
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                              
  200 -183 ، صص1394 پائيز و زمستان، 2  ي ، شماره26 سال  

  دار مکاتبات ی عهده یسندهنو *
  ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ پذیرش: ۱۳۹۴٫۶٫۹دریافت: 

کم  را می مبنا وبآیا آمارگیری  توان در شهرهای با ضریب نفوذ 
  ؟اینترنت اجرا کرد

 ‡و سیدمهرداد اسالمی †,*تبار درزی فاطمه حسن
  دانشگاه سیستان و بلوچستان†
  دانشگاه والیت‡

های عصر رایانـه و عصـر دیجیتـال نیـز شـناخته  از ویژگی عصر اطالعات که با نام چکیده:
سرعت با کمک رایانه و اینترنت بـه تمـامی دنیـا  آزادانه و به اطالعاتشود این است که  می

تـر  ترنـد کـه بتواننـد هـر چـه سـریع شود. در دنیای پرتالطم امـروزی کسـانی موفـق منتقل می
کمـک محققـین آمـاری  لذا امروزه این ابزار به اطالعات را مخابره و به دید همگان برسانند.

  های الکترونیکی را مطرح کرده است. آمده و آمارگیری
است. با  شدها و مشکالت آن بررسی مطرح و مزای مبنا وبهای  در این تحقیق آمارگیری

 باشد هدف به اینترنت می ی اساس اجرای این آمارگیری، دسترسی جامعه که اینتوجه به 
با ضریب نفوذ کم ( زاهدان های الکترونیکی، در شهر آمارگیری پذیر بودن لذا امکان
 ی یسهمبنایی با موضوع مقا های وب مورد بررسی قرار گرفت. لذا پرسشنامه )اینترنت

های مختلف طراحی شد و نظر مردم که کدام نوع آمارگیری را در شرایط مختلف  نظرسنجی
 واقع شد.  سؤالدهند مورد  ترجیح می
  .نرخ پاسخگویی؛ مبنا ی وب پرسشنامه ؛نظرسنجی الکترونیکی کلیدی: واژگان

  مقدمه -۱
احـی، مهندسـی رط انساندست  نون بها کتدانست که  ای ترین سامانه اینترنت را باید بزرگ

گـردد کـه  می بـاز ۱۹۶۰ی  عظـیم جهـانی بـه دهـه ی ایـن شـبکه ی است. ریشـه  شدهو اجرا 
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 های تحقیقـاتی بـرای سـاخت برای انجام پروژه آمریکا ی حدهتهای نظامی ایاالت م سازمان
گذاری نمودند. این پژوهش بـه همـراه  تحمل خطا سرمایه شده و با ای مستحکم، توزیع شبکه
 فقـرات سـتون یـک ایجـاد بـرای آمریکـا علـوم ملی بنیاد شخصی گذاری سرمایه از ای دوره

، اینترنـت ۱۹۹۰ ی و از اواسـط دهـه شـودهای جهـانی آغـاز  جدید، سبب شد تا مشـارکت
هـای  شـدن تمـامی فعالیت شمول دربیایـد. وابسـته همگانی و جهان ی یک شبکه صورت به

یم و در زمـانی چنـین کوتـاه، حکایـت از آغـاز یـک بشر به اینترنت در مقیاسی بسـیار عظـ
تفکـر  ی در نحـوه خصـوص بهوری و فنـا های گوناگون علـوم، وین در عرصهدوران تاریخیِ ن

 اینترنـت بـرای بشـر رفت انتظار می چه آنانسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از 
 .است رسیده ، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت انجام دهد

اسـت کـه از پروتکـل، بـرای  هـم پیوسـته  های ب های رایانه ای جهانی از شبکه اینترنت سامانه
هاسـت کـه از  ی شـبکه عبارت دیگر اینترنت، شـبکه نمایند. به ارتباط با یکدیگر استفاده می

های محلـی و  خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتـی در انـدازه ی ها شبکه میلیون
هـای  وسـیعی از فنـاوری ی است کـه بـا آرایـه بسیار بزرگ تشکیل شده  کوچک تا جهانی و

منابع اطالعاتی و خـدمات  ی . اینترنت در برگیرندهاند شدههم متصل  الکترونیکی و نوری به
ها،  باشـند. سـازمان می و رایانامـه گسـتر هـا وب جهان ترین آن ست که برجسـتها ای گسترده

اینترنـت بـرای  ی تعدد، نیازمنـد دسـتیابی بـه شـبکهسسات مؤمراکز علمی و تحقیقاتی و م
ان، انجام تحقیقـات و یـا اسـتفاده از سیسـتم  پی گاه، دستیابی از راه دور وی ایجاد یک وب
های ارتبـاطی سـنتی ماننـد تلفـن و تلویزیـون نیـز بـا  باشند. بسیاری از رسـانه رایانامه، می

اند و خدماتی جدید همچون  ًا تعریف شدهاند و یا مجدد استفاده از اینترنت تغییر شکل داده
گـاه،  وب صـورت بهظهور کردنـد. انتشـار روزنامـه نیـز  صدا و تصویر روی پروتکل اینترنت

اسـت. اینترنـت اشـکال جدیـدی از تعامـل بـین   داده تغییر شکل نوشت و وب وب خوراک
  وجـود آوردهه بـ های اجتمـاعی و شـبکه رسانی فوری، تاالر گفتگو ها را از طریق پیام انسان
 .است

های دسترسی و اسـتفاده  ی و چه بر سیاستچه بر امور فن ،ت هیچ نظارت مرکزیدر اینترن
کند. تنها  ود را تدوین میاینترنت، استانداردهای خ ی دهنده تشکیل ی وجود ندارد. هر شبکه

نـام  ی و سـامانه اصلی اینترنت، نشانی پروتکل اینترنـت در این مورد دو فضای نام استثنا
بنـدی و  پـی ی شـوند. وظیفـه مـدیریت می اسـت کـه توسـط سـازمانی بـه نـام آیکـان دامنـه

 ی گـروه ویـژه ی بـر عهـده  IPv6و IPv4ای اینترنـت،  هـای هسـته استانداردسـازی پروتکل
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توانـد در  انتفـاعی اسـت و هـر فـردی می المللـی و غیـر کـه سـازمانی بین مهندسی اینترنـت
  .نمایدشان با آن مشارکت  وظایف

هـا، ابتـدا آمـارگیری  آشنایی بـا مـوارد کـاربرد اینترنـت در آمـارگیری منظور بهاین مقاله،  در
هــای  . ســپس طراحــی پرسشــنامهشــود ارایــه میاینترنتــی معرفــی و مســائل مربــوط بــه آن 

. در نهایت نیـز امکـان اسـتفاده از ایـن شود سازی آن روی وب بیان می الکترونیکی و پیاده
ها در نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، مـورد بررسـی  ینوع آمارگیر

شـده  بیـانها  ها و معایب استفاده از اینترنت در آمارگیری خاص مزیت طور بهقرار گرفته و 
 است. 

  آمارگیری و آمارگیری اینترنتی -۲
ای از  نمونـه ری اطالعـات ازاوآمـارگیری عبـارت اسـت از روشـی سیسـتماتیک بـرای گـرد

 رونـد تر که این واحدها اعضای آن به شمار می ای بزرگ تعمیم نتایج آن به جامعه و واحدها
ــق۷[ ــارگیری یــک روش تحقی ــه داده ]. آم ــژو اســت ک ــاز پ ــورد نی ــق  هشهــای م را از طری

بنـدی  آورد و پـس از طبقـه دسـت مـی پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و یـا تحلیـل محتـوا بـه
نمایـد. امـروزه بـا  اقدام به توصیف، مقایسه و تحلیل اطالعـات مـی شده اوری جمعهای  داده

اینترنت در جوامع، توجه  ی ویژه نفوذ فزاینده ظهور چشمگیر تکنولوژهای نوین ارتباطی و به
ای نسبت به آمارگیری اینترنتی یا الکترونیکی شـده اسـت. گسـترش فنـاوری  قابل مالحظه

نظر و ابـراز عقیـده در افـرادی کـه  کاتالیزوری برای اظهار ی ثابهاطالعات و ارتباطات به م
دلیل خودسانسوری و رازداری در تحقیقات آمارگیری نظرات واقعی خـود را  پیش از این به

اطالعاتی بـا تمـام نمودهـا ماننـد  ی کردند عمل کرده است. حرکت به سوی جامعه بیان نمی
پای آمارگیری اینترنتـی را هـم بـه میـدان انـواع های اخیر  ها در سال ها و وبالگ سایت وب

تـر مکـان و زمـانی را در فضـای مجـازی  ای که امروزه کم گونه ها باز کرده است؛ به آمارگیری
موضـوعی  ی ال، نظـر کـاربران دربـارهؤتوان مشـاهده کـرد کـه حـداقل در قالـب یـک سـ می

  سنجیده نشود. 
  
  



  تبار درزي و سيد مهرداد اسالمي فاطمه حسن  186

   ......................200 - 183، صص 1394 زمستان و پائيز، 2  ي ، شماره26سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

  اینترنتیگیری در آمارگیری  های نمونه روش -۱-۲
شـده از  گرفتـه ی باشد و نمونـه جامعه دارای چارچوب مشخصی می، های سنتی در آمارگیری

هـای الکترونیکـی چنـین  کنـد. امـا در آمـارگیری آن جامعه نیـز از آن چـارچوب پیـروی مـی
چـارچوبی وجـود نـدارد. همچنـین هــیچ راه سیسـتماتیکی بـرای انتخـاب نمونـه از کــاربران 

هــای خــود هــیچ کنترلــی نــدارد. در بســیاری از  ه و محقــق بــر نمونــهاینترنــت وجــود نداشــت
افـراد بـه اینترنـت دسترسـی  تر بیشبلوچستان و استان سیستان  خصوص بهشهرهای ایران 

داری بین کسانی که به اینترنت دسترسی دارنـد و ندارنـد  ندارند و تفاوت دموگرافیک معنی
شـهر و حتـی افـراد  ی ین، زنـدگی در حاشـیهکم، تحصیالت پـای درامدوجود دارد. افرادی با 

. همچنین از بـین کـاربران ]۲[ باشند کاربران اینترنت نمی وباال جز درامدسال با  ۵۰باالی 
 طوری بـهباشـند  رسرعت دسترسی دارند بسیار محـدود مـیاینترنت، افرادی که به اینترنت ُپ

که از بین این کاربران اینترنت  ،]۴[ باشد درصد می ۱۷٫۵ضریب نفوذ اینترنت در ایران  که
ندارند و با جمالتـی  مبنا وبهای  نامه ای تمایلی به پاسخ به پرسش نیز، درصد قابل مالحظه

تـوجهی)، بقیـه پاسـخ  (بـی (منـافع شخصـی)، چـرا مـن ای بـرای مـن دارد مانند چـه فایـده
ف نظرسنجی) (عدم اطالع از اهدا پذیری) و چرا باید جواب بدهم (عدم مسئولیت دهند می

  کنند.  تمایلی می اظهار بی
های اینترنتی دارند تعمیم نتایج این روش آمارگیری بـه  هایی که آمارگیری یکی از محدودیت

های اینترنتی به کل جامعه را زیر  هدف است. منتقدین، تعمیم نتایج آمارگیری ی کل جامعه
کـاربران  ی ع آمـارگیری بـه جامعـهاند که تعمیم نتـایج ایـن نـو اند. حتی بیان کرده برده سؤال

  است.  سؤالاینترنت نیز، مورد 
خطـای پوشـش، خطـای ، تعریـف کـرده اسـت ]۶[ چهار منبع خطای آمارگیری کـه گـراورز

ایـن مقالـه بـرای کـاهش خطـای  د.نباش پاسخی و خطای سنجش می ی بیگیری، خطا نمونه
مورد هدف را کاربران اینترنت در نظر گرفت که بـا  ی های انتخابی، جامعه پوشش در نمونه

هـا  ها ولی باز هم بـه سـختی بخشـی از آن آن ی وجود امکان دسترسی به اینترنت برای همه
تــوان از ترکیــب  همکــاری کــرده و در نظرســنجی شــرکت کردنــد. در بســیاری از مــوارد مــی

پوشش استفاده کـرد. از  آمارگیری الکترونیکی با آمارگیرهای سنتی نیز برای کاهش خطای
های الکترونیکی از ترکیـب آن بـا  اسخ در آمارگیریپ توان برای افزایش نرخ ف دیگر میطر

تـوان بـا تلفـن یـا بـا ایمیـل بـا افـراد  در گام نخست مـی .انواع دیگر آمارگیری استفاده کرد
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هـای  یریها تقاضا کرد که در آمارگیری آنالیـن شـرکت کننـد. در آمـارگ تماس گرفت و از آن
الوصـول  گیـری سـهل گیـری احتمـالی و نمونـه کلی، نمونـه ی گیری به دو دسته اینترنتی، نمونه

 .باشـد ی احتمالی، احتمال انتخاب هر فرد در نمونه معلوم می شوند. در نمونه بندی می طبقه
 سازد کـه بـه کل جمعیت را ممکن می ی گیری استنباط آماری معتبر درباره نمونه ،این بر بنا

  از: اند عبارتسه شکل قابل اجراست که 
 :)Closed Population Sampling( گیــری از یــک جمعیــت بســته نمونــه الــف)

هـایی باشـند کـه  شـود کـه محـدود بـه سـازمان های هدفی گفته مـی جمعیت بسته به جمعیت
کنند. پژوهشگر در ایـن تحقیـق از ایـن روش  نوعی فهرست از اعضای خود را نگهداری می

  گیری استفاده کرده است. نمونه
جمعیـت  تی که بسـته نباشـدیبه جمع :)Commons Sampling( گیری عام نمونه ب)

برقراری ارتباط با اعضای جمعیت عام کار دشواری است زیـرا فهرسـتی  شود. عام گفته می
گیری عمـل کنـد،  عنوان چارچوب نمونه پوشش وسیعی که بتواند به ها و ایمیل آن نشانیاز 

 باشد. معموالً در دسترس نمی
شده،  پانل از پیش در نظر گرفته :)Preset Panelشده ( ج) پانل از پیش در نظر گرفته

ــه ــه ب ــت ک ــخگویان اس ــی از پاس ــامل گروه ــده ش ــاب ش ــالی انتخ ــرای  روش احتم ــد و ب ان
  های مکرر در دسترس هستند. آمارگیری

  مبنا وبهای  چگونگی طراحی پرسشنامه -۲-۲
  هـای سـنتی آن هـای الکترونیکـی هماننـد روش در پرسشـنامه سـؤالطرح مسـئله و ایجـاد 

هـای الکترونیکـی از اهمیـت  در پرسشـنامه چـه آنامـا  .باشـد مـی -های کاغذی پرسشنامه-
ت بـرای جلـوگیری از سـؤاالو قرار دادن پاسـخ  سؤالباالیی برخوردار است چگونگی طرح 

های تصویری و  توان از جلوه یابی به نرخ باالی پاسخ می باشد. برای دست پاسخی می قلم بی
شـت. ت استفاده کرد و در کنار آن باید به نرخ بارگذاری صفحات وب توجـه داسؤاالشکل 

تری دارنـد اسـتفاده  ی با ظاهر خوشایند که زمان بارگذاری کمایه لذا بهتر است از پرسشنامه
رو بـرای بیـان  در رو روش اتری نسبت بـههای کار های الکترونیکی روش کرد. در آمارگیری

، اسـتفاده از زبـان ]۵[ت وجـود دارد از جملـه: اسـتفاده از جمـالت توضـیحی سـؤاالمفهوم 
(بـرای ترتیـب مناسـب) و زبـان  فونـت، رنـگ، فاصـله)، زبـان عـددی ی (انـدازه گرافیکی
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کـار ه پرسشـنامه بـتـوان در طراحـی  هایی برای رفتن به مراحل بعد) که می (پیکان ها نشانه
، بـودن باشـد زیـرا تسـتی ت بـاز مـیسـؤاالحائز اهمیت دیگر اجتناب از  ی . نکته]۸[ت گرف

سـؤاالت تسـتی بـرای . همچنین در ]۹[د بر تمایل افراد را برای شرکت در آمارگیری باال می
ــه ــه مــی  انتخــاب گزین ــوان از دو شــکل دکم ــه ت ــا دکم ــویی ی ــه هــای رادی  ی هــای شــکل جعب

د شـو گـویی مـی تر شدن زمان پاسـخ دنی استفاده کرد که نوع دوم آن باعث طوالنیکشی پایین
]۱۱[ .  

  مبنا وبهای  سازی پرسشنامه پیاده -۳-۲
الکترونیکـی بـرای قـرار  ی بـه پرسشـنامهآن را کردن پرسشـنامه، بایـد   ییپس از تهیه و نها

الکترونیکـی دو رویکـرد کلـی وجـود  ی گرفتن روی وب تبدیل کرد. بـرای ایجـاد پرسشـنامه
 نویسـی برنامهو  PHPنویسـی اسـکریپتی ماننـد  اسـتفاده از زبـان برنامـه یک رویکرد. دارد

ـــــرویس ـــــتفاده از س ـــــری اس ـــــرور و دیگ ـــــمت س ـــــد س ـــــود در وب مانن ـــــای موج   ه
Google docs questionnaires  وsurvey monkey هر یک دارای مزایا و باشد می .

 که در ادامه به هر دو رویکرد پرداخته خواهد شد.  استمعایبی 

  نویسی سمت سرور استفاده از زبان برنامه -۲- ۱-۳
ــه ــامی برنام ــت  تم ــامل دو بخــش کالین ــت وب ش ــای تح ــرور  (client)ه  (server)و س

  :که طوری بهباشند  می
)  Googleماننـد(کالینت همان کـاربران اینترنـت بـوده و سـرور پاسـخگوی نیـاز کـاربران 

کـه ایـن پرسشـنامه بـر روی پرسشـنامه اسـتفاده کننـد  از تواننـد باشد. زمانی کاربران می می
و  (domain)گیرد. برای قرار گرفتن پرسشنامه بـر روی وب نیـاز بـه یـک نـام ر سرور قرا
کـه پـس از تعلـق گـرفتن ایـن دو مرحلـه نوبـت بـه  اسـتبـر روی سـرور  (host)یک فضا 

 انـد عبارتسازی پرسشنامه شامل سه مرحله اسـت کـه  د. پیادهشو سازی پرسشنامه می پیاده
  از:
و توسـط یـک   HTMLنویسـی برنامهکـه بـا زبـان  (ظاهر پرسشنامه) طراحی پوسته .۱

   شود. انجام مینویسی  متخصص برنامه
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این مقالـه  محقق کهپایگاه داده توسط کاربران در شده  واردذخیره و بازیابی اطالعات  .۲
  است. کردهاستفاده  MY SQLنویسی  برنامه زباناز برای این کار 

نویسی مختلفی وجود دارد کـه  های برنامه زبان ی برای ارتباط بین پوسته و پایگاه داده .۳
 کار برده است. هرا ب PHPنویسی  محقق این پرسشنامه زبان برنامه
الکترونیکــی دارد  ی نویســی بــرای طراحــی پرسشــنامه مزایــایی کــه اســتفاده از زبــان برنامــه

 عبارت است از:
 ؛ کامالً در اختیار طراح قرار دارد ساختار پایگاه داده و ظاهر پرسشنامه  
 ؛ای وجود دارد ی هر نوع پرسشنامهامکان طراح  
 مـدت زمـان  ی توان به پرسشـنامه اضـافه کـرد ماننـد محاسـبه ای می های ویژه قابلیت

  ت.سؤااله هر یک از پاسخ به پرسشنامه و یا حتی مدت زمان پاسخ ب
هــای  ی الکترونیکــی بایــد توســط فــرد یــا افــرادی مســلط بــه زبان البتــه طراحــی پرسشــنامه

بر بـوده و نیازمنـد صـرف زمـان زیـاد و  نویسی انجام شود که ایـن امـر بسـیار هزینـه برنامه
  همچنین گرفتن فضایی بر روی وب است.

  های موجود در وب استفاده از سرویس -۲-۳-۲
ــه  در وب ســامانه ــه ب ــایی وجــود دارد ک ــهه ــاده ی ارای ــرای طراحــی و پی ــاتی ب ســازی  امکان

و  Google docs questionnairesی  که دو سامانه پردازند. الکترونیکی می ی پرسشنامه
survey monkey سازی پرسشنامه  مراحل طراحی و پیادهتاز هستند.  در این عرصه پیش

  در گوگل عبارت است از:
 ه سایت ورود بwww.google.com/forms.  
 ؛ایجاد یک فرم جدید با کلیک بر روی عالمت + در پایین سمت چپ صفحه  
 توانـد  هـا مـی پاسـخ .گویی به هـر سـؤال ی پاسخ مشخص کردن عنوان سؤاالت و نحوه

متن، پاراگراف، انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه، انتخـاب چنـد گزینـه  صورت به
 ؛از بین چند گزینه، مقیاسی، جدولی، تاریخ و زمان باشد

 ــه ــاهر  ی انتخــاب زمین ــی ظ ــرای طراح ــاز ب ــورد نی ــرات م ــال تغیی ــنامه و اعم پرسش
  ؛پرسشنامه

  مشخص در وب. نشانیارسال پرسشنامه به ایمیل افراد و یا به یک  
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تـوان  هـا را مـی تـوان از طریـق بخـش پاسـخ مشـاهده کـرد و داده های کـاربران را مـی پاسخ
. مزایـایی کـه اسـتفاده از ایـن روش در نمـودفرمـت اکسـل دریافـت بـه نمودار یا  صورت به

  از:الکترونیکی دارد عبارت است  ی طراحی پرسشنامه
 ،سرعت طراحی پرسشنامه  
 ودن طراحی،ب رایگان  
 راحت، گذاری به اشتراک  
 نویس، نامهعدم نیاز به بر  
 روی وب. عدم نیاز به فضای  

آرایـی و ظـاهر پرسشـنامه وجـود دارد و همچنـین هـر نـوع  اما امکانات کمی بـرای صـفحه
  توان درون پرسشنامه قرار داد.   پاسخی را نمی

  سرعت و زمان آمارگیری  -۴-۲
زمانی قابل  ی بایست یک بازه میهای اینترنتی  پاسخگویی در آمارگیری برای افزایش نرخ

ها در نظر گرفت. از سوی دیگر به کارگیری ابزار  توجه را برای اجرای این آمارگیری
تواند در  لویزیونی و ... میگهی روزنامه، تبلیغات تآرسانی نظیر بیلبورد،  اطالع
  نقش کاتالیزور را داشته باشد. ،بخشی به کار سرعت

  های الکترونیکی  مزایا و معایب آمارگیری- ۳
، پســتی، تلفنــی و رو در روهــای ســنتی آمــارگیری هماننــد آمــارگیری  امــروزه در کنــار روش

  ای برخوردار است. پیامکی، آمارگیری الکترونیکی از جایگاه ویژه
 ی رو در رو دارای مزایای زیادی است که از آن جملـه های سنتی به دلیل مصاحبه آمارگیری

زیـاد پوشـانی  گویی، رفـع ابهـام سـؤاالت توسـط پرسشـگر و هم توان به نرخ باالی پاسخ می
حضـور پرسشـگر  ی زیاد، جامعه اشاره کرد. همچنین این روش معایبی نیز دارد مانند هزینه

ــه ــه در منطق ــا در ورود  ی نمون ــز و خط ــه ســؤاالت حساســیت برانگی ــی پاســخ ب گیری، اریب
  اطالعات.
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آمـارگیری اینترنتـی از سـوی محققـان آمـاری  اینترنـت در جوامـع، ی فزایندهامروزه با نفوذ 
اشـاره  زیر توان به موارد از مزایای آمارگیرهای الکترونیکی میمورد توجه قرار گرفته است. 

  کرد: 
 ؛ای حذف خطای مصاحبه .۱
 ؛دسترسی خیلی سریع به نتایج .۲
 ؛نداشتن محدودیت جامعه و چهارچوب آماری .۳
 ؛های صوتی و تصویری از جاذبهامکان استفاده  .۴
 .ت حساسیت برانگیزسؤاالگرفتن پاسخ صحیح و درست در  .۵

مشـکالت در باشـد کـه بـه برخـی از ایـن  دارای اشـکاالتی نیـز مـی ، این روشاما در مقابل
  .شود  در نهایت پیشنهادهایی برای رفع این مشکالت مطرح می ی مقاله اشاره کرده و ادامه

 مبنا وبهای  بررسی مشکالت آمارگیری -۱-۳
  توان به موارد زیر اشاره کرد: مبنا می های وب از جمله مشکالت آمارگیری

بـه اینترنـت  مستلزم دسترسی مبنا وبهای  دسترسی به پرسشنامه که اینبا توجه به الف) 
ی  دست خواهند رفت و ممکن اسـت نمونـهپاسخگویان بالقوه از ، بسیاری از است

  ی کل جامعه نباشد. پاسخگو، نماینده
بـار پاسـخی  دهـد چنـد ایی که در این نوع آمـارگیری رخ مـی یکی از مشکالت عمده  ) ب

بـار پرسشـنامه را  دهندگان بـه اشـتباه ممکـن اسـت چنـد پاسخ که طوری بهباشد  می
  ارسال کنند.

در زمان نبودن پاسخگو  دلیل محدود به مبنا وبت باز در آمارگیری سؤاالاستفاده از   ) ج
ت، محقـق در نهایـت بایـد زمـانی طـوالنی را صـرف سـؤاالنگـارش پاسـخ  یو نحو

  ها کند.  پاسخ بازنگری
پرسشنامه باید طوری طراحی شود که اگـر کسـی از اینترنـت بـا سـرعت پـایین نیـز   ) د

و کنـدی اینترنـت باعـث از  دسترسـی داشـتهکند، بتواند به راحتی به آن  استفاده می
  .دشوها ن دست رفتن نمونه

نویسـی هـم  برنامه هـای هـایی کـه بـه زبان ها بایـد توسـط آماردان طراحی پرسشـنامه  ) ه
زیــرا نیــاز بــه یــک زبــان و درک مشــترک از متغیرهــای  آشــنایی دارنــد انجــام شــود
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نتـایج  باشـد تـا بتـوان بـه تحلیـل شده آماری و تعریف آن در پایگاه داده می کدبندی
  دست یافت. 

  راهکارهای مناسب برای حل مشکالت ی ارایه - ۲-۳
  کارهای زیر بهره گرفت: توان از راه منبا می های وب برای حل مشکالت آمارگیری

آماری را محدود بـه جـوامعی  ی توان جامعه برای حل ضریب نفوذ کم اینترنت می  الف)
طـور مثـال در ایـن  هکرد که برای دسترسی به اینترنت با مشکلی مواجهه نیستند بـ

  دانشگاهیان در نظر گرفته شد.  ی  تحقیق، جامعه
وجود آمده بایـد ه بار ارسال کردن نمونه ب های تکراری که در اثر خطای چند پاسخ  ) ب

هـای تکـراری،  ها از حذف ایمیـل پاسخ. برای تشخیص تکراری بودن شوندحذف 
عبـور بـرای جلـوگیری از ورود  دادن بـه پاسـخگو یـا قـرار دادن شناسـه و رمـز  کد
زمانی  ی توان استفاده کرد. در این تحقیق پژوهشگر از ایمیل و فاصله باره می چند

بـار پاسـخی اسـتفاده  ت برای حذف چندسؤاالهای کامالً یکسان در  کم بین پاسخ
  ت.کرده اس

زیـرا در بسـیاری  اسـتبسـیار مشـکل  مبنـا وبت باز در آمـارگیری سؤاالتحلیل   ) ج
در  شـود. لـذا هـای مختلـف بیـان و نوشـته مـی مواقع یک جواب یکسان بـه روش

شفاف و واضح باشـد تـا پاسـخگو  سؤالصورت استفاده در پرسشنامه حتماً باید 
نــام  ،ت بــازســؤاالداشــته باشــد. در ایــن پـژوهش یکــی از  ســؤالدرک درسـتی از 

های متفاوت  که پاسخ به سؤال مشخص بود امّا روش که با وجود این بودانشگاه د
 ،s&b ، sistan&b،یبــ س وابلوچســتان،  و سیســتان نگــارش پاســخ از جملــه

هـا را  محقـق بسـیاری از نمونـه کـه این... باعث شد عالوه بـر  دولتی، علوم پایه و
سـازی اسـامی مختلـف  حذف کـرد مجبـور بـه صـرف زمـان زیـادی بـرای یکسـان

  ها نماید. دانشگاه
نـویس  ی اول تعامـل کـاملی بـا طـراح و برنامـه محقق و پژوهشگر باید در مرحله  ) د

ی  ای، ....) و نحـوه ای، چندگزینـه گزینـه ت (تـکسؤاالوب داشته باشند تا با نوع 
  افزارهای آماری آشنا شوند.  ت و خواندن اطالعات در نرمسؤاال کدگذاری
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  طرح مسئله و کار اجرایی - ۴
ای در  شـده بـر روی آمـارگیری اینترنتـی، پرسشـنامه انجام ی در این مقاله با توجه به مطالعه

هــای مــردم بــرای پاســخگویی بــه  لویــتوهــای مختلــف آمــارگیری، ا روش ی مــورد مقایســه
ــیوه ــل  ش ــاوت، عوام ــرایط متف ــارگیری در ش ــف آم ــای مختل ــؤثره ــردم در  م ــرکت م ــر ش ب

هـدف  ی های مختلف و به ویـژه در آمـارگیری اینترنتـی تهیـه شـده اسـت. جامعـه آمارگیری
محقق در این تحقیق دانشـجویان دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان کـه امکـان دسترسـی بـه 

؛ البته ناگفته نماند که تمام دانشجویان با توجه به مقطع تحصـیلی باشد را دارند میاینترنت 
باشـند. تعـداد کـل  در دانشگاه امکان استفاده از اینترنت را البته بـا زمـان محـدود دارا مـی

 ۱۰۶۶۸باشد کـه از ایـن تعـداد  نفر می ۱۲۳۵۳دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان 
لی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ترم مورد نظـر انتخـاب نفر در سه مقطع تحصی

باشند. تمامی اطالعات آموزشـی و رفـاهی دانشـجویان  واحد کرده و مشغول به تحصیل می
 کـه اینبا توجـه بـه  طور که قبًال بیان شد همان .ی ثبت نام دانشجویان وجود دارد در سامانه

باشـد در واقـع روش  (دانشـجویان) مشـخص مـی گیری واحدهای نمونه فهرستدر دانشگاه 
مبنــا بــر روی  وبگیــری  در نمونــه گیــری از جمعیــت بســته خواهــد بــود. گیــری، نمونــه نمونــه
 ی شده تسلط و نظارتی وجـود نـدارد و چـه بسـا افـرادی کـه جـزء جامعـه های انتخاب نمونه

ت مختلـف، سـؤاالهدف نبودند نیز در آمارگیری شرکت کردند کـه سـعی شـد بـا قـرار دادن 
ــردی خصــوص به ــا حــد امکــان از وب، در بخــش اطالعــات ف ــه در چــارچوب  ت ــی ک گردان

  گرفتند در تحلیل قرار داده نشود.  گیری قرار نمی نمونه
البتـه  .رسانی استفاده شـد های مختلف برای اطالع گیری از روش با توجه به چارچوب نمونه

اطالعیه، بیلبورد، بروشور  تبلیغاتی مانند های متنوع با وجود استفاده از روشباید ذکر کرد 
در ایـن آمـارگیری،  مـؤثرو حتی ارسـال ایمیـل همکـاری بـه ایمیـل دانشـجویان، تبلیغـات 

موجود از دانشجویان  فهرستبوده است. برای ارسال ایمیل همکاری به  رو در روتبلیغات 
ی  و یـک نامـهتصـادفی سـاده انتخـاب  صـورت بههـا  دانشگاه سیستان و بلوچسـتان نمونـه

از دانشـجویان تنها بخش خیلی کـوچکی  درخواست همکاری به ایمیل ایشان ارسال شد که
  را دادند.  آنبه ایمیل توجه کردند و پاسخ  )درصد ۸(حدود 

اینترنتی این تحقیق در شـش بخـش تهیـه شـد کـه بخـش اول در مـورد میـزان  ی پرسشنامه
ت است. در بخش دوم آشنایی مردم بـا انـواع مختلـف آمـارگیری، دسترسی مردم به اینترن
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. پرسش شـد شده بودهای گذشته  ها در آمارگیری سنجیده شد و عواملی که باعث شرکت آن
 شد.دهی  مختلف از دیدگاه مردم رتبه یطهای مختلف آمارگیری در شرا در بخش سوم روش

ــه ــه ۱ ی رتب ــرین و رتب ــت. در  ۴ ی بهت ــه اس ــدترین رتب ــردم در ب ــرکت م ــارم ش بخــش چه
هـا  چـه عـواملی در شـرکت یـا عـدم شـرکت آن کـه اینشـد و  سـؤالهای اینترنتی  آمارگیری

پسـت الکترونیکـی مـورد  نشانیها و  گذار است. در بخش ششم اطالعات شخصی آنتأثیر
ت سـؤاالهـا  های بعدی گرفته شد. در تمامی بخـش استفاده، برای دعوت آنان در نظرسنجی

هـای مختلــف آمـارگیری صــورت گرفتــه،  بـر اســاس مطالعـاتی کــه تـا کنــون در مــورد روش
  بررسی خاصی طرح شده است. منظور به

فنـاوری اطالعـات كشـورها و در  ی  های مهم در حـوزه ضریب نفوذ اینترنت یكی از شاخص
سـوم اسـت كـه منظـور از آن نسـبت جمعیـت  ی هزاره ی  های اهداف توسعه شاخص ی زمره

اینترنـت از ار هـم ک بـاخیـر یـ لسـا كننده از اینترنت (تمـامی افـرادی کـه در یـک استفاده
اسـت. بـر  ۱۰۰شود) در كشور به كـل جمعیـت كشـور ضـرب در  استفاده کنند را شامل می
اسـتان  مربـوط بـهترین ضریب نفوذ اینترنت در ایران  ] بیش۴[ طبق اعالم مرکز آمار ایران

نمـایش داده  ۱ل کـه در شـک اسـتاستان سیستان و بلوچسـتان  مربوط بهترین  تهران و کم
  شده است.

یـافتگی یـک کشـور  رسرعت با پهنای باند باال که نشان از توسعهاما ضریب نفوذ اینترنت ُپ
نفـر از اینترنـت بـا پهنـای  ۱نفـر،  ۱۰۰به ازای هر  عبارتی به .باشد % می۱است در ایران 

هـا بـه  ایـن مقـدار در دانشـگاه ،جه به ضریب نفوذ اینترنـتکند که با تو باند باال استفاده می
 انتخاب شدیابد. در این پژوهش جامعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان  % افزایش می۵۷

برای دانشجویان کارشناسی با و رسرعت (حداقل در محیط کار و تمامی افراد به اینترنت ُپ
 محدودیت زمانی) دسترسی داشتند.

تــایی از دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان  ۱۰۲ ی ایــن نمونــه ی روزانــه مصــرف
 ۸۲ بـرای جسـتجوی مطلـب ترین کاربری ایـن افـراد بوده است که بیش ۱ صورت جدول هب

درصـد) از جمعیـت  ۶۸٫۶۲نفر (  ۷۰ درصد) و چک کردن پست الکترونیکی ۸۰٫۳۹نفر (
نفر دانشجوی  ۸۰ده دریافتیم که از بین ش های انجام باشد. البته با بررسی شده می گیری نمونه

نفـر  ۲دیپلم  دانشجوی فوق ۶نفر و از بین  ۸دانشجوی ارشد  ۱۲نفر، از بین  ۶۳لیسانس 
  را سـؤالمل دارد؛ شاید بتوان این أکنند که این نکته جای ت از اینترنت دانشگاه استفاده می

 ؟باشدها  تواند آمارگیری اینترنتی جایگزینی برای انواع دیگر آمارگیری طرح کرد که آیا می
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سـؤاالت، 
دن جـوایز 

در  ۲ دول
ترتیـب  بـه
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شـ رسـنجی مـی
ودن سبـ  تسـتی

دادرسشـنامه و 
جــد  توجــه بــه

دن پرسشـنامه ب
  ت.

 

 و بلوچستان

اجرفوذ كم اينترنت 

، ص1394 ييز و زمستان

  ها ت استان

هـا در نظر مونـه
 عواملی ماننـد

ودن پره بـ کوتـا
باشــد. بــا ر مــی

وده بودن و کوتا
را داشته است ر

  زانه اینترنت
  درصد فراوانی

۲۳٫۲  
۲۶٫۲  
۲۳٫۴  
۲۴٫۴  
۵٫۸  
۱۰۰  

 کت در آمارگیری
  امتیاز
۳۲۳  
۳۲۱  
۳۰۱  
۳۰۰  
۲۱۳  
۲۱۱  

ايران

تهران

سيستان

شهرهاي با ضريب نف

پايي، 2  ي ، شماره26ل 

ضریب نفوذ اینترنت

نم راد حاضـر در
گرفته ت صورت

ودن موضـوع، ک
گــذارتأثیرنجی
وی بتست ،تلف
تأثیرترین   بیش

میزان استفاده روز
د فراوانی نه
 ۲۴ ت

۲۷ 
۲۴ 

 ۲۲ ت
۶ 

۱۰۲ 
ثیرگذار بر شرکأل ت

 شرکت آمارگیری

 امه
 وع
 ع

۶٫۶

توان در ش مبنا را مي

اس،  آمار رسمي ايران

ض - ۱شکل 

افـر ب شـرکت
ساس مطالعات
وضوع، مهم بـو
ــراد در نظرســن
بین عوامل مخت
ز نظر توصیفی

م-۱جدول
روزانیاستفاده
ساعت۵بیش از

 ساعت۵-۲
 ساعت۲-۱
ساعت۱تر ازکم
 ی گمشدهداده
 جمع
عوامل-۲جدول

ثر در شرؤعوامل م
 بودنتستی
بودن پرسشناکوتاه

جالب بودن موضو
مهم بودن موضوع

 تبلیغات
 جایزه

۱۷٫۵ 

م آيا آمارگيري وب

هاي ي بررسي مجله    ..

ه موجب ترغیـب
ار گرفت. بر اس
 جالب بودن مو

بــر شــرکت افــ 
شده از ب ی انجام
از ۳۲۱ و ۳۲۳

ک

۲۶ 

  ...................

  

عواملی که
بررسی قرا
تبلیغات، 
،تشــویقی
نظرسنجی
۳با امتیاز 
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هـای متفـاوت بـدانیم میـزان  نظر و واکنش افراد مختلف را در مورد نظرسنجی که اینبرای 
نشـان داده  ۳ نتـایج آن در جـدول کـههای مختلف پرسـیده شـد  شناخت افراد از نظرسنجی

درصـد)  ۷۸( نفـر ۸۰در واقـع  اسـتچندپاسـخی  سـؤالایـن  که اینشده است. با توجه به 
  درصد) با آمارگیری اینترنتی آشنایی دارند. ۶۸نفر ( ۶۹و  رو در روجامعه با آمارگیری 

  
  های مختلف آمارگیریآشنایی با روش-۳جدول
  درصد تعداد های آمارگیریروش
  ۳۳٫۶ ۸۰ رودررو

  ۲۸٫۹ ۶۹ اینترنتی
  ۷٫۲ ۱۷ پستی
  ۱۳٫۱ ۳۱ تلفنی

  ۱۷٫۲ ۴۱ پیامکی
 

این افراد در شرایط متفاوت کدام آمـارگیری را  است که: این شود ی که مطرح میسؤالحال 
پاسـخگویی افـراد  ی آیا انواع نظرسنجی در شـیوه«دهند. در واقع این فرضیه که  ترجیح می

دار باشد ایـن  آزمون معنی ی کهدهیم و در صورت مورد آزمون قرار می ؟»گذار است یا نه تأثیر
  دهند.  د که کدام روش را ترجیح میشو مطرح می سؤال

اولویت افراد برای انتخـاب نـوع نظرسـنجی در شـرایط و موضـوعات مختلـف اجتمـاعی، 
سیاسی، داشتن محـدودیت زمـانی و ... بـا اسـتفاده از آزمـون فریـدمن مـورد بررسـی قـرار 

افـراد محـدودیت زمـانی  نشان داده شده است هنگامی که ۴طور که در جدول  همانگرفت. 
مهــم و  ،موضــوعات جــذابدر باشــند و همچنــین  داشــته و ملــزم بــه شــرکت در نظرســنجی 

آمـارگیری اینترنتـی در اولویـت بـاالتری نسـبت بـه بقیـه قـرار گرفتـه  روش ،مسائل امنیتی
های مختلف آمـارگیری بـا توجـه بـه  مواردی که سؤاالت تشریحی زیاد باشد روش در است.

تفـــاوتی در انـــواع آمـــارگیری از نظـــر  عبارتی بـــهده دار نبـــو معنـــی ۰٫۰۷۵ن مقـــدار آزمـــو
  دهندگان وجود ندارد. پاسخ

شـده تمـامی افـراد اذعـان کردنـد کـه قبـل از ایـن در نظرسـنجی  های گرفتـه در بررسی نمونه
که باعث ترغیب و شـرکت هـر چـه  چه آناینترنتی شرکت کرده بودند. لذا بر طبق نظر افراد 

 .باشـد شـود اهمیـت و جالـب بـودن موضـوع مـی فراد در آمارگیری الکترونیکی میتر ا بیش
جامعــه در آمــارگیری اینترنتــی  %۷۱٫۵جالــب بــودن موضــوع باعــث شــرکت  کــه طوری بــه
  شود.  می
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رخ بـاالی 
ب دادن بـه 
رسشـنامه 
وع بـرای 
رح افـراد 
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 مـد نظـر 
د بـا ایـن 
از طرفـی 

تـر ایـن  ش
سـنجی بـا 
ع از فواید 
تان بــرای 

 صـورت به
  تـرم آینـده 
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واجه شوند، نـر
رده و از جواب

ودن پری بــوالن
جـذابیت موضـو
ردی در این طـر

تـر آشـنا بـیش 
ید این نکتـه را
ده و جوان بودند

کننـد.  فاده مـی
 مشـارکت بـیش
جویان در نظرس
ت و عدم اطالع
خــواهش دوســت
بزیـابی اسـاتید 
تخـاب واحـد تـ

موضوع جالب

۷۶٫۵

اجرفوذ كم اينترنت 

، ص1394 ييز و زمستان

  ت آمارگیری

تی با مشکل مو
کاره رها کر نیمه

طـ  موضـوع را
که ج ،سؤالارد

موری  ق مطالعه
   دهند.

رو در رونجی
البته باید .است

کرد تحصیل ی ه
اینترنـت اسـتف
وضـوع باعـث

 نکـردن دانشـج
ت حس مشارک

و خ رو در روت
شـجویان در ارز
ر و منـع از انت

اهميت موضوع

۴۲٫۱۶

شهرهاي با ضريب نف

پايي، 2  ي ، شماره26ل 

وامل مؤثر در شرکت

های اینترنتی ری
 پرسشنامه را ن
ت اصـلی ایـن
ک حد استاندا
 است. بر طبق

پاسخ  سؤال ۲

 افراد با نظرسن
تر  آسان ها  آن

ین نمونه جامعه
از  عت در روز

جالب بودن مو
 علـت شـرکت
س نیاز، نداشتن
ت بــا تبلیغــات
نجی شـد. دانش
 اصلی آن اجبا

جايزه

۲۳٫۵

توان در ش مبنا را مي

اس،  آمار رسمي ايران

عو - ۲شکل 

 که اکثر آمارگیر
اکثر افراد که ی
زنند که علـت یم
افتن به یکت یس

ود حائز اهمیت
۲۲متوسط به  ر

  ری
یابیم که  در می

برای اینترنتی
رد مطالعه در این

سـاع ۲ زتـر ا کـم
ودن و ی بتست

تـرین ود. بیش
، عدم احساس

کــه در نهایــت ود
رکت در نظرسـن

کنند که علت ی

تبليغات ر

۱۷٫۶۴ 

م آيا آمارگيري وب

هاي ي بررسي مجله    ..

ک باعث می شود
طوری به است
ت سر باز مؤاال

سند. لذا برای د
ین نرود نیز خو

طور بهدهند که  ی

گیر ث و نتیجه
شده های انجام

خگویی به روش
مور ی ه جامعه

درصدشـان ک ۴
ودن،ب که کوتاه

شو ظرسنجی می
یلبورد و پانلی
بــور نظرســنجی

 موجـب مشـارک
صدی شرکت می

ساير

۸٫۸ 

  ...................

  

ب چه آناما 
پاسخی بی

سؤ ی ادامه
اعالم کردند
افراد از بین
ترجیح می

بحث -۵
ه با بررسی

ولی پاسخگ
قرار داد که

۴۷٫۸حال 
دریافتیم که
افراد در نظ
تبلیغات بی
شــرکت در
همکاری،

درص ۱۰۰
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  اولویت افراد در موضوعات مختلف برای پاسخ به انواع آمارگیری -۴جدول 
  ها بندی روش اولویت p-value  موارد

  ۰٫۰۰۰  محدودیت زمانی

  اینترنتی-۱
  تلفنی-۲
  پستی-۳
  رو در رو-۴
  پیامکی-۵

     

  ۰٫۰۰۰  های جذاب و مهم موضوع

  اینترنتی-۱
  تلفنی-۲
  رو در رو-۳
  پستی-۴
  پیامکی-۵

     

  ۰٫۰۰۰  در نظرسنجی ملزم به شرکت

  اینترنتی-۱
  پستی-۲
  رو در رو-۳
  تلفنی-۴
  پیامکی-۵

     

  ۰٫۰۰۰  مسائل امنیتی 

  اینترنتی-۱
  تلفنی-۲
  پستی-۳
  پیامکی-۴
  رو در رو-۵

     

  ۰٫۰۷۵  سواالت تشریحی زیاد

 رو در رو-۱
 اینترنتی-۲
 پستی-۳
  تلفنی-۴
  پیامکی-۵

  
انتخـاب  مشـخص شـدشـده،  مـوردی و همچنـین آمـارگیری انجـام ی شـد. بـا مطالعـه بیـان

که نظر افراد کارسـاز و  باورموضوعات جالب و مهم، نشان دادن آنالین نتایج و ایجاد این 
اجـرای  در مسـیرمثبـت خواهـد گذاشـت.  تأثیرگویی  تا حد زیادی بر نرخ پاسخ است،مهم 

ضـریب نفـوذ  هـا آنرد کـه یکـی از آمارگیری اینترنتی مسائل و مشکالت بسیاری وجـود دا
د ضـریب نفـوذ اینترنـت بـرای جوامـع خـاص شـورفـع  هـا تکه اگر سایر عل استاینترنت 

  محلی قابل حل خواهد بود.  صورت به
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