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بوم کره 

آموزش محیط زیست، الزم اما ناکافی
سخن سردبیر

انتقــال تجربیــات و دانســته ها پدیــده ای   
ــه انســان نیســت بلکــه در ســایر  ــرد گون ــه ف منحصــر ب
ــده  ــوزش دی ــری و آم ــکالی از یادگی ــز اش ــوران نی جان
 Meerkat,( ــا ــال دم عصایی ه ــوان مث ــه عن ــود ب می ش
ــن  ــتند. ای ــور هس ــی صب Suricata suricatta( آموزگاران
ــاوند  ــن خویش ــه نزدیک تری ــا ک ــی آفریق ــوران بوم جان
وطنــی بــه آن هــا خدنــگ کوچــک و بــزرگ هســتند بــه 
منظــور آمــوزش فرزنــدان خــود ابتــدا بــرای آن هــا عقــرب 
ــرب  ــد عق ــه بع ــد، در مرحل ــه می آورن ــرای تغذی ــرده ب م
نیمــه زنــده کــه دم آن )کــه وســیله تزریــق زهــر اســت( 
ــه  ــا ب ــده ت ــا زن ــرب کام ــت عق ــده و در نهای ــدا ش ج
ــه آن هــا در خصــوص عقــرب آمــوزش  ــای واقعــی ب معن
ــز مشــاهده  ــانان نی ــه س ــابه در گرب ــی مش ــد.  الگوی دهن

  .)Thornton & Raihani, 2008( می شــود 
بــه نــدرت مقالــه ای محیــط زیســتی می تــوان یافــت کــه 
ــوان  ــه عن ــتفاده از آن ب ــوزش و اس ــش آم ــه نق در آن ب
ــه  ــوزش ب ــد. آم ــده باش ــاره نش ــا اش ــی از راهکاره یک
عنــوان یــک عنصــر حیاتــی در علــوم حفاظــت همیشــه 
توصیــه شــده اســت، عــاوه بــر آن بــه عنــوان یکــی از 
ــر  ــز مثم ــر نی ــه کمت راهکارهــای کاهــش پســماند و زبال

)Howe, 2009( .ــت ــوده اس ــر ب ثم
ــر  ــش از ه ــروزه بی ــط زیســت ام ــوزش محی ــه آم ــاز ب نی
زمــان دیگــری حــس می شــود چــرا کــه آگاهــی مــردم 
نســبت بــه موضوعــات محیــط زیســتی در مقایســه 
ــت و  ــه نیس ــل مقایس ــش قاب ــه پی ــک ده ــن ی ــا همی ب
ــروزی  ــه ام ــت، جامع ــته اس ــمگیری داش ــرفت چش پیش
نســبت بــه اخبــار محیــط زیســتی واکنش هــای بــه 
مراتــب بیشــتری نشــان می دهــد، هرچنــد فضــای 
ــت. در  ــوده اس ــر نب ــن بی تاثی ــن بی ــز در ای ــازی نی مج
ــه  ــر پای ــر درســت و ب ــازار، تشــخیص خب ــفته ب ــن آش ای
شــواهد از اخبــار بی پایــه و اســاس و بــه اصطــاح 
ــد.  ــی بی انجام ــه گمراه ــت ب ــن اس )Fake News( ممک
ــط  ــی محی ــائل و حواش ــورد مس ــح در م ــوزش صحی آم
زیســتی توســط یــک منبــع تخصصــی و بــا ارائــه شــواهد 
ــه  ــه اگرچ ــد ک ــده باش ــب کمک کنن ــه مخاط ــد ب می توان
ــده  ــر آن را نادی ــد تاثی ــا نبای ــازده اســت ام ــر ب روشــی دی

ــه دلیــل  ــه کــودکان ب ــان آمــوزش ب ــن می گرفــت. در ای
آمــوزش پذیــر و تاثیــر پذیرتــر بــودن اهمییــت بیشــتری 
ــال  ــا در ح ــام دنی ــه در تم ــذاری ای ک ــرمایه گ دارد، س
Wildlife Edu� ــوان ــت عن ــغلی تح ــت و ش ــام اس  انج

ــه  ــود دارد را ب ــی وج ــای حفاظت ــر پروژه ه cator در اکث
ــرد.  ــام ب ــوان ن ــال می ت ــک مث ــوان ی عن

ــوزش  ــه آم ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ام
تنهــا در بســیاری از مــوارد کافــی نخواهــد بــود. آمــوزش 
ــایر  ــار س ــه در کن ــود ک ــد ب ــا خواه ــی مشکل گش زمان
ــال  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــه ش ــه کار گرفت ــتراتژی ها ب اس
ــه مدیریــت ســگ های ولگــرد شــهری، آمــوزش  در زمین
ــی در  ــع غذای ــش مناب ــار کاه ــد در کن ــان بای ــه صاحب ب
ــام  ــازی انج ــم س ــماند( و عقی ــا پس ــترس )در اینج دس
شــود تــا مشــکل حــل شــود. همانطــور کــه آمــوزش بــه 
ــد  ــاز نخواه ــکار غیر مج ــری از ش ــث جلوگی ــی باع تنهای
شــد و بــرای منصــرف کــردن شــکارچیان از شــکار غیــر 
ــا  ــاز اســت. ام ــات نی ــی بیــش از اخاقی ــه مبحث مجــاز ب
آمــوزش بایــد در کنــار تمامــی ایــن مــوارد انجــام شــود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، در ایــن شــماره بــه مــرور 
ــد  ــم. امی ــی پرداختی ــی و داخل ــات جهان ــی از تجربی برخ
اســت کــه بیــش از پیــش بــه دانســته های خــود در ایــن 

ــه عمــل بپوشــانیم.  ــه جام زمین
انجمــن علمــی محیــط زیســت دانشــگاه تهــران، همــواره 
آمــوزش محیــط زیســت را از رســالت های خــود دانســته 
ــن مســیر  ــش در ای ــش از پی ــز بی ــس نی ــن پ اســت و زی

قــدم خواهــد گذاشــت.
 با ما همراه باشید.
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