
دکتر محمدسعید  ذکایی 
عضو هيئت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی

نمونه گيری، تجزيه و تحليل و اس��تنباط آم��اری و يا در بخش 
كيفی مهارت هايی چون شيوه های مصاحبه، مشاهده، كدگذاری، 

طبقه بندی و راهبردهای تنظيم گزارش را دربرمی گيرد. 
ب��ا توجه به تنوع درس های مربوط به روش تحقيق )الاقل 
در نوع كمی آن( و نيز تأليف و ترجمة آثار مرتبط و مفيد در اين 
حوزه كه به خصوص در چند س��ال اخير رشد قابل مالحظه ای 
داشته است، به لحاظ شناختی و نظری دانشجويان مهارت های 
كافی پژوهش��ی را در طول دورة آموزش��ی كسب می كنند. با 
اي��ن حال در هيچ ي��ک از اين برنامه های آموزش��ی و در هيچ 
دوره ای، بحث و آموزش جدی در خصوص مهارت های ارتباطی 
و اجتماعی كه ضرورت ورود ب��ه ميدان و جمع آوری اطالعات 
و عرضة آن اس��ت، به ميان نمی آيد. به نظر می رس��د كه حلقة 
مفقودة پژوهش اجتماعی مولد و كارامد در ايران، نسبت زيادی 

با اين غفلت آموزشی دارد. 
آموزش ه��ای نظری اگرچه در ترويج و همگانی س��اختن 
تكنيک های پژوهش، آش��نا س��اختن دانش��جويان ب��ا فرايند 
و قالب ه��ای پژوهش و ايجاد معياری يكس��ان ب��رای تنظيم، 
ارزيابی و انباش��ت دانش اجتماعی مفيدند، ضرورتاً مهارت ها و 
خالقيت های الزم برای ورود به ميدان و كشف ايده های بديع و 

پيچيده را فراهم نمی سازند. 
آموزش روش تحقيق در ايران كمتر فرصت بازانديش��ی و 
تأم��ل محقق و نيز قضاوت او را دربارة نمونه های مورد پژوهش 

مهارت های ارتباطی 
در پژوهش اجتماعی 

مقدمه 
از جمل��ه تجارب تكراری كه به عن��وان معلم »درس روش 
تحقيق كيفی« گاه با آن مواجه می ش��ويم، دريافت فايل ها و يا 
صفحات اندكی است كه دانش��جويان به عنوان متن پياده شدة 
حاصل از چند مصاحبة نيمه ساخت يافتة كيفی و يا مشاهدات 
تمرين��ی اتنوگرافي��ک در طول ت��رم ارائه می كنن��د. در خالل 
بحث های آموزش��ی كالس، به دانش��جويان ي��ادآوری می كنم 
ك��ه مصاحبه های كيفی بايد فرصت خودابرازی و ش��كل گيری 
گفت وگوي��ی طبيعی را ايجاد كنند تا از خ��الل آن، هم تجربة 
زيسته و ذهنيات پاسخ گو دريافت شود، هم شرايطی برای حضور 
پديدارشناسانة محقق و نيز شركت كنندگان تحقيق فراهم آيد. 
از نظر زمان��ی، انتظار می رود چني��ن مصاحبه هايی حدود يک 
س��اعت به طول انجامند و متن پياده شدة كامل آن ها دست كم 
حدود 15 تا 20 صفحه باشد. با اين حال، اغلب دانشجويان اين 
تمرين كالسی را با انجام دادن مصاحبه هايی كه به طور ميانگين 
هر يک 10 تا 15 دقيقه طول كشيده و متن آن ها در سه تا چهار 
صفحه تنظيم ش��ده است، به پايان می رسانند. در توضيح كوتاه 
شدن زمان و متن پاسخ های پيش بينی شده، اغلب دانشجويان 
اشاره می كنند كه پاس��خ گويان حرف و ايدة ديگری نداشته اند 
يا خود آن ها راهی برای دريافت اطالعات بيش��تر از پاسخ گويان 
نيافته اند. دانش��جويان درس روش تحقيق در ايران با فهرس��ت 
اس��تانداردی آش��نا می ش��وند كه در بخش كمی طرح فرضيه، 
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در ميدان فراهم می سازد. از اين رو بيشتر محتمل است كه نتايج 
آن قابل پيش بينی، بديهی و فارغ از ظرافت ها و مالحظات حاكم 
بر متن زندگی روزمرة واقعی باشد. توجه پژوهشگران اجتماعی 
به آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی و به كارگيری مناسب 
آن ها اگرچه به تنهايی شرط كافی و تضمينی برای فهم دقيق 
مس��ائل اجتماعی و توليد خالقيت های تحليلی نيست، امكان 
بازانديش��ی بيش��تری را برای محققان فراهم می سازد و بدون 

ترديد، به تحقيقات ميدانی كيفيت ويژه ای می بخشد.
در مقالة حاضر برآنيم كه با معرفی برخی از مهارت های مهم 
اجتماعی و بين فردی در فرايند پژوهش، اهميت انتقال صحيح 
اين مهارت ها را در پژوهش های ميدانی اجتماعی در ايران و آثار و 
نتايج غفلت از آن را در توليد پژوهش های مولد نشان دهيم و در 

پايان توصيه هايی برای ارتقای اين آموزش ها عرضه كنيم. 
کلیدواژه هـا: مهارت ه��ای ارتباطی، پژوه��ش، پژوهش 

اجتماعی

مهارت های ارتباطی و اجتماعی: ضرورت ها 
بس��ياری از متون آموزش��ی ضرورت كاربست مهارت های 
ارتباطی و اجتماعی را برای خالقانه تر ش��دن پژوهش اجتماعی 
متذكر شده اند )نگاه كنيد به: اگان، 1997؛ گان و نادانر، 1988؛ 
گري��ن، 1995(. مهارت های مزب��ور اگرچه در معنای كلی خود 
برای صورت ها و طراحی های متنوع پژوهشی صادق اند، اهميت 
آن ها در فضای پژوهش كيفی، به واسطة نوع ارتباط انسانی محقق 
با ميدان و رويكرد طبيعی گرايانه مورد توجه در آن، بيشتر است. 
محققان كيفی نيازمند آشنايی بيشتر با شيوه هايی هستند 
كه بدون آن كه آن ها را در قالب های تنگ رش��ته ای و ابزارها و 
تكنيک های استاندارد پژوهشی قرار دهند، امكان فهم عميق تر 
تجارب زندگی روزمره را )كه گاه به واسطة بديهی بودن به آن ها 

توجه نمی كنيم( برايشان فراهم سازند. 
دريافت های خالقانه در ميدان های پژوهشی كه گاه دور از 
انتظار است و گاه حيرت ما را برمی انگيزند، تنها به مدد اشراف 
به مهارت های ارتباطی و اجتماعی امكان پذير است. اگر تخيل را 
دربرگيرندة هرگونه تجسم تصويری و نيز جلوه های ديگر مبتنی 
بر تجارب مس��تقيم بدنی و تجارب با واس��طة اجتماعی بدانيم 
)شامل فعاليت ها، روايت ها، شخصيت ها و روابط(، )فترز، 2007: 
420(، نق��ش تعيين كنندة مهارت های ارتباطی و اجتماعی در 

توليد و هدايت آن ها انكارناپذير خواهد بود. 

توج��ه ب��ه مهارت های اجتماع��ی و ارتباط��ی بين فردی 
در پژوهش اجتماعی و در برنامة رس��می آموزش��ی، با تعديل 
توجه افراطی ب��ه آموزش های فن��ی روش تحقيق، مالحظات 
معرفت شناس��انه را با اين آموزش ها بيش��تر همراه می سازد. به 
اين ترتيب، برای دانشجويان امكان قضاوت و فهم بهتری دربارة 
الزامات برآمده از ميدان پژوهش خود و فرصت های آن و نيز نوع 
شناخت كسب شده فراهم می آيد. اگر معرفت شناسی را نظريه 
يا علم روش و مبنای ش��ناخت بدانيم، توجيهی مناس��ب برای 
گنجاندن آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی در برنامه های 
درسی روش تحقيق خواهيم داشت. اهداف و سؤاالت پژوهش و 
نوع نگاه ما به مسئلة اجتماعی، يقيناً اتكا به يک راهبرد تحقيق 
و كاربرد يک ابزار پژوهش��ی را بيشتر موجه می سازد. توجه به 
مبانی معرفت شناختی در هر پژوهش، اساس توفيق آن به شمار 
می آي��د و داللت ه��ای مهمی را در توج��ه دادن ما به منطق و 

فلسفة روش تحقيق و نيز ابزارهای جمع آوری اطالعات دارد.
بدين ترتي��ب، هر برنام��ة آموزش روش تحقي��ق در علوم 
اجتماعی )چه كمی و چه كيفی(، در هر مقطع الزاماً با آموزش 
مفروضات عمدة معرفت شناختی رويكردها و سنت های نظری 
س��روكار خواهد داشت. بديهی است در سنت های كيفی كه با 
شيوه ای كمتر استاندارد و با طراحی های تكرارشونده )گردشی( 
س��روكار دارند و كمتر از ابزارهای استاندارد شده در جمع آوری 
اطالعاتی يكسان از نمونه های تعريف شده عمل می كنند، نقش 
محق��ق در ميدان پژوهش اهميت بيش��تری می يابد. ضرورت 
ارتب��اط درونی با ميدان، همدلی ب��ا موضوع های تحقيق، و در 
مجموع، هستی شناسی متفاوتی كه پژوهش های كيفی عموماً 
از آن تبعي��ت می كنند، مواجهه عميق تر، اصيل تر، طوالنی تر و 

پيچيده تر محقق با آن را ضروری می سازد. 
اي��ن ارتباط به وي��ژه درخصوص رويكرده��ای انتقادی به 
پژوهش، مانند رويكرد فمينيستی، شديدتر است. در اين سنت 
پژوهشی از محقق انتظار دركی بی واسطه و عميق تر از موضوع 
پژوهش، برقراری ارتباطی غيرسلس��له مراتبی با آن، داش��تن 
بازانديشی بيشتر نسبت به نقش ميدان تحقيق، و دادن امكان 
مشاركت و فرصت خودابرازی بيشتر به نمونه های مورد مطالعه 
در مراحل گوناگون می رود. فمينيس��ت ها با درک اين نكته كه 
قدرت بر توليد دانش  و فراينِد برس��اخت آن تأثيرگذار اس��ت، 
برقراری رابطة غيرسلس��له مراتبی و دوستانه با پاسخ گويان را 
شيوه هايی اساسی برای كاهش تفاوت قدرت در تحقيق می دانند 

)دوگت و ماتنر، 2007: 36(. 
آگاهی از مهارت های بين فردی و اجتماعی در رويكردهای 
مش��اركتی از اين نوع و تس��لط بر آن ها حياتی است. كيفيت 
ارتباط برقرار شده بين محقق و نمونه های خود، تضمين كنندة 
ش��نيده ش��دن صدای آن ها، ش��كل گيری اعتماد و در نتيجه، 
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آمادگ��ی نمونه ه��ا مثاًل برای خودافش��ايی بيش��تر اس��ت. به 
همان س��ان، آش��نايی با ميدان پژوهش و داشتن تجربة زيسته 
در آن، امتيازی اس��ت كه فرصت برقراری ارتباط بهتر با ميدان 
را فراهم می سازد. تجربة آموزشی من در هدايت پايان نامه های 
پژوهشی نش��ان می دهد كه داش��تن اين تجربة زيسته مزيت 
بيش��تری به دانش��جويان در هدايت برنامة پژوهشی خويش و 
ارائة دستاوردهای بهتر می بخشد. با اين حال، اين خودی بودن 
و آش��نايی قبلی به همان اندازه ممكن اس��ت مانعی برای فهم 
و ارتباط بهتر با ميدان پژوهش��ی باش��د. از اين رو الزم است با 
بازانديش��ی معرفت شناس��انه از آس��يب های آن مص��ون ماند. 
»بازانديش��ی تعاملی«1 در رويكردها و تكنيک های پژوهش��ی 
چون مصاحبه های تعاملی نقش تعيين كننده ای دارد. »مصاحبة 
تعاملی«2 شيوه ای تفس��يری برای دستيابی به فهمی عميق و 
نزديک از تجارب افراد در موضوعات عموماً هيجانی و حساس به 
شمار می آيد كه در آن تأكيد ويژه ای بر معناسازی های ارتباطی 
و مش��تركی است كه در خالل مصاحبه شكل می گيرد )اليس، 
2008: 443(. اين رويكرد مس��تلزم اش��تراک تجارب فردی و 

اجتماعی محقق و راوی در اشكال گوناگون آن است. 
فرايند ارتباطی مبتنی بر تشريک مساعی كه پايه و اساس 
اين مصاحبه ها و نيز صورت های پژوهش��ی مشابه آن ها )مانند 
اتوبيوگرافی و خودمردم نگاری( محسوب می شود، نقش حساس 
و مهم مهارت های گوناگون ارتباطی و تعاملی را آشكار می سازد. 
در اين معنا از محقق انتظار می رود هر دو نقش سوژه )محقق( 
و ابژه )نمونة مورد مطالعه( را هم زمان پذيرا باشد. برای مثال، در 
يک مطالعة  »خودمردم نگارانه« ممكن است محقق برای مستند 
كردن زندگی نمونة مورد مطالعة خود )فرزند، همسر، همسايه و 
مانند آن(، شرح افشاگرانه و انتقادی بازانديشانه ای را از خود ارائه 
كند. مثاًل خود را بابت قضاوت ها، كليشه ها و پيش داوری هايش 
نس��بت به آن ها م��ورد انتقاد قرار دهد. در مواردی اين ش��يوة 
مطالعه به مهارت های زيادی برای مواجهه با تنش های عاطفی 
و مديري��ت هيجانات افراد نياز دارد كه گاه برقراری آن ماه ها و 
يا سال ها به طول می انجامد و برای محقق نقش درمانی و برای 
مخاطبان او نيز نقش تهييج كنن��ده دارد. بهار )1993(، اليس 
)1995( و فاضلی )1390( نمونه های بس��يار خوبی از كاربست 

خودمردم نگاری و مواجهه انتقادی با خود فراهم می سازند(. 
در كتاب »دعوت به جامعه شناسی بازانديشانه« )بورديو و 
واكوانت، 1992(، واکوانت سه نوع سوگيری اختالل برانگيز در 
تخيل جامعه شناسی را در نگاه بوردیو بازمی شناسد. سوگيری 
نخست به خاستگاه و تعينات اجتماعی چون طبقه، جنسيت، 
قوميت و ويژگی های مشابه محقق مربوط است. اين سوگيری 
آش��نا را با نقد فردی و متقابل راحت تر می ت��وان كنترل كرد. 
در برخ��ی منابع توصيه ه��ای مفيدی برای كنت��رل تأثير اين 

زمينه های س��اختاری و فرهنگی از طريق پنهان 
ساختن آن ها، كنترل كردن ميزان تأثير آن ها با 
توزيع متعادل محققان در ميدان های گوناگون، و 
يا مقايسة نتايج آن ها با نتايج مطالعات محققان 
دارای خاستگاه های متفاوت پيشنهاد شده است. 
س��وگيری دوم كه كمتر موضوع تأمل قرار 
می گيرد، به موقعيتی مربوط است كه محقق در 
ميدان دانش��گاهی در اختيار دارد. يعنی فضای 
عين��ی مواض��ع روش��ن فكرانة آكادميكی كه در 

لحظ��ه ای معين در ميدان قدرت او عرضه و موجب تمايز آن ها 
از يكديگر می شود. 

بورديو سوگيری سوم را »سوگيری روشن فكرانه«3 می خواند 
كه س��بب می ش��ود، دنيا را بيش از آنكه به مثابه مسائلی عينی 
ببيني��م كه بايد به حل آن ها پرداخ��ت، نوعی صحنة نمايش و 
مجموعة داللت هايی بدانيم كه بايد آن ها را تفس��ير كرد. بورديو 
معتقد است اين سوگيری آخر به واسطة آنكه مانع توجه به شرايط 
خاص منطق عمل می ش��ود، عميق تر و مخدوش كننده تر است. 
سوگيری ياد شده كه اس��اس آن معرفت شناسانه است، »خطر 

فروكاستن منطق عمل به منطق نظری« را به دنبال دارد. 
بديهی است كه سوگيری روش��ن فكرانه فرايند پژوهش را 
در كليت آن )از طرح س��ؤال و مس��ئله تا تفسير و ارائة گزارش( 
دربرمی گيرد و با انتقال دانش كافی روش شناسانه، معرفت شناسانه 
و هستی شناسانه، می توان از وجه  نظری تدابيری را برای كنترل 
آن انديش��يد. با اين حال،  مهارت ه��ای ارتباطی كه در فرايندی 
تجربی)عملی( كس��ب و تقويت می ش��وند، می توانند مفروضات 
و س��وگيری های برآم��ده از تولي��د و كاربرد نادرس��ت ابزارها و 
مواجهه های ميدانی را كاهش دهند و محقق را با »منطق عملی« 
كنش بيشتر آشنا سازند. كسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی 
خودآگاهی بيشتری به محققان دربارة فعاليت های ميدانی آن ها 

و نيز اطالعاتی كه جمع آوری می كنند، می بخشد. 

مهارت های اجتماعی و ارتباطی
گونه ها و چارچوب ها 

مهارت ه��ای ارتباط��ی در ميدان های پژوهش��ی تنها در 
برگيرن��دة نقش فعال محقق، توانايی او در طرح س��ؤال و ايجاد 
اعتماد و فعاليت هايی از اين نوع نيس��ت. محققان و دانشجويان 
كم تجربه ممكن است ايفای نقش فعال يكطرفه را در اين فرايند 
كافی بدانند و با تصور اينكه همكاری در سطح بااليی در جريان 
است و به ظاهر سؤاالت مصاحبه به طور كامل پاسخ داده شده اند، 
از تجربة ارتباطی خود راضی ش��وند و به اشتباه تصور كنند كه 
به حقيقت دس��ت يافته اند. با اين حال حقيقت فاصلة زيادی با 

همكاری و جمع آوری اطالعات به ظاهر راضی كننده دارد. 
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اك��راه در بيان حقيقت تجارب و يا بيان كامل و دقيق آن، 
ارائة اطالعات غيرواقعی و منحرف ساختن پاسخ گو، ناتوانی در 
بيان و ابراز تجارب واقعی علی رغم ميل، بيان كلی و سربس��تة 
واقعيت و يا ارائة گزينش��ی آن ها، تنها جلوه هايی از سناريوهای 
متن��وع ارتباط ناموفق پژوهش��ی را دربرمی گيرند. غلبه يافتن 
بر اين موارد غالباً با تس��لط و اش��راف بر مهارت های ارتباطی و 

اجتماعی امكان پذير است. 
مهارت ها و يا شايس��تگی های ارتباطی در سنت های علوم 
رفتاری ب��ا چارچوب های نظ��ری متفاوتی مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند كه عموماً در سنت روان شناختی قرار دارند. نظريه های 
ديالكتيك��ی در روابط انس��انی كه چش��م اندازی اجتماعی به 
مهارت های ارتباطی دارند، تعامالت مناسب و كارآمد را مستلزم 
برخورداری محقق از استانداردهای فردی، رابطه ای و فرهنگی 
می دانند كه به او كمک می كند به تناقضات واكنش نشان دهد، 
صداهای چندگانه را بش��نود و ت��وازن را در روابط قدرت برقرار 
سازد. در اين ديدگاه، مهارت ها به مثابه رفتارهايی تلقی می شوند 
كه ديالوگ را )مثاًل در ش��كل گوش س��پردن و مذاكره كردن( 
ارتقا می بخشند. به همان س��ان منابع بالقوة ارتباطی ناكارآمد، 
ع��دم تعادل در ق��درت، عدم تأييد از جانب ش��بكة اجتماعی 
بزرگ تر،  تركيب بندی های مجدد در روابط و برخی ويژگی های 
فردی )مانند ميل به در كنترل داشتن ديگران( دانسته می شود. 
س��رانجام، دريافت توصي��ه از جانب طرف های س��وم، تقويت 
شبكه های اجتماعی حمايتی و آموزش مجدد دربارة مهارت ها 
و ارزش های ارتباطی را از جمله راهبردهای بهبود اين مهارت ها 

می دانند )گرين و برلسون، 2003: 8-9(. 
گونه ه��ای اصل��ی مهارت ه��ای ارتباط��ی و اجتماع��ی 
طبقه بندی های متنوعی دارند. برای نمونه، گرین و برلسـون 
)2003( مهارت ه��ای ارتباط��ی را براس��اس مي��زان بنيادين 
بودن )ش��امل مهارت ه��ای ارتباطی غيركالم��ی، مهارت های 
توليد و دريافت پيام و مديريت برداش��ت(، تمركز بر كاركردها 
)مهارت های آگاهی بخشی و تبيين، استدالل، ترغيب، مديريت 
تعارض بين فردی، مهارت های ارائة حمايت عاطفی و مهارت های 
روايتی( و ميدان ها و موقعيت های مورد اس��تفاده )مهارت های 
گفت وگو و تصميم گيری های گروهی( تقسيم بندی می كنند. با 
اين حال، برخ��ورداری هم زمان از مهارت های انتقال و دريافت 
پيام را بايد اساس مهارت های ارتباطی تحقيق اجتماعی دانست. 

تعام��ل و ارتباط موفق در ميدان ه��ای اجتماعی پژوهش 
مستلزم آشنايی توأم با مهارت های انتقال و دريافت پيام است. 
اين آش��نايی زمينة رضايت دو طرف تعامل را فراهم می آورد و 
آن را متوازن می س��ازد. توانايی و مه��ارت جلب اعتماد، گوش 
س��پردن، طرح مناسب س��ؤال و هدايت ديناميسم گفت وگو از 
جمله مهارت های پايه ای دريافت پيام هس��تند. به همان سان، 
 ارائ��ة توضيح و اطالعات كافی درب��ارة  موضوع پژوهش،  تقويت 
انگيزه های پاسخ گويان و خودافش��ايی، از مهارت های بنيادين 
ارتباط��ات پژوهش��ی محس��وب می ش��وند. در ادام��ه، برخی 
مهارت ه��ای ارتباطات غيركالمی را با تفصيل بيش��تری مورد 

بحث قرار می دهيم. 

  ارتباطات غیرکالمی 
اغلب محققان ارتباطات بين فردی، ارتباطات غيركالمی 
را اس��اس مهارت های دوجانب��ة دريافت و ارس��ال پيام در 
موقعيت های ميدان��ی پژوهش می دانن��د. در دو دهة اخير 
منابع و آثار زيادی به تش��ريح  اهميت گونه ها و رويكردهای 
ارتباطات غيركالمی پرداخته اند. ارتباطات غيركالمی ابزاری 
مح��وری در انتقال معن��ا از فردی به ف��رد ديگرند و عموم 
نويس��ندگان ب��ر تفوق هستی شناس��ی آن ب��ر صورت های 
ارتباط كالمی اتفاق نظ��ر دارند. در متون نظری، برآوردهای 
محافظه كاران��ه به انتقال 60 تا 65 درصد معانی در تعامالت 
بين فردی از اين طريق اش��اره دارند و برخی نويس��ندگان 
اي��ن ميزان را تا 93 درصد ب��رآورد می كنند. محقق مجرب 
ميدان��ی، اعتماد، عالقه، احس��اس راحتی، ت��وازن در روابط 
قدرت، اش��تياق و انگيزه، صداقت، س��هولت و شفافيت در 
بيان حقايق از جانب ش��ركت كننده در تحقيق را به درجات 
زيادی براساس قرائن رفتاری می تواند دريابد. به همان سان، 
تعارض قرائن غيركالمی رفتار با آنچه مثاًل پاس��خ گويان به 
زبان می آورند، برای محقق تيزبين فرصت مناس��بی را برای 
تغيير راهبرد خود و تصحيح ش��يوة ارتباط فراهم می سازد. 
زيرا قرائن غيركالمی عموماً به واسطة كنترل ناپذيری كمتر 
آن ها، قابليت اتكای بيشتری را برای تفسير فراهم می سازند. 
نقش مهم ارتباطات غيركالمی در انتقال هيجانات نيز دليل 
ديگر اهميت آن ها در بسياری از ميدان های پژوهشی است كه 
محقق در آن ها فرصت مش��اهده و ارزيابی عواطف انسانی را در 
متن زندگی روزمرة نمونه ه��ا )در فضای كار، تحصيل، و مانند 
آن( می ياب��د. مصاحبه های تاريخچة زندگ��ی و اتوبيوگرافيک، 
خودمردم نگاری ها، پژوهش های پديدارشناسانه و روش شناسانة 
مردمی و در مجموع، پژوهش های تفسيری تجربی، عرصة بروز 
و تجربة بس��ياری از عواطف پيچيدة انسانی است. توجه محقق 
به هيبت ظاهری، لحن، نوع نشس��تن و حاالت چهره و صورت 



خويش بدون ترديد تأثير چشم گيری بر موفقيت و يا ناتوانی او 
در جلب اعتماد و همكاری پاس��خ گو و كمک كردن به او برای 

ابراز خود خواهد داشت. 
ارتباطات غيركالمی همچنين به تصريح و تدقيق پيام های 
ارائه ش��ده در ارتباطات كالمی كمک می كنند. كنترل و همراه 
ساختن ارتباطات كالمی و غيركالمی، به ارتباط دقت و شفافيت 
بيشتری می بخشد. برای مثال، اغلب افراد هنگام گفت وگو، اتمام 
سخن خود را با حركت سر و يا نگاه كردن به جهتی خاص نشان 
می دهند. در مواردی در نوار يا ويديوی مصاحبه های انجام شده 
توسط برخی دانش��جويان، عدم توجه به اين عالئم غيركالمی 
و قطع كردن س��خن پاسخ گو و گسس��ت در ارتباط را مشاهده 
می كنيم. همچنين، برای حفظ اشتياق پاسخ گو در طول جلسة 
مصاحبه و عالقه مند س��اختن او، می توان با تغيير تن صدا و يا 

حركات دست تغيير الزم را ايجاد كرد. 
دربارة تعريف ارتباطات غيركالمی اتفاق نظری وجود ندارد. 
تأمل��ی بر برخی از اين آثار به خوب��ی گواه بر ابهام در تعريف و 
دسته بندی ارتباطات غيركالمی است. در تعريف رايج آن را هر 
ن��وع انتقال پيام بدون اس��تفاده از واژه ها عنوان كرده اند. با اين 
حال اين تعريف بسيار كلی است و قلمرو گسترده ای از رفتارها 
را ش��امل می شود. س��ليقة غالب، تعريف ارتباطات غيركالمی 
برحس��ب كدها، رفتارها و تجليات رفتاری دربردارندة آن است. 
لزرز )1997( ارتباطات غيركالمی را برحسب سه نظام متعامل 
ارتباطات بصری، ارتباطات »شفاهی«4 و ارتباطات »نامرئی«5  از 

يكديگر تفكيک می كند. 
ارتباطات بصری بيش��ترين س��هم را در تعامالت رو در رو 
دارند و شامل »علم حركات«6 )حركات بدن، ژست ها، رفتارهای 
چش��می و تظاهرات چهره ای( »علم مجاورت«7 )فضا، فاصله و 
قلمرو( و مصنوعات )جلوة ظاهری، پوشش و تزيينات( می شود. 
نظام ارتباطات ش��فاهی »علم اصوات«8 و ش��به زبان شناسی را 
دربرمی گيرد. س��رانجام از نظر لزرز، نظام ارتباطات نامحسوس 
شامل ارتباطات لمسی، حواس بويايی و كدهای زمانی می شود 

)نقل در: گوئررو و فلويد، 2008: 8(. 
ب��ا توجه به ابعاد و همه جا حاضر بودن بس��ياری از اين 
كدهای ارتباطی، روش��ن اس��ت كه نقش آن ه��ا در هدايت 
و پيش��برد تحقيق و تحليل اجتماعی بس��يار حياتی اس��ت. 
ارتباط��ات غيركالم��ی می توانن��د جای گزين،   مكم��ل و يا 
تقويت كنندة پيام های كالمی باشند. نقش كليدی ارتباطات 
كالمی در ايجاد و معارفة اوليه با مشاركت كنندگان در تحقيق، 
انتقال حس رضايت، امنيت و احترام به آن ها و جلب همكاری 
و صداقت آن ها بس��يار روش��ن اس��ت و ناتوانی در ايجاد اين 
احساس كاماًل به شكست كار ميدانی می انجامد. در موضوعات 
حساس��يت برانگيز و دشوار كه پاس��خ گويان در يافتن واژگان 

مناسب برای بيان احساس و نظر خود با مشكل 
مواجه می شوند، ارتباطات غيركالمی می توانند 
راه گش��ا باش��ند. به همان س��ان در مواردی كه 
نظ��رات بيان ش��ده در تع��ارض ب��ا پيام های 
غيركالمی است، امكان بهتری برای قضاوت در 

اختيار محقق می گذارد. 
از س��وی ديگر، با توجه به اينكه رفتارهای 
غيركالمی عميق تر و بی واسطه تر ابراز می شوند 
و در س��طح ناخودآگاه و يا نيمه آگاه فعال ترند، 
 هنگام بروز تعارض می توانند بيش��تر مورد اتكا 

باش��ند. در مواردی كه امكان فهم يكس��ان كدهای زبانی از 
جان��ب ش��ركت كنندگان در يک تحقيق وجود ن��دارد، زبان 
غيركالمی می تواند مؤثر باش��د. استفادة مناسب از اين شيوة 
ارتباطی مثاًل به محقق امكان می دهد اش��تياق و عالقة خود 
را برای ش��نيدن بيشتر نظرات فردی از گروه، انرژی و انگيزه 
بيشتر دادن به عضوی از گروه يا همة  اعضا و يا در مقابل تقاضا 
از او برای نوبت دادن به ديگران، نشان دهد. همچنين سكوت، 
لبخند، دق��ت در نگاه و گاه عدم برقراری ارتباط چش��می و 
حركات بدن )نوع نشستن و حركت دست(، نقش مؤثری در 
هدايت و تداوم مشاركت فعال مصاحبه شوندگان در يک جلسة 

گروهی می تواند داشته باشد. 
س��رانجام موقعيت و فضای ايجادش��ده برای گفت وگو و 
اجرای مصاحبه نيز نقشی تعيين كننده دارد. تالش برای ايجاد 
فضايی صميمی تر و كمتر رسمی، در مواردی با چيدمان صحيح 
صندلی ها و ميزها، استفاده از وسايل مناسب در اتاق و دعوت 
از شركت كنندگان برای چيدن آن ها امكان پذير است. بديهی 
اس��ت آموزش و به كارگيری اين مهارت ها تابع شرايط و متن 
فرهنگی است. به رغم اش��تراكات بسيار در كدها و شيوه های 
ارتباطی غيركالمی، نس��بيت های فرهنگی ميدان پژوهش بر 
انتخاب ش��يوه ها و يا تفسير رفتارها تأثير می گذارند. نسبيت 
فرهنگی در ارتباطات غيركالم��ی متوجه محتوای آموزش ها 
و رويك��رد، و نح��وة به كارگيری آن ها از جانب محقق اس��ت. 
ب��رای مثال، نگاه رو در رو اگرچه غالباً تس��هيل كنندة ارتباط 
و نشان دهندة اهميت و جديت مصاحبه كننده در كار خويش 
است، در مصاحبه با پاسخ گوی غيرهم جنس در برخی ميدان ها 
ممكن است محدودكننده باشد.  به همان سان استفاده از برخی 
تظاهرات چهره در انتقال معنا ممكن است در بعضی ميدان ها، 
رفت��اری نامأنوس تلقی ش��ود. در فرهنگ غرب��ی از كدهای 
ارتباطی چهره بيش��تر برای انتقال معنا استفاده می شود؛ در 
حالی كه در فرهنگ های ش��رقی پنهان ساختن هيجانات در 
چه��ره، در بس��ياری موارد عادتی فرهنگی و معنادار اس��ت و 

آزادسازی آن از جانب محقق دشواری بيشتری می طلبد.

پی نوشت ها 
1. interactive reflexivity
2. interactive interview

3. intellectualist bias
4. auditory
5. invisible
6. kinesics

7. proxemics
8.vocalics
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