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اجرای آزمایشهای شیمی با تأکید بر تقویت مهارتهای فرایندی
*9

سعید رستگار اسکویی

1رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه ،اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

چکیده
قرن  ،11قرن آموزش یادگیری است .بنا به سرعت زیاد رشد اطالعات ،تربیت دانشآمووزانی بوا قودرت ترکور و
اندیشه ورزی سازمان یافته ،اجتناب ناپذیر است؛ چراکه باید بتوانند از میان انبوه اطالعات ،آنچه را کوه مریود و
سازنده است انتخاب و با پردازش درست آن به نتایج مطلوب دست یابند .در این مقاله بور آنویت توا «محتووا»ی
آزمایشهای شیمی را در «قالب» روش علمی مبتنی بر مهارتهای فرایندی ارائه کنویت .ایون زاویوهی نگواه بوه
آزمایشهای شیمی ،آن را از اجرای متداول و گاه مالل آور بیرون برده و میتواند اهداف بیشتر و متنوع توری را
تحقق بخشد .در کنار معرفی روشی نو در آموزش آزمایشهای شیمی ،تکنیکهای باصرفهتر و کت خطرتری نیز
برای اجرای آمایشهایی چون فعالیت هالوژنها پیشنهاد شده است .بی شک کاربست مهارتهای فرایندی چون
«مشاهده»« ،استنباط»« ،طرح فرضیه» و «ترسیر داده ها» و  ...در چارچوب «روش علمی» و در بسوتر اجورای
آزمایشهای شیمی خواهدتوانست در کنار آموزشهای نظری به پرورش مهارتهای ترکر یاری رسواند و سوط
آموزش شیمی را ارتقا بخشد.

کلمات کلیدی
آموزش یادگیری ،مهارتهای فرایندی ،آزمایشهای شیمی ،روش علمی

نکات برجسته پژوهش




استراده از قالب «روش علمی» در اجرا و تدریس آزمایشهای شیمی میتواند در رسیدن به اهوداف آموزشوی
آزمایشها مرید واقع شود.
اجرای آزمایشهای شیمی با کاربست مهارتهای فرایندی در حین و پس از اجرای آزمایش« ،نگرش علموی»
دانشآموزان را تقویت میکند.
با اجرای آزمایشهای شیمی به روش علمی ،میتوان اهداف وسیع تری را که در کنار اهداف آموزشی شویمی
مطرح میشوند ،تحقق بخشید.

*
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اجرای آزمایشهای شیمی با تأکید بر تقویت مهارتهای فرایندی

 -9مقدمه
اگر بتوان آزمایشی را چنان طراحی و اجرا کرد که در کنار دستیابی به نتایج و اهداف درسی ،روند انجام آن مهوارت هوای
ذهنی و عملیاتی دانشآموزان را به کار گیرد و منجر به توسعه ی آنها شود ،جذابیت آن بیشتر خواهود شود .نمونوه ای کوه در
این مقاله ارائه می شود ،طرحی بر اساس تدریس به روش آزمایشگاهی (فرایندی) بوده اموا شوباهتهوایی بوا تودریس بوه روش
“کاوشگری علمی” نیز دارد که بیشتر هدف آن ،کشاندن دانشآموزان به طور مستقیت در جریان ترکر علمی اسوت و منجور بوه
افزایش درك علوم ،بهره وری ترکر خالق و مهارتهایی برای دریافت و تحلیل اطالعات می شود .کاربست مهارتهای فراینودی
از مراهیمی است که در این الگو نقش محوری دارد.
مهارتهای فرایندی آن دسته از مهارتهای ذهنی و عملیاتی هستند که دانوشآمووزان بوا اسوتراده از آنهوا موی تواننود
بیندیشند ،یعنی این مهارتها عوامل اندیشه ساز هستند .مهارتهایی از ترکر که بیشتر در ارتبواط بوا کاوشوگری هسوتند و بوه
عنوان مهارتهای فرایندی علوم یا فرایندهای علت میشناسیت .این مهوارتهوا در واقوع ابوزار تحقیقوات و پو وهشهوای علموی
هستند و پرورش آنها در کنار سایر مهارتهای ترکر ،بخش مهمی از برنامه آموزش علوم اسوت .اموروزه ایون مهوارتهوا تحوت
عنوان مهارتهای علمی یا مهارتهای یادگیری ( )Process Skillsنیز مطرح میشوند که تعودادی از آنهوا بوه طوور خالصوه
معرفی میشوند.

 -9-9مشاهده
منظور از مشاهده به کاربستن همه حواس است .کنجکاوی از دریچهی مشاهده به ذهن راه مییابد .مهارت مشاهده را
میتوان آموخت .در مشاهده علمی هوشیاری و انتخاب ارادی و آگاهانهی محركها و پدیدهها مهت است .پرسشهایی که قبل و
بعد از مشاهده طرح میشوند ،به آن جهت و عمق میدهند ،پس مشاهده باید هدف دار انجام شود .معموالً هدف از مشاهده،
مقایسه ،طبقه بندی و یا جمع آوری شواهد و اطالعات است.

 -2-9مقایسه
این مهارت بر مبنای مشاهده استوار است و مقدمه ای برای رسیدن به مهارت طبقه بندی است .دانش آموز با انجام
مشاهده ،به بررسی خصوصیات مشترك یا متراوت پدیدهها میپردازد و آنها را از هت تمیز میدهد .پرسشهای دقیق و جهت
دار ،میتواند این مهارت را به درستی گسترش دهد.

 -3-9طبقه بندی
دسته بندی اجسام و پدیدهها بر حسب یک یا چند وی گی مشترك را طبقه بندی مینامند .مهارت طبقه بندی یکی از
مهمترین مهارتهای فرایندی برای شناخت و تبدیل امور نامعلوم به معلوم است.

 -4-1فرضیه سازی
هدایت دانشآموزان به کنجکاوی در مورد رویدادها ،در فرضیه سازی مهت است .پس از فرضیه سازی ،مسألهی تعمیت
اهمیت مییابد .یعنی باید دید که این فرضیه در مورد رویدادهای مشابه کارآیی دارد یا خیر .در فرضیات ساخته شده باید از
اصول علمی و مراهیت آموخته شده قبلی استراده کرد ،یعنی فرضیات جدید باید بر اساس فرضیات قبلی بنا شود .نکته مهت
دیگر در این رابطه ارائه بیش از یک فرضیه در مورد یک پدیده است که ایجاد فضایی برای نقد فرضیات ارائه شده و انتخاب
بهترینها را ممکن میسازد .فرضیه علمی باید بر شواهد منطبق بوده و قابلیت آزمایش (آزمون پذیری) داشته باشد.

 -5-9پیش بینی
پیش بینی ،بیان جمله یا عبارت درباره اتراقاتی هستند که ممکن است در آینده رخ بدهند ،یا آنچه ممکن است بر
اساس فرضیه یا دانش قبلی برای نخستین بار به دست آید .پیش بینی بر پایه مشاهده دقیق و استنباطهایی استوار است که در
ارتباط میان رویدادها وجود دارد .استنباط ،توضی یا ترسیر مشاهدات است و توسط آنها حمایت میشود .مبنای پیش بینی،
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شباهتها و تراوتهای موجود و یا یک الگوی منطقی در ذهن یادگیرنده است که خود را به شکل رابطه علت و معلولی نشان
میدهد .پیش بینی به دلیل تحریک ترکر ،تقویت حافظه و قدرت تخمین ،بخشی از آموزشهای مرید را در بر میگیرد.

 -6-9طراحی آزمایش (طراحی تحقیق)
برای آزمودن یک پیش بینی که معموالً بر اساس فرضیه بیان شده است باید مشاهدههایی انجام شوند و سپس نتایج
به دست آمده از آنها ترسیر شوند .طراحی و برنامه ریزی برای انجام این آزمونها را طراحی تحقیق میگوئیت .اگر تدریس بر
اساس فعالیتهایی انجام شود که به طور کامل برنامه ریزی شدهاند و دستور کار دارند این مهارت در فراگیران پرورش نخواهند
یافت.

 -7-9تفسیر
ترسیر دادهها ،معنا دادن به آنها تعریف شده است .اطالعات اولیه ای که از مشاهدات یا اندازه گیری به دست میآید
به ندرت به آگاهی کامل میانجامد .استنباط یا پیش بینیها همیشه نیاز به سازماندهی اطالعات دارد .مهارت ترسیر دادهها نیاز
به توانایی سازمان دهی دادهها و ارائه آنها در قالب یک الگوی معین دارد.

 -2مهارتهای فرایندی در خدمت آموزش شیمی
البته «روش علمی» به انجام صرف آزمایش محدود نمی شود ،بلکه یکی از مراحل آن و در واقع ابزاری برای دستیابی
به اطالعات است و این امکان را برای دانشآموزان فراهت می کند که در گام های بعدی اطالعات را پردازش کرده و از میان
داده های خام یک قاعده ی کلی استخراج نمایند .آزمایش «مقایسه ی فعالیت شیمیایی هالوژنها» از کتاب شیمی ( )1و
آزمایشگاه برای پیاده کردن این ایده ،انتخاب شده است که البته می توان روی دیگر آزمایشها نیز به کار برد.

 -9-2مرحله ی نخست :آماده سازی
در این مرحله آنچه که دانشآموزان ضمن انجام آزمایش باید کشف کنند ،مشخص می شود.


هالوژن باالیی می تواند از هالید پایینی خود الکترون بگیرد.



ترتیب فعالیت شیمیایی هالوژنها در گروه از باال به پایین کاهش مییابد.

 خصلت نافلزی عناصر در گروههای جدول تناوبی از باال به پایین کمتر می شود.
سپس موارد زیر به بحث گذاشته می شود تا دانشآموزان “علت” اجرای این واکنشها را دریابند و بدانند چرا باید
هالوژنها را روی هالیدها بیافزایند:


هالوژنها چگونه به آرایش هشتایی الکترونی می رسند؟



چه تراوتی میان هالید با هالوژن از نظر تعداد الکترون وجود دارد؟



آیا می توان تصور کرد یک هالوژن برای رسیدن به آرایش هشتایی الکترونی از هالید دیگر الکترون بگیرد؟



در این صورت آیا می توانیت ادعا کنیت قدرت الکترون گیری یا فعالیوت شویمیایی هوالوژن بیشوتر از هوالوژن
مربوط به هالید مقابل است؟

 -2-2مرحله ی دوم :انجام آزمایش
در مرحله ی حاضر ،دانشآموزان به طور گروهی به کاوش در موقعیتی با استراده از «روش علمی» می پردازند .تمام
دانشآموزان باید به صورت فعاالنه به آزمایش ،ترکر انتقادی و جستجوی پاسخ اقدام کنند .از دانشآموزان خواسته میشود تا
مراحل زیر را به ترتیب پی گیری کنند.
 -9-2-2مشاهده کنید.
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دانشآموزان آزمایش را به روش زیر انجام داده ،تغییرات رنگ ناشی از افزودن هالوژن روی هالید را مشاهده میکنند.
تکنیک ساده ای برای انجام آزمایش «مقایسه فعالیت شیمیایی هالوژنها» معرفی میشود :بر روی سه عدد شیشه
ساعت جداگانه به اندازه نوك اسپاتول از جامدهای سدیت کلرید ،سدیت برمید و سدیت یدید بریزید .سپس به روی هر یک از
جامدات فوق ،سه قطره از محلولهای کلر ،برم و ید را که در شیشههای قطره چکان خروسکی ریخته شده اند ،اضافه کرده و
بالفاصله روی شیشههای ساعت ،لیوان یکبار مصرف شرافی را برگردانید تا بخارات سمی هالوژنها در هوا پخش نشود ،اما
واکنش احتمالی انجام شده بر روی شیشه ساعت قابل رویت باشد.
 -2-2-2استنباط کنید.
طرح سواالت زیر به مشاهدات و استنباطهای مقرون به صحت دانشآموزان جهت میدهد.



ایجاد رنگ قرمز برم و زرد ید با افزودن محلول کلر به پتاسیت برمید و پتاسیت یدید نشانه ی چیست؟
ایجاد رنگ زرد ید با افزودن محلول برم به پتاسیت یدید نشانه ی چیست؟

 -3-2-2فرضیه طرح کنید.
دانشآموزان با توجه به اطالعات قبلی خود یک فرضیه طرح می کنند و در بندهای بعدی این آزمایش ،با تکیه بر
اطالعات جدید آن را تأیید یا رد خواهند کرد .راهنمایی :از آزمایش های قبلی به خاطر دارند که فعالیت شیمیایی «فلزها» در
گروههای جدول تناوبی از باال به پایین افزایش می یابد .اکنون میتوانند با توجه به اینکه دو خصلت فلزی و نافلری در جهت
عکس هت تغییر می یابند ،برای ترتیب فعالیت شیمیایی هالوژنها (نافلزها) ،یک فرضیه طرح کنند.
 -4-2-2مقایسه کنید.
هدف از مقایسه ،کمک به دانشآموزان برای ترکر در جهت استخراج وی گیهای مشترك و متراوت پدیدههای مشاهده
شده است .دانشآموزان مشاهدات خود را با هت مقایسه و هالوژنی را که می تواند بر سایر هالیدها تأثیر بگذارد ،مشخص
میکنند.
 -5-2-2طبقه بندی کنید.
مرتب کردن پدیدهها بر اساس یک وی گی مشترك مد نظر است .در این بند دانشآموزان برای پیش بینی در مورد
موقعیت سایر هالوژنها (فلوئور و استاتین) نیز راهنمایی می شوند .حال دانشآموزان باید هالوژنها را به ترتیب تأثیرشان بر
هالیدها مرتب کنند .برای این کار هالوژنی را که تأثیر بیشتری داشته در صدر قرار دهند و بقیه را به ترتیب کاهش تأثیرشان در
زیر آن مرتب کنند.
 -6-2-2تفسیر کنید.
با ترسیر دادهها درباره ی مراهیت اطالعات کسب شده ،تصمیت گیری می شود .دانشآموزان به این نتیجه می رسند که
میزان تأثیر هالوژن بر سایر هالیدها می تواند معیاری از فعالیت شیمیایی هالوژنها ارزیابی شود .در این مرحله میتوانند نتایج
به دست آمده تاکنون را ترسیر کرده و اظهار نظر کنند.
 -7-2-2فرضیه ی خود را تأیید یا رد کنید.
بر اساس یافتههای بند قبلی ،دانشآموزان فرضیه ی خود را تأیید یا رد می کنند.

 -3-2مرحله ی سوم :جمع بندی
دانشآموزان درباره ی اطالعات به دست آمده از مرحله ی قبل ،به بحث می نشینند و تالش می شود تا دانشآموزان
برای حصول یک نتیجه رهنمون گردند.

 -9-3-2تعمیم دهید.
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هدف از تعمیت ،تسهیل ترکر و نیز خالقیت برای گسترش یک قاعده از یک گروه به کل جدول تناوبی و تعمیق نگرش
دانشآموزان نسبت به نظت حاکت بر جدول تناوبی عناصر است ،که البته میتوان از آن به یک جمع بندی کلی نیز تعبیر کرد.
در آخرین مرحله تدریس دانشآموزان میتوانند یافته ی خود درباره ی ترتیب فعالیت شیمیایی هالوژنها را به سایر گروههای
جدول تناوبی تعمیت داده و نتیجه را به عنوان یک قاعده ی کلی درباره ی فعالیت شیمیایی عناصر نافلزی در گروهها در یک
جمله بنویسند.

 -3نتیجهگیری
بی شک کاربست مهارتهای فرایندی در تدریس و اجرای آزمایشهای شیمی و همچنین تدریس سایر مباحث و
سرفصلها نتایج ارزشمند زیر را در پی دارد:


ذهن دانشآموزان را خالق و نظام مند بار میآورد.



برای دانشآموزان جذاب است و اعتماد به نرس آنان را تقویت میکند.



پرورش همه جانبه نیروهای فکری دانشآموزان را به دنبال دارد.



بر گستره و عمق آموختهها میافزاید.



به تعمیت و تعمیق کارایی عملی آموختهها میانجامد.
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