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 چکيده 
  پرورش   زیست،  محيط  به  آگاه  شهروندان  مسئول،  فراگيراني  تربيت  در   سبز،  شيمي  اهداف  اساس  بر  آموزش

  آن   از  حفاظت  راههای  و  زیست   محيط  زمينه  در  پژوهش  و  مطالعه  برای  آنها  در  انگيزه  ایجاد  و  تشویق  خالقيت،

  دانشجویان   تحقيق  این  آماری  جامعه.  شود  مي  محسوب  توسعه  به  رسيدن  عوامل  ترین  شاخص  از  یکي  عنوانبه  و

  استنباطي   آزمون  و(  درصد  و  فراواني)  توصيفي  آمار  از  استفاده  باهای حاصل  داد  کهبودند    یزد  فرهنگيان  دانشگاه

  ارتباط   برای  داد  نشان  نتایج.  گرفت  قرار  تحليل  و  تجزیه  مورد  SPSS  و  Excel  افزار  نرم  ،(پيرسون  همبستگي)

  فرهنگيان   دانشگاه  دانشجومعلمان  برای   مناسبي  بستر  است  بهتر  سبز  شيمي   فناوری  کاربرد  و  آموزش  بين

 شيمي  که  مهمي  نقش  به  توجه  با.  دهد  افزایش  پرورش  و  آموزش  با  را  سبز  شيمي  آموزش  ارتباط  تا  شود  فراهم

  مدارس   در  سبز  شيمي  آموزش  از  استفاده  راهبردی  و  مناسب  ریزی  برنامه  با  باید بتوان  دارد  بشر  زندگي  در  سبز

  و   مهارت  نگرش،  تا  است  آنهدف مقاله  .  شود  انجام  یبهتر  کيفيت   با  یاددهي  و  یادگيری  تا  کرد  مدیریترا  

  افزایش  باعث  آموزش در سبز شيمي  کاربرد از استفاده  که سازد  فراهم مدارس و  دانشگاه در را جدیدی  دانش

 . بود  خواهد  بشر  برای  تر  ایمن  و  تر  سالم  زیست  محيط  و  زندگي  کيفيت

.زیست  محيط  فرهنگيان،  دانشگاه  شيمي،  آموزش  سبز،  شيمي :هاواژهکليد
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 مقدمه 

  متناسب  که  جدید  هایروش  از  استفاده  با  جدید  محصوالت  توليد  و  ساخت  یعني  سبز  شيمي

  تمدن  پيشرفت  در  شيمي  اینکه  با .  باشد  پایدار  جامعه  و   اقتصاد   زیست،  محيط  یگانه  سه  اهداف  با

  کودها  ها،رنگ  دارویي،  مواد  جمله  از  شيميایي   هایفراورده  از  وسيعي  طيف  و  دارد  بنيادی  نقش   آدمي

 محيط  و   آدمي  سالمت  به  نيز  چشمگيری  هایآسيب  اما .  دهدمي  پوشش  را  مواد سایر  و   غذایي  مواد  و

 زا آسيب  عوامل  کاهش   به  منجر  سبز  شيمي  از  استفاده   امروزه  دليل  همين  به.  کندمي  وارد  زیست

  پایدار،   توسعه  و   سبز  شيمي.  نمایدمي  تميزتر  و  تروربهره  تر،ایمن  را  زمين  کره   سبز  شيمي .  شودمي

  کشف پي  در و  اجتماعي اقتصادی، منابع ميان توازن یعني  پایدار توسعه زیرا. یکدیگرند ملزوم و الزم

  افزایش   باعث  که   شيميایي   هایفرآیند   طراحي.  است  زیست  محيط  و   جامعه   اقتصاد،   منظر  از  علم 

 اصول (.  1393  فر،فردوس)  است  سبز   شيمي  کار  اساس  زیست  محيط  آلودگي  کاهش  و  انسان  سالمتي

  با  طورکليهب  سبز  شيمي  از  استفاده.  باشدمي  نوین  هایشيوه  از  متنوع   ایمجموعه  «سبز  شيمي»

  دو  این.  رساندمي  حداقل  به  را  محيطي  زیست  منفي  اثرات  و   پيامدها  نيز  و  است  همراه  مخارج  کاستن

  آینده   راه  و  شيمي  علم  وجدان  سبز  شيمي.  نمایدمي  ایجاد  هاشرکت  برای  بيشتری  پذیری  رقابت  عامل

  مفاهيم   تمام   تواند مي  که   است  شيمي  دروس  کننده   اصالح  و   کننده  تکميل  سبز  شيمي  واقع   در.  است

  دهد  پوشش   را...  و   هاواکنش  سرعت  آنتالپي،   بازها،   و  اسيدها   استوکيومتری،  جمله  از  شيمي  اساسي

 آموزش   صنعت،  هایحوزه  در  را  فراواني   هایچالش  سبز،  شيمي  هایفناوری(.  2009  دیگران،  و  کر)

  زیادی  شمار   حال،   درعين.  است  نهاده   شيمي   علوم  و  مهندسي  اندرکاران  دست   روی  پيش   ، تحقيقات  و

  اقتصاد   اصالح  جدید،   هایروش  کارگيریهب  و   کشف  چون  هایي زمينه  در  نوظهور  هایفرصت  از

  امروزه.  است  آمده   بوجود  علوم  از  بخش  این  از  کارآمدتر  تصویری  تقویت  و   شيميایي   فرآیندهای

  این.  باشندمي  مطرح  الملليبين  سطح  در  گشاراه  نگرشي  عنوانهب  سبز  شيمي   بر  مبتني  هایفناوری

  باعث  که  شودمي  گفته  شيميایي  فرآیندهای   و  محصوالت  طراحي  به   شيمي  علم   در   جدید   نگرش

  هافناوری  از  مجموعه  این.  گردند  زیست  محيط  برای  مضر  مواد  توليد  یا  و   استفاده  حذف   یا   و   کاهش

  های ازحالل  استفاده  و  انتخاب  توسعه،   جایگزین،  هایخوراک  از  استفاده   در  را  جدیدی  مسيرهای

  توليد   ها،واکنش  پذیریگزینش  اصالح  مواد،  سنتز  جدید  مسيرهای  یافتن  زیست،  محيط  برای  غيرمضر

  شيميایي   هایفناوری.  نمایندمي  مطرح  آن  مانند  و  سمي  مواد  کارگيریهب  از  پرهيز  کمتر،  ضایعاتي   مواد

  نظر  از  و   بوده   غيرمضر  محيطي   زیست   نظر  از  که   است  فرآیندهایي   و   محصوالت  توسعه  واقع   در  سبز

  (690. ص  ،2002 آناستاس،) باشند  پذیر توجيه اقتصادی

 فنآوری   و  شيمي  چون. نمایندمي  استفاده  فنآوری  این  از  رشد  درحال  و  پيشرفته  کشورهای

  خود  سهم   نيز  و   شوند   پذیرتر  رقابت  جهاني  اقتصاد   در  توانست  خواهند  و   باشند مي  بهتر  و  ترارزان  سبز
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  سموم  و   ها آلودگي   شدن  پراکنده زیرا.  است  المللي بين  موضوعي  سبز  شيمي.  دهند  افزایش   بازار  در  را

  که   است  دالیلي   از  یکي  آلودگي  نکردن  ایجاد  ،دانشمندان  اظهارات  بر بنا.  دارد  جهاني   پيامدهای 

  چنين  توانایي   عدم   دیگر   دليل   و   باشند مي  سبز  شيمي   از  استفاده  دنبال   به   رشد   حال   در  کشورهای

  کلي  بطور سبز شيمي  از استفاده. است پتروشيمي مواد  گزاف بهای روزافزون پرداخت در  کشورهایي

  جزئي  شيمي  پسماندهای   بردن  بين   از  مخارج  کلي   حذف  یا  کاهش   که  است  همراه  مخارج  کاستن  با

  رقابت   عامل   دو  این.  رساندمي  حداقل  به  را  محيطي  زیست  منفي  اثرات  یپيامدها  نيز  و  است  آن  از

  آلودگي  کاهش  هوا،  آلودگي   کاهشباعث    سبز  شيمي.  دکنمي   ایجاد  هاشرکت  برای  بيشتری  پذیری

  ،2015  دیگران،  و  اورتن)شود  مي  غبار  و   گرد  جذب  و  هوا  نسبي  رطوبت  افزایش  دما،  تعدیل   صوتي،

 آنها   حضور  سبز  فضای  اثرات  مجموعه  ولي  هستند  نسبي  شهرها  در  سبز  فضای  اثرات  سایر(.  253.  ص

.  بمانند   پایدار  شهرها  نيست  ممکن  آن  وجود  بدون  که  طوری  به.  کندمي  ناپذیر  اجتناب  شهرها  در  را

 یافته  ضرورت  شهری  خدمات   از  بخشي  نيز  و  شهرها  بافت   از  جزیي  عنوان  به  سبز  فضای   اگر  بنابراین

  کيفي   و  کمي  نظر  از  باید  سبز  فضای  رو  این  از.  باشد  شهری  جامعه  نيازهای  از  جدا  تواند  نمي  ،باشد

  جامعه  های  نياز  و  ها  جاده   و   ها  خيابان  شرایط  به  توجه  با  ،ساختمانها  و  شهر  فيزیکي  حجم  با  متناسب

 عنوانبه  بتواند  تا  ،شود  ساخته  شهر  اکولوژیکي  بهداشتي  نيازهای  و  تفراغ   اوقات  گذران  رواني،  لحاظ  از

-شيمي  فعاليت(.  1374  يان،مجنون)  باشد  داشته  مستمری  محيطي  زیست  بازدهي  فعال،  سبز  فضای

  تأثير   طبيعي   محيط  کيفيت  بر   تواندمي هاآزمایشگاه  در چه  و  صنعت  در   چه  شيمي  مهندسان   و   اناند

 موظف   را  شيميایي   واکنش   زیست،  محيط  از  حمایت   به  نسبت   عمومي  نگراني   افزایش .  بگذارد  منفي

 انجام   زیست  محيط  دوستدار  ایشيوه  به  تا   دهند   تغيير  ها  فعاليت به  نسبت  را  خود  نگرش  تا  کندمي

 جلوگيری   و  زیست  محيط  آلودگي  کاهش  اهميت  به  توجه(.  1574.  ص  ،2012،  دیگران  و  آزادی)  شود

 محيط   با  سازگار  های  روش  به  دستيابي   شيميایي،  فرآیندهای  از  ناشي  فرعي  محصوالت  تشکيل  از

 (.  1394 دیگران،  و رضایي) است سبز شيمي مهم  اهداف از کمتر سميت دارای و زیست

  پرورش  و  آموزش  و   فرهنگيان  دانشگاه   برای  هایيفرصت  علوم  سایر   با   سبز  شيمي  رابطة  درک

 آموزش  و   فرهنگيان  دانشگاه  که  مطلب  این  درک  سبز،   شيمي  اساسي  اصول  درک   برای.  کند ميفراهم  

  سازگار  هایراه  بررسي  سبز،  شيمي  مورد  در  قضاوت  و  آگاهانه  تصميمات،  مسائل   بر  ندنتوامي  پرورش  و

  ایمني   افزایش  زیست،   محيط  بر   صنعتي   فرایندهای  نامطلوب  اثرات  مدیریت  و   کنترل  و  زیستمحيط  با 

 شيمي   به  آموزاندانش  عالقمندکردن  ها،هزینه  کاهش  و  هاآزمایشگاه   در  ضایعات  کاهش  مدارس،  در

  به  تمایل  سبز،  تحقيقات  به  عالقه  و  کنجکاوی  توسعه  ها،آزمایشگاه   در  ميکرو  دانش  از  استفاده  سبز،

  شيمي  تأثير  از  آگاهي  سبز،  شيمي  به  مربوط  مسائل  مورد  در  گيریتصميم  طریق  از  ارتباط  برقراری

 حس   ایجاد  و  زیست  محيط  برای  نگراني  فناوری،  هایزمينه  و  زیست  محيط  اقتصاد،  اجتماع،  در
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  بازیافت  فرایندهای   اهميت  درک  الکترونيکي،  مواد  نمودن  سبز  جامعه،  در  پایدار  توسعة  برای  مسئوليت

 توسعه  و  شيميایي  صنایع  در  سبز  شيمي  اهميت  شناختن  رسميت  به  طبيعي،  منابع  محدودیت  و

  جدید  هایروش  با  سنتي  هایروش  ساختن  جایگزین  و  مدرن  هایروش  سمت  به  سنتز  فرایندهای

  عنوان   به  نوین  رویکرد  این  از  امروزه.  برد  پي  پرورش  و  آموزش  در  آن  تاثيرتوان به  مي   و  دنباش  اثرگذار

  کارگيریهب  که  شيميایي  فرآیندهای  و  هافرآورده  طراحي  از   است  عبارت  که  شودمي  یاد  سبز  شيمي

  ورما ) برندمي  بين  از  یا  دهندمي  کاهش   را  زیست  محيط  و   آدمي  سالمت  به  رسان  آسيب  مواد  توليد  و

 مرحله  در  هازباله  کاهش  بر  تاکيد  با  شيميایي  صنایع  در  پاکيزه  تکنولوژی(.  703.ص  ،2016  دیگران،  و

  مواجه   آن  با  زیاد  هایسال  در  شيميایي  صنعت  که  باشدمي   جدید  فناوری  و  نوآوری  مستلزم  توليد،

  قرن  اول  نيمه  در   یافته  توسعه  تکنولوژی  اساس   بر  اغلب   شده  تجربه  شيميایي   فرآیندهای.  است  نشده

 نيروی   زیست  محيط  اقتصاد .  نيستند  قبول  قابل   زیستي  محيط  هایآگاهي   دوره   در  و   باشندمي  بيستم

  و  هاآلودگي  افزایش  گرفتننظردر  با   امر  این.  باشدمي  فرآیندها  و  جدید  محصوالت  برای  ایبرنده  جلو

  نسبت  عمومي  نگراني  افزایش(.  1389  همکاران،  و  بهرامي)  است  درک   قابل   آنها  مختلف  هایهزینه

 دهند  تغيير  ایگونه  به  را  شيميایي  فعاليت  کندمي  موظف  را  دانانشيمي  زیست،  محيط  از  حفاظت  به

  گذشته   دهه  در سبز شيمي مسائل به  گذرا نگاهي . شود انجام زیست محيط با  سازگار ایشيوه به که

  سودمند و    اقتصادی  روشي  به  زیست  محيط  و   انسان  سالمت   از  که  دهد مي  نشان  را  بسياری  هایروش

  اقدام سالمتي  برای خطرتر کم  اوليه مواد از استفاده  با  سبز شيمي(.  1998 وارنر، )  کندمي  محافظت

 این   خطرات  کاهش   به  منجر  که  کند مي  دارورساني   هایسيستم  تهيه  جهت  سبز  ذرات  نانو   سنتز  به

  هایشيميدان(.  1397  نژاد،  سلطاني. )شودمي  درماني   امور  در  آنها  کاربرد  توسعه  و  سالمتي  برای  ذرات

  یا  کنند  کنوني  روندهای  جایگزین  را  تریسالم  شيميایي  روندهای  که  هستند  آن  پي  در  سبز  شيمي

  تریسالم  هایفراورده  تر،ایمن  شرایط  در   ها واکنش  دادن  انجام   یا   ترسالم  یاوليه  مواد  کردن  جایگزینبا  

 رو این از. دنکن نزدیك شيمي زیست  به را شيمي کوشندمي هاآن از برخي ای. دهند هدیه جامعه به را

 اکنون   شده،  فراهم  دانش  این  کهن  و  دراز  تاریخ  طي  هاشيميدان  برای  که هایيفرصت  رسدمي  نظر  به

  یادگار  به  شيمي  تاریخ  در  آنان  آنچه  ویرایش   با  تا   است  شده  فراهم  امروزی  هایشيميدان  برای  دیگر  بار

 شيمي   آموزش  امروزه(.  1383  مستشاری، )  بگذارند   آیندگان  برای  تریسالم  یادگارهای  اند،گذاشته

 از .  شود  تبدیل  توجه  مورد  اتموضوع   از  یکي  به  باید  فرهنگيان  دانشگاه  و  پرورش  و  آموزش  در  سبز

 شيمي  اوليه  اصول  از  این  و   باشد مي  زیست  محيط  سازی  پاک  بر   مقدم  هاآالینده  از  پيشگيری  که  آنجا

 و   آموزش  در  معلمان  و  معلماندانشجو  آموزش  از  اصل  این  بر  تاکيد  با  تحقيق  این  در  پس  ،است  سبز

  نگرش  بر  تاثير  مورد  در.  دارند  تاثير  جامعه  و  آموزاندانش  سالمتي  در  که  کنيممي  شروع  پرورش
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  هایکتاب  محتوای  و  زیست  محيط  حفظ  برای...  و   خاک  و   آب  هوا،  آلودگي  پيشگيری  بر  معلماندانشجو

 .دارد بازبيني به نياز رابطه این در درسي

  از   یکي  اجتماعي،  تغييرات  ضرورت  به  بنا  پرورش  و  آموزش  و  تربيت معلم  نظام  امروزه 

  و  فرهنگي   اجتماعي،   توسعه  و   رشد  با  و  شودمي  محسوب  کشوری  هر   در بزرگ  و پيچيده هایسازمان

  درآمده   پيچيده  حالت   یك  به  ابتدایي  ساده  حالت  از  تدریج  به  و  دارد  ناگسستني  پيوندی  اقتصادی

  جدیدی  هاینقش  و  وظایف  و  دهدمي  تغيير  شدت  به  را  فراگير  و  معلم  هویت  مجازی  جهان.  است

 به  که  است  مشارکتي  یادگيری  هایمحيط  ایجاد  فاهد  مهمترین.  آوردمي  پدید   هاآن  برای

 آموزش .  کنند  بررسي  را  هامسئله  انواع  و   بپردازند  جستجو  به  دهد مي  اجازه  معلمان   و  یادگيرندگان

  دست  به  تجربي  مشاهده   راه  از  آن  هاییافته  که   است  بشری  هایمعرفت  و  هادانش  از  یکي  سبز  شيمي

 شيمي   آموزش  از  هدف.  است  تجربي  مشاهدات  با  داشتن  انطباق  ها، آن  درستي  معيار  یا  مالک  و  آیدمي

 جهان،   آموزشي  هاینظام  همه  در.  شودمي  مشاهده  روزانه  زندگي  در  که  است  هایيپدیده   آموزش  سبز،

  شود مي  تالش  و   بوده  برخوردار  ایویژه  جایگاه   از  معلماندانشجو  بين  در  سبز  شيمي  یادگيری  و  آموزش

  های آگاهي  الزم،  علمي  سواد  کسب  و  سبز  شيمي  مفاهيم   و  اصول  با   آشنایي  ضمن  دانشجویان  همه  تا

 مختلف   هایزمينه  در  الزم  مهارت  و   آگاهي  کسب  با  معلماندانشجو.  کنند  کسب  را  مطلوب  و  الزم

  این  در.  بگيرند  منطقي   و   آگاهانه  تصميمات خود  زندگي  در   تا   بود خواهند  قادر  ،  سبز  شيمي  آموزش

  آموزش   از  معلماندانشجو  که  کرد  کاری  توانمي  چگونه  که  به این نتيجه برسيم  شودمي  تالش  مقاله

  کارهب  زندگي   در  و   مدارس  و  پرورش  و   آموزش  هایحوزه  های فعاليت  در ببرند و    بهره  بهتر  سبز  شيمي

  مناسب  بستر  سازیفراهم  برای.  کرد   فعال  سبز  شيمي  آموزش  حوزه  در  را  معلمان   دانشجو  و   بگيرند

 معلمان دانشجو  نگرشتغيير    برایو    فرهنگيان  دانشگاه  در  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  آموزش  برای

  آگاهي توانمي زمينه این در زیست محيط و انسان سالمتي برحفظ تاکيد  با زیست محيط به نسبت

  دانشگاه   در  سبز  و  پایدار  ایآینده  به  رسيدن  در  سبز  شيمي  بهنسبت    معلمان  و  دانشجومعلمان

افزایش داد    پرورش  و  آموزش  و  فرهنگيان   درسي  برنامة  در  سبز  شيمي  ارزشيابي  قراردادنبا    ورا 

  رساندن   حداقل   به در    و   آلودگي  ميزان  در   معلمان  دانشجو  یادگيری  تاثير بررسي    و  معلماندانشجو

 . کرد فراهماین بستر را  فرهنگيان  دانشگاه در خاک  و آب هوا،  آلودگي کاهش  و زباله

 

 روش پژوهش 

  فناوری  کاربرد  آموزش  بخشياثر  بررسيیعني    پژوهش  هدف  به  توجه  با  حاضر  تحقيق  در

  آزمون پس  و  آزمونپيش  طرح  با   و  يآزمایش  نيمه  پژوهشي  طرح  از  ،معلماندانشجو  بر  سبز  شيمي

  مشاهده   مانند   دیگر  ابزارهایي  از  و   بود  پرسشنامهآوری اطالعات در این پژوهش  جمع  ابزار  . شد  استفاده
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  و  کارشناسان  نظر  آزمونپيش  یك  با  اعتبار  محاسبه  برای  حاضر  تحقيق  در.  نشد  استفاده  مصاحبه  و

  تعليم   حوزه  متخصص  چند  توسط  پرسشنامه  منظور  همين  به .  شد  پرسيده  حوزه  این  در  نظران  صاحب

  و ها مقياس عبارات،  سقم  و صحت تعيين از پس   بعد،  مرحله در. شد اصالح  محتوایي نظر  از تربيت و

  پایایي   سنجش  این  بر  عالوه.  شدندتبدیل    آزمونپيشبه    و  تنظيم  ایپرسشنامه  صورت  به  هاپرسش

  مي   گذاشته  ارتباط  در  ها  گویه  حذف  برای  یعني.  است  دروني  معيارهای  اساس  بر  نيز  کيلرت  طيف

  شاخص  ترین  مهم.  شود  مي  داده  تشخيص  آنها  پایایي   ها،  گویه  سایر  با  همبستگي  ميزان  روی  از  و  شود

  دست   به  کرونباخ  آلفای  ميزان  حاضر  پژوهش  در  لذا.  است  کرونباخ  آلفای  ضریب  آزمون  دروني  سازگار

  همبستگي  دهنده   نشان   امر  این  که.  آمد   دست   به/  74   تحقيق  در  استفاده   مورد  پرسشنامه  برای  آمده 

 از   ما  تحقيق  که  گفت  توان  مي  رو  این  از.  است  نظر  مورد  مفاهيم  سنجش  برای  متغيرها  ميان  دروني

 اثر   بررسي  آن  هدف  و  گویه  25  شامل  پرسشنامه  این.  است  برخوردار  الزم  پایایي   و  اعتماد   قابليت

  پنج  که  هایي   سوال  با.  باشد   مي  معلمان  دانشجو  بين  در  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  آموزش  بخشي

 سبز   شيمي  فناوری  کاربرد  نگرش  تحصيلي،  خود  ادراک  یعني  تحصيلي  پيشرفت  بر  موثر  عاطفي  عامل

  شيمي  فناوری  کاربرد  گذاری  ارزش  مدرسه،   به  نسبت  سبز  شيمي  فناوری   نگرش  ،   معلمان  دانشجو

 برای پرسشنامه  این در. بود گيرد، مي   اندازه را دهي  نظم  خود انگيزش، و  مدرسه های   هدف در سبز

  مخالف نه  مخالف،  کمي   مخالف،  مخالفم،  کامالا ) ليکرت ای درجه 7 مقياس از  ها سوال اری گذ  نمره

 را   حاضر  پژوهش  آماری  جامعه.  بود  شده  استفاده(  موافقم  کامالا  موافق،  موافق،  کمي  موافق،  نه  و

  نفر   66  شامل   پژوهش   این  نمونه  حجم .  دهد   مي   تشکيل  نفر  80  تعداد  به  شيمي  آموزش  دانشجویان

 شيوه . گرفت انجام  ای مرحله یك ای خوشه تصادفي گيری نمونه روش از استفاده  با نمونه. باشد مي

 صورت  طرح  نگارندگان  توسط  فرهنگيان  دانشگاه   محل  در   و  گروهي   صورت  به  اطالعات  آوری  جمع  ی

 گرفتند قرار تجزیه و تحليل مورد  و مقایسه هم حاصله نتایج. گرفت

 

 های پژوهش یافته

  شاخص  تمامي   برای  ساختاری  ضرایب  که   داد   نشان  عاملي   ليتحل  از  حاصل  نتایج  های   یافته

  اساس،  این  بر.  گرفت  انجام  نفر  66  روی  بر  آماری  تحليل  و  توصيف  . است  دارمعني  آماری  نظر  از  ها

  داده   کدهای .  گردید  کدگذاری  ها آن  از  کدام   هر   اطالعات   و   شده   گذاریشماره  مجدداا   ها   پرسشنامه

  به  معروف  کامپيوتری  افزار  نرم  یبسته  از  استفاده  با  و  شده  کامپيوتر  وارد  پرسشنامه  سواالت  به  شده

(SPSS-19 )شد تحليل ویندوز محيط در  . 
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 فرهنگيان  دانشگاه  در سبز شيمي فناوری  کاربرد در معيار انحراف و  ميانگين آزمون نتایج : 1جدول

 انحراف  ميانگين  متغير

 معيار
5/5 و پيشگيری آن  محيط زیست  آلودگي معلمان به نگرش دانشجو  12/2  

25/4 و پيشگيری آن   هوا آلودگي معلمان به تاثير نگرش دانشجو  40/1  

25/5 و پيشگيری آن آب معلمان به آلودگيتاثير نگرش دانشجو  99/0  

75/5 و پيشگيری آن  خاک آلودگي معلمان به تاثير نگرش دانشجو  12/1  

35/6 شيمي سبز  و آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگيان تاثير  23/2  

5/5 محيط زیست و انسان سالمتي معلمان به شيمي سبز برحفظتاثير یادگيری دانشجو  79/0  

75/0 6 پذیر تجدید ا مواد معلمان بوتاثير آشنایي دانشج  

12/6 ساندن پسماند رحداقلمعلمان برای به دانشجو تاثيرآشنایي  38/1  

52/5 فضای سبز در دانشگاه فرهنگيان  زمينه در الزم منابع تخصيص  20/1  

ارتباط آموزش شيمي سبز در دانشگاه فرهنگيان و آموزش  مورد ایجاد تفکر اعتقادی در 

 و پرورش 

56/4  92/0  

 مواد با هاآن کردن جایگزین و داروها و شيميایي مواد معلمان به ارزیابيدانشجونگرش 

 سبز  شيميایي

45/4  21/1  

25/5 محيط زیست  حفظ هاینگراني درباره معلماندانشجو درک بردن تاثير باال  35/1  

75/5 سبز  شيمي موضوع درباره معلمان دانشجو آگاهي تاثير افزایش  94/0  

سبز در دانشگاه   و پایدار ایآینده  به رسيدن در  شيمي سبز درک و آگاهي تاثيرافزایش

 فرهنگيان و آموزش و پرورش 

25/5  88/0  

5/5 علوم هایرشته سایر در سبز شيمي نمودن ادغام  25/1  

 با متناسب دوره تحصيلي هر در که به صورتي سبز هایآزمایش با هاآزمایش جایگزیني

 کنندمي  پيدا بيشتری عمق محتواها آموزاندانش رشد

62/5  12/1  

45/6 صنعت  در سبز معلمان به شيميتاثير یادگيری دانشجو  67/0  

5/5 معلمان سبز به دانشجو معرفي شيمي   79/0  

5/4 شيميایي   صنایع در سبز شيمي کاربرد  98/0  

75/4 معلمان سبز در دانشجو  تحقيقات سمت به نگرش  24/1  

25/5 معلمان درسي دانشجو برنامة در سبز شيمي ارزشيابي  23/1  

75/4 به شيمي سبز در جامعه  و معلمان دانشجومعلمان تاثير آگاهي  99/0  

25/6 معلمان به الیه ازون در ميزان آلودگي تاثير آگاهي دانشجو  10/1  

5/5 سبز در دانشگاه فرهنگيان  آزمایشگاهي هایتکنيك تاثيرآموزش  12/1  

35/5 زباله  رساندن حداقل تاثير یادگيری شيمي سبز در به  95/0  
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 توزیع  بعدی  یك جداول مانند توصيفي آمار هایروش از استفاده با ابتدا ها،داده تحليل در

 همچنين   و  هاآزمودني  فردی   های ویژگي   نمودار  و   استاندارد   انحراف  ميانگين،   درصد،   فراواني، 

  استنباطي  آمار  سطح   در.  شوند  توصيف  مدرسه  به  نسبت  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  نگرش  متغيرهای

  یانس راکوو  تحليل  و  راههیك  متغيره  تك  کواریانس  تحليل  از  استفاده  با  پژوهش  هایفرضيه  از  یك  هر

  دانشگاه  محل  در  و  گروهي  صورت  به  اطالعات  آوریجمع   یشيوه.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  متغيرهچند

 شيمي  فناوری  کاربرد  با  معلماندانشجو  آشنایي  از  بعد.  گرفت  صورت  طرح  نگارندگان  توسط  فرهنگيان

 اختيار  در  یادگيری  هایسبك  هایپرسشنامه.  شد   داده   توضيح  آنها  برای  کار  اهميت  و   اهداف   سبز،

نتایج  .  گرفتند   قرار  تجزیه  و   تحليل  موردهم    و   مقایسه  هم   حاصله  نتایج .  گرفت  قرار  معلماندانشجو

  و  آموزش  بر  تواندمي  فرهنگيان  دانشگاه  در  سبز  شيمي  فناوری  آموزش  کاربرد  ارتباط  که  داد  نشان

 . باشد موثر پرورش

 موضوع   این  که  است  4  از  باالتر  متغيرها   تمام   ميانگين  دهدکه  مي   نشان   1  جدول  نتایج

  در  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  آموزش  بخشي   اثر  نظر  از  ها شاخص  این   اهميت  باالی  درصد   کنندهبيان

 . باشدمي فرهنگيان  دانشگاه

  توسط   گرفته  صورت  بندیرتبه  و  شدهتوزیع  هایپرسشنامه  تحليل  از  حاصل  نتایج   به  توجه  با

  هر  فرهنگيان  دانشگاه   در  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  افزایش  مورد  در  2  و   1جدول  فریدمن،  آزمون

  هر  پيشگيری  و   خاک   و  آب  هوا،  زیست،  محيط  آلودگي  به  معلمان  دانشجو  نگرش  متغيرهای  از  یك

  معلمان دانشجو  یادگيری  تاثير  سبز،  شيمي  به  پرورش  و  آموزش  و  فرهنگيان  دانشگاه   تاثير  آنها،   از  کدام

  مواد  با   معلمان  دانشجو  آشنایي  تاثير  زیست،  محيط  و   انسان  سالمتي  برحفظ  سبز  شيميدرباره  

  در  الزم  منابع  تخصيص  پسماند،  ساندنرحداقل  به  برای  معلماندانشجو   آشنایي  تاثير  پذیر،تجدید

  در   سبز  شيمي  آموزش  ارتباط  باره در  اعتقادی  تفکر  ایجاد   فرهنگيان،  دانشگاه   در   سبز  فضای  زمينه

  و   داروها   و   شيميایي   مواد  ارزیابي   به  معلماندانشجو  نگرش  پرورش،  و  آموزش  و   فرهنگيان   دانشگاه 

  هاینگراني  درباره  معلماندانشجو  درک  بردن  باال  تاثير  سبز،  شيميایي  مواد  با  هاآن  کردن  جایگزین

 افزایش   تاثير  سبز،  شيمي  موضوعدرباره    معلمان  دانشجو  آگاهي  افزایش  تاثير  زیست،  محيط  حفظ

  و   آموزش  و  فرهنگيان  دانشگاه  در  سبز  و  پایدار  ایآینده  به  رسيدن  در  سبز  شيمي  درک  و  آگاهي 

  سبز  هایآزمایش  با  ها آزمایش  جایگزیني  علوم،  هایرشته  سایر  در  سبز  شيمي  نمودن  ادغام   پرورش،

  کنند، مي  پيدا  بيشتری  عمق  محتواها  آموزاندانش  رشد  با  متناسب  تحصيلي  دوره  هر  در  که  صورتي  به

  معلمان،دانشجو  به  سبز  شيمي  معرفي   صنعت،   در  سبز  شيمي  درباره  معلماندانشجو  یادگيری  تاثير

 ارزشيابي   معلمان،دانشجو  در  سبز  تحقيقات  سمت  به  نگرش  شيميایي،   صنایع  در  سبز  شيمي  کاربرد

 در  سبز شيمي به معلمان و دانشجومعلمان آگاهي تاثير معلمان،دانشجو درسي برنامة در سبز شيمي
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  هایتکنيك  تاثيرآموزش  آلودگي،  ميزان  در  زونوا  الیه  یدرباره  معلماندانشجو  آگاهي  تاثير  جامعه،

  به  زباله  رساندن   حداقل   به   در  سبز  شيمي  یادگيری  تاثير  و   فرهنگيان  دانشگاه  در   سبز  آزمایشگاهي 

 .داد قرار نظر تبادل  و بحث مورد جداگانه طور

 

 فرهنگيان   دانشگاه در سبز شيمي فناوری  کاربرد  در فریدمن و t-test آزمون نتایج : 2جدول

 متغير 
 

Sig. (2-tailed) 

95/ Confidence 

Interval of the 

Difference 

T 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

محيط زیست و    آلودگي معلمان به نگرش دانشجو

 پيشگيری آن

23/16 02/0 5/5 75/3 25/6 

 80/5 5/3 25/4 00/0 3/18 پيشگيری آنو  هوا آلودگي معلمان به تاثير نگرش دانشجو

 25/6 75/3 25/5 01/0 4/22 و پيشگيری آن آب معلمان به آلودگيتاثير نگرش دانشجو

و پيشگيری  خاک آلودگي معلمان به تاثير نگرش دانشجو

 آن

9/15 00/0 75/5 45/3 7 

 25/7 80/5 35/6 00/0 9/19 شيمي سبز  و آموزش و پرورش بر دانشگاه فرهنگيان تاثير

 حفظ شيمي سبز بر معلمان دربارهتاثير یادگيری دانشجو

 محيط زیست  و انسان سالمتي

24 05/0 5/5 2/4 25/6 

 1/7 9/4 6 00/0 1/23 پذیر تجدید معلمان با مواد تاثير آشنایي دانشجو

 4/7 95/4 12/6 03/0 9/12 ساندن پسماند ر حداقلمعلمان برای به دانشجو تاثيرآشنایي

فضای سبز در دانشگاه   زمينه در الزم منابع تخصيص

 فرهنگيان 

1/14 00/0 52/5 35/4 26/6 

ارتباط آموزش شيمي سبز در   باره ایجاد تفکر اعتقادی در

 دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش 

4/11 02/0 56/4 75/2 25/5 

 و داروها و شيميایي مواد معلمان به ارزیابينگرش دانشجو

 سبز شيميایي مواد با هاآن کردن جایگزین

5/25 00/0 45/4 5/3 82/5 

 حفظ هاینگراني معلمان دربارهدانشجو درک بردن تاثير باال

 محيط زیست 

4/17 01/0 25/5 15/4 30/6 

 60/6 45/3 75/5 00/0 4/24 سبز  شيمي موضوع از معلماندانشجو آگاهي تاثير افزایش

-آینده  به رسيدن در  شيمي سبز درک و آگاهي تاثيرافزایش

 سبز در دانشگاه فرهنگيان و آموزش و پرورش  و پایدار یا

7/25 02/0 25/5 80/4 75/6 

 75/6 2/4 5/5 04/0 4/15 علوم هایرشته سایر در سبز شيمي نمودن ادغام
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 در که به صورتي سبز هایآزمایش با هاآزمایش جایگزیني

 محتواها آموزاندانش رشد با متناسب دوره تحصيلي هر

 کنندمي پيدا بيشتری عمق

8/13 01/0 62/5 9/4 1/7 

 4/7 95/5 45/6 00/0 6/16 صنعت  در سبز شيمي معلمان دربارهتاثير یادگيری دانشجو

 2/6 75/3 5/5 00/0 9/16 معلمان سبز به دانشجو معرفي شيمي

 25/5 75/3 5/4 02/0 3/18 شيميایي  صنایع در سبز شيمي کاربرد

 85/5 5/3 75/4 00/0 7/10 معلمان سبز در دانشجو  تحقيقات سمت به نگرش

 25/6 75/3 25/5 01/0 5/13 معلمان درسي دانشجو برنامة در سبز شيمي ارزشيابي

شيمي سبز در   درباره و معلمان دانشجومعلمان تاثير آگاهي

 جامعه 

9/16 00/0 75/4 45/3 6 

زون در ميزان  و الیه ا معلمان دربارهتاثير آگاهي دانشجو

 آلودگي

5/21 00/0 25/6 80/4 75/6 

سبز در دانشگاه   آزمایشگاهي هایتکنيك تاثيرآموزش

 فرهنگيان 

3/12 03/0 5/5 2/4 25/6 

 1/7 9/4 35/5 00/0 6/17  زباله رساندن حداقل تاثير یادگيری شيمي سبز در به

 

 گيری نتيجه  بحث و  

  ها، کالس  و   معلمان  دانشجو  نگرش  بر   سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  آموزش  که  داد   نشان  نتایج

.  دارد  تاثير  گذرد، مي   کالس   در  آنچه  و   معلماندانشجو  عالقگي بي  یا   عالقمندی  و   فکر   طرز  بر  یعني

  ارتباط  و  یادگيری  و  تقویت  را  معلماندانشجو  هایفعاليت  بتواند  که   دارد  اشاره   هایيروش  به نتایج  

  تربيت  و  تعليم  ویژگي   ترین  مهم  و   اولين.  نماید  تبدیل  سویهدو  جریان  یك  به  را  سبز  شيمي  فناوری

  دانش  کسب.  اوست  خود  وسيله  به  دانش  ساختن  و  معلمان  ساختن  فعال  محور،  تفکر  و  محور  لهمسئ

  معلمان  نقش   از  مسائل   کردنحل  گوناگون  هایراه  و   متنوع،  هایمهارت  مختلف،   های عادت  اطالعات،   و

  مدیریت  و   یادگيرندگان راهنمایي  به  توانمي  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  آموزش  از  استفاده  جریان  در

  از.  کرد  اشاره  گروهي  صورتبه  تدریس   و  خود  یادگيری  آفریننده  برای  یادگيرندگان  تشویق  منابع، 

 یادگيری   هایمحدودیت  کاهش   به  توانمي   آموزش  در  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  از  استفاده   مزایای

  و  آموزش  در  وریبهره  و  کارایي  بردن باال  و   اطالعات   و   دانش   عصر   با   متناسب  انساني   نيروی  تربيت  و

  هایبرنامه  فقدان  آموزشي،   هایهزینه  افزایش  طبقاتي،   شکاف  افزایش  شامل  هم  معایب .  است  پرورش

 آسان   دسترسي  و  معلم  نبودن  همراه  پـرورش،  و  آموزش  محيط  در  فردی  هایسليقه  اعمال  و  راهبردی

 که   هستند  آن  پي  در  سبز  هایشيميدان  طورکليهب  فوق،  موارد  به  توجه  با.  است  ممنوعه  منابع  به

  ی اوليه   مواد  کردن  جایگزین  با  یا  کنند  کنوني  روندهای  جایگزین  را  تریسالم  شيميایي  روندهای
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فرهنگیان  دانشگاه در سبز شیمی فناوری کاربرد آموزش بخشی اثر  بررسی  

  برخي.  دهند  ارائه  جامعه  به  را  تریسالم  هایفرآورده  تر،ایمن  شرایط  در  هاواکنش  دادنانجام  یا   ترسالم

  طي  شيميایي   زیست  های واکنش که   چرا.  کنند  نزدیك   شيمي  زیست  به را  شيمي  کوشند مي هاآن  از

  به  ایکننده  نگران  هایچالش  زیست  محيط  برای  چه  و  آدمي  برای  چه  و  اندداده  رخ  سال  هاميليون

  فعاالنه   مدارس،  در  ایمني  باالبردن  آموزان،دانش  در  نوآوری  و  خالقيت  پرورش  از.  اند نياورده  وجود

 برای   آموزاندانش  تشویق  شيمي،  به  آموزاندانش  عالقمندکردن   موضوع،  با  آموزاندانش  درگيرکردن

  آموزش   ویژة  اهداف  شيمي،  با  مرتبط  مشاغل  برای  هاآن  سازیآماده  و  رشته  این  در  تحصيل  ادامه

  زیست،   محيط  حفظ  برای  انگيزه  ایجاد  و  زمين  کره  برای  شيميایي  مواد   خطر  درک  شامل  سبز  شيمي

  حداقل  به.  است  دشوار  آموزاندانش  برای  انتزاعي  لحاظ  از  آن  درک  که  علم  این  موضوع  نمودن  ساده

  هایروش  ساختن  جایگزین  ،هاشيميدان  از  مردم  عموم  غلط  تصورات  اصالح  ها،زباله  و  هاهزینه  رساندن

  و   طراحي  علوم،   هایرشته  سایر  نمودن  سبز  برای  رشته  این  يبخش  الهام   سبز،  هایروش  با  موجود

  شودمي  پيشنهاد  منظور  این  برای.  باشدمي  منابع   از  استفاده  با  خطرکم  شيميایي  محصوالت  ساخت

  برگزاری   همچنين  و  سبز  شيمي  فعاالن  و   فرهنگيان  دانشگاه  مسئولين   ميان  مشترکي  جلسات

  دانشگاه   و  پرورش  و  آموزش  نيازهای  با   بيشتر  آشنایي   جهت  در   هادانشگاه  توسط  علمي   بازدیدهای

  های سياست  درست  حرکت  شود  توجه  آن  به  باید  که  مهم   بسيار  نکته  یك  البته.  باشد  مفيد   فرهنگيان

 اخير   سال  چند   در  رسدمي  نظر  به  که  است  صنعت  در  موجود  نيازهای  تأمين  سمت  به  کشور  علمي

  خوانيهم  رسدمي  نظر  به  هم  هنوز  وجود  این  با   اما.  است  شده  توجه  آن  به  گذشته  از  تربيش  کمي

 .باشد نداشته وجود صنعتي جامعه نيازهای و کشور دانشگاهي هایسياست ميان دقيقي

  سبز  شيمي  فناوری  کاربرد  از  استفاده  بتوان  راهبردی  و  مناسب  ریزیبرنامه  با  که  است  اميد 

 .شود انجام بهتر کيفيت با  یاددهي  و یادگيری تا  کرد  مدیریت مدارس در را
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Abstract 

        Green chemistry education aims at educating responsible learners, 

environmentally conscious citizens, nurturing creativity, encouraging and 

motivating them to study and research the environment and ways to protect 

it, as one of the most important factors considered in achieving 

development. The statistical population of this study was Yazd Farhangian 

University students who were analyzed using descriptive statistics, 

frequency and percentage (and inferential test) Pearson correlation, Excel 

software and SPSS software. Results showed that it is best to provide a 

suitable context for students at Farhangian University to enhance the link  

between green chemistry education and general education, given the 

important role that green chemistry plays in human life through 

appropriate and strategic planning to manage green chemistry at schools 

and to better quality teaching and learning. This article aims to provide 

new attitudes, skills and knowledge in universities and schools. The use of 

green chemistry in education will increase the quality of life and the 

environment for a healthier and safer environment. 
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