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 چکیده

در  زیانهاا آن از یادیو شمار زاند منقرض شده رانیدر ا یستیزهای از گونه یشمار چند ریاخهای در سال

. دارد ستیز طیو سالمت مح اتیدر ح ینقش مهم یستیاست که تنوع ز یدر حال نیمعرض انقراض هستند ا

 یاسانقش مهم و اس توانندها میدانشگاه. شودمی زین یو باغ یزراعهای از گونه یادیموضوع شامل شمار ز نیا

 رییادر سراسار ههاان ت  یآماوزش عاالهای مؤسساه، مبناا نیبارا. کنناد فایا یستیدر حفظ و بهبود تنوع ز

در را  یساتیمربوط به حفظ تناوع زهای چالش قیتوهه و تلف یخود برا یو چشم اندازهاها هدف ها،تیمامور

تفکار ، قیاتحق ازمندیرخ نخواهد داد و ن یبه سادگ یساختار آموزش نیچن جادیااند. کردهآغازخود  یکارکردها

از  یکای یعایو منااب  بب یکشاورز ینظام آموزش عال یمؤلفه انسان. دانشگاه استهای مؤلفه ینیدوباره و باز ب

 شابردیرا در پ ینقاش محاورها مؤلفاه گاریو هماهنگ با د ایپو یوندیکه درپ رودمی نظام به شمار نیارکان ا

 یاعضااای حرفاههای شایساتگیهای مؤلفاه ییباه منظاور شناساا قیتحق نیلذا ا. کندمی فاینظام اهای هدف

 یمحتاوا لیاو باا روش تحل یفیک دیدمانپژوهش با  نیا. انجام گرفت یستیتنوع ز وزشآم یبرا یعلم ئتیه

از متخصصاان حاوزه  تان 22ساختارمند باا  مهیبا انجام مصاحبه ن ازیمورد نهای داده. رفتیانجام پذ ییاستقرا

. شاد یرگاردآو، انتخاب شده بودناد یگلوله برفگیری که به روش نمونه یستیو تنوع ز ستیز طیآموزش مح

در قالا  هاا آن نمادگاذاریگااه  باودن و آندار معنااهای را با مشخص کردن هنبه ییاستقرا یمحتوا لیتحل

باه  نادیفرآ نیاا. یافتادامه ها مقوله نیارتباط ب جادیو اها شناسهبندی آغاز کرده و با مقوله یفیکهای شناسه
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های شایساتگی، یدانشاهای شایساتگی، یمهاارتهای شایستگیشامل  یستیآموزش تنوع ز یبرا یعلم ئتیه
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 ... یاهحرف یهایستگیشا 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 06 

 قدمهم
ههاان دو  یطایدر محافل مح ریاخدر چند سال 

 ساتیز طیمحا یاصالهاای چالش عنوانباهموضاوع 
و  1یستیاز تنوع زاند که عبارت شوندمی یتلقتر بیش
 طیشارا گارید انیابه ب. ییآب و هواهای یریرپذییت 

در ههاان  یستیگذراندن تنوع ز یمربوط رو به نابود
 باهشاده اسات کاه آن را  یحاد و بحرانای به اندازه

ههاان  ساتیز طیمح یاز دو معضل اصل یکی عنوان
 ؛یساتیمنظاور از تناوع ز. ساازدمی امروز قابل برح

 و تناوع باوم سااازگانای تناوع گوناه، یکایتناوع ننت
و ساالمت  اتیاکاه ح یتناوع، هاسات( ساتمیاکوس)
 یساتیوانه تناوع ز. اسات یبه آن متک ستیز طیمح
 یو. شاد هیاارا( 1188) لساونیبار توسط و نینخست
و بوم ساازگان ها گونهها، را مجموعه نن یستیتنوع ز

و هاا تفاوت انگریاب یکایتنوع ننت. داندمی منطقه کی
و تناوع در  باشادمای گوناه کیا انیدر مها تنوع نن

تناوع ، شاودمای آغااز یکایاز تنوع ننتها سطح گرید
منطقاه  کیااشاره به انواع مختلا  گوناه در ها گونه

زنده در های ستمیدارد و تنوع بوم سازگان به تنوع س
و  نیکااتر) منطقه اشااره دارد کیدر  طیرابطه با مح
 (. 2412، همکارن
به عمل آمده توسط شااخص عملکارد  یابیدر ارز

کشور ههان کاه در ساال  184 نیدر ب ستیز طیمح
 یمناساب گااهیها یدارا رانیا، انجام شده است 2418

و ( 1 شاکل) باشادنمای یستیتنوع زهای در شاخص
ها بهبود شاخص نهیدر زم یگذارسرمایهامر لزوم  نیا

 (. 2418 ای،یپ یا) کندمی را گوش زد
هاای تیاز فعال یبرخا امدهایو پها گذاره لیدل به
پا  از  عاتیفشاار بار بب شیمانناد افازا یکشاورز

، ییایمیشا یو کودهااها سام شیدایاپ، انقالب سابز
و ها تاالب دنیخشکان، ینادرست در کشاورز تیریمد

 یاز ناابودای بخاش عماده، یصنعت یتوسعه کشاورز
 یوسافی) رخ دهاد یدر بخش کشااورز یستیتنوع ز
از دسات  شاک(. بای1312، وناد و همکااران یحاه

را  اتیادامه ح، یستیتنوع زهای از گونه کیدادن هر 
و  ییغذا تیچرا که امن، سازدمی دشوار انیههان یبرا
، وابسااته اساات هااامنب  نیاابااه اها انسااان یشااتیمع
های در باوم ساازگان یساتیهاز  تناوع زترین یاصل

کااه  باشاادماای یکشاااورز یسااتیتنااوع ز، یکشاااورز
 زیاو ر یهاانور، یاهیاگهای اناواع گوناه رندهیدربرگ
پار هاای باوده کاه ارزش( ها سمیکروارگانیم) موهود
. دارد یپا درها انساان شاتیبقاا  و مع یبرا یشمار

 مانناد یادیاز یدهایتنوع با تهد نیمتأسفانه امروزه ا
 یو ناابود، دولاتهای برناماه، تجاارت، فشار توساعه

 روباه رو یباومبارداران بهره توساطآن های ستگاهیز
است کااهش تناوع  یهیبد(. 2414، ساندرز) باشدمی
  یو آسا ییغاذاهای رهیقط  زنج، یکشاورز یستیز

 خواهاد داشات یرا در پ یعیبب 2یها به بوم سازگان
بشار در  لیدل نیبه هم(. 1314، و همکاران یاتحاد)

تناوع  تیریحفاظ و ماد یبرا ییراهکارها یهستجو
 .  باشدمی یشاورزک یستیز

حفاظ تناوع و  ناهیمؤثر در زم یاز راهکارها یکی
 یداریاو حرکات باه سامت پا ستیز طیسالمت مح

سازمان ، رو نیاز ا. باشدمی آموزش همه اقشار هامعه
 3( ونساکوی) ملال متحاد یو فرهنگا یعلم، یآموزش
 یآمااوزش باارا"را دهااه  2412تااا  2442های سااال

 یرابه منظور اه. کرده استگذاری نام "داریتوسعه پا
 طیحفاظ تناوع و ساالمت محا یآموزش بارا یالگو
وارد عمل  دیهامعه با یآموزشهای همه بخش ستیز

 نیبهتار( 2441) 2از نظار هونکاه و همکااران. شوند
، یطاایمح سااتیزهااای کاااهش چالش یباارا لهیوساا

بار دوش نظاام  یامر رسالت مهما نیا. آموزش است
 قاارارها دانشااگاه یکاایآن  یو هااز  اصاال یآموزشاا
 . دهدمی

در  یآماوزش عاالهای مؤسسه، امروزه، مبنا نیبرا
و هااای تیمامور رییااسراساار ههااان آغاااز بااه ت 

های مسائله قیاتوهاه و تلف یخاود باراهای تیفعال
خاود  یدر نظام آموزشا یستیمربوط به حفظ تنوع ز

 ناهیدر زم ینقش آماوزش عاال، یبه بور کلاند. کرده
 یستیو حفظ تنوع ز یداریپا یبه سو یاهتماع رییت 
 شاده اسات داریامهم پد یموضوع علم کیعنوان، به
 (. 2448، هلومبرگ و همکاران)

باه  یسااختار آموزشا نیچنا جاادیاسات ا روشن
تفکر دوباره ، قیتحق ازمندیرخ نخواهد داد و ن یسادگ
، اصاول قیاتلف یدانشاگاه باراهای مؤلفاه ینیو باز ب
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 ( 2412، یتیورسیونی لی) مختل  یکشورها یطیمح ستیعملکرد ز تیوضع یبررس -9 شکل

مارتبط هاای انادازها و ارزشچشم ها، مهاارت، دانش
 یطایمح ساتیو ساالمت ز یساتیبا حفاظ تناوع ز

 ماوزشنظام آهای به هدف یابیدست. باشدمی یضرور
 تیاو از همله آن فعال یعیو مناب  بب یکشاورز یعال

و  یساتیحفاظ و بهباود تناوع ز نهیدر زمها دانشگاه
 یعنایشناخته شده دانشگاه  یادغام آن در کارکردها

و توساعه ، قاتیتحق، یانسان یرویورش نآموزش و پر
باه هامعاه  یو ارائه خدمات دانشاگاه یدانش وفناور

بار  یمبتنا یریتاداب ارهکاه هماو بلبادمی یرامونیپ
و ها رسااالت، رگااذاریتأثهااای یو دگرگونهااا ییایپو

وکارکردها و ساختار معطاوف ها تیو ظرفها تیمأمور
از هر  شیامر ب نیا. ردیصورت پذ ینهادهای تیبه غا
ساختارمند و همه هانباه نگار  یکردیمستلزم رو زیچ
 یکارکردهااها، از مؤلفه کیهر  گاهیها یبازنگر یبرا

شاکله نظام و های مؤلفه ینینابیب یوندهایو پ مربوبه
هااای بااا نظامهااا (آنکیالکتید)یتعاماال گفتمااان زیاان

 یاز منظار سااختار. اسات گریدهای همکار و ابرنظام
 ینظااام آمااوزش عااال یمؤلفااه انسااان(، یسااتمیس)

نظاام باه  نیاز ارکان ا یکی یعیو مناب  بب یکشاورز
 گاریا و هماهناگ باا دیپو یوندیکه درپ رودمی شمار
نظاام های هادف شبردیرا در پ ینقش محورها مؤلفه

از هملاه ارکاان و  یعلما ئاتیه یاعضا. کندمی فایا
 فاهیهساتند کاه وظ یهردانشاگاه یاساسهای مؤلفه

 تیصااالح شیو افاازا نشیااب جااادیا، انتقااال دانااش
. به عهده دارند یرا در چارچوب نظام آموزش رانیفراگ
و مباحا   ینظاام آموزشا یختارسا قیعم یرهاییت 

گاران بحاران باه  آموزشای حرفه تیدر هو یآموزش
 نیاعباور از ا یگاران بارا آموزش. وهود آورده است

سا  باا متناای حرفاههای تیصاالح ازمنادیبحران ن
رو  نیاازا(. 2442، ناویمور) موضوع آماوزش هساتند

مجموعه  یتعال یدر راستا(یکیاستراتژ)یراهبردرییت 
 ناهیدر زم یعایو منااب  بب یکشااورز یالآموزش عا

باه  ژهیو یکردیرو ازمندین یستیحفظ و بهبود تنوع ز
 ئاتیه یو به بور مشاخص باه اعضاا یمؤلفه انسان

و  یکشااورز یآموزش عاال یشاغل در مرکزها یعلم
 نیاو ضرورت ا تیبا توهه به اهم. است یعیمناب  بب



 ... یاهحرف یهایستگیشا 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 02 

آماوزش  ینهادهااگیری هماواره از زماان شاکل، امر
، یعلما یتوانمندسااز یبرا یمختلف یکردهایرو یلعا
در  یعلما ئاتیه یاعضااای حرفههای تیقابل یارتقا

هااا تالش نیااماحصال ا. دساتورکار قرارگرفتااه اساات
دائماً تکامل های افتیره وهای چند تجربه کی شیزا
خاا   یتیموقعهای و سازگارشونده با مالحظه ابندهی

، کردهاایرو نیاا زا یکی. خواهد بود یهر نظام آموزش
الزماه . اسات یعلما ئاتیه یاعضااای توسعه حرفه

های تیوهاود صاالح یمؤثر هر ناوع آموزشا یاهرا
 گاران اسات در آماوزش نهیمرتبط با آن زمای حرفه
 یساااتیبا یعلماا ئااتیه یاعضااا(، 2410، دوناار)

 شیداشاته باشاند و پ یایباالای حرفههای تیصالح
و  هاااارتم، ینقاااش مهااام آموزشاااگر یفااااایاز ا

الزم را کس  کنند تا بتوانناد عملکارد های یتوانمند
و  یمایررحیم یحااه) را از خود بروز دهناد یمناسب
در ای حرفاه یعلما ئتیه یاعضا(. 1381، ینیحسا

 ژهیاوهای تیباه صاالح، یساتیز طیمحهای آموزش
درك ههاان و  یبارا رانیاتوانمناد کاردن فراگ یبرا

و  یدگیاچیپدرك و توهاه باه  نیاا یعمل بر مبناا
 یاهتماع، یاقتصادهای هنبه انیم یدرونهای ارتباط
(. 2448، نزیویاساات) دارنااد ازیاان، یسااتیز طیو محاا
 داریتوسعه پا یاهتماعهای از بحران دیگران باآموزش

را باه مشاارکت در  نادهیآگاه باشند تا بتوانند نسل آ
 یهنگاام. و توانمند ساازند قیهامعه تشوگیری شکل

هسااتند و  زیااو بحاا  برانگ دهیااچیپهااا تیکااه واقع
، باا هام ناساازگارند یو اهتماع یاقتصادهای شیگرا

 دیابا زیابلکه افراد ن، ستین یکافها تیواقع هیتنها ارا
های در آموزش(. 2442، ریوآففولتنگال )توانمندشوند
 ازیان یعلما ئاتیه یاعضاا ساتیز طیمرتبط با مح
 نیاکاه ا ندداشته باشای ژهیوهای تیدارند که صالح

 طیآموزش محا یبرا یریادگیو   یدر تدر تیصالح
(. 2448، رزیسال) شاوندمای به کار بارده زین یستیز

 نیااایو تب ییشناساااا( 2441) 5و فاااوک  یروزتااا
 یناادهایاز فرآای را مجموعااهای حرفااه تیصااالح

و ها یخااط مشااها، اسااتیتحقااق س یمنسااجم باارا
باه  یبه منظور اعتباار بخشا تیصالح یاستانداردها
 یالزم و ضاارور یانسااان یرویاانای حرفااه تیصااالح
هااای توسااعه مهارتهای برنامااه، نیبنااابرا. داناادماای

باه  دیادر آغااز امار با یعلما ئاتیاعضاا  های حرفه
 ازیاماورد نای حرفاههای تیصاالح نیبهتر ییشناسا

هاار گونااه  یباارا، لااذا(. 2442، بورکااو) اقاادام کننااد
 ییو شناسا نیبدر ابتدا تب، نهیزم نیدرا گیریتصمیم
 ستیآموزش تنوع ز یگران برا آموزشهای تیصالح

 (. 2441، ونسکوی) رسدمی به نظر یضرور، 
ها، از شاناختای مجموعاهای حرفههای تیصالح

 یعلم ئتیه یاست که اعضاهایی و مهارتها شیگرا
باه  تیو ترب میتعل انیدر هر توانندها میآن با کس 

 یو معناو یاهتمااع، یعاابف، یعقل، یپرورش هسم
( 2441) کلماان یکاساتر و بر. کمک کنند رانیفراگ
داناش  یرا در پنج دسته اصال یعلم ئتیه تیصالح
 تیاو ترب میتعلا، 8یساازمانده، 2ارتبابات، 0یتخصص
 یباراها تیصاالح نیاا. داننادمی 1یرفتار تیصالح

( 2444) ویکاند. متفاوت، مختل های آموزش موضوع
 . داندمی دانش و مهارت مناس  جهیرا نت تیصالح
 طیمحاهاای مرباوط باه آموزشهاای پژوهش در

، ینظام آموزش عاال شیگراهای از مؤلفه یکی یستیز
در . مطرح شاده اسات یعلم ئتیه یاعضا تیصالح
و مشکالت ها یینارسا نیاز ب زینها از پژوهش یاریبس

 ئاتیه یاعضاای حرفههای تیصالح نییباه سطح پا
کاه  ستیز طیمربوط به محهای درباره آموزش یعلم

از آن هساتند  یهزئا زیان یساتیتنوع زهای آموزش
 (. 2441، ونسکوی) اشاره شده است

را که  یاصلهای تیصالح(، 2413) و همکاران نو
 ماارتبط یعلماا ئااتیه ینوآورانااه اعضااا  یبااا تاادر
 تیرا مطرح کردند کاه شاامل چهاار صاالح باشدمی
  یتادر یو فناورانه برا یاهتماع، یآموزش، یریادگی

، یآموزشا تیاست که سه صالح یعلم ئتیه یاعضا
 یاصاالهای تیصااالح عنوانبااهو فناورانااه  یاهتماااع

 ئتیه ینوآورانه اعضا  یعملکرد تدر یبودند که رو
 . گذاردتأثیر می یعلم
های تیصااالح یدر پژوهشاا(، 2414) یریاامیق
 عنوانبهگران را  آموزش یآموزش برا ندیفرآای حرفه
و   یتادر نادیبهباود فراهای عامل ترینمهماز  یکی
 نیابار ا( 2441) ونساکوی. کرده است انیب یریادگی

 جینتاا شیافزا یبرا یعلم ئتیه یباور است که اعضا
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 یموزشاامتناساا  بااا موضااوع دوره آ دیاابا یریادگیاا
 .  داشته باشند یمتناسبهای تیصالح

 تیابعااد صاالح( 1313) یفیو عبدوشار یهعفر
هاو  جاادیگران شاامل ا ادراك شده آموزش  یتدر

، رانیااکاردن فعاالناه فراگ ریاادرگ، یریادگیامسااعد 
 یآسااان، رانیاامهااارت و نگاارش فراگ، دانااش یابیااارز
 یآگاه، رانیفراگ یبرا یآموزشهای به هدف یابیدست
پارورش ، خاود  یتادر ییو توانا یستگیشا زانیاز م

بر ( یدر دوران زندگ وستهیپ یریادگیو  یخود راهبر
دسااتاورد ) رانیاافراگ یلیتحصاا یابعاااد دسااتاوردها

اثر مثبات و ( یو ذهن یلیتحص، یرشد فرد ای،حرفه
 . دارد یمعنا دار

  شناسیروش
 رایاز، است کاربردی، هدف دگاهیپژوهش از د نیا
ان نظرصااح  یپژوهش با توهه به نظر برخا نیدر ا

 ییباه شناساا، ستیز طیو مح یستیدر قلمرو تنوع ز
آماوزش  یگاران بارا آماوزش یدیاکلهای تیصالح
با توهاه . و حفظ آن پرداخته شده است یستیتنوع ز

 یابی نهیزم صددپژوهشگر در، یفیبه روش پژوهش ک
، منظاور نیاا یبرا. است »14نینامع تیموقع« درباره 
های تیتاا صاالح شاودمای یگردآور یفیکهای داده

 ناهیدر زم یعلما ئاتیه یاعضاا ازیاگوناگون مورد ن
 یالگو نیو امکان تدو ییشناسا، یستیتنوع زتدری  
بخاش  نیدر ا، نیبنابرا. پژوهش فراهم شود یمفهوم

، 11یفااایک یمحتاااوا لیاابااا اساااتفاده از روش تحل
 یفایکهاای و داده انجاام شاد یپژوهشهای مصاحبه
 . شد لیو تحل یابیارز، یگردآور

 رناادهیدربرگ، بخااش نیااپااژوهش در ا هامعااه
و  اثرهااای علماای یدارا یان دانشااگاهنظرصاااح 

مارتبط باا حاوزه تناوع  یو آموزش یپژوهش نهیشیپ
از ، نموناه دنیبرگز یبرا. بوده ستیز طیمح ،یستیز
 نیاا. استفاده شد یهدفمند و روش گلوله برف کردیرو

ادامه  یو تا زمان آستانه سودمندیتا نقطه ها مصاحبه
های نموناه، گاریمحقق محرز شد که د یکه برا افتی

مطارح شاده  یدر محورهاا یدیاابالعات هد یآمار
به خود گرفته  یو مباح  حالت تکرار دهندنمی ارائه
ان نظرصاااح تاان از  22کااه در مجمااوع بااا . اساات

موضاوع  ناهیدر زمتاری شیب یکاه ابالعاات یدیاکل
باه ها ماتن مصااحبه. مصاحبه شاد، پژوهش داشتند

 . مکتوب شدند تدق
های تیصاالح دهیاباودن پد یچندوهه لیدل به
و  یستیتنوع زتدری   یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن
های دگاهیاآن از د یبررسا ازیان زیاو ن ستیز طیمح

 ماهینهای از ابازار مصااحبه، یصاحبنظران دانشاگاه
و  یفاایکهااای داده یگااردآور یباارا 12افتهیساااختار
 ئتیه یاعضا ازیمورد ن یاصلهای تیصالح ییشناسا
. اساتفاده شاد یساتیآموزش تناوع ز نهیدر زم یعلم
اسات  نیاساختارمند ا مهیاستفاده از مصاحبه ن لیدل

، وهاود دارد شاهیکه افزون بر آنکه امکاان تباادل اند
باه  یابیدست یبح  و موضوع مصاحبه را برا تواندمی
در باول ، نیچنا هم. کند تیپژوهش هداهای هدف
 دنیامکان مشاهده احساسات و رسا، مصاحبه ندیفرآ

مصااحبه شاوندگان دربااره های دگاهیابه نظرهاا و د
، در مجماوع، وهود خواهد داشت زیموضوع پژوهش ن

ختارمند سا مهیگفت که استفاده از مصاحبه ن توانمی
 یمحورهااااتااساااتشااادهساااب پاااژوهشنیااادرا
 ازیاماورد ن یاصالهای تیدرباره صالحپردازی شهیاند
 یساتیتناوع ز زشآمو نهیدر زم یعلم ئتیه یاعضا

نادرسات آغااز کاار  یپنادارها یو برخا، روشن شاود
های تیپژوهشگر درباره صالحدیپژوهش آشکاروافق د

آموزش  نهیدر زم یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن یاصل
، ادشدهیبا توهه به موارد . ابدیگسترش ، یستیتنوع ز
اهرا شاد کاه پا  از هار ای مصاحبه به گونه ندیفرآ

شدند تا هم گاام  لیو تحل یکدگذارها داده، بهمصاح
 یمطااارح شاااده از ساااو ساااویگان ییباااا شناساااا

 یبعادهای در مصااحبه ساویگان نیاا، اننظرصاح 
کارده کاه  دایادامه پ ییمصاحبه تا ها. شوند یریگیپ

های و مصااحبه شاوندمی تکرارها افتهی، مشخص شد
باه ها مقوله نینسبت به تدوتری شیشناخت ب دیهد
 یب ریزهای منظور مرحله نیا یبرا. دهندنمی دست
 :ندشد
 یان علمااانظرصااااح پااا  از تماااا  باااا  .1

از  شیزماان مصااحبه و پا میتنظا یبارا، یدانشگاه
 یو تجربا ینظار نهیشایخالصه پ، مصاحبه یبرگزار

 یاصالهای تیو صاالح یستیموضوع آموزش تنوع ز
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هار  یبرا نهیزم نیدر ا یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن
 . از آنان فرستاده شد کی

های یافتاه انیاضمن ب، هلسه یدر روز برگزار. 2
های پرساش، اننظرصااح باا  نیشایپهای مصاحبه
آنان مطرح و خواسته شاد  یبرا به شرح زیر مصاحبه

 . کنند انیکه نظر خود را ب
 پرسش اصلی -

فعال در زمیناه آماوزش گر کنید یک آموزشمی فکر
 را باید دارا باشد؟هایی تنوع زیستی چه صالحیت

 پرسش فرعی -

شخصیتی های تنوع زیستی از چه ویژگیگر آموزش

 باید برخوردار باشد؟

 کدام است؟گر آموزشای حرفههای صالحیت

علمی باید های تنوع زیستی چه صالحیتگر آموزش

 داشته باشد؟
، مصااحبه شااوندگانهای پاساا  نوشاتن یبارا. 3

 نوشتن یگاه برا آن. شد ینخست فرم مصاحبه براح
 ادداشاتی، از متخصصان کیهر های دگاهینظرها و د

 . و ضبط گفتگوها انجام شد یبردار
تااا هنگااام  اننظرصاااح مصاااحبه بااا  ناادیفرآ. 2
های تیصاالحتر هار چاه روشان  یو توص ییشناسا
آموزش  نهیدر زم یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن یاصل

اداماه  آساتانه ساودمندیبه  یابیو دست یستیتنوع ز
 . کرد دایپ

 یماتن نوشاتار هیاپ  از انجام مصاحبه و ته. 5
 یمحتاوا یبررس ندیفرآ، مصاحبه شوندگانهای پاس 

و ها به دسات آماده از گفتاههای هآشکار و پنهان داد
 .  آغاز شدها نوشته
 ییشناساا، پاژوهش نیا یفیدستاورد مرحله ک. 0
در  یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن یاصلهای تیصالح
 . بوده است یستیآموزش تنوع ز نهیزم

به دست آمده از مصااحبه های داده یبازکاو یبرا
 یکدگاذاراز روش ، اننظرصااح ساختارمند با  مهین

 . استفاده شد یاصلی نظام مند در شش مرحله
 آنها قیو مطالعه دقها مرور داده. 1
 یکدگذار یراهنما نیتدو. 2
 ها داده یسازمانده. 3
 ها داده بندی. ببقه2

 باز یکدگذار. 5
  یمحور یکدگذار. 0
مصااحبه  یکالماهاای گزاره یاز بررس ندیفرآ نیا

ها استعارها و مفهوم، ینیع قیشوندگان درقال  مصاد
باه ، باره متن مصااحبه نیآغاز شده و با خواندن چند

. است دهیمرتبط رسهای و مقوله نینخستهای مفهوم
از  کیاپ  از چندبار خواندن ماتن هار ، قتیدر حق
و ها که با توهاه باه پرساشهایی قسمتها، مصاحبه
 نیکاد نخسات عنوانبه توانستمی پژوهشهای هدف
مفهاوم  عناوان باهمشاخص و ، شاود نظر گرفتاه در

 نینخساتهاای مفهوم، در ادامه. انتخاب شد نینخست
در قالا  ، اشتراك بودناد یباالتر که داراای در ببقه
 ازیاامااورد نهای تیصاالحدهنده لیتشااکهای مؤلفاه
برونداد . شد  یتعر یستیتنوع ز یعلم ئتیه یاعضا
های تیاستخراج صاالح، ادشدهیگانه ششهای مرحله
به هماراه  یستیتنوع ز یعلم ئتیه یاعضا ازیمورد ن
 . آن بوده استهای و مالكها عامل
 تیاقابل« مفهوم  13نکلنیگوبا و ل، 1184دهه  در
و  یایروا ینیگزیهاا یبرا یاریرا مانند مع»  12اعتماد
را در  یمطرح کردند تا به کمک آن دقت علما ییایپا

مفهاوم از چهاار  نیاا. کنناد یابیاارز یفایپژوهش ک
 یریاتکاپاااااااذ،یریپذانتقال،یریعنصااااااراعتبارپذ

 یبارا رانپژوهشاگ. شده است لیتشک یریدپذییو تأ
با اساتفاده از  یفیکهای در پژوهش یدقت علم دییتأ

، چندگانااه آن یاعتماااد و عنصاارها تیاامفهااوم قابل
چون استفاده از روش و فن  هم یگوناگون ییراهبردها

مصاحبه ) مشارکت کننده در پژوهش یاز سو ینیبازب
باه هام ، 10همکااران یاز ساو ینیباازب، 15( شوندگان

، 11پژوهشگر ینیخودبازب، 18یرونیب یزیمم،12یدگیتن
ارهاااع  یهاامنب  یبسااندگ، 24یمااوارد منفا لیاتحل
بارح  یداور، 22پژوهشگر دیکنارگذاشتن عقا، 21شده
شاواهد  یهستجو، 23در بول انجام پژوهش یداور ای
 ، 25اعتبار پژوهشگر، 22سازوارنا

دو نفار  ناهیکم، یانجام بررس طیشرا 20قیدق  یتوص
باا  یماواز اماا، هداگانهصورت به انجام مصاحبه یبرا
را اساتفاده  22پژوهشگرانهای افتهی سهیو مقا گریکدی

، نیاز پاژوهش نیدر ا(. 2412، کرسولاند )قرار کرده
 تیافیاز ک نانیپژوهش و ابم یسنجش بسندگ یبرا
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از  یباایصااورت گرفتااه و ترک یرهایو تفسااهااا داده
از ای ه خالصاهیمانند ارا ادشدهی یو راهبردها ارهایمع

 یبارا) هر مصااحبه انیسخنان مصاحبه شونده در پا
 ینیبااازب (،شااده انیاامطالاا  ب یاز درساات نااانیابم
در کننده مشاارکت یاعضا یپژوهش از سوهای افتهی

 یگااردآور، یشااهمکاااران پژوه ینیپااژوهش و بااازب
 یهااامنب از افااراد گوناااگون و اسااتفاده از هااا داده

  یتوص(، داده ها یهامنب  یدگیبه هم تن) یتخصص
، انجااام پااژوهش و شاارکت کنناادگان طیاشاار قیاادق
 انیاو در پا نیدر حا) مطالا  در دو مرحلاه ینیبازب
بااه دساات آمااده از هااای داده یو مستندساااز( کااار

تار بیش دییو تأ یپژوهشگر و بررس یمصاحبه از سو
به دست آمده های مصاحبه شوندگان از ابعاد و مقوله

 . استفاده شدها مصاحبه یمحتوا لیاز تحل
های تیصاالحهای ابعااد و مؤلفاه ییشناسا یبرا
در آماوزش تنااوع  یعلما ئااتیه یاعضاا ازیاماورد ن

هاای پژوهش یو تجرب ینظر نهیشینخست پ، یستیز
پا  . شاد کاویدهانجام شده در خارج و داخل کشور 

از روش ، یو تجربا ینظر یهمه هانبه مبان یاز بررس
 ییشناسااا یباارا یفاایک یمحتااوا لیااپااژوهش تحل

 ماااهیو از مصااااحبه ن داریاااآماااوزش پاهای همؤلفااا
پژوهش اساتفاده های داده یگردآور یساختارمند برا

 یارکدگاذ ندیآاز فر یفیکهای داده لیتحل یبرا. شد
. به روش نظام مند استفاده شاده اسات یباز و محور
 یمؤلفااه باارا 15باااز  یمرحلااه کدگااذار یدر باا
 ناهیدر زم یعلم ئتیه یاعضا یآموزشهای تیصالح

 (. 2شکل ) مشخص شد یستیآموزش تنوع ز

 یکدگاذار نادیان در فرآنظرصااح متن مصاحبه  از
و  ییاز درون آن شناسااا نینخسااتهااای مفهوم، باااز

باه ، بااز یکدگاذاردر مرحلاه نخسات . استخراج شد
که هایی پرداخت شد و همه مفهومها خردکردن داده
شاوندگان وهاود  بهمصااحهای دگاهیادر گفتارها و د

در پاس  . شدند هیتجزتر کوچک ییبه واحدها، داشت
 یاعضااای حرفاههای تیصاالح) به پرسش پژوهش

(، یساااتیآماااوزش تناااوع ز یبااارا یعلمااا ئاااتیه
اشاره ها تیاز صالحای گسترده  یان به بنظرصاح 
اساتخراج شاده از ماتن های مفهوم ترین، مهمکردند

بااز عبااارت  یارگااام کدگاذ نیدر نخساتها مصااحبه

، دنیشایاند، یشبکه ساز،  یتدردربودند از: مهارت 
اساتفاده از ،  یتدر ندیدر فرآ رانیکردن فراگ میسه
تفکار در های پرورش مهارت یبرا یآموزشهای روش

، یریادگیااو   یتاادر ناادیشااناخت فرآ، سااطح باااال
 نیتاارانتخاااب به، یریادگیااو   یتاادرهای تجربااه
و  یسااتیتنااوع ز میدرك مفاااه، یآموزشااهای هاادف

، یاهتمااعپذیری تیمسائول، ساتیز طیسالمت مح
حا   جاادیا ییتوانا، یریپذ تیح  مسئول کیتحر

 یو باورهااها نکردن ارزش لیتحم، انسجام در کال 
 (. 1هدول ) یو همدل رانیخود به فراگ

و  یتکارارهاای و با حذف داده یدر ادامه کدگذار
باااز بااا  یقاارار دادن کاادها وهااا، دادهسااازی دهیچک

 انگریاکاه ب یمشترك در سه مقولاه اصالهای مفهوم
 یاعضااا ازیاماورد نهای تیصااالح یاصالهای مؤلفاه

 ییبودند شناساا یستیع زدر آموزش تنو یعلم ئتیه
، یمهارتهای تیصالح.1از:اند عبارتها مقوله نیا .شد
و  یارزشاهای تیصاالح. 3، یدانشهای تیصالح. 2

تکارار هار یفراوان زانیم 3تا 1های در نمودار. یاخالق
و  یمهاارت، یدانشهای تیصالحهای مؤلفه ریاز ز کی

انجاام شاده های شده را در مصاحبه ییشناسا یارزش
 . شودمی ان مشاهدهنظرصاح با 

خالصاه  جیانجام شده و نتاهای لیبا توهه به تحل
شده ارائه شده در پاس  به پرسش پژوهش که هادف 

دهنده لیتشاااکهای ابعااااد و مؤلفاااه ییآن شناساااا
در  یعلماا ئااتیه یاعضااا ازیاامااورد نهای تیصااالح

هااای داده یبازکاااو، بااود یسااتیآمااوزش تنااوع ز
، یساختارمنددر دو مرحله کدگذار مهینهای مصاحبه

شااد کااه  ییمجمااوع سااه دسااته مؤلفااه شناسااا رد
های تیصااالح، یمهااارتهای تیاز: صااالحانااد عبارت
 یادآوریاا یو اخالقا یارزشاهای تیو صاالح یدانشا
های تیاز ابعااد صاالح کیهر های که مؤلفه شودمی

در آماوزش تنااوع  یعلما ئااتیه یاعضاا ازیاماورد ن
 یبااز و محاور یدر دو مرحلاه کدگاذار زیان یستیز

چااارچوب  تااوانماای نیبنااابرااند. شااده ییشناسااا
در آموزش تنوع را  یعلم ئتیه یاعضاهای تیصالح

 میشاده ترسا ییشناساا یدر چارچوب سه مؤلفه اصل
 . نشان داده شده است( 0) کرد که در شکل
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مورد نیاز هیئت علمی کشاورزی و منااب  ببیعای های شایستگیاستخراج شده های مفهوم یفراوان -9جدول 
 برای آموزش تنوع زیستی

 فراوانی کد/ مفهوم

 13 برخورداری از مهارت شبکه سازی

 15 یرخورداری از مهارت تدری  

 13 تفکر ساختارمند

 5 برخورداری از مهارت اندیشیدن 

 8 فرایند تدری  و یادگیریتوانایی سهیم کردن فراگیران در 

 2 تفکر سطح باال های آموزشی مناس  برای پروش مهارتهای توانایی استفاده از روش

 1 و باورهای خود به فراگیران ها تحمیل نکردن ارزش

 3 دارا بودن از ح  همدلی 

 0 توانایی ایجاد ح  انسجام در کال  در 

 2 فراگیراندر پذیری توانایی تحریک ح  مسئولیت

 2 اهتماعی پذیری دارا بودن ح  مسئولیت

 12 شناخت کافی از فرایند تدری  و یادگیری

 14 دارا بودن تجربه تدری  و یادگیری کافی 

 5 آموزشیهای توانایی انتخاب بهترین هدف

 10 تنوع زیستی و سالمت محیط زیستهای درك مفهوم

 
 گیرینتیجهبحث و 
مجموعااه ، پااژوهش یفاایکهای افتااهی هیااپا باار
آماوزش  یگاران بارا آموزش ازیمورد نهای تیصالح
 یدر سااه دسااته اصاال تااوانماای را یسااتیتنااوع ز
مهارت شبکه "های مقوله ریبا ز یمهارتهای تیصالح
تفکار ، دنیشایمهاارت در اند،  یمهارت تدر، یساز

 نادیدر فرآ رانیکردن فراگ میسه ییتوانا، ساختارمند
پارورش  یبارا یآموزشهای استفاده از روش،  یتدر

 یدانشهای تی؛ صالح"تفکر در سطح باالهای مهارت
و  یساتیتناوع زهاای درك مفهوم "های مقوله ریبا ز

 نیانتخاااب بهتاار ییتوانااا، سااتیز طیسااالمت محاا
، یریادگیاو   یتادرهای تجرباه، یآموزشهای هدف

های تی؛ و صالح"یریادگیو   یتدر ندیشناخت فرآ
پذیری تیمسائول "یمقوله ها ریبا ز یو اخالق یارزش
، یریپاذ تیحا  مسائول کیاتحر ییتوانا، یاهتماع
، یهماادل، حاا  انسااجام در کااال  جااادیا ییتوانااا
 " رانیخود به فراگ یو باورهاها نکردن ارزش لیتحم
 . شدند ییشناسا

دارناد کاه  دیامر تاک نیبر ا یمهارتهای تیصالح
  یمهااارت تاادر گاااهیدر گرانگر قاارار دادن آمااوزش

مؤلفه است کاه بار نقاش  نیخردورزانه از اای جهینت
در خلق دانش و کمک باه  یعلم ئتیه یاعضا یایپو
باه درك وشاناخت مطالا   دنیرسا یبارا رانیفراگ
های تیصاالح انیااز م. دارناد دیتاک زینکننده کمک
متخصصاان  دگاهیااز د، یعلما ئتیه یاعضا یمهارت

مهااارت ،  یدارا بااودن مهااارت تاادر یمااورد بررساا
را  تیااهمتارین شیو تفکر ساختارمند بسازی شبکه
باار ( 2413) نو و همکااارانش، در پااژوهش. دارنااد
ماننااد مهااارت هااایی از مهارت یبرخااوردار تیاااهم
و تفکااار سااااختارمند در ساااازی شبکه، دنیشااایاند

 . شده است دیتاک دهیچیپهای آموزش
تنوع های درك مفهوم یدانشهای تیصالح نهیزم رد
 نادیو شاناخت فرآ ساتیز طیو سالمت محا یستیز
 صیابعاد از نظر متخصا ترینمهم یریادگیو   یتدر

باا  ییارویارو یبارا، گارید یبه ساخن. مورد نظر بود
 طیو محا یساتیتناوع ز نادهیو آ یکناونهای چالش

 عاز موضاو یاست تا درك هاام  و کاامل ازین ستیز
مختل  آن را های نهیداشته باشند تا زم یستیتنوع ز

 توانادمای دهناد کاه یخاود هاا  یبتوانند در تدر
 ساتیو سرانجام ز داریپا یحرکت به سو یبرا یآغاز
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 طیو محا یساتیو حفاظات از تناوع ز داریاپاای کره
 یریادگیو   یتدر ندیفرا گرید ییاز سو. باشد ستیز

باه شاناخت  ازیناست که هایی یدگیچیپ یخود دارا
 یداریپاهای در مفهوم زین(2414)یریمیق.کامل دارد

 نادیاز فرا ریناپذ ییهدا یرا هزئ  یتدر یندهایو فرا
 . دانندمی یداریآموزش پا
 لیاتحم، یو اخالقا یارزشهای تیصالح انیم از

و دارا  رانیاخاود باه فراگ یو باورهااها نکردن ارزش
شامار تارین شیب، یاهتمااعپذیری تیبودن مسائول
. دارا بودناد یمتخصصان مورد بررسا یتکرار را از سو

 توانادمای یو اخالقا یارزشهای تیصالحهای مؤلفه
در دانشگاه  یاررفت یدر الگوها یاساس رییمنجر به ت 
ای باه گوناه زین( 1313) یفیو عبدوشر یشود هعفر
و   یتادر نادیدست را در بهبود فرا نیاز ا ییموردها

 اند. مؤثر دانسته یریادگی
در  یستیتنوع ز یعلم ئتیه یاعضا،  یترت نیبد
باشند که هایی تیصالح یدارا دینخست باها دانشگاه

 ساتیز طیو محا یساتیتنوع زهای بتوانند از مفهوم
را هاا مفهوم نیاداشته باشند و بتوانند ا یدرك درست
در گااام دوم بتواننااد . آمااوزش دهنااد رانیاابااه فراگ

در گنجانادن  یبو عملکارد مناسا نادهایفرآ، رهاییت 
 یآموزش یدر محتوا یستیتنوع زهای اصول و مفهوم

روشان اسات کاه . داشاته باشاند یریادگیا ندیو فرآ
 یبرخااوردار ازمناادین، شاانهادیدو پ نیااکاربساات ا
تناوع  ناهینگرش و مهارت در زم، از دانشگر آموزش

و  ینرف کااااو ازمناادین، نیبنااابرا. اساات یسااتیز
 انیدانشاگاه یبارا ژهیابه وای ندهیفزاهای یموشکاف
 رودمای به شمار یعیو مناب  بب یکشاورزهای رشته

مرباوط باه تناوع های از مبح ای که قلمرو گسترده
 . ردیگمی را در بر یستیز

لازوم  ناهیدر زم یههاان دیبا توهه به تاک نیبنابرا
از راه  یداریاابااه ساامت پا یحرکاات هامعااه بشاار

موضوع که  نیو در نظر گرفتن ا، یداریپاهای آموزش

 کیا یداریااز پا یبخاش مهما یساتیحفظ تناوع ز
و  یتوانمندساازهای الزم است در برنامه، هامعه است
باه  یماعل ئتیه یاعضاای حرفههای تیارتقا  صالح

 لیابه دل یعیو مناب  بب یکشاورزهای در رشته ژهیو
شاده پرداختاه  ییشناسااهای به مؤلفاه، آنها تیماه
حفاظ تناوع  ناهیدر زمتار بیش د تا هرچاه بهتارشو
 . دیبه دست آ تیموفق یستیز

 هانوشتپی
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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