
 

 

 

 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

2مرکز فرهنگی هنری شماره   

چگونه می توانیم عضو نوجوان پسر مرکز را به 

بخش گردآوری اطالعات در فعالیت پژوهش عالقمند 
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پروین احمدی بنی    
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 عنوان:

چگونه می توانیم عضو نوجوان پسر مرکز را به بخش 

 گردآوری اطالعات در فعالیت پژوهش عالقمند کنیم.

 

 

 

 

 



 

:چکیده  

عالقمند نمودن اعضا نوجوان پسر به بخش گردآوری اطالعات  حاضر پژوهش هدف

 از بااستفاده( پژوهی اقدام)  توصیفی ازنوع حاضر پژوهش. فعالیت پژوهش است

 پسر اعضا نفرپنجاه وشش  آماری جامعه. باشد می ومصاحبه مشاهده ابزار

 مراجعه میانگین طور به که داد می تشکیل را اصفهاندو مرکزشماره نوجوان

 اعضای از نفر سه تعداد مطالعه  مورد نمونه.  است بوده نفر یازده آنها روزانه

 برنامه یک در و دادند تشکیل پژوهش گروه یک که را دو مرکزشماره نوجوان پسر

 نمودند. شرکت پژوهش -علمی فعالیت در جلسه یک هفته هر جلسهدوازده 

هی مستمر با نظارت و هدایت و تشویق و همرا که داد نشان پژوهش این نتایج

 گردآوری فعالیت پژوهش عالقمند نمود.می توان اعضا را به بخش 
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 پژوهش ، گردآوری اطالعات،نوجوانها: کلیدواژه

 این. سالی بزرگ آغاز و کودکی پایان میان است فرد اززندگی ای دوره نوجوانی

 این و شود می شناخته دهد می روی فرد در که فیزیولوژیک تغییرات با دوره

 سنی فاصله .است همراه فرد در رفتاری و عاطفی حاالت از بسیاری با تغییرات

لعه اعضا در این پژوهش منظور از نوجوان و گروه مورد مطاسال است . 18تا10از

 باشد.می  پایه های چهارم تا هفتم

 مسئله. یک حل برای علمی روش کاربرد از است عبارت: پژوهش

گردآوری اطالعات : یکی از مراحل پژوهش است که طی آن پژوهشگر با مشاهده، 

مطالعه و مصاحبه ،به جمع آوری اطالعات مرتبط با موضوع خود می پردازد تا با 

موضوع پژوهش خود کمک آنها بتواند به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری مناسب با 

 دست یابد.
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 مودند سپاسگزاریم.ن همکاری پژوهی اقدام این انجام در که مرکز
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 مقدمه:

 . است وپرورش تربیت فکری پرورش کانون اندرکاران دست های دغدغه از یکی 

 بستر کانون هنری فرهنگی فعالیتهای از گیری بهره منظور این به رسیدن برای

 به پرداختن که ست فعالیتها این از ییک  پژوهش. آورد می فراهم را ای گسترده

 .داشت خواهد پی در ثمری مثمر نتایج آن

فراهم نمودن شرایطی برای تحقیق، پاسخی به نیاز جوانان و نوجوانان برای 

مطالعه است. اگر امروز ذهن کودك و نوجوان، به تحقیق و پژوهش گره نخورد، 

اند، امید روئیدن و شکفتن  ها که به نخواندن عادت کرده فردا در انجماد و رکود ذهن

نوجوانان هایی فراهم آورد تا  فرصتتوان بست. باید در کنار مطالعات درسی،  نمی

ی درست تحقیق و  وری از کتاب و شیوه به کتابخانه بروند و از همان آغاز روش بهره

.پژوهش کردن را بیاموزند  

 می چگونه که است مسئله این مطالعه دنبال پژوهی اقدام این اساس همین بر

 ترغیببخش گردآوری اطالعات فعالیت پژوهش  به را پسر نوجوان اعضای توان

 نمود؟

 

 

  



 

 توصیف وضعیت موجود:

تاسیس شده ، در یک منطقه پرتراکم شهری 1346اصفهان از سال  2مرکز شماره 

نوسازی شده. امکانات سمعی  1387در سال  واقع شده است.ساختمان مرکز

نفر مسوول  1بصری منابع مطالعاتی و تجهیزات علمی دارد. کادر مرکز شامل 

دو  -نفرمربی ادبی 1ساعته و  60-نفر مربی هنری 1نفر مربی فرهنگی و  1مرکز،

می باشد که سابقه همه غیر از مربی ادبی، حدود یکسال می باشد.  -روز در هفته 

تحصیل می  -باگزینش های ویژه و سطح معدل باال -خاص غالب اعضا در مدارس

سب کنند.به این ترتیب والدین اهمیت زیادی برای فعالیت درسی قائلند و نگران ک

 موفقیت های تحصیلی آنان هستند.

:مسئله بیان  

بیشتر ترجیح می دهند که آزاد باشند و  ،اعضا وقتی به کانون مراجعه می کنند

اما در  ،مانند پژوهش ابتدا ابراز عالقه می کنند یبازی کنند . در رویارویی با فعالیت

حین کار وقتی باید به سراغ جمع آوری اطالعات بروند از انجام کار گریزانند و ادامه 

م دهند به موقع ی کار را رها می کنند. در ساعت مشخصی که قرار است کار را انجا

و معموال نسبت به انجام هر گونه کاری که با تفکر و مطالعه  دحاضر نمی شون

مرتبط باشد، همکاری نمی کنند. کتابهای معرفی شده از طرف مربیان را مطالعه 



 

می کنند  و با توجیه وقت نکردم، یادم رفت یا حوصله نداشتم کار خود را توجیه و 

.به جلسه بعد موکول می کنند  

 نمی دانیم آیا مشکل اصلی آنها آشنا نبودن با روش پژوهش است؟

 نمی دانیم آیا منابع مناسب گروه سنی آنها در اختیارشان نیست؟

نمی دانیم آیا یادداشت برداری و خالصه نویسی و درك مطلب را به خوبی یاد 

 نگرفته اند؟

مدرسه ای باعث بی نمی دانیم تنبلی و استفاده مکرر از اینترنت در تحقیقات 

 اهمیت جلوه دادن امر پژوهش شده است؟

معلمان باعث شده به  نکردن و بررسی والدین، های حمایتی نمی دانیم رفتار

اهمیت ندهند؟ اطالعات گردآوری  

نمی دانیم  تحمیلی بودن تحقیق و گردآوری اطالعات در مدرسه باعث بروز حس 

 بیزاری و خستگی از نوشتن شده است؟

شوق یادگیری در اعضا به اندازه کافی هست؟  آیا انیمنمی د  

عات جااب و مناسب النمی دانیم شیوه هدایت ما مربیان در امر گردآوری اط

 بوده؟



 

امتیاز یا تشویق بوده؟سبب دریافت نکردن اعضا به  نداشتن نمی دانیم عالقه  

از نوشتن و مطالعه شده؟ دلزدگینمی دانیم تجربه تلخ باعث بروز حس   

 نمی دانیم کارهای تکراری روزمره حس کنجکاوی و پرسشگری را تضعیف نموده؟

به موقع با عضوسبب  نکردن و همراهی ما مربیان نمی دانیم پیگیری نامناسب

 ناقص بودن کار می شود؟

 نمی دانیم آیا تمرین مناسب با کسب لات از امر تحقیق داشتهاند؟

استفاده از منابع مرتبط با موضوع را دارند؟نمی دانیم اعضا توانایی شناسایی و   

گردآوری اطالعات در کشف حقایق و شناخت مسائل ضرورتی ناگزیر است. از همین 

وهشگران رشته های علمی مختلف همواره برای یافتن ژرو فالسفه ، دانشمندان و پ

ی پاسخ سواالت خود به دنبال تحقیقاتی بوده اند که ازصحت و اطمینان بیشتری برا

رسیدن به حقیقت و تشخیص مسائل برخوردار باشند. مساله گردآوری اطالعات و 

تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت که محور اصلی آن انسان است، از اهمیت و 

حساسیت بیشتری  برخوردار است و از گار تمرین ها و فعالیتهای پیگیر تحقیقاتی، 

واند درباره مسائل جامعه ، با به جایی خواهد رسید که خود می توبه تدریج محقق 

ئن به پژوهش بپردازد و اگر امروز ذهن کودك و نوجوان به تحقیق و مخاطره ی مط

گرد آوری اطالعات در امر پژوهش گره نخورد، فردا در انجماد و رکود ذهن ها که به 



 

ن و شکفتن نمی توان بست و این موضوع دنخواندن عادت کرده اند؛ امید رویی

یت دارد که ما مربیان فرصت هایی فراهم آوریم تا اعضا از همان برای ما اهم

آغاز روش بهره وری از کتاب و شیوه ی درست تحقیق و پژوهش را بیاموزند تا ره 

تی را با لات ار و شکوفا با انسانهایی که هیچ لآورد این نسل فردایی باشد بارو

 مطالعه و تحقیق معاوضه نمی کنند.

 هدف کلی:

نمودن اعضا نوجوان پسر به گردآوری اطالعات در فعالیت پژوهشعالقمند   

 اهداف جزئی:

 اعضا با نحوه ی شناسایی منابع آشنا شوند.

 ابزارهای گردآوری اطالعات را بشناسند.

 منابع مناسب را در اختیار بچه ها قرار دهیم.

 شیوه های آسان نوشتن را یاد بگیرند.

 اعضا خالصه نویسی را یاد بگیرند.

 حس خوب دیدن را در اعضا پرورش دهیم.

 در استفاده از اینترنت به عنوان منبع مطالعاتی محدودیت قائل شویم.



 

 بارش فکری و حس پرسشگری و جستجوگری را تمرین و تقویت نماییم.

 خودمان به تحقیق و پژوهش و قول و قرارمان پایبند باشیم.

شته باشیم.نظم و همراهی و هدایت به موقع با اعضا گروه دا  

 از شیوه های مختلف تشویقی برای تقویت و پایداری انگیزه استفاده نماییم.

 شیوه مشاهده و مصاحبه و فیش نویسی  و رسم نمودار علمی را یاد بگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وهی:سواالت اقدام پژ  

آیا اعضا در انجام تکالیف تحقیقی درسی هم با مشکل در گردآوری اطالعات 

 مواجهند؟

 نظر والدین و معلم های  اعضا درباره عملکرد آنها در گردآوری اطالعات چیست؟

عالقه ندارند؟ به گردآوری اطالعاتچرا بچه ها  

 چگونه می توانیم این مشکل را حل کنیم؟

: مطالعهمورد  گروه  

نفر می یازده آنها  اصفهان که مراجعه ی روزانه دوکلیه ی اعضا پسر مرکز شماره 

که یک گروه  دونفر از اعضای پسر مرکز شماره  سه مورد مطالعه باشد. گروه

تحصیل می  هفتم در پایه های چهارم، پنجم و که پژوهشی را تشکیل داده اند

و سابقه عضویت هرکدام تقریبا یکسال است.کنند  

 پیشینه ی پژوهش:

 درنوجوانان تحقیق اطالعات گردآوری به عالقمندی ایجاد "عنوان تحت پژوهشی

 راه این در هایی گام عالقمند افراد برخی اما است؛ نشده انجام تاکنون "پسر

است: آمده زیر شرح به که اند برداشته  



 

 شده انجام(سنندج پرورش و آموزش 2 ناحیه) (1377شیوارحمانی) توسط تحقیقی

 هر اصلی دروس مانند را پژوهش و تحقیق کار اگر دهد؛ می نشان آن نتیجه که

 ما. آید می بوجود درس کالسهای در تحولی بدانیم، مهم را آن و بگیریم جدی پایه

 به را کردن پیدا فکری نظم و اندیشیدن چگونگی و مطالعه به تشویق کار این با

 مهم نوشتن خوب و تحقیق در استعداد و ذوق اگرچه.آموختیم آموزان دانش

 و اصول آموزش.  کردن پیدا منطقی تفکر اما. ندارد عمیقی بسیار تاثیر اما است

 بر باید تحقیق ارزیابی حتی.  است سزایی به اهمیت دارای پژوهش و تحقیق مراحل

گیرد. صورت پایرفتنی معیارهای و علمی اصول مبنای  

 پژوهش به عادت ایجاد و ترویج روش "عنوان با پژوهشی در( 1377)کبیر محسنی

 و آموزان دانش کردن عالقمند های حل راه خانواده و  دانشجویان نوجوانان در

 و مساجد ، مدارس ، محالت در ها کتابخانه گسترش و نمودن فعال را دانشجویان

 ایجاد برای را بصری سمعی وسایل از استفاده همچنین.  کرده عنوان دانشگاهها

 توان می پژوهش جریان با آموزش باهمسویی.  دانست موثر نوجوانان در عالقه

بود. امیدوار توسعه اهداف تحقق به .. 

 ارائه ، نمودن قدردانی داد؛ نشان  قم آموزان دانش روی بر (1379)مرادی پژوهش

 انجام به آموزان دانش تشویق باعث تواند می نفیس های پاداش تقدیر،دادن لوح

.شود پژوهش و تحقیق . 



 

 به جوانان و نوجوانان عالقمندی میزان بررسی عنوان با تحقیق در( 1379)محمدی

 و دارد وجود مثبت ی رابطه پژوهش میزان و تحصیالت بین که دریافت پژوهش

دارد مثبت تاثیر پژوهش به تشویق در که است عواملی از یکی تلویزیون همچنین . 

 به آموزان دانش کردن عالقمند چگونگی " عنوان با پژوهشی در( 1383) اباییب

 درس ساختن توام آمیز، موفقیت تجارب چون عواملی بررسی به"پژوهش و تحقیق

 پرداخته غیره و پژوهش در کافی مهارت داشتن خانواده،معلم، ، متنوع مطالب با

 است شده استفاده پرسشنامه مصاحبه مشاهده از اطالعات گردآوری برای و است

 نتایجی. است بوده نفر 50 آماری نمونه و نفر 300 پژوهش مورد جامعه و

 نوین روشهای با آشنایی آموزان دانش در پژوهشگری روحیه تقویت همچون

.است داشته دنبال به را آموزان دانش نمرات رفتن باال و پژوهش شوق و پژوهش  

. 

 ابزار گردآوری اطالعات :

 مصاحبه، مشاهده و یادداشت روزانه

 

 

 

 



 

(1گرد آوری اطالعات  شواهد )  

د.(ن)کلیه اسامی به کار رفته غیر واقعی می باش:مشاهدات  

طه  

نمی  ؛که باید انجام دهد را مسئولیت کاری با هم گروهی خود  کنار نمی آید و

. حاضر نمی شود در بازی های گروهی سعی می کند به گردن دیگری بیندازد  پایردو

های جالب  نشریه ای را با موضوع بازیافت27/05/1392در تاریخ سر گروه باشد.

کتابهایی را  رقابت دارد و محمدحسین. با بودر به خط کشی نضشروع کرده حتی حا

برای تحقیق وجمع آوری مطالب  از طرف مربی برای آنها معرفی  شد تا مطالب 

در نشریه اووظیفه ی   .برای نشریه استفاده نمایند مهم را جمع آوری نموده و

اگر مسولیتی به  بود. اما کار به نتیجه نرسید.کمک در طراحی وجمع آوری مطالب 

در امر پژوهش وتحقیق گااشته می شود  به خوبی کار را انجام نمی دهد عهده ی او

خاصی در  مهارتوخالق . عالقمند به نمایش منتظر است بقیه کار را ادامه دهند  و

 دارد.عالقه ای به ابداع طرح اولیه نقاشی ندارد. نقاشی رنگ آمیزی

ارسالن  

اما به سرعت وسرسری وبدون توجه به نکات اصلی  ،می کندرا شروع  گروهیکار 

را  مطالب دیواری وظیفه جمع آوری  کار را تمام شده فرض می کند .در نشریه



 

البته ،تقریبا همه را از اینترنت جمع آوری کرد  محدود واما کار خود را  .داشت

با توصیه  مربی شروع به خواندن   بود.پرینت گرفته وبه محتوای مطالب مسلط ن

از مجموع دایره المعارف های موجود در مرکز نیز  ودسته بندی مطالب نمود و

اما در حین کار به کندی وتنبلی  .توصیه مربی را با عالقه می پایرد .استفاده نمود

در زمینه ادبی توانمند است. اما عالقه ای وبه دور از نشاط به کار ادامه می دهد . 

کاردستی و کارهایی که باید با ظرافت انجام بدهد ندارد. بسیار عالقه دارد در  هب

یا وظیفه  باشد در راس وبازی های گروهی و نمایش خالق شرکت کند و سرگروه 

.را به عهده بگیردیارکشی   

محمدحسین  

همواره در پی کلکسیون کاغاوتا را جمع نموده  عالقه ی زیادی به کاغا وتا دارد و

یشنهاد مربی قرار پیک جلسه به  یافتن و آموختن تازه هایی در این مورد است.

کامل  این وظیفه را به خوبی و ،شد که به بچه ها یک کاغاوتا را آموزش دهد 

دائما شکایت از این دارد که ،اما هنگامی که در گروه قرار می گیرد  .انجام داد

ه کار انفرادی دارد وتجربه ی کار بیشتر گرایش ب ران او را اذیت می کنند وگدی

تحقیق  پژوهش  قبلی با موضوع تعادل گربه ها را به صورت انفرادی به  خوبی 

اما  .عالقمند به نقاشی و بسیار خالق است .انجام داده بود اما با گروه همرا ه نبود

 نقاشی های خود را رنگ آمیزی نمی کند.



 

کارها  تهای هیجانی و با نشاط هستند.عالقمند به فعالی مورد بررسی عضو  سه نفر

کارهایی را می پسندند به مطالعه ندارند. گرایش چندانی رها کرده و  را نیمه تمام

ظاهرا بی حوصله هستند و تقریبا در نوشتن فاقد  که در یک جلسه پایان یابند.

ند. کارهای مربوط به نوشتن را ناقص انجام می دهند.ا توانایی الزم  

 

مصاحبه  

مادرطه:  شونده مصاحبه  

 دقتش است؟ چگونه پیرامونش محیطبه  نسبت او ی ومشاهده سوال :  دقت

 معمولی است.

خواند.بستگی به  می وبیش خواند؟کم می؛برد می امانت به ازکانون کهرا کتابهایی

 کشش و جاذبه کتاب دارد.

دهد.ی م انجام موقع به بله دهد؟ می انجام موقع به را مدرسه تکالیف آیا  

 می انجام باشد داده او به معلم که تحقیقی دهد؟ انجام می را مدرسه تحقیقات

 اینترنت از یا برد می و نویسد می را تحقیق و پرسد می هم اطرافیان از و دهد

 گیرد. می را مطالب



 

 و گرفت اینترنت از را مطالب ولی بله ؟ نموده شرکت حیان بن جابر درطرح آیا

کردم. حمایتش هم خودم  

 تواند نمی راحت است؟ چگونه موضوع یک ازاو  برداری نکته و نوشتن وضعیت

 بنویسد.

ندارد. کتاب روخوانی با مشکلی خوب است، است؟ چگونه طه روخوانی یتعوض  

خواهد. می کمک همیشه است؟ او چگونه نویسی انشاء وضعیت  

 تکلیف درمدرسه من نظر به فرمایید.بنکته ای برای طرح باقی مانده  اگر در پایان 

.اه بچه نه هاست مامان ی جشنواره حیان جابربنی   جشنواره و دهند می کم  

مادرمحمدحسین:  شونده مصاحبه  

 تکالیفش و پیرامونش محیط به نسبت حسین محمد ی ومشاهده دقت:   والس

 کنم می فکر ،من کلمات نوشتن در خصوص به است پایین دقتش است؟ چگونه

.دهد نمی گوش هم خوبی به حتی .کند نمی درك خوبی به را کلمات معنی  

 درفعالیت که وقتی از خواند؟ می ؛برد می امانت به کانون از که را کتابهایی

 آخر تا را کتابها کند می سعی و شده کتابخوان بیشتر ،کردید تشویقش کتابخوانی

 که بداند اگر نه، سروقت دهد؟ می انجام موقع به را مدرسه تکالیف آیا.بخواند



 

 انجام برای روزها ی بقیه وگرنهد ده می انجام موقع به است، زیاد خیلی تکالیفش

وقت تلف می کند. تکالیف  

پیدا اینترنت از ؟انجام می دهد را مدرسه تحقیقات  

به این ترتیب  .بیاورید نویس دست را تحقیق گفته معلم جدیدا اما.  کند می

پرینت گرفته بنویسد. مجبور می شود یکبار از روی آنچه  

 سال گاشته اما نکرد شرکت امسال نموده؟ شرکت حیان بن جابر طرح در آیا

درصد کار را خودم انجام دادم گاهی  95تحقیق کرد. البته بیش از  دایناسور ی درباره

از او می خواستم بعضی مطالب را بخواند و آنچه را دوست دارد برای نوشتن جدا 

 کند.

 است مواجه مشکل با است؟ چگونه موضوع یک از برداری نکته و نوشتن وضعیت

 از که بود گفته معلم .برد نمی لات نوشتن از کال. جدید کلمات نوشتن ویژه به

شاید  کردند اعتراض والدین اما دبنویسن و کنند ادپی سوال چند شان درسی مطالب

و کار برای بچه ها سخت شود به این ترتیب  وددر امتحان تنوع سوالها زیاد ش

تعطیل شد. هم نوشتن سوال برنامه  

.است شده بهتر کمیاخیرا  اما بود ضعیف است؟ چگونهاو روخوانی یتعضو  



 

 شبیه ی دفاتر امسال .نویسد نمی خوب است؟ چگونه او نویسی انشاء وضعیت

.کنم می کمکش خودم ها موقع بیشتر اما هست بنویسم  

 یک حیان بن جابر ی جشنواره یا نکته ای باقی مانده بفرمایید. به نظر من پیشنهاد

که بی فایده است . بهتر است  است مدارس معلمان و اولیا بین منفی رقابت

کار بهتری در نظر گرفته شود. از وس  

 

ارسالن بزرگتر خواهر:  شونده مصاحبه  

 به دقتش است؟ چگونه پیرامونش محیطبه  نسبتارسالن  ی مشاهده و دقت

 را عملی کارهای جویی است.ماجرا دنبال بیشتر و است خوب اطرافش محیط

 ذهنش به که وآزمایشهایی. بسازد را چیزهایی بادستد و عالقمند است دار دوست

 آسیب خودش به بار چندین همین خاطر به و کند می امتحان خودش روی رسد می

 و خواند می کامل خواند؟ می ؛برد می امانت به کانون از که را کتابهاییرسانده.

.کند می مطالعهکامل  و دارد رادوست ماشین درمورد یا تاریخی کتابهای بیشتر  

 توی.  ندارد زیادی توجه درس به نه دهد؟ می انجام موقع به را مدرسه تکالیف آیا

 خانه در مدام اما ،ندارد را دار دنباله کار ی حوصله اما است خوب حفظی درسهای

.کشد می نقاشی  

دهد. انجام یتحقیقندیده ام  حاال تا ؟انجام می دهد را مدرسه تحقیقات  



 

است. نکرده شرکت نخیر نموده؟ شرکت حیان جابربن طرح در آیا  

خوب است.است؟ چگونه موضوع یک از برداری نکته و نوشتن وضعیت  

است. است؟خوب چگونه ارسالن روخوانی یتعوض  

 نمی کمکش اصال ومن نویسد می قلتاست؟مس چگونه او نویسی انشاء وضعیت

.کنم  

 پیشنهاد یا نکته ای باقی مانده بفرمایید. نه حرفی ندارم متشکرم.

اعضا معموال ناقص انجام می شود. در درك مطلب  با  همطالعجمع بندی: 

مشکل مواجه اند. برای انجام امور تحقیقی و تکالیف خود اتکا به والدین دارند. 

نحوه گزینش طرحهای تحقیقی و جشنواره ها آموزش  غیر مستقیم یک روند 

 اشتباه است. 

با  شتن و کتابخوانی و نو درباره فعالیت تحقیق و پژوهشجلسه بحث آزاد

.(هر کدام از مطالعه شوندگان به طور جداگانه  اعضا) نظر  

ارسالن  

 برای من ی عالقه باعث رقابت.  ندارم بره می زمان که را کارهایی حوصله کال

 و کند می کمک دارم که هایی درتحقیق را من هم ادرم.ممی شود  کار ی ادامه



 

. نوشتن را کنم آوری جمع را مطالب توانم نمی من نکند کمکم اگر کنم می فکر

،هم دوست ندارم  

 دهم انجام را کار ی ادامه ندارم دوست و شوم می خسته، نویسم می خط دو چون

خوانم. می هم کتاب و دارم دوستکتاب خواندن رااما  .ندارد نمره چون  

 

حمد حسین:م  

 از می دهد من به تحقیق کار هم اگرمعلم.   ندارم دوستتحقیق  کانون را خیلی

 راحتی کار دارم،چون رادوست تحقیق کارتوی مدرسه  برم می و گیرم می اینترنت

و از اینترنت می گیرم.هست   

می گیرم. بیشترش را از اینترنت وهم کمکم می کند مادرم  

 از.  ندارد سودی هیچ کنم می وحس است سخت برایم سازی جملهدر کار نوشتن 

.آید می بدم هم نویسی خالصه  

هدیه  ی امکتابخوانبرای  به من ازوقتیاما کتاب خواندن را دوست دارم به خصوص 

.بخوانم بیشتری کتابهای کنم می سعیدادید،  

 طه



 

 است قرار معلم که زمانی.  ندارد سودی هیچ در کانون تحقیق که کنم می حس

.دهم می انجام بیشتری ی باعالقه را تحقیق دهد،ب من به عملی ی نمره  

 می را مطالب هم اینترنت از وکمکم می کند  مادرم اطالعات آوری جمع هنگام

.گیرم  

.نویسم می چهارجمله یا جمله سه زور به و ندارم رادوست نوشتن  

 داشته دوستشان خیلی که کتابهایی اما خوانم می کتاب کنم حوصله هروقت

خوانم. بیشترمیرا باشم  

 

1 شواهدها  داده وتحلیل تجزیه  

اعضا با الگوی و نظرات همکاران،  شده  ثبت و مصاحبه های مشاهدات براساس

وظایف خود را به عهده بقیه می کسب شده از نحوه اجرای تحقیق در مدرسه 

پژوهش آشنا نیستند.نظارت ما مربیان و  چون با مراحل صحیح کار .گاارند

نسبت به  باید ی جااب و ایجاد شوق و انگیزه  را می طلبد.استفاده از شیوه ها

برنامه ریزی نماییم. و درك مطلب ارتقا توانایی روان خوانی تقویت توان نوشتاری  

 

 



 

 انتخاب راه حل به صورت موقت:

ابتدا تصمیم گرفتیم توانایی های مختلف مشاهده ، مصاحبه وپرسشگری گزارش 

 نویسی و کار با ابزارهایی نظیر میکروسکوپ و ذره بین و... را در جلسات جداگانه

جلسات را ارتقا دهیم. توانایی روان خوانی و نوشتن اعضا  مرور و تقویت نماییم.

عضا و از آسان به مشکل تدوین شود و کارگاه پژوهش با نگاه به ارتقا توانایی ا

 مرحله به مرحله یادداشت نماییم.

 شیوه ی اجرا:

سرکار با همراهی شناسایی اعضا عالقمندو معرفی فعالیت به اعضا() لسه اول:ج

خانم شکرچیان و استفاده از فروشگاههای کتاب فرهنگیان منابع مناسب و آسان 

برای انجام کار پژوهش با نوجوانان به صورت گام به گام تهیه و مطالعه نمودیم. 

وراهنمای عملی پژوهش ویژه  رنگین کمان پژوهش هایبع کتابامناسب ترین من

ی برای فعالیتهای علمی در نظر گرفتیم . در مرکز فضای ویژه اندبود دانش آموزان،

و با تصاویرطنز پیرامون نکات تحقیق و پژوهش و فضاسازی ویژه آن را آراستیم. 

از اعضا دعوت کردیم برای فضا سازی این کالس گیاهان، جانوران و...بیاورند. 

کسانی که گیاه آورده بودند شرایط نگهداری و ،سپس در اولین جلسه در همین فضا 

رآن را  و ارسالن درباره نوع خاص پیله ای که آورده بود حرف زد.آورده های خود تکثی



 

را به سایر دوستانشان معرفی کردند. برای جلسه بعد قرار یک بازدید علمی 

 گااشتیم و از عالقمندان خواستیم ثبت نام کنند.

علمی بازدیدی از پارك ) ایجاد زمینه عالقمندی به فعالیتهای پژوهشی( لسه دوم:ج

کودك و نوجوان ترتیب دادیم تا زمینه پرسشگری و عالقمندی اعضا را  به مباحث 

این پارك در دانشگاه صنعتی اصفهان دایر است و علمی و ابداعات فراهم نماییم.

 –قدم به قدم اعضا را با دستگاهها و مباحث علمی  مجموعه ماکور کارشناسان

ی در ظاهر یتجربه کار با دستگاهها بود آشنا نمودند. –که بیشتر مرتبط با فیزیک 

، انواع آینه ها، فاصله کانونی و ساده و مسابقه فوتبال رباتها ، شکست نور 

انتخاب اعضا برای شرکت در  و...فضایی شاد و با نشاط برای آنها فراهم نمود.صدا

بود. طه ، محمد این بازدید با فراخوان آزاد و دعوت از عالقمندان به مباحث علمی 

 حسین و ارسالن هم شرکت کردند.

بحث را با اعضا درباره آنچه از خانه تا کانون دیده  ) مشاهده نویسی(لسه سوم:ج

امکان استفاده  خواستیم از همه ی حواسشان در صورتاز اعضا اند،شروع کردیم. 

مشاهده نویسی با ابزارهایی ساده و ملموس و متنوع موضوع یک جلسه  نمایند.

ابزارهای ساده از محیط  ند.ا تکمیل نمایفرم مخصوص مشاهده ر وقرار گرفت 

طوری تحویل دادیم که بقیه نبینند و را هر نفر  ابزار اطرافمان را انتخاب نمودیم .

سایرین بتوانند حدس  هر کدام سعی کردند طوری بنویسند که با خواندن توصیف



 

انبردست قفل پرتقال مداد  اشیاء انتخابی: شئی مربوط به او چه بوده است. ،بزنند

. حات خود را نوشتند  و برای سایرین خواندندتراش و.... اعضا در فرم مشاهده توضی

خوراکی ها را د ر  و تقریبا همه اشکال داشتند. توصیفات خیلی جامع و کامل نبود

) و توصیف بخش چشایی دوستان خود را محک زدند. با هم خوردندادامه کالس 

 نمونه فرم مشاهده نویسی در پیوست آمده است.(

و سپس میکروسکوپ  را در اختیار ابتدا ذره بین لسه چهارم:) آشنایی با ابزار(ج

ر با میکروسکوپ را به تفضیل توضیح دادیم و از هر گروه نحوه کا  .اعضا گااشتیم

روی برگه خود ترسیم ابتدا دو نمونه ثابت شده روی الم را ببینند و ،خواستیم 

سه دایره رسم  ،نمایند. روی برگه هر گروه که با یک میکروسکوپ کار می کرد

. به اعضا فرصت دادیم دایره سوم را با نمونه ای که خودشان از گردش در  کردیم

بود و ات رنگها کامل نطبیعت و محیط اطراف می یابند پر نمایند. توجه به جزئی

اشتباهاتی در انتخاب رنگها دیده می شد. البته نوع خاص میکروسکوپ ها و 

.نبودندکیفیت آنها نیز بی تاثیر   

بعد از یک مقدمه کوتاه ، فرم مصاحبه را  لسه پنجم:) آشنایی با فرم مصاحبه(ج

برگزیده  موضوعی راواستیم در قالب تکمیل فرم اعضا خاز به اعضا معرفی کردیم.

... مصاحبه نمایند . مشاغل و و با یکی از اطرافیان دوستان، مربیان،صاحبان 

 درباره انواعانگشتر فروش  مصاحبه با پیشنهادی بسیار جالب بودند. های موضوع



 

با فروشنده قطعات رباتها، با مادر درباره   مصاحبهنگین های انگشتری، 

کودکی که در آن کار می کند، با پدر درباره گلدانهایش ،با خاله درباره  بچه های مهد

را در همان جلسه در  مصاحبه های مربیانسیستم های صوتی ماشین ها و....

 کانون انجام دادند .

 وبرخی را به بیرون از کانون موکول نمودند. 

فرم های مصاحبه خود را تحویل و درباره  جلسه ششم:) بررسی فرم های مصاحبه(

پیشنهادات سایر دوستانشان را در مورد سواالت دیگری  آنها درکالس حرف زدند.

) نمونه فرم مصاحبه در پیوست شنیدند تا مصاحبه های خود را تکمیل نمایند.

 آمده است.(

 مطلب لسه هفتم:) آشنایی با شیوه های ترسیم جدول و دسته بندی اطالعات(ج

جزیره قشم بر اثر آلودگی  علمی سایت ها درباره انقراض الکپشت های پوزه عقابی

محور کار قرار گرفت.) بچه های این الکپشت بعد از خروج از تخمها جاب  نوری

ن ترتیب می میرند و ینورهای ساحل می شوند و مسیر دریا را طی نمی کنند و به ا

. با استفاده از یک الکپشت سفالی  و باکمک مربی نسلشان رو به انقراض است(

صه قبعداز قصه ای خیالی برای الکپشت ساختیم.  -سرکار خانم فاطمی -ادبی

گویی و تشریح  شکل المپ های مناسب و نامناسب و توجه به نکات کاهش 

در جدولی تعداد  ،دهنده آلودگی نوری در بحث و تبادل نظر با اعضا از آنها خواستیم



 

نها رفت و آمد دارند همراه با تخمین آزندگی و محیطهایی که در پهای محیط الم

بنویسند و در یک جدول خالصه نمایند.  و نامناسب از نظر شکلی المپهای اضافه

ه این که همه با صراحت میزان ژحاصل کار بسیار قابل توجه و دقیق بود. به وی

ونه جدول مورد استفاده در پیوست ) نممصرف برق در کانون را مورد نقد قرار دادند.

 آمده است.(

معضل آلودگی آب مدتی  (لسه هشتم:) تمرین فیش نویسی و خالصه برداریج

در اصفهان  و به ویژه بعد از خشکسالی مطرح است. در این جلسه مجموعه  ،است

کتابهایی که در مورد آلودگی آب داشتیم را روی میز قرار دادیم . فرم های تهیه 

شده منطبق با ساختار فیش های تحقیق را به اعضا معرفی کردیم و از آنها 

این محدودیت  فی نمایند.خواستیم در قالب این فرمها راههای آلودگی آب را معر

را قرار دادیم که هیچ مطلبی نباید رونویسی شود و حتما ابتدا مطالعه و بعد با 

اما تنوع  ،زبان خودتان بنویسید .اگرچه می توان درجه خوب به اکثر فیش ها داد

زیادی در مطالب نبود.این نشان از ناقص بودن منابع در دسترس ما دارد که اعضا 

) نمونه فیش مورد استفاده در پیوست آمده کتاب شده بودند.محدود به چند 

 است.(

ابتدا از همه اعضا خواستیم  لسه نهم:) تمرین مشاهده نویسی و تدوین گزارش(ج

با دقت کاری که انجام می دهیم را ببینند و در پایان شرح دهند . شمعی را روشن و 



 

داوطلبانه مشاهدات  در یک لیوان گااشته و سپس با فوت خاموش کردیم. اعضا

خود را شرح می دادند و هر با ر می خواستیم نفر بعدی کاملتر نماید و تمام 

)جزئیاتی مثل تغییر رنگ فتیله، بوی کبریت و بوی شمع جزیئات را اشاره نمودند.

از آنها خواستیم آنچه را امروز در  دود شمع، مسیر و شکل حرکت پارافین و...(

سواالت ساده ای طرح  دهند با دقت بنویسند.از قبل آزمایشهای خود انجام می

نمودیم. هر سوال را د ریک زرورق به شکل شکالت  پیچیدیم. همه سواالت شکالتی 

 . ساده سه برگی تهیه نمودیم دفترچه های گزارشی را در یک سبد چوبی ریختیم.

از سرفصل هایی بود  ،، تعیین ابزار و تدوین شیوه کار و نتیجه گیری سوال، فرضیه 

که در دفترچه گنجانیدم. جلدهای جاابی برای دفترچه ها تهیه نمودیم که شامل 

سواالت را به  وشتن گزارش حین کاررا تمرین کنند.ن عنوان و اسامی گروه بود تا

برخی سواالت  گونه ای انتخاب نمودیم تا دریک جلسه بتوانند پاسخ سوال را بیابند.

 ،کتاب چگونه جشنواره علمی برگزار کنیم انتخاب شده بودندکه با استفاده از 

با چه مقدار نمک تخم مرغ  عبارتند از :آیا رنگ آب در میزان تبخیر آن موثر است؟

تخم آیا نقش های در آب شناور می شود؟ آیا طول سایه های ما با هم فرق دارد؟

 رقی دارد؟ و... مرغ های خام و پخته وقتی سریع یا کند حرکت می کنند با هم ف

سپس  یکنفر مسوول نوشتن گزارش می شد. ابتدا گروه خود را تشکیل می دادند و

در بخش  سوال را اقدام به انتخاب شانسی سوال از سبد مخصوص می نمودند.

می نوشتند و پاسخ احتمالی خود را به عنوان فرضیه در بخش  مخصوص دفترچه



 

آزمایش را مکتوب می کردند و درخواست می آوردند . وسایل مورد نیاز فرضیه 

خود را به مربیان تحویل می دادند تا ابزار را تحویل بگیرند. در مورد شیوه کار با هم 

داشته باشیم  گروهایی مشورت می کردند.سعی می کردیم نظارت ویژه تری روی

شور و حال اعضا و سبقت گرفتن از حرارت داشتند. آتش و  که نیاز به شعله

در اجرای آزمایشها  بسیاردیدنی بود. اما هر کدام سعی می کرد وظیفه  یکدیگر

ترجیح می دادند گزارش خود را شفاهی بیان  نوشتن را به گردن دیگری بیندازد

اما با نظارت ما نهایتا هر گروه دفترچه گزارش کار خود را نوشت و تحویل . نمایند

حین کار مفهوم فرضیه را تشریح کردیم. داد.  

برای تعیین موضوعات مورد عالقه  دهم: ) تمرین انتخاب موضوع پژوهش( لسهج

انتخاب موضوعی فراگیر که درهر محیطی امکان -و بررسی با شرط پیش فرض

تابلویی با عنوان من -تحقیق داشته باشند و منابع مطالعاتی در دسترس باشند

ان زندگی در کالس نصب نمودیم. داستپرسش های زیادی دارم تهیه نمودیم و 

یکی از دانشمندان را برای بچه ها گفتیم.) دانشمندی که راز موفقیت خود را در این 

می دانست که هر روز هنگام بازگشت از مدرسه مادرش به جای پرسش از نمراتش 

ه ایجاد زمین برای ،از او می پرسید: پسرم امروز در مدرسه چه سوال خوبی پرسیدی؟(

 کرد،توان پیدا ی ملموس بود ودر محیط اطراف اعضا م تحقیق از موضوعاتی که

نوران ابا موضوع جانوران اطراف ما  وبیان خاطرات در رابطه با ج.شروع نمودیم  

که  ،اعضا پیشنهاد دادندنفر از 2 .بحث به حلزون ها رسید  و کردیم اطراف ما شروع



 

چند حلزون  توانند؛می آنها حلزون های زیادی زندگی می کنند  چون در باغچه منزل

و مورد آزمایش قرار دهند. همراه خود بیاورند تا از نزدیک آنها را مشاهده نمایند 

اعضا سواالت پیش فرض خود را از حلزون نوشتند و براساس معرفی کتاب جهان 

از قرار دو جلسه  برای پژوهش ارائه دادند. هاییاطراف ما توسط مربی پیشنهاد

 یحلزونی هیچکدام ی تلفنها ما با وجود  پیگیرگاشت امشخص شده با اعضا 

 .پیدا کنمنم افکر کنم نتو :گفت طهگفت یادم رفت .  محمدحسیننیاوردند .

.ارسالن گفت حوصله ی گشتن دنبال حلز ون  را نداشتم  

ودر کانون هم آن را  در دسترس ترکه   کنیماستفاده  گرفتیم از موضوعیتصمیم  

.جالب  باشد در عین حال داشته باشیم  و  

کانون  به حیاطجستجو  اعضا را برای لسه یازدهم:) انتخاب موضوع پژوهش(ج

را انتخاب کنیم. تارها را این نتیجه رسیدیم که موضوع عنکبوت  اعضا بهاببردیم. 

.برای بهتر دیده شدن تارها از اسپری رنگی  گرفتندسپس از تارها عکس مشاهده و

.یمومقوای مشکی استفاده کرد  

باعث ایجاد شور وشوق در بچه ها شد وبا -مشاهده وعکس گرفتن  -این کار

سپس از اعضا  . دوباره نشاط به گروه بازگشت.استقبال خوبی روبرو شدیم 

یم، سواالتی که درباره عنکبوتها به ذهنشان رسیده را بنویسند تا موضوع خواست

خالصه ومختصر  نوشته های اعضا خیلی  مناسبی برای پژوهش انتخاب نماییم.



 

 4ارسالن   .تمایلی برای نوشتن سواالت خود نداشتطه وجمله ها نا کامل بود ند .

با خواندن   .هم با بی میلی دو سوال نوشت محمدحسیند وکرسوال مطرح 

نفر  2بخشهایی از کتاب وزندگی عنکبوت ها وراهنمایی توسط مربی بارش فکری  

ه بارش فکری نداشت وترجیح می داد از روی باز هم تمایلی  بطه .شروع شد اعضااز 

ی ربقیه اعضا سواالتی را نوشتند اما  بعضی از سوالها تکرا  .دست بقیه بنویسد

که  سواالتیو کتابخانه ای ها را جدا  را با هم بررسی کردیم.جموعه سواالت م .بود

ابتدا  ؛با پیشنهاد ومشورت قرار شد کردیم. آزمایش داشت ، را جدا  تقابلی

 یانجام دهند ودر جدولدر خانه  آزمایش مدت زمان دوام عنکبوت در زیر آب را 

هر نحوه ی ترسیم جدول شرح داده شد..رسم کنند و جلسه ی بعد  با خود بیاورند 

کدام از بچه  ها حدس خود را از مدت زمان حضور عنکبوت در زیر آب نوشتند 

تیم شیوه ونتیجه کار خود را بنویسند و واز بچه ها خواس ها متنوع بودند.فرضیه .

.برای جلسه ی بعد بیاورند    

هیچکدام آزمایش را در خانه انجام نداده ( یپژوهشپروژه  لسه دوازدهم: ) شروع ج

به اتفاق از حیاط مرکز  بودند و گفتند هر چه گشته ایم عنکبوتی نیافته ایم.

و آزمایش را با دو نوع عنکبوت انجام دادیم. کامال در تهیه  پیدا کردیمعنکبوت 

تازه ای طرح  هایوسایل و انجام آزمایش ها پویا و فعال عمل کردند. حین کارسوال

آیا عنکبوتها می اما این سوال برای پژوهش مورد توافق همه قرار گرفت: دند.کر

ما وظایف را بین خود  توانند در محیط مصنوعی النه سازی و زندگی کنند؟با نظارت



 

و النه ای برای عنکبوت تهیه  وسایل مورد نیاز خود را لیست کردند تقسیم کردند.

کردند. از مطالب کتابهای موجود اطالعاتی درباره تغایه و شرایط الزم زندگی 

کردند غاا و رطوبت مورد نیاز را برای  قبولعنکبوت گرد آوری کردند. براین اساس 

ند و روزانه به این خانه مصنوعی سر بزنند و شرح مشاهدات خود عنکبوت فراهم کن

 محمدحسینرا رصد و یادداشت کنند تا زمینه انجام یک پژوهش فراهم شود. 

غاا دادن به عنکبوت و رنگ آمیزی را  طه طراحی هنری تابلوی پژوهش را قبول کرد.

پایرفت.دو هفته را پژوهش و ارسالن گردآوری مطالب زمینه ای وانتخاب اسم 

مکرر به خانه عنکبوتی سر زدند و برای عنکبوتها غاا تهیه کردند. اما همواره از 

نوشتن مشاهدات و نتیجه گیری ها سر باز زدند. اطالعات زمینه ای را باز هم از 

 اینترنت پرینت گرفتند ومطالب خواندنی را دسته بندی نکردند.تمام نتایج و

و طرح تابلوی پژوهش را از حالت کردند به هم منتقل بحث ها را به صورت شفاهی 

را در حد پیشنهاد های جلسه دهم رها  پژوهش دند اسامیکرمقدماتی کامل ن

 کردند.

(2گردآوری اطالعات)شواهد  

با  ای جلسه تک فعالیتهای در که رسیدیم نتیجه این به مشاهدات براساس

 مطالعه ،ازشود  موکول بعد ی جلسه به کاری اگر ولی .اشتیاق حاضر می شوند



 

 دهند می ترجیح .نیستند نوشتن به حاضر گریزندو می مطالب بندی دسته و دقیق

بپردازند. شفاهی به توضیحات  

 یا وعکاسی آزمایش شامل که درمرکز موجود وسایل با ای جلسه کت موضوعاتی

گیرد. می قرار مورداستقبال مشتاقانه است، زیرمیکروسکوپ در مشاهده  

 تاقبل بودند؛ نداده انجام را مربوطه تکلیف که حال این با بود جالب نیز نکته این

 کالس سر قبلی قرار قمطاب و موقع سر همواره پژوهش تابلوی گروهی اجرای از

بودند. خود پژوهش و آزمایش بعدی مراحل وپیگیر شدند حاضرمی  

 هدایت و همراهی با اعضا زیرا. نبود همسو مرادی تحقیق با ما پژوهش نتایج

 ادامه را خود کار پژوهش انجام از لات کسب با تنها و جایزه دریافت بدون مربی

 دادند.

 دارند تاکید نکته این به پژوهش دو هر همخوانی دارد. رحمانی پژوهش با نتایج

 عملی و جااب های شیوه با را پژوهشی کار یک انجام های توانمندی باید اعضا

 بیاموزند.

 شده انتخاب مختلف ی پایه سه از اعضا. نیست همسو محمدی پژوهش با نتایج

 مشاهده ؛باشد شان تحصیلی ی پایه به وابسته که آنها عملکرد در تفاوتی و بودند

نشد. توجهی تلویزیون نقش به حاضر پژوهی اقدام در.  شدن  



 

 و پژوهش فن آموزش. دارد همخوانی حاضر پژوهی اقدام با بابایی پژوهش نتایج

 شده تاکید نیز پژوهش این در اعضا برای فعالیت این از بخش لات تجارب ایجاد

 است.

 فیش تمرین در. بود همسو حاضر پژوهی اقدام با کبیر محسنی پژوهش نتایج

 گزینش به محدود موضوع انتخاب در اعضا و بود مشابه اعضا های نوشته نویسی

 می سردرگم و خسته را اعضا منابع یافتن در جستجو زیرا بودند، خاصی موضوعات

 محسنی پژوهش نتایج در ها ابزار از استفاده و پژوهش فن آموزش بر تاکید .کرد

است. شده تاکید نیز کبیر  

  اعتبار سنجی:

جلسه ای 12 با برنامه .بودند پسر نوجوان عضو نفر3شامل که گروه مورد مطالعه

 جلسه مراحل پژوهش در بخش گرد آوری اطالعات را شروع کردیم. 1هفته ای 

موضوع  گرد آوری اطالعات پژوهش در بخش اعضا بعد از آشنایی با مراحل

محیط مصنوعی برای زندگی عنکبوت  و دادندقرارعنکبوت را مورد پژوهش خود 

ضا مشتاقانه اع و شد میبا نظارت ما مربیان ،وظایف بین اعضا تقس ساختند و

یا قیه ی همکاران را هم جونظر ب در این مورد کردند. درکار پژوهش شرکت می

 روزهایی که برنامه ی پژوهش به اجرا گااشته میداشتند؛همکاران اعتقاد .شدیم



 

حضور اعضا در  ،تشود،به خصوص با ساخت محیط مصنوعی برای زندگی عنکبو

ی آنها نسبت به محیط پیرامونشان بیشتر دقت ومشاهده .مرکز بیشتر شده است 

 شده است واین در نقاشی اعضا مشهود است .

 کالس در ومشتاقانه شدهرمربی ادبی اعتقادداشت، که نگرش اعضا به نوشتن بهت

کنند مطالب را سعی می  ،به آنها می دهمموضوعی  قتیوکنند می پیدا حضور

 کامل تر بنویسند .

اگر تحقیقی از طرف مدرسه به آنها بیشتر می پرسیدند و اعضا، از نظر والدینشان

که از دایر ه المعارفهاوکتاب ها مطالب را جمع  شود ،سعی می کنند داده می

همراه با جستجو و انتخاب مطالب از  نیزآوری نمایند واستفاده آنها از اینترنت 

.چند سایت است  

م معلم آنها اعتقاد داشت از معلم اعضادر مورد نحوه کار تحقیق اعضا جویا شدی

را هم در  خود مورد مطالعه بهتر مطالب تحقیق را گردآوری می کنند ومنابعکه 

. . تحقیق می نویسند  

با مشاهده ی کار اعضا در  کارشناس مرکز که در جریان کار اقدام پژوهی ما بود

کارگاه پژوهش ونمونه کار های اعضا اعتقاد داشت که اعضا تقریبا با مراحل 

 باید و کار نباید رها شود اما پژوهش در بخش گردآوری اطالعات آشنا شده اند،

ه را به صورت کامل انجام نداد –بخش گردآوری اطالعات چون هنوز .ادامه دار باشد



 

ا برای کار در رزیادی اهمیت رسیدیم که اعضا نتیجهبه این  ما اقدام پژوهان ند.ا

در غیاب مربی پژوهش فایده ای ندارد.تصور می کنند حضور مربی قائل اند و   

 

 نتیجه گیری:

هدف پژوهش حاضر عالقمند کردن اعضا نوجوان پسر به بخش گرد آوری اطالعات 

فعالیت پژوهش است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی )اقدام پژوهی (با استفاده از 

پسر نفر از اعضای 3ابزار مشاهده ومصاحبه می باشد . نمونه مورد مطالعه تعداد 

را که یک گروه پژوهش تشکیل دادند ودر یک برنامه 2نوجوان مرکز شماره 

پژوهش شرکت نمودند .  –جلسه در فعالیت علمی 1جلسه هر هفته 12  

با نظارت وهدایت وتشویق وهمراهی مستمر  ما مربیان به این نتیجه رسیدیم که

.نمود فعالیت پژوهش عالقمند دراطالعات  می توان اعضا را به بخش گرد آوری  

در خصوص هدایت اعضا به امر پژوهش  نیازمند آموزش ،راهنمایی و هدایت و

هستیم. و توجه به نکات روانشناسی صاحبنظرانبیشتر   

مربی باید منابع را برای اعضا  ،با توجه به اینکه منابع در دسترس ما ناکافی ست 

 تهیه نماید و در تمام مراحل فیش نویسی حاضر و ناظر باشد.



 

از اینترنت و مطالعه گروهی در ادامه کار  ه درستاستفاد راهنمایی های الزم در

 تمرین شود.

حس رقابت و گنجاندن تشویق مرحله به مرحله را باید در تکرار و ادامه این مراحل 

. در نظر آوریم  

و تامین  برای انجام تشویق ها نیازمند بودجه و آسان سازی مقرارت بازدید ها 

 اعتبار کافی می باشیم.

برخی سواالت مطرح شده از طرف اعضا نیازمند ایجاد موقعیتهای بازدید و صحبت 

 با کارشناسان بود . اما امکان انجام آن به علل مختلف نبود.

الزم است در  مل و هدایت کافی اعضا است.مشغله زیاد مربیان مانع تمرکز کا

مراحل مقدماتی پیگیری آزمایشهای مربوط به منزل با هدایت تلفنی مربی و 

 هماهنگی با والدین انجام شود. 

تراکم فعالیتهای فوق برنامه درسی و تداخل با ساعات حضور اعضا در کانون سد 

به خارج از کانون محول می  به ویژه وقتی  ادامه کار؛ اصلی بسیاری از فعالیتهاست

 شود.

رنگ باخته و اولویت اول برای و معلمین  اهمیت فعالیتهای کانون در نظر والدین 

است. و کسب امتیازات مربوط به آن آنان فعالیتهای درسی  



 

باید به  تشویق ها و نمایشگاهها تکراری شده و جاابیت خود را از دست داده.

کنیم.تشویق های جاابتر و جدیدی فکر   

به صورت متمرکز و هدفمند و مرتبط با  -هدایا-اگر مواد تشویقی مناسب 

محتوای پژوهشی  از طرف مدیریت و برای گروههای سنی مختلف تهیه و در اختیار 

می مربی حاف و متمرکز روی اجرای طرح خود  مربیان قرار گیرد ، بخشی از دغدغه

 شود.

همراهی و حمایت آنان را طلب نماییم.الزم است در جلسه ای با حضور والدین   

پژوهش را کم و ساده سازی نماییم و شیوه  ایی شناختی کاربتکلفات هنری و زی

از اعضا طلب نماییم. در گردآوری اطالعات  های جایگزینی غیر از شرح مکتوب  

و همراه با  یتنیاز به تکرار تنوع و جااب؛برای درونی شدن  ماکور مراحل  طی شده 

هلل با اعمال تغییراتی در سال اان شا دارد.گام به گام در جلسات پایانی  تشویق

طرح ادامه می یابد و مجددا اجرا می شود. 93  

 پیشنهادها:

ضروری است. اعضا حضور مشاوران ویژه برای هدایت مربیان در برخی مشکالت  

ادغام شده و و خالقیت  اتاق فکر و اجرا در کانون به بهانه اجرای منطبق با نیاز  

است. باید نخبگان فکری و کارشناسان  کار کیفی قوی ارائه در این مانع بزرگی



 

ما را هدایت و راهنمایی ، منطبق با نیازهای روانشناختی و شرایط آموزشی اعضا 

 نمایند.

. به این ازدید کمک بزرگی به مربیان است بودجه بیشتر برای تشویق و باختصاص 

.فکر کنندکار کیفی و برنامه ریزی فقط به ادامه د نمی توان انترتیب مربی  

 محدودیتها:

 مشغله ی بیش از حد مربیان مانع نظارت کامل گروهها وهمراهی مستمر

می شود.   

تشویقی دردسترس مربیا ن برای تشویق  اعضا با توجه به  -عوامل انگیزشی

.کمبود بودجه ها برای  تکمیل کار کافی و کارا نیستند  

 که می تواند در استفاده از کارشناسان و بازدید های مرتبط با موضوع پژوهش 

مشغله مربیان و  کمبود امکانات و بودجه، به سبب ،انگیزش ایجاد نماید اعضا

در  منابع مطالعاتی  کمتر مورد توجه قرار می گیرد.تداخل با کارهای مختلف 

ناکافی و قدیمی هستند.دسترس و مرتبط با سواالت و زمینه های عالقمندی   

 پیشنیه تحقیقات اقدام پژوهی و پژوهشی کانون در دسترس سایر مراکز نیست.
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 نمونه ای از پژوهش اعضا مورد مطالعه

 

: عنوان پژوهش  

 مصرف وبازیافت پالستیک

 

 پژوهشگر :  محمد......

 

 

 

 گروه سنی :ج

 

 

 

2شماره ی پژوهش علمی اعضای مرکز   

 

 

 



 

 مساله :   چگونه می توانم  مصرف پالستیک را در خانه کاهش دهم ؟

 

 

 تعاریف:

دلیل مورد استفاده  . به همینن قیمت است.پالستیک ماد ه ای  بسیار با ارزش ودر عین حال قابل دسترس وارزا

ماند وتغییری نمی کند و قابل باقی می  فراوان دارد اما صد سال دیگر هم که بگذرد به همان صورت اولیه خود

مصرف پالستیک می توانیم کره زمین را از آالینده های  تجزیه نیست وهرگز نمی پوسد  . وما با کاهش 

 پالستیکی نجات دهیم .

 آن چه را تغییر می دهم :

در خانه . کیسه ای پایین آوردن میزان مصرف پالستیک های  فریزر  

با چند  پالستیک ، روزانه  در منزل مصرف می شودتقری   آن چه را مشاهده می کنم :  

جدولمواد وروش کار  : با استفاده از  

 

 

 

 

 

 



 

ایام 

 هفته

 جمع تعداد محمد تعداد پدر تعداد مادر

 خرید نان شنبه

 کره + مربا

 خرید پرتغال 2

 خرید نارنگی

 خرید سیب

 خرید گوجه

 

 خرید پنیر

 خرید وایتکس

 خرید بیسکوئیت 5

 تغذیه مدرسه

 تغذیه میوه

 

3 10 

یک 

 شنبه

 خرید سبزی

 سبزی  خورشتی

جا سازی گوشتها در 

 یخچال

 

 خرید ماست 8

 

 خرید خیار

 خرید نان

 

قرار دادن تغذیه  3

 مدرسه

 

 تغذیه میوه

قرار دادن تغذیه 

 مدرسه

 

 تغذیه میوه

قرار دادن تغذیه 

 مدرسه

3 14 



 

 

 تغذیه میوه

 

 خرید شیر دوشنبه

 خرید نان  خرید

 جوراب

 

 خرید بیسکوئیت

 خرید خرید تخم مرغ 4

 خرید کتاب

 

 خرید خودکار 2

و قرار دادن تغذیه 

 مدرسه

 

 تغذیه میوه

 قرار دادن پاک کن

4 9 

سه 

 شنبه

 

 

 خرید نان

 خرید سبزی 1

 

 خرید ماست

 لوازم شوینده

قرار دادن تغذیه  4

 مدرسه

 

 تغذیه میوه

 

2 7 

چهار 

 شنبه

 خرید شیر

 خرید نان

 خرید سیب 2

 خرید گوجه

 

قرار دادن تغذیه  2

 مدرسه

 میوه

2 6 



 

 

 

: نتایج  

عدد رسید  52پالستیک به  با توجه به ثبت میزان مصرف روزانه ی پالستیک  در یک هفته تقریبا تعداد مصرف

جمع شود  برای یک ماه  انباری از پالستیک  پالستیکها روی همکه به نظر من  یک فاجعه بود چرا که اگر این 

همین مقدار در نظر بگیرم  ، چه فاجعه ای برای زمین ما بوجود  خواهیم داشت واز طرفی برای هر خانواده

راهکار افتادم تا این مقدار را به تعداد کم تر برسانم  .ابتدا مشورتی با والین خود  خواهد آمد. پس به دنبال

در مورد تصمیماتم صحبت کردم و وقرار هایی با هم گذاشتیم تا ببینم در طول هفته چه مقدار اشتم وبا آنهاد  

 مصرف پالستیک کیسه ای کاهش می یابد .

 راهکارها

قرار شد یک پالستیک مخصوص  خرید نان قرار دهیم وبرای خرید نان همان پالستیک را -1  

 همراه خود ببریم .

استفاده کنیم . ای برای خرید بعضی از وسایل قرار دهیم  تا نخواهیم از پالستیک یک کیف پارچه  -2  

برای همراه  بردن  تغذیه در مدرسه من پالستیک خود را بر گردانم تا دفعه ی دیگر نیز ازآن پالستیک  -3

.دوباره استفاده کنم  یا ظرف مخصوص برای این کار قرار دهم  

پنج 

 شنبه

 خرید لباس 1 خرید پنیر

 

 خرید کتاب

 

 4 1 خرید چیپس 3



 

ها را در یک  هایی که له نمی شوند را  در یک پالستیک قرار دهیم  وبقیه میوهبرای خرید میوه  ، میوه   -4

پالستیک اختصاص دهیم واز یک کیف پارچه ای استفاده کنیم وهمیشه در خریدمیوه از فروشنده پالستیک 

 دریافت نکنیم

پالستیک هایی که کثیف شده اند را به عنوان کیسه ی زباله استفاده کنیم  -5  

.ز پالستیک ها  ر ا هنگام خرید همراه داشته باشیم تا نخواهیم از فروشنده پالستیک دیگری بگیریمبعضی ا -6  

 

 مشاهده ی مصرف پالستیک بعد ا ز تصمیم گیری  در مورد کاهش مصرف  پالستیک کیسه ای

 تعداد محمد تعداد پدر تعداد مادر ایام هفته

 خرید نان شنبه

 کره + مربا

 خرید پرتغال 1

نارنگیخرید   

 خرید سیب

 - خرید چیپس 1

 خرید سبزی یکشنبه

 خورشتی

وفریز آن در 

 یخچال

 خرید سبزی 5

 

 

قرار دادن تغذیه  1

 مدرسه

 

 تغذیه میوه

 

- 

 - خرید بیسکوئیت - خرید لباس - خرید جوراب دو شنبه

 - خرید شیر - خرید سبزی - خرید شیر سه شنبه



 

  خرید نان

 خرید ماست

 لوازم

 خرید نان

 خرید پنیر چهار شنبه

خرید لوبیا سبز 

 ومرغ

فریزر نمودن 

لوبیاسبز و گوشت 

 مرغ

 

 

 

 

- 

2 

 

8 

 خرید کتاب ودفتر

 

 خرید تخم مرغ

 

 ماست

- 

 

 

 

2 

  

 خرید سیب - خرید لباس پنج شنبه

 خرید گوجه

 

 - خرید کتاب -

 

 



 

:نتایج مرحله دوم  

 25تعداد مصرف به در طول هفته  با مشاهده و تالش پدر ومادر وخودم د رکاهش مصرف پالستیک فریزر  

کاهش دهم  به این فکر افتادم که کشورهای  .اما باز هم تالش بیشتری را می طلبید که این مقدار را عدد رسید

.دیگر برای کاهش مصرف پالستیک چه کارهایی را انجام داده اند   

ه به مطالعات  انجام شده در کشور هایی مانند آلمان  مغازه ها به جای استفاده ازپالستیک فریزر از کیسه ا توجب

مخصوص خود را به همراه دارد یا از کیسه  های پارچه ای  استفاده می کنند وهر مشتری هنگام خرید یا سبد

به همین دلیل به مقدار زیادی در اختیار  فریزر بسیار گران است های پارچه ای استفاده میکند . قیمت پالستیک

مشتریان  قرار نمی گیرد  واز طرفی برای حفظ محیط زیست مردم آنجا خیلی مقید هستند که از پالستیک های 

پالستیک به  فریزر تاحد امکان استفاده نکنند .  کشور ما ایران به دلیل داشتن صنایع پتروشیمی ونفتی تولیدات

باعث آلودگی  محیط زیست می  ارزان در اختیار مشتریان قرار می گیرد وبه همان اندازه مقدار زیاد وبا قیمت

.شود  

به اجرا در آمد نیدر چ یکیپالست یها سهیاستفاده از ک تیممنوع  

 نیاست. طبق ا به اجرا در آمده 2008از اول ماه ژوئن  نیدر چ یکیپالست یها سهیاستفاده از ک تیممنوع

و  ستیاز ب شتریقطرشان ب مجاز خواهد بود که ییها کیبه بعد تنها استفاده از پالست خیتار نیمقررات از ا

 نکهیا یبه جا ندهیآ مجاز در  یکیپالست یها سهیک نی[همچنکیوژنیب یها با بسته ییباشد. ]آشنا متر یلیهزارم م پنج

که صاحبان  یصورت در فروخته خواهند شد رد،یها قرار بگ ه فروشگا دارانیخراریدر اخت گانیبه صورت را

 مقررات. به دولت بپردازند وروی ۹۳۰معادل  ینقد ی مهیجر دیپا بگذارند، با ریرا ز دیفروشگاهها مقررات جد

دولت وضع شده است.ن،یچ تختیبزرگ و بخصوص پکن، پا یشهرها ی به منظور کاستن حجم زباله دیجد

خریداری شده خود  های پارچه ای برای حمل اجناس یا ساک چین به مردم توصیه کرده از سبد حصیری

در یکیپالست یها سهیک  دکنندهیتول ی کارخانه نیاعالم شد، بزرگتر دیکه مقررات جد یهنگام .داستفاده کنن  



 

بر آمار  بنا دیرس یم هزار تن ۲۵۰کارخانه در سال به  نیا داتیخود را متوقف کرد. حجم تول دیهنان، تول التیا

 یکیپالست یها سهی. ککند یم مصرف یکیپالست ی سهینفر ک کی ،ینیاز هر دو شهروند چ ن،یچ  توسعه ونیسیکم

.دهد یم لیرا تشک یشهر ی روزانه ی درصد از زباله ۵  

 

 

 

پس ما هم باید با همکاری دولت ومردم در کاهش مصرف پالستیک قدم 

تا زمینی پاك داشته باشیم . های محکمی برداریم  

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع :

 

 راهنمای حفظ محیط زیست،از مجموعه  کتابهای سبز

 حفظ محیط زیست ،نویسنده رزی هارلو

آلودگی –اینترنت ،محیط زیست   

 

 

 با سپاس فراوان از :  پدر ومادرم

 2ومربیان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز شماره ی 

 

 

 

 


