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بوم کره

انتقــال تجربیــات و دانســتهها پدیــدهای
منحصــر بــه فــرد گونــه انســان نیســت بلکــه در ســایر
جانــوران نیــز اشــکالی از یادگیــری و آمــوزش دیــده
میشــود بــه عنــوان مثــال دم عصاییهــا (Meerkat,
 )Suricata suricattaآموزگارانــی صبــور هســتند .ایــن
جانــوران بومــی آفریقــا کــه نزدیکتریــن خویشــاوند
وطنــی بــه آنهــا خدنــگ کوچــک و بــزرگ هســتند بــه
منظــور آمــوزش فرزنــدان خــود ابتــدا بــرای آنهــا عقــرب
مــرده بــرای تغذیــه میآورنــد ،در مرحلــه بعــد عقــرب
نیمــه زنــده کــه دم آن (کــه وســیله تزریــق زهــر اســت)
جــدا شــده و در نهایــت عقــرب کامــا زنــده تــا بــه
معنــای واقعــی بــه آنهــا در خصــوص عقــرب آمــوزش
دهنــد .الگویــی مشــابه در گربــه ســانان نیــز مشــاهده
میشــود (.)Thornton & Raihani, 2008
بــه نــدرت مقالـهای محیــط زیســتی میتــوان یافــت کــه
در آن بــه نقــش آمــوزش و اســتفاده از آن بــه عنــوان
یکــی از راهکارهــا اشــاره نشــده باشــد .آمــوزش بــه
عنــوان یــک عنصــر حیاتــی در علــوم حفاظــت همیشــه
توصیــه شــده اســت ،عــاوه بــر آن بــه عنــوان یکــی از
راهکارهــای کاهــش پســماند و زبالــه کمتــر نیــز مثمــر
ثمــر بــوده اســت)Howe, 2009( .
نیــاز بــه آمــوزش محیــط زیســت امــروزه بیــش از هــر
زمــان دیگــری حــس میشــود چــرا کــه آگاهــی مــردم
نســبت بــه موضوعــات محیــط زیســتی در مقایســه
بــا همیــن یــک دهــه پیــش قابــل مقایســه نیســت و
پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت ،جامعــه امــروزی
نســبت بــه اخبــار محیــط زیســتی واکنشهــای بــه
مراتــب بیشــتری نشــان میدهــد ،هرچنــد فضــای
مجــازی نیــز در ایــن بیــن بیتاثیــر نبــوده اســت .در
ایــن آشــفته بــازار ،تشــخیص خبــر درســت و بــر پایــه
شــواهد از اخبــار بیپایــه و اســاس و بــه اصطــاح
( )Fake Newsممکــن اســت بــه گمراهــی بیانجامــد.
آمــوزش صحیــح در مــورد مســائل و حواشــی محیــط
زیســتی توســط یــک منبــع تخصصــی و بــا ارائــه شــواهد
میتوانــد بــه مخاطــب کمککننــده باشــد کــه اگرچــه
روشــی دیــر بــازده اســت امــا نبایــد تاثیــر آن را نادیــده

گرفــت .در ایــن میــان آمــوزش بــه کــودکان بــه دلیــل
آمــوزش پذیــر و تاثیــر پذیرتــر بــودن اهمییــت بیشــتری
دارد ،ســرمایه گــذاریای کــه در تمــام دنیــا در حــال
انجـ�ام اسـ�ت و شـ�غلی تحـ�ت عنـ�وا ن �Wildlife Edu
 catorدر اکثــر پروژههــای حفاظتــی وجــود دارد را بــه
عنــوان یــک مثــال میتــوان نــام بــرد.
امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه آمــوزش
تنهــا در بســیاری از مــوارد کافــی نخواهــد بــود .آمــوزش
زمانــی مشکلگشــا خواهــد بــود کــه در کنــار ســایر
اســتراتژیها بــه کار گرفتــه شــود .بــه عنــوان مثــال
در زمینــه مدیریــت س ـگهای ولگــرد شــهری ،آمــوزش
بــه صاحبــان بایــد در کنــار کاهــش منابــع غذایــی در
دســترس (در اینجــا پســماند) و عقیــم ســازی انجــام
شــود تــا مشــکل حــل شــود .همانطــور کــه آمــوزش بــه
تنهایــی باعــث جلوگیــری از شــکار غیرمجــاز نخواهــد
شــد و بــرای منصــرف کــردن شــکارچیان از شــکار غیــر
مجــاز بــه مبحثــی بیــش از اخالقیــات نیــاز اســت .امــا
آمــوزش بایــد در کنــار تمامــی ایــن مــوارد انجــام شــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،در ایــن شــماره بــه مــرور
برخــی از تجربیــات جهانــی و داخلــی پرداختیــم .امیــد
اســت کــه بیــش از پیــش بــه دانســتههای خــود در ایــن
زمینــه جامــه عمــل بپوشــانیم.
انجمــن علمــی محیــط زیســت دانشــگاه تهــران ،همــواره
آمــوزش محیــط زیســت را از رســالتهای خــود دانســته
اســت و زیــن پــس نیــز بیــش از پیــش در ایــن مســیر
قــدم خواهــد گذاشــت.
با ما همراه باشید.
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