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 علل  و تاثیرات جایگزینی حیوانات خانگی به جای فرزند پروری

 
 سیده فاطمه فردمصطفوی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 

 

 چكیده 
ای حفظ تحقیق کنونی بررسی پیامدهای نگهداری از حیوانات خانگی در خانواده ها و جوانان است. تالش انسان همیشه بر

فرهنگ متفاوت تاثیر گرفتن بعضی رفتارها منجبر به متزلزل شدن خانواده میشود. همچنین ل لیو بدشادکامی و زندگی سالم بوده 
آثار و پیامدهای انتقال بیماری مشترک انسان و حیوان مورد توجه قرار گرفته شده است. و رفتار خودخواهانه ای که با اکثر 

که سگ انجام میدهد ناشی از شرطی شدن است و افرادی  تیکابیشتر حر میشود و نام آن حیوان آزاریست.  حیوانات خانگی انجام
اگر فردی دچار  .تگی در زنان بیشتر از مردان هستکه دارای حیوانات خانگی هستند سازش پذیری کمتری هم دارند. و وابس

 جوانن نوبخصوص خانواده هایی که دارای فرزندا. نگی به خصوص سگ توصیه نمیشودافسردگی هست نگهداری حیوانات خا
 .هستند پیامد مخربی که برای نوجوانان دارد  گاهی منجبر به رفتار های پرخطر جنسی با حیوان خانگی میشود

 

 وابستگی فرزند پروری، ،خانواده ،حیوانات خانگیهای كلیدی: واژه
 

  مقدمه -1
مت جسمی و روانی آنها الس برخی از  محققان بر این باورند که داشتن حیوان خانگی میتواند اثرات مثبت فراوانی بر

 .[1داشته باشد و برخی نیز بی اثر بودن و حتی اثرات آن را منفی ارزیابی نموده اند]

نسانها در طول زندگی خویش همواره بیش از هر چیز به دنبال به دست آوردن زندگی سالم و شاد همراه با خانواده و دوستان ا

شادکامی افراد  .باشند و شاید بتوان گفت شادکامی هدف نهایی در زندگی بشر است مند. تمامی انسانها تمایل دارند شادکاه ابود

ثیر اگفت باید توجه داشت که بررسی ت میتوان بدون حیوان خانگی نسبت به افراد دارای حیوان خانگی بیشتر گزارش شده است

 .[2] ه فرهنگی در جامعه ایرانی باشدزمیناز  ثر انگهداری حیوانات خانگی بر شادکامی در ایران تا حدودی هم میتواند مت

تا جایی که  .امروزه تعداد کثیری از افراد در حال نگهداری و یا فراهم آوردن شرایطی برای نگهداری از حیوانات خانگی هستند

 غیر د دردر تعالیم اسالمی ذکر شده نگهداری و داشتن سگ شکاری مانعی ندارمیتوان گفت یک نوع رقابت بین افراد شده 

  .و واژه نجس را داللت میکنند که به معنای کثیف و یا ناپاک است .اینصورت برایمان منع شمرده

در حال حاضر جای بررسی است که به چه دلیل افراد به سمت نگهداری از حیوانات رفته  و هزینه گزافی را بابت نگهداری از 

مدهای نگهداری حیوان خانگی بر انتقال بیماریهای مشترک پیاو  مطالعات زیادی در زمینه آثار حیوانات متحمل میشوند.

 .[2]استرفته حیوان و انسان و وضعیت فیزیکی صورت گ

حیوانات خانگی عامل خطر مهمی در ابتال به آسم میباشد در نتیجه به افراد مستعد ابتال به آسم )افراد آتوپیک( توصیه میگردد 

میتوان گفت که یک عمل خود خواهانه نیز محسوب میشود ،حیوانی که طول روز  .[3] که از نگهداری حیوانات اجتناب نمایند

 .باید جست. و خیز داشته باشد بیشتر در خانه باشد و زندگی به روش انسان گونه انجام دهد
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 روش-2
از  . و زمانی که شرطی میشوند باتوجه به شرطی شدن بسیاریسگ ها حیواناتی هستند که به راحتی شرطی میشوند

. حتی از نظر اجتماعی میتواند با اطرافیانش ارتباط برقرار کند برای مثال : از حیوان میخواهند بشین کارها را انجام میدهد

 ،دست بده ،اما در نهایت تمام این دستورات راانجام میدهد برای گرفتن خوراکی !!

زیر مقیاس اضطراب بین گروههای مورد مطالعه تفاوت  زتایج نشان داد کلیه میانگین زیرمقیاسهای سالمت روان عمومی به جن

شود. هم چنین، سازش پذیری نگهدارندگان حیوانات دارد، درحالیکه تفاوتی در برون گرایی و وظیفه شناسی آنها دیده نمی

 .[4] ها پایینتر استخانگی در مقایسه با دیگر گروه

 

 وابستگی

وابستگی آنقدر زیاد میشود که حتی با بیمار شدن حیوان آنها دچار  وابستگی در زنان بیشتر از مردان هست و درجه

. و حیوان را جزوی از اعضای خانواده میشمارند و ادعا دارند اگر حیوان اتفاقی برایش پیش اضطراب و نگرانی شدید میشوند

اما سگ یک  استثنا تلقی میشود  در کل نگهداری از حیوانات وابستگی ایجاد میکند بیافتد ما زندگی خوشایندی نخواهیم داشت.

 به این دلیل که به ترتیب  اول حس میکند سپس بو میکند و بعد میبیند و از لحاظ حسی بسیار ارتباط برقرار میکند.
افرادی که بسیار احساسی هستند و یا زمینه هایی از افسردگی دارند اقدام به نگهداری سگ نباید بکنند به این دلیل که عمر 

و  سال هست و عمر کوتاهی دارند زمانی که حیوان از دست میرود بار غمی بر دوششان به جا خواهد گذاشت. 12تا  8 انها بین

همچنین بنظر می رسد در ایران بر خالف سایر کشورها داشتن حیوان خانگی با افزایش سالمت روان همراه است این گونه 

 .[5نمیباشد ]

 

 پیامد مخرب در نوجوانان

های منفی نگهداری از حیوان بخصوص برای انها که فرزندان نوجوان دارند باتوجه به بحران و شرایطی که  در  مدیایکی از پ

این دوران نوجوان دارد ارتباطی هست که با حیوانات برقرار میکند و گاهی این رفتارها ممکن است به رفتارهای پر خطر جنسی 

 پیش بگیرد.

 

 بیماری مشترک

شده بیماری های مشترکی که بین انسان وحیوان وجود دارد اعم از هاری که تقریبا اگر حیوانی مبتال ر ذکعالوه بر موارد 

بحث بیماری های قارچی و انگل ها که بیماری مشترک حیوان و . به هاری شود مرگ انسان صد در صد هست و درمانی ندارد

 انسان هست که از طریق مدفوع سگ آلوده منتقل میشود.

 

 ییسود جو

نژادهای مختلفی به فروش میرسند با قیمت های گزاف که این زیبا بودن را به خریدار منتقل میکند و سود جویان بحث 

تجارت و سود جویی از این کار دارند سگ هایی را با دو نژاد و یا سه نژاد مخلوط میکنند که بتوانند سگ هایی زیبا تر کوچک 

 .م کنند و بعضی از سگ هارا حتی سازمان وزارت بهداشت مجوز فروش ندادههاتر همچنین قشنگ تر را برای افراد فر

حتی برای منفعت خویش  سگ ها را  در نبردی قرار میدهند تا باهم بجنگند و سگی که برنده شد فرد سودجو بنا بر شرطی 

صات ظاهری سگ و سوابق شخم در بحث شناسنامه سگ .که بسته بوده پولی دریافت میکند حتی امکان دارد سگ از بین برود



 

 3 

در واقع یک دفترچه ای هست که ارزشی ندارد وقتی ارزشمند میشود که اون بارکد و . بهداشتی و عملکردی آن ثبت میشود

 .کدی که دارد در شهرداری ثبت شود که برای مثال سگی با مشخصات الزم صاحب آن شخصی به نام ......... است

 

 مزاحمت برای افراد

عالوه بر  .ژرمن شپرد، . نگهداری بعضی از سگ ها مانند دوبرمنشتر افراد ساکن در آپارتمان ها هستندبیه امروزه ک

. این سگ ها نیاز به فضای بسیار گسترده دارند حداقل فضای مزاحمت هایی که برای افراد و ساکنان آن منطقه ایجاد میشود

حتی د که درفضایی همچون آپارتمان از این نوع سگ نگهداری کردند دار نام هزار متری !! و میتوان گفت این رفتار حیوان آزاری

در پارک ها و مکان های عمومی افرادی هستند که فوبیا حیوانات دارند و این مورد باعث رنجش و حتی بیم کودکان از رفتن به 

باعث عدم ایجاد ند و داشت احساس ترسه خصوص سگ هایی که درشت هیکل تر هستند ب .پارک یا مناطق عمومی میشود

باید با در نظر گرفتن شرایط و  .امنیت در آنها میشد و آنهارا اذیت میکرد و یکسری جبهه گیری نسبت به این حیوانات داشتند

  .فرهنگی که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم انتخاب هایی انجام دهیم

ساالنه سگ ها در آمریکا نزدیک به چهارمیلیون نفر را گاز whlderness and environamental medicinel بر اساس آمار سایت 

هزار نفر از انها در بیمارستان بستری میشوند بر اساس آمار های دیگری از سایت  13تا  6. که در این میان بین میگیرند

dogsbite  از دست داده  گ هاله سچهارصد و سی و سه آمریکایی جان خود را بر اثر حم 2017تا  2005در حد فاصل سالهای

در این میان سگهایی با نژاد پیت بول ، روت وایلر ، ژرمن شپرد ، گونه . سال بودند 9انها کودکان کمتر از  %50اند که نزدیک به 

در حال حاضر گردش های سگ  .های میکس و بولداگ بیشترین حمالت منجبر به مرگ را در آمریکا از خود به جا گذاشتند

که سگها بدون صاحب هستند  ین چیزی که به ذهنمان می آید این است جالب است که اول .یل شودضل تبدیک مع میتواند به

و بعد از مدتی ستند که مردم در خانه هایشان نگهداری میکردند که در خیابانها هستند در صورتی بیشتر آنها سگهای خانگی ه

سگ بدلیل خطرات برای انسانها و استفاده از انها برای ز نژادهای ش بسیاری ابر این اساس نگهداری و پرو  .آنهارا راها کرده

 .یا اینکه با محدودیت های شدیدی روبروست .جنگ های خیابانی  در بسیاری از کشورها ممنوع است

 

 قوانین نگهداری از سگها در كشورهای مختلف 

 بریتانیا 

رگبار سگها به مردم تصویب شد که یازده حمله م پس از 1991ال بر اساس قانون سگهای خطرناک بریتانیا که در س

 .پرورش و نگهداری و فروش سگهایی با نژاد پیت بول، توسا ژاپنی، و نژادهایی همچون دوگو آلمانی ممنوع شد

 

 دانمارک

 داری و پروش ودر برخی کشورها مانند دانمارک قوانین سخت گیرانه تری وضع شد بر اساس قانون سگها در این کشور نگه

نژاد خاص دیگر کامال ممنوع است و سرپیچی از قوانین مجازات های سنگینی  13ت سگهایی با نژاد میکس و همچنین واردا

 دارد.

 

 آمریكا و امارات 

ن در کشورهایی مانند آمریکا و امارات با عالوه بر آن حتی نگهداری از سگی با نژاد ژرمن شپرد بدلیل خطرات احتمالی آ

 .نوع سگ کامال ممنوع است محدودیت های شدیدی روبروست و در کشوری مانند اوکراین و بالروس نگهداری این
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 تحقیقات سایت 

جمله  ، ژرمن شپرد از، دوبر منهاسکی ،نژاد سگ در ایاالت متحده آمریکا مانند پیت بول 17( Dogsbit) ساس سایتابر 

و ژرمن با قیمت گزاف بفروش میرسند  .نژادهای بالقوه خطرناک دسته بندی شده اند اما در ایران متاسفانه نژادهایی مانند دوبر

سودجویان بیان میکنند نگهداری این نوع سگها در خانه از نظر قانونی مشکلی ایجاد نمیکند و مزاحمتی هم ایجاد نمیشود از 

میخواهد از جامعه سواستفاده کند سود میبرد و نگاهی به جوانب های دیگر نخواهد  و کسی کهجانب همسایگان متخلف 

  .ر ایران بسیار در حال حاضر افراد اقدام به نگهداری از سگ میکنند که میتواند دلیل های بسیاری را در بر بگیردد .داشت

 

 

 كمبود عاطفی از جانب خانواده در میان جوانان و نوجوانان

 انب شریک عاطفیی از جطردشدگ

نسانها در مسیر تحوالت اجتماعی و فناوری در جهان،بیش از هر زمان دیگری تنهاتر شده اند و این تنهایی خود را با ا 

 .[6] حیوانات بی ازار تقسیم میکنند

ود رفته رفته میش این عوامل باعث و حتی در میان سالمندان امروزه بدلیل عدم توجه فرزندان به نگهداری از سگ روی آوردند

به نگهداری از سگ روی بیاورند و سگ را جایگزین فرزند پروری کنند تا جایی که سگ را فرزند خویش تلقی میکنند و ارزش 

و در خانه سگ را بیش از انسان میدانند به دلیل ضربات روحی که از جانب شریک عاطفی خود یا خانواده متحمل شده اند 

ل بهداشتی نمیکنند و این امر بسیار مهم هست حتی درآئین مبین ما اسالم به مسئله نظافت مسائ هایشان به خوبی توجه به

 .توجه ویژه ای پرداخته

 

 پیشینه پژوهش 1-2

و استحکام در طول تاریخ مفهوم خانواده دارای اهمیت زیاده بوده و باید از کمرنگ شدن این واژه مقدس جلوگیری کرد 

 ط ما با جامعه و اطراف دارد.با روابخانواده نقش تنگاتنگی 

ساموئل گالدینگ کتابی تحت عنوان خانواده درمانی پرداخته است جیمز اپروچسکا و جان سی نورکراس کتابی 1398در سال 

و همچنین دکتر الهی قمشه ای کتابی در رابطه با تفسیر و توضیح شفاف تحت عنوان نظریه های روان درمانی پرداخته است 

به پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است اشاره ، 1شماره ی در جدول  .در صحبت با قرآن نام داردقران که مسائل 

 شده است.

 
 جیژوهش های داخلی و خارپخالصه ای از   -1ولجد
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 اهداف پژوهش-3
 ؟آیا نگهداری از سگ منجبر به تزلزل خانواده میشود -1

 ؟آیا منجبر به انتقال بیماری میشود -2

 ؟العکسنگهداری از سگ باعث وابستگی بیشتر فرزندان از واالدین یا ب -3

 ؟در نهایت منجبر به آسیب خانواده میشود  -4

 

 روش تحقیق  2-3

نین میدانی و مراجعه به کتب نشریات و سایت های علمی مرتبط و در این مقاله از روش مطالعاتی اسنادی و همچ

ل پاندمی کرونا به یادداشت برداری و فیش برداری ،برای رسیدن به نتیجه تحقیق و نتیجه مقاله بهره گرفته شده است. به دلی

ه خوبی نمیتوانند  با هم نوعان خویش در دنیای امروزه افراد ب. کتابخانه و افراد با تجربه در این زمینه دسترسی کافی نبوده است

ارتباط سالمی برقرار کنند و همچنین شبکه حمایت اجتماعی آنها محدود است  و همنوعان خویش را ناشی از ضربه ای که از 

منفعت طلب احساس میکنند و سرانجام جای تعامل با انسان های ریک احساسی خود خوردند  افرادی سودجو و دوست یا ش

نشینی را برگزیند و عدم عالقه تعامل با افراد باعث میشود روز به روز انات را جایگزین میکنند . اما این که انسان گوشه دیگر حیو

  .میتواند جای یک انسان را پر کندتنها تر و روابط کمتر شود . هیچگاه حیوان ن

 

 گیرینتیجه-4
میکند و جایگزین بهتری هست به جای تعامل با افراد نه تنها خریداری حیوان خانگی با این تفکر که به تنهایی افراد کمک 

ته باشند در باعث میشود فرد دچار انزوا شود حتی کم کم باعث میشود افراد تعامل کمتری با همساالن و حتی اطرافیان داش

سال  كنفرانس/ همایش نام نویسنده عنوان مقاله

 انتشار
ارتباط سابقه نگهداری از حیوانات 

ماری آسم: خانگی و خطر ابتال به بی
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وان دیگر سعی بر این نوجوانانی که دارای هوش هیجانی پایینی هستند تهیه کردن سگ کار مناسبی نیست به این دلیل که نوج

و همچنین ندارد که حتی نقاط ضعف خود را که هوش هیجانی است را تقویت کند و تنها خوی با حیوان خانگی خود میگیرد 

. عالوه د ،زمانی که خانواده ای دارای فرزند نوجوان هستند اقدام به تهیه حیوان خانگی میکنندباعث متزلزل شدن خانواده میشو

تمالی روحی و جنسی امکان فاصله گرفتن فرزند نوجوان از خانواده زیاد است و سن نوجوانی بسیار باید مورد توجه بر آسیبات اح

. انتقال بیماری های مشترک که در نهایت رها کردن سگ و گیردخانواده ها قرار بگیرد و آگاهانه اقدام برای کاری صورت 

. در این همچنین رها کردن حیوانی که تا چندی پیش سرپناه داشته آسیبات روحی بخصوص در زنان که متحمل میشوند و

محبت شده و در رفاه میان حیوانات هم دچار آزار و اذیت قرار میگیرند در صورتی که افراد این طرز فکر را دارند که به حیوان 

ان خانگی میشد فرزند خردسال این کامل است اما حیوانات شیوه زندگیشان متفاوت است !! و بدلیل مراقبت ها یی که از حیو

تفکر را در سر میپروراند که خانواده عالقه بیشتری به حیوان دارند و گاهی سعی در تقلید بعضی رفتارهای سگ هم میکند برای 

 .مت خانوادهجلب توجه از س
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