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هدف از این مقاله بررسی جایگاه آموزش الکتروشیمی در کتابهای شیمی متوسطه ایران می باشد .این مطالعه با استفاده از روش
پرسشنامه و نظرسنجی از دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان و همچنین دبیران شیمی در سطح شهرستان رفسنجان انجام شده
است .آموزش الکتروشیمی در کتابهای شیمی دوره متوسطه به دو صفحه در کتاب شیمی پایه دوم (آموزش عدد اکسایش بعضی عناصر)،
دو صفحه در کتاب شیمی پایه سوم ( محلول های الکترولیت و غیرالکترولیت) و فصل آخر کتاب شیمی پایه چهارم (حدود  21صفحه که
به  %21موضوعات الکتروشیمی اشاره ای اجمالی دارد ) محدود می شود  .با استخراج اطالعات از پرسش نامه ها متوجه می شویم که
حدود  %81دانش آموزان ما با مفاهیم مختلف الکتروشیمی بیگانه هستند و بر خالف مباحثی آشنا و قابل فهم مانند طول پیوند ،انژی
پیوند ،پیوند کواالنسی ،آنتالپی های تشکیل و  ، ...تمایل چندانی به یادگیری آنها ندارند  .یکی از اشکاالت عمده که باعث این امر می شود
این است که مفاهیم فراوان الکتروشیمی در انتهای سال تحصیلی پایه چهارم با سرعت و فقط در بازه زمانی حدودا یکماهه ،همراه با
نگرانی های خاص دانش آموزان کنکوری تدریس می شود  .قطعا چنین آموزشی هرچند با تجربه و ماهرانه باشد حق مطلب را ادا نمی
کند و جایگاه مهم این علم کلیدی و کاربردی را در رشته های مختلف دانشگاهی تجربی و فنی و ریاضی برای دانش آموزان روشن نمی
سازد  .ضمنا با توجه به مدت زمان کوتاه و نامناسبی که در اختیار دبیر شیمی قرار گرفته ،نمی توان از روش های آموزشی موثری مانند
آزمایش  ،فیلم و انیمیشن های آموزشی و بازدید از صنایع استفاده کرد .نتیجه حاصله از این تحقیق و پژوهش با توجه به اطالعات
مستخرج از فرم های نظرسنجی؛ نشان داد که چالش بزرگی در یاددهی و یادگیری و در مجموع کج فهمی ها و نامفهوم بودن مباحث
درباره الکتروشیمی در نظام آموزش و پرورش ایران وجود دارد (که حتما در آموزش این درس مفهومی و مشکل در آموزش عالی تاثیرگذار
است ).برای رفع این مشکل پیشنهاد می گردد فصل الکتروشیمی به کتاب شیمی پایه سوم جابجا شود تا در فرصت بیشتر بصورت
گسترده تر و عمیق تر با استفاده از انواع روش های موثر آموزشی به تدریس الکتروشیمی به دانش آموزان (با آرامش بیشتر و دور از
کنکور ) پرداخته شود .
کلمات کلیدی :الکتروشیمی ،پرسشنامه ،کج فهمی ،آموزش الکتروشیمی ،دانش آموزان کنکوری.
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