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Abstract 

Background: Nowadays, many Iranian families, depending on the family members’ level of 
interest, tend to keep pet animals. Psychological studies have rarely dealt with the impact of pets on 
family performance and individuals’ mental health. The purpose of this study was to compare family 
performance and mental health in individuals who own pets and those who do not.  

Materials and Methods: In this case-control study, 152 participants (80 pet keeping and 72 
non-pet keeping) living in Isfahan were selected through stratified random sampling and completed 
Family Assessment Device (FAD), General Health Questionnaire (GHQ), and a demographic 
questionnaire. Data analysis was done through multivariate regression and covariance analysis.  

Results:  The results indicated significant differences between the pet keeping and  non-pet 
keeping groups in terms of anxiety, sleep disorders, relationships, and emotional involvement; 
therefore, it can be concluded that non-pet keeping individuals have more anxiety and sleep disorder 
symptoms, whereas pet keeping individuals present more problems in terms of  emotional involvement 
and their relationships(p<0.05).  

Conclusion: According to the results, it is suggested that in keeping pets, greater attention 
should be to cultural factors. Also, in some circumstances keeping pets should be recommended for 
reduction of anxiety and elevation of sense of security and relaxation.  
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                                                                                                    مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك               مقاله پژوهشی

 83-94، 1389، زمستان )53شماره پیاپی  (4، شماره 13                                  سال                                                                                          
  

خانگی و  مقایسه وضعیت عملکرد خانواده و سالمت روان در افراد داراي حیوان
  1388بدون حیوان خانگی در شهر اصفهان در سال 

  
  2 محمد سلطانی زاده،2، محسن لعلی1وري، دکتر ابوالقاسم ن*2، امیر کشاورز1دکتر محمد باقر کجباف

 
   دانشیار، دکتراي تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، ایران-1
   دانشجوي دکتراي تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، ایران-2
  

 29/2/89 ، تاریخ پذیرش 17/1/89تاریخ دریافت 
  چکیده

 به  به حیوانات خانگی دارنداعضاي خانوادهاي که  هاي ایرانی به تناسب عالقه ی از خانوادهخ امروزه بر:زمینه و هدف
شناختی به تأثیري که این حیوانات بر روي عملکرد خانواده  هاي روان  در پژوهش.دنبال نگهداري از حیوانات خانگی هستند

، مقایسه وضعیت عملکرد خانواده و مطالعههدف از این گذارند کمتر پرداخته شده است از این رو  و سالمت روانی افراد می
  . سالمت روانی در افراد داراي حیوان خانگی و بدون حیوان خانگی بود

از )  نفر بدون حیوان خانگی72 نفر داراي حیوان خانگی و 80(نفر 152  شاهدي،- این مطالعه مورد در :اه روشمواد و 
 سالمت نامه پرسش انتخاب شدند و به ابزار سنجش عملکرد خانواده، اي مردم شهر اصفهان به صورت تصادفی خوشه

ي آماري تحلیل واریانس چند ها آزمون با استفاده از ها دادهتحلیل . هاي جمعیت شناختی پاسخ دادند عمومی و ویژگی
  . متغیره و تحلیل کواریانس انجام گرفت

 بین دوگروه داراي حیوان خانگی و بدون حیوان عنی داري درنشان دهنده اختالف م نتایج حاصل از این پژوهش :ها یافته
 لذا چنین نتیجه گرفته شد که .دبوهاي عالئم اضطرابی و اختالل خواب، ارتباط و آمیزش عاطفی  خانگی در خرده مقیاس

 زیر افراد بدون حیوان خانگی، عالئم اضطرابی و اختالل در خواب بیشتري دارند و افراد داراي حیوان خانگی در
   ).p>05/0(دهند هاي ارتباط و درگیري عاطفی نسبت به افراد بدون حیوان خانگی مشکالت بیشتري را نشان می مقیاس

با توجه به نتایج ذکر شده باید به عوامل فرهنگی در داشتن یا نداشتن حیوان خانگی بیشتر توجه کرد و در  :نتیجه گیري
نمود که به کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت و آرامش در افراد ی به داشتن حیوان خانگی توصیه یها موقعیت

  .کمک نماید
   عملکرد خانواده، سالمت روان، حیوان خانگی:واژگان کلیدي
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  مقدمه
ترین نقش را  ترین و بنیادي در واقع خانواده مهم

 بنابراین بسیاري از روانشناسان .کند در هر جامعه ایفا می
برآنند تا با دست یابی به عوامل مؤثر بر عملکرد خانواده 

)Family performance( سالمت روانی ،)Mental 

health (ی یاناعملکرد خانواده به تو. جامعه را تأمین نمایند
آن در هماهنگی با تغییرات، حل تضادها و تعارضات، 
همبستگی بین اعضاء و موفقیت در اعمال الگوهاي 
انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد، اجراي مقررات و 
اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم 
خانواده مربوط است و هرگونه تغییر در آن می تواند بر 

خانواده گروهی . )1( خانواده اثر گذار باشدسالمت اعضاي
باشد که با زمان تولد،  از دو یا تعداد بیشتري از افراد می

. ازدواج، سازگاري و باقی ماندن در کنار هم ارتباط دارد
داند که  هارتمن خانواده را دو یا تعداد بیشتري از افراد می

در . کنند  با یک تعهد خانوادگی خود را مشخص میمعموالً
واقع توصیفی که افراد از خانواده دارند متفاوت است و 

ها، افراد هم مذهب  ممکن است بودن با دوستان، هم کالسی
  . )2(را شامل شود) Pet(و حیوانات خانگی 

اي که عضو یا  ها به تناسب عالقه برخی از خانواده
ی از آنها به حیوانات خانگی دارند آنها را در خانه یاعضا

این حیوانات عمدتاً، شامل پرندگانی . کنند نگهداري می
نظیر کبوتر، طوطی، قناري، مرغ مینا و حیواناتی نظیر سگ و 

بر این اساس تغذیه، نگهداري، بهداشت و . باشند گربه می
آموزش این حیوانات از جمله اهدافی است که اعضاي این 

  .نمایند هاي فراغت خود دنبال می ها در زمان خانواده
اي از افرادي که حیوان خانگی  ستردهاکثریت گ

اند که خودشان را به عنوان والدین این  اند اذعان کرده داشته
 درصد افراد متأهلی 75تقریباً . )3(کنند حیوانات قلمداد می

که از آنها در مورد رابطه با حیوان خانگی شان مورد سؤال 
شان که با همسران اند قبل از این اند، بیان داشته قرار گرفته

زنند و بیش از نیمی  احوالپرسی کنند با حیواناتشان حرف می
اي  اند که اگر قرار باشد در جزیره از افراد نیز بیان کرده

سرگردان بمانند حیوانات دست آموزشان را به عنوان همدم 
  .)4(دهند بر یک انسان دیگر بیشتر ترجیح می

 که زندگی کردن با افراد خانواده طور همان
 مؤثر باشد تحقیقات نشان داده است که زندگی با تواند می

تواند براي صاحبان آنها منافعی داشته  حیوانات خانگی می
باشد، مثالً افزایش شانس زنده ماندن این افراد پس از یک 

) 6( کاهش مالقات با پزشکان در سالخوردگی)5(حمله قلبی
میزان کمتر مشکالت مربوط به خواب و نیز مراجعات کمتر 

هاي  النه به پزشک و کمتر بودن مخارج مربوط به مراقبتسا
 کمتر بودن فشار خون سیستولیک و نیز پائین تر ،بهداشتی

که این  خره این و باال،بودن سطح کلسترول و تري گلیسرید
هاي مربوط به زندگی روزمره خود با  افراد در فعالیت

عالوه بر این وجود . باشند مشکالت کمتري رو به رو می
یوانات خانگی در زندگی افراد با احساس خوشی و ح

شادمانی و بهبود کیفیت زندگی آنها رابطه مثبتی دارد و 
بخشند و به زنان  روند اجتماع پذیري را در افراد سرعت می

  .)8 ،7(کنند که کمتر احساس تنهایی کنند مسن کمک می
اي دیگر، وجود یک حیوان خانگی در  در مطالعه
شد افرادي که همسرشان دچار سرطان  خانواده باعث می

بایست از او مراقبت  پیشرفته و یا طوالنی مدت بوده و می
شناختی بهتري از خود نشان  کردند سازگاري روان می

  .)9(دهند
دارند که دوست داشتن یک  هورن و میر بیان می

تواند یک تجربه عمیق باشد و بسیاري از افرادي  حیوان می
اشتند آن را مانند عضوي از خانواده که حیوان دست آموز د

  .)10(اند خود و درست مثل بچه هایشان توصیف کرده
 گرفته بر روي صورتاگرچه بیشتر تحقیقات 

تأثیرات مثبت احساسات عاطفی در مورد حیوانات خانگی 
متمرکز شده است، اما تعداد معدودي از این تحقیقات نیز 

 حیوانات وابسته هستند، اند افرادي که شدیداً به این نشان داده
محققین در تحقیقاتشان به این . روابط انسانی کمتري دارند

اند که ابتدا وابستگی به حیوانات  اي نکرده موضوع اشاره
که ابتدا روابط با دوستان و  افتد و یا این خانگی اتفاق می
با این وجود سیمون به این موضوع . )5(شود خانواده کمتر می
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 وابستگی به حیوانات احتماالً بر روي کند که اشاره می
  . )11(روابط شخص با دیگران تأثیر منفی خواهد گذاشت

هاي مختلفی که در ارتباط با حیوانات  پژوهش
خانگی انجام گرفته است نشان داده که این حیوانات بر 

. گذارند سالمت فیزیکی و روانی افراد خانواده اثر می
ن کارکرد ذهن رضایت سالمت روان یعنی وضعیتی که در آ

هاي خالقانه،  تواند منجر به بروز فعالیت باشد و می بخش می
پذیري با تغییرات  روابط اغناء کننده و ایجاد توانائی سازش

شناختی و  براي حفظ سالمت روان. در شخص گردد
احساسی شخص، ضروري است که  فرد روابط و نیز 

  .)12(عملکرد خود را در جامعه حفظ نماید
هاي اساسی از  انات خانگی در خانواده نقشحیو

قبیل منبعی از عشق بی قید و شرط، راهی براي بیان کردن 
عشق در افراد، یک مربی براي کودکان، راه گشاي روابط 

کنند و از این رو به عنوان  اجتماعی و یک دوست را ایفا می
ابزاري مهم در حفظ سالمت ذهنی شخص قلمداد 

 لوینسون با بسط دادن ارزشی 1962در سال . )13(شوند می
که حیوانات براي سالمت شخص خواهند داشت از محیط 
خانواده به محیط هاي درمانی، حیوان درمانی را گسترش 

اي و   انجمن دلتا، اولین سازمان حرفه1977در سال . داد
اي که بر روي پیوند بین انسان و حیوان  درون سازمانی

 محققین به این 1979 در سال. تمرکز داشت تأسیس شد
ها و حیوانات دست آموز  نتیجه رسیدند که رابطه بین انسان

اي است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار  آنها، رابطه
هاي ملی مربوط به سالمت به   انجمن1987در سال . باشد می

ها  ها و حیوان بررسی مزایاي روابط متقابل بین انسان
هاي مختلف  متخصصین زمینهدر طی این کارگاه، . پرداختند

ها و  علمی به این توافق رسیدند که وجود ارتباط بین انسان
آلن، . )14(ها مزایایی داشته باشد تواند براي انسان حیوانات می

بالسکوویچ و مندس در تحقیقات خود نشان دادند که 
توانند جلوي واکنش شخص را در  حیوانات خانگی می

بگیرند و نیز ادراکات شخص زاي شدید  هاي استرس موقعیت
اي که توسط این افراد  در مطالعه. را از استرس کاهش دهند

انجام گرفت نشان داده شد اشخاصی که حیوان خانگی 

دارند در برابر کارهاي ذهنی کمترین واکنش عروق قلبی و 
اند و این  ترین بهبودي را در حضور حیواناتشان داشته سریع

مسرانشان این آزمایش در حالی است که در حضور ه
به . اند ها را از خود نشان داده شوندگان شدیدترین واکنش

رسد در این میان، احساسات مثبتی که این حیوانات  نظر می
هاي  دهند دلیل به وجود آمدن این واکنش از خود نشان می

نتایج حاصل از . )15(آرامش بخش در میان صاحبانشان باشد
 آلن، بالسکوویچ، توماکا و آزمایشات انجام گرفته توسط

کلسی نشان داده است که در صورت وجود یک حیوان 
هاي غیر ارادي وي کاهش  خانگی در کنار شخص، واکنش

نویسندگان این مقاله چنین نتیجه گرفتند که . یابد می
اي را براي  حیوانات خانگی، حمایت اجتماعی غیر نقادانه

تواند  عی میآورند که این حمایت اجتما شخص فراهم می
زا را  هاي استرس جلوي واکنش شدید شخص در موقعیت

کنند که این حیوانات  آنها همچنین پیش بینی می. بگیرد
شوند که این  باعث ترغیب احساسات مثبت در شخص می

تواند باعث باال رفتن قابلیت شخص در پذیرش  موضوع می
همچنین وجود حیوانات خانگی در . )16(استرس گردد

گیري چندین مزیت اجتماعی در  افراد باعث شکلزندگی 
آنها خواهد شد از قبیل؛ پیشنهاد مصاحبت با افراد، کاهش 
تنهایی، فراهم آوردن احساس امنیت خودمانی بودن، اطمینان 
خاطر و گرایش به سوي واقعیت، ایجاد این احساس در 
شخص که به او نیاز دارند و بهبود روابط متقابل و نیز 

در شرایطی که یک حیوان، . )17(خص با دیگرانمکالمات ش
حتی یک حیوان ناشناخته، در موقعیت حضور داشت اما از 
آزمایش شونده خواسته شده بود که به آن حیوان توجه 

هاي فیزیولوژیکی،  نکند، کاهش کوتاه مدت آشفتگی
هیجانی و نیز کاهش افسردگی در بین آزمایش شوندگان 

رم، کریستنسن، راجرز و پارسلو، ج. )18(مشاهده شد
دارند که صاحبان حیوانات خانگی نسبت  جاکومب بیان می

به کسانی که فاقد این حیوانات هستند از ثبات هیجانی 
اي که توسط بانک و  در مطالعه. )19(باالتري برخوردارند

هاي  بانک انجام گرفت نشان داده شد که افراد مقیم خانه
را با یک حیوان خانگی که وقت خود  سالمندان پس از این
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. )20(گذراندند احساس تنهایی کمتري نسبت به قبل داشتند
دهد افرادي که دچار زوال عقل  همچنین مطالعات نشان می

تواند  باشند وجود یک حیوان خانگی در کنار آنها می می
هاي  باعث بهبود سطح اجتماع پذیري و نیز مهارت

 اضطراب،  سطحدر نتیجهاي در آنها گردد و  محاوره
آشفتگی و دیگر مشکالت رفتاري در این بیماران پائین 

مرور تحقیقات انجام گرفته توسط ولز به وضوح . )21(آید می
تواند  نشان داده است که داشتن یک حیوان دست آموز می

نتایج مثبت بسیار زیادي داشته باشد از جمله؛ افزایش 
 بیشتر هاي بدنی به خاطر پیاده روي، رضایتمندي فعالیت

شخص از موقعیت اجتماعی و وضعیت احساسی و جسمی 
پذیري بیشتر شخص در برابر فشارهاي  ، تحمل)22(خود
و ) 23(، افزایش تعامالت اجتماعی)15(شناختی  روان

 و )24(مشارکت پذیري بیشتر شخص در کارهاي جمعی
باألخره طبق گفته بعضی از صاحبان حیوانات خانگی، داشتن 

گیري نوعی  تواند باعث شکل موز مییک حیوان دست آ
روزمرگی شود و میزان فعالیت جسمانی افراد را باال 

  .)25 ،8(برد می
منافع جسمانی یا فیزیکی حاصل از داشتن 

هاي  حیوانات خانگی به تأثیر این حیوانات در افزایش فعالیت
فیزیکی فرد و کاهش برانگیختگی سیستم عصبی مربوط به 

منافع ذهنی حاصل از وجود این . شود همدردي مربوط می
توان به افزایش حمایت  حیوانات در زندگی را نیز می

اجتماعی، اعتماد به نفس و حرکات بدنی و نیز کاهش 
  .)26(تنهایی و سطوح هیجانی نسبت داد

این موضوع به اثبات رسیده است که نگاه کردن 
به حیوانات و یا تصاویر آنها و یا حضور داشتن در کنار 

توانند  وانات، لمس کردن و تعامل داشتن با آنها، همه میحی
نگاه . تأثیرات خاصی بر روي سالمت شخص داشته باشد

تواند تأثیر مثبتی بر روي ادراکات و  کردن به حیوانات می
هاي مصور نیز به نظر  در صحنه. خلقیات فرد داشته باشد

 ها در کنار انسان رسد که وقتی حیوانات در این صحنه می
تر هستند و کمتر  ها شادتر و دوستانه گیرند، انسان قرار می

عالوه بر این در چندین مطالعه مشاهده . باشند تهدید آمیز می

شده است که بین مشاهده حیوانات و احساس راحتی و 
  . )27-29(اي مثبت وجود دارد آسایش رابطه

هاي  عوامل متعددي از قبیل عوامل قومی، نگرش
ه یک حیوان، میزان وابستگی شخص به شخصی فرد نسبت ب

آن حیوان، نژاد و نسل آن حیوان همگی از عواملی هستند 
توانند بر روي میزان اثرگذاري روابط بین انسان و  که می

  .)30(حیوان و بر روي سالمت انسان تأثیر گذار باشد
در بسیاري از کشورها، وجود حیوانات خانگی در 

در کشور ما نیز افراد یا . ستمحیط خانه امري کامالٌ عادي ا
هاي هستند که از حیوانات خانگی نگهداري  خانواده

ها و مطالعات بسیاري در زمینه آثار و  پژوهش. کنند می
پیامدهاي نگهداري حیوان خانگی بر وضعیت فیزیکی افراد 
و همچنین انتقال بیماري از حیوان به انسان صورت گرفته 

وانی نگهداري حیوانات و است، اما در زمینه پیامدهاي ر
تأثیري که روي عملکرد خانواده و سالمت روانی افراد 

عالوه بر این . گذارند، مطالعات زیادي انجام نشده است می
اي در جامعه ایرانی کمتر و در شهر اصفهان  چنین مطالعه

صورت نپذیرفته است و اگرچه ممکن است به دالیل 
داشتن حیوان خانگی هاي منفی در رابطه با  فرهنگی زمینه

هاي مخالف  وجود داشته باشد اما محققین به این پژوهش
بر این اساس هدف از این پژوهش . اند دسترسی نداشته

هاي مختلف عملکرد خانواده و سالمت روان  مقایسه حیطه
در افراد داراي حیوان خانگی و بدون حیوان خانگی در شهر 

  . اصفهان بود
  

  ها روشمواد و 
ــورد  ــژوهش،   روش م ــن پ ــتفاده در ای ــورداس  -م

بود که در جریان آن، به مقایسه عملکـرد خـانواده و        شاهدي  
وضعیت سالمت روان در افراد داراي حیوان خانگی و بدون          

جامعه آمـاري ایـن پـژوهش را        . حیوان خانگی، پرداخته شد   
کلیه مردم ساکن شهر اصفهان در مناطق یازده گانه این شـهر      

ونه مورد پژوهش در ایـن تحقیـق را         حجم نم . داد تشکیل می 
 نفر بدون حیـوان     72 نفرداراي حیوان خانگی و      80( نفر   152

دادند کـه بـه شـیوه     از مردم شهر اصفهان تشکیل می   ) خانگی
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براي انتخاب نمونه پژوهش   . اي انتخاب شدند   تصادفی خوشه 
از بین مناطق شهر اصفهان سه منطقه به طور تصادفی انتخـاب   

 سـه کلینیــک دامپزشـکی انتخــاب   ،منطقـه در ایـن ســه  . شـد 
ایــن بــه گردیــد و افــراد داراي حیــوان خــانگی از مــراجعین 

ــاطق . کلینیــک انتخــاب شــدند افــراد عــادي نیــز از همــان من
انتخاب شدند و تالش گردیـد از لحـاظ متغیرهـاي جمعیـت            

در ایــن . شــناختی شــبیه افــراد داراي حیــوان خــانگی باشــند 
اد شـرکت کننـده در مطالعـه        پژوهش رضایت آگاهانه از افر    

شـرکت  . بعد از توضیح اهداف و روش مطالعه کسب گردید 
در مطالعه براي شرکت کنندگان اختیاري بود و به منظور باال   

  .ها فاقد نام بودند نامه پرسشبردن اطمینان و حس اعتماد آنها 
ــل  ي ایــن پــژوهش بــا اســتفاده از    هــا دادهتحلی

ــره و تحلیــل هــاي آمــاري تحلیــل واریــانس چنــ روش د متغی
کوواریانس کـه در آن متغیرهـاي جمعیـت شـناختی کنتـرل            

  .گردید، انجام گرفت
  :)(GHQ-28 سالمت عمومینامه پرسش

 General( سؤالی سالمت عمومی 28 نامه پرسش

Health Questionnaire ( ــر  کــه ــدبرگ و هیل توســط گل
 نامـه  پرسـش تحلیـل عـاملی ایـن       . ه است طراحی شد ) 1979(

 سـؤال را  7 زیر مقیاس بوده که هر زیر مقیـاس  4 نشان دهنده 
هــاي   نــشانهشــاملهــا  ایــن خــرده مقیــاس. در بــر مــی گیــرد

جسمانی، اضطرابی و اختالل خواب، افسردگی و اختالل در         
ــه.  مــی باشــدعملکــرد اجتمــاعی ــار  تمــام گوی ــاي آن چه ه

گذاري آن بـر حـسب طیـف لیکـرت           اي و روش نمره    گزینه
.  مـی باشـد  23 نامـه  پرسـش برش ایـن   همچنین نمره   . باشد می

 را بـاال گـزارش      نامـه  پرسـش تحقیقات قبلی، اعتبار و پایایی      
ــرده ــد ک ــساسیت  . ان ــات ح ــن مطالع ــق ای  و (Sensivity)طب

  درصد89تا  83 این آزمون به ترتیب بین       (specify)ویژگی  
 تـا  88/0 و همچنین ضریب پایایی آن بـین    درصد 82تا   76و  

ــت 91/0 ــوده اس ــامز گ. )31( ب  روایــی ایــن   لــدبرگ و ویلی
گلدبرگ .  گزارش کرد  80/0 را با مصاحبه بالینی      نامه پرسش

ــین نمــره  ســالمت عمــومی و نامــه پرســشهــاي  همبــستگی ب
.  گـزارش کـرد  78/0 را  (SCL–90)فهرست عالئـم روانـی      

 حساسیت، ویژگی و ضریب همبستگی بین نمـره          به همچنین

بالینی را به ترتیب    سالمت عمومی با ارزیابی      نامه پرسشهاي  
ــا  . )32( گــزارش کــرد70/0 و  درصــد77،  درصــد86برابــر ب

پاالهنـگ، نــصر، براهنــی و شـاه محمــدي نیــز، حــساسیت و   
 78و    88ویژگی این آزمون را در گـروه مـردان بـه ترتیـب              

 گزارش کـرده     درصد 79و   88و براي زنان به ترتیب      درصد  
 . )33(است

  :(FAD) ابزار سنجش عملکرد خانواده
 Family(ابزار سنجش عملکرد خانواده 

Assessment Device ( سوالی است که 60یک مقیاس 
توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاپ به منظور سنجش عملکرد 

این الگو . خانواده براساس الگوي مک مستر ارائه شده است
خصوصیات ساختاري، شغلی و تعاملی خانواده را معین 

  .)34(سازد می
اما در .  سوال بود53ن آزمون داراي فرم اولیه ای

تجدیدنظرهاي بعدي و براساس مطالعات صورت گرفته، 
این سواالت در قالب .  افزایش یافت60تعداد سواالت آن به 

ها، همراهی   خرده مقیاس شامل حل مسئله، ارتباط، نقش7
عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی 

یک از سواالت این مقیاس در به هر . شوند گذاري می نمره
شامل کامالً موافقم، موافقم، (اي   گزینه4قالب طیف لیکرت 

. شود  داده می4 تا 1اي بین  نمره) مخالفم و کامالً مخالفم
 را 74/0 تا 29/0چن و همکاران ضرایب آلفاي کرونباخ بین 

 نفره از کودکان بستري 313براي آن در اجرا بر یک نمونه 
بیهم، وامبولت، .  آوردندبه دستهاي چین  در بیمارستان

 نفر از 194بر یک نمونه ) FAD(گاوین و امبولت با اجراي 
نوجوانان داراي آسم، ضرایب پایایی آن را با استفاده از 

 به دست 79/0 تا 48/0روش آلفاي کرونباخ بین 
  . )35(آوردند
  : ویژگی هاي جمعیت شناختینامه پرسش

باشد که با توجه  ه می محقق ساختنامه پرسشاین 
 سؤال طراحی شده است و اطالعاتی 9به اهداف تحقیق در 

هاي جمعیت شناختی مربوط به سن،  در زمینه ویژگی
 -وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، وضعیت اقتصادي

اجتماعی، تعداد اعضاي خانواده، نوع حیوان، سالمت حیوان 
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 و مدت زمان نگهداري از حیوان را مورد سنجش قرار
 .دهد می

  
  ها یافته

 9/53 شرکت کننده مورد بررسی 152از مجموع 
 درصد 49همچنین .  درصد زن بودند1/49درصد مرد و 

 درصد متارکه کرده 1 درصد مطلقه و 3 متأهل، 1/47مجرد، 
 درصد ضعیف، 2 اجتماعی -از نظر سطح اقتصادي. بودند

 درصد بسیار خوب 9/6 درصد خوب و 8/60 متوسط، 4/30
 درصد 9/6 درصد ابتدائی، 2از نظر سطح تحصیالت، . دبودن

 3/37 درصد فوق دیپلم، 7/15 درصد دیپلم، 5/26سیکل، 
 درصد 9/1 درصد فوق لیسانس و 7/9درصد لیسانس، 

  . ي بودندادکتر
 درصد 4/16در گروه افراد داراي حیوان خانگی 

 درصد سایر 7/35 درصد داراي سگ، 8/34داراي گربه، 

 درصد سالمت حیوان 5/9. کردند نگهداري میحیوانات را 
 درصد سالمت حیوان خود را خوب و 2/47خود را متوسط، 

. کردند  درصد سالمت حیوان خود را عالی ارزیابی می3/43
 5/38عالوه بر این مدت زمان نگهداري از حیوان خانگی در 

 5/9 سال، 5 تا 3 درصد بین 6/31 سال، 2درصد کمتر از 
 7/12 سال و 11 تا 9 درصد بین 7/7 سال، 8  تا6درصد بین 

  . سال بود12درصد بیش از 
شود  مالحظه می 1در جدول  که طور همان

 80میانگین کل سالمت روان در افراد داراي حیوان خانگی
همچنین، .  است89/21 و در افراد بدون حیوان خانگی 20/

میانگین کل عملکرد خانواده در افراد داراي حیوان 
 46/130 و در افراد بدون حیوان خانگی 13/132خانگی

  .است

  
   میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها بر حسب عضویت گروهی در متغیرهاي پژوهش.1جدول 

  بدون حیوان خانگی  داراي حیوان خانگی
  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  خرده مقیاس  متغیر

 60/3 53/5  72 47/3 83/4  80 عالئم جسمانی
 01/4 43/6 72 77/3 98/5 80 اضطراب و اختالل خواب

 74/1 36/3 72 83/2 35/6 80  اختالل در عملکرد اجتماعی
 20/3 02/3 72 98/3 63/3 80  عالئم افسردگی

مت سال
  روان

 36/11 89/21 72 78/10 80/20 80  سالمت عمومی کل
 78/4 54/42 72 51/6 71/42 80  ملکرد کلیع

 87/2 38/22 72 70/3 03/22 80  حل مسئله
 04/3 99/20 72 62/3 73/21 80  ارتباط

 11/1 12/7 72 17/2 00/7 80  همراهی عاطفی
 79/1 94/10 72 28/2 56/11 80  کنترل رفتار

  12/3  64/22 72  01/4  20/22 80  نقش ها
 35/4 46/26 72 94/5 09/27 80  آمیزش عاطفی

عملکرد 
  خانواده

  63/13 46/130 72  26/19 13/132 80  نمره کل عملکرد خانواده
  

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در 
 درصدي 8/28مجموع از بین متغیرهاي کنترل شده، رابطه 

 درصدي وضعیت تأهل با متغیرهاي وابسته 8/24سن و رابطه 
نترل این رابطه و سایر متغیرهاي با ک). p>01/0(دار بود معنی

جمعیت شناختی، مشخص گردید که در مجموع تفاوت 
ها برحسب عضویت گروهی آنها  داري بین آزمودنی معنی

میزان تفاوت نشان داد که عضویت ). p>01/0(وجود دارد
 درصد تفاوت در نمرات متغیرهاي وابسته را 15گروهی 

و عملکرد هاي آن  شامل سالمت عمومی و زیر مقیاس(
توان آماري . کرد تبیین می) هاي آن خانواده و زیر مقیاس

 درصدي هم حاکی از دقت آماري باالي این آزمون 4/96
  ).2جدول (است 
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   تحلیل واریانس چند متغیره با هدف مقایسه افراد داراي حیوان خانگی و بدون حیوان خانگی در متغیرهاي پژوهش. 2جدول 
داي ضریب المب  منبع تغییرات

  ویلکز
F  درجه آزادي

  فرض شده
درجه آزادي 

  خطا
  توان آماري  میزان تفاوت  يدار معنی

 99/0 28/0 000/0 133 5 12/4  71/0  سن
 68/0 12/0 182/0 133 5 42/1 87/0  تحصیالت

 61/0 10/0 271/0 133 5 24/1 89/0  تعداد اعضاي خانواده
 98/0 24/0 001/0 133 5 37/3 75/0  وضعیت تأهل

 80/0 14/0 071/0 133 5 79/1 85/0  عیت اجتماعی و اقتصاديوض
  964/0  150/0  001/0 133 5  91/3  85/0  عضویت گروهی

  
نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل 

داري بین زیر  رابطه متغیرهاي جمعیت شناختی، تفاوت معنی
مقیاس عالئم اضطرابی و اختالل خواب افراد داراي حیوان 

ی و بدون حیوان خانگی وجود دارد و میزان این خانگ
هاي  میانگین). 3جدول (باشد   درصد می9/8تفاوت برابر 

تعدیل شده دو گروه حاکی از آن بود که زیر مقیاس عالئم 
اضطرابی و اختالل خواب افراد بدون حیوان خانگی بیشتر از 

داري بین  اما تفاوت معنی. افراد داراي حیوان خانگی بود
ئم جسمانی، اختالل در عملکرد اجتماعی، عالئم عال

. افسردگی و سالمت عمومی کل در دو گروه وجود نداشت

همچنین در میزان ارتباط و آمیزش عاطفی دو گروه تفاوت 
هاي تعدیل شده  با توجه به میانگین. داري وجود داشت معنی

توان گفت افراد داراي حیوان خانگی داراي  دو گروه می
تري در خانواده در حیطه ارتباط و آمیزش  ینعملکرد پائ
و میزان این تفاوت به ترتیب ) p>05/0(باشند عاطفی می

 76توان آماري .  درصد بود8/10 درصد و 8/9برابر با 
درصدي براي اضطراب و اختالل خواب حاکی از دقت 

 درصدي براي 88آماري خوب این آزمون و توان آماري 
ماري باال و مطلوب این آمیزش عاطفی حاکی از دقت آ

  ).3جدول (باشد آزمون می
  

   نتایج تحلیل کوواریانس با هدف مقایسه آزمودنی ها بر حسب عضویت گروهی با کنترل متغیرهاي فردي. 3جدول
منبع 

  تغییرات
  توان آماري  میزان تفاوت  يدار معنی F  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغیر

 070/0 002/0 67/0 17/0 1 11/2 عالئم جسمانی
 759/0 089/0 03/0 26/9 1 76/45  اضطراب و اختالل خواب

 117/0 005/0 45/0 57/0 1 76/8 اختالل در عملکرد اجتماعی
 067/0 001/0 70/0 14/0 1 01/2  عالئم افسردگی

 149/0 008/0 36/0 84/0 1 70/17  سالمت عمومی کل 
 086/0 003/0 57/0 31/0 1 50/10  عملکرد کلی

 059/0 001/0 77/0 08/0 1 74/0  حل مسئله
 802/0 098/0 03/0 14/4 1 34/36  ارتباط

 129/0 006/0 41/0 67/0 1 89/1  همراهی عاطفی
  062/0  003/0  77/0  09/0  1  81/0  نقش ها

 249/0 015/0 19/0 67/1 1 56/6  کنترل رفتار
 881/0 10/0 009/0 66/11 1 36/25  آمیزش عاطفی

عضویت 
  گروهی

  077/0 002/0 63/0 23/0 1 80/66  نمره کل عملکرد خانواده
  

  بحث 
هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت عمکرد 
خانواده و سالمت روان در افراد داراي حیوان خانگی و 

گر آن بود  نتایج این پژوهش بیان. بدون حیوان خانگی بود

گی گروه داراي حیوان خانگی و بدون حیوان خان که بین دو
هاي عالئم اضطرابی و  داري در خرده مقیاس تفاوت معنی

لذا .  اختالل خواب، ارتباط و آمیزش عاطفی وجود دارد
چنین نتیجه گرفته شد که افراد بدون حیوان خانگی، 
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هاي اضطرابی و اختالل در خواب بیشتري دارند و افراد  نشانه
 هاي ارتباط و درگیري داراي حیوان خانگی در زیر مقیاس

عاطفی نسبت به افراد بدون حیوان خانگی مشکالت بیشتري 
  ).p>05/0(دارند

 ،)27( هارت ،)18(هاي فریدمن  این نتایج با یافته
 آلن ،)21( بان و مک کابی ،)15(آلن، بالسکوویچ و مندس 

 و )7 ( کونل و همکاران،)19( پارسلو و همکاران ،)17(
 . داشت ی همخوان)13(ساترلند 

د تفاوت بین دو گروه داراي حیوان رس به نظر می
در عالئم اضطرابی و اختالل  خانگی و بدون حیوان خانگی

ناشی از آن باشد که احتماالً از آنجا که این حیوانات  خواب
باعث ترغیب احساسات مثبت مثل افزایش احساس شادي و 

شوند و همچنین از  کاهش احساسات منفی در شخص می
گی در زندگی افراد باعث آنجا که وجود حیوانات خان

کاهش تنهایی، فراهم آوردن احساس امنیت و اطمینان خاطر 
  .گردد شود سبب کاهش اضطراب و اختالل خواب می می

عالوه بر این، احتماالً افراد داراي حیـوان خـانگی      
از یک سو اوقات فراغت خـود را بـا نگهـداري از حیوانـات          

شود کـه   ز آن می خانگی سر می کنند که این امر خود مانع ا         
گیـر   هاي ناشی از بطالت اوقات فراغت گریبان       برخی آسیب 

آنان شود و این امر خود مانع از افزایش آسـیب روانـی آنـان     
شود که به تبع آن، اختالل خواب و اضطراب کمتـري در    می

  .شود آنان مشاهده می
اما از سوي دیگر این احتمال هم وجـود دارد کـه            

وانات خانگی خود به عنوان یکی رسیدگی و نگهداري از حی
ی است که شخص در مواقع نگرانـی، دغدغـه و    یها از فعالیت 

آورد و ایـن امـر بـه عنـوان یـک       بد خوابی به آنهـا روي مـی    
کاهـد و بـر      ها و اضـطراب آنـان مـی        فعالیت مثبت از نگرانی   

  .گذارد تنظیم خواب آنها تأثیر مثبت می
له اشاره کرد توان به این مسأ البته از سوي دیگر می

ــداري از      ــانگی، نگه ــوان خ ــراد داراي حی ــاید در اف ــه ش ک
حیوانات خانگی به عنوان یک شیوه مقابله بـا اسـترس عمـل           

هـا،   هـا و چـالش     شود آنان در قبال تنش     کند که باعث می    می
سـازند و در واقـع      خود را با حیوان دست آمـوز سـرگرم مـی          

ک شـیوه   سرگرم سازي خود به حیوانات خانگی به عنوان یـ         
نماید کـه احتمـاالً از آنجـا         مقابله با استرس اجتنابی عمل می     

که یک رویکرد اجتنابی مثبـت اسـت باعـث کـاهش سـطح            
  .اضطراب آنان شده است

سایر نتایج این پژوهش بیان گر آن بود که بین دو           
گروه داراي حیوان خانگی و بـدون حیـوان خـانگی تفـاوت       

یـزش عـاطفی وجـود    هـاي ارتبـاط و آم    داري در حیطـه    معنی
اي که افـراد داراي حیـوان خـانگی ارتباطـات            دارد؛ به گونه  

تر و آمیزش عاطفی کمتري را در رابطه با سایر اعضاي  آشفته
هـاي سـیمون     این نتایج با یافتـه    . کنند خانواده خود تجربه می   

ــف )5( کــوهن،)11( ــالی و ول ــورتیس، ه ــوان)30( و ک ی  همخ
  .دارد

ــشتر در خــانواده   ــفتگی بی ــاط و آش ــه ارتب در حیط
تواند  آمیزش عاطفی در افراد داراي حیوانات خانگی هم می        

کـه شـاید ایـن افـراد بـه        اول ایـن ،متأثر از چند مـسأله باشـد   
کننـد،   واسطه وقت بیشتري که بـا ایـن حیوانـات صـرف مـی      

کمتــر در محــیط خــانواده و تعــامالت عــاطفی بــین اعــضاي 
 ارتبـاط چنـدانی هـم    کنند و لزوماً خانواده خود را درگیر می    

  .نمایند با اعضاي خانواده خود برقرار نمی
که احتماالً این افراد بنا به دالیل مختلـف       دوم این 

هاي خاصی را در رابطه بـا خـانواده خـود و در تعامـل        چالش
کنند و آنان بـه تبـع    عاطفی با اعضاي خانواده خود تجربه می   

کنند و ایـن   یها، خود را با این حیوانات سرگرم م     این چالش 
چـالش بـا خــانواده بـه گـرایش بیــشتر بـه حیوانـات خــانگی       

  .انجامد می
ــأثیر نگهــداري   بایــد توجــه داشــت کــه بررســی ت
حیوانات خانگی بر سالمت روان و بعضاً عملکرد خانواده در     

توانـد متـأثر از زمینـه فرهنگـی در           ایران تا حدودي هـم مـی      
 کـه تعـالیم دینـی       دانیم همه ما بخوبی می   . جامعه ایرانی باشد  

اسالم بر حفـظ حقـوق حیوانـات، نگهـداري و عـدم آزار و                
هـاي   از سـوي دیگـر برخـی خـانواده      . اذیت آنها اشـاره دارد    

ایرانی به طور سنتی عالقمند به نگهداري کبـوتر هـستند کـه           
هـایی را از جملـه آزار و اذیـت        البته افراط در این امر آسیب     

از سوي دیگـر در منـاطق       یا  . همسایگان به همراه داشته است    
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روستائی ایران نگهـداري بعـضی از انـواع حیوانـات خـانگی       
همچنـین  . گـردد  امري بدیهی و حتی اقتصادي محسوب مـی       

ممکن است در ایران هم مانند دیگر جوامع از سگ به عنوان 
  . نگهبان خانه استفاده شود

رسـد کـه در    با توجه به این مسائل الزم به نظر مـی      
بر ایـن ابعـاد خـاص نگهـداري حیوانـات در            مطالعات بعدي   

جامعه ایرانی توجه بیـشتري مبـذول شـود، شـاید بـر خـالف            
انتظار اولیه افرادي که گرایش به نگهـداري از کبـوتر دارنـد     
در حیطه روابط بین فردي آسیب بیشتري را نشان دهنـد و یـا        
تأثیر نگهداري حیوانات خانگی بـر سـالمت روان در منـاطق     

  . ناطق شهري متفاوت باشدروستائی با م
رسـد نگهـداري حیوانـات       عالوه بر این به نظر می     

توانـد تـأثیر گـذار     خانگی بر رشد اجتماعی کودکان نیز مـی     
باشد کـه البتـه در ایـن مطالعـه بـدان پرداختـه نـشده اسـت و           

از سـوي  . طلبد که در مطالعات بعـدي بـه آن توجـه شـود          می
ه بـین گـرایش بـه       هاي شخصیتی بـا رابطـ      دیگر ارزیابی تیپ  

شـود کـه در    نگهداري از حیوانات خـانگی نیـز پیـشنهاد مـی         
همچنـین، پیـشنهاد    . مطالعات بعدي مورد بررسی قـرار گیـرد       

هـاي آتـی بـه بررسـی سـایر عوامـل        گردد که در پژوهش  می
شناختی و تـأثیري کـه ایـن حیوانـات بـر روي زنـدگی             روان

  .گذارند پرداخته شود صالحبان آنها می
دن افراد داراي حیوان خانگی و همکـاري        پیدا کر 

آنها در این زمینه و بررسی نشدن نقش نـوع حیـوان خـانگی               
نگهداري شده بر روي عملکـرد خـانواده و سـالمت روان از           

  .هاي این تحقیق بود جمله محدودیت
  

  نتیجه گیري
نتایج این تحقیق نشان داد که افراد بدون حیوان 

در خواب بیشتري دارند و خانگی، عالئم اضطرابی و اختالل 
هاي ارتباط و  افراد داراي حیوان خانگی در زیر مقیاس

درگیري عاطفی نسبت به افراد بدون حیوان خانگی 
با توجه به نتایج ذکر . دهند مشکالت بیشتري را نشان می

شده باید به عوامل فرهنگی در داشتن یا نداشتن حیوان 
 به داشتن حیوان هائی خانگی بیشتر توجه کرد و در موقعیت

خانگی توصیه نمود که به کاهش اضطراب و افزایش 
  .احساس امنیت و آرامش در افراد کمک نماید

  
  تشکر و قدردانی

ــز     ــدادي از مراک ــاري تع ــربا همک ــژوهش حاض پ
دامپزشکی و صاحبان حیوان خانگی شهر اصفهان انجام شـد          
که به این وسیله از همکاري مراکـز و افـراد شـرکت کننـده                

  .گردد ر و قدر دانی میتشک
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