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مطالعــات حفاظــت از حیــات وحــش بــا هــدف حفــظ یــا
بهبــود وضعیــت گونههــای گوشــتخوار بــزرگ تهدیــد
شــده ،اخیــرا بــه طــور فزاینــدهای جنبههــای اجتماعــی
حفاظــت از حیــات وحــش را مــورد توجــه قــرار مــی دهند.
یــک قســمت کلیــدی مطالعــه تحمــل و نگــرش مــردم
محلــی بــه حیــات وحــش اســت ،زیــرا نگــرش منفــی در
کســانی کــه بــا یــک حیــوان خطرنــاک یــا مضــر مواجــه
شــدهاند و یــا تجربههــای متفاوتــی از تعــارض انســان و
حیوانــات وحشــی را دارنــد میتوانــد منجــر بــه رفتارهــای

ضــد حفاظتــی شــود .عــاوه بــر ایــن ،نگــرش و تــرس
از حیوانــات همچنیــن میتوانــد بــه توســعه نگــرش
منفــی بــه آنهــا کمــک کنــد .از ســوی دیگــر ،نگــرش
مثبــت میتوانــد بــه رفتارهــای طرفــدار محیــط زیســت و
حمایــت از حفاظــت کمــک کنــد .بنابرایــن تــاش بــرای
افزایــش پذیــرش گوشــتخواران بــزرگ توســط مــردم
محلــی بــا افزایــش تحمــل آنهــا ،از اهــداف مهــم در
تــاش بــرای حفاظــت از حیــات وحــش اســت.

مطالعــات متعــدد بــر روی نگرشهــای بزرگســاالن
نســبت بــه گوشــتخواران بــزرگ و تعارضهــای انســان
و حیوانــات متمرکــز شــده اســت ،ادراک مــردم محلــی،
شــکارچیان ،قبیلههــا و دانــش آمــوزان دانشــگاه در
سراســر جهــان را تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .بــا
ایــن حــال ،مطالعاتــی کــه بــا هــدف ادراک و نگــرش
نوجوانــان یــا کــودکان نســبت بــه گوشــتخواران و
پســتانداران بــزرگ انجــام میشــود کمتــر رایــج اســت.
شــناختن نگــرش و ادراک دانــش آمــوزان ضــروری اســت
زیــرا تجربههــای دوران کودکــی ،از جملــه آمــوزش و
تعامــل بــا باورهــای خانــواده و افســانه هــا ،تأثیــری قــوی
بــر نگرشهــای دوران کودکــی دارنــد .کِلــرت()1984
نشــان داد کــه بســیاری از دانــش آمــوزان اعتقــادات و
نگرشهــای بزرگســاالن خــود را بیــن ســنین  10تــا 13
ســال الگوبــرداری میکننــد و بیشــتر آنهــا را در ســن
 16ســالگی آن را بــا نظــر خــود ادغــام میکننــد.
در ایــن مطالعــه ،از تعریــف مشــترک «نگرشهــا»
اســتفاده میکنــم کــه شــامل عناصــر عاطفــی
(احساســات) ،رفتــاری (عمــل) و شــناختی (باورهــا یــا
دانــش) ،بــه جــای روابــط پیچیــده بیــن نگــرش و رفتــار
اســت .اخیــراً نشــان داده شــده اســت کــه رفتارهــای
طرفــدار محیــط زیســت یــا ســازگار بــا محیــط زیســت
عمدتــ ًا بــه وســیلهی آن انجــام میشــود ،نگرشهــا،
هنجارهــای ذهنــی و کنترلهــای رفتــاری در دانــش
آمــوزان .بنابرایــن ،انجــام نظرســنجیهای اجتماعــی

اکتشــافی میتوانــد بــه پژوهشــگران کمــک کنــد تــا
نگرشهــا و ادراکات دانــش آمــوزان را آشــکار ســازد و
مطالعــات و پروژههــای حفاظــت در حــال حاضــر و آینــده
را آگاه کنــد .علیرغــم مفیــد بــودن آنهــا ،مطالعــات
اندکــی از نگــرش بزرگســاالن و کــودکان نســبت بــه
گوشــتخواران بــزرگ و حفاظــت از آنهــا در ترکیــه مســتند
شــدهاند و هیچکــدام ادراکات و نگــرش کــودکان نســبت
بــه خــرس و بیشــتر گوشــتخواران را ارزیابــی نکردهانــد.
ایــن احتمــاالً بــه ایــن دلیــل اســت کــه تحقیقــات بــزرگ
گوشــتخواران ،پروژههــای حفاظــت از حیــات وحــش و
مقامــات حیــات وحــش در ترکیــه تــا کنــون بــه نــدرت
رویکــرد مشــارکتی را در نظــر گرفتهانــد .ترکیــه دارای
تنــوع زیــادی از گوشــتخواران بــزرگ اســت ،بــه ویــژه
در نزدیکــی مرزهــای خــود کــه گونههــای جــذاب و
کاریزماتیـ�ک شـ�امل خـ�رس قهـ�وها ی (�Ursus arc
،)tosگــرگ خاکســتری (،)Canis lupusکفتــار راه راه
( ،)Hyaena hyaenaســیاه گــوش اوراســیایی (Lynx
 )lynxو پلنــگ ( .)Panthera pardusدر میــان انــواع
گوشــتخواران وحشــی ،خرسهــای قهــوهای و پلنگهــا
اهمیــت فرهنگــی قابــل توجهــی دارنــد و نشــان دهنــده
قــدرت در فرهنــگ ســنتی آناتولــی هســتند .خرسهــا
از لحــاظ تاریخــی بــه عنــوان الهــه و پرســتش احتــرام
میگذارنــد .از ســال  ،2003خرسهــای قهــوهای توســط
قانــون شــکار ســرزمینی کامــ ً
ا محافظــت شــدهاند.
جمعیــت فعلــی حــدود  4000نفــر اســت کــه
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اکثــراً در شــرق و شــمال ترکیــه زندگــی میکننــد و
جمعیتهــای منفــردی کــه در جنــوب غــرب واقــع
شــد هاند.
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در حفاظــت از حیــات وحش،
متخصصــان زیســت شناســی معمــو ًال از طریــق اســتفاده
از ســفرهای بــه پارکهــای ملــی ،انجــام تحقیقــات در
مناطــق طبیعــی و بازدیــد از پارکهــای حیــات وحــش
و بــاغ وحشهــا ،درک جوانــان را بررســی و مطالعــه
میکننــد .بــا ایــن حــال ،ایــن نــوع آمــوزش فقــط بــرای
چنــد مدرســه خصوصــی شــهری در ترکیــه در دســترس
اســت .عــاوه بــر ایــن ،دانــش آمــوزان بــه طــور کلــی
اولیــن ادراک و اطالعــات خــود را در مــورد حیــات وحــش
از خانوادههایشــان ،تلویزیــون و یــا آمــوزش ابتدایــی در
مــدارس بــرای بــه دســت آوردن نگرشهــای طــول
عمــر بــه ارث میبرنــد .تنهــا چنــد مطالعــه بــر اهمیــت
آمــوزش و آگاهــی و حفاظــت از حفاظــت و ارتبــاط
بیــن کــودکان و طبیعــت بــرای توســعه فعالیتهــای
اقتصــادی در میــان نوجوانــان امــروز و بزرگســاالن فــردا
تاکیــد کردهانــد.
عــاوه بــر ایــن ،آمــوزش دادن کــودکان بــه حفاظــت از
حیــات وحــش و ترویــج دیدگاههــای محیطــی محــور،
کــه ممکــن اســت نگــرش مثبــت نســبت بــه طبیعــت
را تقویــت کنــد ،از آمــوزش بزرگســاالن موثرتــر اســت.
نشــان داده شــده اســت کــه قــرار گرفتــن در معــرض
مســتندهای حیــات وحــش و تجربیــات در فضــای
بــاز ،نگــرش نســبت بــه حفاظــت را شــکل میدهــد و
عالقمنــد بــه یادگیــری بیشــتر در مــورد حیــات وحــش
و افزایــش حساســیت و مراقبــت بیشــتر اســت .متأســفانه،
دانــش آمــوزان از ابتدایــی تــا دبیرســتان در ترکیــه بجــز
از طریــق چندیــن تــاش محلــی توســط ســازمانهای
غیردولتــی ،پروژههــای جوانــان حمایــت شــده از ســوی
اتحادیــه اروپــا و آمــوزش طبیعــت توســط شــورای
پژوهشــی ملــی ترکیــه در حــال حاضــر هیــچ گونــه

آمــوزش و پــرورش دربــاره گونههــای حیــات وحــش و
حفاظــت از آنهــا را در اختیــار ندارنــد،
در نتیجــه ،مطالعــات حفاظــت از حیــات وحــش کــه
مشــارکت مــردم محلــی را در نظــر گرفتهانــد ،اغلــب
نتوانســتهاند نگــرش و ادراک نوجوانــان را در نظــر
بگیرنــد ،نــه تنهــا در ترکیــه بلکــه در کشــورهای دیگــر،
حتــی اگــر بیشــتر اعتقــادات در دوران نوجوانــی شــکل
بگیرنــد .هــدف از ایــن مطالعــه بررســی نگــرش دانــش
آمــوزان نوجــوان بــه خــرس قهــوه ای و تعییــن عوامــل
اســت کــه میتوانــد ارتبــاط بیــن خــرس و نگــرش
کــودکان نســبت بــه حیــات وحــش و حفاظــت از آن
را شــکل دهــد .مطالعــات قبلــی نشــان داده اســت کــه
تفــاوت بیــن زنــان و مــردان از دیــدگاه ادراک و نگــرش
وجــود دارد ،چــرا کــه زنــان تــرس بیشــتری نســبت بــه
طعمهخــواران داشــتند ،امــا ایــن وضعیــت در نوجوانــان
ترکیــه بــه جــز یــک مطالعــه شــناخته شــده نیســت.
همچنیــن قطــع ارتبــاط رو بــه رشــد کــودکان و طبیعــت
یــک مشــکل مــداوم و رو بــه رشــد در سراســر جهــان
اســت .در ایــن مطالعــه تالش شــد اهمیــت تجربــه دوران
کودکــی در طبیعــت درک شــود و تفاوتهــای ناشــناخته
میــان نگــرش دانــش آمــوزان روســتایی و شــهری نســبت
بــه گونههــای حیــات وحــش کشــف شــود.
مــن درک دانــش آمــوزان را بررســی کــردم ،از جملــه
ســواالتی کــه در مــورد الــف) حیــوان مــورد عالقــه آنهــا
بــود و بیشــترین حیوانــی کــه از آن میترســند ب) آیــا
تفــاوت در نگــرش نســبت بــه خــرس قهــوهای و حفاظــت
از آن در میــان دانــش آمــوزان شــهری و روســتایی وجــود
دارد؟ ج) آیــا نگــرش پســران و دختــران نســبت بــه حیات
وحــش متفــاوت اســت؟ د) رابطــه بیــن چگونگــی صــرف
وقــت دانــش آمــوزان در طبیعــت و ادراک و نگــرش
آنهــا چیســت؟ و ه) نگــرش دانــش آمــوزان نســبت بــه
ســطح آگاهــی ،آمــوزش و یــا تجربــه قبلــی آنهــا بــا
خرسهــا و درک حفاظــت خــرس بــود؟

درک و نگرش دانش آموزان
نسبت به خرس
نســبت جنســی دانــش آمــوزان مــورد مطالعــه 0.95 :1
(مــرد :زن) و ســن دانــش آمــوزان بیــن  10تــا  15ســال
بــود کــه میانگیــن آنهــا  12.9بــود ( 233نفــر و = 80
گمشــده) .ایــن میانگیــن ســن مربــوط بــه کالس هفتــم بود
کــه طــی آن دانــش آمــوزان بیشــترین دورههــای علمــی،
از جملــه محیــط زیســت را در بــر گرفتنــد .بــرای همــه
دانــش آمــوزان جمــع شــده ،نظــرات کلــی در مــورد خــرس
 ٪81مثبــت( 310نفــر) بــود .هــر دو گــروه دانــش آمــوزان
گــزارش دادنــد کــه اکثــر دانــش خرسهــا از مســتند
(روســتایی ،٪33.4 :شــهری )٪46.2 :و گفتگوهــا ( ٪21در

روســتایی و شــهری) اســت .دانــش آمــوزان روســتایی وقــت
خــود را در محیــط طبیعــی در هــر روز یــا چندیــن بــار در
هفتــه ( ٪83حداقــل یــک بــار در هفتــه) صــرف میکردنــد،
در حالــی کــه نیمــی از ( )٪50دانــش آمــوزان شــهری حتــی
یــک بــار در مــاه در خــارج از محیــط طبیعــی زندگــی
نمیکردنــد و  ٪56فقــط یــک بــار در ســال اســت .دانــش
آمــوزان روســتایی بیشــتر از خرسهــا تــرس داشــتند.
درصــد دانــش آموزانــی کــه میــزان تــرس از خرسهــا را
ابــراز کردهانــد بــه جنســیت بســتگی نــدارد امــا در میــان
کســانی کــه تــرس داشــتند ،دختــران تــرس بیشــتری
نســبت بــه پســران بیــان داشــتند .علــی رغــم ایــن تــرس،
خرسهــا محبوبتریــن حیوانــات بیــن دانــش آمــوزان
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بودنــد ،حتــی در میــان دانــش آموزانــی کــه از آنهــا
تــرس داشــتند .اکثریــت دانــش آمــوزان ( 73/8درصــد)
نیــز فکــر میکردنــد کــه خرسهــا حیوانــات زیبایــی
هســتند حتــی در میــان دانــش آموزانــی کــه از خرسهــا
( 55/2درصــد) تــرس داشــتند ،در مناطــق روســتایی

( 69درصــد) کمتــر از مناطــق شــهری ( 84/4درصــد)
بــود .دانــش آموزانــی کــه بــه خــرس تمایــل نداشــتند
بــه حیوانــات دیگــر ماننــد پلنــگ ( ،)٪21/5ســیاهگوش
اوراســیا ( )٪21.5و گرگهــا ( )٪18/9ترجیــح میدادنــد.

دانش درباره خرس دانش آموزان شهری و روستایی

نگرش نسبت به حفاظت خرسها
تفــاوت معنــاداری بیــن دانــش آمــوزان
روســتایی و شــهری در نگــرش آنهــا نســبت بــه زندگــی
بــا خــرس در آینــده وجــود نــدارد .ایــده زندگــی بــا
خرسهــا و محافظــت از آنهــا در هــر دو منطقــه در
آینــده بــا  ٪25.7حمایــت شــد و  ٪24.4از دانــش آمــوزان
مقاومــت کردنــد ،در حالــی کــه نیمــی از آنهــا ()٪49.8
بیتفــاوت بودنــد .بیشــتر دانــش آمــوزان ( )٪69.6از ایــن
ایــده حمایــت کردنــد کــه حضــور خــرس در طبیعــت
نشــان دهنــده یــک محیــط ســالم اســت ،در حالــی کــه
 ٪18/7آنهــا را نداشــتند .از دانــش آمــوزان روســتایی،
 70درصــد ادعــا میکننــد میدانســتند کــه خرسهــا
غیرقانونــی کشــته شــدهاند ،در حالیکــه تنهــا  33.3درصــد
از دانــش آمــوزان شــهری از شــکار غیــر قانونــی خــرس
مــی دانســتند .بــه همیــن ترتیــب ٪39 ،دانــش آمــوزان
روســتایی بــا انــواع مختلــف خســارت تجربــه کردهانــد،
در حالیکــه هیــچ دانــش آمــوز در محــل شــهری از هیــچ
خســارت خرســندی یــا درگیریهــای خــرس انســانی
آگاه نبــود.
ادراک دانش آموزان دیگر گونههای
حیات وحش
بــا وجــود داشــتن درگیــری بــا خــرس هــا ،حیواناتــی کــه
بیشــترین عالقــه را در میــان دانــش آمــوزان روســتایی

داشــتند خــرس قهــوهای ( )٪33/9بودنــد .در مقابــل،
دانــش آمــوزان شــهری ترجیــح دادنــد پلنــگ ()٪30/7
و دیگــر حیوانــات ( ،)٪37/6از جملــه شــیر و کبــرا کــه
در ترکیــه ( )٪13.1وجــود نداشــته باشــد .گرگهــا در
شــهرها و روســتاها بیشــترین امتیــاز را بــه خــود اختصاص
دادنــد (بــه ترتیــب  ٪10.9و  .)٪22.8بیــن دانــش آمــوزان
روســتایی و شــهری بــرای حیوانــات مــورد عالقــه آنهــا
تفــاوت آمــاری وجــود داشــت .دانــش آمــوزان روســتایی
از گرازهــای وحشــی بیشــتر از هــر حیــوان دیگــری
میترســند و گرگهــا رتبــه دوم را دارنــد .تــرس از
گــراز وحشــی ،بیــن دانــش آمــوزان شــهری و روســتایی
تفــاوت معنــی داری داشــت .تــرس از گونههــای حیــات
وحــش در بیــن مناطــق شــهری و روســتایی تفــاوت
آمــاری معنــی دار داشــت .خرسهــای قهــوهای ســومین
گونــه ترســناک در مناطــق روســتایی بودنــد در حالــی کــه
پلنگهــا در مکانهــای شــهری ســوم بودنــد .در نتیجــه
جــدول صحیــح ،گرازهــای وحشــی درصــد کمتــری را بــه
دســت آوردنــد و پلنــگ و خرسهــای قهــوهای بیشــترین
درصــد را از لحــاظ حیوانــات پرطرفــدار و کــم تــرس بــه
دســت آوردنــد .دانــش آمــوزان شــهری نیــز از ســایر
گونههــای حیوانــی ( )٪14/3از قبیــل آناکونــدا و کوســه
ســفید تــرس داشــتند.
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گونههای مورد عالقه و ترسناک حیات وحش در بین دانش آموزان
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بحث
در ایــن مطالعــه ،درک دانــش آمــوزان از خرسهــا بیشــتر
مثبــت بــود و خــرس یکــی از محبوبتریــن گونههــای
حیــات وحــش بودنــد .دانــش آمــوزان روســتایی و شــهری
اختالفات چشــمگیری در ادراک پســتانداران وحشــی داشتند و
دانــش آمــوزان شــهری هر دو از آن میترســیدند و خوششــان
میآمدنــد  ،احتمــا ًال ناشــی از تماشــای مســتندهای حیــات
وحــش در تلویزیــون اســت .تجربــه حیــات وحــش و تجربــه
در فضــای بــاز دانــش آمــوزان روســتایی ممکــن اســت
منجــر بــه نگــرش مثبــت بیشــتر نســبت بــه خواســتهها
و تمایــل بــه دانســتن خرسهــا و همچنیــن تــرس بیشــتر
از خرسهــا شــود .مطالعــات اندکــی ادعــا میکننــد کــه
تــرس احساســات عمومــی افــراد بالــغ را نســبت بــه حفاظــت
از حیــات وحــش تعییــن میکنــد .مطالعــات دیگــر در مــورد
تصــور بزرگســاالن نیــز نشــان میدهــد کــه تجربیــات بــا
حیــات وحــش در مناطــق روســتایی بــه نظــر میرســد
بــه شــدت تحــت تأثیــر احساســات و نگرشهــا نســبت
بــه حفاظــت و زندگــی بــا خــرس در آینــده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،بــر خــاف مطالعــات مشــابه بــا بزرگســاالن و
کــودکان ،در ایــن مطالعــه ،تفاوتهــای جنســیتی بیــن
دیدگاههــا و ادراک خرسهــا و حفاظــت از آنهــا در هــر
دو منطقــه مطالعــه وجــود نــدارد ،کــه مشــابه مطالعــات
انجــام شــده توســط پروکــوپ ،اوشــاک و اردوغــان ( )2011
در ترکیــه و اســلواکی اســت.
کــودکان شــهری منبــع اصلــی اطالعــات خــود را از
مســتندهای پخــش شــده در تلویزیــون بیــان کردنــد .مؤلفــه
اصلــی تحليــل عاملــي کــه نگــرش عمومــي دانشــجويان
نســبت بــه خــرس در ترکيــه را شــکل داد ،آشــنايي آنهــا
بــا خرسهــا بــود کــه مطابــق بــا نتايــج پيشــين بــراي
بزرگســاالن بــود .دانــش آمــوزان روســتایی بیشــتر عالقــه
منــد بــه یادگیــری در مــورد خرسهــا و مدیریــت و حفاظــت
آنهــا بــود .پــس از بررســی ،دانــش آمــوزان روســتایی از
نویســنده ســوال زیــادی در مــورد تعارضــات بشــر ،اقدامــات
پیشــگیرانه علیــه آســیبهای خــرس و حــل تعارضــات
خواســتهاند .دانــش آمــوزان داســتانهای برخــی از شــکار
غیــر قانونــی را کــه ناشــی از آســیبهای بــه مزرعههــای
کشــاورزی آنهــا بــود ،بــه اشــتراک گذاشــتند .پــس از

نظرســنجی ،دانــش آمــوزان شــهری هیــچ گزارشــی از
تعــارض نگفتنــد .ایــن مشــاهدات بیظیــر هســتند و بــرای
تحلیــل مــورد توجــه قــرار نگرفتنــد.
دانــش آمــوزان بــا نظــرات منفــی در مــورد خرسهــا
کســانی بودنــد کــه تجربــه صدمــه توســط خــرس داشــتهاند.
مطالعــات دیگــر نتایــج مشــابهی نیــز دریافــت کردهانــد،
برخــورد شــخصی ،تــرس یــا تجربــه بــد بــا گونههــای
حیــات وحــش تأثیــر مهمــی در نگــرش منفــی مــردم نســبت
بــه حفاظــت از تنــوع زیســتی دارد .ایــن مشــاهدات میتوانــد
نگرشهــای کمــی کمتــر از شــهروندان شــهری نســبت
بــه خرسهــا را توضیــح دهــد دانــش آمــوزان شــهری
هیچگونــه اطالعاتــی در مــورد خســارت و تعــارض خــرس
گــزارش ندادنــد.
عــاوه بــر ایــن ،زمــان صــرف شــده در فعالیتهــای فضــای
بــاز بیــن دانش آموزان ســاکن در مناطق شــهری و روســتایی
تفــاوت قابــل مالحظــه ای داشــت کــه میتوانســت برخــی
از تفاوتهــا در ادراکات و نگــرش نســبت بــه خرسهــا را
توضیــح دهــد .جداســازی آشــکار از طبیعــت مشــاهده شــده
در دانــش آمــوزان شــهری در مطالعــه مــا نیــز در جــای دیگر
مشــاهده شــده اســت و تأثیــر منفــی بــر نگــرش عاطفــی
دانــش آمــوزان نســبت بــه گونههــای حیــات وحــش دارد.
در نتیجــه ،بــا وجــود تــرس و تجربیــات گاه بــه گاه بــد
بــا مــردم ،خرسهــا هنــوز هــم در هــر دو منطقــه مطالعــه
محبــوب بودنــد و نگــرش مثبــت بودنــد .دانــش آمــوزان
در مناطــق روســتایی آنهــا حتــی بیشــتر از دانــش آمــوزان
شــهری را دوســت داشــتند و آنهــا را بیــش از دیگــر
پســتانداران بــزرگ ترجیــح دادنــد .تــرس ممکــن اســت
شــاخص خوبــی بــرای نگــرش و رفتــار دانــش آمــوزان در
ترکیــه باشــد ،امــا تــرس کمتــر از خرسهــا و گرگهــا
ممکــن اســت فرصتــی بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی
حفاظــت جدیــد از ابتــدای نوجوانــی تــا بزرگســالی داشــته
باشــد ،نگــرش مثبــت و تحمــل در زندگــی را حفــظ کنــد.
برنامههــای کارتونــی و ســایر روشهــای ابتــکاری بــرای
نشــان دادن گونههــای بومــی در ترکیــه ممکــن اســت ابــزار
مفیــد بــرای آمــوزش و عالقــه بــه گونههــای حیــات وحــش
از ســطح ابتدایــی تــا دبیرســتان باشــد .ایــن فعالیتهــا
ممکــن اســت حمایــت مردمــی را بــرای حفاظــت از طبیعــت
و حیــات وحــش در ترکیــه و ســایر کشــورهای در حــال
توســعه را ترویــج کنــد.

