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  چكيده

 آموزان دانش ضعف عوامل و علل بررسي با تا ام كرده تالش قتحقي اين در      معاون آموزشي      اينجانب 

 ، هفته چند گذشت و تحصيلي سال شروع با. بپردازم آن بهبود به مدرسه ام  در زمينه مطالعه و كتابخواني

 به. ندارند را مطالعه و كتابخواني انجام زمينه در كافي مهارت و انگيزه كالس، آموزان دانش كه شدم متوجه

. يابم دست داليل و عوامل برخي به توانستم تحقيق و مطالعه با و برآمدم آن داليل كشف درپي ببس همين

 تدريس روشهاي و شيوه و ها خانواده بر حاكم فرهنگ مساله، اين عوامل مهمترين كه رسيد مي نظر به

 آموزان دانش ضعف. بود آموزان دانش مطالعه و كتابخواني به اوليا و معلمان نگاه بهتر، عبارتي به و معلمان

 نيز جزئي و محدود و شد نمي آموز دانش چند يا يك به مربوط  آن مهارتهاي و مطالعه و پژوهش زمينه در

 يابم دست قبولي قابل نتيجه به اينكه براي. كرد مي طلب را بيشتري مطالعه و دقت سبب همين به نبود؛

 و اهداف به كامل اشراف و درسي كتب مطالعه نيازمند ... و مطالعه و پژوهش زمينه در كتابهايي بر عالوه

 و موثر بسيار اهداف، به رسيدن در آموزان دانش اولياي همكاري آن، بر عالوه. داشتم آن تدريس روشهاي

 انگيزه و تمركز ايجاد با تا كردم مي تالش مطالعه، و تحقيق روشهاي آموزش بر عالوه بايد همچنين. بود مهم

 يك به كار اين براي. دادم مي سوق داشتم نظر در كه سويي و سمت به را آنها قلباً و دروناً ، آموزان دانش در

 دروسي زنگهاي از كردم تدوين كه هايي برنامه در. داشتم نياز مانع و جامع قولي به و دقيق ريزي برنامه

 كه كردم ريزي برنامه اي گونه به و كردم استفاده... و آسمان هاي هديه تجربي، علوم ، هنر انشا، مانند

 بيشتر ، ماه چند پس و ها فعاليت اين انجام با.باشد ديگر دروس مكمل و راستا در شده تدوين فعاليتهاي

 تحقيق، به قواعد و اصول رعايت و انگيزه با و رسيدند بودند شده تعيين پيش از كه اهدافي به آموزان دانش

 گروهي، نقد و بحث در. نهاد فزوني به رو كتابخواني و كتاب خريد به عالقه. پرداختند مي...  و مطالعه

  ... . و كردند مي رعايت خود حد در را منطق و استدالل
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                                            مقدمه

 شايسته آموزان، دانش ذهن در معلومات كردن انبار جاي به پرورش و آموزش كه برآنند صاحبنظران برخي

 اين و نمايد تربيت پژوهشگر و خالق افرادي و بپردازد ها آن پرسشگري و كنجكاوي حس تقويت به است

 دانش حافظه انباشتن و محوري حافظه از فراتر بايد تربيت و تعليم معيار. بود خواهد زيباتر بسي روش،

 و افتد،آموزش مي اتفاق درسي كتب در بنيادين تحول سند مطابق كه تغييراتي با البته و باشد آموزان

 در شد خواهد كشورمان سربلندي و استقالل موجب كه پژوهشگر و كنجكاو افرادي پرورش سمت به پرورش

 بياني به و است بزرگتري هاي همت و افكار نيازمند بزرگ، اهداف به رسيدن كه است روشن. است حركت

 به بتواند است ناممكن البته و ختس نباشد پژوهنده و يادگيرنده سيستم، يا فرد يك تا تر روشن و بهتر

  .يابد دست متعالي و بزرگ مقاصد و اهداف سرمنزل

 چنان و افزود آموزان دانش هاي پرسش و مجهوالت به اي دوره هر در و هرلحظه كرد تالش بايد هرحال، به

 بگويند را آن و نبينند فارغ مطالعه و تحصيل از را خود اي مرحله هيچ در آموزان دانش كه انداخت طرحي

 بايد. »نادانم كه همي بدانم تا/  من دانش رسيد بدانجا تا: « كه گفت مي سينا ابن ايران، بزرگ دانشمند كه

 كسب و حقايق كشف رنج و بردارند قدم حقيقت پي در خود تا گردانيم تشنه ابتدا همان از را آموزان دانش

 دهيم آموزش كودك به را چيزي هرگاه: «است معتقد پياژه ژان. باشد گوارا شهدي چونان آنها، كام معارفدر

 ذهن در بايد بنابراين،). 137ص پياژه؛ ژان.«(كند اختراع و كشف را آن شخصاً كودك خود تا شويم مي مانع

 آنها پويايي و حركت باعث وجودشان، در رغبت و انگيزه ايجاد با و كرد ايجاد پرسش و مساله آموزان دانش

 كمال انگيزه و ميل ها انسان تمام وجود در متعال خداوند.شد معرفت و علم ناييروش به رسيدن سمت به

 نيز مهم اين و دانش و معرفت كسب با جز بود نخواهد ميسر كمال به رسيدن و است داده قرار را جويي
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 هك دارند تاكيد نكته اين بر فلسفه و علم بزرگان. ها سختي تحمل و همت تالش، با مگر داد نخواهد دست

 مي حفظ كه معلوماتي نه و كند مي طرح كه است مجهوالتي اندازه به انساني هر دانش و علم عظمت

 با هستي حوادث و ها پديده تمام در كه رسند مي جايي به افراد ، صحيح تربيت با). 80كريمي؛ص(كند

 چراغ و نور آن واقعي معناي به علم كه است صورت اين در و كنند مي تدبر و تامل ، توحيدي نگاهي

  .شود مي تعالي حق به رسيدن براي بشر راهنماي

 البته. است يادگيري- ياددهي فرايند در مناسب روشهاي كاربست هدف، اين به رسيدن هاي راه از يكي

 ،)ره(اميني عالمه چون بزرگي محققان. نيست غربي نوين روشهاي از استفاده مناسب، روشهاي از منظور

 رسيدند درجاتي به معرفت نور از سرشار اما ساده محيطهاي در... و) ره(مطهري هيدش ،)ره(طباطيايي عالمه

 و علم گسيخته لجام پيشرفت و گستردگي ديگر، طرف از. ماند خواهند پايدار ادب و علم آسمان در ابد تا كه

 به سكال چارچوب در را آن همه تواند نمي استاد و معلم كه است اي اندازه به حاضر عصر در فناوري

  .باشد معرفت كسب و علم جستجوي در بايد خود آموز دانش بنابراين،. نمايد منتقل طالبانش

 گوناگون هاي عرصه در تحول و پيشرفت پايه و اساس مطالعه و كتابخواني كه است اين  ديگر، مهم نكته

. اند كرده تاكيد همم و خطير امر اين به بارها) العالي ظله مد(رهبري معظم مقام و است كشور و ملت يك

 تر بزرگ هاي گام برداشتن براي را راه و بردارد را عمارت اين بناي سنگ نخستين تواند مي ابتدايي مدارس

 ، كاوشگري ، آزمايش تفكر، مشاهده، مهارتهاي بايد ابتدايي مقطع در آموزان دانش. نمايد آسانتر و هموار

 ها عرصه اين در تمام عطش با و كنجكاوانه موشكافانه، نگرشي ه،انگيز و عالقه با و فرابگيرد را... و استدالل

  .بردارد قدم
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  بيان مسئله: اول مرحله*

  :مساله با برخورد)الف

 در مطالعه و كتابخواني براي   آموزان دانش در الزم مهارتهاي نبود و انگيزه ضعف: تحقيق مساله)1- الف

  .مختلف دروس زمينه

  : پژوهي اقدام عنوان)2-الف

  دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و كتابخواني عالقه مند كنم؟ توانستم ونهچگ

  :مساله درمورد كلي توضيح)3-الف

 گرفتم مي كار به مطالعه و كتابخواني براي مهارت و انگيزه تقويت براي را خود تالش تمام گذشته سال در 

 كتابهاي. بپردازم مهم اين به توانستم تر آسان آموزان دانش رشدي شرايط و بيشتر آگاهي سبب به امسال و

 شده بيني پيش اهداف به رسيدن براي آموز دانش همت و تالش نيازمند كه اند شده طراحي چنان ابتدايي

 در توانند مي آموزان دانش آيا كه بود گرفته شكل ذهنم در تحصيلي سال شروع از قبل مساله، اين. باشد مي

 و زمان گدشت نيازمند و بود دشوار بسي مساله اين به پاسخ باشند؟ اشتهد موفقيت و كاميابي مهم امر اين

  .يافت دست مبهم پاسخي به شد مي آموزان دانش مرور با البته

 و منظور. است » مطالعه و كتابخواني « واژه خصوص در است ضروري آن به اشاره اينجا در كه اي نكته

 در كه آنچنان عالمانه و گسترده تحقيقات به دست آموز نشدا كه نيست آن ، مطالعه و كتابخواني از مقصود

 خالصه و ساده تحقيقات انجام ، مطالعه و كتابخواني اين از ما هدف. بزند دست است معمول باالتر سطوح

 توانايي و نمايشنامه نوشتن ، ها آن براساس تحقيق نوشتن و مصاحبه و مشاهده داستان، و كتاب نويسي

 و نامه پرسش براساس تحقيق انجام تحقيق، موضوع با ارتباط در جدول و نمودار رسم توانايي آن، اجراي

 داستان مشاهده، مصاحبه، شرايط رعايت نوشته، صورت به ارائه و ها يافته براساس نتايج ساده تحليل
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 مي يضرور را نكته اين تاكيد و تكرار بازهم. است... و نامه پرسش براساس تحقيق و نويسي نويسي،گزارش

 ، ما منظور خالصه، طور به. است بوده ما نظر مد شد بيان اينجا در آنچه از اي ساده صورت تنها كه دانم

  .است مدرسه در مطالعه و كتابخواني آموزش

 زمينه در تحقيق و مقاله و نامه پايان نوشتن سبب به نمايم تحقيق به شروع زمينه اين در اينكه از قبل

 و اهميت سبب به ولي داشتم؛ آنها انجام مراحل و تحقيق انواع زمينه در اطالعاتي مذهبي مسايل و ادبيات

. بيفزايم خود هاي دانسته بر زمينه اين در بيشتر مطالعه با شدم آن،برآن پيچيدگي و موضوع حساسيت

 يدهپيچ و دشوار بس كاري ابتدايي، آموزان دانش سطح در پژوهش و تحقيق آموزش بهتر عبارتي به و انجام

 تسلط نيز سن اين در آموزان دانش هاي ويژگي به مطالعه، و تحقيق هاي روش بر احاطه بر عالوه بايد. است

 نداشته تاسف جز جبراني كه شويم خسراني دچار تربيت، و آموزش مسير در مبادا تا داشت كامل آگاهي و

  .كردم مطالعاتي نيز زمينه اين در سبب همبن به. باشد

  :مساله شخيصت چگونگي)4-الف

 مورد در بافاصله تكليف عنوان به تا خواستم آموزان دانش از درسها تدريس و تحصيلي سال شروع از پس 

 نامرتب پراكنده، هايي نوشته دادند تحويل آنچه هفته يك از پس ولي. كنند تحقيق شده تدريس موضوعات

 آن از مهمتر. بودند كرده كپي و تهيه ها نت كافي به رجوع با با و بزرگترها طريق از كه بود مفهومي نا و

 چهره در ناتواني و عجز نمايند بازگو اند نوشته كه را آنچه از اي خالصه تا خواستم ها آن از وقتي اينكه

 هاي راهنمايي و كردم مي تاكيد كارشان اهميت به بارها كه بود شرايطي در مساله اين. شد نمايان هاشان

  .بستم مي كار به را الزم

 از بيرون به طبيعت با ارتباط براي را آموزان دانش هنر درس در معلم همكاري با كه هنگامي آن بر عالوه

 نگاه و مشاهده مهارتهاي زمينه در كافي، انگيزه بر عالوه آموزان دانش كه شدم متوجه برديم مدرسه

. شدم مواجه ها آن با تدريس ينح در كه ديگري زياد موارد و. دارند شديد ضعف  نيز كنجكاوانه و موشكافانه
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 نمايان تري شفاف طور به بود كرده مشغول را ذهنم فرضيه، يك عنوان به اين از قبل كه اي مساله بنابراين،

  .نمايم گيري پي را آن تا داشت آن بر مرا و شد

 است تكليف رفع براي صرفاً و عادت روي از...  و آزمايش تكليف، انجام كه رسيدم نتيجه اين به تدريج به

 سودي تنها نه ها فعاليت اين انجام اين، بنابر. شود منجر آموزان دانش فكري رشد و يادگيري به اينكه بدون

 نمي ديگر طرفي از و شد مي زمان دادن دست از و سردرگمي موجب بلكه نداشت معلم و آموزان دانش براي

 كه رسيدم نتيجه اين به زمينه اين در اوليه ررسيب و تفكر با. رفت طفره آنها انجام از ها بهانه اين با شد

 شدم متوجه كاربستم به زمينه اين در كه اقداماتي با. باشد راهگشا تواند مي آموزان دانش در انگيزه ايجاد

 و مطالعه و كتابخواني چگونگي آموزش نديدن آن، و است ديگر جايي مشكل اين اساسي و اصلي آبشخور

  .است اشاره مورد هاي زمينه در مهارت نداشتن بالطبع، و تحصيالت و ندگيز در آن جايگاه و اهميت

  :تحقيق ي انگيزه)5-الف

 طرفي از و دارند مطالعه و كتابخواني زمينه در بااليي بسيار استعداد كه كساني هستند آموزان، دانش بين در

 عالقه بنده،. ندارد تبارياع و ارزش پژوهش و تحقيق بدون حاضر عصر در مخصوصاً پرورش و آموزش ديگر

 و تحقيق روشهاي آموزش زمينه در را خود تالش تمام و دارم پژوهش و تحقيق مساله به زيادي بسيار

 از. نمايم تربيت عالي نگرشي و بينش و بزرگ انديشه با آموزاني دانش تا بندم مي كار به مطالعه و پژوهش

 در ما. گيرد مي شكل وجودم در خرسندي و وشايندخ احساس و برم مي لذت آموزاني دانش چنين مشاهده

 كه جايي تا راه اين در تالش و همت و داريم عظيمي تعهد و مسئوليت نيز آنها خانواده و آموزان دانش برابر

 به نسبت كه است اي وظيفه و تعهد موارد اين همه از مهمتر و فراتر. واجباست معلم منِ بر شايد، و بايد

 ايمان با انسانهاي  پرورش و تربيت با جز نشست نخواهد ثمر به مهم اين و داريم شورمانك آزادي و استقالل

  .مطالعه و پژوهش اهل و
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  :تحقيق اهداف)الف -6

  :كرد بيان زير شرح به سطح سه در توان مي خالصه طور به را تحقيق اين اهدافي 

  .ساده و ابتدايي سطح در تحقيق و يمطالعه و كتابخوان روشهاي و مهارتها و انگيزه تقويت: اوليه)الف

 در آموزان دانش علم و آگاهي افزايش و تكاليف و  فعاليتها بهتر هرچه انجام و دروس در پيشرفت: مياني)ب

 انتقادي تفكر داراي و تحقيق اهل و فكور انسانهاي پرورش. درسي كتابهاي با مرتبط و مختلف مسايل

  .جامعه در مطالعه فرهنگ و يآگاه سطح افزايش و كشور مناسب و مطلوب

 و ملي توليد براي سازي زمينه و  كشور صنعتي و اقتصادي فرهنگي، خودكفايي و پيشرفت:نهايي)پ  

  .اسالمي جمهوري ، آزادي ، استقالل از صيانت و حفظ نهايت در و جهان علمي هاي قله به رسيدن

  

  

  : مساله بيان)ب

  : موجود وضعيت توصيف)1-ب

 يك مورد در مرتبط اندكي و پراكنده جمالت برگ يك نوشتن يعني تكليف كه بودند وختهآم آموزان دانش

 تكاليف از نخست روزهاي در آموزان دانش. اطرافيان ساير و اوليا توسط مواقع بيشتر در هم آن و موضوع

 رضايت جلب و نمره اخذ براي آساني وسيله را آن رسيد مي نظر به و كردند مي استقبال السيك از خارج

 توانست مي استقبال اين البته باشند؛ شده متحمل آن براي زحمتي و تالش اينكه بدون دانستند مي معلم

 در. شدند مي خسته زودتر و بودند انگيزه بي و رغبت بي آزمايش انجام در. باشد من براي قوتي نقطه يك

 تفريح جنبه آموزان دانش بيشتر رايب و شد نمي ديده موشكافانه دقت و كنجكاوي گونه هيچ آزمايش فرايند

 منظم صورت به و ريزي برنامه با را ساده تحقيق يك توانستند نمي آموزان دانش. داشت محض سرگرمي و
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 اين از اصالً و نداشتند فرزندانشان وضعيت بهبود براي اقدامي و رغبت نيز اوليا ديگر طرفي از. دهند انجام

 توان مي خالصه طور به. كردند نمي تلقي توجه درخور و جدي را آن يا و نداشتند اطالعي يا مشكل و مساله

 اي انگيزه نتيجه، در و بودند نديده پژوهش و مطالعه زوشهاي زمينه در كافي آموزش آموزان دانش كه گفت

 زمينه، اين در الزم هاي آگاهي نداشتن سبب به آموزان دانش اوليا همچنين،. نداشت وجود زمينه اين در نيز

  .نبودند فرزندانشان به كمك و پيگيري درصدد

  : تحقيق ضرورت و اهميت)2-ب

 را موضوع نگري، آينده اندكي با وقتي اما نشود تلقي اساسي و مهم چندان نخست، وحله در شايد مساله اين

 برطرف و رفع در تالش و معضل بزرگترين مساله اين كه دانست خواهيم دهيم قرار بررسي و طالعهم مورد

 پايين هاي پايه در را مطالعه و كتابخواني روش كه آموزي دانش زيرا. باشد تواند مي ها ضرورت از آن كردن

 خواهد مشكل دچار تحصيلي باالتر مراحل در ، باشد نپرداخته مساله اين به رغبت و انگيزه با و نياموخته تر

 اقتصادي، پيشرفت و رشد با مستقيمي رابطه مطالعه، و تحقيق زمينه در آموزان دانش پيشرفت و رشد. شد

 و استقالل براي الزم شرايط از زمينه اين در پيشرفت كه است آشكار كسي هر بر و  دارد...  علمي و سياسي

 خودكفايي و پيشرفت نيازمند كه فعلي شرايط در ويژه به و هميشه مساله، اين. است ملت يك خودكفايي

 بيان در مستقيم هاي روش ارزشمندي ضمن. است ضروري و محسوس پيش از بيش هستيم جانبه همه

 كرد اذعان بايد)  40آقازاده؛ص(دارند سازگاري رفتارگرا هاي نظريه با بااليي درصد كه ها واقعيت و اطالعات

 پردازش به خود بايد آموزان دانش. باشد وافي و كافي تواند نمي پرورش و آموزش به نگرش نوع اين كه

 كار كشف، آزمايش، كاوشگري، به كنند، نگري ژرف و تفكر كنند، مساله حل و تحليل ،بپردازند اطالعات

 دانش). 53-42آقازاده؛ص(شود منتهي معنا ساخت به و بپردازند گو و گفت و بحث و كارورزي ميداني،

 و  حيهرو داشتن مستلزم امر اين و باشند علم ي سازنده و بپردازند دانش و علم توليد به خود بايد آموزان

 ميل. شود مي برداشته ابتدايي مقطع در آن هاي قدم اولين و است موشكافانه نگاه و مطالعه و پژوهش انگيزه

 از جنبه اين بايد البته، و شده نهاده وديعت به انسانها همه سرشت در حقايق كشف و معرفت كسب به
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 صوري و فرماليته انجام كه اين ستا الزامي آن بيان كه اي نكته و. شود شكوفا و تقويت انسان، وجودي

 نگرش  و سمت اين به را آموزان دانش ها فعاليت بررسي در معلم دقتي بي و آموزان دانش توسط فعايتها

 هدف، و ندارد وجود اي مالحظه قابل تازگي و جديت درس كالس در و مدرسه در كه شود مي رهنمون

 به ابتدايي دروس كه اين پاياني ي نكته و.است تحصيلي سال و ها ماه ها، هفته بردن پايان و اوقات گذراندن

 تدريس نوين هاي روش كارگيري به و مطالعه و پژوهش مساله به توجه بدون كه اند شده طراحي اي گونه

  .برد توان نمي جايي به راه -... و محور پژوهش كاوشگري، مثل –

  )جودمو وضعيت خصوص در... و شواهد و مدارك داليل،(1شواهد)پ

 را خود مشاهدات و گرفتم نظر زير را بود مطالعه و كتابخواني به مربوط كه هايي برنامه هفته چهار مدت به

 و نمايشنامه نوشتن تحقيقات، انجام در آموزان دانش. برآيم ها آن رفع و حل درصدد بتوانم تا كردم يادداشت

 اين و بودند مشكل دچار بود استدالل و تفكر ندنيازم كه نويسي، خالصه و مطالعه نمايش، قالب در آن ارائه

 شكل نظر از. نداشت محسوسي تغيير دادم، مي انجام وضعيت بهبود براي كه تالشهايي رغم علي روند

 مساله آموزانيك دانش براي امر اين. داشت وجود آنها هاي نوشته ساختار در نازيبايي و آشفتگي نيز ظاهري

  .دارد تامل جاي و است

  تغيير ايجاد: دوم مرحله

  )حل راه ارائه جهت((اطالعات گردآوري)الف

 براي. كردم تحقيق و اطالعات آوري جمع به اقدام مساله، بهتر عبارتي به يا و مشكل اين اساسي حل براي

 چراغ ، اطالعات آوري جمع هنگام به تا پرداختم مشكالت اين ايجاد عوامل و علل بررسي به كار اين

 اولين. شوند واقع مفيد و موثر بهتر هاي حل راه يا حل راه انتخاب در و باشد پژوهش يرمس در راهنمايي

 اقدام اين دركنار. كردم آموزان دانش با صميمي ارتباط برقراري به شروع كه بود اين دادم انجام كه اقدامي

 زنگهاي در آموزان انشد با كه ارتباطي در. پرداختم مطالعه و پژوهش هاي روش زمينه در منابعي مطالعه به
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 نتيجه اين به ، پرسيدم مي آنها از سواالتي غيرمستقيم صورت به و كردم مي برقرار فراغت اوقات و تفريح

 برنامه زمينه در و اند نديده زمينه اين در كافي و الزم آموزش قبلي هاي پايه در آموزان دانش كه رسيدم

 سخن، اين كه گفت بايد البته. است نداشته وجود اي هبايست اقدامات و اهميت مطالعه، و پژوهشي هاي

 اين در وافي و كافي آموزش در سخن بلكه نيست، ديگر عزيز معلمان ارزش از كاستن هدف، و نبوده مطلق

 داشته اي مالحظه قابل تاثير زمينه اين در نيز كافي و مناسب شرايط و امكانات نبود همچنين،. است زمينه

 به مساله همين و دارند قرار پاييني سطح در تحصيالت نظر از آموزان دانش اولياي ديگر، طرفي از. است

 اشاره مساله اين به سخنانشان در نيز آموزان دانش. است بوده مساله اين تشديد در اساسي عامل يك عنوان

  . كردند مي

اشتن اينترنت و رايانه از لحاظ د ها خانواده وضعيت منزل، در اينترنت و رايانه داشتن خصوص در همچنين

  زياد مناسب نبود.

مطالعه و  زمينه در كافي انگيزه و تمركز آموزان دانش كه شدم متوجه داشتم كه مطالعاتي و مشاهدات در

. كردم برقرار تجربه با معلمان با نيز جلساتي آموزان، دانش با مصاحبه و مشاهده بر عالوه. نداشتند كتابخواني

 ، معلمان ذهاب و اياب سرويس و اداره در يا و تفريح زنگهاي در بلكه نبود ميرس صورت به جلسات اين

 كه كساني بودند البته و كردند مي عنوان را اي مالحظه قابل نظرات معلمان برخي. كردم مي مطرح را مساله

 گسترده آگاهي و تجربه سبب به نيز مدرسه مدير با همچنين،. نمودند مي تلقي طبيعي امري را موضوع اين

  .  كردم مشورت اش

  شده آوري جمع اطالعات تفسير و تحليل تجزيه،)ب

 تحليل و تجزيه مورد مناسب فرصت در بود جزئيات ذكر با و مجزا صورت به كه را شده آوري جمع اطالعات

  .كردم بندي تقسيم زير محور و بخش سه در را مساله ، بررسي از پس. دادم قرار

  پژوهش و مطالعه زمينه در الزم يها آگاهي و آموزش عدم - 1
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  مطالعه و پژوهش و تحقيق براي رغبت و انگيزه نداشتن - 2

  تمركز نداشتن - 3

 به مطالعه و پژوهش مساله به دادن اهميت و آموزش جايگاه سستي به دادم قرار مطالعه مورد كه منابعي در

 به توجهي بي از خود خاطرات منض در آموزان دانش. بود شده تاكيد شده ريزي برنامه و روشمند صورت

 معلماني. دانستند مي تكليف رفع براي صرفاً را آنها انجام و كردند مي اشاره پژوهشي هاي برنامه و تكالبف

 و معلمان براي كافي هاي آموزش ، امكانات نبود به كردم مي گو و گفت و مشورت زمينه اين در آنها با كه

 انجام براي مناسب مكان نداشتن به آموزان دانش و معلمان. كردند مي ارهاش... و معلمان در  انگيزه نداشتن

 گونه هيچ تا بود شده سبب آموزان، دانش براي كافي آموزش و آگاهي نداشتن. كردند مي اشاره آزمايش

 از ديگر يكي بنابراين،.  نباشد...  و پژوهش ، مطالعه نمايش، آزمايش، انجام جهت آنها براي رغبتي و انگيزه

 ضمن در كه ديگري مهم نكته. بود رغبت و انگيزش مساله گرفت مي قرار توجه مورد بايد كه مشكالت

 دانش كه بود اين نيز آن دليل البته. بود آموزان دانش در تمركز مساله آمد دست به مدارك و شواهد بررسي

 ايجاد و الزم و كافي هاي آموزش با رسيد مي نظر به و نبودند مشتاق كاري انجام براي دروناً و قلباً آموزان

  .شود برطرف مشكل اين ، انگيزه

  

 و نويسي خالصه روش و مطالعه با آموزان دانش كه بود اين آمد دست به مشاهده و مطالعه از آنچه كل، در

 عمالً را آن و نديده را الزم آموزش مطالعه، و كتابخواني زمينه در ندارند؛ آشنايي آن هاي روش و مصاحبه

 اندكي كاربرد آورد بار فكور و فعال را آموزان دانش بتوان آن در كه نوين تدريس هاي روش اند؛ نكرده تجربه

 ترغيب و تشويق در والدين ؛ است نداشته وجود كتابخانه و آزمايشگاه چون امكاناتي مدارس، در است؛ داشته

 مدرسه، سطح در اند؛ نداشته بوليق قابل نقش شرايط كردن آماده و مطالعه و پژوهش به آموزان دانش
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 است؛ نشده برگزار نمايد ايجاد انگيزه و رغبت آموزان دانش در كه هايي برنامه و كتابخواني مسابقات

  ... .و است بوده رنگ كم بسيار مدارس در علمي بازديدهاي

 همين به. بود انگيزه العاده فوق قدرت شدم آن متوجه زمينه اين در مطالعات در كه مهمي نكات از يكي

 بنده كه گفت بايد البته. باشم داشته اي ويژه توجه مهم اين به راهكارها و برنامه در تا كردم تالش سبب

 تغيير را آنها فكر و كنم ترغيب را آنها توانستم مي تنها بلكه كنم انگيزه ايجاد آموزان دانش در توانستم نمي

 موجب انگيزش. سازم مهيا و آماده انگيزه تقويت و  ايجاد يبرا را بستر ترتيب، اين به و نمايم اصالح يا

 مربوط دروني، انگيزش ، بنابراين. شود مي بشري افراد زندگي در تغيير موجب ، نهايت در و عمل برانگيختن

 تاييد ترس، مثل بيروني انگيزش. دروني و بيروني: شود مي تقسيم دسته دو به انگيزش. است افراد نگرش به

 در تسريع موجب و دهد مي جواب مدت كوتاه در هرچند و ناپايدارند و مقطعي... و انعام شهرت، اجتماعي،

 و ضرورت بنابراين،. شود مي خالقيت رفتن بين از و ترس و استرس ايجاد موجب شود، مي فعاليتها انجام

 ايمان، غرور، نچو عناصري بر انگشت سبب، همين به. ديدم دروني انگيزشهاي كارگيري به در را اولويت

  .نهادم...  و موفقيت و پيشرفت حس تعهد، و مسئوليت

 است زماني ارادي غير تمركز. دارد وجود غيرارادي و ارادي صورت دو به تمركز. است تمركز ، ديگر مهم نكته

 انجام در فرد كه است زماني ارادي تمركز اما. است اي مساله حل يا كاري انجام مشتاق قبالً و دروناً فرد كه

 تالش يابد دست موفقيت به اينكه براي و شود مي رو روبه گر اخالل و مزاحم افكار با اي مساله حل يا كار

 براي بودن مجبور: آنها جمله از كه دارد داليلي تمركز نداشتن. شود متمركز مساله يا و كار آن بر تا كند مي

 مستقيمي نسبت. است ترس و استرس و رواني يفشارها نيست؛ آن انجام براي دروني تمايل كه كاري انجام

 نتايجي و آثار انسان در تمركز. دارد وجود عمل آن بر فرد فكري  تمركز ميزان و عمل نتيجه اهميت بين

 و احساسات بر تسلط ذهني، آمادگي قوي، استدالل و محاسبه قدرت: از عبارتند ها آن از برخي كه دارد

 تمركز با تنگاتنگي ارتباط احتياجات و مندي عالقه... .  و وقت و زمان از بهينه استفاده آرامش، هيجانات،

 يكي. دارد بيشتري دقت و تمركز دارد نياز و احتياج آن به يا است مند عالقه كاري به كه فردي. دارد فكري
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 نوالدي و معلمان طرف از جايزه تعيين مطالعه، به ميل بي آموزان دانش در تمركز ايجاد هاي راه از

 مساله اين به بايد ها حل راه انتخاب در بنابراين،.دارد مستقيمي ارتباط يادگيري قدرت با فكر تمركز.است

  .شود توجه نيز

   ها حل راه انتخاب)پ

 كه راهكارهايي يعني. كنم انتخاب را روشهايي و ها حل راه گرفتم تصميم آمده دست به اطالعات به توجه با

 شده عنوان »شده آوري جمع اطالعات تحليل و تجزيه« قسمت در كه است يمحور سه براساس ام برگزيده

 و اوليا ابتدايي، مقطع در كه رسيدم نتيجه اين به داشتم كه مطالعاتي و تحقيقات به توجه با همچنين. است

 و راهكارها برخي كه بگويم بايد. دارند مطالعه و پژوهش مهارت و انگيزه تقويت در سزايي به نقش معلمان

  :ام كرده اتخاذ محترم همكاران پيشنهادات ميان از يا و مكتوب منابع از را روشها

 تشويق و حمايت لزوم و مطالعه و كتابخواني اهميت و ارزش درخصوص والدين سازي آگاه و آموزش - 1

  (×)منزل در فرزندان

  مدرسه در مطالعه براي مناسب فضاي كردن فراهم - 2

  (×)آموزان دانش براي ساده زبان به پژوهش و مطالعه هاي روش آموزش - 3

  (×)كتابخواني به انشا نمره از بخشي اختصاص - 4

  ...)(×)و كنفرانس محور، پژوهش كاوشگري، مثل( تدريس در فعال و نوين روشهاي از استفاده - 5

  كتابخواني مسابقات برگزاري - 6

  (×)كالس در نويسي خالصه مسابقات برگزاري - 7

  (×)محترم والدين و مدرسه مدير همكاري با مدرسه در مكمل هاي ويقتش از استفاده - 8
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  موفقيت به رسيدن هاي راه بيان و كالس در سخنراني براي موفق افراد و پژوهشگران از دعوت - 9

 و علمي هاي زمينه در مطالعه و پژوهش برجسته شخصيتهاي زندگي خصوص در هايي فيلم پخش   -10

  (×)باشد عالي مدارج به رسيدن يها راه شامل كه... و ديني

  (×)مدرسه در ممكن صورت در و كالس سطح در كتاب معرفي و كتابخواني جلسات برگزاري   -11

  (×)هفته دو يا هفته هر در آموزان دانش و معلم توسط مناسب و جذاب كتاب معرفي  -12

  (×)شهر كتابخانه در عضويت جهت آموزان دانش تشويق   -13

  (×)ايران شاعران و دانشمندان شهيدان، حال شرح زمينه در ساده قيقتح انجام  -14

  (×)هفته در ساعت يك ، مناسب روزنامه خواندن -15

  مدرسه سوي از آموزان دانش براي پژوهش شناسايي كارت تهيه  -16

  آن اداره براي آموزان دانش بين از مسئول انتخاب و آموزان دانش براي مناسب كتابخانه ايجاد-17

  ... . و هنر مطالعات، علوم، مثل دروس برخي تدريس در علمي بازديد روش از استفاده    -18

 اجراي و نويسي نامه نمايش در شركت جهت آموزان دانش تشويق و خالق نمايش روشهاي آموزش -19

  (×)نمايش

 طوالني فرصت و زمان نيز، برخي و بودند بودجه و امكانات نيازمند مورد چند فوق، هاي روش و كارها راه از

. نمايم حذف را مواردي شدم مجبور همكاران، و مدرسه مدير مشورت از كردند؛بنابراين،پس مي طلب را

  .شدند انتخاب اجرا براي دارد وجود(×)  عالمت آنها برابر در كه مواردي
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  ها حل راه اعتباربخشي)ت

 نمونه شوند واقع مفيد و مناسب كه كنيم تخابان را روشهايي مختلف، راهكارهاي و روشها بين از اينكه براي

 روشها خود تحقيقات در محققان هرچند كه گفت بايد. دادم قرار مطالعه مورد مختلف منابع از را عملي هايي

 و مدرسه و كالس شرايط بايد اما بودند مفيد و مناسب بسيار كه بودند داده پيشنهاد را زيادي راهكارهاي و

 مطالعه ضمن در.نمودم مي روشها و راهكارها گزينش به اقدام سپس و گرفتم مي نظر رد نيز را ها خانواده

 منابع مطالعه بر عالوه كار اين براي. نمايم حذف بايد را روشها و راهكارها برخي كه شدم متوجه ها نمونه

 داشتم عزيز ارانهمك با كه جلساتي در. بردم بهره هم مدرسه مدير و عزيز همكاران ديدگاه و نظر از مكتوب،

 چون شرايطي روشها و راهكارها انتخاب در. شوم جويا را آنان نظرات صرفاً ، طرفي بي با تا كردم مي تالش

. داشتم نظر مد را... و آموزان دانش اولياي تحصيالت ميزان ها، خانواده فرهنگ كيفيت امكانات، مكان، زمان،

. بود قبول قابل و درست ظاهر، به البته و بود روشها و هكارهارا تعدد گرفت مي قرار انتقاد مورد بيشتر آنچه

 تداخلي گونه هيچ و شد مي عملي و اجرا همزمان و ديگر دروس بطن در راهكارها و روشها كه گفت بايد اما

 آموزان دانش اولياي با نيز اي جلسه اقدامات، اين كنار در. كرد نمي ايجاد درسي واحدهاي تدريس در

 و اهداف پيشبرد در آموزان دانش اولياي. شدم جويا نيز را آنها نظر ها روش و راهكارها زمينه در و گذاشتم

 همكاري اعالم توان، حد در اندكو آگاهي سبب به اما داشتند سزايي به نقش راهكارها رسيدن نتيجه به

 مطالعات ، لومع رياضي، مثل دروس اهداف گرفتن درنظر با كه رسيدم نتيجه اين به نهايت در. كردند

 با همچنين.نمايم اجرا را برگزيده راهكارهاي همزمان، طور به و ماهه4 برنامه يك در... و هنر ، اجتماعي

 در ام كرده تالش بيروني هاي انگيزش از استفاده در ناگزيري ضمن دروني، هاي انگيزش اهميت به توجه

 تقويت آموزان دانش در را پذيري مسئوليت و دتعه ، نفس به اعتماد و نفس عزت...  و ها نمايش و ها قصه

 اكتشاف به تمايل و جوگري و جست كنجكاوي، تقويت ، فعاليتها ساير و ها قصه و ها نمايش ضمن در. نمايم

  . ام داشته قرار نظر مد آموزان دانش در را
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  آنها بر نظارت و ها حل راه اجراي)ث

 نخست. دانم مي ضروري اينجا در را نكته چند ذكر البته،. كردم تدوين ماهه 4 برنامه يك نخست، وحله در

 دوم شدند؛ مي اجرا ديگر دروس ضمن در بايد نيز و داشتند قرار يكديگر عرض در روشها و راهكارها اينكه،

 امتياز، كارت دادن مانند – مختلف انحاي به تشويق اصل از ها روش و راهكارها همه اجراي فرايند در اينكه

 صف سر در هفته دو يا و هفته هر در ها بهترين معرفي صف، سر و كالس در جايزه دادن لفظي، هاي تشويق

 و اهداف از را آموزان دانش آغاز، همان از اينكه سوم نكته و بردم بهره مدرسه مدير و اوليا همكاري با و - ...و

 اينك و.كنيم تالش و همكاري اهداف، به رسيدن براي تا كردم مصمم را وآنها ساختم آگاه ها برنامه كيفيت

  :شود مي ذكر فعاليتها و راهكارها از اي خالصه

 تايپ A4هاي برگه در مطالعه و علم اهميت و جايگاه و موفقيت و تالش زمينه در كوتاه و زيبا جمالتي - 1

 نصب هسيا تخته كنار در و كند آميزي رنگ تا دادم مي آموزي دانش به را آنها از يكي هفته هر و كردم مي

  .كردم مي

 قبل از كه ترتيب اين به. دادم اختصاص اوليا سازي آگاه و آموزش به را اوليا با ديدار جلسات از يكي - 2

 و پژوهش و مطالعه اهميت زمينه در نكاتي بيان از پس جلسه روز در و نمودم مطرح آنها براي را موضوع

 بيان بر عالوه. شدم جويا نيز را آنها نظرات ، انآموز دانش پيشرفت و يادگيري مساله در آن واقعي جايگاه

 مطالعه و پژوهش زمينه در بزرگ شخصيتهاي به آن، براي الزم شرايط و مطالعه و پژوهش مفهوم و تعريف

 در فعلي شرايط در مطالعه و پژوهش اهميت به بردن پي براي همچنين،. كردم اشاراتي نيز كشورمان در

 در بنده. كنند درك را مساله ضرورت و اهميت تا كردم تالش گو و گفت و ثبح با و كردم اشاره كشورمان

 و مالي توان حد در ها برنامه كه گيرم مي كار به را خود تالش تمام دادم اطمينان آنها به جلسه اين

 در مكرد درخواست و كردم بيان اوليا براي نيز را آن انواع و تشويق تاثير و ارزش. باشد ها خانواده تحصيالت

. سازند هموار شهر عمومي كتابخانه در فرزندانشان عضويت براي را راه و باشند داشته همت زمينه اين
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 جريان در گروهي صورت به تا شود برگزار خصوص اين در اي جلسه بار يك هرماه شد براين قرار همچنين

  .گيرند قرار كار

 مي آنها از. دادم مي توضيح آموزان دانش براي ار ساده پژوهش و مطالعه روشهاي انشا زنگ در و همزمان - 3

 در توانستند مي آموزان دانش. بپرسند زمينه اين در را خود سواالت فراغت، اوقات و زنگهاي در خواستم

 را خود مشكل و بگيرند تماس بنده با تحقيق و پژوهش زمينه در مشكالتي با شدن مواجه هنگام به ، منزل

 و برگه يك در را مباحث از اي خالصه درس، كالس در موضوع هر توضيح از پس همچنين،. نمايند مطرح

 مي مطرح مباحث اين در كه موضوعاتي. كنند رجوع آن به منزل در تا دادم مي آموزان دانش به شده تايپ

 اي كتابخانه تحقيق روش آن، روشهاي و انواع و مشاهده آن، شرايط و روشها و مصاحبه: از بودند عبارت شد

 روشها با آشنايي ما هدف و بودند ابتدايي ششم پايه آموزان دانش سطح در و ساده روشها، اين.اينترنتي يا و

 ديگر منابع از يا و بودم داده انجام خود كه را هايي نمونه كار، اجراي فرايند در. بود مهارتها اين ساده اصول و

  .شوند آشنا هارتهام اين با عملي صورت به تا كردم مي ارائه بودم كرده اخذ

 فعاليت اين. بود نويسي خالصه شد، انجام ديگر فعايتهاي با همزمان و ابتدا همان از كه ديگر مهم راهكار - 4

 كردند مي انتخاب آموزان دانش را منبع اوقات گاهي. شود واقع سودمند بسيار توانست مي بعدي مراحل در

 پيش از را نويسي خالصه هاي روش البته. كردند مي ويسين خالصه و خوانده را كتاب بنده، تاييد از پس و

 از پس نمونه، براي. بود ديگر دروس تكميل در واقع در فعاليتها اين. دادم مي توضيح آموزان دانش براي

 مي تهيه زمينه اين در كتابي اجتماعي، مطالعات در... و »سياه طالي« ،»گيري تصميم« درس تدريس

 از توانستند مي كتاب جاي به. دادند مي ارائه ، درس همان زنگ در و كرده خالصه مطالعه، از پس و كردند

  .نمايند استفاده معلم تاييد از پس البته نيز اينترنتي و ساده هاي مقاله

 آماده آموزان دانش تعداد به را ادبي متن يا و داستان يك متن. بود مطلب درك فعاليتها از ديگر يكي - 5

 به بايد فارسي، زنگ در آن دقيق مطالعه از پس آموزان دانش. كردم مي مطرح پرسش چند پايان، در و كرده
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 آن از و شد مي آموزان دانش تمركز و استدالل و تفكر تقويت باعث مساله اين. دادند مي جواب ها پرسش

  .كردند مي استقبال

 روش شد گفته اين از پيش انكهچن. بود پرسشنامه و مصاحبه روش با تحقيق يك انجام فعاليتها از ديگر - 6

 دانش و شد ارائه تحقيق براي موضوع چند. شد مي داده توضيح آموزان دانش براي همزمان مذكور هاي

 اين كردند انتخاب آموزان دانش تحقيقيكه موضوع. كنند انتخاب را آنها از يكي كه رسيدند توافق به آموزان

 طول در فعاليت اين. تكاليف وانجام مطالعه شدن كم در ويدئويي و اي رايانه هاي بازي از استفاده تاثير: بود

 مي داده جواب تحقيق حين در بايد كه سواالتي و اهداف آموزان، دانش كمك با ابتدا. شد مي دنبال ماه يك

 آنها كار جريان در بنده.كردند پژوهش به شروع نفره5 هاي گروه در آموزان دانش سپس و شد طراحي شد

 مي گزارش را نتيجه مرحله هر انجام از پس ها گروه. دادم مي انجام را الزم هاي راهنمايي و مداشت قرار

 فعايت، اين. كردم مي هدايت ديگر مرحله به را آنها الزم هاي راهنمايي و توضيحات با نيز بنده و كردند

 در آموزان دانش تا گشت موجب شد، پژوهش و تحقيق روش با آموزان دانش آشنايي موجب اينكه بر عالوه

 از. كنند صرف ها بازي اين انجام به را اندكي زمان و كنند نظر تجديد ويدئويي و اي رايانه هاي بازي انجام

  .  كنند مشورت و دقت نيز ها بازي انتخاب در ديگر طرفي

  برآن نظارت و ارزشيابي: سوم مرحله

  مطلوب وضعيت و ايجادشده تغييرات توضيح و شرح)الف

. كردم استفاده آموزان خوددانش و آموزان دانش اولياي مدرسه، مدير همكاران، نظر از بخش اين در

 دانش و اوليا ، مدرسه مدير همكاران،. دادم قرار مشاهده و بررسي مورد را آموزان دانش آثار و رفتار همچنين

 اي مالحظه قابل تغييرات ن،آموزا دانش در. كردند مي اقرار آموزان دانش در شده ايجاد تغييرات به آموزان

 از. دادند مي انجام اصول رعايت و باال انگيزه با را فعاليتها آموزان دانش. بود شده ايجاد رواني و روحي نظر از
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 كتاب خريد به ديگر طرفي از و كردند مي استقبال بود تحقيق و مطالعه و پژوهش نيازمند كه فعايتهايي

  . دادند مي زيادي اهميت

  2شواهد)ب

. دهند مي انجام را مطالعه و كتابخواني فعاليتهاي بااليي انگيزه با آموزان دانش كه داد مي نشان مشاهدات

 مند عالقه فعاليتها انجام و مطالعه به فرزندانشان كه كردند مي خوشحالي و رضايت ابراز آموزان دانش اولياي

 نيز و برخوردارند بيشتري تمركز از پيش لسا به نسبت فرزندانشان كه كردند مي اقرار همچنين. اند شده

 با برخورد و گفتن سخن در آموزان دانش. كنند مي ويدئويي و اي رايانه هاي بازي صرف را اندكي زمان

 مي انجام مختلف دروس براي آموزان دانش كه فعاليتهايي. داشتند توجهي قابل حساسيت و دقت مسايل،

 سخن آن مورد در و فهميدند مي نوشتند مي كه را آنچه آموزان انشد. بودند منظم و اصول رعايت با دادند

 را گروهي هاي فعاليت و نقد قواعد و داشتند فعال شركت كالسي مباحث و آثار بررسي و نقد در. گفتند مي

 و عالقه پشتكار، توجه، تمركز،. داشتند خود در بيشتري كفايت احساس آموزان، دانش. كردند مي رعايت

  .بود يافته افزايش هاآن هشياري

  )نهايي گزارش ارائه( پيشنهادات و گيري نتيجه

 به و بارها  ، نيز اسالمي روايات و آيات در. است آشكار و روشن همگان، بر تحقيق و پژوهش جايگاه و اهميت

 و تحول كه دهد مي نشان تاريخ. است شده اشاره تحقيق و تفكر مطالعه، اهميت و ارزش به مختلف انحاي

 بوده پژوهش و تحقيق اهل ، دانشمند ، فاضل افراد مرهون ديني و عملي مختلف هاي زمينه در يشرفتيپ

 با دانش و علم كه اكنون و. اند كرده ايثار و بذل دانش و علم راه اين در را خود گرانبهاي زندگي كه است

 يافته بيشتري ضرورت العه،مط و پژوهش اهل افراد به نياز است تحول و پيشرفت در اي العاده فوق سرعت

 براي. است ابتدايي دوره ، پژوهش و مطالعه مهارتهاي آموزش براي دوره بهترين ، ديگر طرفي از.  است

 دانش در را مطالعه و تحقيق روحيه ابتدايي، مقطع همان از بايد آينده انديشمندان و دانشمندان تربيت
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 آشنايي به توان مي آنها جمله از كه است اقداماتي و شرايط نيازمند مهم اين. ساخت ور شعله آموزان

 با عزيز معلمان همدلي و همكاري تدريس، نوين هاي روش با و مطالعه و پژوهش هاي روش با معلمان

 و مناسب كتابهاي و كتابخانه تهيه و ايجاد آموزان، دانش اولياي آموزش و سازي آگاه مدرسه، در يكديگر

 آن به دادن اهميت و كتابخواني مسابقات برگزاري مدرسه، در مطالعه براي اسبمن و الزم فضاي كردن فراهم

 اي ساده تحقيق اين در. كرد اشاره... و مختلف انحاي به مطالعه و پژوهش انجام براي آموزان دانش تشويق ،

 بنده. شدم مطالعه و تحقيق مساله به آموزان دانش العاده فوق استعداد و اشتياق متوجه دادم انجام كه

 اين در آنها ناتواني بر دليل كنند مي كوتاهي مطالعه، و تحقيق انجام در آموزان دانش اگر شدم، متوجه

 مي آموزان دانش اينكه از. است مساله اين به والدين و معلمان ندادن اهميت آن علت بلكه نيست، زمينه

 لذت دهند انجام زيبايي به را خود كاليفت و فعاليتها مطالعه، و تحقيق اصول و ها روش رعايت با توانستند

 تغيير نيز آنها رفتار و گفتار درنتيجه و آنها بينش و ديدگاه. بودند خرسند روند اين از نيز آنها و بردم مي

 با پيرامون مسايل به و كردند مي انديشه و تفكر ، گفتن سخن در آموزان دانش. بود كرده اي مالحظه قابل

 در و درسي كتابهاي در كه مسايلي مورد در داشتند دوست. نگريستند مي زبينانهتي و موشكافانه نگاهي

 نيز ديگران براي را خود هاي يافته و بپردازند مطالعه و تحقيق به كردند مي برخورد آنها با تدريس ضمن

 هاي درس ، آموزان دانش اين از دارم، و ام داشته كه مطالعاتي ي همه با كنم مي اعتراف بنده. نمايند بيان

 زمينه در بيشتري انگيزه و مطالعه با آينده سالهاي در اهللا، شاء ان ديدم واجب خود بر و آموختم اي تازه

 نيز خود بايد البته و بردارم قدم پژوهشگر و متفّكر آموزان دانش پرورش و تحقيق و مطالعه روشهاي آموزش

  : چراكه باشم مطالعه و تحقيق اهل معلم، يك عنوان به

  بخش؟ هستي بود كه تواند كي                    بخش هستي، از نايافته ذات
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