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  چكيده 

بعد مهارتي كه يكي از اهداف مهم برنامه . تدوين شده استسه زمينه دانش، نگرش و مهارت درنظام آموزشي جديد، برنامه درسي 

به اين ترتيب در . تا در پرورش استعدادهاي فراگيران به ابعاد گوناگون توجه شود به دو بخش ذهني و عملي تفكيك شدهدرسي است 

هاي درسي شيمي در گنجانيدن بخش آزمايشگاه در كتاب. پردازدآموز نيز به فعاليت ميهاي جسمي، ذهن دانشناييكنار استفاده از توا

. توجهي قرار گيردعملي مورد كم هاي باعث شده كه فعاليت اما همين ادغام درس با آزمايشگاه. راستاي تحقق اين هدف بوده است

از اين رو حدود دو دهه است كه . گيري و در نهايت يادگيري را مطلوب كندتفكر، بحث، نتيجه آموزان را وادار بهتواند دانشآزمايش مي

ه كارهاي عملي در يهاي تازه، ارايكي از شيوه. در دنيا آغاز شده و در جريان استتر به كارهاي عملي هايي در جهت توجه بيشحركت

بتواند  شده وهاي كتاب شيمي در مقياس خرد انجام سعي شده است تا آزمايش براي اولين بار در ايران در كار حاضر. مقياس خرد است

. كندكنندگان را تهديد ميهاي عملي همواره خطر، سالمت و ايمني آزمايشدر اجراي فعاليت. آموزان پر كندخال آزمايشگاه را براي دانش

استفاده از  اما . د اثرهاي نامطلوبي داشته باشدتوانتنفسي ميتيجه تماس موضعي و گيرند و در نبسياري از مواد شيميايي سمي و آتش

مواد به چون چنين هم. كندتر تامين ميتري با مواد شيميايي وجود داشته باشد ايمني را بهتر و بيشها تماس كمهايي كه در آنروش

كه آزمايشگاه  لودگي مواد در محيط كمتر خواهد بودتري خواهند داشت و اثر آها حجم كمآزمايش در ضايعات ،شودمقدار كم استفاده مي

مورد استقبال قرار گرفته  و برگزار شده نيز در چند كارگاه آموزشي اين طرح. ها را در بر گيرداست تمام مزيتدر مقياس خرد توانسته 

 همگام با معلم  ث درسي خود راهاي مربوط به مبحكالس درس آزمايش درتواند آموز ميدانش ك اين روش نوين آموزشيبا كم. است

  . شيمي لذت ببردآموزش و از  انجام دهد
  

  خردمقياس  آموزش شيمي، آزمايشگاه، :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه -1

چنين . هاي آموزشي پيشرو استفاده از تكنولوژي آموزشي و در بعدي فراتر تاكيد بر بعد عملي آموزش استهاي سيستميكي از ويژگي

از همين روست كه مدارس تنها . طرح و نقشه متفاوتي را پيش رو بگذاردشود تا معماري يك مدرسه، از آموزش باعث ميبرداشت مترقي 

هاي آزمايشگاه .هاي بازي اجزاي جدانشدني ساختار يك مدرسه هستندها و حتي سالنها، آزمايشگاهكتابخانه. نيمكت و تخته سياه نيستند

اين همه  .آيندبخش آموزش دروس به حساب مينمايش فيلم و عكس تاثيرگذارترين  خي دروس ديگر مانندتر برعلوم و حتي ابعاد عملي

  .]1[هاي آموزشي كه پاياتر و كاراتر استتاكيدي است بر حفظ و گسترش شيوه

با اين . را ناچيز ساخته است گيري تكنولوژي آموزشي، كارايي و بازدهي تعليم و تربيت را افزايش داده و رنج و زحمت كاركارامروزه به

ها و وسايلي دانست كه براي ها، تكنيكتوان آن را مجموعه روشگيرد كه ميآموزشي، مفهومي بسيار گسترده را در بر ميحال، تكنولوژي 

  .]1[شودتسهيل يادگيري و افزايش كيفيت آموزش به كار گرفته مي

وهش ژتوانند در درستي مطالب نظري پزان با انجام كارهاي آزمايشگاهي ميآمودانيم در دروسي كه جنبه عملي دارند، دانشمي

مند گرديده، معلومات خود را به آساني منتقل نموده و حس نموده، توانايي انديشيدن و استدالل خود را افزايش داده، به علوم تجربي عالقه
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هاي نظري و كم اهميت جلوه دادن كارهاي وجه بيش از حد به بحثمتاسفانه ت .همكاري با ديگران را در خود ايجاد و يا تقويت نمايند

آموزان هاي عملي و حتي سلب آن از دانشعملي و آزمايشگاهي نه تنها كيفيت علوم تجربي را پايين آورده است، بلكه سبب كاهش مهارت

ها آزمايش حتي نبوده و در بسياري از دبيرستان به داليل مختلف فعالدر ايران هاي مدارس در حال حاضر، اكثر آزمايشگاه. گرديده است

  .ترين ضربه را ديده استدر اين ميان درس شيمي بيش .]2[گيردبه صورت نمايشي نيز انجام نمي

هاي فراواني دسترسي پيدا كنند وليكن هاي توصيفي و نظري شيمي به كتابآموزان اين امكان را دارند كه در زمينهامروزه دانش

كه استفاده بهينه از در صورتي. ارتباط الزم را ايجاد كنند) آزمايشگاه( تجربيو شيمي  نظريتوانند به درستي بين شيمي ا نميهاغلب آن

هاي درست و كارگيري روشبنابراين لزوم به. ها فقط در آزمايشگاه قابل حصول استمعلومات نظري كسب شده در كالس و توجيه پديده

هاي گوناگون است كه درك مفاهيم شيمي رك هر مطلب نظري امري اجتناب ناپذير است و با انجام آزمايشمناسب عملي به منظور د

  .]2[گرددتر ميآسان

هاي اما نداشتن آزمايشگاه مجهز يا وسايل مناسب در مدرسه نبايد دليلي بر عدم اجراي آموزش. گيردآزمايش در آزمايشگاه انجام مي

. هاي بسيار همراه استگزاف و با پيچيدگي هايهاي ايمن و استاندارد نيازمند صرف هزينهي تجهيز آزمايشگاهدر شرايط كنون. عملي باشد

) آيندشمار ميكه عوامل سمي براي محيط زيست به( زياد مواد شيميايي  داركارگيري مقل زيست محيطي و بهياين مشكالت در كنار مسا

مشكالت و موانعي كه بر سر راه وجود دارد، كمبود فضاهاي  .شيمي تا حد زيادي محدود گرددهاي موجب شده است تا اجراي آزمايشگاه

باشد كه استفاده و حضور در فضايي به نام مي... قيمت بودن تجهيزات آزمايشگاهي، كمبود زمان در تدريس عملي و آموزشي، گران

ن به اين نتيجه رسيد كه استفاده از يك روش نوين آموزشي كه مدارس را توامي بحثبا تامل در اين  .آزمايشگاه را دچار معضل كرده است

  . تواند بسيار مفيد واقع گرددكند مينياز مياز داشتن فضا و تجهيزات آزمايشگاهي بي

با  ،راندفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي تهي كارهاي عملي در مقياس خرد بود كه براي نخستين بار در هياين شيوه تازه، ارا

يكي از اين مهمانان، پروفسور بردلي، استاد دانشگاه ژوهانسبورگ از . ه شديهماهنگي يونسكو و حضور سه مهمان از خارج از كشور ارا

ي ي دوم دههگذار در اين كنفرانس شركت كرده بودند تا اين حركت را كه از نيمهآفريقاي جنوبي بود و دو نفر ديگر به عنوان سرمايه

استاد ( دكتر يافتيان گروهبار در ايران توسط براي اولين دومين كارگاه .سازي شده بود، در حد كالن توسعه دهندر جهان فرهنگد 1980

عباسعلي زماني دانشجوي دكتراي ط توسسه كارگاه ديگر  به دنبال آن و در كنفرانس شيمي اراك ،)تمام شيمي تجزيه دانشگاه زنجان

 .]3[ برگزار شد ريزي و تاليف كتب درسي در تهراندر گروه شيمي دفتر برنامه كارشناس ارشد شيمي آلي  شيمي تجزيه و ليال يوسفي

و شركت كنندگان در آن  ه بودها از كيت آزمايشي پروفسور بردلي استفاده شدي آنچهار كارگاه اين بود كه در همهمشترك ويژگي 

  .ي نيز از كيت ذكر شده گرفتنديادهات مفيد روش جديد، ايرهاي شيمي بودند كه ضمن تحسين و برشمردن نكامعلم

شد تا كيت آزمايشگاه شيمي در مقياس خرد را با تكيه بر ن براي اولين بار در ايران موفق گروه اكسير دانش كاسپين در دانشگاه زنجا

ه آموزش شيمي با محصول جديد را با هاي دلسوز و مطابق با سر فصل كتب درسي شيمي متوسطه انجام دهد و اولين كارگانظر معلم

كارگاه آموزشي ديگر نيز در تهران  3پس از آن . آن را مورد ارزيابي قرار دهد و برگزار نمايد معلم شيمي استان زنجان بيست و پنجحضور 

ل در رسيدن به اهداف بلندشان كشور عزيزمان بتوانند از اين محصو آموزانو دانش نزودي تمام معلماهب اميد است .و زاهدان برگزار گرديد

توان گفت اولين محصول در جهان است كه به اين صورت اين محصول بسيار متفاوت با كيت پروفسور بردلي است و مي .استفاده نمايند

   .تواند از آن استفاده شودمي

اي دارد كه گستردهه اين روش مزاياي دهد كنشان مي ]10-4[بسيار زياد در زمينه آزمايشگاه شيمي در مقياس خرد هاينشر مقاله 

  .گرددمد در آموزش عملي علوم تجربي محسوب ميآروشي بسيار كارتواند چراغ خاموش آزمايشگاه شيمي را روشن كند و مي
  

  وضعيت آموزش عملي شيمي در ايران - 2

، ايمن نبودن قيمتگران د مواد شيمياييدانيم، مشكالتي مانند هزينه باالي ساخت و تجهيز آزمايشگاه، خريطور كه همه ميهمان

هاي درس و مواردي از اين قبيل باعث شده كه انجام كارهاي عملي و آزمايشگاهي روز به روز در كشور ها، كمبود وقت در كالسآزمايشگاه

روند تشكيل ساعات آزمايشگاه  تر اثرات اين موانع براز اين رو براي بررسي عميق .تر شده و حتي در بعضي مناطق از بين برودما كمرنگ

كردند، تحقيقي هاي مختلف علوم پايه تحصيل ميدانشجوي سال اول دانشگاه زنجان كه در رشته 186از  1389ها، در سال در دبيرستان
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اين در حالي . اندگاه نديدهرا هيچاز اين تعداد در دوره دبيرستان آزمايشگاه % 40دست آمده، بر اساس آمار به )1ضميمه ( .به عمل آمد

دو بار % 15بار در ماه،  1بقيه % 60از % 38. اند كه در دبيرستانشان محلي به نام آزمايشگاه بوده استاز اين افراد ذكر كرده% 77است كه 

-آزمايشگاه را ديدهدرصدي كه  58جاست كه از اين جالب اين. كردندبار در ماه از آزمايشگاه استفاده مي 4ها در صد از آن 5در ماه و تنها 

فقط بيننده آزمايش بودند كه توسط معلم انجام % 61به صورت گروهي آزمايش كرده و حدود % 33ها را انجام داده، آزمايش% 4اند، فقط 

س از اين افراد وجود آزمايشگاه و انجام آزمايش در درو% 95دست آمد اين بود كه نتيجه ديگري كه از اين نظرسنجي به .شده استمي

يا به عبارت بهتر، همه % 100كه ديگر ايننكته  .علوم را در درك بهتر مفاهيم درسي و ايجاد خالقيت و پويايي ذهن بسيار مهم دانستند

اند كه درصد اين دانشجويان نيز اقرار كرده 100 .اين دانشجويان در دانشگاه و در رشته تحصيلي خود واحدي به نام آزمايشگاه دارند

اثر مستقيمي در روند يادگيري و تحقيق و پژوهش در دانشگاه  در دوره دبيرستان، كار در آزمايشگاه و آشنايي با كارهاي عملييادگيري و 

رغم اهميت بسيار زياد انجام آزمايش در توان به طور حقيقي نيز به اين مهم دست يافت كه عليبا وجود اين آمار و اطالعات مي .دارد

اين بود كه دست آمدديگري كه از اين تحقيق به نكته. دبيرستان، به داليل ذكر شده در سطر اول همين پاراگراف، اين امكان وجود ندارد

هاي خاص يعني استعدادهاي درخشان، نمونه مردمي كردند، از دبيرستانكه داراي آزمايشگاه بوده و از آن استفاده مييهاياغلب دبيرستان

از اين امتياز  كه در روستاها هستند،هاييبضاعت و دبيرستانبه اين معني كه بقيه مدارس دولتي و مدارس كم .انديا غير انتفاعي بوده

  .محرومند
  

  در مقياس خرد  آموزش شيمي - 3

تقريبا جهاني شده است و ... ها، تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي و ها، رايانهي استفاده از وسايل كمك آموزشي، رسانهامروزه انديشه

به  كه چرا جهان در حوزه آموزش،اما در توضيح اين. ]2[اند هاي كالني در اين زمينه انجام دادهگذاريتر كشورهاي جهان سرمايهبيش

هاي عملي همواره خطر، سالمتي و ايمني دهد، بايد گفت كه در اجراي فعاليتسمت كارهاي آزمايشگاهي در مقياس خرد توجه نشان مي

توانند اثرهاي ي تماس موضعي و تنفسي ميگيرند و در نتيجهبسياري از مواد شيميايي سمي و آتش. كندكنندگان را تهديد ميآزمايش

تر تري با مواد شيميايي وجود داشته باشد ايمني را بهتر و بيشها تماس كمهايي كه در آنپس استفاده از روش. باشندنامطلوبي داشته 

تري خواهند داشت و اثر آلودگي مواد در ها حجم كمشود ضايعات آزمايشچنين وقتي از مواد به مقدار كم استفاده ميهم. كندتامين مي

  . رسد پياده كردن اين شيوه، مناسب باشدآموزان و امكانات محدود، به نظر ميتوجه به جمعيت دانش با. تر خواهد بودمحيط كم

ها قبل در كشورهاي مختلف جهان كه اشاره شد طراحي و توليد كيت آموزشي آزمايشگاه شيمي در مقياس كوچك، از سالچنان

بسيار كم و با ضريب ايمني بسيار باال در عين برآورده ساختن كارايي عملي در هاي ها با هزينهاين آزمايشگاه. مورد توجه قرار گرفته است

ترين و هاي شيمي در دورافتادهگير شدن انجام آزمايشتواند در راستاي اصالح الگوي مصرف از يكسو و همههاي شيمي، ميآزمايشگاه

  .ترين مناطق كشور نيز مورد استفاده قرار گيردمحروم

دهد تا در كالس درس آموز اين امكان را ميمقياس خرد، روشي جذاب در تدريس عملي شيمي است كه به دانشآموزش شيمي در 

آموز به صورت عملي در يك در اين روش دانش. ها آشنا شودزمان با آموزش نظري شيمي بتواند به صورت تجربي نيز با اين مفهومهم

تنها اختالف آن با آزمايشگاه واقعي شيمي، كوچك بودن وسايل آزمايش و . خواهد شدآزمايشگاه واقعي با مفاهيم بنيادي شيمي آشنا 

  . استفاده از مقدار كم مواد شيميايي است

فرد انسان است و ارتباط تنگاتنگ علم شيمي و هاي منحصر بهدانيم كه تمايل به ابتكار، خالقيت و نوآوري يكي از ويژگيچنين ميهم

- هاي گوناگون تحقق ميتر در آزمايشگاه و با انجام آزمايشنوآوري در اين رشته بيش. ن رشته علمي شده استنوآوري موجب جذابيت اي

چه الزم است براي ها بينديشند و چناني آنكنند كه به ناچار بايد دربارههايي را مشاهده ميآموزان ضمن آزمايش پديدهدانش. يابد

-هاي نظري با عمق بيششود، بحثدر پيروي از اين شيوه است كه استعدادها شكفته مي. ست بزننداي دهاي تازهها به آزمايشتوجيه آن

  .انجامدي نظريه ميهاي باالتر به كشف قانون يا ارائهشود و در سطحتري انجام گرفته و نوآوري مي

هاي ساده با كمك وسايلي كه ي آزمايشاستفاده از كيت آزمايشگاهي شيمي در مقياس خرد حس ابتكار و خالقيت را در جهت طراح

  .افزايدباشد، برانگيخته و بر سرعت فرايند ياددهي و يادگيري ميدر دسترس همگان مي
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  آزمايشگاهي شيمي در مقياس خرد معرفي كيت 1- 3

ها قطعه ريز و و دهكلي ريز چراغ ال ،، سرنگ تزريقچكانيز بشر، قطرهر ،اي از ريز لولهكيت آزمايشگاه شيمي در مقياس خرد مجموعه

. يك آزمايشگاه واقعي به كار گرفته شده است و بقيه وسايل چراغ بونزن ،بشر، پيپت، بورت ،ي آزمايشبه جاي لوله است كهدرشت ديگر 

واد و شود كه باعث افزايش ايمني و كاهش مصرف مهاي بسيار كم مواد استفاده مياي است كه ازحجمها به گونهطراحي تمام آزمايش

آموز بتواند در پشت ميز سازد تا هر دانشي كوچك كيت اين امكان را مهيا ميچنين اندازههم. گرددكاهش آلودگي زيست محيطي مي

نتيجه يك مفهوم شيمي را تجربه كند كه ضمن ايجاد خالقيت و نوآوري ده و كرور عملي دنبال خود به همراه معلم مبحث درسي را به ط

و در است نوشته شده  به همراه نكات احتياطي براي هر آزمايش يك دستور كار ساده. خواهد يافتزش نيز كاهش زمان آموآموز، در دانش

نيز به همراه كيت در هاي ايمني تمام مواد شيميايي مورد آزمايش چنين كاغذ دادههم .هايي نيز طرح شده استپايان هر آزمايش پرسش

  .فتآموز قرار خواهد گردسترس دانش

ابزار به كار رفته براي اين آزمايش ريز لوله و . انجام دادرا تجزيه آب اكسيژنه  توان آزمايش مي به طور مثال با استفاده از اين مجموعه

قطره آب اكسيژنه به داخل ريز لوله ريخته مي شود سپس درب  10ابتدا . اي استي شيشهي سليكوني كوچك و لولهبادكنك، سرنگ، لوله

شود موالر به آن متصل مي 5/0لوله كه دو منفذ بر روي آن تعبيه شده بر روي آن قرار گرفته و بادكنك و سرنگ حاوي سولفات آهن ريز 

طراحي و انجام اين آزمايش به  .شودبا چكاندن يك قطره از كاتاليزگر حجم زيادي اكسيژن متصاعد شده سبب حجيم شدن بادكنك مي

كاتاليزگر را به صورت تجربي آموزش  و )اندازه گيري حجم بادكنك(مول  مفهوم ،ضمن تدريس واكنش تجزيه دهدمعلم اين امكان را مي

يابد چرا كه توانسته است از ميچنين خالقيت نيز در آن پرورش هم .تري آموزش شيمي را دنبال كنددانش آموز نيز باعالقه بيش. دهد

دليل بر مفيد زمايش ديگر نيز با اين كيت آ 50و تكرار انجام .را درك كند هاي مهم شيميمفهوم يكي از و كردهاي استفاده ابزار ساده

هاي ديگري را با اين ابزار آزمايش ،هاي دستوركارآزمايشعالوه برتوانند بودن اين روش در آموزش شيمي است و معلم و دانش آموز مي

     .دنساده طراحي و انجام ده
  

   گيرينتيجه -4

  :توان موارد زير را نام برداز مزاياي كيت آزمايشگاهي شيمي در مقياس خرد ميالصه و با توجه به مطالب ذكر شده، طور خبه

  حجم كوچك پسماندهاي شيميايي -1

 آموز به محافظت از محيط زيستتوجه دانش -2

 در آموزش عملي علوم  كمك به مدارس -3

 آموز و معلمايمني باالي دانش -4

 مورد استفاده كاهش قيمت مواد و وسايل  -5

 باال بردن كيفيت آموزش  -6

  كاهش زمان آموزش -7
  

  تشكر و قدرداني

 از تمام .انجام شده است ،باشدهاي فناوري زنجان كه در دانشگاه زنجان مستقر ميمركز رشد واحدو كمك  اين فعاليت با اعتبار

و جناب آقاي ) ت علمي گروه شيمي دانشگاه زنجاناهي(اهللا ارشدي چنين از جناب آقاي دكتر نعمتكاركنان و مديريت اين واحد و هم

كه كمك و مشاوره زيادي در اين خصوص نمودند تشكر و )  ت علمي گروه شيمي دانشگاه علوم پايه زنجاناهي(دكتر حميد عبداللهي 

    .   شودقدرداني مي
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  رستان محل تحصيل شما آزمايشگاه وجود داشت؟آيا در دبي) 1پرسش 

  )% 41/77 =نفر 144(بله  -1

  )% 58/22 =نفر 42(خير  -2

 

  رفتيد؟در طول يك ماه چند بار به آزمايشگاه مي) 2پرسش 

  )     % 37/5 =نفر 10(بار در ماه  4 -1

  )% 59/15 =نفر 29(بار در ماه  2 -2

  )% 17/38 =نفر 71(بار در ماه  1 -3

 )% 86/40 =نفر 76(رفتيم به آزمايشگاه نمي -4

  داديد يا دبير مربوطه؟را خودتان انجام مي آزمايش) 3پرسش 

  )     % 54/4 =نفر 7(به صورت تك نفره  -1

  )% 76/33 =نفر 59(نفره  3يا  2هاي گروه -2

  )% 68/61 =نفر 95(كرديم يداد و ما مشاهده مدبير انجام مي -3

 

  خصوص در درس شيميها به آزمايشگاه و انجام آزمايشكنيد وجود فكر مي) 4پرسش 

  كند؟قدر به درك بهتر مفاهيم آن كمك ميچه 

  )     % 78/3 =نفر 7(كم  -1

  )% 27/30 =نفر 56(د زيا -2

  )% 94/65 =نفر 122(خيلي زياد  -3

  )نفر  1( تاثيري ندارد  -4

 

  قدر در ايجادچه هاي علوم و مشاهده عمليكنيد انجام آزمايشفكر مي) 5پرسش 

  تواند تاثير داشته باشد؟خالقيت و پويايي ذهن مي

  )     % 70/2 =نفر 5( كم -1

  )% 59/34 =نفر 64(زياد  -2

  )% 70/62 =نفر 116(خيلي زياد  -3

  )نفر  0( تاثيري ندارد  -4
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  ايد، واحدي به نام آزمايشگاه داريد؟اكنون كه وارد دانشگاه شده) 6پرسش 

  )     % 13/95 =نفر 176(بله  -1

  )% 86/4 =نفر 9(خير  -2

 

  توانست قدر ميآشنايي با كارهاي عملي در دبيرستان چه) 7پرسش 

  در دانشگاه به شما كمك كند؟

  )     % 78/3 =نفر 7(كم  -1

  )% 83/37 =نفر 70(زياد  -2

  )% 21/56 =نفر 104(خيلي زياد  -3

  )% 16/2 =نفر 4( تاثيري ندارد  -4

 

  در روندكنيد كه درس آزمايشگاه در دانشگاه تاثيري فكر مي) 8پرسش 

  يادگيري دارد؟

  )     % 38/98 =نفر 183(بله  -1

  )% 61/1 =نفر 3(خير  -2
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