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مقدمه

پیمایشها روش مناسبي برای جمعآوری اطالعـات از نمونـههـای بـزرج جمعیتـي
هستني .نررسنجيها کاربرد فستردهای در مطالعات علوم اجتماعي و بهطـور خـاص در
پیمایشها دارني .آنها طیف فسـتردهای از متغیرهـا را مـيتواننـي مـورد سـنجش قـرار دهنـي و
اطالعات مختلفي برای مطالعات تکمیلي جمعآوری کنني ،قابلیت تعمیمدهي ،ميایسه و توسـعه
دارني و در عین حال هزینههایشان به خوبي قابل ميیریت ،کنترل و پیشبینـي اسـت .همچنـین
نررسنجيها ميتوانني اطالعات مربوط به نگرشها و نررها را که سنجش آنها بـا فنـون دیگـر
دشوار است ،جمعآوری کنني .با وجود این بایي توجه داشت که نررسنجيها فيـط تخمینـي از
جمعیت واقعي ارائه ميدهني نه انيازهفیری دقیق (ساالنت 8و دیلمن.)8991 ،2
قلـ

پیمــایش و نررســنجي پرسشــنامه اســت .سرتاســر فراینــي اجــرای نررســنجي از

نمونهبرداری ،استخيام و آموزش پرسشگران و سرپرستها ،برنامهنویسـي رایانـهای و سـایر
کارهای آمادهسازی همگي در مکالمه بین پرسشگران و پاسخگویان خالصه ميشـود .نتـایج
یک نررسنجي بهشيت وابسته به متن پرسشنامه و ففتگویي اسـت کـه در فراینـي مصـاحبه
انجام ميشود (صرف نرر از اینکه مکالمه به واسطه مصاحبهکننيه یا رایانـه انجـام شـود) .از
این رو برای به حياقل رسانين خطاهای مربوط به پاسخها ،پرسشنامه پیمایش ميبایسـت بـا
حياکثر دقت و به بهترین شیوه طراحي شود (کروزنیک.)2779 ،9
عوامل متعيدی بر اعتبار پیمایشها و نررسنجيها تأثیرفـذار هسـتني در عـین حـال
بیش از هر چیز اعتبار آنها به دقت پاسخها و اظهارات پاسخگویان وابسته است .یکي از
دغيغه های پژوهشگران در طراحي پرسشنامهها چگونگي طراحي پرسشهـای حسـاس
است به نقوی که کمترین احتمال امتناع و بيپاسخي و بیشترین پاسخ صری و درسـت
را بتواني داشته باشي.
موضوعات حساس طیف فسترده ای از موضوعاتي را دربرمـي فیرنـي کـه پاسـخگو
1. Salant
2. Dillman
3. Krosnick
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ادراک کم و بیش تهيیيآمیزی نسبت به آنها دارد .بر این اساس ميتوان ففت کـه درک
حساسیت و میزان تهيیي احتماالً در افراد مختلف متفـاوت اسـت و همچنـین حسـاس
بودن موضوعات نیز به عوامل زمینهای مختلفـي وابسـته اسـت .بـه سـخن دیگـر درک
پاسخگویان از حساس بودن یک موضوع در بین فـروههـا ،قومیـتهـا و فرهنـگهـای
مختلف متفاوت است (لنزولت 8ـ موليرز و همکاران.)2773 ،
تعریف دقیق حيود و دامنه موضوعات حساس کار ساده ای نیست با وجود این در
فراتقلیلــي کــه در مــورد حساســیت ســنجي مطالعــات مختلــف انجــام شــيه اســت،
موضوعاتي که اغل

در زمره موارد حساس شناخته شيهاني عبـارتانـي از :مطالعـات

رفتار جنسي ،سوء مصرف مواد مخير و الکل ،جرائم جنایي و کالهبـرداری و تيلـ ،
مشکالت اخالقي ،نگـرش هـای مربـوط بـه سـيط جنـین ،خودکشـي ،فعالیـت هـا و
نگرش های نوعيوستانه یا پذیرش دیگری ،سیاست ،مشـکالت پزشـکي و مشـکالت
روحي و رواني ( لنزولت ـ موليرز و همکاران.)2773 ،
در مجموع ،سه تعریف متمایز در پژوهشهای پیمایشـي بـرای پرسـشهـای حسـاس
آميه است .8 :پرسشهایي که وارد حریم خصوصي و شخصي افراد ميشوني و صـقبت
درباره آنها تابو دانسته ميشود .2 ،پرسشهایي که باعث ایجاد نگراني نسبت به پیامـيهای
احتمالي صياقت و بیان حيیيت مي شوني و پاسخگو نگـران اسـت کـه اطالعـات وی در
اختیار دیگران (مثالً واليین نوجوان یا سازمانهای دیگـر) قـرار فیـرد و  .9پرسـشهـای
مربوط به مفهوم مطلوبیت اجتماعي ،مواردی که از نرر اجتماعي نامطلور دانسته ميشـود
یا پذیرفته نیست ،مانني پرسش درباره نيض ميررات و قوانین یا انجـام تعهـيات مـيني و
شهرونيی مثل شرکت در انتخابات (تورانو 2و یان.)2777 ،9
بسیاری از مسائل مورد عالقه پژوهشگران اجتماعي و رفتاری در حوزه مسـائل حسـاس
قرار ميفیرني ،این موضوعات اغل

به مشـکالت مهمـي ماننـي بیمـاریهـای قابـل انتيـال
1. Lensvelt- Mulders
2. Tourangeau
3. Yan
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جنسي ،تعياد رو به رشي مصرفکننيفان جوان مواد مخـير ،جـرایم خشـونتآمیـز و نبـود
یکپارچگي و افزایش رفتار ناهماهنـگ و ناسـازفار در سـازمانهـا مـيپردازنـي و همچنـین
موضوعات مربوط به ميبولیت و مطلوبیت اجتماعي و حتي آراء و نررات سیاسي ،مـذهبي و
قومیتي را دربرميفیرني .انيازهفیری شیوع این مسائل و پیشبینـي آنهـا بـرای نرریـهسـازی
علمي و همچنین سیاستگذاری بسیار مهم است (پیتـرز .)2773 ،8واقعیـت ایـن اسـت کـه
حساسیت یک موضوع بر تمام چرخه پژوهش تأثیر ميفذارد .کلیه مراحل نمونهفیـری،
طراحي پرسشها و تيوین و تنریم پرسشنامه ،جمـعآوری دادههـا ،تجزیـه و تقلیـل و
فزارش نتایج با چالشها و مشکالت خاص ناشي از حساسیت موضوع درفیر هستني.
عوامل و آسيبهاي پرسشهاي حساس

ابتيا بایي دیي چه مشکالتي در مواجهه با پرسشهای حساس بهوجود ميآینـي و در
فام بعيی چه راهحل ها یا راهکارهایي برای به حياقل رسـانين پیامـيهای موضـوع یـا
پرسشهای حساس پرسشنامه قابل استفاده هستني.
)3عواملايجادحساسيت 
سیبر 2و اسـتنلي )8998(9در تعریـف موضـوعات حسـاس اشـاره مـيکننـي زمـاني
موضوعي حساس به نرر ميرسي که پاسـخگو احتمـال عواقـ

اجتمـاعي یـا شخصـي

باليوهای را برای خود یا فروهي که خود را نماینيه آن ميداني ،در نرر بگیرد.
عواق

پاسخ دادن به یک پرسش خاص حساس مـيتوانـي تهيیـيی بیرونـي یـا کـامالً

شخصي باشي .مطالعات نشان ميدهني که این تهيیيات فـاه بیرونـي و خـارجي هسـتني،
مانني پرسشهای مربوط به اقيامات غیرقانوني یا انقرافات که احتمال تهيیي و مقرومیـت
برای پاسخگو وجود دارد .از طرف دیگر فاهي اوقات این تهيیـيها بیشـتر جنبـه درونـي
1. Peeters
2. Sieber
3. Stanley
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دارني بویژه در پرسشهای مربوط به موضـوعاتي کـه بسـیار شخصـي هسـتني و اسـترس
زیادی را به پاسخگو تقمیل ميکنني و در نتیجه در ذهن پاسخگو با تجربه احساس فنـاه،
شرم و خجالت ،تصویری منفي از خودش شکل ميفیرد .چنین احساسـاتي ،ارتبـاط بـین
پاسخگو و مصاحبهکننيه را مخيوش ميکني و پاسخگو را در وضعیت تيافعي قرار ميدهـي
(لي 8و رنزتي .)8999 ،2برای مثال بهدلیل رابطه بین  HIVو رفتار جنسي ،بنا به ذهنیـتهـا و
پیشياوریهای اجتماعي برای پاسخگو دشوار است که به مصاحبهکننيه توضـی دهـي  HIVاو
مثبت است .این همان ننگي است که پذیرش آن به تنهایي دشـوار اسـت و حـاال قبـول انجـام
رفتار بيثبات جنسي را هم در بردارد چرا که احساس فنـاه و سـرزنش را نیـز اضـافه خواهـي
کرد .سیبر همچنین اشاره ميکني که این موضوع ميتواني تهيیيی برای فروهـي کـه پاسـخگو
به آن تعلق دارد یا نماینيه آن است ،باشي (سیبر ،استنلي.)8998 ،

عوامل متعيدی حساسیت موضوع را بـرای یـک فـروه اجتمـاعي مشـخ

مـيکننـي،

بهعنوان مثال عيایي مذهبي ،ترجیقات سیاسي یـا وضـعیت سلسـله مراتبـي از ایـن جملـه
هستني .در یک مطالعه انجامشيه در هلني در مورد مسکن و برنامهریزی خانوادهها ،نگرشهـا
در بین فروههای اجتماعي و قومي متفاوت بر حس

زمینههای قومي مصاحبهفران متفـاوت

بود .هنگامي که از جوانان اقلیت ترک خواسته ميشي ترجیقات خود را بیان کنني ،پاسـخهـا
با توجه به قومیت مصاحبهفران متفاوت بود .زمانيکه مصاحبهکننيه از پسزمینـه تـرک بـود،
پاسخها همخواني و نزدیکي بیشتری با دیيفاه غال

ترکیـه داشـت (خـانوادههـای بزرفتـر،

استفاده کمتر از روشهای پیشگیری از بارداری) ،وقتي مصاحبهکننيه هلنيی بـود ،پاسـخهـا
بیشتر با دیيفاه غال

هلنيی (خانوادههـای کوچـک و اسـتفاده از روشهـای پیشـگیری از

بارداری) نزدیک بود (سيبياس .)2773 ، 9بنابراین نگرشهای متفـاوت قـومیتي مـيتواننـي
پاسخهایي را به دنبال داشته باشني که مطلوبیت اجتماعي بیشتری دارني.

1. Lee
2. Renzetti
3. CBS
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برای فـروه هـای اجتمـاعي فرودسـتتـر ،ادراک حسـاس بـودن موضـوع بـیش از
فروه های اجتماعي باالتر است ،زیرا فروههای اجتماعي پـایینتـر فيـيان و مقرومیـت
بیشتری را تجربه ميکنني .بهعنوان مثال امریکـایيهـای آفریيـایي تبـار کـه قـبالً مـورد
تبعیض قرار فرفتهاني ،تمایل کمتری به مشارکت دارني ،این امر منجر به افـزایش میـزان
بيپاسخ در فروه امریکایيهای آفریيایي ـ امریکایي در ميایسه با فـروه امریکـایيهـای
سفیيپوست ميشود (جانسون 8و ون دی وجر.)2779 ،2
بعضي از موضوعات بـرای جوانـان کمتـر از افـراد سـالخورده حسـاس هسـتني ماننـي
موضوعات مربوط به رفتار جنسي یا مصرف مواد مخير .بهعنوان مثال در مطالعـهای دربـاره
سوءمصرف ماریجوانا در فزارش نررسنجي تفاوتهای بینفروهي در ابراز میزان مصـرف
ماریجوانا یافت شي به نقویکه در آن پاسخهای پاسـخگویان جـوان اغـراقآمیزتـر بـود و
پاسخهای پاسخگویان مسنتر تمایل به کمنمایي مصرف مواد داشت (برور .)8998 ،9
به طور خالصه مي توان ففت حساسیت یـک موضـوع برخاسـته از واکـنش واقعـي
پاسخگو به تهيیي خارجي یا دروني است که در بـین جمعیـتهـای مختلـف متغیـر و
متفاوت است .در نتیجه ،همه راهحلهایي که برای بهدست آوردن تخمینهـای معتبـر از
پرسشهای حساس ارائه ميشود ،برای همه فروههای پاسخگویان یکسان عمل نميکني
و توجه به تمایز بین جمعیتها و زیرجمعیتها ضرورت و اهمیت زیادی دارد.
مشکالتپرسشهايحساس 

)3
اطمینان و اعتبار دادههای موضوعات حساس از مشـکالت نمونـهفیـری ،افـزایش عـيم
پاسخگویي و سوفیری و انقراف پاسخها تأثیر ميپذیرنـي .در مطالعـه موضـوعات حسـاس
ميبایست مشکالت خاص این موضوعات از قبل پیشبیني شـوني .ایـن مشـکالت بـیش از
همه به مشکالت نمونهفیری و مشکالت کیفیت پاسخها مربوط ميشوني.
1. Johnson
2. Van de Vijver
3. Brewer
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مشکالتنمونهگيري 

موضوعات حساس اغل

مستلزم مطالعه مشکالت و دشواریهای انتخار و شناسایي

جمعیت نمونه است .هنگام پیمایش درباره یک موضوع حساس به دنبال جمعیتي خـاص
در بین نمونه برفرفته از کل جمعیت هستیم .در اصـطال بـه ایـن جمعیـت مـورد نرـر،
جمعیت پنهان ميفویني چرا که فهرسـت مشخصـي از اعضـا و تعـياد آنهـا در دسـترس
نیست .بنابراین نمونهفیری تصادفي ساده در چنین مواردی مشکل است .برای مثال زمـاني
که موضوع مطالعه شرایط و وضعیت زنيفي مهاجران غیرقـانوني اسـت ،پژوهشـگر بایـي
راهي برای تماس با مهاجران غیرقانوني پیيا کني (دلي لیو 8و همکاران .)2778 ،عـالوه بـر
این فاه الزم است برای کاهش اثرات افزایش بي پاسخي و مشکالت واریـانس پاسـخهـا،
حجم نمونه را در پیمایش موضوعات حساس افزایش داد.
افزايشنرخبيپاسخي 

هنگاميکه در یک نررسنجي پرسشهای حساس مطر ميفـردد ،مـيتـوان انترـار
داشت نرخ بي پاسخي باالتر از حـي معمـول باشـي .پاسـخگویاني کـه احسـاس تهيیـي
مي کنني و فرض عواق

نامطلور را دارني بیشتر عيم مشـارکت یـا قطـع مشـارکت در

نررسنجي را نشان مي دهني و با دشوارتر شين پرسشها پاسخگویان نسبت به پرسشها
حساستر شيه و آنها را تهيیيآمیزتر ميیابني .به این ترتی

توزیع بيپاسـخي از حالـت

تصادفي خارج شيه و در پرسشهای حساس جهتفیری پیيا ميکني (النگ.) 2771 ،2
سوگيريپاسخهايغيرواقعي 2

پیمایش درباره موضوعات حساس یا رفتارهـای حسـاس شخصـي و رفتارهـای
انقرافي دشوار اسـت زیـرا پژوهشـگر بایـي بـر مشـکلي غلبـه کنـي کـه در اغلـ
1. De Leeuw
2. Lang
3. the evasive answer bias
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پژوهش ها پنهان مي ماني اما در طر موضوعات حساس بر پاسخ ها تأثیر مي فذارد و
سو فیری پاسخ های غیرواقعي یا پاسخ هـای بـه لقـا اجتمـاعي مطلـور را ایجـاد
مي کني (لوبل 8و تیبر .)8991 ،2بنابراین در مطالعه موضوعات حسـاس پژوهشـگر بایـي
بياني که نرخ سوفیری و انقراف پاسخها در دادههای بهدست آميه افزایش ميیابـي .بـا
این حال مشخ

نیست در جایيکه پاسـخگویان پاسـخي را مـيدهنـي کـه بـه لقـا

اجتماعي مطلورتر است ،آیا سوفیری وجود دارد یا نه.
انقراف و سو فیری ممکن است جزئي باشي ،زیرا افر پاسخگویان احساس کنني
که تقت نرارت هستني ،تمایل بیشتری وجود خواهي داشـت کـه مـوارد نـامطلور
اجتماعي را کمتر ابراز کنني .تمایل به تنرـیم و ویـرایش پاسـخ هـا بـه منرـور ارائـه
تصویری مثبت از خود ،یا بهتر نشان دادن خود به مصاحبه فر ،سوفیری پاسخ هـای
غیرواقعي ففته مي شود (النگ.)2771 ،
نماييپاسخها 2


کم
عالوه بر موارد فوق ،فیلهام (ترجمه مهرابيزاده و بسـاکنـژاد ) 8981 ،در توضـی
مشکالت عمومي پرسشنامهها به مواردی اشاره ميکني که در مورد پرسشهای حسـاس
اهمیت بیشتری دارني .این موارد شامل برانگیختن پاسخدهنـيفان و تردیـي پاسـخگویان
در مورد عاقبت دادهها هستني .در پیمایش موضوعات حساس عالوه بر طراحي مناسـ
پرسشها و بهکارفیری فنون الزم ،مصاحبهکننيه ميبایست مهارتهای مـورد نیـاز را از
طریق آموزش دریافت کرده باشـي و بتوانـي ضـمن درک موقعیـت زمـاني و مکـاني بـا
استفاده از مهارت های کالمي و رفتاری بیشترین برانگیزش را در پاسخگو بـرای فـرفتن
پاسخ درست بهوجود آورد.
تردیي پاسخگو نسبت به عاقبت دادهها یا عواقـ

ناشـي از آن ،از یـک سـو بـه ماهیـت
1. Lobel
2. Teiber
3. underestimate
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پرسش حسـاس و نقـوه پرسـش آن و از سـوی دیگـر بـه ادراک شـناختي و تجربیـات و
آفاهيها و زمینههای فرهنگي و اجتماعي پاسخگو مربوط ميشود .چالش تردیـي نسـبت بـه
عاقبت دادهها ،موضوعي عمومي بـرای همـه پرسشـنامههاسـت امـا در مـورد پرسـشهـای
حساس شيت و فستره بیشتری دارد و ميتواني عيم تمایـل بـه مشـارکت در پاسـخگویي،
انصراف از ادامه مصاحبه و افزایش موارد بيپاسخ و کمنمایي پاسخها را در پي داشـته باشـي.
منرور از کمنمایي این است که پاسخگو چیزی را کمتر ،ناچیزتر یا بياهمیـتتـر از واقعیـت
نشان دهي .برای مثال در پاسخ به میزان سوءمصرف مـواد مخـير یـا دفعـات نيـض قـوانین
راننيفي یا احتمال شرکت در انتخابات ،پاسخگو میزاني کمتر از واقعیت را بیان ميکني.
راهکارها

چگونگي مواجهه با موضوعات حساس و تيوین پرسشنامه مناسـ

بـرای سـنجش

چنین موضوعاتي مستلزم بهکـارفیری تـيابیر و مالحرـات دقیـق و همـهجانبـه اسـت.
با توجه به اهمیت این موضوعات در مطالعات اجتماعي ،شناسایي و ارائـه راهکارهـای
مناس

برای طر پرسشهای حساس به نقوی که کمترین خطـا و بیشـترین دریافـت

پاسخ درست را در برداشته باشي ،از دغيغههـای مهـم متخصصـان و پژوهشـگران ایـن
حوزه بوده است .از زمان شکلفیری و رواج نررسنجيها و نمایان شين سودمنيی آنها
در ابعاد مختلف ،مطالعات متعـيد و پیوسـتهای دربـاره چگـونگي سـنجش موضـوعات
حساس و طراحي پرسشهای حساس انجام شيه اسـت .راهکارهـای ارائـه شـيه تنهـا
مقيود به طر پرسشهای نیسـت و مجموعـهای از تـيابیر شـامل انتخـار و تقيیـي
موضوع ،شناسایي جامعه آماری مناس

و انتخـار روش نمونـهفیـری و حجـم نمونـه

الزم ،مسائل مربوط به موقعیت و شرایط مصـاحبه و مصـاحبهکننـيه و درک اقتضـائات
فرهنگي جامعه را نیز دربرمي فیرد .اما هيف اصلي این نوشتار راهکارهای ارائه شيه در
طراحي و تيوین پرسشنامه و پرسشهای حساس اسـت .ایـن راهکارهـا شـامل تـيابیر
مربوط به تيوین و تنریم پرسشها و اجرای آنها ،جل

اعتماد و مشـارکت پاسـخگو و

تکنیکهای خاص طراحي پرسشهای حساس ميشود که به آنها ميپردازیم.
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هايارائهشدهدرطراحيپرسشهايحساس


توصيه
)3
در زمینه طراحي پرسشنامه مجموعهای از مهمترین توصیههای عمومي وجود دارنـي
که در مورد پرسشهای حساس نیز با دقـت و لقـا اهمیـت بیشـتری در نرـر فرفتـه
ميشوني این موارد بهطور خالصه عبارتاني از ( کروزنیک)2779 ،

● استفاده از کلمات ساده و آشنا (اجتنار از اصطالحات فني ،تکیه کالم فروهها یـا

صنوف خاص و اصطالحات عامیانه)
● استفاده از ترکی

و جملهبنيی ساده در تيوین عبارات

● پرهیز از بهکاربردن کلمات یا عبارات مبهم و استفاده از کلمـاتي کـه بـرای همـه
افراد معني مشابهي داشته باشي.

● جملهبنيی مفاهیم بهطور خاص ،دقیق و مشخ

به جای کليفویي و استفاده از

مفاهیم اتنزاعي

● کامل و منقصر به فرد بودن فزینههای پاسخ

● اجتنار از پرسش های دارای سوفیری که پاسـخگویان را بـه جـوابي خـاص
هيایت مي کني.

● پرهیز از پرسش های دوسویه بيین معني که فيط در مورد یک چیز در یک زمـان

پرسش شود.

● اجتنار از پرسشهای نفي در نفي (دارای نفي دوفانه)

افزون بر توصیههای ارائه شيه برای طراحي پرسشها ،مالحرـات دیگـری نیـز بایـي در
نرر فرفته شود .مالحرات زیر به بهینهسازی پرسـشهـا و پرسشـنامه و پاسـخفیـری بهتـر
کمک ميکني (تورانو و همکاران:)8997 ،

● پرسشهای اولیه بایي آسان و دلپذیر باشـي و بـین پاسـخگو و پرسشـگر ارتبـاط

برقرار کني.

● پرسشهای اولیه بایي به صراحت در مـورد همـان موضـوعي باشـي کـه پـیش از

مصاحبه به پاسخگو توضی داده شيه است.

● پرسشهای همموضوع بایي با هم فروهبنيی شوني.
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● پرسشهای موضوع مورد نرر بایي از کلي به خاص مرت

شوني.

● پرسشهای حساسي که ممکن اسـت بـرای پاسـخگو ناراحـتکننـيه باشـني ،در
انتهای پرسشنامه قرار داده شوني.

● فیلترهای پرسشها بایستي با دقت انتخار شوني.

عالوه بر موارد یاد شيه برای حساسـیتزدایـي پرسـشهـای حسـاس ،راهکارهـا و
تيابیر دیگری را ميتوان در نرر فرفت:

● جامعیت فزینههای پاسخ :جامعیت فزینهها در پرسشهای حسـاس از آن جهـت

حائز اهمیت است که احتمال از دسـت رفـتن هرفونـه پاسـخ احتمـالي را بـه حـياقل
برساني .در جایي که پاسخ ها فاقـي جامعیـت و دربرفیـری مناسـ

باشـني یـا تنهـا بـه

حالتهای قطبي اکتفا شيه باشي و فزینههای میاني و بینابین در نرر فرفته نشيه باشني،
پاسخگو ناچار به انتخار بین فزینههای مقيود و غالباً قطبي اسـت .در ایـن وضـعیت
شانس مساوی انتخار فزینهها از دست ميرود و نرخ بيپاسخ افزایش ميیابي امـا بـه
نرر ميرسي بيپاسخي در فزینههای حساس و فاقي مطلوبیت اجتماعي بیشتر باشي.

● استفاده از عبارات توضیقي :عبارات توضیقي در ابتيای پرسش با هـيف ملمـوس و

عادیسازی موضوع یکي از این راهکارهاست .این مييمه کوتـاه دشـواری و امتنـاع از ابـراز
پاسخ را کاهش ميدهي .برای مثال در پرسش از ورود غیرقانوني به کشور ،ایـن توضـی داده
ميشود که «بسیاری از مهاجران به خاطر خطرات و مشکالتي که در کشورشـان (بـه دالیـل
مختلف) متوجه آنها یا خانواده آنها بوده ناچار شيهاني از راههـای دیگـری از کشـور خـارج
شوني» ،بعي از این عبارت ،وضعیت مربوط به پاسخگو پرسیيه ميشود.

● استفاده از عبارات و توضیقات موقعیتي :این توضیقات امکان بازسازی موقعیت یا

فضای مورد پرسش را در ذهن پاسخگو فراهم ميآورد و سپس از وی خواسـته مـيشـود
بگویي که در چنین شرایط فرضي چه رفتار یا حتي قضاوتي خواهي داشت .برای مثـال در
پرسش های مربوط به نيض قوانین و ميررات یا حتـي نيـض هنجارهـا مـيتـوان از ایـن
راهکار به خوبي استفاده کرد .مثال« :فرض کنیي برای انجام کاری در یکي از سازمانها یـا
ادارات ماهها در رفتوآمي و انترار بودهایي و کسي پیشنهاد ميکني با پرداخت پـول کمـي
به سرعت کار شما را راه ميانيازد ،آیا احتمال دارد این پیشنهاد را قبول کنیي؟».
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● انتخار دقیق کلمات و عبارات :در پرسشهای حساس هر کلمه و واژه ميتوانـي
بار ارزشي خاصي را به پاسخگو منتيل نمایي و بر پاسخ دریافتي تأثیر بگذارد .ازایـنرو،
به دقت بایستي به خنثـي و بـيطرفـي واژههـای انتخـابي توجـه داشـت .بـرای مثـال
به جای نوشـیين شـرار مـيتـوان از عبـارت نوشـیينيهـای حـاوی الکـل در ميابـل
نوشیينيهای غیرالکلي استفاده کرد یا به جای قـانونشـکني از عبـارت نادیـيه فـرفتن
قواعي و ميررات و به جای رشوه از پرداخت پول برای راه افتادن کار.
در عین حال انتخار کلمات و عبارات بایي با توجه به سط آفـاهي و دانـش جامعـه
مورد مطالعه صورت فیـرد .بـيین معنـي کـه هـر یـک از فزینـههـای پاسـخ بایـي بـرای
پاسخگویان کامالً قابل فهم باشي و مانع از اليای حـس نـادان بـودن یـا عيـ مانـيفي در
پاسخگو شود .برای مثال چنانچه قرار است در مورد میزان استفاده از روشهای پیشـگیری
از بارداری (که مستلزم نام بردن از واژههای تخصصي است) در نيـاط مختلـف کشـور بـا
سط سواد و فرهنگهای مختلف ،مطالعهای انجام شود ،با توجه به شـرایط جامعـه مـورد
مطالعه ،تيوین و تنریم پرسشها در هر منطيه متفاوت خواهـي بـود .در عـین حـال بایـي
توجه داشت که کلیت و مشابهت مفاهیم مورد بررسي از دست نرود.

● توجه به ميتضیات فرهنگي جامعه مورد بررسي :حساسیت یک موضوع بهشـيت

با ارزشها و هنجارهای جامعه در ارتباط است .چـه بسـا آنچـه در یـک فرهنـگ تـابو
دانسته ميشود در فرهنگ دیگر آشکارا مورد بقث و نرـر قـرار فیـرد .بـرای مثـال در
برخي جوامع صقبت درباره روابط جنسي و حيود و انواع آن بهراحتي انجام مـيشـود
ولي در برخي جوامع این موضوعات بهشيت خصوصـي و صـقبت دربـاره آنهـا تـابو
مقسور ميشود .همچنین در جوامعي که امر دیني و ميـيس اهمیـت و اولویـت دارد،
در طراحي پرسشها بایي دقت نرر بیشتری در استفاده از واژههایي مثل شرعي ،دینـي و
مانني آن داشت ،چرا که احتمال سوفیری در پاسخها را ایجاد مـيکننـي .بـرای مثـال در
بررسي مقرک رفتاری پاسخگویان هنگاميکه عمل به وظیفه شرعي در ميابل عمـل بـه
وظیفه ملي قرار داده ميشود ،در یک فرهنگ مذهبي واژه شرع بهطور پنهان بر اولویـت
انتخابي تأثیر خواهي فذاشت.
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● خط سیر طراحي پرسشها :در تيوین پرسـشهـای پرسشـنامه حسـاس ،خـط سـیر
پرسش ها و طراحي آنها بایي به نقوی باشي که به تيریج اعتماد الزم را برای پاسخ به پرسـش
یا پرسش های حساس در پاسخگو ایجاد کني و با رسیين به پرسش های حسـاس ،پاسـخگو
آمادفي ذهني الزم برای قرار فرفتن در این فضا و ارائه پاسخ درست را داشـته باشـي .بـرای
مثال در پرسشنامه مربوط به اعتیاد و مصرف مواد اعتیادآور ،افر قرار است رفتار فرد در ایـن
حوزه مورد پرسش قرار فیرد نبایي پرسشهای پیش از آن عوارض نامطلور اعتیـاد را مـورد
تأکیي قرار دهي و یا حاوی اليائات یا قضاوتهای منفي در این زمینه باشـي .همچنـین بـرای
آفاهي از نررات و تمایالت سیاسي افراد ،روني پرسـشهـا و عبـارات مـورد اسـتفاده بایـي
بهفونه ای باشي که فاقي هرفونـه تقيیـر یـا تـوهین مسـتيیم یـا غیرمسـتيیم بـه نرـرهـا یـا
فرایشهای سیاسي مختلف باشي و در طول پرسشنامه این روني حفظ شود.

● ارجاع به نرر کارشناسان یا افرادی که دارای ميبولیت اجتماعي هستني :در برخـي

پرسشهای حساس که قرار است رفتار یا نرر افراد در یک حوزه خاص مورد سـنجش
قرار فیرد ميتوان از راهکار ارجاع به نرر کارشناسان مـورد قبـول اسـتفاده کـرد .بـرای
مثال در مورد نوشیين الکل ميتوان این توضی را ابتيای پرسش اضافه کرد که «برخـي
از پزشکان معتييني نوشیين مشروب ات الکلـي بـرای بـين فوایـيی هـم دارد ،آیـا شـما
نوشیيني الکلي مصرف ميکنیي؟».
)3فراينداجرايمصاحبه
انجام مصاحبه و طر پرسشها بهطور خالصه شامل مراحـل زیـر اسـت کـه همـه
نررسنجيها اعم از موضوعات حساس یا غیرحساس را دربر ميفیرد:
● توضی موضوع ،هيف و اطالعات اولیه به زباني ساده
● جل

مشارکت

● کس

موافيت برای پرسیين پرسشها

● حفــظ مشــارکت و تمایــل بــه پاســخگویي و ارائــه پاســخ درســت از ســوی
پاسخگویان در طول اجرای مصاحبه
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هر چهار مرحله مستلزم کار شناختي پیچیيهای است ،طیف فستردهای از انگیـزههـا
ممکن است پاسخگو را تشویق به پاسخدهي یا از پاسخدهي منصرف کنني .بنابراین ایـن
فرایني ميبایست با در نرر فرفتن جزئیـات شـناختي و ادراکـي انجـام پـذیرد و انگیـزه
خوشایني و تمایل به مشارکتي با کیفیت را در پاسخگو فراهم آورد.
در عین حال اجرا و طر پرسشهای حساس مالحرات و تـيابیر ویـژهای را نیـاز دارد.
پرسش های حساس بایي در شـرایط خنثـي و غیراحساسـي بیـان شـوني .موقعیـت و مکـان
مناس

مصاحبه الزم است از قبل پیشبیني شود .همچنین تأثیرات احتمالي حضور دیگـران

بر پاسخها به هنگام مصاحبه بایي پیشبیني و راهکار مناس

برای آن در نرر فرفته شود.

تقلیل فرایني اجرای نررسنجيهای حاوی پرسشهای حساس نشان ميدهي که مهارتهـای
ارتباطي پرسشگر و آموزشهای تخصصي وی و همچنین در مورد بعضي از موضوعات حساس،
قومیت ،جنس ،سن و وضعیت ظاهری پرسشگر ميتواني در پاسخدهـي پاسـخگویان و احسـاس
تهيیي یا حساسیت نسبت به موضوع تأثیرفذار باشني (رازینسکي 8و همکاران.)8999 ،
)2جلباعتمادومشارکت 
جل

اعتماد پاسخگو در جریان پاسخدهي یک روني تيریجي اسـت و مجموعـهای

از عوامل و شـرایط بیـرون پرسشـنامه و درون و مقتـوای پرسشـنامه را دربرمـيفیـرد.
شرایط بیرون پرسشنامه بـه فضـا و زمـان و مکـان مصـاحبه و نقـوه اجـرا و همچنـین
معیارهای انتخار مصاحبهفر از نرر ویژفيهای شکلي و فردی و مهارتهای حرفـهای
وی مربوط ميشود .مسائل مربوط به پرسشـنامه شـامل مقتـوا و تـيوین پرسـشهـا و
چگونگي تنریم پرسشنامه است .
پژوهشگران راه های مختلفي را ميتوانني بـرای کـاهش مشـکالت و دشـواریهـای
پرسشهای حساس بهکارفیرني .مهمترین روشهای عمـومي کـاهش اثـرات مشـکالت
پرسشهای حساس در پیمایش عبارتاني از:
1. Rasinski
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● تأکیي بر اهمیت همکاری پاسخگو

● افزایش احساس و درک حفاظت از حریم خصوصي از سوی پاسخگو

● تنریم پرسشنامه و پرسشهای خاص بهطوری که کمترین تهيیي را داشته باشني.

● چنانچه پژوهشگر فکر ميکني موضوع به حيی تهيیيکننيه است که پاسـخگو از

دادن پاسخ واقعي امتناع خواهي کرد ،بهتر است فنـون دیگـری را بـرای انجـام پیمـایش
انتخار کني (مانني پرسشنامههای خودابراز).

● در شرایط بسیار دشوار جمعآوری اطالعات اضافي از منابع دیگر مانني اطالعـات

ثبتي هویت توصیه ميشود (سادمن 8و بردبورن.)8982 ،2
پژوهشگر مي تواني ابزارهای مختلفي را برای جل
به کار فیرد .طراحي مييمه ای مناس

مشارکت و اعتماد پاسخگو

برای پرسشنامه نررسنجي به منرـور متياعـي

کردن پاسخگویان به همکاری ازجمله این راهکارهاست .فراتقلیل انجام شيه بـر
روی مصاحبه های تلفني در نررسنجي های مختلف نشان مي دهي که این مييمه در
جل

مشارکت پاسـخگو تـأثیر داشـته و نـرخ بـي پاسـخي را کـاهش داده اسـت

(دلي لیو و همکاران .)2777 ،مييمه یا نامه آغازین ميبایست این موارد را دربرفیـرد :هـيف
مطالعه ،آنچه قرار است با نتایج مطالعه انجام شود ،پژوهش توسط کجا یا چه کسـاني انجـام
ميشود ،دستورالعمل حفظ حریم خصوصي ،ميت زمان انجام مصاحبه برای آنکـه پاسـخگو
به زماني که قرار است اختصاص دهي آفاه باشي و آدرسي که پاسخگو بتوانـي پرسـشهـای
احتمالي خود را با آن در میان بگذارد .در پایان مصـاحبه چنانچـه دادن پـاداش یـا هيیـه در
مشارکت پاسخگو مؤثر باشي ،ميتواني وعيه داده شود (دلي لیو و همکاران.)2778 ،
پرسشهايحساس 

)2فنونطرح
شایي بتوان ففت بهدست آوردن حياکثر پاسخ درست مهمترین دغيغه پژوهشـگران
در پیمایشهاست .بررسي موضوعات حساس به دلیل اهمیت اطالعاتي که در اختیار مـا
قرار مي دهني مستلزم بهکارفیری شیوهها و روشهای خاصي در طراحـي پرسـشهـا و
1. Sudman
2. Bradburn
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اجـرای پیمــایش اسـت بــه نقـوی کــه کمتــرین خطـا در دادههــا و نتـایج بــروز کنــي.
طي دهه های فذشته پژوهشگران فنون متعـيدی را بـرای بررسـي موضـوعات حسـاس
طراحي و پیشنهاد کردهاني .این فنون در جهت دقت و سهولت اجرای بیشـتر بـهتـيریج
تکامل یافتهاني .روشن است که هریک از این فنون مشکالت و مزایـای خـاص خـود را
دارني .پژوهشگران با فراتقلیل نتایج پیمایشهای انجام شيه با تکنیکهـای مختلـف بـه
ميایسه نتایج و میزان خطای هریک پرداختهانـي و انتخـار فنـون متناسـ

بـا موضـوع

بررسي را در بهدست آوردن نتایج مطمئنتر حـائز اهمیـت مـيداننـي .در تمـامي فنـون
پیشنهادی ،حفاظت از حریم خصوصي افراد ،اصل اولیه نررسنجي است.
رويکرداتفاقي

3

این رویکرد مبتني بر فرض احتمالي بودن رویياد نامطلوبي است که قصي سـنجش آن را
داریم بيین معني که آیا پاسخگو اتفاقاً یا احیاناً عمل نامطلور مشخصي را انجـام داده اسـت
یا نه .بارتون )8938( 2مثال پرسش درباره قتل همسر را مطر ميکني .به این ترتیـ

کـه در

پرسش مستيیم از پاسخگو پرسیيه ميشود« :آیا اتفاقاً همسـر خـود را کشـتهایـي؟» (فیلهـام،
ترجمه مهرابيزاده و بساکنژاد .)8981 ،مثالهای ملموستر عبـارتانـي از« :آیـا اتفاقـاً مـواد
مصرف کردهایي؟»« ،آیا اتفاقاً در اعتراضات خیاباني حضور داشتهایي؟».
کارتشمارهگذاريشده


2

شیوه کارت شماره فذاری شيه درواقع شکل کاملتری از رویکرد اتفـاقي اسـت .در
این شیوه پس از طر پرسش ،کارتي در اختیار پاسخگو فذاشـته مـيشـود کـه حـاوی
پاسخهای شمارهفذاری شيه است و از پاسخگو خواسته ميشود فيط شماره پاسـخي را
که انتخار کرده است ،بگویي .به سخن دیگر در این شـیوه احسـاس شـرم پاسـخگو از
به زبان آوردن و اظهار مستيیم رفتار نامطلور کاهش مـيیابـي .در مـورد مثـال بـارتون
1. casual approach
2. Barton
3. the numbered card
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( )8938این بار از پاسخگو خواسته ميشود اعياد روی کارت یا کارتهـا را بخوانـي و
عيد مناس

را درباره آنچه برای همسرش رخ داده بگویي .8 :مرج طبیعي .2 ،مـن او را

کشتهام و  .9سایر(چه؟) .قبل از ادامه کار بایي کارت از پاسخگو فرفته شود.
رويکردهرکسي

3

در این رویکرد این فرض مطر ميشود که احتمال انجام رفتار نامطلور مشخ
هرکسي وجود دارد و دیگران هم اینگونه هستني .به ایـن ترتیـ

بـرای

احتمـال مـيرود پاسـخگو

کمتر احساس منقصر به فرد بودن در انجام رفتار نامطلور داشـته باشـي و تمایـل بـه ابـراز
پاسخ درست افزایش یابي .بارتون ( )8938در بیان فنون طر پرسشهای حساس مثـال قتـل
همسر را در قال

این شیوه چنین مطر ميکني« :احتماالً این روزها شنیيهایي که بسـیاری از

افراد همسرشان را کشتهاني آیا شما هم همسر خود را کشتهایي؟».
برای مثال در مورد نيض قوانین راهنمایي و راننيفي« :همانطور که ميدانیي خیلي از
افراد قوانین مربوط به طر ترافیک را نادیيه ميفیرني ،آیا شما تا به حال ایـن قـانون را
نيض کردهایي؟».
مثال شرکت در انتخابات« :بسیاری از افراد در انتخابات اخیر شرکت نکردهانـي ،آیـا
شما در این انتخابات شرکت کردیي؟».
رويکردسايرافراد

3

در این تکنیک برخالف شیوههای قبل ،ابتيا وقوع امر نامطلور یا موضوع حساس در بـین
سایر افراد یا دیگران مورد پرسش قرار مـيفیـرد سـپس در مـورد خـود فـرد پرسـش مطـر
ميشود .طر پرسش در دو بخش و پرسش درباره خود فرد پس از پرسـش دربـاره دیگـران،
ميتواني به پاسخگو برای ابراز پاسخ درست آمادفي و احتماالً راحتـي بیشـتری بيهـي .بـارتون
( )8938مثال قتل همسر را در این شیوه چنین مطر مـيکنـي« :آیـا کسـي را مـيشناسـیي کـه
1. the everybody approach
2. the other people approach

  91پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 2پياپي  / )89تابستان 0989

همسرش را کشته باشي؟ خود شما چطور؟» (فیلهام ،ترجمه مهرابيزاده و بساکنژاد.)8981 ،
مثال پرداخت مالیات« :آیا کسي را ميشناسیي که مالیـات خـود را پرداخـت نکنـي؟
خود شما چطور؟».
در مورد مصرف مواد مخير نیز ميتوان شیوه فوق را به خوبي بهکار فرفت « :آیا در
اطرافیان خود کسي را ميشناسیي که مواد مخير مصرف کني؟ خود شما چطور؟».
شيوهرأيمخفي

3

مهمترین ویژفي این شیوه برخورداری افراد از حق ناشناس مانين است .اجرای این
شیوه تاحيودی شبیه شیوه رأیفیریهای انتخابـاتي اسـت .ابتـيا پرسشـگر توضـیقات
ابتيایي را به پاسخگو یا پاسخگویان ارائه ميکني سپس به آنها ميفویي که حـقناشـناس
مانين آنها مقترم شمرده ميشود و خود آنها شخصاً بایي پاسخ هر پرسش را بنویسـني و
آن را در پاکت دربسته قرار دهني و پاکت را در حضور همه در صنيوق رأی مخفي کـه
به وسیله پرسشگر حمل ميشود ،بیانيازني.
این شیوه در موقعیتهایي که تعياد زیادی از پاسـخگویان نمونـه مـورد بررسـي در
یک مکان حضور دارني مثل ميرسه یا دانشگاه به خوبي قابل اجراست .همچنـین بـرای
موضوعاتي کـه احتمـال دارد پاسـخگو از اظهـار آنهـا دچـار شـرم و خـودداری شـود،
جوار فیری با سهولت بیشتری انجام مـي شـود ماننـي روابـط جنسـي و چگـونگي آن،
سوءمصرف مواد مخير و ارتکار جرم.
تکنيککينسي

3

تکنیک کینسي بهشيت به انتخار مناس

پرسشگر و مهارت و آموزشدیـيفي وی

وابسته است .پرسشگر در وضعیت چهره به چهره به چشمان پاسخگو خیره مـيشـود و
با زباني ساده و قابل فهم ،بهطور مستيیم و شفاف و قاطعانه پرسش را مطـر مـيکنـي.
1. the sealed ballot technique
2. the kinsey technique
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بارتون توضی مي دهي که پرسشگر بایي چنان وانمود کني که احتمال دارد هـر کـاری از
هر کسي سر بزني« .آیا تا به حال همسرت را کشتي؟» .مهـارت مصـاحبهفـر و طراحـي
مناس

پرسش و فراهم بودن شرایط زماني و مکاني مناس

برای مصـاحبه بـه کـاهش

جنبه تهيیيآمیز پرسش کمک ميکني (یان.)2781 ،
مثال مصرف نوشیيني الکلي« :آیا تا به حال نوشیيني الکلي مصرف کردهایي؟».
در مورد شرکت در اعتراضات یا اعتصابات نیز ميتوان پرسش را با توجه بـه شـیوه
کینسي به این صورت طر کرد« :آیا تا به حال در اعتصابات صنفي شرکت کردهایي؟»
بنديکارتها


دسته

3

پاسخگو با انتخار کارت تصویری مناس  ،پاسخ خود را ابراز ميکني .فرض بر این
است که استرس و فشار ناشي از به زبان آوردن پاسخ بـا ایـن روش کمتـر مـيشـود و
پاسخگو اجباری برای اظهار کالمي آنچه که در او احسـاس شـرم یـا نگرانـي مـيکنـي،
نيارد .تعيادی کارت تصویری در اختیار پاسخگو قرار داده مـيشـود و از وی خواسـته
ميشود بعي از شنیين پرسش کارتي را که بیشترین ارتباط و نزدیکي را بـا پاسـخ مـورد
نرر او دارد انتخار کني (والين .)8991 ،2همچنین شیوه دیگر اجرای ایـن فـن بـه ایـن
صورت است که یک یا چني کارت تصویری در ميابل پاسخگو قرار داده مـيشـود و از
او پرسیيه ميشود «وقتي به این تصویر یا تصاویر نگاه ميکنیي چـه چیـزی بـه ذهنتـان
خطور ميکني؟» (بارتون 8938 ،به نيل از یان.)2781 ،
پاسختصادفي

2

هيف این تکنیک مخفي مانين پاسخ و افزایش انگیزه پاسخگو برای ارائه جوار
صقی است .این روش بویژه در پرسش هایي که بـه حـریم شخصـي و خصوصـي
1. the projective technique
2. walden
3. randomized response technique
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افراد مربوط مي شوني ،به کار مي رود .تکنیک پاسخ تصادفي احساس شرم و خجالت
را در پاسخ به پرسش های حساس کاهش مي دهي و اثرات احتمالي حضور دیگـران
بر ویرایش پاسخ ها از سوی پاسخگو را کم مي کني ،در نتیجه قابلیت اطمینان داده ها
افزایش مي یابي (وارنر.)8913 ،8
در این روش از یک دستگاه انتخار تصادفي یا در شکل ساده تر آن از یک جعبـه
یا کیسه مهره های آبي و قرمز و مجموعه کارت های پرسش استفاده مي شود .بـر روی
هر کارت دو پرسش نوشته شيه است .یکي از سؤاالت درحيیيـت هـی ارتبـاطي بـه
موضوع بررسي نيارد و درواقع پرسشي کامالً بي خطر و غیرحساس اسـت و دیگـری
پرسش حساس مرتبط با موضوع است .جوار پرسش ها با فزینه های بلي یا خیر داده
ميشود .توزیع آماری پرسش غیرحساس از پیش برای پژوهشگر مشخ
فرایني اجرا به این ترتی
به ترتی

است.

است که مصاحبه کننيه کارت های شماره فذاری شـيه را

به پاسخگو مي دهي .به پاسخگو توضی داده مي شود که با استفاده از دستگاه

انتخار تصادفي یا جعبه مهره ها یکي از دو پرسش نوشته شيه بر روی هـر کـارت را
با ففتن بله یا خیر پاسخ دهي .در روش استفاده از مهره هـای رنگـي پاسـخگو دسـت
خود را در جعبه یا کیسه مهرهها مي کني و بعي از به هم زدن آنها ،بيون نگاه کردن بـه
مهره ها یکي را انتخار مي کني و بيون آنکه به مصاحبه کننيه نتیجه انتخار تصادفي را
بگ ویي ،با توجه به رنگ مهره به پرسشي که بر روی کارت با آن رنگ مشـخ

شـيه

پاسخ مي دهي .در روش اسـتفاده از دسـتگاه انتخـار تصـادفي پاسـخگو دکمـه روی
دستگاه را فشار مي دهي و بر حس

شماره نشان داده شيه به پرسشي که با آن شماره

روی کارت نوشته شيه است ،پاسخ مي فویي .طي این مرحله مصاحبه کننيه اطالعي از
عبارت انتخارشيه ای که پاسخگو به آن جوار مي دهي ،نيارد و فيط پاسخ مثبـت یـا
منفي پاسخگو را دریافت مي کني .به سخن دیگر مصاحبه کننيه نمي داني جوار بله یـا
خیر به کيام یک از دو عبارت نوشته شيه بر روی هر کارت است.
1. warner
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پرسش غیرحساس و غیرمرتبط با موضوع بررسي در اکثر مطالعاتي که با ایـن روش
انجام شيه است یک پرسش واحي با توزیع آماری مشخ

است مانني «آیا شـما متولـي

دی ماه هستیي؟».
تکنیــک انتخــار تصــادفي کــه وارنــر ( )8913آن را معرفــي کــرد ،توســط ســایر
پژوهشگران با هيف ایجاد احساس امنیت بیشتر ،کامـلتـر و دقیـقتـر شـي و فهرسـت
دقیيي از پرسشهای و طیفها تهیه فردیي (فاکس 8و ترسي .)8981 ،2همچنین کـوک

9

( )8997با ایجاد تغییرات مناس  ،این تکنیک را در مطالعات روانشناختي وارد سـاخت
که تقت عنوان روش کارت کوک شناخته ميشود .نتیجه فراتقلیل انجام شيه بـر روی
 98مطالعه نشان ميدهي که تکنیک پاسخ تصادفي بهطور قابل توجهي پاسخهـای متـأثر
از مطلوبیت اجتماعي را کاهش مي دهي (لنزولت ـ موليرز و همکاران .)2773 ،بـا ایـن
حال این احتمال وجود دارد که پاسخگویان قادر به درک این روش نباشـني و ایـن امـر
باعث شود که دستورالعمل را دنبال نکنني.
هشمارشپرسشها

شيو

2

شیوه شمارش پرسشها از برخي جهات شبیه به شـیوه پاسـخ تصـادفي اسـت ،بـا ایـن
تفاوت که احتماالً کمتر باعث سردرفمي پاسخگو ميشود (درویتکور 3و همکـاران.)8998 ،
در این شیوه نمونه را بهطور تصادفي به دو فروه تيسیم ميکنني که یکي از آنها فروه کنتـرل
است .دو مجموعه پرسش برای پاسخگویان درنرر فرفته ميشود کـه تنهـا در پرسشـي کـه
دربردارنيه موضوع حساس است ،با هم متفاوت هسـتني .در صـورت مقـيود بـودن تعـياد
پرسشها ،پرسشنامه را ميتوان با مصاحبه اجرا نمود اما در جایي که تعياد پرسشها زیـاد و
عبارات طوالني هستني ،پرسشنامههای خود اظهار مناس ترني.
1.Fox
2. Tracy
3. Kuk
4. item count technique
5. Droitcour
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در پژوهشهای نژادی و سیاست ملي که در سـال  8998در امریکـا انجـام شـيه اسـت،
پرسشگر چني پرسش یا عبارت را که ممکن است مردم را ناراحت یـا عصـباني کنـي ،بـرای
پاسخگو ميخواني و از او ميخواهي که پس از خوانين موارد بگویي چيير ایـن مـوارد او را
ناراحت یا عصباني کرده است (بـيون اینکـه بگوییـي از کـيام یـک از مـوارد ،فيـط بگویـي
چيير) .در مجموعه دوم پرسشها ،پرسش حساس که درصيد بررسي آن هستیم بـه مـوارد
قبلي اضافه شيه است .تفاوت بین نتایج فروه اول و دوم مربوط به پرسـش حسـاس اضـافه
شيه و بیانگر نررهای ابراز شيه درباره آن است (ایمای 8و همکاران.)2787 ،
در برخي نمونههای پژوهشي طراحي پرسشهای با رویکرد شمارش پرسشها به ایـن
صورت است که چني عبارت پرسشي کوتاه فاقي حساسیت که پاسخگویان بـه راحتـي بـه
آن پاسخ ميدهني ،از پاسخگویان پرسیيه ميشود و پاسخگو فيط تعياد کل مواردی را کـه
مثبت هستني ميفویي (بيون اشاره به اینکه به کيام مورد مربـوط اسـت) .در فـروه دیگـر
نمونه ،پرسش حساس مورد نرر نیز به این عبارات اضافه ميشود و مجموع مـوارد مثبـت
را از پاسخگو ميپرسـي (دالتـون 2و همکـاران .)8991 ،روش تجزیـه و تقلیـل آمـاری
تيریباً مانني شیوه قبلي اس ت و اخـتالف میـانگین مشـاهيه شـيه مربـوط بـه پرسـش
حساس اضافه شيه است .چنانچه پرسش های مناسبي انتخار شوني ،بيون اسـتفاده از
پرسش مستيیم مي توان برآورد مربوط به پرسش حساس را به دست آورد.
در روش تعياد پرسشها نیز مانني پاسخگویي تصادفي احتمال خطای نمونهفیری و نیـاز
به افزایش حجم نمونه و نمونهفیری اضافي وجود دارد .به این معني کـه انـيازه نمونـههـای
بزرجتری مورد نیاز است .فراتقلیل انجام شـيه بـر روی پـژوهشهـایي کـه از ایـن شـیوه
استفاده کردهاني ،نشان ميدهي که روش شمارش پرسشها اغلـ

بـازده بهتـری درفـزارش

رفتارها یا نگرشهای مطل وبیت اجتمـاعي نسـبت بـه پرسـش مسـتيیم دارد .در عـین حـال،
مواردی که تفاوت بین دوفروه مالحره نميشود ،ميتواني به ایـن دلیـل باشـي کـه پرسـش
مربوط به مطلوبیت اجتماعي از شکل مستيیم خارج نشيه است (کروزنیک.)2779 ،
1. Imai
2. Dalton
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مالحظات اضافی

ساالنت و دیلمن ( )8991تأکیي ميکنني همواره بایـي در نرـر داشـت کـه مشـارکت در
نررسنجي یک رویياد داوطلبانه و مستلزم تشویق پژوهشـگر بـرای مشـارکت بـيون اعمـال
فشار است .روشن است که هرفونه اعمال فشار یا شرایطي که باعـث اليـای احسـاس غیـر
تصادفي بودن و هيفمني انتخار شين به پاسخگو فردد ،بهصورت یک منبـع اضـافي ایجـاد
حساسیت در پاسخگو عمل ميکني .همچنین ضرورت زمـاندهـي مناسـ

بـه پاسـخگو در

پرسشهایي که ارائه پاسخ دقیق نیازمني فرصت است ،بایستي مورد توجه قرار فیرد .در ایـن
پرسشها تغییرات زماني ميتوانني در فرایني پاسخدهـي و همچنـین ارائـه پاسـخهـای قابـل
پیشبیني و دارای جهتفیری و سادهسازی نابهجای مفاهیم تأثیرفذار باشني.
در نررسنجي موضوعات حساس ،پرسشنامه نبایي طوالني و سنگین باشي .همچنین طوالني
بودن عبارات باعث از دست رفتن پاسخگو در اطنار کالم ميشود (کروزنیک.)2779 ،

در جایي که سنجش موضوع حساس با تکنیک مصاحبه دشوار است یا احتمال خطا
باالست ميتوان از روشهای دیگری مانني پیمایش پستي یا پست الکترونیک ،فـرمهـای
خوداجرا و مصاحبههای فروهي وسیع استفاده کرد.
موضوعات حساس در عین حال مستلزم بهکارفیری دقت نررهـای آمـاری خاصـي
هستني مانني انتخار حجم نمونه مناس  ،بررسي کم شماریها ،نرخ بي پاسـخ و امتنـاع
از ادامه روني مصاحبه ،ميایسه واریانس پاسخ پرسشهای حساس بـا پرسـشهـای غیـر
حساس ،بررسي میانگین و انقراف معیار پرسشها و تهیـه فزارشـي از بازیـابي آمـاری
پاسخهای پرسشهای حساس.
سادمن و برادبرن (ترجمه روشني )8988 ،ارزیابي میزان تهيیيآمیزی پرسشهـا در پایـان
مصاحبه را بهعنوان روش ارزیابي نتایج پرسشهای حساس معرفي ميکني .بـه ایـن ترتیـ
که در پایان مصاحبه نرر پاسخگو درباره میزان شخصي بودن پرسشها پرسـیيه مـيشـود و
اینکه آنها تا چه حي باعث ایجاد نگراني یا معذوریت و تنگنا برای فرد شيهاني.
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