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چکیده
با شیوع جهانی ویروس کرونا ،کالسهای حضوری در اکثر نقاط جهان تعطیل شد و جای خود را به آموزشهای مجازی داد.
در حالیکه آموزش از راه دور برای همه مدرسان یک چالش بود ،برگزاری کالسهای آزمایشگاهی برای مدرسان دروس
شیمی به یک چالش بزرگتر تبدیل شده بود .یک روش ساده و کارآمد برای آموزشهای عملی شیمی در دورههای مجازی
استفاده از شیمی آشپزخانهای است .این رویکرد ،فعالیتهای سادهای را که دانشآموزان میتوانند در خانه انجام دهند و تکمیل
کاربرگهایی که مشاهدات آنها را به تئوری تدریس شده مرتبط میکند ،را شامل میشود .آزمایشهایی که فراگیران بتوانند
به طور ایمن در خانه و بدون نیاز به خرید مواد و وسایل آزمایشگاهی تجاری گران قیمت انجام دهند ،هم از نظر اقتصادی
ارزشمند خواهند بود و هم بخشی از برنامه درسی را پوشش خواهند داد .در طراحی آزمایشهای خانگی باید سه نکته سادگی،
در دسترس بودن مواد و تجهیزات برای انجام آزمایش و ایمنی را در نظر داشت .پژوهش حاضر مطالعه ای مروری بر فعالیت-
های انجام شده در زمینه شیمی آشپزخانهای در طول همه گیری کرونا میباشد .بررسیها نشان دادند فراگیران انگیزه باالیی
برای انجام این آزمایشها داشتند و به اهداف یادگیری نسبتا مشابه با سالهای قبل در آزمایشگاههای حضوری دست یافتند.
کلیدواژهها :شیمی ،آزمایش ،آموزش مجازی ،آشپزخانه ،کرونا.
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مقدمه
ویروس کرونا( 1کووید )19-اولین بار در دسامبر 2019 2در ووهان چین شناسایی شد و به سرعت در سرتاسر جهان
گسترش یافت و سه ماه بعد سازمان بهداشت جهانی 3آن را به عنوان یک بیماری همهگیر جهانی اعالم کرد (ریپل .)2021 ،4تا
امروز بیش از  265میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری دچار شدهاند و بیش از  5میلیون نفر جان خود را از دست دادهاند.
مهمترین پیامد همهگیری کرونا بر آموزش ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها و تغییر کالس های سنتی و آموزش حضوری به
کالسهای برخط 5و آموزش مجازی بود (برنت .)2020 ،6از همان ابتدا ،نیاز به یافتن روشهای نوآورانه در تدریس و ارزشیابی
دانشجویان و دانشآموزان کامال حس میشد .گذر از یادگیری سنتی حضوری به آموزش آنالین تجربه کامال متفاوتی برای
دانشگاهها ،مدارس ،مدرسین و فراگیران بود و یادگیری آنالین و آموزش مجازی به دارویی برای این همهگیری بی سابقه
تبدیل شد .با این حال در کنار مزایای یادگیری الکترونیک ،همچون کاهش هزینههای یادگیری و هزینههای جانبی در دانشگاه
ها و مدارس ،توسعه زیر ساختهای الکترونیک ،تقویت مهارتهای دیجیتالی دانشجویان و دانشآموزان ،افزایش ظرفیت
کالسها در جهت کاهش مشکالت ناشی از کمبود اعضاء هیات علمی و ،...بزرگرین مشکل در آموزش مجازی ،مسئله حضور
و تاثیر حضور در ایجاد ارتباط دوسویه مدرس و فراگیر ،در جهت افزایش کیفیت آموزشی و استفاده از امکانات دانشگاهها و
مدارس میباشد (چن .)2020،7این چالش در مورد دروسی نظیر شیمی بسیار شدیدتر بود .چرا که مدرسان باید در آموزش خود
نه تنها دانش نظری ،بلکه جنبههای عملی را نیز سازماندهی میکردند و بنابراین ،نیاز داشتند که آزمایشها و فعالیتهای
آزمایشگاهی را به یک محیط آنالین منتقل کنند (سوارز .)2020 ،8آزمایش قلب شیمی است و شاید بهترین راه برای آموزش
شیمی که بسیاری از مفاهیم آن انتزاعی هستند ،آموزش از طریق آزمایش و تجربه باشد .اولین راهکار ارائه شده برای برگزاری
آزمایشگاهها در زمان همهگیری کرونا ،انجام آزمایش توسط مدرس و ضبط فیلم و یا استفاده از فیلم های موجود در اینترنت
بود .دستورالعمل آزمایشگاهی مجازی یا شبیه سازی آزمایشها میتوانست یک جایگزین مناسب برای دانشجویان فراهم کند.
ولی فلسفه برنامههای درسی آزمایشگاه انجام کارهای عملی توسط فراگیر است .لمس و تجربه فرآیندهایی که بین دانش
میکروسکوپی و مشاهدات ماکروسکوپی ارتباط برقرار میکند (بابینکاکوا .)2020 ،9بنابراین بسیاری از مدرسان و برنامهریزان
درسی با این پرسش روبرو بودند :چگونه می توانید در مواجهه با یک بیماری همهگیر از یک دوره شیمی حضوری به یک
دوره آنالین تغییر حالت دهید؟ جواب نهایی عبارت بود از :استفاده از امکانات موجود و در دسترس .این امکان وجود دارد که
دانش آموزان آزمایشهای عملی را در خانه انجام دهند که از آن به عنوان علم آشپزخانه 10یاد میشود (سلکو.)2020 ،11
بسیاری از مواد غذایی و شیمیایی موجود در خانه ،داروها و گلها و گیاهان به راحتی در دسترس هستند که میتوان از آنها
برای پیشبرد اهداف برنامههای درسی استاندارد شیمی در سطوح مختلف استفاده کرد .انجام آزمایشهای خانگی به بسیاری از
فراگیران اجازه داد تا در طول قرنطینه در زمان همهگیری کرونا ،بخشهای عملی شیمی را دنبال کنند (شولتز.)2020 ،12
با وجود اینکه نشانههایی وجود دارد که پایان همهگیری کرونا نزدیک است ،اما هر از چندگاهی ظهور سویههای جدید
این ویروس و جهشهای آن در نقاط مختلف جهان ،نگرانی و بحران جدیدی را ایجاد می کند .بنابراین نمیتوان با قاطعیت
گفت که در آینده همهی کالس های درس حضوری خواهند شد .بعالوه با توجه به تجربه دو سال اخیر و گسترش و بهبود
زیرساختهای کالسهای مجازی ،قطعا در آینده هم بخشی از برنامههای درسی به صورت آنالین خواهد بود .همانطور که
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بسیاری از دانشگاهها نحوه برگزاری بخشی یا تمام کالسهای ترم جاری را آنالین اعالم کردهاند .بنابراین ارائهی راهکاری
برای برگزاری کالسهای از راه دور آزمایشگاهی ضروری به نظر میرسد.
روش بررسی
در این مطالعه مروری ،از مقالههای مربوط به مطالعات کیفی و کمّی مجالت نمایه شده در پایگاه های اطالعاتی انجمن
شیمی آمریکا ( ،)ACS1انجمن شیمی سلطنتی ( )RSC2و الزویر 3استفاده شده است .در جست وجوی مقاالت ،کلمات کلیدی
بهکاررفته شامل این کلیدواژهها بود:
Kitchen chemistry, Online chemistry laboratory, Hands-on chemistry experiments, Online
experimentation
بحث
در مورد اهمیت فعالیتهای عملی شیمی و چگونگی بهینهسازی یادگیری دانشآموزان در محیط آزمایشگاه مطالعات
زیادی انجام شده است (سیری2020 ،4؛ گالووی2015 ،5؛ رید .)2007 ،6بسیاری از جذابیتهای رشته شیمی ناشی از کارهای
عملی (شامل آزمایش هایی که توسط فراگیر و مدرس انجام می شود) می باشد و تفکر انتقادی ،دانش عملی و مهارتهای
مشاهده تا حدی از طریق تجربیات آزمایشگاهی توسعه مییابند .همان طور که هنسن 7و باربرا 8اشاره کردند ،نه تنها دانش
فراگیران در یادگیری و نتایج تحصیلی درس شیمی مهم است ،بلکه اضطراب و رضایت عاطفی دانشآموزان ،مفید بودن
آزمایشگاه و تجهیزات ،مربی و غیره نیز ممکن است بر پیامدهای عاطفی دانش آموزان نسبت به محیط آموزشی تأثیر بگذارد
(هنسن و باربرا .)2019 ،با این حال برگزاری آزمایشگاهها در زمان شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاهها و مدارس غیرممکن بود.
در نتیجه ،یکی از بزرگترین چالشهای قابل پیشبینی برای آموزش شیمی ،ارائهی تجربیات آزمایشگاهی با کیفیت باال در زمان
همهگیری کرونا بود .به طور کلی در دوره همهگیری و آموزش مجازی از روشهای زیر برای برگزاری کالسهای
آزمایشگاهی استفاده شد:
استفاده از عکس به همراه توضیحات ارائه شده توسط مدرس
ویدئوهای ضبط شده
انجام آزمایش توسط مدرس و پخش آنالین برای فراگیران
استفاده از برنامه های کامپیوتری و شبیه سازی آزمایشها
انجام آزمایشها توسط دانشجویان در منزل با استفاده از مواد شیمیایی در دسترس
ویدئوها و سایر ابزارهای دیجیتال مطمئناً مکملهای مفیدی برای افزایش یادگیری در کالس درس هستند و تا حدودی
توانستند خال آزمایشگاه را جبران کنند .ولی بررسیها نشان داد روشهای مذکور چندان کارآمد نیست .چرا که آزمایش یک
فعالیت عملی است و نیازمند تجربه توسط فراگیر است و یادگیری در آن توسط تجربیات عملی شخصی مبتنی بر تحقیق
تقویت میشود (دانل2007 ،9؛ زولر2007 ،10؛ کارترت .)2013 ،11یکی از ایدههای قابل استفاده در بحران کرونا ایده "علم
آشپزخانه" یا فعالیت های آزمایشگاهی مستقر در خانه بود ،جایی که دانشآموزان و دانشجویان می توانستند با انجام آزمایش-
های بی خطر و با استفاده از مواد در دسترس ،آزمایشهایی را در خانه انجام دهند و از نحوهی انجام آزمایش و نتایج آن
محتوای دیجیتال تولید کنند .نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که ما عموما با دانشآموزان یا
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دانشجویانی روبرو هستیم که تجربهی کمی در انجام فعالیت های آزمایشگاهی دارند یا اینکه اصال تجربهای ندارند .بعالوه باید
این نکته را در نظر داشت که شاید سادهترین امکانات مانند ترازوی آشپزخانه برای برخی از فراگیران در دسترس نباشد .بنابراین
فعالیتهایی که طراحی میشوند باید بسیار ساده باشند .با وجود کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در دسترس برای فراگیران ،راه-
های دیگری نیز برای استفاده از وسایل خانه به عنوان جایگزین وجود دارد .به عنوان مثال می توان را می توان از یک چوب
لباسی که دو لیوان به دو انتهای آن بسته شده است ،به عنوان ترازو استفاده کرد (شکل .)1

شکل  .1استفاده از وسایل موجود در خانه برای ساخت ترازو (سلکو.)2020 ،

مثال دیگر استفاده از برخی از گلها وگیاهان به عنوان شناساگر اسید و باز است .واضح است که دانشآموزان به دلیل
کمبود تجهیزات و مواد شیمیایی و همچنین مسائل ایمنی نمیتوانند برخی از فعالیتها و واکنشهای شیمیایی را که معموالً در
آزمایشگاههای تخصصی انجام می شوند را انجام دهند .ولی با این وجود مواد شیمیایی فراوانی در خانهها وجود دارد که جهت
انجام آزمایشهای شیمی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند؛ نظیر شوینده ها ،مواد غذایی ،گیاهان و داروها.
مطالعهای در زمینه شیمی آشپزخانه توسط شولتز 1و کاالهان( 2شولتز و کاالهان )2020 ،گزارش شد .دو سری آزمایش
شیمی آشپزخانه توسط این گروه برای یک دورهی آنالین آزمایشگاه شیمی عمومی طراحی شد ( KC1و  .)KC2هر آزمایش
شامل یک برگه دستورالعمل بود که مراحلی را که باید دنبال شود و همچنین یک کاربرگ شامل سؤاالت تئوری راجع به
آزمایش انجام شده بود .حصول اطمینان از اینکه همه دانشجویان به اقالم مورد نیاز دسترسی دارند بسیار مهم بود .برای انجام
آزمایشها ،با توجه به شرایط قرنطینه خانگی ،آزمایش طوری طراحی شد که دانشآموزان نیازی به خرید نداشته باشند .در
آزمایش  KC1دانشآموزان از مواد موجود در خانه مثل آب ،نمک ،شکر ،روغن و  ...استفاده شد .دانشآموزان ذوب،
حاللیت و اثر مواد شوینده را مورد بررسی قرار دادند .برای برقراری پیوند بین مطالب تئوری (میکروسکوپی) و مشاهدات عملی
(ماکروسکوپی) ،کاربرگها طوری طراحی شده بودند که کامل کردن آنها نیازمند معادالت شیمیایی و نمایشهای شماتیک
ساده باشد .عالوه بر این ،محاسبات موالریته مورد نیاز بود ،اگرچه دانشآموزان نمیتوانستند مقادیر را به دقت اندازهگیری
کنند .یکی دیگر از اهدافی که در این آزمایشها دنبال می شد بررسی خواص کولیگاتیو بود .اما از آنجایی که افزایش نقطه
جوش آب نمک بدون دماسنج قابل مشاهده نبود ،تصمیم گرفته شد تا از دانشآموزان خواسته شود نقطه انجماد را بررسی
کنند .آنها از زمانسنج تلفن همراه یا ساعت برای تعیین مدت زمان ذوب شدن تکه های یخ آب نمک در مقایسه با آب شیرین
استفاده کردند .حتی این فعالیت هم تا حدودی مشکلساز بود .زیرا فریزر موجود در خانه برخی از دانشآموزان آنقدر سرد
نبود که آب نمک را منجمد کند .آبجوش هم به عنوان یک فعالیت ساده بکار گرفته شد .همان حجم آب در دمای اتاق
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چندین بار به جوش آمد و زمان صرف شده اندازهگیری شد تا به دانشآموزان مجموعه ای از داده ها برای بحث در مورد عدم
قطعیت ارائه شود.
تمرکز اصلی در آزمایش  ،KC2روی واکنشهای اسید-باز بود .یک شناساگر معروف خانگی که برای آزمایش های
اسید و باز استفاده می شود ،کلم قرمز است .همچنین برای دانشآموزانی که نمی توانستند کلم قرمز بخرند ،از گیاهان رنگی
دیگر مانند توت ،گل ،زردچوبه یا چای استفاده شد (شکل  .)2این گیاهان برای بررسی تغییرات رنگ ناشی از  pHطیف
وسیعی از مواد غذایی و شیمیایی خانگی در طول دوره قرنطینه مورد استفاده قرار گرفتند .دانشآموزان میتوانستند هر ماده
خانگی را برای بررسی تغییر رنگ شناساگر خود انتخاب کنند.

شکل .2آزمایش شناساگر کلم قرمز که تغییرات رنگ قابل توجهی را از اسیدی به بازی از چپ به راست نشان می دهد (شولتز و کاالهان.)2020 ،

بخش دیگر آزمایش های  KC2در مورد گازها بود که در آن از جوش شیرین (بی کربنات سدیم) و سرکه استفاده شد.
مجموعهای ساختار یافته از آزمایشها با مقدار ثابت جوش شیرین و مقادیر افزایشی سرکه طراحی شد تا مفهوم معرف
محدودکننده نشان داده شود (شکل .)3

شکل  .3آزمایشی که قانون گاز محدود کننده را با بی کربنات سدیم و سرکه نشان می دهد .افزایش حجم سرکه در بطری ها از چپ
به راست (شولتز و کاالهان.)2020 ،

هر چند نتایج یادگیری دانشجویان برای این دوره رضایت بخش بود و  %90دانشجویان نمره باالتر از ( 7/5از ده نمره)
کسب کردند ،اما مقایسه نمرات دورههای حضوری و دوره آنالین نشان داد که یادگیری آنالین برای برخی از دانشآموزان
دشوار است .این ممکن است به دلیل محدودیت زمانی اعمال شده برای انجام آزمایش و پیروی از محدودیت زمانی  3ساعته
برای دروس آزمایشگاه شیمی باشد که ممکن است برای گروهی که تازه شروع به تطبیق با محیط یادگیری مبتنی بر فناوری
کرده بودند ،دشواری بیشتری ایجاد کرده باشد .بعالوه در کالس های حضوری ،آزمایش زیر نظر مدرس و یا کارشناس
آزمایشگاه برگزار میشد و آنها به دانشجویان در تکمیل کردن کاربرگها و حل سواالت و پرسشها کمک میکردند.

فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه ___________________________________________________
واضح است که پشتیبانی و زمان بیشتری برای دانشآموزان الزم است تا کاربرگهای استاندارد را به تنهایی تکمیل کنند ،حتی
اگر این فعالیت با آنچه که در محیط آزمایشگاه انجام میدادند یکسان باشد.

شکل .4مقایسه نمرات دانشجویان در کالس های حضوری و دوره آنالین (شولتز و کاالهان.)2020 ،

گزارش دیگری اخیرا در این حوزه توسط سلکو 1به چاپ رسیده است (سلکو .)2020 ،گروه هدف در این مطالعه
دانشآموزان دبیرستان بودند .آزمایش نخستی که انجام شد ،شناسایی اسید و باز بود .از دانشآموزان خواسته شد که لیستی از
مواد شیمیایی موجود در خانه تهیه کنند .موادی نظیر آمونیاک ،جوش شیرین ،اسید ،مایع لباسشویی ،صابون،آب اکسیژنه،
آسپرین ،سرکه سفید ،ویتامین  ،Cآب مرکبات و  ...توسط دانشآموزان گزارش شد .از دانشآموزان خواسته شد که حداقل 4
ماده را آزمایش کنند .به عنوان شناساگر کلم قرمز مورد استفاده قرار گرفت .اگر کلم قرمز به عنوان شناساگر در دسترس نبود،
این امکان به دانشآموزان داده میشد که از عصاره کلم قرمز یا گلبرگ گل استفاده کنند .برای استفاده از گلبرگهای گل،
ابتدا باید مشخص میکردند که کدام رنگ نشاندهنده اسید و کدام رنگ نشاندهنده باز است .در دستور کار آمده بود بود که
گلبرگ گل را نصف کنند و سرکه را به نصف گلبرگ و جوش شیرین حل شده در کمی آب را به نصف دیگر اضافه کنند .از
آنجایی که مطالعه در فصل بهار انجام شده بود و با توجه به منطقه جغرافیایی ای که دبیرستان در آنجا قرار داشت ،دسترسی به
گل کار ساده ای بود .همانطور که در شکل  5مشاهده می شود ،گلبرگهای بنفش حاوی آنتوسیانین 2هستند ،بنابراین رنگ
آنها به  pHحساس است.
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شکل  .5تغییر رنگ گلبرگ با تغییر  .pHدر سمت چپ تصویر ،گلبرگ ها در محلول آبی سودا به رنگ آبی تیره در آمده اند .در
سرکه سفید به عنوان اسید ،گلبرگ ها قرمز هستند (سلکو.)2020 ،

دانشآموزان به درستی ماهیت اسیدی یا بازی آسپرین ،سرکه ،ویتامین  Cو اکثر آب میوهها ،آمونیاک ،صابون ،جوش
شیرین و مایع سفید کننده را گزارش کردند.
آزمایش بعدی در مورد رشد بلورها بود .در حالیکه آمونیاک خانگی با اکثر فلزات واکنش نشان نمیدهد و غلظت آن
به عنوان لیگاند برای تشکیل کمپلکس با فلزات به اندازه کافی باال نیست ،میتوان از آن برای نشان دادن اینکه کدام
هیدروکسیدهای فلزی محلول نیستند استفاده کرد .از آنجایی که محلولهای کاتیونهای فلزی معموال در خانه در دسترس
نیستند ،میتوان فلزات جامد (مانند آلومینیوم) را در اسید (مانند سرکه) حل کرد و سپس با یک محلول بازی مانند آمونیاک
آزمایش کرد .این کار میتواند روش مناسبی باشد ،چرا که استاتها به طور کلی در آب محلول هستند و بیشتر فلزات به راحتی
در اسید حل میشوند (باون .)2020 ،1سپس با اضافه کردن آمونیاک میتوان در مورد برخی فلزات انتظار تشکیل رسوب
(هیدروکسید فلز) داشت .هنگامیکه یک ماده رسوب کرد ،میتوان آن را در یک ظرف قرار داد تا رشد کریستال اتفاق بیفتد.
اگر فقط به رشد بلورها عالقه دارید ،می توان محلولهای اشباع شده از نمک یا حتی شکر را تولید کرد و از آن برای رشد
بلورها استفاده کرد .به دانشآموزان فهرستی از مواد بالقوه ارائه شد که میتوانستند از آنها کریستال رشد دهند (شامل نمک
طعام ،ساکارز ،زاج ،نیترات آمونیوم و جوش شیرین) .سپس ،آنها باید منتظر میماندند و اجازه می دادند تا کریستالها  4هفته
رشد کنند .تصویر شکل  6توسط یکی از دانش آموزان تهیه شده است .ارزشیابی این تکلیف ساخت یک ویدیو (یا
تصویربرداری زنده) و یک پاورپوینت شامل مواد استفاده شده ،زمان سپری شده و تصاویر کریستال ها بود.
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شکل  :6بلورهای ایجاد شده از محلول اشباع زاج بعد از  4هفته (سلکو.)2020 ،
ایسدن 1هم در پژوهشی روش انجام آزمایشهایی نظیر استخراج و اکسیداسیون آلدهیدها از مواد غذایی و مطالعه انتشار

2

رنگهای غذایی در محلولهایی با  pHمختلف را شرح داد (ایسدن .)2020 ،این آزمایشها بخشی از برنامه درسی شیمی
غذایی بودند و برای آزمایشگاه شیمی آلی هم قابل استفاده هستند .آلدهیدها ماده ای هستند که باعث ایجاد عطر برخی مواد
غذایی مانند وانیل ،دارچین ،مرکبات ،روغن بادام و  ...میشوند.
سادهترین و در دسترسترین شناساگر برای تشخیص موفقیت آمیز بودن استخراج یک آلدهید معطر استفاده از حس
بویایی میباشد .چندین پژوهش آزمایشهای دانشآموزی مبتنی بر بویایی را توصیف میکنند (دیویس2003 3؛ وینتر2012 ،4؛
نیپل2005 ،5؛ جانسنس .)2014 ،6استخراج محصوالت طبیعی با استفاده از دستگاههای اسپرسوساز گزارش شده است؛ با این
حال ،این روشها به معرفهایی نیاز دارند که بهراحتی در خانه یافت نمیشوند و در دسترس دانشآموزان قرار ندارند.
آزمایشهای استخراج وانیلین )4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde( 7و سینامالدهید(E)-3-phenylprop-( 8
 )2-enalکه در این پژوهش شرح داده شدهاند از مواد در دسترس از جمله الکل ،جوش شیرین و سرکه استفاده میکنند.
عالوه بر این ،تجهیزات خانگی یا آشپزخانه برای این آزمایشها کفایت می کنند .ترکیبات آلدهیدی معطر باال در آب کم
محلول ،ولی در الکل محلول هستند .حاللیت آنها در الکلها و نامحلول بودن آنها در آب را می توان در این آزمایش استفاده
کرد .در حالیکه استخراجها با این روش خلوص بسیار باالیی را ارائه نمیدهند ،نمونهها را میتوان به راحتی با بوی خوششان
تشخیص داد .طیف پروتون ( NMR9رزونانس مغناطیسی هسته ای) از مواد استخراج شده و اکسید شده توسط دانشجویان در
خانه می تواند در اختیار آنها قرار گیرد و به راحتی نتایج مورد انتظار را نشان دهد .طیف  NMRطعم دهنده وانیل نیز می تواند
این امکان را برای دانشآموزان فراهم آورد تا درصد وانیلین و اتانول را محاسبه کنند.
وانیلین را می توان (البته با خلوص کم) از طعم دهنده وانیل استخراج کرد و سپس با مایع سفیدکننده طی مراحل زیر
اکسید کرد )1( :تبخیر حالل از طعم دهنده در یک ظرف بزرگ کریستالیزور(تابه) طی چند روز )2( ،استخراج با استفاده از
الکل (الکل ایزوپروپیل  )3( ،)%70فیلتراسیون با استفاده از فیلتر دستگاه قهوهجوش )4( ،تبخیر )5( ،شناسایی از طریق بو)6( ،
اکسیداسیون با سفید کننده )7( ،تبخیر اسید کربوکسیلیک حاصل ،و ( )8استفاده از بو برای تعیین اینکه وانیلین واکنش داده
است .اسید وانیلیک را می توان با حل کردن در جوش شیرین اشباع شده خالص سازی کرد و با استفاده از اسید استیک 5
درصد (سرکه) دوباره رسوب داد.
از آنجاییکه سینامالدهید یک مایع است ،استخراج آن در آزمایشگاه خانگی دشوار است .سینامالدهید را می توان با
الکل ایزوپروپیل با روشی مشابه مشابه با فرایندی که برای وانیلین استفاده میشود استخراج کرد ،اما روغن به دست آمده به
سختی قابل بازیابی است .در این حالت دارچین آسیاب شده ابتدا با سفید کننده اکسید می شود و اسید سینامیک می دهد.
سپس با استفاده از باز (جوش شیرین اشباع شده) استخراج میشود و با استفاده از اسید استیک  5درصد (سرکه) رسوب می-
کند .این جامد بوی دارچین نمیدهد و  NMRآن نشان دهنده اسید ترانس سینامیک نسبتا خالص است.
به منظور آزمایش انتشار از آبنباتهای رنگی استفاده شد .انتشار رنگهای غذایی از آبنباتهای رنگارنگ یک
آزمایش رایج است .رنگهای غذایی از آبنباتهای رنگی مختلف در قسمتهای مختلف آب پخش می شوند و مناطقی جدا
از هم با رنگهای مختلف روی سطح آب تشکیل میدهند .در جایی که یک رنگ به رنگ دیگری می رسد ،اختالط رخ
1
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نمیدهد .خطوط واضح و کامالً مشخص مرز مناطق را تشکیل میدهند .علت عدم اختالط ،دافعه بین بارهای منفی رنگها
میباشد .توضیحات ارائه شده برای این آزمایش شامل اسمز ،قطبیت ،چگالی ،تشکیل امولسیون و تشکیل کلوئید بود.
قرار دادن آب نباتهای رنگی روی یک بشقاب حاوی آب توسط دانشآموز فیلمبرداری میشد .برای ثبت زمان از یک
ساعت یا ثانیه شمار استفاده میشد .از دانشآموزان خواسته شد این کار را با استفاده از آب لوله کشی ،محلول اسیدی (سرکه)
و محلول بازی (جوش شیرین اشباع شده) انجام دهند .عالوه بر این ،محلولهای دیگری مانند شکر اشباع ،نمک اشباع شده،
الکل و روغن نباتی را میتوان برای بررسی بیشتر مورد استفاده قرار داد .نتایج نشان داد که اختالط رنگ در محلول اسیدی
خیلی زودتر از محلولهای دیگر اتفاق میافتد ،که نشان میدهد پروتونه شدن رنگهای با بار منفی باعث کاهش دافعه بارهای
همنام منفی رنگ ها شده و امکان اختالط را فراهم میکند.
بابینکاکوا 1و برنارد 2تجربیات خود را از تدریس شیمی در دوره همهگیری کرونا در کشور اسلواکی ارائه دادند (بابینکوا
و برنارد .)2020 ،آنها رویکردی چهارگانه را برای برگزاری کالسهای آزمایشگاهی در کالسهای مجازی ارائه کردند .در
رویکرد اول ،معلمها آزمایشهای جدیدی مانند آزمون شعله را بصورت آنالین برای دانشآموزان اجرا می کردند .نمایشهای
زنده با فعالیتهایی مانند فرآیندهای جداسازی ،استخراج اسانسها و تصعید کافئین انجام شد .آنها از رویکرد دوم برای ارائه
آزمایشهایی که قبل از کالس انجام دادند ،مانند اندازهگیری سرعت واکنش شیمیایی و بررسی عوامل مؤثر بر سرعت واکنش،
استفاده کردند .همچنین از ویدئوهای ضبط شده و بحث و بررسی در مورد دیتاهای موجود استفاده کردند (رویکرد سوم).
دانشآموزان آزمایشهایی را در خانه (رویکرد چهارم) با استفاده از مواد خانگی انجام دادند ،مانند بررسی نقش افزودنیهای
غذایی در پخت شیرینی ،عوامل مؤثر بر تبلور نمک آشپزخانه و خواص کربناتها با استفاده از سرکه و جوش شیرین.

شکل  .7نمونه هایی از رویکردهای مختلف برای برگزاری کالس های آزمایشگاه توسط معلمها( .الف) پخش زنده انجام آزمایش
توسط معلم در کالس( ،ب) نمایش زنده آزمایش استخراج اسانس( ،ج) ارائه دادههایی که قبالً در آزمایش تیتراسیون  pHمتری اسید-باز
ثبت شدهاند( .د) آزمایش های انجام شده توسط دانش آموزان در خانه در مورد تأثیر افزودنی های غذایی بر خواص شیرینی های پخته شده
(بابینکاکوا و برنارد.)2020 ،
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الصوفی 1و همکاران موفق شدند برخی از آزمایشهای شیمی فیزیک را بصورت شیمی آشپزخانه ارائه دهند (الصوفی،
 .)2020این پژوهش در دانشگاه سنتیگو 2کشور اسپانیا انجام شد و گروه هدف دانشجویان دوره کارشناسی رشته شیمی صنعتی
بودند .اولین راهکار ارئه شده بعد از تعطیلی کالسها در این دانشگاه استفاده از شبیه سازی و حل مسائل و تمرینات مرتبط با
موضوع آزمایش بود .ولی با توجه به عدم رضایت دانشجویان و اساتید این روش با برگزاری آزمایشگاه در خانه جایگزین شد.
برنامه درسی شامل دو آزمایش بود )1( ،تعیین نمودار فاز مایع-بخار یک سیستم دوتایی و ( )2بررسی ایزوترم جذب یک رنگ
در سطح مشترک محلول/جامد .با توجه به محدودیتها در طول همهگیری کرونا ،تصمیم گرفته شد تنها یکی از این دو
آزمایش انتخاب شود .آزمایش دوم راحتتر و در آزمایشگاه خانگی قابل انجام بود ،اگرچه همچنان چالشهای زیادی را به
همراه داشت .به طور کلی این آزمایش شامل  7مرحله است:
 -1تهیه یک محلول غلیظ از رنگ و ساخت ده محلول رقیقتر با استفاده از آن
 -2تهیه طیف جذبی رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر و پیدا کردن طول موج جذب ماگزیمم با استفاده از این
طیف و سپس اندازهگیری جذب محلول های رقیق شده در این طول موج
 -3تهیه منحنی جذب بر حسب غلظت
 -4استفاده از کاغذ صافی به عنوان جاذب رنگ و اضافه کردن آن به حجم مشخصی از هر محلول رقیق شده
 -5هم خوردن محلول به مدت  24ساعت برای دستیابی به تعادل جذب-واجذب
 -6اندازهگیری مجدد جذب محلول ها
 -7بررسی داده ها به منظور دستیابی به ایزوترم جذب
چالش هایی که برای برگزاری این آزمایش در خانه وجود داشت عبارت بودند از:
 -1ساخت یک فوتومتر
 -2پیدا کردن یک رنگ و جاذب رنگ در مواد خانگی
 -3تعریف کردن فرایندی برای کارهای کمی بدون استفاده از ترازو و وسایل حجم سنجی
 -4هدایت دانشجویان از راه دور در طول انجام آزمایش
در ادامه راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر هر یک از این چالشها بیان میشود .مشکل فوتومتر با استفاده از تلفن همراه
حل شد .یک دستگاه فوتومتر به چهار جزء اصلی نیاز دارد .منبع نور ،آشکارساز نور ،فیلتر رنگ و کووت .3دوربین های گوشی
های همراه شدت نور را از طریق فیلترهای رنگی قرمز ،سبز و آبی تشخیص می دهند و بنابراین دو جزء مهم طراحی را پوشش
می دهند .به عنوان کووت ،می توان از هر فنجان پالستیکی استوانه ای یا لیوان شیشه ای استفاده کرد .به عنوان منبع نور ،در ابتدا
نورپردازی غیرمستقیم توسط یک چراغ رومیزی یا چراغ قوه پیشنهاد شد .با این حال ،خود دانشآموزان بعداً به این نتیجه
رسیدند که میتوانند از مانیتور رایانه شخصی یا تبلت به عنوان منبع نور بسیار همگنتری استفاده کنند .هنگامیکه عکس گرفته
میشد به کامپیوتر انتقال مییافت و توسط برنامههای کامپیوتری تجزیه و تحلیل میشد.

Al-Soufi
Santiago
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 3اکثر نمونه های مورد تجزیه با طیف سنجی فرابنفش -مرئی محلول هایی هستند که برای اندازهگیری درون یک سلول ویژه قرار داده
می شوند که به آن کووت گفته میشود .کووت ها از جنس پالستیک شفاف ،شیشه یا کوارتز ،به شکل مکعب مستطیل کوچک ساخته می
شوند.
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شکل  .8تلفن همراه از نمونهها و کووتهای مرجع در پسزمینهای سفید که به طور همگن توسط یک چراغ رومیزی یا منبع نوری
مناسب دیگری روشن میشود ،عکس میگیرد .صفحه مسدود کننده از رسیدن نور مستقیم به نمونه ها و دوربین جلوگیری می کند
(الصوفی.)2020 ،

رنگ مورد استفاده باید دارای ویژگیهایی نظیر جذب نور در محدوده مرئی ،حاللیت باال در آب ،جذب کافی بر روی
جاذب ،ایمن بودن و البته در دسترس بودن برای دانشآموزان در طول قرنطینه میبود .رنگهای متفاوتی مورد آزمایش قرار
گرفت؛ مانند رنگ های خوراکی که در آشپزی و کیکپزی استفاده میشود ،رنگهای استخراج شده از برخی مواد غذایی و
میوهها و سبزیجات و حتی رنگهایی که روکش شکالتها را تشکیل میدادند .تنها جاذب در دسترس در خانه دستمال
آشپزخانه بود .مشکلی که رنگهای اشاره شده داشتند این بود که میزان جذب آنها بر روی دستمال آشپزخانه چندان زیاد
نبود .در این بین آب میوههای قرمز نظیر آلبالو ،ذغال اخته و انگور بهترین عملکرد را نشان دادند .یکی از دالیلی که دانش-
آموزان نتایج مختلفی را ارائه دادند ،تفاوت ترکیب شیمیایی آبمیوههای مختلف بود.

شکل  .9مراحل رقیق سازی محلول های آب میوه (الصوفی.)2020 ،

هم منحنی کالیبراسیون جذب نور و هم آزمایش ایزوترم جذب سطحی نیاز به مجموعهای از محلولها با غلظتهای
مختلف شناخته شده از رنگ دارند .اکثر دانشآموزان هیچ گونه ترازو یا وسایل حجم سنجی با دقت کافی در دست نداشتند.
به عنوان یک آزمایش آشپزخانه ای ،نیازی به بدست آوردن نتایج دقیق نبود ،اما به مقادیر غلظت نسبی خوبی نیاز بود تا اطمینان
حاصل شود که هم منحنی کالیبراسیون و هم ایزوترم جذب شکل صحیحی خواهند داشت .همانطور که در شکل  9توضیح
داده شده است ،دانشآموزان شروع به تهیه محلول  1با باالترین غلظت رنگ میکنند .آنها فنجان  1را با آب ،حداقل دو برابر
ارتفاعی که بعداً برای اندازهگیری جذب نیاز دارند ( 3تا  4سانتی متر) ،پر میکنند .سپس مقداری رنگ اضافه میکنند و شدت
نور را با فوتومتر طراحی شده اندازهگیری میکنند .برای اولین مرحله رقیقسازی ،نیمی از محلول  1در فنجان  2ریخته میشود و
ارتفاع هر دو مایع با دقت ،یکسان میشود (شکل  a ،9و  .)bسپس فنجان سوم با آب به ارتفاع دو فنجان قبلی پر میشود و به
فنجان  )c( 2اضافه میشود و بنابراین محلول تا نصف غلظت اولیه رقیق میشود .حال همین فرایند برای فنجان  2و  3تکرار
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میشود .یعنی نیمی از محلول فنجان دو به سه اضافه میشود و به همان میزان آب به فنجان سوم اضافه میشود .این مراحل
استخراج-رقیقسازی تا زمانی که  5نمونه به دست آید ادامه مییابد .رقت کلی  ،24 = 16برای پوشش غلظتهای الزم برای
ایزوترم جذب کافی است.

شکل  .10نمونههایی از ستاپ های ساخته شده توسط دانشآموزان (الصوفی.)2020 ،

نوین 1و همکاران (نوین ) 2020 ،نیز به بررسی استفاده از شیمی در تهیه غذاها پرداختند .این گروه نخستین بار در ترم پاییز
سال  2018درسی را با عنوان "شیمی غذایی" بصورت آنالین برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه دادند .پس از آن ،این
درس هر ساله در ترم پاییز بصورت آنالین ارائه شد .البته دانشجویانی که درس «شیمی غذایی» را میگذراندند ،دانشجوی رشته
های غیر شیمی بودند و این دوره جزئی از برنامه درسی عمومی برای فارغالتحصیلی با مدرک لیسانس بود .بنابراین این گروه در
هنگام مواجهه با تعطیلی مدارس و دانشگاهها هنگام همهگیری کرونا تجربه خوبی در برگزاری دورههای آزمایشگاه از راه دور
داشتند .دانشجویان در این درس شش غذای مختلف را تهیه کرده و سپس به بررسی فرایندهای شیمیایی دخیل در تهیه غذاها
میپرداختند .دانشجویان با ارسال یک گزارشکار برای هر آزمایش که شامل مقدمه ،روشها ،نتایج و بحث ،و بخش منابع بود،
ارزیابی میشدند .جزوه هایی به دانشجویان داده میشدکه در آنها هدف آزمایش ،مباحث تئوری مرتبط با آزمایش و روش
کار آمده بود .آنها همچنین ملزم به ارائه شواهد تصویری از کار خود ،در حین آماده سازی و/یا محصول نهایی بودند .تصاویر
راهی است برای تأیید اینکه دانشجویان واقعاً آزمایش را که انجام دادهاند ارائه میکنند (شکل .)11
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شکل  .11نمونه های تصویری از غذای ساخته شده توسط دانش آموزان برای هر آزمایشگاه( :الف) نوعی ساالد (آزمایش مخلوط
ها)( ،ب) خامه فرم گرفته (آزمایش کلوئیدها) (ج) ترشی (آزمایش غلظت)( ،د) کوکی (آزمایش انرژی)( ،ه) استیک کبابی و مارچوبه
(آزمایش واکنش های شیمیایی)( ،و) ساالد میگو (آزمایش سینتیک) ،و (ز) آزمایش نهایی شامل مجموعه ای از آزمایش های انجام شده
(نوین.)2020 ،

شش آزمایش توسط دانش آموزان انجام میشد؛ آزمایش مخلوط ها ،آزمایش کلوئیدها ،آزمایش غلظت ،آزمایش
انرژی ،آزمایش واکنشهای شیمیایی و آزمایش سینتیک .برای هر آزمایش یک جزوه آزمایشگاهی به دانشآموزان داده
میشد که در آن مفهومی که در آزمایش بررسی شده و نحوه اعمال آن در غذا ارائه میشد.
کلی )2020( 1مطالعه ای متفاوت تر نسبت به سایر محققین در زمینه شیمی آشپزخانهای داشت .بر خالف دیگر گزارشها
در این پژوهش آزمایشهای به نسبت پیچیدهتری مورد بررسی قرار گرفت .قسمتی از مواد و وسایل مورد نیاز دانشآموزان
جهت انجام آزمایشها توسط مدرسه تامین شد و قسمتی دیگر توسط خود دانشآموزان تهیه شد .سه آزمایش توسط دانش-
آموزان انجام شد .در آزمایش اول ،دانشآموزان واکنشهای استریفیکاسیون 2اسیدهای کربوکسیلیک ناشناس با الکلهای
شناخته شده را انجام دادند و از رایحههای حاصل برای شناسایی استر استفاده کردند .سپس با استفاده از استر حاصل و الکل
اولیه ،نوع اسیدهای کربوکسیلیک مورد استفاده را تعیین کردند .برای آزمایش دوم ،دانشآموزان با استفاده از نشاسته سیب
زمینی پالستیک زیستی ساختند .و در نهایت آزمایش سوم ،به ساخت آب نبات با استفاده از محلول های شکر با درصد اشباع
متفاوت پرداخته شد .در طول دوره موارد مختلفی نظیر میزان مشارکت ،مسائل مالی ،میزان یادگیری و ایمنی مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج به اختصار به شرح زیر میباشد:
مشارکت :دانشآموزان آزمایشهای خانگی را به آموزشهای ویدئویی ترجیح دادند .آنها از انجام کارهای عملی و
برقراری ارتباط با دیگران در مورد آن لذت می بردند .این فعالیتها روحیه و عالقهی آنها را به دوره یادگیری از راه دور
افزایش داد .در مقابل ،هیچ دانشآموزی گزارشی در مورد رضایت از تکالیف جایگزین ویدیویی ارائه نکرد ،اگرچه برخی از
دانشآموزان معتقد بودند که تکالیف ویدئویی آسانتر بوده و سریعتر تکمیل میشدند.
مسائل مالی :تهیه مواد و لوازم برای دانشآموزان چالشهایی را ایجاد کرد .ارسال برخی لوازم از سوی مدرسه برای
دانشآموزان ،به آنها کمک کرد تا بتوانند آزمایشها را انجام دهند ،اما نتوانست همه موانع و منابع نابرابری پیرامون انجام
آزمایشها در خانه ،تکمیل تکالیف و یادگیری را از بین ببرد .برخی از خانواده ها از هزینه کردن برای تهیه مواد و لوازم
آزمایش ها اجتناب کردند.
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یادگیری/عملکرد :مشارکت در آزمایش از یادگیری/عملکرد پشتیبانی میکند (در سطحی که احتماالً با آزمایشهای
حضوری قابل مقایسه است) و به طور بالقوه ضعف یادگیری در کالس مجازی را کاهش میدهد .اگرچه این روشها مسلماً
باالترین استانداردها را برای آموزش دانشآموزان برآورده نمیکنند ،ولی انجام فعالیتهای عملی آزمایشگاهی در منزل تأثیر
مفیدی روی یادگیری دانشآموزان دارد .برخی دانشآموزان ضعیفترکه قبالً به دالیل متعدد در کالسهای حضوری (عمدتاً
تفاوتهای یادگیری ،اجتناب رفتاری و/یا مسائل سالمتی) تکمیل فعالیتها مشکل داشتند ،در انجام فعالیت های خانگی هم
عملکرد ضعیف تری داشتند.
ایمنی :اگرچه دانشآموزان دبیرستانی باید بتوانند با وسایل آشپزخانه بهطور قابل اعتمادی کار کنند ،اما همچنان خطر
وجود دارد .آزمایش اول حاوی موادی بود که معموالً در آشپزخانه یافت نمیشوند (به ویژه ،ویالهای کوچک که هر کدام
حاوی هیدروکلراید رقیق ،سود و گلیسرول بودند) .کاهش مقیاس و رقیق کردن محلولهای موجود (نسبت به روش اصلی در
مدرسه) ایمنی را افزایش داد ،همانطور که قرار دادن اطالعات ایمنی در ابتدای دستور کار باعث افزایش ایمنی شد .البته
دانشآموزان قبالً در کالس های حضوری در مورد مسائل مرتبط با ایمنی آموزش های الزم را دیده بودند .بسیاری از مواد
شیمیایی بدون نظارت مناسب و تجهیزات تخصصی ،به طور بالقوه خطرات قابل توجهی را به همراه دارند و خطرناک هستند.
هنگام ارسال مواد شیمیایی یا تجهیزات آزمایشگاهی به خانه ،باید نسبت به خطرات احتمالی به دانشآموز و خانواده اطالعات
دقیق داد .هنگام انجام آزمایشگاه های خانگی ،کاهش مقیاس ،رقیق کردن ،جایگزینی و غیره را باید در نظر گرفت .آموزش
حرفه ای و استانداردهای انجام آزمایش باید هر جلسه ارائه شود.
نتیجه گیری
شیوع همهگیری کرونا بر زندگی مردم سراسر جهان تأثیر گذاشته است .به طبع سیستم آموزشی هم از این قاعده مستثنی
نبوده است .با وجود تمام معایب ،آموزش مجازی تجربیات و دیدگاههای جدیدی را ارائه کرد و اهداف آموزشی را تا حدی
محقق کرد .با تعطیلی انبوه مدارس و دانشگاهها ناشی از شیوع کرونا ،کالس های حضوری جای خود را به یادگیری از راه دور
دادند .با وجود گذشت دو سال از همهگیری هنوز این سوال حل نشده که در مورد دورههای مجازی آزمایشگاهی چه باید
کرد .این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که همچنان زمان دقیق پایان همهگیری کرونا مشخص نیست و بعالوه با توجه
به تجربیات دو سال اخیر و توسعهی زیرساختهای آموزش آنالین ،حتی به فرض حضوری شدن کالسها ،بخشی از برنامه
درسی دانشگاهها احتماال به طور مجازی ارائه خواهد شد .با این حال ،یافتن راههای مقرونبهصرفه و پربازده برای برگزاری
دورههای مجازی آزمایشگاهی همچنان بصورت چالش باقی مانده است .آزمایشگاه بخش جدایی ناپذیر برنامه های درسی
دروس شیمی است .آزمایشگاه به فراگیران اجازه میدهد تا مهارتهای عملی ،مهارتهای مشاهدهای ،توانایی تفسیر دادههای
تجربی و توانایی برنامهریزی و انجام آزمایشها را کسب کنند که همگی برای درک مفاهیم شیمی ضروری هستند .از منظر
آموزش علوم ،کار آزمایشگاهی همچنین نقشی حیاتی در کمک به دانشجویان مقطع کارشناسی برای تجربه و یادگیری مفاهیم
تدریس شده در بخش سخنرانی این دوره دارد (لیسی2016 ،1؛ ایربی2018 ،2؛ راو .)2018 ،3بنابراین ،طراحی آزمایشهایی که
دانشجویان بتوانند با خیال راحت در خانه بدون نیاز به خرید مواد آزمایشگاهی تجاری گران قیمت انجام دهند ،ارزشمند خواهد
بود .از طرف دیگر ،برای جذاب تر کردن تجربه یادگیری ،اتصال مباحث تئوری شیمی به موارد روزمره ،مانند غذاها ،گیاهان،
مواد شوینده و داروها میتواند ثمربخش باشد .در واقع شیمی آشپزخانهای درکی اساسی از دنیای طبیعی و چگونگی استفاده از
روش علمی برای درک جهان به فراگیران ارائه میدهد.
سه پارامتر کلیدی در طراحی آزمایش های خانگی وجود دارد .اول اینکه باید بدانیم که ما عموما با دانش آموزان یا
دانشجویانی روبرو هستیم که ت جربه کمی در انجام فعالیت های آزمایشگاهی دارند یا اینکه اصال تجربهای ندارند .بنابراین
فعالیت هایی که طراحی می شوند باید بسیار ساده باشند .دوم اینکه در طراحی آزمایشها ،برای به حداقل رساندن هزینهها و
1
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استفاده از مواد و وسایل موجود در خانه و در دسترس فراگیران تالش شود تا آنها مجبور به خرید چیز جدیدی نشوند .نکته
سوم حائز اهمیت بحث ایمنی است .حتما در برگزاری یک دوره آنالین آزمایشگاهی که در خانه انجام میشود از بحث های
ایمنی منظم ،تکالیف ایمنی ،و قرارداد ایمنی امضا شده توسط فراگیر و خانواده استفاده کنید .اطمینان حاصل کنید که همه
فراگیران (و سرپرستان خانواده) در مورد مسائل ایمنی و دفع مواد زائد آموزش دیدهاند ،و این موضوعات را به عنوان بخشی از
نمرات تکالیف آزمایشگاهی قرار دهید تا بر اهمیت آنها تأکید شود و از رعایت قوانین ،اطمینان حاصل شود .در نهایت،
آزمایشگاههای خانگی تنها می توانند با فراگیران قابل اعتماد و بالغی که به درستی آموزش دیدهاند ،به طور ایمن کار کنند .به
طور انتقادی در مورد اینکه آیا فراگیران شما آماده موفقیت ایمن در آزمایشگاه های خانگی هستند یا خیر فکر کنید .اگر نه ،آن
را امتحان نکنید .تصور کنید که چگونه میتوان خواسته یا ناخواسته از مواد شیمیایی استفاده نادرست کرد یا روشی نادرست را
دنبال کرد .با همه این توصیفات ،آزمایشهای شیمی آشپزخانه ای چیز جدیدی نیست و میتوان با خیال راحت آن را در خانه
انجام داد ،مشروط بر اینکه مدرس و فراگیر اقدامات احتیاطی مناسب را انجام دهند.
نکته مشترک در بین تمام پژوهشهای بررسی شده بازخورد بسیار مثبت فراگیران نسبت به شیمی آشپزخانهای بود.
بسیاری از فراگیران بیان کردند که چقدر از طراحی خود لذت میبرند .فراگیران عالقه زیادی به توسعه آزمایشگاههای خانگی
خود داشتند .آنها در حل مسائل و به دست آوردن دادههای تجربی خالقیت زیادی از خود نشان دادند .این آزمایشها به
فراگیران اجازه میداد تا سطحی از تکنیکهای آزمایشگاهی عملی را که از دانشجویان علوم انتظار میرفت ،را تجربه کنند.
ماهیت حل مسئله انجام آزمایش ها در یک موقعیت خانگی تجربه ارزشمندی بود .البته مشکالتی نیز وجود داشت که فراگیران
با آن مواجه بودند .نبود فضای قابل استفاده آشپزخانه و همچنین مشکل در تهیه لوازم و یا پرداخت هزینه مواد توسط برخی از
فراگیران بیان شده است .به طور خالصه ،آزمایشگاههای خانگی به عنوان یک راه حل اورژانسی یک موفقیت بزرگ و یک
تجربه مهم برای آموزش و پرورش وآموزشی عالی بود که با صرف وقت و برنامهریزی بهتر میتوانند در آینده هم مورد
استفاده قرار بگیرند .الزم به ذکر است که این فعالیت ها صرفه جویی در هزینهها را برای دانشگاهها و مدارس نسبت به فعالیت
های آزمایشگاهی حضوری به همراه داشتهاند ،چرا که در برگزاری آنها نیازی به پشتیبانی کارشناس آزمایشگاه ،مواد
شیمیایی ،تجهیزات و فرایند دفع پسماندهای آزمایشگاهی نیست .انتظار نمیرود در آینده شیمی آشپزخانهای جایگزین جلسات
حضوری آزمایشگاهی شود .با این حال ،می تواند بخشی از برنامه درسی آزمایشگاهی را تشکیل دهد ،بخصوص زمانیکه تعداد
دانشجو نسبت به فضای آزمایشگاهی و امکانات و تجهیزات باال باشد.
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