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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير آموزش مهارتهاي اسبسواري بر تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل
طيف اوتيسم میباشد .شرکتکنندگان  25نفر از کودکان مبتال به اختالل طيف اوتيسم در ردۀ سنی پنج تا  16سال
بودند که پس از يکسانسازي با توجه به متغيرهاي سن ،جنسيت و ميزان اختالل در نشانگان اوتيسم ،در دو گروه
تجربی ( )n=11و کنترل ( )n=14قرار گرفتند .هر شرکتکننده در گروه تجربی بهطور انفرادي توسط يک مربی
بهمدت هشت هفته (چهار روز در هفته) تحت تمرين اسبسواري قرار گرفت .تغييرات در شدت اختالل در تعامالت
اجتماعی از طريق مقياس رتبهبندي اوتيسم گيليام (ويرايش دوم) در پيشآزمون و دو روز پس از اتمام مرحلة
آموزشی در پسآزمون مورد اندازهگيري قرار گرفت .براي تحليل دادهها از آزمونهاي آماري تحليل واريانس مختلط
دو عاملی و آزمونهاي تعقيبی مربوطه استفاده شد .نتايج نشان داد که آموزش مهارتهاي اسبسواري منجر به
کاهش معنادار در شدت بروز اختالالت در تعامالت اجتماعی در گروه تجربی شده است .بااينحال ،افراد
شرکتکننده در گروه کنترل ،تغيير معناداري در اين نشانگان اوتيسم در طول دورۀ آزمايشی نشان ندادند.
يافتههاي پژوهش حاضر مشخص ساخت که مداخلة آموزش مهارتهاي اسبسواري منجر به بهبود تعامالت
اجتماعی کودکان مبتال به اختالل طيف اوتيسم میشود.
واژگان کليدي :اختالل طيف اوتيسم ،تعامالت اجتماعی ،اسبسواري
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مقدمه
است که درحالحاضر ،براي اشاره به مشکالت روانشناختی شدید که در
اختالل فراگیر
طفولیت ظاهر میشود بهکار میرود .اختالالت فراگیر رشد ،دربردارندۀ آشفتگی شدید در رشد
شناختی ،اجتماعی ،رفتاري و هیجانی کودک است که عوارض گستردهاي بر روي فرایند رشد دارد.
یکی از این اختالالت ،اختالل اوتیسم میباشد که در قلمروهاي پژوهشی و بالینی بهوضوح برجسته
شده است .مطابق با آخرین راهنماي تشخیص و آمار بیماريهاي روانی 2،افراد مبتال به اختالل طیف
اوتیسم از سه نشانگان بروز رفتارهاي کلیشه اي ،نقص بارز در توانایی برقراري ارتباط با دیگران و
اختالل شدید در تعامالت اجتماعی رنج میبرند (.)1
با گسترش روزافزون شیوع ابتال به ناتواناییهاي رشدي از جمله اختالل طیف اوتیسم ،تالش
همهجانبهاي بهمنظور ابداع و معرفی مداخالت درمانی گوناگون در حیطههاي مختلف علوم صورت
گرفته است .از زمان کشف این اختالل تاکنون ،تالشهاي گستردهاي از درمانهاي فیزیکی نظیر
غذادرمانی و درمانهاي شیمیایی تا درمانهاي رفتاري نظیر هنردرمانی ،کارتوندرمانی،
موسیقیدرمانی ،بازيدرمانی ،ورزشدرمانی و حیواندرمانی در داخل و خارج از کشور جهت درمان
اوتیسم صورت گرفته است (.)2،3
در دنیاي معاصر ،ورزش بهعنوان پدیدهاي مؤثر در همة جوامع جایگاه ویژهاي پیدا کرده است .ارتباط
فعالیتهاي بدنی و ورزش با علوم مختلف ،زمینههاي جدیدي را براي مطالعة انسان فراهم کرده و
گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیتبدنی بهحدي است که نیاز به علوم تخصصی و
مطالعات ویژه را ایجاد کرده است .در پژوهشی که توسط زاندر با عنوان "مقدمهاي بر اوتیسم و علل
آن" انجام شده است ،مهمترین علت اوتیسم را مشکل این افراد در برقراري روابط اجتماعی با سایر
افراد برمیشمرد و معتقد است از آنجا که بازيهاي ورزشی میتواند در بهبود مهارتهاي اجتماعی
و تقویت روابط با دیگران مؤثر باشد میتواند در بهبود عالئم این بیماري و عوارض آن نیز سهم بهسزایی
را بر عهده بگیرد (.)4
در میان ورزشهاي مورداستفاده در بهبود کودکان اوتیسم ،یکی از جالبترین درمانها ،درمان از
طریق کار و ارتباط با حیوانات ،بهویژه اسبدرمانی است ( .)5درمان با کمک حیوان ،مداخلة مستقیم
و هدفمند ارتباط با حیوان است که براي بهبود در کارکردهاي شناختی ،هیجانی ،اجتماعی و جسمانی
طراحی گشته و در موقعیتهاي مختلف و بهصورت فردي یا گروهی اجرا میشود ( .)6،7اسبدرمانی
دو شاخة اصلی دارد که یکی کمک به رواندرمانی و دیگري کمک به توسعة مهارتهاي ارتباطی
رشد1عبارتی

1. Disintegrative psychosis
2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, text revise

تأثير آموزش مهارتهاي اسبسواري بر تعامالت....

35

شخصی است .پیوند انسان ـ حیوان ،تعاملی منحصر به فرد و بیهمتا است که وابستگی و رابطة عمیق
بین مخلوقات زنده را ایجاد میکند و زمینه را براي رشد دلبستگی ،اعتماد ،احساس ایمنی ،پذیرش و
همدلی فراهم میسازد (.)8-10
اسبدرمانی براي اولینبار و بهصورت غیررسمی در مسابقات المپیک اسکاندیناوي در سال 1952
هنگامی که هارتل1که قبالً دچار فلج اطفال بوده توانست حرکات بدنی خود را به کمک اسبسواري
بهبود بخشد انجام شد ( .)11در پژوهش بس2و همکاران ( )12نتایج مقایسة گروههاي آزمایش و
کنترل نشان داد که پس از ارائة تمرینات منظم اسبدرمانی ،پیشرفتهاي چشمگیري در مهارتهاي
اجتماعی کودکان داراي اوتیسم پس از  12هفته حاصل شده است .نتایج پژوهش وبر و موکوئت3
( )13نیز حاکی از تأثیرات مثبت و چشمگیر آموزش مهارتهاي اسبسواري در بهبود وضعیت کودکان
مبتال به اوتیسم بود .همچنین ،در پژوهش دیگري که توسط بردفورد )14(4انجام گرفته است مشخص
گردید آموزش مهارتهاي اسبسواري ،نقش مؤثري بر تسریع و توسعة مهارتهاي اجتماعی در جوانان
مبتال به اوتیسم از طریق آموزش الگوسازي و پیادهسازي روابط با اسبها توسط بیماران در زندگی
واقعی ایشان دارد .هوت و براگون )15(5گزارش کردند که عالئم افراد داراي اوتیسم ،بهویژه در حوزۀ
رفتار اجتماعی ،رفتار فیزیکی و شناختی ،بر اثر اسبدرمانی بهبود پیدا میکند .در پژوهش دیگري
که توسط هراب )16(6در آمریکا و با موضوع بررسی چگونگی تأثیرات آموزش مهارتهاي اسبسواري
بر کودکان معلول ذهنی حرکتی انجام گرفت ،نتایج حاکی از بهبود عالئم فیزیکی و توسعة نسبی
مهارتهاي روابط اجتماعی و ارتباط با محیط پیرامونی پس از  12هفته میباشد.
بررسی دقیق پژوهشهاي انجامشده ،چندین شکاف پژوهشی را در این زمینه مشخص میکند .از
جمله این که تاکنون در ایران هیچ پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي اسبسواري در بهبود
عالئم اختالل طیف اوتیسم در کودکان مبتال پرداخته نشده است .اکثر پژوهشهایی که تأثیر مداخالت
مبتنی بر فعالیتهاي حرکتی را بر رفتارهاي قالبی مورد بررسی قرار دادهاند ،از طرحهاي پژوهشی با
اندازۀ نمونة محدود یا فاقد گروه کنترل استفاده کردهاند .طول دورههاي آزمایشی تقریب ًا در اکثر این
پژوهشها بسیار اندک میباشد .هرچند ،تنها در چهار پژوهش که در آنها تأثیر مداخالت مبتنی بر
فعالیتهاي حرکتی بر مهارتهاي برقراري ارتباط و تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است،
1. Hartel
2. Bass
3. Weber, Mokoet
4. Bardford
5. Hout, Bragonje
6. Hrabe
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از دورههاي آزمایشی طوالنیمدت  )12،17( 10الی  48هفتهاي استفاده شده است ()18؛ اما این
پژوهشها بسیار اندک بوده و بهعلت در نظرگرفتن تعداد شرکتکنندۀ محدود ( ،)19شرکتکنندگانی
با دامنة سنی خاص ( )12،18و سطح پایین ابتال به اختالل طیف اوتیسم ( )19و همچنین ،اعمال
مداخالت مبتنی بر فعالیت حرکتی همراه با دیگر مداخالت درمانی و درنتیجه ،عدم اعتماد به تأثیر
خالص فعالیت حرکتی ( )18داراي ایراداتی میباشند؛ بنابراین ،با توجه به استفاده از چنین طرحهاي
پژوهشی موردي ،بدون گروه کنترل با دورههاي مختصر آزمایشی و تناوبات کوتاهمدت تمرین،
یافتههاي بهدستآمده از این پژوهش ها باید با احتیاط بیشتري مورد تفسیر و کاربرد قرار گیرند.
مطالعات بر روي افراد مبتال به اختالالت رشدي از جمله اختالل طیف اوتیسم نیازمند استفاده از
طرحهاي پژوهشی با اندازۀ نمونة بزرگتر با گروه کنترل و دورههاي پژوهشی طوالنیمدت بهمنظور
بررسی مجدد نتایج پژوهشهاي قبلی میباشد؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر با استفاده از طرح تجربی
با تعداد شرکتکنندۀ باال به همراه گروه کنترل و دورۀ طوالنیمدت آموزشی تالش شده است تا تأثیر
آموزش مهارتهاي اسبسواري بر عالئم اختالل طیف اوتیسم به بوتة آزمایش گذاشته شود و به این
پرسش پاسخ داده شود که آیا آموزش مهارتهاي اسبسواري بر کاهش اختالالت تعامالت اجتماعی
کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم مؤثر است؟
روش پژوهش
روش پژوهشی استفاده شده در پژوهش حاضر با توجه به اعمال متغیر مستقل بر متغیر وابستة شدت
اختالل در تعامالت اجتماعی ،نیمهتجربی میباشد .همچنین ،از طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه
کنترل بهمنظور کنترل شرایط آزمایشی استفاده گردید.
ابتدا ،از بین  200کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم که در سه مؤسسة اوتیسم واقع در استان
اصفهان بهصورت انفرادي تحت درمان و آموزش توسط مربیان آموزشدیده قرار داشتند 25 ،نفر بهطور
تصادفی انتخاب شدند .این کودکان در دامنة سنی پنج تا  16سال (میانگین سنی  )8/6± 3/16قرار
داشتند .همگی این کودکان توسط روانپزشکان و پزشکان مختلف در سطح کشور براساس مالکهاي
تشخیصی راهنماي تشخیصی و آمار اختالل اوتیسم ،داراي اختالل طیف اوتیسم تشخیص داده شده
بودند ( .)1قبل از شروع مداخله ،ابتدا کودکان انتخاب شده و پس از تحلیل دادههاي مربوط به شدت
ابتال به عالئم تشخیصی اوتیسم ،در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند .سپس ،یکی از گروهها بهطور
تصادفی گروه تجربی و دیگري گروه کنترل در نظر گرفته شد .تمامی شرکتکنندگان در گروه تجربی
جواز شرکت در جلسات آموزش مهارتهاي اسبسواري را توسط یک پزشک دریافت کردند و در
جلسات بهعنوان بخشی از ساعات رسمی آموزش در مؤسسات اوتیسم در جلسات آموزشی
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(مانژاسبسواري) شرکت میکردند .درضمن ،قبل از شروع طرح ،رضایتنامة شرکت کودکان در طرح
پژوهشی توسط والدین تکمیل شد.
ابزار گردآوري دادهها در این پژوهش ،پرسشنامة (گارز-دو) بود که از طریق مشاهدۀ مستقیم و
مصاحبه با معلمان و والدین ایشان تکمیل گردید .از قسمت تعامالت اجتماعی پرسشنامة فوق براي
بررسی تغییرات شدت اختالل تعامالت اجتماعی شرکتکنندگان استفاده شد .گارز-دو دومین ویرایش
اصالحشده از اولین مقیاس رتبهبندي اوتیسم گیلیام (گارز) که در سال  1995براساس
پذیرفتهشدهترین تعاریف از اختالل طیف اوتیسم مطابق با انجمن روانکاوي آمریکا ( )1و بر روي نمونة
 1170نفري با دامنة سنی سه تا  22سال از  48ایالت مختلف روانسنجی شده بود میباشد (.)20
گارز-دو بهطور گستردهاي در برنامههاي آموزشی و پژوهشی بهکار برده میشود ( )21این پرسشنامه
با استفاده از مشاهدۀ عینی و مصاحبه با والدین و معلمان کودکان اوتستیک تکمیل گردید و در آن
از مراقبین کودکان خواسته شد تا در یک بازۀ زمانی شش ساعته ،میزان بروز رفتارهاي کودکان
براساس فراوانی بروز آنها را از طریق معیار ارزشی صفر تا سه رتبهبندي کنند که عدد صفر نمایانگر
عدممشاهدۀ رفتار موردنظر و عدد سه نمایانگر تکرار بروز رفتار موردنظر است .پرسشنامة گارز-دو
شامل  42سؤال میباشد .فرایند نمرهگذاري شامل محاسبة نمرات خام در هر خردهمقیاس ،تبدیل
نمرۀ خام کلی هر خردهمقیاس به رتبة درصدي و نمرۀ استاندارد (با میانگین  10و انحراف استاندارد
سه) ،تبدیل مجموع نمرات استاندارد تمامی سه خردهمقیاس (البته در مواردي که کودک از هیچگونه
توانایی استفاده از زبان بهرهمند نیست تنها دو خردهمقیاس رفتارهاي قالبی و تعامالت اجتماعی در
نظر گرفته میشود) به شاخص اوتیسم (با میانگین  100و انحراف استاندارد  )15و محاسبة رتبة
درصدي مقیاس کلی از طریق استفاده از جدولهایی که در کتابچه ارائه شدهاند و تعیین احتمال
اوتیسم (شاخص اوتیسم) با استفاده از نمرۀ برش  85به باال که بیانگر احتمال باالي اوتیسم ،نمرۀ 70
تا  84که بیانگر احتمال متوسط و نمرۀ  69به پایین که بیانگر احتمال پایین ابتال به اوتیسم است
میباشد.
همسانی درونی مقیاس گارز-دو بهوسیلة آلفاي کرونباخ بهدست آمد .بهصورتی که آلفاي  0/94براي
مقیاس کلی و آلفاي  0/84و 0/86و 0/88بهترتیب براي خردهمقیاسهاي رفتار قالبی و برقراري ارتباط
و تعامل اجتماعی محاسبه گردیده است ( .)22درمورد پایایی مقیاس گارز-دو براي نتایج روش آزمون
ـ بازآزمون ،میزان  0/64تا  0/83را براي خردهمقیاسها و 0/84را براي شاخص اوتیسم در بر داشته
است .اعتبار همزمان این ابزار با مقایسة گارز-دو با چکلیست رفتار اوتیسم نیز تأیید گردیده و
همچنین ،اعتبار متمایز این ابزار از طریق توانایی گارز-دو در تمایز بین افراد اوتستیک و افراد مبتال
به دیگر مشکالت رفتاري شدید نشان داده شده است .الزم به ذکر است که این ابزار اندازهگیري در
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اصفهان نیز روانسنجی شده و اعتبار و پایایی آن در دامنة مطلوبی قرار دارد .روایی سازۀ این ابزار با
استفاده از چکلیست اصالحشدۀ اوتیسم دوران طفولیت محاسبه شده است .نتایج این بررسی ،میزان
همبستگی  0/84را براي خردهمقیاس رفتارهاي قالبی 0/63 ،را براي برقراري ارتباط 0/48 ،را براي
تعامالت اجتماعی و  0/88را براي شاخص اوتیسم نشان داد .پایایی این ابزار نیز از طریق روش آلفاي
کرونباخ  0/89گزارش شده است (.)22
در ابتدا و قبل از مداخله ،حدود پنج ساعت دورۀ آموزشی براي  11مربی مخصوص مرکز اوتیسم
اصفهان تنظیم شد .در این دورۀ آموزشی ،یک مربی اسبسواري مربیان را با برنامة تمرینی دقیق آشنا
ساخت .گارز-دو قبل از اعمال مداخلة درمانی (پیشآزمون) و دو روز بعد از مداخلة درمانی (پسآزمون)
از طریق مصاحبه با والدین کودک تکمیل شد .قبل از ارائة مقیاس رتبهبندي در هریک از آزمونهاي
موردنظر ،از مراقبین کودک (والدین) خواسته شد تا کودک خود را در محیط مدرسه شامل محیط
بازي و خانه بهمدت دو روز بهدقت تحتنظر بگیرند .هر کودک بهطور انفرادي با یک مربی در یک مانژ
اسبسواري بهعنوان بخشی از ساعات رسمی آموزش مرکز اوتیسم (صبح قبل از شروع آموزشها و
مداخالت ارائهشده توسط مرکز اوتیسم) بهمدت هشت هفته (چهار روز در هفته) تحت آموزش قرار
میگرفت .زمان هر جلسه 20 ،دقیقه (شامل  10دقیقه مصاحبت با اسب و  10دقیقه سواري با اسب)
بود.
بهمنظور تحلیل دادهها از روشهاي آماري در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار
آماري اس.پی.اس.اس 1نسخة  11/5استفاده شد و براي بررسی وضعیت توصیفی شرکتکنندگان،
شاخص هاي توصیفی گرایش مرکزي و انحراف استاندارد و براي آزمودن فرضیههاي پژوهش نیز
روشهاي آمار استنباطی شامل تی مستقل ،تحلیل واریانس مختلط دو عاملی (دو گروه × دو زمان) و
تی همبسته بهکار رفت .همچنین ،براي ارزیابی تفاوتهاي بین دو گروه در میزان شدت اختالل در
تعامالت اجتماعی در مرحلة پیشمداخله ،از آزمون تی مستقل استفاده شد .بهمنظور تعیین اثرات
برنامة مداخله بر متغیر وابسته (مقایسة پیشآزمون با پسآزمون بعد از هشت هفته) نیز از تحلیل
واریانس مختلط دو عاملی (دو گروه × دو زمان) که در آن زمان بهعنوان عامل تکرارشونده درنظر
گرفته شد استفاده گردید .اگر تعامل معناداري مشاهده میشد ،آزمون تی همبسته براي تعیین این
که کدامیک از گروههاي کنترل یا تجربی با گذشت زمان بهبود یافتهاند مورد استفاده قرار میگرفت.
الزم به ذکر است که در تمامی آزمونهاي آماري ،سطح معناداري  α= 0.05در نظر گرفته شد.

1. SPSS 11.5
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نتایج
جدول زیر نتایج توصیفی نمرات خام خردهمقیاس تعامالت اجتماعی در دو گروه تجربی و کنترل را
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون نشان میدهد.
جدول1ـ يافتههاي آماري خردهمقياس تعامالت اجتماعی گارز-دو
پيشآزمون

پسآزمون

تفاوت

(خط پايه)

(8هفته)

(پيشآزمون-پسآزمون)

تجربی

19/64±6/62

15/09±6/04

4/54±1/75

کنترل

19/64±6/91

19/43±6/42

0/21±0/36

گروهها

میانگین نمرات خام خردهمقیاس تعامالت اجتماعی شرکتکنندگانی که تحت مداخلة اسبدرمانی
قرار گرفتند نسبت به شرکتکنندگانی که تحت مداخلة اسبدرمانی قرار نگرفتند از لحاظ آماري
کمتر میباشد.
جدول2ـ خالصة نتايج تحليل واريانس با اندازهگيريهاي مکرر بين ميانگين امتيازات نمرۀ تعامالت
اجتماعی در مراحل پيشآزمون و پسآزمون گروههاي تحتمطالعه
منبع

مجموع مجذورات

درجة آزادي

ميانگين مجذورات

F

P

69/77
57/77
51/54

1
22
23

69/77
57/77
2/24

31/13
25/78

0/001
0/001

عامل(تمرین)
عامل* گروه
خطا

تحلیل انجامگرفته نشان میدهد که اثر زمان معنادار است ( .)F(1,23)=31.13, P=0.001همچنین،
آزمون تعامل گروه × زمان ،معناداري را نشان داد ()F(1,23)=25.78, P=0.001؛ زیرا تعامل معناداري
مشاهده شد (جدول.)2
جدول3ـ آزمون تی همبسته بين ميانگين امتيازات نمرۀ تعامالت اجتماعی در مراحل پيشآزمون و
پسآزمون در گروههاي تحتمطالعه
گروهها

درجة آزادي

t

P

تجربی

11

8/6

0/001

کنترل

14

0/340

0/739
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از آزمونهاي تی همبسته بهعنوان آزمون تعقیبی براي تعیین این که کدامیک از گروههاي کنترل یا
تمرین در طول زمان بهبود یافتند استفاده شد .براي بررسی تغییر در شدت اختالل در تعامالت
اجتماعی گروه تمرین ،میانگین نمرات خام خردهمقیاس تعامالت اجتماعی گارز-دو که
شرکتکنندگان گروه تمرین در مرحلة پیشآزمون کسب کردند با میانگین نمرات خام این
خردهمقیاس در مرحلة پسآزمون مقایسه گشت (جدول .)3بدینترتیب ،کاهش معناداري مشاهده شد
( .)t (10)= 8.60, P=0.01بااینحال ،تفاوت معناداري در گروه کنترل که ابتدا در مرحلة پیشآزمون و
سپس ،در مرحلة پسآزمون موردبررسی قرار گرفتند مشاهده نشد .این یافتهها نشان میدهد که
مداخلة آموزش مهارتهاي اسبسواري منجر به بهبود تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اختالل
طیف اوتیسم در گروه تجربی شده است (جدول.)3
بحث و نتيجهگيري
قرنها است مردم بر این اعتقاد هستند که حیوانات میتوانند تأثیر مثبتی بر عملکرد انسان بگذارند.
نشان داده شده است که درمان به کمک حیوان ،بهطور معناداري بر ابعاد شناختی ،روانی و اجتماعی
اثرگذار میباشد ( .)23همچنین ،درمانهایی که به کمک حیوان انجام میشود بر فاکتورهاي
فیزیولوژیک مانند کاهش فشار خون ،ضربان قلب و کاهش سطح اضطراب نقش دارد ( .)24در مطالعات
درمانی به کمک حیوان ،از پرندگان ،سگ و اسب استفاده شده است ( .)25در مطالعات اسبدرمانی،
عمل اصلی راندن اسب ممکن است بخشی از درمانی باشد که اسب در آن استفاده میشود .براساس
مهارتهاي عملکردي ،فردي که دچار اختالل طیف اتیسم میباشد ممکن است در تمیزکردن اسب،
بردن و آوردن آن از استبل ،کمک به غذاخوردن و حتی زینکردن آن قبل از سوارشدن مشارکت
کنند .این تماسهاي اضافی با اسب در کنار نشستن روي اسب ،فراهمکنندۀ منافع درمان شناختی
دیگري هستند که از طریق تعامل با اسب ایجاد میشود (.)26
چهار یا پنج نفر از والدین به اوبري فاین1اعالم کردند که فرزند دچار اتیسم آنها اولین کلمه را زمانی
به زیان آورده که روي اسب در حال راندن بوده است ( .)26در مطالعهاي در رابطه با تأثیر اسبدرمانی
بر کودکان دچار اختالل طیف اتیسم که بهوسیلة بس2و همکاران انجام شد ،مزایاي زیادي در هنگام
راندن اسب مشاهده گشت .این پژوهشگران دریافتند که راندن اسب ،انگیختگی اجتماعی را افزایش
داده و بیتوجهی و حواسپرتی را کاهش میدهد ( .)12در مطالعة دیگري که بهوسیلة میسون3انجام

1. Aubrey H. Fine
2. Bass
3. Mason
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شد مشخص گردید برنامة اسبدرمانی که براي کودکان اختالل طیف اتیسم برنامهریزي شده بود،
بهبود در تنش عضالنی ،قدرت و وضعیت قامت ،انعطافپذیري ،تعادل و هماهنگی ،تسهیل زبانی،
عزتنفس و مهارتهاي اجتماعی را ایجاد کرد ( .)27این بهبودها عمدتأ وابسته به راندن واقعی اسب
بودند .بااینوجود ،میسون نتیجهگیري کرد که تعامل بین اسب ،کودک ،مربی و افراد دیگري که در
هنگام درمان حضور داشتند ممکن است بر رفتارهاي اجتماعی کودک تأثیر گذاشته باشند؛ زیرا ،روابط
در موقع درمان بهبود پیدا میکند ( .)27همچنین ،فوکسال1بیان کرد که وجود اسب در حین درمان،
بهطور مؤثري بر مهارتهاي ارتباطی فرد دچار اختالل طیف اتیسم تأثیر میگذارد (.)28
چند دلیل وجود دارد که چرا اسبدوانی تا این حد درمانشناختی است .اولین دلیل این است که
اسبدوانی یک فعالیت فرحبخش است و به کودک فرصت فعالیت و تالش میدهد که دربرگیرندۀ
تعامل با اسب و دیگر افراد حاضر در جلسة درمانی میباشد .دلیل دیگر این است که فرد دچار اختالل
طیف اتیسم باید تعادل خود را بر روي زین اسب حفظ کند که این کار داراي ریتم و آهنگ میباشد.
کاردرمانها مدتها است بر این عقیده هستند که فعالیتهایی که سیستم دهلیزي را تحریک میکنند
اغلب براي این کودکان مفید میباشند .تحریک مداوم سیستم دهلیزي در حالی که به درخواستهاي
مربی پاسخ داده میشود بهعنوان نوعی از یکپارچگی حسی بهشمار میرود که معموالً کاردرمانها از
آنها استفاده میکنند .درحالی که در اینجا ،تأثیرات اضافی دیگري نیز از حیواندرمانی حاصل
میشود .این توانایی یکپارچهکردن حسها میتواند به تعامالت اجتماعی افراد در برخورد با دیگران
کمک نماید (.)26
یکی از دیدگاههاي مربوط به استفاده از شیوههاي درمانی و بهطور ویژه حیواندرمانی ،نظریة شناختی
ـ شناختی اجتماعی است .این نظریه بر این عقیده است که رابطة دوطرفة پیوسته بین شناخت ،رفتار
و محیط فرد وجود دارد .هدف از درمان این است که تغییرات مثبت در ادراک فرد ،از خودش و در
رفتار وي ایجاد گرد د .یادگیري و تغییر از طریق مشاهده ،تقلید ،آموزش مستقیم و همکاري اتفاق
میافتد ( .)29برایناساس ،حیواندرمانی از طریق مشاهده باعث کمک به افراد براي یادگیري تعامل
اجتماعی و درک اثر رفتار آنها در محیط میشود؛ زیرا ،حیوانات بدون واسطه و بهسادگی نسبت به
رفتاري که با آنها میشود عکسالعمل نشان میدهند ( .)30واردکردن حیوان در فرایند درمان به
کودک اجازه می دهد که رفتار اجتماعی با پیچیدگی پایین حیوان را تفسیر کند و به آن پاسخ دهد
که ممکن است پلی براي یادگیري تفسیر رفتار پیچیدۀ انسان فراهم آورد (.)31

1. Foxall
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دیدگاه دیگري که با نظریة شناختی ـ شناختی اجتماعی در ارتباط نزدیک است اثر حیواندرمانی را
در غالب نظریة نقش بیان میکند .براساس این دیدگاه ،وقتی افراد وارد یک نقش جدید میشوند
رفتارشان را تغییر میدهند تا با نیازهاي این نقش مطابقت پیدا کند ( .)32هر برنامهاي که یک فرصت
براي فرد فراهم آورد که به حیوان توجه کند یا با آن تمرین کند ،به او اجازه میدهد تا نقش معلم،
نگهدارنده یا چابک سوار را بازي کند و از این طریق چارچوبی را براي رفتار خود تعریف نماید که در
ارتباطات اجتماعی کمککننده است.
براساس نظریة رشد روانی اجتماعی اریکسون 1،در سن شش تا  11سالگی ،مرحلة رشد خودکاري در
مقابل شرم و شک و تردید است .پیشرفت در جهت رشد مناسب در این مرحله یا توان بخشی مربوط
به اصالح این مرحله ممکن است تحتتأثیر حیواندرمانی قرار گیرد .تعامل با حیوان میتواند فرصت
نشاندادن کفایت را در فرد ایجاد کند .فردي که احساس کفایت میکند داراي اعتمادبهنفس باالتري
است؛ بنابراین ،بهتر میتواند وارد گروه شده و با دیگران تعامل داشته باشد ( .)26از آنجایی که
آزمودنیهاي این پژوهش در این دامنة سنی قرار داشتند بهنظر میرسد که افزایش کفایت نیز یکی
از موارد اثر گذار در بهبود اجتماعیشدن این کودکان باشد.
آزمایشهاي عصبی ـ شیمیایی بر روي کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ،سطوح نامعمول
انتقالدهنده هاي عصبی مهمی مانند سروتونین و اکسی توسین را که در عملکرد اجتماعی نقش
برجستهاي بر عهده دارند گزارش کردهاند ( .)33مطابق با نتایج این پژوهشها ،اکسیتوسین در
تعدیلسازي رفتارهاي اجتماعی و احساسی ( ،)34ارتباطات اجتماعی ( )35و اعتماد به دیگران ()36
نقش کلیدي بر عهده دارد .پژوهشگران حیطة علوم اعصاب متوجه شدهاند که سطح اکسیتوسین در
پالسماي خون افراد اتیستیک از حد معمول پایینتر بوده و این موضوع با اختالل در تعامالت اجتماعی
این کودکان مرتبط و همبسته میباشد ( .)37عالوهبر موارد بیانشده بهنظر میرسد که در فرایند
اسبدرمانی استفادهشده در این پژوهش ،یک ارتباط اجتماعی عاطفی قوي بین آزمودنیها و اسب
بهوجود آمده است .ناگاساوا2و همکاران دریافتند که تعامل با سگها میتواند هورمونهاي وابسته به
ارتباط انسانی (اکسیتوسین) 3را افزایش دهد ( .)38هورمون اکسیتوسین بهنام هورمون عشق،
هورمون افزایشدهندۀ اعتماد ،هورمون همدلی با دیگران ،هورمون کاهندۀ اضطراب و استرس و
هورمون افزایشدهندۀ ارتباط اجتماعی شناخته شده است .این هورمون ممکن است عملکرد اجتماعی
افراد مبتال به اتیسم را بهبود بخشد.

1. Ericson
2. Nagasawa
3. Oxytocin
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همانطور که در نتایج پژوهش مشاهده شد ،یک دوره اسبدرمانی باعث بهبود تعامالت اجتماعی
کودکان دچار طیف اختالل اتیسم میشود .دالیل بروز این تغییر در دامنهاي از وجود تعامل با حیوان
و افراد کمککننده تا یادگیري رفتار اجتماعی و تغییرات هورمونی قرار دارد؛ بنابراین ،به افراد درگیر
با کودکان دچار اتیسم توصیه میشود که اسبدرمانی را بهعنوان یک مداخلة درمانی در برنامههاي
خود قرار دهند .همچنین ،توصیه میشود باشگاههاي اسبسواري ساعاتی را در هفته براي کمک به
این قشر از افراد جامعه اختصاص دهند .از آنجایی که هزینة این دورهها بسیار باال میباشد ،از مراکز
دولتی خواهشمندیم که تسهیالتی را در این زمینه در اختیار خانوادههاي داراي کودکان مبتال به
اتیسم قرار دهند.
بهطورکلی ،بهمنظور حصول موفقیتهاي اجتماعی و تحصیلی بیشتر در کودکان مبتال به اختالل
اوتیسم ،پژوهشگران و درمانگران نیازمند شناسایی دیدگاهها و رویکردهاي جدید و بدیع درمانی در
این زمینه میباشند .پژوهش حاضر نشان داد که مداخلة اسبدرمانی به بهبود تعامالت اجتماعی
کودکان مبتال به اوتیسم منجر میشود.
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Abstract
The main purpose of the present study was to investigate the effects of 8 weeks of horseback
riding on social interaction of children with autism spectrum disorders (ASD). The study
included 25 eligible (diagnosed ASD, school age) children with ages ranging from 5 to 16
years whom they assigned to an exercise (n=11) or a no-exercise control group (n=14).
Participants of the experimental group received horseback riding skills four times per week
for 8 weeks (32 sessions). Social interaction was assessed at baseline and two days’ postintervention in both groups. Results showed that horseback riding significantly improves
social interaction in the exercise group. The participants of the control group did not show
significant changes in their social interaction scores. The findings of the present study
indicate that instructing horseback riding to children with ASD improves social interaction
of children with ASD.

Keywords: Autism spectrum disorders, Social interaction, Horseback riding

* Corresponding author

E-mail: msaremianfar@yahoo.com

