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  دهیچک
ر منااب   حاضر با مرو ت حفاظت است. پژوهشمناطق تح ، آموزش درزیستقلمرو مطالعاتی آموزش محیطپرچالش در یکی از مسائل 

چرا باید برای منااطق تحات   »پاسخ دهد. نخست را  این حوزهدی پرسش کلی سهکوشد تا تحلیلی می-کردی تبیینیبا روی ایکتابخانه
زیستی را ارائاه  های محیطچگونه باید در مناطق تحت حفاظت آموزش» دوم«. ؟حفاظت رسالت آموزشی قائل شد و به آن اولویت داد

نظرورزی، کااوش و   امکانی نامنتهایی برای این سواالتپاسخ  .«؟ن آموزش در این مناطق چه کسانی هستندمخاطبا»و سوم « ؟نمود
 زیست،محیط حفاظت اثربخش و مشارکتی، مناطق تحت حفاظت ی وجودیبه تحقق فلسفه سازند کههای میدانی فراهم میپژوهش

ی آماوزش  فلسافه  ضامن واور در  سوال نخست بایاد   ه در پاسخ بهی از آن است کهای این پژوهش حاکیافته .کندمیکمک شایانی 
بهاره  نیا   شناسی حفاظت و زیست زیستشناسی محیطزیست، جامعهحیطنظیر اخالق مدیگری  از قلمروهای مطالعاتی ،زیستمحیط

هاای  جاه باه حیطاه   توبایاد ضامن    ساوال دوم  باه  پاساخ در ارائاه کارد.    یبندی واحد و شافاف صورت ق،جست و با ارائه تبیینی خال
 ها و تهدیدهای آنها، چالشفرصتهای آموزش در میدان و به ظرافتراهبردهای اجرایی ارائه و تسهیل، و شناسی، تهیه محتوا روش
آماوزش  تاوان  این مناطق میدر  ای از مخاطبان راهای گستردهاگر چه طیف سوم باید توجه داشت دقت داشت. در پاسخ به سوالنی  

 توان مخاطبان را بهابتدا میری ی آموزشی این مناطق است. بنابراین دراسبی برای برنامهزیستی معیار مندانش محیطمی ان  داد، لیکن
میدانی  ، تجربه حضورویرمتخصص تقسیم نمود و سپس متخصصان را براساس درجه تحصیالت آکادمیک متخصص و دو گروه کلی

 اندرکاران است.دست ی براییشنهاداتپضر حاوی حاجستار  .کرد بندیطبقهها سایر شاخصو 
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Abstract 

One of the most challenging issues in environmental education(EE) studies is education in 

protected areas. The present study tries to answer three key questions in this field by 

reviewing the library resources with an explanatory-analytical approach. First, "Why 

should consider the educational mission for protected areas?" Second, "How should 

environmental education be provided in protected areas?" And third, "Who is the education 

audience in these areas?" The answers to these questions provide opportunities for 

theorizing, exploring, and conducting field research that contributes to the realization of 

the philosophy of protected areas, effective conservation, and participatory environmental 

protection. The findings of this study indicate that in response to the first question, while 

considering the philosophy of environmental education, other fields of study such as 

environmental ethics, environmental sociology and conservation biology should be 

considered to achieve a clear explanation. About second question, paying attention to the 

areas of methodology, content preparation and implementation strategies and opportunities, 

challenges and threats in field training is important. In answer to the third question, it 

should be noted that although a wide range of audiences can be trained in these areas, but 

the amount of environmental knowledge is a good criterion for educational planning in 

these areas. Therefore, first, the audience can be divided into two general groups of experts 

and non-experts, and then specialists can be classified based on the degree of academic 

education, field experience and other indicators. The present article propose some 

suggestions to the stakeholders. 
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