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 .1مقدمه و بیان مسئله

روش یک تحقیق ،یکی از ابعاد مهم و کلیدی یک پژوهش علمی بوده و سنجهای است
برای بررسی این امر که آیا تحقیق از ویژگیهای روش علمی استفاده کرده است یا
خیر؟ اصطالح «روش تحقیق »1به واقعیت ویژهای اشاره دارد که در خصوص دسترسی
به داده صورت میگیرد(حقیقت ،2831،ص .)261داده مورد نظر میتواندکمّی یا کیفی
باشد؛ اما مفهوم داده عموماً در مورد اطالعات حاصل از تحقیقات کمّی که به روش
پیمایش انجام میگیرند ،اطالق میشود.
در روش کمّی و به ویژه تکنیک پیمایش ،سنجش مفاهیم فرایند بسیار مهمی تلقی
میشود .این سنجش به این دلیل صورت میپذیردکه پژوهشگر بتواند با استناد بدان،
فرضیههای خود را پاسخ گوید و بتواند نوع رفتار مورد نظر را تبیین و پیشگویی نماید
(افتخاری ،2831 ،ص .)21از جمله مهمترین رویکردهایی که از کمّیگرایی برای
پژوهشهای علمی استفاده میکند ،رفتارگرایی 2است که هدف آن پیوند بین دانش
سیاسی و اقدام سیاسی است (حقیقت ،2831،ص .)241پیمایش از جمله روشهایی
است که در این رویکرد استفاده میشود.
از جمله بخشهای مهم در انجام یک پژوهش که به روش پیمایش و با استفاده از
ابزار پرسشنامه صورت میگیرد ،مبحث مفهومسازی 3یا عملیاتی نمودن مفاهیم تحقیق
و شاخصسازی برای سنجش آنهاست .این بخش را میتوان مهمترین مرحله در یک
پیمایش دانست .نخست از طریق مفهومسازی ،مفهوم انتزاعی مورد نظر پژوهشگر تعین
بیرونی یافته و دو دیگر آنکه ،عملیاتی ساختن مفهوم ،مفهوم اساسی مورد سنجش
پژوهشگر را نمایان می سازد و در انتهای پژوهش ،موفقیت یا شکست پژوهشگر را در
بررسی مفهوم مورد نظر آشکار میکند.
یکی از مشکالتی که در پژوهشهای پیمایشی بروز مییابد ،آن است که در هنگام
سنجش یک مفهوم ،با نوعی فروکاهش مفهومی 4مواجه میشوند .در این موارد،
پژوهشگر بهجای سنجش شاخصهایی که ابعاد مختلف مفهوم مورد نظر را نمایندگی
کند ،شاخصی خاص که تنها مُعرف یک بعد و جنبه از آن است را سنجیده و با تعمیم
1. Method of Resaerch
2. Behaviorism
3. Conceptualization
4. Reduction Conceptual
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آن به مفهوم اولیه ،مدعی سنجش آن مفهوم میشود .به بیان الزارسفلد ،1در اینگونه
پژوهشها معرفهایی که برای سنجش انتخاب میگردند ،تنها یک الیه از مفهوم اصلی
را پوشش میدهند و یا اینکه تنها یک یا دو مُعرف از یک مفهوم و یا ابعاد تشکیل
دهنده آن ،مورد سنجش قرار میگیرند (برایمن ،2831،2ص.)41
این فروکاهش مفهومی سبب میشود که نتایج حاصل در مورد یک شاخص از یک
مفهوم ،بهعنوان نتایج آن مفهوم معرفی شود و در نتیجهگیری و پیشنهادها نیز ،آنچه از
یک شاخص حاصل شده است ،بهتمامی آن پیمایش تعمیم داده شود .این امر یکی از
عللی است که پیمایشهای علوم اجتماعی را از حصول به نتیجه نهایی و مطلوب ،باز
میدارد؛ زیرا در بیان موضوع ،یک مفهوم خاص مطمح نظر قرار میگیرد؛ اما در هنگام
سنجش ،به دلیل آنچه عدم شمولیت شاخصها (میرزایی ،2833،ص )213نامیده
میشود ،یک شاخص منفرد سنجیده شده و در نتیجه صرفاً یک بُعد ،یا معرف و یا
شاخص خاص از آن مفهوم مورد سنجش قرار میگیرد.
رسیدن به تصویری از نحوه عملیاتی کردن یکی از مفاهیم مهم در علوم اجتماعی و
آگاه شدن از جنبههای مثبت و منفی موجود از این فرایند در پیمایشهای صورت
گرفته در ایران ،از یکسو و از سوی دیگر اهمیت فراوانی که مشارکت سیاسی 3در
سیاستگذاریها داراست و به همین جهت نیز مورد توجه پژوهشگران است ،از
ضرورتهای انجام تحقیق پیشرو است .بر همین اساس ،هدف اصلی این تحقیق،
بررسی تقلیلگرایی مفهومی در سنجش مفهوم مشارکت سیاسی در پیمایشهای صورت
گرفته در ایران است .بهتبع این هدف ،سؤال اصلی تحقیق نیز عبارت است از:
مفهومسازی مشارکت سیاسی در پیمایشهای صورت گرفته در ایران چه وضعیتی
دارد؟ ازآنجاکه این تحقیق از نوع اکتشافی است ،طرح فرضیه نیز موضوعیت ندارد و
بیشتر به دنبال ارائه تصویری از پیمایشهای صورت گرفته در مورد مشارکت سیاسی
در ایران است.

1. Lazarsfeld
2. Bryman
3. Political Participation
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 .2مبانی نظری

در خصوص روش تحلیل آماری و پیمایش ،توجه به برخی مفاهیم ،بسیار ضروری
است .عدم توجه به این مفاهیم ،پژوهشگر را با دشوارییهایی مواجه میکند که چه بسا
پیامدهای منفی آن قابل تعمیم به عرصههای گستردهتر پژوهش در علوم سیاسی و
اجتماعی باشد .در راستای این ضرورت ،بررسی مفاهیم ضروری برای اجتناب از
تقلیلگرایی مفهومی در این بخش از مقاله دنبال میشود.
 .1-2مفهومسازی

پژوهشگرانی که به بحث در باب روش تحقیق پرداختهاند ،بخش مهمی را به مفاهیم و
نحوه تعریف و سنجش آن اختصاص دادهاند .آنها در آغاز ،به تقسیمبندی انواع تعریف
روی آوردهاند که در یک نگاه کلی ،میتوان چهار نوع از تعاریف مورد اشاره آنان را به
شرح ذیل ،شناسایی کرد:
الف .تعریف مفهومی :1هرگاه در تعریف یک مفهوم یا سازه ،از سایر مفاهیم و
سازهها استفاد ه شود ،آن را تعریف مفهومی (وصفی) میگویند (ساده ،2811،ص.)262
تعاریف مفهومی ،عبارات یا کالمی هستند که واژه یا اصطالحات گنگ و وسیع را
تشریح میکنند (ساروخانی ،2831،ص .)11در حقیقت تعریف مفهومی ،همان
شرحهایی هستند که معموالً در فرهنگ واژهها آورده میشوند ( )lary, 2002, p.15و

به تعریف یک واژه توسط واژههای دیگر اشاره دارند.
ب .تعریف اسمی :2این تعریف ،معنا و اجزای اصطالح را بهمنظور کندوکاوی
فلسفی مشخص میکند(بیکر ،2836،3ص  .)281در حقیقت تعریف اسمی چیزی درباره
واقعیت بیان نمیکند و مزیت آن ،این است که برای مشخصتر شدن معانی واژهها مفید
است؛ سوءتفاهمهای احتمالی را برطرف میکند و دامنه مفهوم مورد نظر را محدود
میسازد (دواس ،2812،4ص .)13بیشتر تعاریف اسمی حاصل یک اتفاق نظر ،یا توافق
درباره چگونگی استفاده از یک اصطالح خاص هستند(ببی ،2832،5ص.)114
1. Conceptual Definition
2. Nominal Definition
3. Beker
4. De Vaus
5. Babbie
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ج .تعریف واقعی :1اینگونه تعریف که در کتابهای مختلف به آن اشاره میشود،
هدفش تعیین «ماهیت اساسی یا غایی» پدیدههاست (بیکر ،2836،ص )281و با سؤاالتی
شبیه «یعنی چه؟» یا «چیست؟» میباشد؛ (مانند تربیت یعنی چه و دموکراسی چیست؟)
(خاکی ،2834،ص.)13
د.تعریف عملیاتی :2این تعریف ،راههای سنجش مفهوم را مشخص
میسازد(بیکر ،2836،ص .)282تعریف عملیاتی ،یک مفهوم و به بیان دقیقتر ،یک متغیر
را بهصورت اعمال و اموری که در مطالعه بهعنوان معرف و معادل آن مشخص
میشوند ،تعریف میکند و این امکان را فراهم میآورد که مورد اندازهگیری
)2002, p.15

قرارگیرند .

(Lary,خصایص یا پیشامدهای تجربی را که از طریق مفاهیم معرفی

میشوند ،اغلب نمیتوان بهطور مستقیم مشاهده کرد؛ مثالً مفاهیم قدرت و هوش و...؛
بهطورکلی ،همه ویژگیهای غیر رفتاری (مانند ادراکات ،ارزشها و نگرشها) ،اموری
مشاهده ناپذیرند .در اینگونه موارد ،وجود تجربی یک مفهوم ،باید استنباط شود.
اینگونه استنباطها از طریق تعاریف عملی که مفاهیم را با پیشامدهای تجربی انطباق
میبخشند ،انجام میشود (هومن ،2818،ص .)13تعریف عملیاتی ،فعالیتهای
پژوهشگر را در اندازهگیری یک متغیر ،مشخص میکند و مجموعهای از روشهاست
که فعالیتهای الزم برای تشخیص وجود یا درجهای از وجود یک پدیده توصیف شده
و یا مفهوم را توصیف میکند (فرانکفورد و نچمیاس ،2811،3ص .)41به بیان دیگر،
تعاریف عملیاتی بهدقت نحوه سنجش یک مفهوم اشاره دارند (ببی ،2832،ص )114و
معیارهایی را که پژوهشگر برای اندازهگیری بهکار خواهد برد را نشان میدهد (سید
امامی ،2836،ص.)261
در میان این چهار تعریف ،تعریف مفهومی و عملیاتی دو بخش مهم در انجام یک
پیمایش هستند؛ بنابراین ،در یک تحقیق ابتدا با تعریف مفهومی و سپس با تعریف
عملیاتی یا همان مفهومسازی برای سنجش مواجه هستیم .پژوهشگران حیطه
روششناسی ،در باب فرایند مفهومسازی ،نظرات و پیشنهادهایی داشتهاند که به برخی
از آنها بهطور مختصر خواهیم پرداخت:
1. Real Definition
2. Operational Definition
3. Frankfort and Nachmias
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الف .دواس ،روند حرکت از تعریف مفهومی به تعریف عملیاتی را «پایین آمدن از
نردبان انتزاع» مینامد و معتقد است که مفاهیم برای آنکه قابل استفاده باشند ،باید دارای
معرفهای تجربی باشند (دواس ،2812،ص  .)11وی سه مرحله را در فرایند
عملیاتیسازی مشخص میسازد:
 تهیه مجموعهای از تعاریف مفهوم موردنظر؛ انتخاب تعریف موردنظر پژوهشگر؛ تشریح ابعاد مفهوم انتخاب شده و رسیدن به نقطهای که بتوان گویههایپرسشنامه را تدوین نمود (همان ،ص.)13-16
نکته نهایی مورد اشاره دواس ،این امر است که در عملیاتیسازی یک مفهوم باید
اطمینان حاصل نمود که همه ابعاد آن مورد سنجش قرار گیرند و مهمتر اینکه باید
مشخص کرد که در یک مفهوم پیچیده که تعریف مفهومی چندوجهی دارد ،آیا به دنبال
سنجش همه ابعاد آن هستیم یا شاخص خاصی را مد نظر داریم؟ (همان ،ص.)61

ب .کیوی و کامپنهود 1مفهومسازی را فرایندی برای فهمیدن امر واقعی معرفی می-

کنند .آنها دو گام را برای مفهومسازی ،برمیشمارند:
 تعیین ابعاد تشکیل دهنده آن مفهوم که امر واقعی را منعکس میکند؛ تعیین شاخصهایی که بتوان به کمک آنها ابعاد مفهوم را اندازهگیری کرد(کیوی و کامپنهود ،2811،ص.)211-212
در این کتاب ،دو نوع مفهومسازی اشاره شده است:
 مفهوم عملی مجزا که در آن ،عملیاتیسازی یک مفهوم ،بهطور تجربی و برمبنای مشاهدههای مستقیم یا اطالعاتی که از دیگران جمعآوری شده،
صورت میپذیرد (کیوی و کامپنهود ،2811،ص .)214به بیان دیگر ،این
نوع مفهومسازی ،استقرایی است؛
 مفهوم دستگاهی از چارچوب فکری کلیتری استفاده شده تا بر اساس یکمفهوم انتزاعی و روابطی که میان اجزای آن وجود دارد ،مفهوم موردنظر،
عملیاتی شود (همان ،ص.)216این روش ،قیاسی است.

1. Quivy and Campenhoudt

بررسی دشواره «تقلیلگرایی مفهومی» در روششناسی علوم سیاسی؛ نمونهپژوهی :مفهوم مشارکت سیاسی

326

ج .بیکر «تبدیل مفاهیم انتزاعی به تعاریف عملیاتی و از تعریف عملیاتی به تعیین
متغیرها و سنجش آنها» را بهعنوان فرآیند مفهومسازی معرفی میکند (بیکر،2836،
ص .)213به اعتقاد وی هر مفهوم اجتماعی شامل روابط منطقی است و هر چه یک
مفهوم پیچیدهتر باشد ،معرفهای چندگانه بهتر خواهند توانست ابعاد احتمالی مفهوم را
در بربگیرند؛ بنابراین در سنجش چنین مفاهیمی باید این امر را در نظر داشت که یک
بُعد خاص از یک مفهوم پیچیده بهعنوان شاخص نهایی آن مفهوم انتخاب نشود (همان،
ص.)282
د .برایمن مفاهیم را نقطه شروع علوم اجتماعی معرفی میکند و عملیاتیسازی را
نیز به دست آوردن «معیاری دقیق برای تشخیص حضور یا عدم حضور مفهوم موردنظر
در یک فرد» میداند (برایمن ،2831،ص .)81وی مراحل چهارگانهای را برای
عملیاتیسازی یک مفهوم مطرح میسازد:
 انتخاب حوزه نظری خاص برای مفهوم موردنظر؛ شناسایی مؤلفهها و اجزای مختلف آن مفهوم؛ ایجاد معرفهایی برای هر یک از ابعاد شناسایی شده؛ ساخت شاخص برای هر یک از معرفها (همان ،ص.)42ه .بلیکی فرایند مفهومپردازی را چنین معرفی میکند« :پاالیش و مشخص ساختن
مفاهیم انتزاعی و عملیاتیسازی رویههای پژوهشی معین که منجر به مشاهدههای
تجربی میشودکه بازنمود آن مفاهیم در دنیای تجربی است» (بلیکی ،2834،ص.)216
در شرح عملیاتیسازی نیز اضافه میکند که« :تبدیل مفاهیم به متغیرها و تعیین مفاهیم
کلیدی مورد استفاده در مطالعهای خاص بهمنظور تعریف آنها و طراحی روشهایا
ندازهگیری آنها» (همان ،ص  .)211وی علم را دارای دو زیان معرفی میکند:
 زبان مفهومپرداز :برای بیان اندیشههای نظری و یافتههای پژوهشی بهکار میرودو شامل معانی نظری است و وسیلهای برای شناسایی پدیدههای قابل مشاهده .این زبان
برای تعیین مفاهیم کلیدی و بیان روابط میان مفاهیم بهکار میرود و به همین دلیل آن را
زیان نظریه نیز دانستهاند (همانجا).
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 زبان آزمون تجربی یا زبان عملیاتیسازی :برای تغییر شکل زبان نظری به مفاهیمتجربی استفاده میشود .در این زبان ،مصداق و مثالهایی برای مفهوم نظری نشان داده
میشود و معرفهایی برای سنجیده شدن مفهوم ،تولید میشود(همان ،ص.)216
و .ببی معتقد است «اصطالحاتی که با مفاهیم ذهنهای جداگانه ما مرتبطاند این
امکان را برایمان فراهم میسازند که درباره منظورمان از این اصطالحات با یکدیگر
ارتباط و در نهایت توافق برقرار کنیم .فرآیند رسیدن به توافق را «مفهومسازی» و نتیجه
آن را «مفهوم» مینامند» (ببی ،2832،ص.)112
نکته مهمی که تقریباً تمامی اندیشمندان ذکر شده بدان پرداختهاند ،این امر است که
باید از شاخصهای چندگانه برای سنجش ابعاد مختلف یک مفهوم سود جست تا
شمولیت شاخصها افزایش یافته و مفهوم مورد نظر در تمامی ابعادش مورد سنجش
قرار گیرد .سؤالی که در این بین مطرح میشود ،این است که «چگونه میتوان از
مناسب بودن شاخصها و معرفهای تعیین شده برای سنجش یک ابعاد یک مفهوم،
اطمینان حاصل کرد؟» .پاسخ در دو مفهوم اساسی دیگر نهفته است :روایی1و پایایی.2
روایی (اعتبار) :مقصود از اصطالح روایی این است که آیا ابزار اندازهگیری مورد
نظر میتواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری
کند یا خیر؟ بهعبارت دیگر این مفهوم به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا
چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد(بیکر ،2836،ص .)283اعتبار یک ابزار به نحوه
تعریف مفهوم مورد نظر(دواس ،2812،ص )68و تطابق مفهوم با معرفهای تجربی
سنجش آن بستگی دارد (بیکر ،2836،ص.)283
بنابراین ،وقتی گفته میشود آزمون ،روایی دارد به این معناست که پرسشهای
آزمون بهطور دقیق آنچه را که مورد نظر میباشد ،میسنجد .اعتبار ،جنبههای مختلف
دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به تمامی جنبههای آن را مشخص
میسازد .درصورتیکه این ارتباط وجود نداشته باشد ،اعتبار به وجود نمیآید .انواع
اعتبار بهصورت ذیل دستهبندی میشوند:

1. validity
2. Reliability
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 .2اعتبار محتوا :1آزمون ،وقتی اعتبار محتوایی دارد که هدفهای آن با محتوای آزمودنی
ارتباط داشته باشد (بیانی ،2813 ،ص .)111دراین نوع اعتبار هدف این است که ابزار
اندازهگیری را از منظر جامعیت و دربردارندگی سؤاالت در ارتباط با تعریف مفهومی و
تعریف عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم و مشخص سازیم آیا ابزار مورد نظر کفایت و
توانایی الزم را جهت سنجش معرفها و شاخصهای متغیر مورد نظر دارد یا خیر؟
نهایتاً اعتبار محتوایی باید با تعریف اسمی مفهوم مورد استفاده پیوند داشته باشد
(دواس ،2812،ص .)64تعیین اعتبار محتوا ،مستلزم بررسی و تحلیل دقیق و کامل
محتوای آزمون و تعیین روابط بین سؤاالت و محتوای اهداف تعیین شده است .آنچه از
آن بهعنوان اعتبار صوری 2یاد میشود ،درواقع نوعی از اعتبار محتواست و این مطلب
را مدنظر دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که
برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند .درصورتی یک آزمون دارای اعتبار صوری است که
سؤاالت طرح شده در ظاهر شبیه به موضوعی باشند که برای اندازهگیری آن تهیه
شدهاند .اعتبار صوری از طریق یک بررسی نسبتاً سطحی از ظاهر سؤاالت تعیین
میشود و شناسایی اعتبار شاخصها یا معرفهای پژوهش از طریق مراجعه به داوران و
متخصصان در آن زمینه صورت میگیرد؛ لذا بهشدت ذهنی بوده و بر حسب ادراک
مستقیم پژوهشگر و داوران صورت میگیرد .به همین دلیل آنچه از آن به عنوان روایی
صوری یاد میشود ،به دلیل وابستگی صرف به ذهنیتی که امکان خطاپذیری نیز دارد،
نمیتواند نوعی روایی باشد؛ بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پارهای مواقع
وجود آن مفید است (بیابانگرد ،2834 ،ص.)881
 .1اعتبار معیار :3اعتبار معیار یا مالکی بهصورت همبستگی نمرههای آزمون با یک مالک
خارجی مرتبط با متغیر مورد سنجش ،تعریف میشود .اعتبار وابسته به مالک را به
اعتبار همزمان و اعتبار پیشبین تقسیم میکنند (شریفی ،2811،ص .)143در عمل برای
بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ،معیاری وجود ندارد (دواس ،2812،ص )64و به
همین دلیل نمیتوان بهسادگی این نوع معیار را بررسی کرد.

1. Content Validity
2. Face Validity
3. Criterion Validity
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 .8اعتبار سازه :1اعتبار سازه بر این مطلب تأکید میکند که آزمون تا چه اندازه سازه
نظری یا صفت مورد نظر را اندازه میگیرد .اعتبار سازه مبتنی است برساختن
فرضیههایی درباره مفاهیم مورد سنجش و آزمون این فرضیهها و تعیین همبستگی آنها
با سنجش اولیه (بیکر ،2836،ص .)242این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است :در
ابتدا سازنده آزمون باید صفت موردنظر را بهدقت تحلیل کند؛ در مرحله بعد ،چگونگی
ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم
کند که آیا این روابط فرضی واقعاً وجود دارند یا خیر (شریفی ،2831،ص.)143
 .4اعتبار عاملی :2صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست
می آید .یک عامل ،یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرههای مشاهده شده را در یک
یا چند متغیر تحت تأثیر قرار میدهد (پاک مهر و دیگران ،2811 ،ص.)42
پایایی :این مفهوم به این امر اشاره دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه
اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد (دواس ،2812،ص .)61پایایی یک ابزار
اندازهگیری عبارت است از درجه ثبات ،همسانی و قابلیت پیشبینی آن در اندازهگیری.
وجود این کیفیت ،در هر نوع اندازهگیری ،یک امر اساسی است (بیابانگرد،2834،
ص .)841انواع پایایی را میتوان در پنج دسته ذیل مشاهده کرد:
 .2بازآزمایی :3در این روش تمام محاسبهها و اندازهگیریها را در مورد افراد گروه
نمونه در یک زمان و اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر انجام
میگیرد و قاعدتاً نباید اختالفی بین نتایج به دست آمده وجود داشته باشد (نبوی،
 ،2812ص .)211این روش برای سنجش پایایی تک پرسشها استفاده میشود
(دواس ،2812،ص.)61
 .1دو نیمه کردن آزمون :4در این روشها ،دو نوع آزمون که تقریباً معادل هستند،
ساخته میشود و پاسخهای دو آزمون مشابه ،باید همبستگی زیاد داشته باشد (نجفی،
 ،2836ص.)61
 .8آزمونهای همتا :1در این طریق ،بهجای اینکه تنها به یک روش توسل جوییم ،از
راههای مختلف اندازهگیری را انجام میدهیم و به کمک نتایج بهدستآمده ،اختالفات و
1. Construct Validity
2. Factor Validity
3. Test– Retest
4. Split- Halves
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اشتباهات را تصحیح میکنیم .غالباً برای انجام این منظور از طبقهبندیهای مختلف
استفاده میشود (نبوی ،2812 ،ص.)211
 .4ضریب کودر -ریچاردسون :2در این روش ،یک آزمون واحد بعد از اجرا به دو
قسمت مساوی تقسیم شده و سپس با توجه به فرمولهای آماری ،ضریب همبستگی دو
آزمون محاسبه میشود(نجفی ،2836 ،ص.)61
 .1ضریب آلفای کرونباخ :3ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن

نگرشها ،قضاوتها و دیگر مقولههایی که اندازهگیری آنها آسان نیست به کار میرود.
آلفا ،در اندازهگیری چندگانهای از یک مفهوم یا سازه به کار برده میشود و نشان
میدهد تا چه حدی تمام اج زا در یک آزمون ،یک مفهوم یکسان را بیان کرده و دارای
ارتباط درونی هستند (عرب زوزنی و دیگران ،2818 ،ص .)381این ضریب ،از بیشترین
کاربرد برای سنجش پایایی برخوردار است.
بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا فرایند عملیاتیسازی یک مفهوم بهدرستی
صورت پذیرفته است یا خیر ،روایی و پایایی شاخصهایی که سنجیده شدند مالک
داوری است .به بیان دیگر در یک پیمایش این دو شاخص نیز باید گزارش شوند و
مالک تصمیمگیری در مورد اینکه آیا فرایند مفهومسازی مناسب بوده است یا خیر،
نتیجهای است که برای این دو مفهوم در یک پیمایش گزارش میشوند.
 .2-2تقلیلگرایی

تقلیلگرایی از جمله مفاهیمی است که در معرفتشناسی ،هستیشناسی و روششناسی
کاربرد دارد .فروکاهشگرایی یا فروکاستگرایی در افکار و روشها ،به معنای توضیح
پدیدههای پیچیده از طریق توضیح در مورد اجزای سادهتر آن پدیدههاست (نامور و
یطقین ،2811،ص .)1آنچه در این گفتار مد نظر است ،تقلیلگرایی روششناختی است.
پیکاک 4درتعریف تقلیلگرایی روششناختی مینویسد« :شکستن کلهای نامفهوم و
پیچیده به اجزای تشکیل دهنده آنها و سپس گردآوری آنها به بهترین وجه ممکن برای
شناسایی چگونگی همکاری آنها باهم در یک مجموعه»(.)Peacocke,1985, p.9
1. Equivalent Tests
2. Kuder- Richardson
3. Cronbach'sAlpha
4. Peacocke
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چنانکه مشاهده میشود ،تقلیل گرایی مشابه فرایند حرکت از سوی یک مفهوم انتزاعی
به سمت شاخص سازی و عملیاتی نمودن آن است؛ اما آنچه از آن بهعنوان تقلیل
مفهومی در سنجش یاد میشود ،عبارت است از فروکاستن یک مفهوم پیچیده به یک
بُعد خاص و طراحی شاخص بر اساس آن بُعد برای سنجش مفهوم اصلی ،که در این
صورت نه دیگر آن مفهوم اولیه ،بلکه تنها همان بُعد انتخاب شده بر اساس
معرفهایش ،سنجیده خواهند شد.
توجه و دقت نظر در خصوص مفهومسازی و عملیاتی نمودن مفاهیم با در نظر
گرفتن روایی و پایایی پرسشه ا و مفاهیم مورد استعمال در پیمایش ،مانع گرفتار شدن
در ورطه تقلیلگرایی مفهومی به شمار میرود .این نوشتار با انتخاب مفهوم مشارکت
سیاسی ،به عنوان مفهومی مورد استقبال پژوهشگران علوم سیاسی برای پیمایش ،عدم
توجه و دقت نظر پژوهشگران این عرصه را بررسی کرده و تقلیلگرایی صورت پذیرفته
در این پژوهشها را نمایان می سازد .پیش از آن بایسته است به چیستی مفهوم مشارکت
سیاسی و برداشتهای متعدد این واژه اشاره کرد.
 .3-2مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی از مفاهیم چند وجهی علوم سیاسی-اجتماعی است که نظریات
مختلفی در مورد آن ارائه شده و به همین سبب نیز تعاریف مفهومی گوناگونی در
خصوص آن ساخته و پرداخته شده است .برخی از مشهورترین این تعاریف در جدول
زیر ارائه شدهاند:
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جدول شماره  .1تعاریف مشارکت سیاسی
ارائه دهنده
دایرهالمعارف علوم اجتماعی

واینر

1

هانتینگتون و

نلسون2

کانوی3
راش4

مک

کلوسکی5

وربا و

نای6

تعریف
فعالیتهای داوطلبانهای که اعضای یک جامعه برای انتخاب حکام به
گونه مستقیم و غیرمستقیم در شکلگیری سیاستهای عمومی انجام
میدهند.
هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق ،سازمانیافته یا بدون سازمان،
دورهای یا مستمر ،شامل روشهای مشروع و غیر مشروع برای تأثیر
بر انتخاب رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی از
حکومت محلی یا ملی.
فعالیت شهروندان خصوصی بهمنظور تأثیر نهادن بر فرایند
تصمیمگیریهای دولت که اشکال آن عبارتاند از :فعالیت در
انتخابات ،اعمال نفوذ ،فعالیتهای سازمانی (عضویت در احزاب،
سازمانها و ،)...ایجاد روابط فردی با مقامات ،خشونت (استفاده از
زور برای تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت).
آن دسته فعالیتهای شهروندان که تالش دارند بر ساختار دولت،
انتخاب قدرت دولتی و خطمشی دولت تأثیر بگذارند.
درگیر شدن فرد در سطح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی از عدم
درگیری تا داشتن مقام سیاسی.
فعالیتهای داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت
مستقیم و غیر مستقیم در سیاستگذاری عمومی.
فعالیتهایی که توسط شهروندان صورت میگیرد و هدف نیز تأثیر گذاردن
بر دولت است .این امر به دو طریق انجام میگیرد -2 :انتخاب کارکنان دولت
 -1انتخاباتی که کارکنان دولت را مشخص میکند.

میلبراث7
رفتاری که اثر میگذارد و یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد.
برگرفته از( :امامجمعهزاده و دیگران1831،؛ زیباکالم و دیگران1831،؛ گالبی و حاجیلو1811،؛

مسعودنیا و دیگران1818،؛ پناهی و بنی فاطمه.)1811،

1. Weiner
2. Huntington and Nelson
3. Conway
4. Rush
5. McCluskey
6. Verba and Nay
7. Milbrath
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با بررسی تعاریف ارائه شده ،میتوان بدین نتیجه رسید که بنیان مشترکی در تمامی
آنها وجود دارد که عبارت است از فعالیت داشتن فرد برای تأثیرگذاری بر
تصمیمگیری های سیاسی .برای وضوح بخشیدن به این عنصر مشترک و سهولت در
بررسی این مفهوم ،نظریهپردازان به تقسیمبندی سطوح درگیری در مشارکت سیاسی یا
تعیین سلسلهمراتب انواع مشارکت سیاسی اقدام کردهاند .بهعنوان مثال میلبراث چهار
دسته را در مشارکت سیاسی مشخص میکند .2 :گالدیاتورها یا افرادی که بهطور
پیوسته در سیاست فعالاند؛  .1فعاالن متوسط که تالش آنها بیشتر جنبه انتقالی دارد؛ .8
تماشاگرانه یا کسانی که به سطح کمترین میزان در سیاست فعالاند؛  .4بیتفاوتها یا
کسانی که در سیاست درگیر نمیشوند (میلبراث و گوئل .)2836 ،بر همین مبنا وربا و
نای شش گروه متفاوت را بر اساس تفاوت در میزان مشارکت سیاسی دستهبندی می-
کنند .2 :کامالً منفعل؛  .1رأی دادن صرف؛  .8محلیگرایان؛  .4کوته میان (توجه
کنندگان به منافع شخصی)؛  .1مبارزان (فعالیت برای عقیدهای که در راه آن مبارزه
میکنند)؛  .6کامالً فعال (اطهری و شهریاری ،2818 ،ص.)111
عدم اتفاق نظر در تعریف واژگانی و تعیین سلسلهمراتب مفهوم مشارکت سبب شده
است برخی از پژوهشگران به معرفسازی برای سطوح مشارکت سیاسی مبادرت
ورزند .دو نمونه تقریباً کامل از این معرفسازی که شمولیت مفهوم را نیز دربرمیگیرد
توسط راش و مککالسکی ارائه شده است:
جدول شماره  -2سطوح مشارکت سیاسی

راش
داشتن مقام سیاسی یا اداری
جستجوی مقام سیاسی یا اداری
عضویت فعال در یک سازمان سیاسی
مشارکت در اجتماعات عمومی ،تظاهرات و...
عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی
عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی
مشارکت در بحثهای سیاسی غیررسمی
اندکی عالقه به سیاست
رأی دادن

مک کالسکی
رأی دادن
کسب اطالعات سیاسی
بحث در مورد موضوعات و مسائل سیاسی
شرکت در محافل و مجالس سیاسی
کمک مالی به فعالیتهای سیاسی
گفتگو و مذاکره با نمایندگان
عضویت در احزاب سیاسی
شرکت در ثبتنام افراد برای تبلیغ احزاب سیاسی
نگارش مقاله و ارائه سخنرانیهای سیاسی
شرکت در مبارزات و رقابتهای سیاسی
رقابت برای انتخاب شدن پستهای سیاسی حزبی

برگرفته از( :قاسمی1831،؛ چابکی1831،؛ وثوقی و هاشمی1838،؛ علمی1831،؛ امامجمعههزاده و
دیگران.)1811،
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الف .فرایند پژوهش :با توجه به چارچوب نظری ،این تحقیق در حیطه روششناسی
قرار دارد .برای سنجش مشارکت سیاسی باید مراحل زیر در یک پیمایش صورت
پذیرد:
 ارائه تعریف مفهومی مشخص از مشارکت سیاسی؛ تعیین چارچوب نظری مشخصی که مشارکت سیاسی در آن تفسیر شدهاست؛
 مشخص نمودن ابعاد مشارکت سیاسی در قالب تقسیمبندی سطوحمشارکت سیاسی؛
 مشخص نمودن معرفهای موردنظر برای هر یک ابعاد؛ شاخصسازی برای سنجش معرفها؛ گزارش روایی و پایایی ابزار (پرسشنامه) طراحی شده.آنچه در این پژوهش مطمح نظر است ،بررسی روند عملیاتیسازی پیمایشهای
انجام گرفته در ایران است و نحوه عملکرد آنها در سنجش مشارکت سیاسی است که
آیا روال منطقی نزول از مفهوم انتزاعی مشارکت سیاسی برای سنجش در آنها صورت
پذیرفته است یا خیر و دچار تقلیل مفهومی در سنجش شدهاند؟
ب .روش تحقیق :با توجه به هدف تحقیق که بررسی مقالههایی است که به سنجش
مفهوم مشارکت سیاسی پرداختهاند ،روش کمّی و تکنیک تحلیل محتوا برای این تحقیق
انتخاب شد .از میان گونه های تکنیک تحلیل محتوا نیز تحلیل صوری که به صورت و
اتصاالت توجه دارد و یکی از اهداف آن نیز بررسی تکرارهای موجود در متون است
(کیوی و کامپنهود ،2811 ،ص )141انتخاب شد .برای بررسی مقالهها با استناد به
چارچوب نظری بیان شده ،پنج شاخص در نظر گرفته شده است:
 چارچوب نظری ارائه شده در تحقیق :که تعریف مفهومی مشارکت سیاسیدر آن صورت میگیرد؛
 ارائه تقسیمبندی از سطوح مشارکت سیاسی :بهعنوان گامی در جهتمعرفی ابعاد و معرفهای مشارکت سیاسی؛
 بررسی شاخصهای بیان شده برای سنجش :آیا تقلیل مفهومی صورتپذیرفته است یا شاخصها شمولیت کامل دارند؛
 روایی ابزار ساخته شده برای سنجش؛ -پایایی ابزار ساخته شده برای سنجش؛
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 .3جامعه آماری

جامعه آماری این مقاله تمامی پژوهشهایی که بین سالهای  2814 -2813در مجله-
های علمی (اعم از پژوهشی ،تخصصی و ترویجی) ایران چاپ شده و به سنجش
مفهوم مشارکت سیاسی پرداختهاند ،میباشد؛ بنابراین در این مقاله از نمونهگیری (تعیین
بخشی از جامعه هدف برای بررسی) اجتناب شده و بهجای آن از سرشماری (که به
معنای بررسی تمامی واحدهای جامعه هدف است) استفاده شده است .مقالههای مورد
نظر در سه پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مجالت تخصصی نور و
بانک اطالعات نشریات کشور 1شناسایی شدند .تعداد این مقالهها بر اساس بررسی
انجام شده 38 ،مقاله گردید.
الف .یافتههای تحقیق
بر اساس پنج شاخص معرفی شده در بخش روش تحقیق ،اطالعات ذیل به دست آمد:
جدول شماره  .8چارچوب نظری ارائه شده

فراوانی

درصد

تلفیقی

81

8662

نامشخص

18

6861

جمع

38

211

بیشترین فراوانی را مقالههایی دارند که صرفاً به معرفی دیدگاههای نظری و یا
نظریهپردازان مختلف مشارکت سیاسی پرداختهاند ،بدون اینکه مشخص کنند کدامیک
از نظریات و یا نظریهپردازانی که در مقاله مورد اشاره قرارگرفتهاند ،مبانی نظری
آنهاست .به همین دلیل نیز در این مقالهها ،چارچوب نظری مشخصی که پایه نظری
مشخص پژوهشگران باشد ،مورد اشاره قرار نگرفته است 86 .درصد از مقالهها،
چارچوب نظری تلفیقی را برای خود برگزیدهاند؛ بدین معنا که برخی از دیدگاهها و
نظریه پردازان این حیطه را معرفی کرده و سپس بر اساس رویکرد مورد نظر خود ،به
ترکیب چند نظریه مختلف برای بهبود کارایی مدل تحقیق اقدام کردهاند؛ بنابراین این
دسته از مقالهها ،بیش از یک نظریه را برای خود انتخاب کردهاند.
1. www.sid.ir, www.noormags.ir, www.magiran.com
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جدول شماره  .1سطحبندی مشارکت سیاسی

فراوانی

درصد

ارائه شده است

21

1161

فاقد سطحبندی

64

1162

جمع

38

211

سطحبندی مشارکت سیاسی که در برخی از نظریهپردازان آن را به سلسلهمراتب
مشارکت سیاسی نیز تعبیر کردهاند ،در بیش از  11درصد مقالهها ،مورد اشاره قرار
نگرفته است .همانطورکه در بخش نظری اشاره شد ،این عمل در فرایند عملیاتیسازی
مفهوم مشارکت سیاسی ،گامی مهم محسوب میشود؛ زیرا به مشخص شدن ابعاد و
معرفهایی که شمولیت داشته باشند ،کمک شایانی میرساند  .با این وجود ،تنها حدود
 18درصد از مقالهها چنین سطحبندی را در فهرست عناوین خود جای دادهاند.
جدول شماره  .5تقلیل مفهومی (عدم شمولیت) در سنجش مشارکت سیاسی

فراوانی

درصد

دارای شمولیت

11

8461

فاقد شمولیت

14

6162

جمع

38

211

در بیش از  61درصد از مقالهها ،در هنگام سنجش مشارکت سیاسی ،تقلیل مفهومی
صورت پذیرفته و شاخصها ی انتخاب شده برای سنجش ،فاقد شمولیت کامل مفهوم
مشارکت سیاسی بودهاند .در بیشتر این مقالهها ،پایینترین سطح مورد نظر در
سلسلهمراتب مشارکت سیاسی که توسط راش و مک کالسکی نیز مورد اشاره قرار
گرفته است ،یعنی رأی دادن ،بهعنوان شاخص اصلی سنجش مفهوم مشارکت سیاسی
انتخاب شده و مورد سنجش قرارگرفته است؛ بنابراین ،این دسته از مقالهها دچار تقلیل
مفهومی در سنجش مشارکت سیاسی شدهاند و فاقد شمولیت کامل شاخصها هستند.
به بیان دیگر ،این مقالهها به جای سنجش مشارکت سیاسی ،به سنجش رفتار انتخاباتی و
رأیدهی افراد پرداختهاند و نه مشارکت سیاسی؛ چراکه مشارکت سیاسی بسی فراتر از
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صرف شرکت در انتخابات و رأیدهی است و سطوح دیگری چون عضویت در احزاب
سیاسی ،ارائه سخنرانیهای سیاسی ،شرکت در مبارزهها و رقابتهای سیاسی و ...را
دربرمیگیرد.
جدول شماره  .6روایی ابزار تحقیق

اشاره شده است

فراوانی

درصد

83

4163

صوری

سازه صوری

سازه

16

8268

2461

21

اشاره نشده است

41

1461

جمع

38

211

در بیش از  14درصد از مقالهها ،گزارشی از نوع روایی ابزار مورد استفاده جهت
سنجش مشارکت سیاسی ،وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان در مورد اعتبار ابزار استفاده
شده در این مقالهها اظهار نظر کرد .در طرف مقابل ،حدود  46درصد از مقالهها روایی
ابزار مورد استفاده را گزارش کردهاند؛ اما نکته مهم در مورد این گروه از مقالهها نیز این
است که از جمع این  46درصد ،بیش از  82درصد ( 16مقاله) روایی صوری را برای
ابزار خود گزارش کردهاند .این امر با توجه به آنچه در بخش نظری اشاره شد ،مبنی بر
اینکه روایی صوری درواقع نوعی روایی محسوب نمیشود و فاقد اعتبار است ،نشان
میدهند که در مجموع ،حدود  31درصد از مقاالت فاقد روایی ابزار هستند.
جدول شماره  . 1پایایی ابزار تحقیق

فراوانی

درصد

اشاره شده

41

4361

فاقد اشاره

48

1263

جمع

38

211

در حدود  11درصد از مقالهها  ،پایایی ابزار تحقیق مورد اشاره قرار نگرفته است و
به همین دلیل نمیتوان پایایی ابزارهای مورد نظر را بررسی کرد .الزم به ذکر است
برخی از این مقالهها بهجای ارائه دقیق میزان آلفای کرون باخ برای ابعاد مورد نظر خود،
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صرفاً به اینکه «نتیجه آزمون آلفا مناسب بوده است» اکتفا کردهاند که این مقالهها نیز به
دلیل اینکه به گزارش بسیار نامشخص و ناواضحی از پایایی ابزار ،بسنده کردهاند ،در
زمره مقالههایی قرار گرفتند که نمیتوان در مورد پایایی آنها اظهارنظر کرد 43 .درصد
دیگر مقالهها نیز از آلفای کرون باخ برای بررسی پایایی ابزار سنجش خود سود
جستهاند.
 .1 – 3بررسی تحلیلی تقلیل مفهومی

در این بخش برای بررسی دقیقتر دالیلی که میتواند به تقلیل مفهومی منجر شود ،به
بررسی مقاالت بر اساس شاخصهای مورد نظر پرداختهایم .بدین منظور از جداول
تقاطعی سود جستهایم.
جدول شماره  .3تقاطع تقلیل مفهومی و ارائه سطوح مشارکت

ارائه سطوح مشارکت سیاسی در مقاله
شاخص

بله

جمع

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد فراوانی درصد

تقلیل

بله

1

6

41

1162

14

6162

مفهومی

خیر

24

2663

21

2362

11

8461

نتایج نشان میدهند که بیشترین فراوانی را مقالههایی دارند که در سنجش مفهوم
مشارکت سیاسی دچار تقلیل مفهومی شدهاند و درعین حال به بررسی سلسلهمراتب
مشارکت سیاسی نیز نپرداختهاند .بیش از  11درصد مقالهها در این گروه قرار دارند.
نکته دیگر دارای اهمیت این است که اگر مقالهها دچار تقلیلگرایی را منحصراً در نظر
آوریم (در مجموع  14مقاله) 41 ،مقاله (حدود  12درصد) فاقد بررسی سلسلهمراتب
مشارکت سیاسی هستند و صرفاً به توصیف مفهوم سیاسی بسنده کردهاند.
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جدول شماره  .1تقاطع تقلیل مفهومی و وجود چارچوب نظری

چارچوب نظری تحقیق
شاخص

تلفیقی

جمع

فاقد چارچوب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد فراوانی

درصد

بله

26

2168

83

4163

14

6162

مفهومی خیر

24

2661

21

23

11

8461

تقلیل

بیشترین فراوانی را مقالههایی دارند که دچار تقلیل مفهومی هستند و درعین حال
فاقد چارچوب نظری (حدود  41درصد) .این مسئله روشن میسازد که عدم شمولیت
کامل شاخصها میتواند از این مسئله نیز نشئت بگیرد که چارچوب نظری مشخصی
برای مفهوم مورد نظر وجود نداشته باشد.
جدول شماره  .11تقاطع تقلیل مفهومی و روایی و پایایی ابزار سنجش

روایی
شاخص

دارد

پایایی

ندارد

ندارد

دارد

فراوانی درصد فراوانی درصد

فراوانی

درصد فراوانی درصد

تقلیل

بله

1

6

41

1162

11

1661

81

8364

مفهومی

خیر

11

1661

1

364

23

1261

22

2861

در روایی ،مقالههایی که فاقد روایی هستند و در سنجش نیز دچار تقلیل مفهومی
شدهاند ،بیش از  11درصدند و بیشترین درصد در بین چهار گروه مقالهها (تقلیل
مفهومی و عدم روایی /تقلیل مفهومی و وجود روایی /عدم تقلیل و عدم روایی /عدم
تقلیل و وجود روایی) را به خود اختصاص دادهاند .در مقابل ،حدود  11درصد نیز
مقالههایی هستند که دچار تقلیل نشده و دارای روایی نیز هستند .در پایایی نیز همین
روال وجود دارد و مقاله هایی که دچار تقلیل مفهومی هستند و پایایی را گزارش
نکردهاند بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند (حدود  83درصد).
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 .2 – 3بررسی وضعیت سنجش مشارکت سیاسی در مجلههای علوم سیاسی

در بین مقالههای بررسی شده 11 ،مقاله در مجلههایی منتشر شدهاند که در فهرست
مجلههای تخصصی علوم سیاسی اعالم شده از سوی وزارت علوم قرار دارند .وضعیت
این مقالهها در شاخصهای پنجگانه مورد نظر به شرح زیر است:
جدول شماره  .11وضعیت مقالههای چاپ شده در مجلههای علوم سیاسی

چارچوب نظری
تلفیقی
فراوانی

سطحبندی مشارکت

نامشخص
درصد

فراوانی

1 61 28

دارد

درصد

فراوانی

1 81

ندارد
درصد

فراوانی

تقلیل مفهومی
دارد

درصد

فراوانی

روایی

ندارد
درصد

فراوانی

1 61 28 61 28 81

پایایی

اشاره شده
درصد

فراوانی

درصد

فاقد
فراوانی

1 11 21 81

اشاره شده
درصد

فراوانی

درصد

شاخص سطح بندی مشارکت سیاسی و تقلیل مفهومی همچون وضعیت کلی مقالههای
مورد بررسی ،اکثریت نسبی مقالهها دارای تقلیل مفهومی بوده و در مقابل نیز فاقد
سطحبندی مشارکت سیاسی بودهاند .در دو شاخص روایی و پایایی نیز وضعیت
مشابهی وجود دارد و اکثریت نسبی با مقالههایی است که روایی و پایایی را گزارش
کردهاند .الزم به ذکر است که تمامی رواییهای گزارش شده از نوع روایی صوری و
تمایی پایاییها نیز با آلفا گزارش شدهاند .برای بررسی تحلیلی مقالههای علوم سیاسی
نیز دو جدول تقاطعی ارائه شده است:
جدول شماره  .12تقاطع تقلیل مفهومی و ارائه سطوح مشارکت در مجلههای علوم سیاسی

جمع

تقلیل
مفهومی

بله
خیر

ارائه سطوح مشارکت سیاسی در مقاله
خیر
بله
درصد فراوانی درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
61
28
11
22
21
1
81
21
21
1
11
1

باالترین فراوانی مربوط به مقالههایی است که دارای تقلیل مفهومی هستند و سطح-
بندی مشارکت سیاسی نیز ارائه ندادهاند .عدم رعایت مراتب مفهومسازی در این مقالهها
مشهود است و نشان میدهد رعایت نکردن فرایند مفهومسازی و به تقلیل مفهمومی در
عملیاتی نمودن مشارکت سیاسی منجر شده است.

فراوانی

1 11 21 11

در شاخص چارچوب نظری اکثریت با چارچوب نظری تلفیقی است .در دو

شاخص

فاقد
درصد

11
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جدول شماره  .18تقاطع تقلیل مفهومی و روایی و پایایی ابزار سنجش در مجلههای علوم سیاسی

روایی
شاخص
تقلیل
مفهومی

دارد

پایایی

ندارد

ندارد

دارد

فراوانی درصد فراوانی درصد

فراوانی

درصد فراوانی درصد

بله

3

41

1

11

3

41

1

11

خیر

1

81

1

1

1

81

1

1

در روایی ،مقالههایی که فاقد روایی هستند و در سنجش نیز دچار تقلیل مفهومی
شدهاند ،با  41درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل81 ،
درصد نیز مقالههایی هستند که دچار تقلیل نشده و دارای روایی نیز هستند .در پایایی
نیز همین روال وجود دارد.
بررسی تطبیقی مقالههای چاپ شده در مجالت علوم سیاسی نشان میدهد که
شباهت های بسیاری در میان آنها وجود دارد و به احتمال فراوان مشکالت
روششناختی مشابهی در میان آنها وجود دارد که در بخش نتیجهگیری بدان خواهیم
پرداخت.
 .4آیا شرکت در انتخابات شاخص مناسبی برای سنجش مشارکت سیاسی است؟

همانگونهکه در تفسیر جدول شماره پنج آورده شد 61 ،مورد از مقالههای بررسی شده
دچار تقلیل مفهومی در سنجش مشارکت سیاسی هستند و شاخص رأیدهی (شرکت
در انتخابات) را بهعنوان شاخص نهایی در سنجش مشارکت سیاسی انتخاب کردهاند.
همچنین اشاره شد که این شیوه عمل در عملیاتیسازی باعث میشود که شمولیت
کامل شاخصها از دست رفته و سنجش بهدرستی صورت نپذیرد .در مقابل
استداللهایی نیز وجود دارند که انتخاب رأیدهی بهعنوان شاخص نهایی برای
مشارکت سیاسی را درست پنداشته و تقلیل مفهومی در سنجش را رد میکنند .این
گروه معتقدند که انتخابات به دلیل دارا بودن شرایطی چون گستردگی حیطه اجرا،
درگیر نمودن حجم عظیمی از جامعه و فعال بودن احزاب و گروهها در آن ،میتواند
شاخص مناسبی برای سنجش مشارکت سیاسی تلقی شود ()He, 2006, p.231؛ اما در
پاسخ به این استدالل که منجر به تقلیل مفهومی میشود ،باید مواردی را مد نظر داشت:
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 .2دولتها اقدامات مؤثری را برای اطمینان از میزان باالی مشارکت رأیدهندگان
انجام میدهند؛ مانند اجباری کردن رأیدهی ،گذاشتن امکانات برای افراد که در
انتخابات شرکت نمایند و...؛
 .1پرداخت های مالی که از سوی احزاب سیاسی و یا حتی دولتها به اقشار
کمدرآمد صورت میپذیرد و آنان را راغب به شرکت در انتخابات میکند؛
 .8سازمانها و گروههای غیررسمی مانند شبکههای خویشاوندی نقش مؤثری در
بسیج افراد برای شرکت در انتخابات ایفا میکنند .این مسئله بهویژه در شهرهای
کوچک و روستاها تأثیرگذار است؛
 .4حاکمان مستبد از انتخابات برای مشروعیتبخشی به حکومت خود برای
مخاطبان داخلی و خارجی سود میجویند و به همین دلیل نیز انتخابات در معرض
مهندسی قرار دارد (.)He, 2006, p.230

بنابراین ،رأی دادن را بایست فقط جزئی از مشارکت سیاسی محسوب نمود.رأی
دادن عبارت است از اینکه بررسی گردد چه کسانی واجد شرایط رأی دادن بودهاند و
چه روشی را برای آن انتخاب نمودهاند(که این موضوع در مفهوم رفتار انتخاباتی مورد
بررسی قرار میگیرد)؛ اما مشارکت سیاسی بهطورکلی عبارت است از چگونگی درگیر
شدن فرد در سیاست ،تداوم آن و عالقهمندی وی به سیاست (.)Hoene, 2011, p.5

مبنا قرار دادن رأی دادن بهعنوان مشارکت سیاسی این سؤال را نیز ایجاد میکند که:
« اگر بخش بزرگی از جمعیت یک کشور در انتخاباتی حضور نیافتند ،چه معنایی دارد و
چه تأثیری بر مشروعیت آن نظام میگذارد» .باید آنسوی دیگر طیف را نیز در نظر داشت
که صرف برگزاری انتخابات و داشتن مجلس ،نمیتواند مالک مناسبی برای سنجش مشارکت
سیاسی و امکان آن در یک کشور باشد .در این باره میتوان کشورهای عربی را مثال آورد
(.)Tessler, 2008, p.2

همچنین باید در نظر داشت که مبنا قرار دادن رأی دادن بهعنوان مشارکت سیاسی
این مسئله را نیز ایجاد خواهد کرد که اگر مشارکت را به رأی دادن تقلیل دهیم ،الزاماً
باید رأیندادن را به معنای عدم مشارکت معنا کنیم؛ اما همانگونهکه هانتینگتون نیز
اشاره کرده ،رأیندادن میتواند به معنای اعتراض و نوعی رفتار باشد که عدم رضایت
نسبت به وضع موجود را به صاحبان قدرت باز میتاباند که خود نوعی مشارکت
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سیاسی اعتراضی است؛ بنابراین شاخص حضور در انتخابات و رأیدهی نمیتواند تنها
مالک برای سنجش مشارکت سیاسی تلقی شود (.)He, 2006, p.231

 .5نتیجهگیری

بر اساس مطالب پیشین ،سنجش هر مفهومی در علوم اجتماعی (اعم از جامعهشناسی و
علوم سیاسی) مستلزم رعایت نکاتی در فرایند عملیاتیسازی آن مفهوم است تا سنجش
بهدرستی صورت پذیرد و تقلیلگرایی در بُعد روششناختی آن به وقوع نپیوندد .تقلیل
مفهوم ی به این امر اشاره دارد که در سنجش یک مفهوم پیچیده شاخص یا
شاخصهایی که در نهایت برای سنجش انتخاب میشوند ،شمولیت کامل تمامی ابعاد
مفهوم اولیه را دارا نباشند و سادهترین و پایینترین سطح یک مفهوم را که بروز و ظهور
عینی سادهتری دارد ،بهعنوان مالک سنجش یک مفهوم پیچیده در نظر بگیرند.
برای جلوگیری از این امر ،روششناسان مراحلی را پیشنهاد میکنند که در صورت
رعایت آنها ،از وقوع تقلیل مفهومی جلوگیری به عمل خواهد آمد :داشتن چارچوب
نظری مشخص ،ارائه سلسلهمراتبی از آن مفهوم که ابعاد و شاخصهای نهایی را یاری
میرساند و در نهایت بررسی فرایند عملیاتی سازی انجام شده از طریق سنجش روایی
و پایایی ابزار طراحی شده.
در این مقاله ،بررسی پیمایشهای صورت پذیرفته درباره مشارکت سیاسی در ایران
مشخص کرد که اکثریت نسبی پیمایشهای صورت گرفته در باب این مفهوم ،به تقلیل
مفهومی دچار هستند (بیش از  61درصد) و شرکت در انتخابات و رأیدهی را بهعنوان
شاخص اندازهگیری مشارکت سیاسی معین کردهاند .بررسی روند عملیاتیسازی در
مورد این مقالهها نیز نشان میدهد که اکثریت نسبی آنها:
 چارچوب نظری مدون و مشخص ندارند؛ سلسلهمراتب و سطوح مشارکت سیاسی را بررسی نکردهاند؛ روایی ابزار سنجش را گزارش نکردهاند؛ پایایی ابزار سنجش گزارش را بیان نکردهاند.در باب تاثیر روایی و پایایی بر جلوگیری از تقلیل مفهومی باید یادآور شد که اصوالً
روایی و پایایی ،وضعیت ابزار موجود را بررسی خواهند کرد و در صورتی که تقلیل
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مفهوم ی در مراحل قبل از آزمون روایی و پایایی صورت گرفته باشد ،این دو آزمون نیز
کارایی خود را از دست میدهند و فقط زمانی میتوان از این دو آزمون سود جست که
در مورد روایی ،به صرف روایی صوری اتکا نشود و در پایایی نیز برای هر یک از ابعاد
مورد نظر ،پایایی بهصورت جداگانه در مقاله گزارش شود و به یک ضریب کلی در
مورد تمامی ابزار بسنده نشود.
نکته بسیار مهمی که به نظر میآید نتیجه مهم مقاله باشد ،این است که با در نظر
گرفتن اینکه روایی صوری در واقع نوعی روایی نیست ،اکثریت مقالههای بررسی شده
فاقد روایی بودهاند ( 12درصد) و در پایایی نیز تعداد محدودی از مقالهها ضریب آلفا
را برای تمامی ابعاد معرفی شده در مقاله ،گزارش کردهاند.
نکتهای که باید بیشتر مد نظر قرار گیرد این است که در میان همین اکثریت نسبی
مقالههایی که دچار نقص در فرایند عملیاتیسازی هستند ،مجدداً اکثریت با مقالههایی
است که سرانجام دچار تقلیل مفهومی شدهاند .این امر میتواند دلیلی بر این مدعا باشد
که عدم رعایت فرایند عملیاتیسازی موجب تقلیل مفهومی در پیمایش و عدم شمولیت
کامل شاخصهای سنجش شده است.
گام نخست برای اصالح این فرایند و بهبود وضعیت پیمایش در مورد مفهوم
مشارکت سیاسی ،این امر است که باید از شاخصهای چندگانه برای سنجش ابعاد
مختلف این مفهوم چندوجهی سود جست تا شمولیت شاخصهایی که بهعنوان
نمادهای قابل اندازهگیری آن انتخاب میشوند ،افزایش یافته و مفهوم مشارکت سیاسی
در تمامی ابعادش مورد سنجش قرار گیرد .استفاده از تعاریف مفهومی جامع و همچنین
ارائه سلسلهمراتبی از سطوح مختلف این مفهوم ،همچنانکه در بحث تحلیلی نیز بدان
تاکید شد ،کمک شایانی بدین امر خواهد کرد.
فرجام سخن آنکه ،از آنجا که اکثر قریب به اتفاق مقالههای بررسی شده نتیجه
حاصل از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی و یا طرحهای انجام شده در دانشگاه و
مراکز تحقیقاتی علمی است که نتایج آنها ممکن است مد نظر سیاستگذاران در
ردههای مختلف دولتی قرار گیرد ،افزایش دقت اندازهگیری در سنجش مفاهیم ،از
یکسو باعث جلب نظر سیاستگذاران به نتایج حاصل خواهد شد و به بهبود جایگاه
پژوهش در ایران یاری خواهد رساند و از سوی دیگر به کارکرد اصلی پیمایش که
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تأثیرگذاری بر جامعه است ،منجر خواهد شد و این شائبه که پژوهشهای اجتماعی
سبب رواج تقلیلگرایی در علوم اجتماعی شده است را بیاثر خواهد کرد.
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سال ششم ،ش ،2ص.84-1
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