
 دو روز از زمان تماس برادرم حسین آقا رامش جان می گذرد تماسی که او از من خواست 
ً
تقریبا

تا چند خطی را در حال و هوای این روزهای کشورمان و شهادت حاج قاسم برای شما مخاطبان 
عزیز نشریه صراط بنویسم، پس از گذشت نزدیک به دو روز به این نتیجه رسیدم که برای نوشتن 
در مورد حاج قاسم باید قلم را رها کرد تا هر آنچه از دل بر می آید روی کاغذ نقش بندد نقشی که 

انتهایی در آن نیست در غیر این صورت شاید حق مطلب به درستی ادا نشود.
روز جمعه 13 دی ماه 98 برای ما دهه هفتادی هایی که سال های جنگ و ترور را به خوبی نسل 
اولی ها تجربه نکرده ایم، جزو تلخ ترین روزهای عمرمان بود، حتی نسل اولی هایی که سال های 
جنگ و یا به بیانی بهتر سال های عزت و شرف، دهه شصت و دیگر وقایع تلخ و شیرین آن 
سال ها را به یاد دارند جمعه روز بسیار تلخی برایشان بود. روزی که خاطرات آن روزها برایشان 

تکرار شد. اصاًل چهل سال است که دی ماه برای بچه های انقالب،
پر است از حادثه 
پر است از حس 

پر است از ...
امسال اما دی ماه جور دیگری بود. همه در دقایق ابتدایی اعالم خبر باورشان نمی شد که این 
 افتاده حتی پس از اعالم رسمی حشد الشعبی  عراق هم رسانه ها منتظر بیانیه رسمی 

ً
اتفاق واقعا

سپاه بودند تا شاید این خبر کذب باشد خیلی ها آرزو کردند که خواب باشد، خیلی ها منتظر اخبار 
بیشتر. شاید در آن ساعات تنها پیام رهبر  انقالب بود که قدری آرام مان کرد   ...          ادامه در صفحه 2 

ݢن ݢ ݣݣقمـــــــــاِر ݣݣقر

شکسته آمده ام تا شکسته بنویسم، هنوز هم من بی قرار توام 
و فضای سینه ام مملو از عشق بیکران به توست.

اما  ل داد، نمی دانم کجایی 
ُ
گ خاک وجودم با شبنم عشق تو 

ل می چینم، اصاًل بگذار این بی نشانی به نشانه 
ُ
هر روز برایت گ

اعتراضی ابدی در تاریخ جاودانه شود. 
الله  غنچه  که  لحظه  آن  از  الهی،  درعرش  مالئکه  محبوب  ای 
یاسین  تفسیر  تو  سوگ   بر  مالئکه  ساختند،  پرپر  را  رویت 
خواندند تا سینه ای که عشق تو در آن جریان داشت، آشفته 

و بی قرارت شود. 
ای که خورشید غبار قدمت می باشد، نخستین ستاره ای هستی 
که درعرش به خورشید نبودنت رسیدی، همان ستاره ای که 

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاسش بود.
خطابه های  هم چنان  درخشان،  تو  در  خدا  اسماء  اشرف  ای 
رسایت، سراج راه مجاهدان است  و بر آفاق تاریخ می تابد، تا از 

نور جمالت عالم غیب و شهود روشن گردد.
ای که وسعت دل های شکسته حرمت می باشد، آن گاه که دل ها 

پرشد از محبت سرشارت، می شود مزار تو سینه دلدارانت.
سالیان است که ابرها در انتظار همیشگی مهربان ترین مادر 

دنیا هستند، تا صحن و سرای دلم را با غم چراغان کنند ...

یحانه الرسول         )ص(ر

رضا برزگر بفروئی

محمد خبیری



دستور  به  جمعه  روز  بامداد  در  سلیمانی  قاسم  حاج 
ترامپ، فرمانده اشقیای زمان ما به درجه رفیع شهادت 
نائل شد و قلب همه آزادی خواهان و مظلومان جهان 
بار دیگر شکست و به درد آمد دردی که تا لحظه خروج 
نظامی آمریکایی از خاورمیانه آرام نخواهد گرفت تا لحظه 

انتقام به سختی سخت.
به نظرم حاج قاسم در اوج شهرت، گمنام بود و در اوج 
اشداء  علی  روشن  مصادیق  از  یکی  او  مظلوم  اقتدار، 
سال های  در  قاسم  حاج  و  بود  بینهم  رحماء  الکفار 
دوربین ها،  شیفته  خیلی ها  برخالف  مجاهدتش 
رسانه ها و کنفرانس های متعدد خبری نبود او همچون 
که  بود  وظایفی  انجام  دنبال  به  شهیدش  هم رزمان 
ولی فقیه بر دوش اش نهاده بود و سعی بر آن داشت 
ظهور  به  تدبیر  با  همراه  را  آنها  عمل  میدان  در  که 
برساند. او برخالف خیلی ها بر وعده هایش صادق بود. 
بروکراسی های  در  خیلی ها  مثل  اما  بود  قانون مند  او 
اداری غرق نشده بود، او از همه خاص ها خاص تر بود؛ 
خاص بودنی که فقط در انحصار مردان خداست. البته 

باید این را بگویم و بر آن 
امثال من  تأکید کنم که 
که  نیستیم  حدی  در 
شخصیت  از  بخواهیم 
صحبت  قاسم  حاج 
باید  را  کنیم. حاج قاسم 
به  ما  برای  فرمانده اش 

تصویر بکشد. 
در  باید  را  قاسم  حاج 
ارتباطش  و  برخورد  نوع 
شناخت.  مقتدایش  با 
حاج قاسم را باید از بیان 
شناخت.  همرزمانش 

حاج  شناخت،  حوادث  دل  در  باید  را  قاسم  حاج 
قاسم را باید از نامه ای که در اوج عملیات به آن برادر 
از  را  عرب مان شناخت و این است که حاج قاسم ما 
آن ژنرال های عالی رتبه غربی با انواع و اقسام مدال ها 
و آموزش های شان خاص تر می کند اصاًل مگر آن ها در 

مرام شان هست این نوع مجاهدت؟ 
اما  این مورد چگونه فکر می کنید،  در  نمی دانم شما 
من فکر می کنم که اگر حاج قاسم شهید نمی شد باید 
خدا  را  خدا  مردان  که  چون  می کردیم،  تعّجب  بیشتر 

پاداشی جز شهادت نمی دهد.
این  اما  گرفته  فرا  را  وجودمان  سراسر  اندوه  و  غم 
حس ما فقط برای شهادت حاج قاسم نیست، همه 
گفت  ما  به  خودش  بود.  او  آرزوی  شهادت  می دانند 
او  از  و  می شود  حسودی اش  شهدا  و  احمد  حاج  به 
خواست تا دستش را بگیرد. حاال هم تاریخ شهادت 
حاج قاسم و حاج احمد فقط شش روز اختالف دارد 
و این برای ما پر از معنی است. ما ایمان راسخ داریم 
بازتر  از موقع حیات جسمانی اش  او  که اکنون دست 

است و گره های کور را برای ما باز خواهد کرد. 
نمی توان گفت که ناراحت نیستیم ... بله ما ناراحتیم

آنکه تا بود  ما ناراحتیم به حال دل خودمان به خاطر 
قدرش را نداشتیم.

را  همرزمان اش  و  خودش  بود  تا  چون  ناراحتیم  ما  
تخریب کردند. خیلی ها گفتند ما را چه به عراق و سوریه 
و لبنان و فلسطین؟ و یا ما به یمن که کیلومتر ها آن 

طرف تر از ماست چه کار داریم؟ 

جمله  کردند  فراموش  خیلی ها  چون  ناراحتیم  ما 
و   

ً
خصما للظالم  »کونا  فرمود:  که  علی)ع(  موالیمان 

للمظلوم عونا« را. 
ما ناراحتیم از خون هایی که به دل حاج قاسم و مدافعان 

حرم و خانواده هایشان کردند. 
ما ناراحتیم برای اشک های همسران و فرزندان شهدای 

مدافعان حرم.
ما ناراحتیم ...

زمانی که داستان شهادت حاج قاسم را مرور می کنم آن 
جایی دلم بیشتر به درد می آید که او در اوج مظلومیت  
و در زمانی که اکثر ما درخواب بودیم آن هم کیلومترها 
در  رفت.  ما  میان  از  کشورمان  مقدس  خاک  از  دورتر 
یکی از رسانه های خارجی خواندم لحظاتی بعد از آن ترور 
بزدالنه یک گروه از مأموران نظامی و امنیتی آمریکا در 
صحنه وقوع جرم حاضر شدند و پس از مطمئن شدن 
از شهادت حاج قاسم این پیام را به رئیس جمهورشان 
مخابره کردند که: »قاسم سلیمانی دیگر وجود ندارد!« و 
این جاست که باید گفت زهی خیال باطل ... این رفتن 
 جنس اش با بقیه رفتن ها متفاوت است، از زمین 

ً
ذاتا

تا آسمان!
همه  جسمانی اش  حیات  زمان  در  که  بی سایه  مرد 
همراهان  و  متحده  ایاالت  برنامه های  و  مناسبات 
منطقه ای و فرامنطقه ای اش در خاورمیانه را به بن بست 
مادی  قدرت های  و  کشانده 
جهان را با سیاست و تدبیر، 
سرخورده تر از قبل کرده بود. 
امروز  با رفتن اش خاورمیانه 
پیش  از  بیش  را  جهان  و 
امروز  و  کرد  خواهد  دگرگون 
لحظه شروع خروج نیروهای 
آنها  همراهان  و  آمریکایی 
منطقه  از  قرن ها  از  پس 

ماست. 
قاسم  حاج  از  نمی توان 
ابومهدی  از  اما  نوشت 
روزها  این  اصاًل  نزد،  حرفی 
ایران  از  نگفت؛  عراق  از  اما  گفت  ایران  از  نمی شود 
افغانستان  و   فلسطین  و  لبنان  و  سوریه  از  و  گفت 
تا  نیل  رؤیای  و  است  بی سابقه  اتحاد،  این  نگفت. 
فرات برای جوانان مسلمان طنزی بیش نیست. این 
روزها مدار مسلمانان جهان بیشتر بر برابری و برادری 
آمیخته شدن خون پاک این دو  می چرخد و گواهش 
شهید است. دنیا باید بداند ما و دیگر برادران مان در 
آخرین  که  زمان  آن  تا  نشست  نخواهیم  پا  از  منطقه 
سرباز نظام کفر را از منطقه و دیگر بالد مسلمان بیرون 
کنیم؛ زیرا در این سال ها با چشمان مان دیده ایم تنها 
در  اذناب اش  و  آمریکا  حضور  جنگ  و  اختالف  عامل 
منطقه ماست. ما همواره خواهان صلح و کرامت همه 

انسان ها بوده و هستیم.
برایم سخت است که حاج قاسم را سپهبد سلیمانی 

صدا کنم. 
برایم سخت است بگویم سردار سلیمانی.

این القاب با حاج قاسم هیچوقت یکی نمی شود. برای 
من و خیلی های دیگر حاج قاسم همیشه حاج قاسم 
خواهد ماند. او با آن متنی که در لحظات آخر عمرش 
این  از  که  آموخت  ما  به  بود  نوشته  همسرش  برای 
القاب باید فرار کرد، سرباز ولی بود و تا آخر سرباز ماند. 
او خیلی چیزها به ما آموخت با رفتارش، با حرف هایش 
حاال که بیشتر می اندیشم به این نتیجه می رسم که 
حاج قاسم برای ما معلمی کرده شاید از این به بعد در 

ذهن ام حاج قاسم این گونه نقش ببندد ...
معلم شهید حاج قاسم سلیمانی

ݢن ݢ ݣݣقمــــاِر ݣݣقر
ادامه از صفحه  یک

هرچقدر می توانید در مورد این بیماری بیاموزید هر 
چه بیشتر بدانید می توانید به کودکتان کمک کنید.

وضع  کودکتان  برای  ساده ای  و  مشخص  مقررات 
کنید و به او بگوئید چه کاری می تواند انجام دهد. 

کودکتان را وقتی کار صحیحی انجام می دهد تشویق 
کنید.

 
دارند  را  شما  مشابه  مشکل  که  والدین  سایر  با 
صحبت کنید در این تماس ها می توانید از تجربه و 

حمایت عاطفی آنها بهره مند شوید. 

 با معلم فرزندتان در تماس باشید. رفتارهای 
ً
مرتبا

کودکتان را در منزل به معلم وی اطالع دهید و از 
رفتارش در مدرسه بپرسید. 

نیمکت یا صندلی او را کنار پنجره یا جایی که ممکن 
است باعث حواس پرتی او شود قرار ندهید. 

فعالی  بیش  نارسایی  اختالل  با  دانش آموزان 
روش  با  تا  می گیرند  یاد  بهتر  عملی  روش های  با 

سخنرانی معلم. 

به آنها این روش را یاد بدهید که به خود بگویند 
»صبرکن! کمی بیشتر دقت کن! حاال انجام بده« این 

روش رفتاری تکانشی او را کاهش می دهد. 

او را در یک گروه کالسی عضوکنید تا کارهایش را به 
صورت گروهی انجام دهد. 

او را زود به زود تشویق کنید او به پاداش های پیاپی 
در زمان کوتاه نیاز دارد. 

تماس چشمی خود را با او به طور مستمر حفظ کنید 
و او را زود به زود نگاه کنید.

 
سعی کنید از رنگ ها به خصوص مواد دیداری )مثل 
نقاشی، مجسمه، عکس و فیلم( و مواد لمسی 
)مثل گچ، کاغذ، خمیر و مانند اینها( بیشتر استفاده 
این  که  است  داده  نشان  بررسی ها  نتیجه  کنید 
دانش آموزان، در یادگیری از راه دیدن و لمس کردن 

وضعیت بهتری دارند.
 

از حرکات دست و چهره و وسایل کمک آموزشی 
برای تدریس استفاده کنید.

 
 کودک را به 

ً
به محض شک به این اختالل، سریعا

این  در  شما  هوشیاری  دهید.  ارجاع  روان پزشک 
زمینه می تواند آینده کودک را دگرگون سازد.

 
تا حد امکان درس را مفرح تدریس کنید عالقه مندی 
کودک به درس مانع تشدید کم توجهی او خواهد 

شد.
 

در برخورد با این کودکان صبور و منعطف باشید.

سخنی با
والدین و معلمان در ارتباط با 
بیش فعالی کودکان

روانشناس تربیتی علی اکبر عابدی بفروییه

حاج قاسم  را  باید
با  ارتبــاطش  و  برخــورد  نوع  در 
مقتدایش    شناخت. حاج قاسم 
همــرزمان اش  بیــــان  از  باید  را 
در  باید  را  قاسم  حاج  شناخت. 

دل حوادث  شناخت

مقام معظم رهبری، امام خامنه ای
اسالمی  انقالب  اندازه  به  مجازی  فضای  اهمیت 
نبود،  دوشم  بر  رهبری  مسئولیت  اگر  است. 
مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را به عهده 

می گرفتم!

عصر  در  ارتباطات  و  مجازی  فضای  گسترش  با 
، باید بسیار هوشیار و دقیق بود. یعنی در  امروز
کنار اینکه مراقب تلف نشدن وقت در این فضا 
بدانیم خدای فضای حقیقی همان  باید  باشیم، 
توهین،  اگر  هست!  هم  مجازی  فضای  خدای 
دروغ و شایعه پراکنی، تهمت، بی ادبی، در اختیار 
یا  خودشان  توسط  خانم ها  عکس  گذاشتن 
با  نامشروع  صحبت  بیگانه،  اختیار  در  دیگران 
بی بند  بی غیرتی،  بی حجابی،  و  بی عفتی  نامحرم، 
و باری، بی ناموسی و ... در فضای حقیقی اشتباه 
بیت  اهل  احادیث  و  قرآن  آیات  نشر  یا  است، 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  علیهم السالم، 
علم،  ترویج  مفید،  و  آموزنده  داستان های  نقل 
تبلیغ ارزش های دین و انقالب و ... برای دیگران 
کاری خوب است، پس انجام این امور در دنیای 
کوتاه  را  سخن  دارد.  را  حکم  همین  هم  مجازی 
را  که پروردگار در عالم حقیقی ما  کنم، همانطور 
می بیند، در عالم مجازی هم می بیند! پس تقوا را 

رعایت کنیم و الگوی کاربران دیگر باشیم! 
همه  و  جا  همه  در  انقالبی  یک  و  مسلمان  یک 

وقت باید نماد اسالم و انقالب اش باشد.
دست  به  تیشه  دشمنان،  که  باشیم  مراقب 
و  انقالب  ناب  اسالم  ریشه های  زدن  انتظار  در 
فرهنگ و تمدن ایرانی هستند. به هوش باشیم 

و احساس مسئولیت کنیم. 
سکوی  می تواند  ماست  دستان  در  که  موبایلی 
پرتاب مان به بهشت باشد و هم می تواند وسیله 

سقوط مان به جهنم!
انتخاب با ماست!

#تقوا_در_فضای_مجازی

انتخاب با ماست!
محمدحسین خادمی بهابادی

یک دانشجو معلم خوب از نظر شما.
یک دانشجو معلم خوب درس خوان است؛ نظم و پشتکار دارد؛ با برنامه 
خوبی  دارد،به  تحصیل اش  سال  چهار  این  در  که  فرصت هایی  از  است؛ 

استفاده می کند؛ اهل تفکر است و به مسائل تربیتی بها می دهد.
اگر در مورد آموزش و پرورش کشور های دیگر نظری دارید، بفرمایید.

از علل اصلی توسعه کشورهای پیشرفته دنیا مانند سنگاپور، توجه خاص 
به حوزه آموزش و پرورش بوده است. اگر شرایطی فراهم شود و در کشور 
آموزش و پرورش در اولویت قرار بگیرد، پیشرفت های خوبی خواهیم  ما 

داشت.
آموزش و پرورش ایران چه فرصت ها و تهدیدهایی دارد؟

نیروی انسانی خوب و مستعد، مهم ترین فرصتی هست که باید به آن توجه شود. بزرگ ترین تهدیدی که برای ما وجود 
دارد، نبود دغدغه کافی نسبت به آموزش و پرورش است.

چرا 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان کسر می شود؟
به موجب بخشنامه ای که از اول انقالب در مراکز تربیت معلم ابالغ شده و همچنان در دانشگاه فرهنگیان اجرا می شود 
بایستی 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان به دانشگاه تعلق گیرد. دانشگاه فرهنگیان با این 45 درصد اداره می شود. 
مشکل اصلی اینجاست که در دانشگاه فرهنگیان برخالف سایر دانشگاه ها، هیچگونه سرانه آموزشی به دانشجویان 
تعلق نمی گیرد. مطالبه  ما این است که به دانشجومعلمان این سرانه تعلق گیرد که این مهم جز به اراده خود دانشجویان 

میسر نیست.
پیشنهادتان به دانشجویان مستعد در جنبه های علمی و فرهنگی چیست؟

دوران  لحظه  هر  قدر  و  شوند  اسالمی  جمهوری  طراز  در  معلم  یک  تا  کنند  آماده  نظر  هر  از  را  خودشان  دانشجویان 
دانشجویی خود را بدانند.

مطالعه چه نوع کتاب هایی را به دانشجو معلمان پیشنهاد می کنید؟
کتاب های حوزه روانشانسی، مهارت های معلمی، زندگی معلمان موفق و روش های تدریس، کتاب هایی هستند که 

سفارش می شوند.
اولین جمله یا عبارتی که با کلمات زیر به ذهنتان می رسد.

بسیج   | می افتد   اتفاق  که  ان شاءاهلل  معلمان:  رتبه بندی    | اضطرار    : ماده 28    | دانشگاه  اصلی  رکن  دانشجومعلم: 
دانشجویی: همیار دانشگاه  |  معیشت معلمان: ان شاءاهلل که بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

سخن تان با ورودی های 98 : 
قدر خود را بدانند و به شغل خود افتخار کنند. از لحاظ فرهنگی و آموزشی خود را رشد دهند.

سخن تان با ورودی های 95 :
فرصت اندک است در فرصت باقی مانده خود را برای ورود موفق به مدارس مجهز کنند.

نیروی انسانی مستعد
 بزرگ ترین فرصت برای آموزش و پرورش

بخش دوم مصاحبه با دکتر  دهقان، مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان یزد

بانام  جهادی  طرحی  در  پاکنژاد  شهیدان  پردیس  بسیجی  دانشجومعلمان 
»مهروماه« به انجام فعالیت های آموزشی، فرهنگی و عمرانی در مناطق حاشیه 

شهر یزد پرداختند.
کرد: طرحی  با صراط بیان  گفتگو  برگزاری این طرح در یزد در  صباغیه، مسئول 
کشوری، با نظارت بسیج دانشجویی، تحت عنوان مهروماه با هدف خدمت به 

حاشیه شهرها با حضور دانشجویان جهادی، این روز ها در جریان است.
وی ادامه داد: در شهرستان یزد، ما مشغول به فعالیت در منطقه حسن آباد 
هستیم. تعداد حدود 50 دانشجومعلم از پردیس شهیدان پاکنژاد یزد به صورت 
کاماًل داوطلبانه در این طرح شرکت کرده اند. مدرسه ای که برای این طرح انتخاب 
شده است، مدرسه شهید مهدوی نیا )دوره اول ابتدایی( با 700 دانش آموز، واقع 

در حسن آباد یزد است.
دانش آموزان  شخصیت  تثبیت  در  ابتدایی  دوره  اهمیت  بر  تأکید  با  صباغیه 
گفت: مشکالت عدیده ای گریبان گیر دانش آموزان این مدرسه شده است؛ در 
بین دانش آموزان این مدرسه، کودک کار، کودک طالق، کودک  والدین معتاد 
که مواردی متاسفانه فرزند نیز به اعتیاد دچار شده و کودک با والدین زندانی، 

تحصیل می کنند.
وی افزود: با شناسایی های انجام شده در این مدرسه، برنامه های فرهنگی شامل 
شامل  آموزشی  برنامه های  فیلم،  پخش  و  قرآن  جلسات  کتابخوانی،  جلسات 
کالس های مشاوره برای والدین، کالس های تقویتی به خصوص در دروس ریاضی 
و فارسی و برنامه های عمرانی شامل رنگ آمیزی حیاط و رنگ آمیزی کالس تاکنون 

انجام شده و یا در دستور کار قرار دارد.
مسئول برگزاری  طرح مهروماه در یزد خاطرنشان کرد: دانشجومعلمان عالقه مند 
بسیج  پایگاه  جهادی  معاونت  به  محروم  مناطق  به  خدمت  برای   می توانند 

دانشجویی پایگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

اجرای 
طرح جهادی
 »مهر و ماه« 
 در  حاشیه    یزد
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هم  و  شناختی  )هم  مطالعه  و  یادگیری  راهبردهای 
فراشناختی( مهارت هایی قابل یادگیری هستند. بعضی 
این  آموزش  به  نیاز  بدون  و  تدریج  به  یادگیرندگان  از 
مهارت ها را می آموزند، اما بعضی دیگر به تنهایی از عهده 
یادگیری آنها برنمی آیند و الزم است در این زمینه آموزش 
ببینند. در این بخش روشی را معرفی می کنیم که معلم 
می تواند به کمک آن به دانش آموزان راهبرد های مفید 
و کارآمد یادگیری و مطالعه را آموزش دهد. الزم به ذکر 
است که اثربخشی این روش در پژوهش های مختلف 

به اثبات رسیده است. 

روش  پس ختام
شده  شناخته   PQRST یا   PQ4R نام های  با  روش  این 
است. روش PQ4R را SQ4R  نیز نامیده اند؛ که حرف S از 
واژه Survey )خواندن اجمالی( یا Scan )دید زدن( گرفته 
 Preview واژه  مترادف  گفت  می توان  که  است  شده 

)پیش خوانی(  است.

PQ4R
)پیش   Preview یعنی  اول 6 مرحله مطالعه  از حروف 
خوانی (؛ Question )سئوال کردن(؛ Reading  )خواندن(؛ 
(؛ Recite )از حفظ گفتن(؛ Review )مرور  Reflect )تفکر

اول  حروف  ترکیب  از  است.  شده  تشکیل  کردن( 
واژه های فارسی این 6 مرحله سرواژه پس ختام ساخته 

می شود.
در بعضی منابع؛ به روش PQRST هم اشاره شده که 
 PQ4R آن به جای 6 مرحله؛ از 5 مرحله روش های در 
یا SQ4R استفاده شده است. در این روش 3 مرحله 
اول )پیش خوانی، سوال کردن و خواندن ( مشابه 3 
مرحله اول روش پس ختام است اما به جای 2 مرحله 
مشابه  مفاهیم  کردن(  مرور  و  گفتن  حفظ  )از  آن  آخر 
پیش  دادن،  پس  خود  )به   Self_recitation یعنی؛ 
خود از حفظ گفتن( و Test )آزمون کردن( آمده است. 
اگر  است.  تفکر  مرحله  فاقد   PQRST روش  ضمن  در 
حروف اول واژه های فارسی 5 مرحله PQRST را کنار هم 
قرار دهیم، سرواژه پس خبا ساخته می شود. با استناد 
به پژوهش های انجام شده در زمینه اثربخشی آموزش 
امکان  گفت  می توان  مطالعه،  و  یادگیری  راهبردهای 
وجود  دانش آموزان  به  گوناگون  راهبردهای  آموزش 
کمک  دانش آموزان  به  راهبردها  این  دانستن  دارد. 
می کند تا نسبت به یادگیری و تفکر خود آگاهانه عمل 
کنند و در برخورد با تکالیف مختلف یادگیری و مسائل 
گوناگون تحصیلی از استراتژی ها و تکنیک های کارآمد 

استفاده کنند.

 آموزش راهبردهای یادگیری
)شناختی و فراشناختی)

 علی رهایی

االن  همین  از  کنیم.  شروع  مقدمه  بدون  دهید  اجازه 
که دانشجو هستید، یادتان باشد که معلمی شاه کلید 
ندارد. شاه کلید چیست؟ منظورمان از شاه کلید، روشی 

کلی و یکسان برای تسخیر قلوب دانش آموزان است. 
کم نیستند دانشجومعلمانی که در رؤیاهایشان، خود را 
منجی کالس های سخت می بینند. روزی را تصور می کنند 
که همه از کالسی بد می گویند اما آنها به کالس می روند و 
با چند ترفند روان شناسی قلوب دانش آموزانی که همه 
می گذرد،  سال ها  می کنند.  تسخیر  آورده اند  تنگ  به  را 
اساتیدی  حرف  پای  می خوانند.  را  مختلف  کتاب های 
می نشینند که از روش های کنترل کالس می گویند اما 
است.  گذشته  رفتنشان  کالس  آخرین  از  چندسال 
کلیپ های معلمان موفق را می بینند و شبها قبل  خواب 

و در سکوت و تاریکی ، خود را در کالس تصور می کنند.
باالخره دوران کارآموزی می رسد. معلم اصلی مشتاقانه 
کالس را به دانشجو می دهد و دانشجو می بیند ای دل 
غافل که روش ها جواب نمی دهد و خالصه بعد از مدرسه 
انگار آب سرد خالی کرده اند روی سر دانشجومعلمی که 

شک کرده به تمام آنچه آموخته است. 
اشکال کجاست؟

از همان شاه کلیدی که گفتیم وجود ندارد!
بسیاری از روش هایی که دانشجومعلمان درکالس فرا 
می گیرند یا در کتاب ها می خوانند قرار نیست درهر کالس 
درسی به کار آید. هرکالس مانند قفلی است که کلید خود 
آن  قدر عالی است که  از کالس ها  را می خواهد. بعضی 
هنگام امتحان می توانید به دفتر بروید و به چشمان گرد 
شده مدیر نگاه کنید و بگویید بچه های من اهل تقلب 
نیستند و برعکس بعضی کالس ها را باید یکی در میان 
سئوال متفاوت بدهید و از مدیر و معاونان اش بخواهید 
چهار طرف دانش آموزان بایستند و البته خیال تان راحت 

که کسی که اهلش باشد راه تقلبش را هم بلد است.
پس در برخوردهای اول، یک راه یکسان را انتخاب نکنید. 
کالستان را بشناسید و اگر یک روش برخورد جواب نداد 
ناراحت نشوید. کلید شما ایراد ندارد بلکه به بدقفلی 

خورده اید!
نکته بعدی مشورت گرفتن است. بگذارید ُرک باشیم. 
کار معلم  به  قرار نیست حتما  ریاضی  نصیحت معلم 
اما  باشد  بی فایده  اینکه  نه  بالعکس.  و  بیاید  ادبیات 
ممکن است از 100 درصد تنها 10 درصد این نصیحت ها 
به کارتان بیاید. حتی نصیحت معلم ریاضی برای معلم 
چنان  اول  معلِم  زیرا  نیست!  مفید   

ً
لزوما هم  ریاضی 

هیکل و صورتی دارد که دانش آموزان شرهمان جلسه 
قول  به  دوم  معلم  و  می کنند  کیسه  را  ماست ها  اول 
امروزی ها بیبی فیس است. پس لزوما کلید دیگران به 

کار شما نمی آید. شاید یکی دو دندانه اش کارساز باشد.
و  کالس  جو  می کند،  تعیین  را  معلم  موفقیت  آنچه 
مدرسه است. کم نیستند معلمانی که در یک مدرسه 
هم  را  کالس  حتی  دیگر  مدرسه  در  اما  بوده اند  موفق 
پس  پیشکش.  که  دادن  درس  کنند،  آرام  نمی توانند 
جو  از  که  کالسی هایتان  هم  فروشی  افاده  به  چندان 
عالی کالس شان می گویند و به شما کنایه می زنند توجه 

نکنید. احتماال قفل آنها از همان اول باز بوده است. 
ندارد.  کلید  شاه  معلمی  می کنیم؛  تکرار  دوباره  پس 
برای هر کالس و هر گروه از دانش آموزان یک کلید به 

خصوص باید ساخت.
چاره ای  که  زده اند  زنگ  آنقدر  قفل ها  بعضی  راستی  و 
جز برخورد تند و شکستن شان نیست. پس اگر گاهی 
مجبور به کنار گذاشتن روش های نرم و برخورد تند ُشدید 
مشخص  البته  نیست!!  ای  چاره  نگیرید.  درد  وجدان 
است که منظور ما برخورد شدید انضباطی است ، نه زدن 

و بستن که دوره اش گذشته است.

دنبال
شاه کلید نباشید!

وحید دهقان بهابادی
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}و از آیات خداوندی است که برای شما از جنس خودتان 
شما  میان  و  یابید،  آرامش  او  کنار  در  که  بیافرید،  جفتی 

عشق و محّبت و مهربانی قرار داد{
خداوند در آیه باال یکی از اهداف ازدواج را رسیدن به آرامش 
بیان کرده است. همان هدفی که امروزه در اکثر ازدواج ها 
خوب  زندگی  یک  مشخصه های  از  یکی  نمی شود.  دیده 
آرامشی که باعث پیشرفت و  وجود آرامش در آن است، 
ترقی افراد در آن بشود اما امروزه در کمال تأسف زوج  ها به 
دست خود و از راه های گوناگون از قبیل درخواست های 
از  که  یا خیانت  و  یا چشم و هم چشمی های بیجا  نابجا 
از  را  آرامش  این  است،  آرامش  نابودی  در  مهم  عوامل 
خود گرفته و آن را از خود سلب کرده اند. از طرفی می توان 
برای  آموزشی  گونه  هیچ  چون  دانست  مقصر  را  جامعه 
کسب آرامش به زوج ها نداده است. به هرحال این آرامش 
که نیاز هر زندگی است در زندگی  های امروز کمرنگ شده 
است. اما چاره چیست؟  اگر بخواهیم یک زندگی را مثال 
را به عنوان  آن  آرامش باشد و بتوان  از  بزنیم که سرشار 
یک الگو معرفی کرد، می توان به زندگی حضرت زهرا)س( 
آرامش  از  هم  که  زندگی  نمود،  اشاره  علی)ع(  حضرت  و 
معنوی و هم غیرمعنوی برخوردار بود. علت داشتن این 
آرامش را می توان وجود ارزش های اخالقی در زندگی این 
مهربانی  وفاداری،  از  پر  که  زندگی ای  دانست.  بزرگواران 
 از آرامش 

ً
وعطوفت و احترام متقابل زوجین باشد، قطعا

همیشگی برخوردار خواهد بود. اگر بخواهیم ویژگی های 
که  دفتر  یک  باید  برشماریم،  را  زهرا)س(  حضرت  زندگی 
اما  گیرد،  قرار  ما   اختیار  در  باشد  داشته  برگه  بی نهایت 
راه حل مناسبی نیست.آرامش در زندگی زوج های امروزی را 
می توان به نبود ویژگی هایی که در زندگی حضرت زهرا)س( 
موجود بوده است دانست چون این ویژگی ها الزمه هر 
زندگی است. زندگی که عالوه بر آرامش بدون هیچ شکی به 
کمال و سعادت می رسد، پس برای داشتن یک زندگی که 
پر از آرامش و صداقت و مهربانی باشد و باعث خوشبختی 
و کمال و سعادت افراد در آن بشود، باید زندگی حضرت 
زهرا و حضرت علی)ع( را به عنوان الگو قرار داد و ویژگی های 

زندگی آنان را در زندگی خود پیاده کرد.

ازدواج و آرامش
حمید عزیزی 

چونان
اشتر دوساله باش!
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حضرت علی )ع( فرمود: »به هنگام بروز فتنه چون اشتر دو 
ساله باش که نه پشتی استوار دارد که بر آن سوار توان شد 

و نه پستانی شیرده، که از آن شیر توان دوشید«
نهج البالغه - حکمت اول

الزم  پرمعنا  بسیار  کالم  این  محتواى  شدن  روشن  براى 
است قباًل دو واژه »فتنه« و »ابن لبون« تفسیر شود:

فتنه، از ماده »فتن« )بر وزن متن( در اصل به معناى قرار 
دادن طال در کوره است تا خالص از ناخالص جدا شود ، 
سپس به معناى هرگونه آزمایش و امتحان و بال و عذاب و 
حتی شرک و بت پرستی و آشوب هاى اجتماعی آمده است 

و در اینجا منظور همان آشوب هاى اجتماعی است.
لبون، به شترى گفته می شود که به جهت زائیدن مکرر 
پیوسته در پستانش شیر است )لبون به معناى شیردار 
است از ماده لبن( و ابن لبون به بچه چنین شترى گفته 
می شود که دو سال آن تمام شده و وارد سال سوم شده 
است؛ نه قوت و قدرت چندانی دارد که بتوان بر پشت او 
سوار شد و نه پستان پرشیرى )زیرا هم کم سن و سال 
( و به این ترتیب هیچ گونه استفاده اى از آن  است و هم نر

در آن سن و سال نمی توان کرد.
از اینجا روشن می شود که هدف امام این است که انسان 
از  ناشی  هاى  فتنه  و  باطل  اهل  هاى  شورش  هنگام  به 
خصومت آنها با یکدیگر نباید آلت دست این و آن شود;  
باید خود را دور نگه دارد و به هیچ یک از دو طرف که هر دو 

اهل باطل اند کمک نکند.
از آنچه گفته شد به خوبی روشن می شود که هرگز منظور 
امام )علیه السالم( این نبوده است که اگر گروهی باطل 
بر ضد مؤمنان و طرفداران حق برخیزند، نباید به حمایت 
صریح  خالف  بر  سخن  این  برخاست.  حق جو  مؤمنان 
ْخرى 

ُ
ی ااْل

َ
ِإْن َبَغْت ِإْحداُهما َعل

َ
قرآن است که می فرماید: »)ف

از  گروهی  اگر  اهلل(:  ْمِر 
َ
أ ِإلی  َتفیَء  َحّتی  َتْبغی  تی 

َّ
ال وا 

ُ
قاِتل

َ
ف

مسلمانان بر گروه دیگرى ظلم و ستم روا داشتند )و اصالح 
در میان آن دو از طریق مسالمت آمیز امکان پذیر نشد( با 

جمعیت ستمگر پیکار کنید تا به سوى حق باز گردند«.
سخنان شهید سردار قاسم سلیمانی حقانیت را به وضوح 
یادگاران جنگ،  رزمندگان،  به ما نشان می دهد:»برادران، 
یکی از شئون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری 
اسالمی و انقالب است؛ واهلل واهلل واهلل از مهم ترین شئون 
عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی 
را به دست گرفته. در  است که امروز سکان این انقالب 
قیامت خواهیم دید مهم ترین محور محاسبه این است.«

محمود اسماعیلی

دانشگاه فرهنگیان فرزند نامشروع وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری! آیا مسئله 

این چنین است؟
 به گوش تان خورده است که تا سال ۱۴۰۴بالغ بر 

ً
حتما

۶۰ درصد از نیروهای زحمتکش آموزش و پرورش به 
افتخار باز نشستگی نائل خواهند آمد.

فرهنگیان  معلم پرور  دانشگاه  راستا   این  در 
مأموریت جذب و پرورش معلم و نیروی کارآمد را به 

عهده دارد.
بدون  جوان  معلمان  دانشجو  حداکثری  جذب  از 
امور  در  کمبود  و  ضعف  نظیر  الزم  زیرساخت های 
خوابگاهی، رفاهی و محدودیت آموزشی که بگذریم، 
ماهیانه در حدود ۸۰۰ هزار تومان از حقوق دانشجو 
می شود،  کسر  دانشگاه  جاری  هزینه های  بابت 
هزینه ای که حتی شهریه دانشگاه آزاد هم به پای آن 

نمی رسد!
جالب است بدانید در جلسه ای که شورای صنفی 
و  آموزش  اسبق  وزیر  با  یزد  فرهنگیان  دانشگاه 
پرورش و ریاست فعلی فراکسیون های فرهنگیان 
و  نمایندگان والیی مجلس، جناب آقای دکتر حاجی 
بابایی داشت به صراحت توسط ایشان فاش شد 
که تا سال ۹۲ قبل از اتمام وزارت شان اجازه کسر یک 

ریال از حقوق دانشجو معلمان را ندادند. 
ولی بالفاصله بعد از اتمام وزارت شان و روی کار آمدن 
وزارتخانه  سرپرست  هنوز  ابتدا  در  )که  فانی  آقای 
بودند( مسئوالن وقت دانشگاه فرهنگیان با ایشان 
وضع مان)دانشگاه(  می گویند:  و  گرفته  جلسه ای 
حقوق  از  باید  دانشگاه  هزینه های  نیست،  خوب 
دانشجو کسر گردد که آقای فانی  گفتند: به ظرافتی 

آن را اجرا کنید!!
حاجی بابایی  آقای  جناب  بی دریغ  حمایت های  از 
و  حمایت ها  اگر  شک  سپاسگزاریم،  بی  صمیمانه 
احکام  یک باره  به  نبود،  ایشان  قاطع   پیگیری های 
تغییر  هزار  و 500  میلیون  یک  به  معلمان  دانشجو 

نمی کرد.
مرز  این  آینده سازان  دانشجومعلمان،  این  حال  و 
و  بوم هستند که با عزم جدی و مطالبه به حق شان 

خواستار لغو این بی عدالتی و تبعیض هستند.
آقایان وزرا و وکال! بگذارید آیندگان از شما به نیکی 

یاد کننند!
تبعیض دانشگاه فرهنگیان نسبت به دانشگاه های 
دولتی سراسر کشور و حتی بورسیه ای را رفع کنید! 
از  رنگین تر  دانشگاه ها،  دیگر  دانشجویان  خون  آیا 
خون دانشجو معلمان است؟! نگاه تان به دانشگاه 

فرهنگیان مادی نباشد!
به  علوم  وزارت  مصوب  غذایی  سرانه  اختصاص 
حق  به  مطالبه  فرهنگیان،  دانشگاه  دانشجویان 
دانشجو معلمان و آینده سازان این مرز و بوم است.

اندر احواالت
دانشگاه فرهنگیان و 

مرکز ثقل نظام آموزش
و پرورش کشور

محمدامین پورقیومی 

رونق تولیــــد

کشورم تحریم شده این سالها 
صد چنان افتاده برهر زندگی اشکالها 

در معیشت مردمان دلواپسند
دستشان خالی شده از پولها 

گرچه دشمن خواستار محو عز و دین  ماست 
مردم ما نیستند بیدی که لرزند از پس این بادها 

رهبرم این مقتدر مرد خدای 
نام بنهاد رونق تولید را در کشورم این روزها

تا که مردم دست یازند بر توانایی خود 
بر کنند از دور تحریم این همه دیوارها

مردم ما بس توانا و جوانان سخت کوش 
می رهانند کشورم را از کف کفتارها

حبوباتی با اندکی تلخیص و تغییر
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علی/ پاکنژاد:     سالم؛ بعد از مطالعه نشریه شماره 
ششم صراط باید خدا قوت عرض کنم خدمت 
شما. متنها در این شماره بیشتر به دنبال متن 
را  نشریه  تصاویر  بعد  شماره های  در  بودید، 
تاثیر  نشریه  جذابیت  در  که  چرا  دهید.  افزایش 

بسیاری دارد.

در   
ً
لطفا ادب.  عرض  و  سالم  پاکنژاد:   علیرضا/ 

از حضور افراد انقالبی  از قبل  نشریه تان بیشتر 
استفاده کنید. صریح و محکم حرف هایتان را بزنید. 

بصیرت افزایی را در اولویت قرار دهید.

@serat_cfu       :تماس با ما                            

آن  لذت  و  است  مفید  خواب  ساعت  معادل ۸  آن 
را با هیچ چیز نتوان مقایسه کرد که همه این ها در 
صورتی است که اهل پیچش نباشید یا مهارت هایی 
پیام  لب،  خوردن  تکان  بدون  زدن  حرف  همچون 
دادن و چک کردن فضای مجازی بدون نگاه کردن به 

صفحه موبایل و… را نیاموخته باشید.  
بعد از کالس برنامه حرکت به سوی سلف در جریان 

باز هم صبحی دیگر و کالسی دیگر از خواب ناز بلند 
شویم و بدویم برویم کالس که البته باید تا شهیدان 
مزیدی راهی را پیمود که از آنجایی که بعضی اساتید، 
 باید 

ً
بعد از حضور خودشان ما را راه نمی دهند، واقعا

گذراندن  و  عشق  مدرسه  آن  به  رسید  که  تا  دوید 
را  ما  شب  خواب  خوشبختانه  که  پربار  کالس هایی 
تأمین می کنند که خوابی بسیار ناز است و ۵ دقیقه 

است که شاید آنجا دو سه دانه برنج و اندکی خورشت 
اضافه ای  آپشن های  هم  گاهی  البته  بیاید،  گیرمان 
آن اضافه می شود که برای  همچون حشرات نیز به 
رسیدن به آن مورد، باید در صفی ایستاد که معمواًل 
آنجا  در  دست  به  بشقاب  ما  همچون  زیاد  عده ای 

ایستاده اند. 
در اینجا فقط می توان گفت وای به حال روز فروشان 
که گم اند در این دریای خروشان و مدام می گویند به 

سرپرست: االمان االمان! 
بعد از میل کردن آن غذای لذیذ و دلپذیر عده ای راحت 
شده و با سرعت به سوی خانه فرار می کنند اما عده ای 

نگون بخت درگیر زندانی به نام خوابگاه می شوند. 
البته فکر کنم امکانات زندان بیشتر باشد ولی به هر 
حال چاره ای جز سازش نیست اما نکته ای مهم که 
باید درباره خوابگاه بیان کرد این است که بیماری ای 
العالج بین دانشجویان به شدت شیوع پیدا کرده که 
از عالئم آن  استفاده از چایی که صبح دم کرده اند، در 

شب است.
باال  موارد  که  کنم  اشاره  نکته  این  به  باید  پایان  در 
شامل بعضی از دانشجویان ورودی جدید نمی شود؛ 
برای مثال دیده شده دانشجویی با کتاب های نو و 

جلد کرده و دفتر ۱۰۰ برگ سر کالس حاضر شده.

صبحی دیگر ...
متن: حمید رضا بابایی
: احمد مهدویان کاریکاتور

میرباقری  محمدمهدی  سید  قلم  به  جدید  عصر 
نگاشته شده و در سال 1398 توسط انتشارات تمدن 

نوین اسالمی به تعداد 1100 نسخه چاپ شده است.
او مخاطبان این کتاب را  طالب ،دانشجویان، استادان، 
فعاالن سیاسی و فرهنگی، مسئوالن و سیاستمداران  

کشور دانسته است.
موضوع محوری این کتاب، شرح مضامیِن بیانیۀ گام 
دوم و تبیین استراتژِی انقالب اسالمی به عنوان آغازگِر 

عصر جدید در برابِر عصر مدرن است.
سرفصل های اصلی کتاب عبارت اند از:

اسناِد  با  آن  مقایسه  و  بیانیه  این  جایگاه  تحلیل   )1
مشابِه ملی و جهانی؛

2( الزامات تفسیر صحیِح بیانیۀ گام دوم )نه تحریف و 
نه تقلیل آن(؛

زمینه »مقیاس  در  بیانیه  این  نوآوری های  تبیین   )3
انقالب اسالمی 

نظام  »نظریه  با  سازگار  تمدنِی«  »استراتژی  تبیین   )4
انقالبی«؛

5( نقش اّمت وسط )جوانان( در تحقق بیانیه گام دوم.
و در آخر گام دوم انقالب، گامی است که جوانان ان را 

قدم برمی دارند وجوانان انقالبی  به فضل خدا.

»عصر جدید« کتاب شد
#توییت_نوشتمعرفی کتاب

دو ماهنامه بسیج دانشجویی
دانشگاه فرهنگیان یزد

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی پردیس شهیدان پاکنژاد یزد
مدیر مسئول: علی حداد زاده بهابادی 

سردبیر: محمد حسین رامش جان 
عکس: محمد دهستانی 

ویراستار:   امیرحسین دهقان زاده
 

با تشکر از سرپرست پردیس های استانی و
نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری
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محمد دهستانی

حرف شما به صراط
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