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Abstract
Recontextualization is one of the new subjects that
has been discussed in Iran and tries to study
various sciences in the context of curriculum
studies. Climate change is a science that deals with
climate change and its effects. The purpose of this
study is to introduce a new context in the higher
education curriculum and tries to incorporate
climate concepts into curriculum studies. Hence,
this is applied research with regard to the goals that
have been and qualitative in terms of the type of
data and is conducted within a research analytical
of documentary type framework. The data for this
study was gathered through a documentary study.
Among the documents discussed in this regard, the
documents available to the researcher in the period
from 2018 to 2020 related to Bernstein's Theory
have been used. The result is that by modeling
Bernstein's theory, a new context can be created in
the higher education curriculum called climate
change and made the classrooms a place to base
lofty thinking on the protection of life on earth.
Keywords: Recontextualization, Bernstein, Higher
education Curriculum, Climate change
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مقدمه
یکززی اد اهززداآ امززودش عزز ی امززودش و تجهیززی
دانشجوی ن به اخرین پیشرفته ی پژوهشی در خصوص
مق بله ب بحران ه ی موجزود بزر روی کزره دمزین اسزت
بهنحویکه دانشجوی ن بعد اد اشن یی بز ایزن بحزرانهز
بتوانند در دندگی شخصی و ک ری اموختههز ی خزود را
به ک ر گیرند .تغییرات اقلیم در ح ل ح ضر بحرانی اسزت
که همه کشوره بز ان مواجزه هنزتند ایزران هتتمزین
کشور ا ودهکنندۀ دنی و او زین کشزور منزب تغییزرات
اقلیم در خ ورمی نزه اسزت ( )Daneshvar et al., 2019و
درعینح ل که یکی اد کشوره ی بیرگ تو یدکنندۀ نتت
در جه ن بزه شزم ر مزیرود اسزی هز ی دیز دی نیزی اد
تغییرات اقلیم در بخش ه ی مختلف ادجمله من بع ابزی
کش وردی جنهل و ک ربری دمزین ب غزداری بهداشزت
سززالمت انززر ی امنیززت غززذایی امنیززت مل زی پ ی زدار
تورینم ( )Shiravand and Hashemi, 2016را متحمل
شده است .ب وجودی که دفتر طرح ملی تغییر ابوهزوا
س ز دم ن محززی دینززت س ز دم ن هواشن سززی کشززور و
نم یندگی هیئت بین دو تی تغییزرات اقلزیم ( )IPCCدر
ایران وجود دارد و همزهسز ه گزیارشهز یی اد وضزعیت
تغییر اقلیم در کشور تهیزه و ارائزه مزیشزود؛ امز اقزدام
عملی ق بل توجهی در خصزوص کز هش کزربن تو یزدی
به خصوص دردمینۀ امودش عمومی انجز م نشزده اسزت.
گرم یش جه نی پی مده ی مهمی بزرای سزالمت اننز ن
اکوسینززتمهزز و بنززی ری اد بخززشهزز ی اجتمزز عی و
اقتص دی م نند تو ید انر ی گردشهری و کشز وردی و...
دارد ( .)Varela-Candamio et al., 2018تغییر اقلیمی
نتیجۀ افیایش غلظزت گ دهز ی گلخ نزهای اسزت کزه اد
گنترش جمعیت و افیایش مصرآ سوختهز ی فنزیلی
در طول قرن گذشزته سرچشزمه مزیگیزرد و بزهعنزوان
تغیی زرات در تودی زع ا هوه ز ی اب و هززوایی و تغیی زر در
پدیدهه ی مرتب ب محی دینت ظ هر میشود ( Doran
 .)and Zimmerman, 2009پی مده ی گون گون تغییرات
اقلیم به سرعت در ح ل افزیایش اسزت .اعتقز د بزر ایزن
است که وق یع طبیعی و فع یته ی اننز نی در افزیایش

می نهین دم ی جهز نی نقزش دارنزد ( Olaniyi et al.,

 )2019و دندگی کرۀ دمین را به خطر انداختهاند .دانش
تغییر اقلیم که به دو بخزش دانزش کز ربردی و دانزش
نظری تقنیم میشود ( )Spellman et al., 2003یکزی
اد علومی است که داننتن درب رۀ محتوای ان یک نیز د
محنوب می شود و ی دگیری ان برای همۀ دیرنظ م ه ی
امودشی ادجمله امودش ع ی الدم و ضروری اسزت .در
این می ن نقش برن مه درسی بنی ر مهم اسزت .یکزی اد
مب حث جدیدی که در مط ع ت برن مه درسی در ایزران
مطزززززززرح شزززززززده اسزززززززت نوبنترسززززز ز دی
( )Recontextualizationو ورود بززه بنززتره ی جدیززد
برن مه درسی است .فرهنگ میری م وبنزتر (Merriam-
 )Websterواژه  Recontextualizationرا ج ی بی یزک
ک ر هنری ی یک متن ادبی در یک مزتن دیهزر معنزی
کرده است؛ به عب رت دیهر نوبنترس دی فراینزدی اسزت
که متن نش نه ه ی مع نی را اد متن اصلی ان استخراج
(دمینهس دی مجدد) و اد ان دردمینۀ دیهزری اسزتت دۀ
مجدد میکند ( .)Connolly, 2014این عمل در علزوم
مختلف کز ربرد دارد و توسز افزراد متتز وتی بزه کز ر
گرفته شده است؛ کزه در ادامزه بزه چنزد مزورد اشز ره
میکنیم.
در رشتهه ی هنر هدآ اد بی ن "تصزرآ" یز "اد ان
خودس دی" ( )Appropriation artاین است که بیننزده
تم م ارتب ط ت اصلی خزود را بز تصزویر اعزم اد نق شزی
مجنمه کال و ...دردمینۀ جدید پیدا کند" .وامهیزری"
یک تصویر در بنتر جدیزد مزی توانزد در فراینزد تو یزد
بین متنی و می نهرایی نقزش داشزته ب شزد ( Wu et al.,
 )2016رگه ه ی نوبنترس دی را می توان در اثز ر هنزری
مکت سورئ ینت هم نند نق شی مجنمهس دی و ...نیزی
جنتجو کرد.
وا گ ن "اقتب س" و "تصرآ" در فرهنزگ معزین بز
فراینده ی "ب دافرینی" ی "ب دنه ری" ی دمی شود که در
رشتۀ ادبی ت ف رسی بنی ر ک ربرد دارد.
در هنر سینم انتخز ب موضوع یز موضزوع تی بزرای
فیلم اد من بع گون گون ادبی و بی ن انه اد طریق عالئزم و
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قرارداده ی موجزود در سزینم بزه نزوعی تصزرآ یز نزو
بنترس دی است (.)Pourshbanan.A et al., 2016
در رشتۀ معم ری دروسی هم نند روانشن سی محی
مبحث معم ری را در ب فت و متن روانشن سزی ب دتو یزد
می کند ت بتواند فض یی من س جهت تعلیم و تربیت در
مراکی و مؤسن ت امودشزی معرفزی نم یزد ( Abed and
.)Juodi, 2016
در رشتۀ مط ع ت برن مه درسی متهوم نوبنترسز دی
در معن ی یک فعل برای اسزتت ده اد ایزده هز و متز هیم
رشتۀ مط ع ت برن مه درسی اد جوامزع غربزی بزه سز یر
مم ک و بهعنوان متهوم مکمل بینا مللی شزدن برن مزه
درسی توس ویلی م پ ین ر ( )Willia Pinarبه ک ر بزرده
شده است (.)Fathi Vajargah, 2020
در ایران بحث نوبنترس دی او ین ب ر توسز کزورش
فتحی واج رگز ه در نشنزتی غیررسزمی بز دانشزجوی ن
دکتری برن مه رییی درسی ب همزین عنزوان در شزهریور
س ل  1397در دانشه ه شهید بهشتی مطرح گردید و در
بهمن س ل  1397ب چ پ مق ه به سزوی مزوج سزوم در
مط ع ز ت برن مززه درسززی ایززران حرکززت بززه فراسززوی
نوفهمگرایزی در جنزتجوی تکثرگرایزی در اقلزیمهز ی
برن مزه درسزی ( )Fathi Vajargah, 2019ایزن منزئله
جنبۀ رسمی به خزود گرفزت و دو سز ل بعزد بز انتشز ر
کت ب "نوبنترس دی در برن مه درسی" این بحث بیشزتر
مطرح گردید .فتحزی واج رگز ه در ایزن اثزر ورود رشزته
مط عزز ت برن مززه درسززی بززه بنززتره ی جدیززد را در
محی ه ی متت وت بررسی کرده و به این نتیجزه رسزید
کزه رشزته مط عز ت برن مزه درسزی بزه حز ش شزرای
تحمیلی ن من س دچ ر اننداد شزده اسزت راه خزروج اد
این اننداد رشته و شرای ح کمه نوعی ب دارایی رشزته
در سردمینه و بنتره ی اقلیمه ی جدید است این نوع
ب دارایی ب استت ده اد طزرح متهزوم مهز جرت رشزتهای
ضرورتِ یز فتن سزردمینهز ی جدیزد بزرای پ سز بزه
دغدغزههز ی برن مزه درسزی را راهحزل عبزور اد اننزداد
رشتهای تعریزف مزیکنزد ( )Fathi Vajargah, 2019اد
نظر فتحی واج رگ ه نظ م امودشی غیررسزمی و امزودش

ضمنی همهزی عرصزه هز یی هنزتند کزه نی دمنزد ورود
ص ح نظران و ک رشن س ن و دانش اموختهز ن مط عز ت
برن مه درسی بدانج ست (.)Fathi Vajargah, 2020
در خصوص ت ریخچۀ برن مه درسی تغییرات اقلزیم در
امودش ع ی من بع چندانی وجزود نزدارد امز ادانج کزه
تغییرات اقلزیم در ارتبز ب بز محزی دینزت اسزت؛ زذا
می توان به پژوهشه ی دیر در خصوص امودش و برن مه
درسی محی دینت اش ره کرد:
سلیم ن پورعمران و دیهران ( Soleimanpour et al.,
 )2016در پژوهشی ب عنوان بررسی مق ینهای نظری ت و
رویکرده ی برن مه درسی دینتمحیطی بزه ایزن نتیجزه
رسید نوع نهرش به من ئل دینتمحیطی امزودشهز ی
متت وتی را سزب مزیشزود در یزک دسزتهبنزدی کلزی
رویکرده ی دینت محیطی به دو دسته اننز نمدارانزه و
محی مدارانه و رویکرده ی برن مزه درسزی در دو دسزتۀ
فنی و سخت و غیرفنی و نرم قزرار مزیگیرنزد و در ایزن
طبقه رویکرده ی امودش دینتمحیطی را میتزوان در
گززروه رویکردهزز ی غیززر تکنیکززی و انعطزز آپززذیر و
انن نگرای برن مه درسی مورد بررسی قرار داد.
در پژوهش دیهری ب عنوان مق ینزه تزیثیر امزودش
من ئل دینت محیطی به شیوۀ نه رۀ متهوم مشز رکتی و
روش رایج بر ی دگیری ی دداری و طبیعتگرایی دانزش
امودان پ یۀ پنجم ابتدایی توس فیضی و دیهران انجز م
ی فت ( )Feyzi et al., 2017به بررسزی و مق ینزۀ تزیثیر
اجززرای ا هززوی نه ز رۀ متهززوم مش ز رکتی و روش رایززج
تدریس بر ی دگیری و ی دداری مت هیم دینت محیطزی و
مییان طبیعتگرایی دانزشامزودان پ یزۀ پزنجم ابتزدایی
صورت گرفت نتز یج بزهدسزتامزده نشز ن داد عملکزرد
ی دگیری و ی دداری دانشامزودانی کزه بز ا هزوی نهز رۀ
متهوم مش رکتی امودش دیدهاند اد گروه دیهر که اد این
روش استت ده نکردهاند بیشزتر و در طبیعزتگرایزی نیزی
ننبت به گروه کنترل نهزرش مثبزتتزری بزه طبیعزت
داشتهاند.
در خصززوص ت ریخچززۀ نوبنترسزز دی در جهزز ن بزز
وجودی که در رشتهه ی مختلف به ک ر گرفته مزیشزود
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من بع چندانی در دسزت نینزت و انچزه وجزود دارد در
ارتب ز ب ب ز گتتم ز نه سززت ( .)Discoursesدر پززژوهش
ح ضر مواردی که به نوعی ب نوبنترس دی مرتب بودهاند
در اینج ذکر میشود:
جزززف ویلیززز می ( )Williams.G, 2012در اثزززر "
نوبنترس دی متنزی و تنزوع معنز یی " بزه بررسزی اثز ر
دب نشن س ن معزروآ مزیپزردادد و مزی نوینزد توانز یی
نوبنترس دی کردن در علوم مختلف دیده میشود و ایزن
توان یی در سبک ه ی ارتب طی مهم هنزتند .وی در ایزن
خصوص اد رشتهه ی مختلف مث ل مزیدنزد م ننزد علزم
تج رت ب محوریت گتتم ن پوی یی در دانش مزدیریت و
ی در حودۀ سالمت و پیشکی گتتم نه ی تخصصزی بز
محوریت بیم ران و ی در علزوم پژوهشزی سی سزتهز ی
تیمین بودجه اد پرو ههز یی اسزت کزه اد پیشزنه دهز ی
خ ص در بنتره ی جدید به دست میاید.
پززر ینززل ( )Linnell et al., 1998شززیوههزز ی
نوبنترس دی را دردمینۀ مط عۀ گتتمز ن حرفزهای (بزرای
مثزز ل مراقبززتهزز ی بهداشززتی مززددک ری اجتمزز عی
رس نه ه ) به کز ر مزیبزرد .وی بز اسزتت ده اد یزک ق ز
نمونهشن سی پیشنه د میکند کزه گتتمز ن حرفزهای بزه
سه شکل انج م میشود :دمینۀ حرفهای یعنی گتتم ن در
مش غل خ ص دمینه بین حرفزهای بزرای مثز ل گتتمز ن
بین افراد مختلف ی نم یندگ ن مش غل مختلزف در محزل
ک ر و گتتم ن حرفهای بهعنزوان مثز ل هنهز میکزه افزراد
حرفهای ب افراد غیرحرفهای مالق ت میکنند و ب انه کز ر
ی صحبت میکنند اد نظر وی متهوم نوبنترس دی در ایزن
رابطه ب تب دل اطالع ت در سه محور درونمتن بینز متنی
و می ن گتت ر صورت میپذیرد.
در اثر دیهری بز عنزوان "بز دنهری نوبنترسز دی در
مط ع ت گتتم ن حرفهای :یک نتیجزهگیزری" سز رنهی
( )Sarangi, 1998نتیجه میگیزرد نوبنترسز دی رابطزۀ
منتقیمی هم ب مشتری ن و هم بز افزراد حرفزهای دارد.
وی در این پژوهش بزه مشزکالت مزرتب بز "گتتمز ن
حرفهای" و "تجدید س خت ر" اشز ره مزیکنزد و سزسس
چ رچوبهز ی تحلیلزی مختلتزی را بزهمنظزور پیهیزری

مجموعه ای اد موضوع ت معزروآ در مط عز ت گتتمز ن
حرفززهای (بززهعنززوان مث ز ل هویززتس ز دی ارتب ط ز ت
رینک پذیری دانش ویژگزی هز ی مراجعز ن تخصزی
منئو یت) مورد بررسی قرار میدهد.
اد مهم ترین افراد مطرح دردمینۀ نوبنترس دی ب سزیل
برشزت ین ( )Basil Bernsteinاسزت کز نون اصزلی توجزه
برنشت ین منئله انتق ل است و اینکزه چهونزه فزرد اصزول
ارتبز ب را فرامززیگیززرد و بززه تتکززر و عمززل در چز رچوب
شرای اجتم عی خ صی مزیپزردادد .مط عزۀ او دردمینزۀ
طبقۀ اجتم عی و قواعد دب نشن سی نمونۀ جز بی اد یزک
تحلیل مننجم در مورد س خت ر و فرایند ب دتو ید طبقز تی
است ( .)Movahedi.R, 2018وی در کت ب "طبقه کزد و
کنترل " به س خت ر پداگو یکی گتتمز نهز مزیپزردادد و
بنتره ی جدید در گتتم نهز را اد طریزق تحلیزل کزده
بررسی مینم ید اد نظر وی تعریف کزد او زین قزدم بزرای
ایج د رواب طبقهای است و معتقد است یک کد واحزدی
بزززرای تشزززخی و تنظزززیم رابطزززه بزززین مزززتنهزز و
درونمتنه ست ()Bernstein, 2003؛ یعنزی در حقیقزت
یک کد هم متون را به هم مرتب میکند و هزم در درون
متون ارتب ب ایج د میکند .وقتی بهعنوان راب بین متون
بک ر میرود ب ید بتواند رواب تخصصزی در یزک دمینزه را
تو ید کند .این رواب هم ن اصول و قوانین اصلی عملکزرد
است که به ن م قوانین تشخیصی و قزوانین تتهیمزی بیز ن
میشود قوانین تشخیصی ش مل قوانین ارتب ب بین متزون
است و قوانین تتهیمی به قزوانین ارتبز طی داخزل متنزی
اشزز ره دارد ( .)Bernstein, 2003در حقیقززت کززدیک
تکنیززک ج ی ز بی اسززت کززه یززک ارتب ز ب دوج نبززهای ب ز
ایدئو و ی دارد .اد نظر برنشزت ین ایزدئو و ی یزک محتزوا
نینت بلکه یک نوع رابطه برای رسیدن به کده اد یکسو
و اد سوی دیهر موضوع ت است هم نطور که در شکل 1
مش هده میشود .اد دیدگ ه برنشت ین طبقزۀ ارتب طز ت اد
دو فیلتر تودیع قدرت و اصول کنترل تشکیل شزده اسزت
که این دو کده را میس دد و این کزده ع مزل بزه وجزود
امدن ایدئو و ِی میشوند و ایزن ایزدئو و ی سزب ایجز د
موضوع ت مختلف خواهند بود.
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شکل  .9نمودار کد و موضوع

گ م دوم استخراج گیارهه ی تعریزف اسزت .تعز ریف
شن س یی کده ی خ ص را تنهیل مزیکنزد یزک سزری
تع ریف اد کد وجود دارد که نم ی نهر تک مل متهزوم کزد
است و در ان یک سری قوانین ب ید رع یت شود (هم نند
قوانین نظم گتتز ری) ایزن تعز ریف بزه انتخز ب تزوا ی
اسززتمرار و معی ره ز ی دانززش اش ز ره دارد ( Bernstein,
.)2003
برنشت ین معتقد است تو ید فرهنهی ن شی اد امودش
وپرورش است و یکی اد مهمترین راههز یی اسزت کزه اد
طریق ان س خت ر طبق تی ب دتو ید میشود .دانشامودی
دارای " فرهنگ واال" است که درجزه بز الیی اد تتکزر را
داشته ب شد (.)Bernstein, 2003
برنشت ین در این اثر اد چند نوع کد سخن بزه میز ن
می اورد که عبز رت انزد اد کزده ی اختص صزی کزده ی
متصل و کده ی محصور.
بهمنظور نوشتن کده ی اختص صی نی د به ب دنوینزی
تع ریف اصلی است ت بدین ترتی بتوان روابز تجربزی
خ صی را شن س یی کرد .ب دنوینی تع ریف سب می شود
دنجیره ع ی مرتب ب معز نی متز هیم و متزون اشزک ر
شززود و ارتب ط ز ت درونمتنززی و ارتب ز ب بززین مت ز هیم
مشخ گردد .کده ی متصل و کده ی محصور نیزی در

چه ر مؤ تۀ جهتگیری ه مک ن تعمیم عملکرد وجزود
دارد که م در اینج وارد جییی ت انه نمیشویم.
ب توجه به مط گتته شده و ویژگی هز ی برن مزه
درسی امودش ع ی جهت ایج د یک بنزتر جدیزد بز
ن م تغییرات اقلزیم اد یزک سزو و نبزود برن مزه درسزی
تغییرات اقلیمی اد سوی دیهر محقق ب بررسزی ایزن
موضوع سعی کرد ت به این سؤال جواب دهزد اد چزه
روشی می توان دانش اقلیم را در بنزتر جدیزد برن مزه
درسی گنج ند؟
روششناسی پژوهش
پززژوهش ح ضززر بززه دنب ز ل تبیززین یززک چ ز رچوب در
نوبنترس دی برن مه درسی تغییرات اقلیم است زذا ایزن
پژوهش اد ح ش نزوع هزدآ کز ربردی و اد نزوع م هیزت
کیتززی اسززت .اد ح ز ش گززرداوری دادهه ز توصززیتی -
تحلیلی اد نزوع اسزن دی اسزت .پزژوهشهز ی توصزیتی
تحلیلی به ان دسته اد پژوهشه یی گتته مزیشزود کزه
هدآ ان توصیف شرای ب پدیدهه ی مورد بررسی است
ذا در این پژوهش ابتدا مق الت و اسن دی که در ارتبز ب
ب موضوع نوبنترس دی در ف صله دمز نی انجز م پزژوهش
س لهز ی  1397غ یزت  1399در دسزترس پژوهشزهر
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بوده است استت ده گردید .روش تحلیل ایزن پزژوهش اد
نوع تحلیل فکزری یز ب دتز بی اسزت کزه در ان محقزق
می کوشد درب رۀ اطالع ت کیتی مربوب به موضوع مزورد
مط عه بر اس س دری فته و بینش خود و بز یزک نهز ه
انتق دی قض وت کنزد ( )Gall, Borg, & Gall, 1996در
ایزززن پزززژوهش بعزززد اد گزززرداوری اسزززن د کلیزززدی
ی دداشتبرداری انج م گرفت در بررسی این اسن د بزرای
اطمین ن اد اینکه پژوهش ه یی کزه در مرحلزه جنزتجو
درست انتخ ب شده بودند چند بز ر بز دبینی گردیزد و اد
می ن پژوهش ه ی مرتب ب "نظریۀ ب دتو ید" برنشزت ین
انتخ ب شد .این بررسی اد دو مرحله تشکیل شد؛ مرحلۀ
اول توصیف عن صر و کده ی رشتههز ی موجزود در امزر
بنترس دی جدید بود و مرحلزۀ دوم بز تلتیزق کزده بز
همدیهر یک چ رچوبی برای نوبنترس دی تغییرات اقلزیم
در برن مه درسی امودش ع ی به دست امد.
یافتهها پژوهش
ی فتهه ی پژوهش اد دو بخش تشکیل شده اسزت :ا زف)
نحوۀ تلتیق تغییرات اقلیم در برن مه درسی امودش ع ی
بهعنوان یک بنتر جدید ب) ظرفیته ی موجود در علم
تغییرات اقلیم برای نوبنترس دی.
ا ف) نحوه تلتیق علم تغییرات اقلیم در بنتر برن مزه
درسی امودش ع ی
برن مه درسی امودش ع ی اد عن صری تشکیل ی فتزه
است که قبالً تو ید شزدهانزد .اد دیزدگ ه ( Lattuca and
 )Stark, 2011عن صر برن مه درسی اد  8بخزش تشزکیل
ی فته است )1 :اهداآ  )2محتوا  )3توا ی  )4فراگیزران
 )5فراینده ی امودشی  )6من بع امودشی  ).7اردیز بی
 )8تعدیل که در بنتری به ن م منطزق دیزده مزی شزود.
هرکدام اد این عن صزر تعز بیر خ صزی در امزودش عز ی
دارند.
بززرای تغییززرات اقلززیم هززم یززک سززری عن صززر و
مؤ تهه ی وجود دارد که اصول علم تغییزرات اقلیمزی را
تشکیل داده است و انه نیزی قزبالً تو یزد شزدهانزد ایزن
عن صری را میتوان در چه ر دسته و دو بعد بی ن نمود.

ا ف ) عن صری که ب عث بزه وجزود امزدن تغییزرات
اقلیم میشوند (.)Crowley, 2000
ب) عن صری کزه بزرای مق بلزه ( )Mitigationبز ان
استت ده میشوند (.)Change, 2014
ج ) عن صری که برای س دگ ری ( )Adaptationب ان
ک ربرد دارند.
د) عن صززری کززه فع یززته ز ی اقلیمززی ( Climate
 )actionsرا نش ن میدهد.
این عن صر در دو بعد جه نی و ملی تعریزف مزیشزوند
برای مث ل تغییرات ب رشی و خشکس ی ا زودگی ابوهزوا
ک هش تو ید من بع خ ک تخری من بع جنهلددایی گزرم
شززدن کززرۀ دمززین بززه ح ز ش افززیایش و تززراکم گ ده ز ی
گلخ نهای ( )Vahidi.A, 2011افیایش مصرآ گوشت قرمزی
و توسززعۀ دامپززروریهزز ( )Zamiri.M, 2015بززهعنززوان
ش خ ه ی مهمی هنتند که میتوان در دو بعد جهز نی و
ملی مطرح کرد .ا بتزه شز خ هز ی دیهزری نیزی در ایزن
خصوص وجود دارد که در داخل این مت هیم قرار گرفتهانزد
و دیرمجموعۀ ان محنوب میشوند.
او ین گ م در نوبنترسز دی شن سز یی عن صزر مهزم
علومی است که برای نوبنترس دی در نظر گرفتزه شزده
است و همچنین مشخ کردن علمزی کزه بنزتر علزم
دیهر قرار خواهد گرفت بزرای رسزیدن بزه کزده ی هزر
رشته طبق دیدگ ه برنشت ین ب یزد هرکزدام اد عن صزر را
تعریف کنیم برای نوبنترس دی برن مزه درسزی تغییزرات
اقلیم در امودش ع ی تع ریتی مزورد نیز د اسزت کزه در
شکل  2اورده شده است.
در اینج م ب سه گروه تعریزف روبزهرو هنزتیم کزه
ب عث شن س یی کده ی تغییرات اقلزیم در بنزتر برن مزه
درسی امودشی ع ی می شوند .برنشت ین در بی ن کزده
انه را به سه دسته عمده اختص صی گنترده و محزدود
تقنیمبندی کرده است.
در این پژوهش کده ی تخصصی بزه ان دسزته اد
عن صر و تعز ریتی مزی گوینزد کزه در درون دو رشزته
برن مززه درسززی و تغییززرات اقلززیم قززرار دارد و نک ز ت
کلیدی تشکیل دهندۀ این دو علم را تشکیل می دهد و
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کده ی گنترده و محدود را ب توجه به دو مقو زۀ ان
یعنی مک ن و جهت گیری به کز ر مزی بزریم و در ایزن
پژوهش ب ن م دیهری می خزوانیم و بزه انهز کزده ی
عمومی می گوییم و ان را این گونه تعریف می کنیم که
کزززده ی عمزززومی بنزززتری هنزززتند کزززه نتیجزززۀ
نوبنترس دی علوم و رشته هز ی مختلزف در ان بیز ن
اجرا ی به ک ر گرفته مزی شزوند .سز خت ر انهز برن مزۀ
ح صل اد نوبنترس دی را تحت تیثیر خود قرار می دهد
و خود به دو دسته تقنیم می شزود :کزده ی عمزومی
درونی و کده ی عمومی بیرونی.

در این پژوهش کده ی عمومی درونزی بزه متغیرهز یی
برمیگردد که در درون امزودش عز ی قزرار دارنزد هم ننزد
جننیت تعداد دانشجو مق طع تحصیلی هرم هیئتعلمزی
و ...که این کزده مزیتواننزد در ورود بزه برن مزه درسزی و
ترکی ب کده ی برن مه درسی تیثیرگذار ب شند .ایزن کزده
در طراحی اجرا و اردشی بی برن مه درسی دخ ت میکنند و
در بخش طراحی برن مزه درسزی بزه ایزن سزؤاالت جزواب
میدهند که برن مه درسی ح صل اد نوبنترس دی برای چزه
کن نی در کدام مقطعی و ب چه شرایطی طراحی و کج بزه
اجرا درمیاید (.)What, how, which
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به عنوان مثز ل برن مزه درسزی تغییزرات اقلزیم
بززرای دانشززجوی ن شز غل بززه تحصززیل در مقز طع
تحصیلی ک رشن سی دانشه ه هز و مراکزی امزودش
ع ی ایران .
کده ی عمومی بیرونی به متغیره یی کزه در ارتبز ب
امودش ع ی ی ج معه هنتند اشز ره دارد نیز د ج معزه
صنعت و ...اد این دسته اد کده میتواند ب شد.

انچه در نوبنترس دی ب ید در نظر گرفته شود این اسزت
که کدام علم بنتر علزم دیهزر خواهزد شزد .در ایزن مق زه
برن مه درسی بنتر تغییرات اقلیم در نظر گرفته شده اسزت
ذا ابتدا ب ید کده ی برن مه درسزی تعریزف شزود و سزسس
کده ی رشته دوم یعنزی تغییزرات اقلزیم و انهز ه امزودش
ع ی که کده ی عمومی هنتند مشخ شود .پس ب ایزن
توصیف شکل  2به شکل  3تغییر پیدا میکند.
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بهمنظور شن س یی کده ی مزورد نیز د در نوبنترسز دی
برن مه درسی امودش ع ی تغییرات اقلزیم ب یزد دو فیلتزر را
در نظر گرفت .برنشت ین در شکل  1تشکیل کد را اد طریزق
دو بخش اصول کنترل و انتق ل قزدرت مشزخ مزیکنزد
تت وت ک ر م ب ک ر برنشت ین در ایزن اسزت کزه برنشزت ین
دردمین زۀ گتتم ز ن و نوبنترس ز دی در ان و ارتب ز ب طبق زۀ
اجتم عی بحزث کزرده اسزت درحز یکزه مز در خصزوص
نوبنترس دی برن مه درسی امودش ع ی در تغییزرات اقلزیم
ک ر میکنیم م قبل اد رسیدن به کده ی حقیقی و تلتیزق
انه ب ید اد دو فیلتر عبور کنیم مهمترین اصول کنترل کزه
میتوان در ارتب ب ب بنتر جدید برن مه درسی بز محوریزت
تغییرات اقلیم در نظر گرفته شود اصول کنتر زی اسزت کزه
در تززدوین برن مززههزز ی درسززی امززودش عزز ی در ایززران
میتوانند تیثیرگذار ب شند هم نند اد:
 .1همنززو بززودن ب ز تصززمیم ت شززورای ع ز ی انقززالب
فرهنهی
 .2رع یت حدود ق نون اس سی جمهوری اسالمی
 .3همنززو بززودن بزز ب ورهزز ی اسززالمی اردشهزز و
ایدئو و یه ی اعتق دی و ارم نه ی کشور
 .4سی ست گذاری امودش عز ی کشزور و شزرایطی کزه
دانشه هه دارند

همیم ن ب گذر کزده اد فیلتزر اصزول کنتر زی وارد
فیلتر بعدی یعنی فیلتر انتقز ل قزدرت نیزی مزیشزوند و
تحت تیثیر ان قرار میگیرنزد مهزمتزرین قزوانین تحزت
تیثیر قدرت در برن مه درسی عب رتاند اد:
 .1نتوذ ص حب ن قدرت
 .2قدرتی که ن شی اد برن مه درسزی پنهز ن و برن مزه
درسی دیردمینی در کشور به وجود امده است
 .3متخصص ن برن مهرییی درسی
 .4دیدگ ه روانشن سی
اصول کنتزرل و نتزوذ قزدرت در طراحزی نهز یی
کده ی برن مه درسی تغییرات اقلیم دخ ت می کنند
و وقتززی کززده ی مززورد نظززر اد فیلتززر اول و دوم رد
شدند وجود و ی عدم وجود انه را در برن مزه جدیزد
ممکن می نم ینزد و در طراحزی کزده ی اختص صزی
تیثیرگذار می شوند .
بعد اد اعم ل این دو فیلتر بزه یزک سزری کزده یی
دست پیدا می کنزیم کزه ایزدئو و ی مز را در خصزوص
کززده ی موجززود در هززر دو رشززته اشززک ر مززیکنززد و
می توانیم ب دتو ید موضوع ت مربوب به تغییرات اقلیم در
برن مه درسی امودش ع ی را در بنتر جدید اغ د نم ییم
شکل .4

شکل  .0تصویر اولیۀ کدها استخراجی

در نوبنترس دی برنشت ین به قوانین نظزم گتتز ری
انتخ ز ب تززوا ی اجززرا و معی ره ز ی دانززش اش ز ره دارد.

برنشت ین پیشنه د میکنزد کزه نقز ب قزوت قز ببنزدی
میتواند در عن صر گتتم ن امودشی متت وت ب شد .مز در

تغییرات اقلیم :بستر نو در برنامه درسی آموزش عالی 04 /

برن مه درسی نظم را در س دم ندهی بررسزی مزیکنزیم.
س دم ن برن مه درسی به شیوهای گتته میشود که در ان
عن صر تشکیلدهندۀ برن مزه درسزی بزه نظز م امودشزی
ارتب ب پیدا میکند و توا ی میی بنزد و شز مل اسزتمرار
توا ی وسعت تع دل است (.)Maleki.H., 2016
بعد اد شن س یی کده مرحلۀ برقزراری ارتبز ب بزین
این کده ست .کده ی به دست امزده اد دو فیلتزر اصزول
کنتر ی و انتق ل قدرت ب ینتی در نقز طی بز هم تالقزی
ی بند ت صورت یک واحد کل تبدیل شوند تز بتواننزد در
می ز ن ایززن دو موضززوع پیونززد منطقززی ایج ز د نم ینززد؛
بهعب رتدیهر ب ید تلتیق و سز دم ندهزی شزوند .تلتیزق
مورد بررسی در اینج ب روش ه ی تلتیق برن مزه درسزی
متت وت است .در این نزوع تلتیزق ابتزدا کزده ی برن مزه
درسی که بهعنوان بنتر انتخ ب شده را ب رع یزت تزوا ی
انتخ ب می کنیم .ادانج که برن مه درسزی امزودش عز ی
بنتر انتخ ب شده است؛ و بز توجزه بزه دیزدگ ه فتحزی
واج رگ ز ه ( )Fathi Vajargah, 2018علززم جدیززد کززه
میخواهد بنترس دی شود قوانین و مقزررات علزم بنزتر
کد تخصصی برن مه درسی
کد تخصصی تغییرات اقلیم
کد عمومی درونی امودش ع ی
کد تخصصی هدآ اد کده ی برن مزه درسزی در سزه
حیطه شن ختی ع طتی و روانی حرکتی در ارتب ب ب کد
کد تخصصی برن مه درسی
کد تخصصی تغییرات اقلیم
کد عمومی بیرونی امودش ع ی
اهداآ تعیینشده میتواند اد طریق مط عزه عنز وین
مختلف محقق شود ( )Fathi Vajargah, 2014ذا یکزی
اد محتواه ی رسیدن به اهداآ تعیینشزده در خصزوص
(افیایش گلخ نهای ) در کزد قبلزی اسزتت ده اد محتزوای
ک هش است که اد طریق کد عمزومی بیرونزی و بررسزی

شده را به خود میگیرد زذا علزم ورودی اد اصزول علزم
بنترس دی شده تبعیت میکند .ادانج که برن مزه درسزی
در امودش ع ی یکی اد عن صری است که ب یز دگیری و
ی ددهی سروک ر دارد و یکی اد عن صر امودش ع ی است
که در شکلدهی ی دگیری بزهعنزوان مهزمتزرین فراینزد
امودش ع ی دخ زت منزتقیم دارد ( Fathi Vajargah,
 )2014زذا علززم تغییززرات اقلززیم ب یززد شززکل و شززم یل
کده ی برن مه درسی را به خود بهیرد و طبزق  8عنصزر
دیدگ ه است رک و التوک ( )Lattuca and Stark, 2011ب
انه ترکی شود .پس برای نی دسنجی طراحزی اجزرا و
اردشی بی برن مه درسی تغییرات اقلیم برای نظ م امودش
ع ی ایران ترکی کده ی تغییرات اقلیم و امودش ع ی
ب کده ی برن مزه درسزی امزری ضزروری مزی نم یزد تز
بدین وسیله دانزش تغییزرات اقلزیم را اد طریزق ایزن دو
سری کد ب دتو ید و ق بل ی دگیری نمود .بهعنزوان مثز ل
یکی اد کده ی برن مه درسزی را در تغییزرات اقلزیم وارد
میکنیم.

هدآ
افیایش گ ده ی گلخ نهای
مقطع تحصیلی دانشجوی ن
اقلیم مثالً نقش دانشجوی ن در مق بله ب افیایش گ دهز ی
گلخ نهای چه میتواند ب شد؟ و ی در مث ل دیهر:
محتوا
ک هش ()Mitigation
ق بلیت اجرایی در دانشه ه
برن مهه ی درسی دانشه هه ی دیهر و شن س یی ق بلیتزت
اجرای ان در برن مه درسی امودش ع ی کشورم ن مینر
میشود.
برن مه درسی ح صل اد نوبنترسز دی ب یزد بتوانزد در
رسیدن به هدآ مق بله ب افیایش گ دهز ی گلخ نزهای اد
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ح ش شزن ختی (دادن اطالعز ت و اگز هیهز ی الدم) اد
ح ش ع طتی (عالقهمندی به مشز رکت در فع یزتهز ی
حت ظت اد دمین) و اد ح ش روانی حرکتی (فع یتهز ی
اقلیمی  )Climate Actionبرای دانشجوی ن رشزتههز ی

مختلف ک رشن سی راههز ی حت ظزت اد دمزین را اشزک ر
سز دد .شززکل  5ایززن ارتبز ب را بززه اختصز ر بززه تصززویر
میکشد.

شکل  .4ورود کدها اقلیمی و آموزش عالی در برنامه درسی

همز نطززور ک زه گتتززه شززد و در شززکل  5مش ز هده
می شود هرکدام اد این علوم دارای کده یی هنزتند کزه
قبالً تو ید شدهاند .کزده ی اقلزیم مزیتوانزد مهزمتزرین
عن صر رشته را تشکیل دهنزد و کزده ی امزودش عز ی
کززده ی عمززومی هنززتند کززه در رشززتهه ز ی مختلززف
تیثیرگذارند .هر کد جدید کزه تو یزد مزیشزود هم ننزد
ک رکرد مغی در ارتب ب ب کده ی قبلزی اسزت .اگزر یزک
جعبهای را تصور کنیم این جعبه به قنمته ی مختلتی
تقنیم بندی شده است که هر قنمت دربرگیرندۀ عن صر
خ صی ی بهعب رتدیهر کده ی خ صی اسزت وقتزی کزد
جدیدی وارد میشود در ج یه ه تخصصی خود در جعبزه
مینشیند و ب کده ی قبلی هم نند حلقهه ی یک دنجیر
مرتب میشود در اصول و قوانین تدریس ( Maleki.H.,

 )2016به ان ی دگیری معنی دار می گوید یعنزی سز خت
شن ختی درستی تشکیل ی فته است مز در اینجز بزه ان
ارتب ب معنی دار می گوییم به عب رت دیهر مزی تزوان ان را
ارتب ب شن ختی معنی داری بی ن کرد؛ یعنی بزین عنصزر
جدید و عن صر قبلی ایج د ارتب ب میشود و هر رشزته اد
عن صر کوچکی تشکیل شده است .ارتب ب این عن صزر بز
همدیهر در درون کده و ارتب ب کده ب همدیهر تبدیل
به دنجیر می شود ت یک بنتر جدید برای یزک علزم بزه
وجود اورد هم نطور که در شکل  5مشز هده مزی شزود
کده ی ملی و کده ی جه نی تغییرات اقلزیم بزه همزراه
کززده ی عمززومی بیرونززی و درونززی در درون کززده ی
اختص صی برن مه درسی تلتیق میشوند تز بتواننزد علزم
جدید برن مه درسی تغییزرات اقلزیم را تو یزد نم ینزد در
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این مرحله ب دتو ید عن صر علمی تغییرات اقلیم در بنتر
عن صر برن مه درسی دیده می شود؛ یعنی تکتک عن صزر
اقلیم را میتوان در ق عن صزر برن مزه درسزی تعریزف
کرد .بعد اد تلتیق تمز م کزده انهز را اد منظزر منطزق
برن مه درسی گذراند و درنه یت به واسزطۀ نوبنترسز دی
میتوان بنتر جدید برن مه درسزی تغییزرات اقلزیم را در
ق یزک برن مزه درسزی دانشزه هی بزرای اگز هسز دی
دانشززجوی ن افززیایش دانززش فع یززته ز ی دانشززجوی
حت ظت دمین فراهم اورد.
ب ) ظرفیت تغییرات اقلیم بهعنوان یک بنتر جدید
وقتی س خت ر رشته مط ع ت برن مه درسی را بررسزی
میکنیم به وجزود شزب هتهز ی بزین مط عز ت برن مزه
درسی و تغییرات اقلیم میرسیم که در ذیل اورده شزده
است.
الف) تحوالت سیاسی

ب مرور ت ری مط ع ت برن مه درسی متوجه می شزویم
که جنبه سی سی برن مه درسزی جزی الینتزک ایزن رشزته
بوده است به عنوان مث ل نه ه به ستمدیدگ ن و ی توجه به
فرهنگ سکوت پز ئلو فزرره ( )Pauolo Freireب دتو یزد و
متهوم قدرت و برن مه درسی پنه ن م یکل اپل ( Michael
 )W. Appleنقش پداگو ی انتق دی هنری یرو ( Henry
 )A Girouxمدرسزه ددایزی ایزوان ایلزی ()Ivan Illich
نظریزه مق ومزت پز وول ویلزیس ( )Paul Willisدیزدگ ه
فمینینتی نل نودینهی ( )Nel Noddingsو بنی ری دیهزر
اد متتکران برن مه درسی را در بنتر سی سی مورد بررسی
قرار دادهاند و به این نکته اش ره داشتهاند که برن مه درسی
میتواند در دست ن مردان و دنز ن سی سزی بزرای اعمز ل
دور قدرت بی ن افک ر ایج د سلطه و به سزکوت کشز ندن
دانش امودان دانشجوی ن و درنه یت ج معه ب شد.
تغییرات اقلیم نیی هم نند مط ع ت برن مه درسی تحت
تیثیر مب حث سی سی ی فع یزت احزیاب سی سزی بزوده و
هنت .ب نه ه به جبههگیری سران کشوره ی مختلزف در
رع یززت بخشززن مههزز ی جهزز نی کززه همززه بززر اسزز س
سی سته ی ح کم بر کشزور خزود بزوده اسزت و بررسزی
انتخ بزز ت کشززوره ی مختلززف اهمیززت جنبززه سی سززی

تغییرات اقلیمی اشک ر میشود .بهعنزوان مثز ل در او زین
من ظرۀ انتخ بز تی سز ل  2020ری سزت جمهزوری ای زت
متحده بین دو حیب دموکراته و جمهوری خواهز ن بزه
نم یندگی دون د ترامپ ( )Donald Trumpو جزو ب یزدن
( )Joe Bidenیکی اد مب حثی که بحث شد تغییرات اقلیم
و برن مهه ی اینده هر دو ک ندیدا در قب ل ان بود ی شز هد
مث ل دیهر در انتخ ب ت پ ر م ن اروپ بردیزل و ...تغییزرات
اقلیم همیشه ج یه هی ویژهای داشته است.
ب) تحوالت اقتصاد و دنیا کار

ح کمیت نئو یبرال ثمرۀ نه ه اقتص دی به برن مهه ی
درسی است .برن مه درسی ح کم بر کشوره تحت تزیثیر
برن مززههزز ی اقتصزز دی کشوره سززت .در نظزز مهزز ی
سرم یهداری و نئو یبرال برن مه درسی بهعنوان وسیلهای
برای سود و دستی بی به ب داره ی بیرگ جه نی و کنز
درامده ی فراوان به کز ر مزیرود .در حقیقزت هزدآ اد
برن مه درسی نئو یبرال تربیت نخبه نی است که بتواننزد
ب دارهز ی تجز ری بیرگزی را تنزخیر نم ینزد .اد دیززدگ ه
افرادی هم نند هنری یرو این نه ه به برن مزه درسزی بز
م هیت اصلی ان که توسعۀ دانش است ف صله دارد.
تغییرات اقلیم هم بر اقتص د تیثیرگذار هنزت هزم و
اد شرای اقتص دی تیثیرپذیر اسزت .کشز وردی صزنعت
گردشهری انر ی حمل ونقزل صزنعت دغز لسزنگ و...
همزه متززیثر اد تغییزرات اقلززیم اسزت .متکزی بزودن بززه
سوخته ی فنیلی بهعنوان اصلیتزرین درامزد اکثریزت
اعض ی اوپک بر تصمیمگیری هز ی جهز نی در خصزوص
تغییرات اقلیم اثر میگذارد .توجه و اهمیت کشزوره بزه
درامد ملی خود خیلی وقت هز سزب چشزم پوشزی بزه
قوانین بینا مللی و ی عدم دستی بی به نت یج ق بزلتوجزه
در پ ی ن اجالس جه نی میشود .بهعنوان مثز ل رسزیدن
به نت یج ق بل توجه در اجزالس کزوپ ( )COPیز خزروج
ترامپ اد مع هده اقلیمی پ ریس (.)Accord de Paris
ج) تأثیر اجتماعی

اهززداآ برن مززه درسززی در حقیقززت مززنعکسکننززدۀ
اهداآ عمومی و ارم نی ج معزه اسزت .ج معزه اد نتز یج
برن مزززههززز ی درسزززی اد دانزززش نهزززرش و رفتززز ر
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ف رغ ا تحصیالن نظ م امودشی سود می بزرد .در حقیقزت
برن مه درسی بهعنزوان ابزیاری اسزت کزه بزهواسزطۀ ان
میتوان برای رفع مشکالت اجتم عی اقدام کرد.
تغییرات اقلیم نیی بر دندگی اجتم عی افراد تیثیرگذار
است .سیل تندب د تورن دو خشکسز ی کمزی بز رش
طوالنی شدن فصله و ...همه و همه اد اثزرات تغییزرات
اقلیم اسزت کزه منزتقیم ً دنزدگی اجتمز عی شزهری و
روست ی کشور را تهدید میکند .سیل اققال در فروردین
 1398دندگی مردم را برای مدتدمز ن طزوالنی مختزل
کرد .ب رش کم و استت دۀ بیرویه اد ابه ی دیردمینزی و
درنتیجه نشنزت دمزین در منز طق مختلتزی اد شزهره
ادجمله تهران اصته ن و ...نمونه ای اد این تهدیده سزت
که اجتم ع ت انن نی را تحت شع ع خود قرار داده است.
د) تحوالت تکنولوژ

اتت ق ت مختلف قرن  21و ظهور تکنو و ی تحزوالتی
را در علوم مختلزف بزه وجزود اورده و رشزته مط عز ت
برن مه درسی نیی اد این تحوالت بینصی نم نزده اسزت.
استت ده اد ابیاره و سینتم ه ی امودش انالین و برخ
استت ده اد ی رانش ابری برای برقراری ارتب ب علمی بزین
فراگیران بهکز رگیری ایپزد؛ ز تز ب؛ سینزتم هز ی
دیجیت ی استت ده اد دیت ه ی ارتب طی و ...نمونه هز ی اد
بزهکز رگیری تکنو ززو ِی در برن مززه درسززی بززوده اسززت.
بززهعنززوان مث ز ل گنززترش ویززروس کرون ز و رویاوری
امودش کشوره ی مختلف به فض ی مجز دی اسزتت ده اد
اخرین ی فته ه محتوای دیجیت ی در برگیاری کالس هز
به سمت امودش انالین و برخ بوده است.
تحززوالت تکنو ززو ی همزز نطززور کززه در امززودش
تیثیرگذار بوده در تغییرات اقلیم نیی اثزر گذاشزته اسزت.
شن س یی طوف ن ه پیش بینی ب رش هز سزیل ا زودگی
هوا و غلظت دیاکنید کربن تو یزدی و ...بز اسزتت ده اد
اخرین فن وریه ی رود در جهت مق بله یز سز دگ ری بز
این پدیدهه بوده است.
همه م ب این تحوالت و تش به ت اعتراض ت اقلیمزی
جوان ن و نوجوان ن در کشوره ی مختلف گرم شدن کره
دمین در طول س ل و محنوس بودن ان توسز مزردم

نی د به افیایش دانش اقلیمی در جهت مق بله ی س دگ ری
و فع یت اقلیمی همه و همه دمینزهسز د ورود بزه بنزتر
جدید برای ی دگیری بهتزر و ب دتو یزد دانزش اقلزیم بزه
شکل بهتری است و ان بنتر ج یی نینت جی مط عز ت
برن مه درسی.
بحث و نتیجهگیر
متهوم نوبنترس دی به معنز ی تکثرگرایزی سزب ورود
برن مه درسی به بنتره ی علوم مختلف و ا بته بنتره ی
گون گون می شود .دیدگ ه نوبنترس دی به معن ی ورود به
علوم مختلف توس ایزو شزواالرد ()Yves Chevallard
ب سیل برنشزت ین ( )Basil Bernsteinو پز ول داو ینزگ
( )Paul Dowlingو دی زدگ ه پیونززد برن مززه درس زی ب ز
بنتره ی مختلف ی دینت بوم ه ی جدید توس کزورش
فتحی واج رگ ه مطرح شده اسزت .محققز ن مزذکور بزه
ترتی نظریه ج بج یی اندیشه امودشزی روش فع یزت
اجتم عی و تکثرگرایی بنتره ی برن مه درسزی را مطزرح
کرده اند دیدگ ه نوبنترس دی در مط ع ت برن مزه درسزی
جنبشززی ایرانززی و منزز دی اسززتقرار برن مززه درسززی در
بنتره ی متکثر اقتص دی فرهنهی صنعتی کشز وردی
و ا بته دینت محیطزی اسزت .ایزن وا ه در معنز ی یزک
جنبش در مط ع ت برن مه درسی توس فتحی واج رگز ه
بک ر گرفتزه شزد ( )Fathi Vajargah, 2018, 2020ایزن
مق ه کزه بز ا هز م گزرفتن اد دو دیزدگ ه نوبنترسز دی
ب سیل برنشزت ین و پیونزد برن مزه درسزی بز بنزتره ی
مختلف ی دینت بوم ه ی جدید کورش فتحزی واج رگز ه
نوشته شده است تالش کرد ب توسل به این دیزدگ ههز
نوبنترس دی برن مه درسزی دردانزش تغییزرات اقلزیم را
بی ن کند .دانش تغییرات اقلیم یکی اد علوم جدید اسزت
و به علت افزیایش فع یزتهز ی اننز نی بعزد اد انقزالب
صنعتی در تو ید گ ده ی گلخ نهای مطزرح شزده اسزت.
عدم اشزن یی اننز ن هز اد فع یزت هز ی خزود در قبز ل
حت ظت اد دمین نه ه سودجوی نه کشوره در استت ده اد
سوخته ی فنیلی منجزر بزه افزیایش دمز ی دمزین و
ایج ز د تغییززرات اقلیمززی شززده اسززت .ززذا اگ ز هس ز دی
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دانشجوی ن رشتهه ی مختلف اد این دانش امری ضروری
مینم ید .در این مق ه بعزد اد اسزتخراج کزده ی دانزش
اقلیم و کده ی امودش ع ی و ترکی انهز بز همزدیهر
یک سری کده ی تخصصی به وجود امزد ایزن کزده ی
تخصصی در ترکی ب کده ی برن مه درسزی یزک بنزتر
جدیدی معرفی کرد ت دانشجوی ن بتوانند دانش اقلیم را
بهواسطۀ کزده ی برن مزه درسزی بی مودنزد .در حقیقزت
نوبنترس دی در تغییرات اقلیم بنتری را فراهم اورد کزه
دو علززم تغییززرات اقلززیم و برن مززه درسززی ب ز همززدیهر
درامیختند ت عن صر اصزلی دانزش اقلزیم شز مل :علزل
س دش ک هش و فع یت ه ی اقلیمزی بز کمزک عن صزر
دانززش برن مززه درسززی شزز مل هززدآ محتززوا تززوا ی
ی دگیرندگ ن فراینزد منز بع اردشزی بی و منطزق یزک
دسته ه جدید برای امودش خلق نم یند ت بتواننزد ایزن
علززم را ق بززل ی ز دگیری در کززالسه ز ی درسززی بززرای
دانشجوی ن نم ید .ادانج کزه در خصزوص موضزوع مزورد
پژوهش ت به امرود پژوهشی انج م نشده است ورود بزه
این بحث دره ی بیرگی را مق بل دانشجوی ن میگش ید و
کمک میکند اد طریق نوبنترسز دی تغییزرات اقلزیم در
برن مه درسی امودش ع ی به سمت رسیدن بزه تتکزری
واال که برنشت ین میگوید حرکت کننزد تز اوالً دانشزجو
بتواند در خصوص تغییرات اقلیم و دانش و اگز هیهز ی
کن نم ید و در مرحله بعد برای حت ظت اد دمین اقدام
نم ید .نوبنترس دی برن مه درسی اقلیمی سب مزیشزود
دانشززجوی ن کززه شز غالن اینززدۀ کشززور در بخززشهز ی
صنعتی اقتص دی سی سزی و امودشزی هنزتند بتواننزد
انچه را که در دانشه هه اموختهانزد در محزی کز ری و
دندگی شخصی بک ر گیرند.
مب رده ب تغییر اقلیم و اث ر ان اهتم م همۀ کشزوره
را می طلبزد و نی دمنزد تزدوین چز رچوب هز ی حقزوقی
ج معتر و جه نی است ذا الدم است ایزن علزم در یزک
بنتر جدید به ن م برن مه درسی امودش تغییزرات اقلزیم
در سطح امودش ع ی معرفی شود ت کالسه ی درسزی
پ یه گزذار تتکزر واال در خصزوص حت ظزت اد حیز ت در
دمین گردد.
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