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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of a horse therapy training program on 

some psychological indicators and sensory-motor function in aggressive children. The 

present study was a comparative, applied research. Participants consisted of twenty 

aggressive children aged 4 to 6 years selected by purposive sampling method. They were 

randomly divided into experimental group (n=10) and control group (n=10). The research 

instruments included Connor’s neuropsychological test, Aggression Questionnaire in 

preschool children, and Spence   children’s anxiety scale for parents. The protocol was 

performed twice per week (two-hour sessions) for sixteen weeks. . After the intervention, 

the experimental and control groups were compared using analysis of covariance. 

Findings showed that a course of equine therapy training program has an effect on 

psychological indicators and sensory-motor function of aggressive children (P <0.01). The 

use of equine therapy protocol is effective in improving the treatment process of 

aggression and associated psychological factors such as attention deficit and anxiety (P> 

0.05). Based on this finding, the level of attention also shows improvement after the 

treatment period. It seems that equine therapy can improve attention and reduce aggression 

in children. Therefore, it is recommended that psychotherapists use these exercises along 

with other pediatric interventions to improve attention and reduce aggression. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The aim of this study was to investigate the effect of an equine therapy training 

program on some psychological indicators and sensory-motor function in 

aggressive children. Aggression is one of the most common problems of children 

and the most important reason for their referral to treatment and counseling 

centers (1). If aggression becomes extreme, it will cause many communication 

problems and personality disorders (2). In fact, what has drawn researchers’ 

attention to children's aggressive behavior is the long-term, adverse and 

irreparable effects such as rejection from peers, distance from family and friends, 

weakening interpersonal relationships, expulsion from school, delinquency, 

mental and physical problems (3). Aggression in the early years of life leads to 

many psychological problems, including poor self-concept (4), poor academic 

performance, agitation (1), depression, anxiety, loneliness, and low self-esteem 

(5). In addition to interpersonal problems, failure to control aggressive behavior 

causes all kinds of physical problems, such as cardiovascular disease, migraine 

headaches (6), stomach ulcers (7), and antisocial behaviors in adulthood and 

marital discord (5).  

 

Materials and Methods 
The present study was a comparative, applied research. Participants consisted of 

twenty aggressive children aged 4 to 6 years selected by purposive sampling 

method. They were randomly divided into experimental group (n=10) and control 

group (n=10). The research tools included Connor’s neuropsychological test, 

Aggression Questionnaire in preschool children, and Spence children’s anxiety 

scale for parents. The protocol was carried out for sixteen weeks in two two-hour 

sessions each week. A training protocol for working with horses consisting of 

about 30 tasks with different behavioral goals was considered for these people. 

The first stage of tasks was related to touch: the child touches, brushes and hugs 

the animal to know the horse and the body language of the horse and how to 

approach and tie and take the horse out of the box, as well as getting to know the 

equipment for treating the horse, getting to know the riding equipment such as the 

head of the mouth, saddle, tang, stirrup, etc., and the way to open and close the 

mentioned items on the horse. The second stage of tasks was related to movement: 

obedience of the animal to the participant, walking alongside each other, how to 

ride, sitting on the horse, cooling and drying the horse after riding and returning 

to the box. The third stage emphasizes the movement of the animal alone: taking 

the front hand, the way the legs are placed, the position of the foot in the stirrup 

and the movement command, controlling the horse from the walk to the beginning 
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of the trot. The fourth stage aimed at making trust: riding and dismounting, 

hugging the animal and calming it down, sitting on the horse with closed eyes, 

lying on the animal's back and being in a state of relaxation, and the fifth stage is 

activities related to concentration, such as: throwing a ball from top of the horse 

into the basket, throwing the ring to the bar and imitating and passing the obstacles 

together (protocol taken from 8 and 9). After the intervention, two groups were 

compared using analysis of covariance.  
 

Findings 
The Shapiro-Wilk test was used to evaluate the normality of the data distribution, 

which showed that all variables had a normal distribution (P > 0.05). To measure 

the homogeneity of variances, Lune's test was also used, showing that the 

assumption of homogeneity of variances is valid (P > 0.05). Moreover, in the 

present study, the homogeneity of the regression slope was examined. The results 

showed that the homogeneity of the regression slope of the pre-test and post-test 

of the psychological indices in the two experimental and control groups was not 

significant. Therefore, it can be concluded that the pre-test and post-test regression 

slopes are equal in the experimental and control groups. That is, the regression 

lines are parallel. Thus, the results indicated that the basic assumptions for the 

analysis of covariance test are met . The findings showed that the values of the F 

statistic in the studied indices in the pre-test stage are significant at the level of 

less than 0.05 and the size of the effects related to it is also significant, that is, the 

pre-test scores have a significant effect on the post-test scores. Therefore, by 

controlling the effect of the pre-test, the present study’s findings showed that there 

is a significant difference in the effect of horse therapy interventions between the 

two groups of horse therapy and control in psychological indices in the post-test 

after removing the effect of the pre-test (P=0.001). The calculated values in the 

study revealed that the size of the calculated effects is large and significant, 

indicating the effectiveness of horse therapy interventions on the studied 

indicators.  
 

Conclusion 
According to the findings of the present study, the use of horse therapy protocol 

is effective in improving the treatment of aggression and psychological factors 

associated with it, such as attention disorder and anxiety. Based on this finding, 

the participants’ level of attention also improved after the treatment period. The 

experimental nature and honest answers of the horse give the person the 

opportunity to create and review new behaviors. The use of horse as an element 

involved in the treatment also creates the opportunity for proper observation and 
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evaluation for the therapist. Finally, the horse responds directly to the stimuli and 

does not get involved in the interpretation of complex behavioral concepts, while 

the human therapist analyzes the behaviors. Horse therapists are working in 44 

countries of the world in a completely official way, and the therapeutic aspects of 

this method are developing rapidly, which creates the need and obligation for 

future research to reach the best and most effective pattern of practice and the 

extent of the durability of these effects.  
 

Keywords: Horse therapy, Aggression, Attention, Sensorimotor Function 
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 مقالة پژوهشی 

و عملکرد   شناختیروانهای درمانی بر شاخصتمرینی اسب ۀتأثیر یک دوره برنام

 1حرکتی در کودکان پرخاشگر -حسی
 

 3، زهرا جالیر 2، زهرا منصورجوزان1محمدمهدی امینی

 

 . استادیار دانشگاه آزاد مشهد )نویسنده مسئول( 1

  زی, تبرزی, دانشگاه تبری, دانشکده علوم وزش   ی, گروه رفتارحرکتیرفتار حرکت  یدکتر  یدانشجو .  2

, مشهد ی, دانشگاه آزاد اسالمی, دانشکده علوم انسانیبدن  تیگروه ترب. دانشجوی کارشناسی ارشد،  3
  

 21/06/1401تاریخ پذیرش:                                27/01/1401تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

و   شناختیروانهای  درمانی بر برخی شاخصتأثیر یک دوره برنامه تمرینی اسببررسی    با هدف پژوهش    این

پرخاشگر  -عملکرد حسی  کودکان  در  از حیث شیوه   پژوهش .انجام شدحرکتی  و  کاربردی  نوع  و علّ  ، از  ی 

به دو  شدند،  گیری هدفمند انتخاب  نمونه  ساله به شیوه ششتا  چهار  کودک پرخاشگر    بیست.  بودای  مقایسه

آزمون  پژوهش،  . ابزارهای  قرار گرفتندنفر    10در هر گروه    ی تصادفطور  گروه آزمایش و کنترل تقسیم شده و به

پیش،  کانرز   شناختی روان-بعص کودکان  در  پرخاشگری  کودک  دبستانی،  پرسشنامه  اضطراب  مقیاس 

پس   .انجام پذیرفت  همدت شانزده هفته و هر هفته دو جلسه دوساعتپروتکل بهبود.   اسسپنس برای والدین

دوره    ، یکپژوهش نشان دادهای  یافته  .ندشدمقایسه    واریانستحلیل ُکگروه با استفاده از آزمون  دو  از مداخله  

تمرینی   عملکرد حسی  شناختیروانهای  شاخصبر  درمانی  اسب برنامه  تحرکتی  -و  پرخاشگر  ثیر أکودکان 

 با همراه روانی  عوامل و پرخاشگری درمان روند بر بهبود  درمانیاسب پروتکل از استفاده  .(P<0.01)  شتدا

 دوره از نیز پس توجه سطح یافته،  این . برمبنای(P<0.05)  بود مؤثر اضطراب  و اختالل توجه از قبیل آن

 در پرخاشگری کاهش و توجه بهبود باعث تواندمی درمانیاسب ، رسدمی نظر به .داد نشان را بهبود یدرمان

بنابراینشود کودکان  درمانی هایمداخله سایر کنار در تمرینات این از درمانگرانروان ، شودمی توصیه ؛ 

 .کنند استفاده پرخاشگری کاهش بهبود توجه و برای کودکان

 . حرکتی- ، عملکرد حسی، پرخاشگری، توجه درمانیاسب :کلیدی واژگان
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 مقدمه 
شایع  1پرخاشگری از  مهمیکی  و  کودکان  آنترین مشکالت  ارجاع  علل  مراکزترین  به  و    ها  درمانی 

های هیجانی و طبیعی هر فرد در برابر ناکامی  ازآنجاکه پرخاشگری یکی از واکنش  (.1)  مشاوره است

توانند به  یابند که از طریق ابراز خشم میهای ناخوشایند است، کودکان خیلی زود درمیو موقعیت

بسیاری از مشکالت ارتباطی  موجب بروز  ،  شودافراطی  پرخاشگری  (. اگر  2)  های خود برسندخواسته 

آنچه توجه پژوهشگران را به رفتارهای پرخاشگرانه کودکان جلب  .  (3)  شودهای شخصیتی میلو اختال

ناپذیری مانند طردشدن از همساالن، دوری از خانواده بلندمدت، نامطلوب و جبران  هایکرده است، اثر

(. 4)  فردی، اخراج از مدرسه، بزهکاری، مشکالت روانی و جسمی استو دوستان، تضعیف روابط بین

اولیه زندگی،پرخاشگری در سال   ازجمله خودپنداره ضعیف را    یاریبس  شناختیروان مشکالت    های 

(، افسردگی،  1)  کنشی( عملکرد تحصیلی ضعیف، برانگیختگی و فزون6)   طرد از سوی همساالن(،  5)

بر  رفتار پرخاشگرانه عالوه  نشدندارد. مهار  به همراه(  7نفس پایین )اضطراب، احساس تنهایی و عزت

 سردرد میگرنی  ی،عروقو    یقلب  فردی، باعث ایجاد انواع مشکالت جسمی مانند بیماریمشکالت بین

و با رفتارهای ضداجتماعی در بزرگسالی، اختالف زناشویی و تغییر و    شود می(  9)  خم معدهز  و  (8)

 (.7)است ونی بعدی خانوادگی مرتبط دگرگ

پرخاشگری تح می  ازآنجاکه  هیجانأ تتتواند  کارآمد    های ثیر  تنظیم  کند،  بروز  زندگی  در  متعددی 

(. تنظیم  9)  فتارهای پرخاشگرانه مفید باشدرهای ناشی از  بسیاری از آسیبکاهش  تواند در  هیجان می

  هیجان بازتاب استفاده از چندین فرایند شناخت یا مهارت مواجهه عملکردی )مانند بازداری رفتاری،

جویی هیجان نظم(.  10)  و انطباق درست با محیط است  انعطاف در توجه( برای پاسخ درست به هیجان

های روانی به شمار  عاملی مهم در ایجاد اختالل  و ضعف در آن  داردر تحول بهنجار  نقشی محوری د

ند، بیشتر برابر رویدادهای روزمره نیست  در  های خودرود. افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجانمی

(  11)  دهند اضطراب را نشان می  سازی از قبیل افسردگی و های درونیاختالل  و  های تشخیصینشانه

های  اولین بازتاب  ،جویانهپذیری و رفتار مبارزهتحریک-خلق عصبانی   ، ایو سه نشانه نافرمانی مقابله

تنظیم هیجان12)  هستند  بدتنظیمی هیجان از طرفی  با دستاورد  (.  رشد کارآمد  های مثبت چون 

واسطه آن )دانسته یا مکانیسمی باشد که افراد بهتواند ( و می13) های اجتماعی همراه استصالحیت 

 (. 14) دهندنظر تغییر می مد سیدن به پیامد را برای ر خود هایندانسته( هیجان
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ای به پیشگیری فزاینده، توجه یابدطور طبیعی کاهش نمیاغلب بهرفتاری -ازآنجاکه مشکالت عاطفی

و درمان مشکالت  بهها  اختالل  و  است.  درمانمعطوف شده  برای کارگیری  حیوانات  به کمک   هایی 

ران های روانی دو( و آسیب15)  های هیجانی لضهای ذهنی، معمتنوعی ازجمله اختاللهای  اختالل

راهکارها و رویکردهای    ، درمان  ینداردن حیوانات در فراستفاده و درگیرکشود.  ( استفاده می16)  کودکی

(. به  17)  آوردیبه وجود م گرایانهغیرمنطقی و رفتارهای تخریب  عقاید  اب رویاروییای را برای گسترده

به  ،رسدنظر می از حیوانات  ارتبا  هاآن واسطه عالقه  استفاده  انجام میبه  انسان  با  ( که  18)  گیردط 

-ها و مشکالت روشتواند بر محدودیت درمانی می  وگومشاوره و گفتایگزینی مناسب برای  ج  عنوانبه

های سنتی برپایه ارتباط کالمی بنیان  (. بسیاری از درمان19)  پیروز شوده  های سنتی درمان و مشاور

 محدود توانایی  و کالمی ارتباط به تمایل نداشتن مانند مواقع مشکالتی  برخیکه در  اند  نهاده شده

   (.20) شود همراه درمان یندافر و برقراری ارتباط در ناکامی با  تواندمی اعتماد، دنبو یا تکلم در

 مانند اسب از روش این که در است روانیهای  اختالل برای درمانی هایشیوه از یکی درمانی اسب 

 هایتوانایی و کیفیت معالجه، روند در اسب واردکردن  .شودمی استفاده درمانیروان  برای ابزاری

 ؛(19)  دردسترس نیست عادی هایدرمان از طریق که کندمی ارائه درمانگر برای به فردی را  منحصر

درگیر  یندافر  در تغییر عامل عنوانبه  اسب ،اساس این بر  یادگیری و رشد به و شودمی معالجه 

 فیزیکی و و هیجانی آرامش سبب درمان فضای در  اسب  وجود همچنین .شودمیمنجر  شوندهدرمان

 فراهم درمانگر توسط مفاهیم گاهی  این که شودمی نفساعتمادبه و  اعتماد رشد باعث آن دنبالبه

 موجودی  عنوانبه آن زیاد بسیار توانایی کرد،   ذکر توانمی درباره اسب که دیگری نکته (.21)  شودنمی

 پاسخ بیمار حاالت غیرهوشیارانه و بدن زبان به تریکامل بسیار شکلبه  که است یافتهغریزه توسعه با

  درمانی  اسب ،هاپژوهش برطبق (.22)  آید نمی به وجود انسان  درمانگر  توسط بازخوردها این و  دهدمی

 رفتار از  را  گیریجهت و بدون سالم بازخورد بتواند که دهدمی اجازه فرد  به و است  عملی ای تجربه

 و هاهمشاهد برمبنای (.21)  شود خود هیجانی بهبود وضعیت و رشد موجب و کند دریافت خویش

 آگاهی و خودکارآمدی و نفساحساس عزت بهبود اسب، با درمانی هایروش از استفاده  ،هاپژوهش

  و   بر افزایش رفاه   درمانیاسب ثیرات مثبت  أ همچنین ت  .دارد فرد به دنبال در را اطراف محیط درقبال

 (.  22) های حرکتی دیده شده استبهبود انگیزه برای انجام فعالیت

اینکه حیوانات روانی  کتابدر    لوینسون از  مثال  با محوریت حیوانات خانگی، چندین  علمی  درمانی 

های کودکان کمک کنند، ذکر کرد. بیانیه لوینسون بارها برای اجرای توانند در تقویت درمانچگونه می

طور فزاینده ای  این عمل به،  1960مانی ذکر شده است و از دهه  انات در مداخالت دراستفاده از حیو
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است شده  حیوانات(23)  رایج  کمک  به  مداخالت  امروزه   .1  (AAIs)  هدف و  مداخالت  محور 

حیوانات را در بهداشت، آموزش و خدمات انسانی )مانند مددکاری    عمدبهای هستند که  ساختاریافته

  کنندیا ترکیب می  دهندقرار مین  اجتماعی( با هدف دستاوردهای درمانی، آموزشی یا تفریحی در انسا

کمک ، آموزش به(AAT)  2کمک حیواناتهدرمان ب  بهمعموالً    مداخالت. با توجه به هدف مداخله،  (24)

به (AAE)  3حیوانات  فعالیت  حیوانات و  تیم  می  بندیطبقه (AAA)  4کمک  یک  توسط  و  شوند 

 5کمک اسبمداخالت بهدر این چارچوب عظیم،   (.25)  شوندو مدیریت می  بندیای ساختارچندرشته 

(EAIs)  بسیار محبوب و جدید نامزد شده است   یروش  عنوانبه  تازگی بهنوظهور است که    ایزمینه 

(26.) EAIs تنوع گستردهتحمای  یاصطالح است که شامل  از روشکننده  رویکردای  و  برای  ها  ها 

  7؛ آموزش با کمک اسب(EAT) 6کمک اسبا  )درمان ب  ستاهانسان از طریق مشارکت اسببهبود رفاه  

(EAE)8؛ فعالیت با کمک اسب  (EAA).)  با توجه به نیازهای افراد، در طیف    کمک اسبمداخالت به

از تنظیمات قابلگسترده از م  بر این اساس( و  27)  استفاده استای  سسات در سراسر ؤدر بسیاری 

های درمانی اغلب در برنامه (EATs) های با کمک اسبطور خاص، درمانشود. بهجهان استفاده می

(. اگرچه هنوز اثربخشی 28-30)   شوندمی  گنجاندهذهنی و جسمی  توانی  سنتی برای افراد دارای نا

اثبات نشدهبه  این مداخالت کنند که مزایای اجتماعی،  است، برخی نویسندگان ادعا می   طور کامل 

می  جسمانیعاطفی،   تجربه  را  اسب  با  درمان  که  بیمارانی  از  دسته  چندین  برای  آموزشی  ،  کنندو 

های مختلف عملکردی را ها حوزه EAI،رسدمثال، به نظر میعنوان به  ؛(31-36)  مشاهده شده است

ناتوانی یا بدونبرای کنترل  با  اجتماعی  و  واقعی سوارکاری   های عاطفی، شناختی، حرکتی  فعالیت 

  کمک اسبدرمان به  شناختیرواناثرات مثبت    بررسیدر  . کندال و همکاران  (37) کنندتحریک می

  درمانی اسبمداخالت  .  (38)  دهدمیرا افزایش  در بیماران  زمینه مثبت عاطفی    EATاند که  بیان کرده

در نظر    ابزار درمانیهای ارتباطی و اعتماد اجتماعی،  نفس، مهارتنفس و اعتمادبهبه عزت  در رسیدگی

)مانند صداسازی یا    های ناخواستهها با استفاده از سیگنالها و اسب(. انسان39،  40)  شوندگرفته می

جست با  همچنین  و  چهره  بهجوی  وحاالت  دلبستگی(  و  مهارتتماس  ارتباط تدریج  برقراری  های 

 
1. Animal Assisted Interventions 

2. Animal Assisted Therapy 

3. Animal Assisted Education 

4. Animal Assisted Activity 

5. Equine Assisted Interventions 

6. Equine Assisted Therapy 

7. Equine Assisted Education 

8. Equine Assisted Activity 
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نوعی میانجی یا واسطه اجتماعی    عنوانبهها  اسب  ،درواقع  کنند. می  های عاطفی متقابل را تقویتحالت

به تغییرات رفتاری و فیزیولوژیک   وشوند  پلی برای بهبود ارتباط انسان با اطراف استفاده می  عنوانبهو  

 بردرازمدت  در  عاطفی    از طریق مشارکتها  . رابطه انسان با اسب (41-43)  دنشومیمنجر  ملموس  

حرکتی   بیشتر   ؛( 41،  44)  است  ثیرگذار أ تعاطفی  -اجتماعی   تعامل و  هماهنگی  دلیل،  همین  به 

  .مداخالت متضمن تعامل فیزیکی با حیوانات است

ای که در آن یعنی دنباله  اصطالحات »تعامل«که چارچوب نظری در زمینه  بود  هیندل اولین فردی  

تواند مثبت یا منفی باشد( و »رابطه«  دهند )که مییکدیگر نشان می  درقبالافراد رفتارهای متقابلی را  

برخی   (. درنهایت، راسو44،  45)تصور کرد   سری تعامالت در طول زمان است،که متضمن وقوع یک

  اند؛ یافته انسان و حیوان ضروری معیارهای خاص را فهرست کرد که برای ترسیم پیوند کامالً توسعه

متقابل   تعامل  برخوردهامانند  تداوم  ویژگیبااین  (؛ 46)  و  مانند    شناختیروانهای  حال،  انسان 

تواند بر تعامل  های شخصیتی، همدلی با حیوانات و مردم، درک انسان از درد در حیوانات نیز میویژگی

له کنترل پرخاشگری تأثیر درنتیجه بر کنترل هیجان و عملکردهای شناختی انسان ازجم  ؛تأثیر بگذارد

های اساسی  کنترل هیجان و پرخاشگری براساس مکانیسم ،رسدبه نظر میرو ؛ ازاین(47، 48) دبگذار

 است. یعنی تعامل متقابل و درگیری عاطفی

گیرد که با هرکدام از این  کودک یاد می  ،رفتندر حین حرکات ریتیمیک و تکراری اسب در هنگام راه

بیند که حرکات جبرانی را انجام دهد تا بتواند  همچنین آموزش می   .حرکات همراه و هماهنگ شود

مرکز ثقل خود را کنترل کند و تعادلش را روی اسب نگه دارد. تمرین و تجربه باعث بهبود سیستم  

های پویا و کنترل حرکتی و  سیستم  نظریهنزدیک با    یشود که این دیدگاه ارتباطعصبی مرکزی می

چراکه    ؛فعال در حین انجام فعالیت است  یبیمار فرد  ،در این مداخله.  (49)  یکپارچگی حسی دارد

رای ها و حرکات تطابقی را بپاسخ  بنابراین  ؛دادن به تغییرات محیطی استطور مداوم در حال پاسخبه

تعادل   حفظ  و  تنه  میکنترل  مطالعات،  (.  50)  کند ارائه  نتایج  باعث  می  درمانی اسببراساس  تواند 

و   کنترل سر  و  (53)، کنترل تنه در راستای وسط بدن  (52)  ، حرکات درشت(51)  گی افزایش هماهن

 شود.   (54) هماهنگی 

،  56) اوتیسم طیف اختالل ویژهبه و  بر کودکان اغلب زمینه، این درها  پژوهش بیشترد، رسمی به نظر

 شکل  (59)  حادثه از پس سندرم ( و58)  مغزی فلج (،57)  فعالی بیش و توجه نقصاختالل   (،55

 نشده است. سازییکسان مطالعات این در بیماری عالئم شدت گاهی و حتی گرفته

بررسی به  توجه  پژوهش  ها با  دارویی طیف گستردهو مطالعه  مطالعات  پیشین،  و های  از کنترل  ای 

این   ؛دهد حرکتی کودکان پرخاشگر را پوشش می-ادراکی و عملکرد  شناختیروانهای درمان شاخص
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های درمان جایگزین اعم از  ها و گزینه ثر آن ؤهای غیردارویی و کارکرد مثیر روش أ درحالی است که ت

  وجود ندارد  هیچ مطالعه داخلی  کنونکه تاطوری به  ؛ استنشده  تمرین با اسب این کودکان، بررسی  

ن پرخاشگر را حرکتی کودکا-ادراکیو عملکرد    شناختیروانهای  که اثرات تمرین با اسب بر شاخص

انجام چنین پژوهش هایی ضروری   ،.  با توجه به گستردگی موضوع در شهر مشهددباش  کردهبررسی  

اشاره شد،آن  از  رخیببه   که پژوهشی و نظری پشتوانه برمبنای  رسد.به نظر می  بیشتر تمرکز ها 

بر هایپژوهش  دبستانی کودکان جامعه در و بود بیمار و اختاللبا  و   بزرگساالن جامعه پیشین 

 پرخاشگری در کودکان، فراگیربودن وجود  با.  است گرفته صورت نارسایی احتماالً و معدود هایپژوهش

 محدودیت به با توجه ،اساس این بر ؛اثرگذار باشد  متغیرها این بر تواند می نیز فرهنگی - قومی عوامل

 بر   درمانی  اسب درمانی پروتکل اثربخشی تعیین هدف با  حاضر زمینه، پژوهش این در موجود منابع

 .شد انجام متوسط پرخاشگری سطح  دارای کنندگانشرکت  طیف

 

 پژوهش روش
 بیست است.    تجربینیمهحاضر از نوع کاربردی و از حیث شیوه    پژوهشها،  با توجه به هدف و فرضیه

والدین برمبنای پرخاشگری انتخاب شدند  ساله در ابتدا با نظر معلمان و  چهار تا ششکودک پرخاشگر  

شدن این مشکل در کودکان، به پژوهش وارد  و سپس بعد از تکمیل پرسشنامه پرخاشگری و مشخص 

شیوه  و  شده انتخاب شدندنمونه  به  کنترل   گانکنندشرکت  .گیری هدفمند  و  آزمایش  گروه  دو  به 

کنندگان  هریک از شرکت  گفتنی است، .  تندقرار گرفنفر    10در هر گروه    ی تصادف  طورو به  ند تقسیم شد

خود را به حفظ تمامی    پژوهشگرانهمچنین    را تکمیل کردند.شرکت در پژوهش    براینامه  فرم رضایت

افراد   این  انتخاب و گروه .دانستندمتعهد  اطالعات مربوط به  از  حل اها در مرها، آنبندی نمونهپس 

 ارزیابی شدند. آزمون با ابزارهای زیر آزمون و پسپیش

آزمون  (  2004): کانرز  کانرز  شناختیروان آزمون عصب- ارزیابی مهارت  رااین  منظور  های عصب  به 

فعالیت  شناختیروان  حافظه،  توجه،  بینایی-یهای حسازجمله  پردازش  و  چهار  -حرکتی  در  فضایی 

این (  1390)سال ساخت. جدیدی و همکاران    12تا    5نشده تا شدید( برای کودکان  طیف )مشاهده

و ضریب   90/0تا    75/0ای از  پرسشنامه را ترجمه و هنجاریابی کردند. ضرایب پایایی درونی با دامنه 

فاصله   هفته  با هشت  بازآزمایی  اعتبار سازهشدگزارش  90/0تا    60/0پایایی  فرم.  با  های  کانرز  های 

ا بررسی آماری توانایی پرسشنامه ها بآمده و اعتبار افتراقی آندستههای تحلیل عوامل باستفاده روش

 یید أ های بالینی قوی تعادی و دیگر گروه افراد  از    فعالی/نقص توجهاختالل بیش  به  در تمایز افراد مبتال
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( روایی سازه این ابزار را مناسب ارزیابی کرده و پایایی این ابزار را به 1390همکاران )  جدیدی و.  شد

 ند. گزارش کرد 72/0برابر با  روش کرونباخ

و هدف آن سنجش   ؤال داردس  43این پرسشنامه    :دبستانیپرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش-

تهاجمی، پرخاشگری -دبستانی از ابعاد مختلف )پرخاشگری کالمیمیزان پرخاشگری در کودکان پیش

رابطه -فیزیکی پرخاشگری  وتهاجمی،  تکانشی(    ای  نمرهاستخشم  شیوه  براساس  .  آن   طیف دهی 

( روایی 1387. در پژوهش احدی و همکاران )داردبعد    چهارای است. این پرسشنامه  گزینهلیکرت پنج 

دست  ه  ب  98/0میزان آن برای کل پرسشنامه برابر با  بررسی شد و    و پایایی این پرسشنامه آزمایش

 بود.مد که حاکی از پایایی خوب پرسشنامه آ

والدی- برای  اسپنس )(SCAS-P)   نمقیاس اضطراب کودک اسسپنس  پرسش(  1999:  را  این  نامه 

های این مقیاس تا حد  های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخت. گویهبرای ارزیابی نشانه

ازآنجاکه این مقیاس    . بندی شده استفرمول (SCAS) مقیاس اضطراب کودک اسپنسبا  ممکن مطابق  

)مثل   هایی که به حاالت درونی اشاره دارند برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه  ،خودگزارشی است

  برای والدین بازنویسی شده است   شدنیصورت رفتارهای مشاهدهبه(  «ترسممن می؛ »ی چهارمگویه

 در مقیاس لیکرت   هاال ؤکه س  داردگویه    38(. این مقیاس  کند)فرزند من از احساس ترس شکایت می

این پرسشنامه (.  2003  ،و همکاران  )ناتا   شودگاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه( پاسخ داده می  )هرگز،

با مطابق  را  اختالالت   DSM-IV اضطراب  تقسیم جداگانهبه  میای  پرسشنامه شش بندی  این  کند. 

گذاری )همیشه( نمره  3    )هرگز( تا  صفرها از  گذاری این مقیاس پاسخبرای نمره   که  داردزیرمقیاس  

عالوه  صفر نمره    کمترینو    114نمره    بیشترینکه  طوریبه  ؛شوندمی زیرمقیاساست.  این   ،هابر 

کاربرد است. این پرسشنامه قابل  که  صورت کلی استاضطراب بهکه معرف  دارد  نامه نمره کل  پرسش

کلی   (. در این پژوهش از نمره2003)ناتا و همکاران ،  رودمی کاره سال ب  17تا  سهبرای دامنه سنی 

 .شاخصی برای سنجش اضطراب کودک استفاده شده است عنوانبهمقیاس 

دیده بالغ از نژادهای متفاوت با اندازه مالً تعلیمبرای انجام این پژوهش از دوازده اسب کا  :روش اجرا

  .شده در دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شدمتوسط و با ساختار نگهداری و سالمتی کامالً مراقبت

و انجمن رشد   درمانیاسب ای  استاندارد شامل انجمن حرفه  درمانی  اسبدو روش  ،  براساس مطالعات

به کار می با کمک اسب در دنیا  یادگیری  به ویژگی.  رود و  انجمن رشد و با توجه  های خاص مدل 

شناس همراه با  هایی مانند استفاده از یک روانکارگیری پروتکلیادگیری با کمک اسب، از قبیل به

الگوهای انفرادی درمان،    سوارکاری و همچنین استفاده از  دهنده اسب و استفاده محدودتر ازیک تمرین

هفته و هر    16مدت  پروتکل به الگوی استاندارد درمان در این پژوهش انتخاب شد.  عنوانبهاین الگو  

http://papersfile.blog.ir/
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پذیرفت  ههفته دو جلسه دوساعت اسب  .انجام  با  کار  تمرینی  از حدود    پروتکل  تکلیف   30متشکل 

ثر با ؤبعد از برقراری ارتباط مکه    دمتعدد با اهداف متفاوت رفتاری برای این افراد در نظر گرفته ش

شد:  مربی انجام  مراحل  اول  این  برستکالیف    ،مرحله  لمس،  با  کودک  لمس:  با  و  مرتبط  کشیدن 

آوردن اسب از باکس  شدن و مقیدکردن و بیرونو نحوه نزدیک  آنکردن حیوان با اسب و زبان بدن  بغل

آشنایی با یراق سوارکاری مثل   و نیز  همچنین آشنایی با وسایل تیمار و تیمارکردن اسب  آشنا شد و 

صورت    کردن وسایل مذکور بر روی اسببسته  و  باز  نحوه  و  …گی دهنه و زین و تنگ و رکاب و  لهک

  یکدیگر،زدن کنار  کننده، قدماطاعت حیوان از شرکت  :تکالیف مربوط به حرکت  ،مرحله دوم  گرفت؛

؛  د از سواری و برگرداندن به باکسکردن اسب بعروی اسب، خنک و خشک   نسوارشدن، نشست  نحوه

گرفتن دست جلو، نحوه قرار گرفتن پاها، محل استقرار    : تنهاییکید بر حرکت حیوان بهأت  ،مرحله سوم

:  هدف اعتمادسازیمرحله چهارم با    ؛ترل اسب از قدم تا اوایل یورتمهپا در رکاب و فرمان حرکت، کن

سازی، نشستن روی اسب با چشمان بسته، درازکشیدن آرام   کردن حیوان وپیاده شدن، بغل  سوار و

پرتاب  ازجمله    های مرتبط با تمرکزفعالیت  ،مرحله پنجم  ؛قرارگرفتن  آرامحالت    روی پشت حیوان و در

،  61) بور از موانع با یکدیگر  سمت میله و تقلید و ع ، پرتاب حلقه بهتوپ از باالی اسب به داخل سبد

60 .) 
 

 نتایج 
و عملکرد    شناختیروانشاخص های  بر  درمانی  اسبدوره برنامه تمرینی    منظور بررسی اثربخشیبه

پرخاشگرحرکتی  -حسی تحلیل    کودکان  روش  تحلیل کُواریانس  از  آزمون  از  استفاده  شد.  استفاده 

بودن نمرات متغیر وابسته  قبیل طبیعیازهای اساسی  مفروضهکردن برخی از  مستلزم رعایت کُواریانس  

ها  بودن توزیع داده. برای ارزیابی طبیعیاستو کنترل، همگنی واریانس و همگنی خطوط رگرسیون  

  شتندنظر توزیع طبیعی دامدهمه متغیرهای    ،نشان داد   ها ویلک استفاده شد که یافته-از آزمون شاپیرو

(P>0.05)  .  فرض همگنی  د،  نشان دانتایج  ها از آزمون لون استفاده شد و  همگنی واریانسبرای سنجش

  ،که نتایج نشان داد شد  همگنی شیب رگرسیون بررسی  همچنین  .  (P>0.05)  بودها برقرار  واریانس

در دو گروه آزمایش و    شناختیروانهای  آزمون شاخصآزمون و پسهمسانی شیب رگرسیون پیش

معن ناکنترل  می؛  (P>0.05) بوددار  رگرسیون  بنابراین  شیب  که  گرفت  نتیجه  و پیشتوان  آزمون 

ها  رو یافتهازاین   بود؛یعنی خطوط رگرسیون موازی    بود؛آزمایش و کنترل برابر  های  در گروهآزمون  پس

 بنابراین برای ارزیابی اثربخشی  بود؛برقرار  کُواریانس  های اساسی برای آزمون تحلیل  مفروضه  ، نشان داد
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تمرینی   برنامه  حسی  شناختیروانهای  شاخصبر    درمانی اسبدوره  عملکرد  کودکان حرکتی  -و 

 (.شماره یک)جدول  استفاده شد کُواریانس از روش تحلیل  پرخاشگر

 

حرکتی با کنترل اثر  -و عملکرد حسی  شناختی روانهای شاخص -واریانسخالصه نتایج تحلیل کُ  -1جدول 

 آزمون پیش

 منبع شاخص 
مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
آماره  

F 

 مقدار

 ی دارامعن

اندازه  

 اثر

 اضطراب 

آزمون پیش  223/35 1 223/35 213/8 025/0 21/0 

عضویت  

 گروهی
752/80 1 752/80 205/16 001/0 581/0 

توجه  

 انتخابی 

آزمون پیش  840/40 1 840/40 628/9 01/0 24/0 

عضویت  

 گروهی
752/69 1 752/69 180/12 001/0 434/0 

 توجه پایدار 

آزمون پیش  540/58 1 540/58 064/10 030/0 18/0 

عضویت  

 گروهی
940/101 1 940/101 620/15 001/0 491/0 

جایی  هجاب

 توجه 

آزمون پیش  120/70 1 120/70 690/7 01/0 204/0 

عضویت  

 گروهی
320/128 1 320/128 695/10 001/0 384/0 

توجه  

 شده تقسیم 

آزمون پیش  418/47 1 418/47 940/6 035/0 180/0 

عضویت  

 گروهی
308/99 1 308/99 581/10 001/0 390/0 

ظرفیت  

 توجه 

آزمون پیش  947/26 1 947/26 480/9 01/0 22/0 

عضویت  

 گروهی
639/72 1 639/72 620/12 001/0 434/0 

 پرخاشگری 

آزمون پیش  185/68 1 185/68 395/11 01/0 26/0 

عضویت  

 گروهی
096/120 1 096/120 180/19 001/0 612/0 
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آزمون در  در مرحله پیش  شدههای مطالعهدر شاخص  Fدهد، مقادیر آماره  نشان می  شماره یک جدول  

یعنی نمرات   ؛توجه استدرخور  ر است و اندازه اثرهای مرتبط با آن نیز  ادامعن  05/0سطح کمتر از  

تپیش معنأ آزمون  پساثیر  نمرات  بر  دارداری  پیشازاین   د؛آزمون  اثر  کنترل  با  یافتهرو  های  آزمون 

داد  پژوهش های و کنترل در شاخص  درمانیاسببین دو گروه  درمانی  اسب تأثیر مداخالت    ،نشان 

پس  شناختیروان  پیشدر  اثر  حذف  از  بعد  داردآزمون  وجود  معناداری  تفاوت  (.  P=0.001)  آزمون 

درخور شده بزرگ و  اندازه اثرهای محاسبه  ،دهد نشان میشماره یک  شده در جدول  مقادیر محاسبه

 است. شده مطالعههای بر شاخصدرمانی اسبدهنده اثربخشی مداخالت نشان وتوجه است 

 

 گیرینتیجه  بحث و
 پرخاشگری درمان روند بر بهبود درمانی  اسب  پروتکل از استفاده حاضر، پژوهش هاییافته به با توجه

 سطح یافته، این است. برمبنای مؤثر اضطراب و اختالل توجه از قبیل آن با همراه روانی عوامل و

 .دهدمی نشان را بهبود درمان دوره از نیز پس توجه

در    ، مثال  رایب  ؛کنند های جایگزین را پیشنهاد میدرمانی روش مداخالت سایر کنار در درمانگرانروان 

 کاهش و  هیجانی تنظیم بهبود باعث تواندمی کافی و توکلی نشان داده شد که یوگادرمانی  پژوهش 

 بهبود مسئله، حل توانایی افزایشباعث   ی درماناسب  (. 62)  شود دبستان کودکان در پرخاشگری

  شودمی جدید هایموقعیت در موفقیت و پذیریمسئولیت بهبود حس شخصی، هایهیجان  از شناخت

-متفاوت شکلبه را فضاهای جدید و محیط تا دهدمی اجازه کنندگانشرکت به اسب از استفاده  (.63)

 جلب درمانیاسب فرایند در که ایویژه بسیار از نکات (.64)  کنند ادراک گذشته با در مقایسه ریت

 جثه  با وسیله موجودیبه فرد رفتاری الگوهای از بالفاصله دیداری بازنمایی  شدنکند، فراهممی توجه

توجه می او جسمانی قدرت و بزرگ جثه که است بزرگ  سوی از  را بیشتری احترام و تواند 

-آموزش می کنندهشرکت به فعاالنه و آرام صورت به هاواکنش این   (.65)  کند دریافت کنندهشرکت

 اطراف در دلخواه تغییرات تواند سببمی  چگونه و کندمی ایجاد را هاییبازتاب چه او رفتار که دنهد

 هوششتن  دا با  که شودمی گرفته نظر در ایآینه درمان یندادر فر اسب ، عالوه بر این(.  66)  شود خود

 ایجاد شخص  را برای ایصادقانه فوری بازخوردهای قضاوت و سوگیری بدون ،زیاد هیجانی بسیار

   .(67)  دهدمی پاسخ مناسبی بسیار شکلبه خود بهبود برای فرد رفتار تغییرات به و کندمی

 دچار نوعیبه  افراد از بسیاری که  ارتباط است برقراری در دشواری مهم، بسیار اختالالت از یکی

به سالمت با مرتبط  مشکالت پرخاشگری و افسردگی ویژهروان،  و   هستند؛ درگیر آن با اضطراب 

 (.68)  باشندداشته   دیگر انسان با ارتباط در منفی ایتجربه یا  ناکامی این اشخاص اگر خصوصبه
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 که دارد انسان با ارتباط برقراری به زیادی بسیار تمایل اجتماعی بسیار موجودی عنوانبه  اسب

 درمانکنندۀ  دریافت فرد برای  تأثیرگذار و سازنده کامالً برقراری ارتباطی یندافر بهبود سبب تواندمی

 ترتیب موفقیت سواری درمانی بهسب شرکت در ا  شناختیروان پژوهشی در تحلیل عوامل   (.67)  شود

(  065/0)  نفس(، اعتمادبه117/0)   هدف (، آگاهی  206/0)  (، تمرکز248/0)  (، تنظیم هیجانی 302/0)

 (. 69) ( را گزارش داده است062/0) و اضطراب

)مانند ضربان قلب یا سطح    ها های فیزیولوژیک آن مان فعالیتزبررسی تعامل اسب و انسان با ثبت هم

ها  (. هماهنگی بین آزمودنی70،  71)  است  شدههای گذشته استفاده  طور گسترده در دههها( بههورمون 

زیرا تعامل اجتماعی و پردازش اطالعات   ؛گیردتأثیر ماهیت وابستگی برخورد قرار میطور مثبت تحت به

های بدن و حاالت  مثال، زمانی که حالت برای ،شودهیل مکانیسم تجسم پیشنهاد میعاطفی برای تس

(.  72،  73)  کنند اطالعات اجتماعی بازی میپردازش  صورت ناشی از تعامل اجتماعی نقش اصلی را در  

توجهی بر برانگیختگی عاطفی هر دو    درخورطور  جاکه رابطه مستقیم انسان و اسب ممکن است بهازآن

تدریج در این  تأثیر بگذارد، متغیرهای فیزیولوژیک به   نیز  ها فرد تأثیر بگذارد و درنتیجه بر رفتارهای آن

ا وضعیت عاطفی  برای ارزیابی سطح استرس ی  ،راحتی دردسترسبه  یمنابع  عنوانبهمطالعاتی    ۀزمین

های  نشان داده شده است که فعالیت  تازگیبه(. عالوه بر این،  74)  اند انسان و حیوانات گنجانده شده

فعالیت با  اسب  انسان همفیزیولوژیک  داردهای  می  ؛پوشانی  رخ  تعامل  این  که  زمانی  این  تا  و  دهد 

(. با توجه به درگیری  75)  تر« شودشود که تعامل »صمیمیمی  ای هماهنگطور فزایندههمگرایی به

روش  و  برجسته  بهعاطفی  استانداردی که مداخالت  را مشخص میهای     EAIsکند،کمک حیوانات 

-79)  کندجذاب برای آزمایش رویکردهای جدید برای مطالعه تعامل انسان و حیوان ارائه می  یمحیط

خاراندنبه  .(76 و  نوازش  نشانگر  صورتبه  طور خاص،  انسان، فعال  در  را  ترس  و  قلب  های ضربان 

های ناآشنا  ها و سگها و اسبحتی اگر توسط انسان  ؛دهد ( کاهش می81)  ها( و سگ80)  هااسب

انفعاال   .انجام شود و  انسانبرخالف فعل  انسان-ت  یا  انسان- سگ  اسبگربه،  و  از  ها  باالیی  ها سطح 

را   بدن  به  بدن  تعامل  هنگامتماس  در  می  درگیرشدن  فعالیتبه  ؛(82)  کنندتجربه  در  های  ویژه 

همدلی  »نوعی  به  ؛کندای است که ارتباط غیرکالمی انسان و اسب از آن رشد میسوارکاری، بدن پایه

عاطفی   (.83)  است  کردهتعریف    شاپیروطورکه  همان  1« جنبشی ارتباط  دیگر،  سوی  دلیل  به از 

یند پیوند بین اپیچیده برای تنظیم احساسات خود روی احساسات دیگران، فر  ی مکانیسمشدن  فعال

های عاطفی خود و  بینی واکنشهای عاطفی ممکن است به پیشکند. درک پویاییافراد را تقویت می

 
1. Kinesthetic Empathy 



1401، پاییز 49، شماره 14رفتار حرکتی، دوره                                                                                         154

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

در انسان، این   (.84)  در طول برخورد پرتنش کمک کند  ثر احساساتؤدیگران و درنتیجه مدیریت م

)حالتتجربیات   فیزیولوژیک  و  رفتاری  عصبی،  تغییرات  با  فعالذهنی  چهره،  فرهای  یندهای اشدن 

گیری شود. در این دیدگاه،  طور عینی اندازهتواند بهاست که میهمراه  ی، تغییرات ضربان قلب(  عصب

تا ترس   تواند از اطمینانبرخورد، رابطه انسان و حیوان می  شده )مثبت/منفی(بسته به ظرفیت درک 

بت یا منفی القاشده  احساسات مث  وشود  یندهای مختلف مغزی میاشدن فرمتغیر باشد که شامل فعال

شناخت   در  1توسین در انسان بر اکسی  درمانیاسبادعا کرد که  فیلیپس    (.85،  86)  کندرا تقویت می

ها با لذت در  در خواستن و ارتباط صریح آن  2و وازوپرسینهای واکنشی  اجتماعی، اضطراب و رفتار

استأ تانسان   اسب  (.87)  ثیرگذار  نظافت  انسانهمچنین  توسط  قلب  موج ها  ضربان  کاهش  ب 

که این طوریبه؛  (88)  ب استبخش ارتباط با اساثر آرامش  شود که نشانه آرامش و کننده مینظافت

نزدیکی، رشد عصبی زیستی سالم از طریق لمس و    یمی برای ارتقاسمکانی  عنوانبهتواند  ارتباط می

در این دیدگاه، کیفیت رابطه  دهنده )باال مثبت( در انسان استفاده شود.برانگیختن احساسات پاداش

پیدا می انطباقی    شود: ظرفیتاحساسات با دو بعد مشخص می (. 89،  90)  کند در یک گروه ارزش 

یا   یا حیوان انجام می)مثبت  برانگیختگی. سیگنالی که توسط یک فرد  تواند هم  می  ،شودمنفی( و 

سطح برانگیختگی یکسانی )یعنی سرایت برانگیختگی عاطفی( و هم ظرفیت )یعنی سرایت ظرفیت 

  توانند حاالت رفتاری متعادلا میه اسب  ،نتایج این پژوهش نشان داد  .عاطفی( را در گیرنده القا کند

 ندانبرانگیز  شدهدر افراد آزمایش  )سطح برانگیختگی پایین( را  یت مثبت( و کاهش ضربان قلب)ظرف

(85.) 

کند که تماس با حیوانات  شواهدی را تأیید می  ی گستردهادبیاتحاضر،  مطالعه  های  ن یافته یدر تبی

ای را های رابطه دهد، مهارتدهد، رفتار اجتماعی را در انسان افزایش میاسترس روانی را کاهش می

و درنهایت دلبستگی مثبت و  دادهمنفی ازجمله خشم را افزایش   هایبخشد، کنترل هیجانبهبود می

تاب میتوانایی  ارتقا  را  همکاران31،  91)  دهد آوری  و  بیتز  که    (.  کردند  پیشنهاد  جامع  بررسی  در 

و  مالکیت حیوان خانگی  مثبت  روانی  و  فیزیولوژیک  پیامدهای  زیربنای  ،  هاAAI  مکانیسم مشترک 

توسینرژیکفعال اکسی  بر هورمونبه OTS است. (OTS)  شدن سیستم  مثبت  مثال،    برای)  هاطور 

عصبیدهنده انتقال  ،کورتیزول(   اپی  های  و دوپامین( )مانند  نفرین  نوراپی  و سیستم عصبی    نفرین، 

و اضطراب را ، خشم  گذارد و فشارخون، ضربان قلب و تغییرات ضربان قلب، ترسخودمختار تأثیر می

زیرا مردم    ؛ از معانی ذهنی مختلف هستند  سرشار(. عالوه بر این، حیوانات اغلب  92)  دهد کاهش می

 
1. Oxytocin 

2. Vasopressin 
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ها سخت است و احتماالً سرکوب  نکنند که بیان آا احساساتی استفاده میسم عواطف یها برای تجاز آن 

 .(93) شوندمی

های مغزی اسب و انسان با افزایش فعل و  نقشه،  ( نشان داد95)  ( و حاالت چهره94)  بررسی حرکات

های سیگنالتدریج با  به (EEG)  های الکتروانسفالوگرافی انسانالو سیگن  شود میتر  الت هماهنگانفعا

و نشستن    )نظافت اسب  تعامل فعال  و  کردن اسب()نوازش  نگام ایستادن نزدیک اسب، تماس ه  سبا

می مطابقت  آن(  مطالعه94،  95)  کنند روی  در   . تحریک   ای(  بررسی  با  همکاران  و  الناتا  اخیر، 

)از طریق بوهای بدن    شوندشرایط عاطفی خاص تولید می  درهای شیمیایی انسانی که درواقع  سیگنال

دهنده تحریک عاطفی و پارامترهای فیزیولوژیک قبل و بعد از ارتباط با اسب نشان  دریافتند که  انسان(

 (.  96، 97) است خاصی

اف احساسات  با  تشخیص  مطابق  خود  عاطفی  وضعیت  دقیق  تنظیم  برای  ظرفیت  ایجاد  و  دیگر  راد 

کمک اسب شده باشد و اثرات مثبتی را برای  هوضعیت دیگران، ممکن است باعث موفقیت مداخالت ب

  رین جنبه تعامل( تا انتقال عاطفیتواسطه)بی  داشته باشد. از تماس بدن به بدن  هر دو طرف به همراه

پیچیده اسب  )فرایند  احساسات(،  طریق  از  افراد  انسانپیوند  و  فعالیتها  هماهنگی  به  قادر  های  ها 

شترک  روشی که هر دو جهان م  ؛تشابه را افزایش داد   آن  فیزیولوژیک از طریق پیوند شدند که متعاقب 

توانند وضعیت  ها میال، اغلب پیشنهاد شده است که اسبحبااین  ؛(98)  کنندخود را درک و تجربه می

در درگیرشدن  هنگام  را  انسان  ب«  احساس»ها   EAIذهنی  تواند  می  غلط  تصور  این  اورهای  کنند. 

وض، قرار نیست ع کشیده ایجاد کند. درها برای همدردی با مردم رنجظرفیت اسب را دربارۀ مشکوکی 

بیمار باشداسب مراق اصلی یک  بادهنده کاتالیزور فربلکه نشان  ؛ب  به  یند درمان  توجه  نیاز  ا  رفاه و 

توانایی  ها ممکن است در  کمک اسب(. در اینجا فرض کردیم که اثربخشی مداخالت به99)  حیوان است

ها و افزایش کنترل هیجاناتی چون خشم باشد،  تنها فیزیکی( با انسان)و نه  ها برای تعامل عاطفیاسب 

کنند. انتقال عاطفی و ارتباط  منحصر به فرد عمل    یسیستم  عنوانبهها درنهایت با هم  تا حدی که آن

دهنده ستون فقرات رابطه همراه با اثرات سودمند متقابل لمس و نزدیکی فیزیکی، ممکن است نشان

 .باشد

شدن سیستم  و فعال  ندت انسان و حیوان مرور کردتعامال  بارهبیتز و همکاران چندین مطالعه اصلی را در

را  اکسی شرکت  عنوانبهتوسین  بر  فیزیولوژیک  و  روانی  مثبت  اثرات  اصلی  انسانی  عامل  کنندگان 

 ،درنتیجه  و  افزایش اعتماد به دیگران  و  . این مدل کاهش پارامترهای مرتبط با استرسند پیشنهاد کرد

نشان داده شده است که وجود   تازگی به(.  100)  کندی و افزایش همدلی را بیان میکاهش پرخاشگر

(،  101)  دن بین انسان و سگ تعدیل شده است کرتوسین که با نگاهواسطه اکسی  یک حلقه مثبت با 
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دهد. نویسندگان این فرضیه را مطرح کردند که پیوند انسان و  قرار می  مدنظرچشم انداز حیوانات را  

شده است  زبان مشترک غیرکالمی تقویت وجوددهنده ناشی از  حیوان توسط یک اثر اجتماعی پاداش

رسد که چنین ر این، به نظر میکند. عالوه ب توسین را بر جنبه حیوانی زوج تأیید میسیو تأثیر اک

با واسطه اکسیحلقه اشتراک ای  به  زوج  توسین  فردی  ازآنجاکه اسبنیاز  گذاری شناخت  ها و دارد. 

های آشنا(، این  )مانند تشخیص فردی انسان  دارند  زمینههای مشابهی در این  گیها تاحدی ویژسگ

امیدوارکننده آینده در  ایمطالعه خط  ارائه میاسب  بارهبرای مطالعات    ها پژوهشحال،  بااین  ؛کندها 

وضوح به  توسین در انسان و حیوان هنوز بسیار نادر است، اما شواهد موجود بهسطوح اکسی  بارۀدر

 .دنکنمیکردن به دیدگاه انسان و حیوان اشاره تأثیر مثبت دوجانبه تعامل، با نگاه

 نظر در را باید احتمال این اما ود،ب بیشتر مشابه مطالعات اکثر از تقریباً این پژوهش آماری نمونه

تعمیمشرکت بیشتر تعداد از استفاده صورت  در که گرفت  تریراحت به شکل مفاهیم کنندگان 

 .است پذیرامکان

 به وجود فرد را برای جدید رفتارهای مرور و ایجاد فرصت اسب صادقانه هایپاسخ تجربی و ماهیت

 مناسب ارزیابی و مشاهده فرصت همچنین ،در درمان درگیر  عنصر عنوانبه  اسب  کارگیریبه  .آوردمی

 پاسخ روهای پیشمحرک به مستقیم کامالً طوربه  اسب اینکه درنهایت د. کنمی درمانگر ایجاد برای را

 را رفتارها انسان درمانگر کهدرحالی شود؛درگیر نمی رفتاری پیچیده مفاهیم تفسیر  در و دهدمی

 هایو جنبه دارند فعالیت رسمی کامالً شکلبه  دنیا کشور 44 در درماناناسب  .کندمی تجزیه و تحلیل

 به رسیدن برای آیندهدر   هایی راپژوهشانجام   که  است توسعه حال در  سرعتبه  روش این درمانی

 . کندمی ضروری تأثیرات این ماندگاری میزان و الگوی تمرین مؤثرترین و بهترین

 روان سالمت ایارتق هایبرنامه اجرای طراحی و برای را مفیدی اطالعات تواندمی پژوهش این نتایج

 متناسب، و منسجم ایبرنامه طی ،شودمی پیشنهاد؛ بنابراین دهد قرار  اختیار متخصصان در کودکان

می یشنهاد  پ   .شوند پیوسته تشویق  طوربه یا ارتباط با اسب  درمانی اسب تمرینات انجام به کودکان

 کودکان پرخاشگری  کاهش و توجه بهبود بر اهآن  اثربخشی که ای مداخله  هایروش سایر از شود،

 دوره اثربخشیشود،  پیشنهاد می .شود استفاده  درمانی  اسب  با  ایمقایسه  صورتبه ، است شده ییدأ ت

ینده بررسی شود. همچنین آ  هایپژوهش  در  (ماهه  شش دوره ،مثالعنوان به) درمانی  اسب مدتطوالنی

 اناتیک ما بعدی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد  ، درمانیاسب  از ثرأ مت نتایج پایداری بررسی برای

 .گیرد انجام پژوهش پیگیری مرحله که شود فراهم
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