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 دوم

با درخت دانش، گام به گام
 .پيشرفت خود را ارزيابي كنيد

ميزان تسلط خود را با :گام اول
 .رنگ مشخص كنيد

  خوبخيلي : آبي
  خوب: سبز
  .مسلط نيستم: زرد
اگر گام اولتان زرد  :هاي بعدي گام

هاي بعدي مطالعه و  بود، در نوبت
تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

روش مطالعه در 
 جغرافيا

  

  سؤاالت كليدي

  مكان وقوع پديده: كجا

  ماهيت پديده: چه چيز

آبي                 سبز               زرد 

 

  مراحل پژوهش جغرافيايي

سبز               زرد           آبي     

  علت وقوع پديده: چرا

  زمان وقوع پديده: چه موقع

  طرح سؤال و بيان مسئله

  تدوين فرضيه

  پردازش اطالعات

  ي پيشنهادها گيري و ارائه نتيجه
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 روش مطالعه جغرافيا  
گيرد و با هاي علوم مختلف بهره مي جغرافيا از يافته. دانيم كه هدف جغرافيا راهنمايي انسان و كمك به او در زندگي است مي

ي آن گسترش دانش و شناخت كه نتيجه. پردازد ها مي ي حاكم بر روابط پديدهبه كشف اصول و قوانين كل يديد تركيب
  .هاي مورد مطالعه است ويژگي

  

  
ها با هاي روي زمين و ارتباط آن ها پيرامون مكان علمي است كه با انتخاب يك روش علمي به طرح يك سلسله پرسش جغرافيا

  .پردازد مي ،كنند مردمي كه در آن زندگي مي
توجهي به تثبيت خاك در هاي غربي و جنوبي كشورمان به علت تداوم خشكسالي و بي هاي اخير بسياري از استان الدر س* 

  .مواجه هستندهاي گردوغبار  فصل تابستان با آلودگي هوا و طوفان
اي از عديده توجهي انسان به محيط زيست خود مشكالت بي. ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هواستعلت اين آلودگي وجود * 

  . جمله آلودگي هوا را سبب شده است
از ها و رويه دام، تخريب مراتع و جنگل كني، چراي بي آب زيرزميني، بوته هاي سفرهرويه از  توان از برداشت بي مي طور مثال به* 

  .نام برد كه فرساش خاك را به همراه داشته استرا ها  هها و واح ها، باتالق بين رفتن درياچه
  الت كليدي در جغرافيااؤس

  .شود سؤال اساسي شروع مي 6هاي جغرافيايي معموالً با طرح  پرسش
  .شود با توجه به متن باال سؤاالت زير مطرح و پاسخ داده مي

  )هاي غربي و جنوب كشورمان استان. (گيرد ي مورد بررسي قرار مي مكان وقوع پديدهكجا؟  - 1
  )وجود ريزگردها. (شود ماهيت پديده بررسي مي چه چيز؟ - 2
  )هاي اخير تداوم خشكسالي در سال. (گيرد د بررسي قرار ميري مو علت وقوع پديده چرا؟ - 3
  )فصل گرم سال. (گيرد د بررسي قرار ميري مو زمان وقوع پديده چه موقع؟ - 4
  )اكتوجهي به تثبيت خ بي. (شود هاي انسان در رابطه با وقوع پديده بررسي مي فعاليت چه كساني؟ - 5
 )برداري نادرست از محيط بهره. (شود بررسي سير تكوين و تحول پديده مطالعه مي طور؟ هچ - 6

  مطالعه در جغرافيا ي شيوه
كند ميانسان همواره سعي . گيرد بردن به مسائل ناشناخته صورت مي تحقيق و پژوهش براي آگاهي و شناخت مجهوالت و پي* 
  .باشد او در زندگي مياز عوامل پيشرفت  حقايق را كشف كند و همين امر يكيتا 

  
ترين راه و نمايد، تا مناسب هاي مختلف را جستجو و تجربه مي انسان همواره براي رسيدن به هدف و حل مشكالت خود راه* 

تر را تر و بيش ، كه اطالعات مناسببه كار گيري راه و روش خاص: ق عبارت است ازيبنابراين روش تحق. را انتخاب كند  روش
  .آن را مشخص نمايد باي موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط  درباره

:كند مراحل زير را طي مي ،رو است روبه ها براي رسيدن به پاسخ مسائلي كه با آنجغرافيدان  :مراحل يك پژوهش جغرافيايي  
 ال و بيان مسئلهؤطرح س لگام او

  
 تدوين فرضيه گام دوم

  
 جمع آوري اطالعات گام سوم

  
 پردازش اطالعات گام چهارم

  
 پيشنهادهاينتيجه گيري و ارائه گام پنجم

  

  

  روش مطالعه در جغرافيا
 )درس دوم(

  : ها كليد واژه
  طور كجا، چه چيز، چرا، به موقع، چه كساني، چه: غرافياييسؤاالت ج

طرح سؤال و بيان مسئله، تدوين فرضيه، : مراحل پژوهش جغرافيايي
 ي پيشنهادها گيري و ارائه آوري اطالعات، پردازش اطالعات، نتيجه جمع
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 طرح سؤال :گام اول
  

ي آثار ديگران، نيازهاي ي شخصي، مطالعه عواملي مانند كنجكاوي، عالقه و تجربه. شود مي هايي مطرح پرسش يا پرسش ابتدا
  .شود كه پرسش اوليه در ذهن به وجود آيد فردي و اجتماعي سبب مي

و محقق متوجه شود كه ناشناخته و مجهول او چيست و چهشده تحقيق مشخص مورد  ي يان مسئله بايد مسئلهدر ب :هنكت
  .ايد معلوم كندچيزي را ب

  .پژوهشگر در بيان مسئله بايد توجه داشته باشد كه مسئله واضح و روشن، محدود و مشخص، مهم و جديد باشد* 
  .الي نوشته و از عبارات خبري يا جمالت كلي و نامعلوم جلوگيري شودؤبهتر است صورت مسئله به شكل س* 
  .كند ميق را طراحي و تنظيم يشود كه جهت تحق يبه مراحل مختلف تحقيق گفته م اهداف و اهميت پژوهش* 
او با اين كار نسبت به موضوع مورد. تر آثار و نتايج پژوهشگران ديگر را مطالعه كند پژوهشگر الزم است براي كسب اطالعات بيش* 

  .بررسي قرار گرفته استشود موضوع مورد تحقيق جديد است يا قبالً مورد  و متوجه ميكند  تري پيدا مي پژوهش خود اطالعات بيش
  تدوين فرضيه :گام دوم

  . فرضيه، پاسخ پيشنهادي و احتمالي به پرسش تحقيق است* 
بنابراين پژوهشگر ؛دهد ها جهت مي هاي مطرح شده به فعاليت زيرا فرضيه ؛سازي يكي از مراحل حساس پژوهش است فرضيه* 

  . كند هايش مطرح مي تهها و ياف ه به داشتهپژوهش با توجهاي خود را در مورد موضوع  بيني حدس و پيش
  .با توجه به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهش متفاوت است كند، ميهايي كه پژوهشگر ارائه  فرضيه* 

  آوري اطالعات جمع :گام سوم
  .كه ممكن است از طريق مختلف انجام شود هاست آوري داده جمعق يترين كار تحق پس از تدوين فرضيه عمده

  :ند ازا عبارت هاي گردآوري اطالعات روش
  اي روش كتابخانه -1
  روش ميداني - 2

ها تمام اطالعات مورد در برخي از آن. گيرد هاي علمي مورد استفاده قرار مي اين روش در تمامي پژوهش :اي روش كتابخانه
  .شود م ميجا انجا آيد و يا فقط بخشي از پژوهش در آن به دست مياي  نياز از روش كتابخانه

اي از افزارهاي رايانه اي و نرم هاي هوايي و تصاوير ماهواره ها، مطبوعات، عكس ها، آمارنامه، مقاله اي، نقشه در روش كتابخانه
  . شوند منابع گردآوري اطالعات محسوب مي

آورد در نتيجه او ناگزيراي اطالعات مورد نياز خود را به دست  تواند از طريق روش كتابخانه گاهي محقق نمي :روش ميداني
آوري اطالعات از جمع. صورت مستقيم اطالعات مورد نياز خود را گردآوري كند هاي مختلف بازديد كند و به شود از محيط مي

  .اي الويت دارد طريق ميداني به روش كتابخانه
  مشاهده  - 3مصاحبه  -2پرسش نامه   - 1 :روش ميداني شامل

.ها پاسخ دهد تواند به صورت حضوري، غيرحضوري به آن كتبي تشكيل شده كه پاسخ دهنده مياز مقداري پرسش  :نامه پرسش
  .شود هاي مربوط به پژوهش به شكل مستقيم يا غيرمستقيم مطرح مي گاهي پرسش

  .آيد دان با پاسخگو به دست مي روشي است كه اطالعات مورد نياز تحقيق از طريق ارتباط مستقيم بين جغرافي :مصاحبه
.شود اي نيز مطالب مرتبطي يافت نمي منابع كتابخانهاز طريق نامه يا انجام مصاحبه وجود ندارد و  گاهي امكان استفاده از پرسش :مشاهده

  .كند هاي مختلف ثبت مي هاي خود را به شكل مستقيم يافته ي دان با مراجعه به مكان مورد مطالعه و مشاهده در چنين وضعيتي جغرافي
  پردازش اطالعات :گام چهارم
  . شود ها يعني حذف اطالعات غيرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با موضوع تحقيق آغاز مي ها كار پردازش داده آوري داده بعد از جمع

  
  .انجام مي شود دستي و ماشينيها به صورت  كار پردازش داده* 
هاي پردازش و ترين روش ترين و اساسي ها يكي از ساده بندي داده كنند طبقه استفاده مي علم آماردر پردازش اطالعات از * 

  .كند باشد كه كار استنتاج و استدالل را براي ما ساده مي تحليل اطالعات مي
  پيشنهادها ي گيري و ارائه نتيجه :گام پنجم
يا احتمال زيادر حتم داليل علمي و منطقي بايد بتواند به طو ي آخر پژوهشگر با تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه ي در مرحله

  .ييد كنديا تأ و فرضيه را رد
  . االت جديدي را به وجود آوردؤشود و گاه ممكن است س پيشنهادهاي جديد منجر مي ي ييد شود به ارائهأاگر فرضيه ت* 
  .مجدد آن جلوگيري شده است طرحاثبات و از را رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پژوهشگر نيست بلكه موضوعي * 
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 نمره »سؤاالت«      رديف

21 را با كلمات مناسب پركنيد  جاهاي خالي: 
 .نوشته شود.................. بهتر است صورت مساله به شكل ) الف

  .گيرد مورد استفاده قرار مي.................. هاي علمي براي گردآوري اطالعات، روش  در تمامي پژوهش) ب
5/0 

22  75/0 ركن اساسي جغرافيا سروكار دارد؟كدام ال كجا با ؤس 

23 1 )با مثال(ال چه چيز، بر چه موضوعي داللت دارد؟ؤس 

24 1 .در جغرافيا را بنويسيد»چطور«و»چرا«ال ؤتفاوت س 

25 5/1 .كند؟ در يك سطر بنويسيد ح ميالي را در جغرافيا مطرؤتوجهي به تثبيت خاك چه سدر رابطه با آلودگي هوا بي 

26 1 ال چه موقع در جغرافيا چيست؟ؤعلت طرح س 

27 1 ها، آگاهي و شناخت پيدا كند؟كند نسبت به ناشناختهميانسان تالش  چرا 

28 خود را  ي بايد مسئلهاي كه در ذهنش پديد آمده است، لهأپژوهشگر براي دستيابي به شناخت و آگاهي از مس
 ونه بيان كند؟چگ

5/0 

29 2 كند؟ ال و بيان مسئله چيست؟ و چه كمكي به پژوهشگر ميؤمورد توجه در طرح س ي نكته 

30  1 .پژوهش جغرافيايي را نام ببريد و دليل اهميت آن را بيان كنيدگام دوم 

31 75/0 هاي ارائه شده توسط پژوهشگر به چه عواملي بستگي دارد؟ فرضيه 

32 5/1 .اي را نام ببريدرد ا ز منابع گردآوري اطالعات كتابخانهچهار مو 

3375/0 دهد؟ طريق كدام مورد بررسي قرار ميپژوهشگر تغييرات جمعيتي يك شهر و رشد فيزيكي شهر را از 

341 .روش ميداني گردآوري اطالعات را توضيح دهيد 

3575/0 .ابزارهاي گردآوري ميداني را نام ببريد 

36 5/1 .از مراحل پژوهش جغرافيايي را توضيح دهيدگام چهارم 

37عبارات غلط را مشخص و اصالح كنيد. 

  .دهند ميروش ميداني مورد تجزيه و تحليل قرار  را با درصد تغييرات جمعيت و درصد شاغالن در يك دهه) الف
  . ي كار در شهر و جذب جمعيت در آن، رابطه مستقيم وجود داردبين تقاضاي نيرو) ب
 .در طرح سوال بايد عبارات به صورت خبري و كلي مطرح شود) ج

1 

381  .ترين فعاليت پژوهش در اين مرحله را بيان كنيدشود؟ مهمم مرحله از پژوهش، آخرين گام ناميده ميكدا  

39 75/0  ي خود را رد نموده يا تأييد نمايد؟تواند فرضيهگونه ميدر آخرين مرحله از پژوهش، پژوهشگر چ  

40 75/0  چرا در صورت رد فرضيه، پژوهشگر نبايد دلسرد شود و پژوهش خود را بيهوده بپندارد؟  

  20 جمع كل

 تشريحيسؤاالت 
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ـ  (  :با ركن اساسي جغرافيا يعني  ال كجا،ؤس .21    )سؤال كليدي در جغرافياكتاب درسي 

  .ها سروكار دارد مكان وقوع پديده   .پيوندند مكان به وقوع مي ها در چرا پديده 
  .ها سروكار دارد علت وقوع پديده   .ها سروكار دارد چگونگي وقوع پديده 

ـ  (  در رابطه با آلودگي هوا كدام گزينه بر ماهيت پديده يا مسئله داللت دارد؟ .22    )سؤال كليدي در جغرافياكتاب درسي 
  ردهاي بيش از حد مجاز در هوا چه چيز، وجود ريزگ 
   هاي اخير چه چيز، تدوام خشكسالي در سال 

   توجهي به تثبيت خاك چه چيز، بي 
   ها، واحدها ها، باتالق چه چيز، از بين رفتن درياچه 

سؤال كليدي در جغرافيا(  باشد؟ تر مي كدام گزينه در رابطه با علت آلودگي هوا صحيح .23 ـ      )كتاب درسي 
   هاي اخير تداوم خشكسالي در سال     هي به تثبيت خاك بي توج 
  ها، قطع درختان، از بين رفتن مرتع از بين رفتن درياچه    وجود ريزگردهاي بيش از حد مجاز 

ـ  (شوند؟ هاي غربي و جنوب كشورمان با ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا مواجه مي در چه فصلي استان .24    )جغرافيا سؤال كليدي دركتاب درسي 
  فصل زمستان به علت سرماي بيش از حد هوا     فصل بهار به علت رطوبت زياد  
  فصل پاييز به علت رطوبت ناچيز در هوا   فصل تابستان به علت گرماي هوا 

ـ  (  كند؟ ي پديده آلودگي هوا را مطرح مي وجود آورنده هاي به ال زمينهؤكدام س .25    )سؤال كليدي در جغرافياكتاب درسي 
   چه چيز، ماهيت پديده      كجا، مكان وقوع پديده   
  چطور، سير تكوين و تحول پديده       چه موقع، زمان وقوع پديده 

ـ  (  ها آگاهي و شناخت پيدا كند؟ د تا انسان تالش كند نسبت به ناشناختوش ميچه عاملي سبب  .26 مطالعه در جغرافيا شيوهكتاب درسي     )ي 
  رباره جهان و زندگي و مسائل گوناگونحس كنجكاوي انسان د 
  احساس نياز انسان براي برقراري ارتباط با محيط 
  برداري ها براي بهره شناسايي منابع و ظرفيت 
  استفاده عاقالنه از محيط براي تامين نيازها 

مطالعه در جغرافيا شيوهـ  كتاب درسي (  هاي زير است؟ در جغرافيا كدام يك از گزينه پژوهش جغرافيايياولين و آخرين گام  .27    )ي 
   پيشنهادها ي گيري و ارائه نتيجهـ  ال و بيان مسئلهطرح سؤ   پردازش اطالعات ـ  تدوين زمينه 
  آوري اطالعات جمعـ  هال و بيان مسئلؤطرح س    پردازش اطالعات ـ آوري اطالعات جمع 

ـ  كتاب درس(  پژوهشگر بايد مسئله خود را به چه صورت بيان كند؟ .28 مسئلهي  بيان  و  سؤال     )طرح 
   خبري و كلي     الي و روشن سؤ 
  واضح و روشن      الي و كوتاهسؤ 

ـ  (  بهتر است صورت مسئله به چه شكلي مطرح شود؟ .29 مسئلهكتاب درسي  بيان  و  سؤال     )طرح 
  . الي نوشته و از عبارات خبري يا جمالت كلي و نامعلوم جلوگيري شودؤس 
   .عبارات جمالت كلي و نامعلوم جلوگيري شود خبري نوشته و از 
   .الي نوشته و از عبارات خبري يا جمالت كلي و نامعلوم جلوگيري شودؤس 
  .خبري نوشته شود و از عبارات جزئي و معلوم استفاده شود 

ـ  (  هاي زير است؟ ال و بيان مسئله كدام يك از گزينهؤتوجه در طرح س قابل ي نكته .30 سكتاب درسي  مسئلهطرح  بيان  و     )ؤال 
  . الزم براي پژوهش را داشته باشد هپژوهشگر بايد دانش و تجرب 
   .پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مورد بررسي قرار دهد 
   .پژوهشگر بايد منابع مورد نياز خود را دراختيار داشته باشد 
  .شته باشدمندي و حس كنجكاوي نسبت به مسئله را دا پژوهشگر بايد زمينه عالقه 
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تر از  كند و مهم تري پيدا مي مسئله و نتايج پژوهش ديگران نسبت به موضوع اطالعات بيش ي سابقه و پيشينه ي پژوهشگر با مطالعه .31

ـ  (  .......................برد  همه پي مي مسئلهكتاب درسي  بيان  و  سؤال     )طرح 

  . استشده نالي كه برايش پيش آمده جديد است و قبال مطرح ؤس 

   .الي كه برايش پيش آمده مهم است و قبال مطرح شده استسؤ 

   .الي كه برايش پيش آمده مورد مطالعه پژوهشگران زيادي بوده استؤس 

  .الي كه برايش پيش آمده اهميت چنداني ندارد و قبال پاسخ داده شده استؤس 

ـ  كتاب در(  باشد؟ كدام گزينه در ارتباط با تدوين فرضيه صحيح مي .32 فرضيهسي     )تدوين 

  . دهد ارائه مي را هاي كاملي پژوهشگر با توجه به مسئله خود پاسخ 

   .كند پژوهشگر براي پاسخگويي به مسئله اطالعات مورد نياز را گردآوري مي 

   .دهد پژوهش است و نقش راهنما را دارد و به فعاليت جهت مي حساس يكي از مسائل 

  .دهد بندي كرده و به مسئله خود پاسخ قطعي مي العات را طبقهدر اين مرحله پژوهشگر اط 

ـ  (  دهد به چه عواملي بستگي دارد؟ هايي كه پژوهشگر ارائه مي فرضيه .33 فرضيهكتاب درسي     )تدوين 

   ميزان سوابق پژوهشي، خالقيت و تجربيات     تجربه، ابتكارات  ميزان دانش، 

  ميزان دانش، تجربيات، سوابق پژوهشي    ميزان تجربيات، ابتكارات، سوابق پژوهشي 

ـ  (گيرد؟ هاي علمي مورد استفاده قرار مي آيد و كدام روش در تمام پژوهش آوري اطالعات از چند روش به دست مي جمع .34 اطالعات جمعكتاب درسي     )آوري 

   پرسشنامهـ  اي، پرسشنامه كتابخانه     ميداني ـ  ميداني، مشاهده 

  ميدانيـ  ميداني، مصاحبه    اي كتابخانهـ  انياي، ميد كتابخانه 

ـ  (  دهد؟ را نشان مي پژوهش جغرافياييگام دوم و چهارم  ترتيب هبهاي زير  كدام يك از گزينه .35 اطالعات جمعكتاب درسي     )آوري 

   پردازش اطالعاتـ  تدوين فرضيه   ها  پردازش دادهـ  طرح سوال و بيان مسئله  

  پيشنهادها ي گيري و ارائه نتيجهـ  آوري اطالعات جمع    وري اطالعاتآ جمعـ  تدوين فرضيه 

آوري اطالعات  نامه از منابع و ابزار كدام روش جمع رايانه و پرسشـ  اي تصاوير ماهوارهـ مصاحبه ـ  آماري ي سالنامه ترتيب به .36

ـ  (  باشد؟ مي اطالعات جمعكتاب درسي     )آوري 

   ميدانيـ  اي كتابخانهـ  ميدانيـ  ميدانيـ  اي كتابخانه   ميداني ـ  اي كتابخانهـ  اي نهكتابخاـ  ميدانيـ  اي كتابخانه 

  ميدانيـ  ميدانيـ  اي كتابخانهـ  اي كتابخانهـ  ميداني    ميدانيـ  ميدانيـ  اي كتابخانهـ  ميدانيـ  اي نه كتابخا 

ـ  (  :پردازش اطالعات يعني .37 اطالعاتكتاب درسي     )پردازش 

   حفظ اطالعات مرتبط با موضوع و حذف اطالعات غيرضروري   بندي اطالعات  آوري و طبقه جمع 

  انتخاب روش مناسب در گردآوري اطالعات    گيري تجزيه و تحليل اطالعات براي نتيجه 

ـ  (  يابد؟ پژوهش را مي ي در گام پنجم پژوهشگر چگونه پاسخ مسئله .38 ارائه نتيجهكتاب درسي  و  پيشنها گيري     )دهاي 

   آوري شده با مقايسه اطالعات جمع   بندي اطالعات  با استخراج و طبقه 

  با تجزيه و تحليل اطالعات    ها با تلفيق اطالعات و تحليل آن 

ـ  (  ييد كند؟أهاي خود را رد يا ت تواند فرضيه پژوهشگر بر چه اساس مي .39 ارائه نتيجهكتاب درسي  و  پيشنهادها گيري     )ي 

   با توجه به دانش و تجربيات خود      آوري اطالعات  عاز طريق جم 

  آثار و نتايج پژوهشگران ي با مطالعه      با ارائه داليل علمي و منطقي 

ـ  (  كدام گزينه در ارتباط با گام پنجم صحيح است؟ .40 ارائه نتيجهكتاب درسي  و  پيشنهادها گيري     )ي 

  . زيرا نتوانسته داليل منطقي ارائه دهد ؛رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پژوهشگر است 

  .دهند اند پاسخ مي ال مواجه شدهؤكساني كه با اين سبه زيرا  ؛رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پژوهشگر نيست 

  .كند را بيان نميزيرا موضوع جديدي  ؛رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پژوهشگر است 

 .است  زيرا پژوهشگر تالش خود را انجام داده ؛نيستژوهشگر رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پ 



  

75  

هم
ع د

جام
ان 

 اير
اي

رافي
جغ

 
  
  
  
  

  
 

 اي كتابخانه) سؤالي                    ب) الف .21

 --------------------------------------- 

ها سرو  ال كجا با ركن اساسي جغرافيا يعني مكان وقوع پديدهؤس .22

 .كار دارد

 --------------------------------------- 

ل چه چه چيز بر ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد؛ مثا سؤال  .23

 اتفاقي رخ داده است؟

 --------------------------------------- 

طور به بررسي  هپردازد در حالي كه چ چرا، به علت وقوع پديده مي  .24

 .پردازد مي همسير تكوين و تحول پديد

 --------------------------------------- 

محيط  چه كسي يا چه كساني در واقع انسان و روابط او را باسؤال   .25

 دهند؟ مورد بررسي و توجه قرار مي

 --------------------------------------- 

چه . پردازد با طرح چه موقع جغرافيا به روند زماني موضوعات مي  .26

 .گيرد زماني اين پديده شدت مي

 --------------------------------------- 

 .اگون آنحس كنجكاوي انسان درباره جهان و زندگي و مسائل گون  .27

 --------------------------------------- 

  .مسئله خود را بايد واضح و روشن بيان كند  .28

 --------------------------------------- 

نكته مورد توجه اين است كه پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را  .29

مطالعه سابقه و پيشينه مساله و نتايج . مورد بررسي قرار دهد

او با اين كار نسبت به . ورد نياز پژوهشگر استپژوهش ديگران م

برد  تر از همه، پي مي كند و مهم تري پيدا مي موضوع، اطالعات بيش

 .ي كه برايش پيش آمده قبال پاسخ داده شده است يا خيرسؤال

 --------------------------------------- 

فرضيه سازي يكي از مراحل حساس . است هگام دوم تدوين فرضي .30

ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و  باشد زيرا فرضيه ژوهش ميپ

  .هايي جهت مي دهد كه قرار است انجام شود به فعاليت

هاي پژوهشگر به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي  فرضيه .31

 .در دسترس او بستگي دارد

 --------------------------------------- 

عكس ـ  اي تصاوير ماهواره ـ آماري ي سالنامهـ  رايانهـ  نقشه  .32

 )چهار مورد(هوايي 

 --------------------------------------- 

پژوهشگر با مراجعه به سالنامه آماري تغييرات جمعيتي يك شهر  .33

اي رشد فيزيكي شهر  هاي هوايي و تصاوير ماهواره و با كمك عكس

 .كند را بررسي مي

 --------------------------------- ------ 

آوري اطالعات ناگزير است به محيط بيرون برود دپژوهشگر براي گر  .34

و با مراجعه به افراد يا محيط و برقراري ارتباط مستقيم با مكان 

  .مورد مطالعه به گردآوري اطالعات بپردازند

 --------------------------------------- 

دآوري نامه، مصاحبه و مشاهده از جمله ابزارهاي گر پرشس  .35

  .اطالعات ميداني است

 --------------------------------------- 

گام چهارم پردازش اطالعات، پس از جمع آوري، استخراج و طبقه  .36

بندي اطالعات مرحله پردازش يعني حذف اطالعات غيرضروري و 

  .حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش است

 --------------------------------------- 

 .گيرد غلط از روش آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي) الف  .37

  .بايد از عبارات خبري و كلي جلوگيري شود سؤال غلط در طرح )ج

 --------------------------------------- 

گيري پژوهشگر با تجزيه و تحليل اطالعات پاسخ  گام پنجم نتيجه  .38

  .يابد مسئله پژوهش را مي

 ------------------------- -------------- 

پژوهشگر با ارائه داليل علمي و منطقي به تاييد يا رد فرضيه يا  .39

 .پردازد هاي خود مي فرضيه

 --------------------------------------- 

اند پاسخ  مواجه شده سؤال زيرا اين پژوهش به كساني كه با اين   .40

  .كند ي آن جلوگيري مي بارهودهد و از طرح د مي

 پاسخ سؤاالت تشريحي
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21.  

ها در چه مكاني  ها سروكار دارد اين كه پديده با مكان وقوع پديده

  .پيوندند به وقوع مي

22.   
وجود . با ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد ؟چه چيزي

  ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا 

23.   
  .باشد هاي اخير علت آلودگي هوا مي تداوم خشكسالي در سال

24.   
هاي غربي و جنوب كشورمان به علت  در فصل تابستان استان

  .گرمي هوا با ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا مواجه هستند

25.  

 .پردازد طور به بررسي سير تكوين و تحول پديده مي هچ

26.  

حس كنجكاوي انسان درباره جهان و زندگي و مسائل گوناگون آن 

ها، آگاهي  سبب شده است كه انسان تالش كند نسبت به ناشناخته

  .شناخت پيدا كند و

27.   
گيري و  ال و بيان مسئله و آخرين گام نتيجهؤاولين گام طرح س

  .باشد ارائه پيشنهادها مي

28.   
  .پژوهشگر بايد مسئله را واضح و روشن بيان كند

29.   
بهتر است صورت مسئله به شكل سوالي نوشته و از عبارات خبري 

  .و جمالت كلي و نامعلوم جلوگيري شود

30.   
در گام اول اين است كه پژوهشگر بايد پژوهش  نكته مورد توجه

ديگران را مورد بررسي قرار دهد تا با اين كار نسبت به موضوع 

  .تري پيدا كند اطالعات بيش

31.   
پژوهشگر با مطالعه سابقه و پيشينه مسئله و نتايج پژوهش ديگران 

برد  تراز همه پي مي كند و مهم تري پيدا مي و موضوع اطالعات بيش

  .ه برايش پيش آمده جديد است و قبال مطرح نشده استسوالي ك

32.  

فرضيه يكي از مراحل حساس پژوهش است و نقش راهنما را دارد و 

  .  دهد ها جهت مي به فعاليت

33.   
هاي پژوهشگر به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي  فرضيه

 .او بستگي دارد

34.   
شود و  اي و ميداني انجام مي جمع آوري اطالعات به دو روش كتابخانه

هاي علمي مورد استفاده قرار  اي در تمامي پژوهش روش كتابخانه

 .گيرد مي

35.   
تدوين فرضيه دومين گام و پردازش اطالعات گام چهارم شيوه 

  .باشد مطالعات جغرافيا مي

36.   
وش گردآوري اطالعات به رايانه ر  اي، سالنامه آماري، تصاوير ماهواره

اطالعات از  پرسشنامه روش گردآوري اي و مصاحبه، صورت كتابخانه

  . باشد طريق روش ميداني مي

37.   
پردازش اطالعات يعني حفظ اطالعات مرتبط با موضوع و حفظ 

  .اطالعات غيرضروري است

38.  

  .يابد پژوهشگر با تجزيه و تحليل اطالعات پاسخ پژوهش را مي

39.   
هاي مطرح  رائه داليل علمي و منطقي فرضيه يا فرضيهپژوهشگر با ا

  .كند شده را رد يا تاييد مي

40.   
رد فرضيه به معناي شكست پژوهش و پژوهشگر نيست زيرا اين 

دهد و  پژوهش به كساني كه با اين سوال مواجه شده اند پاسخ مي

  .كند دوباره آن جلوگيري مي طرحاز 

 سؤاالت تستيسخ پا پاسخ آزمون جامع تستي


