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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
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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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مقاله پژوهشی

روان شناسی افراد استثنایی

مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و بازیدرمانی بر

دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.

محسن سیاوشی
نور علی فرخی



تاریخ ارسال99/10/15 :

مؤلفههای مشکالت رفتاری کودکان دبستانی

دانشیار گروه آموزشی سنجش و اندازهگیری دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

مهدی روزبهانی

استادیار گروه رفتار حرکتی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.

چکیده

اساس بازیهای پیشنهادی کداسن و شفر ( )2010در ده جلسه ارائه شدند .برای آزمون فرضیهها از تحلیل
واریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان داد تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی بر مؤلفههای

پرخاشگری و بیش فعالی ،رفتار ضد اجتماعی و اختالل کمبود توجه معنادار بود ( .)P>0/05همچنین نتایج
نشان داد تأثیر بازیدرمانی بر مؤلفههای مشکالت رفتاری معنیدار بوده است ( .)P>0/05نتایج آزمون
مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد است.
 نویسنده مسئولfarrokhinoorali@gmail.com :
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جایگزین شدند .برای ارزیابی مشکالت رفتاری آزمودنیها از پرسشنامه راتر (()1986مقیاس معلم) استفاده
شد .جلسات درمان به کمک حیوان خانگی برای گروه آزمایش  1بر اساس محتوای پیشنهادی پاریش-
پالس ( )2016و فاین ( )2015در ده جلسه ارائه شد .محتوای جلسات بازیدرمانی برای گروه آزمایش  2بر
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این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و بازیدرمانی بر مؤلفههای مشکالت
رفتاری دانش آموزان دبستانی انجام شد .پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه
آزمایشی با طرح سه گروهی با پیشآزمون پسآزمون بود .جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از
کلیه دانشآموزان پسر دبستانی که در سال  1398به هسته مشاوره آموزشوپرورش و مرکز مشاوره ماهان
شهرستان مالیر مراجعه کرده بودند .اعضای نمونه در این پژوهش در قالب گروه کنترل و دو گروه
آزمایش هرکدام به تعداد  15نفر از میان افراد دارای مالکهای ورود به این پژوهش به روش تصادفی

تاریخ پذیرش00/02/19 :

کوروش گودرزی

استادیار گروه روانشناسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
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تعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی در همه مؤلفهها تفاوت معنیداری با هم نداشتند .با توجه به
یافتههای پژوهش ،به نظر میرسد بازیدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی ،در کاهش مشکالت
رفتاری کودکان دبستانی ،نقش مهمی داشتهاند.

کلیدواژهها :پرخاشگری و بیش فعالی ،اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری ،رفتار ضداجتماعی،
کمبود توجه ،مشکالت رفتاری ،درمان به کمک حیوان خانگی ،بازیدرمانی.
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مقدمه
مرحله کودکی یکی از مهمترین مراحل زندگی یک شخص است که از آن شروع به
شکلگیری خود میکند و ساختار شخصیت او بر اساس آن بنا میشود .با توجه به اینکه
کودک در این مرحله دستخوش تغییرات اساسی رفتاری و ساختاری است که میتواند در
زندگی آینده وی تأثیر زیادی بگذارد ،به همین دلیل تربیت کودک در این دوران
موردتوجه بسیاری از مربیان قرار گرفته است و ازجمله زمینههایی که نیاز به پژوهش دارند
مشکالت رفتاری1کودکان است (التناهی و راشد .)2021 2،درمجموع بین  14تا  24درصد
از کودکان و نوجوانان با انواع مشکالت رفتاری و هیجانی3دست به گریبانند و مشکالت
رفتاری ،کودکان را در معرض خطر چالشهای اجتماعی در طوالنیمدت قرار میدهد
(بلوتسکی و شرر .)2020 4،مشکالت رفتاری به شرایطی اطالق میشود که در آن،
پاسخهای رفتاری با هنجارهای فرهنگی ،سنی و قومی تفاوت داشته باشد؛ بهطوریکه بر
عملکرد تحصیلی فرد ،مراقبت از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری فردی ،رفتار در
5

کالس و سازگاری در محیط کار نیز تأثیر منفی بگذارد (شورای کودکان استثنایی،
 .)1991مشکالت رفتاری کودکان ،آن دسته از رفتارها ناهنجار تلقی میگردد که ضمن
عدم تناسب با سن ،شدید ،مزمن یا مداوم باشد و گستره آن شامل مشکالت برونیسازی
شده مانند بیش فعالی ،تضادورزی و پرخاشگری و نیز مشکالت درونیسازی شده مانند

گوشهگیری ،انزوا و افسردگی است (کمپبل .)2006 6،پژوهشهای انجامشده در
فرهنگهای مختلف نشان داده است درصد قابلتوجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از

1. behavioral disorders
2. ElTanahi, & Rasheed
3. Behavioral and emotional problems
4. Bulotsky-Shearer
5. Council for Exceptional Children
6. Campbell
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مدرسه دچار مشکالت رفتاری هستند (پالتس2021 1،؛ هارلند ،ریجنولد ،بروگمن ،ورلو-
ونهورک و ورهوست.)2002 2،
در ایران پژوهشهای بسیاری برای تعیین میزان شیوع مشکالت رفتاری صورت گرفته
است که نتایج متفاوتی به دنبال داشته است .کشکولی ( )1379در پژوهشی که در استان
بوشهر انجام داد ،دریافت که  16/84درصد دانشآموزان دوره ابتدایی این استان دارای
مشکالت رفتاری هستند .مقدم و همکاران ( )1381نیز میزان شیوع مشکالت رفتاری را در
بین دانشآموزان دبستانی شهرستان قروه 20/4 ،درصد برآورد کردهاند .همچنین شجاعی و
همکاران ( )1387میزان شیوع مشکالت رفتاری در بین دانشآموزان ابتدایی استان فارس را
 34/4درصد برآورد کردهاند .نتایج پژوهش جاری و همکاران ( )1394نشان داد که 1/42
درصد از کودکان با مشکالت رفتاری درگیر هستند .یافتههای پژوهش جلیلیان و همکاران
( )1391حاکی از این بود که  16/1درصد از دانشآموزان دبستانی شهر همدان مبتال به
مشکالت رفتاری هستند .کودکانی که به مشکالت رفتاری مبتال هستند ،در کالسهای
درس آموزش و بازخورد کمتری دریافت میکنند ،هنجارها و معیارهای اجتماعی را
رعایت نمی کنند ،روابط اجتماعی سالمی ندارند و روابط عاطفی مثبتی را که پیششرط
مهارت همدلی است تجربه نمیکنند .کودکان مبتال به مشکالت رفتاری دارای درجهای از
ناسازگاری اجتماعی و خانوادگی هستند ،زیرا آنها از احساس حقارت ،تنش عاطفی و
بیگانگی از خود و دیگران رنج میبرند (التناهی و راشد .)2021 ،مشکالت رفتاری
کودکان شامل بیش فعالی ،پرخاشگری ،اضطراب ،افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی و رفتار
ضداجتماعی است (ماستین و کونکا-سانچز .)2016 3،نارسایی توجه و بیش فعالی ،یکی از
شایعترین مشکالت دوران کودکی است که قبل از هفتسالگی آشکار میشود و در  70تا
 80درصد موارد ،باعث ایجاد مشکالتی در دوران بزرگسالی میشود و همچنین پیامدهای
قابلتوجهی بر زندگی فردی و اجتماعی بر جای میگذارد (ماتزا ،پامور و پراسد.)2005 4،
1. Plotts
2. Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove-Vanhorick, Verhulst
3. Mustian and Cuenca-Sanchez
4. Matza, Paramore, Prasad
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نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که مشکالت رفتاری کودکان میتواند آثار
طوالنیمدتی بر سطح کنشوری رفتاری ،جسمانی و شناختی و هیجانی بر جای گذارد
(اسمیت ،کتسینیز و ران .)2011 1،این مشکالت به نقص عملکرد در زمینههای مختلف
تحصیلی و خانوادگی منجر میشود که در نهایت افت تحصیلی یا رفتارهای بزهکارانه را
در پیش دارد و در صورت عدم درمان تشدید خواهد شد (کرن ،هتریک ،کاستر و
کامیس.)2019 2،
با توجه به اینکه عوامل مختلفی در مشکالت رفتاری کودکان تأثیر دارند ،روشها و
برنامههای آموزشی و درمانی متفاوتی را میطلبد .بازیدرمانی3ازجمله روشهایی است که
در بین انواع روشهای توان بخشی به لحاظ تربیتی ،درمانی ،آموزشی و بهویژه کاهش
مشکالت رفتاری ارزش زیادی دارد (هاالهان ،کافمن و پولن .)2015 4،بازیدرمانی یکی
از روشهای درمان مشکالت رفتاری کودکان است که دنیای درونی و بیرونی کودک را
به همدیگر مرتبط میسازد (جی و رأی .)2016 5،بازی در رشد سالم کودکان نقش مهمی
دارد .پژوهشگران بر ارتباط بین بازی کودکان و رشد اجتماعی ،عاطفی و شناختی آنها
تأکید کردهاند .بازیدرمانی برای کودکانی که با مشکالت مختلفی مواجه بودهاند،
6

بهکاربرده شده و بهعنوان یک روش درمانی مؤثر شناختهشده است (سنکو و بتانی،

 .)2019برخی پژوهشها اثربخشی تکنیکهای مختلف بازیدرمانی را بر روی کودکان
دارای مشکالت رفتاری موردبررسی قرار دادند؛ در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد
7

که روش بازیدرمانی سبب کاهش مشکالت رفتاری کودکان بیشفعال میشود (دشتی،
 .)2016نتایج مطالعهی آذرنیوشان ،بهپژوه و غباریبناب ( )1391حاکی از تأثیر بازیدرمانی

با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی دبستانی
1. Smith, Katsiyannis, Ryan
2. Kern, Hetrick, Custer, Commisso
3. Play therapy
4. Hallahan, Kauffman, Pullen
5. Jayne, Ray
6. Senko & Bethany
7. Dashti
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بود .نتایج پژوهش سوان ،کاف و هاس )2019( 1نشان داد که بازیدرمانی بر کاهش
اضطراب کودکان تأثیر دارد .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که بازیدرمانی میتواند
باعث کاهش معنیداری در نشانههای اختالل بیش فعالی -کمبود توجه (جعفری 2و
همکاران )2011،و کاهش نگرانی ،اضطراب و افسردگی (استالمیکر و ری2015 3،؛ سیلوا،
استرگسیلو ،ایتامار و لیما )2016 4،کودکان شود .بازیدرمانی روشی مؤثر در درمان
مشکالت رفتاری است (لندرث.)2012 5،
یکی دیگر از مداخالت درمانی که شاید بتوان آن را گونهای بازیدرمانی دانست با
این تفاوت که در آن بهجای وسیله بازی یا حیوانات عروسکی از حیوانات واقعی استفاده
میشود ،درمان به کمک حیوانات خانگی است .درمان به کمک حیوانات خانگی6نوعی
مداخله در سالمت است که با استفاده از یک حیوان بهعنوان جزئی از درمان ،منجر به
بهبود عملکرد جسمی ،اجتماعی ،هیجانی و شناختی میشود (برت ،گاالنو ،کاموسی ،پیو،
وگالینو و سیلیکنی .)2016 7،درمان با کمک حیوانات یکی از مداخالت خالقانه است که
ممکن است منجر به کاهش مشکالت رفتاری مانند اضطراب شود (هولمن 8و همکاران،
 .)2020این شیوه برای اولین بار توسط لوینسن )1965(9برای درمان کودکان و نوجوانان
دارای مشکالت هیجانی یا رفتاری استفاده شد و از آن به بعد مطالعات گوناگونی برای
نشان دادن تأثیر آن انجام شده است (نیمر و الندا)2007 10،؛ که بیانگر تأثیر درمان به
کمک حیوان خانگی در کاهش اضطراب (میلر و اینگرام200011،؛ النگ ،جانسن ،ورتنر،
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 . Nimer & Lundahl
0
1 . Miller & Ingram
1
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گالینات و رپ )2010 1،درد (براون ،استانلر ،ناروسون و پتینگل ،)2009 2،افزایش کیفیت
زندگی و تعدیل نشانههای هیجانی و رفتاری اختالالت شدید روانی (استفانی ،مارتینو،
الوری ،گالیوت و تأنی2015 3،؛ استفانی ،ماتینو ،باسی و تأنی )2016 4،است .درمان به
کمک حیوان خانگی ،نوعی مداخله درمانی مخصوص با استفاده از حیوانات در
موقعیت های بالینی گوناگون برای کمک به افراد با مشکالت جسمی و روانی است
(کینگ ،واترز و مانگر .)2011 5،این روش شکل رشد یافتهی درمان است که در آن انسان
و حیوان هر دو سود میبرند (آدامز ،)2010 6،از تعامل رایج با حیوانات همراه متفاوت
است و بیمار و درمانگر با هدف نتیجهگیری درمانی ویژه در آن درگیر میشوند (برون،
استانگلر ،ناروسون و پتینگل .)2009 7،فواید درمان به کمک حیوانات بر بهبود روحی
افرادی که دارای بیماریهای مزمن هستند نشان داده شده است (کالرک 8و همکاران،
.)2020
استفاده از حیوانات خانگی مختلف مانند سگ ،خرگوش ،پرندهها و اسب در
پژوهشهای علمی متعدد ،در زمینهی توانبخشی و درمان انواع اختالالت جسمی و روانی
و در همه گروههای سنی و در موقعیتهای پژوهشی گوناگون چون خانه ،مدرسه،
کتابخانه ،مراکز نگهداری ،مراکز توان بخشی ،بیمارستان و زندان نشان داده است .این
یافته های پژوهشی حاکی از نتایج مثبت استفاده از حیوانات در کار با افراد با اختالالت
جسمی ،رفتاری ،ذهنی و روانی به شکل فردی و گروهی میباشد (آسکیون9و همکاران،

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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2007؛ آلن ،بالسکوویچ و مندس2002 1،؛ ادواردز و بک2002 2،؛ باراک ،ساورای،
ماواشی و بنی2001 3،؛ برون و همکاران2009 ،؛ پروتمن ،باینرتز و ایتریچ.)2006 4،
با توجه به مطالب ،اگر در پی یافتن روشی برای کاهش مشکالت دوران کودکی
باشیم ،به نظر میرسد بازیدرمانی از مؤثرترین روشهای درمانی مشکالت رایج دوران
کودکی میباشد .هرگاه زبان کالمی برای ابراز افکار و احساسات کودکان کفایت نکند
درمانگران از بازیدرمانی استفاده میکنند (اکبری ،دهقانی ،جعفری و کاردر.)1396 ،
قدرت درمانی که در بازیدرمانی نهفته است به طرق گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد
و درمان گران از طریق بازی به کودکانی که دارای مشکالت رفتاری هستند ،رفتارهای
سازگارانهتری را میآموزند (مرشدی ،داودی و بابامیری.)1394 ،
بررسی پژوهشهای انجامشده توسط پژوهشگر گویای آن است که اگرچه
پژوهشهایی بر اثربخشی بازیدرمانی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان متمرکز
بودهاند ،اما درمان به کمک حیوان خانگی در کشور ما تاکنون بهعنوان یک روش درمانی
موردپژوهش قرار نگرفته است که این خأل با مطالعه حاضر پر خواهد شد و نتایج این
مطالعه میتواند بهعنوان مقدمهای برای پژوهشهای بیشتر و همچنین طراحی مداخالت
مناسب بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان باشد .در این پژوهش از همستر (حیوانی
کوچک و بسیار زیبا و جذاب در رنگهای گوناگون ازجمله سفید ،طالئی ،سیاه ،کرم و
از خانواده جوندگان است که همه چیزخوار میباشد) استفاده میشود .همسترها تنها بودن
را ترجیح میدهند و همچنین نگهداری از آنها نیز با هزینه خیلی کم میتواند صورت
بگیرد و بهندرت مریض میشوند .به همین دلیل از همستر میتوان بهعنوان حیوان خانگی
نگهداری نمود .از سوی دیگر با توجه به کمبود پژوهشهایی که اثربخشی روشهای
درمانی مختلف برای شناسایی شیوههای گوناگون درمانی در آن مقایسه شده باشد،
1. Allen, Blascovich, & Mendes
2. Edwards, & Beck
3. Barak, Savorai, Mavashev, & Beni
4. Prothmann, Bienert, & Ettrich
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پژوهش حاضر به دنبال آن بود تا مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و
بازیدرمانی بر مؤلفههای مشکالت رفتاری کودکان دبستانی را مورد بررسی قرار دهد.

روش
ازآنجاکه میتوان از نتایج پژوهش حاضر در جهت شناخت بهتر روشهای مورداستفاده در
کار با کودکان در جهت کاهش مشکالت رفتاری آنان استفاده کرد ،میتوان آن را از نظر
هدف ،در رده پژوهشهای کاربردی بهحساب برد .از نظر نحوهی گردآوری دادهها،
پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت جزء طرحهای نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون،
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه
دانشآموزان پسر دبستانی مراجعهکننده به هسته مشاوره آموزشوپرورش و مرکز مشاوره
ماهان شهرستان مالیر ( 185نفر) که تشخیص مشکالت رفتاری داشتند .دلیل انتخاب این
جامعه این بود که بازیدرمانی بر روی گروه کودکان اجرا میشود و این گروه
بهطورمعمول در مدارس قابلدسترس بودند.
نمونه پژوهش در قالب گروه کنترل و دو گروه آزمایش هرکدام به تعداد  15نفر از
میان افراد دارای مالکهای ورود به این پژوهش به روش تصادفی انتخاب شدند و از هر
سه نفر یکی به روش تصادفی در گروه آزمایش  1و دیگری در گروه آزمایش  2و نفر
سوم در گروه کنترل قرار گرفتند و برای گروههای آزمایش ده جلسه  45دقیقهای درمان
در نظر گرفته شد .مالکهای ورود به طرح عبارت بودند از -1 :عدم فوبی حیوانات بهویژه
همستر (سنجش از طریق سؤال از والدین)؛  -2رضایت کتبی والدین؛  -3عدم آلرژی یا
حساسیت به حیوانات؛  -4عدم سابقه تجربه دردناک یا تروما با همستر یا حیوانات مشابه؛
 -5عدم سابقه حیوان آزاری؛  -6به دست آوردن حداقل نمره کل  13در مقیاس اختالل
رفتاری راتر و -6نداشتن اختالل همراه .مالکهای خروج از پژوهش عبارت بودند از:
غیبت بیش از دو جلسه از جلسات درمانی.
ابزار جمعآوری دادهها :پرسشنامه راتر که شامل  5مؤلفه یا خرده مقیاس پرخاشگری
و بیش فعالی ،اضطراب ،افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتارهای ضداجتماعی ،اختالل
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کمبود توجه میباشد .این پرسشنامه که از  30سؤال تشکیل شده است روایی و پایایی آن
توسط یوسفی ( )1377بررسی شده است و قابلیت اعتماد آزمون مذکور با استفاده از
روش بازآزمایی برابر  0/90گزارش شده است .رومزپور (1374؛ به نقل از یوسفی)1377 ،
این آزمون را که بهوسیله بازآزمایی به فاصله دوهفته محاسبهشده را  0/72گزارش کرده
است (یوسفی.)1377 ،
این پرسشنامه توسط معلم کودک تکمیل میشود و دارای دستورالعمل ویژهای
است .بعد از توضیح نحوه نمرهگذاری ،از معلم خواسته میشود تا عبارات پرسشنامه را
مطالعه نموده و با در نظر گرفتن مشاهدات خود از رفتار کودک در سه هفته گذشته
پرسشنامه را در مورد کودک نمرهگذاری کند.
به هرسوال این پرسشنامه حداقل  0و حداکثر  2نمره تعلق میگیرد.
( )0رفتاری که توصیف شده است در مورد کودک مصداق ندارد.
( )1رفتاری که توصیف شده است تنها در مواردی در مورد کودک مصداق دارد.
( )2رفتاری که توصیف شده است کامالً در مورد کودک مصداق دارد.
با توجه به این نمرهگذاری در پرسشنامه  30عبارتی دامنه نمرات  0تا  60خواهد بود.
چنانچه کودکی امتیاز مساوی یا بیشتر از ( 13نقطه برش) داشت ،بهعنوان یک فرد مبتال به
اختالل رفتاری تلقی شد .این پرسشنامه به  5زیرگروه طبقهبندیشده که هر گروه سؤاالت
خاصی را در برمیگیرد .زیرگروهها و عبارات مربوط به آنها عبارتاند از:
-1پرخاشگری و بیش فعالی23-19-8-4-3-2-1 :
-2اضطراب و افسردگی26-24-21-9-7-6 :
-3ناسازگاری اجتماعی30-29-15-14-13-5 :
-4رفتارهای ضداجتماعی28-27-25-20-16-15-12 :
-5اختالل کمبود توجه22-18-17-11-10 :
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روایی و پایایی
روایی و پایایی آزمون نیز در پژوهشهای مختلف ،مورد تأیید قرار گرفته است .برای مثال
راتر ( )1967همبستگی  0/89را برای پایایی بازآزمایی به فاصله  13هفته به دست آورد .در
ایران نیز روایی و پایایی این ابزار در پژوهشهای مختلف تأیید شده است .برای مثال
یوسفی ( )1377پایایی پرسشنامه را به روش بازآزمایی  0/90کرده است.
فرایند اجرای پژوهش به این صورت بود که در آن ابتدا از معلمان دوره ابتدایی
خواسته شد بر اساس پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر فرم معلم ،دانشآموزانی را که دارای
اختالل رفتاری هستند شناسایی کرده و به هسته مشاوره یا مرکز مشاوره ارجاع دهند .سپس
کودکانی که مالک های ورود به طرح را داشتند به مدت دو ماه در جلسات هفتگی درمان
شرکت کردند .پس از اتمام درمان پرسشنامه فرم معلم مجدد توسط معلم مربوطه پر شد.
جلسات درمان به کمک حیوان خانگی بر اساس محتواهای پیشنهادی پاریش-پالس

1

( )2016و فاین )2015(2تهیه شد که در ادامه توضیح داده شده است .جلسه اول :گرفتن
شرححال کودک و اجرای فرم والد مقیاس راتر و ارزیابی مالکهای ورود .جلسه دوم:
آشناسازی با روش درمان و مفهومسازی درمان به کمک حیوان خانگی .جلسه سوم :ارائه
گزارش از بازی با همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان .جلسه چهارم :ارائه
گزارش از بازی و نگهداری از همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان و صحبت
درباره احساسات خود هنگام بازی و مراقبت از همستر .جلسه پنجم :ارائه گزارش از بازی و
نگهداری از همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان و صحبت درباره احساسات
خود هنگام بازی و مراقبت از همستر .صحبت درباره ویژگی و صفات همستر موردنظر.
جلسه ششم :ارائه گزارش بهصورت گروهی ،صحبت با بچههای دیگر درباره همستر خود
تبادل نظر .جلسه هفتم :ارائه گزارش و صحبت درباره نوع و نحوه بازی کردن با همستر.
جلسه هشتم :ارائه گزارش درباره حرفهایی که با همستر خود زده؛ و بیان احساس خود
1. Parish-Plass
2. Fine
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درباره این صحبت کردن .جلسه نهم :تهیه عکس از حاالت مختلف همستر و صحبت
درباره آن حالتها .جلسه دهم :مصاحبه بر اساس فرم والدینی
محتوای جلسات بازیدرمانی بر اساس بازیهای پیشنهادی (کداسن و شفر،2010 ،
ترجمه صابر و وکیلی )1389 ،در کتاب برگزیده روشهای بازیدرمانی تهیه شد که در
ادامه توضیح داده شده است .جلسه اول :گرفتن شرححال کودک و اجرای فرم والد
مقیاس راتر و ارزیابی مالکهای ورود .جلسه دوم :بازیدرمانی با گِل مصنوعی .جلسه
سوم :پارهپاره کردن کاغذ 1.جلسه چهارم :بازی برج خشم 2.جلسه پنجم :بازی
بادکنکهای خشم 3.جلسه ششم :بازی گروپ گروپ راه رفتن و ترکاندن حباب 4.جلسه
هفتم :بازی روش دوربین یکبارمصرف .جلسه هشتم :گردش با ذرات بوداده .جلسه نهم:
آببازی با تفنگ آبپاش در منزل .جلسه دهم :مصاحبه بر اساس فرم والدینی.

یافتهها
در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات مؤلفههههای مشهکالت رفتهاری کودکهان نشهان
داده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار آزمودنیهای گروههای آزمایش و
کنترل
متغیر

پیشآزمون
SD
M
1/90
8/26

پسآزمون
SD
M
2/85
6

بازیدرمانی

7/13

2/26

5/13

2/03

کنترل

8/46

1/92

8

1/96

درمان به کمک حیوان خانگی

6/73

1/66

5/13

2/55

بازیدرمانی

7/80

1/47

4

1/46

گروه
درمان به کمک حیوان خانگی

پرخاشگری و بیش فعالی

اضطراب و افسردگی

tearing paper
angry tower
balloons of anger
Stomping feet and bubble popping

1.
2.
3.
4.
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پیشآزمون
SD
M
2/08
7/73

پسآزمون
SD
M
1/77
7

درمان به کمک حیوان خانگی

5/93

1/98

4/66

1/71

بازیدرمانی

6/33

1/17

3/93

1/86

کنترل

7/06

1/70

6/40

2/02

درمان به کمک حیوان خانگی

7/93

1/53

6/13

2/09

بازیدرمانی

8/93

1/90

5/26

2/49

کنترل

8/53

1/92

8/66

2/66

درمان به کمک حیوان خانگی

5/13

1/12

3/66

1/17

بازیدرمانی

4/86

1/12

3

1/51

کنترل

5/13

1/06

5/53

1/30

گروه

متغیر

کنترل
ناسازگاری

رفتار ضداجتماعی

کمبود توجه

جدول ( )1نشان میدهد که میانگین نمرات آزمودنیهای گهروه آزمایشهی اول (درمهان بهه
کمک حیوان خانگی) در پسآزمون ،در مقایسهه بها مرحلهه پهیشآزمهون در همهه متغیرهها
کاهش یافته است .میانگین نمهرات آزمهودنیههای گهروه آزمایشهی دوم (بازیدرمهانی) در
پسآزمون ،در مقایسه با مرحله پیشآزمون در همه متغیرهها کهاهش یافتهه اسهت .دادهههای
جههدول ( )1نشههان مههیدهههد کههه میههانگین نمههرات آزمههودنیهههای گههروه کنتههرل بههرخالف
آزمودنیهههای دو گههروه آزمایشههی ،در مراحههل پههس از مداخلههه ،در مقایسههه بهها مرحلههه
پیشآزمون ،تغییر زیادی نداشته است.
برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمهرات ،بهه دلیهل اینکهه در ههر گهروه تعهداد
نفرات کمتر از  50وجود دارد ،از آزمون شاپیرو استفاده شد .نتهایج بهدسهتآمده نشهان داد
نمهرات ههر سهه گهروه در مراحهل پهیشآزمهون ،پهسآزمهون نرمهال هسهتند (مقهدار سههطح
معنیداری ( )Pبیشتر از  0/05است).
برای بررسی این فرضیه مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و
بازیدرمانی در کاهش مؤلفههای مشکالت رفتاری از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده
شد.
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بهمنظور بررسی شرط همگنی ماتریسهای واریانس /کواریهانس از آزمهون ام بهاکس
استفاده شد.
جدول  .2آزمون امباکس برای شرط همگنی ماتریسهای کواریانس
باکس

F
0/814

29/581

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

30

5589/594

0/753

همانطور که در جدول ( )2مالحظه میگردد ،آزمون امباکس بهرای برابهری مهاتریسههای
کوواریههانس ،بههه لحههاظ آمههاری معنههادار نیسههت و حههاکی از آن اسههت کههه مههاتریسهههای
کوواریهههانس متغیرههههای وابسهههته در گهههروههههها برابهههر هسهههتند ( F=0/814 ،P=0/753و
.)BOX=29/581
جدول  .3آزمون کرویت بارتلت
نسبت احتمال

خی دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

29/581

0/814

14

0/000

با توجه به جدول ( )3آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماری معنیدار اسهت (مجهذور خهی
تقریبی= 1598و  )P>0/001و نشاندهنده همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بهرای ادامهه
تحلیل است.
جدول  .4آزمون همسانی واریانسهای خطا
متغیرهای وابسته

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

42

0/149
0/632

پرخاشگری و بیش فعالی

F
1/991

2

اضطراب و افسردگی

0/464

2

42

ناسازگاری

0/434

2

42

0/651

رفتارهای ضداجتماعی

0/134

2

42

0/875

اختالل کمبود توجه

0/599

2

42

0/564
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جههدول ( )4نتههایج آزمههون لههوین را نشههان مههیدهههد .آزمههون لههوین بههرای یکسههانی خطههای
واریانسها ،انحراف از مفروضه همگنی واریانس در متغیر وابسهته را آزمهون مهیکنهد .ایهن
آزمون برای ارزیابی هر یک از متغیرهای وابسته از نظر آمهاری معنهیدار نیسهت ()P<0/05
که نشانه برابری واریانس در گروهها میباشد.
نتایج تجزیهوتحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از آن است که هر چهار آمهاره یعنهی
اثر پیالیهی ( P>0/05و  ،)F=2/257المبهدای ویلکهز ( P>0/05و  ،)F=2/613اثهر هتلینهگ
( P>0/05و  )F=2/964و بهههزرگتهههرین ریشههههی روی ( P>0/05و  ،)F=6/128معنهههادار
میباشند .بهطورمعمول در بیشتر ادبیات تحقیهق المبهدای ویلکهز گهزارش مهیشهود (میهرز،
گامست و گارینو .)1390 ،معنیدار بودن آزمون المبدای ویلکز حاکی از آن است که بهین
گروهها از نظر ترکیب متغیرههای وابسهته تفهاوت معنهیدار و معتبهر وجهود دارد .چهون ایهن
آزمون چند متغیری معنیدار است ،میتوانیم به ارزیابی هر یهک از متغیرههای وابسهته ادامهه
دهیم.
جدول  .5نتایج تجزیهوتحلیل واریانس
منبع

متغیر وابسته
پرخاشگری و بیش
فعالی

گروه

اضطراب و
افسردگی
ناسازگاری
رفتارهای
ضداجتماعی
اختالل کمبود توجه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

53/153

2

26/577

4/391

0/019

0/192

60/823

2

30/412

7/311

0/002

0/283

35/346

2

17/673

5/185

0/010

0/219

77/483

2

38/741

6/013

0/005

0/245

45/962

2

22/981

11/518

0/000

0/384

با توجه به نتایج جدول ( ،)5تفاوت بین گروههای آزمایش و کنترل در مؤلفههای مشکالت
رفتاری در سهطح آلفهای  0/05معنهادار اسهت؛ بنهابراین ،فرضهیهی پهژوهش مبنهی بهر تهأثیر
روشهای درمانی بر مؤلفههای مشکالت رفتاری تأیید میگردد.
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با توجه به اینکه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشانگر این بهود کهه روشههای درمهانی
اثرات درمانی معنیدار و متفاوتی بر کاهش مؤلفههای مشکالت رفتاری دارنهد ،لهذا جههت
مشخص شدن تأثیر بازیدرمانی و درمان به کمهک حیهوان خهانگی بهر کهاهش مؤلفههههای
مشکالت رفتاری ،ضروری است از آزمونهای تعقیبی استفاده شود .در این راستا از آزمهون
تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین گروهها
تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معنیداری

درمان به کمک حیوان خانگی-بازیدرمانی

-0/757

1/023

0/464

پرخاشگری و بیش

بازیدرمانی -گروه کنترل

-2/705

0/957

0/008

فعالی

درمان به کمک حیوان خانگی -گروه

-1/948

0/962

0/049

درمان به کمک حیوان خانگی-بازیدرمانی

1/571

0/848

0/072

بازیدرمانی -گروه کنترل

-3/030

0/793

0/001

-1/459

0/798

0/076

درمان به کمک حیوان خانگی-بازیدرمانی

0/963

0/767

0/217

بازیدرمانی -گروه کنترل

-2/284

0/718

0/003

-1/321

0/722

0/075

درمان به کمک حیوان خانگی-بازیدرمانی

0/903

1/055

0/398

بازیدرمانی -گروه کنترل

-3/263

0/987

0/002

-2/360

0/993

0/023

متغیر

گروههای مورد مقایسه

کنترل

اضطراب/افسردگی

درمان به کمک حیوان خانگی -گروه
کنترل

ناسازگاری

درمان به کمک حیوان خانگی -گروه
کنترل

رفتار ضداجتماعی

درمان به کمک حیوان خانگی -گروه
کنترل
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تفاوت

خطای

سطح

میانگینها

استاندارد

معنیداری

درمان به کمک حیوان خانگی-بازیدرمانی

0/795

0/587

0/184

بازیدرمانی -گروه کنترل

-2/541

0/550

0/000

گروههای مورد مقایسه

متغیر

اختالل کمبود توجه

درمان به کمک حیوان خانگی -گروه
کنترل

-1/746

0/553

0/003

با توجهه بهه جهدول ( ،)6تفهاوت میهانگین نمهرات گهروه آزمهایش (بازیدرمهانی) و گهروه
آزمههایش (درمههان بههه کمههک حیههوان خههانگی) در مؤلفههههههای پرخاشههگری/بیشفعههالی،
اضطراب/افسههردگی ،ناسههازگاری اجتمههاعی ،رفتههار ضههداجتماعی و اخههتالل کمبههود توجههه
معنههیدار نمههیباشههند ()P<0/05؛ یعنههی نمههرات دو گروهدرم هانی در پههسآزمههون تفههاوت
معناداری با هم ندارند؛ بنابراین بین اثربخشی بازیدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی
در کاهش مؤلفههای مشکالت رفتاری در کودکان دبستانی تفاوت وجود ندارد .با توجه به
جههدول ( )6بازیدرمههانی تههأثیر معنههاداری بههر کههاهش مشههکالت رفتههاری دارد (.)P>0/05
درحالیکه تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی فقط بر مؤلفههای پرخاشهگری/بیشفعهالی،
رفتار ضداجتماعی و اختالل کمبود توجه معنادار بود (.)P>0/05

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و
بازیدرمانی بر مؤلفههای مشکالت رفتاری کودکان دبستانی بود .نتایج بهدستآمده نشان
داد که تأثیر درمان به کمک حیوان خانگی بر مؤلفههای پرخاشگری/بیشفعالی ،رفتار
ضداجتماعی و اختالل کمبود توجه معنادار بود .این یافته بهنوعی با نتایج پژوهشهای میلر
و اینگرام ( ،)2000النگ و همکاران ( ،)2010استفانی و همکاران ( ،)2015استفانی و
همکاران ( ،)2016اسکیون و همکاران ( ،)2007آلن و همکاران ( ،)2002ادواردز و بک
( ،)2002باراک و بنی ( ،)2001برون و همکاران ( )2009و پروتمن و همکاران ()2006
همسو میباشد.
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حیوانات خانگی احتماالً باعث ترغیب احساسات مثبت مثل افزایش احساس شادی و
کاهش احساسات منفی در شخص میشوند و همچنین ازآنجاکه وجود حیوان خانگی در
زندگی افراد باعث کاهش تنهایی ،فراهم آوردن احساس امنیت و اطمینان خاطر میشود
ال افراد دارای حیوان خانگی از
سبب کاهش افسردگی و اضطراب میشود .همچنین احتما ً
یک سو اوقات فراغت خود را با نگهداری از حیوانات خانگی سر میکنند که این امر
خود مانع از آن میشود که برخی آسیبهای ناشی از بطالت اوقات فراغت گریبانگیر
آنان شود و این امر خود مانع از افزایش آسیب روانی آنان میشود که به دنبال آن،
اضطراب کمتری در آنان دیده میشود .شاید در افراد دارای حیوان خانگی ،نگهداری از
حیوانات خانگی بهعنوان یک شیوه مقابله با استرس عمل میکند که باعث میشود آنان
در قبال تنشها و چالشها ،خود را با حیوان دستآموز سرگرم میسازند و درواقع
سرگرم سازی خود به حیوانات خانگی بهعنوان یک شیوه مقابله با استرس عمل مینماید.
یوریچوک و همکارانش (2003؛ به نقل از تامپسون )2009 1،گزارش دادند که کودکان
دارای تماس منظم با حیوانات دارای سطوح باالتری از اعتمادبهنفس هستند که ممکن
است به علت توجه مثبت بدون قید و شرط حیوانات و گوش غیرقابلانکار آنها باشد.
یافتههای ریچرت )1998( 2و اسکات )2003( 3نشان داد که درمان به کمک حیوانات
برافزایش اعتمادبهنفس تأثیر دارد .فاین ( )2000گزارش داد که کودکانی که یک حیوان
خانگی دارند ممکن است بیشتر نسبت به دیگران احساس همدلی داشته باشند .لوین و
بوهن )1986( 4مطالعهای را انجام دادند که در آن دریافتند که کودکانی که حیوانات
همراه دارند اضطراب کمتری نسبت به کودکانی دارند که حیوان خانگی ندارند .کاورت،
ویرن ،کیت و نلسون )1985( 5دریافتند که نوجوانانی که حیوان خانگی دارند امتیاز
اعتمادبهنفس باالتری نسبت به کودکانی که حیوان خانگی ندارند ،دریافت میکنند.
1. Thompson
2. Reichert
3. Scott
4. Levine, M. M. & Bohn, S
5. Covert, Whiren, Keith & Nelson
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بچهها اغلب بهنوبه خود از حیوانات خانگی خود برای جلب حمایت اجتماعی در
زمانهایی که مشکلی دارند ،استفاده کرده و اغلب از این حیوان خانگی برای بازی کردن
آنهم در زمانهایی که استرس دارند ،استفاده میکنند .در مطالعهی ربکا جانسون (به نقل
از وارنر )2004 1،مشخص شد که سطح هورمون سروتونین (هورمونی که با افسردگی
مبارزه میکند) در نتیجه تعامل با سگ افزایش مییابد .جانسون اظهار داشت «با نشان دادن
این فایده ،می توان کمک کرد که درمان با کمک حیوان خانگی از نظر پزشکی پذیرفته
شود و بهعنوان مداخله برای بیماران تجویز شود» .کودکان با حیوانات خانگی آشنا،
مشکالت رفتاری کمتری در هنگام رفتن به مدرسه دارند (ملسون 1990؛ به نقل از
اورچاک و اندرسون .)2003 2،مهارتهای پایهای یاد گرفتهشده با یک حیوان ممکن
است به روابط انسانی منتقل شود و منجر به سازگاری اجتماعی شود .برگنسون (1989؛ به
نقل از والرا )2008 3،معتقد بود که داشتن حیوان خانگی به افزایش اعتمادبهنفس کودک
کمک میکند .در کل همراهی حیوانات تأثیر مثبتی را بر سالمت انسانها دارد.
نتایج بهدستآمده نشان داد که بازیدرمانی بر کاهش مؤلفههای مشکالت رفتاری
اثربخش بوده است و باعث کاهش عالئم مشکالت رفتاری در کودکان شده است .این
یافته با نتایج پژوهشهای دشتی ( ،)2016آذرنیوشان و همکاران ( ،)1391عاشوری و
داللزاده بیدگلی ( ،)1397جعفری و همکاران ( ،)2011استالکیمر و ری ( ،)2015سیلوا و
همکاران ( )2016و لندرث ( )2012همسو میباشد .بازیدرمانی سبب میشود که کودکان
آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و مشکالت خود پیدا کنند و راههای مناسبتری برای رفع
مشکالت بیابند .هرگاه کودک بتواند از طریق مواجهه صحیح و منطقی با مشکالت و
رویدادهایی که موجب هیجان و اضطراب او شدهاند ،روبهرو شود ،میتواند با تنش حاصل
از آن مقابله کند .طی بازیدرمانی کودک میتواند راهی برای کاهش مشکالت و
اضطرابهای روزمرهاش پیدا کند و قادر خواهد بود نگرشها ،احساسات و عواطف خود
1. Warner
2. Urichuk & Anderson
3. Val Rae
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را کنترل کند .در بازیدرمانی شرایطی ایجاد میشود که کودک بتواند در آرامش و
راحتی و بدون اضطراب و فشارهای محیطی خود را بشناسد .کودک با تکرار بازیها و
تغییر صحنهها میتواند بر افکار ،احساسات و انگیزههای خود تسلط یابد .در طی جلسه
بازیدرمانی کودک بین خود و تجارب بد و تکاندهنده فاصله ایجاد میکند و ساعاتی را
در امنیت و محیط شاد به سر میبرد .بازیها به کودکان کمک میکنند تا احساسات و
هیجانات مختلف خود را بشناسند و به بیان آنها بپردازند .حالتهایی نظیر خوشحالی ،غم،
عصبانیت که این در روابط اجتماعی و یادگیری رفتار درست میتواند مفید باشد .درنهایت
کودکان میآموزند که خود ابرازی کنند و به منشأ اضطرابها و ترسها خود پی ببرند .این
تکنیک برای کودکان با اختالالت رفتاری ،بیشفعالی و بهخصوص اضطراب و
پرخاشگری بسیار مفید است (پیرعباسی و صفرزاده.)1397 ،
در خصوص تأثیر بازیدرمانی بر رفتارهای ضداجتماعی ،ازآنجاکه یکی از
کارکردهای بازیدرمانی برونریزی هیجانات میباشد ،کودک میتواند به برونریزی
احساسات منفی خود در محیطی امن پرداخته و از طریق همین برونریزی توان تنظیم
هیجان خود را مییابد .شاید بتوان این عامل را مهمترین دستاورد عاطفی بازیدرمانی
برشمرد ،زیرا بیان افکار و احساسات خصومتطلبانه در محیطی امن سبب درک بهتر
کودک از خود و منشأ ناراحتیاش میشود و با کاهش ناهنجاری رفتاری به تنظیم هیجانی
و کاهش عملکرد نامطلوب کودکان همچون دروغگویی ،رفتار ضداجتماعی و  ...منجر
میشود .به عبارتی ،تنظیم هیجان از طریق مدیریت هیجانها و پاسخدهی مقتضی
موقعیتها در کاهش اضطراب ،افسردگی و برونریزی خشم نقش مؤثر ایفا میکند
(آزادیمنش ،حسین خانزاده ،حکیم جوادی و وطنخواه .)1396 ،بازی یک فعالیت طبیعی
و لذتبخش است که بهمنزلهی رشد شناختی ،عاطفی -اجتماعی و روانی حرکتی
کودک است .در طول بازی نیروهای مختلف مانند چابکی ،توجه و درک رشد پیداکرده
و شخصیت کودکان شکلگرفته و تغییرات بسیاری در ویژگیهای آنها اتفاق میافتد.
بازی این فرصت را برای کودک فراهم میکند تا بتواند تصویری از دنیای درونی خود
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ارائه دهد و بیان هیجانات را برایش تسهیل میکند .عملکرد عمده بازیدرمانی حل کردن
هرگونه تعارضی در کودک است که با عملکرد مؤثر او در محیط تداخل میکند.
بازیدرمانی محیط امنی را برای کودکان فراهم میکند که در آن کودکان بهتدریج
هیجانات ،تنشها ،احساس ناامنی ،پرخاشگری و ترسهای سرکوبشده خود را بروز
میدهند (کارلسون و ارتو .)1999 1،ارتباط در اتاق بازی به این شیوه است که کودک
احساسات منفی خود را از طریق بازی به درمانگر بروز میدهد و آن فرد احساسات
ارائهشده کودک را انعکاس داده و میپذیرد .وقتی این احساسات از طرف درمانگر
پذیرفته شد ،دیگر قدرت و شدت سابق را نداشته و اثرات آن بر رفتار کودک
کاهشیافته و بعدازاین مرحله عبارات مثبت شروعشده و با بازی کودک مخلوط شده و
کودک شروع به یادگیری مهارتهای جدید مینماید؛ بهعبارتدیگر میتوان گفت از
طریق بیان احساسات در اتاق بازی و همچنین با حضور همدلی و درک درمانگر ،کودک
یاد میگیرد که با نیازهای خود به شیوه مناسب اجتماعی برخورد نماید .همچنین در
جریان بازی مهارتهای ارتباطی کودکان رشد میکنند و در چنین چهارچوبی میتوانند
به باز پدیدآوری مکرر موضوع و رویدادهای مهم بپردازند ،احساسات و هیجانات خود را
برونریزی کنند ،به بینش جدیدی دست یابند و شیوههای سازش یافتهتر حل مسئله را
انتخاب کنند (رأی2و همکاران .)2009 ،درعینحال ،بازیدرمانی با فراهمسازی شرایطی
که در آن کودک میتواند به آزمودن روشهای مختلف حل مسئله میپردازد ،شرایطی
را فراهم میسازد تا در آن کودک توانایی خود برای توسعه راهحلهای خالق بهمنظور
ارتقای مهارتهای حل مسئله و کاهش رفتارهای تکانشگرانه را افزایش داده و بدین
ترتیب منجر به تغییرات رفتاری در او میشود (کوری.)2014 3،
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل نشان داد که مداخلههای مذکور ،علیرغم اثربخشی بر
مؤلفههای مشکالت رفتاری کودکان ،از لحاظ میزان اثربخشی تفاوت معنیداری با هم
1. Carlson & Arthur
2. Ray
3. Corey
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نداشتند .در تبیین عدم تفاوت بین نتایج بازیدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی
میتوان گفت ازآنجاکه سازماندهی و انسجام در فرایند بازیدرمانی نهفته است ،لذا نتیجه
سریع از آن حاصل خواهد شد و با توجه به اینکه درمان به کمک حیوان خانگی بهنوعی
برای کودکان بازی محسوب میشود ،میتوان نتیجه گرفت که از دید کودک تفاوتی بین
این دو نیست و هر دو بهنوعی بازی محسوب میشوند .جذاب بودن هر دو برای کودک،
فرصت ایجاد خالقیت و تخلیه تمام انرژیها ویژگی مهمی است که هر دو فعالیت دارد .از
محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم پیگیری طوالنیمدت اثرات مداخالت
موردبررسی اعم از بازیدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی اشاره کرد .همچنین
پیشنهاد میشود مشاوران و رواندرمانگران کودک توجه بیشتری نسبت به استفاده از
بازیدرمانی و درمان به کمک حیوان خانگی جهت کاهش مشکالت رفتاری کودکان
داشته باشند .به پژوهشگران بعدی نیز پیشنهاد میگردد در پژوهشهای مرتبط بعدی ،فاصله
زمانی پیگیری را نیز مدنظر قرار دهند.
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