
* نشریه علمی، فرهنگی، اجتماعی بوم کره، جلد 4، شماره 1، بهار 1399

13
بوم کره 

درک و نگرش دانش آموزان روستایی و 
شهری نسبت به خرس های قهوه ای در ترکیه

سّید محّمد جواد عبداهلل صابری
دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

مقاله اصلی :
Hüseyin Ambarlı (2016( Rural and Urban Students’ Perceptions of and Attitudes toward Brown Bears 
in Turkey, Anthrozoös, 29:3, 489�502, DOI:10.1080/08927936.2016.1181384

مطالعــات حفاظــت از حیــات وحــش بــا هــدف حفــظ یــا 
ــد  ــزرگ تهدی ــتخوار ب ــای گوش ــت گونه ه ــود وضعی بهب
ــی  ــای اجتماع ــده ای جنبه ه ــه طــور فزاین ــرا ب شــده، اخی
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 
ــارض انســان و  ــی از تع ــا تجربه هــای متفاوت شــده اند و ی
حیوانــات وحشــی را دارنــد می توانــد منجــر بــه رفتارهــای 

ــر ایــن، نگــرش و تــرس  ضــد حفاظتــی شــود. عــاوه ب
از حیوانــات همچنیــن می توانــد بــه توســعه نگــرش 
ــه آن هــا کمــک کنــد. از ســوی دیگــر، نگــرش  منفــی ب
مثبــت می توانــد بــه رفتارهــای طرفــدار محیــط زیســت و 
حمایــت از حفاظــت کمــک کنــد. بنابرایــن تــاش بــرای 
ــردم  ــط م ــزرگ توس ــتخواران ب ــرش گوش ــش پذی افزای
ــم در  ــداف مه ــا، از اه ــل آن ه ــش تحم ــا افزای ــی ب محل

ــات وحــش اســت. ــرای حفاظــت از حی تــاش ب

مطالعــات متعــدد بــر روی نگرش هــای بزرگســاالن 
ــای انســان  ــزرگ و تعارض ه ــه گوشــتخواران ب نســبت ب
ــی،  ــردم محل ــده اســت، ادراک م ــز ش ــات متمرک و حیوان
شــکارچیان، قبیله هــا و دانــش آمــوزان دانشــگاه در 
ــا  ــت. ب ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان را تجزی ــر جه سراس
ــرش  ــدف ادراک و نگ ــا ه ــه ب ــی ک ــال، مطالعات ــن ح ای
نوجوانــان یــا کــودکان نســبت بــه گوشــتخواران و 
ــج اســت.  ــر رای ــزرگ انجــام می شــود کمت پســتانداران ب
شــناختن نگــرش و ادراک دانــش آمــوزان ضــروری اســت 
ــوزش و  ــه آم ــی، از جمل ــای دوران کودک ــرا تجربه ه زی
تعامــل بــا باورهــای خانــواده و افســانه هــا، تأثیــری قــوی 
ــرت)198۴(  ــد. ِکل ــی دارن ــای دوران کودک ــر نگرش ه ب
ــادات و  ــوزان اعتق ــش آم ــیاری از دان ــه بس ــان داد ک نش
نگرش هــای بزرگســاالن خــود را بیــن ســنین 10 تــا 13 
ــن  ــا را در س ــتر آن ه ــد و بیش ــرداری می کنن ــال الگوب س

ــد.  ــام می کنن ــود ادغ ــر خ ــا نظ ــالگی آن را ب 16 س
تعریــف مشــترک »نگرش هــا«  از  ایــن مطالعــه،  در 
عاطفــی  عناصــر  شــامل  کــه  می کنــم  اســتفاده 
ــا  ــا ی ــناختی )باوره ــل( و ش ــاری )عم ــات(، رفت )احساس
دانــش(، بــه جــای روابــط پیچیــده بیــن نگــرش و رفتــار 
ــای  ــه رفتاره ــت ک ــده اس ــان داده ش ــراً نش ــت. اخی اس
ــط زیســت  ــا محی ــا ســازگار ب ــط زیســت ی ــدار محی طرف
ــا،  ــود، نگرش ه ــام می ش ــیله ی آن انج ــه وس ــًا ب عمدت
هنجارهــای ذهنــی و کنترل هــای رفتــاری در دانــش 
آمــوزان. بنابرایــن، انجــام نظرســنجی های اجتماعــی 

ــا  ــد ت ــک کن ــگران کم ــه پژوهش ــد ب ــافی می توان اکتش
ــازد و  ــکار س ــوزان را آش ــش آم ــا و ادراکات دان نگرش ه
مطالعــات و پروژه هــای حفاظــت در حــال حاضــر و آینــده 
ــات  ــا، مطالع ــودن آن ه ــد ب ــم مفی ــد. علی رغ را آگاه کن
ــه  ــبت ب ــودکان نس ــاالن و ک ــرش بزرگس ــی از نگ اندک
گوشــتخواران بــزرگ و حفاظــت از آنهــا در ترکیــه مســتند 
شــده اند و هیچکــدام ادراکات و نگــرش کــودکان نســبت 
ــد.  ــی نکرده ان ــه خــرس و بیشــتر گوشــتخواران را ارزیاب ب
ایــن احتمــاالً بــه ایــن دلیــل اســت کــه تحقیقــات بــزرگ 
ــش و  ــات وح ــت از حی ــای حفاظ ــتخواران، پروژه ه گوش
ــدرت  ــه ن ــا کنــون ب ــه ت مقامــات حیــات وحــش در ترکی
ــه دارای  ــد. ترکی ــر گرفته ان ــارکتی را در نظ ــرد مش رویک
ــژه  ــه وی ــت، ب ــزرگ اس ــتخواران ب ــادی از گوش ــوع زی تن
ــذاب و  ــای ج ــه گونه ه ــود ک ــای خ ــی مرزه در نزدیک
Ursus arc�( قهــوه ای خــرس  شــامل   کاریزماتیــک 
tos(،گــرگ خاکســتری )Canis lupus(،کفتــار راه راه 
 Lynx( ســیاه گــوش اوراســیایی ،)Hyaena hyaena(
lynx( و پلنــگ )Panthera pardus(. در میــان انــواع 
ــا  ــوه ای و پلنگ ه ــای قه ــتخواران وحشــی، خرس ه گوش
اهمیــت فرهنگــی قابــل توجهــی دارنــد و نشــان دهنــده 
ــا  ــتند. خرس ه ــی هس ــنتی آناتول ــگ س ــدرت در فرهن ق
ــرام  ــتش احت ــه و پرس ــوان اله ــه عن از لحــاظ تاریخــی ب
ــد. از ســال 2003، خرس هــای قهــوه ای توســط  می گذارن
قانــون شــکار ســرزمینی کامــًا محافظــت شــده اند. 

ــه ــر اســت ک ــدود ۴000 نف ــی ح ــت فعل جمعی
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اکثــراً در شــرق و شــمال ترکیــه زندگــی می کننــد و 
جمعیت هــای منفــردی کــه در جنــوب غــرب واقــع 

ند. شــده ا
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در حفاظــت از حیــات وحش، 
متخصصــان زیســت شناســی معمــواًل از طریــق اســتفاده 
ــات در  ــام تحقیق ــی، انج ــای مل ــه پارک ه ــفرهای ب از س
ــش  ــات وح ــای حی ــد از پارک ه ــی و بازدی ــق طبیع مناط
و بــاغ وحش هــا، درک جوانــان را بررســی و مطالعــه 
می کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن نــوع آمــوزش فقــط بــرای 
چنــد مدرســه خصوصــی شــهری در ترکیــه در دســترس 
ــه طــور کلــی  ــر ایــن، دانــش آمــوزان ب اســت. عــاوه ب
اولیــن ادراک و اطاعــات خــود را در مــورد حیــات وحــش 
ــی در  ــوزش ابتدای ــا آم ــون و ی ــان، تلویزی از خانواده هایش
ــول  ــای ط ــت آوردن نگرش ه ــه دس ــرای ب ــدارس ب م
ــر اهمیــت  ــه ب ــد مطالع ــد. تنهــا چن ــه ارث می برن عمــر ب
آمــوزش و آگاهــی و حفاظــت از حفاظــت و ارتبــاط 
ــای  ــعه فعالیت ه ــرای توس ــت ب ــودکان و طبیع ــن ک بی
اقتصــادی در میــان نوجوانــان امــروز و بزرگســاالن فــردا 

ــد. ــد کرده ان تاکی
عــاوه بــر ایــن، آمــوزش دادن کــودکان بــه حفاظــت از 
ــور،  ــی مح ــای محیط ــج دیدگاه ه ــش و تروی ــات وح حی
ــت  ــه طبیع ــت نســبت ب ــن اســت نگــرش مثب ــه ممک ک
ــر اســت. ــوزش بزرگســاالن موثرت ــد، از آم ــت کن را تقوی

ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
فضــای  در  تجربیــات  و  وحــش  حیــات  مســتند های 
ــد و  ــکل می ده ــت را ش ــه حفاظ ــبت ب ــرش نس ــاز، نگ ب
ــات وحــش  ــورد حی ــری بیشــتر در م ــه یادگی ــد ب عاقمن
و افزایــش حساســیت و مراقبــت بیشــتر اســت. متأســفانه، 
دانــش آمــوزان از ابتدایــی تــا دبیرســتان در ترکیــه بجــز 
ــازمان های  ــط س ــی توس ــاش محل ــن ت ــق چندی از طری
ــت شــده از ســوی  ــان حمای ــای جوان ــی، پروژه ه غیردولت
اتحادیــه اروپــا و آمــوزش طبیعــت توســط شــورای 
ــه  ــچ گون ــر هی ــال حاض ــه در ح ــی ترکی ــی مل پژوهش

ــش و  ــات وح ــای حی ــاره گونه ه ــرورش درب ــوزش و پ آم
ــد،  ــار ندارن ــا را در اختی ــت از آن ه حفاظ

در نتیجــه، مطالعــات حفاظــت از حیــات وحــش کــه 
ــب  ــد، اغل ــر گرفته ان ــی را در نظ ــردم محل ــارکت م مش
نظــر  در  را  نوجوانــان  ادراک  و  نگــرش  نتوانســته اند 
بگیرنــد، نــه تنهــا در ترکیــه بلکــه در کشــورهای دیگــر، 
ــکل  ــی ش ــادات در دوران نوجوان ــتر اعتق ــر بیش ــی اگ حت
ــه بررســی نگــرش دانــش  ــن مطالع ــد. هــدف از ای بگیرن
ــه خــرس قهــوه ای و تعییــن عوامــل  آمــوزان نوجــوان ب
ــرش  ــرس و نگ ــن خ ــاط بی ــد ارتب ــه می توان ــت ک اس
ــت از آن  ــش و حفاظ ــات وح ــه حی ــبت ب ــودکان نس ک
ــه  ــی نشــان داده اســت ک ــات قبل ــد. مطالع را شــکل ده
تفــاوت بیــن زنــان و مــردان از دیــدگاه ادراک و نگــرش 
ــه  ــان تــرس بیشــتری نســبت ب وجــود دارد، چــرا کــه زن
ــان  ــت در نوجوان ــن وضعی ــا ای ــتند، ام ــواران داش طعمه خ
ــت.  ــده نیس ــناخته ش ــه ش ــک مطالع ــز ی ــه ج ــه ب ترکی
همچنیــن قطــع ارتبــاط رو بــه رشــد کــودکان و طبیعــت 
ــان  ــر جه ــد در سراس ــه رش ــداوم و رو ب ــکل م ــک مش ی
اســت. در ایــن مطالعــه تاش شــد اهمیــت تجربــه دوران 
کودکــی در طبیعــت درک شــود و تفاوت هــای ناشــناخته 
میــان نگــرش دانــش آمــوزان روســتایی و شــهری نســبت 

ــود. ــف ش ــش کش ــات وح ــای حی ــه گونه ه ب
ــه  ــردم، از جمل ــی ک ــوزان را بررس ــش آم ــن درک دان م
ســواالتی کــه در مــورد الــف( حیــوان مــورد عاقــه آن هــا 
ــا  ــند ب( آی ــه از آن می ترس ــی ک ــترین حیوان ــود و بیش ب
تفــاوت در نگــرش نســبت بــه خــرس قهــوه ای 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 
آن هــا چیســت؟ و ه( نگــرش دانــش آمــوزان نســبت بــه 
ــا  ــا ب ــی آن ه ــه قبل ــا تجرب ــوزش و ی ــی، آم ــطح آگاه س

ــود؟ ــرس ب ــت خ ــا و درک حفاظ خرس ه

درک و نگرش دانش آموزان
 نسبت به خرس 

ــه 1: 0,95  ــورد مطالع ــوزان م ــش آم ــی دان ــبت جنس نس
ــال  ــا 15 س ــن 10 ت ــوزان بی ــش آم ــرد: زن( و ســن دان )م
ــر و 80 =  ــود )233 نف ــا 12,9 ب ــن آن ه ــه میانگی ــود ک ب
گمشــده(. ایــن میانگیــن ســن مربــوط بــه کاس هفتــم بود 
کــه طــی آن دانــش آمــوزان بیشــترین دوره هــای علمــی، 
ــه  ــرای هم ــد. ب ــر گرفتن ــت را در ب ــط زیس ــه محی از جمل
دانــش آمــوزان جمــع شــده، نظــرات کلــی در مــورد خــرس 
81٪ مثبــت)310 نفــر( بــود. هــر دو گــروه دانــش آمــوزان 
گــزارش دادنــد کــه اکثــر دانــش خرس هــا از مســتند 
ــا )21٪ در  ــهری: ۴6,2٪( و گفتگوه ــتایی: 33,۴٪، ش )روس

روســتایی و شــهری( اســت. دانــش آمــوزان روســتایی وقــت 
ــار در  ــن ب ــا چندی خــود را در محیــط طبیعــی در هــر روز ی
هفتــه )83٪ حداقــل یــک بــار در هفتــه( صــرف می کردنــد، 
در حالــی کــه نیمــی از )50٪( دانــش آمــوزان شــهری حتــی 
ــی  ــی زندگ ــط طبیع ــارج از محی ــاه در خ ــار در م ــک ب ی
نمی کردنــد و 56٪ فقــط یــک بــار در ســال اســت. دانــش 
آمــوزان روســتایی بیشــتر از خرس هــا تــرس داشــتند. 
ــا را  ــرس از خرس ه ــزان ت ــه می ــی ک ــش آموزان درصــد دان
ــان  ــا در می ــدارد ام ــه جنســیت بســتگی ن ــد ب ــراز کرده ان اب
ــتری  ــرس بیش ــران ت ــتند، دخت ــرس داش ــه ت ــانی ک کس
نســبت بــه پســران بیــان داشــتند. علــی رغــم ایــن تــرس، 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــات بی ــن حیوان ــا محبوب تری خرس ه
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ــا  ــه از آن ه ــی ک ــش آموزان ــان دان ــی در می ــد، حت بودن
ــوزان )۷3/8 درصــد(  ــش آم ــت دان ــتند. اکثری ــرس داش ت
ــی  ــات زیبای ــا حیوان ــه خرس ه ــد ک ــر می کردن ــز فک نی
هســتند حتــی در میــان دانــش آموزانــی کــه از خرس هــا 
)55/2 درصــد( تــرس داشــتند، در مناطــق روســتایی 

ــد(  ــهری )8۴/۴ درص ــق ش ــر از مناط ــد( کمت )69 درص
ــتند  ــل نداش ــرس تمای ــه خ ــه ب ــی ک ــش آموزان ــود. دان ب
ــد پلنــگ )21/5٪(، ســیاهگوش  ــات دیگــر مانن ــه حیوان ب
ــد. ــح می دادن ــا )18/9٪( ترجی ــیا )21,5٪( و گرگ ه اوراس

دانش درباره خرس دانش آموزان شهری و روستایی

نگرش نسبت به حفاظت خرس ها
تفــاوت معنــاداری بیــن دانــش آمــوزان   
روســتایی و شــهری در نگــرش آن هــا نســبت بــه زندگــی 
ــا  ــی ب ــده زندگ ــدارد. ای ــود ن ــده وج ــرس در آین ــا خ ب
خرس هــا و محافظــت از آن هــا در هــر دو منطقــه در 
آینــده بــا 25,۷٪ حمایــت شــد و 2۴,۴٪ از دانــش آمــوزان 
مقاومــت کردنــد، در حالــی کــه نیمــی از آن هــا )٪۴9,8( 
بی تفــاوت بودنــد. بیشــتر دانــش آمــوزان )69,6٪( از ایــن 
ــت  ــرس در طبیع ــور خ ــه حض ــد ک ــت کردن ــده حمای ای
نشــان دهنــده یــک محیــط ســالم اســت، در حالــی کــه 
ــتایی،  ــوزان روس ــش آم ــتند. از دان ــا را نداش 18/۷٪ آنه
ــا  ــه خرس ه ــتند ک ــد می دانس ــا می کنن ــد ادع ۷0 درص
غیرقانونــی کشــته شــده اند، در حالیکــه تنهــا 33,3 درصــد 
از دانــش آمــوزان شــهری از شــکار غیــر قانونــی خــرس 
ــوزان  ــش آم ــب، 39٪ دان ــن ترتی ــه همی مــی دانســتند. ب
ــد،  ــه کرده ان ــف خســارت تجرب ــواع مختل ــا ان روســتایی ب
در حالیکــه هیــچ دانــش آمــوز در محــل شــهری از هیــچ 
ــانی  ــرس انس ــای خ ــا درگیری ه ــندی ی ــارت خرس خس

ــود. آگاه نب
ادراک دانش آموزان دیگر گونه های

 حیات وحش
بــا وجــود داشــتن درگیــری بــا خــرس هــا، حیواناتــی کــه 
ــتایی  ــوزان روس ــش آم ــان دان ــه را در می ــترین عاق بیش

داشــتند خــرس قهــوه ای )33/9٪( بودنــد. در مقابــل، 
ــگ )٪30/۷(  ــد پلن ــح دادن ــهری ترجی ــوزان ش ــش آم دان
ــه  ــرا ک ــیر و کب ــه ش ــات )3۷/6٪(، از جمل ــر حیوان و دیگ
ــا در  ــد. گرگ ه ــته باش ــود نداش ــه )13,1٪( وج در ترکی
شــهرها و روســتاها بیشــترین امتیــاز را بــه خــود اختصاص 
دادنــد )بــه ترتیــب 10,9٪ و 22,8٪(. بیــن دانــش آمــوزان 
روســتایی و شــهری بــرای حیوانــات مــورد عاقــه آن هــا 
تفــاوت آمــاری وجــود داشــت. دانــش آمــوزان روســتایی 
از گرازهــای وحشــی بیشــتر از هــر حیــوان دیگــری 
می ترســند و گرگ هــا رتبــه دوم را دارنــد. تــرس از 
گــراز وحشــی، بیــن دانــش آمــوزان شــهری و روســتایی 
ــات  ــرس از گونه هــای حی ــی داری داشــت. ت ــاوت معن تف
ــاوت  ــتایی تف ــهری و روس ــق ش ــن مناط ــش در بی وح
آمــاری معنــی دار داشــت. خرس هــای قهــوه ای ســومین 
گونــه ترســناک در مناطــق روســتایی بودنــد در حالــی کــه 
ــد. در نتیجــه  پلنگ هــا در مکان هــای شــهری ســوم بودن
جــدول صحیــح، گرازهــای وحشــی درصــد کمتــری را بــه 
دســت آوردنــد و پلنــگ و خرس هــای قهــوه ای بیشــترین 
درصــد را از لحــاظ حیوانــات پرطرفــدار و کــم تــرس بــه 
ــایر  ــز از س ــهری نی ــوزان ش ــش آم ــد. دان ــت آوردن دس
ــه  ــدا و کوس ــل آناکون ــی )1۴/3٪( از قبی ــای حیوان گونه ه

ســفید تــرس داشــتند.

بیشترین ترس از حیوانات در دانش آموزان شهری و روستاییحیوانات مورد عاقه دانش آموزان شهری و روستایی
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بحث
ــتر  ــا بیش ــوزان از خرس ه ــش آم ــه، درک دان ــن مطالع در ای
ــای  ــن گونه ه ــی از محبوب تری ــرس یک ــود و خ ــت ب مثب
ــوزان روســتایی و شــهری  ــش آم ــد. دان ــات وحــش بودن حی
اختافات چشــمگیری در ادراک پســتانداران وحشــی داشتند و 
دانــش آمــوزان شــهری هر دو از آن می ترســیدند و خوششــان 
ــات  ــد ، احتمــااًل ناشــی از تماشــای مســتندهای حی می آمدن
وحــش در تلویزیــون اســت. تجربــه حیــات وحــش و تجربــه 
ــت  ــن اس ــتایی ممک ــوزان روس ــش آم ــاز دان ــای ب در فض
ــته ها  ــه خواس ــبت ب ــتر نس ــت بیش ــرش مثب ــه نگ ــر ب منج
ــرس بیشــتر  ــه دانســتن خرس هــا و همچنیــن ت ــل ب و تمای
ــه  ــد ک ــا می کنن ــی ادع ــات اندک ــود. مطالع ــا ش از خرس ه
تــرس احساســات عمومــی افــراد بالــغ را نســبت بــه حفاظــت 
از حیــات وحــش تعییــن می کنــد. مطالعــات دیگــر در مــورد 
ــا  ــات ب ــز نشــان می دهــد کــه تجربی تصــور بزرگســاالن نی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــتایی ب ــق روس ــش در مناط ــات وح حی
ــبت  ــا نس ــات و نگرش ه ــر احساس ــت تأثی ــدت تح ــه ش ب
ــده اســت. عــاوه  ــا خــرس در آین ــه حفاظــت و زندگــی ب ب
ــاالن و  ــا بزرگس ــابه ب ــات مش ــاف مطالع ــر خ ــن، ب ــر ای ب
کــودکان، در ایــن مطالعــه، تفاوت هــای جنســیتی بیــن 
ــر  ــا در ه ــت از آن ه ــا و حفاظ ــا و ادراک خرس ه دیدگاه ه
ــات  ــابه مطالع ــه مش ــدارد، ک ــود ن ــه وج ــه مطالع دو منطق
انجــام شــده توســط پروکــوپ، اوشــاک و اردوغــان ) 2011( 

ــلواکی اســت. ــه و اس در ترکی
کــودکان شــهری منبــع اصلــی اطاعــات خــود را از 
مســتندهای پخــش شــده در تلویزیــون بیــان کردنــد. مؤلفــه 
ــي دانشــجویان  ــه نگــرش عموم ــي ک ــل عامل ــی تحلی اصل
ــه را شــکل داد، آشــنایي آن هــا  ــه خــرس در ترکی نســبت ب
ــراي  ــین ب ــج پیش ــا نتای ــق ب ــه مطاب ــود ک ــا ب ــا خرس ه ب
ــه  ــوزان روســتایی بیشــتر عاق ــش آم ــود. دان بزرگســاالن ب
منــد بــه یادگیــری در مــورد خرس هــا و مدیریــت و حفاظــت 
ــتایی از  ــوزان روس ــش آم ــی، دان ــس از بررس ــود. پ ــا ب آن ه
نویســنده ســوال زیــادی در مــورد تعارضــات بشــر، اقدامــات 
ــات  ــل تعارض ــرس و ح ــیب های خ ــه آس ــگیرانه علی پیش
ــکار  ــی از ش ــتان های برخ ــوزان داس ــش آم ــته اند. دان خواس
ــای  ــه مزرعه ه ــیب های ب ــی از آس ــه ناش ــی را ک ــر قانون غی
ــس از  ــتند. پ ــتراک گذاش ــه اش ــود، ب ــا ب ــاورزی آن ه کش

نظرســنجی، دانــش آمــوزان شــهری هیــچ گزارشــی از 
تعــارض نگفتنــد. ایــن مشــاهدات بی ظیــر هســتند و بــرای 

ــد. ــرار نگرفتن ــورد توجــه ق ــل م تحلی
دانــش آمــوزان بــا نظــرات منفــی در مــورد خرس هــا 
کســانی بودنــد کــه تجربــه صدمــه توســط خــرس داشــته اند. 
ــد،  ــت کرده ان ــز دریاف ــابهی نی ــج مش ــر نتای ــات دیگ مطالع
ــای  ــا گونه ه ــد ب ــه ب ــا تجرب ــرس ی ــخصی، ت ــورد ش برخ
حیــات وحــش تأثیــر مهمــی در نگــرش منفــی مــردم نســبت 
بــه حفاظــت از تنــوع زیســتی دارد. ایــن مشــاهدات می توانــد 
ــبت  ــهری نس ــهروندان ش ــر از ش ــی کمت ــای کم نگرش ه
ــهری  ــوزان ش ــش آم ــد دان ــح ده ــا را توضی ــه خرس ه ب
ــی در مــورد خســارت و تعــارض خــرس  ــه اطاعات هیچگون

ــد. ــزارش ندادن گ
عــاوه بــر ایــن، زمــان صــرف شــده در فعالیت هــای فضــای 
بــاز بیــن دانش آموزان ســاکن در مناطق شــهری و روســتایی 
تفــاوت قابــل ماحظــه ای داشــت کــه می توانســت برخــی 
ــا را  ــه خرس ه ــبت ب ــرش نس ــا در ادراکات و نگ از تفاوت ه
توضیــح دهــد. جداســازی آشــکار از طبیعــت مشــاهده شــده 
در دانــش آمــوزان شــهری در مطالعــه مــا نیــز در جــای دیگر 
ــی  ــر نگــرش عاطف ــی ب ــر منف مشــاهده شــده اســت و تأثی

دانــش آمــوزان نســبت بــه گونه هــای حیــات وحــش دارد.
ــد  ــه گاه ب ــات گاه ب ــرس و تجربی ــود ت ــا وج ــه، ب  در نتیج
ــا مــردم، خرس هــا هنــوز هــم در هــر دو منطقــه مطالعــه  ب
ــوزان  ــش آم ــد. دان ــت بودن ــرش مثب ــد و نگ ــوب بودن محب
ــوزان  ــش آم ــی بیشــتر از دان ــا حت در مناطــق روســتایی آنه
شــهری را دوســت داشــتند و آن هــا را بیــش از دیگــر 
ــت  ــن اس ــرس ممک ــد. ت ــح دادن ــزرگ ترجی ــتانداران ب پس
ــوزان در  ــش آم ــار دان ــرای نگــرش و رفت ــی ب شــاخص خوب
ــا  ــا و گرگ ه ــر از خرس ه ــرس کمت ــا ت ــد، ام ــه باش ترکی
ممکــن اســت فرصتــی بــرای ایجــاد یــک اســتراتژی 
ــته  ــا بزرگســالی داش ــی ت ــدای نوجوان ــد از ابت حفاظــت جدی
ــد.  ــت و تحمــل در زندگــی را حفــظ کن باشــد، نگــرش مثب
ــرای  ــکاری ب ــای ابت ــایر روش ه ــی و س ــای کارتون برنامه ه
نشــان دادن گونه هــای بومــی در ترکیــه ممکــن اســت ابــزار 
مفیــد بــرای آمــوزش و عاقــه بــه گونه هــای حیــات وحــش 
ــا  ــن فعالیت ه ــد. ای ــتان باش ــا دبیرس ــی ت ــطح ابتدای از س
ممکــن اســت حمایــت مردمــی را بــرای حفاظــت از طبیعــت 
ــال  ــورهای در ح ــایر کش ــه و س ــش در ترکی ــات وح و حی

ــد. ــج کن ــعه را تروی توس

گونه های مورد عاقه و ترسناک حیات وحش در بین دانش آموزان




