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 چرا پرندگان مهاجرت می کنند؟

 آب چگونه تصفیه می شود؟

 چه کسی واکسن را اختراع کرد؟

 چرا نان کپک می زند؟

 کولرها چگونه کار می کنند؟

 مطمئنم سؤال های زیادی مانند این ها در ذهن داری! هرچه به محیط اطراف 
خود بیشتر دقت کنی، سؤال هایت هم بیشتر و بیشتر می شود!

 یک پژوهش علمی زمانی آغاز می شود که به دنبال راهی برای رسیدن به پاسخ 
سؤال هایت باشی.

 با روش های مختلفی می توانی اطالعات را جمع آوری و آن ها را بررسی کنی. 
هنگامی که مراحل یک پژوهش علمی را طی کردی، به یک پژوهشگر تبدیل 

می شوی!

 در این کتاب از سیر تا پیاز این مراحل را یاد می گیری 
و با مهارت های یک پژوهشگر موفق آشنا می شوی.

 تمرین های کتاب را قدم به قدم انجام بده
تا بتوانی خودت پژوهش کنی.
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کمی فکرکن ببین تو چه سؤالی در ذهن داری که بخواهی درباره اش پژوهش کنی!

چرا بعضی روزها
ماه هم در آسمان

هست؟!

سیما، وسط یک روز، ناگهان توی آسمان 
پدیدۀ عجیبی دید. ماه آن باال، توی 

آسمان بود. با خودش گفت:  مگر ممکن 
است ماه و خورشید با هم توی آسمان 

باشند؟
روز بعد او به کتابخانۀ مدرسه رفت. دنبال 
کتاب هایی گشت که حدس می زد پاسِخ 

سؤالش را در آن ها پیدا می کند. با این 
کار، سیما، یک پژوهش کوچک انجام داد.

پژوهش ها گاهی خیلی ساده و گاهی 
کمی پیچیده اند. از اسم پژوهش 

نترس!

پژوهش چیست؟
پژوهش یعنی یک جست و جوی هدف  دار؛ هر پژوهش 
ممکن است به دنبال یک یا چندتا از این هدف ها باشد:

 فهمیدن یک مسئله
 پاسخ دادن به یک سؤال
 کشف کردن یک واقعیت

 توصیف یا پیش  بینی یک پدیده  

فصل 1
مقدمات پژوهش
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با پژوهش می توانی:
 پاسِخ پرسش هایت را پیدا کنی؛

 برای مشکالت راه حل هایی مناسب بیابی؛
 دربارۀ موضوع های دلخواهت، دانش و اّطالعات به دست آوری.

همچنین با پژوهش می توانی تجربه های زیادی در زمینه های گوناگون کسب 
کنی، با افراد متخصص و آگاه آشنا شوی و از آن ها چیزهای زیادی یادبگیری.

فایده های پژوهش
سفارش حکیم فردوسی

همی جاِن من در نکوهش کنی          چرا دل نه اندر پژوهش کنی؟

شاهنامه فردوسی
اندرز رستم به اسفندیار
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پژوهش  کمک می کند جهان را بهتر بشناسی و
زندگی بهتری داشته باشی.

عالوه بر این ها

پژوهش ممکن  است چیزهای دیگری را هم برایت به ارمغان بیاورد :

 آشنایی با برنامه ریزی و کار کردن با برنامه
 مهارت استفاده از ابزارها

 آشنایی با نرم  افزارهای گوناگون
 آشنایی با روش کار گروهی و تقسیم کارها

 مهارت خوب صحبت کردن در جمع
 افزایش اعتماد به نفس و آمادگی برای پژوهش های بیشتر

 تقویت روحیۀ کنجکاوی و پژوهشگری
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ویژگی های
وهشگر موفق پژ

یک پژوهشگر، حتماً در همۀ زمینه ها دانش و آگاهی ندارد. او می کوشد، با 
روش   های مختلف، مانند پرسیدن، مطالعه یا آزمایش، دربارۀ چیزهایی که نمی داند، 

آگاهی هایی به دست  آورد.

یک پژوهشگر موّفق، روش  پژوهش علمی را می   شناسد و طبق این روش کار 
می کند.

اّما پژوهشگر موفق، از این ویژگی های عمومی هم برخوردار 
است:

 پشتکار و اراده دارد
از شکست   ها و سختی   ها دلسرد نمی   شود و بدون خستگی 

   هدفش را دنبال می کند.

 کنجکاو است
نسبت به اتّفاق   های اطراف خود حساس است و جلوی هر 

پدیده، یک عالمت سؤال می گذارد!

 دقیق و نکته   سنج است
همۀ جزییات را با دقت مشاهده و بررسی می   کند و از آن ها 

در جای خود بهره می برد.   
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