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مراحل تحقیق و پژوهش »مانند پژوهشگران«

تعیین اهداف انتخاب موضوع

متخّصصان دانش آموزان والدین

اینترنتفیلم های آموزشی منابع چاپی استفاده از حواس

پرسش  شفاهی )مصاحبه( مشاهده و بررسی مدارکپرسش نامه

ارائه گزارش و 
نتایج

جمع آوری 
اطالعات

بررسی نتایج و 
تهیّه جدول

طرح سؤال به 
صورت دقیق

مرتّب کردن اّطالعات 
و یادداشت برداری

طراحی پرسش 
و فرضیه سازی
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دانش آموز عزیز شما در این درس با یادگیری مراحل تحقیق و پژوهش و مراحل جمع آوری اّطالعات 
برای یک تحقیق )روش علمی( می توانید:

y .مراحل پژوهش را به خوبی بیان کنید

y .مانند یک پژوهشگر رفتار کنید

y .سؤاالت خود را به طور دقیق مطرح کنید و درباره ی آن پس از تعیین اهداف، اّطالعات جمع آوری کنید

y .منبع اّطالعاتی مناسبی انتخاب کرده و با استفاده از ابزار و روش های مناسب به جمع آوری اّطالعات بپردازید

y .با توّجه به سؤاالت خود پرسش نامه مناسب تهیّه و تنظیم کنید

y .نتایج به دست آمده را به خوبی ارائه دهید

در سال های گذشته یاد گرفتیم که برای مشاهده ی دقیق و علمی می توان از حواس پنجگانه )بویایی، بینایی، 
شنوایی، چشایی و المسه( استفاده کرد و کلیه ی مشاهدات خود را یادداشت کرده و درباره ی آن به دوستان 
خود گزارش ارائه دهیم. پارسا به همراه دانش آموزان کالس سوم برای گردش علمی به یک باغ درختان میوه 

رفتند. معّلم از آن ها خواست برای بیان دقیق مشاهدات خود آن چه را مشاهده می کنند یادداشت کنند.
به نظر شما پارسا و دوستانش در باغ چه چیزهایی را مشاهده کردند؟

* هنگام گردش در باغ، معّلم تّوجه دانش آموزان را به شگفتی های 
آفرینش جلب کرد تا به عظمت خدای مهربان پی ببرند.

در زنگ علوم معَلم با چندین فرفره با اندازه، شکل، رنگ و جنس های مختلف وارد کالس شد و 
از دانش آموزان پرسید: »به نظر شما کدام یک از این فرفره ها با سرعت بیش تری می چرخد؟«

دانش آموزان با دقّت به فرفره ها نگاه کردند و حدس های خود را بیان نمودند.
معّلم دوباره پرسید: »به نظر شما چه عواملی در تند چرخیدن یک فرفره مؤثّر است؟«
پارسا که درس جلسه پیش را به خوبی به خاطر داشت گفت: »آیا ما می توانیم مانند یک 
پژوهشگر رفتار کنیم و مراحل تحقیق را اجرا کرده و پس از جمع آوری اّطالعات با استفاده از 
ابزار و روش های مناسب، نتایج به دست آمده را در جلسه بعد برای دوستانمان ارائه دهیم؟«
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مراحل تحقیق و پژوهش )روش علمی(

مرحله ی اّول: طرح سؤال به طور دقیق
یک پژوهشگر ابتدا و در اّولین قدم موضوع و سؤال خود را به طور دقیق مطرح می کند. او دقّت می کند موضوعی 
که انتخاب کرده واضح و روشن باشد در ضمن خیلی کّلی هم نباشد. او در این مرحله اهداف خود را نیز تعیین می کند 

و با طراحی پرسش های علمی زیاد و پاسخ احتمالی به آن ها فرضیه سازی نیز می کند.
 موضوع: دلیل کپک زدن نان

پرسش: آیا نان در هر شرایطی کپک می زند؟
پاسخ احتمالی)فرضیه(: احتماالً در شرایط مرطوب و در جای خیس نان سریع تر کپک می زند.

مرحله ی دوم: جمع آوری اّطالعات با ابزار و روش های مناسب
برای جمع آوری اّطالعات راه های مختلفی وجود دارد که البتّه به موضوع، روش تحقیق و امکانات ما وابسته است. 
برای جمع آوری اّطالعات باید منبعی را انتخاب کنیم که با استفاده از آن به اّطالعاتی که نیاز داریم به راحتی دسترسی 

پیدا کنیم.

انواع روش های جمع آوری اّطالعات:
y  مشاهده و بررسی مدارک: که خود شامل استفاده از حواس گوناگون )بویایی، بینایی، چشایی و ... (، منابع چاپی

)مقاله، کتاب، کتاب راهنما، مجّله و ...(، فیلم های آموزشی، تلویزیون، اینترنت و ... می باشد. در استفاده از منابع چاپی، 
اّطالعات را می توان با فیش برداری و یادداشت برداری به طور دقیق جمع آوری کرد.

y  پرسش شفاهی )مصاحبه(: در این روش می توان از افراد متخّصص، اولیا، بزرگ ترها و حتّی دانش آموزان کمک
گرفت و با طرح سؤال به صورت شفاهی، پاسخ های مناسبی را به دست آورد.

چنان چه موضوع ما میان وعده سالم و تغذیه مناسب باشد، بهترین روش جمع آوری اّطالعات مصاحبه با یک 
متخّصص تغذیه یا مربّی بهداشت و یا حتّی پزشک می باشد.

y  پرسش نامه: در این روش با تهیّه ی فرم پرسش  نامه می توان اّطالعات مورد نیاز را
در مّدت زمان کوتاه و خیلی سریع و در بین تعداد زیادی از افراد، به دست آورد. 
برای تهیّه ی فرم پرسش نامه باید دقّت کرد که پس از یک مقّدمه کوتاه و تعیین هدف، 

پرسش های کوتاه و واضحی را عنوان کرد. نباید تعداد سؤاالت خیلی زیاد باشد.

 یک نمونه پرسش نامه

هم کالسی های عزیزم؛
من می خواهم میزان مصرف روزانه میوه و سبزیجات را در بین دانش آموزان مدرسه مورد بررسی قرار دهم. از این 

که با دقّت به سؤاالت زیر پاسخ می دهید از شما سپاسگزارم.
1- روزانه چند عدد میوه مصرف می کنید؟

 0 )4   3 )3   2 )2   1 )1
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2- فکر می کنید تا چه حدودی میزان مصرف میوه باعث سالمتی دستگاه گوارش می شود؟

 4( تأثیری ندارد   3( متوسط   2( زیاد   1( کم

3- در چه زمان هایی از شبانه روز بیش تر میوه مصرف می کنید؟

 4( شب ها   3( بعد از ظهر   2( قبل از ظهر   1( صبح زود

مرحله ی سوم: مرّتب کردن اّطالعات و یادداشت برداری )ثبت اّطالعات(
ما برای بیان دقیق نتایج اّطالعاتی که جمع آوری کرده ایم باید تمام اّطالعات 

به دست آمده را با دقّت یادداشت و ثبت کنیم.

مرحله ی چهارم: بررسی نتایج و تهّیه ی جدول
 برای مرتّب کردن اّطالعات جمع آوری شده و نظم دادن به آن ها می توان 
از جدول استفاده کرد. با این کار مدرک و سندی برای پژوهش خود خواهیم 
باید  می رسد.  آن ها  بررسی  به  نوبت  اّطالعات  جمع آوری  از  بعد  داشت. 
اّطالعات به دست آمده را دسته بندی کرد و سپس آن ها را بررسی نمود تا به 
نتیجه ی مورد نظر رسید. گاهی اوقات می توان نتایج به دست آمده را روی 

یک نمودار نشان داد.

مرحله پنجم: ارائه گزارش و نتایج
آخرین مرحله کار یک پژوهشگر ارائه گزارش و بیان نتایـج به دست آمـده می باشد که بـا روش های مخـتلفی 

صورت مـی پذیرد.

y ) ... ،ارائه گزارش به صورت کتبی )مقاله، پایان نامه

y ارائه گزارش به صورت شفاهی

y . ... ارائه گزارش به صورت جدول، نمودار، بروشور و
پارسا امروز در کالس درس نتایج به دست آمده از تحقیق خود در رابطه با میان وعده سالم و تغذیه مناسب را 

ارائه داد. قسمتی از ارائه ی گزارش آن در زیر نوشته شده است:
»دانش آموزان می توانند انرژی الزم برای یادگیری بهتر را از طریق خوردن میان وعده های سالم و مناسب در زنگ های 
تفریح تأمین کنند. میوه های فصل، میوه های خشک، لقمه های سالم )نان و پنیر- نان و گردو و خرما- نان و پنیر و گردو 
و...(، خشکبار )پسته، فندق، بادام، بادام زمینی، گردو و ...( و نوشیدنی های سالم، از میان وعده های غذایی به حساب می آیند«.

یک میان وعده مناسب باید:
2- به راحتی قابل حمل باشد. 1- سالم باشد. 

3- مصرف آن راحت و در زمان کوتاه زنگ تفریح امکان پذیر باشد.
5- مورد سلیقه و عالقه کودک باشد. 4- انرژی مورد نیاز بدن را تأمین کند. 
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1- اّولین کار بعد از طرح سؤال در یک تحقیق، ..................... می باشد.

2- صحیح و غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشّخص کنید.

غلط صحیح  1( پاسخ های احتمالی به پرسش های علمی، فرضیه نام دارد. 

غلط صحیح  2( یکی از روش های جمع آوری اّطالعات تهّیه ی جدول می باشد. 

3- گزینه ی درست را انتخاب کنید:

الف( جمع آوری اّطالعات از طریق گفت و گو با کارشناسان و متخّصصان چه نامیده می شود؟

 4( مشاهده   3( پرسش نامه   2( مصاحبه   1( فرضیه

ب( پژوهشگر برای این که مدرک یا سندی برای پژوهش خود داشته باشد نیاز به ..................... دارد.

 2( مشاهده   1( یادداشت برداری و تهّیه ی جدول

 4( جمع آوری اّطالعات    3( طرح پرسش و سؤال

4- هر عبارت را به عبارت مربوط به خودش وصل کنید.

فرضیه سازیجمع آوری اّطالعات به صورت کتبی

ارائه نظریه و نتایجپارسا گفت: فکر می کنم شکر در آب گرم بهتر حل شود.

پرسش نامهآخرین مرحله پژوهش

5- برای پرسش )آیا مصرف میوه باعث سالمتی دستگاه گوارش می شود؟( یک فرضیه بنویسید.
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6- پارسا موضوع زیر را برای پژوهش انتخاب کرده است:

»تأثیر مصرف مواّد غذایی گوناگون بر رشد بدن«  

به نظر شما برای جمع آوری اّطالعات در این زمینه، از چه کسانی می تواند کمک بگیرد؟
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1- در مورد موضوع زیر مراحل تحقیق را به ترتیب انجام دهید و نتایج به دست آمده را گزارش دهید.

»دانش آموزان کالس سوم در زنگ های تفریح بیش تر از چه خوراکی هایی استفاده می کنند؟«

1( جمع آوری اّطالعات و روش های آن:

2( ثبت اّطالعات و یادداشت برداری:

3( بررسی نتایج و ارائه ی گزارش:

2- برای پرسش های زیر، فرضیه بنویسید.

الف( چرا در فصل زمستان لباس های تیره می پوشیم؟

ب( اضافه وزن انسان به چه عواملی وابسته است؟

3- پارسا موضوع زیر را برای پژوهش انتخاب کرد.

»انواع خوراکی های مورد استفاده در زنگ های تفریج توسط دانش آموزان دبستان 

اکسیردانش پارس.«

او اّطالعات به دست آمده را در جدول زیر یادداشت کرده؛ آیا می توانید اّطالعات 

این جدول را روی نموار نشان دهید؟

شیرچیپس و پفکمیوه های فصلکیک و آبمیوهانواع لقمه هانوع خوراکی

402530020تعداد دانش آموزان
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4- با توّجه به موضوع زیر یک پرسش نامه تهیّه کنید.

»میزان عالقه مندی دانش آموزان دبستان اکسیر دانش به ورزش های مختلف«

5- گزینه ی درست را انتخاب کنید:

الف( منابع مکتوب و چاپی در پژوهش عبارتند از:

 2( متخّصصان، روزنامه، مقاله، والدین   1( فیش، نشریات مرتبط، کتاب، مقاله

4( اینترنت، تلویزیون، مقاله، فیش   3( پرسش نامه، دانش آموزان، کتاب راهنما

ب( یک پژوهشگر بعد از جمع آوری اّطالعات چه کاری باید انجام دهد؟

 .1( هدفی که از جمع آوری اّطالعات داشته را بنویسد

 .2( برای جمع آوری اّطالعات، منابع مناسبی انتخاب کند

 .3( تهّیه ی پرسش نامه ی مناسب

 .4( اّطالعات به دست آمده را مرتّب کرده و نتیجه ی آن را گزارش دهد

6- صحیح و غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشّخص کنید.

غلط صحیح  1( مرتّب کردن اّطالعات پس از ارائه گزارش می باشد.  

غلط صحیح  2( جمع آوری اّطالعات از طریق گفت و گو با کارشناسان را پرسش نامه می نامند. 

7- اگر بخواهیم فّعالیت های دانش آموزان را در زنگ تفریح با هم مقایسه کنیم، از روش .................. استفاده می کنیم.

8- الف( مشاهده علمی چیست؟

ب( مراحل کار یک پژوهشگر را به ترتیب نام ببرید.

.........................................................)2  .........................................................)1

.........................................................)4  .........................................................)3

.........................................................)6  .........................................................)5
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پرسش های چهار گزینه ای 

1- بهترین افراد برای پاسخ دادن به سؤال »خوراکی های مفید در زنگ تفریح، کدامند؟« چه کسانی هستند؟

 4( دانش آموزان   3( متخّصصان تغذیه   2( معلّمان   1( والدین

2- در جمع آوری اّطالعات در مورد »خوراکی های مضر برای کودکان، چیست؟« کدام روش مناسب تر است؟

34( گزینه 2 و   3( مصاحبه   2( پرسش نامه   1( مشاهده

3- در استفاده از منابع کتابی و چاپی، اّطالعات را چگونه جمع آوری کنیم؟

  2( با ضبط صدا    1(با فیش برداری

3 4( گزینه 1 و    3( با یادداشت برداری

4- پرسش »به چه خوراکی هایی در زنگ تفریح عالقه مند هستید؟« باید از چه کسانی پرسیده شود؟

 4( معلّمان   3( والدین   2( دانش آموزان 1( متخّصصان تغذیه  

5- اّولین مرحله کار یک پژوهشگر چیست؟

 4( مشاهده ی دقیق   3( یادداشت برداری   2( طرح پرسش   1( تهّیه ی گزارش

6- اگر ما بخواهیم اّطالعاتی درباره ی زندگی پرندگان به دست بیاوریم، بهتر است از چه کسانی سؤال بپرسیم؟

4( پزشکان   3( جانورشناسان   2( معلّمان   1( والدین

7- وقتی یک سؤال طرح، سپس پرسش نامه تنظیم و از اّطالعاتمان گزارش تهیّه کردیم، شبیه چه کسی عمل کرده ایم؟

 4( دانش آموز   3( پزشک   2( معلّم   1( پژوهشگر

8- فرضیه چیست؟

 2( انجام آزمایش    1( طرح سؤال

 4( هر سه مورد   3( پاسخ های احتمالی به پرسش های علمی

9- مشاهده ی علمی را تعریف کنید؟

 2( عکس برداری   1( استفاده از حواس پنجگانه 

 4( دیدن    3( انجام آزمایش
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10- جمع آوری اّطالعات از طریق گفت و گو با کارشناسان را چه می نامند؟

  2( مشاهده علمی    1( پرسش نامه

4( منابع اّطالعاتی    3( مصاحبه

11- چنانچه بخواهید نوع فعالیّت دانش آموزان را در زنگ تفریح بدانید، از چه روشی استفاده می کنید؟

 4( منابع اینترنتی   3( مصاحبه   2( مشاهده ی علمی   1( پرسش نامه

12- برای مرتّب کردن اطالعات جمع آوری شده، بهترین روش چیست؟

 4( تهّیه ی فیش   3( یادداشت برداری   2( تهّیه ی جدول   1( فرضیه سازی

13- آخرین مرحله کاری یک پژوهشگر چیست؟

 4( بررسی نتایج  3( مرتّب کردن اّطالعات   2( طرح پرسش   1( ارائه ی گزارش

14- کدام گزینه از منابع چاپی می باشد؟

 4( هر سه مورد   3( روزنامه ها   2( مجاّلت   1( کتاب ها

15- دومین قدم در تحقیق و پژوهش چه می باشد؟

 4( جمع آوری اّطالعات   3( طرح پرسش و سؤال   2( مشاهده   1( یادداشت برداری

16- اولین کار بعد از طرح سؤال چیست؟

 4( تهّیه ی جدول   3( جمع آوری اّطالعات   2( دادن گزارش   1( مرتّب کردن جدول

17- پژوهشگر برای این که مدرک یا سندی برای پژوهش خود داشته باشد نیاز به ....................... دارد.

 4( جمع آوری اّطالعات   3( طرح پرسش و سؤال   2( مشاهده   1( یادداشت برداری

18- این سوال را از چه کسانی می توانیم بپرسیم؟ »علّت ایجاد زخم معده چیست؟«

 4( دانش آموزان   3( پزشک متخّصص   2( مربّی بهداشت   1( مربّی ورزش

19- هنگام تحقیق وپژوهش بهتر است از چه کسانی سوال بپرسیم؟

 4( معلّمان   3( خویشاوندان   2( کارشناسان   1( والدین

20- یک محقق برای جمع آوری اّطالعات از چه روشی استفاده می کند؟

 4( همه موارد   3( پرسشنامه   2( مشاهده علمی و دقیق   1( مصاحبه

21- یک پرسش نامه خوب چه ویژگی هایی را دارا می باشد؟

 2( دارا بودن تعداد زیادی سؤال   1( سؤال های کوتاه و مشّخص

 4( سؤاالت چندگزینه ای نباشد   3( سؤال های پیچیده و دشوار 



خوراکیها

تاریخمصرفنقشمواّدنگهدارندهگروههایمواّدغذاییغذایسالم
مواّدغذایی

شرایطمناسب
نگهداریمواّدغذایی

نیازبدنبهغذاو
انرژی

گروهنانوغالت
)قندونشاسته(

گروهچربیها
)گیاهی-جانوری(

گروهگوشتولبنیات
)پروتئین(

گروهمیوهوسبزیها
)ویتامین(
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دانشآموزعزیز،شمادرپایانایندرسیادمیگیریدکهبرایانجامفّعالیتهایروزانهنیازبه
غذایسالموانرژیدارید،درپایانایندرسمیتوانید:

y.غذاییراشناساییواهّمیتهریکازآنهارابهخوبیبیانکنید گروههایموادّ

y.موادّغذاییگوناگونرادرگروههایمواّدغذاییطبقهبندیکنید

y.مواّدنگهدارندهوانواعافزودنیهارابشناسیدودلیلاستفادهازآنهارابیانکنید

y.باموادغذاییمفیدومضرآشناشدهوبیماریهاییکهمواّدغذاییمضرایجادمیکنندرابهخوبیبشناسید

y.شرایطمناسبنگهداریمواّدغذاییگوناگونرابیانکنید

دانشآموزعزیزدرسالهایگذشتهیادگرفتیمکهبرایرشدکردن
وسالمماندن،بایدازغذاهایمختلفیروزانهاستفادهکنیم.برایسالم
بایددرجایمناسبنگهداری ازآنها ماندنمواّدغذایی،هرکدام

شوند.همچنینبابرخیازغذاهایمفیدومضرنیزآشناشدیم.
پارسابههمراهدوستشپویاتصمیمگرفتندتمامخوراکیهاییرا
کهدرطییکروزمصرفمیکننددریکجدولبنویسندودرکالس

باهممقایسهکنند.
بهنظرشماچهتفاوتهاوچهشباهتهاییممکناستدرنوشتههایایندونفردیدهشود؟

تفاوتها شباهتها
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