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 چکیده

کردن مکان و زمان مناسب برای انجام  یکی از مشکالت پژوهشگران دانشجو، دشواری یافتن نمونه، هماهنگ

دهد که به مراجعان  رسان فوری و کامپیوتر به محققان این امکان را می های پیام پژوهش است. استفاده از شبکه

کند. هدف از  های مکانی و زمانی را حذف می دا کنند و از این طریق محدودیتتری پی بالقوه، دسترسی راحت

های پژوهش در فضای مجازی است. روش این پژوهش کیفی و نمونه  ها و محدودیت پژوهش حاضر، بررسی قابلیت

ابزار پژوهش  اند. نامۀ خود را با کمک فضای مجازی انجام داده آن نه نفر از دانشجویانی است که کار پژوهش پایان

های فضای مجازی  ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. قابلیت یافته و تجزیه و تحلیل داده ساختار مصاحبۀ نیمه

فرصت »، «بخش های درمان فرصت»، «گمنامی»، «پذیری انعطاف»، «دسترسی و راحتی»برای کار پژوهشی شامل 

های پژوهش در فضای مجازی  شود. همچنین محدودیت یم« های فراشناختی قابلیت»و « پشتیبانی و نظارت استاد

های  دغدغه»، «های تماس حضوری فقدان نشانه»، «فقدان قدرت کنترل»، «ثبت و مستندسازی»مربوط به 

های  دلیل ایجاد قابلیت است. بنابراین ویژگی نوشتاری بودن از یک طرف به« کند بودن فرایند»و « اخالقی

آید. لذا  حساب می های فرازبانی چالشی جدی به دلیل فقدان نشانه ز طرف دیگر، بهفراشناختی مزیتی عمده، و ا

 گیرد.  بر ای ترکیبی است که هر دو مزیت را در شیوه بهترین اقدام، انجام پژوهش به

 رسان فوری، پژوهش، برخط، مصاحبه، کیفی، دسترسی.  پیام واژگان کلیدی:

                                                           
 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی در دانشگاه عالمه طباطبائی می باشد. 7

 (shariatmadar@atu.ac.irاستادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی ) 5
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 مقدمه

چهره در حدود چند دهه، روش معمول و متعارفی  به رههای چه در تحقیقات کیفی، مصاحبه

گام با  بوده است و نوعاً بخشی تردیدناپذیر از طرح تحقیق هستند. گرچه، پژوهشگران کیفی هم

های خود، در پی استفاده از ابزارهای برخط  افزایش استفاده مردم از اینترنت، در پژوهش

 ,Gonzalez, 2014, Synnot, Hill, Summersـ  Abrams, Wang, Song, Galindoاند ) برآمده

Taylor, 2014رسان فوری  افزارهای پیام (. این ابزار شامل مصاحبۀ اینترنتی از طزیق ایمیل، نرم

 Gonzalez,ـ  Bowden & Galindoشود ) زمان می هم زمان و غیر های کانونی برخط هم و گروه

های اجتماعی در دنیای امروز مفهوم  شبکه رسان فوری و افزارهای پیام ( استفاده از نرم2015

ها نفر را به خود جلب کرده است.  بسیار رایج و مفیدی شده است؛ زیرا این امکان، توجه میلیون

ای که از طریق آن  گونه تعریف کرد: رسانه توان این عنوان یک روش را می پژوهش برخط به

ها بپردازند  آوری داده بکه ـ محور به جمعتوانند با استفاده از وسایل اینترنتی و ش محققان می

(Mukherjee, 2012 .) 

های  شود که جایگزین مصاحبه عنوان گزینۀ دوم تلقی می های برخط در پژوهش به مصاحبه

 ,etalگیرد ) چهره شده است و در صورت عدم امکان گزینه اصلی، مورد توجه قرار می به چهره

2014 Deakin,های  ی حضوری با مصاحبۀ مجازی در فقدان نشانهها (. تفاوت عمدۀ مصاحبه

های برخط است. گرچه امروزه امکان استفاده از صدا و تصویر هم در  صوتی و تصویری در روش

رسان فوری و هم در ارتباط ایمیلی از طریق ارسال فایل فراهم است، اما غالب  های پیام شبکه

 ی نوشتاری است. ها های برخط مبتنی بر روش تحقیقات در مورد پژوهش

شناسی، مشاوره و مددکاری، فلناگن و  )روان 7های یاورانه شده در حوزه تحقیقات انجام

هایی موجب استفاده از  (، نشانگر آن است که ضرورت7392فلناگن، ترجمه شریعتمدار، 

 ,Bowden & etal، به نقل از 2007صورت متنی شده است. تانیز ) پژوهش در فضای مجازی به

شود که مشکالت  کند که ارتباط نوشتاری موجب مشارکت بیشتر کسانی می اظهار می (2015

( در پژوهش خود بر اثرات روانی 2011انتی و اوکانر ) گفتاری یا شنوایی دارند. بروندایی، مک

اجتماعی سالمندی، از مصاحبۀ اینترنتی استفاده و مزایا و معایب این روش را بررسی کردند. 

های کیفی از طریق ایمیل، در مورد عقاید و  آوری داده کی از آن است که جمعیافته آنان حا

                                                           
1 helping profrssions 



  352 ها  ها و محدودیت های یاورانه: قابلیت ی پژوهش کیفی در حرفهفضای مجازی، بستری برا

 

رفتار سالمندانی که با این روش ارتباطی راحت هستند، رویکرد مفیدی است. بنفورد و استاندن 

هایی که دسترسی به آنها سخت است، مثل افراد طیف اوتیسمی که  ( در مورد جمعیت2011)

تند، با استفاده از روش آنالین تحقیقی انجام داده و موضوعات دارای عملکرد باالتری هس

اند. اگان و همکاران  شناختی و کاربردی این روش را مورد بحث قرار داده معرفت شناختی، روش

( نیز با افراد دچارآسیب مغزی بهبود یافته، از طریق مصاحبه با ایمیل تحقیقی انجام 2006)

دهد.  ه این روش، مشارکت افراد دچار ضربۀ مغزی را افزایش میدادند و به این نتیجه رسیدند ک

مزایای این روش، داشتن زمان بیشتر برای تأمل و کسب کنترل بیشتر بر شرایط مصاحبه بود. 

توانند بینش، تأمل و حتی شوخ طبعی  ها نشان داد افراد دچار ضایعۀ مغزی می همچنین داده

 بود، داشته باشند.  نشان داده های پیشین بیشتری نسبت به آنچه پژوهش

خاطر نفوذ فنّاوری عصر حاضر،  های کیفی، به آوری داده منظور جمع استفاده از کامپیوتر به

خصوص ایمیل، شکلی از ارتباط شده  به سادگی با سبک زندگی افراد هماهنگ شده است. به

ا وجود این، (. بBurns, 2010گوی نیازهای افراد است ) است که کامالً عادی و جواب

چهره سنتی  به عنوان شکلی از فنون مصاحبه چهره سادگی، به تواند به های ایمیلی نمی مصاحبه

(. روش استفاده از مصاحبه با ایمیل ,Gonzalez 2015,ـ  Bowden & Galindoانجام شود )

 ,Graffigna & Bosioها و ابزار خاص خود را دارد ) ها، ارزش ها، محدودیت آوری داده برای جمع

 ,Oseni, Dingleyرسان ) های پیام دهد استفاده از شبکه (. ادبیات پژوهش برخط نشان می2006

( Burns, 2010 ; Dimond, Fiesler, DiSalvo, Pelc, & Bruckman, 2012( و کامپیوتر )2017

در تحقیق دارای مزایا و معایب است که برای انجام پژوهش الزم است بررسی شود تا کاربرد 

دهد که به  نها با مصاحبه رودررو مقایسه شود: مصاحبه برخط به محققان این امکان را میآ

های مکانی و زمانی را  تری پیدا کنند و از این طریق محدودیت مراجعان بالقوه، دسترسی راحت

قدر زیاد باشد که دسترسی ناممکن  ویژه وقتی فاصله جغرافیایی آن کند. این مورد به حذف می

ها  (، ارتشیCook, 2012هایی خاص مثل بیماران ) ، یا دسترسی به جمعیتشود می

(Opdenakker, 2006( سالمندان ،)Brondani, MacEntee, & O’Connor, 2011 و )

خاطر ترس از بیان فساد دولتی  ( و خبرنگاران بهBarratt, 2012کنندگان نوجوان مواد ) مصرف

(Oseni, Dingley, 2017دشوار است، امت )های ایمیلی  شود. مصاحبه یاز مهمی محسوب می

های پروژه تحقیق  جویی در زمان و کاهش هزینه جایی، موجب صرفه خاطر عدم نیاز به جابه به
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(Opdenakker, 2006از جمله هزینه ) های نوشتن داده ( هاFontes, etal, 2008می )  .شود

دهند، چون این راحتی پاسخ می های ایمیلی به سؤاالت به کنندگان از طریق مصاحبه شرکت

(. ایجاد فرصت Burns, 2010دهد ) کنندگان را در اولویت قرار می روش، راحتی شرکت

کنندگان  شود شرکت گویی در کمال راحتی و در منزل یا در وقت استراحت، موجب می پاسخ

مله ( از جEgan, Chenoweth, & Mcauliffe, 2006برای درمیان گذاشتن تجارب شخصیشان، )

( احساس امنیت بیشتری کنند. Deakin & Wakefield, 2014کننده ) تجارب حساس و ناراحت

کند که در طول جریان مصاحبه مکرراً بر روند تأمل مصاحبه ایمیلی این امکان را ایجاد می

شود. در این روش، هم محقق و هم شرکت کننده، زمان بیشتری دارند که در سؤاالت تأمل 

ها را  ای اندیشمندانه بدهند. محققان هم فرصت دارند بر روند تمرکز کنند و دادههکنند و پاسخ

صورت  (. انجام مصاحبه بهOpdenakker, 2006پیش از سؤاالت بعدی مورد بررسی قرار دهند )

شود  های متنی می های صوتی به داده نوشتاری موجب حذف سوگیری ناشی از تبدیل داده

(Ayling & Mewse, 2009 .)ای که با صدای مصاحبه تداخل کند،  همچنین دیگر صدای زمینه

ها عمدتاً بین مصاحبه ایمیلی و رودر رو مشابه  (. کیفیت دادهOpdenakker, 2006وجود ندارد )

هایی که از طریق متن و  اند داده (. گرچه، مطالعات چندروشی نشان دادهMeho, 2006است )

شوند،  آوری می صورت شفاهی جمع هایی که به دادهشوند، از  آوری می صورت برخط جمع به

های  های مصاحبه (. با وجود آنکه نوشتهBenford & Standen, 2011تر و موجزترند ) خالصه

چهره هستند، معموالً در پاسخ به سؤاالت  به های چهره تر از مصاحبه برخط، خالصه و کوتاه

(. Synnot, etal, 2014د )کنن های عینی و ملموس بیشتری ارائه می محقق، مثال

های  هایی را بگویند که داده چهره ممکن است بیشتر داستان به شوندگان در روش چهره مصاحبه

ها  شود، اما این داستان هایی که در مصاحبه برخط فراهم نمی اضافی در بر داشته باشد؛ داده

از روش تحقیق برخط  (. استفادهNicholas & etal, 2010همیشه با سؤاالت محقق نامربوطند )

های حاصل از نظرسنجی عمق بیشتری دارد.  در کشف برخی از موضوعات کلیدی نسبت به داده

های شناختی نقش دارد  های نظری و عملی و پرورش مهارت این روش در پیشرفت در زمینه

(Oseni, etal, 2017 .) 

های  الوه بر ایجاد فرصترسان فوری، ع ویژه از طریق پیام با وجود مزایا پژوهش مجازی به

توان به مشکالت اینترنت در  ها می شود. از جمله این چالش هایی را نیز موجب می ویژه، چالش
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دلیل فقدان آداب ارتباطی و دانش  ها به آوری داده کشورهای در حال توسعه، محدودیت در جمع

 ,Zhangاشاره کرد )رسان و احتمال قلدری و آزار و اذیت  های پیام اخالق پژوهشی در شبکه

رسان فوری در پژوهش ممکن است موجب شود  (. همچنین استفاده از پیام2010

کنندگانی  های اینترنتی مشارکت کنندگان در دسترس مورد توجه قرار نگیرند. مصاحبه مشارکت

دهد  را که به اینترنت دسترسی ندارند و یا در استفاده از کامپیوتر مهارت ندارند، از دست می

(Jowett, Peel, & Shaw, 2011همچنین در روش برخط نشانه .)  .های اجتماعی وجود ندارد

گر و  لحاظ زمانی و مکانی مصاحبه چهره امتیاز حضور مشترک به به های چهره مصاحبه

های اجتماعی فرازبانی، شونده، نشانه شونده را دارد. این مسئله یعنی مشاهدۀ مصاحبه مصاحبه

(. فقدان Barratt, 2012کند )شدن صدا و تغییر لحن را فراهم می ، پایین و باالهازبان بدن، مکث

های رد و های برخط، ممکن است موجب افزایش ابهام و سوءتعبیر پیام ها در مصاحبهاین نشانه

ها نیز یکی از معایب مصاحبه  (. تأخیر در دریافت دادهChen & Hinton, 1999بدل شده شود )

کنند  کنندگان در تحقیق برخط در پاسخگویی به سؤاالت احساس فشار نمی برخط است. شرکت

کنندگان شوند  گویی مشارکت گران ممکن است مجبور باشند تا چند روز منتظر پاسخ و مصاحبه

(Cooper, 2009تأخیر در پاسخ .) گویی  دهی ممکن است موجب عدم خودانگیختگی در پاسخ

مکن است موجب شود اصالً پاسخی داده نشود (. همچنین مOpdenakker, 2006شود )

(Fontes, & etal, 2008یا مشارکت ،) ( کنندگان در مراحل مختلف مصاحبه افت کنندBurns, 

(. مسئله دیگر موضوع آمادگی است. از آنجا که تعامل رودررو در این نوع مصاحبه وجود 2010

 Bowden، به نقل از Kivits, 2005ندارد، برقراری رابطه پیش از مصاحبه، چالشی جدی است )

& etal, 2015های رودررو وجود دارد، در  ای که نوعاً در مصاحبه (. گرچه صدای زمینه

کننده،  پرتی مشارکت های برخط نیست، اما محقق بر عوامل احتمالی موجب حواس مصاحبه

 & ,Voida, Mynatt, Ericksonزمان دیگر، کنترل بسیار اندکی دارد ) مثل انجام کار هم

Kellogg, 2004طور است  کننده واقعاً همان توان ثابت کرد آیا مشارکت (. مورد دیگر اینکه نمی

شده  ها بدون صدای ضبط نوشته (؟ سختی تحلیل دستFonts & etal, 2008گوید هست ) که می

ی ( و سختetal, 2014 & Synnotهای فرازبانی ) برای مراجعه به آن و محدودیت یا فقدان نشانه

، Kivits, 2005کشد ) خاطر اینکه این مصاحبه، مدتی طول می دادن به مصاحبۀ اینترنتی به پایان

 های این روش برای پژوهش است.  ( از دیگر چالشBowden & etal, 2015به نقل از 
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شده است.  های متنوعی با این روش انجام با وجود معایب روش پژوهش برخط، پژوهش

های یاورانه با مسائل عمیق افراد سروکار دارند که این امر،  ه حرفهدلیل این امر آن است ک

ها نیز برای  کند. از طرفی مسئولین سازمان رو می های بسیار روبه پژوهش را با محدودیت

جلوگیری از افشای اطالعات، مایل به همکاری نیستند. بنابراین دسترسی به نمونه مناسب و 

هاست. گاه سختی پژوهش چنان است  حساس در این رشتهها موضوعی  جلب همکاری آزمودنی

آورد. برای جلوگیری  های و جداول مقاالت دیگران رو می سازی یا کپی داده که دانشجو به داده

(. 7390های اصلی این رفتار شناخته شود )بطحایی،  از تقلب یا سرقت علمی الزم است انگیزه

کردن مکان و زمان مناسب  فتن نمونه، هماهنگیکی از مشکالت پژوهشگران دانشجو دشواری یا

های یاورانه با مسائل شخصی  برای انجام پژوهش است. لذا با توجه به اینکه پژوهش در حرفه

آوری  های کیفی محقق از طریق مصاحبۀ عمیق به جمع ویژه در پژوهش افراد سروکار دارد و به

کنندگان از  دلیل بازداری مشارکت و بهگویی در ارتباط رودرر پردازد، سختی پاسخ اطالعات می

کننده در ارتباط مجازی از طرف  نشدن مشارکت دلیل دیده یک طرف و خودافشایی بیشتر به

و سختی تنظیم شرایط زمانی و مکانی برای مصاحبه  (،5003)گرفیگنا و همکاران،  دیگر،

های جایگزین  هسازی گفتگوها موجب شده است محققان در پی شیو ه رودررو و مشکل پیاد

رسان با  افزارهای پیام های محققان بسیاری، برای ادغام امکانات نرم همین خاطر تالش باشند. به

 2017هایی جدی برانگیخته ) های مختلف پژوهشی، گرایش جدیدی است که البته بحث روش

(Oseni, ,Dingley, Hart دلیل پیشتاز بودن و هم  فرض اصلی محققان، هم به است. پیش

چهره و حضوری بوده است. با  به های چهره ارتباطات، مصاحبه های غیرکالمی یا فرا اهمیت نشانه

ها را برای مصاحبه گسترش داده است و محققان، دیگر  های جدید فرصت این وجود فنّاوری

 Averill, Deهای فوری انجام دهند ) رسان ها را از طریق تلفن همراه و پیام توانند مصاحبه می

Chesney, 2015های صوتی و تصویری در فضای مجازی، نسبت به  دلیل فقدان نشانه (، اما به

های اندکی  های زیادی شده است. با توجه به اینکه پژوهش پذیرش این شیوۀ پژوهش مقاومت

های  عنوان یک روش تحقیق در حرفه رسان فوری به های اجتماعی و پیام در مورد کاربرد شبکه

(، الزم است برای استفاده از فضای مجازی Fontes, M O'Mahony, 2008رد )یاورانه وجود دا

جهت پژوهش کیفی، مزایا و معایب آن بررسی شود. از طرفی چون عامل فرهنگ در برقراری 

رسد  نظر می ( مؤثر است، بهRau, 2011ها ) رسان ویژه پیام روابط از طریق فضای مجازی و به
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فضای مجازی در فرهنگ ما نیز الزم است مورد بررسی قرار  مزایا و معایب پژوهش کیفی در

های  های پژوهش کیفی در حرفه گیرد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی مزایا و محدودیت

 یاورانه و در فضای مجازی است. 

 روش پژوهش

شیوۀ کیفی انجام شد. نمونۀ پژوهشی، شامل دانشجویان و فارغ التحصیالن  این پژوهش به

دلیل حساسیت موضوع،  نامه کیفی بود و به شاوره بود که روش تحقیق آنها در پایانرشتۀ م

های دور از محل زندگی  عدم دسترسی به نمونه متنوع و کافی، سختی تماس با نمونه

محقق و عدم امکان هماهنگی زمان مشترک یا عدم دسترسی به مکان برای مصاحبه، با 

صورت  گیری به اند. نمونه در فضای مجازی انجام داده های خود را راهنمایی استاد، مصاحبه

عنوان ابزار پژوهش  هدفمند و شامل کسانی بود که در پژوهش خود از فضای مجازی به

نفر بود.  9ها ادامه یافت. تعداد افراد نمونه،  گیری تا اشباع داده استفاده کرده بودند. نمونه

آوری اطالعات مفید از  د. سپس امکان جمعاین دانشجویان ابتدا یک مصاحبه برگزار کردن

آوری اطالعات از این طریق،  طریق مصاحبۀ مجازی و البته توانمندی دانشجو در جمع

آوری اطالعات تحقیق حاضر مصاحبۀ  شد. ابزار جمع وسیلۀ استاد راهنما بررسی  به

حلیل مضمون شیوۀ مجازی و تجزیه و تحلیل اطالعات به روش ت ساختاریافته بود و به نیمه

سازی، کدگذاری اولیه، جستجوی مضامین،  انجام شد. تحلیل شامل مراحل زیر بود: پیاده

 ها. اصالح مضامین، تعریف و نامیدن مضامین و تهیه گزارشی از داده

 های پژوهش یافته

 هایی دارد؟  های یاورانه، چه قابلیت عنوان وسیله پژوهش در حوزه ( فضای مجازی به7

 های فضای مجازی کدگذاری شده است: های پژوهش در زمینۀ قابلیت یافته در جدول زیر
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 ها های استفاده از فضای مجازی در پژوهش ـ قابلیت 1جدول شمارۀ 

 محتوا و عبارات مهم
مضمون 

 فرعی

مضمون 
 اصلی

مضمون 
 هسته ای

(. 7اشم )های دیگه قرار دارن دسترسی داشته ب به افرادی که از من دور هستن و توی استان
شوندگان را از میان  صورت مجازی، فاصلۀ فیزیکی میان پژوهشگر و مصاحبه مصاحبه به

(. آنالین بودن در شهرهای بزرگ باعث 3تر کرد )(. روش راه رو برای من نزدیک5داشت ) برمی
(. خب مزایا خیلی، برای اینکه محدودیت زمانی و مکانی 3آرامش خاطر دو طرف هست )

از مصاحبه اگر باز سؤالی پیش میومد این امکان وجود داشت که اون سؤال رو  نداشتیم. بعد
(. 3تر پیش برد ) تر و سریع بپرسم. به نظرم خیلی روند کار رو میشه با فضای مجازی راحت

هام مسیرش  (. من یکی از نمونه1(. امکان دسترسی به افراد خیلیه )1مجبور نبودیم قرار بذاریم )
 نفر( 1(. )9رفت ) م از دستم میا ضای مجازی نبود، کالً نمونهدور بود و اگر ف
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( در مصاحبۀ مجازی، از لحاظ پیاده کردن 7وباره حرفای مراجع رو تایپ کنم )خواد ددیگه نمی
کنم زمان کمتری (. روی صفحه ورد کپی و ویرایشش می5مطالب، سهولت بیشتری وجود دارد )

سازی  گیر پیاده (. زمان نفس1(. مجبور نیستی شنیده هارو برای کدگذاری تایپ کنی )3بره ) می
 (نفر 2(. )1رو نداره )
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نوعی عادت  کردن و ارتباط از راه دور به ارتباط گرفتن مجازی کار خیلی سختی نیست، به چت
 نفر( 7(. )5دارم )
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اما دیدم در شد،  پرسیدم حضوری معموالً آقایون روشون نمی از رضایت زناشویی از آقایون می
صورت تابو  (. مسائلی که در جامعه به3فضای مجازی با حفظ شئونات به این مسئله جواب دادن )

(. این موضوع خیلی حساس بود 3صورت آنالین مطرح بشه بسیار بیشتره ) هست احتمال اینکه به
از قدر اعتماد شکل گرفت که خیلی  و من در حضوری شکست خوردم، اما در فضای مجازی اون

 نفر( 3(. )2اش رو گفت ) مسائل محرمانه
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(. 3تر مشاور و مراجع بهم میشه ) تر و کم هزینه بودن مراحل کار باعث دسترسی سریع آنالین
زمان با چند نفر مصاحبه کنم  (. میشه هم3تر پیش برد ) روند کار رو میشه با فضای مجازی سریع

طوری سرعت کار بیشتر میشه. مثالً  نویسه، از دیگری بپرسم. این ؤال رو میو تا یکی جواب س
 نفر( 3(. )1رم سراغ بعدی تا وقتم تلف نشه ) دم، می گه باشه جواب می یکی می
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 کردن با دیگران برایشان راحت نیست و یا نوجوانان، مشاورۀ آنالین بسیار برای افرادی که صحبت
کنن، اما در ارتباط  دن، شوخی می زنن، نظر میتر حرف می های اجتماعی راحت مفیده، در شبکه

(. مصاحبۀ مجازی در مواقعی که مراجع خیلی رودررو 3رسن )نظر می رودررو بسیار آشفته به
کند.  توچشم نیست مطرح می تونه صحبت کنه خیلی خوبه، چون اون رابطه چشم نمی

 نفر( 5(. )2بۀ مجازی بیشتر از مصاحبۀ حضوری هست )خودافشایی در مصاح
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 محتوا و عبارات مهم
مضمون 

 فرعی

مضمون 
 اصلی

مضمون 
 هسته ای

کننده  تونه کدهای مستخرج رو با مشارکت ده می بعد از اینکه محقق کار کدگزاری رو انجام می
 های محقق طوری سوگیری در میون بزاره و اگر توضیح خواست، جمله مورد نظرو بفرسته. این

کننده جوابشو توضیح میده و  کنترل میشه، یا اگر بدفهمی بوده اصالح بشه. گاهی مشارکت
 نفر( 7(. )1های جدیدی میده ) پاسخ
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تونن هرموقع وقت داشتن جوابم رو بدن. حتی اونا که ساکن تهرانن شاغل یا  اینجا حتی می
شب انجام  ها یا پس از نیمه و اختصاص زمان برایشان ممکن نبود، مصاحبهصاحب فرزند بودند 

شب به بعد باشه که کسی با  75تریم که ساعت  ها پیشنهاد میدن ما راحت (. بعضی موقع5شد )
(. محدودیت زمانی و مکانی 3پذیر نیست ) ما کاری نداشته باشه، این در مصاحبۀ حضوری امکان

با  نفر( 3گویی ) ع در انتخاب زمان پاسخ(. آزادی مراج3نداشتیم )
ن 
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شوندگان ساکن تهران... و اختصاص دادن فضای فیزیکی برای انجام مصاحبه برایشان  مصاحبه
خوام انجام بدم دنبال جا نیستم و مزاحمت  ای که می (. مثالً من برای مصاحبه5ممکن نبود. )
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کردم از استیکر استفاده کنن.  فهمیدم اینجا ازشون خواهش می گاهی من احساس اونا رو نمی
(. تا حدی میشه احساس فرد را از طریق 3کنم. ) گاهی برای انتقال همدلی از ویس استفاده می

شتباه از نظر اخالقی را همراه با ایموجی مطرح ها و کارهای ا ها فهمید. حتی شیطنت ایموجی
کننده برمی  های مشارکت های فوری با استفاده از ریپالی به حرف (. در پیام رسان2کردند )

(. یه وقتایی 1دادم ) خواستم یا برای پیام قبلی خود توضیح اضافه می گشتم و توضیح بیشتری می
 3(. )9هاشون رو بفهمم ) تن صداشون واکنشتونستم از  فرستادن و تا حدودی می ویس هم می
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شوندگان  ترین تجارب زندگی در مصاحبه در کل، حساسیت باالیی در مورد بیان خصوصی
دلیل انجام مصاحبه در فضای مجازی و پوشیده ماندن اطالعات هویتی و حتی  شد. به احساس می

صورت چت هست، به فرد  (. چون به5کردند) شوندگان، احساس راحتی بیشتری می رۀ مصاحبهچه
ت نفر( 5(. )3حس ناشناس ماندن میده )
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افرادی که دارای تجربۀ ارتباطات قبل از ازدواج بودند، مایل به ضبط صدا نبودند، اما اینجا نگران 
(. حس 5ه و باعث میشه خیلی راحت حرف بزنن )این نیستن که صداشون ضبط میش

صورت حضوری  ماندن، باعث آرامش خاطر میشه و مطرح کردن مسائلی که گفتنش به ناشناس
 نفر( 5(. )3راحت نیست ممکن میشه )
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(. در مصاحبۀ 3خواهد بود ) تر تر و صادقانه ها دقیق صورت چت هست... . ، احتماالً پاسخ ـ چون به
حضوری گاهی نیاز هست که دوباره از فرد مصاحبه گرفته شود چون از بسیاری مطالب چشم 

 نفر( 5(. )2تر هست ) پوشی شده، ولی مصاحبۀ مجازی خیلی دقیق
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 محتوا و عبارات مهم
مضمون 

 فرعی

مضمون 
 اصلی

مضمون 
 هسته ای

علی مقایسه گویی به سؤاالت پژوهشگر، تجارب قبلی خود را با زندگی ف گاهی حین پاسخ
شدند و از چنین فرصتی سپاسگزار  های رفتار خویش با همسرشان می کردند و متوجه کاستی می
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نگه داشته بودند به  ها در دل اند رازهایی را که مدت شوندگان، از اینکه توانسته برخی مصاحبه
ش  نفر( 7(. )5پژوهشگر بگویند بدون اینکه شناسایی شوند خوشحال بودند )
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همین دلیل سؤاالت بیشتری... و در مشاوره آنالین باعث افزایش  نوشتن باعث تمرکز... و به
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شونده و استاد راهنما، با  های اولیه، در صورت تمایل و موافقت مصاحبه بهدر کل بهتر است مصاح
(. 5شونده گردد ) نظارت استاد انجام شوند که موجب ارائۀ اطالعات مفیدتری از سوی مصاحبه

 نفر( 5(. )1تونه با تشکیل گروه دانشجو رو پشتیبانی کنه ) استاد می
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شوندگان،  صورت مجازی این بود که در صورت رضایت و موافقت مصاحبه مزیت انجام مصاحبه به
امکان تشکیل گروه با عضویت استاد راهنما وجود دارد. بدین ترتیب استاد راهنما قادر است 

 نفر(. 7( )5ند و به روند مصاحبه جهت )شونده را پشتیبانی و راهنمایی ک مصاحبه
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(. آدم تسلط و درک بهتری از گفته اون مراجع داره 3نوشتن، باعث تمرکز مشاور و مراجع میشه )
دلیل  ودر رو بهمونه، اما توی یک مصاحبۀ ربین محقق دور نمی تک کلمات مراجع از ذره و تک

گویی مطالب از ذهن محقق دور میشه. در مصاحبۀ حضوری در ارتباط موضوعم من به  پراکنده
خواست مسائلش را مطرح کند و موضوع رو کیسی برخورد کردم که خیلی مقاومت داشت و نمی
عتماد شکل قدر ادامه دادم و تا اونجایی که ا نگفت، اما تو فضای مجازی اصالً ناامید نشدم و ا اون

های دیگران برام  دادن به گفته کردم، سازمان (. وقتی مصاحبه می2گرفت که خودش شروع کرد )
 نفر(. 3(. )9تر بود، از طریق مجازی تمرکز خودم هم بیشتر بود ) راحت

کز
مر

ت
 

ت
بلی

قا
 

ی
خت

شنا
فرا

ی 
ها

 

توسط  در مصاحبۀ مجازی، پژوهشگر قادر است در حین مصاحبه، مطالب قبلی بیان شده
سرعت مرور کند و بر اساس آنها  رسان به شوندگان را نه در ذهن، بلکه در صفحۀ پیام مصاحبه

شدن مطالب باعث میشه مشاور و مراجع  ( نوشتن باعث ذخیره5سؤاالت بعدی را مطرح کند )
برای جلسات بعد آمادگی بیشتری داشته باشند، و البته بعد از اتمام جلسات هم مرور جلسات 

گشتم و (. مثالً خودم وقتی یک مصاحبۀ مجازی داشتم مدام به عقب برمی3خواهد بود )مفید
کردم و به مطالب بیشتری دست یافته بودم چون زمانی که کیس مشغول  ها را مرور می گفته

(. میشه هرچی به ذهنت اومد اضافه کنی و به محقق 2نوشتن بود زمان برای فکر کردن داشتم )
(. یعنی وقتی 1زمان میشه گفتگو رو مرور کرد و سؤاالت دیگر پرسید ) م(. ه1اطالع بدی )

پرسیدم.، ولی  شدم که مثالً یه سؤالی رو نپرسیدم و مجدد می خوندم، متوجه می ها رو می مصاحبه
 نفر( 3(. )9طور کلی ارائه اطالعات نمونه هام یکسان بود. ) در کل توی هر دو نوع مصاحبه هام به

طر
ع، 

ری
 س

ور
مر

ب 
کس

 و 
ت

اال
سؤ

ح 
تر

یش
ت ب

العا
اط

 

کردم. با دیگری روند جلسه رو مرور  کردم. با یکی مصاحبه می همزمان با دو دستگاه کار می
طوری احساس  کردم. این کننده استفاده می های خود مشارکت کردم و برای بازخورد از صحبت می

 نفر( 7(. )1کرد چقدر خوب درک شده ) می

ت 
ظار

و ن
ار 

 ک
ام

نج
ا

 هم
ند

رو
ر 

ن ب
زما
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 57مضمون اصلی و  3شود، مزایای پژوهش مجازی در  طور که در جدول باال دیده می همان

مضمون فرعی کدگزاری شده است که عبارتند از: الف ـ دسترسی و راحتی )دسترسی به افراد 

، سازی، راحتی ارتباط مجازی برای پژوهشگر جوان شدن فرایند مصاحبه و پیاده از هرجا، یکی

راحتی در بیان موضوعات حساس، افزایش سرعت و کاهش هزینه، راحتی خودافشایی برای 

پذیری  های کدگذاری شده(، ب ـ انعطاف افراد دچار بازدار و سهولت بررسی اعتبار یافته

)هماهنگی زمان با مراجع، عدم نیاز به فضای فیزیکی مشترک و امکانات کمکی مجازی(، ج ـ 

خاطر عدم لزوم ضبط و اطالعات دقیق و  هویت، احساس ایمنی به بودن گمنامی )پنهان

دار تجارب زندگی و کسب بینش  بخش )مرور نظام های درمان نشده(، د ـ فرصت تحریف

کننده، پاالیش هیجانی و افزایش خودآگاهی(، ه( فرصت پشتیبانی و نظارت استاد بر  مشارکت

ی استاد در گفتگو و امکان تشکیل گروه و کار )امکان تشکیل گروه با همراه پژوهشگر تازه

های فراشناختی )تمرکز، مرور  پشتیبانی استاد در گفتگوی خصوصی با پژوهشگر( و و ـ قابلیت

شود.  زمان بر روند( می سریع، طرح سؤاالت و کسب اطالعات بیشتر و انجام کار و نظارت هم

زمان با پژوهش، فرصت تمرکز و  توان گفت قابلیت نوشتن و امکان مرور هم رفته می هم روی

ترین مزیت پژوهش  های فراشناختی مهم کند. بنابراین قابلیت نظارت بر فرایند کار را فراهم می

 در فضای مجازی است. 

های یاورانه، چه  عنوان وسیلۀ پژوهش در حوزه های فوری( به رسان ( فضای مجازی )پیام5

 هایی دارد؟  محدودیت

 های فضای مجازی کدگذاری شده است:پژوهش در زمینۀ محدودیت های در جدول زیر یافته

 ها های استفاده از فضای مجازی در پژوهش ـ محدودیت 2جدول شمارۀ 

 مضمون هسته ای مضمون اصلی مضمون فرعی محتوا و عبارات مهم

کردند و  شوندگان از حروف انگلیسی استفاده می برخی مصاحبه

صاحبه را مجدداً تایپ کند. برخی الزم بود پژوهشگر، تمام متن م

های  جای نوشتن، از ارسال فایل شوندگان نیز گاهی به مصاحبه

کردند که پژوهشگر ناچار بود آنها را  صوتی استفاده می

 نفر( 7(. )5کلمه پیاده کند ) به کلمه

سختی 

سازی  پیاده

 متن
 

مشکالت 

مربوط به 

ثبت و مستند 

 سازی

مهمترین محدودیت 

ر فضای مجازی د

پژوهش، مربوط به 

روش نوشتاری و 

دشواری انتقال 

اطالعات عاطفی و 

 هیجانی است.

ویرایش فایل نیازمند اختصاص زمان زیادی بود چرا پاسخ هر 

دی  شد. به این ترتیب، آی های متعدد ارسال می سؤال در پیام

شوندگان با ریپالی  شد. گاهی مصاحبه شونده تکرار می مصاحبه

نیاز به اصالح ترتیب جمالت و تبدیل آنها به دادن و پاسخ می

 نفر( 7(. )5متنی قابل فهم بود )

سختی ویرایش 

 متن
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 ها های استفاده از فضای مجازی در پژوهش ـ محدودیت 2دول شمارۀ ادامه ج

 مضمون هسته ای مضمون اصلی مضمون فرعی محتوا و عبارات مهم

ای اطالعات شد، امکان افش ها ذخیره می چون تمامی صحبت

تونه اجازه  کننده می (. تو مصاحبۀ حضوری مشارکت3بیشتره )

که ثبت اطالعات توی فضای مجازی موجب  ضبط نده درحالی

نگرانی آزمودنیه. مواردی بعد مصاحبه اکانتشون رو حذف کردن 

 نفر( 5(. )9)

احتمال افشای 

 اطالعات

 

 

بیشتر زمانی که مصاحبۀ حضوری پیاده میشه، تمرکز و توجه 

سازی متن مصاحبۀ حضوری رفت و  (. در فرایند پیاده2میشه )

سازی  کنه، اما پیاده برگت و شنیدن مکرر فایل محققو مسلط می

 نفر( 5(. )9متن مجازی بیشتر کاری مکانیکیه )

عدم کسب 

تسلط بر 

 ها داده

شوندگان دقایقی پس از شروع مصاحبه متوجه  برخی مصاحبه

در فضای مجازی برایشان آسان نیست و  شدند بیان تجارب می

صورت تلفنی یا از طریق ارسال  کردند مصاحبه به درخواست می

 نفر( 7(. )5فایل صوتی ادامه یابد )

درخواست 

تغییر روش 

 مصاحبه

فقدان قدرت 

کنترل و 

 ریزی برنامه

گاهی در حین انجام مصاحبۀ مجازی، مشکلی برای 

وقت دیگری موکول  را بهآمد مصاحبه  شونده پیش می مصاحبه

 نفر(. 7(. )5کرد ) می

درخواست 

تغییر زمان 

 مصاحبه

اگر تمایلی به مصاحبه نداشتن هر چقدر هم که خواهش و تمنا 

کردیم که تمام اطالعات هویتی شما محفوظ میمونه، اعتماد  می

کردن  نمیکردن، اما کسانی که با مصاحبۀ حضوری موافقت می

 نفر( 7( )3)افتاد  این اتفاق نمی

 افت آزمودنی

پرسیدم ها، بعد از سؤالی که ازش می دقیقاً بعضی از مصاحبه

گفت من دیروز  شد و فردای اون روز میدیگه ازش خبری نمی

تونستم با خبر بشم  با این سؤال حالم بد شد، در حضوری من می

رفت و این  خبر وسط مصاحبه می (. معایبش این بود که بی3)

 نفر(. 7(. )1د کارم پیش نره )ش باعث می

خبری  بی

 محقق

بعضی مواقع شاید نتونن از طریق مجازی، با من احساس راحتی 

(. برای من که 7کنن تا همۀ افکار و احساساتشون رو بهم بگن )

کردم خیلی سنگین  با فشار ناشی از فقدان پدر داشتم کار می

اطمینان بیشتری  طلبید غیرمجازی هم اقدام بشه، تا با بود، و می

 نفر( 5(. )3به هدف برسم )

احساس راحتی 

نکردن 

ها و  آزمودنی

 محقق
فقدان 

های  نشانه

تماس 

  حضوری

کنم با رفتار غیرکالمی و وقتی حضوری با کسی مصاحبه می

 نفر(. 7(. )7تر بهم جواب بده ) کنم که عمیقچهرم کاری می

بودن  سطحی

 ها داده

برم جایی که در شونده رو می احبهتوی حضوری، معموالً مص

دونم که  دایرۀ تمرکز قرار بگیره، اما موقعی که از من دوره، نمی

 نفر(. 7(. )7تمرکز داره رو حرفای من یا نه )

 عدم تمرکز
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 ها های استفاده از فضای مجازی در پژوهش ـ محدودیت 2دول شمارۀ ادامه ج

 مضمون هسته ای یمضمون اصل مضمون فرعی محتوا و عبارات مهم

بینم پوشش و رفتارش، یک کمکی بهم  وقتی یک نفر رو می
کنه.، ولی در فضای مجازی فقط کلمات هست. زبان بدن و  می

شدن حاالت بدنی  (. از معایب همون پنهان5لحن صدا نیست، )
هایش  های او و گفته فرد هست اینکه در اون لحظه بین احساس

شونده  (. کالً از عواطف مصاحبه2) تطابقی وجود دارد یا نه... .
(. ندیدن محقق که این حسو میده االن حرفی 3اطالع بودم ) بی

تونستم  (. نقص فضای مجازی این بود که نمی1نزنم ناراحت شه)
 نفر( 3(. )1واکنش هاشون رو ببینم )

فقدان 
های  نشانه

 فرازبانی

 

 

عدم دلیل  برخی افراد در مصاحبه لحنی رسمی داشتند که به
شدن به ایشان از لحاظ احساسی  مالقات فیزیکی، نزدیک

های  رسید. مرور تجارب، خاطرات و رنج نظر می تر به سخت
شد که همدلی در  گذشته هم گاهی موجب غمگینی می

(. انتقال اطالعات عاطفی 5تر بود ) های حضوری آسان مصاحبه
 نفر( 5(. )1سخته، طرف مقابلم هم گیج میشه )

باط دشواری ارت
 عاطفی

شوندگان، از توانایی یکسان در بیان مطالب  تمامی مصاحبه
شد. بعضیاشون بلد  می  نیستند، گاهی درک احساساتشان سخت

(. بعصی افراد قلم خوبی دارند و 5نبودن توی چت حرف بزنن. )
 5(. )2ترند و بهتر حرف میزنن بعضی نه ) توی نوشتن راحت

 نفر(

های  تفاوت
فردی در 

یی بیان توانا
 نوشتاری

تواند باعث شود دو طرف مواردی را مطرح  ماندن می ناشناس
(. گاهی هم که مخالف هستی خیالت 3کنند که واقعیت ندارد )

 5(. )1راحته محقق متوجه نمیشه به عبارتی میشه صادق نبود )
 نفر(

 فریب پژوهشگر

من شدن و یا  اما موقع مصاحبه، گاهی منظور من رو متوجه نمی
فهمیدم که آیا از لحاظ اخالقی درسته که  احساس اونا رو نمی

 نفر(. 7(. )3ادامه بدم یا نه )
 

ناتوانی در 
درک احساس 

های  دغدغه آزمودنی
های گذشته گاهی موجب غمگینی  مرور تجارب، خاطرات و رنج  اخالقی

های  شد که همدلی با ایشان برای پژوهشگر در مصاحبه می
 نفر(. 7(. )5رسید ) نظر می بهتر  حضوری آسان

ها  مرور رنج
بدون امکان 
 همدلی قوی

های مجازی این احتمال وجود دارد که سرعت  در مصاحبه
(. مشکالت 5اینترنت برای انجام مصاحبه مناسب نباشد )

اینترنت، سرعت، حجم و یا فیلترشدن در روند وقفه ایجاد 
 نفر( 5(. )3کرد ) می

کاهش سرعت 
 اینترنت

د بودن کن
 فرایند

شود سرعت کار کاهش پیدا کند. و اگر سرعت  نوشتن باعث می
(. وقتی 3شود ) ساز می تایپ دو طرف متفاوت باشد مشکل

(. از معایب مصاحبۀ مجازی زمان 1ها ) کردن جواب طوالنی تایپ
بیشتر نوشتنه. البته اگر ویس فرستاده بشه این نقص برطرف 

 نفر(. 3(. )1میشه )

کندی 
 کردن یپتا

اگر مصاحبه صرفاً چت باشد، مواردی که نیاز به توضیح دارد و 
(. 3افتد ) نوشتن آن راحت نیست به عمد یا غیرعمد از قلم می

 نفر(. 7)

 حذف عمدی
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های پژوهش مجازی شامل: مشکالت مربوط به ثبت و  مطابق جدول باال محدودیت

ش متن، احتمال افشای اطالعات، و عدم سازی متن، سختی ویرای مستندسازی )سختی پیاده

ریزی )درخواست تغییر روش مصاحبه،  ها(، فقدان قدرت کنترل و برنامه کسب تسلط بر داده

های تماس  خبری محقق(، فقدان نشانه درخواست تغییر زمان مصاحبه، افت آزمودنی و بی

عدم تمرکز،  ها، کنندگان و محقق، سطحی بودن داده حضوری )احساس راحتی نکردن شرکت

های فردی در توانایی بیان نوشتاری و  زبانی، دشواری ارتباط عاطفی، تفاوت های فرا فقدان نشانه

ها بدون  های اخالقی )ناتوانی در درک احساس آزمودنی و مرور رنج فریب پژوهشگر(، دغدغه

ف امکان همدلی قوی( و کند بودن فرایند )کاهش سرعت اینترنت، کندی تایپ کردن و حذ

های فوری در پژوهش، مربوط به روش  رسان ترین محدودیت پیام شود. بنابراین مهم عمدی( می

 نوشتاری و دشواری انتقال اطالعات عاطفی و هیجانی است. 

 گیری نتیجه

های فوری(  رسان های فضای مجازی )پیام ها و محدودیت این پژوهش، با هدف بررسی قابلیت

 باشد: شرح زیر می نه انجام شد. سؤاالت پژوهش بههای یاورا برای پژوهش در حرفه

های فوری(، چه مزایایی  رسان های یاورانه در فضای مجازی )پیام ( انجام پژوهش در حوزه7

 دارد؟

بخش،  های درمان ها شامل مضامین دسترسی و راحتی، انعطاف پذیری، گمنامی، فرصت یافته

 شود.  های فراشناختی می کار و قابلیت فرصت پشتیبانی و نظارت استاد بر پژوهشگر تازه

( 2017پذیری همسو با یافته اوسنی و دینگلی ) مضمون اصلی دسترسی و راحتی و انعطاف

رسان و  های پیام ( دریافتند که استفاده از شبکه2012( و دیاموند و همکاران )2010است. برنز )

تری پیدا کنند  القوه، دسترسی راحتدهد که به مراجعان ب کامپیوتر به محققان این امکان را می

ویژه وقتی فاصله  کند. این مورد به های مکانی و زمانی را حذف می و از این طریق محدودیت

شود، امتیاز مهمی است. همچنین با  قدر زیاد باشد که دسترسی ناممکن می جغرافیایی آن

( در 2006و اگان و همکاران )( 2011(، بنفورد و همکاران )2011های بروندایی و همکاران ) یافته

های خاص نیز همسو است. راحتی خودافشایی برای افراد دچار  مورد دسترسی به جمعیت

( و راحتی در بیان موضوعات حساس همسو 2017بازداری نیز مشابه یافته )اوسنی و همکاران )
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خاطر  ان که بهباشد. آنان دریافتند ارتباط با خبرنگار ( می2014با یافته دیکین و همکاران )

رسان فوری  های پیام ترس، صحبت در مورد فساد دولتی برایشان دشوار است، از طریق شبکه

گویی  ( مبنی بر اینکه ایجاد فرصت پاسخ2006تر است. همچنین با یافته اگان و همکاران ) راحت

س در کمال راحتی و در منزل یا در وقت استراحت موجب احساس امنیت در بیان مطالب حسا

های اپدناکر  شود، همسوست. مضمون فرعی افزایش سرعت و کاهش هزینه، همسو با یافته می

( است. همچنین مضمون فرعی پاالیش هیجانی از مضمون 2008( و فونتز و ماهونی )2006)

( است. از نظر وی نیز نوشتن، اثری 2003بخش همسو با یافته اترینگتون ) های درمان فرصت

کند هیجانات خود را حل و فصل کند. مضامین فرعی تمرکز،  ه فرد کمک میپاالیشی دارد که ب

زمان بر روند با یافته  مرور سریع، طرح سؤاالت و کسب اطالعات بیشتر و انجام کار و نظارت هم

کند که در ( همسوست. او نیز دریافت که مصاحبه ایمیلی این امکان را ایجاد می2006اپدناکر )

کننده،  کرراً بر روند آن تأمل شود. در این روش، هم محقق و هم شرکتطول جریان مصاحبه م

های اندیشمندانه بدهند. محققان هم زمان بیشتری دارند که در سؤاالت تأمل کنند و پاسخ

ها را پیش از سؤاالت بعدی مورد بررسی قرار دهند.  فرصت دارند بر روند تمرکز کنند و داده

رسان  افزار پیام های وی در استفاده پژوهش حاضر، از نرم ا یافتههای این پژوهش ب تفاوت یافته

توان گفت قابلیت نوشتن، و امکان مرور  فوری و استفاده وی از ایمیل است. روی هم رفته می

های  کند. بنابراین قابلیتزمان با پژوهش، فرصت تمرکز و نظارت بر فرایند کار را فراهم می هم

پژوهش در فضای مجازی است. در مورد دو مضمون گمنامی و ترین مزیت  فراشناختی مهم

 ای مشابه یافت نشد.  فرصت پشتیبانی و نظارت بر پژوهشگر تازه کار یافته

های فوری(، چه  رسان های یاورانه در فضای مجازی )پیام ( انجام پژوهش در حوزه5

 هایی دارد؟  محدودیت

مستندسازی، فقدان قدرت کنترل و ها شامل مضامین مشکالت مربوط به ثبت و  یافته

 شود.  های اخالقی و کند بودن فرایند می های تماس حضوری، دغدغه ریزی، فقدان نشانه برنامه

( مبنی بر عامل تأخیر در 2009های کوپر) ریزی با یافته مضمون فقدان کنترل و برنامه

و وویدا و همکاران  ( در مورد افت آزمودنی2010ها در مصاحبه برخط و برنز ) دریافت داده

زمان است. همچنین مضمون فقدان  ( در مورد عدم کنترل محقق بر عوامل احتمالی هم2004)

( در مورد فقدان 2012( و بارات )2014های تماس حضوری با یافته سینوت و همکاران ) نشانه
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اپدناکر ( در مورد سختی برقراری رابطه پیش از مصاحبه، 2005های فرازبانی، کیویتس ) نشانه

( مبنی بر عدم اطالع از صحت 2009( در مورد عدم خودانگیختگی، فونتز و همکاران )2006)

ها با یافته سینوت  بودن داده ها همسوست، اما مضمون فرعی سطحی دلیل فقدان نشانه ها به گفته

های عینی و ملموس بیشتری  های برخط مثال ( مبنی بر اینکه در مصاحبه2014و همکاران )

های حضوری  ( مبنی بر اینکه در مصاحبه2010شود و یافته نیکالس و همکاران ) ائه میار

رسد این  نظر می شود که با سؤاالت محقق نامربوط است، ناهمسوست. به هایی گفته می داستان

رویی، توان و شخصیت  ناهمسویی به باور محقق در مورد قابلیت مصاحبه برخط، تجربه، سخت

 العات از آزمودنی مربوط باشد، نه خود بستر مصاحبه. وی در استخراج اط

مضمون دیگر مشکالت مربوط به ثبت و مستندسازی )احتمال افشای اطالعات( و 

ها  آوری داده ( مبنی بر محدودیت در جمع2010های اخالقی است که با یافته ژانگ ) دغدغه

رسان  های پیام لدری در شبکهدلیل فقدان آداب ارتباطی و دانش اخالق پژوهشی و احتمال ق به

( در مورد مشکالت اینترنت 2010همسوست. مضمون کند بودن فرایند نیز با یافته ژانگ )

ترین محدودیت فضای مجازی در پژوهش، مربوط به روش نوشتاری و  همسو است. بنابراین مهم

دلیل  بهدشواری انتقال اطالعات عاطفی و هیجانی است. ویژگی نوشتاری بودن از یک طرف 

های فرازبانی  دلیل فقدان نشانه های فراشناختی مزیتی عمده و از طرف دیگر، به ایجاد قابلیت

ای ترکیبی است که هر  شیوه آید. لذا بهترین اقدام، انجام پژوهش به حساب می چالشی جدی به

شروع ها محقق پیش از  شود برای رفع برخی از محدودیت گیرد. پیشنهاد می بر دو مزیت را در

پژوهش در فضای مجازی، آموزش و راهنمایی کافی دریافت کند و همچنین قبل از مصاحبه با 

آزمودنی او را نیز به قدر کافی آموزش دهد. پیشنهاد دیگر به متخصصان، تدوین ضوابط اخالق 

 پژوهشی در فضای مجازی است. 

شیوۀ  انجام پژوهش بهدانم از پژوهشگران جوانی که هم شهامت  در نهایت بر خود واجب می

مجازی را داشتند و هم پس از تحقیق، صادقانه تجربه خود را در با محقق درمیان گذاشتند 

 شد.  کمال تشکر و قدردانی را ابراز کنم. بدون همکاری آنان این پژوهش میسر نمی
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