
6 
 

 

 

 

 درس دوم

 جغرافیا را نام ببرید. در کلیدی سؤاالت-1

  کجا؟

  چیزی؟ چه

  چرا؟

 موقع؟ چه

  کسانی؟ چه 

 چطور؟

 کند؟ پیدا شناخت و آگاهی ها ناشناخته به نسبت انسان شدتا سبب چیزی چه-2

 انسان که است شده سبب آن گوناگون مسائل و زندگی و جهان  درباره انسان کنجکاوی حس

 کنجکاوی حس به پاسخ برای امروزه .کند پیدا شناخت و آگاهی ها، ناشناخته به نسبت کند تالش

 .دارد وجود مختلفی علمی های روش جهان، شناخت و

 درجغرافیا را به ترتیب نام ببرید. وپژوهش تحقیق مراحل-3

 مسئله بیان و سؤال طرح-1

 فرضیه تدوین-2

 اطالعات آوری جمع-3

 اطالعات پردازش-4

 پیشنهادها ارائه و گیری نتیجه-5
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 پژوهشگرچیست؟ توسط مسئله بیان و سوال طرح درمورد مهم نکات-4

 ابتدا است، آمده پدید ذهنش در که ای مسئله از آگاهی و شناخت به یابی دست برای پژوهشگر-1

 .کند بیان روشن و واضح صورت به را خود مسئله باید

 نامعلوم و کلی جمالت یا خبری عبارات از و نوشته، سؤالی، شکل به مسئله صورت است بهتر -2

  .شود جلوگیری

 دارد؟ اهمیتی چه پژوهش این انجام پرسد می خود از پژوهشگر مرحله، این در-3

 بررسی مورد را دیگران پژوهش باید پژوهشگر که است این مرحله این در توجه مورد نکته -4

 نیاز مورد دیگران، پژوهش نتایج و مسئله پیشینه و سابقه مطالعه دیگر، عبارت به دهد؛ قرار

 پی همه، از مهمتر و کند می پیدا بیشتری اطالعات موضوع، به نسبت کار این با او. است پژوهشگر

 .خیر یا است شده داده پاسخ قبال آمده پیش برایش که سؤالی برد می

 است؟ پژوهش حساس مراحل از یکی سازی فرضیه چرا-5

 است قرار که دهد می جهت فعالیتهایی به و دارد را راهنما نقش پژوهش، هر در ها فرضیه زیرا

 مسئله چارچوب در را اولیه خبرهای و پیشنهادها خود، مسئله به توجه با پژوهشگر .شود انجام

 .میکند ارائه خود پژوهش

 دارد؟ بستگی عوامی چه به  پژوهشگر های  ِفرضیه-6

 .دارد بستگی او دسترس در پژوهشی سوابق و تجربیات دانش، میزان به

 دان رانام ببرید. جغرافی اطالعاتی منابع ترین مهم-7

 ای کتابخانه روش

 میدانی روش

 روش کتابخانه ای چیست؟-8

 تالش تمام آنها از برخی در. گیرد می قرار استفاده مورد علمی، های پژوهش تمامی در روش این

 .شود می انجام آنجا در پژوهش از بخشی دیگر، برخی در و گیرد می صورت کتابخانه در پژوهشگر
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 روش میدانی چیست؟-9

 به مراجعه با و برود بیرون محیط به است ناگزیر اطالعات گردآوری برای روش این در پژوهشگر

 در. بپردازد اطالعات گردآوری به مطالعه مورد مکان با مستقیم ارتباط برقراری و محیط یا افراد

 .ببرد میدان به را خود اطالعاتی و سنجش ابزار باید او واقع،

 مهم ترین ابزراها و روش های روش میدانی را نام ببرید.-10

 .است میدانی اطالعات گردآوری ابزارهای جمله از مشاهده، و مصاحبه پرسشنامه،

 چیست؟ اطالعات پردازش-11

 اطالعات تحلیل و تجزیه و پژوهش با مرتبط حفظ اطالعات و غیرضروری اطالعات حذف یعنی

 .شود می آغاز

 شود؟ می انجام پژوهشگر توسط چگونه پیشنهادات وارائه گیری نتیجه-12

 ضمن او. یابد می را پژوهش مسئله پاسخ اطالعات، تحلیل و تجزیه با پژوهشگر آخر، مرحله در

 .پردازد می خود های فرضیه یا فرضیه رد یا تأیید به منطقی و علمی دالیل ارائه

 دلسردشود؟ نباید چرا شود ردّ  پژوهشگر یک فرضیه که صورتی در-13

 آن دوباره طرح از و دهد می پاسخ اند شده مواجه سؤال این با که کسانی به پژوهش این زیرا

 .کند می جلوگیری

 

 

 

 

 

 


