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هاي پيمايش  اي بر كارايي روش مقايسهرويكردي 
  آنالين و آفالين در مطالعه فيسبوك

  
  مهين شيخ انصاري ،حميد عبداللهيان

 )07/06/94، تاريخ پذيرش 24/01/93تاريخ دريافت ( 
  

هاي  شناسانه و پژوهشي دربارة مزايا و محدوديت اين مقاله بحثي روش :چكيده
اي را در  اي هدفمند و آفالين خوشه هاي پيمايش آنالين، شامل آنالين خوشه روش

اين مقاله همچنين ادعا دارد كه كاربرد هر كدام از اين . كند مطالعه فيسبوك ارائه مي
ها مزيتي يكسان دارند و تأثيري بر نتايج  ها و تحليل آن آوري داده ها براي جمع روش

شاهد تجربي اين ادعاها از مطالعه اثر فيسبوك بر سرمايه . دست آمده، ندارد به
آوري و تحليل  دست آمده كه در آن از هر سه روش براي جمع اجتماعي كاربرانش به

ه و طبق الگوي معرفتي ما برگرفته از مالحظات اشتراوس بود.  ها استفاده كرديم داده
ها  آوري داده ها كارآمدتر بود از آن براي جمع توصيه وي هر جا يكي از اين روش

هاي  هاي پيمايشي آنالين و روش نتيجه اين مطالعه نشان داد كه روش. استفاده كرديم
البته .  آورند ها، نتايج يكساني فراهم مي آوري داده و كيفي آفالين براي جمع كمي 

ها به شرطي يكسان خواهند بود كه در  ين است كه اين دادهادعاي ما در اينجا ا
دستاورد منحصر به فرد اين . گيري وارونه استفاده شود هاي آنالين از نمونه روش

هاي  هاي پيمايش آنالين به اندازه روش مطالعه اين است كه ما اثبات كرديم كه روش
  . پيمايش آفالين معتبرند

  

 
 . نويسنده مسئول( تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده ارتباطات، گروه استاد(            habdolah@ut.ac.ir  
 .  و مدرس دانشگاه پيام نور دانشجوي پسا دكتري دانشگاه تهران                     m.sheikhansari@ut.ac.ir  
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اي هدفمند،  رونيك، روش پيمايشي آنالين خوشهنامه الكت پرسش :كليديمفاهيم 
  .گيري وارونه روش پيمايشي آنالين، فيسبوك، نمونه

  
  طرح مسئله

شناسي در حوزه  هاي حياتي روش هاي آنالين و آفالين به يكي از بحث اين مقاله با مقايسه روش
هاي آنالين از  كه روشدهد  طور تجربي نشان مي پردازد و به هاي آنالين مي اعتبار و روايي پيمايش

به زباني ديگر، اين مقاله به ارزيابي . اند هاي اجتماعي برخوردار شده اعتبار كافي براي اجراي پژوهش
هاي  نامه الكترونيك و ارزيابي مزايا و معايب روش هاي انجام پيمايش با كاربرد پرسش ظرفيت

هميت دارد كه با گسترش اينترنت در اين بحث از اين جهت ا.  پردازد پيمايش آنالين و آفالين مي
نامه  ها به وسيله پرسش آوري داده ، زمينه براي جمع1)از جمعيت ايران% 3/53ضريب نفوذ (ايران 

هاي پيمايش آنالين هنوز به بوته  كه اعتبار و روايي داده الكترونيك مساعدتر شده است در حالي
اند اما  اين ارزيابي را در استراليا انجام داده) 2009(البته فلمينگ و باودن .  آزمايش در نيامده است

هاي الكترونيكي با  نامه شرايط جامعه ايران چه از نظر نوع كاربري و چه از نظر تعداد بازگشت پاسخ
ها  هاي آنالين آسيبي به نتايج تحليل شرايط استراليا متفاوت است و نياز است كه بدانيم كاربرد روش

فلمينگ و باودن اين آزمكون را در جزيره فريزر استراليا . ري آن سوگيري نداردگي زند و نمونه نمي
  .ايم انجام دادند و ما اين آزمون را در ميدان تحقيق آموزش و پرورش ايران انجام داده

بنابراين، يكي از عناصر ميدان تحقيق اين پژوهش آموزش و پرورش است چرا كه در آنجا هم 
ها به صورت الكترونيكي انجام مي شود و به همين دليل اكثر مدارس  ها و بخشنامه اينك ارسال نامه

ن هاي آموزشي براي دانش آموزا بر همين سياق، يكي از دوره.  اند مجهز به اينترنت پرسرعت شده
باشد و جستجو در اينترنت يك مزيت براي دانش مي ICDLبخصوص در مدارس غير انتفاعي 

بسياري از مدارس غيرانتفاعي از امتياز كاربرد وب سايت بهرمند هستند . شود آموزان محسوب مي
گونه  دانش آموزان اين.  كه از طرف آموزش و پرورش هر منطقه راه اندازي و حمايت مي شود

در . كنند ها و اطالع از اخبار مدرسه خود به وب سايت مدرسه مراجعه مي ي مشاهده نمرهمدارس برا
ها، نظرسنجي از اولياء يا دانش آموزان نيز به شكل الكترونيكي و از طريق وب  بعضي از دبيرستان

مديران مدارس نيز ضرورت آموزش و استفاده دانش آموزان از اينترنت را . شود سايت انجام مي
آموزش و  4در تحقيقي كه يكي از  محققان مقاله قبال در منطقه اين در حالي است كه . اند رفتهپذي

) 1384شيخ انصاري، (مورد اثر اينترنت بر روابط اجتماعي انجام داده بودند  پرورش تهران در
مشخص شد كه در آن زمان چنين آمادگي ذهني براي اجراي ارتباطات الكترونيك وجود نداشت و 

 
1. http://www.internetworldstats.com/stats5.htm  
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هايي درباره چت بود، موافق  هايي كه حاوي پرسش نامه لب مديران غير انتفاعي با توزيع پرسشاغ
دهد كه اينك اكثر مديران مدارس چنسن  ست كه مشاهدات محققين نشان مي اين در حالي.  نبودند

يابي هاي مورد نياز براي ارز كردند و داده اي مي آمادگي دارند و حتي با محققين همكاري مشتاقانه
  .آوري شد ها جمع آوري با اين همكاري هاي آنالن و آفالين جمع اي داده مقايسه

 2/41كه اينترنت و كاربري آن در ايران گسترش يافته و بيش از  مسأله اينجاست كه با وجود آن
 طور تجربي از درصد از كاربران اينترنت در خاورميانه را ايرانيان تشكيل مي دهند و در تحقيق ما به

طور كه اشاره شد هنوز به لحاظ علمي سندي  آن براي انجام پيمايش آنالين استفاده شد اما همان
از اين جهت اين مقاله سعي دارد تا .  دال بر اعتبار و روايي اين روش در ايران ارائه نشده است

آموزان  ن دانشدست آمده از پيمايش آنالين و آفالين را در حوزه سرمايه اجتماعي در ميا هاي به داده
  . تهراني مقايسه كرده و راه حل خود را براي اين مساله ارائه دهد

   
  هاي نوين معرفت شناسي و تغيير موضع توليد دانش با روش: شناسانه مالحظات روش

اي از ترتيبات عملي يا  روش مجموعه"كنيم كه در مجموعه علوم اجتماعي بحث را از اينجا آغاز مي
و به منظور ) 25: 1390اشتراوس، ( "ها ها است كه براي گردآوري و تحليل داده ها و تكنيك رويه

كه  شود گاهي تاكيد بر وسايل و ابزار سبب مي.  هاي اجتماعي استفاده مي شوند شناخت واقعيت
).  49، 1390اشتراوس، ( "ابزار، ابزار است و نبايد هدف شود"بايد بدانيم كه . هدف فراموش شود

توان طبق طرح پيش رفت  اما هميشه نمي.  پژوهشگر بايد با طرحي آماده وارد ميدان تحقيق شود
ايد طبق مدل اشتراوس محقق ب.  كند ها را ميدان تحقيق به پژوهشگر ديكته مي بعضي از شيوه

ها  در ميدان تحقيق از هر روشي كه در اختيار دارد استفاده كند و اصوال حركت ميان روش"بتواند 
التزام به توضيح دقيق طرح نمونه گيري و مسائل و  "ولي ).  55: 1390اشتراوس، ( "ضروري است 

  ).  191: 1381بيكر، ( "هاي اجراي آن بخش مهمي از فرآيند نمونه گيري است دشواري
رسي به  پردازي در حوزه كارايي فضاي مجازي براي دست گر اين مباحث را مبناي نظريها
صورت ادعاي اشتراوس و بيكر طرح مناسبي است براي اجراي  هاي تحقيق قرار دهيم در اين نمونه
ما را در  1شرح آن اين است كه نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر.  شناسي نوين در محيط اينترنت روش
هاي جمعيت تحقيق دانش آموزان شهر تهران كمك كرد و كار در محيط  آوري آدرس ايميل جمع

ها در محيط  ها ارتباط پيمايشي برقرار كنيم و سپس داده گوگل داكس به ما اين امكان را داد تا با آن
منتقل شد و سپس مورد تحليل قرار گرفته و نتايج آن را  spssآوري شد و به محيط  اكسل جمع

ها از منظر نظريه نمونه گيري كه  گونه داده اما پرسش همواره اين بود كه آيا اين.  رش كرديمگزا

 
1. Super Email Spider. 
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ها با دو مالحظه معرف بودن و تورش نداشتن است، همخواني دارند؟   رسي به نمونه مبتني بر دست
اين بود كه براي توليد ابزار خود از كاربرد همزمان پيمايش آنالين و آفالين سود برديم و ادعاي ما 

گيري وارونه در فضاي مجازي كه بر اساس آن حجم نمونه هر چند روز و بعد از برگشت  نمونه
.  گيري آفالين و نتايج آن نخواهد داشت هاي آنالين محاسبه مي شود تفاوتي با نمونه نامه پرسش

مبناي هاست اما  مبناي نمونه گيري آفالين محاسبه حجم نمونه و سپس گزينش تصادفي نمونه
ها و تعيين حجم نمونه مطلوب پس از تحليل نتايج است و به  نامه نمونه گيري آنالين ارسال پرسش

  . ايم همين دليل آن را نمونه گيري موجي وارونه ناميده
  

  مدعاي  مقاله
ها با شيوه آنالين و با كمك نرم افزارهايي همانند سوپر  آوري داده ادعاي اين مقاله اين است كه جمع

نتايجي معتبري به دنبال ) 1391عبداللهيان، (ميل اسپايدر همراه با نمونه گيري موجي وارونه اي
به عبارت ديگر، .  بر هستند مي باشد هاي سنتي آفالين كه زمان آورد و قابل رقابت علمي با روش مي

  .كاهد هاي آفالين نمي افزايش كاربرد پيمايش آنالين از اعتبار نتايج آن در مقايسه با روش
   

  :هاي پژوهشگر در روش آنالين چالش
هايي كه پژوهشگر در روش آنالين  چالش.  رو بوديم هايي روبه اي با چالش براي آزمون چنين فرضيه

گويي  رو است محدود بودن جمعيت تحقيق، انتخاب تصادفي افراد نمونه و درصد پاسخ با آن روبه
گيري احتمالي مباني خود را بر انتخاب  ي نمونهها اين درحالي است كه تمامي روش.  پايين است

هاي پيمايشي، عدم دخالت  ها در روش هدف از انتخاب تصادفي نمونه. دانند تصادفي استوار مي
ها و فراهم آوردن شانس برابر براي همه افراد جمعيت تحقيق  محقق يا عوامل ديگر در گزينش نمونه

ها در  اين است كه فرآيند دسترسي به آدرس ايميل ادعاي ما در اينجا.  براي انتخاب شدن است
شود نيز ذاتا تصادفي  هاي آنالين كه توسط نرم افزارهايي همانند سوپر ايميل اسپايدر انجام مي روش

اين نرم افزار با استفاده از الگوهاي .  گونه نقشي در اين فرآيند ندارد است زيرا محقق هيچ
هاي تو در توي  كند اليه و كليد واژه كه محقق آن را تنظيم ميو با توجه به گزينه عمق  1وجو جست

ها با استفاده از  آوري داده حتي اگر فرآيند جمع. كند ها را پيدا مي ها را جستجو و ايميل وب سايت
هاي تصادفي آفالين  سازي روش با پياده.  گيري وارونه را تصادفي ندانيم سوپر ايميل اسپايدر و نمونه

 
ها در علوم كامپيوتر  به صورت درختي، صفي،  پشته، آرايه، گراف و پيوندي است و  هاي سامان دهي داده مدل .1

  .شود گويند طراحي مي ها كه به آن ساختمان داده مي الگوهاي جستجو نيز  بر اساس اين مدل
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ها را بر اساس جداول تصادفي انتخاب و  ها يا استفاده از نرم افزارهايي كه ايميل يلبر ليست ايم
  .  توان مشكل را حل كرد كنند مي ارسال مي

ها تقريب  در روش آفالين پژوهشگر با يك پارادوكس روبرو است با افزايش حجم نمونه آمار
  .  دهد ها تحقيق را افزايش مي اما باال رفتن حجم نمونه هزينه.  بهتري براي پارامترها مي شوند

  
  
  

  
ها  رو نيست و با باال رفتن حجم نمونه هزينه در روش آنالين پژوهشگر با اين پارادوكس روبه

گويي را باال ببرد و تقريب  تواند در صد پاسخ هايي كه پژوهشگر مي يكي از راه.  افزايش نمي يابد
است  نامه دست آورد،  باال بردن حجم ارسال پرسش تري براي پارامترهاي جمعيت تحقيق به دقيق

  . ها باشد كه نگران افزايش هزينه بدون اين
  
   

  
  

با توجه به .  رس نرم افزار باشد اگر فرض كنيم ايميل تمامي افراد جمعيت تحقيق در دست
نامه الكترونيكي در  و پايين بودن هزينه ارسال پرسش -حافظه باال و سرعت پردازش –توانايي رايانه 

  .  توان فاصله نمونه و جمعيت تحقيق را به صفر نزديك كرد هاي آنالين مي روش
 N-n                   0 
چالش اصلي پژوهشگر در روش آنالين انتخاب تصادفي نيست بلكه محدود بودن جمعيت تحقيق به 

  .  شود تر  مي كه با گسترش دولت الكترونيك و اينترنت اين مشكل هم كم رنگ. كاربران اينترنت است
  

  :ها با روش آنالين و آفالين آوري داده مراحل انجام جمع
  :ها در روش آنالين با استفاده از نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر آوري داده جمع

كار اين نرم افزار .  رسي به ايميل افراد از نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر استفاده كرديم براي دست
دهيم  وجو است با توجه به واژه كليدي يا آدرس وب سايتي كه ما به آن مي مانند موتورهاي جست

.  توان به دو دسته تقسيم كرد فضاي مجازي را مي.  وجو در فضاي مجازي مي پردازد ه جستب
عمومي و قابل رويت براي عموم و خصوصي و غير قابل رويت براي عموم كه دسترسي به آن محيط 

 
باال رفتن حجم 

نامه ارسالي پرسش  
باال رفتن درصد 

پاسخگويان
باال رفتن حجم 

 نمونه
ها  تقريب بهتر آماره
 براي پارامترها

روش 
 آنالين

هاي افزايش هزينه آفالين روش
افزايش حجم نمونه تحقيق
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نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر فضاهاي مجازي عمومي را .  پذير است با وارد كردن كلمه عبور امكان
  :كه بيشتر شامل موارد زير است.  كند هاي قابل رؤيت را پيدا مي وجو و ايميل ستج

هاي مسكن، پزشكان و وكاليي كه ايميل  ها، آژانس ايميل مراكز تجاري، آموزشي، شركت  .1
 . اند هاي تبليغاتي ثبت كرده هاي خود يا وب سايت ها را بر صفحات وب سايت آن

 . رويت هستند ها قابل هايي كه در وبالگ ايميل .2
 . ها قرار دارد شان بر وب سايت دانشگاه ايميل اساتيد يا دانشجوياني كه ايميل .3
 . هاي تخصصي علمي يا دانشجويي كه در اينترنت وب سايت دارند ايميل  اعضاي انجمن .4
  .  . . . و

واژه در جريان كار كردن با اين نرم افزار متوجه شديم دادن نام شهر يا كشور به عنوان كليد 
ها يا مراكز اداري  شود بيشتر ايميل شركت ها پيدا مي هايي كه با اين كليد واژه مناسب نيست و ايميل

  :به شرح زير است.  دهد بهترين روش كه نرخ پاسخ دهي را افزايش مي.  است
وجو گوگل يا ياهو آدرس وب سايت مراكزي كه در ارتباط  با استفاده از موتورهاي جست  .1

 ير مستقيم با جمعيت تحقيق هستند را پيدا كردهمستقيم يا غ
 ). 1اساليد ( ها را به عنوان كليد واژه به نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر بدهيم  و اين آدرس  .2

هايي كه با  هاي تخصصي دانشجويان و وب سايت ها، انجمن با استفاده از گوگل آدرس دانشگاه
ها را به عنوان كليد واژه به نرم افزار سوپر  اين آدرس توان وبالگ ساخت را پيدا كرديم و ها مي آن

اين نرم افزار را  1هاي همچنين گزينه.  ها شد كه موجب باال رفتن تعداد پاسخ.  ايميل اسپايدر داديم
).  1اساليد (وجو كند  ها را جست هاي وب سايت اي تنظيم كرديم كه تا حد امكان تمامي اليه به گونه

  :هاي اينترنتي كه ما به اين نرم افزار داديم به شرح زير است چند نمونه از آدرس
www. blogdoon. com 
www. blogfa. com 
www. mihanblog. com 
www. bioemm. com 
www. ut. ac. ir 
www. philosophers. mihanblog. com دانشجويان فلسفه دانشگاه تهران           
http://mohitzist88. persianblog. ir                   دانشجويان محيط زيست  عالمه

  
   

 
1. Option 
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  .و واژه كليدي وب سايت بالگدون است) 6(ايم  حداكثر عمق جستجو را داده -1اساليد 

  

هاي مجازي خصوصي ندارد ما  رسي به محيط هاي اين نرم افزار كه دست براي پوشش محدوديت
  :زير استفاده كرديمهاي  از شيوه

هاي اجتماعي مجازي مانند  نامه بر صفحات اعضاي فعال شبكه به اشتراك گذاشتن پرسش .1
 . ها بيش از صد نفر است فيسبوك كه حلقه آشنايان آن

هاي فعال تبليغاتي مانند كلوب دات  فرستادن ايميل و تقاضاي همكاري از مسئوالن گروه .2
ها را  و چند گروه فعال ديگر كه ليست آن. هزار عضو دارند 30و مارشال مدرن كه بيش از  1كام
هاي علمي دانشجويي و فرستادن  ها و انجمن رجوع به وب سايت دبيرستان. وسيله ياهو پيدا كرديم به

ه نامه ب ها و تقاضاي همكاري براي ارسال لينك پرسش ها وانجمن ايميل براي مسئوالن دبيرستان
 ). 2اساليد (يا اعضاي انجمن  ايميل دانش آموزان

رسي  ها دست هاي متفاوت به آن نامه به ايميل دانشجويان كه از كانال فرستادن لينك پرسش  .3
 . پيدا كرديم

هاي تبليغاتي اينترنتي  با وجود پيشنهاد ما مبني بر  ولي گروه. شيوه اول و سوم موثر بود
اين .  نامه براي اعضايشان همكاري نكردند فرستادن لينك پرسش اي براي پرداخت هر گونه هزينه

اند با افزايش تعداد اعضايشان براي خود اعتباري كسب كرده و  ها بوسيله ياهو ايجاد شده گروه
ها تحت نظارت پليس سايبري هستند و در صورت تخلف از  آن.  دهند كارهاي تبليغاتي انجام مي

.  ها بود علت اصلي عدم همكاري اين گروه -فيسبوك  –نامه  ع پرسشموضو.  شوند مقررات فيلتر مي

 
1. www.cloob.com 
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ها جواب داد و همكاري با ما را ملزم به  هايي كه به مدارس فرستاديم فقط يكي از دبيرستان از ايميل
  .  داشتن مجوز از آموزش و پرورش دانست

  
 .  ايم فرستاده...هاي تبليغاتي  اي از ايميلي كه براي گروه نمونه -2اساليد 

  
  

  :مزاياي اين روش 
 .  صرفه جويي در هزينه .1
 .  هاي ايميل واحدهاي مشاهده آوري آدرس سرعت در جمع .2
 . رسي آسان به ميدان تحقيق دست .3

  :معايب
ها و فضاي مجازي ثبت شده  ها در سايت جمعيت تحقيق محدود به كساني است كه ايميل آن .1
 .  كه اكثرا از كاربران فعال اينترنتي هستند. است

پژوهشگر بايد با قرار دادن فيلتر بتواند .  گويان عضو جمعيت تحقيق نيستند بسياري از پاسخ .2
گويان  در صد از پاسخ 9/45در اين تحقيق . كساني را كه عضو جمعيت تحقيق نيستند مشخص كند

در صد  45.  از لحاظ سن عضو جمعيت تحقيق نبودند –در صد  4/12و   -از لحاظ محل سكونت -
 .   گويان عضو جمعيت تحقيق بودند از  كل پاسخ

 . هاي ديگر است گويي كمتر از روش درصد پاسخ .3
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موضوع .  سيت بر انگيز باشدگويان مخصوصا اگر موضوع تحقيق حسا اعتماد كمتر پاسخ  .4
 .  در پايين آمدن ميزان پاسخ دهي موثر بود -فيسبوك –تحقيق 

زياد بودن . دهي تأثير دارد نامه در ميزان جواب ها پرسش موضوع تحقيق، شكل و تعداد پرسش .5
 . گويي موثر بود ها در پايين بودن يا ناقص بودن ميزان پاسخ تعداد پرسش

ها ناقص و  در صد از پاسخ 18/0در اين تحقيق . هاي ديگر است روشجوابهاي ناقص بيشتر از  .6
 .  حذف شدند

  
  ها و امكانات موجود براي اين روش پتانسيل

نامه  هاي تبليغاتي بهترين امكان براي توزيع پرسش عالوه بر نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر گروه
  .  الكترونيك در اين روش هستند

  : نداي هدفم روش آنالين خوشه
ها ايميل فرستاديم دبيرستان عالمه طباطبايي به ايميل ما  هايي كه براي آن از بين دبيرستان

براي گرفتن .  پاسخ مساعد داد و همكاري با ما را ملزم به داشتن مجوز از آموزش و پرورش دانست
با نام هايي در سطح تهران  مجوز به آموزش و پرورش تهران رفتيم و متوجه شديم كه دبيرستان

باشند اين مسئله سرآغازي  هاي جديد مجهز مي هاي هوشمند وجود دارد كه به فناوري دبيرستان
.  اما موضوع تحقيق فيسبوك بود.  اي هدفمند شد ها با روش آنالين خوشه آوري داده براي جمع

 سايتي كه فيلتر شده و نزديك بودن انتخابات مجلس نيز به اين حساسيت دامن ميزد احتمال
مسئوالن مربوطه با اين شرط كه نام فيسبوك .  نامه مخالفت شود داديم كه با توزيع اين پرسش مي

اي كه  ها را به گونه پرسش.  نامه موافقت كردند ها حذف شود با توزيع پرسش نامه و پرسش از پرسش
مجازي محبوب ابتدا با يك سوال نام شبكه اجتماعي .  اي نزند، تغيير داديم به هدف اصلي ما لطمه

و كلمه فيسبوك را در سئواالت به شبكه اجتماعي مجازي محبوب . ها پرسيديم گويان را از آن پاسخ
شان به سوال اول فيسبوك بود عضو كاربران فيسبوك محسوب  كه جواب تغيير داديم كساني

 17و  11 و 10در غرب تهران،  5و  2واقع در شمال تهران،  3و  1مجوز براي ده منطقه .  ميشدند
، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1در مناطق . در مركز تهران گرفتيم 6در شرق تهران و  8و  7در جنوب تهران 

هاي مجهز به اينترنت را با كمك مسئول فناوري  هاي هوشمند يا دبيرستان دبيرستان 17، 11
تان ها در هر منطقه چند دبيرس مناطق آموزش و پرورش مشخص كرديم و به تصادف از بين آن

قرار داشت و به  5كار را از دبيرستان عالمه طباطبايي شروع كرديم كه در منطقه .  انتخاب كرديم
. تهران است 6و  5،  3اين دبيرستان داراي چند شعبه در مناطق .  ايميل ما پاسخ مثبت داده بود

ديدن مجوز  ها بعد از آن. آموزان در ارتباط هستند مسئوالن دبيرستان از طريق ايميل با دانش
در ادامه مراجعه خود به . نامه را براي دانش آموزان خود ارسال كردند آموزش و پرورش لينك پرسش
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ها از طريق وب سايت  با  تهران متوجه شديم كه بسياري از دبيرستان 6ها در منطقه  دبيرستان
با مسئول كامپيوتر و در صحبت . آموزان خود را ندارند آموزان در ارتباط هستند و ايميل دانش دانش

نامه را روي وب سايت  ها به اين راه حل رسيديم كه لينك پرسش موافقت مدير دبيرستان
. ها در پيش برد كار تحقيق بسيار مؤثر بودند مسئوالن كامپيوتر دبيرستان. ها قرار دهيم دبيرستان

نامه الكترونيك  تهيه پرسشها اطالعاتي در مورد  تر و جلب همكاري آن اي صميمانه براي ايجاد رابطه
ها بالفاصله و بعضي ديگر بعد از  بعضي از دبيرستان.  ها ميداديم كه مورد استقبال قرار گرفت به آن

نامه  هاي مكرر لينك را بر وب سايت مي گذاشتند اين گونه توزيع پرسش چند روز پيگيري و تلفن
نامه بر وب سايت رسمي  لينك پرسش ها جديد بود و بعضي از مديران قرار دادن براي دبيرستان

ها بوديم و با  ما به دنبال راهكار ديگري در اين دبيرستان. دانستند پذير مي دبيرستان را كاري ريسك
نامه را روي  ها تصميم گرفتيم كه لينك پرسش صحبت با مسئول كامپيوتر و مدير دبيرستان

بودند قرار دهيم تا دانش آموزان آنرا پر  هايي كه به اينترنت پرسرعت وصل كامپيوترهاي دبيرستان
ها  نامه الكترونيكي در دبيرستان كه اولين باري بود كه تحقيقي بوسيله پرسش به دليل اين.  كنند

هايي  شيوه. دادند بسياري از موانع يا راهكارها در حين انجام تحقيق خود را نشان مي.  انجام ميشد
  :باشدميكار برديم شامل موارد زير  كه ما به

نامه  هايي كه از طريق ايميل با دانش آموزان خود در ارتباط بودند لينك پرسش دبيرستان .1
دبيرستان پسرانه عالمه طباطبايي .  توسط مسئوالن كامپيوتر به ايميل دانش آموزان ارسال شد

  .5منطقه 
لينك .  بودندهايي كه از طريق وبالگ يا وب سايت با دانش آموزان خود در ارتباط  دبيرستان .2

( ها قرار داديم و از مسئوالن تقاضا كرديم كه اطالع رساني كنند  نامه را روي وب سايت آن پرسش
، دبيرستان حسابي، فرزانگان، فرهنگ 3دبيرستان سالم ديباجي و دانش در منطقه ).  4و  3اساليد 

، 11در منطقه و معرفت سپهر ) وبالگ(، دبيرستان رجاء، محمود زاده 6و نرجس در منطقه 
، دبيرستان عالمه اميني و هنرستان اميدان امام 1دبيرستان امام جواد و جالل آل احمد در منطقه 

  .7در منطقه 
نامه را  ها مخالف بودند لينك پرسش هايي كه وب سايت نداشتند يا مديران دبيرستان در دبيرستان .3

تا به تصادف دانش آموزان انتخاب شوند و به  . روي چند كامپيوتر متصل به اينترنت پر سرعت قرار داديم
، دبيرستان پسرانه 8از جمله دبيرستان دخترانه فرهنگ و سميه در منطقه .  نامه پاسخ دهند اين پرسش

، دبيرستان پسرانه سالم و دبيرستان 1، دبيرستان دخترانه سميه در منطقه 11خوارزمي در منطقه 
 .17رستان سپيده كاشاني منطقه ، دبي)صادقيه(  5دخترانه عترت منطقه 
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هايي كه هيچ كدام از امكانات را نداشتند اگر مدير موافقت مي كرد ليستي از  در دبيرستان .4
دبيرستان پسرانه . ها بفرستاديم نامه را براي آن كرديم تا لينك پرسش آموزان را تهيه مي ايميل دانش

  8رآموز و پسرانه ابوريحان در منطقه ، هنرستان پسرانه كا17قدس و دبيرستان بعثت در منطقه 
داد، محقق  آموزان را در اختيار محقق قرار نمي هايي كه مدير ليست ايميل دانش در دبيرستان .5

اي در تابلوي اعالنات دبيرستان همراه ايميل خود گذاشت تا دانش آموزاني كه عالقمند  اطالعيه
دبيرستان دخترانه طليعه و بنت . ارسال شود نامه برايشان هستند با او تماس بگيرند و لينك پرسش

 . 17، دبيرستان دخترانه فاطمه و بعثت منطقه 2، دبيرستان فياض بخش منطقه 11الهدي منطقه 
  

 . نامه بر روي آن قرار دارد آموزش و پرورش كه لينك پرسش 1وب سايت دبيرستان امام جواد در منطقه  - 3اساليد 

  
 

. نامه بر روي وب سايت آن قرار دارد آموزش و پرورش كه لينك پرسش 6دبيرستان نرجس در منطقه  - 4اساليد   
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ها متوجه شديم كه بعضي از دانشگاهها واحد مجازي دارند و  بعد از ارزيابي امكانات دانشگاه
اساتيد و دانشگاه ارتباط دانشجويان با .  خوانند دانشجويان به صورت غير حضوري و مجازي درس مي

مسئوالن قسمت مجازي قول همكاري با .  از دانشگاه پيام نور شروع كرديم. از طريق وب سايت است
ما را مبني بر داشتن مجوز دانستند ولي متاسفانه با وجود گرفتن مجوز از حراست دانشگاه پيام نور 

. دي از دانشجويانشان ارسال كردندنامه را بر وب سايت قرار ندادند و آنرا به ايميل تعدا لينك پرسش
ها  نامه الكترونيك را در دانشگاه به علت همكاري نكردن چند دانشگاه ديگر نتوانستيم توزيع پرسش

  .  پيش ببريم
  :هاي هدفمند معايب و مزاياي روش آنالين خوش

 :معايب اين روش
 . ها ايفاء ميكند آوري داده ها نقش بسيار مهمي در جمع همكاري مسئوالن دبيرستان  .1
از  –در صد از پاسخگويان  54.  در صد كه حذف شدند 13/0هاي ناقص در اين روش  جواب .2

ها يا دانش  در صد  شامل كاركنان دبيرستان 54اين . عضو جمعيت تحقيق نيستند -لحاظ سن
ها كه مجتمع  سال است و بعضي از دبيرستان 16ها كمتر از  ن كه سن آنآموزان سال اول دبيرستا

 .  اند نامه كه بر وب سايت قرار داشت پاسخ داده ها نيز به پرسش هستند دانش آموزان راهنمايي آن
درصد جوابدهي در اين روش از آفالين كمتر و از روش آنالين بوسيله نرم افزار سوپر ايميل  .3

    .اسپايدر بيشتر است
هاي متوالي لينك  ها بعد از زنگ زدن نياز به پيگيري بسياري دارد بعضي از دبيرستان .4

 .كردند دادند يا به ايميل دانش آموزان خود ارسال مي نامه را روي وب سايت خود قرار مي پرسش
 . گو در هر خوشه قابل كنترل و پيش بيني نيست تعداد افراد پاسخ .5

  :مزاياي اين روش
 . ها است يت اين روش صرفه جويي در هزينهترين مز مهم .1
تر است در روش آفالين بايد با دبيران هماهنگي شود و در  هماهنگي با مسئوالن راحت .2
آموزان درس مهمي ندارند نيم ساعت از وقت كالس را در اختيار پژوهشگر قرار  هايي كه دانش فرصت
ها در فرصت  شود و آن نامه در اختيار مسئوالن قرار داده مي ولي در اين روش لينك پرسش.  دهند
 .  هاي باال عمل ميكردند سب به يكي از شيوهمنا

  :امكانات بالقوه براي اين روش
با گسترش سريع دولت الكترونيك بيشتر مراكز دولتي و از جمله مراكز آموزشي مجهز به 

ها در  بيشتر مدارس در تهران به ويژه غير انتفاعي. اند هاي جديد و اينترنت پر سرعت شده فناوري
اند و عالوه بر داشتن اينترنت پر  هاي جديد كرده ي خود را مجهز به فناوريتمام مقاطع  تحصيل

ها بوسيله  آوري داده سرعت داراي وب سايت هستند اين امكانات زمينه مساعدي را براي جمع
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ها براي  هاي مجازي دانشگاه ها نيز بخش در دانشگاه. نامه الكترونيك فراهم آورده است پرسش
با توجه به سرعت گسترش .  نامه الكترونيك مناسب هستند وسيله پرسش ها به آوري داده جمع

  .  شود اينترنت هر روز بر اين امكانات اضافه مي
  :اي هدفمند مقايسه چند شيوه در روش آنالين خوشه 

نامه بر روي  هايي كه در باال ذكر شد كارآمدترين شيوه قرار دادن لينك پرسش از شيوه
كه در صورت همكاري مسئوالن مدارس درصد . ينترنت پرسرعت استكامپيوترهاي متصل به ا

گو در هر دبيرستان قابل  انتخاب و تعداد پاسخ. اي است جوابدهي آن نزديك به روش آفالين خوشه
بر و  دهي زمان نامه بر وب سايت جواب در روش قرار دادن لينك پرسش. كنترل و مشخص است

نامه به مدت يك هفته بر وب سايت  با قرار دادن لينك پرسشمعموال مديران . غيرقابل كنترل است
آموزان در اين فاصله زماني به  دهي وابسته به ميزان سر زدن دانش در صد جواب.  كردند موافقت مي

دهي بسيار پايين  آموزان مي شد ميزان جواب وب سايت دبيرستان بود و اگر مصادف با امتحان دانش
نامه را بر  ليل مسائل داخلي دبيرستان بعد از سه روز لينك پرسشمي آمد و گاهي اوقات به د

نامه به  در شيوه ارسال پرسش.  ها قابل كنترل و مشخص نيست گو در دبيرستان تعداد پاسخ. داشتند مي
گو مشخص نيست و به دليل عدم آشنايي با گوگل داكس،  ايميل دانش آموزان نيز تعداد پاسخ

هاي اجتماعي  نامه كه شبكه موضوع پرسش.  نامه بسيار محتاط هستند رسشآموزان در پركردن پ دانش
  .  كرد مجازي بود اين حساسيت را بيشتر مي

  اي روش آفالين خوشه
ها با روش آنالين وجود داشته باشد از  آوري داده كه معياري براي سنجش صحت جمع براي اين

ها از بين  مدارسي را به تصادف انتخاب نموديم و در دبيرستان17،  10، 7، 6، 5، 3، 1مناطق 
  .  نامه را توزيع كرديم هاي دوم وسوم به تصادف تعداد تعيين شده را انتخاب و پرسش كالس

  اين روش معايب
 نامه نسبت به روش آفالين هزينه باالي تهيه پرسش .1
در صد از لحاظ كار نكردن با اينترنت عضو  5/6گويان از لحاظ سني و  در صد از پاسخ8/8 .2

 .  جمعيت تحقيق نبودند
ها منتظر مي مانديم تا شرايط  بايست ساعت هماهنگي با مديران و دبيران زمانبر و گاه مي  .3

 . نامه فراهم شود براي توزيع پرسش
طبق .  هاي دخترانه براي پژوهشگر مرد و بالعكس نامه در دبيرستان مشكل توزيع پرسش  .4

در روش آنالين نيازي . ها را در دبيرستان توزيع كند نامه قوانين بايد يك پژوهشگر هم جنس پرسش
 .   دهد قرار مي نامه را در اختيار مسئوالن ها نيست و پژوهشگر لينك پرسش نامه به توزيع پرسش
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.  دادند نامه جواب مي بايست درزمان كوتاه يك ربع يا بيست دقيقه به پرسش آموزان مي دانش .5
 . نامه جواب دهند توانستند در خانه يا در فرصت مناسب به پرسش كه در روش آنالين مي در حالي

  :مزاياي اين روش
 .  در صد است 90دهي  اين روش بيش از  درصد جواب .1
 تر مديران و مسئوالن  كم حساسيت .2
نامه به او كمك مي كند تا به نقايص و ابهامات  حضور پژوهشگر به هنگام پر كردن پرسش .3

نامه  اين روش براي تست اول پرسش.  و در صورت لزوم توضيح دهد.  نامه پي ببرد ها پرسش پرسش
 . بسيار مفيد و ضروري است

 

  ها با سه روش ارزيابي فرضيه
نتايج سه روش آنالين ) 1393شيخ انصاري، (هاي تحقيق  ها و داده اساس فرضيهدر اينجا بر 

اي آفالين  را با يكديگر مقايسه، و  اي هدفمند و خوشه ، آنالين خوشه)وسيله سوپر ايميل اسپايدر به(
  :كنيم ادعاي اين مقاله را ارزيابي و اثبات مي

 . يابد يوند بخش كاربران فيسبوك افزايش ميبا افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي پ .1
 . يابد با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي پيوند مدار كاربران فيسبوك افزايش مي .2
  . يابد با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي نگهدارنده كاربران فيسبوك افزايش مي .3

  :يميل اسپايدروسيله نرم افزار سوپر ا روش آنالين به
گويان  درصد از پاسخ 3/42.  گويان در اين روش ميپردازيم ابتدا به شرح مشخصات هويتي پاسخ 

هاي  ها عضو فيسبوك يا شبكه در صد آن 1/77و .  روزانه بيش از سه ساعت با اينترنت كار ميكنند
 93/215ها  ترنتي آنو ميانگين تعداد دوستان اين 9/26ها  ميانگين سني آن. اجتماعي ديگر هستند

  ). 2، 1جدول (است 
  

  در روش آنالين هاي ديگر وضعيت عضويت در فيسبوك يا شبكه -1جدول 

درصد درصدفراواني  هاي اجتماعي مجازي گو در شبكه وضعيت عضويت پاسخ
معتبر

درصد 
تجمعي

اني
راو

ف
 

تبر
 مع

اي
ه

 

 9/22 9/22 9/22 105  هاي اجتماعي بر خط نيستم يك از شبكه چمن عضو هي
  3/263/262/49 121  من فقط عضو فيسبوك هستم

 3/373/375/86 171  عضو فيسبوك هستم هاي اجتماعي بر خط ديگر و من عضو شبكه
 5/135/13100 62 هاي اجتماعي بر خط ديگرهستم ولي عضو فيسبوك نيستم من عضو شبكه

 100100 459  كل
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  زمان استفاده از اينترنت توزيع فراواني برحسب -2جدول 
 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراوانيزمان استفاده از اينترنت

 معتبر

  دقيقه 30كمتر از 
  ساعت 1تا  31بين 
  ساعت 1:30تا  1بين 
  ساعت 2تا  1:31بين 
  ساعت 2:30تا  2بين 
  3تا  2:31بين 

  ساعت 3بيشتر از 

31 
52 
58 
52 
36 
34 
194 

8/6 
3/11 
6/12 
3/11 
8/7 
4/7 
3/42 

8/6 
4/11 
7/12 
4/11 
9/7 
4/7 
5/42 

8/6 
2/18 
9/30 
2/42 
1/50 
5/57 

100 
 4576/99100كل

  4/0 2 بيجواب 100
  100 459 كل

  
  ها در اين روش آزمون فرضيه

دهد كـه بـين    آزمون همبستگي بين شدت استفاده از فيسبوك و سه نوع سرمايه اجتماعي نشان مي
رابطه معنـي داري وجـود    05/0سرمايه اجتماعي پيوند بخش و شدت استفاده از فيسبوك در سطح 

  ). 3جدول (دارد 
  

  همبستگي سه نوع سرمايه با شدت استفاده از فيسبوك در روش آنالين -3جدول

 نوع آزمون متغيرها
سرمايه

اجتماعي 
 پيوند بخش

سرمايه 
اجتماعي 
 پيوند مدار

سرمايه اجتماعي
  نگهدارنده

شدت استفاده
  از فيسبوك

  
سرمايه اجتماعي 

  پيوند بخش

 ضريب همبستگي پيرسون
 درجه اطمينان دو دامنه

 تعداد كل

1

 
459  

437/0** 

000/0 
459 

421/0** 

000/0  
459 

146/0* 

013/0 
285 

  
سرمايه اجتماعي 

 پيوند مدار

 ضريب همبستگي پيرسون
 درجه اطمينان دو دامنه

 تعداد كل

437/0**

000/0 
459 

1 
 
 
459 

427/0** 
000/0  

459 

029/0 
621/0 

285 

  
سرمايه اجتماعي 

 نگهدارنده

 ضريب همبستگي پيرسون
  درجه اطمينان دو دامنه

 تعداد كل

421/0**

000/0 
459 

427/0** 
000/0 

459 

1 
 
459 

109/0 
066/0 

285 
  

شدت استفاده از 
  فيسبوك

 ضريب همبستگي پيرسون
  درجه اطمينان دو دامنه

 تعداد كل

146/0*
013/0 

285 

029/0 
621/0 

285  

109/0 
066/0 

285 

1 
  
285  

**.  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  
*.  Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed).  
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  اينترنت همبستگي سه سرمايه اجتماعي با شدت استفاده از فيسبوك با كنترل متغير نوع استفاده از  -4جدول

متغير 
 كنترل

 نوع آزمون متغيرها
سرمايه 

اجتماعي پيوند 
  بخش

سرمايه 
اجتماعي 
  پيوند مدار

سرمايه 
 اجتماعي
 نگهدارنده

شدت 
استفاده از 
  فيسبوك

استفاده نوع
 اينترنتاز 

سرمايه اجتماعي
  پيوند بخش

 همبستگي
درجه اطمينان دو 

  طرفه
 درجه آزادي

1 534/0 564/0 150/0 
 000/0 000/0 011/0 

0  282 282 282 

سرمايه اجتماعي
 پيوند مدار

 059/0 473/0 1  534/0 همبستگي
دو درجه اطمينان 

 321/0 000/0  000/0  طرفه

 282 282 0 282 درجه آزادي

سرمايه اجتماعي
 نگهدارنده

  165/0 1 473/0 564/0 همبستگي
درجه اطمينان دو 

 005/0  000/0  000/0  طرفه

 282 0 282 282 درجه آزادي

شدت استفاده از
 فيسبوك

 1  165/0  059/0  150/0 همبستگي
درجه اطمينان دو 

   005/0  321/0 011/0  طرفه

 0 282 282 282 درجه آزادي
 

با كنترل متغير نوع استفاده از اينترنت، همبستگي بين متغير شدت استفاده از فيسبوك و سـه نـوع   
دهـد كـه شـدت اسـتفاده از      نتايج آزمون نشان مـي .  سرمايه اجتماعي را مجددا به آزمون گذاشتيم

نتايج .  رابطه معني داري دارد 05/0بخش و نگهدارنده در سطح فيسبوك با سرمايه اجتماعي پيوند 
دهد كه بين متغير شدت استفاده از فيسبوك و متغيـر سـرمايه اجتمـاعي پيونـد      همچنين نشان مي

).  4جدول (شود  با اين روش فرضيه اول و سوم اثبات و فرضيه دوم رد مي.  اي وجود ندارد مدار رابطه
كه با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي پيوند بخش و نگهدارنده كـاربران   آن نتيجه

  . يابد فيسبوك افزايش مي
  

  :اي هدفمند روش آنالين خوشه
گويـان   ميـانگين سـن پاسـخ   .  گويان در اين روش مي پردازيم هاي هويتي پاسخ ابتدا به شرح ويژگي

.  گويان بيشـتر از سـه سـاعت اسـت     درصد از پاسخ 9/13و زمان استفاده از اينترنت در بين  365/19
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هـاي   در صد عضـو فيسـبوك يـا شـبكه     9/33. است 27/218ها ميانگين تعداد دوستان فيسبوك آن
  ). 6،  5جداول (اعي ديگر هستند اجتم

  
 هاي در روش آنالين خوش اينترنتاستفاده از  مانز -5جدول

  درصد تجمعي درصد معتبر درصد  فراوانيزمان  استفاده از اينترنت

  فراواني
 معتبر

  9/27 9/27 7/27 114  دقيقه 30كمتر از 
 9/54 27 8/26  110  ساعت 1تا  31بين 
 73 1/18 18 74  ساعت 1:30تا  1بين 
 86  13 9/12 53  ساعت 2تا  1:31بين 

 100 14 9/13 57  ساعت 3بيشتر از 
  100 3/99 408 كل

 100 7/0 3  بدون جواب تعداد
 100 411 جمع كل 

  
   اي در روش آنالين خوشه هاي ديگر وضعيت عضويت در فيسبوك يا شبكه -6جدول 

 درصدفراواني  نوع عضويت
درصد 
 معتبر

 فراواني
  تجمعي

 
 

معتبر 
 فراواني

 

 9/58  9/58  9/58 242  هاي اجتماعي بر خط نيستم من عضو هيج يك از شبكه
 8/78 20 20 82  من فقط عضو فيسبوك هستم

عضو فيسبوك هاي اجتماعي بر خط ديگر و من عضو شبكه
  3/87  5/8  5/8 35  هستم

هستم ولي عضو هاي اجتماعي بر خط ديگر من عضو شبكه
 7/92  4/5  4/5 22  نيستم فيسبوك

 100 3/7 3/7 30  ياهو مسنجر
  100 100 411 تعداد كل

  
 : اي هدفمند ها با روش آنالين خوشه ارزيابي فرضيه

دهد  آزمون همبستگي پيرسون بين شدت استفاده از فيسبوك و سه نوع سرمايه اجتماعي نشان مي
رابطه  05/0كه شدت استفاده از فيسبوك با سرمايه اجتماعي نگهدارنده و پيوند بخش در سطح 

و رابطه معني داري بين شدت استفاده از فيسبوك و سرمايه اجتماعي پيوند مدار .  معني داري دارد
ها نيز فرضيه اول و سوم اثبات و فرضيه دوم رد مي شود  آوري داده با اين روش جمع.  جود نداردو
  ). 7جدول (
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 اي آزمون همبستگي بين سه نوع سرمايه اجتماعي و شدت استفاده از فيسبوك در روش آنالين خوشه - 7جدول 

  ها آزمون  متغيرها
سرمايه 

اجتماعي 
 پيوندبخش

سرمايه 
اجتماعي 
 ارپيوندمد

سرمايه 
اجتماعي 
 نگهدارنده

شدت 
استفاده از 
 فيسبوك

سرمايه اجتماعي 
 پيوندبخش

ضريب همبستگي 
 پيرسون

1 370/0** 436/0** 278/0** 

سطح معني داري دو 
 دامنه 

 000/0  000/0  003/0  

  110 409  410  411 تعداد

سرمايه اجتماعي 
 پيوندمدار

ضريب همبستگي 
 پيرسون

370/0** 1 298/0** 071/0  

سطح معني داري دو 
 دامنه 

000/0   0 .000 462/0  

 110 409 410  410 تعداد

سرمايه اجتماعي 
 نگهدارنده

ضريب همبستگي 
 پيرسون

436/0** 298/0 .** 1 324/0** 

سطح معني داري دو 
 دامنه 

000/0  000/0  001/0  

  110 409 409 409 تعداد

شدت استفاده از 
 فيسبوك

ضريب همبستگي 
 پيرسون

278/0** 071/0  324/0** 1 

سطح معني داري دو 
 دامنه 

003/0 462/0 001/0  

 110  110 110  110 تعداد
**.  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  

 
  

كه با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي پيوندبخش و پيوند نگهدارنده  نتيجه آن
  .پردازيم اي مي گيري به شرح روش آفالين خوشه با اين نتيجه. يابد كاربران فيسبوك افزايش مي

 
  اي روش آفالين خوشه

گويـان   ميـانگين سـن پاسـخ   . گويان در اين روش مي پردازيم هاي هويتي پاسخ ابتدا به شرح ويژگي 
گويـان  بيشـتر از سـه سـاعت از اينترنـت اسـتفاده مـي كننـد و          درصد از پاسـخ  2/7است و 55/16
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ميـانگين تعـداد دوسـتان    .  هاي اجتماعي ديگـر هسـتند   ها عضو فيسبوك يا شبكه درصد از آن1/30
  ). 9، 8جدول(است 39/95ها  آن فيسبوك

  
 هاي زمان اينترنت در روش آفالين خوش -8جدول 

درصد تجمعيدرصد معتبر درصد  فراواني زمان استفاده از اينترنت
 5/6  5/6  5/6 74كنم از اينترنت استفاده نمي

 5/42 36 36 410به ندرت
 1/56  7/13  7/13 156دقيقه 30كمتر از 

  5/70  4/14  4/14 164ساعت 1تا  31بين 
 80  5/9  5/9 108تساع 1:30تا  1بين 
 2/85 2/5 2/5 59  ساعت 2تا  1:31بين 
  ساعت 2:30تا  2بين 
 ساعت 3تا  2:31بين 

  ساعت 3بيشتر از 

50  
37 
82 

4/4  
2/3 
2/7 

4/4  
2/3 
2/7 

6/89  
8/92 

100 

  100 100 1140  كل
 

  هاي در روش آفالين خوش ديگرهاي  وضعيت عضويت در فيسبوك يا شبكه-9جدول 
درصد تجمعي درصد معتبر درصدفراوانيوضعيت عضويت در فيسبوك

 8/68  8/68  8/68 784هاي اجتماعي بر خط نيستم من عضو هيج يك از شبكه
 3/90 5/21 5/21 245  من فقط عضو فيسبوك هستم

هاي اجتماعي بر خط ديگر وعضو  من عضو شبكه
 6/95  4/5  4/5 61فيسبوك هستم

هاي اجتماعي بر خط ديگرهستم ولي  من عضو شبكه
  9/98 2/3 2/3 38  عضو فيسبوك نيستم

 100 1/1 1/1 12  ياهو مسنجر
  100 100 1140 كل

  
  هاي ها با روش آفالين خوش فرضيه ارزيابي

دهد  نتايج آزمون همبستگي بين شدت استفاده از فيسبوك و سه نوع سرمايه اجتماعي نشان مي
و نگهدارنده در  رابطه معني داري بين شدت استفاده از فيسبوك و سرمايه اجتماعي پيوندبخش

وجود دارد و بين شدت استفاده از فيسبوك و سرمايه اجتماعي پيوند مدار رابطه معني  05/0سطح 
  . شود تحقيق رد مي 2اثبات و فرضيه  3و  1با اين روش فرضيه ).  10جدول (داري وجود ندارد 
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با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتماعي پيوندبخش و نگهدارنده : گيريم نتيجه مي
  .   يابد كاربران فيسبوك افزايش مي

  
  هاي شرح همبستگي روش آفالين خوش -10جدول 

  ها آزمون  متغيرها
سرمايه 

اجتماعي 
پيوندبخش

سرمايه 
اجتماعي 
 پيوندمدار

سرمايه 
اجتماعي 
 نگهدارنده

استفاده ازشدت 
 فيسبوك

سرمايه 
اجتماعي 
پيوندبخش

 **184/0 **376/0 **433/0 1 ضريب همبستگي پيرسون
 001/0 000/0 000/0 سطح معني داري دو دامنه

 305 1140 1140  1140 تعداد

سرمايه 
اجتماعي 
پيوند مدار

 056/0 **282/0 1 **433/0 ضريب همبستگي پيرسون
 328/0  000/0  000/0 سطح معني داري دو دامنه

 305 1140 1140 1140 تعداد

سرمايه 
اجتماعي 
نگهدارنده

 ** 286/0 1 **282/0 **376/0 ضريب همبستگي پيرسون
  000/0   000/0  000/0 سطح معني داري دو دامنه

  305 1140 1140 1140 تعداد
شدت 

استفاده از 
 فيسبوك

  1 **286/0  056/0 **184/0 ضريب همبستگي پيرسون
  000/0 328/0  001/0 سطح معني داري دو دامنه

 305  305 305 305 تعداد
**.  Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).  

  
  گيريبحث و نتيجه

هاي روش  محدوديت.  ها و مزاياي هر روش آن را انتخاب كند پژوهشگر بايد با شناخت از محدوديت 
  :شود آنالين شامل موارد زير مي

 گيري هاي مرتبط به جمعيت تحقيق و چارچوب نمونه محدوديت  .1
 دهي  دهي يا سوگيري در جواب مشكالت در مورد نمونه، ميزان جواب .2

  .  هايي بر طرف كند ا پژوهشگر مي تواند با بكار بردن تكنيكها ر بعضي از اين محدوديت
  :هاي مرتبط به جمعيت تحقيق در اين روش محدوديت

 . گويان كاربران اينترنت هستند پاسخ .1
 .رس هستند هاي قابل رؤيت كه در فضاي مجازي عمومي قرار دارند در دست ايميل  .2
 . توان مشخص كرد گيري را نمي چارچوب نمونه .3
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 . گيري تحقيق باشند گويان ممكن است خارج از چارچوب نمونه بسياري از پاسخ .4
 .كند هايي كه اين معايب را رفع مي تكنيك

 ).  13جدول (پژوهشگر بايد بپذيرد كه جمعيت تحقيق محدود به كاربران اينترنت است  .1
هـاي   نامـه در صـفحات شـبكه    هاي تبليغاتي اينترنتي و به اشتراك گذاشتن پرسـش  از گروه .2

هايي كـه غيـر    رسي به  فضاي مجازي خصوصي و ايميل اجتماعي مجازي مانند فيسبوك براي دست
 ).  2اساليد (قابل رويت هستند مي تواند استفاده كند 

گيرنـد را   كـه در جمعيـت تحقيـق قـرار نمـي      گوياني تواند با قرار دادن فيلتر پاسخ پژوهشگر مي .3
هـايي در مـورد    جمعيت تحقيق شامل جوانان ساكن تهران است كه آن را با طرح پرسش.  مشخص كند

 ). 12، 11جدول (گوياني را كه عضو جمعيت تحقيق نبودند مشخص كرديم  سن، محل سكونت پاسخ
 

 فيلتر براي سكونت:  11جدول 
 فراواني تجمعيهاي معتبر در صد داده درصدفراوانيمحل سكونت تعداد

  معتبر

  تهران
  ساير شهرها
 خارج از كشور

246  
186 
25 

6/53  
5/40 
4/5 

8/53  
7/40  
5/5  

8/53  
5/94 

100 

 6/99 457 كل
  4/0 2 بيجواب 100 100

 100 459  تعداد كل

  
 فيلتر براي سن -12جدول 

 فراواني تجمعي معتبر درصددرصد فراواني  گويان گروه سني پاسخ  تعداد
  
  معتبر

  6/87  6/87  4/87  401  35تا  16گروه سني 
 100  4/12  4/12  57  35گروه سني باالتر از 

  100  8/99  458  كل
   2/0  1  بدون جواب

    100 459    كل
 

  دهي هاي مرتبط با حجم نمونه، ميزان و سوگيري در جواب محدوديت
 تصادفي در اين روشهاي نظري در مورد انتخاب  وجود بحث .1
 . گيري مشكل است تعيين حجم نمونه به دليل مشخص نبودن چارچوب نمونه  .2
 دهي پايين  در صد جواب  .3
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 . نامه پاسخ دهند دهي كه ممكن است فعاالن اينترنت بيشتر به پرسش سوگيري در جواب .4
  ها ها براي رفع اين محدوديت تكنيك .1
ان مشخص نمي شود بلكه بايد تعداد پاسخگوياني حجم نمونه در اين روش با تعداد كل پاسخگوي .1

 . كه عضو جمعيت تحقيق او قرار نمي گيرند از كل كم شود
  حجم نمونه در آنالين= گويان كل پاسخ -گوياني كه عضو جمعيت تحقيق نيستند  تعداد پاسخ

 . استفاده كرد) عبداللهيان(گيري وارونه  براي تعيين حجم نمونه از نمونه .2
نامه را بايد افزايش داد و  گويي حجم ارسال لينك پرسش براي باال بردن ميزان درصد پاسخ .3

 .  اي هم در بر ندارد هزينه
دهي  ها در ميزان درصد جوابدهي و عدم سوگيري در جواب موضوع تحقيق، شكل و تعداد پرسش .4

 .   رايانه باشد هاي نامه همانند نرم افزارها يا بازي بايد سعي كرد شكل پرسش. موثر است
ها به  هايي كه با جمعيت تحقيق در ارتباط هستند و دادن اين آدرس با تعيين آدرس وب سايت .5

هاي جستجو اين نرم افزار در هر بار،  عنوان كليد واژه به نرم افزار سوپر ايميل اسپايدر و تغيير اولويت
 ). 1اساليد (دهي را كاهش داد  توان سوگيري در جواب مي

  :اي هدفمند آنالين خوشهروش 
  . هاي اين روش را نيز مي توان مرتبط به جمعيت تحقيق و نمونه دانست محدوديت
  هاي جمعيت تحقيق محدوديت

 .  شود كه اينترنت پرسرعت داشته باشند جمعيت تحقيق محدود به مراكزي مي .1
  ها مرتبط با نمونه محدوديت

مخصوصا در .  دهند در هر خوشه جواب مي نامه كه به پرسش مشخص نبودن تعداد دقيق كساني .1
  .  نامه در وب سايت قرار مي گيرد روشي كه لينك پرسش

  :هاي هويتي در سه روش مقايسه پراكندگي ويژگي
گويان در روش  در صد از پاسخ 77/ 1.  جمعيت تحقيق كاربران جوان اينترنت در شهر تهران است

گويان  در صد از پاسخ 1/30اي هدفمند و  گويان در روش آنالين خوشه درصد از پاسخ 9/33آنالين و 
 هايي كه جمعيت براي تحقيق.  هاي اجتماعي مجازي هستند در روش آفالين عضو فيسبوك و شبكه

).  13جدول (رسد  ترين روش به نظر مي تحقيق كاربران فعال اينترنت هستند روش آنالين مناسب
در صد از كل  45پراكندگي سن، محل سكونت در روش آنالين بيشتر از دو روش ديگر است 

هاي  همگني مشخصه). 3،2،1، نمودار 13جدول (گويان عضو جمعيت تحقيق بودند  پاسخ
  .  هاي ديگر است اي بيشتر از روش آفالين خوشهشناسي در روش  جمعيت
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 مقايسه  مشخصات جمعيت شناسي و نوع عضويت و زمان استفاده از اينترنت در سه روش  -13جدول

پراكندگي  ها روش
 سني

پراكندگي
 سكونت

فراواني
 جنسيت

پراكندگي
  تحصيالت

عضويت در
 فيسبوك

زمان استفاده 
  از اينترنت

روش 
  آنالين

ميانگين
  91/26سن

  
در صد از4/12

پاسخگويان از 
نظر سني  

عضو جمعيت 
تحقيق نيستند

درصد  6/53
  تهراني
  

در صد از 9/45
گويان از  پاسخ

نظر سكونت 
عضو جمعيت 
تحقيق نيستند

درصد زن 8/41
 درصد مرد 58
  بيجواب 2/0

درصد دانش  5/3
  آموز

  ديپلم 4/17
  ليسانس 4/48

 فوق ليسانس 2/22
  دكتري 8/7

  جواب بدون 7/0

عضو  9/22
.فيسبوك نيستند

  
در صد عضو 1/77

هاي  شبكه
اجتماعي مجازي 

  )كاربران فعال(

در صد 8/42
بيشتر از سه 

  ساعت
  

30كمتر از  8/6
  دقيقه
  

روش 
آنالين 
اي  خوشه

 هدفمند

 ميانگين
 365 /19  

  
در صد از  54

نظر سني عضو
جمعيت 

تحقيق نيستند

  
همه ساكن 

  تهران
  زن 3/44
  مرد 7/55

  دانش آموز 3/81
  ديپلم 7/2
  ليسانس 1/6

  فوق ليسانس 8/7
  دكتري 2/2

عضو  9/58
.فيسبوك نيستند

  
درصد عضو  9/33

هاي مجازي شبكه
  )كاربران فعال(

كمتر از  7/27
  دقيقه 30

  
3بيشتر از  9/13

  ساعت
  

روش 
آفالين 
 اي خوشه

55/16  
درصد از  8/8

گويان از  پاسخ
نظر سني عضو

جمعيت 
تحقيق نيستند

  
همه ساكن 

  تهران
  زن 8/66
  مرد 2/33

  
  آموز همه دانش

در صد عضو 8/68
 فيسبوك نيستند

  
در صد از   1/30

هاي  عضو شبه
كاربران (مجازي 

  )فعال

در صد از  5/6
اينترنت استفاده

  .كنم نمي
درصد  به  7/49

ندرت يا كمتر از
  دقيقه 30

بيشتر از سه 2/7
  ساعت

 
  مقايسه پراكندگي سن در سه روش: 1نمودار 
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  مقايسه مقاطع تحصيلي در سه روش -2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقايسه محل سكونت سه روش -3نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

از نظـر  .  تـرين روش هسـتند   ترين و روش آفالين پر هزينـه  از نظر هزينه روش آنالين كم هزينه
.  دهـي را دارنـد   درصد ميزان پاسخ دهي روش آنالين كمترين و روش آفالين بيشترين ميـزان پاسـخ  

در روش آفاليـن جمعيـت تحقيـق    .  جمعيت تحقيق در روش آنالين كاربران فعال اينترنت هسـتند 
گويـاني كـه عضـو     هاي ناقص و درصـد پاسـخ   درصد جواب.  ست كه محقق تعيين كرده استهمان ا

هـاي ديگـر اسـت     جمعيت تحقيق نيستند در روش آنالين بيشـتر و در روش آفاليـن كمتـر از روش   
    ). 14جدول (
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   ... دهي و هزينه و مقايسه سه روش از نظر در صد جواب -14جدول

در صد   ها روش
  دهي جواب

گويانيپاسخدر صد
كه عضو جمعيت 
 تحقيق هستند

هاي  جواب
  گويان اعتماد پاسخنرم افزارها يا ابزار مورد نياز  جمعيت تحقيق  هزينه  ناقص

كمتر از دو روش آنالين
  روش ديگر

در صد از كل  45
گويان عضو  پاسخ

جمعيت تحقيق 
  .هستند
  

در صد 18/0
ها  از پاسخ

ناقص و حذف
  شدند

محدود و نامشخص كاربران  با كمترين هزينه
  اينترنت

نرم افزار سوپر ايميل 
اسپايدر يا ديگر نرم 

افزاارهايي كه براي پيدا 
كردن پست الكترونيكي 

  .شود اشخاص استفاده مي

هاي ديگر  درجه اعتماد كمتر از روش
عدم آشنايي با گوگل داكس اين 

دهد و اگر  اعتمادي را افزايش مي بي
باشد اين موضوع حساسيت بر انگيز 

  .شود اعتمادي بيشتر مي بي

روش آنالين
اي  خوشه

  هدفمند

كمتر از 
آفالين و 
بيشتر از 
  آنالين

در صد از كل  46
پاسخگويان عضو 
جمعيت تحقيق 

  هستند

درصد  13/0
ها  از پاسخ

ناقص و حذف
  شدند

هزينه فقط رفت و
  آمد پژوهشگر

محدود ولي مشخص مدارس
يا مراكز مجهز به اينترنت پر 
سرعت يا وب سايت يا مراكزي

آموزان يا  كه با ايميل با دانش
كاركنان خود در ارتباط باشند

  
اينترنت پر سرعت نياز به 

  داشتن مجوز

اعتمادي  اعتماد بيشتر ولي گاهي بي
آموزان  يا كاركنان به مسئوالن  دانش

اعتمادي به  پژوهشگر  موجب بي
  .شود مي

روش آفالين
  اي خوشه

بيشتر از دو 
 روش آنالين

در صد از  7/84
گويان عضو  پاسخ

جمعيت تحقيق 
  هستند

 بسيار اندك
پر هزينه ترين 
روش نسبت به 

  هاي ديگر روش
  نامه چاپ شده پرسش  محدوديتي وجود ندارد

به دليل توضيحات حضوري پژوهشگر
نامه و  و مرسوم بودن اين نوع پرسش

ها اعتماد  نامه بدون نام بودن پرسش
ولي چون موضوع تحقيق.  بيشتر است
هاي اجتماعي مجازي بود  شبكه
  .اعتمادي وجود داشتبي
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  ارزيابي ادعاي مقاله
ها، فرضـيه   آوري داده ها در سه روش يكسان است و با هر سه روش جمع نتايج حاصل از ارزيابي داده

نتيجه تحقيق اين است كه با افزايش شدت استفاده از فيسبوك سرمايه اجتمـاعي  .  اثبات شد 3و 1
  ).  15جدول (يابد  پيوند بخش و نگهدارنده كاربران فيسبوك افزايش مي

  ها آوري داده نتايج در سه روش جمعمقايسه  -15جدول 

سرمايه اجتماعي
 نگهدارنده پيوند

سرمايه 
اجتماعي 
  پيوند مدار

سرمايه 
اجتماعي پيوند

  بخش

  آزمون همبستگي
  متغيرها

هاي  روش
آوري  جمع
  ها داده

165/0  
005/0  

279  

059/0  
321/0  

279  

150/0  
011/0  

279  

ضريب همبستگي 
 پيرسون

  درجه اطمينان دوطرف
  تعداد

  
شدت استفاده از 

  فيسبوك

  
  آنالين

324/0** 

001/0 
110 

071/0 
462/0  

110  

278/0** 

003/0 
110 

ضريب همبستگي 
  پيرسون

درجه اطمينان دو دامنه
 تعداد

شدت استفاده از 
 فيسبوك

آنالين 
اي  خوشه

  هدفمند

286/0** 

000/0 
305 

056/0 
328/0 

305 

184/0** 

001/0 
305 

ضريب همبستگي 
 پيرسون

اطمينان دو دامنهدرجه 
 تعداد

شدت استفاده از 
 فيسبوك

آفالين 
  اي خوشه

  
كـه كـه    ها ادعاي تحقيق مبني بـر ايـن   آوري داده با يكسان بودن نتايج حاصله از سه روش جمع

گيـري معكـوس    ها با كمك نرم افزارهايي همانند سوپر ايميل اسپايدر همراه با نمونه آوري داده جمع
  . شود نتايج معتبري را به دنبال دارد  اثبات مي) 1391عبداللهيان، (

هـا، مجـددا بـراي افـزايش      آوري داده مـاه از جمـع   11كه تقريبا بعد از  هم اينو نكته نهايي اما م
نامـه را بـر روي    لينك پرسـش .  ها پرداختيم آوري داده ضريب پايايي نتايج و ادعاهاي مقاله، به جمع

صفحه فيسبوك چند كاربر فيسبوك و صفحات به نام دخترانه و متولدين مردادماه قـرار داديـم كـه    
هـاي نـاقص    نامه پاسخ دادند كه بعد از حذف پاسـخ  نفر به پرسش 270كمتر از دوهفته  بعد از مدت
  . نفر شد 240گويان  تعداد پاسخ
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همبستگي بين سه نوع سرمايه اجتماعي و شدت استفاده از فيسبوك با كنترل متغيرهاي   -16جدول 
  زمان استفاده از اينترنت و نحوه استفاده از اينترنت

 كنترلمتغيرهاي 
سرمايه 

اجتماعي 
پيوند بخش

سرمايه 
اجتماعي 
  پيوند مدار

سرمايه 
اجتماعي 
 نگهدارنده

شدت استفاده
از فيسبوك

وه 
نح

اده
ستف

ا
 

ت 
ترن

اين
 و

مان
ز

 
 از 

اده
ستف

ا
نت

نتر
اي

  

سرمايه اجتماعي 
 پيوند بخش

 0,184 0,331 0,396  1 رابطه همبستگي
 0,009 0,000 0,000 . درجه اطمينان دو دامنه

 198 198 198 0 درجه آزادي

سرمايه اجتماعي 
 پيوند مدار

 0,079  0,443  1 0,396 رابطه همبستگي
 0,283 0,000 . 0,000 درجه اطمينان دو دامنه

 198 198 0 198 درجه آزادي

سرمايه اجتماعي 
  نگهدارنده

 0,145  1  0,443 0,331 رابطه همبستگي
 0,041 . 0,000 0,000 درجه اطمينان دو دامنه

  198 0 198 198 درجه آزادي

شدت استفاده از 
 فيسبوك

  1 0,145 0,079 0,184 رابطه همبستگي
 . 0,041 0,283 0,009 درجه اطمينان دو دامنه

 0  198 198 198 درجه آزادي
 

مـاه بـين شـدت اسـتفاده از فيسـبوك و سـرمايه        11دهند كه كماكـان بعـد از    نتايج نشان مي
بـه  ).  16جدول (اجتماعي پيوند بخش و سرمايه اجتماعي نگهدارنده رابطه علي و مثبت وجود دارد 

عبارت ديگر به ازاي افزايش استفاده از فيسبوك، افراد به گسترش روابط اجتماعي جديد و بازتوليـد  
  .ورزند روابط اجتماعي سنتي خود مبادرت مي
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  .مترجم هوشنگ نايبي، چاپ دوم، انتشارات روشنحوه انجام تحقيقات اجتماعي، ، )1381(بيكر، ترز، ال 

، استاد راهنما »در تهراناثر اينترنت بر روابط اجتماعي و فرهنگي نوجوان «، )1384(شيخ انصاري، مهين 
و شماره بازيابي  1067991دكتر منصور وثوقي، استاد مشاور رضا فاضل، شماره كتابشناسي ملي 

51024434.  
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