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 سمیدر کودکان با اختالل اوت یدرمان یاسب سوار تأثیربر  یمرور

 *یخزاعل جهیخد، 2یقرباغ ایثر ،1یزهرا قاسم

 

 

 چكيده 
گذار است و با تأثیرکودک  ی روزانه یاز عملکردها یشمار یب یها است که بر جنبه یرشد یاز اختالالت عصب یا طبقه سمیاختالل اوت :مقدمه

 نیدر ا یمداخالت متعدد. باشد یهمراه م یحرکت یحس یعملکردها ،یشناخت یعملکردها ،یارتباط، تعامل اجتماع یبرقراچون مشکل در  یمیعال
ارتباط  یبا توجه به سهولت برقرار. است یدرمان یدر درمان، شامل اسب سوار واناتیمداخالت استفاده از ح نیاز ا یکیکه  ردیگ یحوزه صورت م

درمان در کودکان با اختالل  نیاستفاده از ا ی نهیکه تا کنون در زم یقاتیتحق یکه به بررس میها، برآن شد نسبت به انسان توانایبا ح سمیکودکان اوت
 .میانجام شده است بپرداز سمیاوت

ص شد و با اند مشخ که در متون علمی به کار رفته Horseback riding واژه های مشابه Mesh در ابتدا از طریق پایگاه :ها مواد و روش

و  SCOPUS، ProQuest،Google Scholer در پایگاه های 0202تا  0222های  ها در متون منتشر شده از سال استفاده از این کلید واژه
Pubmed مقاله انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت 01معیارهای ورود و خروج تعداد  با در نظر گرفتن. جستجو صورت گرفت.  

ها  افتهیانجام شده بودند و از جمله  یگوناگون یها نهیداد  چرا که مطالعات در زم یمختلف جا یها توان در گروه یمطالعه را م نیا یاه افتهی :ها یافته
 یها زهدر حو یبهبود ،یریپذ تیلسؤوعزت نفس، رفتار مثبت، احترام، مشدن،  یارتباط، اجتماع یدر برقرار یدرمان بر بهبود نیا تأثیرتوان به  یم

 یرشد یدر عملکردها یو بهبود سمیاوت دیشد میدر حرکات درشت، کاهش در عال یو بهبود یریپذ قدرت، تعادل و انعطاف شیافزا ،یشناخت
 .اشاره کرد

 نیا تأثیرمطالعات مختلف  0202تا  0222 نیب یها در سال سمیبر کودکان اوت یاسب سوار تأثیرشده درمورد  افتی جیبراساس نتا :گيری  نتيجه
نشان  سمیرا بر کودکان اوت یمثبت اسب سوار اتتأثیرمقاالت  یتوان گفت تمام یدر مجموع م. اعالم کردند دیمف سمیدرمان را در کودکان اوت

 یپروتکل درمان کی جادیا یبرا نهیزم نیدر ا یشتریب یها به انجام پژوهش ازیمداخالت ن نیا یاجرا یپروتکل واحد برا کی وددادند که البته نب
 . داد ینشان م

 یپوتراپیه ،یدرمان یاسب سوار سم،یاوت :ها کليد واژه
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 مقدمه
اختالالت روان،  صیتشخ یراهنما ی کتابچه فیبراساس تعر
(. 1) است یرشد یاز اختالالت عصب یا طبقه سمیاختالل اوت

شود و در  یظاهر م یه سال اول زندگدر س اختالل معموالً نیا
بر  سمیاختالل اوت(. 2)تر است  عیپسران چهار برابر دختران شا

گذار تأثیر ودکک ی روزانه یاز عملکردها یشمار یب یها جنبه
شامل مشکل  سمیاست؛ عمده مشکالت کودکان با اختالل اوت

 ،یشناخت یعملکردها ،یارتباط، تعامل اجتماع یدر برقرا
از دست دادن  ،یمشکالت گفتار ،یحرکت یحس یعملکردها

تواند به شدت  یم سمیباشد که اوت یم( 3) یباز یها مهارت
 تأثیربا جهان  رکتتعامل و مشا یکودک برا ییتوانا یرو

 ماند یالعمر همراه فرد م است که مادام یاختالل سمیاوت. بگذارد
شود  یافراد استفاده م نیا یکه برا ییها از جمله درمان(. 3)

 ،یی، مداخالت دارو(2) یدرمان رفتار ،یدرمان شامل گفتار
 .است یدرمان و کار( 4) یحرکت یحس یها درمان
 سمیدر کودکان اوت یمثبت جیکه نتا یاز مداخالت یکی

 یدر درمان، شامل اسب سوار واناتیداشته است استفاده از ح
فراد ا یبا وجود اختالل در تعامل اجتماع(. 5)باشد یم ،یدرمان

 سمیاز افراد مبتال به اوت یاریها، بس انسان گریبا د سمیاوت
شان  یدر زندگ همراه واناتیرا با ح یا مانهیو صم کینزد وندیپ

 (.6) گزارش کردند
با  یها تیاز فعال یا مجموعه ریز یدرمان یسوار اسب
از  یا چندگانه یدرمان قلمروها نیاست، ا واناتیکمک ح

 یبرا یدرمان ی، اسب سوار(4) دکن یم کیعملکرد را تحر
مثل  یاشخاص با اشکال مختلف ناتوان یبهبود زندگ

سندرم  ،یینایاختالالت ب ،یفلج مغز ،یعضالن یستروفید
، (MS)مالتیپل اسکلروسیس  سم،یاوت ،یذهن یداون، ناتوان

 عاتیضا ،یمغز بیآس ،یحس یها یناتوان دا،یفیبا نایاسپ
اختالالت نقص  ،یریادگی یها یقطع عضو، ناتوان ،ینخاع

و (. 2) شود یاستفاده م ،یقلب ی و سکته ییتوجه، ناشنوا
 که متناوباً یکودکان با اختالالت رشد یممکن است برا

 یو اجتماع یشناخت ،یحرکت یها یاز ناتوان یبیبا ترک
 ،یدرمان یاسب سوار(. 4) باشد یمناسب ی نهیاند گز مواجه

 یدرمان ی رابطه کیه ک یپوسچر، تعادل و حرکت را درحال
 (.4) بخشد یدهد بهبود م یو اسب شکل م ماریب نیب

 یاسب سوار یاست که در متون برا یا واژه یپوتراپیه
 یپوتراپیانجمن ه فیشود و طبق تعر یاستفاده م یدرمان
 یاستراتژ کیبه استفاده از حرکات اسب به عنوان  کایآمر

درمانان  و گفتاردرمانان  کار ها، ستیزوتراپیتوسط ف یدرمان
و  یعملکرد یها تیدرنظر داشتن اختالالت، محدود یبرا

. کند یاشاره م ،یاسکلت یعضالن یعصب مارانیها در ب یانناتو
بهبود تعادل،  یاز آن برا ها ستیزوتراپیدرمانان و ف کار

در  فیدرشت و ظر یحرکت یها مهارت ،یپوسچر، هماهنگ
 طور نیهم(. 7) برند یره مکنند، به یها کار م که با آن یکودکان

 ،یشناخت ،یروان یعملکردها یدرمان ممکن است رو نیا
درمانان و  درمانان، گفتار ثر باشد که کارؤم یو ارتباط یاررفت

افراد با اختالل  یدرمان برا نیتوانند از ا یم ها ستیوتراپیزیف
که  یزمان یپوتراپیه ییاهداف نها(. 8) استفاده کنند سمیاوت

نظر  شود در یاستفاده م یدرمان متخصص کار کیتوسط 
بهبود  یبرا یو تعامل یپردازش ،یحرکت یها داشتن مهارت

 یدرمانگران ابتدا رو یپوتراپیدر ه(. 9) باشد یم یعملکرد کار
طور  هکه ب ییها منظور بهبود مهارت کودک به یتوانبخش

کند،  یها کمک م روزمره به آن فیفانکشنال در انجام تکال
 یدرمان راندن ی با واژه دینبا یپوتراپیواژه ه(. 7) دارند تمرکز

(Therapeutic riding )یراندن درمان. شود هاشتباه گرفت 
را  یدرمان یاسب سوار ،یمرب کیشود که  یاستفاده م یزمان

 کیاز طرف  ماًیدهد، اما افراد درمان را مستق یآموزش م
 شتریب دیکأت یاندر راندن درم. کنند ینم افتیدر یدرمانگر واقع

اهداف  لیمنظور تکم به یسوارکار یها آموزش مهارت یرو
از  یکیکه  ییجا از آن(. 7) دباش یاشخاص، م یبرا یحرکت
است و  یاختالل در پردازش حس سمیاوت یاصل میعال

درمان  نیکند ا یم جادیا یچند حس یکردیرو زین یپوتراپیه
 (.7) باشد دیکودکان مف نیا یتواند برا یم

تواند در  ینوع مداخالت م نیکه ا یتیتوجه به اهم با
 که نیداشته باشد و نظر به ا سمیدرمان کودکان با اختالل اوت

 ژهیو هدر کشور ما انجام نشده و ب یمداخله درمان نیتاکنون چن
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شده است؛  هیورزش توص نیا زیما ن ینید ماتیدر تعل که نیا
 ی نهیزم درنون که تا ک یقاتیتحق یکه به بررس میبرآن شد

انجام شده  سمیدرمان در کودکان با اختالل اوت نیاستفاده از ا
مشخص  شتریرا ب یروش درمان نیا اتتأثیراست پرداخته و 

 .میینما
 

 ها مواد و روش
در رابطه با کاربرد  یمرور یبررس کیرو  شیپ ی طالعهم

در ابتدا از . است سمیکودکان اوت یدرمان در کار یاسب سوار
 horseback ridingمشابه  یها واژه Mesh گاهیپا قیطر

اند مشخص شد که شامل  استفاده شده یکه در متون علم
«Equine assisted therapy»، «Hippotherapy»

 مقاالت، یآور بود که جهت جمع «Riding therapy»و
در  سمیهمراه واژه اوت به یدیکل یها واژه نیاز ا یکیهربار 

 یها گاهیدر پا 2213تا  2222 یها سالمتون منتشر شده از 
و  SCOPUS ،ProQuest ،Google Scholerداده 

Pubmedاستفاده از مقاالت  یورود برا اریمع. ، جستجو شد
 یبر اسب سوار شپژوه تیمطالعه محور نیدر ا

(Horseback riding )انتشار مقاله در  سم،یدر کودکان اوت
جز مطالعات  العه بههر نوع مط زیو ن 2213تا  2222 یها سال
خروج قرار نگرفتن  اریمورد نظر قرار گرفت و مع یمرور

 فیکودکان ط یعدم بررس ،یدرمان کار ی مقاالت در حوزه
زبان  یسیو انگل لعهمورد مطا یاصل تیعنوان جمع به سمیاوت

مقاله  379درمجموع تعداد . بودن مقاله در نظر گرفته شد
 17ود و خروج تعداد ور یارهایشد که براساس مع افتیدر

 .بودند مقاله 9نامه، و  انیپا 8ماند که  یمورد باق
 

 ها یافته
توان  یدست آمد را م همطالعات ب نیا یکه از بررس ییها افتهی

داد چرا که مطالعات با اهداف  یمختلف جا یها در گروه
بر  یاسب درمان یکل تأثیر یانجام شده بودند، از بررس یمتفاوت

 نیا تأثیر یتا بررس سمیکودکان اوت ی چند مشکل عمده
 نیا یها افتهی. کودکان نیمشکل خاص در ا کیدرمان بر 

نشان داده  ریتر در جدول ز آسان یمطالعه را جهت بررس

 .اند شده

 های پژوهش افتهی .0جدول 

 نتایج روش اجرای کار نوع مطالعه نویسنده و سال

Hout 

CMAvd(1) 

single-blinded 

clinical trial

هفته، یکبار  02ساله با تشخیص اوتیسم در طول  01تا  0شصت کودک 

مقیاس رتبه بندی اوتیسم . در هفته اسب سواری درمانی دریافت کردند

دوران کودکی قبل و بعد از درمان گرفته شد، چک لیست ارزیابی درمان 

اوتیسم هم قبل، وسط و بعد از درمان برای ارزیابی تغییرات در شدت 

 .سم و تأثیر درمان در نواحی کارکرد، تکمیل شداوتی

بهبودی در برقراری ارتباط، اجتماعی شدن، 

 آگاهی حسی و شناختی و رفتار فیزیکی

Mason, 

M. A. 

(2005)(2)

investigated 

quasi- 

experimentally

یک گروه کودک با اختالل . دو نمونه ی دردسترس انتخاب شد

دقیقه تحت اسب  19هفته هر هفته  02اوتیسم در سنین مدرسه 

والدین فرم های رضایت نامه را امضا . سواری درمانی قرار گرفتند

درمانگران و کودکانی که اسب سواری درمانی دریافت . کردند

 ودند فرم نظر سنجی را تکمیل کردندکرده ب

افزایش در تن عضالنی، قدرت، پوسچر، 

انعطاف پذیری اسکلتی عضالنی، 

هماهنگی، بهبود گفتار، عزت نفس، و /تعادل

 های اجتماعی مهارت

Taylor 

RR (3) 

Single-case 

design 

هفته تحت درمان اسب سواری  08سه کودک با تشخیص اتیسم 

هدف که اسب سواری درمانی روی انگیزش  با این. قرار گرفتند

از پرسشنامه ی انگیزش . می گذارد یا نه تأثیرکودک با اوتیسم 

کودک برای تعیین انگیزش شرکت کنندگان قبل، در طول و بعد 

 از برنامه ی اسب سواری درمانی استفاده شد

کند در این  این مطالعه شواهد مقدماتی فراهم می

کن است یک سود مورد که بهبود انگیزش مم

ی اسب  مهم و کمتر به رسمیت شناخته  شده

 .سواری درمانی برای کودکان با اوتیسم است
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Bass 

MM (4) 

Randomized 

Clinical trial

اسب سواری درمانی را روی کارکرد در کودکان  تأثیراین مطالعه 

کودک با تشخیص اوتیسم در این  21.اوتیسم ارزیابی می کند

هفته اسب سواری درمانی و  00ند که تحت پژوهش شرکت کرد

 .یک جلسه هم پست تست قرار گرفتند

بهبودی در جستجوی حسی، واکنش عاطفی، 

حواس پرتی و حساسیت حسی، /عدم توجه

 شناخت، ارتباط وانگیزش

Brekke 

PJ (5) 

Single Case 

Study

مقایسه ی توالی رفتارهای کلیشه ای نشان داده شده توسط یک 

وتیسم در طول دو فعالیت تفریحی یعنی اسب سواری و جوان با ا

که این پژوهش تک موردی با یک شرکت کننده . بازی میزی

 بوده است

 

کاهش تعداد رفتار های کلیشه ای در پی 

اسب سواری درمانی در کودک مبتال به 

 اوتیسم

Treuthar

t MK (7) 

Single Case 

Study

ساله ی با اوتیسم  1ک اسب سواری درمانی را روی یک کود تأثیر

شناسایی پروفایل حسی و مدارک درمانی . بررسی می کند

درمانگر، برای تعیین توانایی پردازش، تنظیم و پاسخ به تحریک 

آن در عملکرد کاری در زندگی  تأثیرحسی و برای ارزیابی 

 .روزمره، آنالیز شد

ی در مهارتهای پردازش حسی، تأثیر

های حسی  رتهای تلفیق حسی یا مها مهارت

 و رفتاری نداشت

Petersen 

SJ (8) 

textual 

methods approach

این پروژه راهنمایی برای آموزنده ی درمان با کمک اسب برای 

اجرای موثرتر شروع کننده ی اسب سواری و برنامه ی طراحی 

مهارت های زندگی برای دانش آموزان مبتال به اوتیسم با عملکرد 

 .باال است

ای ارتباطی، اجتماعی، عزت رشد مهارته

 پذیری ولیتؤنفس، رفتار مثبت، احترام، مس

Stickney 

MA (10) 

qualitative 

study

این مطالعه از متد های چند گانه برای بدست آوردن یک چشم 

انداز عمیق از فواید برنامه ی اسب سواری درمانی بر پایه ی مرکز 

پنج مربی و پنج گروه های مورد تمرکز با . سوار کاری کنتاکی

داوطلب کالس برگزار شد، مصاحبه های شخصی نیمه ساختار 

یافته با دو تن از اعضای هیات انجام شدو والدین و اعضای خانواده 

کودک با تشخیص اوتیسم که در حال حاضر در جلسه ی  09ی 

سوابق مراجعین شامل تاریخه ی . راندن درمانی حضور داشتند

 .ارزیابی مراجع هم بازبینی شد پزشکی ثبت شد، طرح درس و

پردازش )های شناختی بهبودی در حوزه

حسی، تمرکز، توجه، و توانایی دنبال کردن 

، بهبودی در حوزه ی تعامل (جهت ها

اجتماعی و ارتباط، افزایش قدرت، تعادل و 

انعطاف پذیری و بهبودی در حرکات 

درشت، بهبود رفتارهای نامناسب، تحریک 

موزش توالت رفتن، خود، پیشرفت در آ

 بهبود استفاده از زبان، و انگیزش

Cavicchi 

LF (11) 

single case 

study

سه حوزه . بودند 09-00پسر و یک دختر سن 1شرکت کنندگان 

ارزیابی شدند شامل تعامل اجتماعی، مهارت های ارتباطی و 

نتایج با مساحبه پیش و پس از مداخله با . رفتارهای کلیشه ای

هشت هفته درمان . شرکت کنندگان اندازه گیری شدوالدین و 

 .طول کشید

های  افزایش در تعامل اجتماعی، مهارت

 ارتباطی، و کاهش رفتارهای کلیشه ای

Kern JK 

(12) 

Prospective 

Trial

کننده لست انتظار دوره را تکمیل کردند و  بیست و چهار شرکت

ماه  8تمام کننده  برنامه سواری را شروع کردند و بیست شرکت

پیش از درمان با پس از درمان به . سوار کاری را تکمیل کردند

 .صورت کنترل خود مقایسه شد

کاهش در عالیم شدید اوتیسم، بهبودی در 

خلق و خو، در کیفیت زندگی، تعامل والد 

کودک، روند مثبتی در پردازش شنوایی 

 آستانه باال

Rischke 

A (13) 

mixed method 

case study 

approach

 6هدف این مطالعه ارتباط اسب و انسان در کودکان اوتیسم در 

کننده در  نه شرکت. هفته برنامه ی اسب سواری درمانی بوده است

سه گروه شرکت کننده در این مطالعه شامل . این پژوهش بوده اند

تغییرات مثبت در خودپنداره، تعامالت 

 ارتباطی و اجتماعی
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از . کوکان سوارکار، مراقبینشان، و آموزنده ی سوار کاری بودند

احبه،  پرسشنامه، ثبت ویدئو و مشاهده، برای طریق استفاده از مص

 .توصیف توسعهی رابطه ی اسب و انسان استفاده شد

Wuang 

Y-P (14) 

Semi 

experimental 

study

ی اسب سواری با استفاده از  هفته برنامه ی شبیه سازی شده 02 تأثیر

جدید روی کارآمدی حرکتی و یکپارچگی حسی در ابزار تمرینی 

کودک عالوه بر کاردرمانی  22. کودک با اوتیسم، بررسی شد 82

کودک فقط در کاردرمانی  22در این برنامه هم شرکت کردند و 

 .شرکت داده شدند

بهبودی در کارآمدی حرکتی و عملکرد 

 یکپارچگی حسی، یکپارچگی دوطرفه

Gabriels 

RL (15) 
Pilot study

شرکت کننده با  10تأثیر ده هفته اسب سواری درمانی را روی 

 .سال مورد بررسی قرار داده است 08-8تشخیص اوتیسم در سنین 

بهبودی در کج خلقی، سستی، رفتارهای 

کلیشه ای، بیش فعالی، مهارت های زبانی 

بیانی، مهارتهای حرکتی، مهارتهای برنامه 

 ریزی کالمی ریزی حرکتی و برنامه

MEMIS

EVIC H (16) 

descriptive 

study

درمان اسب سواری کوتاه مدت به  تأثیرهدف این مطالعه بررسی 

چهار . عنوان یک مدالیته ی مکمل برای کودکان با اوتیسم است

 02که به مدت . سال در این مطالعه شرکت کردند 02تا  6کودک 

 .هفته مورد مداخله قرار گرفتند

تار، اجتماعی شدن، های گف بهبودی در حوزه

 رفتار/شناختی، و سالمتی/آگاهی حسی

Ward & 

et al 

(2013)(17)

Semi 

experimental

این مطالعه ارتباط راندن درمانی و ارتباط اجتماعی و مهارت های 

دانش آموز ابتدایی با اوتیسم بررسی می  00پردازش حسی را در 

 .مقیاس رتبه بندی گیلیام و پروفایل حسی استفاده شد. کند

افزایش تعامل اجتماعی، بهبود پردازش 

حسی، کاهش شدت عالیم همراه با اوتیسم، 

ی برای ارتباط مناسب با افراد، افزایش توانای

ی در مهارتهای پردازش تأثیر. وقایع و اشیا

حسی، مهارتهای تلفیق حسی یا مهارتهای 

 .حسی و رفتاری نداشت

Stoner J 

(18) 

Randomized 

clinical trial

های کودک با  برنامه ی درمانی اسب سواری را روی توانایی تأثیر

کت کننده در یک جفت گروه دوازده شر. اوتیسم بررسی می کند

که گروه آزمایش ده هفته برنامه ی اسب سواری . تقسیم شدند

 .درمانی دریافت کردند

های پردازش شنوایی،  بهبودی درحوزه

پردازش چند حسی، تلفیق دروندادهای 

حسی و نتایج رفتاری پردازش حسی، 

همچنین بهبود بیان کالمی، سازماندهی 

 کالمی، توجه

Jenkins 

S & et al 

(2013){J

enkins, 2013 

#21}

single-case 

experimental 

design 

ساله در دو گروه قرار گرفتند و  یک  01-8کودک اوتیستیک  1

سواری درمانی را دریافت نمودند و گروه  گروه مداخالت اسب

 .دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد

تغییر معناداری در رفتارها و عاطفه کودکان 

ها مشهود  بهبودی در پوسچر آن. یده نشدد

 .بود

 

 بحث
با مشخصات نقص عملکرد  یاختالل نافذ رشد کی سمیاوت

و  بیعج یارتباط و رفتارها یمشکل در برقرار ،یاجتماع
 میعال تیریمد یرو سمیدرمان اوت. است یا شهیو کل بیغر

. باشد یم ییدارو ریو غ ییتمرکز دارد و شامل مداخالت دارو

چند  یتوانبخش کردیمداخله با رو تیبر اهم یان کنوندرم
 دیکأت یوتراپیزیو ف یدرمان گفتار ،یدرمان شامل کار یا شتهر

عنوان  به واناتیدرمان با کمک ح یتوجه رو راًیاخ (.1) دارد
از اختالالت ناتوان  یا گسترده فیط یبرا یدرمان نهیگز کی

ان با کمک منظور از درم. معطوف شده است ،یرشد ی کننده
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انجام درمان  یبرامند  صورت هدف به واناتیاستفاده از ح وانات،یح
و  یروان ،یشناخت یها در حوزه یقابل توجه دیباشد که فوا یم

از  یا رمجموعهیز یدرمان یاسب سوار. نشان داده است یاجتماع
درمان افراد با  یبوده که برا واناتیبا کمک ح یها تیفعال

اسب و  نیب یدرمان وندیکه پ یدرحال یروانو  یجسم یها یناتوان
 افتیمطالعات  انیاز م(. 2) شود یاستفاده م کند، یم جادیا ماریب

اند و  حوزه تمرکز کرده کی یتنها رو یبرخ ،یبررس نیشده در ا
قرار  یدرمان را در چند حوزه مورد بررس نیا ریثأت زین یبرخ
ت مختلف با هم ها در مقاال داده یآور جمع یها روش. اند داده

استفاده  ای نیو مراقب نیمتفاوت بودند مثل گرفتن مصاحبه از والد
متناسب با ... مختلف و  یها ستیل چک ای ییویدیو لمیاز ف

 یدرمان یپروتکل و برنامه اسب سوار طور نیکنندگان، هم شرکت
تعداد  زیمطالعات ن شتریب. ها متفاوت بود در هر کدام از پژوهش

انجام مداخله استفاده کرده  یرا برا شتریب ایه هفت 12جلسات 
 :گرفت یدر چند دسته قرار م یطور کل مداخله به اتتأثیر. بودند

 :یحس پردازش
مهم گزارش شده در اغلب مطالعات، بهبود  اتاز تأثیر یکی

 نیا انیدر م. بود سمیکودکان اوت یمشکالت پردازش حس
مطالعه  کی یط (3) 2211در سال  Treuthartمطالعات 

کودک  یدر پردازش حس یعنوان کرد که تفاوت معنادار یمورد
در  یراتییتغ که یقبل و پس از مداخله وجود نداشته است در حال

کم  راتییتغ نیا. حوزه توسط درمانگر مشهود بوده است نیا
 32مدت  به بار کی یا جلسات که هفته یبند زمان لیدل به احتماالً

مطالعات  گرید. باشد یم ده،یزار گردهفته برگ 19 یو ط قهیدق
کودکان  نیا یرا در پردازش حس یکسانی شیکم و ب راتییتغ

 کاتیتحت تأثیر تحر تواند یم یبهبود نیا. اند گزارش نموده
کودک  یکه برا یاز منبع یسوار اسب نیباشد که در ح یحس

چالش » کیعنوان  مداخله به نیو ا شود یاست فراهم م ندیخوشا
ه یارا یرا به و کاتیتحر( just right challenge) «ستهیبا
 (. 4) دهد یم

 :وخو و خلق یرفتار میعال

 یرفتار راتییحوزه بر تغ نیمطالعات انجام شده در ا اغلب
کاهش  رینظ یراتییتغ. کرده بودند دیکأمداخله ت نیمنتج از ا

 یتطابق یبهبود رفتارها ،یخلق وخو و کج بهبود خلق ،یقرار یب

 (.11-5)مشاهده شده است  یا شهیکل یکاهش رفتارها و خصوصاً
. عوامل مختلف باشد تأثیرممکن است تحت  راتییتغ نیا

 کیستیکودکان اوت یقرار یو ب یتکانش یاز رفتارها یاریبس
و ارتباط  باشد یکودک م یمشکالت پردازش حس لیدل به

اختالل  نیا یرفتار میمشکالت و عال نیا نیب یمعنادار
که  یحس راتییگفت که تغ توان یم رو نیا از(. 12)د وجود دار

 یو رفتارها یقرار یباعث کاهش ب میبه آن اشاره کرد شتریپ
 یاز رفتارها یاریبس نیچن هم. شود یکودکان م نینامناسب ا

 تواند یاست م یو یکیتحر کودک که در جهت خود یا شهیکل
 Treuthart (2211) یاز طرف(. 11) ابدیروش کاهش  نیبا ا

خود عنوان  یها پژوهش جیدر نتا( 13) (2213) نزیجنکو ( 3)
در  یمعنادار رییتغ یدرمان یاند که مداخله اسب سوار داشته

 نیا. نکرده است جادیا کیستیرفتارها و عاطفه کودکان اوت
دو  نیحجم نمونه و نوع مطالعه ا لیدل موضوع ممکن است به

گرچه به . اشندب یبه هم م هیشب یپژوهش باشد که تاحدود
به  ازین یرفتار راتییتغ قیدق نییتع یبرا رسد ینظر م

 .تر باشد گسترده یها پژوهش
 :یاجتماع تعامالت

مثبت اسب  اتتأثیرحوزه،  نیتمام مطالعات انجام شده در ا در
ارتباط در  یو برقرار یبر تعامالت اجتماع یدرمان یسوار

 تواند یم لهأمس نیا. مشاهده شده است کیستیکودکان اوت
اند  اظهار داشته یمطالعات مختلف. باشد یمنتج از عوامل مختلف

تعامل با  بهرا  واناتیتعامل با ح کیستیکه کودکان اوت
قرار گرفتن در معرض  دیشا(. 14) دهند یم حیها ترج انسان

(. 2)باشد  ییباال یکنندگ کیخود قدرت تحر ،یاسب، به نوع
کودکان و  نیا یبرا یدرمان یسوار  لذا استفاده از مداخله اسب

 یکننده برقرار لیتسه تواند یم واناتیاستفاده از تعامل با ح
 تأثیرالبته . ها شود آن انیبا اطراف کیستیارتباط کودکان اوت

و  دیشد یذهن یکه ناتوان یسمیدرمان در کودکان اوت نیا
( 12)اند اندک گزارش شده است  داشته سمیاوت دیشد میعال

 نییپا یشناخت تیظرف تأثیرتحت  تواند یع مموضو نیکه ا
 (.15)دارد  ییسزا هب تأثیر یباشد که بر ارتباط اجتماع

کودکان  نیارتباط در ا یبرقرار یکه برا یاز موانع یکی
چون  یعیمشکالت شا. ها است آن یوجود دارد مشکالت حس
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 بیعج یکه منجر به بروز رفتارها یو اجتناب حس ییجو حس
 جادیبر ا تواند یم شود یاز افراد م ینیگز یو دور بیو غر

 تماالًاح(. 16)داشته باشد  یمنف اتتأثیر گرانیبا د یارتباط و
مانع  نیو رفع ا یبر بهبود مشکالت حس تأثیرمداخله با  نیا

ها  کودک شده و آن یمثبت در رفتارها راتییتغ جادیموجب ا
 جهیتو در ن د،ینما یم تر کینزد یاجتماع یرا به هنجارها

 یو تیو مقبول انیارتباط کودک با اطراف زانیبر م تواند یم
 .مثبت بگذارد تأثیرها  آن انیم

 :یجسمان مشکالت

 یمداخله، بهبود نیگزارش شده ا اتتأثیراز  گرید یکی
در  شیافزا لیاز قب یراتییتغ. بود کیستیدر کودکان اوت یجسم

 ،یالنعض یاسکلت یریپذ قدرت، پوسچر، انعطاف ،یتن عضالن
درشت و  یدر عملکرد حرکت یو بهبود یهماهنگ/تعادل

 یکیزیف راتییتغ رسد ینظر م به(. 18 -17 ،13 ،9 ،7) فیظر
است که کودک  یشنیپوسچر و پوز تأثیرتحت  یادیتا حد ز

عنوان مثال  به(. 7) دیرا حفظ نما آن یسوار در طول اسب دیبا
ا در دست افسار اسب ر یسوار کودک ناچار است در طول اسب

دست  فیعضالت ظر یه به هماهنگألمس نیکه ا ردیخود بگ
دست  فیدر حرکات ظر یو باعث بهبود کند یکمک م یو
 تیفعال کیکودک در  رشدنیدرگ لیدل به طور نیهم. شود یم

اسب در حال  یخود بر رو تیحفظ وضع یبرا یمند، و هدف
قدرت  ،یتعادل یها سمیمکان نیتحرک تالش کرده و بنابرا

. شوند یم تیتقو یعضالت درشت و یعضالت و هماهنگ
 یحس و حرکت رابطه قو انیکه م ییجا از آن ن،یعالوه بر ا

تحت  یرا تا حد یکیزیف راتییتغ توان ی، م(19)دارد وجود 
در . کودک در اثر ارتباط با اسب دانست یحس یبهبود تأثیر

 دهید یحوزه، پژوهش نیانجام شده در ا یها پژوهش انیم
 .بداند تأثیر یب ینوع مداخله را بر مشکالت جسمان نیشد که ان

از جمله بهبود در  زین یگرید اتتأثیر یپوتراپیمطالعات ه در
کودکان  نیا یبرا یکه مشکل بزرگ سم،یکودکان اوت زشیانگ
، (1)شود  یشان م مشارکت نییباشد و منجر به سطح پا یم

 راتییتغ طور نیمه. گزارش شده است( 12) و گفتار( 12) شناخت
ارزش  کغلبه بر ترس و اضطراب، در لیاز قب یجانیه -یعاطف

کودکان مشاهده شده  نیدر ا( 18)نفس  عزت شیخود و افزا

اثبات  یبرا شتریب یها به پژوهش ازین رسد ینظر م البته به. است
 .ها وجود دارد حوزه نیبر ا یپوتراپیه یاثربخش

توان گفت که  یم میمطالعات داشت نیکه به ا ینگاه با
شمار  به سمیدرمان کودکان اوت یبرا یخوب لهیاسب وس

در مطالعات در  یادیز یهارود، هرچند که هنوز خأل یم
ممکن است  یتجربه درمان نیا. گوناگون وجود دارد یها نهیزم
 میطور مستق فرد باشد که به هب منحصر یچند حس دادیرو کی

که اسب در آن است  یعیطب طیمح ایاسب و  یکیزیف ودبا وج
سوار کار و اسبش  نیکه ب یارتباط شود و احتماالً یم جادیا
و بهتر شدن سطح  یریادگی یرا برا یو دیآ یوجود م هب

البته قابل ذکر است که (. 2)دهد  یعملکردش قدرت م
 شکلکه با  ینسبت به کودکان دتریشد سمیکودکان با اوت

از درمان با کمک  یمواجه هستند سود کمتر سمیتر اوت فیخف
خود ممکن است منجر به  ی به نوبه نیبرند که ا یاسب م

 یاز نظر اجتماع (.22)شود درمان  تأثیرتر  نییدرجات پا
 یهمراهشان فرصت عال یها تیو فعال یارک سوار یها برنامه

شان فراهم  منظور تعامل با همساالن کنندگان به شرکت یبرا
 خأل ،یدرمان یاسب سوار اتیرتأث نیبا نظر به تمام ا. کند یم

 دیتواند فوا یکه م یشود در صورت یآن در کشور ما احساس م
توان  یجا که حداقل م دنبال داشته باشد، از آن را به یاریبس

 واناتیبا کمک ح یها درمان گرید نیدر ب یگفت اسب سوار
تر است و  در کشور ما دردسترس( 14) یدرمان نیمثل دلف

از  یر با فرهنگ ما در مقابل استفاده درمانت همخوان طور نیهم
ورزش  کیعنوان  استفاده از اسب در کشور ما به. باشد یها م سگ

 ینواح شتریتوان در ب یرا م یسوارکار یها متداول است و باشگاه
 زیعنوان درمان را ن تواند استفاده از آن به یخود م نیو ا افتی

 ژهیو گاهیهنگ ما جااسب در فر که نیا بهبا نظر  دینما لیتسه
سفارش  یبه سوارکار زیاسالم ن نیدر د نیچن داشته است و هم

از  یاریدرمان بس یاستفاده از اسب برا یبرا ازین نیشده است ا
در کشور احساس  سمیعنوان مداخله در اوت ها نه تنها به یماریب
 مداخله کیعنوان  به کینزد ی ندهیاست که در آ دیام .شود یم

با  زیرا ن ینینو یها ان از آن استفاده کرد و پژوهشمتداول بتو
 .مان انجام داد مردم یتوجه به بافتار فرهنگ
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 گیری نتیجه
 یریگ جهینت کیتوان به  یمطالعه م نیا یها افتهیبا توجه به 

 ی لهیکه به وس ییها که در مجموع درمان افتیدست  یکل
ثر باشد ؤتواند م یم سمیکودکان اوت یشوند برا یاسب انجام م

 یمداخالت در جهت بهبود مشکالت متعدد نیتوان از ا یو م
 .ردیمورد استفاده قرار گ سمیدر کودکان اوت

 

 ها محدودیت
هایی که در انجام این مطالعه وجود داشت  از جمله محدودیت

دسترسی به تعدادی از مقاالت محدود بود و تعدادی از 
ی مقاله  به خالصهمقاالت نیز متن کامل آن یافت نشد و تنها 

 .دسترسی داشتیم
 

 هاپیشنهاد
 ی خصوص در حوزه هدرمان ب نیا ریثأها و ت افتهیبا توجه به 

 نیدر ا یا ژهیکه پژوهش و میکن یم شنهادیپ ،یپردازش حس

ها به آن  از پژوهش یلیکه اگرچه در خ رایانجام شود ز نهیزم
مشکالت  و در کنار ژهیصورت تمرکز و اشاره شده بود اما نه به

. پرداخته بودند نآ یبه بررس یاجتماع یمثل عملکردها گرید
 یتیروا یها تر هم اشاره شد داده شیطور که پ همان نیچن هم

 یرو یاسب درمان راتیثأت نیاز بارزتر یکیکنند که  یم انیب
مطالعات  شتریکه ب یاست در صورت سمیکودکان اوت زشیانگ
موضوع پرداخته  نیبه ا تمرکز دارند و کمتر جینتا گرید یرو

حوزه صورت  نیدر ا یمطالعات شود یم شنهادیلذا پ. شده است
 کیدرمان  نیا یبهتر است برا که نیا گرید شنهادیپ. ردیگ

 نیها از ا گردد تا در پژوهش نییتب ژهیپروتکل و روش و
شود  یآن بررس ریثأمختلف استفاده و ت یها پروتکل در حوزه

 یگریروش د جادیا یروش، در پکم آن  ریثأو در صورت ت
 .درمان بود نیا یبرا
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Abstract  
 

Introduction: with some signs such as communication problems in social interaction, cognitive functioning, and 

Sensorimotor functions. Many interventions are used for children diagnosed with autism that one of these 

interventions is the use of animal therapy, including horseback riding therapy. Based on previous studies autistic 

children prefer to communicate with animals so this study was aimed to examine published articles on the use of this 

therapy in children with autistic disorder. 

Materials and methods: Initially, we determined keywords similar to horseback riding that were used in 

literatures through the Mesh database and then it was began to search using selected keywords in the literatures 

published from 2000 to 2013 in SCOPUS, ProQuest, Google Scholer, and Pubmed database. With regard to the 

inclusion and exclusion criteria, 17 articles were selected. 

Results: The findings of this study could be categorized in some different groups. Articles had investigated the 

effect of this therapy on the improvement in communication, socialization, self-esteem, positive behavior, respect, 

accountability, cognitive areas, increase strength, balance and flexibility, and also improvement the gross motor, 

growth performance, and finally reduce the autism severe symptoms. 
Conclusion: Results showed that different studies reported beneficial effects of this treatment in children with 

autism. It seems that further researches should be carried out to propose a specific treatment protocol for children 

with autism. 
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