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گزارش موردی

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویكرد حیواندرمانی بهمنظور بهبود
مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیسم :گزارش موردی مداخلهای
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تاریخ دریافت9367/92/99 :

نقدیشی*3

تاریخ پذیرش9368/52/56 :

چكیده
مقدمه :اوتیسم یکی از اختالالت فراگیر رشد میباشد که ویژگی اصلی آن وجود نقایص کیفی در تعامالت اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی دوجانبه و نیز محدودشدن الگوهای رفتاری میباشد .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف بهبود تعامالت اجتماعی کودکان مبتال
به اوتیسم با استفاده از رویکرد درمانی با کمک حیوان و بررسی اثربخشی این روش درمانی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان
اتیستیک در سال  9369در شهر مشهد انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر که بهصورت گزارش موردی مداخلهای تنظیم شده است ،در ارتباط با سه کودک نه ساله که با روش
نمونهگیری تصادفی از میان کودکان اتیستیک با عملکرد باال در سطح شهر مشهد انتخاب گردیدند ،انجام شد .شرکتکنندگان طی یک
دوره سه هفتهای (آزمون بهصورت هفتگی) از طریق خردهمقیاس تعامالت اجتماعی مقیاس درجهبندی اوتیسم  Gilliamویرایش دوم
مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند .سپس ،مداخله با حیوان (سگ) برای هر سه شرکتکننده به مدت  92هفته بهصورت انفرادی صورت
گرفت و مجدداً تعامالت اجتماعی کودکان ارزیابی گردید.
یافتهها :هر سه فرد شرکتکننده در این مطالعه بهطور متوسط  35درصد پیشرفت در مهارتهای اجتماعی را نشان دادند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده اثربخشی مداخله با استفاده از حیوان بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان طیف
اوتیسم بودند.
کلمات کلیدی :اوتیسم ،حیواندرمانی ،مهارتهای اجتماعی

* نویسنده مسئول :مهسا نقدیشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام ،تربت جام ،ایران .تلفن50902095225 :؛ ایمیلNaghdishi.mahsa20@yahoo.com :

بررسی اثربخشی حیوان درمانی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیستیک

مقدمه
اوتیسم نوعی اختالل در رشد سیستم عصبی است که

اسبدرمانی استفاده نمودند .شرکتکنندگان در این مطالعه

با نشانههایی نظیر نقص در برقراری تعامالت اجتماعی،

بین  92تا  29هفته مورد مداخله با اسب قرار گرفتند .نتایج

مهارتهای ارتباطی و وجود رفتارها ،عالیق و حرکات

نشان داد شرکتکنندگانی که مورد مداخله قرار داشتند ،در

کلیشهای مشخص میشود .افراد مبتال به اوتیسم در

اعتماد ،تصویر از خود و کنترل خویش بهبود پیدا کرده بودند

پردازش اطالعات حسی اختالل دارند؛ از این رو پاسخهای

( .)95عالوهبراین Barker ،و همکاران ( )2590در پژوهشی

غیرطبیعی به محرکات حسی (مانند پاسخهای اجتنابی و

به بررسی تأثیر درمان با استفاده از سگ در مورد  25کودک

واکنشهای بیش از حد به آنها) را نشان میدهند (.)9

بین  8تا  98سال که در بیمارستان بستری بودند ،پرداختند.

عالوهبراین ،این بیماران از اختالل در روابط اجتماعی ()2

شرایط تجربی به این شکل بود که کودکان یا  95دقیقه با

بهویژه در سنین ابتدایی زندگی رنج میبرند.

سگ بازی میکردند و یا همین مدت را صرف حلنمودن

از زمان شناسایی این اختالل تاکنون تالشهای

پازل میکردند .نتایج حاکی از آن بودند که در پیشآزمون،

گستردهای در ارتباط با درمانهای مختلف نظیر هنردرمانی،

کودکان گروه تجربی سطح پایینتری از اضطراب را نسبت به

کارتوندرمانی ،موسیقیدرمانی ،بازیدرمانی ،ورزشدرمانی

گروه کنترل تجربه نمودند؛ اگرچه میزان درد در هر دو گروه

و حیواندرمانی در داخل و خارج از کشور جهت درمان این

یکسان بود ( .)99در این راستا Bass ،و همکاران ( )2556به

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

دنبال اثریابی درمان با استفاده از اسب بر افراد مبتال به

مداخالت درمانی تحت عنوان "مداخالت با کمک حیوانات"

اختالل اوتیسم بودند .بدینمنظور 32 ،کودک  2تا  95سال

( )AAI: Animal Aid Interventionsشناخته میشود و

مبتال به اوتیسم را به مدت  92هفته مورد مداخله

شامل درمان و فعالیتهایی با کمک حیوان میباشد (.)0

اسبسواری قرار دادند .نتایج نشان دادند که اسبدرمانی

تعامل با حیوانات میتواند باعث ایجاد حس خوشایند در

تأثیر معناداری بر تعامالت اجتماعی ،حواسپرتی و جستجوی

انسان شود ( .)9در این راستا در مطالعهای که توسط

حسی افراد مبتال به اوتیسم داشته است ( Gabriels .)92و

 Friedmanو همکاران ( )2556انجام شد ،تأثیرات مثبت

همکاران ( )2590نیز در مطالعهای که در ارتباط با 927

مداخله با کمک حیوانات بر کاهش استرس و ضربان قلب،

کودک  9تا  99سال مبتال به اختالل اوتیسم انجام دادند ،به

افزایش تعامالت اجتماعی و بهبود تعامالت عاطفی-

مقایسه تأثیر دو روش مداخلهای اسبسواری و فعالیتهای

اجتماعی افراد گزارش گردید ( .)7اخیراً از اختالالت طیف

معمولی پرداختند .بر مبنای نتایج ،گروه تجربی پیشرفت

اوتیسم بهعنوان جامعهای که میتوانند از مداخالت با کمک

معناداری را در بیشفعالی ،شناخت اجتماعی ،ارتباط

حیوانات ( )AAIبهرهمند شوند ،یاد شده است ( .)8مطالعات

اجتماعی و تعداد لغات در مقایسه با گروه کنترل داشت

آزمایشگاهی نشان دادهاند که افراد مبتال به اوتیسم ،تمایل

( .)93طی مطالعات مختلف صورتگرفته توسط محققان

بیشتری به تصاویر حیوانات در مقایسه با انسانها و اشیای

در این پژوهش ،گزارش معتبری مبنی بر اثربخشنبودن

بیجان دارند (.)6

حیواندرمانی یافت نشد؛ از این رو ،این مسأله پژوهشگران را

 Bachiو همکاران ( )2595نیز در مطالعه خود در ارتباط
با افراد  92تا  98ساله دارای مشکالت اجتماعی -رفتاری از
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با وجود استفاده از  AAIجهت بهبود طیف وسیعی از

پایه چندگانه شامل کاربرد یک موقعیت مداخله در دو یا

مشکالت کودکان عادی و نیز مشکالت متعدد افراد مبتال

چند خط پایه مختلف در یک مدل پلکانی میباشد .کودکان

به اوتیسم ،از آنجایی که فرهنگ نگهداری حیوان خانگی در

جهت ورود به این پژوهش میبایست پسر بوده و نه سال

مناطق مختلف بسیار متفاوت بوده و دیدگاههای متنوعی

سن میداشتند .این کودکان توسط روانپزشک مبتال به

نسبت به این موضوع در جوامع وجود دارد ،لزوم بررسی

اوتیسم با عملکرد باال تشخیص داده شدند و فاقد تجربه

اثربخشی این رویکرد درمانی در کشور ما احساس میشود.

قبلی در ارتباط با حیوانات بودند .ذکر این نکته ضرورت

همچنین با توجه به جامعیت بالقوه اختالل اوتیسم و نیز

دارد که رضایتنامه کتبی از خانوادههای این کودکان اخذ

سیر رو به افزایش تعداد افراد مبتال به این اختالل ،انجام

گردید .از بین افراد داوطلب دارای معیارهای ورود به

بررسیهای بیشتر در زمینه این اختالل هنوز احساس

پژوهش ،سه شرکتکننده نه ساله بهصورت تصادفی انتخاب

میگردد .شایان ذکر است که با توجه به قابلدسترسبودن

شدند .مشخصات فردی شرکتکنندگان در جدول  9آورده

و آموزشپذیری بیشتر سگ نسبت به سایر حیوانات ،این

شده است .ابزار مورد استفاده در این مطالعه ،مقیاس

حیوان برای استفاده در مطالعه حاضر انتخاب شد .با توجه

اوتیسم  Gilliamویرایش دوم بود .این مقیاس یک ابزار نرم

به فرهنگ کشور ایران و عدم عالقه و تمایل بیشتر

مرجع برای تشخیص افراد مبتال به اوتیسم میباشد که

خانوادههای ایرانی به داشتن حیوان در خانه و زندگی با

توسط انجمن روانپزشکی و جامعه اوتیسم آمریکا تأیید

حیوانات خانگی ،پژوهشگران در مطالعه حاضر تالش کردند

شده است .این ابزار بهصورت مشاهده عینی و مصاحبه با

که این پژوهش را با هدف تعیین این مسأله که آیا مداخله

والدین و معلمان کودک مبتال به اوتیسم تکمیل میگردد و

با کمک حیوان بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان

شامل  22پرسش میباشد .فرایند نمرهگذاری این ابزار

ایرانی مبتال به اوتیسم و بهویژه کودکان اوتیستیک شهر

شامل محاسبه نمرات خام در هر خردهمقیاس و تبدیل نمره

مشهد که تاکنون هیچگونه تجربهای را در ارتباط با حیوان

خام کلی هر خردهمقیاس به شاخص اوتیسم (با میانگین

نداشتهاند ،تأثیر دارد یا خیر ،تدوین نمودند.

 955و انحراف استاندارد  )90میباشد .نمره  80به باال
بیانگر احتمال باالی اوتیسم ،نمره بین  75تا  82بیانگر

مواد و روشها

احتمال متوسط اوتیسم و نمره  96به پایین بیانگر احتمال

پژوهش حاضر که در سال  9369انجام شد ،از انواع

پایین ابتال به اوتیسم میباشد .احمدی و همکاران همسانی

گزارشات موردی مداخلهای بود و در آن از طرح خط پایه

درونی این آزمون را به وسیله آلفای کرونباخ گزارش

چندگانه در میان شرکتکنندگان استفاده گردید .طرح خط

کردهاند؛ بهصورتی که آلفای  5/62برای مقیاس کلی و آلفای

جدول  :1مشخصات فردی شرکتکنندگان
شماره آزمودنی

نوع

سطح

تشخیص

عملكرد
باال

سه نفر (پدر و مادر)
سه نفر (مادر و خواهر)

ندارد

چهار نفر (پدر ،مادر و خواهر)

ندارد

سن

جنس

1

 6ساله

پسر

اوتیسم

2

 6ساله

پسر

اوتیسم

باال

3

 6ساله

پسر

اوتیسم

باال
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تعداد اعضای خانواده

سابقه ارتباط

بیماریهای عصبی

با حیوانات

رشدی همراه

ندارد

ندارد
ندارد
ندارد
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 5/89 ،5/82و  5/88بهترتیب برای خردهمقیاسهای رفتار

نحوه مداخله بدینشکل بود که  35دقیقه از هر جلسه،

قالبی ،برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی محاسبه گردیده

مربی مداخله را از طریق حیوان انجام میداد .برای این

است ( .)92آلفای کرونباخ کلی در مطالعه حاضر نیز معادل

منظور ،حیوان از قبل آموزشهای الزم را توسط مربیهای

 5/86محاسبه گردید .دادههای خط پایه در مورد روابط

متخصص در هالل احمر دریافت کرده و در زمان مناسب با

اجتماعی شرکتکنندگان طی یک دوره سه هفتهای (آزمون

دستور محقق وارد آزمایش میشد .عمده اهداف مورد نظر در

بهصورت هفتگی) از طریق خردهمقیاس تعامالت اجتماعی

این آموزش در مورد مهارتهای اجتماعی بود؛ بهعنوان مثال

مقیاس رتبهبندی اوتیسم  Gilliamویرایش دوم گردآوری

دستدادن ،نگاهکردن به صورت و برقراری ارتباط چشمی،

شدند .سپس ،مداخله با حیوان (سگ) برای شرکتکننده

داد و ستد و بازیکردن با حیوان که بهصورت دوطرفه بود؛

اول بهصورت انفرادی انجام شد و دو شرکتکننده دیگر در

برای نمونه پرتاب توپ توسط کودک و بازگرداندن آن توسط

موقعیت خط پایه قرار گرفتند .همزمان با اولین جلسه از

حیوان از جمله بازیهای منتخب محسوب میشود.

هفته سوم مداخله شرکتکننده اول ،مداخله برای

در مطالعه حاضر دادهها بهصورت توصیفی تحلیل

شرکتکننده دوم که در نقطه پنج خط پایه قرار داشت نیز

شدند .پس از جمعآوری دادهها بهمنظور تحلیل و توصیف

آغاز شد؛ در این زمان شرکتکننده سوم همچنان در

آنها ابتدا دادههای خام بهصورت نمودار رسم گردیدند؛

وضعیت خط پایه قرار داشت .همزمان با اولین جلسه هفته

بهطوری که دادههای مربوط به سه موقعیت خط پایه،

سوم مداخله شرکتکننده اول که مصادف با اولین جلسه از

مداخله و پیگیری برای هر شرکتکننده بهترتیب روی یک

هفته سوم شرکتکننده دوم بود ،شرکتکننده سوم با هفت

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

نقطه خط پایه وارد مداخله گردید .شایان ذکر است که

برای نمودار دادههای هر سه شرکتکننده در موقعیت خط

مداخله تا زمانی ادامه یافت که برای هر سه شرکتکننده به

پایه و مداخله رسم گردید و سپس استفاده از شاخص روند

مدت  92هفته انجام شده بود .باید خاطرنشان ساخت که در

و ثبات ،میزان ثبات و جهت روند دادهها مشخص شد .در

هر هفته ،آزمون مقیاس رتبهبندی اوتیسم  Gilliamویرایش

نهایت ،با استفاده از روش تحلیل درون موقعیتی و بین

دوم برای هر شرکتکننده اجرا گردید.

موقعیتی به تحلیل اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته

نمودار  :1نتایج مربوط به شرکتکنندگان در زیرمقیاس تعامل اجتماعی
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مداخله کاهش یافت که این کاهش عالئم در مرحله

پرداخته شد.

پیگیری نیز ادامه داشت.

نتایج

در این ارتباط ،نمرات آزمودنیهای دوم و سوم در

نمرات آزمودنیها و میزان بهبودی هریک از آنها در

زیرمقیاس تعامل اجتماعی در خط پایه تا اتمام مداخله

جدول  2آورده شده است .بر مبنای نتایج ،نمره آزمودنی

کاهش یافت؛ اما در مرحله پیگیری ،سیر کاهش عالئم

اول در زیرمقیاس تعامل اجتماعی در خط پایه تا اتمام

مشاهده نگردید.

جدول  :2نتایج مربوط به شرکتکنندگان در زیرمقیاس تعامل اجتماعی آزمون تشخیصی اوتیسم Gilliam

شرکتکنندگان

خط پایه

مداخله

درصد بهبودی

پی گی ر ی

درصد بهبودی

شرکتکننده اول

99

6

23/70

95

37/0

شرکتکننده دوم

98

93

27/77

92

22/22

شرکتکننده سوم

92

8

22/80

6

30/79

بحث
مطابق با نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،مداخله با استفاده

اسب و سگ میباشند .اگرچه به عقیده وی هنوز نیاز به

از حیوان بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان طیف اوتیسم

انجام مطالعات بیشتری است تا مشخص شود که کدام

اثربخش است؛ بهطوری که سه شرکتکننده در زیرمقیاس

حیوانات میتوانند تأثیرات بهتری در این زمینه داشته

تعامل اجتماعی بهطور متوسط  35درصد بهبود را نشان

باشند .در مطالعه مروری فوق ،تفاوت معناداری بین سگ و

دادند .افراد مبتال به اوتیسم اغلب مشکالتی نظیر پاسخ به

اسب مشاهده نگردید .در این فراتحلیل ،تمامی مطالعات

محرکهای حسی ،مشکل در تمرکز و ارتباط با دیگران دارند

حداقل پیشرفت در یکی از زمینههای مربوط به اوتیسم را

که همه این موارد توسط حیواندرمانی قابل بهبود میباشند

گزارش کرده بودند ( .)2از سوی دیگر ،در پژوهشی که

( .)90مطالعات متعددی از این مطلب که حیواندرمانی

 Wardو همکاران ( )2593در آن به بررسی مزایای اجتماعی

میتواند برای افراد مبتال به اوتیسم مفید باشد ،حمایت

و حسی اسبسواری برای افراد مبتال به اوتیسم پرداختند،

کردهاند؛ بهعنوان مثال نشان داده شده است که کودکان مبتال

تأثیرات مثبت بر توانایی شرکتکنندگان در ارتباط

به اوتیسم ،تمایل بیشتری به نگاهکردن به تصویر حیوانات در

برقرارکردن با دیگران و کاهش شدت اختالل (که توسط

مقایسه با انسانها دارند ( .)99براساس نتایج مطالعه دیگری

شاخص اوتیسم سنجیده شده بود) نشان داده شد .باید

میتوان گفت که آشناکردن کودک اوتیسم با سگ میتواند

خاطرنشان ساخت که تأثیر مثبت برنامه اسبسواری صرفاً

منجر به کاهش اضطراب ،استرس و عصبانیت وی گردد و

برای افراد مبتال به اوتیسم مفید نبود؛ بلکه تأثیرات مثبتی را

محیط آرامتری را برای کودک فراهم کند (.)97

بر محیط کالس و مربیان آنها به همراه داشت (.)90

چنین شواهدی باعث ایجاد انگیزه برای آغاز مداخالت

در این ارتباط Grandgeorge ،و همکاران ()2592

حیواندرمانی در ارتباط با افراد مبتال به اوتیسم گردید .در

پیشنهاد کردند که آشنایی با سگدرمانی میتواند به شکل

فراتحلیلی که  )2593( O’Haireمنتشر کرد ،گزارش

ویژهای بر بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان مبتال به اوتیسم

گردید که حیواناتی که در این راستا بیشتر به کار رفتهاند،

مفید باشد .در این مطالعه دادههایی از دو گروه مختلف
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جمعآوری گردید؛ گروه اول که از بدو تولد در منزل حیوان

همکاااران ( ،)96( )2552غالماای و چاااری (،)25( )9365

خانگی (سگ) داشتند و گروه دوم (کنترل) که هیچگونه

 Barakو همکاران ( ،)29( )2559اسماعیلیفار و همکااران

حیوانی را در خانه نگهداری نمیکردند .پژوهشگران دریافتند

( )22( )2599و  )23( )2595( Grandinهمخوانی دارد .باا

که هر دو گروه در رفتارهای اجتماعی شبیه به یکدیگر

توجاه بااه نتاایج ایان پااژوهشهاا کااه نشااندهنااده تااأثیر

میباشند؛ اگرچه گروهی که به تازگی حیوان به خانواده آنها

حیواندرمانی بر افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان طیف

اضافه شده بود ،پیشرفت معناداری را نشان دادند (.)99

اوتیسم میباشند ،میتوان از این روش بهعنوان یک روش با

در مطالعهای دیگر Viau ،و همکاران ( )2595تأثیر

بازدهی باال در بهبود مشکالت کودکاان مباتال باه اوتیسام

حیواندرمانی بر ویژگیهای فیزیولوژیک کودکان مبتال به

اسااتفاده کاارد .در جم اعبناادی مااوارد ذکرشااده م ایتااوان

اوتیسم را از طریق سنجش سطح کورتیزول آنها بررسی

نگهداری حیوانات را دارای اثرات مفیدی دانسات؛ از جملاه

نمودند .سطح کورتیزولی که آنها مورد اندازهگیری قرار

افاازایش احساااس مساا ولیت در بااین کودکااان ،افاازایش

( CAR: Cortisol

احساسات و دگردوساتی ،افازایش فعالیات بادنی و نشااط،

 )Awakening Responseبود که بهعنوان شاخصی از

کاهش احساس تنهایی و کمشدن خلاق و خاوی تهااجمی

استرس قلمداد میشود .پس از ورود سگ به خانواده و

اشاره کرد .یک حیوان دستآموز مایتواناد باا رفتارهاایش

آشنایی با آن ،والدین ابراز داشتند که رفتارهای مشکلساز

محباات صاااحب خااود را جلااب نمایاد و فاارد بااا تلطیاف و

کودکشان به شکل قابل توجهی کاهش یافته است .همچنین،

برقراری رابطه عاطفی با حیوان ،احساسات فروخاورده خاود

سطح کورتیزول بیدارشدن شرکتکنندگان مبتال به اوتیسم

را ارضا نماید .کودکان عالقهای طبیعی به حیواناات و ساایر

به میزان  28درصد کاهش یافته بود .این کاهش در میزان

جنبههای غیرانسانی محیط خود دارند .کودکاان اتیساتیک

کورتیزول ،واکنش سریع نسبت به ورود حیوان نبود؛ بلکه در

اغلب تعامل با اشیا را بر تعامال باا افاراد تارجیح داده و باه

گذر زمان به وقوع پیوسته بود .چنین نتایجی که نشاندهنده

حضور مخلوقات زنده غیرانسانی پاسخ مثبت نشان میدهند

کاهش زیاد سطح کورتیزول فرد هنگام بیدارشدن میباشد،

که با توجه به تحقیقات همسو با پژوهش حاضر ،این موضوع

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

از دیدگاه بیوشیمیایی رشد حمایت مایکناد .عاالوهباراین،

دادند ،کورتیزول هنگام بیدارشدن

در این راستا Ward ،و همکاران ( )2593پیشنهاد

درمان با کمک حیوانات با تغییرات عصبی -شیمیایی همراه

کردند که جستجو در زمینه یافتن پاسخهای موجود در

است که میتواند بهعنوان توجیهی برای ایان روش درماانی

مورد حیواندرمانی قابل توجیه میباشد .براساس گفته

باشد .از سوی دیگر ،حیوانات خانگی نقشهایی اساسی چون

 Barryو همکاران ( ،)2593مطالعات آتی در زمینه

منبعی از عشق بیقید و شرط را در خانواده ایفا می کنند و

حیواندرمانی در ارتباط با افراد مبتال به اوتیسم میتوانند

بیشتر مالکان حیوان خانگی به حیوان خود بهعنوان عضوی

بسیار ارزشمند باشند؛ زیرا تأثیرات مفید چندگانهای در

از خانوادهشان نگاه میکنناد .در ایان راساتا ،پاژوهشهاای

پژوهشهای گذشته بر شرکتکنندگان و خانوادههای آنها

متعددی رابطه انسان و حیوان را به واسطه ت وری دلبستگی

گزارش شده است .مطالعه حاضر نیز به دنبال یافتن

باهمنظااور درک همزیساتیهااایی کاه وجااود دارد ،بررسای

پاسخهای بیشتر برای سؤاالت موجود در این زمینه بود.

کااردهانااد و حمایاات بس ایاری را باارای نیرومناادی پیونااد

نتااایج ای ان پااژوهش بااا یافتااههااای مطالعااات  Allenو
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مهناز عابدیان و همکاران

یافته اند که این همان تعریف دلبستگی است؛ یعنی پیوند یا

اثربخشی آموزشی و انگیزشی بهمنظور افزایش تعامل بین

گره هیجانی پایدار بین دو فرد که در مورد انسان و حیاوان،

کودک اتیستیک و درمانگر و نیز کاهش نقایص اصلی در

این پیوند هیجانی بین انسان و حیوان شکل میگیرد.

تعامالت اجتماعی ،ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری

در مطالعه حاضر از سگ که بیش از ساایر حیواناات در

استفاده گردید که نتایج نشاندهنده اثربخشی این روش

امر آموزش موفق میباشد ،استفاده گردید .نژاد ساگ ماورد

بودند .الزم به یادآوری میباشد که این تنها بخشی از روابط

استفاده در این مطالعه از نوع ژرمن شپرد بود .ایان حیاوان

عاطفی است و لزوماً روابط انسان و حیوان ،جایگزین روابط

باهوش ،نتارس ،مشاتاق ،شاجاع ،شااداب و بایقارار بارای

انسان با همنوع خود نخواهد بود.

آموختن است .این نوع سگ باه وفااداری شاهرت داشاته و
استعداد بسیار خوبی بارای آماوختن دارد .عاالوهباراین ،باا
حیوانات دیگر کنار آمده و با کودکان بسایار مهرباان اسات.
البته استفاده از این نژاد عالوهبراین که از جمله نقاط قاوت

حمایت مالی
این مقاله توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تربت جام حمایت مالی شده است.

مطالعااه حاضاار ماایباشااد ،ماایتوانااد بااهعنااوان یکاای از
محدودیتهای آن نیز مطرح گردد؛ زیرا خریداری ،نگهداری،

مالحظات اخالقی

مراقبتهای بهداشتی و آموزش این حیوان بسایار پرهزیناه

جهت حفظ حقوق مراجعهکنندگان و خانوادهها ،قبل از

است که همین این مسأله دلیلی برای کاهش تعداد جلسات

اجرای طرح توضیحاتی در رابطه با نحوه کار و هدف پژوهش

استفاده از این حیوان و نیز کاهش تعداد آزمودنیها باود؛ از

به والدین ارائه گردید و تنها از میان خانوادههایی که تمایل

این رو پژوهشاگران در مطالعاه حاضار باه منظاور اساتفاده

به شرکت در این پژوهش داشتند ،نمونهگیری به عمل آمد.

گساترده از ایان روش درمااانی پیشاانهاد مایکننااد کااه بااا

پس از آن نیز از خانوادههای کودکان شرکتکننده در

همکاری مراکز مربوطه و آموزش ساایر حیواناات ،ساعی در

مطالعه ،رضایتنامه کتبی آگاهانه گرفته شد .همچنین

استفاده از حیوانات کمهزینهتر و قابلدسترستر گردد.

بهمنظور انجام مداخله از حیوانات آموزشدیده توسط مربیان
هالل احمر استفاده گردید.

نتیجهگیری
پیوند عاطفی با حیوان در کودکان طیف اوتیسم که
کودکانی منزوی هستند ،آنها را از حالت سکون خارج
نموده و قسمتی از نیازهای روحی آنها را تأمین مینماید.

تضاد منافع
شایان ذکر است که هیچگونه تضاد منافعی در این
پژوهش گزارش نشده است.

کودکان عالقهای طبیعی را نسبت به حیوانات و سایر
جنبههای غیرانسانی محیط خود نشان میدهند .کودکان

تشكر و قدردانی

اوتیستیک اغلب تعامل با اشیا را بر تعامل با افراد ترجیح

مقاله حاضر برگرفته از یک پایاننامه دانشجویی است.

داده و به حضور مخلوقات زنده غیرانسانی پاسخ مثبت نشان

بدینوسیله از همکاری خانوادههای کودکان اوتیسم که در

میدهند که این امر دلیلی بر اثربخشبودن این مداخله

این مطالعه شرکت نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.

میباشد .در مطالعه حاضر از حیوانات خانگی با هدف
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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 animalassisted 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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