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   مقدمه-۱
  

با امر تحقيق و چگونگي سازماندهي يک کار ز يعزدانش آموزان شما شتر ي باين جزوه به منظور آشنايي

اين جزوه با معرفي ابزارهاي مورد استفاده براي جمع آوري اطالعات، . تحقيقي تدوين شده است

کند و  پرمحتوا  از اطالعات مختلف، معرفي ميسايتهاي اينترنتي را به عنوان درياي وسيع و منبعي 

  .دهد  دستيابي به اطالعات را با استفاده از موتورهاي جستجو، آموزش ميهاي هشيو

  

دانشمندان . کند دانيد تحقيق روشهاي مختلفي دارد و به داليل مختلفي اهميت پيدا مي همانطور که مي

. اين تحقيقات، تحقيقات تجربي نام دارد. دهند  ميبراي انجام تحقيقات خود، آزمايشهاي مختلفي انجام

اين دسته از تحقيقات با مطالعه روي  .اي است آنچه در اين جزوه مد نظر قرار دارد، تحقيق کتابخانه

 .گيرد منابع اطالعاتي موجود و نتيجه گيري از آنها صورت مي

  

بخش سوم، پس از معرفي . ازدپرد  در بخش دوم، به معرفي تحقيق و روشهاي انجام آن مياين جزوه

اينترنت و صفحات وب، چگونگي استفاده از اينترنت را به عنوان يکي از روشهاي جمع آوري 

ح داده يک مثال کامل، مراحل توضي بخش چهارم با انجام .دهد اطالعات به طور مشروح توضيح مي

ن جزوه را اي  هاده شده در تهيم مراجع استفکند در پايان، بخش پنج  مي را دنبالي قبليشده در بخشها

  .نمايد معرفي مي

  

   تحقيق-۲
 

ت يک فعاليا انجام ي يريادگيا ي مشکل يبررس. رديگ  ميک مشکل صورتي ي بررسيق برايمعموال تحق

  .کند  ميدايت پين اهميق در آ است که مساله تحقيموارد. . .  و يفرهنگ

  

   تعريف تحقيق-۲-۱
تن حقيقت و در اصطالح علمي عبارتست از اعمال روشهاي توام با تحقيق از نظر لغت به معناي ياف

هدف تحقيق عبارتست از پاسخگويي به يک ]. ۱[رود طرح و انديشه که براي کشف حقيقتي به کار مي
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مسائل جديدي   موجود را مورد بررسي قرار دهد تاهاي کوشد ديد مساله يا حل يک مشکل و محقق مي

 اي  ه خود را طوري به هم مربوط سازد که حاصل آن، مجموعه واحد و يگانهاي هآنگاه يافت]. ۲[بيابد

  ].۱[گردد

  

براي اينکه نتيجه کار حاصل از يک تحقيق يا پژوهش،  يک نتيجه  کامال علمي باشد، محقق در 

انجام . پرهيز از پيش داوري را رعايت کند طول انجام تحقيق بايد دو اصل مهم واقعيت نگري و

  :ب عبارتند ازين مراحل به ترتي ا. داردي، مراحلي روش علمق بهيک تحقي

  قيا موضوع تحقي طرح مساله -الف

  قيه طرح تحقيته   -ب 

  هيم فرضيه و تنظيته  -ج 

   اطالعاتيجمع آور  -د 

   اطالعات بدست آمدهيطبقه بند   -ه 

  يص روابط علت و معلوليمطالعه اطالعات و تشخ  -و 

  ه هاين اعتبار و نقد فرضييتع  -ز 

  قيجه تحقيگزارش نت  -ح 

  

 از ين بخش، برخيدر ادامه ا. شود  مي انجامي از مراحل فوق، خود با روشها و اصولکيام هر انج

  . شوند  مي قرار گرفتهي، مورد بررسبرخوردارند يشتريت بياهماز مراحل فوق، که 

  

   تحقيقموضوع -٢-۲
زان يگر مانيت آن، نماي و اهمانگر هدف محقق استيبق، ين جزء تحقي تريبه عنوان اصلموضوع تحقيق 

 هر ي برايتوجه داشت که هر موضوعبايد موضوع، ن در انتخاب يهمچن.  خواهد بودهمت محقق

 موضوع يبه طور کل. ]۵[باشد  نميي قابل بررسيتي و با هر مکان و موقعي و با هر امکاناتيشخص

  .دنباش مي] ۵و۲،۳[جع اشرايط ذيل برگرفته از مر.  داشته باشدشرايطيد يق بايتحق

  

  . بايد حتي االمکان در شروع کار محدود و واضح باشدموضوع -۱

 .موضوع بايد مورد عالقه باشد ومورد بررسي دقيق قرار بگيرد -۲
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 .د قابل مطالعه باشديموضوع با -۳

 .بهتر است موضوع در زمينه رشته تحصيلي يا کار باشد -۴

 .دقبل از انجام عمل تحقيق به دور از تعصبات بي منطق باشالزم است پيش داوريهاي  -۵

 .د قابل آزمون باشنديهاي در نظر گرفته شده با فرضيه -۶

 نه زياد قديمي،د و شموضوع بايد نه زياد تازه باشد که هيچ منبعي در مورد آن وجود نداشته با -۷

متخصصين مشورت  ل بهتر است انتخاب موضوع با ين دليه همب. فايده باشد منسوخ و بي

 .مربوطه صورت گيرد

  

طالعاتي در دسترس، به دنبال منابع مربوط به موضوع ادر منابع د يبا حققمپس از انتخاب موضوع، 

بگردد تا فهرست و ليستي از مطالب برجسته مرتبط با موضوعش را بدست آورده طبقه بندي کند و به 

سپس به تهيه طرح تحقيق خود . دنبال آن پرسش ها و فرضيه هايي مرتبط با موضوع خود مطرح کند

  .بپردازد

 
  رح تحقيق ط-۲-۲

يک محقق پس از انتخاب موضوع و شناسايي منابع و ماخذ، الزم است آغاز کار تحقيق خود را به 

 عبارتست از طرح تحقيق. گيرد اين کار با تهيه يک طرح تحقيق صورت مي. اطالع سايرين برساند

و نامه برن طرح يا. مودي خواهد پدن به هدفي رسي که محقق براقيخالصه مراحل انجام کار تحق

   .]۵[کند  مييمعرفق را يحقروش ت

  

طرح تحقيق پس از بيان موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن و فوايد حاصل از تحقيق، به معرفي 

 ي و به طور کلکارهاي قبلي انجام شده، روشهاي مورد نظر براي جمع آوري و تحليل اطالعات

يستي از منابع اطالعاتي مرتبط با همچنين يک طرح تحقيق به ل. پردازد  ميقيروش انجام تحق

  .موضوع تحقيق اشاره دارد

  

 بسياري براي هاي هند راچهر. شوند طرحهاي تحقيقي معموال با يک شيوه ساده و منطقي ارائه مي

تدوين و تنظيم مطالب يا موارد يک طرح تحقيقي وجود دارد، اما تدوين هر تحقيق و مراحل آن 

 اي  هعنوان مثال طرح تحقيق مربوط به يک تحقيق با ماهيت مطالعبه . باشد تابع ماهيت تحقيق مي
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 در ادامه .باشد مي) اعم از توصيفي و تحليلي(، متفاوت از طرح تحقيق پژوهشياي  هيا کتابخان

ق به وضوح يه طرح تحقيظور از تهنشود تا م  مي، ارائه۱مهي رد ضمقيک طرح تحقي يساختار کل

  .روشن گردد

 
  ع آوري اطالعات ابزارهاي جم-۲-۳

روش . ابتدايي ترين اين روشها، مشاهده است. روشهاي مختلفي براي جمع آوري اطالعات وجود دارد

 چاپ شده يا هاي هاين منابع ممکن است از مجالت، کتب و روزنام. ديگر مطالعه منابع است

ه موضوع، جستجو يکي از روشهاي يافتن مقاالت و اطالعات مرتبط ب. يکي استخراج شده باشدنالکترو

در خالصه مقاالت نشريات است که معموال به صورت ساالنه با ذکر نام مجله و شماره آن، فهرست 

  .شود  مي اطالعات معموال در کتابنامه ها چاپ  اين.شوند مي

  

 صفحات وب و يات و کتب، روي از اطالعات قبل از چاپ در نشرياريالزم به ذکر است که بس

 از مقاالت يا حداقل خالصه ايک نسخه از مطالب خود را ي از مجالت، ياريبس. نترنت وجود دارنديا

 يپ شده را به صورت کامل روي از مجالت معتبر، مقاالت تايبعض. گذارند  مينترنتي ايخود را رو

CDاست جستجو در منابع يهيبد .دهند  ميکنند و در معرض فروش قرار  ميادهي پ يا ميکروفيش 

  . دارديشتري بييآ منابع چاپ شده، سرعت و کار يا به جيکيالکترون

  

بخش دوم اين جزوه، روش جستجوي اطالعات مرتبط با موضوع موردنظر را در اينترنت آموزش  

اده شده اند نيز، ي يا ميکروفيش پCDي که روياتياين روش براي جستجوي اطالعات نشر. دهد مي

 به روش ساده تري به اطالعات مقاالت چاپ شده در توان ها مي CDبا استفاده از اين . کاربرد دارد

بدين منظور استفاده از امکانات جانبي کتابخانه ها و مراکز اينترنت پيشنهاد . مجالت دست يافت

  .شود مي

  

 برخي از تحقيقات، مخصوصا تحقيقاتي که به موضوعات اجتماعي و علوم انساني مربوطند، نياز به 

در اين موارد، نتيجه نهايي تحقيق با تحليلهاي آماري روي . احبه دارندتهيه عکس، پرسشنامه و يا مص

  .گيرد اطالعات بدست آمده صورت مي
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نکته قابل توجه براي يافتن هر يک از اطالعات فوق، اين است که محقق در هنگام جمع آوري 

قا به دنبال اطالعات و جستجو براي منابع مرتبط، به درستي بداند موضوع مورد نظرش چيست و دقي

آورد که کامال با موضوع موردنظرش  در اين صورت اطالعاتي را بدست مي. گردد چه مطلبي مي

  . مطابقت دارد

  

نويسي  طبقه بندي و خالصه. آنها استري که بايد در نظر داشت، نگهداري اطالعات يا آدرس گنکته دي

.  از اصولي است که نبايد فراموش کرد،اي همنابع اطالعاتي مورد مطالعه با ذکر آدرس کامل منبع داد

عدم نگهداري اطالعات معموال  موجب دوباره کاري يا از دست دادن بخشي از اطالعات مفيد خواهد 

  !شد

  

   تحليل اطالعات-۲-۴
 تحقيق، نتيجه حاصل از جمع آوري اطالعات پرسشنامه ها و يا مصاحبه با هاي ه در صورتي که داد

  . خام  بايستي با روشهاي مورد تحليل قرار گيرديها هافراد باشد، اين داد

  

 باشد، مطمئنا اطالعات بدست آمده نتيجه اي  هدر صورتي که محقق در حال انجام يک تحقيق کتابخان

مزايا و . ن نتايج بايستي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرداي  هتحقيقات و مطالعات افراد ديگر است ک

 با گرانيدنبال آن روشهاي مختلف و کارهاي انجام شده توسط معايب هر يک مشخص شود و به د

 ي و راهکارهاو بکارگيري پيشنهادات ي انجام شده قبليکارهابا رفع اشکاالت . يکديگر مقايسه شود

م بهتر فعاليت مورد نظر تواند به الگوهاي جديدي براي انجا ، معموال محقق ميه شده توسط آنانيتوص

  .براي انجام آن فعاليت پيشنهاد کند و يا انجام دهد و روش جديدي دست يابد

  

   گزارش تحقيق و ارائه آن-۲-۵
ان توليد شده است بنا گ زندگي خود را بر اساس دانش و معارفي که از گذشتهابه طورکلي انسان

توانند  د اما اگر فعاليتها و تحقيقات انجام شده توسط محققين ثبت نشود، انسانهاي ديگر نمينکن مي

امروزه . کند از اين رو تهيه گزارش تحقيق اهميت پيدا مي. ز نتيجه تحقيقات يکديگر استفاده کنندا

  ].۴[يافتوب  صفحات ي بر روايتوان در کتابها و کتابخانه ها  ا مياکثر دانشهاي انساني ر
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 از ياريبس. ه گزارش استي تهيقيمرحله انجام کار تحقن ي تريبا توجه به مطالب فوق، اصل

 را ييادداشتها و خالصه هايش  ين مرحله غافل نبوده کمابيگر از اي مراحل د انجامان در طولحققم

 از ياريق معموال شامل اطالعات مربوط به بسيک گزارش تحقي . کنند  ميهي تهيي گزارش نهايبرا

 يراجع به مطلبگزارش  که يدر موارد. ق استينه موضوع تحقي در زميقات انجام شده قبليتحق

 در زي ني اطالعات مختصر يستي با است،يدي خوانندگان موضوع جديد که برايگو  ميسخن

  .نه مطلب مورد بحث به خوانندگان ارائه کنديزم

  

 دوش يمف يق تعريدر مقدمه، مساله مورد تحق. شود  ميک مقدمه آغازيک گزارش با ي يبه طور کل

 يا هيبه دنبال مقدمه،  مطالب پا. گردد مي انيق بين تحقيت موضوع و هدف محقق از انجام اي اهمو

 خوانندگان ي انجام کار خود به مطالعه آنها پرداخته است، به طور خالصه برايالزم که محققق برا

قات يبه ذکر تحقنه موضوع، ي انحام شده در زميخچه کارهايتاربا ارائه شود و   ميانيگزارش ب

 ييشنهادهايان پي از کار انجام شده و بيريجه گي گزارش با نت.پردازد  ميانجام شده توسط خودش

  .ابدي  مياني ادامه کار، پايبرا

  

   استفاده از اينترنت-۳
 اطالعات ين روش کسب اطالعات در مرحله جمع آورينترنت به عنوان ساده ترياستفاده از ا

 به يستوان به سرعت جستجو، امکان دستر  مينترنتي استفاده از اياياز جمله مزا. مطرح است

ن بخش از جزوه روش  استفاده از يل، اين دليبه هم. حداکثر منابع، به روز بودن اطالعات نام برد

نترنت و صفحات وب، ي اي در ادامه پس از معرف.دهد  مي ساده آموزشيوه اينترنت را به شيا

سندگان يبه نو يکي از جمله نامه الکترونيينترنت و استفاده از ابزارهايده از اروش جستجو با استفا

  .شود  ميح دادهيمقاالت و کتب مرتبط توض

  

  تاريخچه مختصري از اينترنت-۳-۱
 ARPANET به نام  اي  ه سال پيش،  با شبک۳۰نترنت را از حدود اي  هسازمان دفاع آمريکا پاي

 ميالدي  به ۹۰در اوايل دهه ) تور گسترده جهاني (وبولي تا قبل از ايجاد ايده . پي ريزي کرد

وب، پياده سازي ايده ارتباط ساده با ابرمتن ها بود و منجر به . ور عام مورد استفاده نبودط
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 سايت وب وجود داشت در ۱۳۰، تنها ۹۳در ماه ژوئن سال . شد مي دسترسي ساده به صفحات

ن اتفاق رخ ه ايدهيم که چگون در ادامه توضيح مي. حاليکه امروزه ميليونها صفحه وجود دارد

  .داده است

  

 ARPANET:  آغاز

 را ، (ARPA)١ تحقيقاتي پيشرفتههاي ه ميالدي، دولت آمريکا، آژانس نمايندگي پروژ۵۷درسال 

شود،   که در واقع پدر اينترنت محسوب ميARPA، ۶۹در سال. با کاربردهاي سياسي شکل داد

  . شدARPANETموجب ايجاد 

  

ARPANETکاليفرنيا در لس آنجلس و يها ه است که کامپيوترهاي اصلي دانشگااي ه، شبک 

به فاصله دو . کند سانتاباربارا، انستيتوي تحقيقات استنفرد و دانشگاه يوتا را به يکديگرمتصل مي

  .ن شبکه ملحق شدنداي  هسال موسسات تحقيقي و آموزشي ديگري نيز ب

  

  تحول

  

، ۸۰اوايل دهه .  ميالدي، پروتکلهايي براي انتقال اطالعات روي اينترنت طراحي شد۷۰از دهه 

در اين سالها بيشتر کاربران به .  و پست الکترونيکي به وجود آمدندUseNet خبري هاي هگرو

در . نترنت متصل کردنداي ه ها  نيز فهرست منابع خود را ب ها وابسته بودند و کتابخانه دانشگاه

نترنت به براي نگهداري اطالعات روي ايWAIS و Archie، فهرستهايي مانند ۸۰اواخر دهه 

همچنين  دانشگاه ميني .  استفاده راحت کاربران ايجاد کنندياي برا وجود آمد تا واسط ساده

 ۹۱در سالي دسترسي به فايلها است،  ، را که يک سيستم منوي ساده براGopherسوتا، 

  .ميالدي ايجاد کرد

  

 
1 Advanced Research Projects Agency 
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   تعاريف اوليه در مورد اينترنت-۳-۲
  

 مرورگر وب 
 

اي است که براي پيدا کردن، بازيابي مجدد، ديدن و فرستادن  زار اوليهمرورگر وب شامل نرم اف

 در اختيار ري با امکانات زمرورگر، نرم افزاري. گيرد اطالعات بر روي اينترنت مورد استفاده قرار مي

  :دهد شما قرار مي

 (e-mail) الکترونيکي هاي هارسال و دريافت نام •

 که در اين (Newsgroup) خبريهاي ه از طريق گروخواندن پيام ها در مورد هزاران عنوان، •

 .شوند گروهها، کاربران در اطالعات و نظرات يکديگر شريک مي

 ري بوده وتبادل اطالعات را امکان پذ انواع متون و گرافيک شاملهک وب  صفحاتمرور کردن •

 .سازد مي
 
 
 

URL   
  

URL)  مخفف(Uniform Resource Locatorمعموال اين . باشد  مي آدرس يک فايل اينترنتي

  :سمت مختلف استقآدرس شامل چهار 

 پروتکل •

 )يا دامنه(سرور  •

 مسير •

 نام فايل •

  http://www.microsoft.com/windows/default.asp:                    به عنوان مثال 

  :که در آن

httpپروتکل است  .www.microsoft.comباشد  سرور مي .Windows مسير است و default.asp 

  .باشد نام فايل مي

  .گاهي اوقات نام فايل يا مسير وجود نداردالزم به ذکر است که 

http://www.microsoft.com/windows/default.asp
http://www.microsoft.com/
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Usenet ،FTP و Gopherچيستند؟   

  

 Usenetيسهاياستفاده از سرو) ر از صفحات وبيبه غ(نترنتيق ايگر کسب اطالعات از طريروش د

 ،FTP و Gopherدنشو  ميح دادهيسها در ادامه توضين سرويک از ايهر . باشد  مي.   

  

• Usenetاي از هزاران گروه خبري   مجموعه)Newsgroup(با استفاده .باشد  مين مختلفي با عناو 

ن ديگر يامهايي که کاربرا ملحق شد و پ Newsgroupتوان به يک ، ميNewsreaderاز يک 

 خبري هميشه هاي هگرو. چنين  پيامهاي خود را به آن گروه پست کردهم. فرستاده اند را خواند

وب . که مورد عالفه آنهاست با يکديگر مبادله کنند دهند تا اطالعاتي را به کاربران اجازه مي

 .دهد  خبري داده و راهي براي جستجوي آنها ميهاي هاي بر گرو  مقدمهDeja.comسايت 
 

• FTP :که مخفف File Transfer Protocol سيستمي به همراه افزاري  يک برنامه نرم شامل ،است

 کرده و اطالعات را Logonروي کامپيوترديگري  دهد بر به شما اجازه ميباشد که   مياز قوانين

 را به صورت ftpبسياري از مرورگرها، توانايي  .دبين آن کامپيوتر و کامپيوتر خودتان منتقل کني

توان توسط جستجوگر اينترنت به   فراواني را ميftpهمچنين سايتهاي . باشند داخلي دارا مي

 . را به دست آورد ftpتوان سايت هاي   ميArchieبا استفاده از موتور جستجوگر . دست آورد
 

• Gopher :اين . توان به فايل هاي اينترنت دست يافت ياي است که توسط آن م سيستم منوي ساده

معروف گردد، با روشي آسان کاربران ) شبکه گسترده جهاني( WWWسيستم پيش از آنکه 

 ، که اولين Minnesota از طريق  دانشگاه  gopherبا استفاده از . نترنت معرفي کرداي  هزيادي را ب

gopherتوان به کليه   بود، ميgopher بنام يا با استفاده از برنامه. يافت هاي دنيا دست 

Veronicaتوان به دنبال  ، ميgopherها گشت  .  
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  چگونگي جستجو در اينترنت-۳-۳
 خبري مورد نظر را پيدا هاي هن است که بتوان سايتها و گرواي  هاينترنت، مهمترين نکت پس از اتصال به

شوند و وقت زيادي  ل صفحات  سردرگم ميهاي داخLinkبسياري از افراد مبتدي، با دنبال کردن . کرد

  . کنند  نميکنند و نهايتا به مطلب مورد نظرشان هم دسترسي پيدا را تلف مي

  

افرادي که با هدف مشخص در اينترنت به دنبال يافتن مطلب خاصي هستند، براي نتيجه بهتر وسريعتر 

برحسب موضوع . يدا کنند پتجو به اطالعات مورد نظرشان دستالزم است از طريق موتورهاي جس

برخي از آنها . اند  موتورهاي جستجوي مختلفي پيشنهاد شده، تخصص موردنظرزانيممورد مطالعه و 

کنند و برخي ديگر اطالعات کامل در حد يک مقاله را در نتيجه   را معرفي ميبوطهآدرس اطالعات مر

  .گردانند جستجو برمي

  

جه ي اوقات، نتينترنت هستند، گاهي جستجو در اي براايگانر ي جستجو ابزارينکه موتورهايبا وجود ا

 . دارنديت خاصيا ساي در مجله  برخي از آنها نياز به عضويت.ستيگان نيرا  آنها،يحاصل از جستجو

در ادامه به معرفي برخي از موتورهاي جستجو پرداخته، نکات کليدي براي بهبود جستجو بيان خواهد 

  .شد

 
 

  موتورهاي جستجو

تواند سايتهاي وب را  ليست  کرده  سازمان دهي  کند و حتي  ر جستجو سرويسي است که ميموتو

کند تا يک سوزن را در يک خروار کاه  اين ابزار به شما کمک مي. آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهد

  : کنند موتورهاي جستجوي مختلف، به روشهاي مختلفي کار مي. پيدا کنيد

ستجو که نگهدارنده فهرست وب سايتهاي معرفي شده بعضي از موتورهاي ج •

 .کنند هستند، اطالعات خود را صرفا از طريق کاربران دريافت مي

بعضي از اين  موتورها، با استفاده از نرم افزارهاي مخصوص، اطالعات کليدي  •

 .کنند تمامي وب سايتهاي موجود را  مشخص مي

 .کنند يکديگر ترکيب ميدسته سوم موتورهاي جستجو دو روش فوق را با  •
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ابراين نتايج حاصله از هر يک از اين موتورها، براي يک موضوع مشخص ممکن است نب

  . متفاوت باشد

  

  انتخاب موتور جستجو

، Google،  MSN  حتي موتورهاي(الزم به توضيح است که هيچ يک از موتورهاي جستجو 

AltaVista ،Infoseek ،Lycos ،Snap  (روي اينترنت  امي اطالعات مورد نظر برقادر به يافتن تم

مطالعات نشان داده است که  موتورهاي جستجوي قوي، کمتر از نصف اطالعات موجود را  . باشند نمي

بنابراين الزم است که از چندين موتور جستجو استفاده کرد تا در صورت پيدا نشدن . کنند  پيدا مي

. ان اطالعات را از طريق موتورهاي ديگر بدست آوردنتيجه مورد نظر از طريق يک موتور جستجو، بتو

  .شوند در ادامه بعضي از اين موتورهاي قوي به طور  مختصر معرفي مي

  

Google: توان گفت که قويترين موتور جستجوی فعلی سايت گوگل است به جرات می .

فورد طراحی شده با استفاده از يک روش ابداعی توسط دو تن از محققان دانشگاه استنکه اين سايت 

سايت اين و در  روش جستج. ترين موتور جستجو در اينترنت تبديل گشت  به سرعت به محبوببود،

اين سايت قابليت . بسيار ساده است، کافی است که کلمات اصلی مطلب مورد نظر را در آن وارد کنيد

 اصلی تمام منوها و توانيد زبان های مختلف از جمله فارسی را دارا است و حتی می جستجوی زبان

 اين سايت  نمايانگر صفحه جستجوي۱شکل  .های سايت را به راحتی به فارسی تغيير دهيد قسمت

  .است
http://www.google.com  

  

  

MSN Web Search: با استفاده از اين صفحه جستجو، دو نوع جستجوي ساده و پيشرفته 

العات،  زبان،  منبع،  دامنه، تاريخ ايجاد و يا توان نوع اط براي جستجوي پيشرفته مي. قابل انجام است

  . نوع فايل را مشخص کرد
http://www.msn.com  
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  Google   صفحه جستجوي سايت- ۱شکل
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AltaVista:به دنبال کلمات کليدي گشت و يا اينکه پرسش  توان  با استفاده از اين سايت مي

توان به ابزارهاي   ديگر اين سايت ميهاي هاز خصيص. ن يک جمله سوالي نوشتمورد نظر را به عنوا

Babelfish شود  نميالبته هنوز شامل زبان فارسي( ، براي   ترجمه متن مورد نظر به زبانهاي مختلف(  ،

Photo & Media Finder براي جستجوي تصاوير، ابزار ،Family Filter براي محدود کردن نتايج ،

 .شاره نمودجستجو، ا
http://www.altavista.com 

 
Infoseek:همچنين با . کند و، فهرست بزرگي از سايتها را فراهم ميج اين موتور جست

  طبقه بندي کردهdirectoryيک  استفاده از يک برنامه نرم افزاري، سايتها  را به صورت موضوعي در

 .هدد پيشنهاد  ميرا  ين آنها برخياز بسايتها را  بررسي نموده  ، برخي ازاست
http://www.infoseek.com 

  

Lycos: اين موتور نيز مانند Excite و Infoseek يک ،directory دارد که به صورت 

 .موضوعي سازماندهي شده است
  http://www.lycos.com 

  

Snap :Snapاي از سايتهاي انتخابي توسط تيم   مجموعهSnap directory است که بر ،

تر  تقسيم  در هر عنوان،  سايتها به موضوعات جزئي. تقسيم بندي و خالصه شده استاساس موضوع 

 Bestنتايج بهتر با عالمت . شده اند تا کاربر را براي  يافتن نوع اطالعات درخواستي  هدايت کنند

 .مشخص شده است
http://www.snap.com  

http://www.nbci.msnbc.com/nbci.asp 
 

Excite: Exciteتور جستجوي ترکيبي است که عالوه بر آنکه طبق تعريف  يک مو

که سايتهاي وب را مالقات کرده آنها را با استفاده از يک برنامه نرم (موتورهاي جستجوي مرسوم 

اي   سايتهاي فهرست شدهdirectoryاين .  نيز داردdirectoryکند يک  کار مي) کنند افزاري، فهرست مي

 .ده انداست که توسط کاربران  مرور ش
http://www.excite.com  
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Yahoo : در واقعYahoo يک بيشترdirectory  يعني سايتهايي .  نه يک موتور جستجواست

بنابراين ممکن است نتايج . کند که توسط کاربر گردآوري و سازماندهي شده است را جستجو مي

ادامه جستجو با ، موجب آسان شدن جستجوي موضوعي سايتها و Yahooاما . کمتري بدست آورد

 . شود موتورهاي ديگر مي
http://www.yahoo.com  

  

MetaCrawler : ،به جاي نگهداري يک بانک اطالعاتيMetaCrawler جستجوي در ،

گرچه . فرستد  ميYahoo و Excite ،Infoseek ،Lycosخواست شده را به موتورهاي جستجويي نظير 

 .نتايج حاصله، بهتر خواهد بوديابد، اما  زمان جستجو با اين روش افزايش مي
http://www.metacrawler.com  

  

  :همواره در انتخاب يک موتور جستجو بايد دقت داشت که

باشيد، از موتور  اگر به دنبال اطالعات عمومي مانند خريد کامپيوتر شخصي، مي •

" معموال(جستجوگري استفاده کنيد که نتايج کمتري با کيفيت باال به شما برگرداند

 ).Yahooباشند مانند  تورهاي جستجوگري که متکي بر اطالعات  کاربران ميمو

اگر به دنبال اطالعات خاصي مانند نويسندگان قرن نوزدهم مجارستان، هستيد، از  •

کند و نتايج بيشتري را  سايتهايي استفاده کنيد که از يک  برنامه نرم افزاري استفاده مي

 .Exciteگرداند مانند  برمي

  

 کات ضروري در هنگام جستجو ن-۳-۴
شود که مستقل از  موتور جستجوي مورد  استفاده شما را  در اين بخش نکاتي عنوان مي

اين نکات براي استفاده از گزينه جستجوي . کند براي يافتن آنچه که به دنبالش هستيد، کمک مي

Microsoft Internet Explorer نيز قابل اعمال است .  

 
 ي جستجوي عموم-۳-۴-۱

هيچ موتور جستجويي تمامي سايتهاي وب را . بيش از يک موتور جستجو انتخاب کنيد 

 را که  شما انتظار داريد، بدست اي  هبنابراين اگر اولين جستجوي شما  نتيج. کند  نميفهرست

  .نياورد،  جستجو را حداقل با يک موتور جستجوي ديگر تکرار کنيد
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  را مطالعه کنيد٢صفحه درباره 

 هصفحه مربوط ب.  براي راهنمايي به کاربر در نظر گرفته اندLink از موتورهاي جستجو، يک بسياري

، شامل اطالعات جزئي در مورد چگونگي جستجوي اطالعات و چگونگي انتخاب نتايج با Linkن اي

. شود ن صفحه باعث صرفه جويي در وقت شما مي اي همطالع. باشد  موتور جستجو مي در آن ٣اهميت تر

 و  How To ،Search Helpخود با عبارات مورد نظرتوانيد قبل از انجام جستجوي  مچنين ميه

Advance Searchنکات خاص آن موتور جستجو را فراگيريد .  

  

 .موضوع بدست آوريد   مورد نظر را با خاص  کردن نتايج  

به . يق تر خواهد بودکنيد، خاص تر باشد، نتايج جستجوي شما دق  که آن را جستجو مياي  ههرچه کلم

 که يک نژاد از سگها است Labrador retriever به  دنبال کلمه dogعنوان مثال اگر شما به جاي کلمه 

شود که کامال با موضوع  و در عوض سايتهايي معرفي مي بگرديد، تعداد پاسخهاي شما کمتر خواهد بود

  .مورد نظر شما مطابقت دارد

  

 .تري بدست آوريدبا عام کردن موضوع نتايج بيش 

 را برنگرداند يا اي  هاگر کلمه مورد نظر شما خيلي خاص باشد، ممکن است  جستجوي شما هيچ نتيج

در اين موارد، با يک کلمه عام تر مربوط به موضوعتان جستجو را تکرار . سايتهاي اندکي را  معرفي کند

  .کنيد

  

  .جستجوي خود را با عملگرهاي منطقي، تعريف کنيد 

د، و يا کلمات آن اي ه که نوشت٤دهند که دقيقا همان عبارتي اي جستجوي اصلي، به شما اجازه ميموتوره

بعضي از موتورهاي . و يا هر يک از کلمات عبارت،  را جستجو کنيد) بدون  رعايت توالي ( را 

 ها يا توانيد شخصا  با افزودن نشانه در اين حالت، شما مي .دهند  نميجستجو اين امکان را به شما

  .کلمات خاصي، خواسته خود را تعريف کنيد
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AND:کلمه ٥ براي جستجوي دو يا بيشتر عبارت روي يک صفحه، بين دو اصطالح ANDرا بنويسيد  .

هردوي اين کلمات را داشته کند که  ، فقط صفحاتي را مشخص ميsea AND kayakبه عنوان مثال 

:                 در اين مثال، داريم.(گذاريم ز کلمه دوم مييا اينکه يک عالمت بعالوه دقيقا قبل او باشند

sea +kayak (  

  

OR: توان کلمه  يک صفحه ، مي  در  اصطالح،)بيشتريا ( براي جستجوي حداقل يکي از دوOR را بين 

   ) sea OR oceanمانند . ( دو اصطالح نوشت

 
AND NOT :آن اصطالح دوم ديگري طوريکه در صفحه مربوط به جهت جستجوي يک اصطالح ب

  .)kayak AND NOT whitewater مانند(توان از اين عملگر استفاده کرد حتما وجود نداشته باشد، مي

 )kayak –whitewater. (اين کار با گذاشتن  عالمت منها پشت اصطالح دوم، نيز امکان پذير است
 

  )”sea kayak rental“ مانند. ( عبارت ، آن را داخل گيومه بگذاريدجستجوي يک براي :”“

  

 در به عنوان مثال.  براي گروه کردن قسمتي از اصطالحات جستجو، آنها را داخل پرانتز بگذاريد:()

 gearحداقل يکي از دو کلمه بلکه  باشد kayakعبارت نه تنها خواهيد در صفحه نتيجه  صورتي که مي

  kayak AND(gear OR equipment)ارتتوانيد به دنبال عب  نيز وجود داشته باشد، ميequipmentيا 

  .بگرديد

  

 شکلهاي مختلف يک کلمه يک عالمت ستاره به انتهاي آن اضافه کنيد جستجوي  براي:*

  و از اين قبيل kayaking ,kayaked ,kayaks ,kayak اين کار صفحاتي را با کلمات .)*kayakمانند(

  . گرداند بر مي

  

  

    Microsoft Internet Explorer 6 جستجو با استفاده از -۳-۴-۲

 جستجو با استفاده از يک موتور جستجو -الف  

 
5 Term 

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


      ۱۸  
 

  . را انتخاب کنيدsearch كمهد  ،toolbarروي  .۱

، مشخص select your provider مستطيلي که با در. شود  باز مياي  هدر سمت چپ شما پنجر .٢

ن گزينه وجود يا  هدر صورتي ک. شده است، موتور جستجوي مورد نظر خود را انتخاب کنيد

 . وارد صفحه مربوط به انتخاب موتورهاي جستجو بشويدcustomizeنداشت، با 

د، انتخابهاي مختلفي براي سازمان دهي جستجو  اي هبسته به موتور جستجويي که  انتخاب کرد .٣

 .خود، خواهيد داشت

يد در جعبه متن مخصوص نوشتن کلمات جستجو، کلمه يا عبارتي را که به دنبال آن هست .٤

 .را انتخاب کنيدGet It و  يا Search, Submit, Go هاي هسپس يکي از دکم. بنويسيد

 اي را که مايليد، انتخاب کنيد  Linkشود، هر  از صفحات نتايجي که در قسمت پايين آورده  مي .٥

 . تا در سمت راست باز شود

صفحه قبلي  . کنيدهاي ديگر را دنبال کنيد، کافيست آن را انتخاب Linkهر وقت که بخواهيد  .٦

 . را انتخاب کنيدNextبراي ديدن نتايج بعدي، گزينه . شود جديد مي

 toolbar را روي  searchکافيست مجددا دکمه  search پنجره )پنهان کردن(بستن براي  .٧

 .انتخاب کنيد

  

   جستجو در اينترنت از روي ميله آدرس-ب

رت مورد نظرتان ا عبننوشته به دنبال آ را  find ياsearch ،goروي ميله آدرس يکي از کلمات  .١

 . را تايپ کنيدgo labrador retrieverبه عنوان مثال . را بنويسيد

 . موردنظر ر ا انتخاب کنيدlinkدر ليست نتايج حاصله  .٢

  

براي يافتن را الزم به ذکر است که جستجو با اين روش فقط از يکي از سرويسهاي جستجو 

  .کند اطالعات استفاده مي

  

  جستجو براي عبارتي در صفحه وب جاري -ج

 . را انتخاب کنيدFind(on this page) گزينه Editروي منوي  .١

 .خواهيد پيدا کنيد، تايپ کنيد متني را که مي .٢

 . آنچه نياز داريد، انجام دهيدقتنظيمات را مطاب .٣
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٤. Find Nextرا انتخاب کنيد . 

  

  .کند  کار نميURL پيدا کردن وب سايت  زماني که آدرس -د

 وارد آن Linkد يا از طريق يک اي ه يا آدرس وب که شما آن را تايپ کردURLاگر يک 

  . کند، مراحل زير را دنبال کنيد تا بتوانيد آن آدرس را تصحيح کنيد  نميد،  کاراي هشد

  

 .  را انتخاب کنيد Internet Options، گزينه Toolsروي منوي  .١

 . را انتخاب کنيدAdvancedسربرگ  .٢

  را انتخاب کنيد Searchingفهرست ،Search when URL failsزير .  .٣

  

ا مايليد آدرس اي  ه همواره قبل از اين کار از شما بپرسد کInternet Explorerخواهيد اگر مي •

 . را عالمت بزنيدAlways Askمشابهي را پيدا کند، گزينه 

 پيدا کند، گزينه  به طور اتوماتيک،  آدرس مشابهي راInternet Explorerخواهيد اگر مي •

Always Searchرا عالمت بزنيد . 

 Never Search با آدرس مشابه پيدا کند، گزينه اي ه صفحInternet Explorerخواهيد اگر نمي •

 .را عالمت بزنيد
 

دامنه يک پسوند سه حرفي (، با استفاده از دامنه ديگريInternet Explorerخواهيد  اگر مي .٤

به ) کند باشد که نوع سايت را مشخص مي  آدرس ميرغيره د و org ،edu ،com ،govمانند 

 . را عالمت بزنيدAutoscan common root domains دنبال آدرس بگردد، گزينه

٥. OKرا انتخاب کنيد . 
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    منابع 
  

  ، علي رستمي پور)۱(آموزش روشهاي مطالعه و تحقيق]۱[

  ۱۳۷۴ بر روش تحقيق، پرويز علوي، اي  همقدم]۲[

  امع تحقيق و ارزيابي، استفن ايزاک و ويليام ب مايکل، مرضيه کريم نياراهنماي ج]۳[

 شريفي و نرگس طالقاني، ربيت و رفتاري، جان بست، حسن پاشاروشهاي تحقيق در علوم ت]۴[

  ۱۳۶۷چاپ دوم 

 چاپ ن،يانتشارات کتابخانه فرورد،ي،بهروز نبوي اجتماعق در علومي ب روش تحقيمقدمه ا] ۵[

  ۱۳۷۵هفدهم،

]۶[ http://www.microsoft.com/insider/internet/articles/search.htm  
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