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 چکیده   

  ای   کلیشه  رفتارهای  و  ارتباطی  یها   مهارت  بهبود  بر  اتیسم  دستیار  هایسگ  کمک  با  درمان  روش  با هدف بررسی اثربخشیپژوهش  این    هدف:

آزمون با گروه  آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر یک مطالعه نیمه  روش:اتیستیک انجام شد.    اتیسم   ختالالت طیفابا    کودکان

که به منظور دریافت    بودند   1400شهر تهران در نیمه اول سال    ماتیس  اختالالت طیفبا   بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان  کنترل

گیری به  مراجعه کرده بودند. روش نمونه  (sk9  سگ های های گروه کار  مراکز این درمان )مدرسهبه  اتیسم    ستیارد  های  سگ  کمک  درمان با

نفر( و   10نفر جامعه آماری مذکور انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )  20شیوه در دسترس بود به این صورت که تعداد نمونه  

دستیار اتیسم   های  سگ کمک با ای یک جلسه درمان  ساعت و به صورت هفته 1جلسه  10 آزمایش طی نفر( جایگزین شدند. گروه 10) کنترل

اجتماعی اُتیسم    های  مهارت  نیمرخو    رفتاری  مشکالت  آزمون از سیاههآزمون و پسها در مراحل پیش   دریافت کردند. به منظور گردآوری داده

ها    یافته ها:یافتهتجزیه و تحلیل شد.  22نسخه  spssافزارآماری  نرم  کمک یل کوواریانس بههای به دست آمده با آزمون تحلاده شد. دادهاستف

ی  ا   شهیکل  یرفتارها   کاهش  و  (>01/0p)ی  ارتباط  یها   مهارت بر بهبود  تأثیر معناداری    سمیات  اریدست  یها   درمان با کمک سگکه  نشان داد  

(01/0p< ) درمان با کمک   یدهنده اثربخشمطالعه نشان  نیحاصل از ابه طور کلی نتایج  گیری:نتیجهداشت.   مسیات اختالالت طیف با  کودکان

بنابراین برای درمان مشکالت   .بود مسیات اختالالت طیفبا کودکان  یا   شهیکل یو رفتارها  یارتباط یها  مهارتبر بهبود   سمیات اریدست یها   سگ

 توان از این روش درمانگری استفاده کرد. می  مسیات  اختالالت طیفبا  کودکان    یا شهیکل  یارهاو رفت  یارتباط

 

 ای، اختالل اتیسمکلیشه  ارتباطی، رفتارهای   های، مهارتاتیسم  دستیار  هایسگهای کلیدی :  واژه

 

                استادیار، گروه  روانشناسی ، دانشگاه مراغه  ، مراغه ، ایران .   .1

 esmaili147@gmail.com 

 

 یه ، ایران ، اروم اسالمی دانشگاه آزاد ، ، واحد ارومیه روانشناسی کودکان استثنایی، گروه روانشناسیارشد کارشناسی . 2

 mzahraramezani343@gmail.co 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esmaili147@gmail.com
mailto:zahraramezani343@gmail.com


The Effectiveness of Treatment with the Help of Autism-Assisted Dogs on 

Improving Communication Skills and Stereotyped Behaviors of Children with 
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Abstract 

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of treatment with the help of autistic assistant 

dogs on improving communication skills and stereotyped behaviors of children with autism spectrum disorders. 

Method: The present study was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design with a control group. 

The statistical population of the present study was all children with autism spectrum disorders in Tehran in the first 

half of 2020 who had referred to the centers of autism in order to receive treatment with the help of autism-assisting 

dogs. Sampling method was available in such a way that the sample size of 20 people in the statistical population 

was selected and randomly divided into two groups of experimental (n= 10) and control (n= 10). The experimental 

group received 10 sessions of 1 hour and one session per week with the help of autism-assisted dogs. In order to 

collect data in the pre-test and post-test stages, the Behavioral Problems List and the Autism Social Skills Profile 

were used. The obtained data were analyzed by analysis of covariance using SPSS software version 22. Results: 

The results showed that treatment with the help of autism-assisting dogs had a significant effect on improving 

communication skills (p<0.01) and reducing stereotyped behaviors (p<0.01) in children with autism spectrum 

disorders. Conclusion: In general, the results of this study showed the effectiveness of treatment with the help of 

autism-assisting dogs on improving communication skills and stereotyped behaviors of children with autism 

spectrum disorders. Therefore, this therapeutic method can be used to treat communication problems and 

stereotyped behaviors in children with autism spectrum disorders. 
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   مقدمه

تحولی را در دو حیطه اصلی؛ الف( نارسایی در های عصبیای از نارساییاصطالح کلی است که دامنه  تیسما  طیف  تاختالال

ویللل، گ) شودای شامل میهای محدود، تکراری و کلیشهرشد ارتباطی و اجتماعی و الگوهای رفتاری و ب( عالیق و فعالیت

 (. 2021کامیل و تراسی،  

، عقللم مانللدگی زبللانی بللا نللاتوانی ناتوانی در ایجاد روابللا اجتمللاعی:  از  اندعبارت  که  دارد  اصلی  ویژگی  سه  اللاخت  این   

 و کالمللی ارتباطللات زمینه در اتیسم با اختالالت طیف (. کودکان1399پیری، ) یادگیری و رفتارهای تکراری یا بدون اراده

؛ ویللن، 2020نیلللی، ) دهنللدمللی انجام تکراری و ای کلیشه رفتارهای و  دارند  مشکل  بازی  و  اجتماعی  رفتارهای،  یغیرکالم

 از بللیش و دارد را  شیوع  میزان  بیشترین،  فراگیر  رشدی  های  اختالل  بین  در  اتیسم  اختالالت طیف(.  2021تینی و راهیما،  

 هللر از کلله ریطللو بلله؛ اسللت چشمگیری افزایش حال در آن شیوع میزان و دهدمی تشکیل را ها اختالل  این  از  درصد  ۷۵

 (.2011کمپل، داوریا، الساباق، مادن و فومبونی،  ) است  اختالل  این به  مبتال نفر  یک ،  کودک 110

 هنللوز، شودمی اتیسم طیف تاختالال به مبتال افراد در هیجان شناسایی و توصیف نقص باعث که اینهفته  هایمکانیسم   

 کللاهش به تیسما اختالالت طیف به مبتال افراد در اجتماعی طیارتبا مشکالت(. 201۸، اسپین) است نشده درک خوبی  به

شللود مللی منجللر  دوسللتی  برقللراری  در  ضللعف،  سعزت نف   کاهش،  اجتماعی  هایتوانایی  زمینه  در  خود  به  اعتماد  و  رضایت

 هجمللل  از، مشللارکتی هللای بللازی از اسللتقبال عللدم و چشمی ارتباط برقراری عدم، کالمی ارتباط نارسایی(.  201۸،  گاوس)

کودکللان مبللتال بلله اخللتالالت طیللف اتیسللم در   (.201۸،  بارنت)  هستند  مواجه  آنها  با  کودکان  این  که  است  هایی  نارسایی

های مربوط بلله بللازی مشللکل دارنللد. کاسللتی در کاوشللگری های اجتماعی و فعالیت، تعامل، غیرکالمیهای کالمیارتباط

هللای ای ابتکاری و نقص و تاخیر در بازی هللای نمللادین از جمللله آسللیمه، کمبود بازی  ،کاستی در تنوع بازی با اشیااشیا

 در  کلله،  اسللت  دنیللا  در  رایللج  هللایروشیکی از    حیوان  از  استفاده  (.1400 ،عمده این کودکان است )رحمانیان و همکاران

 تعللاملی  آن  و  دارد  طللوالنی  ای  تاریخچلله  حیللوان  بلله  انسللان  پیوند.  دشومی  گرفته  کار  به  نیز  اتیسم  اختالالت طیف  درمان

 نمللو  بللرای  را  زمینلله  و  کنللدمللی  ایجللاد  را  زنللده  مخلوقات  بین  عمیق  رابطه  و  وابستگی  که،  است  همتا  بی  و  فرد  به  منحصر

، حیللوان ک کملل   با  درمان(.  2009،  سادوک  و  سادوک)  سازدمی  فراهم  همدلی  و  پذیرش،  ایمنی  احساس،  اعتماد،  دلبستگی

 جسللمانی و اجتمللاعی، هیجللانی، شناختی کارکردهای در بهبود برای که است حیوان با  ارتباط  هدفمند  و  مستقیم  مداخله

 (.2021نازریللت، مللارتینز و سللیلواال، )  شللود  مللی  اجللرا  گروهی  یا  فردی  صورت  به  و  ارایه  مختلف  هایموقعیت  در،  طراحی

 مهارت و  جسمانیعالیم    بر  سگ   کمک   به  آموزش  پژوهشی با هدف بررسی اثرات  ( در2021لوبوتو، ریوار، مدینا و والفینا )

 ثیر معناداری بر کاهش عالیللمأسگ ت  کمک   چند معلولیت نشان دادند که ارائه آموزش به  دارای  کودکان  در  ارتباطی  های

( نشللان داد 2020بللور )پژوهشی    های  یافته  داشت.  یمعلولیتدارای چند  کودکان  در  ارتباطی  های  مهارتو بهبود    جسمانی

 .شودهای اجتماعی، ارتباطی و رفتاری کودکان می  مهارتیش  که سگ درمانی موجم افزا

با اختالالت طیللف اتیسللم تشللکیل   توان گفت که گروه کثیری از افراد جامعه را کودکانبا توجه به مطالم شرح باال می   

شود. حسوب میناپذیر مشود از ضروریات اجتنابدر آنان    اختیدهند. انجام مطالعاتی که موجم بهبود مشکالت روانشنمی

و بهبللود   جسللمانی  دهد که استفاده از مداخالت حیوانی نقش مؤثری در کاهش عالیللمهای پیشین نشان میبررسی یافته

الالت بللا اخللت های متعددی برقللراری ارتبللاط مللؤثر کودکللانبررسینتایج ارتباطی این کودکان دارد. همچنین   هایمهارت

؛ عابللدیان و همکللاران، 139۵،  و همکللاران  رحیمیللان)  انللدرار دادهمورد تأکیللد قلل ویژه سگ( را  ه)بطیف اتیسم با حیوانات  

با اختالالت طیف اتیسم شهر تهران انجام نشده   ای در این خصوص در بین کودکاننظر به این که تاکنون مطالعه  .(139۸



 و  ارتباطی  هایمهارت  بهبود  بر  اتیسم  دستیار  هایسگ   کمک   با  درمان  روش  بخشیاثراست بنابراین این پژوهش با عنوان  

   اتیسم شهر تهران انجام شد.با اختالالت طیف کودکان    ایکلیشه  رفتارهای

   روش

آزمللون آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشنیمهتحقیق حاضر یک مطالعه و بررسی  الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان:  

ای یافتن روابا علت و معلللولی بللین دو یللا است که بر  های تحقیقیاست. روش آزمایشی از مجموعه روش  رلکنتبا گروه  

 (.1392ود )دالور،  شچند متغیر به کار برده می

بللود کلله بلله   1400شهر تهران در نیملله اول سللال    ماتیس  اختالالت طیفبا    کودکان  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه   

 ان مراجعه کرده بودند.اتیسم به مراکز این درم  دستیار  های  سگ   کمک  با  منظور دریافت درمان

م اتیسلل  اخللتالالت طیللفبللا نفر از کودکان  20گیری به شیوه در دسترس بود به این صورت که تعداد نمونه روش نمونه   

در دو ( اعللداد تصللادفیبه شیوه جللدول )  سادهو به صورت تصادفی    هانتخاب شدشهر تهران  تیسم  به مرکز امراجعه کننده  

 نفر( جایگزین شدند. 10)  لترکننفر( و  10گروه آزمایش )

بهره هوشی متوسللا  سال، 12تا    ۸دامنه سنی  ،  تیسما  اختالالت طیفتشخیص    ؛شامل  های ورودمالکدر این پژوهش     

داشللتن ، مللاه اخیللر 6در درمللانگری شرکت نکردن در جلسات آموزشللی و ، نداشتن مشکل جسمی و روانی خاص،  باالترو  

عدم پیللروری از دسللتورات درمللانگر در جلسللات ،  غیبیت بیش از یک جلسهشامل؛  نیز  های خروج    مالکو  رضایت والدین  

 بود.عدم ترس و حساسیت از حیوانات  و   درمانگری

 ب( ابزار

اسللتفاده شللد.   فتللاریر  مشکالت  ای از سیاهه  کلیشه  پژوهش به منظور بررسی رفتارهای  این  : در1رفتاری  مشکالت  سیاهه

کودکللان طراحللی شللده و دارای سلله ( به منظور بررسی مشللکالت رفتللاری در 2001ن )این سیاهه توسا روژان و همکارا

آیللتم( و در مجمللوع   12آیتم( و آسیم به دیگران )  2۵ای )آیتم(، رفتارهای کلیشه  2۵زدن به خود )لفه به شرح آسیمؤم

مورد بررسی قللرار  3نمره  و شدید 2، متوسا نمره 1تار را به صورت خفیف نمره  آیتم است و هر گویه شدت رف   ۵2دارای  

این پرسشنامه را مورد بررسی قللرار   قابلیت اعتمادو    درستی( با استفاده از روش تحلیل عاملی  2011دهد. النکویست )می

ه در مقابللله پرسشللنام  ایللنه  کلل اسللت  همچنین بیان کرده    است.  ۸4/0داده و گزارش کرده است که ثبات درونی آن برابر  

(. همچنللین در ایللران نیللز ایللن پرسشللنامه در 2011رای ثبات باالیی است )النکویسللت،  تلف داهای مخ  ها و زبان  رهنگ ف 

ده امللورد اسللتف  ماتیس اختالالت طیف کودکان ای درکلیشه  های  ( به منظور بررسی رفتار1393مطالعه گشول و همکاران )

لفلله ؤلفللای کرونبللاخ بللرای مآاس ضللریم  ( پایایی این مقیاس را براسلل 1393گشول و همکاران )  عالوههقرار گرفته است. ب

انللد. در ایللن گزارش کللرده ۸۸/0و  92/0، ۸6/0ای و آسیم به دیگران به ترتیم برابر   زدن به خود، رفتارهای کلیشهآسیم

 ای استفاده شد.های مربوط به رفتارهای کلیشه  پژوهش تنها از آیتم

 اخللتالالت طیللف بللاارتباطی کودکللان  های مهارتنظور بررسی در این تحقیق به م  :2اُتیسم  اجتماعی  هایمهارت  رخنیم   

 پیشللرفت میللزان تعیللین  و  درمللان  ریللزیطرح  بللرای  صرفاً  سؤالی  4۸  پرسشنامه  ایناتیسم از این پرسشنامه استفاده شد.  

 و و ارتبللاطی کودکللان اجتمللاعی از رفتارهللای وسللیعی دامنه رفتاری سنجش  برای(  200۷)  هوپف  و  بیلینی  توسا  درمان

 درمللان از  ناشللی  تغییرات  به  نسبت  و  است  شده  ساخته  سال  1۷  تا  6  سنی  دامنه  در  اُتیسم  اختالالت طیف  دچار  جوانانون
 

 

 



 اجتمللاعی  رفتارهللای  بللا  کلله  دیگللری  بزرگسللال  هر  و  معلم  والد،  توسا  تواندمی  مذکور  پرسشنامه  .دارد  ایویژه  حساسیت

 چهللار لیکرتی مقیاس در آن هایسؤال و است دقیقه 20 تا 1۵ بین آن تکمیل زمان مدت. شود  تکمیل  است،  آشنا  دککو

 رفتارهللای  دهنللده  نشللان  بللاالتر  هاینمره.  شودمی  بندیدرجه  4=    همیشه  و  3=  اغلم  ،2=    ندرت  به  ،1=  هرگز  از  ای  نقطه

ارتبللاطی   های  مهارتپروفایل در مطالعه چندی به منظور سنجی    (. از این200۷هوپف،    و  است )بیلینی  ترمثبت  اجتماعی

 (. در ایللران ضللریم1399اتیسم در داخل کشور استفاده شده است )مهللرآیین و همکللاران،    اختالالت طیف  بادر کودکان  

 پایللایی و 0.9۷ ایهفتلله 3 فاصللله بللا و بللازآزمون -آزمللون روش  از  اسللتفاده  بللا  اُتیسم  اجتماعیهای    مهارت  نیمرخ  پایایی

 مقللیم) است شده گزارش 0.96 اجتماعی زیانبخش رفتارهای  و  0.۷4  تماعیجا  مشارکت  ،0.96  اجتماعی  تعامل  هایلفهؤم

 (. 1392 حقگو،  و  تجریشی  رضای  پورمحمد  اسالم،

 ای  ج( برنامه مداخله

هللای ها در کالسه با سگ اتیسم در فرایندی روزانه به مدت یک ساعت، همرا  اختالالت طیفبا    در پژوهش حاضر کودکان

)بللروز،   ای یک جلسه صللورت مللی گیللرد  ساعت است که به صورت هفته  1جلسه    10  طیه  ؛ این دورکردندعملی شرکت  

بعد از بللازی د گذرانناند میرفتار با کودکان را فراگرفته  مهارتها که  کودکان این دوره را با سگ   .(200۸آدامز و اسپیرس،  

 اخللتالالت طیللفرمان کللودک مبللتال بلله  با مداخله به موقع روند دیان سگ و کودک، روانشناس  و ایجاد ارتباط عاطفی م

هللایی کلله جثلله سللگ بود چون های مورد استفاده عموماً از نژادهای ژرمن شپرد، البرادور و گلدن  سگ   داد.اتیسم را ادامه  

 کوچک دارند مناسم این کار نیستند.

 د( روش اجرا  

د از همللاهنگی بللا مسللنول ایللن مرکللز به اهداف پژوهش به انجمن اتیسم شهر تهران مراجعه شللد. بعلل به منظور دستیابی  

بلله )  سللادههای ورود به پژوهش انتخاب و به طللور تصللادفی    اتیسم را براساس مالک  اختالالت طیفبا  تعدادی از کودکان  

هللا  بعللد از تشللکیل گللروهجللایگزین شللدند. نفر(    10)  کنترلنفر( و    10در دو گروه آزمایش )  (شیوه جدول اعداد تصادفی

های   مهارتهایی جهت سنجش  پرسشنامهها  به آنشدند و  های مخصوص هدایت    ها به اطاق  آزمودنی  شد:مراحل زیر اجرا  

 شللداطمینللان داده    هللاآزمون داده و بلله آنعنوان پیشبه  اتیسم  اختالالت طیفبا    کودکان  ای  کلیشه  رفتارهای  و  ارتباطی

که با اطمینان خاطر و صادقانه بلله سللؤاالت پاسلل    هها درخواست شداز آن  خواهد ماند،  محرمانه،  دهندکه میهایی    جواب

و بلله  هساعت 1جلسه  10مدت به ، که در گروه آزمایشی بودندنفری  10 ها به کمک والدین تکمیل شد(.)پرسشنامه  دهند.

شللرکت کردنللد )الزم بلله توضللی  اسللت کلله   اتیسللم  یاردست  های  سگ   کمک   با  درماندر دوره    ای یک جلسهصورت هفته

هللا را بلله صللورت تمرینللی انجللام دادنللد(، در ه کار با آنجلسه برای ارتباط با سگ و نحو  4-3ورت آزمایشی  کودکان به ص

بلله هللای  ولی بعد از اتمام مطالعه در جریان یافتلله  نکردند.ای دریافت  هیچگونه مداخلههای گروه کنترل    آزمودنی  کهحالی

بللرای گللروه آزمللایش، هللر دو گللروه   اتیسللم  دسللتیار  هایسگ   کمک   با  درمان  اتمام روشبعد از    دست آمده قرار گرفتند.

را بلله   اتیسم  اختالالت طیفبا    کودکان  ای  کلیشه  رفتارهای  و  ارتباطیهای    مهارت  های  رسشنامهمجدداً پ  کنترلآزمایش و  

 تکمیل کردند.آزمون  پسعنوان  

 

 

 

 



 
 

 محتوای جلسات  جلسات

 زبانی  و ارتباطی  های مهارت تقویت، قبتیخودمرا های مهارت تقویت، حواس تقویت جلسه اول 

 چشمی ارتباط برقراری ،حرکتی  های مهارت تتقوی جلسه دوم 

 اجتماعی  رفتارهای،  غیرکالمی و  کالمی ارتباطات تقویت جلسه سوم

جلسه چهارم تا 

 هشتم

، اسوح  بازی، تقویت  های  مهارتحرکتی، تمرین    های  مهارت  تقویت،  زبانی  و  ارتباطی  های  مهارت  تقویت

 خودمراقبتی  های مهارت تقویت

 اجتماعی  رفتارهای،  غیرکالمی و  کالمی اطاتارتب تقویت جلسه نهم

 چشمی ارتباط برقراری ،حرکتی  های مهارت تقویت جلسه دهم

 

ملی توان روش کار را اینگونه توصیف نمود که کلودک تلوپی را پرتلاب ن به شکل های مختلفی ارائه شده است برای نمونه میدرما

وک قالده سگ را گرفته و با سگ شروع به قدم زدن می کند )تقویلت کند و سگ آن را برای کودک می آورد )برقراری ارتباط( یا ک

 بوط به مراقبت از سگ های دستیار مثل شانه زدن، نوازش کردن و ... را انجام می دهد.مهارت های حرکتی(. کودک برخی اومد مر

 ها یافته

 کنتللرلدر گروه آزمللایش و    آزمونای در مرحله پیش  رفتارهای کلیشهشود میانگین  مشاهده می  2دول  همانطور که در ج

اسللت. همچنللین  31/46و  ۵0/3۵به ترتیم  نترلکدر گروه آزمایش و    آزموندر مرحله پسو    60/44و    ۸9/44به ترتیم  

در مرحللله و  32/۵6، 44/۵6بلله ترتیللم  کنتللرلدر گللروه آزمللایش و  آزمونارتباطی در مرحله پیشهای    مهارتمیانگین  

  .است 20/۵۷و   39/۷1به ترتیم   کنترلدر گروه آزمایش و    آزمونپس

گزارش شده است. چنانچلله مشللاهده  3ی متغیرهای، در جدول برا  المبدای ویلکز، اثر هتلینگ، و بزرگترین ریشه روی     

=المبدای ویلکللز(. بللر 001/0P<  ،43/1۵9=F  ،9۷/0باشد )یدار مشود، اثر گروه بر ترکیم متغیرها مورد مطالعه معنیمی

د تحلیللل هللای قابلیللت اعتمللانتایج مربوط به شاخصگروه با توجه  دودهد که تفاوت بین نشان می  ،مجذور اتااین اساس،  

، برای میزان این تفاوت  دار است وبه متغیر وابسته در مجموع معنی  های اثر پیالیی،کوواریانس چندمتغیری، شامل آزمون

 درصللد واریللانس 9۵یعنی،  است. 9۵/0به صورت ترکیم گروهی، بر اساس آزمون المبدای ویلکز،   متغیرهای مورد مطالعه

آزمللون، ناشللی از شللرایا آمللاری پللیش  کنتللرلزمون متغیرهای مورد مطالعه، بللا  آمربوط به اختالف بین دو گروه در پس

   باشد.آموزشی می

سللط    یآزمللون بللرا  یخطللا  یداریسللط  معنلل   کللهینبا توجه به ا  ینو با توجه به مقدار و همچن  4جدول    یجطبق نتا   

ی و ارتبللاط هللای مهللارتبهبود وجم م اتیسم دستیار هایسگ  کمک  با درمانتوان گفت یاست، م  01/0کمتر از    یناناطم

 عالوه مجذور اتا نشانه(. ب>01/0pه است )گروه آزمایش شدم  سیات  اختالالت طیفبا  کودکان    یاشهیکل  یرفتارهاکاهش  

 ک یسللتیات کودکللان یا شللهیکل یو رفتارهللا یارتبللاطهای  مهارت بر سمیات اریدست یهاروش درمان با کمک سگ ارائه  داد  

آزمون، با توجه بلله کنتللرل تفاوت بین دو گروه در متغیر پسهمچنین نتایج نشان داد  (.  >p  01/0)  شتتأثیر معناداری دا

 هللای مهارتو  =اندازه اثر(000/1) ۸0/0ای آزمون، در مجموع معنادار است و این تفاوت برای رفتارهای کلیشهپیشآماری  

 . بود =اندازه اثر(000/1) 9۷/0ارتباطی  

 . شرح جلسات درمان با کمک سگ دستار اتیسم1جدول 

 

 



 

 های مورد مطالعه. میانگین و انحراف متغیرهای مورد پژوهش در بین گروه2جدول 

 گروه  متغیر 
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

۸9/44 آزمایش  ای رفتارهای کلیشه  96/2  ۵0/3۵  2۷4/3  

60/4۵ کنترل   23/3  31/46  ۵9166/3  

31/1۷ آزمایش  اجتماعی  املتع  2۵/1  30/23  ۸3/2  

23/1۷ کنترل   ۷۸/1  ۵0/1۷  ۸4/1  

22/19 آزمایش  اجتماعی  مشارکت  29/1  ۵0/23  31/2  

04/19 کنترل   24/1  61/19  1۷/1  

  زیانبخش عدم رفتارهای

 اجتماعی
91/19 آزمایش   61/1  60/24  20/2  

0۵/20 کنترل   0۵/1  11/20  ۷1/1  

44/۵6 مایش آز ارتباطی  های مهارت  1۵/4  39/۷1  14/۷  

32/۵6 کنترل   0۷/4  20/۵۷  ۷2/4  

 غیرهای مورد مطالعههای قابلیت اعتماد تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متنتایج مربوط به شاخص. 3جدول 

منبع 

 تغییرات 
 متغیر 

مجموع 

 مجذورات

درجات  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

ضریب  

 اتا 

اندازه 

 اثر 

آزمون پیش  
ای رفتارهای کلیشه  932/10۸ 1 932/10۸ 0۷۷/1۷ 001/0 03۵/0 9۷2/0  

ارتباطی  های مهارت  123/۵1  1 123/۵1  1۷6/9  002/0 029/0 6۸2/0 

 گروه
ای شهرفتارهای کلی  1۷3/۵0۸  1 1۷3/۵0۸  663/۷9  000/0  ۸03/0  000/1  

ارتباطی  های مهارت  3۸۵/991  1 3۸۵/991  90۵/224  000/0  9۷۵/0  000/1  

 خطا
ای رفتارهای کلیشه  064/021  16 3۷9/6      

ارتباطی  های مهارت  ۵2۸/۷0 16 40۸/4      

 

 

 

 

 

 

 



 
 آزمون ای ارتباطی در پسه ای و مهارتن نمرات برای متغیرهای رفتارهای کلیشهایسۀ میانگیقتجزیه و تحلیل کواریانس برای م. 4جدول  

قابلیت شاخص های   اثر 

 اعتماد 
 F ارزش 

df 
 فرضیه

df 
 خطا

سطح  

 معناداری 
 اتا 

 گروه 

 9۵3/0 001/0 1۵ 2 629/1۵1 9۵3/0 اثر پیالیی 

 9۵3/0 001/0 1۵ 2 629/1۵1 04۷/0 المبدای ویلکز 

 9۵3/0 001/0 1۵ 2 629/1۵1 21۷/20 اثر هتلینگ 

 9۵3/0 001/0 1۵ 2 629/1۵1 21۷/20 بزرگترین ریشه روی 

   گیری و نتیجهبحث 

و  هللای ارتبللاطیبهبود مهارت بر اتیسم دستیار های سگ  کمک  روش درمان با اثربخشی بررسی منظور به حاضر پژوهش
هللای  سللگ  بللا کمللک  روش درمللان ارائلله که داد شانن گرفت. نتایج صورت اختالالت طیفبا کودکان  ایکلیشه رفتارهای

داشللت  تللأثیر معنللاداریاتیسللم  اخللتالالت طیللفبللا  کودکللان در آن هللای و مؤلفه ارتباطی های مهارت بر اتیسم دستیار

(01/0>P  .)  گللروه اتیسللم    اخللتالالت طیللفبللا  کودکللان  هللای آن در    لفهؤی و مارتباط  هایمهارتبهبود  طوری که موجم

(، 1394و همکاران )  فر  (، صارمیان2012)  و همکاران  های مطالعات گراندجرجیج به دست آمده با یافتهآزمایش شد. نتای

(، بللور 139۸و همکللاران )  عابللدیان(،  2019، گللاردین و همکللاران )(201۵)  ، باکر و همکاران(201۵)گاردین و همکاران  

( نشللان داد کلله سللگ 2020بللور )ایج مطالعلله  در این راسللتا نتلل   ( همسویی داشت.2021( و ویجیکر و همکاران )2020)

و   عابللدیاناتیسم شده است.    اختالالت طیفبا  اجتماعی، ارتباطی و رفتاری کودکان  های    مهارتایش  درمانگری موجم افز

 ثیر معنللاداری بللرأت درمانگریحیوان   آوردروی  درمان مبتنی برگزارش کردند که    ( نیز در نتایج پژوهشی139۸همکاران )

همکللاران  و فللر صللارمیانایج مشللابهی در مطالعلله م داشت. نتلل تیسا  اختالالت طیفبا    اجتماعی کودکانهای    هارتمبهبود  

 اخللتالالت دارای کودکللان اجتماعی تعامالت بر درمانگریحیوان  آوردرویدرمان مبتنی بر ثیر معنادار أ( مبنی بر ت1394)

در   حیللوان درمللانگریثیر معنللادار  أ( نیز در پژوهشی بر تلل 2021ویجیکر و همکاران )تیسم به دست آمد. همچنین  ا  طیف

ثیر سگ درمللانگری أ( حاکی از ت2012نتایج بررسی گراندجرجی و همکاران )  از طرفیاند.  تیسم اشاره کردهالل طیف ااخت

 بود.   تیسما اختالالت طیف به مبتال  کودکان اجتماعی بهبود رفتارهایبر 

حساس مسنولیت، افزایش تواند موجم افزایش ااست که بازی و نگهداری از سگ میین  تبیبراین اساس قابل  این یافته     

احساس دگردوستی، افزایش نشاط و فعالیت بدنی، کاهش احساس تنهایی و کم شدن خلق و خللوی تهللاجمی در کللودک 

های مهارتبا دیگران را به )  تواند زمینه بهبود توجه به دیگران، ارتباطاین عامل به نوبه خود می.  (200۷سودرلند،  گردد )

 تسللهیل  یک   عنوان  به  حیواناتبیان کردند که    (201۵)  گاردین و همکارانه در این خصوص  ارتباطی( فراهم سازد. چنانچ

 نهایللت در و کندمی خدمت  اجتماعی  تعامالت  برای  و  کرده  کمک   درمانگری  موفقیت  به  فرد  به  منحصر  عامل  یک   و  کننده

   .شودمی دیگران  با  اتیسم  اختالالت طیف به  مبتال  ردف   روابا  ایجاد به  منجر

هللای غیرانسللانی محللیا خللود عالفمنللد عالوه قابل بیان است که کودکان به طور طبیعی به حیوانات و سللایر جنبللههب   

قع تعامل با کند و در وااغلم با اشیا بیشتر از افراد ارتباط برقرار می  اتیسم  اختالالت طیفبا  هستند. به طوری که کودکان  

 



 .(2010دهند )بللرون،    می  حضور مخلوقات غیرانسانی پاس  مثبت بیشتری نشاناشیا را بر تعامل با افراد ترجی  داده و به  

یللد ایللن ؤتواند زمینه توجه به سایر افراد را نیز با گذشت زمان در بر گیرد. چنانچه نتایج مطالعه حاضر نیللز ماین عامل می

 گفته است.

رفتارهللای بللر    سللمیات  اریدسللت  یهللاک سللگ روش درمان با کمارائه  نتایج نشان داد  گری از پژوهش حاضر  در بخش دی   

رفتارهللای (. به طوری که موجللم کللاهش  >01/0p)  شتتأثیر معناداری دا  اتیسم  اختالالت طیفبا  کودکان  در  ای    کلیشه

و ک بللاراهللای مطالعللات سللت آمللده بللا یافتللهاتیسم گروه آزمایش شد. نتایج به د  اختالالت طیفبا  کودکان  در    ای  کلیشه

و   سیاوشللی( و  2019)  گللاردین و همکللاران(،  1393ی و همکللاران )کیتللاز،  (201۵)  اکر و همکللارانبلل (،  2001)همکاران  

-یملل   وانیلل نشان دادند که درمان با کمللک ح(  2001)و همکاران  ک  بارا  ( همخوانی داشت. در این راستا1399همکاران )

عللالوه نتللایج های گللردد. بلل  کلیشلله کاهش رفتارهایکاهش سط  اضطراب و  ،یزندگ ۀروزمر  یهاتیلفعا  بهبود  سبم  تواند

 ای در رفتارهللای کلیشللهبللر بهبللود )سللگ(   وانللاتیدرمان با کمک ح( نیز نشان داد که  1393مطالعه تازیکی و همکاران )

بللر   ( نیز در نتایج پژوهشللی1399اران )و همک  سیاوشیثیر معناداری داشت. همچنین  أت  اتیسم  اختالالت طیفبا  کودکان  

 اشاره کردند. ک حیوان خانگی بر اختالالت رفتاری کودکان  اثربخشی درمان به کم

ای را تری از رفتارهای تکللراری و کلیشللهانواع متنوع  اتیسم  اختالالت طیفبا  کودکان  توان گفت  در تبیین این یافته می   

ا و بازوها بیشللتر های را در دستهای تکراری و کلیشهکودکان حرکتاین    هند.دبه نسبت سایر اختالالت رشدی نشان می

کسالت، یا هیجان ممکللن اسللت فراوانللی   رفتارهای تکراری به دلیل حاالت درونی مانند استرس اضطراب،  دهند.نشان می

اوتیسم نیللز هسللتند طیف  اختالالتکه دارای توان ذهنی کمکودکان همچنین رفتارهای تکراری در    بیشتری داشته باشد.

تحریللک حسللی در اثللر   اتیسللم  اختالالت طیفبا  در کودکان    .شودالی اوتیسم دیده میبیشتر از کودکان دارای عملکرد با

  (.201۷،  پان و همکاران)  تواند منجر به حرکات تکراری گرددلمسی و نوری قوی می  محرکات بویایی،

های دستیار به موجللم برانگیختگللی استفاده از سگ گونه است که  گفت بدین  توانتبیین دیگری که برای این یافته می   

 مهللارتدیگللران )  بهبود برقراری ارتبللاط بللا  اتیسم توانسته است زمینه  اختالالت طیفبا  سط  هیجانی و عاطفی کودکان  

 و ر این خصوص چللارمنای نیز گردد. چنانچه د ارتباطی( را فراهم کرده و به تبع آن موجم کاهش رفتارهای کلیشههای 

 و کالمللی تعامللل اجتمللاعی، ارتبللاط غیللاب وسللیل  بلله اتیسللم اخللتالالت طیللف باکودکان  کردند که ( بیان2002بایرد )

سللاز تغییللر در شود لذا تغییللر در تعامللل اجتمللاعی زمینللهمی مشخص تکراری و بروز رفتارهای محدود شده و غیرکالمی

 د.تکراری خواهد ش و شده  محدود رفتارهای

هللای دسللترس یکللی از محللدودیت  گیللری درگیری از روش نمونهبهرهر روبرو بود؛  های زیرو با محدودیتپژوهش پیش   

هللای ایللن ها، به عنللوان یکللی دیگللر از محللدودیت  مطالعه حاضر بود. محدود بودن روش درمانگری به نژاد خاصی از سگ 

تحللت تللأثیر قللرار دهللد،   تواند متغیرهای پژوهش راها که می  دهاقتصادی خانوا  عدم کنترل وضعیت اجتماعی/  مطالعه بود.

به سبم محدودیت زمانی از دیگللر محللدودیت ایللن نیز های این پژوهش بود. عدم انجام مرحله پیگیری   یکی از محدودیت

العلله های مللورد مط  اجتماعی گروه  /یهای بعدی وضعیت اقتصادگردد در پژوهشپیشنهاد میبر همین اساس    مطالعه بود.

های بعدی مرحله پیگیری انجام شود تا نتایج با اطمینللان بیشللتر قابللل تعمللیم پژوهششود در  کنترل گردد. پیشنهاد می

گیللری   هللای نمونلله  گیللری احتمللالی )روش  هللای نمونلله  هللای بعللدی از روشگردد در پژوهش  پیشنهاد میهمچنین    باشد.

 تصادفی( بهره گرفته شود.

 هاپی نوشت
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