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چکیده: امروزه، مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان تغییر در مأموریت ها، اهداف و چشم اندازهای خود 

کرده اند. مؤلفه انسانی  کارکردهای خود آغاز  را برای توجه و تلفیق مسائل مربوط به حفظ تنوع زیستی در 
که در پیوندی پویا و هماهنگ با دیگر مؤلفه ها  نظام آموزش عالی یکی از ارکان این نظام به شمار می رود 
زمینه  کشور تالش مؤثری در  کنون در  تا  آنکه  ایفا می کند. حال  اهداف نظام  را در پیشبرد  نقش محوری 
نگرفته است.  اعضای هیأت علمی صورت  بهبود صالحیت های حرفه ای  در  اثرگذار  شناسایی مؤلفه های 
لذا، این تحقیق به منظور شناسایی مؤلفه های صالحیت های حرفه ای اعضای هیأت علمی برای آموزش 
شد.  انجام  استقرایی  محتوای  تحلیل  روش  با  و  کیفی  رویکرد  با  پژوهش  این  گرفت.  انجام  زیستی  تنوع 
اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از متخصصان حوزه آموزش محیط زیست 
گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شدند. تحلیل محتوای  که به روش نمونه گیری  و تنوع زیستی 
کیفی آغاز شد  کدهای  استقرایی با مشخص ساختن وجوه معنایی و سپس، برچسب زدن بـه آنها در قالب 
 MAXQDA  کدها و ایجاد ارتباط بین مقوله ها ادامه یافت. این فرایند با استفاده از نرم افزار و با مقوله بندی 
کنندگان و بازبینی متخصصان  کیفی از راهبردهای بازبینی مشارکت  اجرا شد. برای اعتباربخشی یافته های 
که صالحیت های حرفه ای اعضای هیأت علمی برای آموزش تنوع زیستی  استفاده شد. یافته ها نشان داد 
کدام  هر  که  است  اخالقی  و  ارزشی  صالحیت های  دانشی،  صالحیت های  مهارتی،  صالحیت های  شامل 

نشانگرهایی دارد.
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مقدمه� 1
تلقـی  از مسـائل اصلـی محیـط زیسـت بیشـتر  در چنـد سـال اخیـر در محافـل محیطـی جهـان دو موضـوع 
رو  بـه  مربـوط  شـرایط  دیگـر،  بیـان  بـه  آب وهوایـی؛  تغییـرات  و  زیسـتی1  تنـوع  از  عبارت انـد  کـه  می شـوند 
از دو  را یکـی  کـه آن  انـدازه ای حـاد و بحرانـی شـده اسـت  بـه  تنـوع زیسـتی در جهـان  گـذاردن  نابـودی  بـه 
ژنتیکـی،  تنـوع  زیسـتی  تنـوع  از  منظـور  می سـازد.  ح  طـر قابـل  امـروز  جهـان  زیسـت  محیـط  اصلـی  معضـل 
کـه حیـات و سـالمت محیـط زیسـت بـه آن متکـی اسـت.  کوسیستم هاسـت، تنوعـی  گونـه ای و تنـوع ا تنـوع 
گونه هـا و  کـرد. وی تنـوع زیسـتی را مجموعـه ژن هـا،  واژه تنـوع زیسـتی را اولیـن بـار ویلسـون )1988( ارائـه 
گونه اسـت  کوسیسـتم های یـک منطقـه می دانـد. تنـوع ژنتیکـی بیانگـر تفاوت هـا و تنـوع ژن هـا در میان یک  ا
گونـه در یـک منطقـه  گونه هـا بـه انـواع مختلـف  و تنـوع در سـایر سـطوح از تنـوع ژنتیکـی آغـاز می شـود، تنـوع 
کوسیسـتم بـه تنـوع سیسـتم های زنـده در رابطـه بـا محیـط در یـک منطقـه اشـاره دارد.  اشـاره دارد و تنـوع ا

)Katherin & Devoe, 2014(
کشـور جهـان در  کـه در آن شـاخص عملکـرد محیـط زیسـت در میـان 180  در یـک ارزیابـی به عمـل آمـده 
کشـور ایـران جایـگاه مناسـبی در شـاخص های تنـوع زیسـتی نـدارد و ایـن امـر  سـال 2018 بررسـی شـده اسـت، 

.)EPI, 2018( گوشـزد می کنـد لـزوم سـرمایه گذاری در زمینـه بهبـود شـاخص ها را 

 بررسی شده 4111کشور جهان در سال  111 میانشاخص عملکرد محیط زیست در در آن  کهعمل آمده  ارزیابی بهیک در    
ها را  گذاری در زمینه بهبود شاخص و این امر لزوم سرمایه نداردهای تنوع زیستی  ایران جایگاه مناسبی در شاخصکشور است، 

,EPI) کند گوشزد می 2018). 

,EPI)زیست  محیطاساس شاخص جهانی عملکرد  بر زیستی های تنوع ایران در شاخص کشور جایگاه  :1  شکل 2018) 

ش سموم و یدایپ عت پس از انقالب سبز،یش فشار بر طبیافزا کشاورزی مانند یها تیاز فعال یو عواقب برخ آثار دلیل به   
ای از نابودی  ، بخش عمدهیها و توسعه کشاورزی صنعت دن تاالبیانکخش، یشاورزکت نادرست در یری، مدییایمیش یودهاک

,Yousefi Hajivand) افتد در بخش کشاورزی اتفاق می زیستی تنوع Ghanniyan, Brothers & Ramazani, 2016). از  ،شک بی
 یشتیو مع ییغذا امنیته کسازد، چرا  یان دشوار میجهان یات را برایادامه ح زیستی تنوع یها از گونه یکدست دادن هر 

 است که یشاورزک زیستی ، تنوعیشاورزک 4های سازگان بومدر  یستین جزء تنوع زیتر یاصل .است ن منابع وابستهیها به ا انسان
 یها در پ شت انسانیبقا و مع یبرا یمتعدد یها ارزش و ستها سمیروارگانیکو م ی، جانوریاهیگ یها رنده انواع گونهیبرگ در

آن  یها ستگاهیز یدولت و نابود یها ر فشار توسعه، تجارت، برنامهینظ یادیز یدهاین تنوع با تهدیا ،أسفانه امروزهدارد. مت
,Sanders)ست رو روبه یبرداران بوم توسط بهره  ییغذا یها رهی، قطع زنجیشاورزک یستیز تنوعاهش ک که است . بدیهی(2010

,Etehadi)واهد داشت خ یرا در پ یعیطب یها سازگان بوم بهب یو آس Rosta & Gholinia, بشر در  ،لین دلی. به هم(2011
 .است یشاورزک زیستی ت تنوعیریحفظ و مد یبرا ییارهاکراه وجوی جست

 قشرهایآموزش همه  ،و حرکت به سمت پایداری زیست ثر در زمینه حفظ تنوع و سالمت محیطؤم یکی از راهکارهای   
 منظور بهنامگذاری کرده است.  "آموزش برای توسعه پایدار"را دهه  4112تا  4112 های و سال. از این رو، یونسکاستجامعه 
این  . برشوندهای آموزشی جامعه باید وارد عمل  زیست همه بخش محیطآموزش برای حفظ تنوع و سالمت  الگویاجرای 

برای توجه و تلفیق  را های خود و فعالیت اه مأموریتدر تغییر ایجاد آموزش عالی در سراسر جهان  مؤسساتاساس، امروزه، 

                                                            
2. Ecosystems 

)EPI, 2018( کشور ایران در شاخص های تنوع زیستی بر اساس شاخص جهانی عملکرد محیط زیست شکل  1. جایگاه 

1- Biodiversity
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کشـاورزی ماننـد افزایـش فشـار بـر طبیعـت پـس از انقـالب  به دلیـل آثـار و عواقـب برخـی از فعالیت هـای 
و  تاالب هـا  خشـکانیدن  کشـاورزی،  در  نادرسـت  مدیریـت  شـیمیایی،  کودهـای  و  سـموم  پیدایـش  سـبز، 
اتفـاق می افتـد کشـاورزی  تنـوع زیسـتی در بخـش  نابـودی  از  کشـاورزی صنعتـی، بخـش عمـده ای   توسـعه 

گونه های تنوع زیسـتی ادامه حیات  )Yousefi Hajivand et al., 2016(. بی شـک، از دسـت دادن هر یک از 
کـه امنیـت غذایـی و معیشـتی انسـان ها بـه این منابع وابسـته اسـت.  را بـرای جهانیـان دشـوار می سـازد، چـرا 
کـه در برگیرنـده  کشـاورزی اسـت  کشـاورزی، تنـوع زیسـتی  اصلی تریـن جـزء تنـوع زیسـتی در بوم سـازگان های1 
معیشـت  و  بقـا  بـرای  متعـددی  ارزش هـای  و  میکروارگانیسم هاسـت  و  جانـوری  گیاهـی،  گونه هـای  انـواع 
تجـارت،  توسـعه،  فشـار  نظیـر  زیـادی  تهدیدهـای  بـا  تنـوع  ایـن  امـروزه،  متأسـفانه  دارد.  پـی  در  انسـان ها 
 .)Sanders, 2010( روبه روسـت  بومـی  بهره بـرداران  توسـط  آن  زیسـتگاه های  نابـودی  و  دولـت  برنامه هـای 
کشـاورزی، قطـع زنجیره هـای غذایـی و آسـیب بـه بوم سـازگان های  کاهـش تنـوع زیسـتی  کـه  بدیهـی اسـت 
طبیعی را در پی خواهد داشـت )Etehadi et al., 2011(. به همین دلیل، بشـر در جسـت وجوی راهکارهایی 

کشـاورزی اسـت. بـرای حفـظ و مدیریـت تنـوع زیسـتی 
یکـی از راهکارهـای مؤثـر در زمینـه حفـظ تنـوع و سـالمت محیـط زیسـت و حرکـت بـه سـمت پایـداری، 
آمـوزش همـه قشـرهای جامعـه اسـت. از ایـن رو، یونسـکو سـال های 2004 تـا 2014 را دهـه »آمـوزش بـرای 
کـرده اسـت. به منظـور اجـرای الگـوی آمـوزش بـرای حفـظ تنـوع و سـالمت محیـط  توسـعه پایـدار« نامگـذاری 
زیسـت همـه بخش هـای آموزشـی جامعـه بایـد وارد عمـل شـوند. بـر ایـن اسـاس، امـروزه، مؤسسـات آمـوزش 
عالـی در سراسـر جهـان ایجـاد تغییـر در مأموریت هـا و فعالیت هـای خـود را برای توجه و تلفیق مسـائل مربوط 
کرده انـد. به طورکلـی، نقـش آمـوزش عالـی در زمینـه تغییر  بـه حفـظ تنـوع زیسـتی در نظـام آموزشـی خـود آغـاز 
اجتماعـی بـه سـوی پایـداری و حفـظ تنـوع زیسـتی به عنـوان یـک موضـوع علمـی مهـم پدیـدار شـده اسـت 

.)Holmberg et al., 2008(
کـه ایجـاد چنیـن سـاختار آموزشـی به سـادگی اتفـاق نخواهـد افتـاد و نیازمنـد تحقیـق، تفکر  روشـن اسـت 
مجـدد و بازبینـی مؤلفه هـای دانشـگاه بـرای تلفیـق اصـول، دانـش، مهــارت ها، چشم انــدازها و ارزش هـای 
بـا حفـظ تنـوع زیسـتی و سـالمت زیسـت محیطی اسـت. دسـتیابی بـه اهـداف نظـام آمـوزش عالـی  مرتبـط 
در  آن  ادغـام  و  زیسـتی  تنـوع  بهبـود  و  حفـظ  زمینـه  در  دانشـگاه ها  فعالیـت  طبیعـی،  منابـع  و  کشـاورزی 
انسـانی، تحقیقـات و توسـعه دانـش  نیـروی  پـرورش  آمـوزش و  کارکردهـای شـناخته شـده دانشـگاه؛ یعنـی 
بـر پویایی هـا و  کـه همـواره تدابیـری مبتنـی  را می طلبـد  بـه جامعـه  ارائـه خدمـات دانشـگاهی  و فنـاوری و 
تحـوالت اثرگـذار، رسـالت ها و مأموریت هـا و ظرفیت هـا وکارکردهـا و سـاختار معطـوف بـه غایت هـای نهـادی 
بازنگـری  بـرای  جانبه نگـر  همـه  و  سیسـتمی  رویکـردی  مسـتلزم  چیـز  هـر  از  بیـش  امـر  ایـن  پذیـرد.  صـورت 
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کله نظـام و نیـز تعامل  کارکردهـای مربـوط و پیوندهـای بینابینـی مؤلفه هـای شـا جایـگاه هـر یـک از مؤلفه هـا، 
دیالکتیـک وار آنهـا بـا نظام هـای همـکار و ابرنظام هـای دیگـر اسـت. از منظـر سیسـتمی، مؤلفـه انسـانی نظـام 
و  پویـا  درپیونـدی  کـه  مـی رود  به شـمار  نظـام  ایـن  ارکان  از  یکـی  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  عالـی  آمـوزش 
هماهنـگ بـا دیگـر مؤلفه هـا نقـش محـوری را در پیشـبرد اهـداف نظـام ایفـا می کنـد. اعضـای هیـأت علمـی 
کـه وظیفـه انتقـال دانـش، ایجـاد بینـش و افزایـش  یکـی از ارکان و مؤلفه هـای اساسـی هـر دانشـگاه هسـتند 
گیـران را در چارچـوب نظـام آموزشـی بـر عهده دارند. تغییرات عمیق در سـاختار، نظام آموزشـی  صالحیـت فرا
و مباحث آموزشـی در هویت حرفه ای آموزشـگران بحران به وجود آورده اسـت و آموزشـگران برای عبور از این 
بحـران نیازمنـد صالحیت هـای حرفـه ای متناسـب بـا موضـوع آمـوزش هسـتند )Moreno, 2007(. از ایـن رو، 
کشـاورزی و منابع طبیعی در زمینـه حفظ و بهبود  تغییـر اسـتراتژیکی در جهـت تعالـی مجموعـه آمـوزش عالی 
تنـوع زیسـتی نیازمنـد رویکـردی ویـژه بـه مؤلفـه انسـانی و به طـور مشـخص به اعضـای هیأت علمی شـاغل در 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـت. بـا توجه بـه اهمیت و ضـرورت این امر، همـواره از زمان  کـز آمـوزش عالـی  مرا
شـکل گیری نهادهـای آمـوزش عالـی رویکردهـای مختلفـی بـرای توانمندسـازی علمـی و ارتقـای قابلیت هـای 
کـه ماحصـل ایـن تالش هـا زایـش یک سـری تجـارب  گرفتـه  حرفـه ای اعضـای هیـأت علمـی در دسـتورکار قـرار 
آموزشـی  نظـام  هـر  بـا مالحظـات موقعیتـی خـاص  و سازگارشـونده  یابنـده  تکامـل  پیوسـته  رهیافت هـای  و 
ایـن رویکردهـا، توسـعه حرفـه ای اعضـای هیـأت علمـی اسـت. الزمـه اجـرای مؤثـر هـر  از  بـوده اسـت. یکـی 
.)Dundar, 2016( نـوع آموزشـی وجـود صالحیت هـای حرفـه ای مرتبـط بـا آن زمینـه در آموزشـگران اسـت 
اعضـای هیـأت علمـی حرفـه ای در آموزش هـای محیـط زیسـتی، بـه صالحیت هـای ویـژه بـرای توانمندکـردن 
درونـی  ارتباطـات  و  پیچیدگـی  بـه  توجـه  و  درک  ایـن  اسـاس  بـر  عمـل  و  جهـان  درک  به منظـور  گیـران  فرا
میـان جنبه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و محیـط زیسـتی نیـاز دارنـد )Stevens, 2008(. آموزشـگران بایـد از 
گاه باشـند تـا بتواننـد نسـل آینـده را بـه مشـارکت در شـکل گیری جامعه  بحران هـای اجتماعـی توسـعه پایـدار آ
اقتصـادی  گرایش هـای  و  و بحث برانگیـز هسـتند  پیچیـده  واقعیت هـا  زمانی کـه  توانمنـد سـازند.  و  تشـویق 
شـوند  توانمنـد  بایـد  نیـز  افـراد  بلکـه  نیسـت،  کافـی  واقعیت هـا  ارائـه  فقـط  ناسـازگارند،  هـم  بـا  اجتماعـی  و 
)Nagel & Affolter, 2004(. در آموزش هـای مرتبـط بـا محیـط زیسـت اعضـای هیـأت علمـی نیـاز دارنـد تـا 
محیـط  آمـوزش  بـرای  یادگیـری  و  تدریـس  در  صالحیت هـا  ایـن  کـه  باشـند  داشـته  ویـژه ای  صالحیت هـای 
زیسـتی نیـز بـه کار بـرده می شـوند )Sleurs, 2008(. روزتـی و فوکـس )Rossetti & Fox, 2009( شناسـایی و 
تبییـن صالحیـت حرفـه ای را مجموعـه ای از فرایندهـای منسـجم بـرای تحقـق سیاسـت ها، خـط مشـی ها 
انسـانی الزم و ضـروری  نیـروی  بـه صالحیـت حرفـه ای  اعتباربخشـی  به منظـور  اسـتانداردهای صالحیـت  و 
می داننـد. بنابرایـن، در برنامه هـای توسـعه مهارت هـای حرفـه ای اعضـای هیـأت علمـی در ابتـدای امـر بایـد 
بـه شناسـایی بهتریـن صالحیت هـای حرفـه ای مـورد نیـاز توجـه شـود )Borko, 2004(. لـذا، بـرای هرگونـه 
تصمیم گیـری در ایـن زمینـه ابتـدا تبییـن و شناسـایی صالحیت هـای آموزشـگران بـرای آمـوزش تنـوع زیسـت 
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 .)UNESCO, 2009( بـه نظـر می رسـد ضـروری 
گرایـش نظـام آمـوزش عالـی،  در پژوهش هـای مربـوط بـه آموزش هـای محیـط زیسـتی یکـی از مؤلفه هـای 
صالحیـت اعضـای هیـأت علمـی ذکر شـده اسـت. در بسـیاری از پژوهش هـا نیز از میان چالش ها و مشـکالت، 
بــه سـطح پایین صالحیت های حرفه ای اعضای هیأت علمی درباره آموزش های مربوط به محیط زیسـت، 

.)UNESCO, 2009( که آموزش های تنوع زیسـتی نیز جزئی از آن هسـتند، اشـاره شـده اسـت
کـه بـا تدریـس نوآورانـه اعضـای هیـأت علمـی  ژو و همـکاران )Zhu et al., 2013( صالحیت هـای اصلـی را 
بـرای  فناورانـه  و  اجتماعـی  آموزشـی،  یادگیـری،  صالحیـت  چهـار  شـامل  کـه  کردنـد  ح  مطـر اسـت،  مرتبـط 
کـه سـه صالحیـت آموزشـی، اجتماعـی و فناورانـه صالحیت هـای اصلـی  تدریـس اعضـای هیـأت علمـی اسـت 

کـه بـر عملکـرد تدریـس نوآورانـه اعضـای هیـأت علمـی تأثیـر می گذارنـد.  هسـتند 
را  بـرای آموزشـگران  آمـوزش  قیمیـری )Ghimire, 2010( در پژوهشـی صالحیت هـای حرفـه ای فراینـد 
 )UNESCO, 2009( کـرده اسـت. یونسـکو یکـی از مهم تریـن عوامـل بهبـود فراینـد تدریـس و یادگیـری بیـان 
کـه اعضـای هیـأت علمـی بـرای افزایش نتایـج یادگیری باید متناسـب با موضوع دوره آموزشـی،  معتقـد اسـت 

صالحیت هـای متناسـبی داشـته باشـند. 
ارتقـای  بـرای  الگویـی  پژوهشـی  در   )Faham & Rajani Nahoji, 2015( نهوجـی  رجبـی  و  فهـام 
کـه ایـن الگـو دارای سـازوکارهایی  کردنـد  ح  صالحیت هـای اعضـای هیـأت علمـی بـرای آمـوزش پایـدار مطـر
گرفتـن دو واحـد درسـی اجبـاری بـرای دانشـجویان تـازه وارد درخصـوص آشـنایی بـا مفاهیـم  شـامل در نظـر 
پایـه صالحیت هـای پایـداری، برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتـی درخصـوص راهبردهـای مناسـب آمـوزش 
مختلـف  رشـته های  الزامـی  تخصصـی  دروس  محتـوای  در  بازنگـری  علمـی،  هیـأت  اعضـای  ویـژه  پایـداری 
گفت وگـوی راهبـردی، تغییـر نظـام ارتقـای اعضـای هیـأت علمـی از طریـق در نظـر  آموزشـی، برگـزاری جلسـات 
گرفتـن امتیازهـای ویـژه بـرای تحقیقـات مبتنـی بـر پایـداری و تغییـر نظـام ارتقـا مبتنـی بـر فرایندهای آموزشـی 

هسـتند.
ابعـاد صالحیـت تدریـس  کـه  جعفـری و عبـدو شـریفی )Jafari & Abdosharufi, 2015( نشـان دادنـد 
گیران، ارزیابی دانش،  ک شـده آموزشـگران شـامل ایجاد فضای مسـاعد یادگیری، درگیرکردن فعاالنه فرا ادرا
گاهی از میزان شایسـتگی  گیران، آ گیـران، تسـهیل دسـتیابی به اهداف آموزشـی بـرای فرا مهـارت و نگـرش فرا
تحصیلـی  دسـتاوردهای  ابعـاد  بـر  مادام العمـر  یادگیـری  و  خودراهبـری  پـرورش  و  خـود  تدریـس  توانایـی  و 

گیـران )دسـتاورد حرفـه ای، رشـد فـردی، تحصیلـی و ذهنـی( اثـر مثبـت و معنـادار دارد. فرا
کـه بیـن صالحیـت اعضـای  رضایـی و همـکاران)Rezaei et al., 2010( در تحقیـق خـود نشـان دادنـد 
کشـاورزی در زمینه هـای فنـاوری، ارتباطـات، مدیریـت زمـان، محتـوا و آمـوزش  هیـأت علمـی دانشـکده های 

برخـط در وضعیـت موجـود و مطلـوب در سـطح یـک درصـد تفـاوت معنـادار وجـود دارد.
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روش پژوهش� 2
ایـن پژوهـش از دیـدگاه هـدف، پژوهشـی توسـعه ای1 اسـت، زیـرا در ایـن پژوهـش بـا توجـه به نظرهـای برخی از 
کلیـدی آموزشـگران برای آمـوزش تنوع  صاحبنظـران در قلمـرو تنـوع زیسـتی و محیـط زیسـت، صالحیت هـای 
کیفـی، پژوهشـگر درصـدد زمینه یابـی  زیسـتی و حفـظ آن شناسـایی شـده اسـت. بـا توجـه بـه روش پژوهـش 
صالحیت هـای  تـا  شـد  گـردآوری  کیفـی  داده هـای  منظـور،  ایـن  بـرای  »اسـت.  نامعیـن2  «موقعیـت  دربـاره 
گـون مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در زمینـه تنـوع زیسـتی شناسـایی و امـکان تدویـن الگـوی مفهومـی  گونا
کیفـی3، مصاحبه هـای  پژوهـش فراهـم شـود. بنابرایـن، در ایـن بخـش بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوای 
کیفـی جمـع آوری شـده تحلیـل شـدند. جامعـه پژوهـش در ایـن بخـش صاحبنظـران  پژوهشـی و داده هـای 
دانشـگاهی دارای تألیفات و سـوابق پژوهشـی و آموزشـی مرتبط با حوزه تنوع زیسـت و محیط زیسـت بودند. 
گلوله برفـی اسـتفاده شـد. ایـن مصاحبه هـا تـا نقطـه اشـباع  بـرای برگزیـدن نمونـه از رویکـرد هدفمنـد و روش 
کـه دیگـر نمونه هـای آمـاری اطالعـات جدیـدی در  کـه بـرای محقـق محـرز شـد  نظـری و تـا زمانـی ادامـه یافـت 
گرفتـه اسـت. درمجمـوع، بـا 24  محورهـای مطـرح شـده ارائـه نمی دهنـد و مباحـث حالـت تکـراری بـه خـود 
کـه اطالعـات بیشـتری در زمینـه موضـوع پژوهـش داشـتند. متـن  کلیـدی مصاحبـه شـد  تـن از صاحبنظـران 
بـا دقـت مکتـوب شـدند. به دلیـل چندوجهـی بـودن پدیـده صالحیت هـای مـورد نیـاز اعضـای  مصاحبه هـا 
هیـأت علمـی، تنـوع زیسـتی و محیـط زیسـت و نیـز نیـاز بررسـی آن از دیدگاه هـای صاحبنظـران دانشـگاهی 
گـردآوری داده های کیفـی و شناسـایی صالحیت هـای اصلـی  از ابـزار مصاحبه هـای نیمـه سـاختاریافته 4بـرای 
مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در زمینـه آمـوزش تنـوع زیسـتی اسـتفاده شـد. دلیـل اسـتفاده از مصاحبـه 
کـه افـزون بـر آنکـه امـکان تبـادل اندیشـه در آن وجـود دارد، می توانـد بحـث و  نیمـه سـاختاریافته آن اسـت 
کنـد. همچنیـن در طـول فراینـد مصاحبـه،  موضـوع مصاحبـه را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف پژوهـش هدایـت 
امکان مشـاهده احساسـات و رسـیدن به دیدگاه های مصاحبه شـوندگان درباره موضوع پژوهش وجود دارد. 
که: که اسـتفاده از مصاحبه نیمه سـاختاریافته در این پژوهش سـبب شـده اسـت  گفت  درمجموع، می توان 

z	 محورهـای اندیشـه پردازی دربـاره صالحیت هـای اصلـی مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در زمینـه
آمـوزش تنـوع زیسـتی روشـن شـود؛

z	 کار پژوهش آشـکار شـود و افق دید پژوهشـگر درباره صالحیت های برخی از پندارهای نادرسـت آغاز 
گسـترش یابد. با توجه به موارد  اصلـی مـورد نیـاز اعضـای هیأت علمی در زمینه آموزش تنوع زیسـتی 
کدگـذاری و تحلیـل  کـه بعـد از هـر مصاحبـه، داده هـا  یادشـده، فراینـد مصاحبـه به گونـه ای اجـرا شـد 
ح شـده از سـوی صاحبنظران، این ابعاد در مصاحبه های  شـدند تا همزمان با شناسـایی ابعاد مطر
که مشـخص شـد یافته هـا تکرار می شـوند  کـرد  بعـدی پیگیـری شـوند. مصاحبـه تـا جایـی ادامـه پیـدا 

1- Research Development 2- Indefinite Position 3- Qualitative Content Analysis
4- Semi-structured Interview
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و مصاحبه هـای جدیـد شـناخت بیشـتری درخصـوص تدویـن مقوله هـا به دسـت نمی دهنـد. بـرای 
ایـن منظـور مراحـل زیر طی شـد:

z	 پـس از تمـاس بـا صاحبنظـران علمـی دانشـگاهی، بـرای تنظیـم زمـان مصاحبـه و پیـش از برگـزاری
مصاحبـه، خالصـه پیشـینه نظـری و تجربـی موضـوع آمـوزش تنـوع زیسـتی و صالحیت هـای اصلـی 

مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در ایـن زمینـه بـرای هـر یـک از آنهـا فرسـتاده شـد.

z	 در روز برگـزاری مصاحبـه، ضمـن بیـان نتایـج مصاحبه هـای پیشـین بـا صاحبنظـران، پرسـش های
کننـد. راهنمـای مصاحبـه نیمـه  ح و از آنهـا خواسـته شـد تـا نظرهـای خـود را بیـان  مصاحبـه مطـر

سـاختاریافته بـا صاحبنظـران دانشـگاهی در جـدول  1 آورده شـده اسـت.

z	 ثبـت بـرای  سـپس،  و  طراحـی  مصاحبـه  فـرم  نخسـت  مصاحبه شـوندگان،  پاسـخ های  ثبـت  بـرای 
شـد.  ضبـط  گفت وگوهـا  و  یادداشـت برداری  متخصصـان،  از  یـک  هـر  دیدگاه هـای 

z	 روشـن تر صالحیت هـای هـر چـه  توصیـف  و  تـا هنـگام شناسـایی  بـا صاحبنظـران  فراینـد مصاحبـه 
اصلـی مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در زمینـه آمـوزش تنـوع زیسـتی و دسـتیابی بـه اشـباع نظـری 

کـرد. ادامـه پیـدا 

z	 بررسـی فراینـد  مصاحبه شـوندگان،  پاسـخ های  نوشـتاری  متـن  تهیـه  و  مصاحبـه  برگـزاری  از  پـس 
شـد. آغـاز  نوشـته ها  و  گفته هـا  از  آمـده  به دسـت  داده هـای  پنهـان  و  آشـکار  محتـوای 

z	 اعضـای هیـأت نیـاز  ایـن پژوهـش، شناسـایی صالحیت هـای اصلـی مـورد  کیفـی  دسـتاورد مرحلـه 
علمـی در زمینـه آمـوزش تنـوع زیسـتی بـوده اسـت.

جدول 1. ساختار مصاحبه نیمه ساختاریافته

پرسش فرعیپرسش اصلی

فکر می کنید یک آموزشگر فعال در زمینه آموزش تنوع 
زیستی چه صالحیت هایی را باید داشته باشد؟

گی های شخصیتی باید برخوردار باشد؟ آموزشگر تنوع زیستی از چه ویژ
کدام است؟ صالحیت های حرفه ای آموزشگر 

آموزشگر تنوع زیستی چه صالحیت های علمی باید داشته باشد؟

روش  از  صاحبنظـران،  بـا  سـاختاریافته  نیمـه  مصاحبـه  از  آمـده  به دسـت  داده هـای  بـازکاوی  بـرای 
راهنمـای  تدویـن  آنهـا،  و مطالعـه دقیـق  مـرور داده هـا  اصلـی شـامل  نظام منـد در شـش مرحلـه  کدگـذاری 
شـد.  اسـتفاده  محـوری  کدگـذاری  و  بـاز  کدگـذاری  داده هـا،  طبقه بنـدی  داده هـا،  سـازماندهی  کدگـذاری، 
کالمـی مصاحبه شـوندگان در قالـب مصادیـق عینـی، اسـتعارات و مفاهیـم  گزاره هـای  ایـن فراینـد از بررسـی 
شـروع شـد و بـا خوانـدن چندیـن بـاره متـن مصاحبـه، بـه مفاهیـم نخسـتین و مقوله هـای مرتبـط رسـید. 
کـه بـا توجـه بـه پرسـش ها  درحقیقـت، پـس از چنـد بـار خوانـدن متـن هـر یـک از مصاحبه هـا، قسـمت هایی 
گرفتـه شـود، مشـخص و به عنـوان مفهـوم  کـد نخسـتین در نظـر  و هدف هـای پژوهـش می توانسـت به عنـوان 
ک بودنـد، در قالـب  کـه دارای اشـترا نخسـتین انتخـاب شـد. در ادامـه، مفاهیـم نخسـتین در طبقـه ای باالتـر 
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مؤلفه هـای تشـکیل دهنده صالحیت هـای مـورد نیـاز اعضـای هیأت علمی تنوع زیسـتی تعریف شـد. برونداد 
مراحـل شـش گانه یادشـده، اسـتخراج صالحیت هـای مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمی تنوع زیسـتی بـه همراه 
گوبـا و لینکلـن  )Guba & Lincoln, 1980(مفهـوم «قابلیـت  ک هـای آن بـود. در دهـه 1980،  عوامـل و مال
کمـک آن دقـت علمـی را در پژوهـش  کردنـد تـا بـا  ح  اعتمـاد1 » را معیـاری بـرای جایگزینـی روایـی و پایایـی مطـر
تأییدپذیـری  و  اتکاپذیـری  انتقال پذیـری،  اعتبارپذیـری،  از چهـار عنصـر  ایـن مفهـوم  کننـد.  ارزیابـی  کیفـی 
از مفهـوم  بـا اسـتفاده  کیفـی  تأییـد دقـت علمـی در پژوهش هـای  بـرای  تشـکیل شـده اسـت. پژوهشـگران 
گـون همچـون اسـتفاده از روش بازبینـی از سـوی  گونا قابلیـت اعتمـاد و عناصـر چندگانـه آن، از راهبردهـای 
تنیدگـی4 ، ممیـزی  به هـم  از سـوی همـکاران3 ،  بازبینـی  مشـارکت کننده در پژوهـش )مصاحبه شـوندگان(2 ، 
گذاشـتن  کنـار  شـده8 ،  ارجـاع  منابـع  بسـندگی  منفـی7،  مـوارد  تحلیـل  پژوهشـگر6 ،  خودبازبینـی  بیرونـی5 ، 
ح یـا داوری در طـول اجـرای پژوهش10، جسـت وجوی شـواهد ناسـازوار11 ، اعتبار  عقایـد پژوهشـگر9 ، داوری طـر
کمینـه دو نفـر بـرای برگـزاری مصاحبـه به صـورت  پژوهشـگر12، توصیـف دقیق13شـرایط انجـام یافتـن مطالعـه، 
کرده انـد )Creswell, 2012(. در  گانـه، امـا مـوازی با یکدیگر و مقایسـه یافته های پژوهشـگران14 اسـتفاده  جدا
گرفته  کیفیت داده ها و تفسـیرهای صورت  ایـن پژوهـش بـرای سـنجش بسـندگی پژوهـش و اطمینان یابی از 
و ترکیبـی از معیارهـا و راهبردهـای یادشـده از قبیـل ارائـه خالصـه ای از سـخنان مصاحبه شـونده در پایـان 
هـر مصاحبـه بـرای اطمینـان از درسـتی مطالـب بیـان شـده، بازبینـی یافته هـای پژوهـش از سـوی اعضـای 
گـون و اسـتفاده از  گونا گـردآوری داده هـا از افـراد  مشـارکت کننده در پژوهـش و بازبینـی همـکاران پژوهشـی، 
منابـع تخصصـی )به هـم تنیدگـی منابـع داده هـا(، توصیـف دقیـق شـرایط اجـرای پژوهـش و شـرکت کنندگان، 
کار( و مستندسـازی داده هـای به دسـت آمـده از مصاحبه  بازبینـی مطالـب در دو مرحلـه )در حیـن و در پایـان 
از سـوی پژوهشـگر و بررسـی و تأییـد بیشـتر مصاحبه شـوندگان از ابعـاد و مقوله هـای به دسـت آمـده از تحلیـل 

محتـوای مصاحبه هـا اسـتفاده شـد.

یافته های پژوهش� 3
بـرای شناسـایی ابعـاد و مؤلفه هـای صالحیت هـای مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در آموزش تنوع زیسـتی، 
بـازکاوی شـد. پـس  کشـور  ج و داخـل  نخسـت پیشـینه نظـری و تجربـی پژوهش هـای انجـام شـده در خـار
شناسـایی  بـرای  کیفـی  محتـوای  تحلیـل  پژوهـش  روش  از  تجربـی،  و  نظـری  مبانـی  همه جانبـه  بررسـی  از 
از  گـردآوری داده هـا اسـتفاده شـد. پـس  مؤلفه هـای آمـوزش پایـدار و از مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته بـرای 

1- Trustworthiness 2- Member Checking 3- Peer Checking
4- Triangulation 5- External Audit 6- Self-monitoring
7- Negative Case Analysis 8- Referential Material Adequacy 9- Bracketing
10- Audit Trial 11- Searching for Disconfirming Evidences
12- Researcher Credibility 13- Thick Description 14- Stepwise Replication
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کیفـی آغـاز شـد. ایـن داده هـا بـا توجـه بـه  گـردآوری داده هـا، فراینـد تحلیـل داده هـای  انجـام هـر مصاحبـه و 
کدگـذاری بـاز  کیفـی از فراینـد  کدگـذاری شـدند. بـرای تحلیـل داده هـای  موضـوع پژوهـش چکیده سـازی و 
بـرای صالحیت هـای  بـاز 15مؤلفـه  کدگـذاری  بـه روش نظام منـد اسـتفاده شـد. در طـی مرحلـه  و محـوری 

آموزشـی اعضـای هیـأت علمـی در زمینـه آمـوزش تنـوع زیسـتی مشـخص شـد )شـکل  2(.

دست آمده از  به های هشوندگان از ابعاد و مقول شتر مصاحبهید بییو تأ یبررسو  پژوهشگر یدست آمده از مصاحبه از سو به
.شداستفاده  ها مصاحبه یل محتوایتحل

  های پژوهش افتهی. 3

و  نظری زیستی، نخست پیشینه تنوععلمی در آموزش  هیئتهای مورد نیاز اعضای  های صالحیت مؤلفهای شناسایی ابعاد و بر
 از روش مبانی نظری و تجربی، جانبه همهاوی شد. پس از بررسی کشور بازکشده در خارج و داخل  انجامهای  تجربی پژوهش

 ها ساختاریافته برای گردآوری داده نیمه و از مصاحبه پایدار های آموزش یفی برای شناسایی مؤلفهکتحلیل محتوای  پژوهش
 به موضوع توجه ها با یفی آغاز شد. این دادهکهای  ها، فرایند تحلیل داده مصاحبه و گردآوری داده استفاده شد. پس از انجام هر

مند  نظام روش محوری به ذاری باز ودگکیند ایفی از فرکهای  دگذاری شدند. برای تحلیل دادهکسازی و  یدهکپژوهش چ
 علمی در زمینه آموزش تنوع هیئتاعضای  آموزشی های برای صالحیت مؤلفه15در طی مرحله کدگذاری باز  .شداستفاده 

 (. 4  مشخص شد )شکل زیستی

 
MAXQDAافزار  کدگذاری باز در نرم :2شکل 

تن مصاحبه با صاحبنظرانشده از م ییمفاهیم )کدهای( شناسا استخراجچگونگی  :2جدول   

 مفاهیم )کدهای( شناسایی شده متن مصاحبه کد مصاحبه
زیستی  تنوعآموزش  ویژه بهآموزش،  خصوصیکی از موضوعات مهم که در 6م

است.  زیستی های مورد نیاز آموزشگران در آموزش تنوع ، صالحیتاستمطرح 
هایی  نگرشاز دانش، مهارت و  ای مجموعهعلمی  هیئتهای اعضای  صالحیت

آمیز وظایفش و حل مشکالت با توجه  موفقیت دادن است که فرد را برای انجام
در جهان  زیستی و تنوع زیستی های آموزش محیط ها و فرصت به چالش

هایی را در اعضای  های دانشگاهی ما باید صالحیت سازد. آموزش توانمند می
هایی که  الحیتصآن ویژه  علمی و فراگیران خود ایجاد کنند. به هیئت

ها، باورها و  تواند به تغییر نگرش می ،زیستی دارد تنوعهای  آموزشگر در آموزش
شود. آموزشگران باید منجر زیستی  تنوعدر حفاظت از  رفتارهای فراگیران

توانایی این را داشته باشند تا بین تمام ذینفعان حوزه محیط زیست و تنوع 

فعان/ مهارت مهارت ایجاد شبکه میان کلیه ذین
(/ سیستمی )تفکر تدریس/ مهارت در اندیشیدن

یند تدریس/ اتوانایی سهیم کردن فراگیران در فر
های آموزشی برای پرورش  استفاده از روش

های تفکر در سطح باال/ درک مفاهیم تنوع  مهارت
زیست/ توانایی انتخاب  محیطزیستی و سالمت 

یری/ بهترین اهداف آموزشی/ تجارب تدریس و یادگ
پذیری  یند تدریس و یادگیری/ مسئولیتاشناخت فر

پذیری/  مسئولیت احساساجتماعی/ توانایی تحریک 
انسجام در کالس/ همدلی/  احساستوانایی ایجاد 

MAXQDA کدگذاری باز در نرم افزار شکل 2. 

جدول 2. چگونگی استخراج مفاهیم )کدهای( شناسایی شده از متن مصاحبه با صاحبنظران

مفاهیم )کدهای( شناسایی شدهمتن مصاحبهکد مصاحبه
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به ویــژه  آمــوزش،  درخصــوص  کــه  مهــم  موضوعــات  از  یکــی 
ح اســت، صالحیت هــای مــورد نیــاز  آمــوزش تنــوع زیســتی مطــر
آموزشــگران در آمــوزش تنــوع زیســتی اســت. صالحیت هــای 
و  مهــارت  دانــش،  از  مجموعــه ای  علمــی  هیــأت  اعضــای 
کــه فــرد را بــرای انجــام دادن موفقیت آمیــز  نگرش هایــی اســت 
و  چالش هــا  بــه  توجــه  بــا  مشــکالت  حــل  و  وظایفــش 
در  زیســتی  تنــوع  و  زیســتی  محیــط  آمــوزش  فرصت هــای 
مــا  دانشــگاهی  آموزش هــای  می ســازد.  توانمنــد  جهــان 
گیــران  بایــد صالحیت هایــی را در اعضــای هیــأت علمــی و فرا
کــه آموزشــگر  کننــد. به ویــژه آن صالحیت هایــی  خــود ایجــاد 
تغییــر  بــه  می توانــد  دارد،  زیســتی  تنــوع  آموزش هــای  در 
گیــران در حفاظــت از تنــوع  نگرش هــا، باورهــا و رفتارهــای فرا
زیســتی منجــر شــود. آموزشــگران بایــد توانایــی ایــن را داشــته 
ــوع  ــت و تن ــط زیس ــوزه محی ــان ح ــام ذینفع ــن تم ــا بی ــند ت باش
مابیــن  بتواننــد  مثــال،  بــرای  کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  زیســتی 
حفاظــت ســازمان محیــط، وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری، 
دانشــگاه ها، ســازمان های مردم نهــاد محیــط زیســتی ارتبــاط 
ــرای امــر آمــوزش بهــره بگیرنــد.  کننــد و از ایــن ارتبــاط ب برقــرار 

کلیــه  میــان  شــبکه  ایجــاد  مهــارت 
مهــارت  تدریــس/  مهــارت  ذینفعــان/ 
سیســتمی(/  )تفکــر  اندیشــیدن  در 
در  گیــران  فرا کــردن  ســهیم  توانایــی 
فراینــد تدریــس/ اســتفاده از روش هــای 
مهارت هــای  پــرورش  بــرای  آموزشــی 
مفاهیــم  درک  بــاال/  ســطح  در  تفکــر 
محیــط  ســالمت  و  زیســتی  تنــوع 
بهتریــن  انتخــاب  توانایــی  زیســت/ 
و  تدریــس  تجــارب  آموزشــی/  اهــداف 
تدریــس  فراینــد  شــناخت  یادگیــری/ 
مســئولیت پذیری  یادگیــری/  و 
اجتماعــی/ توانایــی تحریــک احســاس 
ایجــاد  توانایــی  مســئولیت پذیری/ 
کالس/ همدلــی/  احســاس انســجام در 
تحمیــل نکــردن ارزش هــا و عقایــد خــود 

گیــران. فرا بــه 
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ادامه جدول2

م6

اعضــای هیــأت علمــی بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــند تــا در 
کالس مطابــق بــا بینــش تفکــر سیســتمی در زمینــه آمــوزش تنــوع 
زیســتی از طریــق مشــارکت و یادگیــری مشــارکتی و درک متقابــل 
کننــد. بنابرایــن، آموزشــگر به عنــوان یــک فــرد بایــد بتوانــد  عمــل 
را در فراینــد تدریــس ســهیم ســازد. اعضــای هیــأت  گیــران  فرا
مرتبــط  آموزشــی  روش هــای  از  اســتفاده  توانایــی  بایــد  علمــی 
بــاال در  بــرای پــرورش مهارت هــای تفکــر ســطح  بــا موضــوع را 
روش  مســئله،  حــل  روش  ماننــد  باشــند،  داشــته  گیــران  فرا
یادگیــری مبتنــی بــر زندگــی واقعــی و یادگیــری بــر پــروژه. بنابرایــن، 
کلیــدی تنــوع زیســتی مســلط باشــد  ــر مفاهیــم  ــد ب آموزشــگر بای
و بتوانــد درک درســتی از ایــن مفاهیــم داشــته باشــد تــا بتوانــد 
گیــران انتقــال دهــد و ایــن نیــز مســتلزم روش هــای  آنهــا را بــه فرا
کــه  اســت  اهدافــی  و  اعضــای هیــأت علمــی  تدریــس ماهرانــه 
متناســب بــا مباحــث آمــوزش تنــوع زیســتی باشــد. همچنیــن 
گیــران در حیــن تدریــس  اعضــای هیــأت علمــی بایــد از تجــارب فرا
فراینــد  از  درســتی  شــناخت  بتواننــد  تــا  کننــد  اســتفاده  نیــز 
علمــی  هیــأت  اعضــای  باشــند.  داشــته  یادگیــری  و  تدریــس 
کننــد  بایــد موقعیت هــای یادگیــری و فضــای مناســبی را خلــق 
بــا طبیعــت و  گیــران توانایــی توســعه احســاس همدلــی  تــا فرا
داشــته  نظــر  در  کل  یــک  به عنــوان  را  دیگــر  انســان های  ســایر 
کــه اســت،  باشــند و احســاس انســجام بــا همــه و هــر آنچــه را 
توســعه دهنــد. همچنیــن اعضــای هیــأت علمــی بایــد بداننــد 
کننــد.  تحریــک  را  گیــران  فرا مســئولیت پذیری  چگونــه  کــه 
کــه بــا  اعضــای هیــأت علمــی بایــد توانایــی ایــن را داشــته باشــند 
گیــران قــرار دهنــد  کننــد و خــود را بــه جــای فرا گیــران همدلــی  فرا
و اینکــه نبایــد اعضــای هیــأت علمــی ارزش هــا و عقایــد خــود را 
گیــران اجــازه داده  کننــد، بلکــه بایــد بــه فرا گیــران تحمیــل  بــه فرا

کننــد. کــه موقعیت هــای خودشــان را حفــظ  شــود 
وجــود  آموزشــی  نظــام  در  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی  بنابرایــن، 
کــه  اســت  علمــی  هیــأت  اعضــای  آموزشــی  صالحیت هــای 
ابعــاد آموزشــی دانشــگاه ها منجــر  بــه تغییــر و تحــول در همــه 

. د می شــو

کدگـذاری  کـه در فراینـد  در جـدول 2 متـن مصاحبـه یکـی از صاحبنظـران به عنـوان نمونـه آورده شـده 
کدگـذاری بـاز، بـه  بـاز، مفاهیـم نخسـتین از درون آن شناسـایی و اسـتخراج شـده اسـت. در مرحلـه نخسـت 
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گفتارهـا و دیدگاه هـای مصاحبه شـوندگان وجـود  کـه در  خردکـردن داده هـا پرداختـه شـد و همـه مفاهیمـی 
کوچک تـر تجزیه شـدند. در پاسـخگویی به پرسـش پژوهـش )صالحیت های حرفه ای  داشـت، بـه واحدهـای 
صالحیت هـا  از  گسـترده ای  طیـف  بـه  صاحبنظـران  زیسـتی(،  تنـوع  آمـوزش  بـرای  علمـی  هیـأت  اعضـای 
کدگـذاری بـاز عبـارت  گام  کردنـد. مهم تریـن مفاهیـم اسـتخراج شـده از متـن مصاحبه هـا در نخسـتین  اشـاره 
گیـران  فرا کـردن  توانایـی سـهیم  اندیشـیدن،  تدریـس، مهـارت شبکه سـازی، مهـارت در  از: مهـارت  بودنـد 
در فراینـد تدریـس، اسـتفاده از روش هـای آموزشـی بـرای پـرورش مهارت هـای تفکـر در سـطح بـاال، شـناخت 
انتخـاب بهتریـن اهـداف آموزشـی، درک  توانایـی  یادگیـری،  یادگیـری، تجـارب تدریـس و  فراینـد تدریـس و 
توانایـی تحریـک احسـاس  اجتماعـی،  زیسـت، مسـئولیت پذیری  زیسـتی و سـالمت محیـط  تنـوع  مفاهیـم 
کالس، تحمیـل نکـردن ارزش هـا و عقایـد خـود بـه  مسـئولیت پذیری، توانایـی ایجـاد احسـاس انسـجام در 

گیـران و همدلـی )جـدول 3 و شـکل 3(. فرا
کدگذاری باز جدول3. فراوانی مفاهیم استخراج شده در مرحله 

فراوانی در مصاحبهکد/ مفهومطبقه

تی
یس

ع ز
نو

ش ت
موز

ه آ
مین

ر ز
ن د

گرا
زش

مو
از آ

د نی
مور

ی 
ها

ت 
حی

صال

13برخورداری از مهارت شبکه سازی

15یرخورداری از مهارت تدریس 

13تفکر سیستمی

5برخورداری از مهارت اندیشیدن 

گیران در فرایند تدریس و یادگیری کردن فرا 8توانایی سهیم 

4توانایی استفاده از روش های آموزشی مناسب برای پرورش مهارت های تفکر سطح باال 

گیران  9تحمیل نکردن ارزش ها و عقاید خود به فرا

3داشتن احساس همدلی 

کالس درس 6توانایی ایجاد احساس انسجام در 

گیران 4توانایی تحریک احساس مسئولیت پذیری در فرا

7دارا بودن احساس مسئولیت پذیری اجتماعی 

کافی از فرایند تدریس و یادگیری 14شناخت 

کافی  10دارا بودن تجربه تدریس و یادگیری 

5توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی

16درک مفاهیم تنوع زیستی و سالمت محیط زیست
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 15 یرخورداری از مهارت تدریس 
 13 سیستمی تفکر

 5 برخورداری از مهارت اندیشیدن 
 1 توانایی سهیم کردن فراگیران در فرایند تدریس و یادگیری

 2 های تفکر سطح باال  ش مهارترهای آموزشی مناسب برای پرو توانایی استفاده از روش
 8 ها و عقاید خود به فراگیران  ارزش نکردن تحمیل
 3 همدلی  احساس داشتن

 6 انسجام در کالس درس احساستوانایی ایجاد 
 2 پذیری در فراگیران مسئولیت احساستوانایی تحریک 

 7 پذیری اجتماعی  مسئولیت احساسدارا بودن 
 12 س و یادگیریشناخت کافی از فرایند تدری

 11 دارا بودن تجربه تدریس و یادگیری کافی 
 5 توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی

 16 زیست و سالمت محیط زیستی درک مفاهیم تنوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فراوانی مفاهیم استخراج شده در مرحله کدگذاری باز3شکل 

مقوله و قرار دادن کدهای باز با مفاهیم مشترک در سه  ها سازی داده یدهکچ ی ورارکهای ت دگذاری و با حذف دادهک ادامهدر    
 ندشد شناسایی ،بودند زیستی علمی در آموزش تنوع هیئتهای مورد نیاز اعضای  صالحیتهای اصلی  ه بیانگر مؤلفهکاصلی 
در . های ارزشی و اخالقی صالحیت .3 ؛های دانشی . صالحیت4 ؛های مهارتی . صالحیت1: از اند عبارتها  مقوله این .(2)شکل

های دانشی، مهارتی و ارزشی شناسایی شده در  های صالحیت مؤلفهمیزان فراوانی تکرار هر یک از زیر 3تا  1 نمودارهای
 . ارائه شده استهای انجام شده با صاحبنظران  مصاحبه

های مورد نیاز  صالحیت
 آموزشگران

 دارای حس همدلی

 

های تفکر سطح باال مهارت توانایی پرورش  

 

پذیری مسئولیت احساستوانایی تحریک   

 توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی

نبرخورداری از مهارت اندیشید  

یند تدریساسهیم کردن فراگیران در فرتوانایی   

 

 اجتماعی پذیری مسئولیت ساحسادارا بودن 
 اجتماعی

انسجام در کالس  احساستوانایی ایجاد 
 درس

 تفکر سیستمی

یند تدریس و یادگیریاشناخت کافی از فر  

 
 برخورداری از مهارت تدریس

 درک مفاهیم تنوع زیستی

های مهارتی صالحیت  

یدانشهای  صالحیت  

 
و اخالقی یارزشهای  صالحیت  

 

تجربه تدریس و یادگیری کافیداشتن  سازی شبکهرت برخورداری از مها یگرانو عقاید خود به د ها ارزشنکردن  تحمیل   

کدگذاری باز شکل 3. فراوانی مفاهیم استخراج شده در مرحله 

بـاز  کدهـای  دادن  قـرار  و  داده هـا  چکیده سـازی  و  تکـراری  داده هـای  حـذف  بـا  و  کدگـذاری  ادامـه  در 
اعضـای  نیـاز  مـورد  صالحیت هـای  اصلـی  مؤلفه هـای  بیانگـر  کـه  اصلـی  مقولـه  سـه  در  مشـترک  مفاهیـم  بـا 
هیـأت علمـی در آمـوزش تنـوع زیسـتی بودنـد، شناسـایی شـدند )شـکل4(. ایـن مقوله هـا عبارت انـد از: 1. 
صالحیت هـای مهارتـی؛ 2. صالحیت هـای دانشـی؛ 3. صالحیت هـای ارزشـی و اخالقـی. در نمودارهـای 1 تـا 
3 میـزان فراوانـی تکـرار هـر یـک از زیرمؤلفه هـای صالحیت هـای دانشـی، مهارتی و ارزشـی شناسـایی شـده در 

مصاحبه هـای انجـام شـده بـا صاحبنظـران ارائـه شـده اسـت. 

 

 MAXQDAافزار  : کدگذاری محوری در نرم4شکل 

 های مهارتی  های استخراج شده صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی  :1 نمودار

[VALUE] 

15 
13 

5 

8 

4 

 صالحیت های مهارتی

 شبکه سازی
 مهارت تدریس
 تفکر سیستمی
 مهارت اندیشیدن
 سهیم کردن
 پرورش تفکر سطح باال

MAXQDA کدگذاری محوری در نرم افزار شکل 4. 
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 MAXQDAافزار  : کدگذاری محوری در نرم4شکل 

 های مهارتی  های استخراج شده صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی  :1 نمودار

[VALUE] 

15 
13 

5 

8 

4 

 صالحیت های مهارتی

 شبکه سازی
 مهارت تدریس
 تفکر سیستمی
 مهارت اندیشیدن
 سهیم کردن
 پرورش تفکر سطح باال

نمودار 1. فراوانی تکرار مؤلفه های استخراج شده صالحیت های مهارتی

 
 های ارزشی و اخالقی  های صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی :2نمودار

 
 های ارزشی و اخالقی  های صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی :3نمودار

 علمی هیئتهای اعضای  حیتاز صال مؤلفه برکدامشوندگان  است که هر یک از مصاحبه آن دهنده نشان 5  شکل و 2  جدول   
 اند. داشته تأکید

 زیستی علمی در آموزش تنوع هیئتهای اعضای  صالحیتشده برای  شناسایی( یها )مقوله ها مؤلفه  :4جدول

9 

3 

6 

4 

7 

 صالحیت های ارزشی و اخالقی

 عدم تحمیل ارزش های و عقاید 
 حس همدلی
 حس انسجام  
 تحریک حس مسدولیت پذیری 
 دارا بودن حس مسدولیت پذیری

14 

10 5 

16 

 صالحیت های دانشی 

 شناخت فرایند تدریس و یادگیری  
 تجربه تدیس و یادگیری
 توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی  
 درک مفاهیم تنوع زیستی 

 نمودار2. فراوانی تکرار مؤلفه های صالحیت های ارزشی و اخالقی
 های ارزشی و اخالقی  های صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی :2نمودار

 
 های ارزشی و اخالقی  های صالحیت مؤلفهتکرار  فراوانی :3نمودار

 علمی هیئتهای اعضای  حیتاز صال مؤلفه برکدامشوندگان  است که هر یک از مصاحبه آن دهنده نشان 5  شکل و 2  جدول   
 اند. داشته تأکید

 زیستی علمی در آموزش تنوع هیئتهای اعضای  صالحیتشده برای  شناسایی( یها )مقوله ها مؤلفه  :4جدول

9 

3 

6 

4 

7 

 صالحیت های ارزشی و اخالقی

 عدم تحمیل ارزش های و عقاید 
 حس همدلی
 حس انسجام  
 تحریک حس مسدولیت پذیری 
 دارا بودن حس مسدولیت پذیری

14 

10 5 

16 

 صالحیت های دانشی 

 شناخت فرایند تدریس و یادگیری  
 تجربه تدیس و یادگیری
 توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی  
 درک مفاهیم تنوع زیستی 

نمودار3. فراوانی تکرار مؤلفه های صالحیت های ارزشی و اخالقی 
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از  مؤلفـه  برکـدام  مصاحبه شـوندگان  از  یـک  هـر  کـه  اسـت  آن  نشـان دهنده  شـکل  5  و  جـدول  4 
داشـته اند. کیـد  تأ علمـی  هیـأت  اعضـای  صالحیت هـای 

جدول4. مؤلفه ها )مقوله های( شناسایی شده برای صالحیت های اعضای هیأت علمی در آموزش تنوع زیستی

کد صاحبنظرانمقوله های اصلی )مؤلفه ها(مفاهیم شناسایی شده

در  مهــارت  تدریــس،  مهــارت  شبکه ســازی،  مهــارت 
کــردن  اندیشــیدن )تفکــر سیســتمی(، توانایــی ســهیم 
روش هــای  از  اســتفاده  تدریــس،  فراینــد  در  گیــران  فرا
آموزشــی بــرای پــرورش مهارت هــای تفکــر در ســطح بــاال

م1 تا م24صالحیت های مهارتی

درک مفاهیــم تنــوع زیســتی و ســالمت محیــط زیســت، 
تجــارب  آموزشــی،  اهــداف  بهتریــن  انتخــاب  توانایــی 
تدریــس و یادگیــری، شــناخت فراینــد تدریــس و یادگیــری

صالحیت های دانشی
م1، م2، م4 تا م10، م12 تا م14 ، 

م17 تا م24

مســئولیت پذیری اجتماعــی، توانایــی تحریــک احســاس 
مســئولیت پذیری، توانایــی ایجــاد احســاس انســجام در 
کالس، همدلــی، تحمیــل نکــردن ارزش هــا و عقایــد خــود 

گیــران بــه فرا

صالحیت های ارزشی و اخالقی
م2 تا م7، م9 تا م12 ،

م14 تا م24

 کد صاحبنظران ها( مؤلفههای اصلی ) مقوله مفاهیم شناسایی شده
 ، مهارت تدریس، مهارت در اندیشیدنسازی شبکهمهارت 

یند اتوانایی سهیم کردن فراگیران در فر)تفکر سیستمی(، 
های آموزشی برای پرورش  تدریس، استفاده از روش

 های تفکر در سطح باال مهارت

 42م تا 1م های مهارتی صالحیت
 

، زیست و سالمت محیط زیستی درک مفاهیم تنوع
توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی، تجارب تدریس و 

 و یادگیری یند تدریسایادگیری، شناخت فر

 42م تا 17، م 12م تا 14، م11م تا 2، م4، م1م های دانشی صالحیت
 

 احساساجتماعی، توانایی تحریک  پذیری مسئولیت
انسجام در کالس،  احساسپذیری، توانایی ایجاد  مسئولیت

 ها و عقاید خود به فراگیران همدلی، تحمیل نکردن ارزش

 ، 14م تا 8، م7م تا 4م های ارزشی و اخالقی صالحیت
 42م تا 12م

 
 

 
 MAXQDAافزار  شوندگان در نرم مفاهیم استخراج شده و کد مصاحبه  :5 شکل 

آن شناسایی ابعاد از ه هدف کپژوهش  به پرسش گوییدر پاسخارائه شده  و شده و نتایج خالصه های انجام با توجه به تحلیل   
های  اوی دادهکبود، باز زیستی علمی در آموزش تنوع هیئتای های مورد نیاز اعض صالحیت دهنده تشکیلهای  و مؤلفه
، مهارتی های صالحیتشامل مؤلفه  دسته سه ،دگذاری، درمجموعکطی دو مرحله  ساختاریافته نیمه های مصاحبه

 های هر یک از ابعاد ه مؤلفهکشود  یادآوری می ند.شناسایی شد های ارزشی و اخالقی های دانشی و صالحیت صالحیت
. و محوری شناسایی شدند باز دگذاریکیز در دو مرحله ن زیستی علمی در آموزش تنوع هیئتهای مورد نیاز اعضای  حیتصال

 مؤلفه اصلی شناسایی سه را در چارچوب زیستی تنوع علمی در آموزش هیئتهای اعضای  صالحیتتوان چارچوب  می ،بنابراین
 .نشان داده شده است 6  شکل ه درکرد ک ترسیم شده

 

 

 

 

 

MAXQDA کد مصاحبه شوندگان در نرم افزار شکل  5. مفاهیم استخراج شده و 

که  بـا توجـه بـه تحلیل هـای انجـام شـده و نتایـج خالصه و ارائه شـده در پاسـخگویی به پرسـش پژوهش 
هـدف از آن شناسـایی ابعـاد و مؤلفه هـای تشـکیل دهنده صالحیت هـای مـورد نیـاز اعضـای هیـأت علمـی در 
کدگـذاری،  آمـوزش تنـوع زیسـتی بـود، بـازکاوی داده هـای مصاحبه هـای نیمـه سـاختاریافته طـی دو مرحلـه 
درمجموع، سـه دسـته مؤلفه شـامل صالحیت های مهارتی، صالحیت های دانشـی و صالحیت های ارزشـی 
نیـاز  مـورد  ابعـاد صالحیت هـای  از  یـک  هـر  کـه مؤلفه هـای  یـادآوری می شـود  اخالقـی شناسـایی شـدند.  و 
کدگـذاری بـاز و محـوری شناسـایی شـدند.  اعضـای هیـأت علمـی در آمـوزش تنـوع زیسـتی نیـز در دو مرحلـه 
بنابرایـن، می تـوان چارچـوب صالحیت هـای اعضـای هیـأت علمـی در آمـوزش تنـوع زیسـتی را در چارچـوب 

کـه در شـکل  6 نشـان داده شـده اسـت. کـرد  سـه مؤلفـه اصلـی شناسـایی شـده ترسـیم 
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زیستی تنوععلمی در آموزش  هیئتهای اعضای  تئوریکی صالحیت مدل :6شکل  

 بحث  .4

در سه دسته اصلی  زیستی های مورد نیاز آموزشگران برای آموزش تنوع صالحیتیفی پژوهش، مجموعه کهای  بر پایه یافته
 توانایی، سیستمی ازی، مهارت تدریس، مهارت در اندیشیدن، تفکرس مهارت شبکه"های  ا زیرمقولهبی مهارتهای  صالحیت

 ،"های تفکر در سطح باال های آموزشی برای پرورش مهارت یند تدریس، استفاده از روشاسهیم کردن فراگیران در فر
اهداف  ، توانایی انتخاب بهترینزیست و سالمت محیط زیستی درک مفاهیم تنوع "های های دانشی با زیرمقوله صالحیت

های مورد نیاز آموزشگرانصالحیت  

های مهارتیصالحیت  

دانشی هایصالحیت  

ارزشی و اخالقی هایصالحیت  

سازیشبکهبرخورداری از مهارت   

 تفکر سیستمی

 برخورداری از مهارت تدریس

یسیند تدراسهیم کردن فراگیران در فرتوانایی   

نبرخورداری از مهارت اندیشید  

های تفکر سطح مهارت توانایی پرورش
 باال

زیستی درک مفاهیم تنوع  

 توانایی انتخاب بهترین اهداف آموزشی

تجربه تدریس و یادگیری داشتن 
 کافی

یند تدریس و یادگیریاشناخت کافی از فر  

ها و عقاید خود به دیگرانشرزا نکردن تحمیل  

 اجتماعی پذیریمسئولیت احساسدارا بودن 
 اجتماعی

انسجام در کالس  احساستوانایی ایجاد 
 درس

پذیریمسئولیت احسایتوانایی تحریک   

همدلیداشتن احساس   

شکل6. مدل تئوریکی صالحیت های اعضای هیأت علمی در آموزش تنوع زیستی

بحث� 4
کیفـی پژوهـش، مجموعـه صالحیت هـای مـورد نیاز آموزشـگران برای آموزش تنوع زیسـتی  بـر پایـه یافته هـای 
در سـه دسـته اصلـی صالحیت هـای مهارتـی با زیرمقوله های »مهارت شبکه سـازی، مهـارت تدریس، مهارت 
گیـران در فراینـد تدریـس، اسـتفاده از روش هـای  کـردن فرا در اندیشـیدن، تفکـر سیسـتمی، توانایـی سـهیم 
زیرمقوله هـای« درک  بـا  دانشـی  بـاال«، صالحیت هـای  در سـطح  تفکـر  پـرورش مهارت هـای  بـرای  آموزشـی 



122 صالحیت های اعضای هیأت علمی برای آموزش تنوع زیستی و محیط زیستی با رویکرد تحلیل محتوا

مفاهیـم تنـوع زیسـتی و سـالمت محیـط زیسـت، توانایـی انتخـاب بهتریـن اهـداف آموزشـی، تجـارب تدریـس 
زیرمقوله هـای«  بـا  اخالقـی  و  ارزشـی  صالحیت هـای  و  یادگیـری«  و  تدریـس  فراینـد  شـناخت  یادگیـری،  و 
مسـئولیت پذیری اجتماعـی، توانایـی تحریـک احسـاس مسـئولیت پذیری، توانایـی ایجـاد احسـاس انسـجام 

گیـران " شناسـایی شـدند.  کالس، همدلـی، تحمیـل نکـردن ارزش هـا و عقایـد خـود بـه فرا در 
گرانیگاه مهـارت تدریس  که قـرار دادن آموزشـگر در  کیـد می شـود  در صالحیت هـای مهارتـی بـر ایـن امـر تأ
کمک به  کـه بـر نقـش پویای اعضای هیـأت علمی در خلق دانـش و  نتیجـه ای خردورزانـه از ایـن مؤلفـه اسـت 
کیـد می شـود. از میـان صالحیت هـای مهارتـی اعضـای  گیـران بـرای رسـیدن بـه درک و فهـم مطالـب نیـز تأ فرا
هیـأت علمـی از دیـدگاه متخصصـان مـورد مطالعـه، داشـتن مهـارت تدریـس،  مهـارت شبکه سـازی و تفکـر 
سیسـتمی بیشـترین اهمیـت را دارنـد. در پژوهـش ژو و همـکاران )Zhu et al., 2013( بـر اهمیـت برخـورداری 
کیـد  از مهارت هایـی از قبیـل مهـارت اندیشـیدن، شبکه سـازی و تفکـر سیسـتمی در آموزش هـای پیچیـده تأ

شـده است.
در زمینـه صالحیت هـای دانشـی درک مفاهیـم تنـوع زیسـتی و سـالمت محیـط زیسـت و شـناخت فرایند 
تدریـس و یادگیـری مهم تریـن ابعـاد از نظـر متخصصـان بـود؛ به سـخنی دیگـر، بـرای رویارویـی بـا چالش هـای 
از  کاملـی  تـا اعضـای هیـأت علمـی درک جامـع و  نیـاز اسـت  تنـوع زیسـتی و محیـط زیسـت  آینـده  کنونـی و 
موضـوع تنـوع زیسـتی داشـته باشـند تـا بتواننـد از زمینه هـای مختلـف آن در تدریـس خـود بهـره ببرنـد و ایـن 
می توانـد آغـازی بـرای حرکـت بـه سـوی پایـداری و سـرانجام، زیسـت کره ای پایـدار و حفاظـت از تنـوع زیسـتی 
کامـل نیـاز  کـه بـه شـناخت  و محیـط زیسـت باشـد. از طرفـی، فراینـد تدریـس و یادگیـری پیچیدگی هایـی دارد 
دارد. قیمیـری)Ghimire, 2010( نیـز مفاهیـم پایـداری و فرایندهـای تدریـس را جزئـی جدایی ناپذیـر از فرایند 

آمـوزش پایـداری می دانـد. 
گیـران و داشـتن  از میـان صالحیت هـای ارزشـی و اخالقـی، تحمیـل نکـردن ارزش هـا و عقایـد خـود بـه فرا
مسـئولیت پذیری اجتماعـی بیشـترین تعـداد تکـرار را از سـوی متخصصـان مورد بررسـی داشـتند. مؤلفه های 
صالحیت هـای ارزشـی و اخالقـی می توانـد بـه تغییـر اساسـی در الگوهـای رفتـاری در دانشـگاه منجـر شـود. 
جعفـری و عبدوشـریفی )Jafari & Abdosharufi, 2015( نیـز تلویحـًا مـواردی از ایـن دسـت را در بهبود فرایند 

تدریـس و یادگیـری مؤثـر دانسـته اند.

نتیجه گیری� 5
در  آموزشـگران  حرفـه ای  »صالحیت هـای  مقوله هـای  به عنـوان  گی هایـی  ویژ مجموعـه  پژوهـش  ایـن  در 
بـه سـه دسـته  ایـن مقوله هـا  تنـوع زیسـتی« شناسـایی شـدند؛  کشـاورزی درخصـوص  آمـوزش عالـی  نظـام 
می شـوند؛  تقسـیم  اخالقـی  و  ارزشـی  صالحیت هـای  و  دانشـی  صالحیت هـای  مهارتـی،  صالحیت هـای 
کرد.  به عبـارت دیگـر، صالحیت هـای آموزشـگران در ایـن حـوزه را می تـوان بـا ایـن مؤلفه هـای سـه گانه تعریـف 
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گسـترش توانایی هـا، خالقیـت و نـوآوری و توانایـی  درنتیجـه، منظـور از صالحیت هـای مهارتـی آموزشـگران 
به دلیـل  اسـت.  خـود  دانشـی  صالحیت هـای  پشـتوانه  طریـق  از  آموزشـی  مسـائل  حـل  بـرای  آموزشـگران 
قبیـل  از  مهارت هایـی  بـه  آموزشـگران  زیسـتی،  تنـوع  بـه  مربـوط  مسـائل  بـودن  چندبعـدی  و  پیچیدگـی 
نیـاز  بـاال  سـطح  تفکـر  مهارت هـای  پـرورش  و  انتقـادی  اندیشـیدن  مهـارت  سیسـتمی،  تفکـر  شبکه سـازی، 
که در  دارنـد. لـذا، بایـد بـر مهـارت تفکـر سیسـتمی و اندیشـیدن انتقادی و شبکه سـازی در میان آموزشـگرانی 

کیـد شـود.  حـوزه پایـداری، محیـط زیسـت و تنـوع زیسـتی فعالیـت می کننـد، تأ
در  دانشـگاه  آموزشـی  برنامه هـای  توسـعه  و  طراحـی  بـرای  کـه  اسـت  آن  گویـای  آمـده  به دسـت  نتایـج 
گیـر  حوزه هـای پایـداری و محیـط زیسـت بایـد بـر تفکـر انتقـادی و تفکـر سیسـتمی پافشـاری و از رویکـردی فرا
کـرد. همچنیـن الزم اسـت آموزشـگران  بـرای درونـی سـاختن تنـوع زیسـتی در ذهـن دانشـجویان اسـتفاده 
کالس درس بـه اندیشـیدن انتقـادی روی آورنـد. تفکـر  کشـاندن مفاهیـم تنـوع زیسـتی در  بـرای بـه چالـش 
کنونـی، جسـت وجو بـرای  سیسـتمی بسـیار بـا اهمیـت اسـت، زیـرا دربرگیرنـده توانایـی برشناسـی مشـکالت 
اثبـات شـواهد موجـود و بررسـی و تأییـد روایـی ایـن شـواهد و همچنیـن اسـتفاده از دانش هـای موجـود بـرای 
گیـران در فراینـد تدریـس و یادگیـری عـالوه بـر ایجـاد انگیـزه در آنهـا،  کـردن فرا تصمیم گیـری اسـت. سـهیم 
زمینـه شـکل گیری توانمندی هـا، صالحیت هـا و شایسـتگی های الزم بـرای اسـتدالل در امـور تنوع زیسـتی در 

جهـان بـه سـرعت در حـال تغییـر را فراهـم می کنـد.
کافـی از فراینـد تدریـس و یادگیـری، داشـتن  صالحیت هـای دانشـی آموزشـگران عبارت انـد از: شـناخت 
کافـی، توانایـی انتخـاب بهتریـن اهـداف آموزشـی و درک مفاهیـم تنـوع زیسـتی و  تجربـه تدریـس و یادگیـری 
سـالمت محیـط زیسـت. توسـعه چنیـن شایسـتگی هایی آموزشـگران را وا مـی دارد تـا از مرزهـای دانشـی فراتـر 
کمـک دالیل محکم را  برونـد و بتواننـد مهارت هـای داوری اطالعـات، ارزیابـی شـواهد متفـاوت و اسـتدالل با 
کافـی در این زمینه  کافـی از فراینـد تدریـس و یادگیـری و بـا پشـتوانه تجربـه  بیاموزنـد. آموزشـگران بـا شـناخت 
کلیـه عوامـل دخیـل از قبیـل موضـوع آموزشـی،  گرفتـن  کالس و منابـع آموزشـی را بـا در نظـر  توانایـی مدیریـت 

گیـران، امکانـات محیـط آموزشـی و غیـره به دسـت می آورنـد. فرا
در  ایـده آل  اسـتاد  یـک  از مهم تریـن صالحیت هـای  ارزشـی  و  اخالقـی  از صالحیت هـای  نتایـج حاصـل 
در  گروهـی  انسـجام  و  ایجـاد همدلـی  تدریـس،  فراینـد  در  آموزشـگران  انعطاف پذیـری  اسـت.  زمینـه ای  هـر 
گیـران و مسـئولیت پذیری اجتماعـی بـرای پیاده سـازی یـک دوره آموزشـی محیـط زیسـتی و تنـوع زیسـتی  فرا
نیـز ضـروری اسـت. لـذا، دسـتیابی بـه پایداری زیسـت محیطی نیازمند تغییـر در فرهنگ، اخـالق و ارزش های 
گـذار بـه الگوهـای اخـالق پایـداری اسـت. درحقیقـت، دانشـگاه مسـئول  افـراد جامعـه و درنتیجـه، نیازمنـد 
کنـد. لـذا، دانشـگاه بایـد دانشـجویان خـود را بـرای پذیـرش  کـه شـهروندی مسـئول و پاسـخگو تربیـت  اسـت 
که این نقـش را آموزشـگران می توانند به خوبـی به منظور تربیت  کنـد  مسـئولیت بـرای آینـده ای پایـدار تربیـت 

کننـد. گیـران ایفـا  فرا
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بدیـن ترتیـب، اعضـای هیـأت علمـی تنـوع زیسـتی در دانشـگاه ها نخسـت بایـد صالحیت هایـی داشـته 
کـه بتواننـد از مفاهیـم تنـوع زیسـتی و محیـط زیسـت درک درسـتی داشـته باشـند و نیـز بتواننـد ایـن  باشـند 
گام دوم آنهـا بتواننـد تغییـرات، فرایندهـا و عملکـرد مناسـبی در  گیـران آمـوزش دهنـد. در  مفاهیـم را بـه فرا
گنجاندن اصول و مفاهیم تنوع زیسـتی در محتوای آموزشـی و فرایند یادگیری داشـته باشـند. روشـن اسـت 
کاربسـت این دو پیشـنهاد نیازمند برخورداری آموزشـگر از دانش، نگرش و مهارت در زمینه تنوع زیسـتی  که 
رشـته های  در  دانشـگاهیان  بـرای  به ویـژه  فزاینـده  موشـکافی های  و  ژرف کاوی  نیازمنـد  بنابرایـن،  اسـت. 
گسـترده ای از مباحـث مربـوط بـه تنـوع زیسـتی را در بـر می گیـرد. کـه قلمـرو  کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـت 
کیـد جهانـی در زمینـه لـزوم حرکـت جامعـه بشـری بـه سـمت پایـداری از طریـق  بنابرایـن، بـا توجـه بـه تأ
کـه حفـظ تنـوع زیسـتی بخـش مهمـی از پایـداری یـک  گرفتـن ایـن موضـوع  آموزش هـای پایـداری و در نظـر 
ارتقـای صالحیت هـای حرفـه ای اعضـای هیـأت  جامعـه اسـت، الزم اسـت در برنامه هـای توانمندسـازی و 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی به دلیـل ماهیت آنها، به مؤلفه های شناسـایی شـده  علمـی به ویـژه در رشـته های 

پرداختـه شـود تـا هرچـه بیشـتر در زمینـه حفـظ تنـوع زیسـتی موفـق شـویم. 
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 ، جـوان  پژوهشـگران  کشاورزی،باشـگاه  آمـوزش  و  ترویـج  ایران،انجمـن 
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 1 مولـف  المللـی،  بیـن  و  ملـی  هـای  همایـش  و  نشـریات  در  پژوهشـی  مقالـه 

کارآفرینـی در بخـش تعـاون(، ویراسـتاری نشـریات ترویجـی  کتـاب ) در زمینـه 

کشـاورزی، همـکاری بـا پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی،  جهـاد 
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ارزیابـی  کمیتـه  بـا  همـکاری   ، کاربـردی  علمـی  هـای  آمـوزش  دانشـنامه 

کشـاورزی بـه عنـوان رابـط دانشـجویی دانشـگاه  دانشـکده اقتصـاد و توسـعه 

تهـران ، همـکاری بـا معاونـت ترویـج در برنامـه هـای هفتـه انتقـال یافتـه هـا، 

کشـاورزی و همـکاری بـا سـازمان نظـام مهندسـی، دارای  روز مزرعـه در جهـاد 

کشـاورزی و آموزشـی مـی باشـد. کـز  گواهـی دوره آموزشـی از سـازمان هـا و مرا  10

	z ،کارآفرینی کـه دروس آمـوزش  امیـر علـم بیگـی: اسـتادیار دانشـگاه تهران اسـت 

کشـاورزی و  کشـاورزی، سیسـتم هـای نـرم و مدیریـت پیشـرفته در  کارآفرینـی 

کیفی در علوم اجتماعی را در هر سه مقطع تدریس  کمی و  روش های تحقیق 

کارآفرینـی در محیط زیسـت، شـبکه های  می کنـد. عالیـق پژوهشـی وی شـامل 

زمینـه  در  وی  اسـت.  فناورانـه  کارآفرینـی  و  هـا  فرصـت  شـناخت  و  اجتماعـی 

کارآفرینی، مدل سـازی معادالت سـاختاری،  کشـاورزی، آموزش  توسـعه پایدار 

چنـد  هـای  داده  تحلیـل  و  تجزیـه  اجتماعـی،  هـای  شـبکه  تحلیـل  و  تجزیـه 

کیفـی دارای تخصـص اسـت. وی  متغیـره و تکنیـک هـای تحلیـل مقایسـه ای 

کـرده و 80 مقاله علمی - پژوهشـی داخلی و  کتـاب درسـی را تألیـف یـا ترجمـه   5

بین المللـی دارد. ایشـان داور چندیـن مجلـه بیـن المللـی از جملـه تفاوت هـای 

شـخصیتی و یادگیـری، بازاریابـی صنعتـی بیـن المللـی و داور 15 مجلـه علمـی 

پژوهشـی داخلـی اسـت. وی از سـال 1398 سرپرسـت دفتـر آموزش هـای آزاد 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهـران اسـت. پردیـس 

	z کشـاورزی، دانشـکده اقتصـاد و گـروه ترویـج و آمـوزش  احمـد رضوانفـر: اسـتاد 

گـزارش تحقیـق در سـطح ملـی و  کشـاورزی دانشـگاه تهـران، دارای 12  توسـعه 

کتاب علمی در زمینه های تخصصی رشته، انتشار 40  منطقه ای، چاپ شش 

مقالـه در همایـش هـای ملـی و بین المللی و انتشـار بیـش از یکصد مقاله علمی 

و پژوهشـی در مجلـه هـای معتبـر داخلـی و خارجـی بوده اسـت.

	z از کشـاورزی  آمـوزش  ارشـد  کارشناسـی  غ التحصیـل  فار گـروه:  افضلـی  امیـر 

کشـاورزی دانشـگاه تهران  دانشـگاه تهـران؛ دانشـجوی دکتـری رشـته آمـوزش 

و دارای بیـش از 20 مقالـه پژوهشـی در نشـریات و همایش هـای ملـی اسـت.


