ПОЛЬОВІ НОТАТКИ

ІНТЕРВ’ЮЕРОМ БУТИ ЛЕГКО...

Катерина Скрипка
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... Багато хто вважає саме так. Адже що може
бути приємнішим, ніж пробігтися з анкетами по
українському селу і, сп’янівши від свіжого повітря, повернутися задоволеним додому! Або із
задоволенням поспілкуватися з інтелігентною
аудиторією у старому центрі міста… чи, опитавши якогось важкодосяжного респондента, вийти надзвичайно гордим від того, що ти зміг це
зробити!
Таке уявлення про інтерв’юера культивує
професійне соціологічне співтовариство.
Перегляньте хоча б сайти дослідницьких
компаній! Образ інтерв’юера нагадує бізнесмена або принаймні топ-менеджера, який дослухається до кожного слова співрозмовника
і в будь-який момент готовий дати підказку на
будь-яку тему.
Справді, так воно і є! Працювати інтерв’юером
справді цікаво і привабливо. Про це свідчать
результати опитування, проведеного серед
інтерв’юерів нашої мережі в червні 2011 року.
Усього опитано 113 інтерв’юерів, залучених у
звичайний проект КМІСу.
У наш складний час основною причиною роботи інтерв’юером є додатковий заробіток. Багато хто йде працювати не просто тому, що не
зміг знайти роботу за фахом, чи робота за фахом дає менший дохід, а тому, що подобається спілкування з людьми і просто подобається
робота!
Проте це ідеальний образ професії. Насправді все трохи складніше. Поряд із позитивними якостями існує ряд труднощів і пере-

Назвіть причини, внаслідок яких Ви стали
працювати інтерв’юером?, %
Вибрали цю роботу як додатковий
заробіток

70

Просто цікава робота

50

Подобається спілкування з людьми

50

Вважаєте, що можете додати свій внесок у
соціологію як науку

19

Побачили можливість основного заробітку

18

Вважаєте, що в цій сфері Ви зможете себе
розкрити, реалізувати
Не змогли влаштуватися на роботу за
фахом
Робота за фахом дає менший дохід, ніж
робота інтерв’юером

17
13

Інше

9

Разом

7

251

шкод, які роблять цю професію вже не такою
привабливою.
З кожним роком інтерв’юерам працювати
стає все складніше. Люди стали більш закритими, не відчиняють двері, бояться йти на контакт,
не знають своїх сусідів, зайняті своїми проблемами і байдужі до громадського життя.
Як показало опитування інтерв’юерів навіть
за згоди на участь в опитуванні лише третина
респондентів впускають інтерв’юера в своє помешкання (квартиру чи будинок), а 42% інтерв’ю
проходять на сходах, на порозі квартири або через паркан приватного будинку.

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ
Де саме проходило iнтерв’ю?
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За таких умов більшість правил, що склалися роками, є дещо неадекватними. Часто можна
почути від інтерв’юера: «Якби той, хто вигадував ці правила, хоча б один раз пройшов по
квартирах, він точно переглянув би умови відбору...»
Звичайно, можна в цих словах бачити бажання спростити собі завдання, але, на мій погляд,
вони містять прохання до соціологів адаптувати
свої методики до змін, що відбувається у світі.
Праця інтерв’юера важка, а може бути небезпечною, як морально, так і фізично. Інтерв’юери
стукають у двері до незнайомих людей і щоразу
не знають, хто і в якому стані відкриє їм двері.
Найчастіше люди розлючені ситуацією в країні, налаштовані негативно. На адресу наших
інтерв’юерів нерідко сиплються образи і погрози. А скільки разів викликали міліцію! Скільки
разів отримували травми! Скільки разів кусали
собаки! Нещодавно в приватному секторі на
інтерв’юера напала зграя злих собак. Були тут і
уколи від сказу, правця й усі інші наслідки, що
звідси випливають. Інший інтерв’юер під час
опитування зламала ногу, падаючи зі сходів у
темному під’їзді, і змогла повернутися до роботи тільки через три місяці.
Так само підливають масла у вогонь недовіра
до інтерв’юерів, інформація у ЗМІ про те, що під
їхнім виглядом злочинці проникають у будинки.
Саме про ці проблеми у своїй роботі
інтерв’юери найчастіше згадували під час опитування. Зрештою вони отримують стільки
негативу, що іноді доводиться надавати психологічну підтримку або реабілітацію після дослідження. Та незважаючи на такі складнощі
інтерв’юери знаходять вихід із ситуації й ді-

ляться з нами своїм досвідом і розв’язанням
проблем. Озброївшись усмішкою, ввічливістю
(а дехто ще й газовим балончиком), вони знову
виходять у поле. Тільки терпіння, вміння слухати й навички згладжування конфліктів допомагають у цій нелегкій роботі.
Інструкція каже, що робота інтерв’юера на
кшталт акторської майстерності. Як актор відчуває реакцію залу, так інтерв’юер повинен відчувати реакцію респондента, швидко й адекватно
реагувати на всі зміни в його поведінці. Він має
бути комунікабельним, контактним, «розбиратися в людях», інтуїтивно «відчувати» людину,
вміти швидко знайти вихід зі скрутної ситуації.
Водночас сам інтерв’юер має бути спокійною
врівноваженою людиною, яку важко вивести з
себе, людиною, готовою неухильно й сумлінно
дотримуватися всіх інструкцій і розпоряджень,
яких від неї вимагають. Хоча освіта не відіграє
великої ролі, бажано, щоб це була людина з вищою освітою. Враховуючи специфіку «двомовності» нашого суспільства, інтерв’юер повинен
вільно володіти як українською, так і російською мовами. І це ще не всі якості, які мають
бути властиві кожному інтерв’юеру.
Вони прагнуть бути такими — чемними, врівноваженими, ввічливими і доброзичливими.
Ядро мережі КМІС — це інтелігентні й освічені
люди (2/3 мають вищу освіту), які заслуговують
не тільки на гідний заробіток, а й на гідне і поважне ставлення.
Цією статтею я закликаю всіх, хто стикається з інтерв’юерами на роботі чи вдома, бути
толерантними і ставитися з розумінням до людей, які виконують титанічну працю, для того,
щоб зібрати потрібну суспільству інформацію.

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ
Якщо ж у вас виникне бажання відмовитися від
участі в опитуванні — зробіть це у м’якій формі.
Якщо інтерв’юер ненавмисно припускається
помилки — будьте терплячими, адже умови, в
яких їм доводиться працювати значно ускладнилися. Нерідко можна почути від досвідченого
інтерв’юера про те, що раніше, коли соціологія
тільки розвивалася, люди були набагато доброзичливіші: до квартири запросять і чаєм пригостять, а в селі ще й молочком напоять і домашніх
продуктів з собою дадуть.
Сьогодні ми спостерігаємо різку зміну у ставленні не тільки до соціології, а й у стосунках
між людьми взагалі. Якщо порівнювати умови
роботи за 20 років (а саме стільки існує КМІС),
ми можемо побачити значне збільшення кіль-

41

кості людей, які категорично відмовляються від
участі в опитуваннях, відмов відчинити двері.
Відмовляються, оскільки вважають, що їм особисто ці дослідження нічого не дають, не хочуть
витрачати свій час, нікому не вірять.
Проте, попри всі труднощі, інтерв’юери люблять свою роботу, деякі навіть вважають, що
у сфері соціології зможуть себе розкрити, реалізувати (таких 17% серед опитаних), а 19%
вважають, що можуть зробити свій внесок у соціологію як науку. І справді, інтерв’юерам буде
легше, якщо люди трошки змінять своє ставлення до цієї професії!
І якщо з’являтиметься більше позитивної інформації про користь і працю інтерв’юерів, я
впевнена, їх престиж зросте! O
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У створенні
кросворду були
використані
матеріали з
книги Є.Головахи
«Психология
и другие
смешные науки.
Альтернативный
словарь».
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По горизонтали:
1. Акция, для совершения которой группа людей договаривается по Интернету собраться в публичном месте и
сделать нечто бессмысленное.
3. Процедура, позволяющая постепенно включить респондента в опрос.
7. Главные составляющие анкеты.
8. Неосознанное действие.
9. Солдат полевого отдела.
11. Участник опроса, искренне отвечающий на вопросы
анкеты в тех случаях, когда отмечает «трудно сказать».
16. Самая низкая оценка по десятибалльной шкале.
17. Лицо без гражданства.
18. Респонденты, которых удалось отобрать для опроса
вместо тех, кого отбирать следовало.
19. Кличка рабочего класса после того, как он стал классом «в законе».
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По вертикали:
2. Особь, которая перемещается, в поисках лучшего места для размножения, получения пищи, социальных пособий и твердой валюты.
4. Социальный институт, ответственный за превращение
людей в покупателей.
5. Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа.
6. Доходы, несправедливо получаемые при капитализме,
в отличие от убытков, справедливо получаемых при социализме.
9. Город в Бельгии, давший название отравляющему газу.
10. Часть лица человека.
12. Эксклюзивный ландшафт.
13. Заказчик КМИСа в предвыборный период, дабы знать
п.20 по вертикали.
14. Философ, воспринимавший общество как единый организм, в котором есть свой мозг — правительство. Как и
всякий мозг, оно первым получает в организме питание и
последним его лишается.
15. Главное достоинство политика, величина которого
определяет его политическую силу.

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

Володимир Паніотто

Давно хотел написать книгу «Социальная психология в анекдотах» или «Социология в анекдотах». Дело в том, что многие анекдоты очень
точно и лаконично описывают социально-психологические процессы или явления, они могут
использоваться как иллюстрации в различных
социологические курсах, которые читаются студентам, в том числе и по методике исследований. Пока я такую книгу не написал, но анекдоты
для книги собираю — некоторые из них ниже.
Сегодня это анекдоты об умении задавать
вопросы.

1.
— Вовочка, почему ты опоздал на уроки?
— Спорил с папой. Я хотел на рыбалку, а он
меня не пустил.
— Я рада, что папа объяснил тебе, что нельзя
пропускать школу.
— Про школу он мне не объяснял, он сказал,
что червей на двоих не хватит.
Это типичная ситуация для социологических
исследований. Вопрос — ответ, и у интервьюера складывается впечатление, что он понимает,
что хотел сказать респондент. Если бы не было
продолжения диалога, то у учительницы (как
обычно у социологов) создалось бы ошибочное
мнение о ситуации.
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2. Долгожитель
Журналист берет интервью у долгожителя:
— Как вам удалось прожить такую долгую
жизнь и так прекрасно сохраниться в свои
120 лет?
— Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
Журналист перебивает:
— Революция — это сейчас неактуально.
Расскажите лучше о Пушкине или о людях,
которые его знали.
— Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция...
— Бог с ней, с революцией. Не хотите о
Пушкине — расскажите о русско-японской
войне... Сейчас отношения с Японией очень
актуальны.
— Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция…
— Опять? Ну ладно, бог с Вами, что там с революцией?
— Когда была Великая Октябрьская социалистическая революция, творился такой
бардак, что при выдаче свидетельства о рождении мне приписали лишних тридцать лет.
Это к вопросу об умении слушать респондентов и надёжности данных, которые мы получаем от них.

ПОЛЬОВІ НОТАТКИ
3.
— Иван Петрович, — спрашивает шеф у одного из сотрудников, — извините меня, пожалуйста, за этот вопрос, но я уже давно хочу
Вас спросить и не решаюсь. Вы всегда так
безукоризненно строго одеваетесь и вдруг
начали носить серьгу в ухе. Я думал, что
только молодежь сейчас так себя украшает..
— Видите ли, мы слишком зажаты, слишком
замкнуты, конформны, всегда действуем в
рамках традиций, не думая о том, насколько
они рациональны, хочется иногда выйти за
рамки своей колеи, сделать что-то такое…
— И давно у вас стало появляться такое желание ?
— Ну… с тех пор как жена нашла эту серьгу в
нашей постели.
Это анекдот о различии реальной причины
и мотивации. То, что сказал шефу Иван Петрович, — это мотивация, а реальная причина
выплыла на поверхность совершенно случайно, в большинстве случаев она остается неизвестной, и, что хуже всего, именно мотивацию
и принимают за реальную причину. Наиболее
типичный случай, когда сам респондент не осознает или не хочет себе признаться в этой причине, и сообщает лишь то, что «хорошо смотрится» как причина.

4.
Если бы тебе предложили выбирать между твоей женой и кинозвездой, то кого из
кинозвёзд ты бы выбрал?
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Пример так называемого «подталкивающего» вопроса (push question), навязывающего
респонденту определенный ответ. Конечно, это
несколько утрированный пример, обычно такое «навязывание» менее заметно, но разница
не очень большая. Пример из реальной анкеты:
«Какой способ приватизации крупных предприятий Вы считаете более правильным — продажу
на аукционах или выпуск акций?» Для тех, кто
против приватизации крупных предприятий,
нет вариантов.

5. О плацебо-эффекте
— Доктор, почему Вы изменили мое лечение? Вы стали давать мне другие таблетки.
— Почему Вы так думаете? Разве они чем-то
отличаются?

— На вид они такие же, но те таблетки,
которые Вы мне раньше давали, тонули в
унитазе, а эти — плавают.
При
проведении
экспериментов
на
экспериментальную группу может воздействовать сам факт проведения эксперимента. Например, людям становится лучше уже из-за самой
веры в полезность лечения. Чтобы понять, что
действительно повлияло, контрольной группе
дают под видом лекарств нейтральные вещества
и сравнивают результаты с экспериментальной
группой. Анекдот показывает, что кроме того,
что планируют авторы эксперимента, могут
быть и другие неконтролируемые воздействия
на результат эксперимента. O

