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Összefoglalás: A szakirodalmak alátámasztják, hogy az állatasszisztált intervenció hatékonyan alkal-

mazható számos pszichológiai kórkép esetében, így a szorongásoldás terápiájában is. Sokszínűségét 

mutatja, hogy az állat olyan terápiás eszközként jelenik meg, ami hozzájárult a rapport kialakításához, 

alkalmazását tekintve nem korspecifikus, mindemellett pedig már puszta jelenléte is kellemes érzést 

váltott ki anélkül, hogy a tényleges rehabilitációs folyamat elkezdődött volna. Foglalkozásaink kiérté-

kelt eredményei alapján a lovak integrálása a szorongó gyermekek feszültségcsökkentése területén biz-

tatónak mutatkozott, szignifikáns különbséget találtunk a rövid és hosszú távú hatások dimenziójában 

is. Békés, nyugodt környezet megteremtésével, a folyamatos megerősítéssel, biztatással megkezdődött 

a fejlesztés a komplex ráhatás keretei között. A foglalkozások során bizonyosságot nyertünk arról, hogy 

a lovak nagymértékben hozzájárultak a kontakt kialakításához fejlesztőpedagógus és páciens között. 

Lehetővé téve, hogy olyan kliensekkel dolgozzunk együtt, akik introvertáltak, bizalmatlanok, számukra 

nem jelent sokat a társalgás, ezért nem is nyitnak mások felé. A lovaglás alapvetően egy élményekben 

gazdag tevékenységet takar, egy jobb globális életminőséget kezdeményez. A terápiás lovak hatására 

javul a gyermekek érzelmi állapota, továbbá nő az önbecsülésük és az optimizmus, elemzéseink során 

bizonyosságot nyert. Az intervenció rövidtávú hatásának eredményeként átlagosan 8 ponttal csökkent 

a vizsgált egyének szorongás szintje. A kutatás és a statisztikai számítások eredményeiből tehát meg-

állapíthatjuk, hogy összességében hipotéziseink igazolódtak.  

Kulcsszavak: rehabilitáció, szorongás, állatasszisztált terápia  

 

 

BEVEZETÉS 

A modern orvoslás az emberi lényt úgynevezett bio-, pszicho-, szociális és spirituális egység-

nek tekinti, amely szemlélet egyre gyakrabban tekint vissza a rehabilitáció területén is. Az em-

ber hiperszociális lényként is jellemezhető: az evolúciós szemléletű viselkedéskutatás rávilágí-

tott arra, hogy kizárólagosan az emberi faj képes más fajok egyedeit is bevonni szociális kap-

csolatainak rendszerébe, így az állatokat is [1]. A tudományos kutatások egyre nagyobb figyel-

met fordítanak a lovak terápiás folyamatokba történő integrálására, mint innovatív eszközökre, 

a rehabilitáció területén. Habár számos bizonyíték áll rendelkezésünkre, az eredményeket meg-

annyi kérdés övezi, a hatások messze nem konzisztensek. Az állatasszisztált intervenciók szak-

szerű használata, a terápiás folyamatok és módszerek alkalmazása viszonylag friss területe a 

rehabilitációnak, így gyermekek esetében a lóval segített terápiás foglalkozások mentális egész-

ségre gyakorolt hatásának kérdése relatíve új feladatnak bizonyult. 

Vizsgálatunkban kísérletet tettünk arra, hogy a lovak terápiás folyamatba történő bevo-

násával olyan környezetet alakítsunk ki, amely természetesebb, illetve a lóval való kapcsolat 

során kevésbé feszélyeztető. Munkánk fő célkitűzése volt, hogy az állatasszisztált interven-
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ciót, mint kiegészítő terápiát integráljuk a szorongásos gyermekek rehabilitációs folyama-

tába. Jelen vizsgálatban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a komplex ráhatással, mint fej-

lesztési módszerrel, a terápián túlmenően a gyermekek ne kizárólag rehabilitálódjanak, ha-

nem lovagolni tanuljanak. 

Célunk volt megvizsgálni, hogy az állatasszisztált intervenció milyen szinten járulhat 

hozzá a stresszel való megküzdéshez, a feszültség csökkentéséhez. Továbbá megnéztük, 

hogy a lovak, mint terápiás eszközök hatékonyan alkalmazhatóak bizonyos pszichiátriai kór-

képek esetében, mint a gyermekek szorongásoldásában. Ezen felül azt is vizsgáltuk, hogy a 

ló hatására hogyan javul a gyermekek érzelmi állapota, nő az önbecsülésük és az optimizmus. 

 

1. AZ ÁLLATASSZISZTÁLT BEAVATKOZÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN 

1.1. Az állatasszisztált beavatkozások (AAI) 

Az állatasszisztált intervenció (AAI) egy olyan átfogó meghatározás, amely magába fog-

lalja az állatasszisztált terápiát (AAT), az állatasszisztált aktivitást  (AAA), valamint a se-

gítő állatprogramokat (SAP). Olyan beavatkozás, amely tudatosan von be állatokat a keze-

lés folyamatába. A jobb megértéshez az American Veterinary Medical Association 

(AVMA) a különböző típusú állatasszisztált intervenciókat (AAI) a fent említett három 

kategóriába sorolja [2, 3]. Az utóbbi időkben gyakran felmerül az állatasszisztált oktatás 

(AAE) fogalma is, ami az állatok pedagógiai munkába történő integrálását jelenti [4].  

 

1.2. Szocioterápia az állatasszisztált beavatkozások vonatkozásában 

A szocioterápia célja, hogy eszközeivel hozzájáruljon a pszichiátriai betegség következtében 

kiesett funkciók újra-elsajátításához, ezzel támogatva a társadalomba való visszailleszkedést. 

A pszichés zavarok kezelésében a pszichoterápiával ellentétben a szocioterápiák nem folya-

matában kezelnek, hanem hatásuk az „itt és most” helyzetben realizálódik [5]. A szocioterá-

pia része a foglalkozásterápia, ami magába foglalja az állatasszisztált terápiákat. Ezek a mód-

szerek nem pusztán előnyös szabadidős tevékenységeket jelentenek, hanem hasznos, fej-

lesztő foglalkoztatásokat is. 

 

1.3. Állatasszisztált intervenció (AAI) hatásai 

1.3.1. Fizikális hatások 

Az elmúlt évtizedekben több megfigyelés is készült, amelyek az állatok jelenlétének hatását 

vizsgálta az emberekre. A létrejött kapcsolat során mind a pszichológiai hatást, mind pedig 

az ideg- és izomrendszer működését illetően kedvező változásokat jegyeztek le. A kardio-

vaszkuláris egészségre gyakorolt jótékony hatást is igazolták: a keringési rendszer leggyako-

ribb betegségei, mint a hipertónia vagy szívelégtelenség, valamint a stresszmutatók vonatko-

zásában is hasznosnak találták az állatok közelségét. A vizsgálatok alatt csökkenést figyeltek 

meg légzésszám, vérnyomás, szívfrekvencia tekintetében, a stressz paramétereken belül bi-

zonyos hormonok – mint a kortizol, adrenalin, noradrenalin –, valamint a perifériás bőrhő-

mérséklet, izomtónus változásában is csökkenést tapasztaltak a folyamatok során. Az állatok 

jelenléte a minor egészségügyi problémák, mint az ízületi fájdalom vagy fejfájás, szignifi-

káns csökkenését eredményezte. Tapintásuk, megérintésük a vérnyomásra és szívverésre vo-

natkozóan normalizáló hatású, ami hosszú távon szerepet játszhat a kardiovaszkuláris egész-

ség megóvásában. [2, 3, 6, 7]. 
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1.3.2. Emocionális hatások 

Az állatok képzés és akaratlagos figyelem nélkül is képesek az együttérzésre, szeretetre; ál-

landóság- és biztonságérzést adnak, ezzel segítenek fenntartani a lelki egyensúlyt. Egyes fa-

jok, mint a kutya, képesek az emberi érzelmek felismerésére, viselkedésük pedig az egyén 

adott érzelmi állapotának megfelelően változik. Lelki támogatást nyújtanak, ugyanúgy örül 

a gazdájának, ha az elégedett, jól teljesített, mint amikor sikertelen. A társállattal élőkről is-

mert, hogy nagyobb optimizmus jellemzi őket, javul az önbizalomhiánnyal való megküzdé-

sük, továbbá a kapcsolatépítő folyamataik felgyorsulnak. Tanulásban akadályozott gyerme-

kek esetében nagy jelentőséggel bír egy olyan társ, aki feltétlen elfogadással és bizalommal 

fordul irántuk, és nem a produktivitás alapján ítéli meg őket [2, 6]. 

 

1.3.3. Szociális hatások 

Az állatok olyan társaságot nyújtanak, ami csökkenti mind az egyedüllétet, mind pedig a ma-

gányérzetet. Az állat egyfajta kapocsnak tekinthető, spontaneitásuk és szimpatikus viselkedés-

módjuk hozzájárul és szorgalmazza a kapcsolatteremtő- és építő folyamatokat [8]. Az állatnak 

nincsenek elvárásai, nem történik megmérettetés [6]. Az állatok úgynevezett szociális katalizá-

torként „működnek”, egy kutya jelenlétében gazdáik megközelíthetőbbnek tűnnek. Az állatok 

megjelenése figyelemfelkeltő, amellyel növelik a szociális láthatóságot. Összességében meny-

nyiségi és minőségi változás is történik a társas kapcsolatokban egy állat jelenlétében.  

A fogyatékkal élők – mint a hallássérültek, látássérültek vagy mozgásban korlátozottak – 

esetében az állatasszisztált intervenció részeként a segítő kutyák szocializáló hatása bizonyí-

tott. A betanított ebek segítségével a mobilitás biztonságosabbá, míg az izoláció elkerülhe-

tővé válik, ezzel is segítve a társadalomba való beilleszkedést [2, 8].  

 

2. MÓDSZEREK 

H1: A szakirodalom feldolgozása után feltételeztük, hogy az állatasszisztált intervenció hoz-

zájárulhat a stresszel való megküzdéshez, a feszültség csökkentéséhez.   

H2: Hipotézisünk továbbá, hogy a lovak, mint terápiás eszközök hatékonyan alkalmazhatóak 

bizonyos pszichiátriai kórképek esetében, mint a gyermekek szorongásoldásában.  

H3: Feltételeztük, hogy a ló hatására javul a gyermekek érzelmi állapota, nő az önbecsülésük  

és az optimizmus. 

 

2.1. A lovas foglalkozások tematikája 

Az állatasszisztált terápia szorongásoldásban kifejtett pozitív hatásának bizonyításához a 

komplex ráhatás keretein belül történő fejlesztésekre támaszkodtunk, mint olyan tevékeny-

ségek egymásutánjára, amelyek játékba és/vagy egyfajta cselekvésbe integrálás (jelen eset-

ben a lovaglás, lovagolni tanulás) során valósultak meg. A foglalkozások előkészítésénél a 

lehető legszélesebb fejleszthető körben gondolkodtunk, a gyermekek várható fejlődési terü-

letei kiterjedtek a gyermekek szociális, érzelmi, testi és pszichés területeire. A foglalkozások 

jelentős hányadában a stresszel való megküzdést, a feszültségoldást céloztuk meg, amely 

eredményessége leginkább a társas interakciók és kommunikációs készségek fejlesztésének 

függvénye. Kedvező tény, hogy ezek a fejleszthető területek megegyeznek az állatasszisztált 

terápia azon területeivel, ahol annak hatása bizonyítottan hatékony. A sóstófalvi foglalkozá-

sokra négy héten keresztül, heti egy alkalommal, 60–90 perces időtartamban került sor. 

A foglalkozások során olyan funkciók fejlesztését célzó módszereket használtunk, ame-

lyek kompetensek a vizsgált személyek viselkedésének, gondolkodásának megváltoztatásá-

ban, az egészségben károsodottságuk miatt kialakult értékvesztés érzés csökkentésében.  
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Az alkalmazott eljárások elősegítették az észlelési, mozgásos struktúrák fejlesztését, társas 

készségek fejlesztését, érzelmi kommunikáció javítását, fejlesztették a percepciós készségeket.  

A fejlődést elősegítő tevékenységek folyamatában alkalmazott módszert illetően a fejlesztő-

pedagógus és egyben lovas sportoktató által használt, egyénre szabott voltizs torna elemeivel, 

eszközeivel dolgoztunk.  

 

2.2. A vizsgált minta 

A csoport kialakításakor lényegesnek tartottuk a gyermekek heterogenitását, így a lovas fog-

lalkozások során eltérő részképességzavarral rendelkező gyermekeken vizsgálhattuk a mód-

szer hatékonyságát. A kiválasztáskor a prioritás mértékét tekintve elsősorban magatartási 

problémákra, deviáns viselkedésre, nagyfokú és/vagy halmozottan jelentkező részképesség-

zavarra koncentráltunk, ahol az érintettek fejletlen alapképességei megnehezítik a környezet-

hez való alkalmazkodást, beilleszkedést, iskolai tananyag elsajátítását. A gyermekek közös 

problematikája a szorongás volt, kutatásunk elsősorban ennek pozitív változására irányult a 

komplex ráhatás területein. Az elemszám (n = 14) miatt a gyerekeket BNO-kód2 alapján osz-

tályoztuk. Esetükben a hiperkinetikus magatartászavar volt a leggyakoribb (n = 9), kevert 

specifikus fejlődési zavart jóval kevesebb főnél (n = 3) diagnosztizáltak, mentális retardáció 

(n = 2) kis mértékben fordult elő. A vizsgált mintában, miután gyerekekről beszélünk, a leg-

fiatalabb kiskorú 8 évet, a legidősebb 17 évet betöltött, átlag életkoruk pedig 13,07 (M = 

13,07 ± 2,89) év volt.  

 

2.3. Anyag és módszer 

Vizsgálatunkat széles szakirodalmi feltárás előzte meg, tanulmányozásunkat különféle szak-

irodalmak [4, 6, 9] terápiás módszerré való összekapcsolásával valósítottuk meg.  

A kvantitatív empirikus felmérésnek két fő iránya volt. Vizsgáltunk kiterjedt a lovas fog-

lalkozások rövid és hosszú távú hatásainak elemzésére. A vizsgálati adatokat két kérdőív 

felvételével kaptuk meg. Olyan kérdőíveket használtunk, amelyekkel a gyermekek önmagu-

kat tudták jellemezni: a Spielberger-féle felnőtt Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív mintá-

jára 1973-ban kifejlesztett gyermekváltozatait3 alkalmaztuk. A gyermekkorban is validált 

kérdőívben az elérhető minimum pont a 20, a legmagasabb pedig a 60 pont volt. Erőteljes 

szorongásnak a 38 pont feletti értéket tekintettük.  Az első 20 meghatározás a helyzettől füg-

getlenül fennálló, globális szorongásra vonatkozik (vonásszorongás). Ezt az Általában ho-

gyan érzed magad kérdéssort egy 1-től 3-ig terjedő skálán kellett értékelni a kitöltőknek.  

A hosszú távú hatás vizsgálatára, a globális szorongásra vonatkozó kérdések kétszer kerültek 

felvételre, először az első foglalkozás előtt, majd egy hónap elteltével a negyedik foglalkozás 

után. Értékelése szempontjából lényeges, hogy vonásszorongás tekintetében a „szinte soha” 

állítás 1 pontot, a „néha” 2 pont, míg a „gyakran” 3 pontot ért. Magas szorongásszintnek 38 

pont feletti értéket kellett tekintenünk. Míg a következő 20 item az aktuális érzelmi állapotuk 

feltérképezésére szolgált: az Éppen most hogyan érzed magad megállapításai arról adtak ké-

pet, hogy adott pillanatban hogyan érezték magukat (állapotszorongás), ami a lovas foglal-

kozások azonnali hatását volt képes visszaadni. Ezt a kérdőívet közvetlenül az első foglalko-

zás előtt és után vettük fel. Az állapotszorongás egyes állításainak pontozása fordított, itt a 

35 feletti érték mutatott erőteljes szorongást.  

                                                           
2  Hiperkinetikus magatartászavar BNO: F9010, mentális retardáció BNO: F40-F79, kevert specifikus 

fejlődési zavarok BNO: F83  
3  State- Trait Anxiety Inventory for Children, STAI-C, Spielberger, C. D., 1973, ford.: Sipos K. 
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2.4. Adatfeldolgozás módszere  

Az adatok rögzítése és kezelése, a tudományos munka reprezentálása a Microsoft Office 

2013 használatával valósult meg. Statisztikai elemzéseinket a Microsoft Excel 2013 szoftver 

és az SPSS 20 számítógépes program segítségével készítettük el. A leíró statisztikán kívül 

(szórás, átlag), rejtett összefüggések vizsgálatára (szignifikancia vizsgálatok, páros t-próba) 

is lehetőségünk volt. A statisztikai számításaink 95%-os konfidencia intervallum szinten 

vizsgáltuk.  

 

3. EREDMÉNYEK A VIZSGÁLT TERÜLETEN 

A lóval végzett foglalkozások hatásait két szemszögből tanulmányoztuk. Babos munkája nyo-

mán (2012) vizsgálatunkban mi is elő- és utóteszteléssel kaptuk meg az adatokat [6]. A vála-

szokat a gyermekek adták, így szubjektív állapotuk pontokká kódolásával kaptunk képet pszic-

hés helyzetképükről. Mindkét kérdőív esetében háromfokú skálával nyertük az adatainkat.  

 

3.1. Rövid távú hatás 

Lovas foglalkozásaink azonnali hatásának bizonyítására használtuk a 20 itemből álló, Spiel-

berg-féle állapotszorongást felmérő kérdéssor gyermekváltozatát. A válaszadók összpontja 

tekintetében erős szignifikáns különbséget találtunk az adatok között (p = 0,0002), mindenki 

pozitívabbnak értékelte lelki állapotát az első foglalkozás után (1. ábra). Egyes esetekben 

előfordult, hogy a lovas foglalkozás 15 ponttal javította a gyermek pillanatnyi állapotát. Ösz-

szességében senkinek sem maradt 30 pontszám fölötti eredménye. Az elemzések során jól 

látható volt, hogy a lovaglás végén több pontban hasonlóságot mutatott a gyermekek gondol-

kodása (s = 2,344), a kezdeti szétszórtságukhoz, zavartságukhoz képest (s = 3,198). Ugyan-

csak ezt bizonyítja az adatok terjedelmének változása, a kiindulási maximum és minimum 

közötti értékhez (d = 12) képest csaknem 35 %-kal csökkent a foglalkozás után felvett pontok 

terjedelme (d = 8), mely az átlagpont értékekben is megmutatkozik a kezdeti értékeke átlaga 

32,6, míg a foglalkozások után felvett értékek átlaga 25,2. A válaszadók értékei markánsan 

korreláltak (r = 0,81; p < 0,05). 

 

1. ábra: Állapotszorongás változása az első foglalkozás előtt és után 
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A kutatás során szignifikáns különbséget találtunk számos, a gyermekek kezdeti szorongásos 

állapotára utaló kérdés tekintetében, közvetlenül a foglalkozás előtt és után. Az első foglal-

kozás előtt szinte mindenki aggódott, zavarban volt, és idegesnek érezte magát. Az ismételt 

kérdőívfelvétel adatait összehasonlítva érzékelhető volt az érzelmek nagymértékű változása 

(2. ábra), mindössze egy gyermek aggódott továbbra is (p = 0,006), és senki sem érezte magát 

zavarban (p = 0,019). Szignifikáns különbség mutatkozott az izgalmi állapot csökkenésében 

is (p = 0,003). 

 
2. ábra: Az „aggódás” szempont változása a lovas foglalkozás hatására 

 

Az állat méreteitől, az ismeretlentől való félelem a csoport nagy részére jellemző volt, 13 fő 

érzet valamilyen indokolatlan félelmet a lovaglás előtt. A foglalkozás végére a gyermekek 

körében 100%-os volt a félelem megszűnése az adatok alapján (p = 0,008). 

A lóval való bánásmód, a ló sikeres megülése hozzájárul a megküzdési potenciál javulá-

sához, az énhatékonyság javításához [4]. A vizsgálat során mi is megbizonyosodhattunk róla, 

hogy a résztvevők önbecsülése egy-egy feladat után hogyan változott meg. Az adatfeldolgo-

zás során szignifikáns különbséget (p=0,028) találtuk a gyermekek önmagukba vetett bizal-

mukat tekintve, terápia előtt és után. A lovaglás alkalmat adott számukra arra, hogy megta-

pasztalhassák milyen egy lovat irányítani, együttműködni vele, ami segítette az önbizalmuk 

növelését.  

A testmozgás, különösen a szabadban eltöltött idő, nagyban hozzájárul a vér oxigén ellá-

tottságának javulásához, aminek hatására a közérzet javul, a szervezet anyagcsere folyamatai 

felgyorsulnak. A fáradtság megítélésben nem találtunk pozitív javulást, ami azzal magyaráz-

ható, hogy lovon történő munka még játékos formában is intenzívnek mondható, a folyama-

tos figyelés, koncentráció kimerítő folyamat, azonban a szignifikáns különbség jól látható a 

frissesség megítélésében lovaglás előtt és után (p = 0,006). Fáradtságuk ellenére, minden 

gyerek frissnek, vagy nagyon frissnek ítélte meg állapotát.  

Fontosnak tartottuk, hogy a kezdeti negatív érzelmeket hamar „elengedjék”. Már egy al-

kalom elteltével látható volt a hangulati változás, az első kérdőívtöltésnél 3 fő jelölte, hogy 

nem érezte nyugodtnak magát, a gyakorlatok után mindenki zavartalannak jellemezte hely-

zetét (p=0,019). A gyermekek közül 5-en érezték nagyon jól magukat lovaglás előtt (3. ábra), 

ami 13 főre emelkedett a feladatok elvégzése után (p = 0,002). Ugyancsak pozitív érzelmi 
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állapotra utalt, hogy a válaszadók közül mindenki úgy gondolta, jó vagy nagyon jó neki az 

adott pillanatban (p = 0,013). 

 
3. ábra: Hangulati változás a lovas foglalkozás dimenziójában. 

 

A függőleges tengelyen a válaszok pontokká kódolásával kapott érték van feltüntetve, a víz-

szintes tengely a gyerekeket jelöli. A pontszámok növekedésével egyenes arányosságban nő 

a szorongási szint.  

Szignifikáns különbséget találtunk továbbá az elégedettség tükrében (p = 0,001). Míg a 

foglalkozás előtt 3 gyermek volt nagyon elégedett, a lovaglás után már 10-re emelkedett ez 

a szám. Szignifikáns különbség mutatkozott továbbá annak vonatkozásában, hogy a válasz-

adók szerencsésnek tartják-e magukat. A kérdések megválaszolása közvetlenül a foglalkozás 

előtt történt meg, így a résztvevők már a lovaglásra, mint egy új élményre hangolódtak, ami 

azt eredményezte, hogy ekkor szinte mindenki (13 fő) szerencsésnek vagy nagyon szeren-

csésnek vélte helyzetét. A közel másfél órás munka után pedig ugyancsak ezeket a válaszokat 

jelölték, viszont 11 gyermek már úgy gondolta, hogy ő nagyon szerencsés (p = 0,008), és 

sokkal vidámabbnak is érezték magukat (p = 0,028).  

Nem találtuk szignifikáns különbséget azonban a figyelmesség kapcsán (p = 0,165). A lo-

vaglás folyamatos koncentrációt igényel, a figyelem nehezebben elterelhető. Az állattal kiala-

kított kontakt, a bemelegítés, mind-mind éberséget, odafigyelést igényel, így a résztvevők a 

foglalkozás előtt és után rögzített válaszaikban nem mutattak túlságosan eltérő eredményeket.  

 

3.2. Hosszú távú hatás 

Kutatásunkban kísérletet tettünk arra, hogy a lovas foglalkozásoknak, mint állatasszisztált 

intervenciónak, ne pusztán pillanatnyi érzelmi állapotra kifejtett kedvező hatását jegyezzük 

le. A Spielberg-féle vonásszorongást felmérő kérdőív gyermekváltozatát is alkalmaztuk, 4 

hetes intervallum megfigyelésére (4. ábra). Ez esetben az erőteljes szorongást már 35 pont 

felett állíthattuk. A gyermekek közül 10 érte el ezt a meghatározó szintet, a többiek kisebb, 

de még így is viszonylag magas pontértéket jelöltek.  Az elemzéshez szükséges adatokat a 

foglalkozások elkezdése előtt és a negyedik alkalom után vettük fel a résztvevőktől. A szo-

rongást jelölő pontok tükrében erős szignifikáns különbséget találtunk (p = 0,0002), értékeik 

erősen korreláltak (r = 0,93; p < 0,05).  
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4. ábra: Vonásszorongás változása 4 hetes intervallumban 

 

A lovas foglalkozások során, a kapott feladatok eredményes elvégzésétől függetlenül, min-

denkinél a pozitív megerősítésre törekedtünk, amit a gyermekek biztatásával kisebb-nagyobb 

mértékben elértünk. A vizsgálat elején 4 fő gyakran félt attól, hogy valamilyen hibát követ 

el a mindennapjaiban, 10-en pedig néha éreztek hasonló jelenséget. Lényeges különbséget 

találtunk 4 hét elteltével, az elemzések szerint 1 fő szinte már soha nem érzett hasonlót, 13-

an pedig néha féltek a hibázástól. A kezdeti 4 fővel ellentétben senkire sem volt jellemző, 

hogy gyakran félt volna amiatt, hogy rontani fog (p = 0,019).  

A lelki állapotra gyakorolt pozitív hatás dimenziójában is szignifikáns különbséget talál-

tunk (p = 0,04). A kutatás végén a gyermekek közül 9-en állították, hogy szinte soha nem 

érzik magukat rosszul, 5 fő pedig néha érzett kellemetlenséget.  

Foglalkozásaink egyik fejlesztési célja a kommunikáció javítása, a szociális interakció 

segítése. Míg kezdetben a beszélgetések tárgya a lovaglás során a ló köré zárult, a résztvevők 

viszonylag hamar (esetenként eltérést mutattak) kezdtek saját problémáikról is beszélni. 

Szignifikáns különbséget találtunk a félelem eltitkolásának kérdésében (p = 0,04). 4 fő gyak-

ran eltitkolta félelmeit, a lovaglások után ez a „néha” kategóriába került, aminek oka vélhe-

tően a fejlesztőpedagógussal folytatott dialógus volt. A szorongás testi reakciókat is kiválthat. 

A gyermekek közül 8-an gyakran érezték, hogy tenyerük megizzad, 5-en pedig néha, a ne-

gyedik foglalkozás után már csak 3-an jelölték, hogy gyakran észlelik ezt a reakciót, a nagy-

többség (10 fő) néha tapasztalja ezt a megnyilvánulását a szorongásnak (p = 0,019). 

 

4. KONKLÚZIÓK 

A témát és a kérdéseket a tudományos megközelítésekre alapozva dolgoztuk ki. Foglalkozá-

saink kiértékelt eredményei alapján a lovak integrálása a szorongó gyermekek feszültség-

csökkentése területén biztatónak mutatkozott. Az alacsony elemszám ellenére az összefüg-

gések jól kivehetők voltak, szignifikáns különbséget találtunk a rövid és hosszú távú hatások 

dimenziójában is. A békés, nyugodt környezet megteremtésével, a folyamatos megerősítés-

sel, biztatással megkezdődött a fejlesztés a komplex ráhatás keretei között.  
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A foglalkozások során bizonyosságot nyertünk arról, hogy a lovak nagymértékben hoz-

zájárultak a kontakt kialakításához fejlesztőpedagógus és páciens között. Lehetővé téve, 

hogy olyan kliensekkel dolgozzunk együtt, akik introvertáltak, bizalmatlanok, számukra nem 

jelent sokat a társalgás, ezért nem is nyitnak mások felé.  

Talán leginkább vitatott kérdése még mindig a hatások időtartalma. Kutatásunk kiterjedt 

ezek felmérésére is, amely erős összefüggést mutatott az érzelmek változásában, ami a lelki 

egyensúly helyreállítását szolgálhatja. 

A lovaglás alapvetően élményekben gazdag tevékenységet takar, jobb globális életminő-

séget kezdeményez. Egy hónap nem elegendő a lovassport alapos, mély megismeréséhez, 

viszont az alapok elsajátítása megkezdődött.  

Feltételezésünk, hogy a terápiás lovak hatására javul a gyermekek érzelmi állapota, to-

vábbá nő az önbecsülésük és az optimizmus, elemzéseink során bizonyosságot nyert.  

A kutatás és a statisztikai számítások eredményeiből tehát megállapíthatjuk, hogy összessé-

gében hipotéziseink igazolódtak. 

 

5. JAVASLATOK A KÖVETKEZTETÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN 

Négyhetes vizsgálatunk során célkitűzéseink realizálódtak. Feltevéseink beigazolódni lát-

szottak, amely megállapítások sokat ígérőnek mutatkoznak a további kutatások számára. 

Ezen eredmények birtokában jelen tanulmányunk a jövőben kívánt további értekezések meg-

felelő alapjának tekinthető.  

A felmerülő kétségek indokolttá teszik a bizonyítékértékű következtetéseket. Lényeges 

lenne a lovak által asszisztált szorongásoldó foglalkozások hatásait kellő elemszámú mintán 

is megfigyelni, ami elegendő lenne egy nagyobb hatásvizsgálat létrehozásához. Wuang és 

munkatársai 2010-es tanulmányához hasonlóan [10], szükséges lenne a lovak szorongásoldó 

hatására irányuló vizsgálatok során kontrollcsoport felállítása, ami mindjobban alátámasz-

taná annak terápiás értékét.  

Ugyancsak számos kérdés övezi az ingerek hatására bekövetkező viselkedésbeli módo-

sulások, magatartásbeli változások hatékonyságának időszakát. Ez a súlyos felvetés megkí-

vánja az olyan empirikus kutatások megtervezését, amelyek ugyancsak több csoport össze-

hasonlításával kapják elemzéseiket. Érdemes lenne nyomon követni a terápia hatásosságát 

olyan módon, hogy a kísérletben résztvevő csoportok különböző, előre megtervezett időszak-

ban váljanak ki a folyamatból, míg maradna egy hónapokon keresztül terápiát folytató cso-

portja. Így kaphatnánk képet a hosszú távú hatásairól, ami megalapozná, hogy a lovak inno-

vatív eszközként beolvadjanak a rehabilitációs folyamatokban, alkalmazása megoldott és ru-

tinszerű eljárássá válhatna.  
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