


دانـش آموختـه  بفـروئی؛  برزگـر  رضـا 
کارشــناس  و  فرهنگیان  دانشگاه 
علـوم تربیتی  |   این روزها، همه جا حرف 
جهانگرد!  کرونای  کروناست.  آقای  از 
موجود کوچکی که این روزها همه فکر 
ما را به خود اسیر کرده، هیچ کجا نیست 
که نباشد؛ همه جا اذن حضور دارد، نه 

محدودیت زمانی دارد و نه  مکانی! 
تکلیفی  به  مأمور  است،  مأمور  هم  کرونا  شاید  نمی دانم 
این  آن فهماندن  بر روی دوش اش نهاده و  که خدای ما 
است که همواره هستی بر محور خداست و انسان و تمام 
یافته های علمی و فن آورانه اش در برابر آن چون پر کاهی 

می ماند.  
اما رویکرد آقای کرونا در برخورد با نظام تعلیم و تربیت ما 
شاید رویکرد جالبی باشد. این روزها او آموزش و پرورش ما 
را با ارزشیابی سختی رو به رو کرده، ارزشیابی آموزش مجازی!  
این روزها و اتفاقات اش به ما می فهماند که هیچ کس منتظر 
چنین ارزشیابی ای نبوده و خبرهای خوبی تا این لحظه به 

گوش مان نرسیده است.
این  از  می تواند  ما  تربیت  و  تعلیم  نظام  آیا 
چه  کند؟  عبور  سربلند  سخت  ارزشیابی 
چالش هایی پیش روی این نظام تعلیم و 

تربیِت فرتوِت دست به عصاِی ماست؟
بیان چالش ها الزم می دانم نگاهی  از  قبل 
کوتاه به تاریخچه آموزش مجازی در ایران و 

جهان بیندازیم.
اختراع   2000 سال  مجازی  آموزش  اصطالح 
شد و مالزی در زمره اولین کشورهایی بود 
که این نوع آموزش را به کار گرفت. اصل و 
برمی گردد  زمانی  به  مجازی  آموزش  ریشه 
از  پشتیبانی  برای  تکنولوژی  از  استفاده  که 
حدود  در  شد.  رایج  آموزشی  سیستم های 
سال 1980 بود که استفاده از رایانه در زندگی 
استفاده  می شد.  رایج  کم کم  مردم  روزانه 
آموزش  سیستم  و  آموزشی  برنامه های  از 
)Baste training CBT Computer( با استفاده 

از سی دی و فالپی جای خود را باز می کرد اما در حدود سال 
های 1990 که وب به وجود آمد، این آموزش آنالین بود که 
گوی رقابت را ربود و پا به عرصه وجود گذاشت و به سرعت 

رشد کرد.
اما در ایران تاریخ دقیقی از شروع آموزش مجازی در دست 
نیست، ولی در پایان دهه  70  بود که دانشگاه تهران اولین 
پژوهش ها را در این زمینه آغاز کرد. الزم به ذکر است که 
از  الهام  با  ایران در سال 1382  طرح مدرسه هوشمند در 
آقایی  شهید  غیرانتفاعی  مدرسه  در  مالزی  کشور  ایده 
تهران آغاز شد و پس از آن در بعضی از مدارس دولتی در 

استان های یزد و قزوین ادامه یافت.
و  تعلیم  نظام  عمده  طور  به  مجازی  آموزش  خصوص  در 
تربیت ما با مشکالت و چالش های بسیاری که در ادامه به 

آنها اشاره می شود روبه رو است:
ویژه:  نیازهای  با  دانش آموزان  برای  برنامه ریزی  عدم   .1
دانش آموزان با نیازهای ویژه هم درصدی از دانش آموزان 
آنها در کجای پازل آموزش  و فرزندان همین آب و خاکند. 
مجازی قرار گرفته اند؟ در این شرایط و زمان اندک آیا محتوای 
آموزشی مخصوص این دانش آموزان برای ارائه و دسترسی 

علی خیراندیش؛ دانشجوی دبیری 
روی  با  همزمان   | اجتماعی  علوم 
در  امید  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار 
تعدیل  سیاست های  سال۹۲، 
سیاست  عنوان  به  ساختاری 
کشـور  مدیـریتـی  و  بـودجـه  ریـزی 
که  سیاست  این  شد.  تعیین 
از نگاه لیبرالیستی و غیرتوحیدی به مسائل  برگرفته 
همین  در  است،  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
سال های اول دولت  بود که در نظام  آموزش و پرورش 

کشور هم به اجرا درآمد. 
معلمان  دانشجو  که  بود  گذشته  سال  اسفند  در 
دانشگاه  به  فرهنگیان  دانشگاه  واگذاری  متوجه 
پیام نور شدند؛ در حالی که این یک مسئله ریشه داری 
است. ریشه یا تاریخ  این مسئله به زمانی برمی گردد 
دانشگاه  خدمات  بودن  گران  علت  به  دولت  که 
 ۹۶ سال  تا  را  دانشگاه  وروردی  جمعیت  فرهنگیان، 
)یعنی در 4 سال( به طور محسوس کاهش می دهد. 
پرورش،  و  آموزش  وزارتخانه  مجموعه  و  دولت  اما 
رو  درس،  کالس های  نبودن  خالی  از  جلوگیری  برای 
شیوه  به  نه  اما  می آورد،  معلم  جذب  یا  استخدام  به 
شیوه  این  که  ارزان تر  راه  از  بلکه  قانونی  و  استاندارد 
از طریق ماده  مسکنی  اضطراری بیش نیست. یکی 
۲۸ و یکی هم خرید خدمات مدارس. در ماده ۲۸، افراد  
کالس  سر  به  ماهه   ۳  

ً
تقریبا دوره  گذراندن  با   

ً
صرفا

خدمات  خرید  در  و  کنند!  تربیت  را  نسلی  تا  می روند 
آموزشی  آموزشی دولت به بهانه گران بودن خدمات 
دولت به مردم، آن را به بخش خصوصی واگذار می کند 
و بخش خصوصی که در درجه اول سود برایش مهم 
است، رو به جذب نیرو های خدماتی ارزان می آورد که 
که  هستند  معلمی  الزم  تخصص های  هرگونه  فاقد 

البته متأسفانه باید به این افراد معلم گفت! 
واگذاری  فرهنگیان  دانشگاه  واگذاری  از  قبل  لذا 
ح بوده  است. نکته دیگری که وجود دارد  مدارس مطر
اینکه از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور نامحسوس و غیرعلنی 
ولی از سال ۹۷ با حضور ریاست جمهوری در مجلس 
ح  از بودجه سال ۹۸ به طر شورای اسالمی و در دفاع 
واگذاری مدارس و خرید خدماتی شدن آنها می پردازد. 
آموزشی  نظام  اصلی  محور  معلم،  باشیم  معتقد  اگر 
کشور است، نداشتن معلم تراز انقالب اسالمی و آگاه 
جایگاه  تضعیف  و  نداشتن  یعنی  خود،  مأموریت  به 
معتقدیم  ما  که  اینجاست  لذا  پرورش.  و  آموزش 
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ارزشیابی آقای کرونا!

مجازی آنها وجود دارد؟
ارائه  برای  زمانی  محدودیت های  و  کالس ها  فشردگی   .2
کامل دروس توسط معلمان: دیگر مشکلی که قطعا بر روی 
کیفیت آموزشی اثر خواهد گذاشت، زمان اندکی است که هر 
ساعت درس مجازی دارد،  این محدودیت زمانی را به چه 
طریقی باید حل کرد؟ زمان آموزش ها نصف شده و در این 
زمان معلمان باید محتوای خود را ارائه بدهند و برای اینکه 
بتوانند تا پایان کتاب ها را تدریس کنند می بایست از گفتن 

بعضی از نکات چشم پوشی کرده و از آنها بگذرند.
3. عدم وجود نیروی کارآمد: آموزش و توانمندسازی معلمان 
یکی از موارد مهمی است که باید به آن پرداخت. آموزش های 
ضمن خدمت معلمان با وجود زیاد بودنشان در میدان 
و  است  نگذاشته  آنها  عملکرد  بر  را  چندانی  تأثیر  عمل 
ضعفی عمیق در آموزش های حین خدمت معلمان وجود 
دارد. بسیاری از دوره هایی که به عنوان ضمن خدمت برگزار 
از معلمان به دلیل عدم وجود زیر  می شود برای بسیاری 
ساخت های الزم در کالس درس عماًل کارایی و کاربرد خاصی 
ندارد و اکثر معلمان فقط و فقط برای گرفتن امتیازات آن در 

این آزمون ها شرکت می کنند.

4. عدم وجود زیر ساخت های مناسب: عدم دسترسی همه 
دانش آموزان به اینترنت جزو اولین مشکالت زیرساختی 
اساسی است که دانش آموزان در بعضی از نواحی کشورمان  
با آن دست پنجه نرم می کنند و این نواحی همان مناطقی 
نیز  پرورشی  و  آموزشی  زمینه های  بقیه  در  که  هستند 
دِل  عمق  سالیان  این  طی  و  دارند  عدیده ای  مشکالت 
دلسوزان واقعی نظام تعلیم و تربیت را نشانه رفته و به درد 

آورده است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، 30  درصد از دانش آموزان 

در کل کشور به اینترنت دسترسی ندارند ... قبول!
چند  دانش آموزان  مابقی  از  که  اینجاست  سئوال  حال 
اینترنت  رایانه متصل به  درصد به گوشی تلفن همراه و 
از  دیگری  درصد  دارند؟  دسترسی  باال  سرعت  با  هم  آن 
همین دانش آموزان که پدر و مادرشان شاغل هستند و 
در زمان آموزش گوشی در اختیارشان نیست تکلیفشان 

چه خواهد شد؟
از دیگر زیرساخت هایی که نظام تعلیم و تربیت را در این 
جامع  سیستم  به  می توان  می کند،  مشکل  دچار  روزها 
سیستم  سخت افزاری،  مشکالت  آموزشی،  محتوای  ارائه 

ارزشیابی مجازی و در  قدم های بعد سیستم کتابخانه و 
آنها به صورت  آزمایشگاه مجازی اشاره کرد که حل کردن 
به  نیاز  و  نیست  امکان پذیر  فعلی  شرایط  در  مطلوب 
آموزش و پرورش  برنامه ریزی و تالش تمام وقت مدیران 

دارد.
باالخره  فراوان،  قوس های  و  کش  از  بعد  و  روزها  این  در 
پیام رسان شاد )شبکه اجتماعی دانش آموزان( پا به عرصه 
وجود گذاشت. البته بدون قابلیت مکالمه تصویری، بدون 
نسخه PC و ios و البته چنانچه با شماره ای عضو آن شدید، 
دیگر  و  کنید  پاک  را  خود  کاربری  حساب  نمی توانید  دیگر 
اشکاالتی که در این پیام رسان وجود دارد، اندک امید ایجاد 
شده در دل دلسوزان نظام تعلیم و تربیت کشور را هم از 

ریشه خشکانیده است.
5. سازگار نبودن ساختار و تشکیالت مدارس:  نمی توان در 
مدت کوتاهی یک نظام آموزشی سنتی، متمرکز و پیچیده را 
به یک نظام آموزشی پیشرفته در حوزه فناوری تبدیل کرد. 
البته در این راستا در طول چندین سال گذشته هزینه های 
زیادی صـورت گرفته اما در میدان عمل اتفاق قابل توجهی 

رخ نداده است.
مناسب:  آموزشی  محتوای  وجود  عدم   .6
و  مجازی  مدارس  توسعه  اصول  از  یکی 
محتوای  ارائه  مجازی  آموزش  کلی  طور  به 
آموزشی متنوع به دانش آموزان است. طی 
چند سال گذشته به لطف ایجاد پیام رسان ها 
کشور،  در  مجازی  فضای  فزاینده  رشد  و 
آیا  اما  زیادی تولید شده است.  محتواهای 
چنین محتواهایی دارای یک نظام منسجم 
را  ارائه به دانش آموزان  آیا قابلیت  هست؟ 
دارد؟ اگر در یک موضوع خاص مثاًل آموزش 
درس ریاضی چند محتوا را کنار هم بگذاریم و 
مقایسه کنیم تفاوت های زیادی در آنها وجود 
دارد و این ضعفی است که در یک زمان اندک 

نمی توان آن را حل کرد.
این چالش ها گوشه ای از مشکالت پیش 
روی نظام تعلیم و تربیت ماست که به طور 

مختصر به آنها اشاره شد. 
سخن پایانی:

 این ایام سخت و مشقت بار با لطف خداوند خواهد 
ً
قطعا

نظام  این  اساسی  و  بنیادین  ضعف های  آیا  اما  گذشت، 
هنوز  رفت؟  خواهد  بین  از  شرایط  این  با  کهنه  آموزشی 
زمان آن نرسیده است که نگاه متولیان و برنامه ریزان نظام 
آموزشی ما رنگ تحول به خود بگیرد؟ تا به کی می خواهیم در 
نظام آموزشی درجا بزنیم و سیاست زده عمل کنیم؟ تا به کی 
می خواهیم نظام آموزشی را به بنگاه اقتصادی تبدیل کرده و 

منزلت معلمان شریف را بیش از پیش خدشه دار کنیم؟ 
پس؛ ای طالیه داران تحول بشتابید، بشتابید که نه از امید 

چیزی مانده و نه از تدبیر!
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درنگی کوتاه درباره چالش های پیش روی نظام تعلیم و تربیت ایران در زمینه
) E-learning( پرورش آموزش مجازی یا و  آموزش  و  دانشگاه  خدمات  خرید  مسئله 

آموزش  و  فرهنگیان  دانشگاه  زندگی  و  مرگ  مسئله 
تقلیل  با  عده ای  متأسفانه  البته  است.  پرورش  و 
جایگاه دانشگاه مأموریت محور فرهنگیان با محدود 
 رفاهی، به دنبال 

ً
کردن این دانشگاه به مسائل صرفا

محو کردن جایگاه دانشگاه فرهنگیان و شأن معلم 
هستند.

به هر حال دولت، در سال های  اخیر با نگاه هزینه ای 
آموزش و  و اقتصادی خود تا توانسته چوب حراج به 
پرورش زده است. در حالی که یکی از جمالت پرتکرار 
رهبر معظم انقالب در دیدار ساالنه خود با فرهنگیان 
و معلمان در سال های  اخیر این بوده است که هرچه 
می توانید برای آموزش و پروش و دانشگاه فرهنگیان 
هزینه کنید چرا که هر هزینه یک سرمایه گذاری در این 

دستگاه است. 
و  آموزشی  خدمات  خرید  موضوع  در  که  نکته ای   
است،  شده  فراموش  فرهنگیان  دانشگاه  واگذاری 
دانشگاه  حذف  دنبال  به  نه  دولتی  مسؤلین  اینکه 
فرهنگیان  دانشگاه  مرکزی  سازمان  و  فرهنگیان 
هستند؛ بلکه به دنبال حذف تربیت معلم هستند. 
هدف از قرار دادن تربیت معلم در محیط دانشگاهی، 
پرورش و تربیت دانشجو معلمان در محیط علمی برای 
آموزش  نظام  تحول  در  آفرینی  نقش  جهت  آمادگی، 
می کنیم،  مشاهده  ما  آنچه  ولی  است.  پرورش  و 
دولت تربیت معلم را در حد یک دستگاه یا دانشگاه 
محترم  دولت  که  اینجاست  لذا  می بیند.  معمولی 

مأموریت محور  دانشگاه  و  نور  پیام  دانشگاه  تفاوت 
واگذاری  خواستار  و  نمی شود  متوجه  را  فرهنگیان 
از  است.  نور  پیام  دانشگاه  به  فرهنگیان  دانشگاه 
با  است  سالی  چند  که  هم  نور  پیام  دانشگاه  طرفی 
عدم استقبال دانشجو مواجه است، جهت به کارگیری 
امکانات و فضای بال استفاده خود به دولت فشار می 
اورد و چون او هم نوع نگاه هزینه ای دولت را به دانشگاه 
فرهنگیان درک کرده، چندی است که واگذاری دانشگاه 
فرهنگیان به پیام نور را پیشنهاد می دهد. پیشنهادی 
که کاماًل باب میل دولت است. مسئله ای که در همه 
دنیا مأموریت را بر امکانات سوار می کنند اما متأسفانه 
دانشگاه  یک  بالاستفاده  امکانات  ما،  دولت  دید  در 
قربانی  را  فرهنگیان  دانشگاه  مأموریت  مسئله  باید 

خود کند. 
الزم است یادآوری شود که موجب و بانی این اتفاقات 
کسی به جز دولت نیست. اما عدم اشراف و اهمیت 
مسائل  روی  بر  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش باعث شده، 
و  پرورش  و  آموزش  مسائل  به  بی مهری  زنجیره 
دانشگاه کامل گردد. اینکه از تمام نمایندگان مجلس 
موضع  مهم،  مسئله  این  بابت  آنها  از  یکی  فقط 
کردن  اجرا  برای  را  فضا  دولت   

ً
طبیعتا گرفت،  رسمی 

سیاست های نئولیبرالی خودش، بازتر از قبل می بیند. 
دولتی که برای به اجرا درآوردن سیاست هایش، باکی 
ندارد که ویران کند، چه جایگاه آموزش و پرورش، چه 

نسل های آینده کشور را ...

َحــراجی دولت ...

: احمد مهدویان کاریکاتور



؛ دانشجوی  محسن حقانی فر
رشته دبیری علوم اجتماعی  | 
شیعه  مذهب  در  مهدویت 
اسالم  دین  از  امامی  دوازده 
آن  و  است  شده  برگرفته 
دوازدهم  امام  حضور  به  باور 
بن  حجت  حضرت  شیعیان، 
حسن)عج( در محلی به عنوان منجی آخرالزمان 
است و موارد به صورت گسترده بررسی می شود 
این  به  آخرالزمان  دوره  در  خصوص  به  ما  که 

مباحث می پردازیم.
بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم، دوران آخرالزمان 

به سه دوره تقسیم می شود:
پیامبر اکرم فرمودند: زمانی می رسد که مردم امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک کنند؛ اصحاب 
با تعجب گفتند: یعنی امکان دارد مردم امر به 

خوبی ها و نهی از بدی ها را ترک کنند؟!
پیامبر فرمودند: باالتر، زمانی می رسد که مردم امر 
به منکر و نهی از معروف کنند. اصحاب با تعجب 
گفتند: آیا این امکان دارد مردم امر به بدی ها و 

نهی از خوبی ها کنند؟!
پیامبر فرمودند: زمانی برسد که جای خوبی ها و 

بدی ها عوض شود...
اول، دوره ای است  این حدیث، دوره  بر اساس 
که ارزش ها گم می شوند؛ در دوره دوم، مخالفت 
دوره  سوم،  دوره  و  می گیرد؛  صورت  ارزش ها  با 
این  در  آخرالزمان  است؛  ارزش ها  شدن  وارونه 
شیطان  که  است  دوره ای  می افتد.  اتفاق  دوره 
تالشش را برای گمراهی بشر دو چندان می کند. 
چرا که شیطان برای گمراهی انسان ها، از خداوند 
تا مدت معلومی فرصت خواسته است و می داند 
این فرصتش، رو به اتمام است؛ پس هر تیری که 

در ترکش دارد را، به سوی انسان رها می کند.
ک ِمَن 

َ
ِإّن

َ
 ف

َ
وَن * قال

ُ
ْنِظْرِنی ِإلی یْوِم یْبَعث

َ
أ

َ
 َرّبِ ف

َ
قال

وِم
ُ

َمْعل
ْ

ِت ال
ْ

َوق
ْ

ُمْنَظرِیَن * ِإلی یْوِم ال
ْ

ال
که  روزی  تا  مرا  پس  پروردگارا!  گفت:  )ابلیس 
خداوند  ده،  مهلت  شوند  برانگیخته  خالیق 
فرمود: البته تو از مهلت داده شدگانی، تا به روز و 

هنگام معین و معلوم(
سوره مبارکه حجر/ آیات  ۳۶ تا ۳۸

با توجه به سخنان استاد عالی، این وقت معلوم 
به احتمال زیاد، زمان ظهور است.

تمام  شیطان،  که  است  دوره ای  دوره،  این 
مورد  را  انسان  اخالقی  ارزش های  و  اعتقادات 
حمله قرار می دهد. فضای مجازی و شبکه های 
کنترل  اگر  دارند،  که  فایده ای  عین  در  اجتماعی 
می توانند  بگیرند  قرار  مردم  اختیار  در  نشده 
خسارت های جبران ناپذیری را وارد نمایند. بعد از 
استفاده نادرست و طوالنی مدت از آنها، ممکن 
به  نامناسبی  فرهنگ  و  اخالق  مرور  به  است 
جامعه وارد شود؛ که این موضوع، همان جنگ 
نرم است. این موارد را می توان از حوادث قبل از 

ظهور نامید.

اکبـرعابـدی؛ کارشناسی ارشــد روانشناس 
تربیتی |  یکی از عوامل مهم در موفقیت 
و  حمایت  دانش آموزان  تحصیلی 
پشتیانی والدین است. خانواده ها نقش 
رشد  زمینه  ساختن  فراهم  در  مهمی 
بر  خود  فرزندان  توانایی های  پرورش  و 
شادی  می بایست  والدین  دارند.  عهده 
تکالیف  سنگینی  البه الی  در  شده  گم 
درسی را به دانش آموزان باز گردانند و آرامش و اطمینان خاطر 
را در آن ها به وجود آورند. این، جز در سایه نظارت دائم و منظم 
برفعالیت های یادگیری، توجه به شرایط روحی و روانی، بررسی 
وضعیت درسی دانش آموزان در منزل و مدرسه امکان پذیر 

نیست.
نظارت و پیگیری نباید به گونه ای باشد که استقالل و اعتماد 
به نفس را از فرزندان بگیرد. دستور دادن و امر کردن و پیگیری 
ثمره ای  هیج  تحصیلی  افت  جز  توبیخ  و  سرزنش  با  همراه 

نخواهد داشت.
با  این نظارت شاید حتمی باشد؛ ولی  ابتدایی،  در سال های 
آن ها خوشایند نیست  رسیدن دوران بلوغ و نوجوانی، برای 
که والدین مدام به آن ها گوشزد کنند که چگونه تکالیفشان 

را انجام دهند.
نوجوان در این دوره احساس استقالل می کند و دوست دارد 
و  شود  گذاشته  احترام  او  نگرش های  و  ایده ها  ارزش ها،  به 
تمایل به امر و نهی دیگران ندارد. ولی این بدان معنا نیست 
کاماًل قطع شود، بلکه در  او  که حمایت و نظارت بر عملکرد 
که  گونه ای  به  است،  غیرمستقیم  نظارت  به  نیاز  دوران  این 
دانش آموز حس استقالل عمل داشته باشد و حس کنترل 
از طرف شما بر او القاء نشود. رعایت این نکات در هدایت و 

نظارت تحصیلی دانش آموزان می تواند مؤثرباشد.
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منجی بشریت 

دانش  بـهابادی؛  خادمی  محمدحسـین 
آموخته رشته الهیات در دانشگاه فرهنگیان 
یزد و  دانشـجوی کارشـناسی ارشـد علـوم قـران 

و حدیث دانشگاه یزد   |

بسم اهلل القاصم الجبارین
و التحسبّن الذین قتلوا فی سبیل اهلل 

امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون  ...
آمریکای جهانخوار بزرگمردی را به شهادت رساند که ریشه 
شجره خبیثه داعش را خشکانده بود.. داعشی که از هیچ 
ضمن  خامنه ای  امام  که  بود  این  نداشت...  ابایی  جنایتی 
تشکر از حاج قاسم، سپاه قدس و مدافعان حرم، این کار را 
خدمتی بزرگ به جهان اسالم و بلکه جهان بشریت دانستند.

کابوس  که  دادیم  دست  از  را  سرداری  ما  که  است  این 
دشمنان و خار چشم استکبار بود...

سرداری که عشق ایثار، شجاعت و آزادگی را به ما تعلیم داد.
سرداری که دوست و دشمن برایش احترام قائل بودند...

سرداری که همه عمر در جهاد و آرزوی شهادت بود.. .
سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی همان مردی بود 
همچون  بی نظیر  رشادت هایی  با  مقدس  دفاع  ایام  در  که 
عنوان  به  را  خودش  عراقی ها،  اردوگاه  در  ناشناس  حضور 
ترفندهایی  با  همان جا  در  و  می زد  جا  عراقی  فرمانده  یک 
منحصربه فرد، نیروهای بعثی ای که در ریختن خون جوانان 
ایرانی مؤثر بودند را در همان اردوگاه با کمک خود عراقی ها 

اعدام می کرد!
ســرباز  و  قابـل  ســرداری  شجـاع،  فرمــانده ای  حـاج  قاسـم، 

جان بر کف والیت بود.
مقام معظم رهبری در ابتدای مسؤلیت حاج قاسم در سپاه 

قدس به او فرمودند:
در کنار مسؤلیت سنگینت، رسیدگی به همسر و فرزندانت 
را فراموش نکن. حاج قاسم هم که خانواده اش در ابتدای 
امر، ساکن کرمان بودند، روز آخر هفته خدمت خانواده اش 
می رسید و در آشپزخانه به همسرش کمک می کرد! آری این 
است مرام مجاهدان فی سبیل اهلل که چه در جبهه نبرد وچه 

در خدمت به خانواده و مردم در صف مقدم هستند.
دشمن زبون به خیال باطل خود حاج قاسم را شهید کرد اما 
نمی داند که این کشور و انقالب، میلیونها قاسم دارد که راه 
سردار دلها را با قدرت ادامه خواهند داد... دشمن نمی داند 
که به برکت خون پاک این شهید و همرزمانش هزاران هزار 

عمار خواهد روئید که فدایی اسالم و والیت خواهند بود... 
نمی داند که تقاص خون حاج قاسم، به وسعت امت اسالمی 

است!
به قول رهبری معظم، ما هیچ گاه شروع کننده جنگ نبوده و 
نیستیم اما اگر کسی شروع کننده باشد و خیال باطلی را در 

سر بپروراند، با پاسخ کوبنده ملت و نظام روبه رو خواهدشد.
المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  حاج قاسم  فقط  این 
قلب  گرفتیم.  آتش  ما  همه  شدند...  تکه تکه  که  نبودند 
همه ما پاره پاره شد. ما همه با او منفجر شدیم... با علمدار 

انقالب مان.
از لحظه جانسوز شهادت سردار دلها و همرزمانش، همه 
ما، همه ملت ایران، نه تنها تمام شیعیان و مسلمانان، بلکه 
همه آزادگان و بی پناهان جهان را باید خانواده شهید قلمداد 

کرد. ما همه با آمریکا پدرکشتگی داریم... 
اما همه ما، این بغض در گلو و خشم در سینه هامان را برای 
ادامه و  برای  کرد.  او، جمع خواهیم  آرمان مقدس  هدف و 

تکمیل راه فرمانده شهید »سپاه قدس« 
منطقه  در  آمریکا  خواری  و  خفت  و  اسرائیل  نابودی  برای 
آرمان بزرگ او و دیگر شهدای مقاومت بود و  و جهان، که 

هست. 
علیه  پایگاهی  به  را  سنگر  آن  هستیم،  که  سنگری  هر  در 

اسرائیل و آمریکا تبدیل خواهیم کرد.
سنگر نظامی، سنگر رسانه، سنگر فرهنگی، سنگر اقتصادی 

و آبادانی ایران، حتی سنگر خانه و بچه داری و... 
ما استراحت نخواهیم کرد... آرام نخواهیم گرفت...

آمریکای جنایتکار زدیم، اما  یک سیلی محکم در عراق به 
قسم به خون حاج قاسم، تا انتقام خون پاک او که همانا 
تحقق مأموریت اوست، این بغض فروخفته، این خشم 
مقدس، این آتش قلب هایمان، سرد و خاموش نخواهد 

شد! 
قسم به او، نخواهیم گذاشت هیچ نغمه شیطانی، راه ما، 
هدف ما و عقیده و آرمان بزرگ ما را که 1400 سال خون دل 

خوردیم تا به ثمر نشیند، منحرف و مایوس سازد...
قسم به سردار سلیمانی، تا پرچم اسالم را بر سرتاسر جهان 

نزنیم، آرام نخواهیم گرفت. 
و قسم به دستی که از او جا ماند و برق انگشترِی والیت، که 

جهان را گرفت، تا آخرین نفس با والیت خواهیم ماند ... 
و کالم آخر خطاب به آمریکای جنایتکار و حامیانش:

تابوت هایتان را آماده کنید  ...

در وصف سردار دل ها
شهیـد سپهــبد حاج قاسـم سلیـمانی،
1. به کمک فرزندتان یک برنامه مطالعاتی منظم، واقع بینانه ابومهدی المهندس و دیگر همرزمان شهیدشان

و قابل اجرا، بر اساس یک هدف مشخص تهیه کنید. با این 
کار می توان به مطالعات و فعالیت های او نظم بخشید تا از 

سردرگمی و پراکندگی مطالعاتی کاسته شود.
2. در  ابتدای سال، اگر احساس می کنید در درسی ضعف دارد 
با همفکری یکدیگر به دنبال راهکار باشید. انتخاب کالس های 
مختلف و شلوغ کردن برنامه روزانه دانش آموز جز خستگی 
و بی حوصلگی آن ها، که موجب افت تحصیلی نیز می شود، 
ثمره ای دیگری ندارد. در این انتخاب باید توانایی ها و شرایط 

جسمانی و روحی او را در نظر بگیرید.
3. زمانی را در آخر روز در نظر بگیرید و از دانش آموز بخواهید 
ابتدایی،  مقطع  در  بدهد.  شما  به  خود  کارهای  از  گزارشی 
والدین هستند که باید نظارت مستقیم کنند ولی درمقاطع 
باالتر، از دانش آموز باید خواست خود به توضیح عملکردش 
از طرف او شدید،  اگر متوجه پنهان کردن مسأله ای  بپردازد. 

غیرمستقیم بفهمانید که متوجه شده اید.
4. در زمان های استراحت مابین مطالعه، برای فرزند خود تغذیه  
مناسب فراهم کنید و درمورد موضوع های خوشایند صحبت 
ادامه  برای  انرژی الزم  و  انجام ندهید  کنید. بحث های درسی 

درس خواندن را در او ایجاد کنید.
5.آخر هفته زمانی را برای تفریح در نظر بگیرید. تخلیه هیجانی به 
خصوص در زمان بلوغ، عامل مهمی در حفظ آرامش و کاهش 
استرس در دانش آموزان است که با فعالیت های ورزشی، بازی 

و تفریحات امکان پذیر خواهد بود.
6. با او رابطه عاطفی و منطقی برقرار کنید. شرایط سنی او را 
درک کنید و هرگز فرزند خود را با دیگر دوستانش مقایسه 

نکنید تا حس حسادت در او ایجاد نشود.
و  عمومی  توانایی های  با  را  خودتان  توقعات  سطح   .7
خود  آرزوهای  و  آمال  کنید.  هماهنگ  او  ویژه  استعدادهای 

را القاء نکنید، زیرا اگر انتظارات متناسب با شرایط او نباشد، 
موجب افسردگی و افت تحصیلی فرزندتان می شود.

8. داشتن استرس به دلیل تغییر مقطع تحصیلی، افزایش 
کتاب ها، درگیرشدن با مسئله آمادگی برای کنکور، دوران بلوغ و 
شرایط خاص آن  )دردسرهای بلوغ(، عدم شناخت از روش های 
صحیح مطالعه و موارد دیگر می تواند از عوامل مهم در افت 
تحصیلی دانش آموز باشد که این امور مستلزم توجه دقیق 

است.
که  دانش آموزی  خصوص  )به  نگرانی هایش  از  که  زمانی   .9
نشان  و  کنید  گوش  می کند،  صحبت  دارد(  کنکور  استرس 
معلمان،  مورد  در  بخواهید  می کنید.  درک  را  او  که  دهید 
مشکالت درسی و درگیری های خود با همکالس ها صحبت 
کند و شما منصفانه و به دور از سرزنش او را راهنمایی کنید. 
این کار باعث کاهش اضطراب او از مدرسه می شود. در حل 
مسائل تحصیلی نظر او را هم جویا شوید و بخواهید او هم 

برای خود تصمیم بگیرد.
10. عالقه دانش آموزان به بازی های کامپیوتری در کلیه سنین 
آن، راهکار مناسبی  دیده می شود. ممنوعیت یا جمع کردن 
برای درس خواندن نیست. این امر می تواند به لجبازی منجر 
را در پی داشته باشد. می توان با یک  شود و افت تحصیلی 
برنامه مناسب که با همفکری دانش آموز تهیه شده است، 
ساعاتی را بعد از انجام فعالیت های درسی به آن اختصاص داد.

اگر  کنید.  تقویت  بالفاصله  را  او  تحصیلی  موفقیت های   .11
امکان انجام فوری نبود، از توضیحات کالمی استفاده و زمان 
ارائه آن را بیان کنید. اگر فاصله بین ارائه تقویت و عمل طوالنی 
شود ممکن است در این میان رفتار نامطلوبی از او سرزند که 
تشویق ارائه شده آن را هم پوشش دهد. استفاده از عامل 
تشویق کننده باید متناسب با سن، جنس و عمل او باشد. 
در میان دیگران و همساالن، موفقیت هایش را گوشزد کنید 
و عزت نفس را در او افزایش دهید و نشان دهید که برای او 

ارزش قائل هستید و به او افتخار می کنید.
او صحبت  با  به جای سرزنش  نامطلوب  رفتار  12. در مقابل 
از  یا  کنید  جریمه  عملش  با  متناسب  را  او  می توانید  کنید، 
فعالیت مورد عالقه اش برای مدت کوتاهی محروم کنید، البته 
این قرارداد را در ابتدا با فرزندتان در میان بگذارید، تا بداند در 

صورت کم کاری این برنامه اجرا می شود.
13. اگر فرزند شما تمایلی به گوش فرا دادن به نصیحت ندارد، 
گوشزد  است  الزم  که  را  مواردی  غیرکالمی  روش های  از  بهتر 
کنید. مثل تهیه  یادداشت های کوچک و قرار دادن در وسایل 
او یا نصب تخته  کوچک مخصوص صحبت های محرمانه با او. 
می توانید قرار بگذارید کلیه موارد چه از طرف شما و چه از طرف 
فرزندتان بر روی تخته یا یادداشت بنویسید و خواسته خود را 

به یکدیگر بیان کنید.
14. یکی از عوامل مؤثر در تحصیل دانش آموزان توجه به امر 
تغذیه آنهاست. )مغز سالم با تغذیه سالم( برنامه صبحانه باید 
جدی گرفته شود. قرار دادن آب میوه در برنامه ضروری است. 
)صبحانه با طعم آبمیوه( صبحانه سنگینی فراهم نکنید، زیرا 
حد  از  بیش  فعالیت  است.  نیاز  آن  هضم  برای  زیادی  انرژی 
معده، باعث کسلی و خستگی می شود و فعالیت های فکری 
را کاهش می دهد. خوردن کیک، شکالت و شیرینی جات برای 

صبحانه مناسب نیست و باعث کاهش تمرکز می شود.
آموزان  دانش  فکری  سطح  و  آگاهی ها  که  دوران  این  در 
افزایش یافته است و آن ها مدام در معرض هجوم اطالعات 
زیاد قرار می گیرند، والدین نیز می بایست سطح آگاهی های 
در  را  اولیه  اطالعات  و  ببرند  باال  زمینه ها  درکلیه  را  خود 
زمینه های مختلف، تا حد رفع نیاز، کسب کنند تا بتوانند با 
این نسل روبرو  و آن ها را هدایت کنند و پاسخگوی نیازهای 
فرزندان خود باشند به گونه ای که آن ها والدین خود را آگاه 
به کلیه امور  بدانند و بتوانند ارتباط مفیدی داشته باشند و 

ح کنند.  مشکالت خود را مطر

نظارت بر  روند تحصیلی دانش آموزان

احــد خالقی پــور؛ دانشــجوی دبیــری الهیــات  |  لحظــات پایانــی کالس  بــود. خســتگی از صبــح امانــم را 
بریــده بــود. خســتگی را می شــد التیــام بخشــید امــا خبرهــا را چطــور هضــم کنــم؟ خبرهــای ایــن چنــد روز 
گذشــته خســتگی روحــی فراوانــی برایــم بــه بــار آورده بــود کــه بــه هیــچ وجــه نمی شــد آنهــا را درک کــرد. از 
محیــط آموزشــگاه بیــرون آمدیــم؛ انــگار خورشــید هــم  بــه ســتوه آمــده و رفتــه بــود. همــه جــا  تاریــک و 
ســرد! در مســیر بازگشــت بــه اتفاقــات فکــر می کــردم. امــا بــاز هــم در منجالب ســردرگمی گیر کرده بــودم.

بــه خــودم کــه آمــدم، در اتــاق بیــن بچه هــا بــودم. می دیــدم کــه در الک خــود بودنــد و ســرگرم حــرف  و 
فضــای مجــازی. چنــد دقیقــه ای گذشــت کــه صدایــم کردنــد و جویــای حــال آشــفته ام شــدند، آنقــدر 
خشــمگین بــودم کــه می خواســتم عصبانیتــم را بــر ســر آنهــا خالــی کنــم. بــدون مقدمــه شــروع کــردم: 
یعنــی چــه کــه می خواهنــد خدمــات مــا را خریــداری کننــد؟ یعنــی چه کــه می خواهند به پیــام نور بدهند؟  میــم. کاف حرفــم را با 
آتیــش زدن بــه مالشــان  قطــع کــرد. خنــده  تلــخ بچه هــا فضــا را پــر کــرد و مــن هــم بــه قصــد رفتــن بــه کتابخانــه، خــارج شــدم. در 
را بــاز کــردم، چــرا بایــد کتابخانــه  دانشــگاه فرهنگیــان آنقدر ســاکت و تاریک باشــد؟ جبهه خالی اســت، فشــار  پوتین دشــمن 

روی گلوی مــان حــس می شــود. کجاینــد مــردان بی ادعــا؟
صــدای دلخــراش لــوالی در نشــان مــی داد در کتابخانــه زیــاد رفــت و آمــدی نیســت و ایــن بیشــتر مــن را آزار مــی داد. زمانــی کــه 
در بــاز شــود، می توانــد دلنشــین ترین صــدا باشــد و مرهمــی بــر دردم شــود. بــاری، کتــاب خوانــدن هــم مــن را آرام نکــرد، خــارج 
شــدم و در مســیر بــه ســخن امیرکبیــر فکــر میکــردم کــه: »هیــچ جامعــه ای فراتــر از اندیشــه معلمانــش رشــد نخواهــد کــرد.« 

درســت می گفــت. تــا زمانــی کــه مــا کم خــرد باشــیم، وضــع همیــن اســت.
 بــه مســجد دانشــگاه رفتــم تــا تطمئن القلــوب شــوم. حــس خوبــی بــود، امــا انــرژی بیشــتری می خواســتم. الزم بــود از 
فرشــتگان زمینــی کمــک بگیــرم. بــا پــدر و مــادرم تمــاس گرفتــم تا مثل همیشــه آرامــش را بــه روحم تزریــق کنند. صــدای مادر 
اوج آرامــش بــود؛ از فرســخ ها فاصلــه بــاز هــم بــوی امیــد می آمــد. چیــزی بــه آنها نگفتــم که ناراحت نشــوند. با پــدر که همکالم 
شــدم انــگار از احــوال دلــم خبــر داشــت و مثــل همیشــه کــه ســکوتش بــا آدم حــرف میــزد، کــم گفــت امــا چــون ُدر. بــا »ان َمــَع 
« خداحافظی کرد و خیالم آســوده شــد. انگار حالی دیگر بودم و امیدوارتر شــدم. گام هایم اســتوارتر شــد. شــب 

ً
الُعســِر یســرا

را برایــم روشــن کردنــد! حــرف پــدر عجیــب در قلبــم نفــوذ کــرد. شــاید بــرای ایــن بود که خــودش تجربه کــرده بــود. من می رفتم 
تــا راه او را ادامــه بدهــم،  او در نظــم و امنیــت، مــن در تعلیــم و تربیــت.

شب روشن



علوم  دانشجوی  خبیری؛  محمد 
ساحت  در  که  شخصی   | تربیتی 
روشنفکری قدم و قلم می زند، بایـد 
این سئوال را به وضوح پاسخ بدهد 
دغدغه  روشنفکری،  بر  افزون  که 
روشنگری نیز دارد یا خیر؟ پاسخ این 
سوال، نقطه جدایی کسی است که 
کسی  با  می زند  حرف  خودش  برای 
که سخنی برای جامعه دارد. به تعبیر دیگر، کسی که در 
با  ببیند  را  خود  پای  پیش  تا  می افروزد  چراغی  خانه اش 
کسی که در رهگذر چراغ به دست می گیرد و روشنی را به 

مردمان هدیه می دهد، تفاوت دارد.  
از این دو شخص، بر دیگری  با فرض این که هیچ یک 
می کشد  درد  که  کسی  برای  عبارتی،  به  ندارد؛  فضیلت 
قائل  را  قدر  و  ج  ار همان  می زند،  فریاد  درد  شدت  از  و 
شویم که برای طبیبی جراحت بین و دردشناس قائلیم. 
روشنفکر  و  نظریه پرداز  روشنفکر  میان  تفاوت  نکته 
عملگرا خواهد شد که جواب آن کلید حل »روشنفکر ± 

روشنگر« است.

سید محمدصادق موسوی؛ 
 | تربیــتی  علـــوم  دانشجـــوی 
زمینه  در  کتابی  کتاب،  این 
تصمــیم   گیــری  خطاهــای 
راه هــای  و  اندیشـــیدن  و 
اســت.  آن  کــردن  برطــرف 
نویســنده کتــاب هنر شفاف 
دوبلی،  رولـف  اندیشیدن، 
نویسنده و کارآفرین سوئیسی است. او به خاطر 
و  شد  مشهور  سرعت  به  کتاب  این  نوشتن 
کتابش در لیست کتاب های پرفروش قرار گرفت. 
این کتاب به زبان های متعددی ترجمه شد. این 
به  ذهن  که  خطاهایی  کوتاه  بخش  در 99  کتاب 
همراه  به  را  می شود  مرتکب  ناخودآگاه  صورت 
کمک  ما  به  و  می کند  بررسی  مختلف  مثال های 

می کند تا به دید شفاف تری برسیم.

هنر شفاف اندیشیدن
معرفی کتاب

#توییت_نوشت
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روشنفکر  ± روشنگر
دانشجوی   بابایی؛  حمیدرضا 
و  کرونا  آمدن    | تربیتی   علوم 
برای  دانشگاه  شدن  تعطیل 
که  دوستان  از  عده ای  و  بنده 
جویای احوال شان بودم، مثل 
انسان  یک  برای  آزادی  حکم 
شـوقی  با  و  بود  ابد  حبـس 
وصف ناپذیر و به معنای واقعی کلمه از دانشگاه 
نام  به  کابوسی  فکر  حتی  زمان  آن  اما  کردم،  فرار 

»کالس مجازی« به ذهنم خطور نمی کرد. 
از آن جایی که دانشگاه فرهنگیان یکی از مجهزترین 
برگزاری کالس مجازی در  و بهترین سیستم های 
گروه های  در  کالس ها  تمام  دارد،  را  کشور  سطح 

تلگرام و واتساپ تشکیل شد. 

اساتید  برای  را  راه  یک  فقط  فراوان  امکانات  این 
تکالیف  تعیین  هم  آن  که  گذاشت  باقی  محترم 
که  کودکانی  همچون  ما  و  بود  ما  برای  )مشق( 
تازه وارد دبستان فرهنگیان شده اند، باید آن ها را 

بنویسیم و برای اساتید ارسال کنیم. 
یادآوری  بابت  دانشگاه  مسئوالن  از  می خواهم 

خاطرات شیرین دوران کودکی تشکر کنم.

کالس مجازی


