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 سی آموزش الکتروشیمی در کتاب های شیمی دبیرستاننقد و برر

 فاطمه شفاهی

 shafahi11@yahoo.comکارشناس ارشد شیمی معدنی، ایران، سمنان، دبیرستان فرزانگان؛ 

بیشتری نمود. با توجه به اهمّیت الکتروشیمی و کاربردهای فراوان آن، باید به این مبحث از دانش شیمی، در کتاب های شیمی دبیرستان توجّه 

موضوع الکتروشیمی دوره دبیرستان، درکتاب شیمی سال چهارم تدریس و آموزش داده می شود. رئوس کلی مطالب، شامل واکنش های 

اکسایش و کاهش، انواع سلول های الکتروشیمیایی، خوردگی آهن و برقکافت می باشد. در این کار پژوهشی نظرات دبیران شیمی شهرستان 

رد کاستی ها و ارائه راهکارهای مؤثّر پیرامون برطرف نمودن نقائص موجود و توزیع مناسب مطالب الکتروشیمی در پایه های اول سمنان، در مو

سؤال بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ طراحی،  12دبیرستان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور پرسشنامه ای شامل  در مقطع تا چهارم

مهم ترین چالش های مربوط در این  توزیع گردید. ن دبیران شیمی سال چهارم دبیرستان های خاص، عادی و غیر انتفاعیو به طور تصادفی بی

زمینه، که در مطالعه حاضر به آن پی برده شد شامل: توزیع نامناسب مباحث الکتروشیمی در پایه های اول تا چهارم دبیرستان، اختصاص 

روشیمی و مطالب کاربردی تر در کتاب های درسی، زیاد و سنگین بودن حجم اطالعات، کم بودن فعالیت ها ندادن آزمایش های مربوط به الکت

 و تمرین ها در کتاب، توضیح ناکافی و مبهم در بسیاری از مباحث، از جمله مباحث: ایجاد پتانسیل الکترودی، جدول پتانسیل کاهش و موازنه

ام این عوامل، مشکالت بسیاری را برای دانش آموزان سال چهارم، با توجه به محدودیت زمان به واکنش های اکسایش و کاهش می باشد که تم

وجود آورده است.  به منظور رفع مشکالت فوق، بهتر است اقدامات زیر شامل: انتقال واکنش های اکسایش و کاهش به کتاب شیمی سال دوم 

ئید ها و کتون ها به بخش شیمی آلی سال دوم، انتقال موازنه واکنش های اکسایش و بعد از مبحث تعیین عدد اکسایش، انتقال نامگذاری آلد

کاهش به شیمی سال سوم، طراحی و اختصاص آزمایش های ساده و کم خطر و قابل انجام در زمینه الکتروشیمی حتی در منزل، و کامل تر 

 ه واکنش های اکسایش و کاهش و ...انجام شود. کردن مباحث مربوط به پتانسیل الکترودی، جدول پتانسیل کاهش و موازن

 : الکتروشیمی، آموزش الکتروشیمیکلمات کلیدی
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