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شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی برای آموزش
تنوع زیستی
2

مونا بابایی ،9سید حمید موحد محمدی ،2امیر علم بیگی 3و احمد رضوانفر

 -1دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی  ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران .
 -2استاد،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -3استادیار،گروه ترویج و آموزش کشاورزی  ،دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران

چکیده
در سالهای اخیر شمار چندی از گونههای زیستی در ایران منقرض شدهاند و شمار زیادی از آنهاا نیاز در
معرض انقراض هستند این در حالی است که تنوع زیستی نقش مهمی در حیات و سالمت محیط زیست دارد.
این موضوع شامل شمار زیادی از گونههای زراعی و باغی نیز میشود .دانشگاهها میتوانند نقش مهم و اساسای
در حفظ و بهبود تنوع زیستی ایفا کنناد .باراین مبناا ،مؤسساههای آماوزش عاالی در سراسار ههاان ت ییار
ماموریتها ،هدفها و چشم اندازهای خود برای توهه و تلفیق چالشهای مربوط به حفظ تناوع زیساتی را در
کارکردهای خود آغازکردهاند .ایجاد چنین ساختار آموزشی به سادگی رخ نخواهد داد و نیازمند تحقیاق ،تفکار
دوباره و باز بینی مؤلفههای دانشگاه است .مؤلفه انسانی نظام آموزش عالی کشاورزی و منااب ببیعای یکای از
ارکان این نظام به شمار میرود که درپیوندی پویا و هماهنگ با دیگار مؤلفاهها نقاش محاوری را در پیشابرد
هدفهای نظام ایفا میکند .لذا این تحقیق باه منظاور شناساایی مؤلفاههای شایساتگیهای حرفاهای اعضاای
هیئت علمی برای آموزش تنوع زیستی انجام گرفت .این پژوهش با دیدمان کیفی و باا روش تحلیال محتاوای
استقرایی انجام پذیرفت .دادههای مورد نیاز با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند باا  22تان از متخصصاان حاوزه
آموزش محیط زیست و تنوع زیستی که به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شده بودناد ،گاردآوری شاد.
تحلیل محتوای استقرایی را با مشخص کردن هنبههای معناادار باودن و آن گااه نمادگاذاری آنهاا در قالا
شناسههای کیفی آغاز کرده و با مقولهبندی شناسهها و ایجاد ارتباط بین مقولهها ادامه یافت .ایان فرآیناد باه
کمک نرمافزار  MAXQDAاهرا شد .برای اعتبار بخشای یافتاههای کیفای ،از راهبردهاای باازبینی مشاارکت
کنندگان و بازبینی متخصصان استفاده شده است .یافتهها نشاان دادناد کاه شایساتگیهای حرفاهای اعضاای
هیئت علمی برای آموزش تنوع زیستی شامل شایستگیهای مهاارتی ،شایساتگیهای دانشای ،شایساتگیهای
ارزشی و اخالقی بود که هر کدام دارای نشانگرهایی هستند.
نمایه واژگان :صالحیت حرفهای ،اعضای هیئت علمی ،آموزش تنوع زیستی.
نویسنده مسئول :سید حمید موحد محمدی
رایانامهhmovahed@ut.ac.ir :
دریافت1318/42/13 :

پذیرش1318/40/34 :
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مقدمه
در چند سال اخیر در محافل محیطای ههاان دو
موضاوع باهعنوان چالشهاای اصالی محایط زیسات
بیشتر تلقی میشوند که عبارتاند از تنوع زیستی 1و
ت ییرپذیریهای آب و هوایی .به بیاان دیگار شارایط
مربوط رو به نابودی گذراندن تنوع زیستی در ههاان
به اندازهای حاد و بحرانی شاده اسات کاه آن را باه
عنوان یکی از دو معضل اصلی محیط زیسات ههاان
امروز قابل برح میساازد .منظاور از تناوع زیساتی؛
تناوع ننتیکای ،تناوع گوناهای و تناوع باوم سااازگان
(اکوسیساتم) هاسات ،تناوعی کاه حیاات و ساالمت
محیط زیست به آن متکی اسات .وانه تناوع زیساتی
نخستین بار توسط ویلساون ( )1188ارایاه شاد .وی
تنوع زیستی را مجموعه ننها ،گونهها و بوم ساازگان
یک منطقه میداند .تنوع ننتیکای بیاانگر تفاوتهاا و
تنوع ننها در میان یاک گوناه مایباشاد و تناوع در
دیگر سطحها از تنوع ننتیکای آغااز مایشاود ،تناوع
گونهها اشاره به انواع مختلا گوناه در یاک منطقاه
دارد و تنوع بوم سازگان به تنوع سیستمهای زنده در
رابطه با محیط در یک منطقه اشااره دارد (کااترین و
همکارن.)2412 ،
در ارزیابی به عمل آمده توسط شااخص عملکارد
محیط زیست در بین  184کشور ههان کاه در ساال
 2418انجام شده است ،ایران دارای هایگااه مناسابی
در شاخصهای تنوع زیستی نمایباشاد (شاکل  )1و
این امر لزوم سرمایهگذاری در زمینه بهبود شاخصها
را گوش زد میکند (ای پیای.)2418 ،
به دلیل گذارهها و پیامدها برخای از فعالیتهاای
کشاورزی مانناد افازایش فشاار بار ببیعات پا از
انقالب سابز ،پیادایش سامها و کودهاای شایمیایی،
مدیریت نادرست در کشاورزی ،خشکانیدن تاالبها و
توسعه کشاورزی صنعتی ،بخاش عمادهای از ناابودی
تنوع زیستی در بخش کشااورزی رخ دهاد (یوسافی
حاهی وناد و همکااران .)1312 ،بایشاک از دسات
دادن هر یک از گونههای تنوع زیستی ،ادامه حیات را
برای ههانیان دشوار میسازد ،چرا که امنیت غذایی و
معیشااتی انسااانها بااه ای ان منب هااا وابسااته اساات،
اصلیترین هاز تناوع زیساتی در باوم ساازگانهای
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کشاااورزی ،تنااوع زیسااتی کشاااورزی ماایباشااد کااه
دربرگیرنده اناواع گوناههای گیااهی ،هاانوری و ریاز
موهود (میکروارگانیسم ها) باوده کاه ارزشهاای پار
شماری برای بقاا و معیشات انساانها در پای دارد.
متأسفانه امروزه این تنوع با تهدیدهای زیاادی مانناد
فشار توساعه ،تجاارت ،برناماههای دولات ،و ناابودی
زیستگاههای آن توساط بهرهبارداران باومی روباه رو
میباشد (ساندرز .)2414 ،بدیهی است کااهش تناوع
زیستی کشاورزی ،قط زنجیرههای غاذایی و آسای
به بوم سازگان های 2ببیعی را در پی خواهاد داشات
(اتحادی و همکاران .)1314 ،به همین دلیل بشار در
هستجوی راهکارهایی برای حفاظ و مادیریت تناوع
زیستی کشاورزی میباشد.
یکی از راهکارهای مؤثر در زمیناه حفاظ تناوع و
سالمت محیط زیست و حرکات باه سامت پایاداری
آموزش همه اقشار هامعه میباشد .از این رو ،سازمان
آموزشی ،علمی و فرهنگای ملال متحاد (یونساکو) 3
سااالهای  2442تااا  2412را دهااه "آمااوزش باارای
توسعه پایدار" نامگذاری کرده است .به منظور اهرای
الگوی آموزش بارای حفاظ تناوع و ساالمت محایط
زیست همه بخشهای آموزشی هامعه باید وارد عمل
شوند .از نظار هونکاه و همکااران )2441( 2بهتارین
وس ایله باارای کاااهش چالشهااای زیساات محیط ای،
آموزش است .این امر رسالت مهمای بار دوش نظاام
آموزشاای و هااز اصاالی آن یکاای دانشااگاهها قاارار
میدهد.
براین مبنا ،امروزه ،مؤسسههای آماوزش عاالی در
سراساار ههااان آغاااز بااه ت ییاار ماموریتهااای و
فعالیتهای خاود بارای توهاه و تلفیاق مسائلههای
مربوط به حفظ تنوع زیستی در نظام آموزشای خاود
کردهاند .به بور کلی ،نقش آماوزش عاالی در زمیناه
ت ییر اهتماعی به سوی پایداری و حفظ تنوع زیستی
بهعنوان ،یک موضوع علمی مهم پدیادار شاده اسات
(هلومبرگ و همکاران.)2448 ،
روشن اسات ایجااد چناین سااختار آموزشای باه
سادگی رخ نخواهد داد و نیازمند تحقیق ،تفکر دوباره
و باز بینی مؤلفاههای دانشاگاه بارای تلفیاق اصاول،
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شکل  -9بررسی وضعیت عملکرد زیست محیطی کشورهای مختل (یل یونیورسیتی)2412 ،
دانش ،مهاارتها ،چشم انادازها و ارزشهاای مارتبط
با حفاظ تناوع زیساتی و ساالمت زیسات محیطای
ضروری میباشد .دستیابی به هدفهای نظام آماوزش
عالی کشاورزی و مناب ببیعی و از همله آن فعالیات
دانشگاهها در زمینه حفاظ و بهباود تناوع زیساتی و
ادغام آن در کارکردهای شناخته شده دانشگاه یعنای
آموزش و پرورش نیروی انسانی ،تحقیقات ،و توساعه
دانش وفناوری و ارائه خدمات دانشاگاهی باه هامعاه
پیرامونی میبلباد کاه هماواره تادابیری مبتنای بار
پویاییهااا و دگرگونیهااای تأثیرگااذار ،رسااالتها و
مأموریتها و ظرفیتها وکارکردها و ساختار معطاوف
به غایتهای نهادی صورت پذیرد .این امر بیش از هر
چیز مستلزم رویکردی ساختارمند و همه هانباه نگار
برای بازنگری هایگاه هر یک از مؤلفهها ،کارکردهاای
مربوبه و پیوندهای بینابینی مؤلفههای شاکله نظام و
نی از تعاماال گفتمااانی(دیالکتیک)آنهااا بااا نظامهااای
همکار و ابرنظامهای دیگر اسات .از منظار سااختاری
(سیسااتمی) ،مؤلفااه انسااانی نظااام آمااوزش عااالی

کشاورزی و مناب ببیعی یکی از ارکان این نظاام باه
شمار میرود که درپیوندی پویا و هماهناگ باا دیگار
مؤلفهها نقش محوری را در پیشبرد هادفهای نظاام
ایفا میکند .اعضای هیئات علمای از هملاه ارکاان و
مؤلفههای اساسی هردانشاگاهی هساتند کاه وظیفاه
انتقااال دانااش ،ایجاااد بیاانش و افاازایش صااالحیت
فراگیران را در چارچوب نظام آموزشی به عهده دارند.
ت ییرهای عمیق ساختاری نظاام آموزشای و مباحا
آموزشی در هویت حرفهای آموزش گاران بحاران باه
وهود آورده است .آموزش گاران بارای عباور از ایان
بحران نیازمناد صاالحیتهای حرفاهای متناسا باا
موضوع آماوزش هساتند (موریناو .)2442 ،ازایان رو
ت ییرراهبردی(استراتژیکی)در راستای تعالی مجموعه
آموزش عاالی کشااورزی و منااب ببیعای در زمیناه
حفظ و بهبود تنوع زیستی نیازمند رویکردی ویژه باه
مؤلفه انسانی و به بور مشاخص باه اعضاای هیئات
علمی شاغل در مرکزهای آموزش عاالی کشااورزی و
مناب ببیعی است .با توهه به اهمیت و ضرورت ایان
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امر ،هماواره از زماان شاکلگیری نهادهاای آماوزش
عالی رویکردهای مختلفی برای توانمندساازی علمای،
ارتقای قابلیتهای حرفهای اعضاای هیئات علمای در
دساتورکار قرارگرفتااه اساات .ماحصال ای ان تالشهااا
زایش یک چند تجربههای و رهیافتهای دائماً تکامل
یابنده و سازگارشونده با مالحظههای موقعیتی خاا
هر نظام آموزشی خواهد بود .یکی از ایان رویکردهاا،
توسعه حرفهای اعضاای هیئات علمای اسات .الزماه
اهرای مؤثر هر ناوع آموزشای وهاود صاالحیتهای
حرفهای مرتبط با آن زمینه در آماوزش گاران اسات
(دوناار ،)2410 ،اعضااای هیئاات علماای بایساااتی
صالحیتهای حرفهای باالیای داشاته باشاند و پیش
از ایفااااای نقاااش مهااام آموزشاااگری ،مهاااارت و
توانمندیهای الزم را کس کنند تا بتوانناد عملکارد
مناسبی را از خود بروز دهناد (حااهی میررحیمای و
حساینی .)1381 ،اعضای هیئت علمای حرفاهای در
آموزشهای محیط زیساتی ،باه صاالحیتهای ویاژه
برای توانمناد کاردن فراگیاران بارای درك ههاان و
عمل بر مبناای ایان درك و توهاه باه پیچیادگی و
ارتباطهای درونی میان هنبههای اقتصادی ،اهتماعی
و محاایط زیسااتی ،نیاااز دارنااد (اسااتیوینز.)2448 ،
آموزشگران باید از بحرانهای اهتماعی توسعه پایدار
آگاه باشند تا بتوانند نسل آیناده را باه مشاارکت در
شکلگیری هامعه تشویق و توانمند ساازند .هنگاامی
کااه واقعیتهااا پیچی اده و بح ا برانگی از هسااتند و
گرایشهای اقتصادی و اهتماعی باا هام ناساازگارند،
تنها ارایه واقعیتها کافی نیست ،بلکه افراد نیاز بایاد
توانمندشوند(نگال وآففولتیر .)2442 ،در آموزشهای
مرتبط با محیط زیسات اعضاای هیئات علمای نیااز
دارند که صالحیتهای ویژهای داشته باشند کاه ایان
صالحیت در تدری و یادگیری برای آموزش محایط
زیستی نیز به کار بارده مایشاوند (سالیرز.)2448 ،
روزتااای و فاااوک  )2441( 5شناساااایی و تبیاااین
صااالحیت حرفااهای را مجموعااهای از فرآیناادهای
منسااجم باارای تحقااق سیاسااتها ،خااط مش ایها و
استانداردهای صالحیت به منظور اعتباار بخشای باه
صااالحیت حرفااهای نی اروی انسااانی الزم و ضااروری
ماایدانااد .بنااابراین ،برنامااههای توسااعه مهارتهااای
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حرفهای اعضاا هیئات علمای در آغااز امار بایاد باه
شناسایی بهترین صاالحیتهای حرفاهای ماورد نیااز
اقاادام کننااد (بورکااو .)2442 ،لااذا ،باارای هاار گونااه
تصمیمگیری دراین زمینه ،در ابتدا تببین و شناسایی
صالحیتهای آموزش گران برای آموزش تنوع زیست
 ،ضروری به نظر میرسد (یونسکو.)2441 ،
صالحیتهای حرفهای مجموعاهای از شاناختها،
گرایشها و مهارتهایی است که اعضای هیئت علمی
با کس آنها میتوانند در هریان تعلیم و تربیت باه
پرورش هسمی ،عقلی ،عاابفی ،اهتمااعی و معناوی
فراگیران کمک کنند .کاساتر و بریکلماان ()2441
صالحیت هیئت علمی را در پنج دسته اصالی داناش
تخصصی ،0ارتبابات ،2ساازماندهی ،8تعلایم و تربیات
صالحیت رفتاری 1میدانناد .ایان صاالحیتها بارای
آموزش موضوعهای مختل  ،متفاوتاند .کیو ()2444
صالحیت را نتیجه دانش و مهارت مناس میداند.
در پژوهشهاای مرباوط باه آموزشهاای محایط
زیستی یکی از مؤلفههای گرایش نظام آموزش عاالی،
صالحیت اعضای هیئت علمی مطرح شاده اسات .در
بسیاری از پژوهشها نیز از بین نارساییها و مشکالت
باه سطح پایین صالحیتهای حرفهای اعضای هیئات
علمی درباره آموزشهای مربوط به محیط زیست کاه
آموزشهای تنوع زیساتی نیاز هزئای از آن هساتند
اشاره شده است (یونسکو.)2441 ،
نو و همکاران ( ،)2413صالحیتهای اصلی را که
بااا تاادری نوآورانااه اعضااای هیئاات علم ای ماارتبط
میباشد را مطرح کردند کاه شاامل چهاار صاالحیت
یادگیری ،آموزشی ،اهتماعی و فناورانه برای تادری
اعضای هیئت علمی است که سه صالحیت آموزشای،
اهتماااعی و فناورانااه بااهعنوان صااالحیتهای اصاالی
بودند که روی عملکرد تدری نوآورانه اعضای هیئت
علمی تأثیر میگذارد.
قیمیااری ( ،)2414در پژوهشاای صااالحیتهای
حرفهای فرآیند آموزش برای آموزش گران را بهعنوان
یکی از مهمترین عاملهای بهباود فرایناد تادری و
یادگیری بیان کرده است .یونساکو ( )2441بار ایان
باور است که اعضای هیئت علمی برای افزایش نتاایج
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ی اادگیری بای اد متناس ا بااا موضااوع دوره آموزش ای
صالحیتهای متناسبی داشته باشند.
هعفری و عبدوشاریفی ( )1313ابعااد صاالحیت
تدری ادراك شده آموزش گران شاامل ایجااد هاو
مسااعد یاادگیری ،درگی ار کاردن فعاالناه فراگی اران،
ارزی اابی دانااش ،مهااارت و نگاارش فراگی اران ،آسااانی
دستیابی به هدفهای آموزشی برای فراگیران ،آگاهی
از میزان شایستگی و توانایی تادری خاود ،پارورش
خود راهبری و یادگیری پیوسته در دوران زندگی) بر
ابعاااد دسااتاوردهای تحصاایلی فراگیااران (دسااتاورد
حرفهای ،رشد فردی ،تحصیلی و ذهنی) اثر مثبات و
معنا داری دارد.
روششناسی
این پژوهش از دیدگاه هدف ،کاربردی است ،زیارا
در این پژوهش با توهه به نظر برخای صااح نظران
در قلمرو تنوع زیستی و محیط زیست ،باه شناساایی
صالحیتهای کلیادی آماوزش گاران بارای آماوزش
تنوع زیستی و حفظ آن پرداخته شده است .با توهاه
به روش پژوهش کیفی ،پژوهشگر درصدد زمینه یابی
درباره » موقعیت نامعین «14است .برای ایان منظاور،
دادههای کیفی گردآوری مایشاود تاا صاالحیتهای
گوناگون مورد نیااز اعضاای هیئات علمای در زمیناه
تدری تنوع زیستی ،شناسایی و امکان تدوین الگوی
مفهومی پژوهش فراهم شود .بنابراین ،در این بخاش
بااا اساااتفاده از روش تحلیاال محتاااوای کیفااای،11
مصاحبههای پژوهشی انجاام شاد و دادههاای کیفای
گردآوری ،ارزیابی و تحلیل شد.
هامعااه پااژوهش در ایاان بخااش ،دربرگیرنااده
صاااح نظران دانشااگاهی دارای اثرهااای علماای و
پیشینه پژوهشی و آموزشی مارتبط باا حاوزه تناوع
زیستی ،محیط زیست بوده .برای برگزیدن نموناه ،از
رویکرد هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد .ایان
مصاحبهها تا نقطه آستانه سودمندی و تا زمانی ادامه
یافت که برای محقق محرز شد که دیگار ،نموناههای
آماری ابالعات هدیادی در محورهاای مطارح شاده
ارائه نمیدهند و مباح حالت تکراری به خود گرفته
اساات .کااه در مجمااوع بااا  22تاان از صاااح نظران

کلیادی کاه ابالعااتی بیشتاری در زمیناه موضاوع
پژوهش داشتند ،مصاحبه شاد .ماتن مصااحبهها باه
دقت مکتوب شدند.
به دلیل چندوههی باودن پدیاده صاالحیتهای
مورد نیاز اعضای هیئت علمی تدری تنوع زیستی و
محیط زیست و نیاز نیااز بررسای آن از دیادگاههای
صاحبنظران دانشاگاهی ،از ابازار مصااحبههای نیماه
ساااختاریافته 12باارای گااردآوری دادههااای کیفاای و
شناسایی صالحیتهای اصلی مورد نیاز اعضای هیئت
علمی در زمینه آموزش تناوع زیساتی اساتفاده شاد.
دلیل استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند ایان اسات
که افزون بر آنکه امکاان تباادل اندیشاه وهاود دارد،
میتواند بح و موضوع مصاحبه را برای دستیابی باه
هدفهای پژوهش هدایت کند .هم چناین ،در باول
فرآیند مصاحبه ،امکان مشاهده احساسات و رسایدن
به نظرهاا و دیادگاههای مصااحبه شاوندگان دربااره
موضوع پژوهش نیز وهود خواهد داشت ،در مجماوع،
میتوان گفت که استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند
درایااانپاااژوهشساااب شااادهاساااتتامحورهاااای
اندیشهپردازی درباره صالحیتهای اصالی ماورد نیااز
اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش تناوع زیساتی
روشن شاود ،و برخای پنادارهای نادرسات آغااز کاار
پژوهش آشکاروافق دیدپژوهشگر درباره صالحیتهای
اصلی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش
تنوع زیستی ،گسترش یابد .با توهه به موارد یادشده،
فرآیند مصاحبه به گونهای اهرا شاد کاه پا از هار
مصاحبه ،دادهها کدگذاری و تحلیل شدند تا هم گاام
باااا شناساااایی ساااویگان مطااارح شاااده از ساااوی
صاح نظران ،ایان ساویگان در مصااحبههای بعادی
پیگیری شوند .مصاحبه تا هایی ادامه پیدا کارده کاه
مشخص شد ،یافتهها تکرار میشاوند و مصااحبههای
هدید شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقولهها باه
دست نمیدهند .برای این منظور مرحلههای زیر بی
شدند:
 .1پااا از تماااا باااا صااااح نظران علمااای
دانشگاهی ،بارای تنظایم زماان مصااحبه و پایش از
برگزاری مصاحبه ،خالصه پیشاینه نظاری و تجربای
موضوع آموزش تنوع زیستی و صاالحیتهای اصالی
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مورد نیاز اعضای هیئت علمی در این زمینه برای هار
یک از آنان فرستاده شد.
 .2در روز برگزاری هلسه ،ضمن بیاان یافتاههای
مصاحبههای پیشاین باا صااح نظران ،پرساشهای
مصاحبه به شرح زیر برای آنان مطرح و خواسته شاد
که نظر خود را بیان کنند.
 پرسش اصلیفکر میکنید یک آموزشگر فعال در زمیناه آماوزش
تنوع زیستی چه صالحیتهایی را باید دارا باشد؟
 پرسش فرعیآموزشگر تنوع زیستی از چه ویژگیهای شخصیتی
باید برخوردار باشد؟
صالحیتهای حرفهای آموزشگر کدام است؟
آموزشگر تنوع زیستی چه صالحیتهای علمی باید
داشته باشد؟
 .3بارای نوشاتن پاس ا های مصااحبه شااوندگان،
نخست فرم مصاحبه براحی شد .آن گاه برای نوشتن
نظرها و دیدگاههای هر یک از متخصصان ،یادداشات
برداری و ضبط گفتگوها انجام شد.
 .2فرآینااد مصاااحبه بااا صاااح نظران تااا هنگااام
شناسایی و توصی هار چاه روشانتر صاالحیتهای
اصلی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش
تنوع زیستی و دستیابی به آساتانه ساودمندی اداماه
پیدا کرد.
 .5پ از انجام مصاحبه و تهیاه ماتن نوشاتاری
پاس های مصاحبه شوندگان ،فرآیند بررسی محتاوای
آشکار و پنهان دادههای به دسات آماده از گفتاهها و
نوشتهها آغاز شد.
 .0دستاورد مرحله کیفی این پاژوهش ،شناساایی
صالحیتهای اصلی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در
زمینه آموزش تنوع زیستی بوده است.
برای بازکاوی دادههای به دست آمده از مصااحبه
نیمه ساختارمند با صااح نظران ،از روش کدگاذاری
نظام مند در شش مرحلهی اصلی استفاده شد.
 .1مرور دادهها و مطالعه دقیق آنها
 .2تدوین راهنمای کدگذاری
 .3سازماندهی داده ها
 .2ببقهبندی داده ها
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 .5کدگذاری باز
 .0کدگذاری محوری
این فرآیند از بررسی گزارههاای کالمای مصااحبه
شوندگان درقال مصادیق عینی ،استعارها و مفهومها
آغاز شده و با خواندن چندین باره متن مصااحبه ،باه
مفهومهای نخستین و مقولههای مرتبط رسیده است.
در حقیقت ،پ از چندبار خواندن ماتن هار یاک از
مصاحبهها ،قسمتهایی که با توهاه باه پرساشها و
هدفهای پژوهش میتوانست بهعنوان کاد نخساتین
در نظر گرفتاه شاود ،مشاخص و باه عناوان مفهاوم
نخستین انتخاب شد .در ادامه ،مفهومهاای نخساتین
در ببقهای باالتر که دارای اشتراك بودناد ،در قالا
مؤلفاههای تشااکیلدهنده صاالحیتهای مااورد نی ااز
اعضای هیئت علمی تنوع زیستی تعری شد .برونداد
مرحلههای ششگانه یادشده ،استخراج صاالحیتهای
مورد نیاز اعضای هیئت علمی تنوع زیستی به هماراه
عاملها و مالكهای آن بوده است.
13
در دهه  ،1184گوبا و لینکلن مفهوم » قابلیات
اعتماد « 12را مانند معیاری برای هاایگزینی روایای و
پایایی مطرح کردند تا به کمک آن دقت علمای را در
پژوهش کیفای ارزیاابی کنناد .ایان مفهاوم از چهاار
عنصااااااراعتبارپذیری،انتقالپذیری،اتکاپاااااااذیری
و تأییدپذیری تشکیل شده است .پژوهشاگران بارای
تأیید دقت علمی در پژوهشهای کیفی با اساتفاده از
مفهااوم قابلیاات اعتماااد و عنصاارهای چندگانااه آن،
راهبردهایی گوناگونی هم چون استفاده از روش و فن
بازبینی از سوی مشارکت کننده در پژوهش (مصاحبه
شوندگان)  ،15باازبینی از ساوی همکااران ،10باه هام
تنیدگی،12ممیزی بیرونی ،18خودبازبینی پژوهشگر،11
تحلیال مااوارد منفای ،24بسااندگی منب هاای ارهاااع
شده ،21کنارگذاشتن عقاید پژوهشگر ،22داوری بارح
یا داوری در بول انجام پژوهش ،23هستجوی شاواهد
ناسازوار ،22اعتبار پژوهشگر،25
توصی دقیق 20شرایط انجام بررسی ،کمیناه دو نفار
برای انجام مصاحبه بهصورت هداگانه ،اماا ماوازی باا
یکدیگر و مقایسه یافتههای پژوهشگران 22را اساتفاده
قرار کردهاند (کرسول .)2412 ،در این پاژوهش نیاز،
برای سنجش بسندگی پژوهش و ابمینان از کیفیات
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دادههااا و تفساایرهای صااورت گرفتااه و ترکیباای از
معیارها و راهبردهای یادشده مانند ارایه خالصاهای از
سخنان مصاحبه شونده در پایان هر مصااحبه (بارای
ابمینااان از درسااتی مطال ا بی اان شااده) ،بااازبینی
یافتههای پژوهش از سوی اعضای مشاارکتکننده در
پااژوهش و بااازبینی همکاااران پژوهشاای ،گااردآوری
دادههااا از افااراد گوناااگون و اسااتفاده از منب هااای
تخصصی (به هم تنیدگی منب های داده ها) ،توصی
دقی اق شاارایط انجااام پااژوهش و شاارکت کنناادگان،
بازبینی مطالا در دو مرحلاه (در حاین و در پایاان
کااار) و مستندسااازی دادههااای بااه دساات آمااده از
مصاحبه از سوی پژوهشگر و بررسی و تأیید بیشتار
مصاحبه شوندگان از ابعاد و مقولههای به دست آمده
از تحلیل محتوای مصاحبهها استفاده شد.
برای شناسایی ابعااد و مؤلفاههای صاالحیتهای
ماورد نیااز اعضاای هیئاات علمای در آماوزش تنااوع
زیستی ،نخست پیشینه نظری و تجربی پژوهشهاای
انجام شده در خارج و داخل کشور کاویده شاد .پا
از بررسی همه هانبه مبانی نظری و تجربای ،از روش
پااژوهش تحلیاال محتااوای کیفاای باارای شناسااایی
مؤلفاااههای آماااوزش پایااادار و از مصااااحبه نیماااه
ساختارمند برای گردآوری دادههای پژوهش اساتفاده
شد .برای تحلیل دادههای کیفی از فرآیند کدگاذاری
باز و محوری به روش نظام مند استفاده شاده اسات.
در باای مرحلااه کدگااذاری باااز  15مؤلفااه باارای
صالحیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمیناه
آموزش تنوع زیستی مشخص شد (شکل .)2
از متن مصاحبه صااح نظران در فرآیناد کدگاذاری
باااز ،مفهومهااای نخسااتین از درون آن شناسااایی و
استخراج شد .در مرحلاه نخسات کدگاذاری بااز ،باه
خردکردن دادهها پرداخت شد و همه مفهومهایی که
در گفتارها و دیادگاههای مصااحبه شاوندگان وهاود
داشت ،به واحدهایی کوچکتر تجزیه شدند .در پاس
به پرسش پژوهش (صاالحیتهای حرفاهای اعضاای
هیئااات علمااای بااارای آماااوزش تناااوع زیساااتی)،
صاح نظران به بی گستردهای از صالحیتها اشاره
کردند ،مهمترین مفهومهای اساتخراج شاده از ماتن
مصااحبهها در نخساتین گااام کدگاذاری بااز عبااارت

بودند از :مهارت درتدری  ،شبکه سازی ،اندیشایدن،
سهیم کردن فراگیران در فرآیند تدری  ،اساتفاده از
روشهای آموزشی برای پرورش مهارتهای تفکار در
سااطح باااال ،شااناخت فرآینااد تاادری و ی اادگیری،
تجربااههای تاادری و یااادگیری ،انتخاااب بهتاارین
هاادفهای آموزش ای ،درك مفاااهیم تنااوع زیسااتی و
سالمت محیط زیسات ،مسائولیتپذیری اهتمااعی،
تحریک ح مسئولیت پذیری ،توانایی ایجااد حا
انسجام در کال  ،تحمیل نکردن ارزشها و باورهاای
خود به فراگیران و همدلی (هدول .)1
در ادامه کدگذاری و با حذف دادههاای تکاراری و
چکیدهسااازی دادههااا ،و قاارار دادن کاادهای باااز بااا
مفهومهای مشترك در سه مقولاه اصالی کاه بیاانگر
مؤلفاههای اصالی صااالحیتهای ماورد نیااز اعضااای
هیئت علمی در آموزش تنوع زیستی بودند شناساایی
شد .این مقولهها عبارتاند از.1:صالحیتهای مهارتی،
 .2صالحیتهای دانشی .3 ،صاالحیتهای ارزشای و
اخالقی .در نمودارهای 1تا  3میزان فراوانیتکارار هار
یک از زیر مؤلفههای صالحیتهای دانشی ،مهاارتی و
ارزشی شناسایی شده را در مصاحبههای انجاام شاده
با صاح نظران مشاهده میشود.
با توهه به تحلیلهای انجام شده و نتایج خالصاه
شده ارائه شده در پاس به پرسش پژوهش که هادف
آن شناساااایی ابعااااد و مؤلفاااههای تشاااکیلدهنده
صااالحیتهای مااورد نی ااز اعضااای هیئاات علم ای در
آمااوزش تنااوع زیسااتی بااود ،بازکاااوی دادههااای
مصاحبههای نیمه ساختارمنددر دو مرحله کدگذاری،
در مجمااوع سااه دسااته مؤلفااه شناسااایی شااد کااه
عبارتانااد از :صااالحیتهای مهااارتی ،صااالحیتهای
دانشای و صاالحیتهای ارزشای و اخالقای ی اادآوری
میشود که مؤلفههای هر یک از ابعااد صاالحیتهای
ماورد نیااز اعضاای هیئاات علمای در آماوزش تنااوع
زیستی نیاز در دو مرحلاه کدگاذاری بااز و محاوری
شناسااایی شاادهاند .بنااابراین ماایتااوان چااارچوب
صالحیتهای اعضای هیئت علمی در آموزش تنوع را
در چارچوب سه مؤلفه اصلی شناساایی شاده ترسایم
کرد که در شکل ( )0نشان داده شده است.
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جدول  - 9فراوانی مفهومهای استخراج شده شایستگیهای مورد نیاز هیئت علمی کشاورزی و منااب ببیعای
برای آموزش تنوع زیستی
کد /مفهوم

فراوانی

برخورداری از مهارت شبکه سازی

13

یرخورداری از مهارت تدری

15

تفکر ساختارمند

13

برخورداری از مهارت اندیشیدن

5

توانایی سهیم کردن فراگیران در فرایند تدری

8

و یادگیری

توانایی استفاده از روشهای آموزشی مناس برای پروش مهارتهای تفکر سطح باال

2

تحمیل نکردن ارزشها و باورهای خود به فراگیران

1

دارا بودن از ح

همدلی

توانایی ایجاد ح

انسجام در کال

توانایی تحریک ح
دارا بودن ح

3
در

مسئولیتپذیری در فراگیران

مسئولیتپذیری اهتماعی

شناخت کافی از فرایند تدری
دارا بودن تجربه تدری

و یادگیری

و یادگیری کافی

0
2
2
12
14

توانایی انتخاب بهترین هدفهای آموزشی

5

درك مفهومهای تنوع زیستی و سالمت محیط زیست

10

بحث و نتیجهگیری
باار پایااه یافتااههای کیفاای پااژوهش ،مجموعااه
صالحیتهای مورد نیاز آموزش گاران بارای آماوزش
تنااوع زیسااتی را ماایتااوان در سااه دسااته اصاالی
صالحیتهای مهارتی با زیر مقولههای "مهارت شبکه
سازی ،مهارت تدری  ،مهاارت در اندیشایدن ،تفکار
ساختارمند ،توانایی سهیم کردن فراگیران در فرآیناد
تدری  ،استفاده از روشهای آموزشی بارای پارورش
مهارتهای تفکر در سطح باال"؛ صالحیتهای دانشی
با زیر مقولههای " درك مفهومهاای تناوع زیساتی و
سااالمت مح ایط زیساات ،توانااایی انتخاااب بهتاارین
هدفهای آموزشی ،تجرباههای تادری و یاادگیری،
شناخت فرآیند تدری و یادگیری"؛ و صالحیتهای
ارزشی و اخالقی با زیر مقوله های" مسائولیتپذیری
اهتماعی ،توانایی تحریاک حا مسائولیت پاذیری،
توانااایی ایجاااد حاا انسااجام در کااال  ،هماادلی،
تحمیل نکردن ارزشها و باورهای خود به فراگیران "
شناسایی شدند.
صالحیتهای مهارتی بر این امر تاکید دارناد کاه
قاارار دادن آمااوزشگر در گرانیگاااه مهااارت تاادری

00
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نتیجهای خردورزانه از این مؤلفه است کاه بار نقاش
پویای اعضای هیئت علمی در خلق دانش و کمک باه
فراگیران بارای رسایدن باه درك وشاناخت مطالا
کمککننده نیز تاکید دارناد .از میاان صاالحیتهای
مهارتی اعضای هیئت علمای ،از دیادگاه متخصصاان
مااورد بررس ای دارا بااودن مهااارت تاادری  ،مهااارت
شبکهسازی و تفکر ساختارمند بیشتارین اهمیات را
دارنااد .در پااژوهش ،نو و همکااارانش ( )2413باار
اهمیاات برخااورداری از مهارتهااایی ماننااد مهااارت
اندیشااایدن ،شبکهساااازی و تفکااار سااااختارمند در
آموزشهای پیچیده تاکید شده است.
در زمینه صالحیتهای دانشی درك مفهومهای تنوع
زیستی و سالمت محایط زیسات و شاناخت فرآیناد
تدری و یادگیری مهمترین ابعاد از نظر متخصایص
مورد نظر بود .به ساخنی دیگار ،بارای رویاارویی باا
چالشهای کناونی و آیناده تناوع زیساتی و محایط
زیست نیاز است تا درك هاام و کااملی از موضاوع
تنوع زیستی داشته باشند تا زمینههای مختل آن را
بتوانند در تدری خاود هاای دهناد کاه مایتواناد
آغازی برای حرکت به سوی پایدار و سرانجام زیسات

شماره  ،94تابستان 9348

کرهای پایادار و حفاظات از تناوع زیساتی و محایط
زیست باشد .از سویی دیگر فرایند تدری و یادگیری
خود دارای پیچیدگیهایی است که نیاز باه شاناخت
کامل دارد.قیمیری()2414نیز در مفهومهای پایداری
و فرایندهای تدری را هزئی هدایی ناپذیر از فرایناد
آموزش پایداری میدانند.
از میان صالحیتهای ارزشی و اخالقای ،تحمیال
نکردن ارزشها و باورهاای خاود باه فراگیاران و دارا
بودن مسائولیتپذیری اهتمااعی ،بیشتارین شامار
تکرار را از سوی متخصصان مورد بررسای دارا بودناد.
مؤلفههای صالحیتهای ارزشی و اخالقای مایتواناد
منجر به ت ییر اساسی در الگوهای رفتاری در دانشگاه
شود هعفری و عبدوشریفی ( )1313نیز باه گوناهای
موردهایی از این دست را در بهبود فرایناد تادری و
یادگیری مؤثر دانستهاند.
بدین ترتی  ،اعضای هیئت علمی تنوع زیستی در
دانشگاهها نخست باید دارای صالحیتهایی باشند که
بتوانند از مفهومهای تنوع زیساتی و محایط زیسات
درك درستی داشته باشند و بتوانند ایان مفهومهاا را
بااه فراگیااران آمااوزش دهنااد .در گااام دوم بتواننااد
ت ییرها ،فرآینادها و عملکارد مناسابی در گنجانادن
اصول و مفهومهای تنوع زیستی در محتوای آموزشی
و فرآیند یاادگیری داشاته باشاند .روشان اسات کاه
کاربساات ایاان دو پیشاانهاد ،نیازمنااد برخااورداری
آموزشگر از دانش ،نگرش و مهارت در زمیناه تناوع
زیسااتی اساات .بنااابراین ،نیازمنااد نرف کااااوی و
موشکافیهای فزایندهای به ویاژه بارای دانشاگاهیان
رشتههای کشاورزی و مناب ببیعی به شمار مایرود
که قلمرو گستردهای از مبح های مرباوط باه تناوع
زیستی را در بر میگیرد.
بنابراین با توهه به تاکید ههاانی در زمیناه لازوم
حرکاات هامعااه بشااری بااه ساامت پایااداری از راه
آموزشهای پایداری ،و در نظر گرفتن این موضوع که

حفظ تناوع زیساتی بخاش مهمای از پایاداری یاک
هامعه است ،الزم است در برنامههای توانمندساازی و
ارتقا صالحیتهای حرفهای اعضای هیئت علمای باه
ویژه در رشتههای کشاورزی و مناب ببیعی به دلیال
ماهیت آنها ،به مؤلفاههای شناساایی شاده پرداختاه
شود تا هرچاه بهتار بیشتار در زمیناه حفاظ تناوع
زیستی موفقیت به دست آید.
پینوشتها
1- Biodiversity
2- Ecosystems
3- The United Nations Educational, Scientific
)and Cultural Organization (UNESCO
4- Honeke et al
5- Rossetti & Fox
6- Professional knowledge
7- communications
8- Organize
9- Behavioral competence training
10- Indefinite position
11- Qualitative Content Analysis
12- Semi-structured Interview
13- Guba & Lincoln
14- Trustworthiness
15- Member Checking
16- Peer Checking
17- Triangulation
18- External Audit
19- Self-monitoring
20- Negative Case Analysis
21- Referential Material Adequacy
22- Bracketing
23- Audit Trial
24- Searching for Disconfirming Evidences
25- Researcher Credibility
26- Thick Description
27- Stepwise Replication
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Abstract
In recent years, a number of biodiversity in Iran have become extinct and many of them are on
the verge of extinction, while biodiversity plays an important role in environmental life and
health. This includes a large number of cultivated and horticultural species. Universities can
play an important role in preserving and improving biodiversity. On this basis, Higher education
institutions around the world have begun to change their missions, goals, and perspectives to
address and integrate the challenges of biodiversity conservation. Creating such an educational
structure will not simply happen and will require research, re-thinking and revising the
components of the university. The human component of the system of higher education in
agriculture and natural resources is one of the pillars of the system that plays a central role in
advancing the system's objectives in a dynamic and harmonious connection with other
components. Therefore, this study was conducted to identify the components of faculty
members' professional competencies for biodiversity education. This study was conducted with
qualitative approach and inductive content analysis method. Required data were collected by
semi-structured interviews with 24 experts in the field of environmental education and
biodiversity selected by snowball sampling. He began the inductive content analysis by
identifying the meaningful aspects and then labeling them in the form of qualitative identities
and continued by categorizing the identities and linking them to categories. This process was
implemented with the help of MAXQDA software. To validate qualitative findings, participant
review and expert review strategies have been used. The findings showed that faculty members'
professional competencies for biodiversity education included skills competencies, knowledge
competencies, value competencies, and ethical competencies that each had indicators.
Index Terms: professional qualification, faculty, biodiversity education.
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