختالکمک حیوانات در تهت بهبود نشانگان اصلی 

اتتمووا ی، رفتارهووای خووود مراقبتووی، کوواهش رفتارهووای تکووراری و   هووای مهووارتارتبوواط، 

 در خصووص شونا  بوا نظور موادران     نظور روان همچنوین در پایوان   . صورت گرفت ای یشهکل

 .مورد مقایسه قرار گرفتاثربخشی روش درمان 

 روش

آن، پژوهش حاضر در قالب دو  هدفبه  توته با و پژوهش موضوع ماهیت به توته با

طرح تحقیق یکی آزمایشی با گروه کنتر  و از نوع طرح دو گروهی ناهمسان با 

آزمون و دیگری شبه آزمایشی بدون گروه کنتر  و از نوع طرح تک آزمون و پس پیش

 (. 20  سرمد، بازرگان و حجازی، ) آزمون اترا شدآزمون و پسگروهی با پیش

با آماری پژوهش شامب کلیه کودکان  ۀتامع. گیریآماری، نمونه و روش نمونهتامعه 

ها، از روش تهت انتخاب نمونه. ساکن در استان گلستان بوداتیستیک طیف  یها اختال 

کودکان اتیستیک داوطلب شرکت در همه از بین . گیری در دستر  استتاده شدنمونه

نیز به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  نتر انتخاب و مجدداً   پژوهش، به تصادف 

هتته و  0 سپس برای گروه آزمایش درمان با کمک حیوان طی . شدند گماریکنتر  تا

 حیوان درمانی این پژوهش از ۀدر برنام. ای انترادی اترا شددقیقه   تلسه مداخله  20

ر این برنامه د. حیوانات  روسکی و اهلی زنده چون خرگوش، توته و اسب استتاده شد

یک روز در هتته به فعالیت سوارکاری و بازی با اسب، دو روز در هتته، روزی چهار 

تأکید . پرداخته شد روسکی تلسه بازی با خرگوش زنده و حیوانات  روسکی مثب توته 

و سواری با اسب از طریق  روسکی، خرگوش زنده  ه بر کار و بازی با حیواناتاین برنام
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نوازش و لمس، شستن، بر  کشیدن، لبا  پوشاندن، غذا دادن، دنبا   چون یهایفعالیت

های دیگر با کمک حیوان با و بازی یباز توپکردن، سوارکاری، صحبت درباره حیوان، 

شناختی، حسی، حرکتی ظریف و  های مهارتهدف تقویت برقراری تعامب و ارتباط، 

-، حوا  پنجیآموز زبانتی، خود مراقب های مهارتدرشت، حتظ تعاد ، تقویت ادرا ، 

سازی برای در  خواندن و نوشتن، برقراری رابطه و تعامب با گانه اطال ات  مومی، زمینه

 . حیوان  روسکی، زنده و سپس درمانگر بود

در هر دو گروه آزمایش و  مادران ۀابتدا هم. ها و ابزار پژوهشآوری دادهروش تمع

سپس قبب و بعد از درمان به  .شرکت در پژوهش را تکمیب کردند نامه یترضاکنتر  

از  پیش و پسشنا  نیز فهرست فوق را روان. پاسخ دادند  ماتیسفهرست ارزیابی درمان 

 . درمان فقم برای گروه آزمایش تکمیب کرد

 (222 )  ماتیسو از مؤسسه پوژوهش    ریملند و ادلسون م  توسماتیسفهرست ارزیابی درمان 

بورخالف سوایر   . م طراحی شده اسوت اتیسای در زمینه ارزیابی هر نوع درمان و مداخله برای

، فهرسوت ارزیوابی درموان    انود  یافتوه  اختصواص م اتیسابزارهای پژوهشی که فقم به تشخیص 

و بوه   اتیسوتیک   گیوری تغییورات در وضوعیت کوود      م از حساسیت کافی برای اندازهاتیس

در دو فورم الکترونیکوی و موداد و     شوده   یوان بابوزار  . سوت م برخووردار ا اتیسو  بارتی درموان  

درسوت   یتا حد، (0)نادرست  درته ای  گویه لیکرت    کاغذی موتود است که شامب 

، کمی مشوکب  (0)مشکلی ندارد  درته ای  گویه لیکرت    و نیز (  )و کامالً درست (  )

مگیتووی، مووو ، ) اسووت(  )مشووکب دارد  تشوودبووه و (  )، مشووکب متوسووم دارد ( )دارد 

خوورده مقیووا  گتتووار و   شووامب  یوواد شوودهفهرسووت (.   0 ،  ، چووارمن و هووولیناوتیسیوو

باشود کوه   شناختی، و رفتار و سالمتی تسومی موی  -ارتباطات، اتتما ی شدن، آگاهی حسی

و بورای   0/ 2و  22/0، 0/ 2، 0/ 2هر خرده آزمون آن با آلتای کرونباخ بوه ترتیوب    پایایی

                                              
1
. Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) 

2
. Rimland, & Edelson 

3
. the Autism Research Institute 

4
. Magiati, Moss, Yates, Charman, & Howlin 

http://www.autism-nutrition.com/bernard-rimland.html
http://www.autism-nutrition.com/autism-research-institute.html
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پژوهشوی کوه بوه منظوور انطبواق بوین       در (. 002 ،  پنگبوورن و بواکر  )ت اس 0/ 2کلی  ۀنمر

سنجی این ابزار در ایوران توسوم معمواری و همکواران     های روانفرهنگی و محاسبه شاخص

و روایوی   0/ 2-0/ 2انجام شده است، همسانی درونی با محاسبه آلتوای کرونبواخ   (   0 )

های خام فرم مصاحبه تشخیصوی  ها و دادها زیر مقی یها نمرهسازه با محاسبه همبستگی بین 

 -ا تبار آزمون. آمد به دست 22/0تا 2/0 ، (222  کاکس،)  شده یدنظرتجدنسخه  -ماتیس

 .بوده است 0/ 2تا  22/0ها و نمره کلی نیز بین باز آزمون برای زیر مقیا 

 نتایج

                                              
1
. Pangborn, & Baker 

1
. Autism Diagnostic Interview- Revised 
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بر اسا  چک لیست  تیستیکابه منظور بررسی اثربخشی درمان بر کودکان طیف 

در یک گروه ( آزمونآزمون و پسپیش)، به دلیب مقایسه نمرات دو میانگین شنا  روان

بررسی اثربخشی  به منظورو همچنین  .، از آزمون تی تتتی استتاده شد(گروه آزمایش)

 ATECهای آزمون بر خرده مقیا  اتیستیکدرمان با استتاده از حیوانات برای کودکان 

دو گروه )ای در دو سطح ادران، به دلیب وتود یک متغیر مستقب طبقهچک لیست م

و چند ( هانمرات پس آزمون خرده مقیا )و چند متغیر وابسته پیوسته ( آزمایش و کنتر 

از آزمون تحلیب کواریانس بین گروهی یک ( هاخرده مقیا  آزمون یشپنمرات )همپراش 

های مقدماتی تهت حصو  بررسی. استتاده شد (MANCOVA) یریچندمتغطرفه 

ها، های بهنجاری، خطی بودن، همگنی واریانساطمینان در مورد  دم تخطی از متروضه

گیری همپراش صورت گرفت و برقراری شرایم همگنی شیب رگرسیون، و پایایی اندازه

ی بنابراین نتایج مربوط به تحلیب کواریانس بین گروه. استتاده از آزمون فوق محرز گردید

 .گردنددر ادامه مطرح می یریچندمتغیک طرفه 

   =6n ها و مراحل تحت بررسیهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهشاخص .1جدول 

 چک لیست مادران چک لیست روانشنا   

 گروه کنتر  گروه آزمایش گروه آزمایش  

 میانگین  متغیر
انحراف 
 t(5) استاندارد

سطح 
انحراف  میانگین معناداری

 میانگین استاندارد
انحراف 
 استاندارد

/ گتتار
/ زبان
 ارتباط

  /     /2   / 2   /2  0/ 000   /2    /2    /0  آزمونپیش

  / 2   /    /2  00/2    / 0 2/   آزمونپس 
اتتما ی 
  /     /   /2    /00 0/ 000   /     /2    /2  آزمونپیش شدن

  / 2   /2   /    /00    /    /0  آزمونپس 
آگاهی 
حسی و 
 یشناخت

  / 2   /0   /     /2  0/ 000 2 /00  /     /0  آزمونپیش

  / 2   /2   /0  00/2    /   2/2  آزمونپس 
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رفتار و 
سالمت 
 تسمی

  / 2   /2   /22   /2  0/ 00 2/ 2  /2    /   آزمونپیش

  / 0   / 2  / 0  /2     / 0  /2  آزمونپس 
   /20 2  /     / 2    /00 0/ 000   /2    /20    /00 آزمونپیش نمره کب

   /2  0  /2    /2    / 2     /22   /2  آزمونپس 

شنا ، در تمام متغیرهای یابیم که بر اسا  چک لیست رواندر می  با توته به تدو  

-پیش ۀنسبت به مرحلآزمون میانگین گروه آزمایش در مرحله پس یها نمرهتحت بررسی، 

چنین از هم .معنادار است >0P/ 00آزمون کاهش پیدا کرده است و این کاهش در سطح 

تمام متغیرهای تحت بررسی، چک لیست مادران در یابیم که در در می  تدو  های داده

کاهش  آزمون یشپ ۀپس آزمون نسبت به مرحل ۀمیانگین گروه آزمایش در مرحل یها نمره

میانگین مراحب  یها نمرهدر گروه کنتر  هیچ تتاوتی در  که یصورتاست، در پیدا کرده 

 .شودمختلف مشاهده نمی

 های یا مقبرای خرده  یریچندمتغتحلیب کواریانس بین گروهی یک طرفه  . تدو  

 (مادران ارزیابی) ATECآزمون 

 اندازه اثر سطح معناداری F( و  ) مقدار متغیر

 0/ 22 0/     / 20 0/    آزمون یشپ ارتباط/ زبان/ گتتار

 0/    0/  2 0/    0/ 2  آزمون یشپاتتما ی شدن 

 2/0   0/ 20 0/    0/  2 آزمون یشپآگاهی حسی و شناختی 

 0/    0/ 20 0/ 2  2/0   آزمون یشپرفتار و سالمت تسمانی 

 0/ 22 0/ 00 2 /2   2/0 0 گروه

 .دست آمده استاز مشخصه آماری المبدای ویلکز به Fهای نسبت: توته

در هیچ یک از خرده   ،آزمون یشدر پیابیم که دو گروه در می  با توته به تدو  

گروه در سطح  ۀلتمؤ  ها تتاوت معناداری با یکدیگر ندارند، اما معنادار بودنمقیا 

0 /0>P در پس آزمون معنادار دهد که تتاوت بین دو گروه در متغیرهای فوق نشان می

 .پردازیمها میثیرات بین آزمودنیأبه منظور روشن شدن بیشتر موضوع به بررسی ت. است
شنا  با نظر مادران در خصوص اثربخشی کلی درمان با نظر روان ۀمقایس به منظور
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در گروه آزمایش به دلیب وتود یک متغیر مستقب  اتیستیکحیوانات برای کودکان  کمک

-پسۀ نمر)و یک متغیر وابسته پیوسته ( شنا  و مادرانگروه روان دو)ر دو سطح ای دطبقه

از آزمون تحلیب کواریانس بین گروهی یک ( آزمونپیش ۀنمر)و یک همپراش ( آزمون

های مقدماتی تهت حصو  بررسی. استتاده شد (ANCOVA)طرفه تک متغیری 

ها، خطی بودن، همگنی واریانسهای بهنجاری، اطمینان در مورد  دم تخطی از متروضه

همپراش صورت گرفت و برقراری شرایم  یریگ اندازههمگنی شیب رگرسیون، و پایایی 

بنابراین نتایج مربوط به تحلیب کواریانس بین گروهی . استتاده از آزمون فوق محرز گردید

 .گردندیک طرفه در ادامه مطرح می

کب آزمون  ۀتک متغیری برای نمرروهی یک طرفه تحلیب کواریانس بین گ.  تدو  

ATEC شنا  و نظر مادرانبر اسا  نظر روان 

 مجموع منبع
 مجذورات

درته 
 آزادی

مربع 
 مجذورات

F سطح 
 معناداری

انداز
 اثر ه

آز یشپ
 مون

2  /      2  /     
  /0 

   /0 0 2
/0 

  2/      2/    گروه
2/0 

22 /0 00 
/0 

     2 /  0 2 2   / 0  خطا
          00/22 کب

آزمون و معنادار نبودن آن پیش ۀلتؤمربوط به م Fو  نایت به مقدار   با توته به تدو  

-آزمون و پسهای پیشداری بین نمرهامعن ۀگردد که رابطمشخص می >P 0/ 0در سطح 

 آزمونپس ۀنمر ٪ /2دار نیست و ادیگر اثر همپراش معن به سخنآزمون وتود ندارد، 

 ۀلتؤمربوط به م Fنبودن مقدار  بر این، معنادار افزون. شودمی یینتب آزمونپیش نمره توسم

پس آزمون، بین دهد که پس از حذف اثر پیشنشان می >P 0/ 0گروه در سطح 

. (P> 0/ 0)ندارد داری وتود اکلیِ آزمون تتاوت معن ۀدو گروه از لحاظ نمر یها آزمون

مادران در خصوص اثربخشی کلی درمان تتاوت وتود شنا  با نظر نظر روان ینب واقعدر 

 .ندارد

 کمکشنا  با نظر مادران در خصوص اثربخشی درمان با نظر روان ۀبه منظور مقایس
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مد  های مهارتهای آزمون و بر هر یک از خرده مقیا  اتیستیکحیوانات برای کودکان 

دو )ای در دو سطح قهنظر پژوهش در گروه آزمایش، به دلیب وتود یک متغیر مستقب طب

( هاآزمون خرده مقیا نمرات پس)و چند متغیر وابسته پیوسته ( شنا  و مادرانگروه روان

از آزمون تحلیب کواریانس بین ( هاآزمون خرده مقیا نمرات پیش)و چند همپراش 

های مقدماتی بررسی. استتاده شد (MANCOVA)  یریچندمتغگروهی یک طرفه 

های بهنجاری، خطی بودن، همگنی در مورد  دم تخطی از متروضه تهت حصو  اطمینان

همپراش صورت گرفت و  یریگ اندازهها، همگنی شیب رگرسیون، و پایایی واریانس

بنابراین نتایج مربوط به تحلیب . برقراری شرایم استتاده از آزمون فوق محرز گردید

 .گردندکواریانس بین گروهی یک طرفه در ادامه مطرح می

های برای خرده مقیا  یریچندمتغتحلیب کواریانس بین گروهی یک طرفه  . تدو  

 و نظر مادران شنا  روانبر اسا  نظر  ATECآزمون 

 اندازه اثر سطح معناداری F( و  ) مقدار متغیر

 0/ 20 0/ 2   /2 0 22/0  آزمون یشپ ارتباط/ زبان/ گتتار

 0/ 22 0/0    / 20 2/0   آزمون یشپاتتما ی شدن 

 2/0   0/ 2   /2   0/    آزمون یشپآگاهی حسی و شناختی 

 0/ 22 020/0  /220 0/    آزمون یشپرفتار و سالمت تسمانی 

 0/    20/0   /22  2/0   گروه

 .دست آمده استاز مشخصه آماری المبدای ویلکز به Fهای نسبت: توته

در هیچ یک از خرده   آزمون،درپیشیابیم که دو گروه در می  با توته به تدو  

 افزون. دار نیستادیگر اثر همپراش معن بیان  ها تتاوت معناداری با یکدیگر ندارند، بهمقیا 

دهد که پس از حذف اثر نشان می P<0/ 0گروه در سطح  ۀلتؤم  بر این، معنادار نبودن

رهای فوق معنادار آزمون هیچ یک از متغیپس ۀآزمون، تتاوت بین دو گروه در نمر پیش

شنا  با نظر مادران در خصوص تأثیرگذاری درمان بر خرده دیگر نظر روان به  بارت. نیست

 .مد نظر پژوهش تتاوتی ندارد های مهارتهای تحت بررسی و  مقیا 

 بحث
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بررسی اثربخشی درمان با کمک حیوانات در تهت بهبود هدف از پژوهش حاضر 

در شنا  با نظر مادران نظر روان ۀطیف  اتیستیک  و مقایس های اختال نشانگان اصلی 

دست آمده بر اسا  هدف پژوهش مورد های بهیافته. بود اثربخشی روش درمان خصوص

ها نشان داد که درمان با کمک حیوان منجر به یافته وتحلیب یهتجز. قرار گرفتند وتحلیب یهتجز

کاهش و ، افزایش آگاهی حسی و شناختی اتتما ی، های مهارت، یارتباط های مهارترشد 

شنا  شده است و هم از دیدگاه مادران و هم از دیدگاه روانای رفتارهای تکراری و کلیشه

 وتحلیب یهتجزافزون بر این . ها در زمینه تأثیرگذاری درمان یکسان و همسو استنظر آن

بر آگاهی حسی و شناختی،  یببه ترتاین درمان بیشترین تأثیر را دهد که نشان می ها یافته

ارتباطی  های مهارت سرانجامتسمی، و  و سالمتای رفتارهای کلیشه  اتتما ی، های مهارت

 درمان با کمک حیوان اند دادهبسیاری که نشان  های یافتههای این مطالعه با یافته .داشته است

  .مطابقت دارد(  00  و همکاران، دیویس)شود میکودکان اتیستیک  یها نشانهبهبود موتب 

یکی از . تواند به دالیب مختلف باشدمی با کمک حیواناثربخشی روش درمان 

. است نظریه دلبستگیکند مربوط به ثر بودن این روش را تبیین میؤم که  هایی یهنظر

در (.   0 ؛ گست،  2  خانجانی، )پیوند یا گره هیجانی پایدار بین دو فرد است  دلبستگی،

های پژوهش .گیردحیوان این پیوند هیجانی بین انسان و حیوان شکب می مورد انسان و

هایی که دلبستگی به منظور در  همزیستی نظریهمتعددی رابطه انسان و حیوان را به واسطه 

برای نیرومندی پیوند احساساتی و گره  بسیاریاند و حمایت وتود دارد، بررسی کرده

؛ تاسپرسون،  00 ، و همکاران پراتوو پرواید)تند هیجانی بین حیوان اهلی و صاحبش یاف

 . های این پژوهش از لحاظ نظری و  لمی قابب توتیه استبنابراین یافته. (0 0 

های متعدد روش فوق را بر متغیرهای مختلف و نمونه یاثربخش لمی گوناگون نیز  یها پژوهش

در توانند میها ها و مدار ، سگکتابخانهدریافت که در (  00 ) ازتمله اسکولتز. اندنشان داده

چنین هم. کنندخواندن و افزایش خود ارزشمندی، به کودکان کمک می های مهارتتهت بهبود 

به این نتیجه رسیدند که در یک برنامه آموزشی مبتنی بر حیوان، ( 002 )آسکیون و همکاران 

چنین در پژوهشی هم. دبه یادگیری شدن کودکان درگیر در برنامه در یادگیری پیشرفت کرده و قادر
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درمان انترادی با اثربخشی داشتند  بیماران با مشکالت روانیکه بر روی (  00 )پروتمن و همکاران 

یکی از  .را تأیید کردندیادشده  گروه توته ۀدامنو افزایش افزایش سطح هوشیاری، بر  گ،کمک س

کودکان مورد مطالعه بود که این نتیجه با نتایج پژوهش حاضر افزایش آگاهی حسی شناختی در 

 . باشدیاد شده همخوان می های یبررسنتایج 

های این پژوهش که در حوزه درمان با کمک حیوان حاصب شد، افزایش یکی دیگر از یافته

، ( 00 )پروتمن و همکاران های این یافته با یافته. اتتما ی در کودکان اتیستیک است های مهارت

. کندمطابقت می(  00 ) و همکاران دیویسو  ( 00 ) و همکاران بارا ، ( 00 ) ارانو همک آلن

افزایش تمایب به ارتباط  گ،تلسه درمان انترادی با کمک س   طی ( 00 )پروتمن و همکاران 

حاکی از این (  00 ) و همکاران نتایج پژوهش آلنرا مشاهده کردند و اتتما ی، در بیماران روانی 

 و همکاران بارا چنین هم .کنندوانات خانگی در کنتر  خود به افراد کمک میاست که حی

برنامه  ۀترین نتیجتالب توتهرا تأثیر در  ملکرد اتتما ی بیماران اسکیزوفرنیای مسن (  00 )

 و همکاران دیویس. ماه پیگیری نیز حتظ شده بود  بعد از که این نتیجه  یادکردنددرمانی خود 

 بهاتیستیک   مزایای زیادی برای کودکان و بزرگساالن  ها سگدارند استتاده از اظهار مینیز (  00 )

تر با دیگران برقراری تعامالت اتتما ی مثبتتوان به تسهیب در که از تمله این مزایا میهمراه دارد 

رتباط های روزمره زندگی، و رشد اسبب بهبود فعالیتاز طرفی درمان با کمک حیوان . اشاره کرد

 های مهارتبهبود و در مجموع  ا تماد و احسا  ایمنی، افزایش سطح همدلی، افزایش یفرد یانم

(. 0 0 بارن، ؛  00  ، و همکاران بارا ؛ 002  ،آسکیون و همکاران)شود می ارتباطی و اتتما ی

ارتباطی  های رتمهاحاضر که درمان با کمک حیوان منجر به رشد  ۀها نیز با این یافتۀ مطالعاین یافته

 . شود، هم راستا استکودکان طیف اتیستیک می

ای کودکان مورد مطالعه دیگر پژوهش حاضر بهبود در سالمت و کاهش رفتارهای کلیشه ۀیافت

برای . باشندفوق می ۀیافت ۀاند که همگی تأییدکنندهایی صورت گرفتهدر این راستا نیز پژوهش. بود

حیوان سبب افزایش پذیرش تغذیه در بیماران  کمککه  نددریافت(  00 )ادواردز و بک  مثا 

سبب  تواندکه درمان با کمک حیوان می ندنشان داد(  00 ) و همکاران بارا شود و نیز می آلزایمر

شناختی افراد با بیماری روانی بهبود روانو سطح اضطراب  کاهش زندگی، ۀهای روزمربهبود فعالیت

، کاهش استر ، سالمت و تندرستی فزایشا لمی دیگر نیز،  یها وهشپژ .و اسکیزوفرنیا شود

و  آلن)گیری از این روش مشاهده کردند شناختی را در بهرهکاهش مشکالت رفتاری، و روان
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 . ( 00 ؛ پروتمن و همکاران؛ 0 0 ،  ایتزچا  و زاچور؛  00 همکاران، 

. نتایج پژوهش حاضر بود ۀمؤید و تأییدکنند شده یبررسهای پژوهشی در مجموع تمام یافته

های پژوهشی و همسان با توته به بررسی پیشینه پژوهشی قوی و تحلیب آماری دقیق دادهبنابراین 

گیری کرد توان چنین نتیجهمی به طور یقینپژوهشی دیگر  های یافتهحاضر با پژوهش های یافتهن بود

در کودکان مورد نظر، ناشی از تأثیرات مثبت برنامه  ستیکتیهای اصلی اختال  اکه بهبود در نشانه

درمان با کمک حیوانات سبب بهبود در  ۀبرنام سخن دیگربه  .درمان با کمک حیوانات بوده است

 .شده است اتیستیکهای اصلی اختال  نشانه

چنین تعداد تلسات های این پژوهش تعداد کودکان در گروه نمونه و هماز تمله محدودیت

گردد در بنابراین پیشنهاد می. سوارکاری، به  لت محدودیت استتاده از اسب، کم بوده است

چنین هم. های دیگر از نمونه بیشتر استتاده گردد و تعداد تلسات سوارکاری بیشتر باشدپژوهش

 به صورتشود سوارکاری، کار با سایر حیوانات اهلی و نیز کار با حیوانات  روسکی پیشنهاد می

شود مربی در حین کار با اگانه بررسی گردد و به مراکز کار با کودکان اتیستیک پیشنهاد میتد

 . پوش حیوانات استتاده نمایدکود ، از تن

                                              
1
. Itzchak, & Zachor 
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