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  ها ترین یافته مهم
در این بـین، نگـرش   . باشد نات در حد متوسط رو به باال قابل ارزیابی می       نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به حیوا      

گرایـی و نگـرش    آل همچنـین، بـین ایـده   . باشد زنان نسبت حیوانات، مساعدتر از نگرش مردان نسبت به حیوانات می   
سـن و  داري بـین   در تحقیـق حاضـر ارتبـاط معنـی    . دار وجود دارد نسبت به حیوانات، یک همبستگی مثبت و معنی 

   . نگرش نسبت به حیوانات یافت نشد

  گیري اخالقی، موجودات زنده، حقوق حیوانات   موضع:هاي کلیدي واژه

 

  92-314-47طرح پژوهشی به شماره شناسه   :منبع یافته

 

 سروستانی، محمدرضا شهرکی احمد عابدي ):گان(نویسنده

 هاي گرگان در بین دانشجویان دانشگاه آلیسم اخالقی و نگرش نسبت به حیوانات ایده :عنوان

  

  92-314- 47 :شماره

 25/12/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian



  ؛ 386: معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

  

 

 

  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
وب قابـل  در بـین جمعیـت مـورد مطالعـه در حـد خـ      اخالقی گرایی  آل تحقیق حاضر نشان داد که گرایش به ایده      

تـوان نتیجـه    گرایی و نگرش نسبت به حیوانـات، مـی   آل دار بین ایده با وجود همبستگی مثبت و معنی. باشد ارزیابی می 
باشد، زیرا از ایـن نظـر آمـادگی     تر می گرفت که امکان بهبود نگرش نسبت به حیوانات در بین جمعیت یاد شده فراهم            

. باشـد  تار مناسب اخالقی با حیوانات در جمعیت مورد مطالعه فراهم می     بهبود نگرش نسبت به حیوانات و در نهایت رف        
منظور بهبود نگرش دانشجویان نسبت به حیوانات، دروس یا محتواي آموزشـی مـرتبط بـا مـسایل        شود به  پیشنهاد می 

    .ها گنجانده شود هاي درسی دانشگاه اخالقی رفتار با حیوانات در برنامه

  اهمیت موضوع
هایی در اخالق هستیم که موجودات غیر از انسان را نیز موضوع اخالق  ها و دیدگاه امروزه شاهد ارایه نظریه

هایی   در این راستا، دیدگاه.دهد یکی از موضوعات اساسی اخالق را تشکیل میرفتار با حیوانات بنابراین، . داند می
، )مانند حیوانات(تواند دامنه مسئولیت خود را به موجودات داراي حیات یا زنده  وجود دارند که معتقدند اخالق می

المللی  سطح بینبه همین دلیل، موضوع حقوق و رفاه حیوانات یکی از موضوعات پذیرفته شده در . تسرّي دهد
  .ها و رفتار با موجودات غیر از انسان وجود داردباشد و در مباحث اخالقی عالقه زیادي به بررسی نگرش می

  )شرح مساله(مقدمه 
ها ملزم بـه ایـن کـار هـستند یـا       در بررسی رفتار درست با حیوانات از نگاه اخالقی، پرسش این است که آیا انسان       

 کـه گـرایش   گرایی اخالقی، افرادي  رسد در مقابل نسبی     به نظر می  . باشند  کننده نوع رفتار با حیوانات می      شرایط تعیین 
از آنجـا کـه دانـشجویان،    . آلیسم اخالقی دارند، نگرش بهتري نیز نـسبت بـه حیوانـات داشـته باشـند       بیشتري به ایده  

عنوان نخبگان جامعه، تاثیر زیادي بر تعامالت اجتماعی در حال و آینده دارند، سوال این اسـت            سازان کشور و به     آینده
 و نگرشی نسبت به حیوانات دارند؟ پژوهش حاضر براي بررسی این موضوع در بین دانشجویان شـهر             که آنان چه نگاه   

  :مطالعه حاضر با اهداف زیر انجام شده استدر این راستا . گرگان پیشنهاد شده است

  .هاي شهر گرگان نسبت به حیوانات  سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه-

  .گرایی در اخالق آل به حیوانات و ایده بررسی رابطه نگرش دانشجویان نسبت -

  .هاي فردي دانشجویان با نگرش آنان نسبت به حیوانات  بررسی ارتباط ویژگی-


