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چکيده
به دليل اهميت زیاد “شيمي سبز" برای حفظ محيط زیست ،جلوگيری از تخریب منابع طبيعي و
ایجاد یک زندگي سالم و طبيعي ،در طي چندین دههی گذشته شيمي سبز بهعنوان جزئي مهم در آموزش
شيمي ظهور یافته و بهسرعت درحال گسترش است .انواع مواد آموزشي برای تدریس  12اصل شيمي سبز
به دانشآموزان در مدارس و دانشجویان در دانشگاههای تمام کشورها ایجاد شده است .با این حال ،یک فشار
بينالمللي بهسمت توسعه پایدار وجود دارد که مربيان و معلمان شيمي سبز را برای سنجيدن عوامل پيچيده
شيمي سبز و در نظر گرفتن عوامل اجتماعيِ پایداری ،به چالش کشانده است .در این مقاله ،پيشينهای از
شيمي سبز ،آموزش آن و ارتباط آن با توسعه پایدار را بيان نموده ،دورهها و برنامههایي که در سالهای اخير
برای رسيدن به این اهداف تالش ميکنند و نيز برخي از روشهایي که برای ارزیابي نتایج فراگيران از
دورههای شيمي سبز مورد استفاده قرار گرفتهاند مورد بررسي قرار مي گيرد.
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مقدمه
ایده روی آوردن به شيمي سبزتر در دهه  1991اولين بار در ایاالت متحده آمریکا و با حمایت
انجمن شيمي آمریکا 1ظهور یافت .در واقع ،شيمي سبز حاصل تالشهای مشترک دانشگاهي ،گروههای
تحقيقاتي مستقل ،گروههای تجاری ،انجمن فني حرفهای و مؤسسات قانوني بهمنظور کاهش آلودگي بوده
است .اولين تلنگر در این زمينه بهوسيله کتاب "شيمي سبز"  :نظریه و عمل 2توسط آناستاز و وارنر در سال
 1991زده شد (آناستاز و ورنر .(1991 ،آنها شيمي سبز را بدینگونه تعریف کردند" :شيمي سبز عبارت
است از بهرهگيری از مجموعه ای از اصول و قواعد که استفاده و یا توليد مواد خطرناک را در طراحي ،ساخت
و بهکارگيری فراوردههای شيميایي کاهش داده و یا حذف مينماید" .شيمي سبز برای رسيدن به اهدافي
مانند فرایندهای تميزتر ،فراوردههایي ایمنتر و افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر بهجای منابع فسيلي
پيشنهاد شد .در طي دو دهه بعدی ،اصول شيمي سبز به بخش مهمي از فعاليتهای صنعتي ،آموزشي و
اجتماعي تبدیل شدند (بادنر ،2114 ،ص.)1 .
توسعه پایدار ،بهعنوان بخشي از اهداف توسعه هزاره ملل متحد )MDGs( 3بهصورت رفع نيازهای
نسل حاضر بدون تضييع توانایيهای نسلهای آینده برای رفع نيازهایشان تعریف شد (برودلند .)1914 ،در
سال  MDGs ،2115با اهداف توسعه پایدار )SDGs( 7جایگزین شدند .این اهداف شامل توسعه اجتماعي،

اقتصادی و فني بوده و بهصورت شماتيک در شکل  1نشان داده شدهاند (والتن ،2111 ،ص.)A7 .
این اهداف عبارتاند از:
 -1پایان دادن به فقر در تمامي اشکال آن و در همه جا
 -2پایان دادن به گرسنگي ،دستيابي به امنيت غذایي و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
 -3زندگي سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامي سنين
 -7آموزش فراگير و باکيفيت و ترویج فرصتهای یادگيری مادامالعمر برای همگان
 -6دستيابي به برابری جنسيتي و توانمندسازی تمامي زنان و دختران
 -5دسترسي و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان
 -4دسترسي به انرژی پاک و مقرون به صرفه و پایدار
 -1رشد اقتصادی پایدار و اشتغال و کار مناسب برای همه
 -9ارتقای زیرساختهای مقاوم ،ارتقای فرایند صنعتيسازی فراگير و پایدار و تقویت نوآوری
 -11کاهش نابرابری در داخل و ميان کشورها
 -11شهرها و جوامع پایدار ،ایمن و تابآور
1
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 -12الگوی توليد و مصرف پایدار
 -13اقدامهایي جهت مبارزه با تغيير اقليم و اثرهای آن
 -17استفاده پایدار از اقيانوسها ،دریاها و منابع دریایي
 -16ارتقای اکوسيستم و جلوگيری از نابودی تنوع زیستي ،مدیریت پایدار جنگلها ،مبارزه با بيابان-
زایي و تغيير و متوقفسازی فرایند تخریب زمين
 -15ترویج جوامع فراگير و صلحآميز با هدف توسعه پایدار
 -14احيای مشارکت جهاني برای توسعه پایدار

شکل  .1اهداف 14گانه SDG
اصطالح شيمي پایدار در حدود همان دهه  1991و بهطور عمده در اروپا پدید آمد .در برخي از
مقاالتي که بهتازگي منتشر شده است بهجای اینکه شيمي سبز یک شرط عملي و فني الزم برای شيمي
پایدار باشد ،بهعنوان مسيری جهت ارائه ابزار علمي برای شيمي پایدار توصيف شده است .بهعبارتي ،شيمي
پایدار دامنه شيمي سبز را توسعه ميبخشد تا مالحظات اجتماعي ،اقتصادی و زیستمحيطي را نيز در بر
بگيرد .در حاليکه شيمي سبز دستيابي به این اهداف را از نظر فني تضمين ميکند(آناستاز و زیمرمن،
 ،2111ص.)161 .
اصول 12گانه شيمي سبز بهصورت شماتيک در شکل  2نشان داده شده است (آناستاز و ورنر،
 .(1991این اصول عبارتاند از:
اصل اول :پيشگيری از توليد فراوردههای بيهوده؛ بهتر است که مواد زاید در فرایندها توليد نشوند
تا اینکه به فکر راهي برای از بين بردن آنها باشيم.
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اصل دوم :اقتصاد اتمي؛ با کاهش ميزان توليد فراوردههای بيهوده و مازاد ،بازده واکنشها را افزایش
دهيم.
اصل سوم :طراحي و سنتز فراوردههای شيميایي کمخطرتر؛ شيميدانها در جایي که امکان دارد
باید شيوهای را طراحي کنند تا مواد مورد استفاده اثرهای سوء کمتری برای سالمت آدمي یا محيط زیست
داشته باشند یا این که هيچگونه خطری نداشته باشند.
اصل چهارم :طراحي مواد و فراوردههای شيمایي ایمنتر؛ فراوردههای شيميایي باید به گونهای
طراحي شوند که با وجود کاهش خطر سميت ،بهترین عملکرد را نيز داشته باشند.
اصل پنجم :بهرهگيری از حلّالها و مواد کمکي سالمتر؛ بهرهگيری از مواد کمکي مانند حالّلها و
غيره باید تا جایي که امکان دارد به کمترین اندازه برسد و زمانيکه این مواد بهکار ميروند از گونههای کم
خطرتر استفاده شود.
اصل ششم :افزایش بازده انرژی؛ تا جایيکه امکان دارد ،روشهای ساخت و جداسازی در فرآیندهای
شيميایي باید بهگونهای طراحي شوند که نياز به انرژی را کاهش دهند.
اصل هفتم :بهرهگيری از مواد اوليه تجدیدپذیر و قابل بازگرداني؛ واکنشهای شيميایي باید بهگونه
ای طراحي شوند که از مواد اوليهای که قابليت بازگرداني دارند بهره بگيریم.
اصل هشتم :کاهش مشتقهای شيميایي؛ مشتق گرفتن (استفاده از گروههای بازدارنده ،پروتوندار
کردن ،پروتونزدایي ،تغييرهای فيزیکي و شيميایي گذرا) باید کاهش یابد و در صورت امکان حذف شوند،
زیرا چنين مراحلي نياز به واکنشگرهای اضافي داشته و مواد زاید بيشتری توليد ميشود.
اصل نهم :بهرهگيری از کاتاليزگرها؛ کاتاليزگرها باید تا حد امکان گزینشي باشند .استفاده از
واکنشگرهای کاتاليزوری بهجای واکنشگرهای استوکيومتری ارجحيت دارد.
اصل دهم :طراحي برای تخریب؛ واکنشهای شيميایي باید بهگونهای طراحي شوند که فراوردههای
پایاني در طبيعت تخریبپذیر بوده و در محيط زیست باقي نمانند و هر چه سریعتر تجزیه شوند.
اصل یازدهم :تخمين زمان واقعي یک واکنش برای پيشگيری از آلودگي؛ پيگيری مداوم پيشرفت
یک واکنش برای پي بردن به زمان تکميل واکنش بسيار مهم است؛ زیرا پس از کامل شدن یک واکنش
شيميایي ،فراوردههای ناخواسته جانبي توليد ميشوند.
اصل دوازدهم :کاهش احتمالي رویدادهای ناگوار؛ بهرهگيری از واکنشگرها و حاللهایي که احتمال
انفجار ،آتشسوزی و رها شدن ناخواسته مواد شيميایي را کاهش ميدهند روشي برای کاهش احتمال
رویدادهای شيميایي ناخواسته است.
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شکل  .2اصول 12گانه شيمي سبز
اگرچه مقاالت زیادی در مورد شيمي سبز و توسعه پایدار در سطح بينالمللي و در کشور ما منتشر
شده و این روند همچنان رو به افزایش است ،در زمينه آموزش شيمي سبز کار کمتری صورت گرفته است.
با توجه به تعداد زیاد جمعيت دانشآموزان و دانشجویان در کشورمان و پتانسيل باالی موجود برای کار در
زمينههای زیستمحيطي ،به نظر ميرسد که با سرمایهگذاری بر روی بخش آموزش شيمي سبز در مدارس
و دانشگاهها و سپس در سطحي وسيعتر در جامعه ،بتوان به توسعه شيمي سبز در جامعه و به تبع آن به
توسعه پایدار کمک شایاني نمود .در مقاله حاضر پس از بررسي چالشها و فرصتهایي که در این زمينه وجود
دارد ،مروری بر برخي از جدیدترین روشهای آموزشي به کار رفته در سطح بينالمللي برای آموزش شيمي
سبز خواهيم داشت.
چالشها و فرصتها
پيشرفت سریع علم و فناوری در نيمه دوم قرن بيستم منجر به توسعه اقتصادی قابل توجه و افزایش
استانداردهای سطح زندگي در بخشهای مختلف جهان شده است .با این حال ،چنين توسعه اقتصادی باعث
تخریب قابل توجهي در محيط زیست از جمله تغييرات واضح آب و هوایي ،ظهور حفرههای اوزون و انباشته
شدن آالیندهها در تمام نقاط بيوسفر نيز شده است .جهان امروز با چالشهای بزرگي روبروست .واقعيتهای
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امروز جهان ،حاکي ازآن است که کشورها نميتوانند بدون توجه به مسائل توسعه پایدار به حيات سالم و
بهينه خود ادامه دهند .کشور ما نيز از این قاعده مستثني نيست .بههمين دليل تالشهای زیادی در چند
دهه اخير و در سطح بينالمللي برای حرکت بهسمت توسعه پایدار و مقابله با چالشهای موجود و پيش رو
انجام شده و این اقدامات همچنان ادامه دارند.
همانطور که در اهداف 14گانه توسعه پایدار مشهود است ،یکي از محورهای اصلي این اهداف جنبه
زیستمحيطي آنها است .سهم شيمي سبز و یا شيمي پایدار بهعنوان علمي که با مسائل زیستمحيطي
ارتباطي تنگاتنگ دارد برای برخي از اهداف  ،SDGمانند هدف  :5آب تميز و بهداشتي؛ هدف  :4انرژی مقرون
بهصرفه و تميز؛ و هدف  :12الگوی توليد و مصرف پایدار مشهود است .شيمي سبز و یا شيمي پایدار ميتواند
در زمينه اهداف دیگر ،مانند هدف  :2پایان دادن به گرسنگي از طریق شيمي زراعي؛ هدف  :3زندگي سالم
و ارتقای رفاه برای مردم از طریق فراوردهها و مواد دارویي مصرفي؛ هدف  :1رشد اقتصادی پایدار و اشتغال
و کار مناسب؛ هدف  :9صنعت ،نوآوری و زیرساخت از طریق توسعه تجاری مسئوالنه؛ هدف  :11شهرها و
جوامع پایدار؛ هدف  :17استفاده پایدار از اقيانوسها ،دریاها و منابع دریایي؛ هدف  :16ارتقای اکوسيستم از
طریق فناوریهای کاهش آلودگي؛ و هدف  :13اقداماتي جهت مبارزه با تغيير اقليم و اثرهای آن از طریق
فناوریهای کربنزدایي نيزمي تواند بسيار کمککننده باشد .در سایر اهداف مانند هدف  :7آموزش باکيفيت؛
و هدف  :6برابری جنسيتي نيز شيميدانان ميتوانند از طریق چگونگي آموزش دادن و سازماندهي کسب و
کارها سهيم باشند .بدون تردید موضوع و یا رشتههای تحصيلي زیادی وجود ندارند که بتوانند چنين مشارکت
گستردهای همانند شيمي و شيميدانان در  SDGsداشته باشند (اليکس و زین ،2111 ،ص.)A4 .
در دهههای گذشته ،آگاهي در مورد نياز به حفاظت از محيط زیست افزایش یافته است ،بنابراین
توجه زیادی به فناوریهای به اصطالح "سبز" ميشود .در واقع وظيفه اصلي شيمي سبز طراحي فراوردههای
شيميایي و فرایندهایي است که باعث کاهش یا حذف کامل استفاده از مواد شيميایي مضر و خطرناک
ميشود .اما این هدف بزرگترین نقص شيمي سبز نيز محسوب ميشود .این نقص در زمان ،هزینهها و فقدان
اطالعات منعکس ميگردد .بهطور ویژه ،تغيير از یک فراورده یا فرایند قدیمي به یک فراورده یا فرایند تازه
"سبز" نياز به زمان زیادی دارد .طراحي یا طراحي مجدد یک فراورده و فرایند جدید اغلب دشوار و گران
است و همچنين در آنچه که ایمن در نظر گرفته ميشود دیدگاه واحدی وجود ندارد (جيسول و دیگران،
 ،2114ص.)124 .
آموزش شيمی سبز و پایدار
امروزه یک تعهد قوی بينالمللي نسبت به آموزش شيمي سبز وجود دارد (گارنر و دیگران،2116 ،
ص45 .؛ راوچ ،2115 ،ص15 .؛ کلوپاجلو ،2114 ،ص1 .؛ کارپودیون رات و اسماعيل ،2116 ،ص .)36 .در
واقع ،بهمنظور مقابله با روند رو به رشد تخریب زمين و ارائه راه حل مناسب جهت رسيدن به توسعه پایدار،
طي "اجالس زمين" در سال  1992سران کشورها گرد هم آمدند که حاصل این هماندیشي و تدبير ،تدوین
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برنامه قرن بيست و یکم توسعه و محيط زیست تحت عنوان سند "دستورکار  21سازمان ملل متحد" 6بود.
این دستور کار منجر به این تصميم شد که یونسکو یک دهه آموزش برای توسعه پایدار از سال  2116تا
 2117برقرار کند .در این دستور کار آمده است که بدون اصالحات و ابتکارهای مربوط در زمينه آموزش،
توسعه پایداری رخ نخواهد داد .این موضوع در حالت کلي و در حالت ویژه برای شيمي با تمامي شاخههای
فناورانه و صنعتي آن صادق است .یونسکو مفهوم آموزش برای توسعه پایدار (ESD) 5را پيشنهاد کرد،ESD .
تبدیل به یک الگوی پيشگام در سياستهای آموزشي بينالمللي در دهههای گذشته شده است (یونسکو،
 .)2116هنوز هم در زمينه آموزش و بهطور خاص در زمينه آموزش شيمي ،بحثهای زیادی وجود دارد که
با بسياری از نظریههای مختلف آموزش مرتبط گردیده است .شيمي بهعنوان شاخه مهمي از علوم و بهویژه
شيمي سبز با بسياری از فرایندها ،مسائل و مشکالت روزمره زندگي انسانها در ارتباط است ،از اینرو
سرمایهگذاری در آموزش و اجرای اصول شيمي سبز ميتواند به ارتقای دانش عمومي جامعه ،حفاظت از
محيط زیست و منابع طبيعي و در نتيجه توسعه پایدار کمک کند.
4
بهدليل اهميت  ESDو نقش مهم شيمي برای هرگونه توسعه پایدار ،آموزش شيمي سبز و پایدار
( )GSCEبه زمينهای نوظهور در تحقيق و توسعه در آموزش شيمي و در تمام زمينهها از آموزش در مدرسه
و آموزش عالي ،تا مراحل باالتر توسعه حرفهای و یادگيری مادامالعمر تبدیل شده است .در مقاالت مختلف
تأکيد شده است که  GSCEبرای ارائه دیدگاهي جدید و یک فلسفه متفاوتِ فعاليت و استفاده از شيمي در
آموزش برای دانشآموزاني که شيمي را در مدارس مطالعه ميکنند ،دانشجویان دانشگاهها یا برای آمادهسازی
نسل بعدی متخصصان شيمي مورد نياز است تا همه با هم شهرونداني مسئول در زمينه صنعت و یا
سياستمداراني مطلع را آموزش داده و یا اطالعرساني برای عموم مردم رخ دهد (اليکس و زین ،2111 ،ص.
.)A4
این انگيزه برای آموزش شيمي سبز منجر به توسعه بسياری از مواد آموزشي (بهویژه در شيمي آلي
(مورا و دیکس ،2115 ،ص ،)4 .کارگاههای آموزشي و شبکههای آموزشي (هاک و هاچينس ،2115 ،ص.
 )6119گردید .این امر همچنين منجر به انتشار مجموعه ای رو به رشد از مقاالتي شد که به ارزیابي یادگيری
دانشجویان و نتایج نگرشي از این برنامه درسي ميپرداختند (بریجس ،2115 ،ص116 .؛ کالينز ،2114 ،ص.
 .)93هدف از آموزش شيمي سبز ،آموختن مطالبي در مورد تصميمگيریهای شيميایي و اجتماعي با استفاده
از معيارهای چندبُعدی شيمي سبز و با توجه به عوامل اجتماعي گستردهتری است که شيمي سبز و توسعه
پایدار را به پيش ميبرند .روشهای آموزشي شيمي سبز ،اولين گام در ایجاد یک جامعه دانا و مطلع شيمي
سبز متشکل از متخصصان ،معلمان ،دانشآموزان ،دانشجویان و عموم مردم است (آرمسترانگ و دیگران،
 ،2111ص.)51 .
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-1دورههای آموزشی و برنامههای درسی شيمی سبز
یاددهي این امر به فراگيراني که در عين حال که عوامل اجتماعي گستردهتر را مد نظر دارند ،اصول
12گانه شيمي سبز را بهکار بندند موضوعي چالشانگيز است .برنامههای درسي که بهتازگي در زمينه شيمي
سبز مورد استفاده قرار گرفتهاند بهطور معمول به این ترتيب طراحي ميشوند )1 :از فراگيران (اعم از دانش
آموزان ،دانشجویان و سایر افراد) خواسته ميشود که تنها یک جنبه از یک فرآیند شيميایي را برای سبزتر
شدن بهبود ببخشند )2 ،به فراگيران استفاده از معيارهای چندگانه برای ارزیابي همهجانبه سبز بودن یک
فرآیند شيميایي را آموزش ميدهند )3 ،فراگيران را به چالش ميکشانند تا عوامل اجتماعي بزرگتر را در
تجزیه و تحليل خود وارد نموده و یافتههای خود را به غيرمتخصصين منتقل کنند (هاک و هاچينس،2115 ،
ص)6119 .
-2آشنا کردن فراگيران با پيچيدگی معيارهای شيمی سبز
کار در زمينه شيمي سبز شامل بهينهسازی بسياری از اهداف متفاوت و نتایج مطلوب است .برخي
از دورههای آموزشي مفاهيم و معيارهای شيمي سبز را معرفي ميکنند تا فراگيران تجربهای را در این
تصميمگيریها بهدست آورند .سپس از فراگير خواسته ميشود که تنها یک جنبه از سنتز و یا فرایندِ موجود
را بهمنظور سبزتر شدن بررسي کند .بهعنوان مثال ،برخي از دورهها از فراگيران خواستند که سنتز سبزتری
از کمپلکس ورنر (گورون ،پل و رودر ،2115 ،ص ،)539 .یک نانوذره (پالوری ،2116 ،ص )361 .یا فراوردههای
آلي (لي ،گوری و سلتزبرگ ،2117 ،ص )1111 .را توسعه بخشند .پورسل 1و همکارانش از فراگيران خواستند
تا فرضيههای مربوط به کارایي و خواص شيمي سبز فراوردههای تجاری را طراحي نموده و بيازمایند (پورسل
و دیگران ،2115 ،ص .)1722 .این دورهها بهطور کلي دانشآموزان یا دانشجویان تازهکار را به یک جنبه از
تصميمگيری سبز محدود ميکنند.
دورههای دیگری نيز طراحي شدهاند که فراگيران را با ارزیابيهای چندبعدی شيمي سبز آشنا
ميکنند .بهعنوان مثال ،آیزن 9مواد دوره آموزشي را توسعه داد که فراگيران مقدماتي را از طریق ارزیابي
فرآیندهای سنتزی که شامل اثرهای زیستمحيطي ،ایمني و هزینهها باشد ،هدایت ميکند (ایسن،2112 ،
ص .)113 .مارتيل-پریش 11دورهای را طراحي نمود که در آن دانشجویان از معيارهای چندگانه شيمي سبز
برای مقایسه فرآیندهای سنتزی استفاده نموده و از مطالعههای موردی برای درک مفاهيم گستردهتر اجتماعي
بهره ميگيرند (مارتل پرش ،2117 ،ص .)1117 .کندی 11دورهای در سطح باالتر گزارش داد که دانشجویان
را در معرض پيچيدگي ارزیابي سبز بودن یک واکنش از طریق مطالعههای موردی و مقاالت موجود در
مجلهها قرار ميداد (کندی ،2115 ،ص .)576 .تمامي این دورهها از مجموعهای از تکاليف درسي برای
پشتيباني و ارزیابي استنتاج فراگيران از مفاهيم پيچيده شيمي سبز بهره بردهاند.
8
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ماچادو 12و همکارانش سه سيستم را ایجاد کردند (دایره سبز ،ستاره سبز ،ماتریس سبز) که بهصورت
جامع سبز بودن فرآیندهای شيميایي را برای ارائه یک نقطه ورود قابل دسترستر به پيچيدگي معيارهای
شيمي سبز ارزیابي ميکند .این سه سيستم ،هر یک از اصول 12گانه را بهمنظور ارزیابي جامع بررسي
ميکنند .ارزیابي هر اصل ،در دایره سبز بهصورت دوگانه و در ستاره سبز بهصورت  3سطحي است .این
ارزیابي با یک ( SWOTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها) در ماتریس سبز تکميل شده است.
بررسي شش الگوریتم سيستمهای متریک سبز نشان داد که ستاره سبز برای ارزیابي اوليه شيمي سبز مناسب
است (ریبریو و ماچادو ،2113 ،ص.)732 .
-5گنجاندن اهداف اجتماعی بزرگتر در برنامه درسی شيمی سبز
بهمنظور پيادهسازی شيمي سبز در خارج از کالس ،فراگيران باید عوامل اجتماعي که فراتر از اصول
شيمي سبز هستند را در نظر بگيرند .این امر به درگير شدن بيشتر فراگيران با مطالب مربوطه کمک ميکند.
بسياری از دورهها عوامل اجتماعي محدودی مانند تجزیه و تحليل هزینه را معرفي ميکنند .اما برخي از
دورهها بهمنظور ارائه درک صحيحتری از تأثيرهای اجتماعي ،بر روی یک منطقه جغرافيایي خاص تمرکز
نموده یا فراگيران را بهسوی مطالعه موردی سوق ميدهند (هاک و هاچينس ،2115 ،ص .)6119 .بهعنوان
مثال ،دافي 13و همکارانش دوره آموزشي را طراحي کردند که بر روی شيمي سبز ،مدیریت منابع و پيچيدگي
سيستمهای زیستمحيطي و انساني در قطب شمال متمرکز است (دافي و دیگران ،2111 ،ص .)94 .در یک
برنامه درسيِ دانشجویان معلمي در مالزی ،کارپودوان 17و همکارانش ،مفاهيم شيمي سبز و توسعه پایدار را
با تمرکز بر مسائل منطقهای ادغام نمودهاند (کارپودیون ،اسماعيل و رات ،2112 ،ص )36 .سایر مربيان
تأثيرهای تاریخي ،اجتماعي و زیستمحيطي را بر روی فرآیندهای شيميایي از طریق مطالعههای موردی یا
مثالهای زیستمحيطي تاریخي ،تعليم ميدهند (ویانا و پورتو ،2113 ،ص .)1532 .در واقع ادغام شيمي
سبز و توسعه پایدار به رشتههای دیگر کمک خواهد کرد تا شيمي را برای مشکالت عدالت اجتماعي و توسعه
رویکردهای انساني در شيمي بهکار برند (ساوتروم و تاالنکور ،2117 ،ص1126 .؛ السکر ،2114 ،ص.)913 .
 -9ارزیابی دورهها و برنامه درسی شيمی سبز
آموزش شيمي سبز ،یک بخش افزوده شده کمابيش جدید به چشمانداز آموزش شيمي است .توسعه
دورههای آموزشي و برنامههای درسي جدید باید ارتباط نزدیکي با ارزیابي آنها داشته باشد تا در زمينه
سنجش نحوه اجرا و موفقيتهای بهدست آمده کمککننده باشد .دادههای ارزیابي همواره کمک ميکنند تا
دورههای موجود را بهبود ببخشيم و به برنامههای درسي جدید اعتبار ميهند .محققان از طيفي گسترده و
ترکيبي از ابزار کمّي و کيفي برای ارزیابي دانش فراگيران (و برخي مواقع مربيان) ،نگرشها ،انگيزهها و
ارزشها ،مهارتهای آزمایشگاهي و ارتباط بين شيمي و شيمي سبز بهره ميبرند .این ابزار ارزیابي بهدليل
توانایيشان برای سنجش مؤثر و کارآمد نتایج یادگيری مورد نظر انتخاب ميگردند .برخي از انواع ارزیابيها
12
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عبارت اند از :بررسي و آمارگيری ،تکاليف دوره آموزشي ،آزمون یا بررسي پيشرفت تحصيلي ،مصاحبهها،
مشاهدهها و یا ارزیابي دانشکدهها و مدارس و سایر موارد (هاک و هاچينس ،2115 ،ص.)6119 .
ارزیابي ميتواند اشکال بسيار مختلفي  -از ارزیابيهای ساده دوره آموزشي تا مطالعههای پژوهشي
و روشهای ترکيبي پيچيده -داشته باشد .ابزار یا ابزارهای ارزیابي که انتخاب ميشود بستگي به عوامل زیادی
از جمله زمان ،منابع و نوع پرسشهایي که ميخواهد پاسخ دهد ،دارد (گرن و دیگران ،2113 ،ص.)597 .
یکي از رایجترین ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابي نتایج شيمي سبز ،ارزیابي با آیتمهای ليکرت است که
اغلب با یک بخش پاسخ اضافي آزاد همراه است .این آیتمها به پژوهشگران اجازه ميدهند تا درک فراگيران
را در دانش محتوای شيمي و شيمي سبز ،نگرش نسبت به علم و محيط زیست و اعتماد به نفس با استفاده
از تکنيکهای آزمایشگاهي و مهارتهای ارتباطي بسنجند (هاک و هاچينس ،2115 ،ص .)6119 .بهعنوان
مثال ،اوبرت 16و همکارانش قبل و پس از تکميل یک آزمایشگاه علمي پایدار ،به فراگيران پرسشنامههای
کوتاه به سبک ليکرت دادند .نتایج بهدست آمده دستاوردهای خودادراکي قابل توجه در عالقه فراگيران به
پایداری و علم ،اعتماد به نفس آنها در توانایيشان برای انجام آزمایشها در سطح باالتر و دانش انرژی و
شيمي سبز را نشان داد (اوبرت و دیگران ،2116 ،ص .)531 .یک مزیت آیتمهای سبک ليکرت ،سهولت
نسبي تجزیه و تحليل آنها نسبت به سایر روشهای ارزیابي است .با این حال این نوع پرسش نيازمند این
است که پاسخدهندگان خودشان دانش و یا مهارتهای خود را ارزیابي کنند و محقق تنها ميتواند آنچه را
فراگيران باور دارند که در مورد یک موضوع خاص ميدانند ،بهدست آورد .همانگونه که برخي محققان پي
بردهاند ،خود ارزیابيهای فراگيران هميشه مطابق با مجموعه مهارت واقعي آنها نيست .بنابراین بسياری از
محققان نتایج نظرسنجي را با کارهای کالسي فراگيران  -بهعنوان شاهدی از تسلط آنها بر مطالب تکميل
ميکنند (هاک و هاچينس ،2115 ،ص .)6119 .گرون 15و همکارانش از ترکيبي از دادههای آزمایشگاهي
دانشجویان ،نتایج عملي آزمایشگاهي و بررسي و آمارگيری برای ارزیابي نتایج آنها از آزمایشگاه مقدماتيشان
که در زمينه اصول شيمي سبز طراحي شده بود استفاده نمودند .این مجموعه دادههای غني این امکان را
برای پژوهشگران فراهم نمود که نه تنها بر اساس گزارش خود دانشجویان ،به مهارتهای آزمایشگاهي آنان
پي ببرند ،بلکه دریابند که آنها در حقيقت دقت و صحت باالیي در آزمایشگاه داشتهاند (ساوتروم و تاالنکور،
 ،2117ص.)1126 .
برخي از محققان برای بهدست آوردن ارزیابي عميقتر و دقيقتر دانش و رفتار فراگيران ،از ترکيبي
از تکنيکهای کمّي و کيفي استفاده کردهاند .همانطور که کارهای کالسي برای تکميل دادههای بررسي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،برخي از محققان نيز از مصاحبهها یا گروههای کانوني برای ارائه تصویری جامعتر
14
از یادگيری و نگرش فراگيران استفاده نمودهاند .کارپودوان و همکارانش از هر دو ابزار آزمون دستاورد شيمي
( )CATو مصاحبهها برای اندازهگيری یادگيری و نتایج انگيزشي دانشجویان پس از تکميل یک برنامه درسي
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شيمي سبز استفاده نمودند CAT .دستاوردهای آماری قابل توجهي در محتوای دانش شيمي دانشجویان پس
از اتمام دوره نشان داد .مصاحبههای فردی نيز نشان دادند که دانشجویان از باور خودکارآمدی و باور ارزش
کم بهسمت باورهای باال سوق داده شدهاند .اهداف آنها از یادگيری ،بهسمت جهتگيری تبحری تغيير یافته
و عالقه آنها به یادگيری شيمي بيشتر شده است (کارپودیون رات و اسماعيل ،2116 ،ص.)36 .
بهطور مشابه ،مندلر 11و همکارانش از ترکيبي از ابزار کمّي و کيفي برای ارزیابي تغييرهای ایجاد
شده در زمينه نگرش و ادراک دانشجویان پس از تکميل یک مدل و طرح تحليلي شيمي با زمينه محيط
زیستي استفاده نمودند .این نویسندگان رویکرد منحصر به فردی را اتخاذ نمودند و از فراگيران خواستند که
چهار پرسش جالب راجع به شيمي را در یک زمينه زیستمحيطي ،قبل و بعد از تکميل طرح مطرح کنند.
نویسندگان پرسشهای فراگيران را کدگذاری کردند و دریافتند که پس از اتمام طرح ،آنها راحتتر ميتوانند
مسائل محيط زیست را به زندگي روزمره خود مرتبط ساخته ،شيمي را به محيط زیست پيوند داده و دارای
عالقه و انگيزه بيشتری برای اقدام به نفع محيط زیست خود باشند .همچنين این نویسندگان مصاحبههایي
را با زیرمجموعهای از دانشجویان انجام دادند .پاسخهای مصاحبه از یافتههای کمّي قبلي آنان پشتيباني نموده
و همچنين نشان داد که پس از تکميل طرح ،احتمال زیادتری برای صحبت دانشجویان در مورد شيمي با
خانوادهها و دوستان وجود داشت و تصميمهای مبتني بر مالحظههای زیستمحيطي و آگاهي از محيط
زیست بيشتر شده است (ماندلر و دیگران ،2112 ،ص.)11 .
انواع بسيار مختلفي از ابزارهای ارزیابي وجود دارد و کيفيت هر نوع آن ميتواند متفاوت باشد .مهم
این است که نتایج مورد نظر برنامه درسي ،نوع ارزیابي مورد استفاده را هدایت نموده و بين تکميل مجموعه
دادهها و زمان و منابع مورد نياز برای انجام ارزیابي و تجزیه و تحليل دادههای حاصل شده تعادلي برقرار
باشد .بهطور اصولي ،ارزیابي دورهها و برنامههای درسي جدید شيمي سبز منجر به اعتباربخشي به دادهها
شده و بهترین شيوهها و تعليم دادهمحور را به آموزشدهندگان ارائه ميدهد (هاک و هاچينس ،2115 ،ص.
.)6119
پرداختن به تمامي روشهای برگزار شده و نحوه ارزیابي آنها در مقاله حاضر امکانپذیر نيست .در
اینجا برای نمونه روشي که طي آن مارتيل-پریش دوره آموزشي شيمي سبز را اجرا نموده و نحوه ارزیابي
توضيح داده ميشود .او یک دوره آموزشي هفت جلسهای برای دانشجویان رشتههای شيمي و زیستشناسي
که حداقل دو ترم شيمي عمومي و شيمي آلي را گذرانده باشند تدوین کرد .جلسه اول شامل بررسي تاریخي،
بيان اصول و ابزار شيمي سبز و پایداری بود و از دانشجویان خواسته شد که بهصورت روزانه تحقيقاتي بر
روی موضوعات ارائه شده انجام دهند تا بيشتر با موضوع درگير شوند و در کالس به بحث در آن مورد بپردازند.
در جلسه دوم ،تمرکز اصلي بر روی برخي از کاربردهای شيمي سبز و پایدار در زندگي روزمره بود .فهرستي
از موضوعات به دانشجویان داده شد و از آنها خواسته شد موضوعي که برایشان جالب است را انتخاب نمایند،
مقاالت مربوطه را مرور و برای بحث آماده کنند .سپس باید در مورد آن موضوع در مدت زمان مشخصي بحث
خود را ارائه مي دادند .این بحث شامل ارائه رویکرد سنتي و سبزتر ،اثرات سریع و بلندمدت و موانع اجرای
Mandler
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روش جدید بود .ارائه این بحث  16درصد از نمره کل آنها را تشکيل ميداد .جلسه سوم به معرفي و کاربرد
متریکهای شيمي سبز اختصاص یافت .واکنشهای آلي خاصي از دیدگاه شيمي سبز مطالعه شدند.
دانشجویان یک واکنش آلي مانند جانشيني الکتروفيلي آروماتيک ،جفت شدن سوزوکي و یا واکنشهای دیگر
را انتخاب نموده و جدولي ساختند که در آن به اقتصاد یا بهرهوری اتم و اقتصاد اتمي تجربي و همچنين
الزامات انرژی و ماده پرداخته شده بود .سپس با استفاده از مهارتهای تحليلي و کمّي خود یک فرایند سنتي
را با یک فرایند سبزتر مقایسه نموده و نتيجه را بيان کردند .این مرحله نيز  16درصد نمره کل ارزیابي را به
خود اختصاص ميداد .جلسه چهارم به ارزیابي مؤلفههای سياسي ،اجتماعي و شغلي مؤثر در موفقيت فراورده
ها و فرایندهای سبز اختصاص یافت .طراحي تکنولوژیهای سنتز و شيمي سبز در چند شرکت معروف مانند
 DuPontارائه شد .سپس از دانشجویان خواسته شد که به بررسي یک فرایند یا واکنش در بخشهای
پتروشيمي ،دارویي و سایر صنایع مرتبط با شيمي بپردازند .از آنها انتظار ميرفت که به مشکل یا مشکالت
مربوطه از نظر مواد مورد استفاده ،هزینهها ،جنبههای زیستمحيطي ،سالمت و ایمني و نقاط قوت و ضعف
فرایند یا فراورده سبزتر بپردازند .سپس اثرات نتایج بهدست آمده بر اقتصاد ،توليد و تصور عمومي را بررسي
نموده و ارائه دهند .این ارائه  21درصد از نمره کل ارزیابي دانشجویان را شامل ميشد .جلسه پنجم به بررسي
شيمي سبز در کشورهای کمتر توسعه یافته ميپرداخت .دانشجویان باید یک بروشور تبليغاتي تهيه
مي کردند که تأکيد آن بر روی ابتکارات شيمي سبز در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد .موضوعات مورد
بحث در بروشورها ،باید ميزان چالشهای زیستمحيطي (مانند توليد ،آلودگي ،سميّت) و تأثير آنها بر
اقتصاد ،سالمتي و جامعه را در حالت کلي نشان ميداد .همچنين دانشجویان باید به چالشهای اصلي مانند
نقش سازمانهای دولتي ،فقدان آموزش و زیرساخت مناسب ،فقدان آگاهيهای الزم و مواردی از این قبيل
ميپرداختند .نتایج آنها که در این بروشور آمده و ارائه ميشد  16درصد از نمره کل دانشجویان را به خود
اختصاص داد .جلسه ششم به بحث در مورد موضوعات نوظهور در شيمي سبز پرداخته شد و در جلسه آخر
نيز دانشجویان باید یک طرح پيشنهادی کوچک و ابتکاری در مورد اینکه یک واکنش شيميایي یا فراوردهای
که بهطور معمول استفاده ميشود را چگونه از نظر زیستمحيطي سبزتر کنيم ارائه ميداند که  36درصد
نمره کل را به خود اختصاص ميداد (مارتل پریش و نيوسيتي  ،2114 ،ص.)214 .
-1ایجاد یک جامعه شيمی سبز بزرگتر
رسيدن به اهداف بلند آموزش برای توسعه پایدار نيازمند یک جامعه شيمي سبز بزرگتر است که
شامل دانشآموزان و دانشجویان ،مربيان ،متخصصان و در مقياس بزرگتر عموم مردم است .بهمنظور ایجاد
این جامعه ،برنامههای بسياری بر آموزش معلمان تمرکز دارد ،زیرا که معلمان دانش و عقاید نسلهای آینده
را تحت تأثير قرار ميدهند (ایوانز ،2115 ،ص .)56 .حمایت عمومي از شيمي سبز نياز به آموزش گستردهتر
اجتماعي دارد .برخي از مربيان تالش کردهاند تا از طریق توسعه مهارتهای ارتباطي دانشجویان که ميتواند
برای ایجاد حمایت عمومي از سياست شيمي سبز مورد استفاده قرار گيرد به این اهداف برسند .لوئيس 19و
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همکارانش توسعه یک شبکه وسيع ابتکارات آموزشي شيمي سبز و پایدار را برای عموم مردم و متخصصين
در اسپانيا توصيف کردند (لوئيس و دیگران ،2116 ،ص .)241 .این نویسندگان در مورد چالش توسعه مطالب
آموزشي برای مخاطبان مختلف و گرایششان به حرکت آرام با زمان توضيح دادند .تجزیه و تحليلي در مورد
سياست شيمي سبز در کاليفرنيا نشان داد که مشارکت عمومي باعث رونق گفتگو ميشود که بهنوبه خود از
توسعه دانش اجتماعي قوی که برای رسيدن به اهداف شيمي سبز اهميت دارد ،پشتيباني ميکند .بنابراین
آموزش به شيميدان سبز در مورد چگونگي تسهيل بحث در بين گروهها و درونِ گروهها ميتواند به ترویج
گفتمان عمومي کمک کند .این مطالعه همچنين ارزش ارزیابي نتایج برنامهای برای نشان دادن اینکه کدام
رویکردها بيشترین احتمال تأثيرگذاری بر رفتار اجتماعي دارند را نشان ميدهد (ایلس ،2113،ص.)751 .
نتيجهگيری
ایجاد تعادل در استفاده از منابع طبيعي ،رشد اقتصادی و حفاظت از محيط زیست از طریق معرفي
یک فرایند شيمي سبز که وظيفه آن طراحي فرایندهای شيميایي و فراورده های بي ضرر برای سالمت انسان
و محيط زیست امکان پذیر است .مفهوم شيمي سبز بر اساس دوازده اصل استوار است که در مورد کاهش
یا حذف مواد خطرناک یا مضر از سنتز ،توليد و کاربرد فراوردههای شيميایي بحث مي نماید و بنابراین
استفاده از مواد خطرناک برای سالمت انسان و محيط زیست کاهش ميیابد یا حذف ميشود.
کشور ما بهعنوان یک کشور در حال توسعه با چالشهای زیستمحيطي بسياری مواجه است.
آلودگي هوای کالنشهرها و شهرهای مختلف کشور بهویژه در فصول سرد سال ،ریزگردها ،تغييرات آب و
هوایي ،خشکسالي ،آلودگي رودخانهها و آبهای زیرزميني ،انباشته شدن زبالههای پالستيکي و تجدیدناپذیر،
استفاده بيرویه از کودهای شيميایي ،مصرف زیاد انرژی و انتشار گازهای گلخانهای برخي از این موارد هستند.
از سوی دیگر نميتوان از روند رو به رشد صنعتي شدن و رشد اقتصادی کشور جلوگيری نمود .منابع نفت و
گاز کشورمان ایجاب ميکند که صنایع مربوطه گسترش بيشتری یابند .در این راستا و همگام با اهداف توسعه
پایدار ،باید به فناوریهای سبز و شيمي سبز توجه بيشتری نمود .ایران نيز همانند بسياری از کشورهای
دیگر ،بهعنوان کشوری که درمسير توسعه قرار دارد ،دستيابي به شاخصهای بينالمللي در خصوص توسعه
پایدار را در دستور کار نهادهای مختلف قرار داده است و این امر در برنامه ششم توسعه کشور نيز تعریف و
تبيين شده است.
قبل از ورود به عرصه عمل در راستای توسعه ،باید اطالعات و دانش متخصصين امر و عامه مردم را
در این زمينه افزایش داد .به نظر مي رسد که در این شرایط آموزش در زمينه شيمي سبز در مدارس و
دانشگاهها و برگزاری دورههای آموزشي کوتاه مدت ،کارگاههای آموزشي و سمينارهایي در این زمينه بتواند
تا حد زیادی راهگشا باشد .همچنين با توجه به عينيت داشتن شيمي سبز در تمامي ابعاد زندگي روزمره،
آموزش و آگاهي رساندن به عموم مردم در رسانههای جمعي نيز ميتواند بسيار مفيد باشد .مواد آموزشي
قابل توجه و سرمایهگذاری گستردهای از طرف جامعه بينالمللي ،بهویژه در زمينه توسعه پایدار ایجاد شده
است .معلمان و مربيان از انواع مختلف روشهای ارزیابي برای اندازهگيری و سنجش نحوه اجرا و نتایج
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برنامههای خود استفاده ميکنند که ميتواند برای شناسایي شيوههای تعليم مؤثر شيمي سبز مورد استفاده
 نکته مهم اینجاست که فراگيران مهارتهایي را برای آموزش و تعامل با غيرمتخصصين در این.قرار گيرد
امر آموخته و بهنحوی آنها را توسعه بخشند که بتوانند حمایت گستردهای از اولویتهای شيمي سبز داشته
 نياز داریم که یک جامعه، در نهایت برای اینکه شيمي سبز جزئي از یک حرکت اجتماعي گردد.باشند
 دانشجویان و عموم مردم، دانشآموزان، معلمان و مربيان،شيمي سبز آگاه و مطلع متشکل از متخصصان
 حمایت های حقوقي و قانوني و تأمين منابع مالي برای آموزش شيمي سبز و اجرای پروژههای.داشته باشيم
.سبز از پيشنيازهای گام نهادن در این راستا است تا مسير رسيدن به توسعه پایدار هموارتر گردد
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Abstract
Due to the importance of green chemistry in protecting the
environment, preventing the destruction of natural resources and
creating a healthy and natural life, over the past several decades, it has
emerged as an important component of chemistry education and is
rapidly expanding. Various educational materials have been developed
to teach the 12 principles of green chemistry to students in schools and
universities around the world. However, there is international pressure
on sustainable development that challenges educators and teachers of
green chemistry to gauge the complexities of green chemistry and to
consider social sustainability factors. In this review paper we describe
the history of green chemistry, its teaching and its relation to sustainable
development, the courses and programs that have been working to
achieve these goals in recent years. In addition, some of the methods
used to evaluate the learning outcomes of green chemistry courses are
discussed.
Keywords: Green Chemistry, Chemistry
Development, Sustainable Chemistry.
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