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Zbigniew

Sawiński*

SONDAŻE TELEFONICZNE 1
Sondaże telefoniczne jako metodę badawczq zaczęto na
szerszq skalę stosować w latach siedemdziesiqtych wraz
z upowszechnieniem się techniki komputerowej. W drugiej
połowie lat osiemdziesiqtych w wielu krajach metoda ta zaczęła wypierać tradycyjnq technikę wywiadów realizowanych przez ankieterów w terenie. W artykule omówione zostały podstawy organizacji sondaży telefonicznych. lstotnq
cechq tej techniki jest wspomaganie komputerowe, do czego wykorzystywane jest wyspecjalizowane oprogramowanie, zawierajqce między innymi moduły: edycji kwestionariusza, automatycznego wyboru numeru rozmówcy, wspomagania przebiegu rozmów, zarzqdzania przebiegiem sesji oraz
końcowej obróbki danych. Sondaże telefoniczne bazujq na
specyficznych metodach doboru rozmówców, specjalnie
dostosowanych do wymogów tej techniki badawczej.
W porównaniu z wywiadami realizowanymi w terenie, wywiady telefoniczne stwarzajq o wiele więcej możliwości kontrolowania pracy ankieterów, od których wymaga się nieco
innych kwalifikacji i umiejętności. Wszystkie te okoliczności
prowadzq do różnic w jakości gromadzonych danych, gdy
jako punkt odniesienia dla badań telefonicznych przyjmiemy badania realizowane przez ankieterów w terenie. Na zakończenie rozważań zarysowane zostanq perspektywy rozwoju technik badań telefonicznych w Polsce.

WSTĘP

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat organizacji i specyfiki sondaży telefonicznych jako metody badawczej. W latach 1995-1996
w większości ośrodków badawczych w Polsce rozpoczęto lub rozpocznie się realizację badań tą techniką. Z tego względu warto znać jej podstawowe cechy,
a zwłaszcza różnice w stosunku do metody wywiadu kwestionariuszowego realizowanego w terenie - dominującej dotychczas w badaniach społecznych i rynkowych.
Sondaże telefoniczne realizowane są w wielu krajach już od ponad 20 lat,
w niektórych zaś stanowią dominującą technikę gromadzenia informacji - jeśli ja* Uwagi do autora lub prośby o nadbitki prosimy kierować do: Zbigniew Sawiński. Instytut
Studiów Społecznych UW, 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, tel. 31-51-53.
1 Informacje wykorzystane w tym artykule pochodzą w znacznej części z bezpośrednich
kontaktów autora z ośrodkami realizującymi sondaże telefoniczne oraz z firmami przygotowującymi oprogramowanie do obsługi tego rodzaju badań. Aby zachować ogólny charakter
rozważań, wszystkie nazwy firm oraz ich produktów zostały pominięte.
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ko kryterium przyjmiemy liczbę realizowanych wywiadów. W Polsce, ze względu
na niskie współczynniki telefonizacji, techniką tą nie posługiwano się nigdy na skalę masową. Z tego też względu istnieje luka w wiedzy na temat metodologicznych
podstaw sondaży telefonicznych. Luka ta prowadzi do sytuacji, w której wielu
badaczy konstruuje obraz sondażu telefonicznego na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń z badań realizowanych techniką wywiadów kwestionariuszowych. Może to prowadzić do nieporozumień, ponieważ metodologia sondażu telefonicznego obejmuje szereg elementów specyficznych, które w wywiadach kwestionariuszowych nie występują bądź też pojawiają się w formie
odmiennych rozwiązań.
Rozważania rozpoczniemy od krótkiej historii rozwoju sondaży telefonicznych na
świecie. Następnie omówimy podstawowe zasady organizacji i pracy ośrodka realizującego tego typu badania. Szczególnie wiele miejsca poświęcono omówieniu
podstawowych cech oprogramowania stosowanego do wspomagania realizacji
wywiadów przez telefon. W kolejnej części przedstawiono podstawowe metody
doboru prób do badań telefonicznych. W stosunku do technik doboru prób stosowanych w badaniach kwestionariuszowych metody te zawierają szereg elementów specyficznych, bez których znajomości nie sposób zrozumieć istoty badań realizowanych tą techniką. W następnej części omówiono niektóre elementy roli i
pozycji ankietera zatrudnionego przy wywiadach telefonicznych, a także specyfikę metod rekrutowania, szkolenia i weryfikowania umiejętności ankieterów. Odręb
ną część poświęcono zagadnieniom jakości danych uzyskiwanych w sondażach
telefonicznych. Problem omówiono poprzez wskazanie cech wspólnych oraz porównanie elementów różniących sondaże telefoniczne od badań realizowanych
techniką kwestionariuszową. W ostatniej części przedstawiono szereg uwag i obserwacji dotyczących perspektyw rozwoju sondaży telefonicznych w Polsce.

HISTORIA SONDAŻY TELEFONICZNYCH
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych

sondaże

telefoniczne były bardzo niefunkcje pomocnicze wobec innych metod gromadzenia danych. Jednym z zastosowań było docieranie do
osób, które nie odesłały często wówczas stosowanej ankiety pocztowej. Inną dziedziną zastosowań było uzupełnianie danych uzyskanych w wywiadach osobistych,
głównie w formie ponownego kontaktu w badaniach panelowych. Z telefonu korzystano też w kontroli pracy ankieterów.
Jest rzeczą interesującą, że przyczyny niewielkiego zainteresowania badaczy
sondażem telefonicznym jako metodą gromadzenia danych wynikały z niskiej precyzji zupełnie innej techniki badawczej, jaką jest ankieta pocztowa. W większości
podręczników metodologii badań sondażowych autorzy chętnie cytują przykład
badania p~edwyborczego zrealizowanego w 1936 roku przez redakcję „Literary Digest". Ponieważ przykład ten jest ogólnie znany, przypomnijmy jedynie, że pomimo
objęcia badaniem blisko 2,4 miliona osób skonstruowana prognoza wyborcza okazała się totalnie chybiona. Ponieważ badanie zostało zrealizowane metodą ankiety
pocztowej, adresy osób wzięto zaś głównie z książek telefonicznych, to jako powód
skrzywienia rezultatów wskazywano niski stopień telefonizacji Stanów Zjednoczopopularną metodą badawczą. Pełniły głównie
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nych, który w tym okresie wynosił 35% (Diliman 1978: 9). Spowodowało to objęcie
badaniem głównie warstw społecznych o wyższym statusie, których preferencje wyborcze - jak dowiodły wyniki wyborów - były specyficzne. Casus ten skutecznie odstraszył na wiele lat badaczy od gromadzenia danych techniką sondażu telefonicznego. Obawiano się ryzyka niereprezentatywności tak uzyskanych wyników.
Z podanych powodów rozwój sondaży telefonicznych jako metody badawczej
rozpoczął się stosunkowo późno, bo dopiero w latach sześćdziesiątych. Wynikało
to nie tylko ze wzrostu współczynników telefonizacji. Ważnym czynnikiem zwiększe
nia zaufania do tej techniki pomiaru był znaczący postęp, jaki dokonał się tymczasem w zakresie metod doboru próby. Poprzez szereg doświadczeń badacze przekonali się, że skrzywienie próby występuje nie tylko w sondażach telefonicznych
oraz że można je zadowalająco rekompensować drogą ważenia danych bądź też
stosując odpowiednie techniki doboru respondentów zastępczych. Innym czynnikiem, który z pewnością wpłynął na wzrost zainteresowania sondażem telefonicznym, było pojawienie się w tym czasie komputerów stacjonarnych. Szybko dostrzeżono możliwość wykorzystania tego środka do zwiększenia efektywności i merytorycznej poprawności badań telefonicznych.
Zastosowania techniki sondażu telefonicznego w latach sześćdziesiątych były
jednak nieliczne i miały raczej charakter eksperymentu. Nadal łączono tę technikę
z innymi metodami zbierania danych, głównie z ankietą pocztową (zob. np. Dillman 1978). Stopniowo rozwijano komputerowe instalacje do prowadzenia badań
telefonicznych, lecz dominującą formą było wciąż ręczne zarządzanie wynikami
badań telefonicznych, przypominające obróbkę danych z kwestionariuszy wywiadów osobistych.
Zakres gromadzonych doświadczeń narastał jednak systematycznie i w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych w dziedzinie rozwoju sondaży telefonicznych
nastąpił przełom. W coraz większej liczbie ośrodków badawczych - zarówno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jak i w Europie Zachodniej - badania realizowane
techniką wywiadów telefonicznych zaczęły wypierać badania realizowane metodą wywiadów osobistych. Na przełom ten złożyło się kilka czynników. Po pierwsze,
w tym czasie współczynniki telefonizacji w wielu krajach przekroczyły 90%, co uznano za poziom stwarzający możliwość uzyskiwania reprezentatywnych wyników.
Po drugie, ośrodki badawcze powszechnie korzystały już w tym okresie z komputerów, co pozwoliło na komputerowe zarządzanie badaniami telefonicznymi. Po
trzecie, technika ta okazała się tańsza od wywiadów realizowanych w tradycyjny
sposób, dzięki coraz korzystniejszej relacji między ceną połączeń telefonicznych
a kosztami dojazdu i wynagrodzeń ankieterskich. Ostatni z czynników okazał się
szczególnie istotny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie ze względu na
szczególnie niską gęstość zaludnienia w pewnych obszarach koszty realizacji pojedynczego wywiadu osobistego dochodziły nawet do kilkuset dolarów, czas gromadzenia danych na próbie ogólnonarodowej wydłużał się zaś niekiedy poza
granice możliwe do przyjęcia.
Ograniczeniem rozwoju techniki wywiadów telefonicznych były natomiast
w tym okresie wysokie koszty wyjściowe. Konieczność posiadania instalacji opartej
na komputerze stacjonarnym oraz niewielka dostępność i wysokie ceny oprogramowania powodowały, że tylko bogate ośrodki - głównie uniwersyteckie - stać
było na efektywne posługiwanie się tą techniką. Z tej perspektywy można powie-
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dzieć, że pełne upowszechnienie techniki wywiadu telefonicznego nastąpiło dopiero w latach osiemdziesiątych. Dzięki pojawieniu się tanich komputerów osobistych technologia wywiadów telefonicznych stała się dostępna również dla mniejszych lub też wchodzących dopiero na rynek ośrodków badawczych. W tym okresie po obu stronach Atlantyku powstało wiele firm zajmujących się rozwijaniem
oprogramowania i technologii wywiadu telefonicznego. Wpłynęło to na obniżenie
kosztów i poszerzenie gamy rozwiązań możliwych do wyboru. Korzystnym czynnikiem stała się też postępująca demonopolizacja rynku usług telefonicznych prowadząca do istotnego obniżenia kosztów połączeń.
W chwili obecnej w rozwiniętych gospodarczo krajach większość badań społe
cznych i rynkowych prowadzona jest techniką sondażu telefonicznego. Wywiady
osobiste prowadzi się jedynie w nielicznych badaniach, gdy wybór tej metody jest
dostatecznie dobrze uzasadniony merytorycznie. Główną rolę odgrywają tu koszty,
które są kilkakrotnie niższe. Nie bez znaczenia są także względy organizacyjne. Wystarczy nadmienić, że w chwili obecnej pojedyncze ośrodki realizują niekiedy badania telefoniczne o zasięgu europejskim lub światowym Oednocześnie w kilkunastu lub w kilkudziesięciu krajach). Trudno sobie wyobrazić ogrom przedsięwzięć
organizacyjnych, jakich wymagałoby przeprowadzenie badania o takim zasięgu
metodą kwestionariuszowych wywiadów osobistych.

ORGANIZACJA SONDAŻU TELEFONICZNEGO
Badania telefoniczne prowadzone są przez wyspecjalizowane instytucje badawcze, dysponujące przeznaczoną do tego celu instalacją. Obejmuje ona odpowiednią liczbę zewnętrznych linii telefonicznych, wewnętrzną sieć telefoniczną
łączącą poszczególne stanowiska - z których realizowane są wywiady - oraz równoległą do niej sieć komputerową.
Liczba stanowisk w instalacji może być różna. W praktyce nie spotyka się instalacji poniżej l 0-12 stanowisk. Górna granica liczby stanowisk jest znacznie zróżnico
wana. Instalacja posiadająca 50-60 stanowisk jest uznawana za średnią. Duże instalacje posiadają po 200-300, a niekiedy więcej stanowisk. Instalacje tej wielkości
pozwalają na zrealizowanie powyżej l min wywiadów rocznie. Dla porównania,
liczba wywiadów osobistych realizowanych rocznie przez wszystkie ośrodki badań
rynkowych lub społecznych w Polsce nie przekracza obecnie 250 tysięcy.
Realizacja badań odbywa się w sesjach (sessions, shifts). Sesja jest to odcinek
czasu, w którym instalacja zostaje uruchomiona i z poszczególnych stanowisk prowadzone są rozmowy z respondentami. Długość trwania pojedynczej sesji wynosi
na ogół 4-5 godzin. Liczba sesji w ciągu dnia wynosi od l do 3 i może być różna
w poszczególne dni tygodnia. Lokalizacja sesji w ciągu dnia uwzględnia specyfikę
wzorów kulturowych i sposobu funkcjonowania danego społeczeństwa. Bierze się
pod uwagę między innymi takie czynniki jak: typowe godziny pracy, fakt istnienia
przerwy na lunch lub sjestę, poziom aktywności zawodowej kobiet, wzory dokonywania zakupów (codzienne vs. raz w tygodniu), rozkład dzienny oglądalności telewizji, wzory wypoczynku w dni weekendowe i inne. Na przykład, dwie sesje
w ciągu dnia mogą się odbywać w godzinach l 0-13.30 i 16.00-20.00. Przykłado
we rozwiązanie dla trzech sesji to: 9.00-13.00, 13.30-17.30, 18.00-22.00. Układ sesji
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w dni weekendowe jest z reguły odmienny od dni powszednich. W niektórych krajach badania telefoniczne realizuje się przez 7 dni w tygodniu, w innych zaś w niedzielę - niekiedy także w sobotę - badań nie prowadzi się.
Pomiędzy sesjami występujq przerwy. Sq one wykorzystywane przez personel
obsługujqcy instalację do wykonania czynności zwiqzanych z archiwizacjq danych zebranych w zakończonej sesji i przygotowaniem instalacji do następnej sesji.
Zakres tych czynności jest specyficzny dla konkretnej instalacji i zależy od sposobu
jej skonfigurowania, charakterystyk technicznych oraz od własności zainstalowanego oprogramowania. Podczas przerwy następuje również wymiana zmiany ankieterów, nazywanych też niekiedy o p e r a to r a m i. Z zasady ankieter prowadzi
rozmowy tylko w jednej sesji, aczkolwiek zdarzajq się osoby, które sq w stanie należycie wykonywać pracę przez dwie kolejne sesje. W takiej sytuacji czas przerwy
wykorzystujq na odpoczynek lub posiłek, ponieważ podczas sesji nie sq przewidziane przerwy.
Cechq charakterystycznq organizacji sondaży telefonicznych jest to, że ośrodek
równolegle prowadzi kilka lub kilkanaście różnych projektów badawczych. Wynika
to przede wszystkim z niejednakowej dostępności poszczególnych kategorii respondentów w różnych porach dnia. Sesja poranna jest z reguły zdominowana
przez badania business-to-business, a także badania konsumenckie realizowane
w zbiorowości niepracujqcych kobiet (znaczna część badań konsumenckich jest
realizowana w tej zbiorowości, ponieważ w dużym stopniu pokrywa się ona z kategoriq primary shoppers). Sesja popołudniowa i - ewentualnie - wieczorna sq natomiast zdominowane przez projekty realizowane na zbiorowościach generalnych.
Ponieważ poszczególne kategorie respondentów sq łatwiej lub trudniej dostępne
w pewnych porach dnia, przy homogenizacji struktury populacji rozmówców efektywność wykorzystania instalacji w różnych sesjach może okazać się niejednakowa. Dlatego każdy ośrodek badawczy dqży do takiego rozplanowania realizowanych projektów, aby objqć badaniami prowadzonymi w danym okresie różne kategorie rozmówców.
Ważnq cechq instalacji jest jej dzienna przepustowość. Określa ona liczbę wywiadów możliwych do zrealizowania w ciqgu jednego dnia, przy pełnym wykorzystaniu zasobów instalacji. W przypadku przeciętnego wywiadu telefonicznego,
trwajqcego od 8 do 12 minut, liczba wywiadów realizowanych przez pojedynczego ankietera wynosi od 1 do 3 w ciqgu godziny (jako wartość przeciętnq przyjmuje się 2). Pozostały czas jest wykorzystywany na uzyskiwanie nowych połqczeń,
aranżację rozmów, czynności zwiqzane z doborem właściwej osoby, umawianie
się na inny termin i inne. Dzienna przepustowość instalacji jest mniejsza, niż mogło
by się wydawać na pierwszy rzut oka. Przy instalacji 20-stanowiskowej i dwóch 4godzinnych sesjach należy się spodziewać realizacji w ciqgu dnia zaledwie 160
wywiadów. Badanie na próbie 1OOO osobowej wymaga zatem przynajmniej tygodnia. Jeśli równolegle realizowane sq inne projekty, to czas ten ulega dalszemu
wydłużeniu. W efekcie czas realizacji sondaży telefonicznych jest podobny, jak
badań prowadzonych technikami terenowymi. Problemy te nie występujq w przypadku instalacji dużych, pozwalajqcych zrealizować do kilku tysięcy wywiadów
dziennie.
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OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE
REALIZACJĘ WYWIADÓW TELEFONICZNYCH
lmmanentnq cechq prowadzonych współcześnie sondaży telefonicznych jest
to, że całość procedury gromadzenia danych jest zarzqdzana przez wyspecjalizowany program komputerowy. Aczkolwiek istnieje wiele specyficznych rozwiązań
w tym zakresie, wszystkie sq określane wspólnym terminem CATI (Computer Assisted Telephone lnterviewing).
Oprogramowanie CATI jest na ogół pakietem, realizujqcym szereg wyspecjalizowanych funkcji za pomocq modułów, stanowiących samodzielne podprogramy. Funkcje poszczególnych modułów odpowiadajq fazom przygotowania i prowadzenia sondażu telefonicznego.
MODUŁ

EDYCJI KWESTIONARIUSZA

Do przygotowania nowych narzędzi służy moduł edycji kwestionariusza. W tej
fazie prac kwestionariusz ma postać pliku w formacie tekstowym, zawierającego
dwa typy elementów. Pierwszym sq sformułowania pytań, odpowiedzi, komentarzy
dla ankietera i objaśnień dla respondenta. Sformułowania te wpisuje się otwartym
tekstem. Punkt wyjścia do tej fazy prac stanowić też może tekst kwestionariusza
przygotowany uprzednio pod dowolnym edytorem.
Drugim elementem sq symboliczne polecenia, interpretowane w ustalony sposób przez oprogramowanie. Program musi umieć odróżnić treść pytania od treści
komentarza, czy też zinterpretować w wymagany sposób regułę przejścia. Polecenia majq na ogół postać wyróżnionych w pewien sposób słów, które nie mogq
być wykorzystane w treści sformułowań. Na przykład, zestaw znaków #Q może oznaczać poczqtek treści pytania, zaś komenda SKIP15 żqdanie pominięcia pytania
nr 15 po udzieleniu przez respondenta odpowiedzi, przy której komenda ta wystqpiła.

Każdy z programów CATI używa własnego języka symbolicznych poleceń. Języ
ki te majq pewne cechy wspólne, ponieważ realizują podobne funkcje, aczkolwiek szczegółowe rozwiązania zdecydowanie dominujq. Taki stan rzeczy bierze się
stqd, iż znaczna część dostępnych pakietów CATI wywodzi się z oprogramowania
przygotowywanego na własny użytek przez ośrodki prowadzqce sondaże telefoniczne w latach siedemdziesiqtych i osiemdziesiqtych i powstawała na drodze kolejnych modyfikacji wcześniej stosowanych wersji. W tej sytuacji trudno oczekiwać,
że język poleceń zorganizowany będzie wokół spójnej koncepcji, gdyż przez lata
dodawano do niego nowe elementy, których wcześniej nie potrafiono przewidzieć. Dlatego też o językach programowania kwestionariuszy dla systemów CATI
nie można powiedzieć, że cechuje je elegancja i koncepcyjna klarowność.
Z tej przyczyny kwestionariusze w formie możliwej do zinterpretowania przez
oprogramowanie CATI sq na ogół przygotowywane przez wyspecjalizowany personel. Badacz dostarcza jedynie kwestionariusz w formie tekstowej. Dalsza jego obróbka polega na uzupełnieniu sformułowań poleceniami języka, a następnie. przetestowaniu otrzymanej wersji narzędzia. Modu! wspomagajqcy te prace posiada
podstawowe funkcje edytora tekstów wzbogacone o funkcje specyficzne, jak
możliwość kontroli składni wprowadzanych poleceń czy poprawności formalnej
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całości narzędzia. Ważną opcją

jest możliwość skontrolowania spójności reguł
Jak wiadomo, błędy w tym zakresie zdarzają się również w kwestionariuszach papierowych, np. na skutek zrezygnowania z części wcześniej przewidzianych pytań - do których odwoływała się reguła przejścia, bądź wręcz fizycznej
niemożności poddania analizie wszystkich reguł przejść ze względu na ich dużą liczbę lub znaczną złożoność. W kwestionariuszach CATI stopień komplikacji reguł
przejść jest na ogół znacznie wyższy, niż w kwestionariuszach papierowych. Ponieważ problem kontroli ich spójności nie zawsze można rozwiązać formalnie, wymagany jest szczególny rodzaj testu sprawdzającego, czy zastosowany układ reguł
przejścia nie doprowadzi w pewnych specyficznych konfiguracjach odpowiedzi
do zapętlenia się kwestionariusza. W tym celu program generuje znaczną liczbę
losowych układów odpowiedzi sprawdzając każdorazowo, czy kwestionariusz może być zrealizowany do końca.
Moduł wspomagania przygotowania kwestionariusza pozwala z reguły zaimplementować w kwestionariuszu CATI te wszystkie rozwiązania, które występują
w kwestionariuszach papierowych (pytania zamknięte, otwarte, wielkokrotnego
wyboru, rangowania kategorii, reguły przejścia, komentarze ankieterskie, objaśnie
nia czytane respondentowi, teksty wprowadzające itp.) Oprócz tego, pozwala
także na zaimplementowanie rozwiązań specyficznych dla wywiadów wspomaganych komputerowo. Należy do nich przede wszystkim możliwość różnicowania lub
randomizowania kolejności odpowiedzi w pytaniach zamkniętych, a także kolejności zadawania poszczególnych pytań lub całych bloków pytań. W większości pakietów CATI dostępna jest także możliwość inkorporowania wcześniej udzielonych
odpowiedzi do treści kolejno zadawanych pytań (np. zadajemy pytania szczegółowe dotyczące marek produktów, które respondent wcześniej wymieni!), czy też
wariantowania fragmentów pytania w zależności od wcześniejszych odpowiedzi
(np. odmienne końcówki gramatyczne dla mężczyzn i kobiet wariantowane na
podstawie odpowiedzi na pytanie o pleć respondenta). W nowszych pakietach
uwzględnia się także możliwość inkorporowania do pytań obiektów dźwiękowych,
np. sygnałów rozpoznawczych stacji radiowych, treści spotów reklamowych, fragmentów utworów muzycznych itp.
Istotne funkcje pełnią także polecenia automatycznego notowania międzycza
sów. Można je wstawić w dowolne miejsce kwestionariusza, co spowoduje zapis
aktualnego czasu zegarowego (lub czasu, jaki upłynął od początku wywiadu) w postaci odrębnej zmiennej, przy czym będzie to dokonywane automatycznie, bez wiedzy i ingerencji ankietera. Dane tego rodzaju można później wykorzystać zarówno
analizując reakcje respondentów na pytania, jak też oceniając pracę ankieterów.
przejść.

MODUŁ WYBORU NUMERU ROZMÓWCY
W większości pakietów CATI istnieje możliwość komputerowego wspomagania
wyboru numerów rozmówców. Stosuje się tu kilka rozwiązań, z których najprostsze
polega na a ut om at y cz ny m wybiera n i u numeru kolejnego rozmówcy
(autodialing). Stacja wybiera numer według pewnych zasad (omówione one zostały w części poświęconej metodom doboru próby) i poprzez modem przesyła go
do sieci telefonicznej. Rola ankietera sprowadza się do uruchomienia całej procedury po zakończeniu pracy z numerem poprzednim.
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Automatyczne wybieranie numeru posiada szereg zalet w stosunku do wybierania ręcznego. Najważniejszq z nich jest całkowite wyeliminowanie błędów, które
mogq powstać poprzez wciśnięcie niewłaściwego klawisza podczas wybierania
numeru przez ankietera. lnnq korzyściq jest skrócenie czasu uzyskiwania połqczeń,
co dotyczy central pracujqcych w trybie tonowym (w odróżnieniu od trybu impulsowego).
Bardziej zaawansowanq formq wspomagania wyboru numerów jest tzw. wy bier a n ie akty w n e (proactive dialing). Pracujqc w tym systemie oprogramowanie zarzqdza nie tylko wyborem kolejnego numeru, lecz również jest w stanie
odczytać i zakodować rezultat połqczenia. Jeśli rezultatem jest sygnał braku połq
czenia, sygnał numeru zajętego, sygnał faxu lub numeru nieistniejqcego, to rezultat jest automatycznie kodowany w rekordach próby, po czym zostaje wybrany
kolejny numer. W przypadku uzyskania polqczenia linia jest natychmiast przełqcza
na do ankietera, który może rozpoczqć rozmowę.
System aktywnego wybierania numerów zwalnia ankietera z czynności technicznych, zwiqzanych z wybieraniem kolejnych numerów i notowaniem przyczyn niezrealizowania połqczeń. Tym samym prowadzi do wyeliminowania pewnych typów błędów, jak niewłaściwe zakodowanie przyczyny niezrealizowania połqcze
nia. System aktywnego wybierania gwarantuje także ujednolicenie liczby
sygnałów emitowanych przez aparat abonenta, zanim nastqpi rezygnacja z połq
czenia Gest to jeden z elementów standaryzacji technik wywiadu telefonicznego).
Zwolnienie ankietera z czynności technicznych pozwala mu w większym stopniu
skupić się na sprawach merytorycznych. Przede wszystkim więcej uwagi może poświęcić wyświetlanej na monitorze historii połqczeń z danym numerem, co pozwala lepiej przygotować się do rozmowy.
W najbardziej zaawansowanych systemach CATI dostępna jest opcja a ut o maty cz n ej a I o kac j i zrealizowanych połqczeń (predictive dialing). System
posiada wszystkie cechy systemu aktywnego wybierania numerów, przy czym wybieranie jest zarzqdzane nie z poziomu stacji ankieterskich, lecz przez jednostkę
centralnq sieci. Połqczenia, które udaje się zrealizować, sq automatycznie alokowane do stanowisk ankieterskich, przy czym wybierane jest stanowisko aktualnie
wolne. Jeśli takiego stanowiska nie ma, to rozmówcy przesyłany jest komunikat
werbalny zawierajqcy prośbę o zaczekanie przez chwilę przy aparacie.
System automatycznej alokacji połqczeń ma swoich zwolenników i przeciwników (zob. Curry 1993; MacMillan 1993). Do zalet systemu należy pełna optymalizacja wykorzystania czasu pracy ankieterów i całkowite wyeliminowanie błędów
zwiqzanych z wybieraniem numeru i kodowaniem połqczeń niezrealizowanych.
Wad tego rozwiqzania wymienia się kilka. Podstawowq jest możliwość utraty zrealizowanego połqczenia w sytuacji, gdy żadne stanowisko ankieterskie nie jest wolne
i rozmówca musi zbyt długo oczekiwać przy aparacie. lnnq wadq jest brak kontroli
ankietera nad rytmem i historiq wyboru numerów przydzielanych połqczeń, co jest
stresujqce, a w efekcie wymaga skrócenia czasu trwania sesji i prowadzi do więk
szej rotacji ankieterów. Inne ograniczenie wiqże się z koniecznościq zapewnienia
większej liczby linii zewnętrznych. Oprócz linii zajętych przez prowadzone rozmowy,
potrzebne sq dodatkowe linie przeznaczone do wybierania i sprawdzania nowych
numerów.
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REALIZACJI WYWIADU

Moduł ten zarzqdza interfejsem ankietera, zapisem gromadzonych danych, niekiedy również doborem próby. Jest on uruchamiany bezpośrednio na stanowiskach, z których ankieterzy realizujq wywiady.
Jeśli wybór numeru telefonu rozmówcy odbywa się ręcznie (wybór z klawiatury
apraratu telefonicznego), to pierwsza, wyświetlona ankieterowi informacja dotyczy wylosowanego numeru telefonu, który należy wybrać. Następne okno pozwala zapisać rezultat połqczenia (np. sygnał braku połqczenia, sygnał numeru zaję
tego, sygnał faxu, automatyczna sekretarka i inne). Jeśli polqczenie zostaje zrealizowane, to program przechodzi do kolejnego ekranu, na którym wyświetla się
tekst wprowadzenia do rozmowy (przedstawienie siebie, firmy oraz celu rozmowy).
Pytania wyświetlane na kolejnym ekranie pozwalajq wybrać spośród członków gospodarstwa domowego jednq osobę jako respondenta. Jest to ciqg dwóch lub
więcej pytań zadawanych rozmówcy. Jeśli dobór właściwej osoby nie może być
dokonany, to ankieter przechodzi do ekranu zawierajqcego tekst kończqcy rozmowę. W pozostałych przypadkach od następnego ekranu rozpoczyna się treść kwestionariusza.
Podczas trwania wywiadu na kolejnych ekranach wyświetlane sq trzy typy informacji. Pierwszy obejmuje elementy interrogacyjne, takie jak treść pytania, kafeteria odpowiedzi pytania zamkniętego lub okno na wpisanie odpowiedzi na pytanie
otwarte, a także dodatkowe objaśnienia i komentarze, które należy odczytać rozmówcy. Drugi typ informacji stanowiq dane o aktulanie prowadzonym wywiadzie.
Sq to: numer telefonu rozmówcy, miasto, z którym uzyskano połqczenie, aktualny
czas trwania wywiadu i inne. Informacje te wyświetlane sq na ogól w najwyższej
linii ekranu. Trzeci typ informacji dotyczy obsługi oprogramowania. Na ogól obejmuje zestawienie objaśnień klawiszy funkcyjnych, jak klawisz powrotu do poprzedniego pytania, klawisz przejścia do zakończenia wywiadu, klawisz pomocy itp.
Z reguły objaśnienia te wyświetlane sq w najniższej linii ekranu.
Uzyskanq odpowiedź na pytanie zamknięte ankieter może zaznaczyć na kilka
różnych sposobów, przy czym w konkretnej implementacji dostępne sq tylko niektóre z nich. Najczęściej spotykana polega na wyborze z klawiatury numerycznej
cyfry wyświetlonej przy treści każdej z odpowiedzi. Inne sposoby polegajq na przejściu kursorem klawiatury do udzielonej odpowiedzi lub też wskazaniu jej za pomocq kursora myszy. Niektóre systemy wymagajq dodatkowego potwierdzenia wybranej odpowiedzi (np. klawiszem ENTER), niektóre zaś po wybraniu odpowiedzi
przechodzq automatycznie do kolejnego pytania. Jeśli kafeteria nie mieści się na
pojedynczym ekranie (np. spis marek i typów samochodów), to umieszcza się jq
na kilku kolejnych ekranach, pomiędzy którymi ankieter ma możność przechodzenia za pomocq jednego z klawiszy funkcyjnych. W takich sytuacjach dostępna jest
na ogól dodatkowa możliwość tekstowego wyszukiwania żqdanych odpowiedzi,
np. poprzez wybranie z klawiatury znakowej pierwszej litery lub kilku pierwszych liter
tekstu odpowiedzi.
W pytaniach otwartych odpowiedź respondenta zapisywana jest tekstowo. Od
ankieterów wymaga się w zwiqzku z tym, aby swobodnie posługiwali się klawiaturq, najlepiej bezwzrokowa 10 palcami. W zwiqzku z koniecznościq sprawnego posługiwania się klawiaturq ankieter realizujqcy wywiady telefoniczne musi mieć obie
ręce wolne. Dlatego stosuje się mikrotelefony w formie słuchawek zintegrowanych
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z mikrofonem i zakładanych przez ankietera na głowę, tak jak to ma miejsce
w centralach telefonicznych.
Kolejne ekrany zawierające pytania wyświatlane są w takiej kolejności, w jakiej
zostało to uprzednio zaprogramowane. Kolejność ta może być ustalana przez program na bieżąco, ze względu na reguły przejść, bądź też uprzednio zaprogramowane żądanie wariantowania kolejności pyrań. Podczas trwania wywiadu ankieter nie
ma wpływu na kolejność wyświatlanych ekranów, nie może jej zmienić, czy też „pominąć" niektórych pytań. Ma natomiast możliwość powrotu do wcześniej zadanego
pytania i dokonania zmiany uprzednio zapisanej odpowiedzi. o ile uzasadnia to sytuacja rozmowy. W tym przypadku program sprawdza sekwencję dalszych pytań, i jeśli z reguł przejść wynika, że sekwencja ta powinna być odmienna do uprzedniej, to
automatycznie zadawane są wszystkie brakujące pytania.
Po zadaniu wszystkich pytań wyświatlany jest ekran zawierający tekst zakończe
nia rozmowy. Niekiedy, uzupełniony jest on o dodatkowe pytania, pozwalające
umówić się na kolejną rozmowę, gdy wywiad jest z góry podzielony na kilka rozmów, bądź gdy respondent nie może poświęcić w danym momencie na rozmowę
więcej czasu. W takiej sytuacji podczas kolejnej rozmowy program wyszuka odpowiednie miejsce w kwestionariuszu - w którym rozmowa została przerwana - i od
tego miejsca rozpocznie wyświetlanie kolejnych pytań.
MODUŁ ZARZĄDZANIA

PRZEBIEGIEM SESJI

Konstytutywnym elementem działających współcześnie instalacji do badań
telefonicznych jest to, że całość prac w ramach sesji jest zarządzana przez wspólny
system. Pod względem techniczym wymaga to przyłączenia wszystkich stanowisk
do sieci komputerowej. Stosowane są różne konfiguracje i warianty oprogramowania obsługi sieci. Nie mniej wymagane jest zapewnienie dwustronnej komunikacji
między jednostką centralną a poszczególnymi stanowiskami.
System zarządzania przebiegiem sesji realizuje równolegle kilka funkcji, z których
nie wszystkie są zaimplementowane w poszczególnych pakietach CATI. Na ogół
wymagane jest. aby program zarządzający pozwalał monitorować pracę modułów realizacji wywiadów na poszczególnych stanowiskach. Jest to warunkiem
umożliwiającym kontrolowanie pracy ankieterów z wybranych stanowisk sieci.
Druga podstawowa funkcja dotyczy dwukierunkowego transferu danych. Zjednej strony, z jednostki centralnej przesyłane są do poszczególnych stacji pliki sterujące pracą modułów realizacji wywiadów. Na ogół podczas trwania sesji realizowanych jest kilka różnych projektów. System musi kontrolować, na których stanowiskach realizowane są poszczególne z projekty.
W drugą stronę następuje transfer danych obejmujących zapis wyników prowadzonych rozmów. W niektórych systemach operacja ta jest wykonywana na bieżą
co, po zakończeniu każdego wywiadu. W innych transfer ten dokonywany jest po
zakończeniu sesji, podczas przerwy w pracy ankieterów.
Innym typem przesyłanych informacji są dane dotyczące wyboru numerów
telefonicznych. Również i tu występują dwa typy rozwiązań. W jednym z nich informacje o numerach telefonicznych wchodzących w skład próby są przesyłane na
poszczególne stacje przed rozpoczęciem sesji, a następnie zarządzane przez moduł realizacji wywiadu. Drugie rozwiązanie polega na centralnym zarządzaniu za-
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sobami próby. Do poszczególnych stacji przesyła się wybrane numery telefonów
lub przełącza się zrealizowane połączenia telefoniczne, jeśli system pracuje w trybie a I ok ac j i połączeń.
Oprócz zarządzania pracą sesji, system obsługuje bazę informacji o realizowanych projektach oraz bazę danych o ankieterach. Pozwala to między innymi
otrzymywać na bieżąco charakterystyki stopnia zrealizowania prac w poszczególnych projektach, co umożliwia wprowadzenie wymaganych korekt. Informacje
o ankieterach są natomiast wykorzystywane w zestawieniach prezentujących
charakterystyki pracy poszczególnych ankieterów. Charakterystyki te obejmują takie wskaźniki, jak czas pracy, liczba wybranych numerów, liczba zrealizowanych
połączeń, odsetek połączeń zakończonych realizacją wywiadu, odsetek odmów
itp. W zestawieniach tych uwzględnia się również informacje wykraczające poza
aktualną sesję (np staż pracy dla ośrodka, kategoria zaszeregowania, liczba godzin pracy w ostatnim tygodniu itp.), co pozwala lepiej planować dalszą pracę
ankieterów. Zestawienia ankieterskie wykorzystywane są również przez kontrolerów, którzy z wybranych stanowisk nadzorują pracę ankieterów zatrudnionych
w sesji.

MODUŁ KOŃCOWEJ OBRÓBKI DANYCH
Po zakończeniu realizacji projektu dane w nim zgromadzone zapisane są w formacie specyficznym dla danego pakietu CATI. Na ogół zapis ma postać wielu plików (np. oddzielnie odpowiedzi na pytania zamknięte, oddzielnie odpowiedzi na
pytania otwarte. osobno kryteria wykorzystywane przy doborze itp.), w których
zmienne techniczne - jak międzyczasy czy zastosowana kolejność wariantowania
itemów - przeplatają się ze zmiennymi odzwierciedlającymi odpowiedzi respondenta. Aby dane mogły być dalej obrabiane przez klienta, niezbędna jest ich konwersja do jednego ze standardowo stosowanych formatów.
Funkcje te pełni moduł końcowej obróbki danych. Pozwala on zintegrować dane w jeden plik, nadając im format akceptowany przez pakiety analityczne (np.
SPSS, SAS itp.)
Podczas konwersji danych mogą być na nich wykonywane dodatkowe operacje. Jedną z częściej dostępnych jest automatyczne kodowanie odpowiedzi na pytania otwarte. Rozwiązanie to polega na równoczesnym tworzeniu przez program
klucza kodowego i kodowaniu za jego pomocą odpowiedzi. Dopuszcza się również
wykorzystanie wcześniej istniejących kluczy (np. w badaniach trackingowych).
Moduły końcowej obróbki danych posiadają też narzędzia do wykonania wybranych analiz zebranych odpowiedzi. Narzędzia te korzystają z form dokumentowania danych, specyficznych dla danego pakietu. Zwróćmy uwagę, że komputerowa dokumentacja, którą dysponuje ośrodek realizujący sondaż jest względnie
bogata. Obejmuje ona między innymi pełną treść pytań i odpowiedzi, a także
wszelkie charakterystyki techniczne i realizacyjne badania (terminy realizacji, czasy
trwania wywiadów, historie doboru osób, kolejność wariantowania itemów i wiele
innych). Zakres i złożoność tych informacji z reguły nie daje się przełożyć na standard pakietu analitycznego, w którym dane będą dalej dystrybuowane. Dlatego
też faza końcowej obróbki stwarza jedyną okazję do pełnego wykorzystania bogactwa zgromadzonych zasobów danych.
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Stąd też dość popularnym rozwiązaniem jest moduł raportowania wyników.
Tworzy on automatycznie rozkłady odpowiedzi i tabele uwzględniając wykorzystywaną uprzednio pełną treść pytań i odpowiedzi w kwestionariuszu, a także wymagane charakterystyki realizacyjne (pozwalające na przykład skonstruować wagę
korygującą odchylenia powstałe w fazie doboru). Format graficzny wydruków jest
w niektórych pakietach dopracowany na tyle, że mogą one pełnić funkcje koń
cowego raportu dostarczanego klientowi. Niekiedy klient oczekuje wręcz, że niezbędne obliczenia zostaną wykonane przez ośrodek realizujący sondaż. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia przy stosowaniu metod, w których sposób obróbki
danych jest silnie uwikłany w sposób ich gromadzenia (np. w metodzie conjoinf).
Innym rozwiązaniem jest dystrybuowanie danych wraz z oprogramowaniem, które jest w stanie odczytać niestandardowy format zapisu stosowany przez dany pakiet CATI. W takiej sytuacji program posiada w miarę bogaty zestaw funkcji pozwalający - obok raportowania wyników - na wykonanie analiz wielozmiennowych.

METODY DOBORU PRÓBY
Gdzieniegdzie pokutuje jeszcze przekonanie, że ankietery realizujący wywiady
telefoniczne wybierają numer abonenta na „chybił trafił", zaś rozmowę przeprowadzają z osobq, która odbierze telefon. Nic bardziej błędnego. Technologia doboru próby w wywiadach telefonicznych jest obecnie bardzo zaawansowana.
Obejmuje szereg rozwiązań zapewniających nie tylko probabilistyczny charakter
doboru, lecz również pozwalających na bieżąco kontrolować i korygować strukturę realizowanej próby w stopniu, który nie jest osiągalny w badaniach realizowanych techniką wywiadów kwestionariuszowych.

WYBÓR NUMERU TELEFONU ROZMÓWCY
Jeśli badanie nie ma charakteru wyczerpującego, lecz reprezentacyjny, to numer telefonu jest na ogól losowany przez oprogramowanie CATI. Stosuje się tu
dwie techniki. L o s o w e g e n e ro w a n i e n u m e r ó w (random digit dialing)
polega na tym, że program losowo dobiera poszczególne cyfry numeru przestrzegając jedynie wymogu jego zgodności z istniejącym formatem numerów (np. siedmiocyfrowe). W technice tej uwzględnia się dostępne informacje na temat prefixów numerów telefonicznych. Na przykład, jeśli badanie jest realizowane w wybranych miastach, to prefixy odpowiadające miastom zostają z góry ustalone, zaś
próba jest realizowana w proporcjach odpowiadającym ustalonej liczbie przypadków dla poszczególnych miast.
Drugą podstawową techniką jest I os owy wybór n u mer u (directory/listing dialing) z wcześniej przygotowanego operatu. Źródłem operatów są na ogół zestawienia aktualnych numerów telefonicznych abonentów (książki telefoniczne),
udostępniane przez korporacje zarządzające sieciami telefonicznymi. Obecnie wykorzystuje się głównie zestawienia na nośnikach komputerowych (taśmy magnetyczne lub dyski optyczne), z których wybiera się odpowiednią liczbę numerów, tworząc operat badania. Podczas trwania badania program losuje numery z tego operatu i przesyła je na stanowiska ankieterskie, z których są one wybierane (ręcznie
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bądź komputerowo). W badaniach realizowanych na populacjach celowych korzysta się również z baz danych zawierających informacje o jednostkach wchodzą
cych w skład populacji (np. firmy w danej branży, członkowie organizacji profesjonalnych). Niekiedy zdarza się, że nie jest dostępne zestawienie numerów na nośniku
komputerowym, lecz ma ono postać drukowaną (np. książka telefoniczna, spis szkół
itp.) W takiej sytucji operat konstruuje się drogą systematycznego losowania wymaganej liczby numerów. Na przykład, jeśli książka telefoniczna ma 800 stron, zaś potrzeba wylosować 4000 numerów, to z każdej strony powinno być dobranych 5 numerów. Na pojedynczej stronie numery mogą być dobrane poprzez losową selekcję
szpalty i wiersza. Po wylosowaniu numer wraz z dodatkowymi informacjami powinien
być przeniesiony na nośnik komputerowy, co jest wymagane w dalszych fazach zarządzania próbą. W sumie, sporządzenie operatu w sytuacji - gdy nie dysponujemy
komputerową postacią zestawienia numerów - jest procedurą żmudną i pracochłonną

Każda z tych dwóch technik ma swoje zalety i wady. Losowe generowanie numerów prowadzi do sytuacji, że trafiają się numery puste, do których nie jest przyłą
czony żaden abonent. Prowadzi to do wzrostu kosztów badania, ponieważ marnotrawiona jest część czasu pracy ankieterów. Problem ten jest szczególnie poważny,
gdy centrala telefoniczna nie zwraca szczególnego sygnału informującego o tym,
że wybrany numer nie istnieje. Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której podejmowane będą kolejne próby uzyskania połączenia z tym numerem.
Technika losowego wyboru numeru z przygotowanego operatu jest pozbawiona tej wady. Pojawia się natomiast problem kompletności operatu. Jeśli zestawienie numerów, z którego operat był sporządzony, jest zdezaktualizowane, to badanie może nie objąć części populacji. Trudności występują także w przypadkach,
gdy brak jest zestawienia numerów w formie komputerowej. Przygotowanie operatu wymaga w tej sytuacji poniesienia znaczących kosztów.
W praktyce technika losowego wyboru numeru z operatu dominuje w badaniach realizowanych na zawężonych zbiorowościach, zaś technika generowania
numeru w badaniach realizowanych na zbiorowościach generalnych. Dobrą ilustracją pierwszej sytuacji są badania business-to-business. Dostarczane przez kompanie telefoniczne zestawienia numerów pozwalają odróżnić numery indywidualnych użytkowników od numerów firm, co umożliwia istotne zawężenie puli numerów odpowiadających badanej zbiorowości (numery firm stanowią około 10-20%
wszystkich numerów). Im więcej dodatkowych kryteriów jest dostępnych w zestawieniu numerów (np. branża firmy, jej lokalizacja, stanowiska osób, którym odpowiadają poszczególne numery telefonów), tym strategia wcześniejszego przygotowania operatu staje się bardziej efektywna.
Z kolei, w badaniach realizowanych na populacjach generalnych (np. dorosła
ludność w danym kraju) w zestawieniu numerów telefonicznych nie są na ogól dostępne żadne dodatkowe charakterystyki populacji, które mogłyby zostać wykorzystane w fazie doboru. Jeśli odsetek numerów posiadanych przez firmy nie jest
zbyt duży, zaś fab wyboru numeru pustego jest sygnalizowany przez centralę, to
efektywność losowego generowania numerów jest zbliżona do efektywności ich
wyboru z operatu. W takich sytuacjach preferuje się często pierwszą z technik doboru próby. Zwłaszcza, gdy zachodzą dodatkowe okoliczności przemawiające na
niekorzyść wcześniejszego przygotowania operatu, jak niedostępność zestawienia
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numerów w postaci komputerowej lub jego znaczny stopnień dezaktualizacji. Z pomamy do czynienia, gdy pełne zestawienie nie jest dostępne. Tak
dzieje się między innymi w niektórych w badaniach, które swoim zasięgiem obejmują mieszkańców różnych krajów.
Technologia losowego generowania numerów jest obecnie rozwinięta na tyle.
że na co dzień stosuje się szereg rozwiązań pozwalających na częściowe zneutralizowanie jej podstawowych wad. Jednym z częściej stosowanych jest dobór numerów według schematu Waksberga (Mitra 1993). Polega on na losowaniu numerów
w dwóch fazach. W pierwszej fazie losuje się pewną liczbę grup (banks) początko
wych cyfr numerów telefonów według schematu ze zwracaniem. Na ogół grupę
stanowi numer z pominięciem dwóch ostatnich cyfr. Następnie do każdej z grup
dolosowywana jest końcówka numeru. Numery te są sprawdzane empirycznie
w jednej z pierwszych faz badania. Jeśli utworzony w podany sposób numer abonenta identyfikuje gospodarstwo domowe, to w ramach grupy losowane są dalsze
numery (na ogół około l O). Jeśli okaże się, że numer jest pusty albo przypisany firmie. to w grupie nie losuje się dalszych numerów. Efektywność schematu Waksberga zależy od tego, na ile centrala przydziela sąsiadujące ze sobą numery tym
samym kategoriom abonentów. Jeśli reguły takie istnieją, to zastosowanie schematu Waksberga prowadzić może do redukcji liczby wszystkich wybieranych numerów nawet o ponad 50%.
Innego typu rozwiązania stosuje się przy stosowaniu techniki doboru numerów
z wcześniej przygotowanego operatu. Punkt wyjścia stanowi tu poprawne oszacowanie jego wymaganej wielkości. Na podstawie doświadczeń zebranych w róż
nych sondażach telefonicznych. realizowanych na populacjach generalnych
w Stanach Zjednoczonych, można szacować, że przeciętnie w przypadku l /3 dobranych wcześniej numerów dochodzi do przeprowadzenia rozmowy z właściwą
osobą (Lavrakas 1987: 71-80). Operat powinien być zatem około 3 razy liczniejszy
od liczebności próby, aczkolwiek zawsze bezpieczniej przygotować większy. Rzecz
jasna, jeśli badanie jest realizowane na zawężonej populacji, to należy dodatkowo
uwzględnić współczynnik nasycenia gospodarstw osobami z tej zbiorowości. Na
przykład, jeśli badanie obejmuje wyłącznie kobiety w wieku 25-45 lat. to należy
podane wyżej oszacowanie podzielić przez proporcję gospodarstw. w których zamieszkują kobiety w tym wieku. Jeśli proporcja ta wynosiłaby 0,5, to operat powinien być 6 razy liczniejszy od liczby osób objętych badaniem.
Przed rozpoczęciem badania operat dzielony jest na porcje (replicates). Pojedyncza porcja jest częścią operatu dobraną w taki sposób, aby zachowywała
własności reprezentatywnej próby losowej numerów. W szczególności, jeśli operat podczas doboru był warstwowany (np. wg prefixów określających dzielnicę
miasta), to różnież każda z porcji powinna zachować strukturę warstwową. Podczas trwania badania porcje są kolejno zwalniane (re/eased) i alokowane do
stanowisk, z których realizowane są wywiady. Na ogół porcja numerów odpowiada pojedynczej sesji, zaś jej zwolnienie następuje podczas przerwy pomiędzy
sesjami. Na początku trwania badania liczba zwalnianych porcji odpowiada
możliwościom pracy ankieterów, którzy w pojedynczej sesji realizować będą wywiady w ramach danego projektu. Wielkość porcji jest zatem funkcją liczby ani<ieterów zatrudnionych przy projekcie i liczby numerów wybieranych przez ankietera podczas trwania sesji. Jako tą ostatnią wielkość przyjmuje się około 30 nudobną sytuacją
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merów na godzinę, chociaż przy dłuższym kwestionariuszu wielkość ta może być
mniejsza (Harris 1993: 110). Jeśli, przykładowo, podczas trwania czterogodzinnej
sesji w projekcie pracuje l O ankieterów, to liczba numerów zwolniona na tą sesję
powinna wynosić 1200.
Jeśli badanie zbliża się ku końcowi. to wielkość porcji ulega zmniejszeniu. Chodzi o to. aby nadmiernie nie przekroczyć zakładanej liczebności próby. Na przykład, jeśli do końca badania pozostało l O rozmów, zaś ankieter przeciętnie realizuje 1.2 wywiadu w ciągu godziny, to w czterogodzinnej sesji należy zatrudnić 3 ankieterów zwalniając im porcję o liczebności 360 numerów.
Należy uwzględnić fakt. że większość technik doboru zakłada wielokrotne powtarzanie wyboru numeru. z którym nie udało się uzyskać połączenia (gdy numer
nie odpowiada lub gdy numer jest zajęty). Stąd też numery, które wybrano. lecz
nie uzyskano z nimi połączenia, powinny być przeniesione do porcji przeznaczonej do realizacji w kolejnej sesji. W typowych badaniach numery takie stanowią około połowy wszystkich wybranych przez ankietera. stąd też ich liczba i struktura muszą być uwzględnione podczas konfigurowania kolejnej porcji. Powoduje
to. że obsługa próby podczas badania staje się czynnością złożoną i na ogół jest
wspomagana przez odpowiednie oprogramowanie z a r z ą d z aj ą c e próbą
(sample managmenf). Uwzględnia ono między innymi maksymalną dopuszczalną
liczbę prób uzyskania połączenia z danym numerem. stanowiącą jednen z elementów standaryzacji procedur badawczych w każdym z ośrodków. Liczba ta wynosi w róźnych ośrodkach od 4 do l O. Jeśli w kolejnej sesji granica ta zostaje
osiągnięta. to numer jest pomijany w porcjach konfigurowanych dla następnych
sesji.

WYBÓR ROZMÓWCY
Z technik kontrolowanej selekcji osób do próby omówimy dwie najczęściej stosowane. Są to: wybór z sek we n c j i oraz wybór hi e r a r c hic z ny.
Wybór z sekwencji jest techniką przeniesioną bezpośrednio z badań terenowych, w których osoba dobierana jest poprzez gospodarstwo. Technikę tę stosuje
się w krajach, w których nie są dostępne operaty imienne osób, stąd też konieczna
jest pośrednia faza doboru, jaką stanowi wybór gospodarstwa domowego.
W pierwszej fazie sporządza się spis wszystkich mieszkańców gospodarstwa uporządkowany w ściśle określony sposób (na ogół najpierw wypisuje się wszyskich
mężczyzn, porządkując ich od najstarszego do najmłodszego, następnie wszystkie
kobiety, od najstarszej do najmłodszej). W ten sposób utworzona zostaje sekwencja osób w gospodarstwie. Następnie. w zależności do liczby elementów sekwencji
wybiera się jedną z tych osób jako respondenta. Wybór następuje na podstawie
dyrektywy udostępnionej ankieterowi w instrukcji (np., jeśli w gospodarstwie jest
5 osób, to respondentem jest 4 kolejna). Zestaw dyrektyw dla całej próby jest konfigurowany w taki sposób. aby zapewnić równomierność rozkładów wyboru w ramach klas wielkości gospodarstw. Na ogół zestaw ten ma uproszczoną postać
i przyjmuje formę tzw. tab I i c Ki s h a. co ogranicza liczbę wariantów do 8. Rzadziej zdarza się, że dyrektywy są indywidualizowane i do każdego przypadku stosowany jest inny zestaw.
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Posługując się techniką wyboru z sekwencji ankieter - we wstępnej fazie rozmowy z osobą, która odebrała telefon - musi ustalić pełny skład gospodarstwa domowego, pytając o wiek i płeć każdego z mieszkańców. Na tej podstawie podejmuje decyzję o wyborze jednej z tych osób do rozmowy.
Należy podkreślić, że wybór konkretnego rozmówcy ma w badaniach telefonicznych skutek identyczny, jak wylosowanie osoby w imiennych próbach realizowanych w terenie. Jeśli wybrana osoba jest niedostępna w czasie pierwszej rozmowy,
to ankieter musi się umówić na telefon w innym terminie. Jeśli przeprowadzenie
rozmowy z tą osobą jest niemożliwe (np. wybrana osoba będzie nieobecna przez
cały okres realizacji badania), to ankieter musi odstąpić od przeprowadzenia wywiadu w tym gospodarstwie. Jeśli wybrana osoba kategorycznie nie życzy sobie
uczestniczyć w badaniu, to decyzję tę ankieter musi uszanować, kwalifikując sytuację jako odmowę. W żadnej z wymienionych sytuacji rozmowa nie może być
przeprowadzona z innym członkiem gospodarstwa, na przykład z osobą. która
udzieliła informacji o składzie gospodarstwa - wykazując tym samym chęć kooperowania. Dla ankietera może stanowić to silną pokusę, dlatego też niebezpieczeń
stwa z tym związane należy uwzględnić w procedurze kontroli pracy ankieterów
i w zasadach ich wynagradzania.
Konieczność zadania na początku rozmowy dość drobiazgowej sekwencji pytań o treści odbiegającej od tematyki wywiadu nie jest jednak czynnikiem tworzą
cym pozytywny klimat rozmowy. Z tego powodu opracowano inny typ metod doboru, w których układ dyrektyw ma charakter hierarchiczny. W metodach tych
liczba pytań zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (na ogół dwóch), zaś
kolejno uzyskane odpowiedzi selekcjonują grupy dyrektyw. Na przykład, w jednej
z metod tego rodzaju (Lavraksas 1987: 89-96) informatorowi zadaje się dwa pytania: ,,ile osób (należących do badanej populacji. np. dorosłych) mieszka na stale
w tym gospodarstwie, łącznie z informatorem" oraz „ile spośród tych osób stanowią kobiety (lub mężczyźni. w zależności od wariantu metody)". Odpowiedź na
pierwsze z pytań pozwala wybrać ankieterowi jedną z grup dyrektyw. Odpowiedź
na pytanie drugie pozwala wybrać konkretną dyrektywę w tej grupie. Na przykład,
jeśli odpowiedź na pierwsze z pytań brzmi „3 osoby", to przypisana tej odpowiedzi
grupa dyrektyw może mieć następującą postać: ,,jeśli nie ma kobiet, to respondentem będzie najmłodszy mężczyzna, jeśli jest l kobieta, to respondentką będzie
ta kobieta, jeśli są 2 kobiety, to respondentem będzie mężczyzna, jeśli 3 kobiety, to
respondentką będzie kobieta najstarsza". Jak widać, w gospodarstwach wieloosobowych możliwa jest więcej niż jedna wersja dyrektyw. Z tego powodu odpowiedni układ możliwych wersji jest przygotowywany przed rozpoczęciem badania, podczas jego trwania zaś wersje są odpowiednio rotowane, aby uzyskać równomierność szans doboru. Czynności te są na ogół zaimplementowane w programie
CATI. Ankieter wprowadzając odpowiedzi na oba pytania do programu uzyskuje
każdorazowo jednoznaczną dyrektywę, z którą z osób należy przeprowadzić badanie.
Inna grupa metod wyboru hierarchicznego bazuje na zadawaniu kolejnych pytań o osoby o ustalonych parametrach płci i wieku, w przypadku zaś uzyskania
odpowiedzi. że osoba o takich cechach nie mieszka w gospodarstwie, zadawane
jest pytanie o inną osobę lub też od razu wskazywana odpowiednia dyrektywa. Na
przykład, w metodzie proponowanej przez Hagena i Colliera (1982) ankieter rozpo-
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czyna od pytania, czy może rozmawiać z najmłodszym mężczyzną (płeć i relacja
wieku osoby tej osoby do pozostałych jest rotowano). Jeśli w gospodarstwie nie
ma mężczyzn, to kolejna dyrektywa określa, z którą z kobiet należy przeprowadzić
rozmowę. Zwróćmy uwagę, że w metodzie Hagena i Colliera osoba zostaje wybrana już po zadaniu jednego pytania.
Zaletą metod wyboru hierarchicznego jest maksymalne wykorzystanie informacji uzyskanych drogą kolejnych pytań, przez co liczba pytań zadawanych informatorowi może być znacznie zredukowana. Sprzyja to efektywnej aranżacji dalszych czynności badawczych. Wadą tych metod jest natomiast niski stopnień precyzji wyboru w gospodarstwach, w których zamieszkuje większa liczba osób. Ze
względu na prostotę, w technikach tych operuje się relacjami wieku poszczególnych osób względnie siebie. W gospodarstwach licznych układ relacji staje się zło
żony, przez co nie może być przełożony na niewielką liczbę prostych dyrektyw.
Dlatego też powstaje pewnien obszar nieoznaczoności wśród osób danej płci, które nie są ani najstarsze, ani najmłodsze. Na przykład, jeśli w gospodarstwie mieszkają 4 kobiety należące do badanej populacji, to większość standardowych technik doboru hierarchicznego nie jest w stanie rozróżnić między dwiema kobietami,
które w hierarchii wieku lokują się między najstarszą a najmłodszą. W krajach.
w których dominuje model rodziny nuklearnej (małżeństwo lub rodzice z dziećmi),
dzieci zaś po uzyskaniu pełnoletniości usamodzielniają się. problem nieoznaczoności reguł wyboru hierarchicznego praktycznie może być pominięty. Jednakże
w krajach. w których znaczny odsetek stanowią rodziny trzypokoleniowe (rodzice.
dzieci i dziadkowie). bądź też dzieci - po uzyskaniu pełnoletności - zamieszkują nadal z rodzicami, standardowe techniki doboru hierarchicznego muszą być modyfikowane, aby zmniejszyć obszar nieoznaczoności w przypadku gospodarstw licznych. W takiej sytuacji liczba zadawanych pytań ulega zwiększeniu, gdyż odpowiedzi na 2 pytania przestają wystarczać dla wygenerowania jednoznacznej
dyrektywy doboru.
W praktyce badań telefonicznych stosuje się też metody doboru odwołujące
się do faktów indywidualizujących członków gospodarstwa. Najbardziej popularną
formą jest pytanie o to, która z osób w gospodarstwie ostatnio obchodziła urodziny (lub będzie obchodziła urodziny w najbliższym czasie). Teoretycznie. metoda ta
zapewnia dobór o charakterze probabilistycznym. W praktyce mogą jednak wystąpić zjawiska łamiące reguły probabilistyczne. W odróżnieniu od metod uprzednio omówionych. decyzja dotycząca wyboru konkretnej osoby podejmowana jest
w tym przypadku przez informatora. nie zaś przez ankietera. Co więcej. ankieter
nie ma możliwości skontrolowania, czy informator dokonał wyboru w sposób prawidłowy. Szereg mechanizmów psychologicznych może powodować. że dokonany przez informatora wybór będzie miał charakter subiektywny. np. informator może w pierwszej kolejności szukać wymaganej osoby wśród tych. z którymi ma bliższy
kontakt, może podświadomie kogoś pominąć. może nie znać dokładnych dat urodzenia niektórych osób itp. Ze względu na te niebezpieczeństwa metody doboru
odwołujące się do faktów indywidualizujących członków gospodarstwa są przez
badaczy niechętnie stosowane.
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KONTROLA I OCENA PRACY ANKIETERÓW
REALIZUJĄCYCH WYWIADY TELEFONICZNE
We współczesnych instalacjach telefonicznych kontrola pracy ankieterów jest
na stałe sprzężona z procesem gromadzenia informacji. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu sieci telefonicznej, umożliwiającej włączanie się
z wybranych stanowisk w prowadzone rozmowy. Pozwala to na monitorowanie
każdej z prowadzonych rozmów w dowolnym czasie. Czynność tę wykonują
wyspecjalizowani pracownicy zwani kontrolerami (supervisors).
Sposób organizacji kontroli zależy od topografii sieci. Jeśli sieć podzielona jest
na sekcje - posiadające odrębne węzły - to stanowisko kontrolera umiejscowione
jest w każdym lokalnym węźle sieci. Pozwala ono monitorować wszystkie rozmowy
prowadzone w danej sekcji. Typowa sekcja liczy przy tym od kilku do kilkunastu stanowisk ankieteterskich. Jeśli natomiast sieć ma topografię gwiaździstą lub okrężną,
to stanowiska kontrolerów umieszcza się w węźle centralnym. Stanowisk tych jest
na ogół kilka i z każdego z nich można monitorować dowolną z rozmów prowadzonych w sieci. Stanowiska kontrolerów umieszcza się w tym przypadku w oddzielnym pomieszczeniu, oddzielonym szklaną ścianą od sali, w której zlokalizowane są
stanowiska ankieterskie. Ważna jest bowiem możliwość wzrokowego śledzenia pracy ankieterów.
Ważną cechą instalacji jest sprzężenie sieci telefonicznej z siecią komputerową. Jego celem jest umożliwienie kontrolerom monitorującym rozmowy równoległego śledzenia na monitorach swoich komputerów zawartości ekranów, które
ukazują się ankieterom. W ten sposób kontroler ma możność oceny prowadzonej
rozmowy nie tylko w płaszczyźnie werbalnej, lecz również może ocenić, czy pytania, komentarze i objaśnienia wyświetlane przez program są odczytywane w peł
nych sformułowaniach, a także czy odpowiedzi są zaznaczane lub zapisywane
prawidłowo. Na ogół kontroler dysponuje włączonym w sieć magnetofonem, który może uruchomić w celu nagrania monitorowanej rozmowy. W niektórych instalacjach czynność ta jest wykonywana automatycznie i każda z monitorowanych
rozmów jest nagrywana.
Dodatkowo, kontroler dysponuje możliwością otrzymania zbiorczych charakterystyk pracy poszczególnych ankieterów. Tego rodzaju opcja jest z reguły dostę
pna w oprogramowaniu CATI. Jej uruchomienie powoduje obliczenie przez program podstawowych charakterystyk pracy ankieterów, którzy aktualnie pracują
w sesji, i wyświetlenie zbiorczego zestawienia tych charakterystyk na monitorze
kontrolera. Wskaźniki te mogą być uzupełnione o podstawowe dane dotyczące
ankietera: imię i nazwisko, wiek, staż pracy dla ośrodka, dotychczasowa liczba zrealizowanych wywiadów, kategoria kwalifikacji i szereg innych. Tego rodzaju dane
ułatwiają kontrolerowi podjęcie decyzji, których z ankieterów należy kontrolować
bardziej intensywnie.
W przypadku stwierdzenia uchybień kontroler interweniuje bezpośrednio, zwracając uwagę ankieterowi na niedociągnięcia i wyjaśniając ich istotę. Pomocne
może okazać się przesłuchanie nagrania uprzednio monitorowanej rozmowy. Ankieterzy popełniający systematyczne błędy mogą być skierowani do ponownego
szkolenia. W niektórych przypadkach obraz pracy ankietera uzyskany drogą monitorowania może stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zaprzestaniu dalszej
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zebrane podczas monitorowania stanowią też cenny
dla szkolenia kolejnych grup ankieterów.
Monitorowanie rozmów nie jest jedynym źródłem oceny pracy ankietera. Nie
mniej ważne są ilościowe charakterystyki efektów jego pracy. Dwa podstawowe
wskaźniki to n at ę że n ie re a I i z ac j i wywiadów (comp/etion rate) oraz
o d s et e k o d m ów (rate of refusals). Pierwszy z współczynników określa, ile
przeciętnie wywiadów ankieter realizuje w ciągi godziny. Oprócz efektywności
pracy ankietera, wartość tego współczynnika odzwierciedla również pewne charakterystyki badania, jak długość trwania wywiadu oraz stopień dostępności respondentów. Z tego względu współczynnik znajduje zastosowanie przede wszystkim do oceny ankieterów pracujących w danym projekcie. Tego rodzaju oceny
wykorzystuje się w niektórych ośrodkach do różnicowania wynagrodzeń.
Współczynnik odsetka odmów liczony jest zawsze do liczby połączeń zrealizowanych. Pozwala on ocenić umiejętność aranżowania rozmów, sprawnego wyboru osoby celowej i jej przekonania do udziału w badaniu. Przyjmuje się, że wartość
współczynnika powyżej 20% świadczy o niedostatecznych umiejętnościach w tym
zakresie. Wartość tego miernika w niewielkim stopniu zależy od charakterystyk projektu, stąd można go wykorzystać do porównia pracy ankieterów pracujących
w różnych projektach. Bywa też stosowany do oceny postępów w umiejętno
ściach ankieterów rozpoczynających pracę po przeszkoleniu.
Jak wynika z przedstawionego opisu, kontrola realizowana w wywiadach telefonicznych jest wszechstronna, obejmuje wszystkie ważne elementy wywiadu, jej
intensywność jest znaczna, możliwość wykorzystania wyników do doskonalenia
pracy ankietera staje się zaś dostępna bezpośrednio po zakończeniu wywiadu.
Z tych powodów kontrola stanowi bardzo mocne ogniwo techniki wywiadów telefonicznych. Tak intensywny i wszechstronny zakres kontroli nie jest możliwy w badaniach realizowanych techniką wywiadów kwestionariuszowych.

współpracy. Doświadczenia
materiał

REKRUTACJA ANKIETERÓW DO WYWIADÓW TELEFONICZNYCH
Specyfika sondaży telefonicznych powoduje, że osoby prowadzące rozmowy
dobierane szczególnie starannie. Wymagane są od nich nieco inne
predyspozycje i zachowania niż od ankieterów realizujących wywiady osobiste.
Najważniejsza różnica sprowadza się do tego, że u osoby prowadzącej rozmowy
telefoniczne ważny jest głos, zaś u ankietera realizującego wywiady kwestionariuszowe wygląd. Szczególny sposób organizacji wywiadów telefonicznych stwarza
jednakże szereg dodatkowych wymagań. Istotna jest między innymi umiejętność
sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym. Nie bez znaczenia są też
predyspozycje do pracy w warunkach ciągłego stresu, który jest następstwem
większej zmienności narzędzia badawczego, szybszej rotacji rozmówców, a także
podleganiu stałej, bezpośredniej kontroli.
Rekrutacja ankieterów do wywiadów telefonicznych wymaga także uwzglę
dnienia faktu, że liczba odpowiednio dobranych i przeszkolonych osób, dostę
pnych w danym miejscu i czasie musi być znacznie większa, niż to ma miejsce
w badaniach realizowanych techniką wywiadu kwestionariuszowego. Prowadzenie badań w tradycyjny sposób wymaga organizacji ogólnokrajowej sieci ankietermuszą być
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skiej, przy czym ankieterów dobiera się w różnych miastach, w celu obniżenia kosztów dojazdu i pobytu. Prowadzenie wywiadów telefonicznych wymaga znalezienia w sumie nieco mniejszej liczby osób - lecz wszystkie one muszą być dostępne
w jednym mieście, w którym jest zlokalizowana instalacja do wywiadów telefonicznych. Jeśli ośrodek miejski nie jest duży, to w dłuższej perspektywie mogą pojawić
się trudności z dostateczną podażą kandydatów.
Praktyka wykazuje bowiem, że nie wszystkie kategorie osób są w równym stopniu predestynowane do roli ankietera prowadzącego wywiady telefoniczne. Praca jest stresująca, wymaga elastyczności, a także dyspozycyjności czasowej.
Z tych powodów w większości ośrodków prowadzących badania telefoniczne gros
ankieterów rekrutuje się spośród studentów. W niektórych z nich kategoria ta stanowi ponad 90% wszystkich osób zatrudnianych w roli ankietera. Z doświadczeń
tych płynie wniosek, że instalacje do wywiadów telefonicznych mają szanse poprawnie funkcjonować przede wszystkim w miastach stanowiących ośrodki akademickie.
Należy również zdawać sobie sprawę z faktu, że liczba zrekrutowanych i przeszkolonych osób musi wielokrotnie przewyższać liczbę stanowisk w instalacji. Jeżeli
podczas dnia pracy organizowane są trzy sesje, to liczba osób bezpośrednio zatrudnionych w danym dniu musi trzykrotnie przewyższać liczbę stanowisk. Biorąc pod
uwagę fakt, że ankieterzy z różnych przyczyn mogą nie być skłonni pracować codziennie, podaną liczbę należy przemnożyć przez 2. Nawet niewielka instalacja rzędu 15-20 stanowisk - wymaga utrzymania w ciągłej dyspozycji około 1OO przeszkolonych ankieterów.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują także, iż rotacja ankieterów prowadzących wywiady telefoniczne jest znacznie większa, niż rotacja ankieterów w sieciach realizujących wywiady kwestionariuszowe. Aczkolwiek nie publikuje się danych na ten temat, to można szacować, że okres pracy osoby na stanowisku ankietera wykonującego wywiady telefoniczne wynosi przeciętnie około roku, czyli
w przyblizeniu około trzykrotnie mniej niż okres pracy ankietera w sieci realizującej
wywiady kwestionariuszowe. Wynika to zapewne ze - wspomnianego wcześniej stresującego charakteru pracy, a także z niedogodności związanych z koniecznością dostosowania indywidualnych zwyczajów i zobowiązań do reżimu czasowego
kolejnych sesji.
Z wymienionych powodów rekrutacja kandydatów do prowadzenia rozmów
telefonicznych jest ważną dziedziną działalności każdego z ośrodków realizują
cych badania tą techniką. Często zajmuje się tym wyspecjalizowany dział, zaś rekrutacja ma charakter ciągły. Kandydatów wyszukuje się głównie drogą anonsów
w prasie lub na uczelni. Każdy z kandydatów przechodzi wstępny test, polegający
na odbyciu rozmowy telefonicznej z personelem odpowiedzialnym za rekrutację.
Sposób prowadzenia rozmowy, spójność i konsekwencja stosowanej argumentacji,
brzmienie głosu i dykcja są wstępnymi kryteriami, których niespełnianie eliminuje
kandydata z dalszej procedury.
Kolejna faza szkolenia ma charakter merytoryczny. Pogłębia się wiedzę kandydatów w trzech podstawowych kierunkach: (1) psychologia prowadzenia rozmowy, techniki argumentowania i przekonywania; (2) budowa narzędzi badawczych,
rodzaje pytań, metody sondowania; (3) posługiwanie się sprzętem komputerowym
i stosowanym oprogramowaniem.
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końcowej fazie szkolenia kandydaci rozpoczynają testy praktyczne, polegana prowadzeniu rozmów z podstawionym respondentem. Rozmowy te są nagrywane, ich treść zaś następnie odtwarzana w celu wskazania popełnianych błę
dów.
Jeśli kandydat przejdzie pomyślnie cykl szkolenia, to rozpoczyna pracę przy prowadzeniu rozmów. W pierwszej fazie praca ta jest dość ściśle nadzorowana, zaś
popełniane błędy wskazywane przez kontrolera w celu ich wyeliminowania w dalszych rozmowach. W miarę zyskiwania doświadczeń, ankieter zaczyna podlegać
jedynie kontroli rutynowej, aczkolwiek nadal jego praca i postępy są śledzone.
W niektórych ośrodkach badawczych ankieterzy są dzieleni na kategorie, w zależności od efektywności pozyskiwania rozmówców oraz stopnia przestrzegania
metodologicznych wymogów procedury badawczej. Gradacja tego rodzaju stwarza motywację do ciągłego doskonalenia umiejętności, ponieważ jest powiązana
ze zróżnicowaniem gratyfikacji finansowych (na ogół wynagrodzenie jest proporcjonalne do czasu pracy, nie zaś do liczby przeprowadzonych rozmów, aby uniknąć ucieczki od badań, w których trudno znaleźć odpowiedniego rozmówcę). Dodatkowo, przynależność do wyższej kategorii stanowi wskazówkę dla personelu
nadzorującego sesję, do których ankieterów kierować rozmowy trudne, których
przeprowadzenie wymaga większych umiejętności i doświadczenia.

W

jące

JAKOŚĆ GROMADZONYCH DANYCH
Sytuacja rozmowy poprzez telefon ma z gruntu rzeczy odmienny charakter od
rozmowy prowadzonej bezpośrednio (face-to-face). Mogą zatem powstawać pytania dotyczące jakości gromadzonego materiału. Czy wyniki badań telefonicznych cechują się podobną wiarygodnością, jak wyniki badań realizowanych techniką wywiadu osobistego, czy też wiarygodność wyników obu typów badań jest
zasadniczo różna.
Porównanie jakości rezultatów badań telefonicznych z rezultatami badań przeprowaczonych drogą wywiadów osobistych może być dokonane w wielu płasz
czyznach. Ograniczymy się w tym miejscu tylko do czterech z nich. Pierwsza dotyczy różnic związanych ze stosowaniem odmiennych technik doboru, co obejmuje
- między innymi - niedostępność w sondażach telefonicznych osób, które nie posiadają telefonu. Druga płaszczyzna obejmuje konsekwencje budowy narzędzia,
jak wpływ kolejności i kontekstu zadawania pytań. Trzecia z płaszczyzn to zagadnienia związane z odmiennością sytuacji badawczej, bliskością fizyczną w kontakcie bezpośrednim i pewną anonimowością w kontakcie telefonicznym. I wreszcie
czwarta kwestia dotyczy uczciwości pracy ankieterów, przestrzegania podczas
prowadzenia wywiadów wymogów procedury badawczej.

RÓŻNICE W REALIZACJI PRÓBY
Rozpocznijmy od spraw związanych z doborem osób. W większości sondaży
telefonicznych stosuje się probabilistyczne metody doboru. Z metod należących
do tej samej klasy, aczkolwiek różniące się w warstwie szczegółowych rozwiązań,
korzysta się też w badaniach realizowanych techniką wywiadów kwestionariuszo-
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wych. Istnieje zatem możliwość porówniania sposobów implementowania tych
metod w obu rodzajach badań i wskazania okoliczności z tym związanych, które
mogą mieć wpływ na reprezentatywność gromadzonych danych.
W badaniach wykorzystujących probabilistyczne metody doboru kluczową
kwestią jest stopień realizacji dobranej próby. Jeśli z różnych przyczyn część wylosowanych osób wypadnie, zaś próba jest realizowana do zakładanej liczebności,
to w miejsce osób niedostępnych dobiera się osoby zastępcze. Nie można wykluczyć, że osoby zastępcze pod pewnymi względami różnią się od pierwotnie wylosowanych osób niedostępnych, co prowadzi do skrzywienia wyników badania.
Przy czym błąd z tym związany jest w praktyce trudny lub niemożliwy do oszacowania, ze względu na występujący na ogół brak użytecznych informacji o jednostkach niedostępnych. Dlatego też zaleca się, aby wszelkimi środkami dążyć do
minimalizacji odsetka osób niedostępnych.
Jedną z przyczyn niedostępności jest niemożność dotarcia do wylosowanej
osoby (brak kogokolwiek w domu, nieobecność pomimo wcześniejszego umówienia się, itd.) Pod tym względem wywiad telefoniczny wykazuje przewagę nad wywiadem kwestionariuszowym. Interesujących danych w tym zakresie dostarczyli
Graves i Kahn (1979: 57). Autorzy ci przeprowadzili badanie na próbie mieszkań
ców Stanów Zjednoczonych, w którym równolegle - dla celów porównawczych stosowali obie techniki zbierania informacji. W części badania realizowanej techniką wywiadu kwestionariuszowego ankieterzy odwiedzając wylosowane gospodarstwo domowe do trzech razy ankieterzy osiągnęli 68% wylosowanej próby. W czę
ści telefonicznej projektu dla co najwyżej trzech prób zrealizowania wywiadu analogiczny odsetek wyniósł 54%. Z reguły, w badaniach realizowanych techniką
wywiadów kwestionariuszowych, na trzech próbach dotarcia ankieter poprzestaje.
Dzieje się tak ze względu na efektywność wydatkowania posiadanych środków.
Zasadność stosowania tego rodzaju ograniczeń nie występuje natomiast w przypadku wywiadów telefonicznych. W cytowanym badaniu, poziom 66% ankieterzy
uzyskali już przy czterech próbach nawiązania kontaktu przez telefon, przy 5 próbach poziom zaś wyniósł 75%, czyli był wyższy niż w przypadku trzech wizyt ankietera pracującego w terenie (dla sześciu prób nawiązania kontaktu przez telefon
wartość odsetka wyniosła 80%, dla siedmiu - 85%). Płynie stąd wniosek, że w przypadku techniki telefonicznej należy oczekiwać wyższego odsetka osób, do których
ankieterowi uda się dotrzeć, niż w przypadku wizyt osobistych, których maksymalna liczba podlega istotnym ograniczeniom.
Drugą ważną przyczyną niedostępności części wylosowanych osób są odmowy
udziału w badaniu. Odwołajmy się jeszcze raz do wyników badania Gravesa i Kahna
(1979: 66-67). W sondażu telefonicznym autorzy uzyskali 15% odmów, w wywiadach
osobistych zaś 13%. Różnica nie jest duża i wzięła się przede wszystkim stąd, że
w przypadku prób zrealizowania badania przez telefon częściej napotykano na odmowę ze strony innych domowników, który to problem udaje się niekiedy obejść.
poprzez podjęcie próby nawiązania bezpośredniego kontaktu z wylosowaną osobą.
Trudno orzekać, na ile rezultat uzyskany przez autorów można uogólnić na sytuację
innych badań. Cytowane wyniki nie dostarczają w każdym razie argumentu na
rzecz tezy, że w sondażach telefonicznych odsetek odmów jest wyraźnie wyższy.
Należy pamiętać, że w sondażu telefonicznym dochodzi dodatkowy czynnik
niedostępności pewnych kategorii osób ze względu na brak telefonu. Kwestię tę
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należy każdorazowo rozpatrywać w kontekście stopnia dostępności telefonów
w badanej populacji. W niektórych krajach współczynnik telefonizacji jest tak wysoki, że problem niedostępności części osób ze względu na brak telefonu jest pomijalny w kontekście innych przyczyn niedostępności, przynajmniej dla prób ogólnonarodowych (np. w Kanadzie współczynnik ten wynosi 98%). Gdy jednak współ
czynnik telefonizacji jest niski, to brak telefonu może mieć istotny wkład
w zwiększenie puli osób niedostępnych, zwłaszcza w zestawieniu z próbą do wywiadów indywidualnych dobraną z kompletnego i aktualnego operatu.
Przewaga doboru imiennego do badań terenowych ma jednak miejsce wyłą
cznie wtedy, gdy operat, z którego dobierane są osoby do badań w terenie, jest
rzeczywiście kompletny i aktualny. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, to niekompletność operatu działa w sposób podobny, jak brak telefonu w sondażu telefonicznym. Zasadne jest ponadto przypuszczenie, że w niektórych sytuacjach brak telefonu i brak w operacie zapisu pozwalającego dotrzeć do wylosowanej osoby
ma wspólną przyczynę (np. osoby bez stałego miejsca zamieszkania), co częścio
wo niwelowałoby w tym punkcie przewagę doboru osobistego w terenie wobec
telefonicznego.
Podsumowując należy stwierdzić, że najbardziej istotnym czynnikiem decydują
cym o „reprezentatywności" próby telefonicznej jest stopień pokrycia przez sieć
telefoniczną badanej populacji. Jeśli odsetek osób nie posiadających telefonów
nie jest duży bądź też gdy jest porównywalny z poziomem niekompletności operatu losowania prób do wywiadów osobistych, to dobór telefoniczny nie prowadzi
do gorszych rezultatów. Istnieją także czynniki, które powodują, że w niektórych sytuacjach dobór telefoniczny da rezultaty lepsze. Czynnikiem takim jest bez wątpie
nia większa możliwość dotarcia do wylosowanych osób.

KONSTRUKCJA

NARZĘDZIA

Do kanonów elementarnej wiedzy metodologii badań sondażowych należy
fakt, że kontekst zadawania pytań, a także ich kolejność, kolejność ich podpunktów (itemów) czy przedstawianych respondentowi możliwych odpowiedzi mają
znaczny wpływ na treść uzyskanych wyników. W kwestionariuszach papierowych
niewiele z tym problemem można zrobić. Pojawiają się niekiedy próby rotowania
itemów czy też wariantowania kategorii odpowiedzi. Ze względu na trudności techniczne występują one jednak sporadycznie i z reguły dotyczą nielicznych pytań
w kwestionariuszu.
W kwestionariuszach wspomaganych komputerowo ograniczenia takie nie mają
miejsca. Występuje tu nie tylko możliwość rotowania pytań, itemów, czy kategorii
odpowiedzi, lecz również ich randomizowania. Przy tym wszystkie te opcje nie wymagają żadnych dodatkowych czynności ze strony ankietera podczas prowadzenia rozmowy. W rezultacie, istnieje możliwość równoległego gromadzenia danych
na temat wpływu kontekstu i kolejności przedstawianych respondentowi bodźców
na uzyskane odpowiedzi. Informacje te są bezcenne, ponieważ pozwalają - na drodze analitycznej - oszacować wpływ tych czynników. W przypadku niektórych
wskaźników wpływ ten można nawet skutecznie wyłączyć z rezultatów badania.
Kwestionariusz elektroniczny stwarza także nieograniczone możliwości wariantowania wersji narzędzia. W sytuacji, gdy pytamy o fakty o znaczeniu lokalnym, mo-
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że to mieć znaczący wpływ jakość zebranych danych. Prostym przykładem jest
jednoczesne badanie czytelnictwa dzienników lokalnych i słuchalności regionalnych stacji radiowych. Możliwość odbierania rozgłośni regionalnych jest funkcją
zasięgów technicznych nadajników. Dostępność dzienników lokalnych zależy od
sieci ich dystrybucji. Badacz może znać rozkład terytorialny każdego z tych mediów z osobna. lecz próba złożenia tych dwóch typów informacji w celu przygotowania odpowiedniej liczby wariantów kwestionariusza papierowego zakończy
się fiaskiem. Po prostu liczba wszystkich możliwych wariantów jest zbyt duża. zaś
jeśli z góry nie wiadomo. w których konkretnie miejscowościach będzie dobrana
próba. to nie wiadomo również. które z wariantów przygotować. Z kolei posłuże
nie się jednolitą wersją narzędzia dla wszystkich regionów spowoduje. że lista odpowiedzi będzie nadmiernie długa. zaś pomyłki polegające na wyborze przez respondenta rozgłośni lub tytułu dziennika - które na danym terenie nie występują
- będą liczne.
Z przedstawionych argumentów wynika. że biorąc pod uwagę konsekwencje.
jakie ma konstrukcja narzędzia dla jakości gromadzonych danych, wywiad wspomagany komputerowo - a w szczególności wywiad telefoniczny - wykazuje istotną
przewagę nad wywiadem realizowanym w terenie przy użyciu papierowego kwestionariusza. Roli wymienionych tu argumentów trudno jest nie docenić.

ODMIENNOŚĆ SYTUACJI BADAWCZEJ
Aczkolwiek może to w pierwszej chwili wydać się zaskakujące. lecz od dawien
dawna wysuwany postulat humanizacji badań sondażowych znalazł możliwość realizacji dopiero po wprowadzeniu technik komputerowego wspomagania wywiadu. Kwestionariusze papierowe zawsze nakładały na wywiad daleko idące ograniczenia. głównie co do porządku i treści zadawanych pytań. Niewielki margines
elastyczności nie sprzyjał upodobnieniu wywiadu do naturalnej rozmowy. Nic więc
dziwnego. że udzielane odpowiedzi nie zawsze trafnie odzwierciedlały rzeczywiste
postawy i zachowania.
Większość z ograniczeń występujących w kwestionariuszach papierowych nie
występuje w wywiadach wspomaganych komputerowo. Oznacza to praktycznie
nieograniczoną możliwość wariantowania toku rozmowy, w zależności od cech
respondenta. jego wieku. statusu społecznego. a także treści odpowiedzi udzielonych na wcześniej zadane pytania. Pozwala to uspójnić rozmowę i nadać jej bardziej zindywidualizowany charakter.
Istotny jest również fakt. że respondent nie śledzi czynności wypełniania kwestionariusza przez ankietera. Nie stresuje go przez to sytuacja. że na skutek jego „niewiedzy" ankieter musiał opuścić kilka bloków pytań. czy też że odpowiedź udzielona na pytanie otwarte zajmuje tylko niewielką część miejsca przeznaczonego
w kwestionariuszu na jej zapis. Unika się też negatywnych reakcji na „grubość"
kwestionariusza.
Ponadto. w komputerowo wspomaganych wywiadach telefonicznych wystę
pują dwie dodatkowe okoliczności. które sprzyjają dostosowaniu przebiegu wywiadu do możliwości respondenta. Jedną z nich są ograniczenia dotyczące długości
kwestionariusza. Układając kwestionariusz do badania telefonicznego zleceniodawca musi ściśle przestrzegać reżimu czasu trwania rozmowy. Dzieje się tak
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z dwóch powodów. Po pierwsze, jego przekroczenie spowoduje wystąpienie znacznego odsetka respondentów odmawiających kontynuowania rozmowy przed
jej zakończeniem. W wywiadzie telefonicznym respondentowi jest znacznie łatwiej
zrezygnować z udziału w badaniu podczas jego trwania, niż w wywiadzie terenowym, gdy zaprosił ankietera do swojego mieszkania. Po drugie, zleceniodawca
badania płaci za jego przeprowadzenie cenę proporcjonalną do łącznego czasu
pracy ankieterów, nie zaś liczby zbadanych osób. Z tego względu ograniczenie
czasu trwania wywiadu stwarza często jedyną możliwość zrealizowania próby
o wymaganej liczebności w ramach posiadanych środków.
Drugą korzystną okolicznością jest większa elastyczność co do terminu umówienia się ankietera z respondentem na realizację wywiadu. W badaniach terenowych ankieterzy dążą do przeprowadzenia wywiadu w momencie pierwszego
kontaktu z respondentem. Ewentualna konieczność ponowienia wizyty stanowi
zawsze pewną uciążliwość, może wymagać ponownego przyjazdu do tej samej
miejscowości, a na ogół idzie w parze z otrzymaniem z tego tytułu wyższego wynagrodzenia. Stąd też nawet wtedy, gdy respondent sygnalizuje, że ma w danym
momencie niewiele czasu, lub że inny termin byłby bardziej dogodny, ankieter
często stara się zrealizować wywiad za wszelką cenę, co na ogół prowadzi do
zwiększenia jego tempa lub - w skrajnych przypadkach - do nieuczciwego pominięcia niektórych bloków pytań. Tego rodzaju motywacje nie występują w przypadku ankieterów realizujących wywiady telefoniczne. Ankieter nie ma powodów
skłaniających go do zrealizowania wywiadu w momencie nawiązania pierwszego
kontaktu. Jeśli respondent jest skłonny wziąć udział w badaniu, lecz w dogodniejszym dla siebie terminie, to ankieter wpisuje umówiony termin do systemu i w odpowiednim momencie wywiad zostanie przydzielony jednemu z ankieterów pracujących w danej sesji (nie musi to być ten sam ankieter).
Jeszcze większą elastycznością dysponujemy, gdy procedura badania dopuszcza podział wywiadu na części realizowane w różnych terminach. W takiej sytuacji, jeśli wywiad przedłuża się poza czas, który respondent mógł w danej chwili
poświęcić, bądź też gdy zajdą nieprzewidziane okoliczności (np. niespodziewana
wizyta gości, którymi respondent musi się zająć), ankieter może umówić się z respondentem na kontynuowanie wywiadu w innym czasie. Nie wymaga to - tak jak
w przypadku badania terenowego - ponownego dotarcia przez ankietera do
miejsca zamieszkania respondenta.
Porównując sytuację wywiadu w obu typach badań należy poświęcić parę słów
kwestii bezpośredniego i osobistego charakteru kontaktu ankietera z respondentem
w terenie, zaś pośredniego i anonimowego poprzez łącze telefoniczne. Czynnik ten
może mieć zróżnicowane następstwa dla jakości wyników w obu typach badań. Bliski i bezpośredni kontakt na pewno motywuje respondenta do koncentracji na zadawanych pytaniach. Umożliwia także ankieterowi obserwację niewerbalnych reakcji respondenta, które mogą między innymi świadczyć, że respondent pytania nie
rozumie czy też że dobrze go nie usłyszał. Dzięki tego rodzaju obserwacjom ankieter
jest w stanie lepiej dostosować tempo i sposób prowadzenia wywiadu do możli
wości respondenta. Często też reakcja niewerbalna pozwala stwierdzić, że udzielona odpowiedź jest nieszczera. Fizyczna obecność ankietera w miejscu prowadzenia
wywiadu pozwala także ocenić ewentualny wpływ osób trzecich na treść odpowiedzi udzielanych przez badanego. Możliwe jest wzbogacenie arsenału narzędzi ba-
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dawczych, między innymi poprzez okazywanie respondentowi kart do pytań, zdjęć,
winiet i innych tego rodzaju materiałów.
Wymienione czynniki - będące pochodną fizycznej bliskości i osobistego charakteru kontaktu ankietera z respondentem w badaniach terenowych - przyczyniać się mogą do wyższej jakości danych gromadzonych w badaniach realizowanych tą metodą. W wywiadach telefonicznych żadna z tych okoliczności nie ma
miejsca, toteż ich pozytywne skutki nie wystąpią. Należy jednak zwrócić uwagę na
fakt że mogą istnieć sytuacje, w których korzystną okolicznością jest właśnie brak
bezpośredniego, fizycznego kontaktu między ankieterem a respondentem. Chodzi
tu o pytania drażliwe, czy też badania obejmujące drażliwe tematy (np. sprawy
zdrowia, stosowanie leków). Opinie ośrodków badawczych w tej kwestii są raczej
zgodne - badania na tematy drażliwe prowadzi się przez telefon łatwiej, odsetki
odmów są niższe, zaś jakość danych zapewne wyższa. Ponieważ brakuje tu rzetelnej dokumentacji, trudno orzec, na ile opinie te trafnie odzwierciedlają rzeczywisty
stan rzeczy, a na ile są uogólnieniem potocznych sądów (spowiednik jest zawsze
fizycznie oddzielony od wyznającego grzechy). W każdym razie problem jest wart
uwagi.

PRZESTRZEGANIE PRZEZ ANKIETERÓW
WYMOGÓW PROCEDURY BADAWCZEJ
Nawet jeśli przyjęlibyśmy, że ankieterzy w obu rodzajach badań dokładają
wszelkich starań, aby sumiennie realizować wymogi procedury badawczej, to i tak
technika sondaży telefonicznych miałaby przewagę wobec metody wywiadów
kwestionariuszowych. Ankieter prowadzący wywiady telefoniczne ma bowiem
możność na bieżąco konfrontować swoje działania z wymogami metody, dzięki
stałemu monitorowaniu jego pracy. Ankieter w terenie musi natomiast sam oceniać poprawność swoich działań, gdyż przebieg wywiadów nie jest rejestrowany.
Nawet jeśli rodzą się wątpliwości, to ulegają one częściowemu rozmyciu i zapomnieniu do czasu kontaktu z instruktorem metodycznym, część zaś popełnianych
błędów pozostaje w ogóle niezauważona.
Założenie o „dokładaniu wszelkich starań" przez ankieterów terenowych może
być przy tym łatwo podważone. Kontrole prowadzone w sieciach ankieterskich
wykazują bowiem, że zdarzają się sytuacje nieuczciwego podejścia do podjętych
zobowiązań. W drastycznych przypadkach fałszowane są całe wywiady. Zdarza
się również, że ankieter nie zadaje respondentowi wybranych bloków pytań szczególnie czasochłonnych bądź uciążliwych. Zjawiskom tym można częściowo
przeciwdziałać poprzez systematycznie prowadzoną kontrolę terenową. Nawet
jednak w ośrodkach - w których kontrolę taką prowadzi się - uchybień ankieterów
nie można do końca wyeliminować. Podstawowym ograniczeniem jest brak możli
wości bezpośredniego nadzorowania pracy ankietera w terenie.

PERSPEKTYWY SONDAŻY TELEFONICZNYCH W POLSCE
Jest oczywiste, że prędzej czy później Polska dołączy do grupy krajów. w których sondaże telefoniczne stanowią dominującą technikę gromadzenia informacji
w badaniach społecznych i rynkowych. Rodzi się w związku z tym pytanie. na ile
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jesteśmy

do tego przygotowani pod względem infrastruktury telefonicznej oraz badawczej.
Rozpocznijmy od kwestii stopnia telefonizacji społeczeństwa. W chwili obecnej
dla całego kraju wynosi on około 44% 2 . Jest to wielkość znacznie odbiegająca od
poziomu dostępności telefonów w krajach, w których rozpoczęto sondaże telefoniczne na skalę masową. nawet jeśli porównania dokonamy z okresem. gdy działalność tę rozpoczynano (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte).
Zwróćmy też uwagę, że dostępność telefonów jest rozłożona nierównomiernie
w różnych kategoriach społecznych. Wśród ludności wiejskiej odsetek ten wynosi
zaledwie 27%, podczas gdy w największych miastach (ponad 500 tys. mieszkań
ców dochodzi do 66%. Niejednakowy jest też w różnych grupach zawodowych.
Wśród inteligencji wynosi 75%, wśród właścicieli firm 71%, podczas gdy wśród robotników niewykwalifikowanych 20%.
Korelacja posiadania telefonu ze statusem społecznym, wielkością miejscowości. czy też z podziałami terytorialnymi rodzi wątpliwości co do zasadności realizowania sondaży telefonicznych na populacji generalnej. Niejednakowy poziom nasycenia telefonami różnych kategorii społecznych stwarza niebezpieczeństwo, że
stopień ich reprezentowania przez posiadaczy telefonów może być różny, przez co
złożenie tych kategorii w celu otrzymania zbiorowości generalnej będzie zawierało
błąd trudny do oszacowania.
Można zastanawiać się natomiast nad możliwością realizowania badań telefonicznych na zbiorowościach zawężonych. Wydaje się, że największe szanse powodzenia mają badania business-to-business. ponieważ w ich przypadku prawie cala populacja jest wyposażona w telefony. Nie można też wykluczyć zasadności realizowania metodą telefoniczną niektórych badań konsumenckich. Jak wiadomo.
większość z nich adresowana jest do zawężonych kategorii osób. Przy czym często
jako jedno z kryteriów doboru przyjmuje się względnie wysoki status materialny czy
społeczny badanych, a jednocześnie znaczna część tego rodzaju projektów obejmuje wyłącznie populację mieszkańców dużych miast. W tak zakreślonej zbiorowości poziom posiadania telefonów powinien być względnie wysoki (70-80%)
i może być uznany za wystarczający dla stosowania techniki telefonicznej.
Projektując badania telefoniczne należy zdawać sobie sprawę z faktu. że
w Polsce istnieją dodatkowe bariery w tym zakresie. nie występujące w innych
krajach. Jedną z nich jest niska dostępność aktualnych zestawień numerów telefonicznych. Falująca ekonomia powoduje liczne fluktuacje na rynku podmiotów
gospodarczych, przez co sporządzane zestawienia telefonów firm ulegają szybkiej dezaktualizacji. Nie lepiej jest w przypadku zestawień numerów telefonów
indywidualnych gospodarstw. Poziom ich aktualizacji jest różny dla poszczególnych regionów kraju. W niektórych funkcjonują jeszcze książki telefoniczne z lat
osiemdziesiątych. Przy czym tylko nieliczne spośród zestawień są dostępne na
nośnikach komputerowych. W większości przypadków zachodzi zatem konieczność posługiwania się zestawieniami drukowanymi. co podnosi koszty przygotowania próby.
Inną barierą jest brak doświadczeń w zakresie rekrutacji i szkolenia ankieterów
do badań telefonicznych. Prowadzić to może, przynajmniej we wstępnym okresie,
2 Na podstawie danych SMG/KRC Media Polska. Badania omnibusowe ze stycznia i lutego 1996 na ogólnopolskiej próbie osób 15-75 lat. N=4000.
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trudności w utrzymaniu ciągłości pracy instalacji i osiągnięciu wymaganej jakogromadzonego materiału.
Poważnym problemem dla wielu firm może być bariera kosztów czy też trudności organizacyjne, które należy przełamać w fazie uruchamiania instalacji. Jak wynika z wcześniejszych rozważań, bardziej efektywne są instalacje większe, ponieważ pozwalają prowadzić równolegle kilka projektów, na zróżnicowanych zbiorowościach. Organizacja instalacji wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych
kosztów, związanych z zakupem sprzętu, sieci komputerowej, sieci telefonicznej
oraz oprogramowania. Wymaga także uzyskania dostatecznej liczby zewnętrznych
linii telefonicznych, co nie zawsze jest łatwe. Czynniki te prowadzić mogą do
zmniejszenia planowanej instalacji. Tymczasem, jeśli instalacja jest zbyt mała, to
prędzej czy później stanie się źródłem ograniczeń, objawiających się wydłużeniem
czasu realizacji badań i zwiększeniem kosztów. Prowadzić to może do zmniejszenia
liczby pozyskiwanych projektów, a w efekcie całość przedsięwzięcia nie przyniesie
spodziewanych efektów.
Sumienne prowadzenie rachunku ekonomicznego jest w polskiej perspektywie
sprawą kluczową, ponieważ relacje między kosztem realizacji sondaży telefonicznych a kosztem realizacji badań terenowych kształtują się odmiennie niż w krajach
rozwiniętych gospodarczo. W Polsce ceny połączeń telefonicznych są dość wysokie w porównywaniu z wynagrodzeniami ankieterów i personelu pracującego w instalacji. W chwili obecnej globalny koszt realizacji badania metodą wywiadów
kwestionariuszowych prowadzonych w terenie kształtuje się na podobnym poziomie, co koszt realizacji sondażu telefonicznego. W tych warunkach konkurencyjność badań telefonicznych jest funkcją oszczędności poczynionych na kosztach
organizacyjnych. Wracamy tym samym do postulatu posiadania odpowiednio dużej instalacji, pogłębionej wiedzy w zakresie rekrutacji i szkolenia personelu oraz
dobrego oprogramowania, pozwalającego sprawnie zarządzać prowadzonymi
badaniami.
Omówione bariery powodują niekiedy, że ośrodki badawcze szukają rozwiązań
cząstkowych, które umożliwiłyby uruchomienie sondaży telefonicznych przy redukcji kosztów wstępnych. Jednym z przykładów jest tzw. ,,instalacja zdecentralizowana". Rozwiązanie to polega na wykonywaniu przez ankieterów wywiadów
telefonicznych w miejscu zamieszkania, przy wykorzystaniu prywatnego sprzętu
i oprogramowania dostarczonego przez ośrodek.
Łatwo zauważyć, że „instalacja zdecentralizowana" nie posiada podstawowych elementów, które stanowią o jakości wyników gromadzonych metodą telefoniczną. Podstawową sprawą jest brak możliwości nadzorowania pracy ankieterów. Oprogramowanie nie stanowi tu żadnej gwarancji, ponieważ nie zabezpiecza
przed fałszowaniem wywiadów w całości. Drugim poważnym ograniczeniem jest
brak możliwości aktualizowania próby. Jak wcześniej argumentowaliśmy, możli
wość ta jest wymagana w niektórych schematach doboru, w innych zaś prowadzi
do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów (np. metoda Waksberga).
W wywiadach prowadzonych w sposób zdecentralizowany trudno jest zagwarantować przestrzeganie szeregu standardów realizacji badań telefonicznych. Dotyczy to na przykład godzin prowadzenia rozmów, liczby sygnałów pozwalających
uznać połączenie za niezrealizowane czy też liczby prób podjętych przez ankietera w celu nawiązania połączenia, a zwłaszcza ich odpowiedniego rozłożenia
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w czasie. Mogą pojawiać się też trudności w utrzymaniu elastyczności w zakresie
umówienia się z respondentem na ponowny kontakt, co prowadzić może do powstawania ze strony ankietera nacisków na zrealizowanie wywiadu przy pierwszym
kontakcie.
Przy instalacji zdecentralizowanej nie jest możliwe wynagradzanie ankieterów
według czasu pracy; konieczne jest przejście na system wynagrodzeń proporcjonalnych do liczby zrealizowanych wywiadów wraz ze wszelkimi negatywnymi
skutkami tego stanu rzeczy. Do tego dochodzą trudności z poprawnym rozliczeniem kosztów połączeń telefonicznych wykonanych z prywatnego aparatu. Na
ogół koszty te są porównywalne, lub nawet przewyższają wynagrodzenie ankietera, stąd też powstaje niebezpieczeństwo pojawienia się różnego typu nieprawidło
wości.

Wymienione argumenty prowadzą do wniosku, że instalacja zdecentralizowana
nie jest właściwym rozwiązaniem: zarówno pod względem wymogów metodologicznych, jak i organizacyjnych. Prowadzenie sondaży telefonicznych wymaga
posiadania kompletnej, profesjonalnej instalacji, gdyż tylko tą drogą można zapewnić wynikom badań należyty poziom i obniżyć ich koszty.
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ZBIGNIEW SAWIŃSKI

TELEPHONE SURVEYS
Telephone surveys come to be more widely used in the 1970s, paralleling increase in application of computer techniques in the survey research. In the second half of the l 980s telephone surveys started to replace traditional face-to-face interviews. In this paper I overview basis of organization of telephone surveys. lts
core resides in assistance of computer programs. They include, among others, modules of: questionnaire's edition, automafie selection of the phone number of respondents, control of the way of interviewing and running a session as well as finał
organization of data. Thelephone surveys are based on some specific methods of
sampling designs as adjusted to requirements of this technique. In comparison to
traditional face-to-face interview, they offer much more possibility as regards control of interviewers - they are required some other skills and qualifications. In view
of these differences, the quality of data collected in face-to-face interviews and
telephone surveys differs as well. In conclusion, I attempt to draw some prospects
of development of the telephone survey technique in Poland.

