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 رانیمتوسطه کشور ا یمیش یدر کتاب ها یمیآموزش الکتروش گاهیجا

1یقشم یرستم میمر
2یباران نیحس ،
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مطالعه با استفاده از روش  نیباشد. ا یم رانیمتوسطه ا یمیش یدر کتابها یمیآموزش الکتروش گاهیجا یمقاله بررس نیهدف از ا     
در سطح شهرستان رفسنجان انجام شده  یمیش رانیدب نیو همچن رستانیاز دب لیاز دانش آموزان فارغ التحص یپرسشنامه و نظرسنج
عناصر(،  یبعض شیدوم )آموزش عدد اکسا هیپا یمیدوره متوسطه به دو صفحه در کتاب ش یمیش یتابهادر ک یمیاست. آموزش الکتروش

صفحه که  21چهارم )حدود  هیپا یمی( و فصل آخر کتاب شتیرالکترولیو غ تیالکترول یسوم ) محلول ها هیپا یمیدو صفحه در کتاب ش
که  میشو یشود . با استخراج اطالعات از پرسش نامه ها متوجه م یم وددارد ( محد یاجمال یاشاره ا یمی% موضوعات الکتروش21به 

 یانژ وند،یآشنا و قابل فهم مانند طول پ یهستند و بر خالف مباحث گانهیب یمیمختلف الکتروش میموزان ما با مفاه% دانش آ81حدود 

شود  یامر م نیاز اشکاالت عمده که باعث ا یکیآنها ندارند .  یریادگیبه  یچندان لیو ... ، تما لیتشک یها یآنتالپ ،یکواالنس وندیپ وند،یپ
همراه با  کماهه،یحدودا  یچهارم با سرعت و فقط در بازه زمان هیپا یلیسال تحص یدر انتها یمیفراوان الکتروش میاست که مفاه نیا

 یهرچند با تجربه و ماهرانه باشد حق مطلب را ادا نم یشآموز نیشود . قطعا چن یم سیتدر یخاص دانش آموزان کنکور یها ینگران
 یدانش آموزان روشن  نم یبرا یاضیو ر یو فن یتجرب یمختلف دانشگاه یرا در رشته ها یو کاربرد یدیعلم کل نیمهم ا گاهیکند و جا

مانند  یموثر یآموزش یتوان از روش ها ینمقرار گرفته،  یمیش ریدب اریکه در اخت یسازد .   ضمنا با توجه به مدت زمان کوتاه و نامناسب
و پژوهش با توجه به اطالعات  قیتحق نیحاصله از ا جهیاستفاده کرد. نت عیاز صنا دیو بازد یآموزش یها شنیمیو ان لمی، ف شیآزما

و نامفهوم بودن مباحث  ها یو در مجموع کج فهم یریادگیو  یاددهیدر  ینشان داد که  چالش بزرگ ؛ینظرسنج یمستخرج از فرم ها
  رگذاریتاث یو مشکل در آموزش عال یدرس مفهوم نیوجود دارد )که حتما در آموزش ا رانیدر نظام آموزش و پرورش ا یمیدرباره الکتروش

بصورت  شتریسوم جابجا شود تا در فرصت ب هیپا یمیبه کتاب ش یمیگردد فصل الکتروش یم شنهادیمشکل پ نیرفع ا یاست.( برا
و دور از  شتریبه دانش آموزان )با آرامش ب یمیالکتروش سیبه تدر یموثر آموزش یتر با استفاده از انواع روش ها قیتر و عم ستردهگ

 کنکور ( پرداخته شود .           

 . یدانش آموزان کنکور ،یمیآموزش الکتروش ،یپرسشنامه، کج فهم ،یمیالکتروش :کلمات کلیدی

 :  مراجع

، حسن ، چاپ  ی: حذرخان راستاری، و  شگاهیو آزما 2 یمی، نعمت اهلل ، ش ی، دوست محمد ، ارشد یعیاهلل ، سم فی، س یلی، احمد ، جل ی(  روح الله1

  رانیا  یدرس ی، شرکت چاپ و نشر کتاب ها 1222 ازدهمی

:  راستاریچهارم متوسطه ، و هیپا ییایمیش یندهایفرا یمی، نعمت اهلل ، ش ی، دوست محمد ، ارشد یعی، سم ی، عل یاهلل ، عزآباد فی، س یلی( جل2 

  رانیا یدرس ی، شرکت چاپ و نشر کتاب ها 1222 دهم، نعمت اهلل ، چاپ  یارشد

 آنها    انیو رابطه م یریساختار،  واکنش پذ شگاهیو آزما 2 یمی، نعمت اهلل ، ش ی، بهرام ، ارشد ی، قنبر ی، عل یاصفهان یدیمنصور ، س ،ینی( عابد2 

 ی، مرکز نشر دانشگاه 2و  1، جلد  یعموم یمی،  چارلز   ، کتاب ش مری( مورت4 

 1 )Bard.A.J    وFaulkner.L.R  , Electrochemical Methods(2nd  ed.) , John Wiley and sons , New York , 2112           

 1 )A.P.O Mullane ), ( RMIT university Melbourne , VIC , Australia) , 2112 ,« Electrochemistry» , Page 1-1  

 2) Onno De Jong , David Treagust ,« THE TEACHING AND LEARNING OF ELECTROCHEMISTRY» , Kluwer 

Academic Publishers , Chapter 14 , Page 212 - 222 , 2112   
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