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مقدمه

به لقا تاریخي با رشـي جمعیـت و تمرکـز آنهـا در منـاطق شـهری ،تنـوعپـذیری
سنخهای اجتماعي ،مهاجرت و تنش های قومي ،رشي نیاز واقعي یا نمادین به مشـارکت
و مشروعیت سیاسي و اجتماعي ،لزوم همـراه کـردن مـردم بـا برنامـههـا ،پـیشبینـي و
استمزاج نگرشها ،سـلیيه هـا و نیازهـای مـردم ،رشـي نیـاز بـه سـنجش ظرفیـتهـای
شورشهای اجتماعي یا خواستهایي که ميتوانـي بـه جنـبشهـای اجتمـاعي و سـل
مشروعیت ميیران جامعه منجر شود یـا در نيطـه ميابـل دور از تـرسهـای معمـول در
ميیران جوامع مختلف و لزوم شناخت و درک هر چـه دقیـقتـر ،معتبرتـر و روزآمـيتر
اطالعات مرتبط با مردم ،ساکنان ،مخاطبان ،مصرفکننيفان ،رأیدهنيفان و ماننـي آنهـا،
دست انيرکاران و ميیران جامعه بر آن شيني تا به شیوهای علمـي و در عـین حـال کـم
هزینه ،سریع و معتبر ،امکان سنجش و انيازهفیری نگرشها ،دیـيفاههـا ،عيایـي قـالبي،
احساسات و تمایالت ،خواست ها و نیازها و مانني آن را فراهم آورني و امکان مـيیریت
بهتر شرایط موجود یا آتي را ایجاد کنني .نشانه این تمایالت در کارفزاران را ميتوان در
سفارش پژوهشي برای ساخت ميیاس فاصله اجتماعي 8دیي که با پیيایش مسائل قـومي
و نژادی در شهرهای امریکا همراه بود.
بنابراین ،همگام با تقوالت اجتماعي مترت

بر انيالر صنعتي ،مـوج مهـاجرتهـا،

شهرنشیني سریع و پیيایش و رشي دیـيفاه هـای فلسـفي و نرـری و روششـناختي در
جامعه شناسي و بویژه با رشي موج تجربه فرایي در امریکا پـس از جنـگ جهـاني اول و
دوم و توجه هر چه بیشتر به فزارش های اجتماعي و دخالت آن در سیاسـتگذاریهـا و
ميیریت مسائل شهری ،پژوهشهای نگرشسنجي و توجه به افکـار عمـومي بـهعنـوان
نیازی رو به تزایي و اجتنارناپذیر مطر شي و مـورد توجـه دانشـگاههـا و کـارفزاران
سیاسي قرار فرفت.
در عمل بهطور کلي سه هيف عميه از پژوهش زمینهیابي یا پیمایشي مورد نرر بوده است:
1. social distance scale
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الف) توصیف :در پژوهش زمینه یابي مـا توزیـع یـک پيیـيه خـاص را در یـک جامعـه
توصیف ميکنیم.
ر) تبیین :افر چه بیشتر پژوهشهای زمینهیابي اهياف توصیفي دارني ،اما برخي هم
به دنبال تبیین هستني .یعني پژوهشگر افعال مردم را با استفاده از کلمات تفسیر ميکنـي،
به طوری که طرف ميابل آن را بفهمي و بپذیرد .درواقع تبیین علمي سـعي دارد رابطـهای
دروني بین متغیرهای مختلف برقرار کني که این تبیین امکان پیشبیني را فراهم ميکني.
ج) کشف :پژوهشگر بر اساس دادههای بهدست آميه ،احتمـاالت تـازهای را مطـر
ميسازد و امکانات جيیيی را کشف ميکني .فاهي اتفاق ميافتي که در حـین پـژوهش
عوامل اضافي هم به وسیله طر پژوهش اصلي ،مورد توجه و بررسي قرار مي فیرني که
مسئله کشف و کاوش را مطر مي کني .به عنـوان یکـي از اهـياف ایـن نـوع پـژوهش،
پژوهشهای پیمایشي را ميتـوان بـهصـورت ميطعـي یـا طـولي در دو شـکل پانـل 8و
رونيپژوهي 2بهکار برد.
پژوهش پیمایشي بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهنيفان اجتماعي اسـت کـه
عالقهمني به جمعآوری دادههای اصلي برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرفي هسـتني کـه
نميتوان بهطور مستيیم آنها را مشاهيه کرد .با نمونهفیری احتمالي دقیق ميتـوان فروهـي از
پاسخگویان را فراهم آورد که ویژفيهای آنان منعکسکننيه ویژفيهای جمعیـت بـزرجتـر
باشي و پرسشنامههای استانيارد شيه دقیق ،دادههایي را بهدست ميدهني که با دادههـایي کـه
از همه پاسخگویان بهدست ميآیني ،شباهت دارني (ببي ،ترجمه فاضل.)318 : 8988 ،
پیمایشها انعطافپذیرني و ميتوان درباره موضوعي معین پرسشهـای زیـادی کـرد و بـه
نقو قابل توجهي در تقلیلها انعطاف بهوجود آورد و این امکان را به پژوهشگر مـيدهنـي کـه
از مشاهيات واقعي خود به تعریف عملیاتي بپردازني .پـژوهش پیمایشـي از لقـا کـم هزینـه
بودن و میزان دادههایي که جمعآوری مـيشـوني ،دارای امتیازهـایي هسـتني .اسـتانيارد کـردن
دادههای جمعآوری شيه نشاندهنيه یکي از نياط قوت پژوهش پیمایشي است (همان.)371 :
1. panel
2. trend research
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«پیمایش بیش از حي متکي به آمار است و پرسشهای بسیار جال

توجهي را بـه اعـياد

غیرقابل فهم تيلیل ميدهي .پیمایش بر پرسشنامههای بسـیار سـاختارمنيی متکـي اسـت کـه
لزوماً مقيودنـي .پـژوهش پیمایشـي ذاتـاً بـه فریبکـاری فـرایش دارد و مارکسیسـتهـای
فرانکفورتي آن را فریبکاری عالمانه و ماهرانه ميخوانني .به نرر معتييان ،ایـن فریبکـاری بـه
دو طریق صورت ميفیرد :نخست اینکه شناختي که پیمایش درباره دنیای اجتمـاعي فـراهم
ميآورد ،به کساني که در ميام مسلطاني قيرت ميبخشي و این خود ميتواني به سوءاسـتفاده
از قيرت بینجامي .دوم اینکه پژوهش پیمایشي به فری

ایيئولوژی منتهي ميشـود .پیمـایش،

شناختي درباره واقعیت به عمل نميآورد و انيیشهای ایيئولوژیک اسـت کـه پـذیرش آن از
سوی عموم به پیشبرد منافع خاصي منجر ميشود» (دواس ،ترجمه نایبي.)88 : 8972 ،
جيیترین مقيودیت روش پیمایش آن است که انيازهفیری علیت بـا اسـتفاده از روش
پیمایشي ،دشوار یا غیرممکن است .پیمایشهـا تيریبـاً همیشـه متضـمن پرسـیين پرسـش و
بهدست آوردن خودسنجيها از پاسخدهنيهها هسـتني .پاسـخدهنـيفان پیمـایش در بـرآورد
کردن علیت بسیار ناشياني یا به این دلیل که واقعاً نميدانني چرا آنان یا دیگران به این طـرز
خاص رفتار ميکنني یا به این علت که نميخواهني بگویني چرا (الرک و ستل ،ترجمـه نرـام
شهیيی و امیری .)11 :8987 ،پاسخدهنيفان به برخي پرسشهـا پاسـخ نخواهنـي داد ،بـرای
اینکه اطالعات به قيری حساساني که آنان بهدلیل دستپاچگي یـا تهيیـي شـين نمـيتواننـي
اطالعاتي ارائه بيهني .پیمایشها وقت صرف ميکنني پول هزینه مـيکننـي و مقتـاج تـالش
هوشمنيانه و جهتدار هستني .پژوهش پیمایشي از لقاظي بيانيازه پرزحمت است و نتـایج
پیمایش قطعي نخواهي بود (الرک و ستل ،ترجمه نرام شهیيی و امیری.) 13 :8987 ،
بنابراین بهطور خالصه ميتوان ففت ،پژوهشهـایي کـه بـا روشهـای موسـوم بـه
پیمایشي و افکارسنجي صورت ميفیرني ،واجي امتیازها و ویژفيهای منقصـربهفـرد و
در عین حال مواجه با انتيادهایي بسیار مهم هستني .ازجمله امتیازات منقصربهفـرد ایـن
نوع روشها که با هی روش دیگری قابل حصول نیست ،الف) بهدست آوردن دادههای
مبتني بر نگرشهای مردم ،ر) بهصورتي پهنانگرانه که معموالً وابسـته بـه تکنیـکهـای
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نمونهفیری است ،ج) تهیه ماتریس دادهها به تفکیک واحيهای بررسـي کـه انجـام دادن
عملیات آمـاری سـاده تـا پیشـرفته را امکـانپـذیر مـيسـازد ،د) امکـان پـرسوجـو از
پاسخگویان در شرایط غیرواقعي ،خیالي ،تصوری برای بهدست آوردن آرزوها و تمنیات
دروني پاسخگویان (برای مثال هنگامي که از پاسخگو پرسیيه ميشـود افـر شـما جـای
رئیسجمهور بودیي درباره فالن موضوع چه ميکردیي) و هـ) جمـعآوری اطالعـات بـا
سرعتي باورنکردني بویژه با استفاده از فناوریهـای جيیـيی ماننـي پیـامهـای تلفنـي و
الکترونیکي و استفاده از شبکههای مجازی برای دریافت اطالعات مورد نیاز .در ميابـل،
این نوع از روشها بنا به دالیل فونافون با انتيادهایي روبهرو هستني ازجمله الف) نبود
امکان رسوخ به الیههای دروني ذهن در صورت تأکیي بر جنبههای پهنایي و فسـتردفي
جامعه و طبعاً تعياد نمونه ،ر) نامشخ

بودن حوزه زماني تعمیم نتایج بهدلیل سیالیت

و سرعت تغییر در نگرشهای مردم در قیاس بـا روشهـای دیگـر بـهدلیـل تمرکـز بـر
الیههای سطقي و نبود امکان ميابله با پاسخهای ناشي از آنیت تجربه،ج) نبـود آمـادفي
یا تناس

فرهنگ های مختلف برای مواجهه با پرسشهایي که در آن فرهنگها ،حساس

تليي ميشود و الجرم مواجه شين پژوهشگر با پاسخهای هنجاری 8بهجای پاسـخهـای
واقعــي و بــویژه احتمــال مبالغــه در اعتبــار درونــي و بیرونــي نتــایج کــه معمــوالً بــا
بزرجنمایي های آماری همراه است .فاه این نوع پژوهشهـا بـا اسـتناد بـههمـین نيـاط
ضعف ،فاقي ارزش تليي ميشـوني یـا از آنهـا بـهعنـوان روشهـایي بـرای پیـيا کـردن
زمینههای پژوهشي جيیتر ،یاد ميفردد.
پرسش اینجاست که آیا راههایي علمي و عملي برای ارتيای این نوع روشها بـه وجهـي
که امتیازاتش حفظ شود و ایراداتش برطرف فردد ،وجود دارد؟ به بیان دیگـر ،آیـا مـيتـوان
روشهایي مکمل یا جایگزین برای روشهای پیمایشي و افکارسـنجي تصـور کـرد؟ بـرای
ارائه پاسخي درخور به این پرسش الزم است ابتيا به دقت عناصـر و ویژفـيهـای پـژوهش
پیمایشي و افکارسنجي را تشری کنیم و با پیشنهادهای مشخ

برای هر مرحله یـا عنصـر،

امکان اصال و بهبود این روش را فراهم سازیم.
1. normative
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مبانی روششناختی

پژوهشهای پیمایشي را بایي ازجمله پژوهشهای کمّي تليي کرد که برپایه واقعفرایي
روششـناختي بنـا شـيهانـي .سـابيه ایـن روشهـا را مـيتـوان در زمینـههـایي نرـری و
روششناسانه مانني پوزیتیویسم ،8رفتـارفرایي ،2طبیعـتفرایـي 9و بـویژه تجربـهفرایـي

1

جستجو و دنبال کرد .در تمامي این فرایشهای نرـری ،تأکیـي بـر قابلیـت درک انسـان و
رفتارهای وی بهمثابه پيیيههایي طبیعي به چشم ميخورد .بسـیاری از انتيادهـایي کـه بـر
پژوهشهای پیمایشي وجود دارد ،از ناحیه نيي پوزیتیویسم و تجربهفرایي ایجاد ميشـود.
بهعبارت دیگر ،نيي کمّیـتفرایـي ،قابلیـت سـنجش انسـان و درونیـات وی بـه واسـطه
ابزارهایي استانيارد یا نیمه استانيارد و بویژه قابلیت تعمیم نتایج ایـن نـوع پـژوهشهـا و
قابلیت پیشبیني و پیشبینيپذیری رفتارها و نگرشهـای انسـان ،عمـيهتـرین انتيادهـایي
هستني که بر روشهای کمیتفرا وارد ميشوني .این انتيادها معموالً با این پاسخ از سـوی
کمیتفرایان و تجربهفرایان مواجه ميشود که امکان سـنجش درونیـات انسـان بـا رشـي
نرریههای روانشناسي و روانشناسي اجتماعي ،جامعهشناسي و ميیریت و به مـوازات آن
با رشي ابزارهای سنجش متغیرهای مورد نرر و دقیقتر کردن آنها امکانپذیر است .طبیعـي
است که در ميابل این رویکرد و طرفياران پژوهشهای کمیتفـرا ،معتيـيان و طرفـياران
روشهای کیفي قرار ميفیرني که در آنها تأکیياتي کامالً متفاوت وجود دارد .ازجمله ایـن
تأکیيات ،تأکیي بر ابزارهای نرم ،ژرفنگری ،انتخار نمونههای نمایي 3و بـویژه تأکیـي بـر
تعمیمناپذیری نتایج و جستجوی تنوعات و معاني متفـاوت یـا تفـاوتهـای معناشـناختي
انسانهای مختلف در خصوص موضوعها ،عینیات و ذهنیات مشخ

است.

روش کیفي از سط پارادایمي تا سط فنون ،با روش کمّـي در تيابـل بنیـادی اسـت
فرچه از منرر پارادایم پرافماتیسم ميتوان به تلفیق هر دوی آنهـا پرداخـت .در ادامـه بـه
مهمترین وجوه تيابل این دو روششناسي در علوم اجتماعي و رفتاری پرداخته ميشود.
1. positivism
2. behaviorism
3. naturalism
4. empiricism
5. modal types
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جدول  .1مقایسه مشخصههای عمده دو پژوهش کمّی و کیفی

پژوهش کيفی
ندم
انعطا پذید
در ننگد
ذهنی
سیاسی
موردی
تأملی
نظدیهسازی
زمینهای
انسانمحور
احتمالپذید
روانین مورعیتی -خاص
تعمیم تحلیلی
ظهور یابند سیال
مفهوم مقوله

پژوهش کمّی
سخ
رالبمند
بد ننگد
عینی
بیتفا ر
پیمایشی
رواعدی
نظدیهآزمایی
انتزاعی
محیطگدا
تکدارپذید
روانین جهانشمول
تعمیم آماری
هنتدل تد
متغید

پژوهش کيفی
تفهم
تفسیدی
استقدایی
داد های تفاهی
فدایندی
بستدگدا
خدد-هالن
معناگدا
نظام معنایی
اعتمادپذید
استفهامی
ر ایتی
ارزشمدار
تفسیدهای چندگانه
گزارش ر ایتی

پژوهش کمّی
ت یین
تحلیلی
ریاسی
داد های عددی
مقطعی
صوررگدا
هالن-خدد
رفتارگدا
نظام رواعدی
اعت ار ر ایی
فدضیهای
گزارتی
فداغ ارزتی
عل معلول
گزارش آماری

(برایمن 8998 ،8کروتي 8998 ،2پاتون 2772 ،9و سیلورمن2773 ،1به نيل از مقميپور)8997 ،
ينگرايي :روش کیفي به اطالعات و دادههایي توجـه دارد کـه در
ذهنگراييدربرابرع 

ماهیت و رفتار کنشگران اجتماعي است ،نه صرفاً اشکال ظاهری و صـوری رفتـار .در روش
کمّي بر خصوصیات و آثار خارجي رفتار متمرکز است و عمیق وارد رفتار نميشود.

تکواقعيـتگرايـيدربرابـرچنـدواقعيـتگرايـي :در روش کیفـي ،انسـانهـا
واقعیتهای متعيدی را ميسازني و تجربه و تفسـیر مـيکننـي ،حـال آنکـه روش کمّـي
بهوجود یک واقعیت عام معتيي است و بنـابراین بـهوجـود یـک نرـم و قـانون عـام از
پیشبیني و کنترل زنيفي باور دارد.
1. Bryman
2. Crotty
3. Patton
4. Silverman
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کشفدربرابراندازهگيري :کشف بيون پیشياوریهـای نرـریِ عناصـر معنـایي و
ذهنیت های زیریني که به رفتارهای انسان جهت ميدهني ،عمـيهتـرین هـيف پـژوهش
کیفي است .در صورتي که روش کمّي به دنبال انيازهفیری و سنجش رفتارهـا در قالـ
و اشکال آماری و عيدی است.
تحليلروايتيدربرابرتحليـلآمـاري :فـزارشهـای مبتنـي بـر تقلیـلهـای کیفـي،
داستانفونه ،اما متکي بر معنای متأثر از مشاهيهها و تفهمهـای عمیـق هسـتني ،در حـاليکـه
اطالعات و دادههای کمّي بهصورت اعياد و شمارشها و در قال

روشهای کمّـي عرضـه

ميشوني» (مقميپور.)878-872 :8989 ،
برایمن ( )8998یازده روش را برای پیوني پژوهش کیفي و کمّي نشـان مـيدهـي .منطـق
چنيبعيی کردن  )8از نرر او به معنای تالش برای یافتن نمونـههـای کیفـي در برابـر نتـایج
کمي است )2 ،پژوهش کیفي ميتواني پژوهش کمّي را تأییي کني یا )9 ،به عکس  )1هـر دو
بهمنرور بهدست آوردن تصویری کليتر از موضوع مورد مطالعه با یکيیگر تلفیق مـيشـوني،
 )3ویژفيهای ساختاری با روشهای کمّي و وجوه فراینيی بـا رویکردهـای کیفـي مطالعـه
ميشوني )1 ،روش کمّي بر دیيفاه پژوهشگر متکـي اسـت ،درحالیکـه پـژوهش کیفـي بـر
دیيفاههای افراد مورد بررسي تأکیي دارد .به اعتياد بریمن )7 ،مشکل تعمـیم پـژوهش کیفـي
را مــيتــوان از طریــق یافتــههــای کمّــي حــل کــرد ،در حــالي کــه یافتــههــای کیفــي
 )8ممکن است تفسیر روابط میـان متغیرهـا در مجموعـه دادههـای کمـي را تسـهیل کننـي،
ميتوان رابطه سطو خرد و کالن )9 ،را به میزان قابل تـوجهي از طریـق ترکیـ

پـژوهش

کیفي و کمّي ،در مراحل مختلف فرایني پژوهش )87 ،روشن کـرد .در پایـان ،صـورتهـای
تلفیيي وجود دارني )88 ،که از پژوهش کیفي در طر های نیمه آزمایشـي اسـتفاده مـيکننـي
(برایمن 8992 ،به نيل از فلیک ،ترجمه جلیل.)8987 ،
براساس آنچه ففته شي و بر پایه نرر برایمن ،ميتوان ترکی
روش کیفي پژوهش عملي مشارکتي را از نوع ترکی
ترکی

روش کمّي پیمایشي و

پنجم دانست چرا که در این نوع

پژوهش ساختار را بر پایه اصول پژوهشهای کمي پیش ميبرد ،امـا فراینـيهای

هر مرحله را به واسطه رویکردهای کیفي تکمیل ميکني.
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جدول  .2مقایسه اهداف ،پرسشها و راهبردها در پژوهش پیمایشی و
روشهای پژوهش کیفی
پرسش در
پژوهشهاي کمّی
نگاادشهااای مااددم
تغییدار مهمی هاه در
آنهاااا را داد اسا ا ،
هداماند؟ هادام یا
اهمیاا ا پژ هشاااای
بیشتدی دارد؟

راهبردهاي کمی
(پيمايش)
پژ هش پیمایشی

ت یینی:
مشااخک هااددن یااا
ت یااااین نید هااااای
تأثیدگااذار بااد پدیااد
مورد بحث تناسایی
تاا کههااای علاای
محتمل تاکل دهناد
به پدید
توصیفی:
مستندسازی پدید
مورد عالره

چاااااه عاااااواملی در
تکل دهی نگدش های
مددم مؤثد بود اند؟
تحااول نگاادشهااا بااا
تحااول هاادام دسااته
دیگااد از نگاادشهااا
همااادا هم سااااته
اس ؟
مددم چه می خواهناد؟
چااه ماایگوینااد؟ چااه
آرز هااایی دارنااد؟ در
مااورد هاادام مسااا ل
حساسااای بیشاااتدی
دارند؟

تکنیاا هااای آماااری
بدای هنتدل متغیدهاا
رابطاااه جاااویی باااین
متغیدها ت یین ر اباط
علی

پیشبینی:
پیش بینی خد جی های
پدیاااد  ،ر یااادادها
رفتارهای منتج پدید

مددم باه هادام ساوی
حده مای هنناد در
آیند هدام نگدش ها را
خواهند دات ؟

هدفهاي پژوهش
اهتشافی:
بدرسی پدید هم
درک تد ؛ تناسایی
هشف موارد مهم بدای
تولید پدسش هاا بادای
پژ هش بیشتد

پاااژ هش پیمایشااای،
تکنی دلفی

تحلیلهای چنادمتغید
پاایشبیناای میاازان
تغییدار متغیاد ابساته
بااه ازای تغییااد در هااد
یااا از متغیدهاااای
مستقل

پرسش در
پژوهشهاي کيفی
در می ادان اجتماااعی چااه
چیزی را میدهد؟ تمها،
الگوهاااا مقولاااههاااای
بدجسااااته در مطالعااااه
ماااوردی سااااختارهای
معنایی مشاره هننادگان
چه هستند؟
مطالعااه مااددمنگارانااه
این الگوها چگوناه باه
اهتشاااافی یکااادیگد
ارت اط پیدا میهنند؟
چه ر یدادها ،با ردات ها،
نگدشها ،سیاس هایی
ایااان پدیاااد را تاااکل
میدهند؟
این نید ها چگونه باا هام
تعامل پیدا میهنند تاا باه
ایجاد این پدیاد منتهای
توند؟
رفتارهااااا ،ر یاااادادها،
نگاادشهااا ،ساااختارها
معااانی تنوعااار آنهااا
هداماند؟
فدایندهای بدجستهای هه
در ایااان پدیاااد اتفاااا
میافتند ،چه هستند؟
نید های عماد تفساید
آنها از پدید چیس ؟
در نتیجااه جااود پدیااد
مورد بدرسی چاه راایع
تعیناتی خواهد دات ؟
چه هسی تح تأثید ردار
خواهااد گدف ا ؟ بااه چااه
تیو ای؟
جه ا گیاادی اهاانش
ساان هااای مختلااف بااه
موضوع چه خواهد بود؟

راهبردهاي کيفی
مشااااهد مشاااارهتی،
مصاااااح ه عمیاااا ،
مصاااح ه بااا نخ گااان،
مطالعه موردی ،مطالعه
میدانی ،ماددمنگااری،
مطالعااه مااددمنگارانااه
اهتشافی

مشااااهد مشاااارهتی،
مصاااااح ه عمیاااا ،
تحلیالهاای اساانادی،
مطالعااااه مااااوردی
چنااادمکانی ،مطالعاااه
میدانی مددم نگاری

مشااااهد مشاااارهتی،
مصاااااح ه عمیاااا ،
تحلیالهاای اساانادی،
ساااااانجههااااااای
غید اهنشاای ،مطالعااه
موردی،
مطالعه میدانی،
مددمنگاری
مشااااهد مشاااارهتی،
مصاااااح ه عمیاااا ،
مااددم نگاااری ،نظدیااه
زمینااهای ،ر یااههااای
خاص تحلیل هیفی

(مقميپور 8989 ،با دخل و تصرف و اضافات)
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روش پيشنهادي مکمل

برای تکمیل روشهای پیمایشي به چه شیوههایي ميتوان عمـل کـرد؟ بـرای پاسـخ
دادن به این پرسش الزم است پژوهشهای پیمایشي را به مهمتـرین اجـزای آن تجزیـه
کنیم و ببینیم برای هر جزء چه عنصری ميتواني بهعنوان مکمل بهکار رود .در جيول 9
مراحل پژوهش پیمایشي و بهعبارتي اجزای آن و راههای مکمل برای هر یک بهصورت
پیشنهادی طر ميشود:
جدول  .9مراحل پژوهش پیمایشی و چگونگی اصالح فرایندهای آن با اتکا به اصول و
ابزارهای تحقیق کیفی
رديف

مراحل پژوهش
پيمايشی (حلقهها)

1

تدح موضوع /مسئله

2

فدضیهسازی

7

ابزارسازی

1

نمونهگیدی

7

جمعآ ری اتالعار

1

استخداج

5

تجزیه تحلیل

2

نتیجهگیدی

6

ارا ه پیشنهادها

استراتژي تکميلکننده
تدری مسئله ،حذ بدیهیار تعمی
موضوع
پیدا هددن زمینههای بد ز رفتارها
ایجاد نگدشها
تداحی اصالح هارآمد هددن ابزارها
(ارتصاد ابزار)
حذ نمونههای مشابه حده به
سوی متنوعتدین تدهیب نمونهای
جمعآ ری حضوری جمعی اتالعار
با پدسشنامه مصاح ه گد هی
استخداج همّی -هیفی
به بحث گذاتتن یافتهها بدای درک
عمی تد آنها
به بحث گذاتتن نتایج بدای تلخیک
مفهومسازی
ارا ه عملیتدین پیشنهادها با توجه به
منابع امکانار خواس های مددمی

ابزارها و تکنيکهاي
مکمل
گد بحث متمدهز
گد بحث متمدهز
گد بحث متمدهز
نمونهگیدی تدهی ی
پدسشنامه مصاح ه
گد هی
هدبندی به تیو
پژ هشهای زمینهای
(باز ،محوری گزینشی)
گد بحث متمدهز
گد بحث متمدهز
گد بحث متمدهز
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از ترکی ـ

روش پیمایشــي و پــژوهش عملــي مشــارکتي 8و ابزارهــای آنهــا یعنــي
2

پرسشنامه و فروه بقث متمرکز مي توان به روشي جيیي دست یافت که امتیازهای هـر
دو روش را بهصورت یکجا داشته باشي.
شیوه کار این است کـه در تـکتـک مراحـل پـژوهش پیمایشـي ،عناصـر و اصـول
پژوهش عملي مشارکتي بهکار مي رود .در طر موضـوع یـا طـر مسـئله کـه یکـي از
مهمترین مراحل هر پژوهش اجتماعي است ،برای تيقیق موضـوع و حـذف جنبـههـای
بيیهي و هزینهبر و بيفایيه ،بـه جنبـههـایي از موضـوع کـه اهمیتـي اساسـيتـر بـرای
پژوهشگر یا کارفرما خواهي داشت ،توجه ميشود .یکي از ایرادهای پژوهش پیمایشـي،
سطقينگری و سادهسازی یا تيلیل موضوع و مسئله به رفتار و نگرشي ساده اسـت کـه
ميتواني جوان

و عمق و تنوع معناشناختي فستردهای داشته باشي .فروه بقث متمرکـز

افر از تنوع مطلوبي برخوردار باشي ،ميتواني وجـوه مسـئله یـا ابعـاد موضـوع را بهتـر
روشن کني و جنبههای بينیاز از پژوهش را حذف نمایي.
در مرحله دوم یعني فرضیه سازی ،معموالً وظیفه پژوهشگر در طر های قیاسي 9این
است که با طر دستگاههای منطيي یا بهعبارت دیگر طر کبری و صـغراهای منطيـي،
به تئورم یا نتایجي برسي که بهدلیل ماهیـت منطيـي و نـه تجربـيشـان نیازمنـي آزمـون
تجربياني .بر این اساس ـ فرضیههای برآمـيه از ترکیـ

قضـایای علمـي و روشهـای

منطق قیاسي ـ تعيادی فرضـیه مـيسـازد کـه در پـژوهشهـای تجربـي و از آن جملـه
پژوهش پیمایشي مورد آزمون قرار ميفیرني .ایراد بزرج این نوع فرضـیهسـازی عمـيتاً
بریيه بودن از واقعیت تجربي یا فاصله داشتن مباحث نرری از سطو تجربـي و عینـي
واقعیت است .برای نزدیک کردن مباحث نرری و ترجمه آنها به زبان مردم و در نتیجـه
واقعیت تجربي الزم است با ایجاد امکان مباحثه بین مردم و پژوهشگران امکان نزدیـک
کردن این دو زبان و ساخت زباني جيیي با مفاهیمي تازه که امکان درک واقعـيتـری از
1. participatory action research
2 . focus discussion group
3. deductive design
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موضوع بهدست ميدهي ،فراهم شود .بيین منرـور بـرای درک چرایـي و دالیـل وقـوع
رفتارهایي خاص مثالً تمایل به حزبي خاص یا شیوع نگرشي تـازه در جامعـه یـا پيیـي
آمين رفتاری اجتماعي که پیش از این وجود نياشته است ،ميتوان با ایجاد فروه بقـث
متمرکز و انتيال مباحث نرـری بـه زبـان مـردم در جلسـه ،ترکیبـي نرـری -تجربـي از
دیيفاه های موجود در جامعه فراهم ساخت که به واقعیـت نزدیـک و در عـین حـال از
مبنایي نرری برخوردار باشي.
در مرحله سوم یعني ابزارسازی ،راه پیشنهادی این است کـه در طـر پرسـشهـای
پرسشنامه و آزمـون یکسـاني و همگـوني درک پاسـخگویان از پرسـشهـا و حـذف و
جایگزیني کلمات و عبارتهای مبهم و حساسیتزا و دو یا چني پهلو ،ميتوان از فـروه
بقث متمرکز استفاده کرد .شیوه کار این است که تکتک پرسـشهـا در جلسـه بقـث
متمرکز مورد بررسي قرار ميفیرد تا درک تکتک اعضا در مورد هـر پرسـش ،طـر و
ابهامات احتمالي با جایگزین کردن واژههای معمول در بین افراد مورد پژوهش برطـرف
شود .در عمل ،استفاده از فروه بقث متمرکز عملیات آزمون ميـيماتي و اصـال و بـاز
آزمون را ادغام ميکني و اعتبار 8پرسش در انيازه فیری متغیـر مـورد نرـر پژوهشـگر را
افزایش ميدهي و احتماالً از بيپاسخيها یا پاسخهای بيدقـت و بـاری بـه هـر جهـت
ميکاهي .بنابراین ،اضافه کردن این مرحله به پژوهش پیمایشي نـه تنهـا بـر حجـم کـار
اضافه نميکني ،بلکه با ادغام زماني چني مرحله زمانبر ،باعث کوتاهتـر شـين سـاخت و
اجرای پرسشنامه ميشود.
در مرحله چهارم یعني نمونه فیری ،با ضرورتي دوفانه مواجه هستیم نخست اینکـه
مطابق همه طر های نمونهای الزم است تا نمایایي 2نمونه و حجم نمونه 9را به نقـوی
علمي و قابل دفاع تهیه کنیم و دومین ضرورت این است که به قیاس پژوهشهای کیفي
تعياد نمونه ها را کاهش دهیم و بر تنوع آنها بیفزاییم .در پژوهشهای کیفي راهبردهـای
1. validity
2. representative
3. sample size
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فونافوني برای نمونهفیری پیشنهاد شيه است که در همین پژوهشهـا کـاربرد دارنـي و
دغيغههای اساسي پژوهشهای کمي را پوشش نميدهني .راهحل پیشـنهادی ،کاسـتن از
تعياد نمونه ها و افزودن بر تنوع آنهاست .این راهحل چنيان عملي به نرر نميرسي ،امـا
بایي به این نکته توجه کنیم که همواره ميتوان ترکی

بهینهای از نمونه بهدست آورد که

ضمن دربرفرفتن همه زیرفروه های جامعه ،تعياد به نسبت کمتری از نمونهها را در بـر
بگیرد تا با کاستن از تعياد نمونه ها ،امکان تمرکز بیشتر بـر روی هـر یـک از نمونـههـا
فراهم آیي .برای مثال ،وقتي مشخ

است که تمرکـز جمعیـت در یکـي از فـروههـای

سني بیش از سایر فروههاست ،همواره الزم نیست که تعـياد نمونـههـا را در آن فـروه
مفروض با توجه به حجم آن در نرر فرفت ،بلکه ميتـوان در آن فـروه خـاص تعـياد
نمونه را به حيی کاهش داد که ضمن بهدست آوردن همه دیيفاههای ممکن در آن زیر
فروه ،از جمعآوری اطالعـات تکـراری کـه باعـث افـزایش هزینـههـای جمـعآوری و
استخراج ميشود ،پرهیز کرد و به جای آن بـا توجـه بـه حجـم آن زیـر فـروه خـاص،
اطالعات به دست آميه را در ضریبي که از نسبت آن زیر فروه به جامعه بهدست ميآیي،
ضرر کنیم تا مشکلي برای تعمیم نتایج پیش نیایي.
در مرحله پنجم یعني جمعآوری اطالعات با توجه به تأکیي بر عمق و در عین حـال
پهنای اطالعات ،پیشنهاد مي شود پاسخگویان به شیوه پرسشنامههای جمع اجرا در یـک
اطاق یا سالن جمع شوني و پس از توزیع پرسشنامهها در خصوص تکتـک پرسـشهـا
توضیقاتي از سوی پژوهشگر و تعيادی از پاسخگویان ارائه فردد و با تأکیي بر تنـوع و
نه همساني نررها ،هر یک از پاسـخگویان نرـر خـود را در پرسشـنامه وارد کنـي .البتـه
روشن است که خطر فرایش به دیيفاه جمعي ممکن است با ایجاد جوی نامناسـ

در

حین تکمیل پرسشنامه ایجاد شود .برای ميابله با این وضعیت الزم است پژوهشگر ميام
بر تنوع و تفاوت دیـيفاههـای موجـود در جلسـه و در بـین پاسـخگویان تأکیـي کنـي.
امتیازهای این شیوه جمع آوری اطالعات که نام آن ميتواني «پرسشنامه مصاحبه جمعي»
باشي ،بسیار زیاد است ازجمله این امتیازات این است که سرعت جمعآوری اطالعـات
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در این نوع ابزار بسیار زیاد است ،بهنقوی که در یک جلسه دوساعته ميتوان به تعـياد
حاضران در جلسه ،پرسشنامه تکمیل شيه به دست آورد .دوم اینکه هزینـه اجـرای ایـن
نوع پرسشنامه به نسبت کم است .سوم اینکه بيپاسخي بهشيت کاهش ميیابي .چهـارم،
دادههای بهدست آميه در این نوع ابزار ،داده هـایي کیفـي و عمیيـي اسـت کـه تنهـا بـه
دادههای سطقي درباره نگرشهای جبههای و از پیش انيیشیيه و یـا هنجـاری مقـيود
نميشود .دادههایي که از این راه بهدست ميآیني ،ميتوانني بهدلیل درفیر شـين هویـت
شخصي پاسخگویان و تأکیيی که بر فردیت آنهـا مـيشـود ،اطالعـاتي منقصـربهفـرد،
متفاوت و در عین حال بسیار ارزشمني باشني.
در مرحله ششم یعني استخراج ،با توجه به ویژفي کیفي-کمّـي دادههـای بـهدسـت
آميه الزم است از همه عملیات و مراحل استخراج دادهها در این نوع پـژوهش اسـتفاده
شود .در بخش کیفي ،کيفذاریهای باز ،مقوری وفزینشي صورت ميفیرد .پژوهشـگر
ابتيا با بررسي دادهها و طبيهبنيی آنها در قال

دادههـای متنـي و مشـاهيهای و نیـز بـا

ارجاع به پرسش یا پرسشهای پژوهش آغاز ميکنـي .سـپس مراحـل کيفـذاری را بـه
تفکیک پرسش یا پرسشهای پژوهش آغاز ميکنـي .در مرحلـه اول یـا کيفـذاری بـاز،
پژوهشگر به بررسي متن (شامل دستنوشتهها ،یادداشتها و اسناد) برای یافتن مفـاهیم
مکنون در اطالعات ميپردازد .با استفاده از رهیافت ميایسهای ثابـت ،پژوهشـگر تـالش
ميکني مفاهیم را «اشباع» سازد .وی به دنبال مواردی ميفردد که مفاهیم را بازنمایي کني
و تا زماني که اطالعات تازهای پیيا نشود ،به این کار ادامه ميدهي .ایـن مفـاهیم شـامل
مفاهیمي هستني که آنها را «ذخایر» 8مينامني .این ذخایر رویکردهای متعيد دربـاره زیـر
ميولهها را نشان ميدهني .سپس ،ميولههای عميه را بهصورت منطيي و تقلیلي به دنبال
هم فهرست وار توضی دهي و هر کيام را در ارتباط با دیگری و سپس در ارتباط با کـل
بسنجي .به این مرحله ،کيبنيی مقوری ففته مـي شـود .کيبنـيی بـه تنرـیم تقلیلـي و
منطيي دادهها کمک مي کني و زمینه را برای کيفذاری فزینشي و استخراج ميوله هسـته
1. properties
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فراهم ميسازد .بعي از اتمام خـط داسـتان ،ميولـهای بـا عنـوان «ميولـه مقـوری یـا هسـته»
استخراج ميشود .در این مرحله ،پژوهشـگر شـرایطي را کـه بـر ایـن پيیـيه مرکـزی تـأثیر
ميفذارد ،راهبردهای عنوان شيه در پيیيه ،بستر و شرایط متياخلي که این شـرایط را شـکل
مي دهني و پیاميهای انجام این راهبردها را در قالـ

یـک مـيل نرـری سـه بعـيی ترسـیم

ميکني .این مرحله را کيفذاری فزینشي مينامني .در این مرحلـه ،پژوهشـگر مـيلي نرـری
ميسازد که روابط متيابل بین ميولههای مقوری را نشان ميدهي» (مقميپور8997 ،بـه نيـل
از کراســول 8998 ،8چارمــاز 2771 ،2کــوربین 9و اشــتراوس .)2778 ،1در بخــش کمّــي،
پژوهشگر با تهیه ماتریس دادهها ،تجزیهوتقلیل کمّي دادهها را انجام ميدهي.
درمرحله هفتم یعني تجزیهوتقلیل ،پژوهشگر ميتواني از فروه بقث متمرکـز بـرای
به بقث فذاشتن و تنيی یافتهها استفاده کني تا معنای عمیقتری برای آنها بیابي و ربـط
معناشناختي یافته ها را با هم پیيا کني .این کـار را مـيتـوان بـه راحتـي از طریـق ارائـه
تکتک یافتهها و بقث فروهي شرکتکننيفان صورت بخشیي.
در مرحله هشتم یعني نتیجهفیری ،مطابق مرحله پیشین ،بـا اسـتفاده از فـروه بقـث
متمرکز تکتک پرسشهای پژوهش و پاسخهای بهدسـت آمـيه طـر و در مـورد آنهـا
بقث ميشود و نتایج معتبرتر از نتایج مقتمل ،متمایز ميفردد و پرسشهای پاسـخ داده
شيه از پرسشهای باقي مانيه یا تولیي شيه باز شناخته ميشوني.
در مرحله آخر یعني مرحله ارائه پیشنهادها ،پژوهشگر ميتوانـي دو دسـته پیشـنهاد ارائـه
دهي یکي برای مياخله در واقعیت و یکي برای انجام پژوهشهای بیشتر .ایـن مهـم نیـز بـا
رجوع به آرای شرکتکننيفان در فروه بقث متمرکز بهتر از آنچـه از سـوی پژوهشـگر یـا
پژوهشگران ارائه ميشود ،ميتواني تولیي فردد .علت این امر به تجربه زیسته و دانـش بـومي
شرکتکننيفان در خصوص عملي بودن مياخلههای پیشنهادی مربوط ميشود.
1. Creswell
2. Charmaz
3. Corbin
4. Strauss
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روشهاي جايگزين

برای ارائه پیشنهادهای مناس

و منطيي بـهعنـوان راههـا و روشهـای جـایگزین بـرای

پژوهشهای افکارسنجي ،الزم است اهياف پژوهش پیمایشـي را یـک بـار دیگـر یـادآوری
کنیم و ببینیم با از دست دادن هر یک از اهـياف روشـي پـژوهشهـای پیمایشـي ،بـا کـيام
روشهای جایگزین ميتوانني مطر باشني.
جدول  .4اهداف و ویژگیهای روشهای مورد مقایسه ،تفاوتها و تشابهات
اهداف و

اهداف و

اهداف و

اهداف و

اهداف و

ويژگیها

ويژگیها

سنجش نگدشها

تنوع نگدشها

ويژگیها
زمینههای تولید
نگدش

ويژگیها

ويژگیها
تنوع زمینههای
نگدشها

جامعه آماری بزرگ

جامعه آماری
هوچ

جامعه آماری بزرگ

نمونهگیدی

انتخاب دری اعضا

تیپهای نمایی

سدع جمعآ ری
اتالعار
هزینه به نس
اندک
پدسشنامه

صد زمان رابل
توجه

پیوند نگدشها
جامعه آماری
هوچ
انتخاب دری
اتالعرسانها

سدع جمعآ ری
اتالعار
هزینه به نس
اندک
مصاح ه گد هی

مشاهد مشارهتی

پدسشنامه

تعمیم نتایج

تعمیم نس ی نتایج

تعمیمناپذیدی نتایج

تعمیم نتایج

پیمایش

گد بحث متمدهز

پژ هش چند
موردی

مددمنگاری

هزینه به نس

زیاد

سدع بسیار هم
هزینه رابل توجه

جامعه آماری بزرگ
نمونهگیدی از اسناد
سدع به نس
خوب
هزینه نه چندان
زیاد
پدسشنامه معکوس
تعمیم نتایج بسته
به نوع اسناد
تحلیل محتوا

جيول  3برای پیشنهاد راههـای جـایگزین پیمـایش و افکارسـنجي ،چهـار روش دیگـر
پیشنهاد ميکني .الف) مردمنگاری ،ر) فروه بقث متمرکز ،ج) پـژوهش چنـي مـوردی و د)
تقلیل مقتوا .مطالعات بر روی نگـرشهـا در ایـران عمـيتاً بـهصـورت پیمایشـي صـورت
ميفیرني این در حالي است که در صورت وجود یا امکان کنارفذاشتن برخـي مالحرـات،
ميتوان برخي تکنیکهای دیگر را جایگزین کرد.
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در پژوهشهای مردمنگاری این امکان وجود دارد که درک عمیقتری از نگرشهـای
انسانها و خرده فرهنگها بهدست آیي .نزدیک شين به نگرشهای مردم در مردمنگاری
با این هيف صورت ميفیرد که به این پرسش پاسخ دهـیم :مـردم فکـر مـيکننـي چـه
مــيکننــي؟ (اســپردلي و مــککــوردی ،ترجمــه مقمــيی .)8993 ،درواقــع آنچــه در
پژوهشهای پیمایشي بهدست ميآیي نگرشهاست ،اما آنچـه در پـژوهش مـردمنگـاری
تولیي مي شود این است که پژوهشگر را به کس

دانش در خصوص پیوني معناشـناختي

نگرشها یا منرومـه دانشـي و خـردهفرهنـگهـا نایـل مـيکنـي .در جـيول  3ميایسـه
پژوهشهای پیمایشي و مردمنگاری در قال

یک جيول آورده شيه است.

جدول  .5شباهتها و تفاوتهای موجود بین روشهای کیفی ـ مردمنگاری و کمی ـ پیمایش
کمی ـ پيمايش
نمونه نمایا :م تنی بد ی نظدیه محد د محوری
مد ر ادبیار نظدی پژ هشی در ابتدای مطالعه
گددآ ری داد ها از تدی ابزارهای م تنی باد متغیدهاای
دریقا تعدیف تد
هنتدل عینی سوگیدی ،تکدارپذیدی ،اعت ار ر ایی
ماهیتاً ریاسی
ازمون نظدیه
بسط استنتاج بداساس خد جی داد ها
تفافی م تنی بد تفسید داد های عددی
اعت ار پایایی تناخته تد
ابزارهای سنجش استاندارد
مداخله؛ فقدان درگیدی مشارهتی
پای ند به ر ش علمای فاد صافد فاد جاایگزین
بدای پذیدش ،رد ،تأیید یا عدم تأیید فدضیهها
داد های عددی
محیط آزمایشگاهی هنتدل تد
استفاد از ابزارهای گوناگون

کيفی ـ مردمنگاري
نمونه هوچ  :نه نمایا ،بلکه نظدی اندیشهنگارانه
مد ر ادبیار نظدی پژ هشی در پایان مطالعه
تأهید بد سازماندهی ،هماهنگی تدهیب میازان زیاادی
از داد ها
تالش ذهنی بدای تولیاد داد هاای تخصای ،باار ارزتای
سیاسی
ماهیتاً استقدایی استفهامی
تولید توسعه ی نظدیه
بسط ارزشها رضا ر های م تنی بد فدایند داد
تجدبه های پیچیاد غنای؛ عمادتا خاالی از داد هاای
عددی
اعت ار پایایی ناتناخته؛ اعتمادپذیدی
ابزارهای سنجش غیداستاندارد
درگیدی مشارهتی
ر ش علمی گام به گام را دن ال نمیهند؛ در جساتجوی
معنا یا ذار اس .
داد هااای ر ایتاای ،اسااتفاد از هلمااههااا باادای توصایف
پیچیدگی
اجدا در میدان ت یعی
اصوالً از مشاهد مصاح ه استفاد میتود.
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ادامه جدول 5
کمی ـ پيمايش
م تنی بد ارعی ها ،علل جابهجاییهای ر ابط
هوتا مدر
جدایی بخشهای مطالعه ،تقلیلگدا
توصیفهای م تنی بد داد های عددی
موضوعها
اجدا با استفاد از سنجهها ،فنون فدمولهاای تاناخته
تد
رفتار انسان را همیشه میتوان در رالاب اعاداد توصایف
هدد
جود ی ارعی باث ار
معطو به تأیید
معت دسازی تمها ر ابط
فد ی ارعی عینی
تحلیل ارعی اجتماعی از تدی

با زبان متغیدها

استفاد از ر شهای آماری بدای تحلیل داد ها
استفاد از ر یههای استن اط آماری بدای تعمیم یافتههاا
از ی نمونه به جمعی تعدیف تد
مطالعه جمعی ها یا نمونه هایی هه نمایاای جمعیا هاا
هستند.

کيفی ـ مردمنگاري
م تنی بد تفهم ،معانی ذارهای تجدبه انسانی
بلندمدر
همگدایی اجزای مطالعه ،تالش بدای تفهم هل
توصیفهای ر ایتی غنی
مشاره هنند ها پژ هشگدان
سنجهها فنون آماری اهمی ندارند؛ اساتفاد از فناون
خاص پژ هش هیفی
رفتار انسان را همیشه نمیتوان در رالب اعاداد توصایف

هدد.
جود ی ارعی پویا
معطو به هشف
هشف تمها ر ابط
فد ارعی بدساخته تد از سوی مشاره هنند ها
مشاهد های هلگدایانه از بساتد تاامی هاه در در ن آن
هنش اجتماعی را میدهد.
استفاد از استقدای تحلیلای اساتفهامی بادای تحلیال
داد ها
تعمیم یافتههای موردی از تدی جستجوی ت اه ها
تفا رها
مطالعه موردها

( تایلور 8و ترومبول 2777 ،2به نيل از مقميپور)8989 ،
راه جایگزین دیگر فروه بقث متمرکـز اسـت کـه در بقـث روشهـای مکمـل بـه
تفصیل تشری شي .تفاوتها و تشابهات پیمایش و فروه بقث متمرکـز بـه اختصـار در
جيول مربوط آميه است .عميهترین تفـاوتهـای فـروه بقـث متمرکـز و پیمـایش در
اینجاست که اولي عميتاً بهعنوان یک ابزار و دومي بهعنوان یک روش بـهکـار مـيرود.
پیشنهاد فروه بقث متمرکز بهعنوان یک تکنیک به ایـن دلیـل اسـت کـه پـژوهشهـای
1. Taylor
2. Trumbull
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عملي مشارکتي کامالً وابسته به فروه بقث متمرکز است .تفاوت آینيه در این است کـه
در پژوهش عملي -مشارکتي پژوهشگر بهدنبال اعمال تغییر به وجه مشارکتي در جامعـه
است ،در صورتي که فروه بقث متمرکز ،بهعنوان یک ابزار یـا تکنیـک بـر جمـعآوری
اطالعات عمیقتر از پرسشنامه یا مصاحبه فروهي تأکیي دارد.
در شیوه اول ،بقث فروهي متمرکز ميتواني برای انجام دادن پژوهشهای اکتشـافي
پیش از پژوهش کمي ،ازجمله پیمایش استفاده شود .این شیوه ،بویژه بـرای موضـوعات
جيیي و نامشخ

 ،مناس

است .در چنین حالتي ،هيف فروه متمرکز ،شناسایي مسائل

برجسته و مهم ،بررسي روشها یا تعریف مفاهیم و اصطالحات برای اسـتفاده در ابـزار
پیمایش است .به طور نمونه ،در مطالعهای برای ارزشیابي کلینیـکهـای تنرـیم خـانواده
ماری استوپز در پاکسـتان (هنینـک ،ترجمـه فیضـي و طـاهران )8992 ،بقـث فروهـي
متمرکز ،نشان داد که مردم مقلي از نام «ماری استوپز» استفاده نمـيکننـي در عـوض از
نامهای مقلي مثل «کلینیک خانواده کوچک»« ،کلینیک در آبي» و «کلینیک خـارجيهـا»
استفاده ميکنني .این نامها بهمنرور روشنتر کردن پرسشها برای پاسـخگویان ،در ابـزار
پیمایش فنجانيه شيني.

بقث فروهي متمرکز ،زماني که موضـوع پـژوهش پیچیـيه اسـت ،قبـل از طراحـي
پرسشهایي که نیاز به شناخت اولیهای از مفاهیم اساسي دارني و پیش از پیمـایش اجـرا
ميشود .بقث فروهي متمرکز ،همچنین ميتواني زیر فروههای مختلف و ویژفـيهـای
آنها را در جمعیت مورد مطالعه شناسایي کني .این اطالعات ميتواني برای انـيازهفیـری
میزان این عناصر جمعیتي ،در ابزار پیمایش فنجانيه شود (ریچـي 8و لـوئیس.)2773 ،2
در شیوه دوم ،بقث فروهي متمرکز ،برای شناخت بیشتر با زمینـه و شـرایط یافتـههـای
کمي ،بعي از پژوهش کمي بهکار ميرود .ظرفیتهـای تبیینـي پـژوهش فـروه متمرکـز،
کمتر استفاده شيه است .در موارد متعيد ،نتایج پیمـایش ،رابطـه قـوی میـان متغیرهـا را
1. Ritchie
2. Lewis
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نشان ميدهي اما دادههـای پیمـایش ،نمـيتواننـي سـازوکارهای موجـي ایـن روابـط را
شناسایي کنني (فرین 8و توروفود .)2771 ،2در این موارد ،بقث فروه متمرکز ميتوانـي
از تأثیرات پراهمیت ،حليههای ارتباط و اطالعـات زمینـهای الزم بـرای درک عمیـقتـر
نتایج کمي ،پرده بردارد .موقعیت دیگری که در آن ،فروه متمرکز پس از پیمایش بهکـار
ميرود ،زماني است که درباره زیر فروه مشخصي از جمعیـت مـورد مطالعـه ،پـژوهش
ميشود که برای تقلیل آماری ،از نرر تعياد ،ناکافي هستني اما ممکن است دیيفاههـای
مهمي درباره موضوعات پژوهش داشته باشني (ریچي و لوئیس .)2773 ،آنها تواليهـای
بیشتری را پیشنهاد ميکنني که در آن ،رویکردهای کیفي ،راهي بـرای پیگیـری پیمـایش
است اما پس از آن ،یافتههای کیفي بهطور مستيیم در تقلیل دادههـای پیمـایش بـهکـار
ميرود .این وضعیت ممکن است در حالتي اتفاق بیفتي که نتایج بقـث فـروه متمرکـز،
حليه اتصال یا رابطهای را بین موضوعات پیيا کني که ممکـن اسـت پژوهشـگران از آن
غفلت کرده باشني .سپس ،افر در دادههای پیمایش ،متغیرهایي برای موضـوعات مـرتبط
به هم وجود داشته باشي ،پژوهشگران ميتوانني دادهها را دوباره تقلیل کننـي تـا روابـط
کشف شيه در بقث فروهي متمرکز ،ميلسازی شـود .ایـن شـیوه ،عمـق بیشـتری بـه
تقلیل دادههای کمي ميدهي و یافتههای کیفي را در تقلیل دادههای کمي ادغام ميکني.
در شیوه سوم ،فروه متمرکز و روشهای کمي ،موازی با یکيیگر ،برای پژوهش دربـاره
پرسشهای متفاوت پژوهش با مطالعه دیيفاههای مختلـف دربـاره موضـوعي یکسـان،
بهکار مي روني .در این حالت ،بسته به هيف پژوهش ،ممکن است در هـر دو روش ،از
شرکتکننيفان یکسان یا متفاوتي استفاده شود .منطق ترکی

این رویکردها ،رسیين بـه

شناخت جامعتری از موضـوع پـژوهش اسـت کـه هـی یـک از دو روش ،بـه تنهـایي
نميتوانني آن را بهدست آورني .وقتي هر دو روش ،برای مطالعه موضوعي واحي بـهکـار
مي روني ،روشهای کمي ،شاخصي از شیوع یا انيازه مسئله را در اختیار قرار مـيدهـي
1. Green
2. Thorogood

روشهاي مکمل و جایگزین در مطالعات پيمایشي و افکارسنجي 099 

در حاليکه روشهای کیفي ،ماهیت همان مسئله را بررسي مـيکنـي .روشهـای کیفـي،
قادرني جنبههایي از موضوع پژوهش را بررسي کنني که بسیار پیچیيهتر یا حساستـر از
آن هستني که بشود با ابزاری پیمایشي ،بهطور کامل درباره آنهـا پـژوهش کـرد .در ایـن
حالت ،یافتههای بقث فروهي متمرکز ،بایي بهدقت ،با یافتههای کمّـي ادغـام شـوني تـا
مثالهای کیفي از یافتههای کمي فـراهم آینـي و یافتـههـای متنـاقض و سـردرفمکننـيه
پیمایش ،روشن شوني یا تبیینهایي برای روابط کشـف شـيه در نتـایج پیمـایش ،ارائـه
فردد .در شیوهای دیگر ،بقث فروهي متمرکز ،ميتواني برای کمک به بخش مجزایي از
مسئله پژوهشي بهکار رود» (هنینک ،ترجمه فیضي و طاهران.)37-39 :8992 ،
در روش جایگزین سوم ،مي توان از روش پژوهش موردی و بـویژه پـژوهش چنـي
موردی برای جمعآوری تنوعات و زمینهها و سـازوکارهای تولیـي و تقـوالت نگرشـي
بهره فرفت .پژوهش موردی در اصل پاسخگویي به پرسشهایي در خصوص چرایـي و
چگونگي وقوع حوادر خاص است .حال ميتوان پرسیي یک نگـرش خـاص در یـک
جامعه یا چني نگرش متفاوت در چني خرده فرهنگ از یک جامعه چرا و چگونه یا طـي
چه سازوکارهایي ساخته و تولیي شيهاني.
«رویکرد مطالعه موردی یکي از متياولتـرین راهبردهـای تقيیـق کیفـي مقسـور
ميشود .این رویکرد یک روش یا شیوه نیست ،بلکه نوعي راهبرد پژوهشي است .درون
این راهبرد روشها و شیوههای متعيدی مورد استفاده قرار مـيفیرنـي .ممکـن اسـت ایـن
روشها کمّي ،کیفي یا ترکیبي از هر دو روش باشني .مطالعه موردی افرچه اغل

بر فنـون و

شیوههای کیفي استوار است ،ولي نميتواني صـرفاً از طریـق فنـون پـژوهش کیفـي تعریـف
شود ،بلکه بایستي در قال

جهتفیری نرری آن تعریف فـردد .در ایـن راهبـرد ،تأکیـي بـر

جيایي بستر از موضوع پژوهشي نیست ،بلکه تأکیـي بـر دیـين موضـوع در بسـتر پـژوهش
است .بیشتر تقيیيات موردی به علت فرصت بررسـي بـاز ،قـادر بـه اسـتخراج روشهـای
استيرایي پژوهش ميشوني که هيف آن نرریـهسـازی و ایجـاد فرضـیه و نـه صـرفاً آزمـون
آنهاست (دانایيفرد و همکاران .)82 :8989 ،مطالعه موردی نوعي پژوهش تجربي اسـت کـه

  091پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوششم /شماره ( 2پياپي  / )89تابستان 0989

پيیيههای زمان حال را در بستر زنيفي واقعيشان بررسي ميکني ،بویژه زماني کـه مرزهـای
بین پيیيه و بستر آن بهطور روشن و دقیق مشخ

نیستني و از منابع متعـيدی از شـواهي

استفاده ميشود (یین ،ترجمه پارسائیان و اعرابي.) 21 :8978 ،
یین در کتارها و مياالت بسیاری تالش کرده است تا تعریـف دقیـق و مشخصـي از ایـن
راهبرد داشته باشي .به نرر وی این تعریف نهتنها به ما کمک ميکني که موردپژوهي را بشناسیم،
بلکه آن را از سایر روشهای تقيیق متمایز ميسازد .بـرای مثـال روش تـاریخي بـا وضـعیت
پیچیيه بین پيیيه و بستر آن سروکار دارد و معموالً به رویيادهای غیرمعاصر ميپردازد یا اینکـه
پیمایش ميتواني در پي بررسي پيیيه و بستر آن برآیي ،اما توانایي آن در کنيوکاو بستر و زمینـه
پيیيهها فوقالعاده مقيود است (یین ،ترجمه پارسائیان و اعرابي)37 :8978 ،
یین دو نوع راهبرد موردپژوهي را از هم متمایز ميسازد .افر مطالعـه شـامل یـک مـورد
باشي ،موردپژوهي یگانه و افر مطالعـه شـامل چنـي مـورد (بـیش از یـک مـورد) باشـي ،بـا
موردپژوهي چنيفانه سروکار داریم .او همچنین هرکيام از این دو نوع را به دو طر جزئـي
تيسیم ميکني .این تيسیمبنيی بر این فرض استوار است که مـوردپژوهي یگانـه و چنيفانـه
منعکسکننيه مالحرات متفاوتي در طر پژوهش است و اینکه ممکن است در این دو نـوع
طر  ،واحي تقلیل یکي یا چني تا باشي .بيین ترتی

برای راهبـرد مـوردپژوهي چهـار نـوع

طر وجود دارد )8 .طر های تک موردی کلـي )2 ،طـر هـای تـک مـوردی مبسـوط)9 ،
طر های چني موردی کلي و  )1طر های چني موردی مبسوط (ص .)32
پیشنهاد چهارم یا آخر بهعنوان جایگزین پیمایش ،تقلیـل مقتواسـت .تقلیـل مقتـوا را
هولستي مطالعه منرم ،عیني و کمّي مقتوای آشـکار ارتباطـات (ترجمـه سـاالرزاده امیـری،
 )8993تعریف کرده است .از روش تقلیل مقتوا ميتوان برای تقلیل نگرشهـا یـا بازتـار
نگرشها در رسانههای مکتور و غیرمکتور استفاده کرد .چالشانگیزترین بخش اسـتفاده از
تقلیل مقتوا برای تقلیل نگرشها ،بود یا نبود اسنادی است که بـه درسـتي مـنعکسکننـيه
نگرشهای مردم باشي .در هر صورت ميتوان بـرای فهـم و تقلیـل نگـرشهـای فروهـي
خاص به سهولت از این روش استفاده کرد .برای مثال افر قرار باشي نگرشهـای خـانوادفيِ
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ففتماني خاص را بررسي کنیم یا حتي آهنگ تقـوالت آن را دریـابیم کـافي اسـت مطالـ
مرتبط با خانواده را در روزنامه متعلق به آن ففتمان خاص ،مورد تقلیل قرار دهیم.
بحث و نتيجهگيري

پرسش اساسي در این نوشته این است که آیا راههایي علمي و عملـي بـرای ارتيـای
روش پیمایشي و افکارسنجي به وجهي که امتیازاتش حفـظ شـود و ایـراداتش برطـرف
فردد ،وجود دارد؟ به بیان دیگر ،آیا مـيتـوان روشهـایي مکمـل یـا جـایگزین بـرای
روشهای پیمایشي و افکارسنجي تصور کرد؟
برای پاسخ دادن به پرسش اساسي مياله ابتيا به مبـاني روششـناختي تمـایز روشهـای
کمّي و کیفي پرداختیم و به این نکته اشاره نمودیم که عمـيه انتيادهـایي کـه بـر روشهـای
پیمایشي وارد است ،از ناحیه طرفياران پـژوهشهـای کیفـي صـورت مـيفیـرد .در ادامـه،
چگونگي ترکی

روشهای کمّي و کیفي بهعنوان شیوهای مصلقتجویانه توضی داده شـي

و شیوهای از بین روشهای مختلف ترکی

روشهای کمّي و کیفي انتخـار فردیـي کـه در

آن اساس پژوهشهای پیمایشي حفظ ميشود و در همان حال ،در هر مرحلـه ،از ابزارهـا و
اصول روشهای کیفي و بویژه پژوهش عملي مشارکتي و ابزار آن یعني فروه بقث متمرکـز
بهره ميفیرد .این روش پیشنهادی بهعنوان روش مکمل در متن مياله تشری شي.
در ادامه بهعنوان راههای جایگزین ،ضمن اشاره به این نکته اساسي که هـی روشـي
به تمامي قادر به جانشیني و جایگزیني پژوهشهـای پیمایشـي نیسـت بـه روشهـایي
اشاره شي که با حذف برخي مالحرات یا اهياف روشهای پیمایشـي مـيتـوان از آنهـا
استفاده کرد .این روشهای جایگزین عبارتاني از :فروه بقث متمرکـز ،پـژوهش چنـي
موردی ،مردمنگاری و تقلیل مقتوا.
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