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   دهیچک

. این افراد استشکارچیان  محیطی در جامعه زیست، ایجاد فرهنگ زیستهاي حفاظت از محیطیکی از راهي اجتماعی است. شکار یک پدیده
نفــر از شــکارچیان  52وحش داشته باشند. جامعه آماري این تحقیــق، توانند نقش کلیدي براي حفظ و احیاي حیاتبه عنوان بخشی از جامعه می

دست آمد. نوع تحقیق پیمایشی است. جهت تجزیه و ه نامه بي ترك شکار از طریق پرسشهاي مربوط به انگیزهد. یافتهدهتشکیل می ااستان یزد ر
- نمونهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت تعیین نقش عوامل مؤثر در ایجاد رفتار شکارچیان نادم از آزمون ویلکوکس تکتحلیل داده

هاي مختلف و شکار توســط داري بین انگیزهاستفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی SPSS23ها از نرم افزارراي تجزیه و تحلیل دادهاي و ب
گویــان نقــش هاي شکار از دیدگاه پاســخهاي معنوي، دولت، عوامل اجتماعی و جایگزینهاي فردي و خانوادگی، انگیزهشکارچی وجود دارد. انگیزه

ها و ها، زیستگاهوحش، گونهزیست محیطی شکارچیان نسبت به موضوعات حفاظت حیاتتی در ترك شکار آنان داشته است. با افزایش دانش مثب
ي اصــلی اکثــر ثیري در ترك شکار آنــان نــدارد. انگیــزهأهاي این پژوهش قانون تیابد. بر اساس یافتههاي اقدام به شکار کاهش میطبیعت، انگیزه

اي که سابقه شکار دارد میل به شکار را افــزایش داده یان این تحقیق براي شکار کردن تفریح و سرگرمی بوده است و بودن فرد در خانوادهشکارچ
-باشد. پوستر آموزشی، نصب تابلو آموزشی، نوع رفتار محیطاست. همچنین نتایج نشانگر سطح باالي دانش شکارچیان نسبت به محیط زیست می

سازي از کودکی در مدارس در تغییر وحش، برگزاري همایش، فرهنگي حیاتلم، نمایشگاه عکس، تشویق عکاس عکس خوب از یک گونهبانان، فی
   گردد.رفتار یک شکارچی اثر گذاشته و منجر به تثبیت رفتار آنان می

  
  .شکارچی؛ حفاظت؛ ترك شکار؛ انگیزه؛ یزد :يدیکل واژگان

 مقدمه
تنــوع  از و هاي متنوعاقلیمپهناور با است ایران کشوري 

]. از بــین رفــتن تنــوع 6[ت بــاالیی برخــوردار اســزیســتی 
 بینــی وقابــل پــیشهــاي غیــرزیستی باعث بروز ناهنجاري

که بــه ، شود. تنوع گونهزیست میدر محیطناپذیري جبران
در صورت پاره شــدن  ،هاي حیات شناخته شدهمنزله حلقه

ها، امکان زیست انسان نیز بر روي کــره زمــین بــا این حلقه
  بست مواجه خواهد شد. ا بنیمشکل 

-ر حیــاتایکی از موارد از بین رفتن تنوع زیستی، شــک
 رفــع نیــاز وامري بــراي  گذشته شکار در ].3[ت اسوحش 

ــروزه ســرگرمی و ــی ام ــود ول ــه  معیشــت ب ــذت اســت ک ل

در واقع نبــود آمــوزش  ].6[ ز یافته استطرفداران زیادي نی
-عمومی مناسب و متناسب با نیاز مــردم در زمینــه حیــات

رویه در کشور شــده گیري تفکر شکار بیوحش باعث شکل
در  ،زیســتوحش و به طور کلی محیطاست. آموزش حیات

ایران اغلب به صورت تخصصی فقط براي افرادي اســت کــه 
بــراي عمــوم مــردم بــه کننــد و در این زمینه تحصــیل مــی

شود. این در حــالی صورت تبلیغات و شعار آموزش داده می
زیســت یــک مقولــه عمــومی بــوده و آحــاد است که محیط

  ].9[جامعه باید از آن آگاهی داشته باشند 
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شکار یک پدیده اجتماعی غیرقابل انکار است و بــا ایــن 
از ابزارهاي مدیریت حیات وحش نیــز اســت. امــا  حال یکی

شکار غیرقانونی در هــیچ حــالتی پــذیرفتنی نیســت. افــراد 
هــاي متفــاوت شکارچی بنا به دالیل گونــاگون و بــا انگیــزه

، در ]1[عشــایري  اقدام بــه شــکار غیرقــانونی مــی نماینــد.
انگیــزه شــکار  پــژوهش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

گــذرانی، فقر، تفریح و خوش شامل دسته پنجغیرقانونی در 
شکار براي بازار، سنت یا شکار از روي عادت و مخرب ترین 

در پژوهشــی  .گیردبانان صورت می به دلیل انتقام از محیط
که در پارك ملی بمو، استان فارس انجام گرفت و بــه طــور 

قانونی افراد محلــی تمرکــز هاي شکار غیرمشخص بر انگیزه
 رســوم یــل اقتصــادي ـ اجتمــاعی ودال داشت، ترکیبــی از

داد. هــر چنــد در هاي شکارچیان بومی را شــکل مــیانگیزه
هاي شکار براي فروش به بازار، شکار بــه این پژوهش انگیزه

دیرینه در منطقه نیــز  )ورزشی( ومخاطر فقر و به عنوان رس
هاي شکارچیان شناسایی شده بــود امــا بــه به عنوان انگیزه

 هــاشکار با انگیزه انتقــام بــر ســایر انگیــزهرسید که نظر می
، در مطالعــه خــود ]3[. بسملی و اسراري ]2اولویت داشت [

زیســت در کــاهش شــکار ثیر آمــوزش محــیطأبررسی تــبه 
در منطقــه حفاظــت شــده شاســکوه واقــع در  وحشحیات

پرداختــه اســت. جنــوبی  شهرستان قاین، از استان خراسان
اري بین حفاظت از جمعیــت دنتایج نشان داد ارتباط معنی

، در ]9[کل و بز قبل و بعد از آمــوزش وجــود دارد. وفــادار 
تشریح شکار و قوانین مربــوط بــه آن،  هدفتحقیق خود با 

 وحــش ارائــههایی مناسب براي بهبود وضعیت حیاتحلراه
 افــزایش آگــاهی ، براي]8[داد. در پژوهش پایلر و همکاران 

در  ،شــکارچی 74بــا  ختاريسانیمه مصاحبه از عمل شکار،
انجام  گینه، ماندینگو در روستا سه در، شکار يمورد انگیزه

شــکارچیان  هــايدادند. این تحقیق نشــان داد کــه دیــدگاه
 در حفاظت راهبرد کارآمد و موثر سازيتوسعه و پیاده براي

 بــا دانــش پایگاه و منطقه ارزشمند است. شکارچیان، منابع
 براي راهبرد توســعه تواندمی که دهندمی تشکیل را ارزشی

 و وحــشحیات دیدگاه و منطق حفاظت استفاده شود. امر و
 و منطق به به طور کامل شبیه واقع در شکارچیان حفاظت
   .زیست استمحیط طرفداران دیدگاه

، با ارزیابی شخصیت قصابان و ]10[وراسک و همکاران 
ــیت آن ــت شخص ــا و واقعی ــکارچیان، باوره ــا را ش دو ر ده

و به این نتیجه رســیدند کــه اعمــال  بررسی نمودهپژوهش 
روزمره ایــن حرفــه، شــامل کشــتن حیوانــات و بــارگیري و 

تواند باعــث شخصــیت خــاص در آنــان خردکردن الشه می
 طبیعــی دركمنــابع حفــظ ، بــراي]7[گردد. کــالر و گــور  

 را در هــاانســان رفتــار تواند فهــمو می هستند مهم خطرها
 تحمل همچون وحش،هاي انسان با حیاتدرگیري به پاسخ

 ثیرأتــ تحــت ،خــاص هايگونه قانونیغیر شکار یا و مدارا و
ــا تعیــین کمیــت و توصــیف چگــونگی درك  قــرار دهــد. ب

 ارزیــابی تواند مکمل اطالعــاتقانونی میشکار غیر ،رهاخط
. پــژوهش هــاي حفــاظتی شــودباعث تقویت برنامــه و خطر

، در مــورد شــکارچیان روســتایی و توصــیف ]5[گیبســون 
هــا بــراي ترغیــب افــراد بــراي جلــوگیري از چگونگی برنامه

موفــق بــه  اجراي قانون در جامعــهبا  .استقانونی شکار غیر
ســتانداران پوحــش در حفاظــت از برخــی از مدیریت حیات

   ه است.بزرگ شد
راهبــردي  عنــوان بــه تفریحی شکار ،]4[ کولاد اعتق هب

-ســال دراین امر . شودیم استفاده وحشاتیح تیریمد در
مطرح و چگــونگی تنظــیم شکار  ورزش عنوان به ریاخ يها

باعــث تقویــت و مــورد بحــث بــوده  آن به عنوان بحثی داغ
  ها شده است.آنو برداشت  درك مردم از شکار

-حیــات نابودي دالیل از یکی رویهبی و غیرقانونی شکار
 موضــوع و شناســایی افــراد ایــن اگــر. اســت ایــران وحــش
بــه  خــود اســت ممکــن ،گــردد روشــن ایشــان بــر حفاظت
 ،منظــور یــنه ابــ. گردنــد فعال عرصه این در الیق نگهبانی
 گیــريکنــاره شــکار از کــه شــکارچیانی آمــوزش و حمایت

بــا توجــه بــه گــرایش تعــدادي از  .اســتي ضــرور ،اندکرده
هــایی شکارچیان به ترك شکار غیرقانونی و تشکیل انجمن

براي کمک به حفــظ محــیط زیســت، بررســی  هاآنتوسط 
شکارچیان و بررســی امکــان دسته از هاي این علل و انگیزه

پــژوهش  ایــن درتعمیم این روحیات به ســایر شــکارچیان 
  .گیردمورد بحث قرار می

دســت ه از انجــام ایــن پــژوهش بــ ،به طور کلــی هــدف
پیــدا نمــودن شکارچیان و  در هاي ترك شکارآوردن انگیزه

ی و زیســت محــیطهاي کســب دانــش راههاي آموزش شیوه
سب براي آنان هاي شکار و ارائه بسته آموزشی مناجایگزین

  .است
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  فرضیات پژوهش: 
ــ - ــاعی ت ــل اجتم ــیأعوام ــکار ثیر معن ــرك ش داري در ت

  شکارچیان دارد.
داري در تــرك شــکار ثیر معنــیأهــاي معنــوي تــانگیــزه -

  شکارچیان دارد.
  

  هامواد و روش
جامعه آماري این پژوهش از بین شکارچیان استان یزد 

در قالــب انجمــن حامیــان  1394در ســال هــا آناغلب  که
حیات وحش و محــیط زیســت اســتان یــزد گــردهم آمــده 

 ایــن دربه دلیــل نبــود مطالعــه مشــابه  ، انتخاب شد.بودند
نامــه پرســش ،خــارجی مشــابه هــاينمونه مطالعه با، زمینه
 تهیــه نامــهپرسش و مصاحبه بخش دو شاملساخته محقق

نامه به صورت بســته و در قالــب طیــف سواالت پرسش: شد
و از . این طیف از پــنج قســمت مســاوي لیکرت طراحی شد

تشــکیل شــده مخــالف  گرایش کامالً موافق تا گرایش کامالً
 ،هــاي طیــفتواند بــه هــر یــک از قســمت. محقق میاست

سپس نمره هر یک از اختصاص دهد،  5تا  1هایی از شماره
افــزار هــا بــا اســتفاده از نــرمبه کنــد. دادهها را محاسعبارت

SPSS 23 .تجزیه و تحلیل گردید  
شامل دو بخش مشخصــات فــردي و بخــش  نامهپرسش

بخــش مربــوط بــه مشخصــات فــردي در  .باشدسواالت می
. اســتابقه شکار ارتباط با شغل، میزان تحصیالت، سن و س

هــاي انگیزه شکار، انگیــزهشامل گویه  11بخش سواالت در 
هــاي معنــوي، عوامــل اجتمــاعی، فردي و خانوادگی، انگیزه

هاي گونهحفاظت، درباره  قانون، دولت، دانش شکارچیان را
-، کسب دانــش محــیطها و طبیعتزیستگاه و وحشحیات

هــاي شــکار طراحــی زیست توســط شــکارچیان، جــایگزین
 از بعــد نامــه،پرســش روایی میزان بررسی منظور به گردید.
 رشــته به مرتبط خبرگان و اساتید اختیار در نهایی، تنظیم

 اعمال امهنپرسش در ایشان نظرات میانگینو  شد داده قرار
  .شد

شــکارچیان از  نفــر 52شــامل ي آماري پژوهش، جامعه
ایــن . نامــه انتخــاب شــدتوزیــع پرســشبــراي ، استان یــزد

شکارچیان در جلسات تشکیل انجمن حامیان حیات وحش 
بررســی  بــراي کردنــد.و محیط زیست اســتان شــرکت مــی

هــا بــه وســیله نامــهتعــدادي از پرســش ،نامهپایایی پرسش

ضریب  .آزمون در اختیار شکارچیان مذکور قرار گرفتپیش
-دســت آمــد. پــس از جمــعه ب 837/0برابر آلفاي کرونباخ 

هــا ورود داده ها شاملسازي دادهمرحله آماده ،هاي دادهآور
بخش مورد نظــر  12ها بر اساس ، جداسازي دادهافزاربه نرم

  آماري انجام شد. تجزیه و تحلیل و در نهایت 
گویه بــود. هــر فــرد بــه ازاي هــر  52نامه شامل پرسش

نظــري  ،مــوافقم، مــوافقم هــاي کــامالًسؤال، یکی از پاســخ
مخــالفم را بــر اســاس طیــف لیکــرت  ندارم، مخالفم، کامالً

-ها براي ورود به نــرمسپس هر کدام از پاسخنمود. انتخاب 
مخــالفم بــه کــامالً  شد. به ترتیب 1-5افزار تبدیل به اعداد 

عدد یک، مخالفم به عدد دو، نظــري نــدارم بــه عــدد ســه، 
عدد پنج تبدیل شد.  افقم بهوموافقم به عدد چهار و کامالً م

ها حذف سازي گویهبراي همسان 4و  22، 29، 32ت سواال
  شد. 

شــکارچیان الزم  در ي شــکاربه منظور آگاهی از انگیزه
گیري شود. بــراي مثــال هاي افراد میانگیناست که از پاسخ

از ي شــکار افــراد، بــراي هــر فــرد در مورد آگاهی از انگیــزه
 1-8/1پاســخ میــان گیــري شــد. میــانگینسوال  52پاسخ 
 6/2-4/3عــدم توافــق،  8/1-6/2ي عدم توافق کامل، نشانه

نشان از توافق کامــل  2/4-5توافق،  4/3-2/4توافق نسبی، 
هاي گرفته شده در هــر بخــش، است. با استفاده از میانگین

رداخت. در این پــژوهش ها پدادهتجزیه و تحلیل توان به می
  استفاده شده است.ویلکوکس از آزمون 

  
  نتایج

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعــه بــر اســاس ســن افــراد 
بنــدي طبقــهگــروه ســنی  4مورد مطالعه از نظر ســنی بــه 

 40-50و 30-39هــاي بیشترین فراوانــی در طبقــه .گردید
درصد جمعیــت منطقــه  6/34دست آمد که معادل ه سال ب

ســال  20-29هــا در طبقــه شود و کمترین آنرا شامل می
ســت کــه ا باشد. این نتایج بیــانگر آندرصد می 7/7معادل 

 50تــا  30ترین جمعیت شکارچیان مورد مطالعه بین بیش
، توزیع سنی جمعیــت را در افــراد 1. جدول باشندسال می

  دهد.مورد مطالعه نشان می
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  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن - 1جدول 
 تجمعی درصد درصد فراوانی (سال) گروه سنی ردیف

1 20-29  4 7/7  7/7  
2 30-39  18 6/34  3/42  
3 40-50  18 6/34  9/76  
4 50> 12 1/23  100 

  100 52 جمع
90/0انحراف معیار:      3میانه:      2مد:       73/2میانگین:  

  
  شغل بر اساستوزیع فراوانی افراد 

-طبقــهگــروه  چهــارافراد مورد مطالعه از نظر شغل بــه 
 5/88(ترین فراوانی شغلی در گــروه آزاد بیشبندي گردید. 

ي شــغلی در طبقــه تــرین آنو کــم )درصد جمعیت منطقه
کــه نشــانگر اشــتغال اســت  )درصد 9/1(کارمند و کشاورز 

باشــد اکثریــت افــراد مــورد مطالعــه بــه کارهــاي آزاد مــی
  .)2(جدول

  
  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس نوع شغل -2جدول

 فراوانی درصد درصد فراوانی نوع شغل
9/1 1 کشاورز  9/1  
9/1 1 کارمند  8/3  

7/7 4 بازنشسته  5/11  
5/88 46 آزاد  100 

    100  52  جمع
  55/0انحراف معیار:       4میانه:        4مد:     82/3میانگین: 

  
  بر اساس سطح تحصیالتوزیع فراوانی افراد ت

بیشــترین فراوانــی بــراي شــکارچیان مــورد مطالعــه در 
ها در طبقــه و کمترین آن )درصد 4/40(سطح سواد دیپلم 

که نشانگر سطح سواد متوســط  است )درصد 9/1( متوسطه
  ).3جدول( باشدافراد مورد مطالعه می

  
  افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیالتتوزیع فراوانی  -3جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  میزان تحصیالت
7/32 ترسیکل و پایین  7/32  17 

6/34 متوسطه  9/1  1 
0/75 دیپلم  4/40  21 

8/80 فوق دیپلم  8/5  3 
2/19 100 لیسانس و باالتر  10 

 52 100 - جمع
1,46انحراف معیار:     3میانه:           3مد:       2,76میانگین:   

  بر اساس سابقه شکارتوزیع فراوانی افراد 
 پــنج شکارچیان مورد مطالعه از نظــر ســابقه شــکار بــه

تــرین فراوانــی در . کــم)4ل (جدو طبقه بندي گردیدگروه، 
-29ترین فراوانــی در طبقــه و بیشسال  40طبقه باالتر از 

  .)4(جدولقرار دارد سال  20
  
  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه شکار -4جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  (سال) رسابقه شکا
10<  5/13  5/13  7 
19-10  5/38  0/25  13 
29-20  1/73  6/34  18 
40-30  1/98  0/25  13 

40>  100 9/1  1 
   100 52 
04/1انحراف معیار:      3میانه:     3مد:      76/2میانگین:   

  
  شکارچیاندر هاي شکار بررسی انگیزه

مشخص  ،هانامهده از پرسشدست آمه نتایج ببر اساس 
داري در شــکار معنــیثیر أشد که دالیــل مختلــف شــکار تــ

). شکارچیان توافق نسبی نســبت 5(جدول شکارچیان دارد
از  66/2ي اهاي مختلف شکار دارند (میانگین رتبهبه انگیزه

در خــانواده  ، حضــوري شــکار). بیشترین معیار در انگیــزه5
کارچی و تفریح و سرگرمی و کمترین مقــدار مربــوط بــه ش

  .استبیکاري 
  
  شکار ترك براي خانوادگی و فردي هايانگیزه نقش

مشــخص  نامــهآمده از پرســش دسته نتایج ببر اساس 
گویــان هاي فردي و خانوادگی از دیدگاه پاسخکه انگیزهشد 

). 6شکار آنــان داشــته اســت (جــدول نقش مثبتی در ترك
 96/4ي اها نشان داد که شکارچیان با میانگین رتبهبررسی

به  .مند به عکاسی از طبیعت هستندهعاشق طبیعت و عالق
ثیر أپردازنــد و تحــت تــوحــش مــیتماشاي مستند حیــات

گذارنــد. شــکارچیان نســبت بــه خانواده شکار را کنــار مــی
ی در تــرك شــکار توافــق دارنــد گادهاي فردي و خانوانگیزه

  ).5از  74/3ي ا(میانگین رتبه
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دالیل ترك شکار شکارچیان در رابطه با علل بررسی  -5جدول
  شکار آنان

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

علل شــکار 
  شکارچیان

71/2  عادت   66/2  **00/0  
حضور در خانواده 

  شکارچی
75/3      

57/3  سرگرمی و یحتفر      
44/2 حس غرور      

افتخار و 
  سربلندي

51/2      

61/1  بیکاري      
گزینش شکار به 

 عنوان شغل
05/2      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

  شکار ترك براي خانوادگی و فردي هايانگیزه نقش - 6جدول

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

هــاي انگیزه
ــــردي و  ف

  خانوادگی

96/4  عشق به طبیعت  66/2  **00/0  
03/3  خانواده      

تشویق وحمایت 
  دیگران

75/2      

یادآور حوادث 
  تلخ

75/2      

عالقمند به 
  عکاسی

44/4      

53/4 دیدن مستند      
  سویلکوکبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

  شکار ترك براي معنوي هايانگیزه نقش
ثیر أهاي معنوي شکارچیان تــکه انگیزه نشان دادنتایج 

ها نشــان ). بررسی7داري در ترك شکار دارد (جدول معنی
هــا و دیــدن عرصــه طبیعــت داد که نابودي و انقراض گونــه

 اکثــراً .نجر به ترك شــکار آنــان گردیــدخالی از حیوانات م
احساس رضــایتمندي از تــرك شــکار داشــتند و همچنــین 

 ي مناسبی براي ترك ســایرین بودنــد.شکارچیان نادم الگو
هــاي معنــوي در تــرك شــکار شکارچیان نسبت به انگیــزه

  ).5از  57/3توافق دارند (میانگین رتبه اي 
  
  

  شکار ترك در معنوي هايانگیزه نقش  -7جدول

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

هــاي انگیزه
  معنوي

خالی شدن 
طبیعت از 

  حیوانات

86/4  66/2  **00/0  

نابودي و انقراض 
  هاگونه

78/4      

حس رضایتمندي 
  از ترك شکار

30/3      

75/2  حس گناه      
65/2  اتفاقات ناگوار      

الگو پذیري از 
  ارچیان نادمشک

09/3      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

  شکار ترك در زمینه دولت نقش
کــه دهــد نشان میها نامهدست آمده از پرسشه نتایج ب

). 8ل داري در تــرك شــکار دارد (جــدوثیر معنــیأدولت تــ
زیســت و رفتــار خــوب ســازمان محــیطتشــویق از ســمت 

شــکارچیان بانان منجر به ترك شــکار آنــان گردیــد. طمحی
نسبت به نقش دولت در ترك شکار توافق تــا توافــق کامــل 

  ).5از  10/4اي دارند (میانگین رتبه
  

  شکار ترك در دولت نقش -8جدول

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

  دولت

رفتار خوب 
  بانانمحیط

92/3  10/4  **00/0  

تشویق از سمت 
سازمان محیط 

  زیست

28/4      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

  شکار تركدر اجتماعی عوامل نقش
داري ر معنــیثیأکه عوامل اجتمــاعی تــ ثابت نمودنتایج 

افــزایش نیــرو و امکانــات ). 9ل در تــرك شــکار دارد (جــدو
تــرین (با بــیشی حفاظتی و همچنین توجه به جوامع محل

) نقش مثبتی در ترك شــکار دارد و 05/4اي میانگین رتبه
تواند جایگزین شکار گردد. ترویج عکاسی به جاي شکار می
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ی در ترك شکار توافــق شکارچیان نسبت به عوامل اجتماع
  ).5از  56/3اي دارند (میانگین رتبه

  
  شکار ترك در اجتماعی عوامل نقش - 9جدول 

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

ــــــل  عوام
  اجتماعی

ترویج عکاسی به 
  جاي شکار

80/3  56/3  **00/0  

73/2  نگاه بد مردم      
افزایش نیرو و 

  اظتیامکانات حف
65/3      

توجه به جوامع 
  محلی

05/4      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

هاي ترك شــکار شــکارچیان در بررسی نقش انگیزه
  رابطه با قانون

د کــه نمــومشــخص هــا نامــهدست آمده از پرسشه نتایج ب
مقــررات و ). 10ل ثیري در ترك شکار ندارد (جــدوأقانون ت

 و ثیري نــداردأاجراي سختگیرانه قوانین در تــرك شــکار تــ
شکارچیان نسبت بــه نقــش قــانون در تــرك شــکار توافــق 

  ).5از  92/2اي نسبی دارند (میانگین رتبه
  

هاي ترك شکار شکارچیان در رابطه با نقش انگیزه -10جدول
  قانون

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

یانگین م
  کل

سطح 
  داريمعنی

  قانون

مقرارات و اجراي 
سختگیرانه 

  قوانین

50/2  92/2  **00/0  

یکطرفه بودن 
قوانین شکار (به 

  نفع دولت)

34/3      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

-حیــات حفاظت در ارتباط با شکارچیان دانش نقش
  شکار ترك دروحش 

بــا افــزایش دانــش شــکارچیان دهد کــه نشان میتایج ن
یابــد شــکار کــاهش مــی ،وحــشنسبت به حفاظــت حیــات

همچنــین نتــایج حــاکی از  .)5از  75/3اي (میــانگین رتبــه

-سطح باالي دانش شکارچیان نسبت بــه حفاظــت حیــات
  .)11ل (جدو باشدوحش می

  
-حیات حفاظت در ارتباط با شکارچیان دانش نقش -11ل جدو

  شکار ترك براي وحش

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

دانــــــش 
شکارچیان 
ــاط  در ارتب

  حفاظتبا 
ــــــات  حی

  وحش

شکار حیوانات 
  سن باال

32/4  75/3  **00/0  

هاي شکار گونه
  مضر

67/2      

مدیریت و کنترل 
  جمعیت

25/4      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

-حیــات هايگونهدر ارتباط با  شکارچیان دانش نقش
  شکار ترك براي وحش

بــا افــزایش دانــش شــکارچیان دهد کــه نشان مینتایج 
یابــد شــکار کــاهش مــی، وحــشهاي حیــاتنسبت به گونه
ســطح این امر نشان دهنــده ). 5از  82/3اي (میانگین رتبه

وحــش هــاي حیــاتباالي دانش شکارچیان نسبت به گونــه
  .)12ل (جدواست 

  
- حیات هايگونه به راجع شکارچیان دانش نقش -12جدول

  شکار ترك براي وحش
میانگین   معیار  شاخص

  ايرتبه
میانگین 

  کل
سطح 

  داريعنیم

دانــــــش 
شکارچیان 
ــه  ــع ب راج

ــه هــاي گون
ــــــات  حی

  وحش

آگاهی از وضعیت 
  هاحفاظتی گونه

26/4  82/3  **00/0  

آگاهی از عملکرد 
گوشتخواران 

طبیعی در 
  طبیعت

34/3      

84/3  شناخت      
  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

 و هــازیســتگاه بــا در ارتباط شکارچیان دانش نقش
  شکار ترك براي طبیعت

با افزایش دانش شکارچیان نسبت  ،13جدول  بر اساس
یابــد (میــانگین شکار کاهش مــی ، ها و طبیعتبه زیستگاه
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). همچنین نتایج حاکی از ســطح بــاالي 5از  13/4اي رتبه
  .استها و طبیعت دانش شکارچیان نسبت به زیستگاه

  
 و هازیستگاهدر ارتباط با  شکارچیان دانش نقش -13جدول

  شکار ترك براي طبیعت
میانگین   معیار  شاخص

  ايرتبه
میانگین 

  کل
سطح 

  داريمعنی

دانــــــش 
شکارچیان 
ــاط  در ارتب
ـــــــــــا  ب

ها زیستگاه
  و طبیعت

30/4  دانش مناطق  13/4  **00/0  
25/4  دانش مناطق      
34/4  دانش مناطق      
خالی شدن 

یعت درپی طب
افزایش 

  شکارچیان

50/3      

تغییر کاربري 
  اراضی

26/4      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

 در شکارچیان توسط زیستمحیط دانش کسب نقش
  شکار ترك

زیســتی دهد که افــزایش دانــش محــیطنشان مینتایج 
) نتــایج نشــان داد 14ل شود (جدوار میمنجر به ترك شک

-رسانی (با بیشترین میانگین رتبهسازي و اطالعکه فرهنگ
هــاي محــیط زیســتی، پوســتر آموزشــی، )، پیــام67/4اي 

هــاي تشــویقی تماشاي مستند، مطالعه و آگــاهی از برنامــه
-زیست منجر به ترك شکار شکارچیان مــیسازمان محیط

  ).5از  84/3اي گردد (میانگین رتبه
  

  شکار ترك براي شکار هايجایگزین نقش
بــه عکاســی، ، ) شــکارچیان15ل (جــدونتــایج ر اســاس بــ

ند و هســت مندتیروکمان و مسابقات تیراندازي و تراپ عالقه
شــکار باشــد  بــرايمناســبی  توانــد جــایگزینمیاین موارد 

  ).5از  60/3اي (میانگین رتبه
  

  گیريبحث و نتیجه
هــاي داري بــین انگیــزهنتایج نشــان داد کــه ارتبــاط معنــی

ایــن،  افزون بــر مختلف و شکار توسط شکارچی وجود دارد.
ــزه ــتر ي اصــلی انگی ــراي بیش ــق ب ــن تحقی ــکارچیان ای ش

ي کــه ســابقه اادهبودن فرد در خانو .استشکارکردن تفریح 

شکار دارد میل به شکار را افزایش داده اســت. در مطالعــات 
ــایلر و ]2[ ؛ عشــایري و نیوینــگ]1[ متعــدد (عشــایري ؛ پ

فقــر، تفــریح و  را انگیــزه شــکار غیرقــانونی) ]8[ همکــاران
ــراي خــوش ــذرانی، ب ــروشگ ــام از ف ــادت و انتق ، از روي ع

ــد  عنــوان داشــتند وبانــان طمحــی  بیشــترکــه بیــان کردن
-مالحظات اقتصادي و اجتمــاعی دارنــد و نمــی شکارچیان

  . توان با جبر و زور جلو آنها را گرفت
  

 شکارچیان توسط زیستمحیط دانش کسب نقش  -14جدول
  شکار ترك در

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

ــــــب  کس
دانــــــش 

ــــیط -مح
زیســــــت 
ــــــط  توس

  یانشکارچ

سازي و فرهنگ
  رسانیاطالع

67/4  84/4  **00/0  

هاي محیط پیام
  زیستی

17/4      

32/3  پوستر آموزشی      
19/3  تماشاي مستند      

98/2  مطالعه      
-آگاهی از برنامه
هاي تشویقی 

  سازمان

19/4      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

  شکار ترك براي شکار هايجایگزین نقش -15جدول

میانگین   معیار  شاخص
  ايرتبه

میانگین 
  کل

سطح 
  داريمعنی

-جــایگزین
  هاي شکار

57/3  مسابقات عکاسی  60/3  **00/0  
جذابیت شکار با 

  تیروکمان
32/3      

مسابقات 
  تیراندازي و تراپ

90/3      

  ویلکوکسبر اساس آزمون  %1دار در سطح آماري نسبت معنی **
  

هــاي شــکار را )، انگیــزه]8[ ن پایلر و همکــارانهمچنی
بــراي حفاظــت از آفــات مــزارع و پیــروي از ســنت نیاکــان 
دانست و بیان کرد که عالقه به شکار با ارائه فرصت شــغلی 

هــاي فــردي و یابــد. انگیــزهمین مواد غذایی کاهش میأو ت
هاي معنــوي، دولــت، عوامــل اجتمــاعی و خانوادگی، انگیزه

گویان نقــش مثبتــی در هاي شکار از دیدگاه پاسخنجایگزی
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-ترك شکار آنان داشته اســت و بــا افــزایش دانــش محــیط
هــا، وحش، گونهزیستی شکارچیان نسبت به حفاظت حیات

و ایــن نتــایج بــا  یابدها و طبیعت شکار کاهش میزیستگاه
زیست، که با آموزش محیط  ]3[ پژوهش بسملی و اسراري

باشــد. قــانون یابد، همسو میشکار حیات وحش کاهش می
ســطح ثیري در شکار کردن ندارد. همچنین نتایج نشانگر أت

  باشد.باالي دانش شکارچیان نسبت به محیط زیست می
در فرضیه اول، بــا توجــه بــه آزمــون ویلکاکســون تــک 

عوامــل اجتمــاعی تــأثیر داري آن، اي و ســطح معنــینمونه
داري در ترك شکار توسط شکارچیان دارد. میــانگین معنی
 )5از  56/3عوامــل اجتمــاعی، نســبتاً بــاال بــوده (ایــی رتبه

  .شودیید میأتفرض یک بنابراین 
هــاي ، انگیــزهياتک نمونــه وکسکبا توجه به آزمون ویل

داري در ترك شکار توســط شــکارچیان معنوي تأثیر معنی
بنــابراین ). 5از  57/3نسبتاً باال بوده  يامیانگین رتبه( دارد
  .شودیید میأتدوم  یهفرض

-می زیر مواردهاي انجام شده مصاحبهنتایج با توجه به 
   :باشدمفید تواند در تثبیت رفتار مثبت شکارچیان 

-پوستر آموزشی، نصب تابلو آموزشی، نوع رفتار محــیط
عکس خــوب از عکاس فیلم، نمایشگاه عکس، تشویق بانان، 

سازي از همایش، فرهنگوحش، برگزاري ي حیاتیک گونه
ــر  کــودکی در مــدارس در تغییــر رفتــار یــک شــکارچی اث

  گردد.گذاشته و منجر به تثبیت رفتار آنان می
  

  پیشنهادها
برگــزاري  بــرايزیســت آموزشی محیطتأسیس مؤسسات  -

ــایش،  ــت هم ــاي مثب ــویق رفتاره ــاي عکاســی و تش توره
  ؛د شکارچیانجلب اعتماو  شکارچیان قانونمند

-هــاي زیســتدهــی شــکارچیان در قالــب تشــکلسامان -
   ؛هاي اختصاصیقرق محیطی براي مدیریت برخی از 

برگــزاري تیرانــدازي  رســمی هايباشگاهعالوه بر افزایش  -
  ؛رسمی در قالب مسابقات تراپغیر

ها، پایش حیات وحش دعوت از شکارچیان در سرشماري -
-گیري از نیروهاي جدیــد بــه عنــوان محــیطرهمناطق و به

  ؛یاران
شکارچیان قانونمند و باتجربــه در بعضــی امــور با مشاوره  -

  ؛هاو به بازي گرفتن آن وحشحیات
  .کنندتشویق شکارچیانی که قوانین را رعایت می -
  

  تشکر و قدردانی
با نهایت تشکر و سپاس از انجمن حامیان محیط زیســت و 

سســه حیــات وحــش میــراث ؤحیات وحش استان یــزد و م
  پارسیان و خانم شیدا عشایري.
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Abstract  
Hunting is a social phenomenon. One way to protect the environment, create an environmental 

culture in the community is remorseful predators. These people as part of the community can have a 
key role to protecting and restoring wildlife. The population of this research, hunters in Yazd 
province. The findings related to motivation to quit hunting was made through a questionnaire. 
Type of survey research. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. To 
determine the factors influencing the behavior of one-sample Wilcoxon test was used remorseful 
predators. SPSS 23 was used for data analysis software. The results showed that no significant 
relationship exists between hunters and hunted by different motives. Motivated individual and 
family, spiritual motivations, government, social factors and alternatives to hunting the view of 
respondents had a positive role in leaving their prey. With increasing environmental science hunters 
to protect wildlife, species, habitats and wild reduced. The law does not quit hunting. 
 
Keywords: Hunter; Conservation; leaving hunt; Motivation; Yazd. 
 

 


