
 دراسات توضح التأثيرات اإليجابية لركوب الخيل العالجي في عالج األطفال المصابين بالشلل الدماغي

 )الدراسة مقتبسة من بعض المواقع العلمية على االنترنت وقمت بترجمتها بنفسي(

 

Recent articles by Ruth DismukeBlakely, SLP/CCC, in AHA News and NARHA News, 

indicate that the movement of the horse in hippotherapy sessions can increase the 

quantity, quality and volume of vocalization in the rider. For children with cerebral palsy, 

the horse is a wonderful motivation for speech, while the horse's movement can improve 

the coordination of breathing, swallowing and sound production. The horse naturally 

motivates children with cerebral palsy to move, explore and touch. Instructors can 

encourage movement and hopefully "disconnect" it from the fear of failure. The result is 

self-confidence and courage on and off the horse. 

 

Liz Baker, PT, NARHA Medical Commitfee Chairman 

https://horseplayriding.org/wp-content/uploads/2021/06/Cerebral-Palsy.pdf 

 

في هذا النوع من العالج بإمكانها أن تزيد من  خيلوكيبالكلي نصت على أن حركة الديسمفي دراسة لروث 

مقدار وجودة الصوت لدى الراكب. بالنسبة لألطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي, يعتبر الحصان محفز 

يقوم الحصان  لصوت.جيد للكالم, بينما يمكن لحركة الحصان أن تحسن من تناسق عملية التنفس, البلع, وإنتاج ا

مدّربون أن . يستطيع البتحفيز األطفال المصابين بالشلل الدماغي بشكل طبيعي للحركة, االكتشاف واللمس

اب الطفل اكتسن النتيجة هي بالتالي فإ يشجعوا األطفال على الحركة, على أمل فصلها عن الخوف من السقوط.

 (. )ليز بيكر,أخصائية عالج طبيعيمن امتطاء الحصان والنزول عنه ثقة بالنفس وعدم الخوفلل

.............................. 

 

Satter (1978) reported the general observations of children in Austria who were treated 

for five years. Satter reported the ability to normalize muscle tone and an improvement in 

body control, coordination of movements, rotation and orientation in space. Equilibrium 

and righting reactions, symmetry, head and postural control and spasticity of adductor 

groups could be helped by the three-dimensional movements of the horse. He also noted 

the positive effect on motivation. 

 

Satter, L. 1977. "Horseback Riding Therapy for Children With Movement Malfunction 

Considering Especially Cerebral Palsy Patients," Pediatric and Padologie, 13, 337-334. 

https://horseplayriding.org/wp-content/uploads/2021/06/Cerebral-Palsy.pdf


الحظات التي أجريت على األطفال في النمسا والذين تم م( نص على إنه من الدراسات وال8791)ساتر,

يرجع قوة العضالت و مستوى الشد بها إلى عالجهم على مدى خمس سنوات, أن ركوب الخيل من شأنه أن 

لى التوازن, السيطرة عاالستدارة ويحسن من القدرة على التحكم بحركة الجسم, تنسيق الحركة, طبيعته, و

طريق  ن, باإلضافة إلى إنه يقلل من التشنج المفرط بالعضالت الضامة للفخذ, وذلك عوالقامة وضعية الرأس

 الحركة الثالثية األبعاد للحصان, وأيضاً تم رصد تأثيرات إيجابية في مجال تحفيز األطفال وتشجيعهم.

 , ركوب الخيل كعالج لألطفال المصابين بخلل حركي خصوصاُ مرضى الشلل الدماغي(.8799)د. ساتر ل 

 


