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Abstract 
This research aims to compare the efficacy of animal-assisted therapy & play 

therapy on the components of behavioral problems of primary school 

students. This applied quasi-experimental research carries out pretests and 

posttests on 3 groups of students. The statical population of this research 

consisted of all the male students who were counselled at Mahan counselling 

center and Malayer department of education in the year 2017. To carry out 

the research, 45 students were randomly selected and placed in three groups, 

namely: The Animal-Assisted Therapy (15 student), play therapy (15 

student) and control group (15 student). The Rutter behavioral problems 

scale was used to assess the components of behavioral problems of the 

participants. The first group received 10 sessions of animal-assisted therapy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: farrokhinoorali@gmail.com 

How to Cite: Siavashi, M., Farrokhi, N A., Goodarzi, K., Roozbahani, M., (2021). 

Comparison of the Effectiveness of Animal-Assisted Therapy and play therapy In 

reducing Primary school children Components of behavioral problems, Journal of 

Psychology of Exceptional Individuals, 11(41), 99-129. 

https://www.orcid.org/0000-0002-0865-7838
https://www.orcid.org/0000-0002-5941-2750
https://www.orcid.org/0000-0002-3908-9175
https://www.orcid.org/0000-0002-3908-9175


 1400 بهار | 41شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 100

based on the content suggested by Parish-Plass (2016) and Fine (2015). The 

second group received 10 sessions of play therapy based on the games 

suggested by Kaduson and Schaefer (2010). To test the hypotheses, 

multivariate analysis of variance (MANOVA), was used. The results showed 

that the effect of animal-assisted therapy on aggression and hyperactivity or 

antisocial behavior and attention deficit disorder was significant (P<0/05). 

The results also showed that the effect of play therapy on components of 

behavioral problems was significant (P<0/05). The results of the Tukey test 

(or Tukey procedure) showed that the two therapy methods were not 

significantly different in terms of their effectiveness in reducing behavioral 

problems. According the findings of the research, it seems that play therapy 

and animal-assisted therapy play an important role in reducing behavioral 

problems in primary school students. 

Keywords: Aggression and Hyperactivity, Anxiety and Depression, Social 

Incompatibility, Antisocial Behavior, And Attention Deficit Disorder, 

Animal-Assisted Therapy, Play Therapy, Behavioral Problems. 
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بر  یدرمانیو باز یخانگ وانیدرمان به کمک ح یاثربخش سهیمقا

 یکودکان دبستان یمشکالت رفتار هایمؤلفه

 

 .رانیبروجرد، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،واحد بروجرد ،یشناسروان یدکتر یدانشجو   یاوشیمحسن س
  

 

 .رانیان، تهرا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یریگسنجش و اندازه یگروه آموزش اریدانش    یفرخ ینور عل
  

 

 .رانیاد، بروجر ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس اریاستاد   یکوروش گودرز
 

 .رانیاجرد، برو ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد بروجرد، ، یگروه رفتار حرکت اریاستاد   یروزبهان یمهد
 

 چکیده
 مشکالت هایبر مؤلفه یدرمانیبازو  خانگی حیوان کمک به درمان اثربخشی مقایسهاین پژوهش با هدف 

به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه  حاضر پژوهشانجام شد.  دبستانیدانش آموزان  رفتاری
 از بود عبارت پژوهش این در آماری جامعه. بود آزمونآزمون پسآزمایشی با طرح سه گروهی با پیش

 ماهان مرکز مشاورهو  وپرورشآموزش مشاوره هسته به 1398که در سال  دبستانی پسر آموزاندانش کلیه

 گروه دو و کنترل گروه قالب در پژوهش این در کرده بودند. اعضای نمونهمراجعه  مالیر شهرستان

 تصادفی روش به پژوهش این به ورود هایمالک دارای میان افراد از نفر 15 تعداد به هرکدام آزمایش

()مقیاس معلم( استفاده 1986ها از پرسشنامه راتر )آزمودنی رفتاری مشکالت ارزیابی شدند. برای جایگزین
-بر اساس محتوای پیشنهادی پاریش 1 شیآزماجلسات درمان به کمک حیوان خانگی برای گروه  شد.

 بر 2 شیآزمادرمانی برای گروه بازی جلسات ( در ده جلسه ارائه شد. محتوای2015( و فاین )2016پالس )

ها از تحلیل ( در ده جلسه ارائه شدند. برای آزمون فرضیه2010شفر ) و کداسن پیشنهادی هایبازی اساس
های استفاده شد. نتایج نشان داد تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی بر مؤلفهواریانس چندمتغیره 

. همچنین نتایج (P<05/0)پرخاشگری و بیش فعالی، رفتار ضد اجتماعی و اختالل کمبود توجه معنادار بود 
. نتایج آزمون (P<05/0)ار بوده است درفتاری معنی مشکالتهای درمانی بر مؤلفهنشان داد تأثیر بازی
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داری با هم نداشتند. با توجه به ها تفاوت معنیتعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی در همه مؤلفه
 مشکالتدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی، در کاهش رسد بازیهای پژوهش، به نظر مییافته

 .دانرفتاری کودکان دبستانی، نقش مهمی داشته

 ،یرفتار ضداجتماع ،یناسازگار ،یاضطراب و افسردگ ،یفعال شیو ب یپرخاشگر :هاواژهکلید

   .یدرمانیباز ،یخانگ وانیدرمان به کمک ح ،یکمبود توجه، مشکالت رفتار



 103 |   و همکاران ... ؛ سیاوشی و یخانگ وانیدرمان به کمک ح یاثربخش سهیمقا

 مقدمه
که از آن شروع به  شخص است کی یمراحل زندگ نیتراز مهم یکی یمرحله کودک

 نکهیبا توجه به ا. شودیاو بر اساس آن بنا م تیشخصکند و ساختار یخود م یریگشکل

تواند در یاست که م یو ساختار یرفتار یاساس راتییمرحله دستخوش تغ نیکودک در ا

 این دورانکودک در  تیترب به همین دلیلبگذارد،  یادیز ریتأث یو ندهیآ یزندگ

دارند  پژوهشبه  ازیکه ن ییهانهیزم ازجملهو  قرار گرفته است انیاز مرب یاریبس موردتوجه

درصد  24تا  14بین  درمجموع(. 2021، 2است )التناهی و راشدکودکان  1رفتاری مشکالت

مشکالت  دست به گریبانند و 3از کودکان و نوجوانان با انواع مشکالت رفتاری و هیجانی

 دهدیمقرار  مدتیطوالندر  یاجتماع یهاچالشکودکان را در معرض خطر  ی،رفتار

 ،در آن که شودمی اطالق شرایطی به رفتاری . مشکالت(2020، 4)بلوتسکی و شرر

 بر کهیطوربه باشد؛ داشته تفاوت قومی و سنی فرهنگی، هنجارهای با رفتاری هایپاسخ

 در رفتار فردی، سازگاری اجتماعی، روابط خود، از مراقبت فرد، تحصیلی عملکرد

، 5)شورای کودکان استثناییمنفی بگذارد  تأثیر نیز کار محیط در سازگاری و کالس

 ضمن که گرددمی تلقی ناهنجار رفتارها از دسته آن کودکان، رفتاری مشکالت (.1991

 سازیبرونی مشکالت شامل آن گستره و باشد مداوم یا مزمن شدید، سن، با تناسب عدم

 مانند شده سازیدرونی مشکالت نیز و پرخاشگری و تضادورزی فعالی، بیش مانند شده

در  شدهانجامهای پژوهش .(2006، 6)کمپبل است افسردگی و انزوا ،یریگگوشه

از کودکان سنین مدرسه و قبل از  یتوجهقابلهای مختلف نشان داده است درصد فرهنگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. behavioral disorders 

2. ElTanahi, & Rasheed 

3. Behavioral and emotional problems 

4. Bulotsky-Shearer 

5. Council for Exceptional Children 

6. Campbell 



 1400 بهار | 41شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 104

-؛ هارلند، ریجنولد، بروگمن، ورلو2021، 1)پالتسرفتاری هستند  التمدرسه دچار مشک

 (.2002، 2ونهورک و ورهوست

رفتاری صورت گرفته مشکالت های بسیاری برای تعیین میزان شیوع در ایران پژوهش

( در پژوهشی که در استان 1379است که نتایج متفاوتی به دنبال داشته است. کشکولی )

آموزان دوره ابتدایی این استان دارای درصد دانش 84/16بوشهر انجام داد، دریافت که 

رفتاری را در مشکالت ( نیز میزان شیوع 1381رفتاری هستند. مقدم و همکاران )مشکالت 

اند. همچنین شجاعی و درصد برآورد کرده 4/20آموزان دبستانی شهرستان قروه، بین دانش

آموزان ابتدایی استان فارس را رفتاری در بین دانشمشکالت ( میزان شیوع 1387همکاران )

 42/1( نشان داد که 1394د. نتایج پژوهش جاری و همکاران )اندرصد برآورد کرده 4/34

جلیلیان و همکاران های پژوهش رفتاری درگیر هستند. یافتهمشکالت درصد از کودکان با 

آموزان دبستانی شهر همدان مبتال به درصد از دانش 1/16( حاکی از این بود که 1391)

های اری مبتال هستند، در کالسرفتمشکالت کودکانی که به مشکالت رفتاری هستند. 

کنند، هنجارها و معیارهای اجتماعی را درس آموزش و بازخورد کمتری دریافت می

شرط کنند، روابط اجتماعی سالمی ندارند و روابط عاطفی مثبتی را که پیشرعایت نمی

 از یادرجه یدارا یکودکان مبتال به مشکالت رفتار کنند.مهارت همدلی است تجربه نمی

و  یاز احساس حقارت، تنش عاطف هاآن رایهستند، ز یو خانوادگ یاجتماع یناسازگار

مشکالت رفتاری  .(2021)التناهی و راشد،  برندیرنج م گرانیاز خود و د یگانگیب

کودکان شامل بیش فعالی، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، ناسازگاری اجتماعی و رفتار 

نارسایی توجه و بیش فعالی، یکی از  (.2016، 3سانچز-کونکا)ماستین و  است یضداجتماع

تا  70شود و در آشکار می یسالگهفتترین مشکالت دوران کودکی است که قبل از شایع

شود و همچنین پیامدهای می یسالبزرگدرصد موارد، باعث ایجاد مشکالتی در دوران  80

 .(2005، 4)ماتزا، پامور و پراسد اردگذبر زندگی فردی و اجتماعی بر جای می یتوجهقابل
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تواند آثار های مختلف نشان داده است که مشکالت رفتاری کودکان مینتایج پژوهش

 وری رفتاری، جسمانی و شناختی و هیجانی بر جای گذاردمدتی بر سطح کنشطوالنی

ف های مختلبه نقص عملکرد در زمینه مشکالتاین  .(2011، 1نیز و ران)اسمیت، کتسی

شود که در نهایت افت تحصیلی یا رفتارهای بزهکارانه را منجر می وادگیتحصیلی و خان

)کرن، هتریک، کاستر و  و در صورت عدم درمان تشدید خواهد شددر پیش دارد 

 .(2019، 2کامیس

ها و رفتاری کودکان تأثیر دارند، روشمشکالت با توجه به اینکه عوامل مختلفی در 

هایی است که روش ازجمله 3یدرمانیبازطلبد. و درمانی متفاوتی را می های آموزشیبرنامه

کاهش  ژهیوبهبخشی به لحاظ تربیتی، درمانی، آموزشی و های تواندر بین انواع روش

یکی  یدرمانیباز. (2015، 4)هاالهان، کافمن و پولن رفتاری ارزش زیادی داردمشکالت 

کودکان است که دنیای درونی و بیرونی کودک را رفتاری مشکالت های درمان از روش

 مهمی نقش کودکان سالم رشد در بازی. (2016، 5یرأ)جی و  سازدبه همدیگر مرتبط می

 هاآن شناختی و عاطفی اجتماعی، رشد و کودکان بازی بین ارتباط بر پژوهشگران .دارد

 اند،بوده مواجه مختلفی مشکالت با که کودکانی برای یدرمانیباز .اندکرده تأکید

، 6)سنکو و بتانی است شدهشناخته مؤثر درمانی روش یک عنوانبه و شده کاربردهبه

را بر روی کودکان  یدرمانیبازهای مختلف ها اثربخشی تکنیکبرخی پژوهش. (2019

قرار دادند؛ در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد  یموردبررسدارای مشکالت رفتاری 

، 7)دشتی شودفعال میسبب کاهش مشکالت رفتاری کودکان بیش یدرمانیبازکه روش 

 یدرمانیباز( حاکی از تأثیر 1391بناب )پژوه و غباریی آذرنیوشان، بهنتایج مطالعه (.2016

ذهنی دبستانی  توانکمآموزان دانش با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش مشکالت رفتاری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Smith, Katsiyannis, Ryan 

2. Kern, Hetrick, Custer, Commisso 

3. Play therapy 

4. Hallahan, Kauffman, Pullen 

5. Jayne, Ray 

6. Senko & Bethany 
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بر کاهش  یدرمانیبازنشان داد که  (2019) 1بود. نتایج پژوهش سوان، کاف و هاس

تواند می یدرمانیبازها حاکی از آن است که نتایج پژوهشاضطراب کودکان تأثیر دارد. 

و  2)جعفری کمبود توجه -های اختالل بیش فعالیداری در نشانهباعث کاهش معنی

؛ سیلوا، 2015، 3)استالمیکر و ری و کاهش نگرانی، اضطراب و افسردگی (2011همکاران،

در درمان  مؤثرروشی  یدرمانیبازکودکان شود.  (2016، 4استرگسیلو، ایتامار و لیما

 (.2012، 5)لندرثمشکالت رفتاری است 

دانست با  یدرمانیبازای یکی دیگر از مداخالت درمانی که شاید بتوان آن را گونه

از حیوانات واقعی استفاده  حیوانات عروسکیوسیله بازی یا  یجابهاین تفاوت که در آن 

نوعی  6شود، درمان به کمک حیوانات خانگی است. درمان به کمک حیوانات خانگیمی

جزئی از درمان، منجر به  عنوانبهمداخله در سالمت است که با استفاده از یک حیوان 

)برت، گاالنو، کاموسی، پیو، شود سمی، اجتماعی، هیجانی و شناختی میبهبود عملکرد ج

از مداخالت خالقانه است که  یکی واناتیدرمان با کمک ح .(2016، 7وگالینو و سیلیکنی

و همکاران،  8)هولمن اضطراب شود کاهش مشکالت رفتاری مانند ممکن است منجر به

برای درمان کودکان و نوجوانان  (1965) 9لوینسن. این شیوه برای اولین بار توسط (2020

دارای مشکالت هیجانی یا رفتاری استفاده شد و از آن به بعد مطالعات گوناگونی برای 

درمان به  ریتأث؛ که بیانگر (2007، 10)نیمر و النداآن انجام شده است  ریتأثنشان دادن 

، جانسن، ورتنر، ؛ النگ2000، 11)میلر و اینگرام ر کاهش اضطرابد کمک حیوان خانگی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Swan, Kaff, Haas 

2. Jafari 

3. Stulmaker & Ray 

4. Silva, Austregesilo, Ithamar & Lima 

5. Landreth 

6. Animal Assisted Treatment 

7. Bert, Gualano, Camussi, Pieve, Voglino & Siliquini 

8. Holman 

9. Levinson 

1 0. Nimer & Lundahl 

1 1. Miller & Ingram 
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افزایش کیفیت  ،(2009، 2)براون، استانلر، ناروسون و پتینگل درد (2010، 1گالینات و رپ

)استفانی، مارتینو،  های هیجانی و رفتاری اختالالت شدید روانیزندگی و تعدیل نشانه

است. درمان به  (2016، 4یتأن؛ استفانی، ماتینو، باسی و 2015، 3یتأنالوری، گالیوت و 

کمک حیوان خانگی، نوعی مداخله درمانی مخصوص با استفاده از حیوانات در 

 های بالینی گوناگون برای کمک به افراد با مشکالت جسمی و روانی استموقعیت

ی درمان است که در آن انسان . این روش شکل رشد یافته(2011، 5)کینگ، واترز و مانگر

، از تعامل رایج با حیوانات همراه متفاوت (2010، 6)آدامز دبرنو حیوان هر دو سود می

)برون،  شوندگیری درمانی ویژه در آن درگیر میگر با هدف نتیجهاست و بیمار و درمان

فواید درمان به کمک حیوانات بر بهبود روحی  .(2009، 7استانگلر، ناروسون و پتینگل

و همکاران،  8)کالرک داده شده استهای مزمن هستند نشان افرادی که دارای بیماری

2020). 

ها و اسب در استفاده از حیوانات خانگی مختلف مانند سگ، خرگوش، پرنده

 بخشی و درمان انواع اختالالت جسمی و روانیی توانهای علمی متعدد، در زمینهپژوهش

های پژوهشی گوناگون چون خانه، مدرسه، و در موقعیت های سنیو در همه گروه

بخشی، بیمارستان و زندان نشان داده است. این ابخانه، مراکز نگهداری، مراکز توانکت

های پژوهشی حاکی از نتایج مثبت استفاده از حیوانات در کار با افراد با اختالالت یافته

و همکاران،  9)آسکیون باشدجسمی، رفتاری، ذهنی و روانی به شکل فردی و گروهی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lang, Jansen, Wertenauer, Gallinat & Rapp 

2. Braun, Stangler, Narveson & Pettingell 

3. Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & Tani 

4. Stefanini, Martino, Bacci, & Tani 

5. King, Watters, & Mungre 

6. Adams 

7. Braun, Stangler, Narveson & Pettingell 

8. Clark 

9. Ascione 
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؛ باراک، ساورای، 2002، 2؛ ادواردز و بک2002، 1و مندسبالسکوویچ ؛ آلن، 2007

 .(2006، 4؛ پروتمن، باینرتز و ایتریچ2009؛ برون و همکاران، 2001، 3ماواشی و بنی

دکی با توجه به مطالب، اگر در پی یافتن روشی برای کاهش مشکالت دوران کو

ن ایج دورامشکالت رهای درمانی ی از مؤثرترین روشدرمانیبازرسد باشیم، به نظر می

کند نفایت باشد. هرگاه زبان کالمی برای ابراز افکار و احساسات کودکان ککودکی می

(. 1396اردر، کنند )اکبری، دهقانی، جعفری و کی استفاده میدرمانیبازگران از درمان

گیرد یمقرار  ی نهفته است به طرق گوناگون مورد استفادهدرمانیبازقدرت درمانی که در 

ای فتارهرگران از طریق بازی به کودکانی که دارای مشکالت رفتاری هستند، و درمان

 (.1394آموزند )مرشدی، داودی و بابامیری، تری را میسازگارانه

 اگرچهتوسط پژوهشگر گویای آن است که  شدهانجامهای بررسی پژوهش

کان متمرکز ی بر کاهش مشکالت رفتاری کوددرمانیبازهایی بر اثربخشی پژوهش

یک روش درمانی  عنوانبهاند، اما درمان به کمک حیوان خانگی در کشور ما تاکنون بوده

قرار نگرفته است که این خأل با مطالعه حاضر پر خواهد شد و نتایج این  موردپژوهش

های بیشتر و همچنین طراحی مداخالت ای برای پژوهشمقدمه عنوانبهتواند مطالعه می

 هش مشکالت رفتاری کودکان باشد. در این پژوهش از همستر )حیوانیمناسب بر کا

 و کرم سیاه، طالئی، سفید، ازجمله گوناگون هایرنگ در جذاب و زیبا بسیار و کوچک

شود. همسترها تنها بودن باشد( استفاده میمی چیزخوار همه که است جوندگان خانواده از

تواند صورت نیز با هزینه خیلی کم می هاآندهند و همچنین نگهداری از را ترجیح می

حیوان خانگی  عنوانبهتوان شوند. به همین دلیل از همستر میمریض می ندرتبهبگیرد و 

های هایی که اثربخشی روشنگهداری نمود. از سوی دیگر با توجه به کمبود پژوهش

ه شده باشد، های گوناگون درمانی در آن مقایسدرمانی مختلف برای شناسایی شیوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Allen, Blascovich, & Mendes 

2. Edwards, & Beck 

3. Barak, Savorai, Mavashev, & Beni 

4. Prothmann, Bienert, & Ettrich 



 109 |   و همکاران ... ؛ سیاوشی و یخانگ وانیدرمان به کمک ح یاثربخش سهیمقا

و  خانگی حیوان کمک به پژوهش حاضر به دنبال آن بود تا مقایسه اثربخشی درمان

 دبستانی را مورد بررسی قرار دهد. کودکان رفتاری مشکالت هایبر مؤلفه یدرمانیباز

 روش

در  مورداستفادههای توان از نتایج پژوهش حاضر در جهت شناخت بهتر روشمی ازآنجاکه

توان آن را از نظر کار با کودکان در جهت کاهش مشکالت رفتاری آنان استفاده کرد، می

ها، ی گردآوری دادهبرد. از نظر نحوه حساببههای کاربردی هدف، در رده پژوهش

آزمون، های نیمه آزمایشی و از نوع پیشپژوهش حاضر به لحاظ ماهیت جزء طرح

امعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه آزمون با گروه کنترل بود. جپس

و مرکز مشاوره  وپرورشآموزشه به هسته مشاوره کنندمراجعهآموزان پسر دبستانی دانش

دلیل انتخاب این  نفر( که تشخیص مشکالت رفتاری داشتند. 185ماهان شهرستان مالیر )

د و این گروه شوروی گروه کودکان اجرا می بردرمانی جامعه این بود که بازی

 .بودند دسترسقابلدر مدارس  طورمعمولبه

نفر از  15به تعداد  هرکدامو دو گروه آزمایش  نمونه پژوهش در قالب گروه کنترل

تصادفی انتخاب شدند و از هر  به روشهای ورود به این پژوهش افراد دارای مالک انیم

و نفر  2و دیگری در گروه آزمایش  1تصادفی در گروه آزمایش  به روشسه نفر یکی 

ی درمان اقهیدق 45های آزمایش ده جلسه قرار گرفتند و برای گروه سوم در گروه کنترل

 ژهیوبهعدم فوبی حیوانات  -1 های ورود به طرح عبارت بودند از:در نظر گرفته شد. مالک

عدم آلرژی یا  -3رضایت کتبی والدین؛  -2همستر )سنجش از طریق سؤال از والدین(؛ 

عدم سابقه تجربه دردناک یا تروما با همستر یا حیوانات مشابه؛  -4حساسیت به حیوانات؛ 

در مقیاس اختالل  13به دست آوردن حداقل نمره کل  -6عدم سابقه حیوان آزاری؛  -5

های خروج از پژوهش عبارت بودند از: ختالل همراه. مالکنداشتن ا-6رفتاری راتر و 

 درمانی. جلسات از جلسه دو از بیش غیبت

 پرخاشگری مقیاس خرده یا مؤلفه 5 شامل که راتر پرسشنامهها: آوری دادهابزار جمع

 اختالل ،یضداجتماع رفتارهای اجتماعی، ناسازگاری افسردگی، اضطراب، فعالی، و بیش
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 آن ییایو پا روایی است شده تشکیل سؤال 30 از که پرسشنامه باشد. اینمی توجه کمبود

از  مذکور با استفاده آزمون اعتماد و قابلیت است شده ( بررسی1377یوسفی ) توسط

( 1377؛ به نقل از یوسفی، 1374گزارش شده است. رومزپور ) 90/0برابر  بازآزمایی روش

گزارش کرده  72/0را  شدهمحاسبه دوهفته فاصله بازآزمایی به لهیوسبه که را آزمون این

 (.1377است )یوسفی، 

 ایویژه دستورالعمل دارای و شودمی تکمیل کودک معلم توسط پرسشنامه این

 را پرسشنامه عبارات تا شودمی خواسته معلم از گذاری،نمره نحوه توضیح از بعد است.

 گذشته هفته سه در کودک رفتار از خود مشاهدات گرفتن نظر در با و نموده مطالعه

 کند. گذارینمره کودک مورد در را پرسشنامه

 گیرد.می تعلق نمره 2حداکثر  و 0حداقل  پرسشنامه این هرسوال به

 ندارد. مصداق کودک مورد در است شده توصیف که رفتاری (0)

 دارد. مصداق کودک مورد در مواردی در تنها است شده توصیف که رفتاری (1)

 دارد. مصداق کودک مورد در کامالً است شده صیفتو که رفتاری (2)

 بود. خواهد 60 تا 0 نمرات دامنه عبارتی 30 پرسشنامه در گذارینمره این به توجه با

یک فرد مبتال به  عنوانبه)نقطه برش( داشت،  13امتیاز مساوی یا بیشتر از  کودکی چنانچه

 سؤاالت هر گروه که شدهیبندطبقه رگروهیز 5 به پرسشنامه اختالل رفتاری تلقی شد. این

 از: اندعبارت هاآن به مربوط و عبارات هارگروهیز .ردیگیبرم در را خاصی

 23-19-8-4-3-2-1فعالی:  شیو ب پرخاشگری-1

 26-24-21-9-7-6اضطراب و افسردگی: -2

 30-29-15-14-13-5ناسازگاری اجتماعی: -3

 28-27-25-20-16-15-12: یضداجتماعرفتارهای -4

 22-18-17-11-10اختالل کمبود توجه: -5
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 پایایی و روایی

 . برای مثالستا قرار گرفته تأیید مورد مختلف، هایپژوهش در نیز آزمون روایی و پایایی

 در .ه دست آوردبهفته  13را برای پایایی بازآزمایی به فاصله  89/0( همبستگی 1967راتر )

برای مثال  شده است. دییتأهای مختلف پایایی این ابزار در پژوهش ایران نیز روایی و

 است. کرده 90/0بازآزمایی پرسشنامه را به روش ( پایایی 1377یوسفی )

به این صورت بود که در آن ابتدا از معلمان دوره ابتدایی  فرایند اجرای پژوهش

آموزانی را که دارای دانشرفتاری راتر فرم معلم،  مشکالتخواسته شد بر اساس پرسشنامه 

اختالل رفتاری هستند شناسایی کرده و به هسته مشاوره یا مرکز مشاوره ارجاع دهند. سپس 

های ورود به طرح را داشتند به مدت دو ماه در جلسات هفتگی درمان کودکانی که مالک

 شد.شرکت کردند. پس از اتمام درمان پرسشنامه فرم معلم مجدد توسط معلم مربوطه پر 

 1پالس-جلسات درمان به کمک حیوان خانگی بر اساس محتواهای پیشنهادی پاریش

 گرفتنجلسه اول:  شده است. ادامه توضیح داده( تهیه شد که در 2015) 2( و فاین2016)

. جلسه دوم: های ورودارزیابی مالک و فرم والد مقیاس راتر حال کودک و اجرایشرح

ارائه جلسه سوم:  به کمک حیوان خانگی. سازی درمانآشناسازی با روش درمان و مفهوم

ارائه . جلسه چهارم: گزارش از بازی با همستر در منزل، صحبت درباره رفتارهای حیوان

و صحبت  صحبت درباره رفتارهای حیوان گزارش از بازی و نگهداری از همستر در منزل،

ارائه گزارش از بازی و پنجم: . جلسه درباره احساسات خود هنگام بازی و مراقبت از همستر

و صحبت درباره احساسات  صحبت درباره رفتارهای حیوان نگهداری از همستر در منزل،

 .موردنظرخود هنگام بازی و مراقبت از همستر. صحبت درباره ویژگی و صفات همستر 

های دیگر درباره همستر خود گروهی، صحبت با بچه صورتبهارائه گزارش جلسه ششم: 

. ارائه گزارش و صحبت درباره نوع و نحوه بازی کردن با همسترجلسه هفتم:  ل نظر.تباد

بیان احساس خود  ؛ وهایی که با همستر خود زدهارائه گزارش درباره حرفجلسه هشتم: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Parish-Plass 

2. Fine 
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مختلف همستر و صحبت تهیه عکس از حاالت جلسه نهم:  درباره این صحبت کردن.

 بر اساس فرم والدینی مصاحبه. جلسه دهم: هاتدرباره آن حال

، 2010های پیشنهادی )کداسن و شفر، بر اساس بازی یدرمانیبازمحتوای جلسات 

تهیه شد که در  یدرمانیبازهای ( در کتاب برگزیده روش1389ترجمه صابر و وکیلی، 

فرم والد  حال کودک و اجرایشرح گرفتنجلسه اول:  شده است. ادامه توضیح داده

. جلسه با گِل مصنوعی یدرمانیباز. جلسه دوم: های ورودیابی مالکارز و مقیاس راتر

بازی . جلسه پنجم: 2برج خشم بازی. جلسه چهارم: 1کردن کاغذ پارهپارهسوم: 

. جلسه 4بازی گروپ گروپ راه رفتن و ترکاندن حباب. جلسه ششم: 3های خشمبادکنک

. جلسه نهم: با ذرات بودادهگردش . جلسه هشتم: بارمصرفکیبازی روش دوربین هفتم: 

 .مصاحبه بر اساس فرم والدینی. جلسه دهم: در منزل پاشآببا تفنگ  یبازآب

 هایافته

شهان نرفتهاری کودکهان مشهکالت ههای میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفهه 1در جدول 

 داده شده است.

زمایش و آهای های گروهآزمودنیهای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار . یافته1جدول 

 کنترل

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD 

 پرخاشگری و بیش فعالی

 85/2 6 90/1 26/8 درمان به کمک حیوان خانگی

 03/2 13/5 26/2 13/7 یدرمانیباز

 96/1 8 92/1 46/8 کنترل

 اضطراب و افسردگی
 55/2 13/5 66/1 73/6 درمان به کمک حیوان خانگی

 46/1 4 47/1 80/7 یدرمانیباز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. tearing paper 

2. angry tower 

3. balloons of anger 

4. Stomping feet and bubble popping 
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 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

M SD M SD 
 77/1 7 08/2 73/7 کنترل

 ناسازگاری

 71/1 66/4 98/1 93/5 درمان به کمک حیوان خانگی

 86/1 93/3 17/1 33/6 درمانیبازی

 02/2 40/6 70/1 06/7 کنترل

 یضداجتماعرفتار 

 09/2 13/6 53/1 93/7 درمان به کمک حیوان خانگی

 49/2 26/5 90/1 93/8 یدرمانیباز

 66/2 66/8 92/1 53/8 کنترل

 کمبود توجه

 17/1 66/3 12/1 13/5 درمان به کمک حیوان خانگی

 51/1 3 12/1 86/4 درمانیبازی

 30/1 53/5 06/1 13/5 کنترل

های گهروه آزمایشهی اول )درمهان بهه دهد که میانگین نمرات آزمودنی( نشان می1جدول )

آزمهون در همهه متغیرهها آزمون، در مقایسهه بها مرحلهه پهیشحیوان خانگی( در پسکمک 

( در درمهانیبازیههای گهروه آزمایشهی دوم )کاهش یافته است. میانگین نمهرات آزمهودنی

ههای در همه متغیرهها کهاهش یافتهه اسهت. داده آزمونشیپآزمون، در مقایسه با مرحله پس

 بههرخالفهههای گههروه کنتههرل نمههرات آزمههودنی دهههد کههه میههانگین( نشههان مههی1جههدول )

هههای دو گههروه آزمایشههی، در مراحههل پههس از مداخلههه، در مقایسههه بهها مرحلههه آزمودنی

 آزمون، تغییر زیادی نداشته است.پیش

برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمهرات، بهه دلیهل اینکهه در ههر گهروه تعهداد 

نشهان داد  آمدهدسهتبهیرو استفاده شد. نتهایج وجود دارد، از آزمون شاپ 50نفرات کمتر از 

آزمهون نرمهال هسهتند )مقهدار سههطح آزمهون، پهسنمهرات ههر سهه گهروه در مراحهل پهیش

 است(. 05/0( بیشتر از Pداری )معنی

برای بررسی این فرضیه مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و 

تحلیل واریانس چند متغیری استفاده های مشکالت رفتاری از در کاهش مؤلفه یدرمانیباز

 شد.
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های واریانس/ کواریهانس از آزمهون ام بهاکس بررسی شرط همگنی ماتریس منظوربه

  استفاده شد.

 های کواریانسباکس برای شرط همگنی ماتریس. آزمون ام2جدول 

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F باکس

581/29 814/0 30 594/5589 753/0 

ههای باکس بهرای برابهری مهاتریسگردد، آزمون ام( مالحظه می2که در جدول ) طورهمان

هههای کوواریههانس، بههه لحههاظ آمههاری معنههادار نیسههت و حههاکی از آن اسههت کههه مههاتریس

و  P ،814/0=F=753/0هههها برابهههر هسهههتند )کوواریهههانس متغیرههههای وابسهههته در گهههروه

581/29=BOX). 

 . آزمون کرویت بارتلت3جدول 

 یداریمعنسطح  درجه آزادی خی دو نسبت احتمال

581/29 814/0 14 000/0 

دار اسهت )مجهذور خهی ( آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماری معنی3با توجه به جدول )

دهنده همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بهرای ادامهه و نشان (P<001/0و  1598تقریبی=

  تحلیل است.

 های خطاواریانس . آزمون همسانی4جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیرهای وابسته

 149/0 42 2 991/1 پرخاشگری و بیش فعالی

 632/0 42 2 464/0 اضطراب و افسردگی

 651/0 42 2 434/0 ناسازگاری

 875/0 42 2 134/0 یضداجتماعرفتارهای 

 564/0 42 2 599/0 اختالل کمبود توجه
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دهههد. آزمههون لههوین بههرای یکسههانی خطههای ( نتههایج آزمههون لههوین را نشههان مههی4جههدول )

کنهد. ایهن ها، انحراف از مفروضه همگنی واریانس در متغیر وابسهته را آزمهون مهیواریانس

 (P>05/0دار نیسهت )آزمون برای ارزیابی هر یک از متغیرهای وابسته از نظر آمهاری معنهی

 باشد.ها میکه نشانه برابری واریانس در گروه

واریانس چندمتغیری حاکی از آن است که هر چهار آمهاره یعنهی  لیوتحلهیتجزنتایج 

، اثهر هتلینهگ (F=613/2و  P<05/0، المبهدای ویلکهز )(F=257/2و  P<05/0اثر پیالیهی )

(05/0>P  964/2و=F) تهههرین ریشههههو بهههزرگ( 05/0ی روی>P  128/6و=F) معنهههادار ،

شهود )میهرز، در بیشتر ادبیات تحقیهق المبهدای ویلکهز گهزارش مهی طورمعمولبهباشند. می

دار بودن آزمون المبدای ویلکز حاکی از آن است که بهین (. معنی1390گامست و گارینو، 

دار و معتبهر وجهود دارد. چهون ایهن ها از نظر ترکیب متغیرههای وابسهته تفهاوت معنهیگروه

به ارزیابی هر یهک از متغیرههای وابسهته ادامهه توانیم دار است، میآزمون چند متغیری معنی

 دهیم.

 واریانس لیوتحلهیتجز. نتایج 5جدول 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 گروه

 شیو بپرخاشگری 

 فعالی
153/53 2 577/26 391/4 019/0 192/0 

اضطراب و 

 افسردگی
823/60 2 412/30 311/7 002/0 283/0 

 219/0 010/0 185/5 673/17 2 346/35 ناسازگاری

 
رفتارهای 

 یضداجتماع
483/77 2 741/38 013/6 005/0 245/0 

 384/0 000/0 518/11 981/22 2 962/45 اختالل کمبود توجه 

مشکالت  هایهای آزمایش و کنترل در مؤلفه(، تفاوت بین گروه5با توجه به نتایج جدول )

ی پهژوهش مبنهی بهر تهأثیر معنهادار اسهت؛ بنهابراین، فرضهیه 05/0رفتاری در سهطح آلفهای 

 گردد.رفتاری تأیید می مشکالتهای های درمانی بر مؤلفهروش
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ههای درمهانی گر این بهود کهه روشبا توجه به اینکه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان

های مشکالت رفتاری دارنهد، لهذا جههت کاهش مؤلفه دار و متفاوتی براثرات درمانی معنی

ههای درمانی و درمان به کمهک حیهوان خهانگی بهر کهاهش مؤلفههمشخص شدن تأثیر بازی

های تعقیبی استفاده شود. در این راستا از آزمهون ، ضروری است از آزمونمشکالت رفتاری

 ت.تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آورده شده اس

 ها. نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین گروه6جدول 

 های مورد مقایسهگروه متغیر
تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

پرخاشگری و بیش 

 فعالی

 464/0 023/1 -757/0 درمانیبازی-درمان به کمک حیوان خانگی

 008/0 957/0 -705/2 گروه کنترل-ی درمانیباز

گروه -درمان به کمک حیوان خانگی 

 کنترل
948/1- 962/0 049/0 

 اضطراب/افسردگی

 072/0 848/0 571/1 درمانیبازی-درمان به کمک حیوان خانگی

 001/0 793/0 -030/3 گروه کنترل-ی درمانیباز

گروه -درمان به کمک حیوان خانگی 

 کنترل
459/1- 798/0 076/0 

 ناسازگاری

 217/0 767/0 963/0 درمانیبازی-کمک حیوان خانگیدرمان به 

 003/0 718/0 -284/2 گروه کنترل-درمانی بازی

گروه -درمان به کمک حیوان خانگی 

 کنترل
321/1- 722/0 075/0 

 یضداجتماعرفتار 

 398/0 055/1 903/0 درمانیبازی-درمان به کمک حیوان خانگی

 002/0 987/0 -263/3 گروه کنترل-درمانی بازی

گروه -درمان به کمک حیوان خانگی 

 کنترل
360/2- 993/0 023/0 
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 های مورد مقایسهگروه متغیر
تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

 اختالل کمبود توجه

 184/0 587/0 795/0 درمانیبازی-درمان به کمک حیوان خانگی

 000/0 550/0 -541/2 گروه کنترل-درمانی بازی

گروه -درمان به کمک حیوان خانگی 

 کنترل
746/1- 553/0 003/0 

( و گهروه درمهانیبازی(، تفهاوت میهانگین نمهرات گهروه آزمهایش )6بهه جهدول )با توجهه 

، فعههالیبیشی پرخاشههگری/هههاآزمههایش )درمههان بههه کمههک حیههوان خههانگی( در مؤلفههه

و اخههتالل کمبههود توجههه  یضههداجتماعاضطراب/افسههردگی، ناسههازگاری اجتمههاعی، رفتههار 

آزمههون تفههاوت در پههس یاندرمههگروهیعنههی نمههرات دو ؛ (P>05/0)باشههند دار نمههیمعنههی

 خانگی حیوان کمک به درمان و درمانیبازی اثربخشی بینبنابراین ؛ معناداری با هم ندارند

. با توجه به وجود ندارد تفاوت دبستانی در کودکانرفتاری مشکالت  یهامؤلفه کاهش در

. (P<05/0) رفتههاری داردمشههکالت تههأثیر معنههاداری بههر کههاهش  درمههانیبازی( 6جههدول )

، فعهالیبیشهای پرخاشهگری/تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی فقط بر مؤلفه کهیدرحال

 .(P<05/0)کمبود توجه معنادار بود اختالل و  یضداجتماعرفتار 

 گیریبحث و نتیجه

و  خانگی حیوان کمک به درمانحاضر، بررسی مقایسه اثربخشی  هدف پژوهش

نشان  آمدهدستبهنتایج بود.  دبستانی کودکان رفتاری مشکالت هایبر مؤلفه درمانیبازی

، رفتار فعالیبیش/های پرخاشگریمؤلفهداد که تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی بر 

های میلر با نتایج پژوهش ینوعبهاین یافته  کمبود توجه معنادار بود.اختالل و  یضداجتماع

(، استفانی و 2015استفانی و همکاران )(، 2010(، النگ و همکاران )2000و اینگرام )

(، ادواردز و بک 2002(، آلن و همکاران )2007(، اسکیون و همکاران )2016همکاران )

( 2006( و پروتمن و همکاران )2009(، برون و همکاران )2001(، باراک و بنی )2002)

 باشد.همسو می
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ایش احساس شادی و حیوانات خانگی احتماالً باعث ترغیب احساسات مثبت مثل افز

وجود حیوان خانگی در  ازآنجاکهشوند و همچنین کاهش احساسات منفی در شخص می

شود زندگی افراد باعث کاهش تنهایی، فراهم آوردن احساس امنیت و اطمینان خاطر می

 خانگی از حیوان دارای افراد شود. همچنین احتماالً سبب کاهش افسردگی و اضطراب می

 امر این که کنندمی سر حیوانات خانگی از نگهداری با را خود غتفرا اوقات سو یک

گیر گریبان فراغت اوقات بطالت از ناشی هایآسیب که برخی شودمی آن از مانع خود

 آن، دنبال به که شودآنان می روانی آسیب افزایش از مانع خود امر این و شود آنان

از  نگهداری خانگی، حیوان دارای افراد در شود. شایدمی دیده در آنان کمتری اضطراب

 آنان شودمی باعث که کندعمل می استرس با مقابله شیوه یک عنوانبه خانگی حیوانات

 درواقع و سازندمی سرگرم آموزدست حیوان با را ها، خودچالش و هاتنش قبال در

نماید. می عمل استرس با شیوه مقابله یک عنوانبه خانگی حیوانات به خود سازی سرگرم

 کودکان که دادند ( گزارش2009، 1؛ به نقل از تامپسون2003همکارانش ) و یوریچوک

 ممکن که هستند نفساعتمادبه از باالتری سطوح دارای حیوانات با منظم تماس دارای

باشد.  هاآن انکاررقابلیغ گوش و حیوانات شرط و قید بدون مثبت توجه علت به است

( نشان داد که درمان به کمک حیوانات 2003) 3( و اسکات1998) 2های ریچرتیافته

 حیوان یک که کودکانی که داد ( گزارش2000دارد. فاین ) ریتأث نفساعتمادبه شیبرافزا

 و لوین .باشند داشته همدلی احساس دیگران به نسبت است بیشتر ممکن دارند خانگی

 حیوانات که کودکانی که دریافتند آن در که دادند انجام را ای( مطالعه1986) 4بوهن

 ندارند. کاورت، خانگی حیوان که دارند کودکانی به نسبت کمتری اضطراب دارند همراه

 امتیاز دارند خانگی حیوان که نوجوانانی که ( دریافتند1985) 5نلسون و کیت ویرن،

کنند. می دریافت ندارند، خانگی حیوان که کودکانی به باالتری نسبت نفساعتمادبه
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 در اجتماعی حمایت جلب برای خود خانگی حیوانات از خود نوبهبه اغلب هابچه

 کردن بازی برای خانگی حیوان این از اغلب و استفاده کرده دارند، مشکلی که هاییزمان

ی ربکا جانسون )به نقل کنند. در مطالعهمی استفاده دارند، استرس که هاییزمان در همآن

( مشخص شد که سطح هورمون سروتونین )هورمونی که با افسردگی 2004، 1از وارنر

با نشان دادن »یابد. جانسون اظهار داشت کند( در نتیجه تعامل با سگ افزایش میمبارزه می

توان کمک کرد که درمان با کمک حیوان خانگی از نظر پزشکی پذیرفته این فایده، می

آشنا،  خانگی حیوانات با کودکان«. جویز شودمداخله برای بیماران ت عنوانبهشود و 

؛ به نقل از 1990دارند )ملسون  مدرسه به رفتن هنگام در کمتری رفتاری مشکالت

 ممکن حیوان یک با شدهگرفته یاد ایپایه های(. مهارت2003، 2اورچاک و اندرسون

؛ به 1989) شود و منجر به سازگاری اجتماعی شود. برگنسون منتقل انسانی روابط به است

کودک  نفساعتمادبه( معتقد بود که داشتن حیوان خانگی به افزایش 2008، 3رانقل از وال

 دارد. هاانسان سالمت بر مثبتی را تأثیر حیوانات همراهی کل کند. درکمک می

های مشکالت رفتاری بر کاهش مؤلفه درمانیبازینشان داد که  آمدهدستبهنتایج 

باعث کاهش عالئم مشکالت رفتاری در کودکان شده است. این اثربخش بوده است و 

(، عاشوری و 1391(، آذرنیوشان و همکاران )2016های دشتی )یافته با نتایج پژوهش

(، سیلوا و 2015(، استالکیمر و ری )2011(، جعفری و همکاران )1397زاده بیدگلی )دالل

شود که کودکان سبب می درمانیبازیباشد. ( همسو می2012( و لندرث )2016همکاران )

تری برای رفع های مناسبآگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و مشکالت خود پیدا کنند و راه

و  مشکالتهرگاه کودک بتواند از طریق مواجهه صحیح و منطقی با مشکالت بیابند. 

ش حاصل تواند با تنشود، می روروبهاند، رویدادهایی که موجب هیجان و اضطراب او شده

 مشکالت و تواند راهی برای کاهشکودک می درمانیبازیاز آن مقابله کند. طی 

ها، احساسات و عواطف خود اش پیدا کند و قادر خواهد بود نگرشهای روزمرهاضطراب
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شود که کودک بتواند در آرامش و درمانی شرایطی ایجاد میرا کنترل کند. در بازی

ها و ای محیطی خود را بشناسد. کودک با تکرار بازیراحتی و بدون اضطراب و فشاره

های خود تسلط یابد. در طی جلسه تواند بر افکار، احساسات و انگیزهها میتغییر صحنه

کند و ساعاتی را فاصله ایجاد می دهندهتکاندرمانی کودک بین خود و تجارب بد و بازی

کنند تا احساسات و کودکان کمک میبه  هابرد. بازیدر امنیت و محیط شاد به سر می

هایی نظیر خوشحالی، غم، بپردازند. حالت هاآنهیجانات مختلف خود را بشناسند و به بیان 

تواند مفید باشد. درنهایت عصبانیت که این در روابط اجتماعی و یادگیری رفتار درست می

ها خود پی ببرند. این سها و تراضطراب منشأآموزند که خود ابرازی کنند و به کودکان می

و  اضطراب خصوصبهو  فعالیبیشرفتاری،  اختالالتتکنیک برای کودکان با 

 .(1397)پیرعباسی و صفرزاده،  بسیار مفید است پرخاشگری

از  یکی ازآنجاکه ،یضداجتماع رفتارهای بر درمانیبازیخصوص تأثیر  در

 ریزیبرون به تواندمی کودک باشد،هیجانات می ریزیبرون درمانیبازی کارکردهای

 تنظیم توان ریزیبرون همین طریق از و پرداخته امن محیطی در خود منفی احساسات

 درمانیبازی عاطفی دستاورد ترینمهم را عامل این بتوان شاید یابد.می خود را هیجان

 بهتر درک سبب امن محیطی در طلبانهخصومت و احساسات افکار بیان زیرا برشمرد،

 هیجانی تنظیم به رفتاری ناهنجاری کاهش با و شودمی اشناراحتی منشأ و خود از کودک

 منجر ... و یضداجتماعرفتار  گویی،دروغ همچون کودکان نامطلوب عملکرد کاهش و

 دهی مقتضیپاسخ و هاهیجان مدیریت طریق از هیجان تنظیم عبارتی، به شود.می

کند ایفا می مؤثر نقش خشم ریزیبرون و افسردگی اضطراب، کاهش در هاموقعیت

 طبیعی فعالیت یک (. بازی1396 خواه،حسین خانزاده، حکیم جوادی و وطن ،منشآزادی)

 حرکتی روانی و اجتماعی -عاطفی شناختی، رشد یمنزلهبه که است بخشلذت و

 داکردهیپ رشد درک توجه و چابکی، مانند مختلف نیروهای بازی طول در است. کودک

 افتد.می اتفاق هاآنهای ویژگی در بسیاری تغییرات و گرفتهشکل کودکان شخصیت و

 خود درونی دنیای از تصویری بتواند تا کندمی فراهم برای کودک را فرصت این بازی
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 کردن حل درمانیبازی عمده عملکرد کند.می تسهیل را برایش هیجانات بیان و دهد ارائه

 کند.می تداخل محیط در او مؤثر عملکرد با که کودک است در تعارضی هرگونه

 جیتدربه کودکان آن در که کندمی کودکان فراهم برای را امنی محیط درمانیبازی

بروز  را خود شدهسرکوب هایو ترس پرخاشگری ناامنی، احساس ها،تنش هیجانات،

 کودک که است این شیوه به بازی اتاق در . ارتباط(1999، 1)کارلسون و ارتو دهندمی

 احساسات فرد آن و دهدمی بروز درمانگر به بازی طریق از را خود منفی احساسات

 درمانگر طرف از احساسات این پذیرد. وقتیمی و داده انعکاس را کودک شدهارائه

 کودک رفتار بر آن و اثرات نداشته را سابق شدت و قدرت دیگر شد، پذیرفته

 و شده مخلوط کودک با بازی و شدهشروع مثبت عبارات مرحله نیبعدازا و افتهیکاهش

 از گفت توانمی گریدعبارت؛ بهنمایدمی جدید هایمهارت یادگیری به شروع کودک

 درمانگر، کودک درک و همدلی با حضور همچنین و بازی اتاق در احساسات بیان طریق

در  همچنین نماید. برخورد اجتماعی مناسب شیوه به خود نیازهای با که گیردمی یاد

 توانندمی چهارچوبی چنین در و کنندمی رشد کودکان ارتباطی هایمهارت بازی جریان

 را خود هیجانات و احساسات بپردازند، مهم رویدادهای و موضوع مکرر باز پدیدآوری به

 را مسئله حل تریافته سازش هایشیوه و یابند دست جدیدی بینش به ریزی کنند،برون

 شرایطی سازیفراهم با درمانیبازی ،حالنیدرع. (2009و همکاران،  2یرأ) نندانتخاب ک

 شرایطی پردازد،می مسئله مختلف حل هایروش آزمودن به تواندمی کودک آن در که

 منظوربه های خالقحلراه توسعه برای خود توانایی کودک آن در تا سازدمی فراهم را

 بدین و داده افزایش را تکانشگرانه رفتارهای کاهش و مسئله حل هایمهارت ارتقای

 (.2014، 3)کوریشود یم او در رفتاری تغییرات به ترتیب منجر

های مذکور، علیرغم اثربخشی بر نشان داد که مداخله لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از 

داری با هم های مشکالت رفتاری کودکان، از لحاظ میزان اثربخشی تفاوت معنیلفهؤم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Carlson & Arthur 

2. Ray 

3. Corey 
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و درمان به کمک حیوان خانگی  درمانیبازینداشتند. در تبیین عدم تفاوت بین نتایج 

نهفته است، لذا نتیجه  درمانیبازیدهی و انسجام در فرایند سازمان ازآنجاکهتوان گفت می

 ینوعبهسریع از آن حاصل خواهد شد و با توجه به اینکه درمان به کمک حیوان خانگی 

توان نتیجه گرفت که از دید کودک تفاوتی بین شود، میدکان بازی محسوب میبرای کو

شوند. جذاب بودن هر دو برای کودک، بازی محسوب می ینوعبهاین دو نیست و هر دو 

ها ویژگی مهمی است که هر دو فعالیت دارد. از فرصت ایجاد خالقیت و تخلیه تمام انرژی

اثرات مداخالت  مدتیطوالنعدم پیگیری  توان بههای این پژوهش میمحدودیت

و درمان به کمک حیوان خانگی اشاره کرد. همچنین  درمانیبازیاعم از  یموردبررس

کودک توجه بیشتری نسبت به استفاده از  درمانگرانروانشود مشاوران و پیشنهاد می

و درمان به کمک حیوان خانگی جهت کاهش مشکالت رفتاری کودکان  درمانیبازی

های مرتبط بعدی، فاصله گردد در پژوهشداشته باشند. به پژوهشگران بعدی نیز پیشنهاد می

 .قرار دهند مدنظرپیگیری را نیز  زمانی
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