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پژوهش اينترنتي :پيمايش آنالين با استفاده از گوگلداک

پژوهش اينترنتي:

چکيده
روند رو به رشد استفاده از امکانات و اطالعات اينترنت براي پژوهشهاي علمي ،آشنايي پژوهشگران
با فضا و ابزارهاي پژوهش در اين رسانه را بيش از پيش ،ضروري مينمايد .اين مقاله ضمن طرح
مباحث کلي پيرامون پژوهشهاي آنالين و چگونگي دسترسي به اطالعات اينترنت براي پژوهش،
به معرفي امکانات گوگلداک ،به عنوان يک ابزار پيشرفتهي پيمايشهاي اينترنتي پرداخته و تالش
ميکند پژوهشگران را با ويژگيهاي آن آشنا سازد.

 .1مقدمه
استفاده از اينترنت به عنوان يک رسانه ،نه تنها موجب تحوالت شگرفي در شيوهي انتقال و دسترسي به اطالعات شده
است ،بلکه به سبب برخورداري از ابزارهاي ارتباطي نوين ،نظر پژوهشگران ره به خود جلب نموده است .افزون بر اين،
شاهد ظهور پديدهاي نوين هستيم که از آن با تعبيرهاي گوناگوني ياد ميشود :فضاي سايبر ،1فضاي مجازي ،2اجتماع
مجازي ،3جماعت آنالين ،4و مانند آنها .اگر چه ما اين تعابير را دقيق ًا مترادف با يکديگر نميدانيم و هرکدام از آنها ميتوانند
جنبهاي ويژهاي را مورد توجه قرار دهند ،اما جملگي بر ظهور پديدهاي به موازات زندگي واقعي /فيزيکي ،اشاره ميکنند.
پديدهاي که روابط و ابزار تعامل در درون آنها از جنس زندگي واقعي نيست .زندگي سايبري يا مجازي ،در عرض زندگي
واقعي به جريان افتاده است .تحوالت اجتماعي  -سياسي رخ نموده در کشورهاي خاورميانه و افريقا ،نشان از آن دارد که
فناوريهاي نوين ،و در کانون آنها ،اينترنت ،توانسته است زمينهي تغييرات اجتماعي  -سياسي را فراهم سازد .به همين
دليل از آن ،با تعبير يک فرا – رسانهي گستردهي واقعي ياد کردهاند(Dicks et al, 2005).
وقوع چنين تحوالتي در عرصهي جامعه نميتواند از ديد پژوهشگران علوم اجتماعي پنهان بماند .پژوهشگران ممکن
است رويکردهاي گوناگوني در مواجهه با اين پديده را مورد توجه قرار دهند:
الف .استفاده از منابع اطالعاتي و اسناد موجود در اينترنت براي پشتيباني از امور پژوهشي؛
ب .استفاده از ابزارهاي اينترنتي در فرآيند گردآوري ،سازماندهي و تحليل اطالعات پژوهشهاي در دست اجرا؛
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ج .مورد توجه قرار دادن تأثير اينترنت بر جامعه ،شيوههاي کنشگري و رفتار کاربران و بررسي تطبيقي الگوهاي رفتاري
و کنشگري در فضاي اينترنت ،و زندگي واقعي /فيزيکي؛
د .مطالعهي اينترنت ،و به تعبير جامعتر« ،فضاي سايبر» و پديدههاي درون آن ،با استفاده از ابزارهاي موجود در
اينترنت.
هرکدام از اين رويکردها ،الزامها و پيامدهاي ويژهي خود را دارد و با توجه به ماهيت و تعاريف هر طرح پژوهشي،
ميتوان دربارهي انتخاب گزينهي مورد نظر ،بررسي و قضاوت کرد.
رويکرد ما در اين مقاله ،تأکيد و تمرکز بر استفاده از منابع و ابزارهاي اينترنت براي پژوهشهاي معمول (و نه مطالعات
اينترنتي) است .از اينرو ،به مقولهي مطالعات سايبري نخواهيم پرداخت و محورهاي بحث صرف ًا بر «استفاده از منابع
اطالعاتي اينترنت» و «بکارگيري ابزارهاي اينترنت براي پشتيباني از اجراي طرح پژوهشي» تمرکز خواهد يافت.
 .2استفاده از اطالعات اينترنت براي پژوهش:
اگر راه دسترسي شما به اطالعات در اينترنت مستقيم است و منابع اطالعاتي مرتبط را به درستي ميشناسيد و بدان
مراجعه ميکنيد ،تا حدود زيادي راه دسترسي شما طي شده است .اما اگر چنين نيست ،يا مايل باشيد از منابع اطالعاتي
جديد مطلع شويد ،چارهاي جز استفاده از کاوشگرهاي وب نداريد.
 .1-2نقش کاوشگرها .با استفاده از کاوشگرهايي مانند گوگل و ياهو ،انبوهي از پيوندهاي مربوط به اطالعات موجود
در اينترنت ،پيش روي شما ظاهر ميشود .بسياري از اين اطالعات ،غيرمفيد ،غيرمرتبط يا کم ارتباط با موضوع مورد
جستجوي شما است .بسياري از آنها با استفاده از ترفندهاي نرمافزاري ،برچسبزني بيهوده و فريب کاوشگرها ،به
سايتهاي تبليغاتي مرتبط ميشوند .به ويژه در جستجوي فارسي ،براي واژگان پرکاربرد ،اين موضوع بيشتر نمايان
ميشود .کاوشگرها ،براي رفع اين نقيصه ،فع ً
ال کار چنداني از دستشان برنميآيد و به گزارشهاي کاربران در مورد
اينگونه سايتها متوسل شدهاند! که بسيار زمانبر و ناکارآمد است .از اينرو ،پژوهشگران بايد به مهارت جستجوي
اطالعات بهطور کامل مسلط باشند ،در حدي که دقت بازيابي اطالعات را باال ببرند و افزونگي اطالعات آنها را سردرگم
نکند.
 .1-1-2وب پنهان .وب پنهان ،پديدهاي است که به داليل متعدد در کنار بخش آشکار وب وجود دارد .بهترين
موتورهاي جستجو فقط قادر به در دسترس قرار دادن حدود 14درصد اطالعاتي هستند كه بر روي شبكهي جهاني وب
قرار داده شده است ،بنابراين 86درصد اطالعات خارج از دسترس موتورهاي جستجو است .وب پنهان بزرگترين رشد
مقولهي اطالعات جديد را در وب دارد95 .درصد اطالعات وب پنهان براي همگان قابل دسترسي است (اما از طريق
موتورهاي جستجو نميتوان به آنها رسيد) و بيش از نيمي از وب پنهان در پايگاههاي اطالعاتي ذخيره شده است .اين
واقعيتها نشان از آن دارد که مقولهي بازيابي اطالعات دقيق در وب ،نيازمند شناخت و مهارت است .افزون بر کسب
مهارتهاي الزم کاوش و شناخت رفتار کاوشگرها ،در هر زمينهي موضوعي و تخصصي بايد منابع و سايتهاي مرتبط با
آن موضوع را شناسايي نموده و از آنها بهره برد .اينکه چرا کاوشگرهاي وب قادر به يافتن اطالعات نميشوند ،ميتواند
به مقولههاي زير مرتبط باشد:
 محتوا در پايگاه اطالعاتي ذخيره شده است؛ پايگاه اطالعاتي با پرداخت هزينه قابل دسترسي است؛ محتوا در زمان واقعي ارائه ميشود؛ قالبهاي محتوا؛ ورود به سايتها ،نيازمند اجازهي ويژه است؛ تعاملي بودن محتوا؛ محتوا به عنوان نتيجهي كاوش كاربر ،بهصورت پويا توليد ميشود.؛ -سايتهايي كه توسط پروتكلهاي بازدارندهي روبوتها مسدود شدهاند؛
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جدول  .1محتوايي که توسط کاوشگرهاي وب يافت نميشود
)(Jane & Egger-Sider, 2006

توسط كاوشگرهاي استاندارد يافت نشده است

محتواي پايگاههاي اطالعاتي (با درخواست كاوش
كاربر ،محتوا توليد ميشود)

نمونهها

پايگاههايي مانند:

ERIC, PubMed, Library catalogs

قالبهاي محتوا

قالبهاي پي.دي.اف ،ديداري و شنيداري و هر قالب
جديد ديگر

اطالعات بالدرنگ (زمان واقعي)

وضعيت آب و هوا ،قيمت سهام ،وضعيت پرواز
هواپيماها

دسترسي به خدمات نيازمند پرداخت هزينه است

سايتهاي:

EBSOChost, INFOTRAC, LexisNexis Academic

دسترسي به سايت نيازمند رمز عبور يا ثبت نام است

همهي سايتهايي كه نيازمند عضويت هستند

دسترسي به سايت نيازمند پر كردن فرم خاصي است

سايتهاي راهنماي مسافرت ،سايتهاي كاريابي

سايتهاي با پروتكل غيرنمايهاي (درج تگهايي كه
كاوشگرها را از نمايه كردن آنها باز ميدارد مانند تگ

<META
"NAME="ROBOTS
>"CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW
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 -اطالعاتي كه به تازگي به سايت افزوده شده و موتورهاي جستجو هنوز به آنها دسترسي نيافتهاند (جدول .)1

)(Jane & Egger-Sider, 2006
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سايتهاي خصوصي

 .2-2راههاي دسترسي :راههايي كه دسترسي به وب پنهان را هموار ميكند:
الف .استفاده از راهنماها:

Open Directory Project: www.dmoz.org

بزرگترين راهنماي وب كه ويراستاري آن توسط افراد (بهصورت غيرماشيني) انجام ميگيرد

Librarian's Internet Index: www.lii.org

پايگاه اطالعاتي با بيش از  17000وب سايت با عناوين متنوع و ارائهي خبرنامه

Infomine: http://infomine.ucr.edu

مجموعه پژوهشهاي اينترنتي دانشپژوهان از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
ب .استفاده از مسيريابها

Library and Information Technology Association: http://www.ala.org/ala/lita/litaresources/
toolkitforexpert/toolkitexpert.htm

انجمن كتابداري و فناوري اطالعات

A tutorial from the University of California-Berkeley: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html

خودآموزي از دانشگاه كاليفرنيا  -بركلي

Lackie, Robert J. "Those Dark Hiding Places: The Invisible Web Revealed.": http://library.
rider.edu/scholarly/rlackie/Invisible/Inv_Web_Main.html

آشكارسازي وب پنهان «آناني كه مخفيگاهها را تاريك ميكنند»
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ج .كاوشگرها
آنچه که دربارهي کاربرد کاوشگرها اهميت دارد ،تسلط پژوهشگر به مهارت جستجو و استفاده از گزينهي «جستجوي
پيشرفته »5است .کاوشگرها راهنماهاي کاملي را براي جستجوي جامعتر در اختيار کاربران قرار ميدهند .کمک گرفتن
از اين راهنماها ،و نيز انتخاب شناخت پژوهشگر از کليدواژههاي مرتبط و مفاهيم مترادف کليد اصلي موفقيت در بازيابي
دقيق اطالعات است .برخي از قالبهاي متني ،مانند پي.دي.اف .معمو ًال حاوي اطالعات مقالهها ،گزارشها ،کتابها و
پاياننامه است .انتخاب اين قالب در جستجوي اطالعات ،نتايج بهتري را عايد پژوهشگر ميکند .سايتهايي هستند که
به کاربران کمک ميکنند تا فقط فايلهاي متني مانند پي.دي.افُ ،.ورد ،6پاورپوينت 7را جستجو کنند .اگر در کاوشگري
مانند گوگل ،عبارت " "PDF finderرا جستجو کنيد ،با اندکي دقت به اين سايتهاي ويژه دست خواهيد يافت؛ اگرچه
گوگل نيز داراي چنين امکاني هست.
 -مناسب براي يافتن فايلهاي قالب پي.دي.اف

BrightPlanet's www.completeplanet.com
www.kartoo.com
www.search-22.com
www.freepint.com/gary/direct.htm
http://searchpdf.adobe.com
www.closerlooksearch.com

د .پايگاههاي اطالعاتي خاص
هدف اصلي کاوش در وب ،دستيابي به اطالعات تخصصي پيرامون موضوع پژوهش است .پايگاهها اطالعاتي و
سايتهاي تخصصي چنين نيازي را برآورده ميسازند .اگر در کاوشهاي اينترنتي خود به چنين منابعي دسترسي پيدا
کرديد ،آنها را عالمتگذاري کنيد تا به عنوان منبع مراجعه ،همواره از آنها استفاده کنيد .راه ديگر ،کمک گرفتن از
متخصصين موضوعي است تا شما را با پايگاهها و سايتهاي تخصصي آشنا سازند .راههاي بيشتري براي دسترسي به
اين منابع وجود دارد که به دقت و مهارت پژوهشگر ارتباط دارد مانند عضويت در انجمنهاي مباحثه و کمک گرفتن از
اعضا ،استفاده از فهرستها ،دنبال کردن پيوندهاي مرتبط در سايتهاي موضوعي.
www.findarticles.com - a database of free articles
MagPortal.com - a database of free articles

ه .چگونه بهنگام باشيم
استفاده از آر.اس.اس 8يکي از گزينههاي مهم براي بهنگان بودن است .آر.اس.اس .فناوریای است که جریان يافتن
اطالعات ،بین منابع و کاربران را آسان ميسازد RSS Readers .به کاربران اجازه میدهندکه اطالعات را از چندین
منبع بدون نیاز به سايتهاي وب متعدد (تأمین کنندهي اصلی محتوی) ،تنها با استفاده از یک برنامه دریافت کنند .با
درج اطالعات جديد در سايتهايي که کاربر مشترک خروجي آنها شده است ،عنوان اطالعات توسط مشترک دريافت
ميشود .در عين حال ،استفاده از «هشدار گوگل »9که عنوان مطالب جديد نمايه شده در پايگاه گوگل را همراه پيوند آن
براي مشترک ارسال ميکند ،و نيز عضويت در خبرنامهها و اشتراک در ليستهاي پستي ،از جمله راههاي ديگري است
که به بهنگامسازي اطالعات پژوهشگر کمک ميکند.
 .3-2اطالعات رايگان :تصور پژوهشگر از اينکه هرآنچه در اينترنت وجود دارد به رايگان در دسترس وي قرار ميگيرد،
برداشتي نادرست است که ممکن است دامنهي اطالعات مورد استناد وي را مخدوش نمايد .دريافت اطالعات باارزش از
سايتهاي وب ،در موارد بسياري نيازمند پرداخت هزينه يا مشترک شدن است .براي پژوهشگران ايراني که در مواردي ممکن
است موانعي براي پرداخت هزينه پيش رويشان باشد ،سايتهاي اشتراکگذاري اطالعات ،گزينهي قابل توجهي است.
 .4-2پژوهشگر نبايد تصور کند که منابع موجود در اينترنت ،همانند منابع کتابخانهاي سازمانيافته هستند .حتي سايتهايي
که کتابخانهي ديجيتال نامگذاري شدهاند ،اغلب حاوي فايلهايي براي دانلود هستند و دسترسي دقيق را ميسر نميسازند
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 .5-2قابليت استناد به منابع در اينترنت ،مقولهاي قابل تأمل است .وقتي شما مقالهاي را در يک وبالگ يا سايت منتشر
ميکنيد ،ممکن است دهها نفر ،اين اطالعات را کپي نموده و در وبالگها و سايتهاي ديگر منتشر کنند .از اينرو ،با
توجه به رعايت نشدن حق کپيبرداري و ذکر نشدن نام و نشاني منبع اصلي ،کشف اينکه اين مقاله نخستين بار در کجا
و توسط چه کسي بوده ،در مواردي بسيار دشوار ميشود .تکرار جستجو و کنترلهاي مجدد که وقتگير هم هست ،چارهي
اين نابساماني است .استفاده از منابع ويکيها ،مانند ويکيپديا ،و استناد به آنها در پژوهش جاي تأمل دارد و با توجه به
کيفيت و فرآيند تدوين و انتشار اطالعات در اين سايتها ،به نظر ميرسد پژوهشگر بايد در استفادهي مستقيم از اين منابع
محتاط باشد .البته استفادهي غيرمستقيم از ويکيها ،مانند ردگيري منابع اطالعات ،ميتواند گزينهي مناسبي باشد.
 .3بکارگيري ابزارهاي اينترنت براي پشتيباني از اجراي طرح پژوهشي
اگر فرآيند «اجراي پژوهش» را به سه مرحلهي گردآوري دادهها ،سازماندهي و پردازش ،و تحليل اطالعات تقسيم
کنيم ،در هر مرحله نيازمند ابزارهايي هستيم که تناسب کاربرد و آشنايي و مهارت پژوهشگر در استفاده از آنها ميتواند
نقشي مهم در دقت و سرعت و در نهايت کيفيت پژوهش ايفا کند .از مزاياي پژوهشهاي اينترنتي ميتوان به امکان
ارتباط آسانتر با مخاطبان بالقوه ،توانايي بيشتر پژوهشگر در اداره و ايجاد تغيير در سناريويي طراحي شده براي طرح
پژوهشي ،و نيز کاهش هزينهي پژوهش اشاره کرد ) .(Dicks et al, 2005در کنار مزاياي استفاده از اين ابزارها ،بايد تأکيد
کرد که نياز به تدوين دستورالعملهاي دقيق در زمينهي پژوهشهاي اينترنتي ضروري است.

پژوهش اينترنتي :پيمايش آنالين با استفاده از گوگلداک

و کنترل کيفيت وجود ندارد .از آنجا که کاوشگرها سهم اصلي را در بازيابي اين اطالعات دارند ،براي دسترسي دقيق و
جامع ،شناخت سازوکارها و رفتار کاوشگرها در سازماندهي و نمايش اطالعات ضروري است.

مرداد 1390

 .1-3گردآوري اطالعات محتوايي

اطالعات محتوايي براي مقاصد گوناگوني گرآوري مي شود .ممکن است دادههاي گردآوري شده در حوزهي «تحليل
وب» باشد که فرآيند گردآوري و تحليل دادههاي مربوط به فعاليت يک سايت و رفتار کاربران ،براساس معيارهاي
اندازهگيري عملکرد آن است .مانند آنچه ابزار گوگل آناالتيک انجام ميدهد .همچنين اين دادهها ميتواند مربوط به
پيوندها و نقاط ارتباطي باشد که در تحليل شبکههاي اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد .يکي از روشهاي مطالعهي
فرامتن 10در سايتهاي وب ،استفاده از روش تحليل شبکه اجتماعي است .شبکههاي اجتماعي داراي مجموعهاي از
گرهها (افراد ،سازمانها ،و ساير موجوديتهاي اجتماعي) هستند که داراي روابطي با يکديگر هستند .اين روابط ميتواند
مبتني بر همکاري ،تبادل اطالعات ،همفکري و روابط دوستانه شکل بگيرد .روش تحليل شبکهي اجتماعي ،شامل
مجموعهاي از رويهها است که ساختار نظامهاي اجتماعي را براساس روابط بين اجزاي آن مشخص ميکند .اين روش
براي تحليل روابط در سايتهاي شبکهي اجتماعي بسيار مناسب است .پيداست که گستردگي و حجم دادهها در اين
شبکههاي اجتماعي فضاي سايبر ،استفاده از نرمافزارهاي ويژهاي را الزامي ميسازد .تجسمي( 11تصويري) کردن روابط
بين بازيگران درون شبکه ،با استفاده از پيوندهاي بين آنها ميتواند چشمانداز کلي و در عين حال ،روشن را از وضعيت
ارتباطات و سطح تعامل کنشگران پيش رو قرار دهد). (Dicks et al, 2005
گاهي نيز «تحليل محتوا» و استخراج پيام موجود در محتوا ،مورد توجه است که بيشتر در مطالعات رسانهاي رايج
است .تحلیل محتوا ،تحلیل نظاممند نمادهای ارتباطی در رسانه است که در آن ،محتواي آشکار پيام ،براساس قواعد معتبر
اندازهگیری و به صورت کمي توصيف ميشود .از اینرو این روش را میتوان روش تبدیل دادههای کیفی به دادههای
ک ّمی محسوب نمود .تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سؤالهایی دربارهي محتوای یک پیام است .تحليل
محتواي سايتها ،شبکههاي اجتماعي و وبالگها ،اطالعات بسيار با ارزشي را در اختيار پژوهشگر قرار ميدهد.
براي تحليل محتوا ،پژوهشگر بايد واحد تحليل ،مقولهها و نظام شمارش را تعيين و تعريف کند .با توجه به اينکه
محتواي موجود در فضاي وب ،اعم از اينکه در صفحههاي پويا يا ايستا باشد ،سوژهي مطالعه هستند .پژوهشگر بايد
127

شماره 41

اهدیما هار رد ماگ

ابزارها و راهکارهاي مناسب را براي استخراج اطالعات پيشبيني و فراهم کند .يکي از راهکارهاي کارآمد در تحليل
محتواي سايتها ،وبالگها ،ميكروبالگها ،و گروههاي مباحثه استفاده از «وبسنجي »12است .وبسنجی ابزاري براي
استخراج و تحلیل کمی رخدادهاي محيط وب است .وبسنجي را مطالعهي جنبههاي كمي توليد و استفاده از منابع
اطالعاتي ،ساختارها و فناوريها در محيط وب ميدانند كه از رويكرد اطالعسنجي و كتابسنجي گرفته شده است
(سهيلي و عصار .)1387 ،چهار حوزهي زير پژوهشهاي مرتبط با وبسنجي به شمار ميآيند:
 -1تحليل محتواي صفحههاي وب؛
 -2تحليل ساختار پيوندهاي سايتهاي وب؛
 -3تحليل ميزان استفاده از وب و رفتار اطالعيابي كاربران؛
 -4تحليل عملكرد موتورهاي كاوش.
وبسنجی میتواند کاربردهايي مانند طبقهبندي صفحههاي وب از نظر نوع محتوا ،زبان ،شيوهي ارائهي محتوا ،تعداد
استنادها و پيوندها و تحليل آماري تعداد استفاده کنندگان در یک دورهي زمانی خاص داشته باشد .با اين راهکار ،در واقع،
پژوهشگر تناسب بين فضاي مطالعه و ابزار را مورد توجه قرار داده است.
اما ،براي اينکه تسلط کافي بر محتواي مورد مطالعه داشته باشيم ،الزم است تا حد ممکن اطالعات جامعهي آماري
مورد مطالعه را بر روي رايانهي خود ذخيره نماييم .ابزارهاي متعددي براي ذخيرهي اطالعات سايتها و وبالگها بر
روي رايانههاي شخصي وجود دارند که از جملهي آنها ،ميتوان به نرمافزار ساده «اينترنت ريسرچر »13اشاره کرد که در
چندين سطح ميتواند محتواي سايت يا وبالگ را بر روي رايانه منتقل کند تا پژوهشگر بتواند در هنگام عدم دسترسي
به اينترنت يا ضرورتهاي ديگر ،کار بر روي دادهها را ادامه دهد.
نر مافزارهاي متعددي براي تحليل داد ههاي گردآوري شده وجود دارند که پژوهشگر ميتواند به آساني دادهها
را به محيط نر مافزار منتقل نموده و عمليات الزم را بر روي آنها انجام دهد .ويژگي مهم در اين نرمافزارها
بايد در توانايي آنها در تشخيص فرامتن ،پيوندها و روابط بين آنها است Nvivo .يکي از نرمافزارهاي قدرتمند
براي تحليل محتواي داد ههاي وب است و کاربرد آن در زمينهي پردازش کليد واژهها و نمايهها است .با انتقال
داد هها به محيط اين نر مافزار ،امکان ويرايش و کدگذاري داد هها فراهم شده و عمليات بررسی کدهای موجود و
ارتباط بين داد هها انجام ميگيرد .ويرايش اطالعات ميتواند به موازات تحليل انجام شود .قابلیت سازماندهی
اطالعات و جستجوی واژه در تمام داد ههای موجود و امکان مدلسازی و نمایش مدل با اشکال هندسی ،از
14
ديگر ويژگيهاي اين نر مافزار است ) .(Dicks et al, 2005افزون بر اين ،نرمافزار معروف اس.پي.اس.اس.
قادر است عمليات آماري مورد نياز را (در سطوح اسمي ،ترتيبي ،فاصلهاي و نسبي) بر روي دادهها انجام داده
و نتايج را براي تحليل آماده سازد.
 .2-3پيمايش

از مزاياي پيمايش از طريق پرسشنامه آنالين ،ميتوان به انتشار بازخورد سريع و هزينهي بسيار اندک ،دريافت
اطالعات دقيق از زمان تکميل پرسشنامه ،قابليت انتقال سريع و خودکار دادهها به محيط نرمافزارهاي ديگر ،امکان
تغيير در پرسشنامه در هر زمان ،امکان کنترل تکراري بودن پاسخها و انجام آزمون پرسشنامهي مقدماتي اشاره کرد
).(Liamputtong and Ezzy, 2005
اگرچه اينترنت ،داراي اين مزيت هست که دسترسي آسان پژوهشگر را به دامنهي وسيعي از جامعهي آماري فراهم
کند ) (Best & Krueger, 2004: 2اما ممکن است کيفيت مشارکت جامعهي آماري مورد نظر ،فاقد دقت مورد انتظار
باشد .بدين معنا که نميتوان اثبات کرد که ترکيب جنسيتي ،نژادي ،تحصيلي ،و ...کاربران اينترنت ،کام ً
ال با ترکيب
جامعهي واقعي /فيزيکي مشابه است .آنچه مسلم است ،کاربران اينترنت ،بيشتر افراد تحصيلکرده هستند و در دامنهي
سني بين  18تا  29سال قرار دارند .يافتهها نشان ميدهد ترکيبهاي جمعيتي که از نظر اجتماعي  -اقتصادي
در سطح پايين قرار دارند ،کاربر اينترنت نيستد يا حضور بسيار کمرنگتري در اينترنت دارند .اين موضوع ،ادعاي
پژوهشگر را مبني بر انتخاب نمونه از گسترهي کل جامعهي آماري خدشهدار ميکند .15چرا که بخش قابل توجهي
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از جامعهي آماري که کاربر اينترنت نيستند ،بهصورت خودکار ،از نمونه حذف شدهاند .البته در صورتي که حوزهي
پژوهش اختصاص به فضاي سايبر داشته باشد ،چنين مشکلي پديد نميآيد؛ مث ً
ال اگر «رفتار اطالعيابي پزشکان در
اينترنت» موضوع تحقيق باشد ،با توجه به محدودهي تعريف شده براي مطالعه ،هيچگونه شبههاي در زمينهي نمونهي
آماري مورد مطالعه پديد نخواهد آمد.
افزون بر اين ،در بسیاری از موارد ،شرکتکنندگان در اينتنرت را نميتوان «داوطلب واقعي» و نمايندهي جامعهي
مورد مطالعه محسوب کرد؛ زيرا بيشتر آنان ،نوع ًا خود  -انتخابگر و به دنبال کندوکاوها و دغدغههاي ويژهي خود هستند.
دسترسي به تجهيزات ،نرمافزار ،پهناي باند مناسب ،کيفيت طراحي رابط کاربري براي گردآوري اطالعات ،چگونگي
طراحي پرسشنامه و برخوراري از مهارتهاي فني (نرمافزاري) پاسخگويان نيز از جمله متغيرهايي هستند که ممکن
است بر ميزان مشارکت جامعهي آماري مورد مطالعه تأثير بگذارد  (Best & Krueger, 2004: 3).از اينرو ،پرسشهايي
دربارهي روايي و پايايي دادههاي گردآوري شده مطرح ميشود .فقدان اطمينان از اينکه مشارکتکنندگان واقعي در
نمونه حضور داشتهاند ،اساسيترين ابهام خواهد بود .اطمينان يافتن از اينکه نمونهگيري داراي دقت بوده و نمايندگي کل
جامعهي مورد مطالعه را ميکند ،بسيار دشوار است ،مگر اينکه با قيد «کاربران اينترنت» آن را تحديد کنيم.
با فرض اينکه پژوهش پژوهشگر توانسته باشد با تکيه بر مهارت خود از جامعهي مورد مطالعه ،نمونهي واقعي را
انتخاب کند ،يا جامعهي مورد مطالعهي پژوهشگر ،کاربران يا محتواي فضاي سايبر است ،به مرور چند نکته پيرامون
ابزارهاي پيمايش اينترنتي پرداخته و در ادامه به تشريح امکانات «گوگل داک» ميپردازيم.
نکتهي نخست :پژوهشگران ،هنگام پيمايش از طريق پرسشنامه ،تالش بسياري ميکنند تا مشارکتکننده متقاعد شود
که اطالعات شخصي او محفوظ مانده و بيان ديدگاهها ،هيچ پيامدي ناگواري براي او ندارد .در واقع همهي اين توجيهها
براي اين است که مشارکتکننده نميخواهد به هيچ قيمتي ،حريم خصوصاش نقض شده يا دربارهي ديدگاهاش ،مورد
بازخواست قرار گيرد .اکنون ،گمان ميرود که تعداد زيادي از کاربران اينترنت ميدانند که پيشينهي همهي تعاملها،
نشاني ايميل ،آي .پي و حتي اطالعات مرورگر وب و سيستم عامل مورد استفاده او از طريق فرمهاي پرسشنامه منتقل
ميشود .انتقال اطالعات در خصوص کاربران از طريق فرمهاي گردآوري اطالعات ،يکي از ديگر مواردي است که
حساسيت آنان را بر ميانگيزد.
هنگاميکه از يک سرويسدهندهي بزرگ و شناخته شده (مانند گوگل) براي گردآوري اطالعات کمک ميگيريد،
مشارکتکننده (پاسخگو) به خوبي ميداند که اطالعات ناخواستهاي که از طريق اينترنت منتقل ميشود ،در دسترس
پژوهشگر قرار نميگيرد ،بلکه بر روي سِ ر ِور 16سرويسدهنده باقي ميماند و ردگيري آن ممکن نخواهد بود .اين
نکته از آن جهت حائز اهميت است که کاربران اينترنت معمو ًال در مورد حريم خصوصي حساسيت نشان ميدهند
و شايد استفاده از هويتهاي مستعار نيز به همين عامل مرتبط باشد .پژوهشگر ،هرچه بيشتر خود را بشناساند و به
معرفي کار مطالعاتي بپردازد ،سطح اين بدگماني به شدت کاهش پيدا ميکند .درج ايميل ،نام و نشاني کامل ،نشاني
وبالگ يا سايت شخصي ،و هر توضيحي که بتواند جنبهي علمي پژوهش را براي کاربر مسجل کند ،از جملهي اين
راهکارها است.
نکتهي دوم :ابزارهاي متعددي اعم از تجاري و رايگان براي پيمايش در اينترنت ،توليد شدهاند که هرکدام از يک سطح
توانمندي برخوردارند .برخي ساده هستند و براي نظرسنجيهاي «تک پرسشي» گاه بيگاه در سايتها استفاده ميشود
و برخي ديگر حرفهاي و در پژوهشهاي مهم مورد استفاده قرار ميگيرند .انتخاب ابزار پيمايش ،به نيازهاي پژوهش،
گستره ،اهميت ،بودجه و مانند آنها وابسته است .از اينرو ،ما بدون نياز پرداختن به بررسي يا معرفي اين نرمافزارها،
بر پايهي معيارهايي چون :در دسترس بودن ،رايگان بودن ،سطح حرفهاي ،آساني کاربرد و امنيت دادهها ،مرور کلي بر
امکانات بخش فرمهاي «گوگلداک» خواهيم داشت و استفادهي عملي از آن و نيز استفاده از منابع کمکي را توصيه
ميکنيم.

مرداد 1390

 .4معرفي اجمالي گوگلداک و روش استفاده از آن
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گوگلداک 17ابزاري رايگان و نسبت ًا حرفهاي براي توليد و مديريت مدارک است و در رديف «صفحه گستردهها »18قرار
ميگيرد .يکي از ابزارهاي گوگلداک ،توليد فر م و گردآوري دادههاي مورد نياز از طريق آن است .شما با ابزارهاي تعبيه
شده در قسمت فرم گوگلداک ميتوانيد يک پرسشنامهي حرفهاي توليد و تنظيم کنيد و از آن براي گردآوري اطالعات
طرح پژوهشي و پروژهي خود استفاده کنيد .بناي ما در اين معرفي ،نگاهي اجمالي و كلي است .بدون شك نكات مهم
ديگري براي كار با فرم گوگلداك وجود دارد كه با استفادهي عملي از آن ،با اين جزئيات آشنا خواهيد شد.

 .1براي استفاده از فرم پيمايش گوگلداک ،بايد يک حساب کاربري جيميل 19داشته باشيد.
 .2نشاني گوگلداکhttp://docs.google.com :

 .3وقتي با حساب کاربري خود به گوگلداک وارد ميشويد ،از روي منوي  Create Newگزينهي  Formرا
انتخاب كنبد .پرسشنامه در صفحهي جديد نمايش داده شده و آمادهي درج اطالعات شما است.
 .4قالب (پوستهي )20صفحهي پرسشنامه را انتخاب كنيد.
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 .5نوع پرسش خود را تعيين کنيد و براي هر گزينه برچسب مورد نظر را درج نماييد؛
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 .6در صورتي که دربارهي هر پرسش ،ارائهي توضيحي براي پاسخگويان الزم ميدانيد ،در قسمت Help Text
درج کنيد
 .7با هر تغييري در فرم ،آن را ذخيره کنيد.
 .8در صورتي که الزم ميدانيد پس از تکميل پرسشنامه ،پيامي براي مشارکتکنندگان نمايش داده شود ،در قسمت
 Edit Confirmationدرج کنيد.

 .9شما نه تنها ميتوانيد نشاني پرسشنامه را به ايميل مشارکتکنندگان ارسال کنيد ،بلکه ميتوانيد با انتخاب گزينهي
 include form in the emailاصل فرم را به ايميل آنها ارسال نماييد .البته توصيه ميشود از ارسال نشاني
استفاده کنيد .شما براي انجام اين مرحله ،ايميل مشارکتکنندگان را در قسمت نشانيهاي send this form to
 othersدرج کنيد.
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شماره 41

اهدیما هار رد ماگ

 .10براي اينكه اطالعات درج شده در فرم را ببينيد ،بايد در صفحهي اصلي گوگلداك ،روي نام فرم (پرسشنامه)
كليك كنيد .همواره به ياد داشته باشيد كه مشاهده و طراحي پرسشنامه و دادهها نياز به ورود به حساب كاربري جيميل
دارد .وقتي از حساب جيميل خارج شويد ،فقط ميتوانيد پرسشنامه را به عنوان يك كاربر عادي تكميل كنيد.
 .11در صورتي كه قصد ويرايش فرم را داشته باشيد ميتوانيد از منوي  toolsگزينه  formو سپس  edit formرا انتخاب كنيد.
 .12در استفاده از پرسشنامهي آنالين ،اين تجربه حاصل شد که ميتوان با استفاده از تکنيکها و ابداعات فردي ،خأل
موجود در ابزارهايي مانند گوگلداک را پوشاند .مانند ارسال کدهاي خاص به ايميل مشاركتكنندگان ،تا هنگام تکميل
پرسشنامه ،كد ارسالي را در فيلدي در انتهاي فرم درج کنند .اينکار ميتواند از دسترسي عمومي به پرسشنامه و نيز
از تکرار پاسخها توسط يک کاربر جلوگيري نمايد و يكي از نكتههاي كليدي در دفاع از اصالت و صحت دادهها است.
البته اين كد از تكميل پرسشنامه توسط افرادي خارج از نمونه جلوگيري نميكند ،اما پژوهشگر را قادر به پااليش دادهها
ميسازد.استفاده از اسکريپتها در پرسشنامه /سازماندهي دادهها ،نيز روش ديگري است که نيازمند مهارت برنامهنويسي
پژوهشگر يا دستياران وي است.
21
 .13پرسشهاي درج شده در فرم داراي قابليت «كشيدن و رها كردن » هستند و شما ميتوانيد به آساني آنها را جابجا كنيد.
 .14در پايان پرسشنامه ،فيلدي زير عنوان «ديدگاه /ساير توضيحات» درج کنيد .اين اقدام ميتواند سطح تعامل
دوجانبه را افزايش دهد و نگرش مشارکتکننده را به کليت پرسشنامه منتقل سازد.
کارهايي که پس از طراحي و تدوين پرسشنامه بايد انجام دهيد:
 .1پيوند پرسشنامه را به ايميل مشارکتکنندگان ارسال کنيد يا نشاني پيوند آن را بر روي سايت درج نماييد .گوگل داک
امکان ارسال اصل پرسشنامه را به ايميل مشارکتکنندگان دارد ،پيشنهاد ميشود از اين راه استفاده نکنيد .چون در عمل
ممکن است در برخي مرورگرهاي وب ،پرسشنامه را آنگونه که هست و بهطور کامل در صندوق پيامها نمايش ندهند.
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 پرسشنامه را تکميل کنيد و سپس به در قسمت فرم گوگلداک روي عنوان پرسشنامه كليك كنيد، چندبار بهطور کامل.2
. اطالعات آزمايشي را از فرم پاک کنيد، پس از اطمينان از صحت کار.و دادههاي درج شده را بازبيني و کنترل نماييد
 انتقال خروجي دادهها. آن را با همهي قالبهاي موجود ذخيره کنيد، براي انتقال دادهها به محيط نرمافرارهاي ديگر.3
به محيط نرمافزارهاي «آفيس» مانند «اکسل» و به ويژه «اکسس» از اختالل در نمايش فونتها جلوگيري ميکند (البته
 خروجي اين نرمافزارها را ميتوانيد مستقيم ًا.)وضعيت تنظيمهاي سيستم عامل و مجموعهي آفيس در اين فرآيند تأثير دارند
. نسخهي پشتيبان از دادههاي اوليه تهيه کنيد، اگر نياز به آزمون و خطا وجود دارد. ارسال کنيد.اس.اس.پي.به محيط اس
 ممکن است نياز به مراجعهي بعدي. حذف نکنيد، اطالعات فرم اصلي در گوگلداک را تا تحليل نهايي دادهها.4
.داشته باشيد
22
چسب » آن را در- يا با استفاده از «کپي، اصل پرسشنامه را روي رايانهي خود ذخيره کنيد، با استفاده از امکانات مرورگر وب.5
. از آن تهيه کنيد، به عنوان مستندات پژوهش،محيط واژهپرداز « ُورد» ذخيره کنيد تا در صورت ضرورت بتوانيد نسخهي چاپي
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16- server
17- Google Docs
18- a spreadsheet
19- Gmail account
20- theme
21- drag & drop
22- copy / paste
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1- cyber space
2- virtual space
3- Virtual community
4- online community
5- advanced search
6- MS Word
7- MS PowerPoint
8- RSS: Really Simple Syndication
9- Google Alert

:پینوشت

()از طريق حساب کاربري «جيميل» ميتوانيد از اين ابزار استفاده کنيد

10- hypertext
11- visualize
12- webometrics
13- Internet Researcher: http://www.zylox.com
14- SPSS: Statistical Package for Social Sciences

