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 چكیده

 یهاتمهارو  یاجتماع تعامالتدر  یفیک صینقاآن وجود  یاصل یژگیوکه  باشدیمرشد  ریاز اختالالت فراگ یکی سمیاوت :مقدمه

 مبتال کودکان یاجتماع تعامالت بهبود هدف با حاضر پژوهش راستا، نیا در. باشدیم یرفتار یالگوها محدودشدن زین و جانبهود یارتباط

کودکان  یاجتماع یهامهارتبر بهبود  یروش درمان نیا یاثربخش یبررس و وانیح کمک با یدرمان کردیرو از استفاده با سمیاوت به

 .شد انجام مشهد شهر در 9369 سال در کیستیات

اله که با روش س نه کودکارتباط با سه  درشده است،  میتنظ یامداخله یگزارش مورد صورتبه که حاضرمطالعه  ها:مواد و روش

 کی یط کنندگانشرکتانجام شد.  دند،یگرد انتخابمشهد  شهر سطح در باال عملکرد با کیستیات کودکان انیم از یتصادف یریگنمونه

 دوم شیرایو Gilliam سمیاوت یبنددرجه اسیمق یتعامالت اجتماع اسیمقخرده قی( از طریهفتگ صورتبه)آزمون  یاهفتهدوره سه 

 صورت یانفراد صورتبههفته  92به مدت  کنندهشرکتهر سه  ی)سگ( برا وانیمداخله با ح سپس،. گرفتند قرار هیاول یبایارز مورد

 .دیگرد یابیکودکان ارز یتعامالت اجتماع مجدداً و گرفت

 شان دادند.را ن یاجتماع یهامهارتدر  شرفتیدرصد پ 35متوسط  طوربهمطالعه  نیدر ا کنندهشرکت فرد سه هر :هایافته

 فیط کودکان یاجتماع یهامهارتبهبود  بر وانیح از استفاده با مداخله یاثربخش دهندهنشانمطالعه  نیحاصل از ا جینتا :یریگجهینت

 .بودند سمیاوت

 

 یاجتماع یهاتمهار ،یدرماننوایح سم،یاوت :یدیکل کلمات

 

  



  
 

 

 کیستیکودکان اوت یاجتماع یهابر بهبود مهارت یدرمان وانیح یاثربخش یبررس 

 39                                                                                                                                8961 بهار، 96، شماره 22دوره فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، 

 مقدمه
است که  یعصب ستمیدر رشد س اختالل ینوع سمیاوت

 ،یتعامالت اجتماع ینقص در برقرار رینظ ییهانشانهبا 

و حرکات  قیو وجود رفتارها، عال یارتباط یهامهارت

در  سمیاوتبه  مبتال افراد. شودیممشخص  یاشهیکل

 یهاپاسخ رو نیا از دارند؛اختالل  یپردازش اطالعات حس

و  یاجتناب یهاپاسخ)مانند  یبه محرکات حس یعیرطبیغ

. (9) دهندیم نشان را( هاآناز حد به  شیب یهاواکنش

( 2) یاجتماع روابط در اختالل از بیماران این ن،یبراعالوه

 .برندمیسنین ابتدایی زندگی رنج  در ژهیوبه

 یهاتالشاختالل تاکنون  نیا ییزمان شناسا از

 ،یهنردرمان رینظمختلف  یهادرمانارتباط با  در یاگسترده

 یدرمانورزش ،یدرمانیباز ،یدرمانیقیوسم ،یدرمانکارتون

 نیا درمان جهت کشور از خارج و داخل در یدرمانوانیحو 

در  واناتیح از استفاده(. 3،2) است گرفته صورت اختالل

 "واناتیح کمک با مداخالت"تحت عنوان  یمداخالت درمان

(AAI: Animal Aid Interventions )و شودیم شناخته 

(. 0) باشدیم وانیکمک ح با ییهاتیلفعا ودرمان  شامل

 در ندیخوشا حس جادیا باعث تواندیم واناتیبا ح تعامل

که توسط  یامطالعهدر  راستا نیا در(. 9) شود انسان

Friedman مثبت راتیتأث شد، انجام( 2556) همکاران و 

بر کاهش استرس و ضربان قلب،  واناتیمداخله با کمک ح

 -یو بهبود تعامالت عاطف یتعامالت اجتماع شیافزا

 فیاز اختالالت ط راًیاخ(. 7) دیگردافراد گزارش  یاجتماع

 کمک با مداخالت از توانندیمکه  یاجامعه عنوانهب سمیاوت

(. مطالعات 8) است شده ادی شوند، مندبهره( AAI) واناتیح

 لیتما سم،یاوتبه  مبتالکه افراد  انددادهنشان  یشگاهیآزما

 یایاشو  هاانسانبا  سهیدر مقا واناتیح ریاوبه تص یشتریب

 (.6) دارند جانیب

Bachi ارتباط درخود  مطالعه در زین( 2595) همکاران و 

از  یرفتار -یمشکالت اجتماع یساله دارا 98تا  92افراد  با

 مطالعه نیا در کنندگانشرکت. نمودنداستفاده  یدرماناسب

 جینتا. گرفتند قرار باس با مداخله مورد هفته 29 تا 92 نیب

در  داشتند، قرار مداخلهکه مورد  یکنندگانشرکتداد  نشان

 بودند کرده دایپبهبود  شیاز خود و کنترل خو ریاعتماد، تصو

 یپژوهش( در 2590) همکاران و Barker ن،یبراعالوه(. 95)

کودک  25در مورد  سگ از استفاده با درمان ریتأث یبررس به

پرداختند.  ،بودند یبستر مارستانیدر ب سال که 98تا  8 نیب

با  قهیدق 95 ایشکل بود که کودکان  نیبه ا یتجرب طیشرا

نمودن حل صرف رامدت  نیهم ایو  کردندیم یسگ باز

 آزمون،شیپکه در  بودند آن از یحاک جی. نتاکردندیم پازل

از اضطراب را نسبت به  یترنییپاسطح  یکودکان گروه تجرب

 گروه دو هر در درد زانیم اگرچه نمودند؛ جربهتگروه کنترل 

( به 2556و همکاران ) Bassراستا،  نی(. در ا99) بود کسانی

 به مبتالدرمان با استفاده از اسب بر افراد  یابیدنبال اثر

سال  95تا  2کودک  32 منظور،نیبدبودند.  سمیاختالل اوت

 هفته مورد مداخله 92را به مدت  سمیاوت به مبتال

 یدرمانباسکه  دادند نشان جینتا. دادند قرار یسوارباس

 یجستجوو  یپرتسحوا ،یبر تعامالت اجتماع یمعنادار ریتأث

 و Gabriels(. 92است ) داشته سمیاوت به مبتالافراد  یحس

 927 با ارتباط درکه  یاهمطالع در زین( 2590) همکاران

به  ادند،د انجام سمیاوت اختالل به مبتالسال  99تا  9کودک 

 یهایتفعال و یسوارباس یاهمداخلروش  دو ریتأث سهیمقا

 شرفتیپ یگروه تجرب ج،ینتا ی. بر مبناپرداختند یمعمول

ارتباط  ،یشناخت اجتماع ،یفعالیشبرا در  یمعنادار

 داشتبا گروه کنترل  سهیو تعداد لغات در مقا یاجتماع

 محققان توسط گرفتهتصورمطالعات مختلف  ی(. ط93)

 نبودنشاثربخ بر یمبن یمعتبر گزارش پژوهش، نیا در

را  پژوهشگران مسأله نیا رو، نیا از نشد؛ افتی یدرماننوایح

 یهایتوانمندجهت بهبود  یدرمان کردیرو نیاستفاده از ا به

 .کرد مندعالقه شتریب سم،یاوت به مبتال کودکان یاجتماع
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از  یعیوس فیجهت بهبود ط AAIاستفاده از  وجود با

 مبتالمشکالت متعدد افراد  زیو ن یمشکالت کودکان عاد

در  یخانگ وانیح یکه فرهنگ نگهدار ییآنجا از سم،یاوت به

 یمتنوع یهادگاهیدو  بودهمتفاوت  اریمناطق مختلف بس

 یبررس لزوم ،موضوع در جوامع وجود دارد نینسبت به ا

 .شودیمدر کشور ما احساس  یدرمان کردیرو نیا یاثربخش

 زینو  سمیاوت اختالل بالقوه تیجامع به توجه با نیهمچن

 انجام اختالل، نیاتعداد افراد مبتال به  شیافزا به رو ریس

اختالل هنوز احساس  نیا نهیدر زم شتریب یهایبررس

 بودنسدسترقابلتوجه به  با که است ذکر انیشا .گرددمی

 نیا وانات،یح رینسبت به سا سگ شتریب یریپذشآموزو 

توجه  با .شد انتخاب حاضر مطالعه در استفاده یبرا وانیح

 شتریب لیتما و عالقه عدمو  رانیبه فرهنگ کشور ا

 با یزندگ و خانه در وانیح داشتن به یرانیا یهاهخانواد

 کردند تالشحاضر  مطالعه در پژوهشگران ،یخانگ واناتیح

له مداخ ایآ که مسأله نیا نییتعپژوهش را با هدف  نیکه ا

 کودکان یاجتماع یهاتمهاربر بهبود  وانیبا کمک ح

 شهر کیستیاوت کودکان ژهیوهب و سمیاوت به مبتال یرانیا

 وانیح با ارتباط در را یاهتجرب گونهیچه تاکنون که مشهد

 . نمودند نیتدو ر،یخ ای دارد ریتأث اند،هنداشت
 

 هامواد و روش

ز انواع ا شد،انجام  9369حاضر که در سال  پژوهش

 هیو در آن از طرح خط پا بود یامداخله یگزارشات مورد

. طرح خط دیگرداستفاده  کنندگانشرکت انیچندگانه در م

 ایمداخله در دو  تیموقع کیچندگانه شامل کاربرد  هیپا

 کودکان. باشدیم یمدل پلکان کیمختلف در  هیچند خط پا

 سال و نه بوده پسر ستیبایمپژوهش  نیجهت ورود به ا

به  مبتال پزشکنروا توسط کودکان نیا. داشتندیمسن 

 تجربه فاقد و شدند داده صیتشخبا عملکرد باال  سمیاوت

نکته ضرورت  نیا ذکر. بودند واناتیح با ارتباط در یقبل

 اخذکودکان  نیا یهاخانوادهاز  یکتب نامهتیرضادارد که 

 بهد ورو یارهایمع یدارا داوطلب افراد نیب از. دیگرد

 انتخاب یتصادف صورتبه ساله نه کنندهشرکت سهپژوهش، 

آورده  9کنندگان در جدول مشخصات فردی شرکت. شدند

 اسیمق مطالعه، نیا در استفاده مورد ابزار شده است.

 نرم ابزار کی اسیمق نیادوم بود.  شیرایو Gilliam سمیاوت

 که باشدیم سمیافراد مبتال به اوت صیتشخ یبرا مرجع

 دییتأ کایآمر سمیجامعه اوت و یپزشکنروا انجمن وسطت

و مصاحبه با  ینیمشاهده ع صورتبهابزار  نیاست. ا شده

و  گرددیم لیتکم سمیاوتبه  مبتالو معلمان کودک  نیوالد

ابزار  نیا یگذارنمره ندی. فراباشدیمپرسش  22شامل 

نمره  لیو تبد اسیمقخردهشامل محاسبه نمرات خام در هر 

 نیانگی)با م سمیبه شاخص اوت اسیمقخردههر  یام کلخ

به باال  80. نمره باشدیم( 90و انحراف استاندارد  955

 انگریب 82تا  75 نیب نمره سم،یاوت یباال احتمال انگریب

احتمال  انگریب نییبه پا 96و نمره  سمیاحتمال متوسط اوت

 یانهمس همکاران و یاحمد. باشدیم سمیابتال به اوت نییپا

کرونباخ گزارش  یآلفا لهیآزمون را به وس نیا یدرون

 یآلفا و یکل اسیمق یبرا 62/5 یآلفا که یصورتبه اند؛کرده

 

 کنندگانشرکت یمشخصات فرد :1 جدول

 جنس سن یآزمودن شماره
 نوع

 صیتشخ

 سطح

 عملكرد
 خانواده یاعضا تعداد

 ارتباط سابقه

 واناتیح با

 یعصب یهایماریب

 همراه یرشد

 ندارد ندارد (مادر و)پدر  نفر سه  باال سمیاوت پسر ساله 6 1

 ندارد ندارد (خواهر و مادر) نفر سه باال سمیاوت پسر ساله 6 2

 ندارد ندارد مادر و خواهر( ،)پدر نفر چهار باال سمیاوت پسر ساله 6 3
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 رفتار یهاسایمقخرده یبرا بیترتبه 88/5و  89/5 ،82/5

 دهیمحاسبه گرد یارتباط و تعامل اجتماع یبرقرار ،یقالب

معادل  زین حاضردر مطالعه  یکرونباخ کل ی(. آلفا92است )

 روابط مورددر  هیخط پا یهاداده. دیمحاسبه گرد 86/5

)آزمون  یاهفتهدوره سه  کی یط کنندگانشرکت یاجتماع

 یتعامالت اجتماع اسیمقخرده قی( از طریهفتگ صورتبه

 یگردآوردوم  ویرایش Gilliam سمیاوت یبندرتبه اسیمق

 کنندهشرکت ی)سگ( برا وانیمداخله با ح سپس،. شدند

 در گرید کنندهشرکتانجام شد و دو  یانفراد صورتبهاول 

جلسه از  نیبا اول همزمان. گرفتند قرار هیپا خط تیموقع

 یاول، مداخله برا کنندهشرکتهفته سوم مداخله 

 زینقرار داشت  هیپا خط پنجطه در نق کهدوم  کنندهشرکت

 در همچنانسوم  کنندهشرکتزمان  نیا در ؛شد آغاز

جلسه هفته  نیقرار داشت. همزمان با اول هیخط پا تیوضع

جلسه از  نیاول که مصادف با اول کنندهشرکتسوم مداخله 

 هفتسوم با  کنندهشرکت بود،دوم  کنندهشرکتهفته سوم 

ذکر است که  انیشا. دیدگروارد مداخله  هیخط پا نقطه

به  کنندهشرکتهر سه  یکه برا افتیادامه  یتا زمان مداخله

خاطرنشان ساخت که در  دی. بابود شده انجامهفته  92مدت 

 ویرایش Gilliam سمیاوت یبندرتبه اسیآزمون مق ،هر هفته

 . دیگرد اجرا کنندهتشرکهر  یبرا دوم

 جلسه، هر زا قهیدق 35 که بود شکلنیبدمداخله  نحوه

 نیا یبرا. دادیم انجام وانیح قیطر ازرا  مداخله یمرب

 یهایمرب توسطالزم را  یهاآموزشاز قبل  وانیح منظور،

کرده و در زمان مناسب با  افتیدرمتخصص در هالل احمر 

. عمده اهداف مورد نظر در شدیم شیدستور محقق وارد آزما

مثال  عنوانبه د؛بو یاجتماع یهامهارتمورد  درآموزش  نیا

 ،یچشم ارتباط یبرقرار و صورت به کردننگاه دادن،دست

 بود؛ دوطرفه صورتبهکه  وانیبا ح کردنیبازو  ستد و داد

پرتاب توپ توسط کودک و بازگرداندن آن توسط  نمونه یبرا

 .شودیم محسوبمنتخب  یهایبازاز جمله  وانیح

 لیحلت یفیتوص صورتبه هادادهحاضر  مطالعه در

 فیو توص لیتحل منظوربه هاداده یآورجمع. پس از شدند

؛ دندیگردنمودار رسم  صورتبهخام  یهاداده ابتدا هاآن

 ه،یخط پا تیمربوط به سه موقع یهادادهکه طوری به

 کی یرو بیترتبهکننده هر شرکت یبرا یریگیمداخله و پ

و روند  ثبات محفظه، ادامه در. (9)نمودار  نمودار رسم شد

 خط تیدر موقع کنندهشرکتهر سه  یهادادهنمودار  یبرا

سپس استفاده از شاخص روند  و دیگردو مداخله رسم  هیپا

 در. شد مشخص هادادهثبات و جهت روند  زانیو ثبات، م

 نیو ب یتیدرون موقع لیبا استفاده از روش تحل ت،ینها

 وابسته ریمستقل بر متغ ریمتغ یاثربخش لیبه تحل یتیموقع
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 پرداخته شد.

 

 نتایج

ها در ها و میزان بهبودی هریک از آننمرات آزمودنی

 یآزمودن نمره ج،ینتا یمبنا بر آورده شده است. 2جدول 

تا اتمام  هیدر خط پا یتعامل اجتماع اسیرمقیز در اول

مرحله  در عالئم کاهش نیا که افتیهش مداخله کا

 .داشت ادامه زین یریگیپ

 در سوم و دوم یهایآزمودن نمرات ارتباط، نیا در

 مداخله اتمام تا هیپا خط در یاجتماع تعامل اسیرمقیز

 عالئمکاهش  ریس ،یریگیپاما در مرحله  افت؛ی کاهش

 .دینگرد مشاهده

 

  Gilliam سمیاوت یصیتشخ آزمون یاجتماع تعامل اسیرمقیز در کنندگانشرکتمربوط به  جینتا: 2 جدول

 کنندگانتشرک هیپا خط مداخله یبهبود درصد یریگیپ یبهبود درصد

 اول کنندهتشرک 99 6 70/23 95 0/37

 دوم کنندهتشرک 98 93 77/27 92 22/22

 سوم کنندهتشرک 92 8 80/22 6 79/30
 

بحث

 استفاده با مداخله حاضر،حاصل از مطالعه  جینتا با مطابق

 سمیاوت فیط کودکان یاجتماع یهامهارتبهبود  بر وانیح از

 اسیرمقیز در کنندهشرکتکه سه  یطوربه است؛ اثربخش

را نشان  بهبود رصدد 35 متوسط طوربه یتعامل اجتماع

پاسخ به  رینظ یاغلب مشکالت سمیاوت به مبتال افراد دادند.

دارند  گرانیکز و ارتباط با دمشکل در تمر ،یحس یهاکمحر

 باشندیمقابل بهبود  یدرماننوایحموارد توسط  نیکه همه ا

 یدرماننوایحمطلب که  نیاز ا ی(. مطالعات متعدد90)

 تیحما باشد، دیمف سمیاوت به مبتالافراد  یبرا تواندیم

 مبتالاست که کودکان  شده داده نشان مثال عنوانبه اند؛هکرد

در  واناتیح ریبه تصو کردنهنگابه  یشتریب لیاتم سم،یاوت به

 یگرید مطالعه جینتا براساس(. 99) دارند هانانسا با سهیمقا

 تواندیمبا سگ  سمیکودک اوت کردنگفت که آشنا توانیم

 و گردد یو تیمنجر به کاهش اضطراب، استرس و عصبان

  (.97) کند فراهم کودک یبرا را یترمآرا طیمح

آغاز مداخالت  یبرا زهیانگ جادیاعث اب یشواهد نیچن

 در. دیگرد سمیاوت به مبتالارتباط با افراد  در یدرماننوایح

گزارش  کرد، منتشرO’Haire (2593 ) که یلیفراتحل

 اند،رفته کار به شتریبراستا  نیا درکه  یواناتیح که دیگرد

به  ازین هنوز یو دهی. اگرچه به عقباشندیاسب و سگ م

 کدام که شوداست تا مشخص  یشتریات بانجام مطالع

 داشته نهیزم نیا در یبهتر راتیتأث توانندیم واناتیح

سگ و  نیب یمعنادار تفاوت فوق، یباشند. در مطالعه مرور

مطالعات  یتمام ل،یفراتحل نیا. در دینگرداسب مشاهده 

 را سمیاوت به مربوط یهاهنیزماز  یکیدر  شرفتیحداقل پ

 که یپژوهش در گر،ید یسو از(. 2) بودند کرده گزارش

Ward یاجتماع یایمزا یبررس بهآن  در( 2593) همکاران و 

 پرداختند، سمیاوت به مبتالافراد  یبرا یسوارباس یو حس

 ارتباط در کنندگانتشرک ییمثبت بر توانا راتیتأث

 توسط کهو کاهش شدت اختالل ) گرانیبا د برقرارکردن

 دیبا. شد داده نشان (دبو شده دهیسنج سمیاوت شاخص

 صرفاً یسوارباسبرنامه  مثبت ریتأث که ساخت خاطرنشان

 را یمثبت راتیتأث بلکه نبود؛ دیمف سمیاوت به مبتالافراد  یبرا

 (.90) داشت همراه به هانآ انیمرب و کالس طیمح بر

( 2592) همکاران و Grandgeorge ارتباط، نیا در

به شکل  تواندیم یرماندگسبا  ییکردند که آشنا شنهادیپ

 سمیاوت به مبتالکودکان  یاجتماع یبر بهبود رفتارها یاهژیو

دو گروه مختلف  از ییهاهدادمطالعه  نیباشد. در ا دیمف
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 وانیاول که از بدو تولد در منزل ح گروه د؛یگرد یآورعجم

 گونهیچه)سگ( داشتند و گروه دوم )کنترل( که  یخانگ

 افتندیدر پژوهشگران. کردندینم یاررا در خانه نگهد یوانیح

 گریکدیبه  هیشب یاجتماع یدر رفتارها گروه دو هر که

 هانآبه خانواده  وانیح یکه به تازگ یاگرچه گروه باشند؛یم

 (.99) دادند نشان را یمعنادار شرفتیپ بود، شده اضافه

 ریتأث( 2595و همکاران ) Viau گر،ید یاهمطالع در

 به مبتالکودکان  کیولوژیزیف یهایژگیو بر یدرماننوایح

 یبررس هانآ زولیسنجش سطح کورت قیرا از طر سمیاوت

 قرار یریگهاندازمورد  هانآ که یزولیکورت سطح. نمودند

 CAR: Cortisol) دارشدنیب هنگام زولیکورت دادند،

Awakening Response )از یشاخص عنوانهبکه  بود 

ورود سگ به خانواده و  از پس. شودیماسترس قلمداد 

 سازلمشک یابراز داشتند که رفتارها نیبا آن، والد ییآشنا

 ن،یهمچن. است افتهی کاهش یتوجه قابل شکل به کودکشان

 سمیاوت به مبتال کنندگانتشرک دارشدنیب زولیکورت سطح

 زانیم در کاهش نیا. بود افتهی کاهش درصد 28 زانیم به

در  بلکه ؛نبود وانینسبت به ورود ح عیواکنش سر زول،یکورت

 دهندهننشاکه  یجینتا نیچنبود.  وستهیگذر زمان به وقوع پ

 باشد،یم دارشدنیب هنگامفرد  زولیکورت سطح ادیکاهش ز

 (.98) است شده جادیا خانه در سگ حضور در تداوم اثر در

 شنهادی( پ2593همکاران ) و Wardراستا،  نیا در

موجود در  یهاخپاس افتنی نهیکردند که جستجو در زم

گفته  اساس. برباشدیم هیقابل توج یدرماننوایح مورد

Barry ( 2593و همکاران)،  نهیزم در یآتمطالعات 

 توانندیم سمیاوت به مبتال افرادبا  ارتباطدر  یدرماننوایح

در  یاهچندگان دیمف راتیتأث رایز باشند؛ ارزشمند اریبس

 هانآ یهاهخانوادو  کنندگانتشرکگذشته بر  یهاشوهپژ

 افتنیبه دنبال  زیحاضر ن مطالعهگزارش شده است. 

 .بود نهیزم نیا در موجود سؤاالت یبرا شتریب یهاخپاس

و  Allen مطالعااات یهاااافتااهی باااپااژوهش  نیااا جینتااا

(، 25( )9365) یچااار و یغالماا ،(96( )2552همکاااران )

Barak همکااران  و فار یلیاسماع(، 29( )2559) همکاران و 

باا   دارد. ی( همخوان2595( )23) Grandin( و 22( )2599)

 ریتااأث دهناادهننشاا کااه  هاا شپااژوه نیااا جینتاا بااه  توجاه 

 فیکودکان ط یاجتماع یهاتمهار شیبر افزا یدرماننوایح

روش با  کی عنوانهبروش  نیاز ا توانیم باشند،یم سمیاوت

 سام یاوت باه  مباتال بود مشکالت کودکاان  باال در به یبازده

 تااوانیماا ذکرشااده مااوارد یبناادعجماادر  .کاارد اسااتفاده

 جملاه  از دانسات؛  یدیاثرات مف یرا دارا واناتیح ینگهدار

 شیکودکااان، افاازا  نیدر باا تیاحساااس مساا ول  شیافاازا

و نشااط،   یبادن  تیا فعال شیافازا  ،یاحساسات و دگردوسات 

 یتهااجم  یوخا  و خلاق  شدنمکو  ییکاهش احساس تنها

 یشرفتارهاا باا   تواناد یما  آموزتدس وانیح کی .کرد اشاره

و  فیااو فاارد بااا تلط دیااصاااحب خااود را جلااب نما محباات

 خاود  فروخاورده  احساسات وان،یبا ح یرابطه عاطف یبرقرار

 ریساا  و واناات یح به یعیطب یاعالقه کودکان .دینما ارضا را

 کیسات ی. کودکاان ات دارندخود  طیمح یرانسانیغ یهاجنبه

داده و باه   حیرا بر تعامال باا افاراد تارج     ایاغلب تعامل با اش

 دهندیم نشانپاسخ مثبت  یرانسانیحضور مخلوقات زنده غ

موضوع  نیا حاضر، پژوهش با همسو قاتیتحق به توجه با که

 ن،یبارا عاالوه . کناد یما  تیرشد حما ییایمیوشیب دگاهیاز د

همراه  ییایمیش -یعصب راتییتغ با واناتیح کمک با درمان

 یروش درماان  نیا ا یبرا یهیتوج عنوانهب تواندیماست که 

چون  یاساس ییهاشنق یخانگ واناتیح گر،ید یسوباشد. از 

کنند و  یم فایادر خانواده  راو شرط  دیقیباز عشق  یمنبع

 یعضو عنوانهبخود  وانیبه ح یخانگ وانیمالکان ح شتریب

 یهاا شپاژوه راساتا،   نیا ا در. کنناد یمنگاه  شانهخانواداز 

 یدلبستگ یت ور واسطهرا به  وانیانسان و ح رابطه یمتعدد

 یبررساا دارد، وجااود کاه  ییهااایسات یهمز درک منظااورهبا 

 وناادیپ یرومناادین یباارارا  یاریبساا تیااحما و اناادکاارده

و صااحبش   یاهلا  وانیا ح نیبا  یجاان یو گاره ه  احساسات
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 ای وندیپ یعنی است؛ یدلبستگ فیتعر همان نیا که اندافتهی

 وان،یا ح و انسان مورد در که فرد دو نیب داریپا یجانیه گره

  .ردیگیشکل م وانیانسان و ح نیب یجانیه وندیپ نیا

در  واناات یح ریاز ساا  شیسگ که ب از حاضر مطالعه در

ماورد   ساگ  نژاد. دیگرد استفاده باشد،یمموفق  آموزش امر

 وانیا ح نیا ا. بود شپرد ژرمن نوع از مطالعه نیا در استفاده

 یقارار بارا  یباهوش، نتارس، مشاتاق، شاجاع، شااداب و با     

 و شاته شاهرت دا  یباه وفاادار   سگ نوع نی. اتآموختن اس

باا   ن،یبارا آماوختن دارد. عاالوه   یبارا  یخوب اریاستعداد بس

مهرباان اسات.    اریو با کودکان بسا  آمدهکنار  گرید واناتیح

له نقاط قاوت  از جم که نیاربهعالونژاد  نیالبته استفاده از ا

 از یکاای عنااوانبااه تواناادیماا باشااد،یماامطالعااه حاضاار 

 ،ینگهدار ،یداریخر رایز گردد؛ مطرح زین آن یهایتمحدود

 ناه یپرهز اریبسا  وانیح نیو آموزش ا یبهداشت یهاتمراقب

کاهش تعداد جلسات  یبرا یلیدل مسأله نیا نیکه هم است

 از باود؛  هایآزمودنکاهش تعداد  زین و وانیح نیاستفاده از ا

 اساتفاده  منظاور باه  حاضار  مطالعاه  در پژوهشاگران  رو نیا

 باااکااه  کنناادیماا شاانهادیپ یروش درمااان نیااگساترده از ا 

در  یساع  واناات، یح ریساا مراکز مربوطه و آموزش  یهمکار

 .گردد تردسترسقابلو  ترهنیهزمک واناتیاستفاده از ح

 

 یریگجهینت

 که سمیاوت فیط کودکان در وانیح با یعاطف وندیپ

 خارج سکون حالت از را هانآ هستند، یمنزو یکودکان

 .دینمایم نیتأم را هاآن یروح یازهاین از یقسمت و نموده

 ریسا و واناتیح به نسبت را یعیطب یاعالقه کودکان

 کودکان. دهندیم نشان خود طیمح یرانسانیغ یهاجنبه

 حیترج فرادا با تعامل بر را ایاش با تعامل اغلب کیستیاوت

 نشان مثبت پاسخ یرانسانیغ زنده مخلوقات حضور به و داده

 مداخله نیا بودنشاثربخ بر یلیدل امر این که دهندیم

 هدف با یخانگ واناتیح از حاضر مطالعه در. باشدیم

 نیب تعامل شیافزا منظورهب یزشیانگ و یآموزش یاثربخش

 در یلاص صینقا کاهش زین و درمانگر و کیستیات کودک

 یتکرار و محدود یرفتارها و ارتباطات ،یاجتماع تعامالت

 روش نیا یاثربخش دهندهننشا جینتا که دیگرد استفاده

 روابط از یبخش تنها نیا که باشدیم یادآوری به الزم .بودند

 روابط نیگزیجا وان،یح و انسان روابط لزوماً و است یعاطف

 .بود نخواهد خود همنوع با انسان
 

 مالی حمایت

 یدانشگاه آزاد اسالم یمقاله توسط معاونت پژوهش نیا

 .است شده یمال تیحماواحد تربت جام 

 

 مالحظات اخالقی

از  قبل ها،هخانواد و کنندگانمراجعهحفظ حقوق  جهت

و هدف پژوهش  کاردر رابطه با نحوه  یحاتیطرح توض یاجرا

 لیکه تما ییهاهخانواد انیو تنها از م دیگرد ارائه نیبه والد

. آمد عمل به یریگهنمون داشتند،پژوهش  نیبه شرکت در ا

در  کنندهتشرککودکان  یهاهخانواد از زین آن از پس

 نیآگاهانه گرفته شد. همچن یکتب نامهیترضامطالعه، 

 انیمرب توسط دهیدشآموز واناتیاز ح مداخله انجام منظوربه

 .دیگرد استفاده احمر هالل
 

 تضاد منافع

 نیا در یمنافع تضاد گونهیچه که است ذکر نایشا

 .است نشده گزارش پژوهش

 

 تشكر و قدردانی

دانشجویی است.  نامهنپایایک  از برگرفته حاضر مقاله

 در که سمیاوت کودکان یهاهخانواد یاز همکار لهیوسنیبد

  .گرددیمتشکر و قدردانی  نمودند، شرکت مطالعه نیا
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Abstract 

Introduction: Autism is known as one of the pervasive development disorders. The main feature of 

autism is the qualitative defects in the social interactions and bilateral communication skills, as well 

as the limited behavior patterns. Therefore, the present study aimed to evaluate the improvement of 

social interactions in the children with autism using an animal-assisted therapeutic approach in 

Mashhad in 2017. 

Materials and Methods: This interventional case report was performed on three nine-year old 

children selected by random sampling method from the high-performance autistic children in 

Mashhad, Iran. The participants were evaluated for three weeks (weekly tests) using the social 

interaction subscale of the Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition. Afterwards, the animal-

assisted intervention was performed using a dog for each of the three subjects individually for 12 

weeks and the social interactions of children were re-evaluated. 

Results: According to the findings of this study, all the three participants showed an average of 30% 

enhancement in the social skills. 

Conclusion: The results of our study demonstrated that the animal-assisted therapeutic intervention 

was effective in promoting the social skills of the children with autism spectrum disorder. 
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