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چکیده
آزمایش کردن یکي از راه های آموختن اصول و نتایج کلي علم است که مي تواند دانشآموزان را
وادار به تفکر ،بحث ،نتيجه گيری و در نهایت یادگيری را مطلوب کند .آزمایشهای شيميایي سهمي بسيار
زیاد در ادراک فراگيران دارد .روشي مستحکم برای حفظ فرآیند بصری تدریس و اصولي برای پيشبرد هرچه
عميقتر اهداف آموزشي در علم شيمي محسوب ميشود .آزمایش در آموزش شيمي جایگاه بسيار واالیي دارد
و توجّه به فواید و تأثيرات آن تمام کوتاهيهای آموزش انتزاعي شيمي را پوشش خواهد داد .تفهيم دانشآموزان
در بسياری از مباحث کتب شيمي ضامن توجّه کافي و اجرای هوشمندانه رهنمودهای هر آزمایش برای
یادگيری بيشتر و عميقتر مباحث است .در این مقاله با هدف مرور مطالب مربوط به آزمایشگاه و آموزش
شيمي مبتني بر آزمایش به همراه مزایا و اهداف و معایب آنها که با روش تحليل مضمون ادبيات ،پيشينه و
نتایج پژوهش انجام شده است و با آوردن نمونههایي از آثار پژوهشي به کاربردهای آموزشي آن در آموزش
شيمي پرداخت شد .روش مورد مطالعه ،جستوجو در پایگاههای اطّالعاتي فارسي و بررسي مقاالت ،کتب و
پایان نامههای مرتبط با آموزش شيمي مي باشد .و در پایان نيز به ارائه پيشنهاداتي برای استفاده ی گسترده
از آزمایشگاه در مدارس برای بهبود آموزش شيمي پرداخته شده است.
کلیدواژهها :آزمایش ،آموزش شيمي ،اهمّيّت آزمایش ،آزمایشگاه ،تدریس عملي
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مقدّمه
شيمي علمي است که به زندگي معنا ميبخشد .مثالً در دنيای پيرامون ما غذایي که مصرف
ميشود ،لباسي که پوشيده ميشود ،کاغذی که روی آن نوشته ميشود ،همگي موادّ شيميایي به
شمار ميآیند .بر این اساس نقش آموزش شيمي در زندگي پررنگ است (محمدی .)1392 ،از سویي
شيمي دانشي مبتني بر تجربه و آزمایش است .اگر از بعد محتوایي ،دانش شيمي مشتمل بر مجموعه
ای از مفاهيم و دانستههاست ،از بعد روشي ،آزمایشها و تجربههای عملي ،اساس و پایهی مفاهيم
شيمي را تشکيل ميدهند؛ به طوری که ابطال فرضيههای علمي قبلي و مطرح شدن حدسهای تازه،
در سایهی اجرای آزمونهای تجربي انجام پذیر است .بنابراین شاید بتوان گفت که مناسبترین روش
در آموزش شيمي ،روشي است که بعد تجربي و آزمایشگاهي آن در نظر گرفته شود و فرآیند یاددهي-
یادگيری مفاهيم شيمي ،با اجرای آزمایشهای مرتبط با آنها همراه شود .افزون بر این ،آموزش شيمي
با مشاهده و تجربه ،حس کنجکاوی را برای یادگيری بيشتر در فراگير ایجاد ميکند و دیدگاهها و
نگرشهای ملموستری از علم شيمي را فراهم ميآورد .در ضمن ،آشنا نمودن فراگير با فنون عملي،
سبب ایجاد خالقيّتها و مهارتهای عملي در او ميشود (خزاعي و همکاران.)1395 ،
از آن جایي که انسان ذاتاً کنجکاو و جستجوگر است ،آزمایشگاه به عنوان مکاني مناسب برای
اقناع حس کنجکاوی وی به حساب ميآید .فراگيران با انجام کارهای آزمایشگاهي ميتوانند در
درستي مطالب نظری پژوهش نموده ،توانایي اندیشيدن و استدالل خود را افزایش داده ،به علم علوم
تجربي عالقه مند گردیده ،و حس همکاری با دیگران را در خود ایجاد و یا تقویت نمایند .متأسفانه
توجّه بيش از حد به بحثهای نظری و کم اهمّيّت جلوه دادن کارهای عملي و آزمایشگاهي نه تنها
کيفيت آموزش را پایين آورده است  ،بلکه سبب کاهش مهارتهای عملي و حتي سلب آن از دانش-
آموزان گردیده است (لزوندور و هارمن .)2016 ،1در آزمایشگاه اهدافي مانند درک مفاهيم علمي،
عالقه و انگيزه ،مهارتهای عملي و توانایي حلّ مسئله دنبال ميشود .طي نظرسنجي که ميان دانش
آموختگان رشته شيمي به عمل آمد .آنها تجارب خود را از آزمایشگاه علوم در درک مفاهيم به این
صورت عنوان کردند که آزمایشگاه نسبت به روش سخنراني ،اثر بخشي بيشتری در باال بردن ميزان
یادگيری دانشآموزان دارد (راسل 2و همکاران" .)2008 ،آزمایش مهمترین ابزار برای تدریس و
یادگيری در آزمایشگاه به شمار ميرود .وقتي که دانشآموزان نظریههای علمي را در کالس درس
ميآموزند ،ميتوانند با انجام آزمایشهای مربوط ،آنچه را که در نظر آموخته اند ،در عمل تجربه کنند.
در نظام آموزشي ،آزمایشگاهها از جمله امکاناتي هستند که معلّمان و دانشآموزان ،بهویژه برای آموزش
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درسهای مرتبط با علوم تجربي از آن بهره ميگيرند .دانشآموزان نظریههایي را که در کالس درس
آموخته اند با انجام آزمایش در آزمایشگاه تمرین ميکنند .این روش یکي از مهمترین راهها برای رشد
مهارتهای علمي دانشآموزان است .مکانهایي مانند آزمایشگاهها عرصههایي را برای دانشآموزان
فراهم ميآورند که مهارت بياموزند یا درستي نظریههای علمي را بيازمایند" (اصغری و همکاران،
" .)1399تسهيل آموزش و یادگيری مستلزم تالش همه ی عناصر دخيل در نظام آموزشي مي باشد.
دراین بين معلّمان نخستين نيروی محرکهای بوده که توانایي ایجاد بهترین موقعيّت ،برای فهميدن
مسایلي را دارا مي باشند که دانشآموزان با آنها مواجه اند .امروزه آموزش شيمي در مدارس ،به یکي
از موضوعات دشوار و مورد توجّه تبدیل شده است .تعداد اندکي از معلّمان مي توانند شيمي را به نحو
احسن و منطبق با اهداف آموزشي قصد شده آموزش دهند .در زمينه آموزش شيمي که علم آزمایش
محور محسوب مي شود ،بيشتر به تشریح و بيان حقایق و اصول اوليه شناخته شده علمي پرداخته
مي شود ،که پس ازمدت کوتاهي به فراموشي سپرده مي شوند .دانش آموزی که به مدرسه وارد مي
شود ،باید برای زندگي در دنيای فردا -که دنيای علم و فناوری است – آماده شود .به این ترتيب،
نظام آموزشي باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه ی جست و جو گری را در دانشآموزان
شکوفا کند و دانستن و کشف مجهوالت را برای آنها لذّت بخش و نشاط آور سازد و هم آن چه را
برای زندگي در دنيای امروز و فردا به آن نيازمندند ،به آنها بياموزد .درس شيمي که یکي از درسهای
اصلي دورهی متوسّطه است ،به نوبه ی خود باید بتواند به هر دو هدف یاد شده ،دست یابد" (قرباني،
 .)1394پس هدف نهایي آموزش شيمي سواد علمي -فنآورانه است (اماني تهراني.)1384 ،
روش پژوهش
تحقيق حاضر ،نتيجهی یک مطالعهی کيفي با روش تحليل مضمون ادبيات ،پيشينه و نتایج
پژوهش مي باشد که به منظور بيان تأثير استفاده از آزمایشگاه و آزمایش کردن در یادگيری شيمي،
مورد توجّه قرار گرفته است  .جامعه ی مورد مطالعه این تحقيق ،تمام پژوهشهای انجام شده در رابطه
با همين موضوع است .نمونه گيری بر اساس اشباع نظری و به صورت هدفمند انجام گردید .معيار
انتخاب مقاالت ،اولویّت آنها با توجّه به در دسترس بودن متن کامل مقاالت به روز و نگاشته شده از
طرف متخصصين آموزش شيمي است که با جستجوی کلمات کليدی در این زمينه از جمله :تأثير
استفاده از آزمایشگاه در آموزش شيمي ،آموزش در شيمي مبتني بر آزمایش ،در موتور جستجوگر
گوگل جمع آوری گردید .به این ترتيب تعداد  22مقاله انتخاب شد .به عنوان نمونه مورد بررسي
قرار گرفتند .برای تجزیه و تحليل دادهها از روش تحليل مضمون استفاده گردید که روشي برای
شناخت ،تحليل و گزارش الگوهای موجود دردادههای کيفي است .در این روش بر اساس دیدگاه
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براون 1و کالرک 2از ابزار شبکه ی مضامين استفاده گردیده است .بر این اساس مضامين به سه
دسته  -1 :مضامين پایه (کدها و نکات کليدی متن)  -2مضامين کلي (مضامين به دست آمده از
ترکيب و تلخيص مضامين پایه) -3 ،مقوالت (مضامين عالي دربرگيرنده ی اصول حاکم بر متن به
مثابه ی کل) طبقه بندی گردید.کدگذاری به اینصورت انجام پذیرفت که در مورد مقاالت ،متن آنها
بررسي و تمام مفاهيمي که بيانگر تأثير استفاده از آزمایشگاه و آزمایش کردن دریادگيری شيمي
بودند ،به عنوان مضامين پایه ،استخراج گردید .بررسي مقاالت تا اشباع نظری دادهها (تا زمانيکه ،کد
جدیدی استخراج نگردید) ادامه یافت .پس از کدگذاری باز (شامل استخراج مفاهيم و جمالت ،تشکيل
مقوالت و طبقات اوليه) از کدگذاری محوری (شامل طبقه بندی دادهها ،مشخص نمودن زیر طبقات)
و کدگذاری انتخابي(شامل تشکيل مقوالت اصلي و نهایي از مقوالت ایجاد شده با کدگذاری محوری)
نيز استفاده گردید.
تاریخچه آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش:
تامسون3

در سال  1807در بریتانيا ،دانشگاه
اولين آزمایشگاه آموزشي شيمي به دست توماس
ادینبرگ تأسيس شد .در سال  1819زماني که تامسون به دانشگاه گالوسون پيوست ،او کار آموزش
در آزمایشگاه را در این دانشگاه مرسوم کرد .در سال  1824ليبيگيک آزمایشگاه شيمي در دانشگاه
گيسن تأسيس کرد .این زمان یک دوران درخشان در قرن  19به حساب ميآید .آزمایشگاه ليبيگ
اولين آزمایشگاه رسمي بود که در دانشآموزان برای عضویت مدرسه تحقيق به وسيلۀ آزمایشهای
تحقيقي منظم آموزش ميدیدند .کالسهای آزمایشگاه به تدریج حدود  50سال توسعه یافت تا
سرانجام در سال  ،1899به این نتيجه رسيدند که باید به دانشآموزان اجازه داد ،آزمایشها را خودشان
انجام دهند .تا این زمان ،بيشتر مدارس در انگلستان این نکته را پذیرفته بودند و کار عملي را به
عنوان یک نياز ضروری برای تدریس لحاظ ميکردند .بنابراین آموزش عملي در شيمي در دانشگاههای
سراسر اروپا و شمال آمریکا توسعه یافت .کار عملي در این زمان نقش حياتي در تایيد نظریههایي
داشت که در کالس تدریس شده بودند .با این وجود تأثير تدریس از طریق کار عملي در شيمي هنوز
مورد شک بود .یک قرن پيش آرمسترانگ 4آزمایش مستقيم به وسيلۀ دانشآموزان را به جای
آزمایشهای نمایشي انجام شده از سوی معلّم مورد دفاع قرار داد .با این وجود ،در کار عملي فردی
به دليل تکرار آزمایش تا رسيدن به شرایط مطلوب زمان زیادی به هدر ميرفت .بنابراین دوباره توجّه
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به سمت نمایش آزمایش از طرف معلّم جلب شد .در سال  ،1935اسلنسنگر سهم کار آزمایشگاهي
را در آموزش عمومي مورد بررسي قرار داد .او توجّه کرد که دانشآموزاني که از قبل به شيمي عالقه
نشان دادند عادت دارند به جای اینکه آنچه در لوله آزمایش شان رخ ميدهد را مشاهده کنند،
آزمایشهای خود را با توجّه به دستور کار انجام دهند تا به نتایج مورد انتظار برسند (نورمن رید،1
 .)2007مقارن با اواخر قرن  ،20پيشنهادهای بيشتری ازجمله تمرینهای آزمایشگاهي ،فيلم و
ویدیوهای آموزشي ،شبيه سازیهای کامپيوتری برای تسهيل آموزش اثربخش در آزمایشگاهها ارائه
شد" (ميری رامشه.)1392 ،
به طور کلي آزمایشهای شيمي با استفاده از دستور کارها یا کتابهای آزمایشگاه معرفي ميشوند.
در آزمایشگاه ،دانشآموزان آزمایشها را به صورت گروهي انجام ميدهند .این فعّاليّت گروهي شامل
فرایندهای برنامهریزی ،طراحي و تجزیه و تحليل است که گاهي به صورت گروهي و گاهي انفرادی
انجام ميگيرد (هوفستين .)1982 ،2پاجارز اشاره کرده است ،هنگامي که دانشآموزان آزمایش انجام
ميدهند ،ميتوانند اعتماد به نفس نسبتاً خوبي به دست آورند و آن را تقویت نمایند (پاجاررز،3
.)2005
دیدگاه صاحب نظران در رابطه با اهمّیّت تدریس آزمایشگاهی
"جان هولمن در مقالهای تحت عنوان هماهنگي آموزش علوم به زندگي واقعي ميگوید :اگر
آموزش علوم به واقعيات زندگي نزدیک گردد نه تنها دانشآموزان انگيزه بيشتری برای فراگيری پيدا
ميکنند بلکه بزرگساالن نيز آگاهي بيشتری به دست خواهند آورد .درسهای علوم باید ميان کار
آزمایشگاهي و زندگي ارتباط برقرار سازند .علت رویگرداني در سنين بزرگسالي از دروسي مانند
شيمي و فيزیک ،آن دسته دانشآموزاني هستند که بين زندگي اجتماعي و درس فراگيری شده در
دبيرستان نميتوانند ارتباطي برقرار نمایند .گروهي از صاحب نظران و کارشناسان یونسکو اعتقاد
دارند که هر کجا علوم تجربي به شيوهی ریاضي تدریس شود ،آن علوم نابود خواهد شد .از این رو
معلّمان علوم تجربي باید از تدریس آن به روش تدریس ریاضي و منطق پرهيز نموده و با به کارگيـری
تجارب علمي و آزمایشگاهي فراگيران را با دنيای واقعي آشنا نموده و این نکته را مدنظر داشته
باشندکه علوم تجربي مطمئناً ریاضي یا منطق نيست .پل دهارت هرد (استاد دانشگاه استانفورد)
ميگوید :کار آزمایشگاهي وکار عملي هستهی مرکزی و اساس آموزش علوم را تشکيل ميدهد.
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یادگيری ازطریق کار در آزمایشگاه به ایجاد درک واقعي از آموزش علوم کمک فراواني نموده و در
فضای آزمایشگاه است که فراگيران مفاهيم و تئوریها و مشاهدات را به عنوان وسيلهای جهت بررسي
نظرات و اندیشهها به کار ميبرند و کار در آزمایشگاه باید فراهم کنندهی فرصتهایي برای فراگيران
باشد تا بتوانند مشاهدات و یافتههای خود را تعبير و تفسير نمایند" (چاوشي زاده و همکاران.)1390 ،
سایلر و الکساندر در کتاب برنامهریزی درسي برای مدارس ضمن توجيه برنامههای آموزشي مدارس
به مهارتهای آزمایشگاهي اشاره نموده و نقش آزمایشگاههای موجود در مدارس را در بهبود مهارت-
های محاسبهای و در نتيجه مهارتهای اجتماعي با اهمّيّت ميدانند .زنده یاد پـروفسور عبدالسالم،
فيزیکدان مسلمان پاکستاني و برندهی جایزهی نوبل و بنيانگذار فرهنگستان علوم جهان سوم ،آموزش
علوم را پایهای برای رشد و توسعه دانسته و در این باره چنين گفته است :رشد علوم و فنون (فنآوری)
که از مشکالت اصلي و بسيار تأثيرگذار از کشورهای جهان سوم است ،در گرو برنامههای اصولي برای
آموزش بهينه علوم و نوآوری است .از عمدهترین وظایفي که در پيش روی مراکز آموزشي جهان سوم
قرار دارد تالش برای افزایش کمي و کيفي برنامههای آموزشي است .در مورد تأثيرکارهای عملي و
آزمایشگاه آقای محمد اسداللهي برندهی مدال برنز المپياد شيمي درسال  1379ميگوید :آزمون
المپياد شيـمي در دو بخش تئوری و عملي انجام شد که بخش عملي آن برای ما مشکل بود .وی
ميگوید آموزشهایي که برای شرکت در مسابقات المپيادها داده ميشود  ،بيشتر تئوری است .برای
همين آزمـون تئـوری برای بچههای تيم ایران ساده بود ولي به راحتي از عهدهی آزمونهای عملي
و آزمایشگاهي بر نميآمدند (پيله ور.)1397 ،
بحث و بررسی
آزمایش کردن یکي از مهمترین راههای آموختن اصول و نتایج کلي علم است .آزمایش فعّاليّتي
است که در جریان آن فراگيران با به کار بردن وسایل و موادّ بخصوصي بطور عملي تجربه کسب
ميکنند و به اصول و مفاهيم پي ميبرند .گاهي برای آشنا کردن دانشآموزان با جنبههای عملي یک
مفهوم ميتوان از روش آزمایشي استفاده کرد در موارد دیگر ،روش آزمایشگاهي برای فراهم کردن
محيطي مناسب و حل کردن مسئله ترتيب داده ميشود و نيز برای آموختن علوم تجربي به ویژه
شيمي بسيار الزم است و بدون آن مفاهيم منتقل نميشوند (صفوی" .)1382 ،فعاليتهای
آزمایشگاهي یکي از ارکان اصلي آموزش علوم تجربي محسوب شده و موجبات رشد دانش علمـي،
مهـارت و نگـرشهـای علمي دانشآموزان را فراهم ميسازند .انجام فعّاليّتهای آزمایشگاهي عالوه
بر تثبيت یادگيری و افزایش ميزان ماندگاری مفاهيم آموختـه شده سبب دست ورزی و کسب
مهارتهایي مي گردد که در زندگي روزانه مورد استفاده قرار گرفته و زمينههای نـوآوری ،خلّاقيـت

مروری بر اهمّیّت آزمایشگاه و آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش
و تفکـّر انتقادی را در فراگيری فراهم ميسازد .در برنامهی درسي کشورهای موفق در آموزش علـوم،
اسـتفاده از آزمایشـگاه و انجـام فعاليـتهـای علمي ،بخش جدایي ناپذیر از موضوع درسي است و
تأکيد زیاد بر تحقيق اهداف مهارتي و نگرشي سبب شده است تا توجّه خاصي به رشد مهارتهای
دست ورزی صورت پذیرد (اصفا و بدریان .)1385 ،در کتاب نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمي
ایران دربارهی ویژگي و خصوصيات ایـن نـوع یادگيری آمده است :دانشآموز با تالش خود به
راهنمایي معلّم و یا مشورت با او به اهداف آموزش نائل مـيگـردد و چـون در ایـن روش دانشآموز
بيشتر در پي کشف روابط و تشکيل یک مفهوم است ،عالوه بر یادگيری دارای طرز فکر منطقي نيز
ميگردد .معمـوالً از طریـق مواجه شدن با یک موقعيت یا مسئله ،دانشآموز برانگيخته شده و خود
اقدام به حل آن مينماید .در این روش به پرورش روحيهی تجزیـه و تحليل و تفکر و تعقل در
دانشآموز توجّه خاصي مبذول ميگردد و ذوق و استعدادهای دانشآموز در طراحي و اجـرای برنامـه-
هـا مـورد توجّه قرار ميگيرد (شورای تغيير آ.پ .)1366 ،پژوهشها نشان داده است که به کارگيری
شيوههای سنتي رویکرد یـاددهي -یـادگيری نمـيتوانـد پاسـخگوی نيازهای آموزشي عصر حاضر
باشد .با خروج از رویکرد آموزشي حافظه پرور و به چالشکشاندن ذهن فراگيران از طریق انجام
فعّاليـتهـای آزمایشگاهي مناسب و همچنين نگاه بين رشتهای به آموزش علوم تجربي ،ميتوان
فراگيران را در رویکرد یاددهي -یادگيری فعال نموده و روحيهی انجام فعاليتهای گروهي و مشارکتي
را در آنها پرورش داد" (شعباني .)1388 ،انجام این فعّاليّتها یکي از موثرترین و بهترین کيفيّتهای
یادگيری را در کالس فراهم مينماید .به منظور توسعهی عيني سازی موضوعات یادگيری و افزایش
توانایي اندیشيدن و پرورش تفکر خالق و تقویت اعتماد به نفس در بين دانشآموزان و زیربنایي کردن
فعّاليّتهای آزمایشگاهي از پایههای تحصيلي پایينتر ضروری به نظر ميرسد ،به طوری که این
مهارتها ،ملکهی ذهن گشته و در مقاطع باالتر نيز به یادگيری فراگير کمک موثرتری مينماید .بدون
شک فعّاليّتهای عملي و اجرای آزمایش ،نقش زیربنایي در درک عميق مفاهيم دارد و مثال چيني:
« ميشنوم فراموش ميکنم ،ميبينم به یاد ميآورم ،انجام ميدهم ميفهم» به خوبي بيانگر نقش و
اهمّيّت فعّاليّتهای عملي در یادگيری مفهومي ميباشد (قرباني.)1394 ،
دالیل لزوم توجّه به آزمایش و آزمایشگاه در آموزش شیمی

آزمایش در آموزش شيمي بخشي گرانبها و نيازمند توجّه بيوقفه است .زیرا عوامل آموزشي نگاهي
اجمالي و موقتي به آزمایش داشته و حتي آن را تا حدودی بياهمّيّت تلقي ميکنند .بدون توجّه به
آزمایش در تدریس شيمي ،بخش بزرگي از روند آموزش ناقص بوده و قصورهای پنهان شده در
فراگيران حتي ممکن است تا پایان دوره تحصيالت متوسطه نمایان نشود .بلکه اولين گامهای کمبود
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در دوران آموزش عالي با واحدهای آزمایشگاهي نمود پيدا ميکند .آشنایي فراگيران با محيط
آزمایشگاه و انجام آزمایشات مختلف ،حتي برگزاری کالسهای آموزش شيمي در آزمایشگاه تأثير
بسزایي در آموزش مفاهيم درسي خواهد داشت .اجرای آزمایشات مختلف حتي فراتر از مثالهای
کتاب درسي(اما مرتبط با مفهوم) ميتواند قدرت تخيّل و تسلّط عملي فراگيران بر روند آموزش را
تسهيل دهد .همانطور که ميدانيم آموزش شيمي ،علمي آميخته از مفاهيم تئوری و عملي است.
نادیده گرفتن روند عملي آموزش شيمي ،ميتواند کج فهميهای بسياری در ادراک فراگيران ایجاد
کند .آموزش دیداری( مشاهدهای) دارای جنبههای یادگيری بسياری از جمله ماندگاری ذهني بلند
مدت ،آموزش ایمني در روند اقدام ،تحليل صحيح واکنشها ،استنباط بصری اتفاقات روند واکنش،
توجّه به جزئيات ،ترتيب انجام مراحل آزمایشها و مجموعهای از اقدامات آموزشي است .توجّه به
آزمایش از ملزومات آموزش شيمي است.
"از دیدگاه متخصصان تعليم و تربيت علوم تجربي را ميتوان بر اساس مشاهدهی عملي (انجام
آزمایشهای شيمي) یا تفکر انتزاعي(تجزیه و تحليل ریاضي) آموزش داد .با این حال نتيجهی
پژوهشهای گوناگون در روند آموزش و ارتباط آن با رشد شناختي نشان ميدهد که بسياری از
دانشآموزان دورههای دبيرستان ،برای درک مفاهيم علمي از مرحلهی مشاهدهی عملي خود استفاده
ميکنند در پژوهشي علمي در سطح مدرسههای آمریکا نشان داده شد که عملکرد  85درصد از
دانشآموزان آمریکایي ،به ویژه در یادگيری علوم تجربي(شيمي) ،در سطح تفکر انتزاعي نيست .به
این ترتيب مشخص ميشود که بيشتر فراگيران دوره دبيرستان برخالف رسيدن به مرحله تفکر
انتزاعي در درک مفاهيم انتزاعي با مشکل چشمگيری روبرو هستند پس باید شيوههای آموزشي به
نحوی تغيير یابند که مفاهيم انتزاعي به مفاهيم واقعي و سادهتری تبدیل شوند و امکان یادگيری
معنادار برای فراگيران به وجود آید .کار عملي به ویژه کار آزمایشگاهي و نيز نمایشي ميتواند به رفع
این مشکل کمک شایاني کند .بر اساس این دیدگاه آزمایشگاه جایي است که در آن انجام کارهای
علمي امکان پذیر است و سبب افزایش توان پژوهشي دانشآموزان ميشود .شيمي علمي تجربي و
آزمایش محور است .فعّاليّتهای آزمایشگاهي یکي از ارکان اصلي علوم تجربي به خصوص شيمي به
حساب ميآید" (ميرزاجاني.)1388 ،
اهمّیّت آموزش مبتنی بر آزمایش

تدریس علوم به طورکلي مبتني بر مفاهيم ،آزمایشها و مشاهدات است که باید بخشي از کالس
درس به آنها اختصاص یابد تا دانشآموزان بتوانند این مفاهيم را در ذهن خود تجسم کنند (سور1
Sever

1

مروری بر اهمّیّت آزمایشگاه و آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش
و همکاران .)2010،درواقع آزمایشگاه نوعي تجربه یادگيری است که در آن دانشآموزان به صورت
فيزیکي دنيای واقعي ،موادّ و لوازم عيني و محسوس را برای مشاهده و درک طبيعت یا دنيای مادی
اطراف خود ،دستکاری ميکنند (زکریا و المپيو" .)2011 ،1با توجّه به نظریهی رشد شناختي پياژه
باید متذکر شد که معلّمان علوم برای تنظيم ميزان فعاليتهای عملي در مدارس ،باید تالش کنند تا
در دورهی تحصيلي ابتدایي(یعني سنين  7تا  11سالگي) ،با نمایش آزماشهای ساده و جذاب و نيز
انجام آزمایشهای بسيار ساده توسط دانشآموزان ،آنها را به علوم تجربي عالقه مند کنند .در دورهی
تحصيلي متوسطه نيز باید روشهای عملي به دانشآموزان آموخته شود ولي از سنين 14 ،و 15
سالگي ارتقای روشهای علمي و دستيابي به سطوح باالتر تفکر را هدف اصلي خود قرار دهند"
(بدریان و همکاران.)1387 ،
دالیل زیادی وجود دارد که به نوعي اهمّيّت انجام آزمایش در آموزش را بيان ميکند .برخي از
این دالیل عبارتنداز:
•

آزمایش به دانشآموز کمک ميکند تا با مهارتهایي که یک دانشمند به آنها نياز دارد،
آشنا شود .این مهارتها عبارتنداز :برنامهریزی ،مشاهده دقيق ،اندازهگيری ،ثبت دقيق و
درست اطالعات ،نمایش شفاف و به دور از اغراق اطالعات ،ارائه صحيح نتایج و یافتن ارتباط
منطقي بين متغيرها.

•

آزمایش سبب ميشود تا دانشآموزان حقایق و مفاهيم علمي را بهتر درک نمایند.

•

آزمایش سبب فعال شدن یادگيری شده و دانشآموزان را وادار ميکند تا درباره اهداف
فعّاليّت عملي فکر کنند .بنابراین با اجرای فعّاليّتهای عملي ،به جای اینکه دانشآموزان
در مقابل بارش یک طرفه اطالعات از طرف معلّم تسليم شوند ،به طور فعال در مبادله
اطالعات و تجربه با معلّم شریک ميشوند.

•

آزمایش ،حقایق علمي را واقعي تر جلوه ميدهد.

•

آزمایش به دروس علوم تجربي هيجان و عالقم بيشتری ميبخشد.

•

آزمایش سبب ميشود مهارتهای مورد نظر برنامه درسي و اهداف آموزشي مانند ارتباط-
های علمي ،سواد علمي ،مهارتهای شهروندی و اجتماعي رشد کند و همچنين توانایي
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شود (بدریان و همکاران.)1387 ،

•

آزمایش موجب دستيابي دانشآموزان به دید بهتری از علم و تحقيقات علمي ،با تاکيد بر
روش اکتشاف طراحي ،ميشود.

Zacharia and Olympiou
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•

آزمایش به دانشآموز شانس مشاهده سيستمهای شيميایي برای جمع آوری دادههای
مفيد برای بسط اصولي که متعاقبا در کتب و یا کالس مورد بحث قرار ميگيرد ،را خواهد
داد (مریل و ریدوی.)1969 ،1

اهمّیّت شرکت دانشآموزان در انجام آزمایشها

"کودکان در بيان هدف و مفهوم آزمایش باید معلّم را کمک کنند آنها اغلب بهتر از معلّم ميتوانند
این هدف را به طریقي بيان کننـد کـه رقابـت بيـشتری ایجـاد شود وقتي مطلب به این شکل بيان
شده ،آزمایش درسي بـرای کودکـان مفهـوم عميــقتری به خود ميگيرد .کودکان ميتوانند در
طرح ریزی آزمایشهای درسي دستيار خوبي باشند این عمل دارای مراحل فراگيری و روشهای
فراگير متعدد و با ارزشي است مثال آنها ممکن است اصول علمي مورد نظر را بخوانند و بحث کنند.
آنها ممکن است راهها و وسایل مختلفي را برای انجام آزمایش درسي پيشنهاد کرده و مشاهدات و
دانستهها را جمع آوری و مرتب کنند .و همچنين ميتوانند برای صحت نتایج و یافتههای خود طرح
بریزند .درصورت امکان معلّم باید به دانشآموزان اجازه دهد که خودشان آزمایشها را انجام دهند و
اگر این عمل ممکن نيست ،یک یا دو دانشآموز ميتوانند به آموزگار کمک کنند .این امتياز باید
همگاني باشد به طوری که تمام کودکان فرصت شرکت داشته باشند .باالخره معلّم باید در نظر
داشـته بایـد کـه دانـشآمـوزان خـود مـيتواننـد آزمایشها را آغاز کنند .اغلب اوقات یک آزمـایش
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مساله شرکت موثر داشته باشند این کار امتيازی دیگری نيز دارد بـدین معني که رقابتي را بين
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Abstract
Experimenting is one of the ways to learn the principles and general results
of science that can make students think, discuss and draw conclusions, and
ultimately learn. Chemical experiments making students understand. It is a solid
way to maintain the visual teaching process and principles to advance the
educational goals in chemistry as deeply as possible. Experimentation has a very
high status in chemistry education and considering its benefits and effects will
cover all the shortcomings of abstract chemistry education. Understanding
students in many topics in chemistry textbooks guarantees adequate attention and
intelligent implementation of the guidelines of each experiment to learn more and
deeper topics . In this article, with the aim of reviewing the materials related to
the laboratory and teaching chemistry based on experiments, along with their
advantages, goals and disadvantages, which has been done by literature analysis
method, background and research results, and by bringing examples of research
works to applications was dealt with in chemistry training. The study method is
searching Persian databases and reviewing articles, books and dissertations
related to chemistry education. Finally, suggestions are made for the widespread
use of laboratories in schools to improve chemistry education.

Keywords: Experiment, Chemistry education ,
laboratory, Practical teaching.
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