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عٌَاى سخٌزاًی :

رٍاى درهاًی تا حیَاًات
سخٌزاى  :ضزها تعَیقی
دکتزای داهپشضکی ٍ هتخػع ًَرٍّیستَلَصی(تافت ضٌاسی اعػاب)
دٍ ضٌثِ –  - 1394/02/15ساعت 17
آدرس  :هطْذ – خیاتاى احوذآتاد – تیي هالغذرای  – 13 ٍ 11پالک 55
سالي کٌفزاًس گزٍُ اعػاب ٍ رٍاى آرى – تلفي 38463653-5
ٍرٍد تزای عوَم عالقِ هٌذاى آساد ٍ رایگاى هی تاضذ
چکیذُ سخٌزاًی :
یکی اسعوذُ هعضالت سًذگی ّای غٌعتی ٍ ضْز ًطیٌی ,احساس تٌْایی ًٍیافتي هًَس خَتی است کِ ادهی را
درک کٌذ ٍ ایي هطکل تِ ٍفَر در هیاى اًساًْایی کِ تیطتز در سًذگی ضْزی ٍ غٌعتی سًذگی هیکٌٌذ تِ
چطن هیخَرد .احساس تٌْایی در دراس هذت آثار تخزیثی سیادی تز رٍح ٍ رٍاى ٍ حتی جسن اًساًْا هیگذارد ٍ
ّز چِ کِ تِ جلَ پیطزٍی کٌذ کن کن اًساى دچار افسزدگی هیطَد ٍ سًذگیاش تحت تاثیز قزار هیگیزد .در
جَاهع ٍ سًذگی ّای کطَر ّای غزتی هذتی است کِ حیَاًات دست آهَس ٍ خاًگی تِ خاًِّای آًْا راُ یافتِ ٍ
اضخاظ سیادی عالقوٌذ تِ داضتي حیَاًات خاًگی در هٌشل خَد ّستٌذ .غزتیّا تا ًگْذاری حیَاًات تَاًستِاًذ
قسوتی اس خالء عاطفی خَد را ایٌگًَِ جثزاى ًوایٌذ.
یکی اس رٍضْای درهاًی کِ چٌذ سالی در کطَرّای دیگز هَرد استفادُ قزار هی گیزد ًٍتایج هطلَتی در ایي
رٍش کسة ضذُ است ٍ ّز رٍس تز کارتزد ٍداًص علوی آى افشٍدُ هی ضَد درهاى تَسیلِ حیَاًات خاًگی است
کِ تِ غَرت علوی ٍ تخػػی تا ایي ًام( )Animal-assisted Therapyخَاًذُ هیطَد ٍلی در ستاى عاهیاًِ
تِ آى درهاى تَسیلِ حیَاًات خاًگی ٍ هًَس اًساى کِ هخفف ضذُ تا ایي ًام  pet therapyگفتِ هیطَد.
تحقیقات هحققاى تیاًگز آى است کِ تزقزاری عاطفی ٍ پیًَذ تا حیَاى در افزاد گَضِ گیز ٍهٌشٍی آًْا را اس
حالت یکٌَاختی ٍسکَى خارج ًوَدُ ٍ قسوتی اس ًیاسّای رٍحی اًْا را تِ غَرت هذاٍم تزآٍردُ هیکٌذ.

