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چکیده

دانش صحی درباره اثرات تغییر اقلیمی به عنوان یک عامل کلیدی برای عمل آگاهانه و شکل گیری یک عزم فردی بطرای مقابلطه بطا
اثرات تغییر اقلیمی ضروری می باشد .از این رو هدف از این پژوهش ،ارائه برنامه آموزش تغییرات اقلیم در نظام آموزش رسطمی بطرای
پایهی سوم دورهی اول دبیرستان میباشد .در این راستا از فرآیند مدیریت فرآیند آموزش در استاندارد  ISO 10015اسطتفاده گردیطد،
آموزش در این سیستم در چهار مرحله نیازسنجی ،طراحی و برنامه ریزی آموزشی ،اجطرای دوره هطای آموزشطی و ارزشطیابی نتطایج آن
صورت می گیرد .نتایج نشان می دهد ،مهم ترین نیازهای آموزشی که با تکنیک فیش باول به دست آمده عبارتنطد از؛ معرفطی مفطاهیم
پایه ،وضعیت کنونی اقلیم ،عوامل بروز تغییرات اقلیم ،عوارض و اثرات آن ،راهکارها و استراتژی های پیشگیری ،کاهش و سازگاری با
تغییرات اقلیم .طراحی و برنامه ریزی آموزشی در پنج مرحله انجام شد که اهداف کلی عبارتند از؛ توسعه تفکر درباره ی تغییرات اقلطیم،
افزایش آگاهی دانشآموزان در این زمینه ،تربیت نیروهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم .در اجرای آموزش ،معلم خود مجری دوره
آموزشی است و وزارت آموزش و پرورش در قالب ادارات آموزش پرورش و مدارس میتواند معلطم را در نظطارت بطر اجطرای آمطوزش
پشتیبانی کند .در مرحله ارزشیابی معلم عالوه بر ارزشیابیهایی که در جلسات کالس درس انجام میدهد ،باید ارزشیابی نهایی را نیطز
انجام دهد ،یعنی ارزشیابی باید ترکیبی از ارزشیابی تکوینی و پایانی باشد که پیشنهاد می گردد از الگوی هدفگرای تایلر استفاده نماید.
همچنین با استفاده از نظارت پیشنهادی در طی این فرآیند ،اگر مسئله ای در هر یک از مراحل فرآیند آمطوزش تغییطرات اقلطیم وجطود
داشته باشد ،شناسایی و رفع میگردد.
کلیدواژه

آموزش تغییر اقلیم ،نظام آموزش رسمی ،استاندارد  ،ISO 10015آموزش محیطزیست ،تغییر اقلیم

 .1سرآغاز

بحرانیتری روزهاى خود را از نرر تتریب مناب طبیعتى،

طبیع

بزرگ تری دایر بست زندگی است  .همت اجتزای

افزایش آالیند هاى محیطى ،تغییترات آب و هتوایى ،اتمتام

طبیع

باهم در تعامل هستند و انستان هتم جزئتی از ایت

ذخایر فسیلى ،تولید انبو زبال و  ...میگ رانتد (شتبیری و

ک با دگر اجتزاى طبیعت ،

همکاران .)Karami and Larijani, 2015( )1393 ،صتنعتى

نرام اس  ،اما تنها جزئی اس

اغلب تقابل دارد (امیری و همکاران .)1392 ،دنیاى امتروز،

شدن در کنار تتأثیرات مثبتتى کت از لحتا تتأمی رفتا و
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* نویسند مسئو :

Email: karami.sh@ut.ac.ir
Email: nargeshajkazemiha@gmail.com
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بهار 1395

آسایش براى بشر داش  ،عادت ب مصر گرایى را نیتز در
او تشدید کرد (امیری و همکتاران .)1394 ،مصتر
توأم شد با تتریب بیشتر طبیع

بیشتتر

ب صورت؛ نابودى منتاب

شدن گرما در فضای بی

سطح زمی

و سایر گازهای

گلتان ای درج حرارت عمومی کر زمی افزایش مییابد و
باعث ایجاد پدید های مستقیماً مرتبط با افزایش دمای هوا و

طبیعى ،استفاد فزایند از سوخ هاى فسیلى ،تولید بیشتتر

شرایط عادی میشود ک در گوش و کنار جهان اتفاق میافتد

پسماند ،فاضبب ،گازهاى گلتان اى و ب تب عوامتل ذکتر

()Finnis, 2015؛ ب عبارت دیگر؛ تغییرات آبوهوایی و یا

شد  ،تولید انوا و اقسام عوامل آالیند آب ،ختاک و هتوا.

تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشتص در الگوهای مورد انترار

عبو بر تأثیرات نامطلوب ذکرشد  ،در مقیاستى بتزرگ تتر

برای وضعی

میانگی آب و هوایی ک در طوالنی مدت در

شتتاهد گتترم شتتدن کتتر زمتتی و تغییتترات اقلتتیم هستتتیم

یک منطق خاص یا برای کل اقلیم جهانی ،رخ بدهد .تغییر

(.)Raleigh and Urdal, 2007

اقلیم نشان دهند ی تغییرات غیر عادی در اقلیم درون اتمسفر

اقلیم یا آب و هوا ک از وا یونانی کلیما گرفت شد ،
آمیتت ای از ویژگیهای چیر و ماندگار نیواری (آتمسفری
یا جوی) یک گستر جغرافیایی در گ ر زمان اس
ساز هایی (عواملی) مانند طو

و عرض جغرافیایی،

عبارت دیگر ،اقلیم ،میانگی

ویژگیهای پایدار نیواری (جوی) یک پهن جغرافیایی در
باز چند ده اس

زمی میباشد (.)Hannah, 2015

ک ب

نزدیکی و دوری ب دریا و جایگا گ رگا های تود های
هوا بستگی دارد؛ ب

زمی و پیآمدهای ناشی از آن در قسم های متتل

ک میتواند با پدید های روزان هوا ک

کر ی

تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمی هم جهان را
تأثیر قرار خواهد داد ،ولی کشورهای در حا توسع

تح

بیش از هم در معرض خطرات ای دگرگونی قرار دارند.
البت هم تغییرات آب و هوایی قابل پیشبینی نیستند اما
آنچ مسلم اس
طب

روی میلیونها انسان تأثیر خواهد داش .

پیشبینى دانشمندان تا سا  ،2080گرمایش زمی

در آن پهن رخ میدهد ناسازگاریهایی داشت باشد (ناظم

باعث کم آبى دویس

میلیون نفر و دچار قحطى شدن 600

السادات .)1392 ،اقلیم هر پهن ناشی از برهمکنش پیوست

میلیون نفر از جمعی

کر زمی خواهد شد .همچنی  ،ب

و پیچید پدید های هواشناسی مانند دما و بارش بر

دلیل گرم شدن زمی تا سا  ،2050بیش از یک میلیون

بوم،

گون گیاهى و جانورى در معرض خطر انقراض قرار

(علیزاد .)1382 ،

(زهرایی .)1390 ،گرمایش جهانی و بحث

یکدیگر میباشد و نشان دهند ویژگیهای زیس
هیدرولو ی و کشاورزی آن پهن اس
روی هم رفت  ،اقلیم نشانگر میانگی

خواهند گرف

پایای (دراز مدت)

تغییر اقلیم ناشی از فعالی های بشر یکی از مشکبت و

ویژگیهای گوناگون آب و هوای یک پهن جغرافیایی

معضبت عمد محیطزیستی اس

ک در دو ده اخیر

میباشد و با گزار "وض هوا " ک نشانگر شرایط آنی و

توج بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را ب خود

زودگ ر ساز های نیواری (دما ،نمناکی ،بارش ،باد و انر ی

ک بشر

تابشی) اس

رو در روی هم هستند.

وضعی

تغییر اقلیم از دیدگا نرری پردازان ای مبحث عبارت
اس

از :پیدایش تغییرات غیرقابل برگش

تدریجی در ای

متغیر ذاتی پیچید در کل سیستم کر (زمی – اتمسفر) ک
بر اساس آن ب عل

جلب کرد اس  .در حا حاضر ای

افزایش تدریجی گازهای گلتان ای

حقیق

جو کر زمی را تغییر میدهد ،ب وضوح روش

شد اس  .هرچند با توج ب ابعاد گسترد ی کر زمی
امکان وقو چنی تغییراتی بعید ب نرر میرسد اما متأسفان
در عمل شاهد بروز ای

تحوالت مترب زیس محیطی

هستیم (.)Crroy and Jorgensen, 2015

در اتمسفر پدید میآید و ب دنبا

افزایش تشعشات

مطالعات انجام شد در ایران نشان میدهد ک روند

گرمایی متصاعد شد از ای گازها ب طر

زمی و محبوس

افزایش میانگی ساالن دما تا سا  2100در کشور ب میزان
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 0/5تا  4درج سانتیگراد و تغییر بارشها درکل کشور

آموزشی نیازمند تدارک زیرساخ

میباشد ،ب طوری ک سواحل شرقی و جنوبی دریای خزر،

دانش و مهتارت مترتبط متی باشتد .همچنتی ارتبتاط بتی

شما شرق کشور با کاهش بارندگی و سایر مناط
افزایش بارش مواج خواهند بود ک بیشتری

با

افزایش

آموزش برای توسع پایدار و کیفیت

های مناسب آموزشتی و
آموزشتی را بررستی

میکند و استدال میکنتد کت ایت چتارچوبهتا در حتا

بارشها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود

حاضر ب صورت بالقو پاسخ های مؤثر آموزشتی بت تغییتر

(نوخندان و همکاران( )1387 ،کوچکی و همکاران،

اقلتیم را پشتتیبانی متیکنتد (.)Bangay and Blum, 2010

)1386؛ بنابرای تغییرات اقلیمی در چند ده آیند اثرات

تئودورسکی و اروس در ستا  2010در مطالعت ای تحت

عمی و متربی را بر کشور ایران خواهد داش

ک هم

عنتتوان "توستتع آمتتوزش دربتتار پیامتتدهای تغییتترات
محیطزیستی و اقلیمی در کشتور رومتانی" بیتان کرنتد کت

اکنون نیز عبئم آن مشتص میباشد.
مهم تری وظیف هم کشورها در حا حاضر ای است

اولتتی مرحل ت در استتتراتژی توستتع آمتتوزش ،ارزیتتابی و

ک با تبش همگانی فرایند تغییرات اقلیم را کاهش دهند و

سنجش ابعاد اقتصادی پیامتدهای تغییتر اقلتیم متی باشتد و

وق

بیشتری را برای پیشبینی و پیشتگیرى متتاطرات آن

آن ها توسع روش های کمی برای ارزیتابی تحتوالت

صر

کنند .حفظ مناب طبیعتى موجتود ،توستع فضتاهاى

سبز ،کاهش مصر

انر ى حاصل از سوخ هتاى فستیلى،

صرف جویى در مصر  ،بازیاف

و کاهش پستماند ،تصتفی

هد

محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی در شرایط تغییر اقلیم ب
منرور ارائ ابزارهای الزم و ضروری ب تصتمیم گیرنتدگان
بتترای طراحتتی آینتتد پایتتدار در کلیتت منتتاط متتیباشتتد

فاضبب ،استفاد از منتاب انتر ى تجدیتد پت یر و اجترای

( .)Teodorescu and Oros, 2010تاسکیور و همکتاران در

برنام های آموزشی مناسب از جمل اقداماتى هستند کت در

سا  2013در مقالت ی "تغییتر اقلتیم :یتک پیشتنهاد آموزشتی

شرایط کنونی قابل انجام اس  .نکت قابل توج ایت است

یکپارچ از علوم فیزیکی و اجتماعی" ،بیان کردند کت ؛ جامعت

ک انجتام اقتدامات مت کور بت تنهتایی توستط دولتمتردان
امکان پ یر نیس

و در ای زمین باید تمامی افتراد در یتک

علمی حداقل در طو بیس

سا گ شت دربار تغییر اقلیم بت

بحث و جد پرداخت اس  .اتحادی اروپا یتک مجموعت ای از

کشور نقش خود را ایفا کنند ،اما ایفای نقش در ایت زمینت

اصبحات نوآوران برای آموزش علوم توصی کترد است  ،از

نیازمند آموزش های محیطزیستی در زمین تغییر اقلیم بترای

جمل تلفی مسائل زیس محیطی در برنام درسی ک پاسخ بت

برخورد صحیح بتا مستائل مت کور متی باشتد.

نیاز برای تبدیل مدرست بت محلتی بترای آمتوزش مناستب و

مردم ،جه

ازینتتترو در یتتتک دهت ت اخیتتتر در کشتتتورهای متتلت ت
پژوهش هایی در زمین آموزش برای تغییترات اقلتیم انجتام
شد اس .
بانگی و بلوم در سا  2010در پژوهشی تحت

ب روز میباشد (.)Tasquiera, 2013
ترنج و محمودی نژاد در پژوهشی تح

عنتوان "نقتش

آموزش متردم محلتی و کشتاورزان در مقابلت بتا تغییترات
عنتوان

اقلیمی و پدید خشکسالی" در سا  1390بیان کردنتد کت

"پاسخ آموزشی ب تغییر اقلیم و کیفیت  :دو بتتش از یتک

آمتتوزش محتتیطزیستت

دستور کار اس ؟" بیان کردند ک افزایش توج ب تغییرات

زیست محیطتتی و اجتمتتاعی ایجتتاد کتترد و نقتتش عوامتتل

آب و هتوایی و بحتتران اقتصتادی جهتتان نیازمنتد رویکتترد

اجتماعی در بحرانهای اکولتو یکی و تغییترات اقلیمتی را

آموزشی می باشد ک مردم را در تمام سنی برای مقابلت بتا

مشتص میکند .عدم آگاهی و آموزش ناکافی مردم بتومی

آیند نامطمئ زیس محیطی ،اقتصادی و سیاسی تجهیتز و

نقش بسزایی در بحرانهای زیستی دارد مشتکبت جهتانی

کند .ای مطالعت پیشتنهاد متیکنتد کت پاستخهتای

زیس محیطی و اقلیمی بتصوص خشکسالی کشاورزی را

تقوی

ارتبتتاط خاصتتی بتتی مستتائل
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بهار 1395

تأثیر قرار داد و ب تب آن مشکبت اقتصادی زیادی

ب بار میآورد (تترنج و محمتودی نتژاد .)1390 ،شتبیری و
همکاران در سا  1393در مطالع ای تح
محیط زیس

بررسی نقش آموزش محیط زیس

دریافت راهی جایگزی برای جبران کمبود انر ی ناشتی از
عنتوان "اثترات

تغییرات اقلیمی ،یک دور آموزشی تحت

تغییر اقلیم بر حوز های آب و انتر ی " بترای کارشناستان
محتیطزیست

کشور میباشد.

عنوان "آموزش

راهی برای مقابل بتا کمبتود انتر ی ناشتی از

تغییرات اقلیمی"؛ جه

ارائ برنام آموزش تغییرات اقلیم در نرام آمتوزش رستمی

برگتتزار نمودنتد؛ و بعتتد از اجترای دور بتتا

مواد و روش بررسی
نظام آموزش رسمی ایران :نرام آموزشی در ایتران شتامل
س بتش کلی می باشد (بدون نام .)1394 ،ای ست بتتش
شامل آموزش رسمی ،غیر رسمی و ضمنی می باشد (جدو
)1؛ ک هر کدام از ای آموزش ها متاطتب ختاص ختود را
نیز می توانند از یک ،دو و یتا هتر ست

دارد و افراد متتل

نررخواهی از کارشناسان م کور ،را حتل هتای "استتفاد از

مورد از ای آمتوزش هتا استتفاد نماینتد .آمتوزش رستمی

انتتر ی خورشتتیدی "" ،ستتازگاری بتتا تغییتتر اقلتتیم "،

عبارت از مجموع آموزشهایی اس

ک شتتص در نرتام

"جلوگیری و کنتتر انتشتار آالینتد هتا بت منرتور کنتتر

آموزشی ،اعم از دولتی و غیردولتی کستب کترد و متدرک

تغییرات اقلیمی "" ،استفاد از انر ی بادی "" ،عدم استفاد

متتورد قبتتو وزارت آمتتوزش و پتترورش ،وزارت علتتوم،

از سوخ

های فسیلی "" ،استفاد از انتر ی هستت ای " را

برای مقابل با کاهش انر ی ناشی از تغییرات اقلیمتی ارائت
نمودند (شبیری و همکاران.)1393 ،

تحقیقات و ف آوری یا دیگر مؤسسات دولتتی را دریافت
میکند؛ و فرایندی اس
نسب

بتتا اینک ت در ده ت ی گ شتتت پتتژوهشهتتایی در زمین ت

ک طی آن ،هم معلم و هتم متتعلم

ب فراینتد آمتوزش آگتا هستتند ،بت عبتارتی معلتم

میداند ک در حا آموزش دادن اس

و متعلم نیز میدانتد

آموزش برای تغییر اقلیم انجام شد اس  ،اما بررستی ایت

ک در حا آموزش دیدن است  .لت ا معلتم در یتاد دادن و

پژوهش ها ب ویژ در کشور ایران ،نشان می دهد کت هنتوز

متعلم در یادگیری متتار بود و هر دو ب صورت ارادی در

مطالع ای مناسب در جه

آمتوزش تغییتر اقلتیم در نرتام

آموزشی انجام نشد اس  ،از ای رو هد

میکنند (ذباحیان.)1383 ،

فرایند آموزش شرک

از ای پژوهش،

جدول  .1نظام آموزشی کشور و گروههای مخاطب

ردی

متاطبی

عنوان

آمادگی
مدارس (کلی مقاط تحصیلی)
1

آموزش رسمی

2

آموزش غیررسمی

3

آموزش ضمنی

آموزش عالی
فنی و حرف ای
نهض

سوادآموزی

مدیران و سیاستگزاران
عام مردم
دیداری
شنیداری
نوشتاری
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همان طتور کت در جتدو ( )1مشتتص است  ،نرتام

اصلی استاندارد را طراحی کرد اند .ای استاندارد در تمامی

آموزش رسمی ایران شامل آمادگی ،مدارس (کلی ی مقتاط

سازمانهای خدماتی -تولیدی – صتنعتی – بازرگتانی و ...

تحصیلی) ،آموزش عالی (وزارت علتوم ،وزارت بهداشت ،

کتاربرد دارد ( .)Wang and Wu 2009در ایت استتاندارد

ستتوادآموزی

بهبود مهارت ها ،ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تأکید

می باشد .طب اهدافی ک وزارت آموزش و پترورش بترای

می باشد .ب عبارت دیگر بحث مهتارت ،دانتش و رفتتار در

دانشتتگا آزاد) ،فنتتی و حرفتت ای و نهضتت
دور های او و دوم دبیرستان تعری

نمود است  ،دور ی

 ISO10015بت هتم تنیتد شتد است

(

Saner and Yiu,

او دبیرستان برای هم ی دانش آموزان ب صورت یکسان و

 .)2003یکی از ویژگی های بارز ای استاندارد توج ب نیاز

عمومی می باشد ،امتا دور ی دوم دبیرستتان دانتش آمتوزان

سنجی فراگیر و هم جانب و فرآیند آن میباشد.

انتتاب رشت نمود و هرکدام در رشتت ی تتصصتی ختود

آموزش در ای سیستتم در چهتار مرحلت نیازستنجی،

ادام تحصیل می دهند .در ای پژوهش پای ستوم از دور ی

برنام ریزی ،اجرای دور ی آموزشی و ارزشیابی نتایج آن و

او دبیرستان ب عنوان مطالع موردی ،جه

تدوی برنامت

آموزشی تغییرات اقلیم انتتاب گردید اس .

 .)al, 2011در ای روش خروجتی هتر مرحلت بت عنتوان

استاندارد  : ISO10015ای استتاندارد توستط کمیتت
فنی ISO/TC176 ،مدیری

و تضمی کیفی  ،کمیت فرعی

 SC3و فت آوریهتای حمتایتی تهیت شتد است

مطاب با استاندارد  ISO 10015صورت میگیترد (

Wu et

(

Yiu,

 .)2007نمایندگان  22کشور در دسامبر  1999پتیشنتویس

ورودی مرحل بعدی میباشتد (( )Koyo, 2009

( )Siha, 2009ابراهیمی قوام .)1390 ،در شکل ( )1فراینتد
مدیری

آمتوزش طبت استتاندارد  ISO 10015نشتان داد

شد اس .

شکل  .1فرایند مدیریت آموزش طبق استاندارد ISO 10015

همان طور ک ذکر گردید ،آمتوزش در ایت سیستتم در
چهتار مرحلت صتورت متیگیترد کت اجتزاء آن بت شتترح

Nair and

جدو ( )2میباشند:
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جدول  .2مراحل آموزش و اجزاء آن در فرآیند مدیریت آموزش در استاندارد ISO 10015

مراحل
مرحل او –تعری
نیازهای آموزشی

مرحل دوم -طراحی و

مرحل سوم -اجرای برنام

مرحل چهارم -ارزشیابی

برنام ریزی آموزشی

آموزش

نتایج آموزش

-تعری

اجبببزا
مراحل

و تبیی معیارهتای

-انجام کلی فعالی هتای مربتوط

ارزیابی نتایج آموزش

ب ارائ آموزش

-نرارت بر فرآیند آموزش

-پشتتتیبانی معنتتوی ستتازمان از -گتتتترفت بتتتتازخورد از

-تعیی فاصل بی وضت

-تهیتتت لیستتتتی از کلیتتت

آموزش دهند و آموزش گیرند

آموزش گیرند و آمتوزش

موجود و مورد انترار

امکانات و محدودی ها

-پشتیبانی فیزیکی سازمان شتامل

دهند

و آگتتتتاهی از در اختیتتار قتترار دادن امکانتتات -گتتتترفت بتتتتازخورد از

-تعیی نیازهای آمتوزش

-شتتتتناخ

مورد نیاز بترای آمتوزش

روشهای متناسب آموزشی
کامل از محتتوای

ست افزاری و نرمافزاری

مدیران و اساتید

-پشتیبانی مالی سازمان

جم بندی نتایج برنامبررسی عملکرد آمتوزشگیرندگان در بلندمدت

تغییر اقلیم

-شناخ

-مستند نمودن نیازهتای

برنام آموزشی

-نرتتارت بتتر اجتترای برنامتت

آموزشی ب صورت ویژ

-انتتاب اساتید متتصتص

آموزشی

و صاحبنرر

-ایجتتاد فرصتت

-طراحی و برنام ریتزی بت

قابلی ها و توانمندی هایی کت از

تفکیک سا تحصیلی

آموزش حاصل میشود

بتترای ارائتت

-تهی گزارشات ارزشیابی

نرارت (پایش) و ارتقای فرآیند آموزش
بررسی کامل فرآیند آموزش

نرارت

مشتتتتاهد و جمتت ت آوری تائید فرآیند آموزش

رایزنی

اطبعات

منب  :نویسندگان

تعیین نیازهای آموزشی

مجموع اقدامات و وسایلی ک بت بهتتری وجت نیازهتا را

نیازسنجی فرایندی نرامدار برای تعیتی اهتدا  ،شناستایی

محقت متتیستتازند ،پتتیشبینتتی شتتوند .شتتناخ

فاصل بی وض موجود و هد ها و نهایتاً تعیی اولوی ها

اثربتش نیازهای آموزشی ،پیش نیاز یک سیستتم آموزشتی

برای عمل میباشد ،در واقت فراینتد جمت آوری و تحلیتل

(حتاج حستنی و همکتاران .)1389 ،الگوهتای

اطبعات اس

موف است

و تحلیتتل

ک بر استاس آن نیازهتای افتراد ،گترو هتا،

متتلفتتی بتترای انجتتام نیازستتنجی آموزشتتی وجتتود دارد،

سازمان ها و جوام مورد شناسایی قرار می گیرد .معموالً هر

تکنیک های تواف –محتور (دلفتی ،فتیش بتاور ،تتل استتار)

برنام آموزشتی و درستی بترای ایجتاد تحتو و تغییتر در

همگی برای تعیی نیازهای آموزشتی در نرتام آموزشتی و

وضعی

موجود ،طراحی و اجرا می شتود .گتام آغتازی در

ب ویژ آموزش های رسمی و مداوم ،کاربرد مناستبی دارنتد.

(فتحی و اجارگا ،

در ای پژوهش با توج ب اینک تعداد کارشناستان (شتامل

فرایند برنام ریزی ،شناسایی نیازها اس

 .)1392از ای رو برای طراحی و اجرای برنامت هتای واقت

اقلیم شناس ،آموزش ،محتیط زیست

بینان و اثربتش ،ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجید و بر

انتتاب شد برای نیازسنجی محدود می باشند ( 32نفر) ،از

اساس نیازها ،اهدا

ویژ برنامت تتدوی شتوند و ستپس

روش فیش باو استفاد گردید.

و برنامت ریتز درستی)
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تکنیک فیش باو زمانی مورد استفاد قرار می گیرد کت

اجرای آموزش
آوردن اهتتدا

تعتتداد افتتراد انتتتتاب شتتد بتترای جم ت آوری اطبعتتات

اجرا شامل انجتام آنچت بترای بت دستت

نیازسنجی محتدود باشتند و امکتان تجمت آن هتا در یتک

و مقاصتد ضروری اس  ،متیباشتد .اجترا ،فرآینتد تبتدیل

کارگا آموزشی نیتز وجتود داشتت باشتد .در ایت تکنیتک

برنام آموزشی بت عمتتل استت  .در ایتت مرحلت برنامت

افرادی را ک برای کسب اطبعتات و ستنجش نیتاز جمت

آموزشی ب شکل فعالی

شد اند ،مشاب آنچ در کارگا های آموزشی معمتو است

یک برنام آموزشی ک بر اساس اصو علمی طراحی شتد

ب گرو های کوچک تقسیم می کنند و هتر گترو بتا تبتاد

اس  ،از ارزش طراحی آن کمتر نیس  .مهتم تتری بتتش

نرر ،فهرستی از نیازها را تهی می کند تا در جلست عمتومی
کنندگان ،گزارش کار گرو ها عرضت

با حضور هم شرک

شود و پس از بحث و تباد نرر ،فهرست

نیازهتای متورد

در میآیتد .ارزش اجرای درست

اجتترای برنام ت هتتای آموزشتتی ،استتتفاد درس ت
روشها و شیو های آموزشتی است

و بجتتا از

کت بیشتتر در حیطت

روانی حرکتی جای میگیرد (صفوی.)1386 ،

تواف ت اولوی ت بنتتدی آنهتتا انجتتام متتیگیتترد .ای ت روش
نیازسنجی از روش هایی اس

ک در متدت زمتان محتدود

ارزشیابی نتایج آموزش
ارزشیابی عبارت اس

میتواند ،نتایج مناسبی را ارائ دهد.

از فرآیند تعیی  ،تهی و فراهم آوردن

اطبعتتات توصتیفی و قضتتاوتی دربتتار ارزش یتتا اهمی ت
هد های آموزشی برنام ها ،عملیات و نتایج آن ب منرتور

طراحی و برنامهریزی آموزشی
فرایندی اس

ک در زمان آماد سازی یک فعالی

آموزشتی

هدای

تصمیم گیری ،پاستگویی و اطب رسانی .ارزشتیابی
آموزشتی بت شتمار

طتتی متتیشتتود .طراحتتی آموزشتتی ،پتتیشبینتتی و تنرتتیم

یکی از اجتزاء ضتروری هتر فعالیت

رویدادهای آموزشی بر استاس اهتدا  ،محتتوا و امکانتات

می رود .از طری ارزشیابی می توان میزان دستیابی ب اهدا

شناختی دانش آموزان

اختصاصی برنام های آموزشی و نیتز اشتکاالت و نتواقص

اس  .طراحی آموزشی ،خوا مربوط ب یک دور کامتل یتا

احتمالی در طراحی برنام آموزشی پتی بترد و در صتورت

خاصی برخوردار

لزوم ،فعالی های آموزشی را اصبح کرد یا بهبتود بتشتید

در تنریم آن می تواند موجب کتارایی و

(بازرگان .)13393 ،ارزشتیابی نرتام برنامت ریتزی درستی،

موجود با توج ب ویژگی ها و ساخ

ب یک جلس ی آموزشی باشد ،از اهمی
اس  .توج و دق

اثر بتشی تدریس شود .طراحی آموزشی ممکت است

بت

مستلزم تحلیل عناصر و مؤلف ها و نحتو تعامتل آن است .

دو صورتِ خُرد و کتبن ،انجتام گیترد .طراحتی در ستطح

صاحب نرران متتل

کبن مربوط ب شورای برنامت ریتزی درستی و متتصصتان

نرام ،مؤلف هتای گونتاگونی را شناستایی کترد و بتا ارائت

آموزشی اس ؛ اما طراحی در سطح خُرد ،کتبً بتر عهتد ی

الگوهای متنو  ،ب ایجاد زبان مشترک بترای بهتر گیتری از

(یغما .)1389 ،طراحی و برنام ریتزی آموزشتی

نتایج ارزشیابی برنامت درستی کمتک کترد انتد (معروفتی،

معلم اس

پنج مرحل دارد ک ب شرح زیر میباشد (شعبانی:)1382 ،

با تحلیتل متغیرهتای دخیتل در ایت

.)1392



تعیی اهدا



تحلیل آموزشی

نظارت (پایش)



انتتاب و سازماندهی محتوای آموزشی

نرارت ب مفهوم مراقب



تعیی الگوهای آموزش و تدریس

عبارت دیگر پاییدن دقی فرآیند آموزش تتا در چتارچوب



انتتاب روشها و تکنیکهای آموزشی

استانداردهای مورد نرر اجرا و انجام گتردد؛ کت استتاندارد

آموزشی
بر حس جریتان امتور است  .بت
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 ISO 10015تأکید متیکنتد کت نرتارت (شتامل بتازنگری

دبیرستان طب فرآیند مدیری

تمامی فرایند آمتوزش) بایتد در مراحتل چهارگانت فرآینتد

 10015تهی و تدوی گردید اس

مدیری

آموزش انجام گردد .هتد

اصتلی از نرتارت بتر

آموزش ،حصو اطمینان از ای امر اس
همان گونت کت الزم است  ،متدیری

آمتوزش در استتاندارد

مراحل فرآیند ،نتایج ب دس

ISO

ک در ادام بت ترتیتب

آمد ارائ میگردد.

ک فرایند آموزش
شتد و بت اجترا در

تعیین نیازهای آموزشی
نیازسنجی آموزش تغییرات

می آید ،ب طوری ک شواهد عینتی در ایت متورد کت ایت

همان طور ک ذکر گردید جه

فرایند در برآورد کردن الزامات آموزشی اثر بتتش است ،

اقلیم در پای ی ستوم دور ی او دبیرستتان از روش فتیش

فراهم میشود.

باو استفاد گردید ،در ای راستا پس از برگتزاری کارگتا
آموزشی ،پیشنهادات اولی در کارگرو ها ارائت گردیتد و در
از بی پیشنهادات اولی  ،نیازهای نهتایی و اجتزاء آن

نتایج

نهای

همان طور ک ذکر گردید ،در ای پتژوهش برنامت آمتوزش

انتتاب گردید ک در جدو ( )3ارائ شد اس .

تغییرات اقلیم برای دانش آموزان پای ی ستوم از دور ی او
جدول  .3نیازهای آموزشی تغییر اقلیم برای پایهی سوم ،دورهی اول دبیرستان

ردی

نیاز آموزشی

1

معرفی مفاهیم پای

2

اقلیم

وضعی

اجزاء
دما ،رطوب

هوا ،بارندگی ،سوخ های فسیلی ،گازهای گلتان ای ،اثتر گلتانت ای،

اقلیم ،تغییرات اقلیم ،انر ی و ...
وضعی

فعلی اقلیم و تغییرات آن در طو زمان

عوامل طبیعی (نوسانات در تابش خورشیدی ،گردش زمی ) ،عوامل انسانی (مصر
3

عوامل بروز تغییرات اقلیم

4

عوارض و اثرات تغییرات اقلیم

سوخ های فسیلی ،تتریب جنگل ،آبیاری و کشاورزی ،تغییر پوشش زمی  ،تولیتد
گازهای گلتان ای)
اثر بر مناب آب ،بتش انر ی ،اثر بر کشاورزی و تأمی مواد غت ایی ،فضتای ستبز،
جنگل ها و مرات  ،بهداش

و سبم

انسانها ،جابجایی جمعیت  ،فقتر ،حتوادث و

ببیای طبیعی ،تنو زیستی و اکوسیستم
راهکارها و استراتژیهای پیشگیری،
5

کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات
اقلیم

6

کشاورزی و امنی

غ ایی ،بهداش

و سبم

بشر ،فقر ،حوادث و ببیتای طبیعتی،

تنو زیستی و اکوسیستم ،فضای سبز ،جنگلها و مرات

ارتباط بی موضو تغییرات اقلیمی با
جنب های متتل

راهکارها و استراتژی ها ب تفکیک :منتاب و مصتار

آب ،مصتر

انتر ی ،بتتش

ارتباط با اجتما  ،ارتباط با اقتصاد ،ارتباط با محیطزیس  ،ارتباط با سیاس

توسع پایدار

آمد بترای ایت بتتش بت

طراحی و برنامهریزی آموزشی

پنج مرحل دارد ،نتایج ب دس

همان طور ک ذکر گردید طراحی و برنام ریزی آموزشی

تفکیک مراحل در جدو ( )4ارائ میگردد.
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شاهو کرمی و همکاران

جدول  .4طراحی و برنامهریزی آموزشی به تفکیک مراحل برای آموزش تغییرات اقلیم
ردی

1

مراحل طراحی

نتایج

آموزشی

اهدا

کلی

توضیحات

-توسع تفکتر دربتار ی تغییترات اقلتیم ،پیامتدهای آن و راهکارهتای

ای دست از اهدا

پیشگیری ،کنتر و سازگاری با آن

طتتی یتتک برنامتت آموزشتتی را مشتتتص

-افزایش آگاهی دانش آموزان (ب عنوان متدیران ،مهندستان ،شتاغبن و

میکنند ،سبب هماهنگی کلی فعالیت هتای

بتش اصلی جمعی
-تربی

آیند کشور) در زمین ابعاد متتل

نیروهای مناسب برای مدیری

تغییر اقلیم

تغییر اقلیم

جه

کلی حرکت

در

آموزشتتی متتیشتتوند ،معمتتوالً بت صتتورت
عبارت های کلی و مبهم بیتان متیشتوند و
قابل تفسیر میباشند.

-دانش آموزان با اقلیم آشنا شوند و بتوانند بحتث تعتاد دمتا ،گازهتای

2

فرایندی ک در طی آن هد

کلی آموزشتی

یا اعمالی ک فراگیر بایتد انجتام

گلتان ای و انر ی را توضیح بدهند.

ب وظای

-دانشآموزان بتوانند تغییرات اقلیم و عوامل بروز آن را توضیح دهند.

دهد و یا معلومات و مهارت هایی کت پتس

تحلیل آموزشی

-دانشآموزان بتوانند عوارض و اثرات تغییرات را توضیح بدهند.

از اجرای آموزش باید کستب کنتد ،تبتدیل

(تعیی اهدا

-دانتتشآمتتوزان بتواننتتد راهکارهتتای کتتاهش اثتترات تغییتترات اقلتتیم و

میشود.

رفتاری)

برای سازگاری با تغییرات اقلیم را توضیح دهند.

استراتژیهای متتل

دانش آموزان بتوانند موضو تغییرات اقلیمی را با جنبت هتای متتلتتوسع پایدار ارتباط دهند.
-دانشآموزان وظای

خود را در قبا تغییر اقلیم و عوارض آن بدانند.

-آشنایی با مفاهیم پای در مورد اقلیم ،مؤلف های اقلتیم و تفتاوت آب و

محتوای آموزشی ،اصو و مفاهیمی هستند

هوا و اقلیم

ک ب فراگیران ارائ می شود تا ورود آنان را

-آشنایی با پدید گلتان ای و گازهای گلتان ای

ب فعالی های آموزشی و نیز رستیدن آنتان
را ب اهدا

-تاریتچ گرمایش زمی

رفتاری امکانپ یر سازد.

بررسی عوامل طبیعی و انسانی گرمایش جهانیبررسی رابط آلودگی هوا و گرمایش جهانیانتتاب و
3

سازماندهی
محتوای آموزشی

عوارض تغییرات اقلیم بر انسانها ،محیط انسانی و طبیعیآشنایی با چرخ کرب و ارتباط آن با تغییرات اقلیمعواملی ک باعث کاهش پدید تغییرات اقلیمی میگردد مانند استتفاداز مناب انر ی تجدید پ یر ،بهین سازی مصتر
مدیری

پسماندها و مدیری

انتر ی ،جنگتلکتاری،

مناسب حمل و نقل

آشنایی کلی با معاهدات بی المللی مانند کنوانسیون تغییرات آب و هتوا،پروتکل کیوتو و ...و آگاهی با تعهدات کشور ایران در ای معاهدات
-آشنایی با هزین های متتل

اقتصادی ،مشتکبت اجتمتاعی و مستائل

سیاسی تغییرات اقلیم
 -آشنایی با روشهای پیشگیری ،کنتر و سازگاری با تغییرات اقلیم

4

تعیی الگوهای
آموزش و تدریس

انتتاب روشها و
5

تکنیکهای
آموزشی

 -الگوی عمومی تدریس

الگوهای آموزشتی چتارچوب هتایی بترای

-الگوی پیش سازمان دهند

فعالی ت هتتای آمتتوزش دهنتتد و فراگیتتر و

 -الگوی حل مسئل

ستتازمانده تی و ارائ ت مطالتتب متترتبط بتتا

-الگوی تلفیقی (تلفی آموزش تغییرات اقلیم با سایر دروس)

موضو آموزشی را فراهم مینمایند.

-روش های آموزش گروهی :ستنرانی ،بحتث گروهتی ،ایفتای نقتش،

در اجرای برنام های آموزش رسمی ب ویژ

نمایش عملی ،کارگا آموزشی.

آمتتوزش محتتیطزیست  ،طیت

-روش های تعلیمی :حفظ و تکرار ،ستنرانی ،خودآموزها ،رستان هتای

روش ها و شیو های آموزشی قابل استتفاد

آموزشی

می باشد ،ک بر اساس محورهتای متتلفتی

-روش های مشارکتی :پرسش و پاستخ ،نمتایش عملتی ،ایفتای نقتش،

دست بندی میشوند.

بحث گروهی ،حضور در محیطزیس

(فیلد)

وستتیعی از
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دورة 42



شمارة 1



بهار 1395

-

اجرای آموزش
استاندارد ایزو  10015معتقد اس

ک معلتم ختود مجتری

و کسی اس

ک یک روش آموزشی را

دور آموزشی اس

earth

-

پتترورش در قالتتب ادارات آمتتوزش پتترورش و متتدارس
کند؛ و در نهای

موفقی

ایت فعالیت هتا متتأثر از میتزان

اثربتشی تعامل بتی ادارات آمتوزش و پترورش ،متدیران
مدارس ،معلم و آموزش گیرند اس  .در آموزش تغییترات
اقلیم ب عنوان بتشی از آموزش محتیطزیست  ،عتبو بتر
فتتراهم آوردن منتتاب الزم بتترای بهتتر گیتتتری مطمتتتئ از
ختدمات معلتم ،نقتش آمتوزش و پترورش در پشتتیبانی و
ایجاد تسهیبت برای آموزش ،موارد زیر را شامل میگردد:
-

پشتیبانی از معلم و دانشآموز
نرارت بر کیفی

تهی لوازم مورد نیتاز و ایجاد شرایط اجرایی مناسب از
کت در ایت پترو

امکانات مورد نیاز برای اجرای ای برنام هتا شتامل مکتان
آموزش ،متواد مصترفی و  ...متی باشتد کت توستط ادارات
آموزش و پرورش فراهم می گردد .از عوامل مهم دیگتر در
آمتتوزش بتترای تغییتترات اقلتتیم ،متتدت زمتتان آمتتوزش و
زمان بندی آن اس

کت در بتتش طراحتی و برنامت ریتزی

آموزشی (طرح درس) مشتص می گردد و معلم آن را اجرا
میکند.
همچنتتی استتتفاد از ابزارهتتای آموزشتتی در اجتترای
برنام های آموزش محیط زیس

بسیار اهمی

دارد ک برای

اجرای آموزش تغییرات اقلیم موارد زیر پیشنهاد میگردد:
-

فیلم :پتش فیلم ریتز گردهتا ،گرمتایش جهتانی،
نمایش تغییترات بتارش و خشتک شتدن منتاط
متتل

-

نقاشی و طراحی

-

نقش و عکس هوایی :تغییترات پوشتش گیتاهی،
سطح بر  ،سطح آب دریا

استفاد از محیط طبیعی در ساعات آموزشی

ارزشیابی نتایج آموزش
ارزشیابی در مراحل طراحی ،تدوی و اجرای برنام درستی
انجام می گیرد؛ اما در ای بتش منرور از ارزشتیابی ،تائیتد
ای امر است

کت اهتدا

آموزشتی تغییتر اقلتیم بترآورد

شد اند ،یعنی آموزش تغییر اقلتیم اثتر بتتش بتود است .
درونتتدادها بتترای ارزشتتیابی نتتتایج آمتتوزش ،متتیتوانتتد
مشتصات مربوط ب نیازهای آموزشی ،برنامت آموزشتی و
سواب مربوط ب اجرای آموزش باشد.
نتایج آموزش برای تغییتر اقلتیم غالبتاً تتا هنگتامی کت

آموزش ارائ شد

ضروریات اجرای برنام آموزشی اس

پیشنهاد برنام ها و بازی های کامپیوتری مرتبط بتا
تغییر اقلیم ب دانشآموزان برای اوقات فراغ

در عمل ب کار متیگیتترد و همچنتتی وزارت آمتوزش و
میتواند معلم را در نرارت بتر اجترای آمتوزش پشتتیبانی

اینترن

و استفاد از نقش های زمتی و

Google

عملکرد آموزش گیرند در طی کتار مشتاهد یتا آزمتایش
نشود ،نمی تواند ب طور کامل مورد تحلیل و صتح گت اری
واق شود .ازینرو معلتم عتبو بتر ارزشتیابیهتایی کت در
جلسات کبس درس انجام می دهد ،باید ارزشیابی نهایی را
نیز انجام دهد ،یعنتی ارزشتیابی بایتد ترکیبتی از ارزشتیابی
تکوینی و پایتانی باشتد .بترای ارزشتیابی نهتایی الگوهتا و
روش های متتلفی وجود دارد ،با توج بت هدفمنتد بتودن
آمتتوزش تغییتترات اقلتتیم در دور ی دبیرستتتان بت معلمتتان
پیشنهاد می گردد ،از الگوی هد گرای تایلر استفاد گتردد.
مفهوم تایلر از ارزشیابی آموزشی ای اس

ک تعیتی کنتد

هد های آموزشتی برنامت درستی تتا چت میزانتی تحقت
یافت اند .در نتیج ی ارزشیابی چنان ک معلوم گش
عملکتترد و هتتد هتتا اختتتب
برطر

ک بی

وجتتود دارد ،بایتتد نتتواقص

گردند.

بحث و نتیجهگیری
دانش صحیح دربار اثرات تغییر اقلیمی در مطالعات متعدد
ب عنوان یک عامل کلیدی برای عمل آگاهان و شکل گیتری
یک عزم فردی برای مقابل با اثرات تغییر اقلیمی تشتتیص
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داد شد اس  ،بنابرای آموزش تغییرات اقلیمتی ضتروری

آموزش در استاندارد  ISO 10015بترای آمتوزش تغییترات

می باشد .بترد و دیگتران ( )2000تائیتد کردنتد کت دانتش

اقلیمی ،می تواند موان و مشکبت موجود در ای زمینت را

صحیح ،مقدم فعالیت

مبتنتی بتر هتد

حساس اس ؛ بنابرای  ،بهتر اس

و تصتمیم گیتری

ک انتقا دانش بت یتک

شیو سیستماتیک و معنی دار صورت گیرد ک یادگیری تنها

رف نماید.
نکت قابل توج در ساختار استاندارد  ISO 10015برای
آموزش ،نرارت بر فرآینتد آمتوزش تغییتر اقلتیم در تمتام

مسئل مهم در کبس درس باشد .از ای رو در ای پژوهش

مراحل آن می باشد .هتد

برای آموزش تغییرات اقلیم در نرام آموزش رسمی کشتور

حصتتو اطمینتتان از ای ت امتتر اس ت

از فرآیند مدیری

آمتوزش در استتاندارد  ISO 10015کت

همان گون ک الزم اس

اصتلی از نرتارت بتر آمتوزش،
مدیری

ک ت فراینتتد آمتتوزش

شد و ب اجرا در می آید،

یک فرآیند سیستماتیک و روشمند است  ،استتفاد گردیتد؛

ب طوری ک شواهد عینی در ای مورد کت ایت فراینتد در

ک طی یک فرآیند زمین را برای انتقا مطالب مورد نیتاز و

برآورد کردن الزامات آموزشتی اثتر بتتش است  ،فتراهم

ایجاد آگاهی مؤثر در دانشآموزان فراهم میکند.

می شود .نرارت شامل بازنگری تمتامی فراینتد آمتوزش در

در مطالعات انجام شد برای ارزیتابی معلمتان کتاراموز

هر یک از چهار مرحل آموزش اس ؛ بنابرای اگر مسئل ای

دربار تغییر اقلیمی ،مشتص شد ک آن ها نیز ،همان ادراک

در هر یک از مراحل فرآیند آموزش تغییرات اقلتیم وجتود

اشتبا دانتشآمتوزان دبیرستتان را دارنتد (

;Khalid, 2003

داشت باشد ،با استفاد از نرارت شناسایی و رف میگردد.

; .)Ocal et al, 2011; Ikonomidis et al, 2012ایت باعتث

در ارتباط با نحو ی تدریس آموزش تغییترات اقلتیم و

نگرانی اس  ،چون عموماً دانش آمتوزان بت قتدرت دانتش

اینک ب صورت یک درس مستتقل و یتا تلفیقتی بتا ستایر

معلمان دربار موضوعاتی کت آمتوزش متی دهنتد ،اعتمتاد

دروس باشد ،نررات و عملکردهای متتلفتی وجتود دارد،

میکنند ( .)Gowda et al, 1997همچنی مطالعات در نقتاط

یونسکو و یونپ ،نقتش استتراتژیک آمتوزش در مقابلت بتا

متتلفی از جهان یک زنجیر تأس آور از دانش آموزانی ک

تغییر اقلیمی در حتوز هتای کتاهش و ستازگاری را متورد

آموزش کافی و دقیت دربتار تغییتر اقلیمتی ندیتد انتد ،از

تأکید قرار می دهند .ای دو ستازمان متدعی متی شتوند کت

معلمانی ک نمی دانند چگون یا چ چیزی را آموزش دهنتد

سیاس ها و دور آموزشی بایتد بتا هتد

مشتترک تتأمی

و عموم مردم ک دربار ای موضوعات دچار ستوء تفتاهم

شالود های اطبعاتی با تأکید بر عمی سازی درک دالیل و

شد اند را نشان میدهد ( .)Hung, 2014ساختار ارائ شتد

اثتترات تغییتتر اقلتتیم ،ترقتتی مهتتارتهتتا ،توستتع ارزش و

در ای پژوهش برای آموزش تغییرات اقلیم بتا انجتام دادن

نگرشها ،با استتفاد از آمتوزش درختور و عملتی نهادینت

نیازسنجی ،مطالب مورد نیاز را برای دانش آموزان مشتتص

گردد ( )UNESCO & UNEP, 2011و آموزش تغییر اقلیم

می نماید و بر اساس آن طراحتی و برنامت ریتزی آموزشتی

را بت صتتورت یتتک درس مستتتقل پیشتنهاد متتیکننتتد؛ امتتا

صورت میگیترد؛ بنتابرای معلتم بتا استتفاد از طراحتی و

گرایشی وجود دارد ک تغییر اقلتیم ،خصوصتاً موضتوعات

برنام ریزی آموزشی ک برای ای موضو صورت گرفتت و

گرمایش جهانی و اثر گلتانت ای ،در ستایر دروس جتاری،

آموزش ضم ختدم  ،معلومتات ختود را در ایت زمینت

تلفی شود ،برای مثا در یونان ،اثر گلتانت ای ،صتریحاً در

افزایش می دهد و آن را ب دانش آموزان انتقتا متی دهتد؛ و

دور آموزشی وارد نشتد است  ،امتا مفتاهیم و ایتد هتای

دانش آموزان نیز ب عنوان بتشی از افراد جامع متی تواننتد

مرتبط در کتب درسی تلفیت گشتت است

ای مطالب را ب مرور زمان ب جامعت وارد کننتد و عمتوم

 .)Christidou, 1999پوشش و عمت بحتثهتا در بهتتری

مردم را نیز آگا نمایند ،بنابرای استفاد از فرآیند متدیری

حال  ،تک تک اس

(

& Koulaidis

ک منجر ب فقدان مفهوم ستازی غنتی
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ارائ گردد .در ای حال

Shepardson et al,

 .)2009با توج ب آنچ ک در ای پژوهش گ شت  ،بهتتر
اس

عبو بر اینک آموزش تغییر اقلیم

انسجام کافی را دارد ،درسی نیز بت عنتاوی دروس اضتاف
نمیگردد.

آموزش برای تغییرات اقلیم ب صورت منستجم و بت

عنوان بتش یا فصلی از یک درس مانند جغرافیا یتا علتوم
منابع
ابراهیمی قوام ،ص .1390 .مقدم ای بر استاندارد آموزشی ایزو  10015و راهکارهای اجرای آن در دانشگا علوم انترامی ،فصلنام توسع
مدیری

مناب انسانی و پشتیبانی ،سا  ،6شمار  ،21صص .72-35

امیری ،م.ج ،.کرمی ،ش ،.قائم مقامی ،و ،.فرخ نژاد ،م .و حیتدری ،ر .1392 .متدیری

و برنامت ریتزی محتیط زیست  ،انتشتارات ستازمان

دهیاریها و شهرداریهای کشور با همکاری را دان ،تهران.
امیری ،م.ج ،.نبی بیدهندی ،غ.ر ،.کرمی ،ش ،.فرخ نژاد ،م .و قائم مقامی ،و .1394 .ارزیابی ریسک محیط زیستی ،انتشارات جهاد دانشگاهی
تهران ،تهران.
بازرگان .1393 . ،ارزشیابی آموزشی :مفاهیم ،الگوها و فرایند عملیاتی ،چاپ سیزدهم ،انتشارات سم  ،تهران.
بتتدون نتتام .1394 .نرتتام آموزشتتی جمهتتوری استتبمی ایتتران ،دانشتتگا علتتوم پزشتتکی بقیت اهلل ،دفتتتر اطتتب رستتانی و ستتنجش افکتتار.
/User Files/iran.pdfhttp://www.bmsu.ac.ir

ترنج ،س .و محمودی نژاد ،و .1390 .نقش آموزش مردم محلی و کشاورزان در مقابل با تغییرات اقلیمی و پدید خشکسالی ،همایش ملی
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیطزیس  ،مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب طبیعی استان آذربایجان غربی ،ارومی .
حاجی حسنی ،ح ،.شبیری ،س.م .و فرج اللهی ،م .1389 .نیازسنجی و تعیی اولوی های آموزشی دانش آمتوزان مقطت متوستط در زمینت
محیطزیس

و توسع پایدار ،فصلنام علوم و تکنولو ی محیطزیس  ،دور دوازدهم ،شمار  ،1صص.194-181

ذباحیان ،م .1383 .آموزشهای رسمی و غیر رسمی؛ اهدا  ،روشها ،ویژگیها و متاطبان ،مجل تعاون ،شمار  ،152صص .67-65
زهرایی ،ا .1390 .تأثیر تغییر اقلیم بر مناب آب ایران با تأکید بر مؤلف های بارش و دور های خشکسالی ،اولی همتایش منطقت ای توستع
مناب آب- ،دانشگا آزاد اسبمی واحد ابرکو  ،ابرکو .
شبیری ،س .م ،.کرمی ،ش .و زار  ،گ .1393 .آموزش محیط زیس
تغییرات اقلیم و راهی ب سوی آیند پایدار ،جمعی

راهی برای مقابل با کمبود انر ی ناشی از تغییرات اقلیمتی ،همتایش

حامیان زمی  ،تهران.

شعبانی ،ح .1382 .مهارتهای آموزشی و پرورشی :روشها و فنون تدریس ،چاپ او  ،انتشارات سم  ،تهران.
صفوی ،ا .1386 .کلیات روشها و فنون تدریس ،چاپ سیزدهم ،انتشارات معاصر ،تهران.
علیزاد  ،ا .1382 .هوا و اقلیمشناسی ،چاپ او  ،انتشارات دانشگا فردوسی مشهد ،مشهد.
فتحی و اجارگا  ،ک .1392 .نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون) ،چاپ پنجم ،انتشارات آییژ ،تهران.
کوچکی. ،ر ،.نصیری محبتی ،م .و کمالی ،غ .1386 ،. .مطالع شاخصهای هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم ،پژوهش های زراعی
ایران ،دور  ،5شمار  ،1صص.142-133
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.6-1  صص،14  شمار، محور ارزشیابی، دانشنام برنام ریزی درسی، ارزشیابی نرام برنام ریزی درسی.1392 . ی،معروفی
. تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، مبانی هوا و اقلیمشناسی.1392 . م. س،ناظم السادات
MAGICC

 مطالع تغییر اقلیم ایران در ده های آیند با استتفاد از متد.1387 .گ. ، و متتاری. ا، بابائیان،.
. تبریز، دانشگا تبریز، انجم علوم و مهندسی مناب آب ایران،مناب آب

، عباسی،.ح. م،نوخندان
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