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 طراحی آزمایش های کم هزینه شیمی در مقیاس خرد
 

 2فاطمه سراجیان اردستانی، 9ان اردستانییم سراجیمر

 
 تهران –دانشجوی دکتری آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی 1

 تهران -22علمی کاربردی واحد   س ارشد مدیریت دانشگاهکارشنا 2  

 

 

 :چکیده
آید و مالک یا معیار  های شیمی از راه مشاهده و اجرای آزمایش به دست می اعظم یافتهاز آنجایی که بخش 

می، انجام آزمایش و لذا بهترین راه یادگیری مؤثر شی ها انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است، ن درستی آ

 مرحله ترین مهم آموز دانش و معلم های فعالیت با اهداف ارتباط. علمی استپدیده های مشاهده زنده 

 می اتفاق جانبه دو صورت به آزمایشگاهی فضای در که است آموز دانش و معلم تجربیات تعامل. است آموزشی

 و اساسی راهکارهای باید معلم و است کار از بخش این های فعالیت حاصل مفاهیم، ساخت و یادگیری.  افتد

در عصری که  .درآیند حرکت به اهداف مسیر در فعاالنه بتوانند آموزان دانش تا کند ایجاد کالس در را مهم

زایش می دهد در دسترس نبودن یک فت را ایبهره گیری از فناوری های آموزشی کارایی و بازده تعلیم و ترب

چنین توجه به محیط زیست و تالش برای  هم. ملی باشدعنباید مانع از اجرای آزمایش های آزمایشگاه مجهز 

جلوگیری از آلودگی آن توسط مواد شیمیایی، گران بودن مواد و تجهیزات، وجود خطر احتمالی کار با مواد 

در این زمینه، آموزش شیمی در . شیمیایی هیچ یک نمی تواند بهانه ای برای حذف این نوع آموزش باشد

ه حل عملی   یک را رآمد در آموزش عملی علوم تجربی می تواندمقیاس خرد به عنوان یک روش جدید و کا

 .  باشد

 کلیدی کلمات
 مهارت  –آموزش شیمی –مقیاس خرد -آزمایشگاه
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 مقدمه 

دانش و مهارت تنظیم شده است و بعد مهارتی آن از مهمترین ,برنامه درسی نظام آموزشی ایران در سه زمینه نگرش    

انواع  جریان در.شیمی است که دانش آموزان را به تفکر خالق و بحث و نتیجه گیری هدایت می کنداهداف برنامه آموزشی 

 می کسب تجربه خاص مفهومی درباره خاص مواد و تجهیزات و وسایل کاربردن به با عمالً شاگردان روش های آزمایشگاهی ؛

 مناسب محیطی آوردن فراهم برای زمانی و مفهوم یک عملی های جنبه با شاگردان کردن آشنا برای گاهی روش این از. کنند

 بسیار عامل یک و دهد افزایش را یادگیری کیفیت تواند می آزمایشی روش. شود می گرفته کار به ای مسأله حل برای

 تفکر پرورش و اختراع و اکتشاف نیروی تقویت و کنجکاوی حس ارضای برای روش این. باشد آموزشی فعالیت، در برانگیزاننده

، دانش آموزان با انجام کارهای نددر درس هایی که جنبه عملی دار .فراگیران بسیار مناسب می تواند باشد  انتقادی

آزمایشگاهی می توانند برای درک مطالب نظری به پژوهش بپردازند و به این ترتیب ضمن افزایش توانایی اندیشیدن و استدالل 

نسته های خود به دیگران حس همکاری با دیگران را در خود  ند و در نتیجه ی انتقال داخود، به علوم تجربی عالقه مند می شو

با این که در راستای تحقق این هدف در کتابهای درسی نظام جدید ما بخش آزمایشگاه شیمی گنجانده . ایجاد و تقویت میکنند

این امر نه تنها کیفیت علوم تجربی را . قرار دارندشده است اما باز هم مشاهده می شود که فعالیت های عملی مورد کم توجهی 

 .پایین می آورد بلکه سبب کاهش مهارت های عملی و حتی سلب آن ها از دانش آموزان می شود

در طول یک واحد درسی آزمایشگاهی اگر فراگیر با ابزار و موادی که سروکار دارد به درستی آشنایی نداشته باشد 

بی دقتی ؛کم . خطرات گوناگونی چون سوختگی؛انفجار ؛ آتش سوزی و مسمومیت قرار گیرد ممکن است همواره در معرض 

 برای انجام دادن آزمایش .صبری و تجربه ناکافی وناآگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه ازدالیل اصلی این مخاطرات است 

آنگاه با انجام و تکرار آزمایش، مهارت و قوّه ی . کرد آورد و دستگاه مورد نیاز را آماده نخست وسایل و مواد الزم را فراهمباید

کمبود زمان  بنابراین آگاهی از اصول  ایمنی و قواعد کار در آزمایشگاه شیمی و رعایت .ابتکار را در دانش آموزان قدرت بخشید

پژوهشگر در این . آن برای مربیان و  کارورزان یک ضرورت محسوب می شودتدریس و امکانات وگران قیمت بودن تجهیزات 

که استفاده از آن عنوان یکی از روش های نوین .پرداخته است مقیاس خرد آزمایشگاهی در ارایه کا رهای پژوهش به بررسی 

 .آموزشی می تواند بسیار مفید واقع شود 

 

 شیمی و استفاده ازروش مقیاس خرد در اجرای فعالیت های عملی  آموزش

جذاب است که به دانش آموز امکان  میدهد تا در کالس درس هم زمان با  آموزش شیمی در مقیاس خرد روشی

در این روش دانش آموز به صورت عملی در یک . آموزش نظری شیمی بتواند به صورت تجربی نیز با مفاهیم گوناگون آشنا شود

وسایل آزمایش کوچک است و  با این تفاوت که در این آزمایشگاه. آزمایشگاه واقعی با مفاهیم بنیادی شیمی آشنا میشود

ارتباط تنگاتنگ شیمی و نوآوری موجب جذابیت این رشته علمی . مقدارهای کم از مواد شیمیایی مورد استفاده قرارمی گیرد

به این ترتیب دانش آموزان فرصت می کنند تا . شده است و نوآوری نیز در محیط آزمایشگاه و با انجام آزمایش تحقق می یابد

زمایش به مشاهده پدیده ها بپردازند و به ناچار درباره آن ها بیندیشند و در صورت نیاز برای توجیه آن ها آزمایش با انجام آ

این روش به شکوفایی استعدادها، بحث های نظری عمیق تر، نوآوری و کشف قانون در سطوح باالتر . های دیگری انجام دهند

کمک آموزشی، رسانه ها، رایانه، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی، اقدامی جهانی  امروزه، اندیشه استفاده از وسایل  امدمی انج

از آنجا که در اجرای فعالیتهای عملی همواره خطر، . شده است و بیشتر کشورهای جهان در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند

آتش گیرند، استفاده از روش هایی که در  سالمتی و ایمنی آزمایش کنندگان را تهدید میکند و بیشتر مواد شیمیایی، سمی و

در این حال، ضایعات نیز حجم کمتری . آنها تماس کمتری با این مواد وجود داشته باشد ایمنی را بهتر و بیشتر تأمین میکند

باتوجه به جمعیت دانش آموزان و امکانات محدود، به نظر . خواهندداشت و در اثر آلودگی مواد در محیط کمتر خواهدشد

طراحی و تولید کیت آموزشی آزمایشگاه شیمی در مقیاس کوچک، از سال ها قبل . میرسد پیاده کردن این روش مناسب باشد
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این آزمایشگاه با هزینه پایین و ضریب ایمنی باال، در راستای اصالح . مختلف جهان مورد توجه قرارگرفته است کشورهایدر 

 .آزمایشهای شیمی در مناطق دورافتاده و محروم از سوی دیگر، موثر باشد الگوی مصرف از یک سو، و همه گیرشدن انجام

دار هستند که  دار آن قدر عمیق و دامنه یادگیری کسب شده در یک فعالیت آزمایشگاهی اثربخش و هدف های تجربه  

ی و حل مسائل مشابه های خود به نحو احسن برای مشکل گشای های مختلف نیز از یافته توانند در موقعیت دانشجویان می

های آزمایشگاهی که در  طور موثری تحت تاثیر نوع فعالیت رفتار دانشجویان در آزمایشگاه به( 1111، 1دامین)استفاده نمایند 

های انجام  های آزمایشگاهی و فعالیت تجزیه و تحلیل راهنمای انجام فعالیت. دستورالعمل آزمایشگاهی ذکر شده است، قرار دارد

های  دهد که شکاف بزرگی بین اهداف آموزش آزمایشگاهی و نوع فعالیت آزمایشگاه شیمی عمومی نشان می گرفته در

  (.2002، 2هافستین و لونتا)دانشجویان وجود دارد 

 
 آموزشی برای اجرای مقیاس خرد کیت 

ه به ترتیب، به جای این کیت مجموعه ای شامل ریزلوله، ریزبشر، قطره چکان، سرنگ تزریق و ریزچراغ الکلی است ک

طراحی آزمایشها به گونه ای است که در . ، بشر، پیپت، بورت و چراغ بونزن یک آزمایشگاه معمولی به کار میروندآزمایشلوله 

آنها از مواد در حجم بسیار کم استفاده میشودو این کار افزایش ایمنی ، کاهش مصرف مواد و جلوگیری از آلودگی هوا را در بر 

موز می تواند پشت میز خود ، همراه با معلم مباحث درسی را به طور عملی در نتیجه کوچک بودن این کیت دانش آ.دارد 

بنابر این گذشته از فراهم شدن زمینه ی نوآوری و تقویت آن در دانش آموز ، زمان آموزش مورد نیاز برای . دنبال و تجربه کند

ه و در پایان  آن ده شدای ایمنی آماده نیز همراه نکته هیک دستور کار سا برای هر آزمایش. کاهش می یابد آموزش نیز 

بر گه های داده های ایمنی مواد شیمیایی مورد آزمایش نیز در اختیا ر دانش .پرسش های مربوط به آن آزمایش آمده است 

این کیت ، مجموعه ای  ساده است که در کشف نظریه ها دانش آموزان را کمک می کند و افزون بر . آموز قرار می گیرد 

 .دای ارائه شده در آن، می توان آزمایش های دیگر را نیز با این کیت طراحی کرد و انجام داآزمایش ه

برای نمونه، در انجام آزمایش تجزیه ی هیدروژن پراکسید از ریزلوله، بادکنک، سرنگ، لوله ی سیلیکونی کوچک و لوله 

در ریزلوله که در آن دو . یزلوله ریخته می شودقطره هیدروژن پراکسید درون یک ر 10در آغاز، . آزمایش استفاده می شود

سوراخ کوچک ایجاد شده روی آن قرارمی گیرد و بادکنک همراه با یک سرنگ حاوی آهن سولفات نیم موالر به آن متصل می 

که درون ریزلوله، حجم زیادی گاز اکسیژن آزاد می شود  –به عنوان کاتالیزگر  –با وارد شدن یک قطره آهن سولفات . شود

طراحی و انجام این آزمایش به معلم امکان می دهد تا ضمن تدریس واکنش تجزیه، مفاهیم .بادشدن بادکنک را به دنبال دارد

آزمایش با این کیت  00امکان انجام و تکرار . و کاتالیزگر را به صورت تجربی آموزش دهد( اندازه گیری حجم بادکنک)مول 

های  های مربوط به تجهیز آزمایشگاه با توجه به باال بودن هزینه یمی نشان میدهدسودمند بودن این روش را در آموزش ش

آموزان از این  تر شده است و بیشتر معلمان و دانش رنگهای دبیرستانی کم ها در کتابشیمی در دوره متوسطه، این آزمایش 

وجه امکانات آموزش عملی شیمی وجود  به هیچ همچنین در نقاط محروم کشور. بابت با مشکالت جدی آموزشی مواجه هستند

  .بنابراین این گروه نسبت به طراحی و ساخت و تولید انبوه این کیت اقدام نموده است. ندارد

 
  معرفی کیت آزمایشگاهی شیمی در مقیاس کوچک

                                                           
1
 DUMINE 

2
 Lunette 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... طراحی آزمایش های کم هزینه شیمی                      
                    

 
 

بعد . دانیم برنامه درسی نظام آموزشی جدید، درسه زمینه دانش، نگرش و مهارت تدوین شده است که می طورهمان

مهارتی که یکی از اهداف مهم برنامه درسی است به دو بخش ذهنی و عملی تفکیک شده تا در پرورش استعدادهای فراگیران 

. پردازدآموز نیز به فعالیت می های جسمی، ذهن دانش اییبه این ترتیب در کنار استفاده از توان. به ابعاد گوناگون توجه شود

اما همین ادغام درس با . های درسی شیمی در راستای تحقق این هدف بوده استگنجانیدن بخش آزمایشگاه در کتاب

تفکر، بحث،  آموزان را وادار بهتواند دانش  آزمایش می. توجهی قرار گیرد آزمایشگاه باعث شده که کارهای عملی مورد بی

 .گیری و در نهایت یادگیری را مطلوب کند نتیجه

تر به کارهای عملی در دنیا آغاز شده و در جریان ش هایی در جهت توجه بی ست که حرکتاین رو حدود دو دهه ا از

ران سعی شده است تا در کار حاضر برای اولین بار در ای. های تازه، ارائه کارهای عملی در مقیاس خرد است یکی از شیوه. است

 در اجرای فعالیت. آموزان پر کندآزمایش های کتاب شیمی در مقیاس خرد انجام شده و بتواند خال آزمایشگاه را برای دانش 

گیرند و  بسیاری از مواد شیمیایی سمی و آتش. کند کنندگان را تهدید می های عملی همواره خطر، سالمت و ایمنی آزمایش

ها تماس کمتری هایی که در آن اما استفاده از روش. تواند اثرهای نامطلوبی داشته باشد در نتیجه تماس موضعی و تنفسی می

شود، چنین چون مواد به مقدار کم استفاده میهم. کند تر تامین مید ایمنی را بهتر و بیشبا مواد شیمیایی وجود داشته باش

ا حجم کمتری خواهند داشت و اثر آلودگی مواد در محیط کمتر خواهد بود که آزمایشگاه در مقیاس خرد ه ضایعات در آزمایش

. این طرح در چند کارگاه آموزشی نیز برگزار شده و مورد استقبال قرار گرفته است. ها را در بر گیرد توانسته است تمام مزیت

های مربوط به مبحث درسی خود را همگام با  ر کالس درس آزمایشتواند د آموز میبا کمک این روش نوین آموزشی دانش 

طراحی و تولید کیت آموزشی آزمایشگاه شیمی در مقیاس خرد با استانداردهای . معلم انجام دهد و از آموزش شیمی لذت ببرد

ها در مقیاس خرد به  احی این کیتطر. آموز به آزمایشگاه شیمی را برآورده سازد آورد تا نیاز دانش ویژه، این امکان را بوجود می

و استفاده از آن آسان ( حتی برق و آب مقطر)ای خواهد بود تا قیمت آن کم، ایمنی آن زیاد، بدون نیاز به امکانات خاص  گونه

 .شدبا

 

 :گیری نتیجه

اکنون دانش آموزان در زمینه های توصیفی و نظری شیمی به منابع گوناگون و فراوانی دسترسی دارند اما اغلب  هم

استفاده از کیت . نمی توانند به درستی میان شیمی نظری و شیمی عملی یا آزمایشگاه ارتباط مورد نیاز را برقرار کنند

طراحی آزمایش های ساده در دانش آموزان برمی انگیزد و بر  آزمایشگاه شیمی در مقیاس خرد، حس نوآوری را در جهت

 :ازجمله برتری های این کیت می توان این موارد را برشمرد. سرعت فرایند یاد دهی، یادگیری می افزاید

 محدود بودن حجم پسماندهای شیمیایی 

 جلب توجه دانش آموزان به اهمیت محافظت از محیط زیست 

 لی علومکمک به مدارس در آموزش عم 

 تأمین ایمنی آزمایش کنندگان در حد باال 

 کاهش هزینه مواد و وسایل مورد استفاده 

 افزایش کیفیت آموزش 

 انجام آزمایشات شیمی بدون نیاز به وجود آزمایشگاه شیمی کاهش زمان آموزش 
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