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 چكيده

و ارزشمند است كه پيامبر اكرم بياموزيم كه معلمي مقامي بس واال  "همانا من معلم مبعوث شده ام  "ما معلمان بايد از حديث نبوي 

معلمان عزيز بايد به اين نكته توجه كنند كه معلمي شغل نيست ، بلكه عشق است ، ذوق است ، هنر است ، . به آن افتخار مي كند) ص(

در تربيت  يقشدروس تخصصي خود را آموزش دهيم و ن ، و همچنين وظيفه ما معلمان فقط اين نيست كه در كالس............ ايثار است و 

يه آپس از اين ]  1["يزكيهم و يعلمهم  "ن كريم مي فرمايد آبايد توجه داشته باشيم كه خداوند در قر. دانش آموزان نداشته باشيم 

ولي . پس ما دبيران بايد به پرورش دانش آموزان بيشتر از آموزش توجه كنيم. شريفه بر مي آيد كه  پرورش خيلي مهمتر از آموزش است 

ر اين نكته الزم است كه ما دبيران نبايد اين فكر را بكنيم كه چون مربي پرورشي در مدارس است، پس امورات پرورشي جزء وظايف ذك

چون در اين مقاله نقش .بلكه ما بايد با ياري و كمك مربيان محترم پرورشي ، امورات پرورشي را به نحو احسن به انجام برسانيم . آنهاست 

د در امر پرورش نپرورش دانش آموزان مورد بحث است و همچنين مي خواهيم بدانيم كه دبيران شيمي چگونه مي توان دبيران شيمي در

  .دانش آموزان موفق باشند 

به نظر من ، ما دبيران شيمي به جزء تدريس و آموزش سر فصل هاي دروس شيمي بايد در تربيت دانش آموزان كه آينده سازان اين 

  .، نهايت تالش مان را بكنيم تا جواناني سالم ، متعهد ، پاك  ، صادق ، قانونمند و توانا تحويل جامعه دهيم  مرز و بوم هستند

و ما . چون دانش آموزان  ، رفتار و كردار معلمان را الگوي خود قرار مي دهند پس بر ما الزم است كه مواظب رفتار و گفتارمان باشيم 

  :در زير  به چند نمونه اشاره مي كنم . ر مهم  و حساسي در تربيت دانش آموزان ايفا كنيمدبيران شيمي مي توانيم نقش بسيا

 شناخت خداوند والطاف و محبت هاي او از طريق مباحث شيمي •

 نقش دبيران شيمي در هدايت دانش آموزان به دين اسالم •

 نقش دبيران در آموزش نظم و انظباط به دانش آموزان •

 ايت عدالت به دانش آموزاننقش دبيران در آموزش رع •

  نقش دبيران شيمي در معرفي دانشمندان مسلمان شيمي •

  تروپوسفر -استراتوسفر   - گرماي تبخير  - ظرفيت گرمايي ويژه  -چگالي :كليد واژه ها 

  مقدمه

  .شغل انبياست معلمي  "مي فرمايند ) ره(و همچنين امام خميني  "همانا من معلم مبعوث شده ام "مي فرمايند ) ص(حضرت محمد 

وقتي كه ما خودرا معلم خطاب مي .باتوجه به فرمايشات فوق ما معلمان احساس مي كنيم كه مسئوليت سنگين وخطيري به دوش داريم 

ذكر اين نكته الزم است كه معلمي كاري سخت و طاقت فرساست وبراي اينكه . كنيم پس بايد اين مسئوليت را بنحو احسن انجام دهيم 

چون . همچنين بايد مواظب رفتار ، گفتار وكردار خود باشيم . ه موفق شويم بايد با صبر و حوصله زياد سختي ها را تحمل كنيمدر اين را 

 نا خوش آيندي اكثر دانش آموزان معلم را الگوي خود قرار مي دهند و خدا نكرده كار هايي انجام ندهيم كه نسنجيده باشد و عواقب 

  .داشته باشد 

لذا بيشتر سخن من درمورد دبيران . اينكه در اين مقاله بحث در مورد نقش دبيران شيمي در امور تربيتي و پرورشي است باتوجه با 

ما دبيران شيمي بايد بدانيم كه . هرچند كه  معلمان تمامي رشته ها در امور تربيتي و پرورشي نقش اساسي ومهمي دارند . شيمي است 

  :اين وظايف را  مي توانيم به دو قسمت اساسي تقسيم كنيم  وظايف سنگين و حساسي داريم كه
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  تربيت دانش آموزاني سالم از نظر اخالقي و روحي رواني – 1

  آموزش مفاهيم وقوانين شيمي براساس سرفصل هاي كتاب درسي  - 2

و من  اين نكته را هرگز در ضمن بحث تربيت را نبايد مختص دبيران پرورشي دانست بلكه همه دبيران در آن نقش اساسي دارند 

گفتار ، كردار ونصيحت هاي دبيران ساير رشته ها  "فراموش نمي كنم كه يكي از همكاران مربي  پرورشي هميشه به ما مي گفت كه 

ن پرورشي خيلي بشتر است چون دانش آموزان فكر مي كنند كه دبيران پرورشي ابخصوص رشته هاي علوم پايه اثرش از گفته هاي دبير

   "فه شان فقط همين است كه نكات تربيتي را به دانش آموزان  بگويند وظي

  

  نقش پرورشي دبيران شيمي 

براي اينكه دبيران شيمي بتوانند دانش آموزاني سالم از نظر اخالقي و تربيتي تحويل جامعه دهند بايددر هنگام تدريس مباحث شيمي 

  .نه اشاره مي شود به نكات تربيتي هم توجه كنند كه در زير به چند نمو

نفر جمعيت دارد و خودم اهل و ساكن آنجا هستم و اكثر دانش  14000باتوجه به اينكه من در شهري تدريس مي كنم كه حدود (( 

  )) استدر ضمن مثال ها و خاطراتي كه در مقاله به آنها اشاره خواهم كرد عين واقيت . آموزان و خانواده آنها را مي شناسم 

  

 اوند والطاف و محبت هاي او از طريق مباحث شيميشناخت خد - 1

قوانين و مثال هاي زيادي . دبيران محترم شيمي مي توانند با استفاده از مباحث شيمي درس خداشناسي هم به دانش آموزان ياد بدهند

  جا به چند نمونه اشاره مي شود كه در اين. در شيمي وجود دارد كه با بيان تك تك آنها مي توانيم به وجود و عظمت خداوند پي ببريم 

  .آب برخالف ساير مايعات از سطح شروع به يخ زدن مي كند  -1- 1

يخ كمتر از آب با شد و يخ برروي آب 1باتوجه به اينكه حجم آب به هنگام يخ زدن افزايش مي يابد همين امر موجب مي شود تا چگالي

ركه ها و درياچه ها زندگي مي كنند در زمستان در اثر سرماي شديد از بين مي رفتند و اگر اين گونه نبود  ، آبزياني كه در ب. شناور بماند 

در نتيجه ماهي ها از سرما در .لي وقتي سطح آب يخ مي زند ، يخ بصورت عايق عمل كرده و مانع از نفوذ سرما به داخل آب مي شود 

  .كه اين نشانه لطف و كرم خدا ونداست . امان مي مانند

  

  .بااليي دارد  2ظرفيت گرمايي ويژهآب  -2- 1

  .آب برخالف مواد ديگر خيلي دير گرم مي شود و خيلي دير هم  سرد مي شود

حدود چون 
3

2
از جرم بدن انسان از آب تشكيل شده است اگر آب ظرفيت گرمايي ويژه بااليي نداشت در اثر گرم شدن هوا دماي بدن  

  .در اثر تب زياد از بين مي رفت باال مي رفت و انسان 

چون حدود 
4

3
از سطح زمين را آب پوشانده است ، زياد بودن ظرفيت گرمايي ويژه آب موجب مي شود كه در روز در اثر تابش نور  

آب وجود نداشت مثل كره اگر در كره زمين . خورشيد هوا خيلي گرم نشود و در شب كه خورشيد غروب مي كند هوا خيلي سرد نشود 

درجه سانتيگراد مي رسيد و در اين اختالف دماي شب و روز هيچ موجودي زنده نمي  - 40و در شب ها به  80مريخ در روز دماي هوا به 

  .ماند 

  

                                                
1

  .سم چگالي برابر است با جرم جسم تقسيم بر حجم ج - 
  .مقدار گرمايي كه الزم است تا دماي يك گرم از يك ماده را يك درجه سانتيگراد باال ببرد : ظرفيت گرمايي ويژه  -2
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  .دارد  3آب گرماي تبخير بااليي -3- 1

يي نداشت ، وقتي هوا گرم مي شد آب بدن گياهان و اگر آب گرماي تبخير باال. آب براي اينكه تبخير شود به گرماي زيادي نياز دارد 

جانوران سريع تبخير مي شد و  بدن جانداران با كمبود آب مواجه شده ، از بين مي رفتند و همچنين آب دريا ها زود تيخير شده و تمام 

  .مي شد 

  .آب انحالل پذيري زيادي دارد  - 4- 1

با توجه به اينكه موادي مي توانند در بدن موجودات زنده جذب شوند . ود حل كند آب بيش از هر حالل ديگري مي تواند مواد را در خ

اگر اينگونه نبود موجودات در اثر كمبود اين مواد . كه در نهايت محلول در آب باشند و چون موجودات زنده به انواع زيادي مواد نياز دارند 

  .ها از بين مي رفتند 

دارد كه در اينجا به همه آنها اشاره نمي كنم و همه اي ويژگي ها مربوط به يك نوع پيوند به نام آب ويژگي هاي منحصر به فرد زيادي 

  .پيوند هيدروژني است واگر خداوند پيوند هيدروزني را در بين مولكول هاي آب قرار  نمي داد هيچ موجود زنده اي بوجود نمي آمد 

  :ا توضيح مي دهيم كه ما با بيان اين گفته ها براي دانش آموزان براي آنه

  .بايد خالقي دانا و توانا وجو داشته باشد كه آب را با اين ويژگي ها خلق كرده  "اوال

  .را در اختيار آنها قرارد داده ) آب ( اين خالق چقدر به آفريده هاي خود مهربان بوده كه اين نعمت گران بها  "ثانيا

  .از آنها در ست استفاده كنيم ما بايد شكرگزار نعمت هاي خدا باشيم و  "ثالثا

   وجود هواكره در اطراف زمين -5- 1

  :اگر زمين هواكره نداشت ، برسر زمين و موجودات روي زمين چه مي آمد 

  

  .شهاب سنگ ها به زمين برخورد مي كردند - 5-1- 1

شهاب سنگ ها به زمين مي اگر اين .خيلي از شهاب سنگ ها در اثر برخورد به هواكره ، منفجر شده به سطح زمين نمي رسند

  . رسيدند ، تا امروز همه موجودات زنده روي زمين از بين رفته بودند 

  .تمام آب سطح زمين تبخير مي شد  - 5-2- 1

اشاره شد كه اگر آب نباشد چه  "و قبال. اگر زمين هواكره نداشت بتدريج آب سطح زمين تبخير شده و از كره زمين خارج مي شد 

  .اتفاقي مي افتاد

  .ند  خطر ناك به سطح زمين مي رسيد پرتو هاي - 5-3- 1

پر انرژي و خطرناك ستارگان بخصوص خورشيد قبل از اينكه به سطح زمين برسند به هواكره برخورد كرده واز آن  پرتو هايخيلي از 

  .بي خطر تبديل مي شوند  پرتو هايدور مي شوند و بعضي هم به 

، زمين را از ورود اشعه خطرناك فراءبفش حفظ    مي كند به اين صورت كه اشعه فراءبنفش در  4 وجود گاز اوزون در اليه استراتوسفر

  5در ضمن اگر گاز اوزون به جاي استراتوسفر در تروپوسفر. به اشعه بي خطر مادون قرمز تبديل مي شود (O3 )اثر برخورد به گاز اوزون 

اگر فقط جاي گاز اوزون در  "ما در اينجا به عظمت وقدرت خداوند پي مي بريم كه واقعا. قرار داشت ،همه موجودات زنده را از بين مي برد

  .هوا كره عوض مي شد ديگر هيچ موجود زنده اي در زمين وجود نداشت 

  

                                                
3

  .مقدار گرمايي كه الزم است تا يك گرم مايع را به بخار تبديل كند : گرماي تبخير  - 
4

  .مين قرار دارد  استراتوسفر مي گويندكيلومتري از سطح ز 50تا  12هواكره كه در فاصله به اليه اي از  - 

  .كيلومتري  قرار دارد  تروپوسفر مي گويند 12هواكره كه از سطح زمين تا فاصله ه اليه اي از  -5
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  :اگر هوا كره وجود نداشت  - 5-4- 1

ادباني نمي توانستند در دريا وكشتي هاي ب. ديگر باد معنايي نداشت ، گرده افشاني و لقاح گياهان بخوبي صورت نمي گرفت  •

 .اگر باد نبود ، امواج دريا ديگر معنايي نداشتند . حركت كنند 

 .بتدريج آب دريا ها تبخير شده ، از كره زمين خارج مي شد  •

چون چرخه آب صورت نمي گرفت و همچنين اين طبيعت زيبا ديگر وجود . ديگر باران و لطافت و طراوت  آن معنا نداشت  •

 .نداشت 

 ...................  و •

ما وقتي مهماني دعوت مي كنيم و يا منتظر آمدن مهماني هستيم ، خانه را تميز و مرتب مي كنيم و غذا هاي خوشمزه مي پزيم و ميوه 

لعاده و وخداوند هم قبل از اينكه اين موجود خارق ا. هاي رنگارنگ مي چينيم و همه تالشمان را مي كنيم تا او راحت و در آرامش باشد 

كه اين نشان از لطف و عالقه بيش از حد . اشرف موجودات  يعني آدم را خلق كند همه چيز را جهت آسايش و آرامش او مهيا كرده بود 

پس ما بايد قدر دان نعمت هاي خدا باشيم و به . حال وظيفه مهمان است كه از ميزبان تشكر و قدر داني كند . خداوند به انسان است 

  .م خود از آن استفاده كنيم اندازه سه

  "اگر در سر سفره كسي نشستي ، شكم نگهدار  "مي فرمايد  )ع(حضرت لقمان حكيم 

بازنگري در مصرف آب    ، من از دانش آموزان مي خواهم كه نظر خود را در :    هنگام تدريس مبحث      1كتاب شيمي   9در صفحه 

وتي مي دهند و در آخر من براي آن ها توضيح مي دهم  كه چون شما االن ياد كرفتيد كه اب ، آن ها  نظر هاي متفا داين مورد بيان كنن

بدست مي آييد و ما با كمبود آب مواجه هستيم ، پس شما باييد ، آب را درست مصرف كنيد و به چقدر ارزش دارد و با چه زحمتي 

  .آنهايي هم  روش درست مصرف كردن آب را  نمي دانند ، ياد بدهيد 

  نقش دبيران شيمي در هدايت دانش آموزان به دين اسالم - 2

متاسفانه اينگونه جا افتاده كه افرادي مومن و مسلمان هستند كه دروس اسالمي ويا دروسي مرتبط با آن خوانده اند و همچنين فقط 

خوانده اند تمايلي كمي .........زيك ، رياضي و آنها بايد دين اسالم را تبليغ كنند و بخصوص افرادي كه دروس علوم پايه از قبيل شيمي ، في

و هر شخص هم مي .ولي عقيده من اين است كه يك فرد در هر رشته و شغلي مي تواند مسلمان و با ايمان باشد . به دين اسالم دارند 

  .ها را هدايت كند تواند با توجه به توانايي و اطالعات خود ، جوانان و دانش آموزان را با دين اسالم آشنا ساخته و آن

ما دبيران علوم پايه مي توانيم در كالس با صحبت كردن در باره دين مان و در . براي اينكه اين ديدگاه را در دانش آموزان تقويت كنيم 

قات همچنين با شركت كردن دبيران در مراسم ها ، كالس ها و مساب. ي در دانش آموزان داشته باشيم فجامعه با عمل به آن اثر شگر

  .مذهبي ، دانش آموزان را به اين گونه  مراسم ها عالقمند سازيم 

ات رتبه دوم در مسابقات احكام ، اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور شركت كردم ودر اين مسابق1380الزم به ذكر است كه من در سال 

وقتي كسب رتبه خود در اين مسابقات را براي دانش آموزان مي گويم آن ها تعجب مي كنند و من توضيح مي . كشوري راكسب كردم 

  .دهم كه ما همه مسلمان هستيم ودر هر شغل و رشته كه باشيم بايد با كسب آگاهي هاي الزم به دين مان درست عمل كنيم 

  نظم و انظباط به دانش آموزان  نقش دبيران در آموزش - 3

اگر معلم در زمان مقرر به كالس برود ودر زمان مقرر كالس را ترك كند ودر طول سال تحصيلي غيبت نكند و تدريس و امتحان را با 

ه ، نظم دانش آموزان هم ياد مي گيرند كه منظم بود. نظم و حساب شده انجام دهد و همچنين وضع ظاهري مرتب و منظم داشته با شد 

  .و انظباط را رعايت كنند

  نقش دبيران در آموزش رعايت عدالت به دانش آموزان -4

  .اگر دبيران در كالس درس بين دانش آموزان تفاوت قائل نشوند و به عدالت رفتار كنند 

  .آن ها هم ياد مي گيرند كه وقتي وارد جامعه شدند با بقيه مردم به عدالت رفتاركنند

  :يادي پيش آمده كه به چند مورد اشاره مي كنم براي من موارد ز
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 .ارفاق نكردم و او تجديد شد  "خواهر زاده من در درش شيمي نمره كم گرفته بود ولي من به او اصال •

ولي من به او اجازه تقلب ندادم و او با نمره  دمن مراقب امتحان زبان انگليسي بودم كه برادر زاده من مي خواست تقلب كن •

ناراحت نبودم بلكه خوشحال هم بودم كه توانسته ام  "د او از من خيلي ناراحت وعصباني شده بود ولي من اصالتجديد ش 9

 .عدالت را رعايت كنم 

به او بدهم ولي  10يكي از دانش آموزان در درس من نمره كم گرفته بود و چندين نفر واسطه و آشنا آورده بود كه من نمره  •

 .من اين كار را نكردم 

• .......... 

اين رفتار هاي من موجب شده كه باوجود اينكه دبير بومي هستم كسي براي گرفتن نمره اضافي به من مراجعه نكند و همه دانش 

 .آموزان نمره شان را قبول داشته باشند 

  نقش دبيران شيمي در آموزش رعايت قوانين و احترام به حقوق ديگران  -5

بعنوان . رعايت كنيم و به حقوق ساير افراد جامعه احترام بگذاريم ، دانش آموزان هم از ما ياد مي گيرنداگر ما معلمان قوانين اجتماعي را 

  :مثال 

من دبير وقتي در خيابان با وسيله نقليه از قبيل ماشين ، موتورسيكلت و دوچرخه حركت مي كنم  بايد قوانين راهنمايي  •

 .رانندگي را به درستي رعايت كنم 

 .بايد نوبت را رعايت كنم ........ ف هاي نانوايي و من معلم در ص •

من  در اولين جلسه به دانش آموزان مي گويم كه كسي حق ندارد تلفن همراه به كالس بياورد  و اگر در كالس  ببينم   " •

ن زنگ بزند آن را گرفته و تحويل دفتر مدرسه مي دهم در ضمن  اگر من هم در كالس با تلفن همراه حرف بزنم و يا گوشي م

 ".  آن را به شما خواهم داد ، همين امر موجب شده كه در كالس من ، تلفن همراه مشكلي را ايجاد نكند

  احترام و محبت به ديگران نقش دبيران شيمي در آموزش - 6

د كه همين رفتار را با بقيه آنها ياد مي گيرن. اگر ما معلمان با ديگران بويژه با دانش آموزان يا نهايت مهرباني و عطوفت رفتار كنيم 

  . داشته باشند 

. من هميشه با دانش آموزان به احترام رفتار مي كنم و آنها را آقا صدا ميزنم و با صبر و حوصله به سوال هاي آنها جواب مي دهم  "

دبيران وقتي با در زنگ هاي تفريح و جلسات شوراي . همين امر موجب شده كه در كالس هاي من بي انظباطي نزديك صفر شود

بشتر همكاران مي گويند فالن دانش آموز خيلي پررو و بي انظباط است ولي من از آن .همكاران در مورد دانش آموزان بحث مي كنيم 

در ضمن متاسفانه برخورد بعضي همكاران با دانش آموزان . دانش آموز حمايت مي كنم و مي گوييم آنطوري كه شما فكر مي كنيد نيست 

  ".كه اين موضوع نياز به بحث زيادي دارد . يست صحيح ن

  نقش دبيران در ايجاد اعتماد بنفس در دانش آموزان  -7

........ ما معلمان بايد با صحبت كردن ، با  اشاره به سرگذشت افراد موفق و اشاره به اين كه دانش آموزان استعداد هاي زيادي دارند  و

  .اعتماد بنفس آنها را تقويت كنيم 

“ ل دبيرستان داشتم كه همگي دو ساله بودند وقتي اولين جلسه به اين كالس رفتم ، درس شيمي چند سال پيش من يك كالس او

تدريس نكردم و سخن را اينگونه شروع كردم كه شما سال پيش همگي اشتباه كرديد ، چون همه شما توانايي و استعداد درس خواندن را 

وانديد و قبول نشديد ولي انشااهللا  تصميم جدي بگيريد و قول بدهيد كه امسال خوب درس بخوانيد و خدا داريد  ولي به هردليل درس نخ

مي گفت ، همه شما كودن هستيد .......... در اين ميان يكي از دانش آموزان گفتند كه آقاي . هم به شما كمك مي كند تا قبول شويد 

من گفتم نه اينطور نيست  ، شما همه با استعداد هستيد و اگر زحمت بكشيد قبول مي ولي . امسال هيچ كدام از شما قبول نمي شويد 

   "نفر فقط يك نفر در درس شيمي تجديد شد و بقيه همه قبول شدند  28خوشبختانه در امتحان خرداد ماه از . شويد 

  

www.chemyazd.com



6 

 

  نقش دبيران شيمي در آموزش ،داشتن شجاعت ، شهامت و فداكاري - 8

الس در مورد رشادت ، فداكاري ، شهامت و جان فشاني هاي رزمندگان اسالم در جبهه هاي حق عليه باطل براي ما مي توانيم در ك

  .دانش آموزان صحبت كنيم ، در ضمن خودمان هم بايد اين صفات را داشته باشيم ، و بايد مرد عمل باشيم نه مرد حرف 

كه بلد نيستم و براي جلسه بعد مطالعه مي كنم و  ييمباشم ، مي گودانش آموزي از من سوالي بپرسد و من جواب آن بلد ناگر  "

  ". جواب آنرا مي گوييم 

ولي بيشتر همكاران نظرشان اين است كه ما نبايد به دانش آموزان بگوييم بلد نيسيم بلكه بايد ، سر آنها شيره بماليم چون آنها به ما 

. بايد طوري تدريس كنيم كه دانش آموزان به ما و نحوه تدريس ما ايمان داشته باشندما  "اعتماد نمي كنند ولي نظر من اين است كه اوال

  .بايد با دانش آموزان رو راست و رفيق بود تا آنها هم با ما رو راست باشند  "ثانيا

  نقش دبيران شيمي در آموزش رعايت پاكيزگي ، نظافت و بهداشت فردي و اجتماعي  - 9

را بخوانيم و در مورد اين حديث بحث   "النظافته من االيمان  "  )ص(فرموده حضرت رسول اكرم  ، نما دبيران براي دانش آموزا

  .و همچنين بايد خودمان ظاهري تميز ، مرتب و با لباس هايي كه در شان يك معلم با شد به كالس در س برويم . كنيم 

ن بصورت عملي ياد بدهم ، از دانش آموزان خواستم كه بياييد تا  را به دانش آموزا)) شعار شهر ما خانه ماست (( من براي اينكه  "

% 25و من با اجازه مدير مدرسه از دانش آموزان داوطب ثبت نام كردم و حدود   . باهمكاري هم  اطراف مدرسه و شهرمان را تميز كنيم

اين كار ) زمين پاك كه دوم ارديبهشت ماه است  به مناسبت روز(   31/1/1386دانش آموزان اعالم همكاري كردند و قرار شد روز جمعه 

من با هزينه خودم نايلون زباله و پذيرائي جزئي آماده كردم و خوشبختانه اين كار بخوبي و خوشي انجام شد و ما زباله . را انجام بدهيم 

  :تم چون دانش آموزان ياد گرفتند كه من از اين كار نتيجه خوبي گرف. هاي اطراف مدرسه و قسمتي از اطراف شهر را جمع آوري كرديم 

  .در پاكيزه نگهداشتن شهر بكوشند ، آشغال و زباله را در خيابان و اطراف شهر نريزند -1

  .نظافت شهر فقط وظيفه شهرداري نيست بلكه ما هم مي توانيم به شهرداري كمك كنيم تا شهري سالم و تميز داشته باشيم  -2

  ).  3و2، 1شكل ( نشان داده شده استزير  يلم تهيه شد كه چند نمونه از عكس ها در در ضمن از اين مراسم عكس و ف 
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  3شكل                                                                                              2شكل                                            

  

جمع آوري زباله هاي اطراف شهر توسط دانش آموزان دبيرستان هاي رازي و حكيم هيدجي شهر هيدج به اتفاق دبير  – 3و  2، 1شكل 

  شيمي

با كيك و چاي  در عزا داري روز عاشورا  در يكي از محله هاي شهر ، از  هيئت  عزا داري ما "يك خاطره از اثر رفتار صحيح در ديگران 

پذيرايي مي كردند و اكثر افراد ليوان هاي يكبار مصرف و كاغذ كيك را  زمين مي انداختند و لي من  شروع كردم به جمع كردن اين زباله 

   "زباله ها را جمع كنند ها از زمين ، اين كار من موجب شد كه بقيه هم  

  نقش دبيران شيمي در معرفي دانشمندان مسلمان شيمي -10

ر و دبيران شيمي مي توانند ، با بيان آثار و زندگي نامه دانشمندان مسلمان شيمي مانند ذكريا رازي ، جابر ابن حيان ، ابن سينا ، بهمنيا

ه و امام بود) ع ( و همچنين با اشاره به اين كه جابر ابن حيان شاگرد امام جعفر صادق .   دانش آموزان را با اين دانشمندان آشنا كنند ...... 

  . آب ، آتش ، هوا و خاك را متزلزل كرد) عناصر اربعه ( نخستين كسي بود كه عقيده به عناصر چهارگانه ) ع ( جعفر صادق 

بلكه عنصر . من تعجب مي كنم مردي چون ارسطو چگونه متوجه نشده بود كه خاك يك عنصر نيست (( از فرموده ايشان است كه 

كه (دريافته بود كه در آب چيزي هست كه مي سوزد ...... وي هزار سال پيش از پريستلي ، الوازيه و )) . هاي متعددي در آن وجود دارد 

  ) .امروزه آن را هيدروژن مي گويند 

از ويژگي .پايان يافت ) ع ( آغاز شد و توسط حضرت امام صادق ) ع ( تاسيس نخستين دانشگاه اسالمي بدست مبارك حضرت امام باقر 

  .انشگاه توجه آن به مسئله تخصص و تربيت متخصص بود و اين دانشگاهي بود كه تخصص و تقوا را به هم آميخته بود هاي اين د

  .تبحر خاصي داشتند ) شيمي امروزي (در رشته كيميا گري ) ع ( امام جعفر صادق 

ان آلماني به زب  6روسكا سبت مي دهند كه توسط به ايشان ن)) في العلم الصناعة و الحجر المكرم (( رساله اي در علم كيميا تحت عنوان 

                     .] 2[آلمان به چاپ رسيده است   هايدلبرگميالدي در  1924ترجمه شده و همراه با متن عربي آن در سال 

شته ها دانشمنداني بيان اين مطالب براي دانش آموزان موجب مي شود كه دانش آموزان به اين نتيجه برسند كه مسلمانان در تمام ر

  .برجسته داشته و دارند و علم فقط در اختيار غربي ها نبوده و نيست 

                                                
6   - Ruska 
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  نقش دبيران در برقراي روابط صميمي و دوستانه با دانش آموزان - 11

ارند و ما مي آن ها خيلي از مشكالت شان را با ما در ميان مي گذ. ما دبيران اگر با دانش آموزان رابطه صميمي و دوستانه داشته باشيم 

ما بايد به دانش آموزان به عنوان برادر ، خواهر ويا فرزند خود نگاه كنيم و رفتار و حركات آن .توانيم در رفع مشكالت به آن ها كمك كنيم 

  .ها را زير نظر داشته باشيم 

صحبت كنيم و به درس تخصصي در آخر خاطر نشان مي كنم ، اين گونه برداشت نشود كه ما در كالس فقط در مورد مباحث تربيتي 

دقيقه در مورد مباحث تربيتي صحبت كنيم كافي است چون بيشتر موارد تربيتي را بايد  5-4اگر ما در هر جلسه . خود توجه نداشته باشيم 

                                                          .  د به دانش آموزان آموزش دهيم با رفتار و كردار خو

 نتيجه گيري 

همچنين تربيت دانش آموزان فقط . از بحث هاي فوق به اين نتيجه مي رسيم كه تربيت دانش آموزان كاري سخت و طاقت فرساست 

مي توان گفت كه اثر تربيتي  دبيران . وظيفه مربيان پرورشي نيست بلكه ساير دبيران هم در تربيت و پرورش دانش آموزان سهيم هستند 

  .بر دانش آموزان از مربيان پرورشي هم بيشتر است ساير رشته ها 

در ضمن دبيران رشته شيمي مي توانند در كالس ضمن تدريس مفاهيم وقوانين شيمي ، با ذكر مثال هاي روشن و واضح ، وجود خدا را 

  .د و دانش آموزان را در جهت استفاده صحيح از نعمت هاي خدا رهنمون سازن. براي دانش آموزان اثبات كنند

الزم به ذكر است براي اينكه بتوانيم در امر پرورش دانش آموزان موفق باشيم بايد كالس هاي آموزش ضمن خدمت در مورد مباحث 

  .تربيتي براي تمامي معلمان برگزار شود 

  منابع 

  164سوره آل عمران آيه   -  1

 ريخ مختصر علم شيمي ، تهران ،  انتشارات مدرسه ، تا) 1369زمستان (و مالردي ، محمد رضا   آقاپور مقدم ، سيد رضا   -2

و خيلي از مطالب واقعيت هايي است .مطالب را با توجه به عالقه اي كه به معلمي و به ويژه تدريس شيمي همراه بانكات تربيتي دارم نوشته ام  -3

 .كه من با آن ها مواجه بوده ام 
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