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  مقدمۀ مترجم
  

آیـد.   هـاي تحصـیالت تکمیلـی بـه حسـاب مـی       اجراي پژوهش به عنوان یکی از ملزومات دوره
صـورت    هاي دولتی و خصوصی به افزون بر آن، امروزه بسیاري از مؤسسات پژوهشی و سازمان

هـایی در زمینـۀ درسـتی نتـایج      اي در حال اجراي پـژوهش هسـتند. بـا وجـود ایـن، تردیـد       حرفه
پژوهش پابرجاست که ریشه در حاصل شدن نتایج غیر قابل بـاور یـا تردیـد در صـحت اجـراي      

نامـه بـا    خصوص آنکه در بسیاري از مواقع، پژوهش بـه تکمیـل پرسـش    درست پژوهش دارد. به
کی است کـه در زمینـۀ چگـونگی و کیفیـت کـار آنـان اطالعـات        کمک پرسشگرانِ همکار مت

ها، همانند کشور ما، که عموماً در زمینـۀ   زیادي در دسترس نیست. این موضوع در برخی کشور
کنـد. لـذا    تري پیدا می شود، وضعیت پیچیده نامه تعهد زیادي مشاهده نمی اجرا و تکمیل پرسش

هـاي   کنـد: آیـا داده   را بـه خـود جلـب مـی    پرسش مهمی ذهـن پژوهشـگران کنجکـاو و فکـور     
گیــري را رعایــت  شــده کیفیــت الزم را دارنــد و معیارهــاي قابــل قبــول بــراي نتیجــه گــردآوري

اند؟ در صورتی که ابزاري با کیفیت مناسب طراحی شده باشد، با صرف زمان مناسـب بـه    کرده
کمیـل شـده باشـد،    پاسخگویان اصلیِ از پیش تعیین شـده رسـیده باشـد و بـا دقـت و حوصـله ت      

ها اطمینان داشت، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه در مـورد        توان در مورد نتایج حاصل از داده می
  هریک از موارد فوق تردیدهاي جدي وجود دارد.

هاي اصلی متـرجم ایـن کتـاب چـالش پیرامـون کیفیـت مناسـب اجـراي          یکی از دغدغه
متعـدد داخلـی و چنـد پـژوهش      هـاي  پژوهش بوده است. این دغدغه در خالل اجراي پـژوهش 

تیم پـژوهش    ها حول این موضوع بود که تا چه اندازه المللی حاصل شده است. بیشتر بررسی بین
انـد. اقـداماتی    درستی کار خود را انجـام داده  که وظیفۀ تولید یا گردآوري اطالعات را دارند، به

هـا بـود، تـا اینکـه بـا ایـن        ادهکه در این زمینه تدبیر شد، بیشتر حول تضمین کیفیت گردآوري د
خوبی و با جامعیت کافی بیشتر مباحث را پوشش داده اسـت.   رو و متوجه شدم که به کتاب روبه

شناختم، بر آن شدم تا با ترجمۀ متن، مبحـث   از آنجا که هیچ متن مشابهی را به زبان فارسی نمی
هاي مرتبط با روش تحقیـق،   جدیدي را به زبان فارسی براي پژوهشگران و دانشجویان در حوزه

هاي ایـن کتـاب بیشـتر     گیري و آمار کاربردي بیفزایم. با وجود آنکه بافت مثال سنجش و اندازه
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هاا  دگرا ا ازجملاه علاوم ت ،یتایا       در زمینۀ علوم اجتماعی است ولی مخاطبان وسیعی از رشته
گی د. لذاا ،ا توجاه ،اه گرات ط مبالاا و ارتبااس ،اا سااگ          سیا مدگ گت و ... را در،  میشنا روان

گیا  ا مبالعاۀ اگات بتاا  را ،اه هماۀ راوهوار ان و         مبالا روش تحقیق و سانش  و اداداز   
 بنم. ا  بار راوهوی ادشام دهند توصیه می خواهند ،ه صورت ح فه دادوشوگادی به می

ها  صحیح و در عیت حال ،ا مقبولیات ،یوات     از معادل در ت جمۀ بتا  سعی شد  است
هاا ریادا دوادا تاالش      استفاد  شود. در مورد اصبالحاتی به معاادلی ،اه ز،اان فارسای ،ا ا   ن     

گ دگد به معادلی دزدگک ،ه مفهوم اصلی جاگرزگت شودا ه چند ممکت است در ماواععی اگات   
یازمناد تویایح ،اودا تویایحات بزم ،اه      ا  ،اشند. در موارد  باه معاادلی د   ها چندبلمه معادل

باارگی      صورت زگ دوگس  ورد  شد  است. ،ا وجود  دکه در ، گ دان اث  دعت زگاد  در ،ه
هاا    ها و حفظ معنا  جمله اعماال شاد  اساتا ولای خاود را در ،ا وز اشاتبا  در ،خا          معادل

ما چنادچاه اگا اد گاا    بان  داداما ،ناا، اگتا از هماۀ خوادنادگان درخواسات مای       متفاوت مبا اا دمای  
،ااه  maskabiri@yahoo.comریوانهاد  در زمیناۀ اگات بتاا  دارداادا دوا ات خاود را ،اا اگمیا          

 ها  ،عد  ف اهم گ دد. اشت اک ،رذاردد تا زمینۀ ع یۀ متت ،هت  در چاپ
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  پیشگفتار
  

ها کار شاقی اسـت.   پذیري داده ساده است؛ ولی سنجش کیفیت و مقایسه 1محاسبۀ ضریب اعتبار
هاي  شماري از پراکندگی غیر واقعی همچون سبک هاي پیمایشی با منابع بی معروف است که داده

شـده مواجـه    کـاري  دسـت هـاي   و حتی مصاحبه سؤاالتپسند، عدم درك  هاي جامعه پاسخ، پاسخ
هاي واقعی و غیـر واقعـی وجـود دارد. اگـر در      ها پراکندگی شوند. به این دالیل در همۀ داده می
اصـالحی بـه   » اند، ولـی برخـی مفیدنـد    ها اشتباه همۀ مدل«گفت:  ) که می1987باکس (قول  نقل

انـد، ولـی برخـی حـاوي اطالعـات       هـا آلـوده   همـۀ داده «توانیم مطرح کنیم که  عمل آوریم، می
  اند؟ کدام» ضعیف«یا » آلوده«هاي  با وجود این، داده». مفیدي هستند

پراکندگی غیر واقعـی بیشـتر باشـد، کیفیـت      قانون راهنماي ما این است که هرچه میزان
هـا نشـان    تر است. راهبردهاي متعددي را همراه با مثال براي سنجش کیفیـت داده  ها ضعیف داده
کند  تمرکز می 2هاي سرند دهیم تا منابع غیر واقعی پراکندگی تعیین شوند. این کتاب بر رویه می

هـاي پیمایشـی بـه معنـاي جسـتجوي       د دادهکه باید قبل از سنجش روابط واقعی انجام شود. سرن
هاي واقعی میـان پاسـخگویان در تنـاظر     شده است که با تفاوت هاي مشاهده پراکندگی در پاسخ

ــا مــی  ــرعکس نیــز معن دهــد: یعنــی جداســازي الگوهــاي پاســخی مشــابه   نیســت. ایــن گــزاره ب
کشـوري   بـین طـور خـاص در پـژوهش      یدگاه یکسانی ندارند. این موضوع بهدپاسخگویانی که 

ممکـن اسـت سـطوح متفـاوت توافـق را در      » کـامالً موافـق  «شود که پاسخی مثل  ساز می مشکل
  کشورهاي مختلف نشان دهد.

هاي ضعیف تنها به مطالعـات   انگیزة نگارش این کتاب آگاهی از این نکته است که داده
ر مطالعـات  هـاي ضـعیف د   ایم کـه داده  ضعیف و مورد تردید محدود نیستند، بلکه کشف کرده

المللـی پیشـرو    معروفی نیز وجود دارند که پایۀ تجربی تعداد زیادي از انتشارات در مجالت بـین 
هاي پیمایشی قبـل از   کند که الزم است همۀ داده دهند. این موضوع ما را متقاعد می را شکل می

هـایی   حـوزه  ها در علوم اجتماعی باشند و چه در هرگونه تحلیل واقعی سرند شوند، چه این داده
                                                                                                                                              
1.  reliability 
2.  screening 
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هـایی در زمینـۀ    هـاي زیـادي کـه توصـیه     شناسی یا پزشکی. در مقابلِ کتـاب  روان  مثل بازاریابی،
کننـد (بـراي مثـال، چگـونگی      هـاي ضـعیف مـی    چگونگی جلـوگیري از بـه وجـود آمـدن داده    

 سـؤاالت یـا چگـونگی تنظـیم     چگـونگی انتخـاب نمونـۀ مناسـب،       کننـدگان،  آموزش مصـاحبه 
هـایی کـه در فراینـد     کنـیم (یـا داده   شـده شـروع مـی    هاي گـردآوري  جش دادهخوب)، ما از سن

هـاي جعلـی، انـدکی پـس از ثبـت اولـین مجموعـۀ         گردآوري هستند؛ بـراي مثـال، در مصـاحبه   
  ها در مؤسسۀ پژوهشی). مصاحبه

هـا را نشـان خـواهیم داد کـه بـه       هاي سـرند داده  اي از روش در این کتاب طیف گسترده
هــاي ضــعیف را مشــخص خواهنــد کــرد. در  مختلــف تأثیرگــذار بــر داده طــور مشــخص منــابع

هایی از چگونگی تشخیص پراکندگی غیر واقعی را مطـرح خـواهیم کـرد     هاي خود مثال تحلیل
  شوند: که از موارد زیر ناشی می

 ؛2، و پاسخگویی وسط طیف1هاي موافق، انتهایی هاي پاسخی همانند سبک سبک ●
 ؛سؤالبه دلیل ساختار ضعیف  تسؤاالدرك نامناسب از  ●
 شود؛ هاي فرهنگی ناشی می که از تفاوت سؤاالتناهمگنی درك  ●
 کشوري؛ هاي بین در پیمایش 3معیارهاي متفاوت کار میدانی ●
 اي؛ هاي نامناسب مؤسسه معیار ●
 ؛5پاسخ) بی سؤاالت( 4هاي از دست رفته داده ●
 خستگی پاسخگویان؛ ●
 جعلی. هاي جعلی و نیمه مصاحبه ●

هـاي پیمایشـی اسـت و     تـر کـردن درك خواننـده دربـارة داده     هدف ایـن کتـاب عمیـق   
هـاي آمـاريِ پیچیـده قبـل از سـرند       هاي ما باید پژوهشگران را در مقابل به کار بردن روش یافته
شـد، اسـتفاده از   بخش نبا ها براي تحلیل واقعی رضایت ها برحذر دارند. چنانچه کیفیت داده داده
معنی است. هرچند تعیین میزان به اشـتباه افتـادن    هاي مورد عالقه بی سازي پدیده ها براي مدل آن

هاي واقعی بر اثر پراکندگی غیر واقعی اهمیت بسیار زیادي دارد، ولی ایـن موضـوع    گیري نتیجه
                                                                                                                                              
1.  extreme response style 
2.  mid-point responding 
3.  field work 
4.  missing data 

پاسـخ،   هـاي بـی   هاي گمشده، داده هاي بسیاري نظیر داده معادل» missing data«در متون فارسی براي عبارت  . 5
به دلیل عـدم توجـه   » هاي از دست رفته داده«اند. در این کتاب معادل  هاي از دست رفته و ... مطرح شده داده

  است ـ م. ها انتخاب شده  به دلیل در دسترس نبودن آن
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هسـتیم.  » آلـوده هـاي   داده«فراتر از هدف این کتاب است؛ در عوض، ما به دنبـال آشکارسـازي   
هاي جعلی را پیدا کردیم. تـأثیر ایـن    مصاحبه 1هاي جهانی براي مثال، در پیمایش معروف ارزش

پوشی باشد، به این دلیل کـه   هاي واقعی ممکن است غیر قابل چشم حل هاي جعلی بر راه مصاحبه
هـاي   دازهترنـد. اسـتفاده از انـ    هاي واقعی همگون شده نسبت به مصاحبه کاري هاي دست مصاحبه

هـاي از دسـت رفتـه بسـیار      ها همچون ضریب اعتبار یا تعداد داده سنتی براي بررسی کیفیت داده
  دارند.» کیفیت بهتري«هایی  دهند که چنین داده ها نشان می کننده است، زیرا این اندازه گمراه

مجموعـۀ   ها بـر  ها نشان داد که بسیاري از تحلیل بررسی پیشینۀ تجربی در زمینۀ کیفیت داده
هـا   هایی اتکا داشتند که به طور عمومی در دسترس نبودنـد و خصوصـیات طـرح پـژوهش آن     داده
هـاي پـایین پاسـخ یـا      هاي کوچک، نـرخ  ها بر اساس نمونه خوبی مستند نشده بودند. برخی از آن به

هـا و   فتـه اي بـراي سـنجش یا   اطالعات ناکافی عالوه،  هاي غیر معرف اجباري استوار بودند. به نمونه
مـا تحلیـل خـود را بـر اسـاس مجموعـۀ         سایر تفاسیر ممکن مطرح شده بود. برخالف این مقاالت،

 2المللی پیمـایش اجتمـاعی   هاي مشهورِ قابل دسترسی همانند پیمایش ارزش جهانی، برنامۀ بین داده
شـده در ایـن    یفهاي توص ایم. با این حال، شیوه قرار داده 3آموزان المللی سنجش دانش و برنامۀ بین
سادگی در هر مجموعۀ دادة پیمایشی و در هر مقطع از زمان به کـار بـرده شـوند.     تواند به کتاب می

انــد و  هـاي مــورد اسـتفادة مـا ایــن اسـت کـه از طریــق اینترنـت در دسـترس        مزیـت مجموعـۀ داده  
انجـام   Rو  SPSSافزارهـاي   در نـرم  هـا  آنراحتی اثبات و تکرار کرد. بیشتر  توان به محاسبات را می

ــتفاده از واحــد   شــده ــا اس ــد (ب  Greenacre and Nenadić, 2006; Nenadić and، ر.ك.: caان

Greenacre, 2007ایـم.   قرار داده 4). دستور نوشتاري همۀ محاسبات را در صفحۀ اینترنتی این کتاب
  ایم. ها را نیز در همان صفحه آورده هایی، آن داده در صورت استفاده از داده

کننـده و عرضـۀ    هـاي روشـن   شـماري بـراي جسـتجوي یـافتن مثـال      ا صرف ساعات بـی ب
اي از  المللی، خوشحالیم که بـه خواننـده مجموعـه    هاي بین هایی از این کتاب در کنفرانس بخش
هایشـان مفیـد واقـع     هاي سرند را بیاموزیم و امیدواریم براي قضاوت در مورد کیفیـت داده  شیوه

ایـم و از   ل خود را با بسـیاري از همکـاران و دوسـتان بـه بحـث گذاشـته      شود. ما رویکرد و تحلی
توان به این افراد اشـاره کـرد: مارگـارت دچمـن،      ها می کنیم. از بین آن همکاري آنان تشکر می

مایکـل گرینـاکر، پاتریـک      سـیمون گابریـل،    رالف دورا، یاسمین ال. منوار، یورگن فـردریش، 

                                                                                                                                              
1.  World Values Survey (WVS) 
2.  International Social Survey Program (ISSP) 
3.  Programme for International Student Assessment (PISA) 
4.  https://www.sage.com.uk/blassius 

https://www.sage.com.uk/blassius
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هـوارد    آنـدراس مـولیچن،    دایـن لـوکر،    سون، تور کورنلیوسـن، جسین گولنر، هیتر هاب گرونن، 
یوکو یوشیدا. از مایکـل گرینـاکر تشـکر    ، و راموس، ماریا رولینگر، توبیاس اشمیز، میریام شوته

هـاي   هایی از کتاب را خواند و با ما در مورد چندین موقعیت از انـدازه  کنم که بخش اي می ویژه
اي  هـاي منتشرنشـده   چنین از یورگن فردریش که اجازة استفاده از دادهها مباحثه کرد؛ هم کیفیت داده

کننـدگان در سـمینار    شـرکت  را داد که با یورگ بالسیوس گردآوري کرده بـود. تشـکر بعـدي از   
لن سـازي و   هـاي مقیـاس   هـایی از کتـاب در بافـت شـیوه     است که در آنجا بخش 2011 1بهارة کُ

ین، شایسته اسـت کـه از پاتریـک برینـدل و کیتـی متزلـر، از       ها ارائه شد. عالوه بر ا کیفیت داده
انتشارات سیج، به دلیل کمکشان هنگام نگارش این کتاب تشکر شود. در نهایت، از همسرانمان 

همچنـین   هاي مختلف و باربارا کوترل و بیت بالسیوس به خاطر دادن آزادي به ما در سفر به مکان
، زمانی که گپ و گفت دور میـز شـام بـه ایـن موضـوع      کنیم آمیزشان قدردانی می لبخند محبت
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