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آزمایش های ساده و کم هزینه

طراحی

 -9مقدمه
علم شیمی علمی مرکزی است زیرا مولکوالریتم جهان هستی را مورد بحث قرار میدهد و نتایج مهمی پیرامون
بسیاری از رشتمهای مرتبط دارد.فهم اصول شیمی در حل بسیاری مساهل رشتمهای مرتبط کم بم نظریات شیمی استناد می-
کنند ،اهمیت شایانی دارد ،از این رو منطقی است پیشنهاد کنیم ،همم افراد تحصیل کرده در جامعم باید آشنایی با برخی از
جنبمهای مهم این رشتم را داشتم باشند.فعالیتهای آزمایشگاهی نیز یک نقش مرکزی و مشخص در برنامم تحصیلی علوم بم
ویژه علم شیمیدارد و مربیان علوم تاکید کردهاند کم فرایند یاددهی ویادگیری بم دانشآموزان درگیر در فعالیتهای
آزمایشگاهی رضایت بخشتر خواهد بود.

 -2تاریخچه آموزش مبتی بر آزمایش
اولین آزمایشگاه آموزشی شیمی توسط توماس تامسون در سال  7081در بریتانیا  ،دانشگاه ادینبرگ تاسیس شد .در
سال  7071زمانیکم تامسون بم دانشگاه گالوسون پیوست او کار آموزش در آزمایشگاه را در این دانشگاه مرسوم کرد .در سال
 7081لیبیگیک آزمایشگاه شیمی در دانشگاه گیسن تاسیس کرد .این زمان یک دوران درخشان در قرن  71بم حساب می-
آید.آزمایشگاه لیبیگ اولین آزمایشگاه رسمی بود کم در آن دانش آموزان برای عضویت مدرسم تحقیق بوسیلم آزمایشهای
تحقیقی منظم آموزش میدیدند.
کالسهای آزمایشگاه بم تدریج حدود  08سال توسعم یافت تا سرانجام در سال  ،7011در نظر گرفتم شده کم باید بم
دانشآموزان اجازه داد ،آزمایشها را خودشان انجام دهند .تا این زمان  ،بیشتر مدارس در انگلستان این نکتم را پذیرفتم بودند
و کار عملی را بم عنوان یک نیاز ضروری برای تدریس لحاظ میکردند.بنابراین آموزش عملی در شیمی در دانشگاههای سراسر
اروپا و شمال آمریکا توسعم یافت .کار عملی در این زمان نقش حیاتی در تایید نظریمهایی داشت کم در کالس تدریس شده
بودند .با این وجود تاثیر تدریس از طریق کار عملی در شیمی هنوز مورد شک بود].[8
یک قرن پیش آرمسترانگ آزمایش مستقیم بوسیلم دانشآموزان را بم جای آزمایشهای نمایشی انجام شده توسط
معلم مورد دفاع قرار داد .با این وجود ،در کار عملی فردی بم دلیل تکرار آزمایش تا رسیدن بم شرایط مطلوب زمان زیادی بم
هدر میرفت .بنابریان دوباره توجم بم سمت نمایش آزمایش توسط معلم جلب شد .در  ،7190اسلنسنگر سهم کار آزمایشگاهی
را در آموزش عمومی مورد بررسی قرار داد  .او توجم کرد کم دانشآموزانی کم از قبل بم شیمی عالقم نشان دادند عادت دارند بم
جای اینکم آنچم در لولم آزمایش شان رخ میدهد را مشاهده کنند ،آزمایشهای خود را با توجم بم دستور کار انجام دهند تا بم
نتایج مورد انتظار برسند].[2
مقارن با اواخر قرن  ،88پیشنهادهای بیشتری ازجملم تمرینهای آزمایشگاهی ،فیلم و ویدهوهای آموزشی ،شبیم
سازیهای کامپیوتری برای تسهیل آموزش اثربخش در آزمایشگاهها اراهم شد].[9

 -3اهمیت آموزش مبتنی بر آزمایش
دالیل زیادی وجود دارد کم بم نوعی اهمیت انجام آزمایش در آموزش اثر بخش علوم تجربی را بیان میکند .برخی از
این دالیل عبارتند از:


آزمایش بم دانش آموز کمک میکند تا با مهارتهایی کم یک دانشمند بم آنها نیازدارد ،آشنا شود .این مهارتها
عبارتند از :برنامم ریزی ،مشاهده دقیق ،اندازه گیری ،ثبت دقیق و درست اطالعات ،نمایش شفاف و بم دور از
اغراق اطالعات ،اراهم صحیح نتایج و یافتن ارتباط منطقی بین متغیرها.



آزمایش سبب میشود تا دانشآموزان حقایق و مفاهیم علمی را بهتر درک نمایند.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان





آزمایش سبب فعال شدن یادگیری شده و دانشآموزان را وادار میکند تا درباره اهداف فعالیت عملی فکر کنند.
بنابراین با اجرای فعالیتهای عملی ،بم جای اینکم دانشآموزان در مقابل بارش یک طرفم اطالعات از طرف معلم
تسلیم شوند ،بم طور فعال در مبادلم اطالعات و تجربم با معلم شریک میشوند.
آزمایش،حقایق علمی را واقعیتر جلوه میدهد.



آزمایش بم دروس علوم تجربی هیجان و عالقم بیشتری میبخشد.



آزمایش سبب میشود مهارتهای مورد نظر برنامم درسی و اهداف آموزشی مانند ارتباطهای علمی ،سواد علمی،
مهارتهای شهروندی و اجتماعی رشد کند و همچنین توانایی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
ایجادشود].[7



آزمایش موجب دستیابی دانشآموزان بم دید بهتری از علم و تحقیقات علمی ،با تاکید بر روش اکتشاف
طراحی،میشود.



آزمایش بم دانش آموز شانس مشاهده سیستمهای شیمیایی برای جمع آوری دادهای مفید برای بسط اصولی
کم متعاقبا در کتب و یا کالس مورد بحث قرار میگیرد ،را خواهد داد].[1

-4میزان استفاده از آزمایشگاه در تدریس شیمی
بعد از تغییر کتب درسی در یک دهم گذشتم فعالیتهای آزمایشگاهی با حجم کم در متن کتاب درسی ادغام گردید.
این روش تالیف کتب بعد گذشت چند سال از تدریس کتب بم خوبی مزایا و معایت خود را نشان داد .از یک طرف انجام
آزمایش همزمان با تدریس موجب ایجاد انگیزه در دانش آموز و همچنین معلم نموده و میزان کج فهمی دانشآموزان بم حداقل
میرساند اما از طرف دیگر طراحی برخی از این آزمایشها بدون توجم بم زمان تدریس ،تعداد متوسط دانش آموز در کالس ،
مواد و وسایل مورد نیاز بوده و بم همین دالیل اغلب دبیران تمایل زیادی برای انجام آزمایش ندارند .گو اینکم در یک کالس
درس با حضور حداقل حدود سی دانش آموز ،هدایت دانش آموازن کنجکاو بم آزمایشگاه کم معموال متصدی آزمایشگاهی
نداشتم و برای دانش آموز ناآشنا بم نکات ایمنی محل خطرناکی است ،کار آسانی نخواهد بود.
با این وجود اگر آزمایشها بم گونم ای طراحی شود کم دانش آموز با مواد و وسایل ساده بم مفاهیم برسد آموزش لذت
بخشتر و ایمنتر بوده و زمان کمتری نیز صرف خواهد شد.از طرف دیگر باید گفت ،شناسایی بهترین انواع آزمایشها و
چگونگی آمیختم شدن آنها با آزمایش های مرسوم بم درستی ارزیابی نشده است و هنوز راه روشن برای آموزش مبتی بر
آزمایش بر اساس تحقیق وجود ندارد .اگر ما بدانیم چم چیزی در آزمایشگاه رخ داده است میتوانیم تصمیم بگیریم آیا آن
آزمایش می تواند بم روشی با پیچیدگی کمتر انجام شود و بم این ترتیب قدم در راه تسهیل فرایندهای آزمایشگاهی و آموزش
مبتی بر آزمایش خواهیم گذاشت.
در یک تحقیق از دبیران شیمی سوال شد« آیا آزمایشهای کتب درسی شیمی را انجام میدهند؟ » دبیران در پاسخ
بین گزینمهای « خیر ،تا حدی  ،بم طور متوسط ،کامل و آزمایش سادهتر طراحی میکنم» گزینم مورد نظر خود را انتخاب
نمودند نتایج این بررسی بم صورت درصد هر گزینم در شکل  7مشاهد میشود.
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شکل :9نمودار بررسی میزان انجام آزمایشهای کتب درسی توسط دبیران

 -5تکنیکهای طراحی آزمایشهای کم هزینه و ساده
آزمایش های کم هزینم تجهیزات و مواد شیمیایی را از متن زندگی روزمره دریافت میکنند .این مواد میتوانند در
سوپرمارکت ،خانم ،وسایل پزشکی ،وسایل آکواریوم و  .......یافت شوند .بنابراین این مواد در هر جا یافت شده و قیمت زیادی
ندارند .همچنین ،این آزمایشها مزیتهای دیگری از جملم تولید آالیندههای ناچیز و ایمنی بیشتر را نیز دارا هستند.
تکنیکهای طراحی آزمایشهای کم هزینم یک کالس علمی است کم بم پایین آوردن هزینمها ،کاهش خطر و از
بین بردن آالیندههای ناشی از آزمایش انجام شده کمک میکند و منجر بم آزمایشهای قابل تکرار بم ویژه در روشهای دانش
آموز محور میشود.

 -7-0آزمایش در مقیاس خرد
در دهم  08و  18میالدی آزمایش در مقیاس خرد بم طور اولیم در دانشگاه آغاز شد .و این اولین قدم در راه انجام
آزمایشهای کم هزینم بود .در این روش میزان مصرف مواد آزمایشی و آالیندههای ناشی از آزمایش کاهش مییابد اما از طرف
دیگر کیتهای آزمایش در مقیاس خرد در این روش مورد نیاز است].[0

 -8-0آزمایش با منابعی از وسایل پزشکی و وسایل اکواریوم
یکی از مشکالت آزمایشهای شیمی در صرف زمان و هزینم برای آمادهسازی تجهیزات است .چنین تجهیزات اغلب از
شیشم ساختم شدهاند .این وسایل شیشمای گران بوده و بم آسانی میشکنند .بنابراین برای دانشآموزان خطرناک بوده و
درصوت شکستن نیز باید جایگزین شوند از طرفی برخی از این وسایل بم راحتی در آزمایشگاههای مدارس یافت نمیشود.
بسیاری از وسایل پزشکی و همچنین وسایل آکواریوم میتوانند جایگزین تجهیزات گران آزمایشگاهی شوند .سرنگ،
سر سوزن زیر جلدی ،لولم تزریق و کیسم تزریق بم مقدار زیاد برای مصارف پزشکی تولید میشود بنابراین نسبت بم تجهیزات
آزمایشگاهی شیمی قیمت مناسبتری دارند .همچنین شلنگ و پمپی کم در آکواریوم بم کار میرود میتواند در برخی آزمایش-
ها مورد استفاده قرار گیرد .این وسایل اغلب از پالستیک و الستیک ساختم شدهاند و بنابراین قالبیت ارتجاعی دارند همچنین
بم دلیل اندازهای کم دارند برای آزمایش در مقیاس خرد مناسب میباشند .وسایل پزشکی بم ویژه برای آزمایشهای مایعات و
گازها مناسب هستند زیرا این وسایل اغلب برای تصفیم و توزیع مایعات بم کار میروند .گروهی از وسایل با انطباق پذیری
بیشتر سرنگهای یک بار مصرف هستند این سرنگها یک لولم انتقال با درجم بندی قابل خواندن دارند کم ضد لک است.
سرنگهای یک بار مصرف در شکلهای مختلف موجود هستند .اندازه این سرنگها از سرنگهای یک میلی لیتری انسولین تا
سرنگهای با ظرفیت  08mlمتغیر است .بم ویژه اینکم ،پرکردن و تخلیم آهستم این سرنگها امکانپذیر است .برای مثال ،ال-
مارسفی پیشنهاد کرد کم سرنگهای یک بار مصرف میتوانند بم عنوان پیپت یا بورت در سنجشهای حجمی در مقیاس خرد
بم کار روند(شکل .[6])9
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شکل  :2سرنگ یک بار مصرف به عنوان جایگزین بورت

کاربردهای سرنگهای یک بار مصرف بسیار است بم عنوان مثال دیگر وون بورستل و بوهم ( )8886پیشنهاد
کردندکم ولتامتر هافمن را میتوان توسط سرنگ یک بار مصرف ساخت (شکل .)9در این روش دو سرنگ یک بار مصرف برای
ولتامتر هافمن بم کار میرود .بم هر سرنگ یک سرسوزن زیر جلدی متصل شده بم سیم مسی بم عنوان الکترود وصل میشود.
دو شیر کوچک نیز برای خروج گاز نصب میشود .و برای شروع عمل اکترولیز بم یک باتری بم الکترودها وصل میشود].[6

شکل  :3مقایسه ولتامتر هافمن ساخته شده از وسایل پزشکی و نوع شیشه ای آن

برای سنتز و جذب گازها ،اوبندراف ( )8886وسیلمای طراحی کرد(شکل  .)1اوبندراف پیشنهاد کرده این وسیلم می-
تواند با یک لولم آزمایش ،یک سرنگ یکبار مصرف  8mlبدون واشر درزگیری ،چند سرنگ یکبار مصرف  88mlبا دو واشر
درزگیری ،سرسوزن زیر جلدی و درپوش الستیکی نرم ساختم شود .در پوش الستیکی توسط دو سرسوزن زیر جلدی سوراخ
شده و روی لولم آزمایش قرار میگیرد سرنگهای 8و  88میلی لیتری روی سر سوزنها قرار میگیرد .سرنگ  8mlبرای چکاندن
مایعات بم لولم آزمایش بم کار میرود و گازهای ایجاد شده در سرنگ  88mlجمع آوری میشود].[6

طراحی
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شکل :4مقایسه دستگاه تولید گاز ارزان با تجهیزات آزمایشگاهی مرسوم

 -9-0آزمایش با استفاده از مواد دور ریز خانگی
بسیاری از بستمبندیها از جملم بستم قرص خالی  ،قوطیهایی فلزی و شیشمای  ،قوطیهای پالستیکی حاوی
محصوالت آرایشی و  ....کم جزء مواد دور ریز هستند میتوانند در آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی بکار روند .در زیر مثالهایی
از کاربرد این مواد آورده شده است:


از ورق قرص و کپسول خالی را میتوان در آزمایش در مقیاس خرد بم عنوان Spot plateاستفاده کرد(شکل. )0

شکل  :5مقیاس رنگی شناساگر کلم قرمز

 باتری قوطی نوشابم
یک قوطی فلزی برای ساختن یک باتری بسیار مناسب است ،دیواره قوطی بم عنوان یک الکترود بم کار میرود.
مقداری از محلول سدیم کلرید درون قوطی نوشابم فلزی ریختم و دیواره قوطی بم یک مصرف کننده یا یک ولتمتر وصل می-
شود .برای کامل کردن مدار یک الکترود گرافیتی یا نوک مداد بم ولتمتر وصل شده و در محلول درون قوطی قرار میگیرد.

 هوا مخلوطی از گازها است
با استفاده از شیشم مربی خالی یا کاسم می توان نشان داد هوا مخلوط از گازها است و درصدی از آن را اکسیژن
تشکیل میدهد .برای این منظور کاسم ای را پر از آب کرده ی ک شمع در آب قرار داده و روشن میکنیم سپس شیشم مربی
خالی با دقت روی شمع روش قرار میگیرد ،بعد از مدتی مشاهده میشود سطح آب در شیشم مربا بعد از خاموش شدن شمع
باال میرود.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان



رفتار گازها در دماهای مختلف

این آزمایش تغییرات رفتار گاز در دماهای مختلف را نشان میدهد .برای این آزمایش بطری نوشابم ،نی  ،خاک رس و
پد گرم کننده نیاز است .بطری تا نیمم با آب رنگ شده پر میشود قسمت باز بطری توسط خمیر تهیم شده از خاک رس
پوشانده میشود بم طوری کم گاز از بطری نشت نکند و نی از درون خمیر وارد بطری شده بم صورتی کم در آب فرو رود .توسط
پد گرم کننده دیواره خارجی بتری گرم میشود ،انبساط گاز درون بطری باعث میشود آب بم درون نی نفوذ میکند.
در این زمینم مثال های فراوانی موجود است ،اما در اینجا هدف تغییر نگرش بم سوی ساده و کم هزینم تر کردن
آزمایشهاست .در این زمینم ،با نگاهی نو بم محیط پیرامون خود خواهیم توانست جایگزینهای مناسبی برای آزمایشهای
خطرناک و وسایل و مواد گ ران قیمت بیابیم ،بم این ترتیب فرایند یاددهی و یادگیری را در سایم آزمایشهای ساده و کم هزینم
لذت بخشتر ساختم و قدمی بم سوی آموزش ماندگار بر میداریم.

 -6نتیجه گیری
همانطور کم مشاهده شد طراحی آزمایشهای ساده نیاز بم این دارد کم فرد با آزمایشهای مرسوم آشنایی داشتم
باشد و سعی در تسهیل ،کم هزینم و ایمن کردن این آزمایشها نماید .از طرف دیگر باید خاطر نشان کرد کم خالقیت افراد در
این زمینم تاثیز بسزایی دارد .می توان با تفکر دوباره بم مفاهیم و استفاده بهینم از امکانات بم خلق و طراحی آزمایشهای کم
هزینم و ایمن امید داشت .بم جای گالیم از کمبود وقت و امکانات سعی در استفاده بهینم از امکانات موجود داشت و این نکتم را
فراموش نکرد کم موفقیت در شرایط سخت کسب خواهد شد.
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