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 مقدمه

ميوالت پیمایش، سنجش افکار عمومي، نررسـنجي و ... زیـر مجموعـه حـوزه علـوم      

هستني، و بر همین اساس، رویکردها و  طور خاص شناسي به طور عام و جامعه اجتماعي به

ــر    ارزیــابي ــأثر از رویکــرد و الگــوی حــاکم ب هــای صــورت فرفتــه از ایــن ميــوالت مت

تواني بيون توجه به رویکرد و الگوی کلـي  شناسي در ایران است و تقلیل آنها نمي  جامعه

ان هـا در ایـر  شناسي صورت فیرد. بيین ترتی  تقلیل وضعیت نررسنجي حاکم بر جامعه

صـورت   شناسـي ایـران اسـت. بـه     فرفتن رویکرد و دیيفاه غال  در جامعه نرر نیازمني در

شـناختي از جامعـه ایرانـي، رویکـرد و      های جامعـه تاریخي از زمان ظهور نخستین تقلیل

تـوان  هـای آن را مـي  هـا حـاکم بـوده اسـت کـه یکـي از ویژفـي       دیيفاهي بر این تقلیل

، فـرایش و تمـایلي   «شناسـي امتنـاع   جامعه»رفت. منرور از نرر ف در« شناسي امتناع جامعه»

مـيرن،   -است که متأثر از غلبه دیيفاه نوسازی و ميل تک خطي توسعه و دوفانه، سـنتي 

کني اغل  مسائل موجود در جامعه ایـران را براسـاس غیـار عناصـر مـيرن در      تالش مي

ن و انباشت تـاریخي و مـادی،   جامعه سنتي و موانع ظهور این عوامل تبیین کني: امتناع قانو

 .(8991 داری و... )جنادله، امتناع مشارکت، امتناع پیشرفت، امتناع سرمایه

هـای  در این رویکرد عالقه و فرایش زیادی به باور بـه امتنـاع ظهـور بسـیاری از پيیـيه     

ميرن در ایران و تالش برای شناسایي موانع ظهور و پیيایش این عوامل وجود دارد. به نرـر  

اسـت. معمـوالً در   « شناسـي امتنـاع   جامعه»آیي ميوله پیمایش، نررسنجي و ... نیز متأثر از يم

هـا  شناسـي نررسـنجي  ها و مطالبي که تقت عنوان موانع یا آسـی  ها، نوشتهاغل  سخنراني

فیـری افکـار عمـومي، پیشـینه اسـتبيادی      وجود دارد، به وضعیت سنتي جامعه، عيم شـکل 

شـود  بیني بودن جامعه ایراني و ... اشاره مـي پاسخگویان، غیر قابل پیشکاری جامعه، مقافره

 شوني.  ها در انعکاس افکار عمومي جامعه ميکه مانع از کارآميی نررسنجي

انگـاره ناکارآمـيی   »شـود، خـود   اما موضـوعي کـه در ایـن میـان از آن غفلـت مـي      

ي این تصـور اسـت. بـه نرـر     بینانه و مبتني بر شواهي تجربو ارزیابي واقع« هانررسنجي

ها و موانع موجـود   ترین آسی  خود یکي از مهم« هاانگاره ناکارآميی نررسنجي»آیي مي



 10  ها )واقعيت یا برساخت( انگاره ناکارآمدي نظرسنجي

 

ـ   جال82: 8983باشـي )آزاد ارمکـي،   ها ها و پیمایشدر زمینه نررسنجي : 8983پـور،   يئ

(. با وجود فسترش کمي مطالعات پیمایشـي  7: 8983حاجیاني، و  8: 8983  عبيی، 31

های اجرایي به ایـن مطالعـات، فضـای غالـ ،     افزون دستگاه ها و اقبال روزررسنجيو ن

ها و ناکارآميی آنهاسـت و معمـوالً بـرای تيویـت ایـن      اعتمادی به نررسنجي فضای بي

بینـي نتـایج انتخابـات، بـویژه انتخابـات      هـا در پـیش  موضوع اغل  به ناکامي نررسنجي

بیني نتایج انتخابات به همـه  ها در پیشي نررسنجيفردد و ناکام جمهوری اشاره مي ریاست

هـا  شود. هرچني همین موضوع )یعني میزان موفيیت نررسنجي ها تعمیم داده مينررسنجي

شود ضـمن ارائـه    بیني نتایج انتخابات( نیز جای بقث دارد. در این مياله تالش مي در پیش

هـا و   موفق افکار عمومي، زمینـه  ها در انعکاس و بازنمایيچني نمونه از قابلیت نررسنجي

ها مورد بررسي قرار فیرد. البتـه ادعـای ميالـه ایـن     های انگاره ناکارآميی نررسنجيریشه

 هـا نیسـت یـا تنهـا همـین روش بـرای شـناخت        نیست که هـی  انتيـادی بـه نررسـنجي    

افکار عمومي مناس  است. بلکه ادعای اصلي این است که این روش در صورت رعایـت  

 و استانياردهای علمي، قابلیت انکشاف افکار عمومي را دارد.اصول 

 ها در انکشاف افکار عمومیقابليت نظرسنجی

هایي کـه نتـایج آنهـا بـه میـزان زیـادی بـا        در این بخش به چني نمونه از نررسنجي

انـي بـه نقـو قابـل قبـولي افکـار عمـومي را        واقعیات جامعه همخواني داشته و توانسته

شـود. بـا توجـه بـه فعالیـت نگارنـيه در مرکـز افکارسـنجي         ، پرداخته ميبازنمایي کنني

ینيها و استانياردهایي که در زمان اجـرای ایـن   ادانشجویان ایران )ایسپا( و وقوف به فر

های مورد بررسي در این مطالعـه،  ها مورد توجه قرار فرفته بودني، همه نمونهنررسنجي

 های ایسپا هستني.از نررسنجي

: در آخـرین نررسـنجي   3222جمهوريسـالهايانتخاباترياستنجينظرس(3

خـرداد   29جمهوری کـه در تـاریخ    ملي ایسپا درخصوص نهمین دوره انتخابات ریاست

ای چنـي  فیری خوشهماه یعني چهار روز پیش از روز برفزاری انتخابات، به شیوه نمونه
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رصي پاسخگویان ففتـه بودنـي کـه    د 3819نفر انجام شي،  1382ای با انيازه نمونه مرحله

احتمـال  »درصي نیز ففته بودني کـه بـه    8111شرکت خواهني کرد و « قطعاً»در انتخابات 

در انتخابات شرکت خواهني کرد. از آنجا که در ميایسه با نررسـنجي قبـل کـه در    « زیاد

 خرداد انجام شيه بود، درصي فزینـه اول )قطعـاً( کمـي افـزایش داشـته و در      88تاریخ 

ميابل، درصي فزینه دوم )به احتمال زیاد( به همین میزان کاهش داشته اسـت، همچنـین   

کاسته شيه و به درصي افرادی که ففته بودنـي بـه هـی  وجـه در     « مردد»از درصي افراد 

خرداد و با  29انتخابات شرکت نخواهني کرد افزوده شيه بود، براساس نتایج نررسنجي 

درصـي و   32شي میزان مشارکت را حياقل انتخابات، مي فرض ادامه همین روني تا روز

درصي برآورد کرد. با توجه به اینکه میزان مشارکت در دور اول نهمین دوره  11حياکثر 

دسـت آمـيه و    درصي اعـالم شـي، براسـاس نتـایج بـه      1218جمهوری  انتخابات ریاست

برفـزاری  همچنین فاصـله چهـار روزه بـین تـاریخ اجـرای آخـرین نررسـنجي و روز        

ها توانسته بودني با اخـتالف نـه چنـيان زیـادی،     توان ففت این نررسنجيانتخابات، مي

 بیني کنني.میزان مشارکت را پیش

با توجه به اینکـه در زمـان    -دست آميه درخصوص توزیع آرای نامزدها نیز نتایج به

خیلـي  اخـتالف   -خرداد آقای رضایي هنوز انصراف نـياده بودنـي   29اجرای نررسنجي 

زیادی با نتایج اعالم شيه نياشت و میانگین اختالف نتایج نررسنجي با آرای اعالم شيه 

درصي بود: اختالف درصي آراء آقایان رفسنجاني، معین و مهرعلیزاده در نررسنجي بـا   1

درصـي و   813درصي بود. میزان اختالف برای آقای قالیبـاف   2تا  9ی اعالم شيه بین أر

درصي بود. تنها تفاوت قابل توجه مربوط به برآورد آرای آقای  713ني برای آقای الریجا

 درصي( بود. -819و آقای احميی نژاد) 8درصي( -911کروبي)

ــر  ــالوه ب ــنجي  ع ــن، نررس ــین دوره    ای ــات نهم ــپا، در دور دوم انتخاب ــای ایس ه

جمهوری، میزان مشـارکت را بـا دقـت زیـادی بـرآورد کـرده بودنـي. براسـاس          ریاست

 1818)یعني دو روز پـیش از روز انتخابـات(،    8981انجام شيه در اول تیرماه  نررسنجي

                                                      

 عالمت منفي به این معني است که نتایج نررسنجي، رأی این افراد را کمتر از رأی اعالم شيه برآورد کرده بودني. .8
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در انتخابات شـرکت خواهنـي کـرد. بـا توجـه بـه       « قطعاً»درصي پاسخگویان ففته بودني

مـالک  « قطعـاً »فاصله یک روزه بین اجرای نررسنجي و روز انتخابـات، درصـي فزینـه    

ه با توجه به میزان مشارکت اعـالم شـيه   شود کنرر فرفته مي برآورد میزان مشارکت در

درصي(، مشارکت برآورد شيه تنها حيود یک درصي بـا میـزان مشـارکت اعـالم      3918)

بیني شيه برای دو نامزد رقی  در دور دوم نیز کامالً شيه تفاوت دارد. ترتی  آرای پیش

عـالم شـيه   بیني شـيه بـا آرای ا   منطبق با نتایج اعالم شيه بود  هرچني درصي آرای پیش

درصي بیشـتر از آرای   3تفاوت داشت. نتایج نررسنجي، آرای آقای رفسنجاني را حيود 

درصـي کمتـر از    8713نـژاد   اعالم شيه برآورد کرده بودني. در ميابل آرای آقای احمـيی 

 آرای اعالم شيه برآورد شيه بود.

منـي  ربـه نرـام  هـا نخسـتین تج  با توجه به مطال  فوق و با توجه به اینکه این نررسـنجي 

همراه بـا برخـي خطاهـا و اشـکاالت بـوده       های انتخاباتي، و طبیعتاًایسپا در زمینه نررسنجي

ها با آنچه که در عـالم واقـع رخ داده بـود،    توان ففت، نتایج نررسنجياست، در مجموع مي

فیـری افکـار   تفاوت آشکار و فاحشي نياشت و به میزان قابـل قبـولي توانسـته بـود جهـت     

بیني و برآورد کني. ایسپا براساس تجربـه خـود در ایـن     ي درخصوص انتخابات را پیشعموم

هـا و  ای که در مورد نتایج این نررسنجيهای ثانویههای انتخاباتي و تقلیلدوره از نررسنجي

هایي درخصوص بـرآورد  (، به الگوها و فرضیه8983 نتایج اعالم شيه انجام شيه بود )عبيی،

هـا و حـوادر رخ داده در   دلیـل حاشـیه   سـفانه بـه  أنتخابات رسیيه بـود کـه مت  تر نتایج ادقیق

دلیـل تغییـرات فسـترده مـيیریتي مرکـز پـیش از زمـان         و همچنین بـه  8988انتخابات سال 

 ها فراهم نشي.، فرصت آزمون این الگوها و فرضیه8992برفزاری انتخابات سال 

شيه اسـت، آخـرین نررسـنجي ملـي      نشان داده 8فونه که در جيول  با این وجود همان

اردیبهشت یعنـي سـه روز قبـل از     21که در  8991جمهوری سال  ایسپا در انتخابات ریاست

هـای بسـیار جزیـي،     ها اجرا شيه بـود، بـا تفـاوت    نمونه در همه استان 81777انتخابات و با 

 بیني کرده است. درستي پیش نتایج انتخابات را به
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 1931جمهوری در سال  رسنجی ایسپا با نتایج انتخابات ریاست. مقایسه نتایج نظ1جدول 

 کانديدا

 موارد
 طبا هاشمی ميرسليم رئيسی روحانی

در انتخاباااار تاااده  هااادد    
 .ام خود را انتخاب هدد هاندیدای 

1/75 5/75 5/2 1/1 

 72/0 11/1 22/72 11/75 رسمی نتایج

 د میزان مشاره  اعالم ت بینی تد  میزان مشاره  پیش

52 07/57 

: مرکـز افکارسـنجي   تفاوتبـيننسـليدرمناسـکعـزاداريواقعـهکـربال(3
هـای   ها و دیـيفاه  ، در یک نررسنجي، به بررسي نگرش8981دانشجویان ایران در سال 

هـای ایـن    شهرونيان تهراني درخصوص مراسم ماه مقرم پرداخت. تقلیل ثانویـه یافتـه  
جيیـي و  ـ   های سنتي این مراسم براساس دوفانه دهنيه تفاوت نسلي در نررسنجي نشان

 جيیـي،   ـ  (. براسـاس دوفانـه سـنتي   8987 )جنادلـه و رهنمـا،   نمایشي بـود  ـ  مقتوایي
های سني باالتر، بیشتر به انجام مراسم به شیوه سنتي فـرایش داشـتني،   که فروه در حالي

ایـل بودنـي کـه از    تر بیشتر به برفزاری مراسم به شـیوه جيیـي متم   های سني جوان فروه
کار بـرده   های موسیيي بهلقا  مکان برفزاری مراسم، مقوریت مياحان، نواها و دستگاه

تـر فـرایش    هـای سـني جـوان    ها با الگوی سنتي تفـاوت داشـت. فـروه    شيه در مياحي
های خیاباني و ... داشـتني. همچنـین فـرایش بـه      های خیاباني، تکیه بیشتری به عزاداری
ها و نواهای امـروزی در بـین جوانـان بیشـتر بـود. در       هم با آهنگ نمقوریت مياحان آ
تر بـه عناصـر مقتـوایي     های سني مسن که فروه نمایشي نیز، در حالي ـ  دوفانه مقتوایي
های مقرم فرایش و تمایل بیشتری داشتني، شاهي اهمیت یـافتن عناصـر    مراسم عزاداری

تر بودیم. اشاره به کسـ  فـیض و    وانهای ج های نمایشي این مراسم در بین نسل و ابژه
های مقـرم در بـین جوانـان کمتـر شـيه و در       عنوان انگیزه شرکت در عزاداری ثوار به

ميابل درصي کساني که انگیزه خود برای شرکت در ایـن مراسـم را سـرفرمي و تفـری      
شي عنوان کرده بودني، بیشتر شيه بود. همچنین فرایش به استفاده از آالت و اعمال نمای

کننـيه فـرایش    ها در بین جوانان بیشتر بود. یافته جال  دیگری کـه تيویـت   در عزاداری
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کـه جوانـان تمایـل      های نمایشي بود، ایـن اسـت کـه در حـالي     جوانان به عناصر و ابژه
تر، نگـرش آنهـا    بیشتری به مراسمي با مقوریت مياحان داشتني، در ميایسه با افراد مسن

عبارت دیگر، با وجود فرایش بیشتر جوانـان بـه    تر است. به ينسبت بر قشر مياحان منف
ها و نواهای امروزی، از نرر آنها بیشتر مياحان نسبت بـه حادثـه    مراسم مياحي با آهنگ

تـر کـردن مجـالس خـود      کربال و فلسفه امام حسین)ع( آفاهي کافي نيارني و برای فرم
و مياحي منبع کس  درآميی بـرای   آمیز استفاده کنني حاضرني از مطال  خرافي و مبالغه

دلیـل   عبارتي فرایش جوانان به شرکت در مراسم با مقوریت مياحان به مياحان است. به
ارادت به مياحان یا نگرش مثبت به آنها نبوده، بلکه غلبه عناصر نمایشـي ایـن مراسـم،    

اکثریـت   دهي کـه  فونه مراسم بوده است و نتایج نیز نشان مي باعث تمایل جوانان به این
جوانان نیز موافيت بیشتری با این فزاره داشتني که بسـیاری از جوانـان بـرای تفـری  و     

 کنني. های ماه مقرم شرکت ميخودنمایي در مراسم عزاداری

هـای فـوق نیسـت، امـا نتـایج      هرچني آمارهای ثبتي یا مرجع دیگری برای تأییي یافتـه 

اداری در میـان جوانـان همـراه بـا     دست آميه درخصوص پیيایش الگوهای جيیيتر عـز  به

های ایـام عاشـورا، بـا مشـاهيات      فرایش روزافزون جوانان به عناصر نمایشي در عزاداری

 روزمره از واقعیت جامعه انطباق زیادی دارد.

در مطالعه دیگری کـه نگارنـيه ایـن    ادراکشهروندانازمفهومعدالتتوزيعي:(2

سیاسـي   -هـای فرهنگـي   فرفته در برخـي مؤلفـه  مياله، در آن به بررسي تغییرات صورت 

ميایسـه و مشـخ  شـي، شـاخ       8999و  8981پرداخته بود، نتایج دو پیمایش سال 

 (. البتهر8999)جنادله، بهبود یافته استارزیابي شهرونيان از عيالت توزیعي در جامعه 

بـود.   877در ميیـاس   97تر از در هر دو پیمایش میانگین شاخ  عيالت توزیعي پایین

برای تبیین بهبود نسبي در شاخ  عيالت توزیعي، این فرضیه مطر  شي کـه پرداخـت   

ترین طر  اقتصـادی در آن دوره زمـاني،    یارانه نييی علت این امر بوده است، زیرا مهم

ها بود که نمود آشکار و ملموس آن برای مـردم، پرداخـت نيـيی     طر  هيفمنيی یارانه

های سازنيه سازه عـيالت تـوزیعي نشـان داد کـه      عاملي مؤلفهها بود. نتایج تقلیل  یارانه
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تـر از   ها، هرچني باعث بهبود نسبي شاخ  عيالت توزیعي شيه اما مهـم  پرداخت یارانه

 آن تأثیر مهمي بود که بر تليي و ادراک مردم از مفهوم عيالت توزیعي داشت.  

 شيه بود )فاضـلي، ه کار برد سه فویه برای سازه عيالت توزیعي به 8981در پیمایش 

کـار بـرده شـي. ميایسـه      بـاردیگر بـه   8999ها نیز در پیمایش سال  و همین فویه (8981

دهـي کـه بـار عـاملي      های عيالت توزیعي در دو پیمایش، نشان مـي بارهای عاملي فویه

های افراد است، تغییرات چنياني نياشته، فویه اول که بیانگر تناس  دارایي و شایستگي

املي فویه مربوط به توزیع عادالنه ثروت از سـوی حکومـت، بـه میـزان کـامالً      اما بار ع

درصي( و در ميابل بـار عـاملي فویـه مربـوط بـه تناسـ         81مقسوسي افزایش یافته )

درصي(. چنانچه بپذیریم، توزیـع بارهـای    82دارایي با نیازهای افراد کاهش یافته است )

از عيالت توزیعي هستني، براساس تغییر بارهای ها، بیانگر درک افراد جامعه  عاملي فویه

، دارایي متناس  با نیاز و تناسـ    81که در سال   توان ففت، در حالي ها مي عاملي فویه

انـي و   های مؤثرتر در درک افراد از عيالت توزیعي بـوده  ها و درآمي مؤلفه بین شایستگي

داشته است، طـي بـازه    تری سوی حکومت نيش کمرنگ توزیع مستيیم و برابر ثروت از

سـوی حکومـت، نيـش     ، عامل توزیع مستيیم و برابـر ثـروت از  99تا  81ساله  9زماني 

بیشتری در درک افراد از عيالت توزیعي ایفـا کـرده و در ميابـل از میـزان تـأثیر مؤلفـه       

هـا،   توان ففـت، توزیـع یارانـه    عبارت دیگر مي تناس  دارایي با نیاز کاسته شيه است. به

ای که توزیـع برابـر و مسـتيیم     دم از عيالت توزیعي را تغییر داده است. به فونهدرک مر

سوی حکومت نيش بیشتری در درک مردم از عيالت توزیعي پیيا کرده است.  ثروت از

های این دو پیمایش بـا تغییراتـي کـه در     دست آميه از ميایسه یافته بيین ترتی  نتایج به

د و توانسته است تغییرات صـورت فرفتـه در درک   جامعه رخ داده است، هماهنگي دار

 افکار عمومي از عيالت توزیعي را نشان دهي.
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 های سازه عدالت توزیعی بارهای عاملی گویه .2جدول 

 ها گويه
 بار عاملی

 تفاوت 1838 1831
 هااری    توانایی تحصیالر، با ایدانی هد زندگی  ضع   درآمد

 .دارد تناسب دهد می انجام هه
221/0 211/0 017/0 

 11/0 206/0 116/0 .هند می توزیع مددم بین عادالنه را ثد ر اسالمی جمهوری

 -111/0 521/0 210/0 .دارند ثد ر   مال نیازتان انداز  به افداد اهثد ایدان در

ای در مطالعـه  اي:هايمردموتحـوالتپرونـدههسـتهمطالعهتطبيقينگرش(2

ز افکارسنجي دانشـجویان ایـران درخصـوص تقـوالت     نررسنجي مرک 83دیگر حيود 

(. در ابتيا که نتـایج  الف 8999، ای، مورد تقلیل ثانویه قرار فرفت )جنادله پرونيه هسته

ای مورد تقلیل قـرار   ها بيون درنرر فرفتن رویيادها و تقوالت پرونيه هستهنررسنجي

رش شهرونيان تهرانـي در  ها مشاهيه نشي. نگفرفتني، روني و الگوی خاصي در این داده

شي تقلیـل  ای که نميفونه های زیادی بود، بهخصوص این موضوع دارای فراز و نشی 

ای تنریم یا الگوی قابل قبولي درباره آن ارائه کرد. اما وقتي تيویم تقوالت پرونيه هسته

داده شـي، فـراز و   تطبیـق   ها از لقـا  زمـاني بـا ایـن تيـویم     های نررسنجيشي و یافته

 دار فردیي.ها )به جز برخي موارد استثنا( کامالً معنا نشی 

انجـام شـيه بـود،     8982ای ایسپا که در مهـر   برای مثال در نخستین نررسنجي هسته

ای  درصي پاسخگویان نگراني زیادی از عواقـ  و پیامـيهای پرونـيه هسـته     37بیش از 

س انرژی اتمي و در پـي  داشتني. این نررسنجي کمي پس از انتشار فزارش مقرمانه آژان

های چرخه آژانس انرژی اتمي مبني بر تعلیق تمام بخش 82آن، صيور قطعنامه شهریور 

انجام شيه بود. پس از این  ـ  شودکه آغاز رسمي بقران اتمي ایران شمرده مي -سوخت

ای سیری نزولي داشـت تـا    نررسنجي، نگراني مردم از عواق  و پیاميهای پرونيه هسته

، بار دیگر افزایش یافت  در تیرماه و دی مـاه قبـل   8981نررسنجي اردیبهشت  اینکه در

از اجرای این نررسنجي دو قطعنامه شورای امنیت درخصوص تعلیق و سـپس تعطیلـي   

ای و موشکي صادر شيه بـود.   ای ایران و همچنین تقریم صنایع هستههای هستهفعالیت
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ای نررسنجي دومین خبـر خـوش هسـته   از سوی دیگر، در فروردین قبل از اجرای این 

عبـارت دیگـر، در ایـن     سازی صنعتي اعالم شيه بـود. بـه  مبني بر دستیابي ایران به غني

ای هسـتیم و  های درفیر در پرونيه هستهميطع زماني شاهي اوج فرفتن رویارویي طرف

ی ها، نگراني مـردم از عواقـ  و پیامـيها    توان ففت، با شيت فرفتن این رویاررویيمي

 ای نیز شيت یافته بود.پرونيه هسته
ای کاهش یافتـه  ، میزان نگراني مردم از پرونيه هسته8981اما در نررسنجي اسفنيماه 
هـا کاسـته   تا اسفنيماه همین سال، از شيت رویارویي 8981بود. در فاصله زماني تیرماه 

المللـي انـرژی   کني. ایران و آژانـس بـین  شود و فضای همکاری غلبه بیشتری پیيا مي مي
رسـني و ایـران    بر سر راهکار پیشنهادی ایران به توافـق مـي   3+8اتمي و همچنین فروه 

طور داوطلبانه بـا درخواسـت آژانـس مبنـي بـر بازدیـي از رآکتـور آر سـنگین اراک          به
کني. در پي این توافيـات، آژانـس ضـمن اعـالم همکـاری فسـترده ایـران،         موافيت مي

کني. این تقوالت و همچنـین  را خاتمه یافته اعالم مي 2Pو  8Pموضوع سانتریفیوژهای 
های اطالعاتي و جاسوسي امریکا مبني بر تردیي در عزم ایران برای تولیي فزارش آژانس
شـود.  ها علیه ایران ميای، منجر به عيم توافق بر سر دور سوم اعمال تقریمسال  هسته

مکاری فسترده ایران با آژانس، نرامي عالوه براین، آژانس در فزارشي ضمن اذعان به ه
 کني.  ای ایران را اعالم ميهای هسته نبودن فعالیت

ها با روني تقوالت پرونـيه  توان ففت، روني تغییر نتایج نررسنجيبراساس نتایج فوق مي

ها افت و خیزهـای صـورت   ای همخواني زیادی داشته است و بيین ترتی  نررسنجيهسته

 اني.مردم در خصوص این پرونيه را به خوبي منعکس کردههای  فرفته در نگرش
هـای   ، ایسپا در یک نررسنجي ملي، نگرش8992در سال  ميانگينسنازدواج:(5

های ایـن   جوانان درخصوص ازدواج و خانواده را مورد بررسي قرار داد. یکي از پرسش
ایـن پرسـش بـه     داد. نتـایج  نررسنجي را سن مطلور ازدواج از نرر جوانان تشکیل مي

میزان بسیار زیادی به آمار ثبتي اعالم شيه درخصوص میانگین سني ازدواج نزدیک بود. 
براساس نتایج نررسنجي، میانگین سن مطلور ازدواج برای پسران و دخترها به ترتیـ   

نیـز  کشـور  سال بود. آمار ثبتي اعالم شيه از سوی سـازمان ثبـت احـوال     2912و  2711
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و بـرای زنـان    2717، میانگین سـن ازدواج بـرای مـردان    8992ر سال دهي که د نشان مي
. یـادآوری ایـن نکتـه مفیـي     8(8999، 8992)سالنامه آمارهای جمعیتـي   بوده است 2912

است که این نررسنجي پیش از اعالم آمار ثبتي انجام شيه بود و بنابراین احتمـال اینکـه   
 اشي، وجود نيارد. نرر پاسخگویان متأثر از آمار ثبتي اعالم شيه ب

 ازدواج و میانگین سن ازدواج مطلوب سن .9جدول 

 جنس

 ميانگين

 سن مطلوب ازدواج براساس نتايج نظرسنجی
آمار ثبتی 

(1831) 

 5/25 1/25 مددان

 2/27 2/27 زنان

 هاهاي انگاره ناکارآمدي نظرسنجیزمينه

هـا و  بـه بررسـي زمینـه   ها و موارد فوق، در ایـن بخـش از ميالـه    پس از ارائه نمونه
خواهیم پرداخت. چنانچه نررسنجي را نوعي « هاناکارآميی نررسنجي»های انگاره  ریشه
ینـي  ایني ارتباطي معطوف به سیاستگذاری درنرر بگیـریم، حـياقل سـه فـروه در ایـن فر     افر

پیـام(    عنوان رسانه . پژوهشگران و مؤسسات نررسنجي )به2. شهرونيان  8مشارکت دارني: 
کننيفان پیام(. در ادامه ميالـه تـالش    عنوان فیرنيفان و مصرف ميیران و مسئوالن )به .9

هـا در هـر یـک از ایـن     های انگـاره ناکارآمـيی نررسـنجي   ها و زمینهخواهي شي، ریشه
 ها مورد بقث قرار فیرد. فروه

شهروندان(3

بــا موضــوع نگــرش و دیــيفاه مــردم در خصــوص  8989نتــایج نررســنجي ســال 

هـا   دهي که اکثریت شهرونيان تهراني براین باورني کـه نررسـنجي   ها نشان مي نجينررس
                                                      

 2912و  2717، در متن، میانگین سن ازدواج برای مـردان و زنـان بـه ترتیـ      8992در سالنامه آمارهای جمعیتي  .8
 قیي شيه است. 2918و  2718است اما در جيول و نمودار مربوط به ترتی  عنوان شيه 
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 3911) های مردم موفق بـوده  ها و دیيفاه به میزان زیادی در انعکاس و بازنمایي خواسته

 3318درصي( و ایـن روش بـرای بازنمـایي و انعکـاس افکـار عمـومي کارآمـي اسـت )        

ان، پاسخگویي نادرسـت مـردم را علـت و    درصي پاسخگوی 9/98درصي(. همچنین تنها 

درصـي(، یکـي از    39) ها ذکر کرده و در ميابل اکثریـت آنهـا  دلیل ناکارآميی نررسنجي

تــوجهي مســئوالن بــه افکــار عمــومي و  هــا را بــي علــل اصــلي ناکارآمــيی نررســنجي

(. ميایسـه نتـایج ایـن    9-78: 8983، )دغاقلـه و جنادلـه   ها عنوان کرده بودنـي  نررسنجي

دهـي کـه بـاور مـردم بـه       ، نشـان مـي  8999سنجي با نتایج اجرای مجيد آن در سال نرر

 توجهي حکومت و مسئوالن به افکار عمومي بیشتر شيه است. بي

ل یــدهــي کــه اکثریــت شــهرونياني کــه قا همچنــین نشــان مــي 8989نتــایج نررســنجي 

ورت غیـر واقعـي و   ص ها به ها هستني، براین باورني که نتایج نررسنجي کارآميی نررسنجي به

درصي معتييني که نتایج منتشـر   21درصي( و تنها حيود  11شوني ) دستکاری شيه منتشر مي

درصـي   17های واقعي مردم اسـت. ایـن در حـالي اسـت کـه نزدیـک بـه         شيه همان پاسخ

(. 79 )همـان،  ها هرچه باشي بایي منتشـر شـوني   پاسخگویان براین باورني که نتایج نررسنجي

دهـي کـه شـک و تردیـي شـهرونيان       نشان مـي  8999ی مجيد نررسنجي در سال نتایج اجرا

 ها، بیشتر شيه است. تهراني درخصوص واقعي بودن نتایج منتشر شيه نررسنجي

که اعتماد به نسبت زیادی  توان نتیجه فرفت، مردم در حالي از مجموع نتایج فوق مي

ـ  کارآميی نررسنجي به تـوجهي   ي، دو عامـل یعنـي بـي   ها در بازنمایي افکار عمومي دارن

ــه نررســنجي هــا و انتشــار دســتکاری شــيه و غیرواقعــي   مســئوالن و سیاســتگذاران ب

 دانني. ها مي ها را باعث تأثیرفذاری نامناس  و ناکافي نررسنجي نررسنجي

پژوهشگرانومؤسساتنظرسنجي(3

ي، ها، یعني پژوهشـگران و مؤسسـات نررسـنج   کارفزاران و عوامل اصلي نررسنجي

هـا هسـتني و ارزیـابي عمـومي از     ترین عامل در طراحي، اجرا و تقلیـل نررسـنجي   مهم

ها در بازنمایي افکار عمومي به میـزان بسـیار زیـادی متـأثر از     میزان کارآميی نررسنجي
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هـای  هـا و زمینـه  عملکرد و فعالیت آنهاست. بنابراین در این قسمت بـه بررسـي ریشـه   

 پردازیم.  در حوزه پژوهشگران و مؤسسات نررسنجي مي هاانگاره ناکارآميی نررسنجي
برآورد صقی  و بازنمایي درسـت افکـار عمـومي    ناپايداريسازمانيومطالعاتي: ●

ها و الگوهای رفتاری افـراد جامعـه و همچنـین     نیازمني آفاهي و شناخت علمي از نگرش
فرهنگي  -اجتماعي ها و ميتضیات های کارآمي و مناس  براساس ویژفي کارفیری روش به

کـاری کمـي از خـود نشـان      ای کـه افـراد، مقافرـه    آن جامعه است. برای مثال در جامعـه 
صـورت   های صری  و سر راسـت، پاسـخ درسـت را بـه     توان با طر  پرسش دهني، مي مي

کاری زیـادی وجـود دارد،    ای که مقافره مستيیم از افراد دریافت کرد. در ميابل، در جامعه
هـای   تری طراحي شوني و از ترکی  پاسـخ  صورت غیرمستيیم و پیچیيه به های بایي پرسش

تری به دیيفاه عمومي درخصـوص موضـوع مـورد     مختلف پاسخگویان و به شیوه پیچیيه
مطالعه دست یافت. همچنین بـرای جلـ  اعتمـاد افـراد ایـن جامعـه و کـاهش ضـری          

اصـل کـردن پاسـخگویان از    تری برای اطمینـان ح  های پیچیيه کاری، نیازمني روش مقافره
پنهان مانين هویت فردی آنها هستیم. امـا شـناخت الگوهـای رفتـاری در یـک جامعـه و       

های کارآمي و مناس  این الگوهای رفتاری نیازمنـي مطالعـات مسـتمر و درازمـيت      روش
خـود نیازمنـي    است که به انباشت دانش و تجربه در ایـن خصـوص منجـر شـود و ایـن     

 ميیریتي در مؤسسات و مراکز نررسنجي است.استمرار سازماني و 

سفانه میانگین عمر معيود مراکز و مؤسسات معتبر نررسنجي در ایران به نيرت بـه  أمت

شـود.   رسي و معموالً به دالیل مختلف فعالیت آنهـا متوقـف مـي    بیش از یک یا دو دهه مي

. نبود استمرار همین مؤسسات نیز با تغییرات دایمي و غیرتخصصي ميیریتي مواجه هستني

و پایياری سازماني و ميیریتي این مراکز به آشفتگي در سازمان و سلسله مرات  علمـي و  

هـای اسـتانيارد و یکسـان در     کارفیری سـنجه  ینيها، ناپایياری در بهاتخصصي، نابودی فر

هـا و   هـا و در مجمـوع عـيم انباشـت تجربـه و دانـش و نهادینـه شـين روش         نررسنجي

برای سنجش افکار عمومي و در نهایت ناکامي در برآوردهـای صـقی  و   های معتبر  سنجه

شود. برای مثال تغییرات ميیریتي مکرر و غیرتخصصـي در   معتبر از افکارعمومي منجر مي

مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران )ایسپا( که ازجملـه معـيود مراکـز تخصصـي و معتبـر      
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يد برخي الگوهای تجربي درخصـوص  کارفیری مج نررسنجي در ایران است، آزمون و به

های بعيی دو پیمایش ملي اختصاصـي ایـن    تقلیل رفتار انتخاباتي و همچنین اجرای موج

را « پیمایش ملـي دینـياری در ایـران   »و « پیمایش ملي فرهنگ سیاسي ایرانیان»مرکز یعني 

 متوقف کرده اسـت. ناپایـياری و اسـتمرار نياشـتن فعالیـت مراکـز و مؤسسـات معتبـر و        

کنـي کـه در    تخصصي نررسنجي، عرصه را برای مراکز ناشناس و غیر معتبری فـراهم مـي  

آورني  فونه و با اغراض خاص سیاسي و اقتصادی سربر ميصورت قارچ های مهم به بزنگاه

کنني و با انتشار نتـایج نادرسـت و نـامعتبر بـه انگـاره ناکارآمـيی        و اقيام به نررسنجي مي

 زنني. فکار عمومي دامن ميها در انکشاف ا نررسنجي

در فـزارش  نبوداستانداردهايعلمـيوسـازمانيمـدونوپذيرفتـهشـده: ●

ترین عوامل بـيبیني   ، یکي از مهم«2772ها در جهان در سال وضعیت انتشار نررسنجي»

های ذکر  دست آميه از نررسنجي ها، تعيد و تفاوت نتایج به و نگرش منفي به نررسنجي

عمــيه ایــن آشــفتگي و نابســاماني، رعایــت نشــين اصــول و   شــيه اســت کــه علــت

حـل   هاسـت. در همـین فـزارش راه    ای بودن نررسنجي استانياردهای علمي و غیرحرفه

سامان بخشیين به این وضعیت و تمییز سـره از ناسـره، رعایـت اسـتانياردها و اصـول      

های مهمي همچون  ها عنوان شيه بود. در بزنگاه علمي در اجرا و انتشار نتایج نررسنجي

ای، هيفمنـيی   موسم انتخابات و یا مطر  شين موضوعات مهمي همچون پرونيه هسته

ــه ای از مــردم هســتني، شــاهي انتشــار   هــا و ... کــه مــورد توجــه اقشــار فســترده  یاران

هـای متعـيدی هسـتیم کـه ادعـای بازنمـایي افکـار عمـومي را دارنـي. ایـن            نررسنجي

تفاوت و متناقضـي هسـتني. عـالوه بـراین اغلـ  ایـن       ها اغل  دارای نتایج م نررسنجي

جملـه جامعـه آمـاری، زمـان اجـرا، شـیوه        ها، فاقي مشخصـات نررسـنجي از   نررسنجي

کننيه هستني و به همین دلیل قضـاوت   فیری و حتي هویت سازمان یا مؤسسه اجرا نمونه

نبـودن  دشوار و حتي غیر ممکن است. همچنین با توجه بـه مشـخ     درباره آنها عمالً

کننيه، هـی  مرجعـي خـود را مسـئول در برابـر صـقت و درسـتي نتـایج          مؤسسه اجرا

داني. بـا توجـه بـه نبـود      دست آميه نمي نررسنجي و موظف و متعهي به دفاع از نتایج به
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ای درخصوص شرایط و الزامات سـازماني و علمـي   استانياردهای ميون و پذیرفته شيه

ر این آشفته بازار، مؤسسات و مراکـزی هسـتني کـه    ها، قرباني اصلي د اجرای نررسنجي

اعتمـادی   کنني  زیرا بـي  فعالیت مي  دار در زمینه نررسنجي ای و شناسنامه صورت حرفه به

یابي و  ها به این مراکز و مؤسسات نیز تسری مي ناشي از تعيد و تناقض نتایج نررسنجي

شـود.   ها و نتایج فم مـي  ادهبرآوردهای صقی  و معتبر این مؤسسات نیز در انبوهي از د

 ها در انعکاس افکار عمومي است. اعتمادی به نررسنجي نتیجه کلي این وضعیت، بي

هـا،  فیری انگاره ناکارآميی نررسـنجي های مهم شکلیکي از زمینه مسئلهتحليل: ●

هاسـت. بازنمـایي افکـار    های نررسنجيضعف تقلیل یا تقلیل نادرست از نتایج و یافته

های نررسنجي، عالوه بر رعایت اصـول و اسـتانياردهای   ز طریق نتایج و یافتهعمومي ا

علمي در تمامي مراحـل اجـرای نررسـنجي از طراحـي پرسشـنامه تـا اجـرا و تکمیـل         

اسـت. پژوهشـگران و    هـا، نیازمنـي تقلیـل درسـت نتـایج     ها و پـردازش داده پرسشنامه

ارائـه برآوردهـای درسـت یـا      ها، برای شناخت افکـار عمـومي و  فران نررسنجي تقلیل

هـای خـام   نزدیک به واقعیت از جامعه، نیازمني تلفیق و ترکی  دانش اجتمـاعي بـا داده  

عبـارت دیگـر، آخـرین حليـه یـک نررسـنجي، قـيرت تقلیـل          ها هستني. بهنررسنجي

کني و به  های نررسنجي عمل ميافزوده به داده مثابه نوعي ارزش پژوهشگران است که به

عنـوان حليـه آخـر یـک      بخشي. بيین ترتی  چنانچه بـه ها معني ميی نررسنجيهایافته

هـا ارائـه نشـود، حتـي در صـورت رعایـت       هـا و داده نررسنجي تقلیل درستي از یافته

استانياردهای علمي در همه مراحل قبل، بازنمـایي افکـار عمـومي بـا شکسـت مواجـه       

قلیــل نادرســت از نتــایج جملــه عوامــل مــؤثر در ضــعف تقلیــل یــا ت خواهــي بــود. از

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، مي هانررسنجي

الف( نبود تبیین کـالن یـا بـرد میانـه از جامعـه ایـران یـا موضـوع مـورد مطالعـه: در           

سو  نگر مضاعف مواجه هستیم. از یکانگارانه و سطقيها اغل  با نگاهي سادهنررسنجي

شوني کـه نیـاز بـه یـک نرریـه      رر فرفته مين عنوان مطالعاتي سطقي در ها بهنررسنجي

راهنما یا چارچور تبییني خاصي نيارني. از سوی دیگـر، بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع       
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ها، افکار عمومي درخصوص یک موضوع خاص است، اغل  آنهـا را از نـوع   نررسنجي

کننـي. ایـن در   هـای تبیینـي کـالن تليـي مـي     نیاز از چارچورمطالعات سط  خرد و بي

فیـری، مراجعـه بـه پاسـخگویان و     ست که همه افراد در طراحي پرسشنامه، نمونه حالي

هـا درخصـوص   فـرض ای از پیشصورت ضمني از مجموعه مراحل دیگر نررسنجي، به

هــایي درخصــوص فــرضکننــي  پــیشموضــوع و جامعــه مــورد مطالعــه پیــروی مــي 

های فرهنگي و تفاوتکاری، رابطه بین تقصیالت و میزان تمایل به پاسخگویي،  مقافره

اجتماعي در جامعه مورد مطالعه، فضای مفهومي واژفان مختلف در ذهن پاسخگویان و 

هـا  عبارت دیگر همه نررسـنجي  بیني بودن جامعه ایراني. به تر غیر قابل پیش از همه مهم

های ضمني طراحي  ای از پیش فرضدر چارچور یک نرریه ضمني یا حياقل مجموعه

. این امر دو مالحرـه را بـه همـراه دارد: نخسـت اینکـه چنانچـه یـک        شونيو اجرا مي

هـا طراحـي و اجـرا شـيه باشـي، تقلیـل       ای از پیش فرض نررسنجي براساس مجموعه

 هـای در ها نیز بایي در همان چارچور صورت فیرد. دوم اینکه چنانچه پیش فرض یافته

ادرستي باشني، نتایج و های ننرر فرفته شيه در طراحي و اجرای نررسنجي، پیش فرض

توانني بیانگر واقعیت اجتمـاعي  آیني نیز نميدست مي هایي که از این نررسنجي بهتقلیل

های یک نررسـنجي بایـي از   باشني. بنابراین هم در طراحي و اجرا و هم در تقلیل یافته

هایي که نررسنجي در چارچور آنها طراحي و اجرا شـيه  نرریه یا مجموعه پیش فرض

هـا صـورت   ، کامالً آفاهي داشت و تقلیل نتایج نیز با آفاهي از ایـن پـیش فـرض   است

 هــا از نیــازی نررســنجي انگارانــه درخصــوص بــيفیــرد. در پاســخ بــه رویکــرد ســاده

های خرد در چارچور یک نرام و های تبییني کالن نیز بایي ففت، همه پيیيهچارچور

شـوني.  دار مـي کـالن اسـت کـه معنـي     دهني و در پیوني با این نرـم مقیط کالن رخ مي

ها و نتایج یک نررسنجي نیز در چارچور نـوعي فهـم کـالن از جامعـه و     بنابراین داده

دار خواهني بود. البته این به معني تقمیـل نرریـه بـر واقعیـت     اموضوع مورد مطالعه معن

 هـا بایـي در چـارچور   اجتماعي نیست. بلکه مراد این است که تقلیل نتایج نررسـنجي 

تری از جامعه و موضـوع مـورد مطالعـه و در مجمـوع دانـش و بـویژه بیـنش        فهم کلي
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شناختي صورت فیرد. برای مثال تقلیل نتایج یک نررسـنجي انتخابـاتي بایـي بـا     جامعه

ای از فرهنگ سیاسي جامعه و نوعي الگوی تبیینـي از   بینانه توجه به شناخت و فهم واقع

هـا بـيون   سفانه بخش قابل توجهي از نررسـنجي أمت رفتار انتخاباتي مردم صورت فیرد.

شوني و درواقع بایي ففـت،  های تبییني طراحي، اجرا و تقلیل ميوجود چنین چارچور

ها در انعکاس افکار عمومي و واقعیت اجتمـاعي نـه   در چنین حالتي شکست نررسنجي

و  ناشي از خود نررسنجي بلکه ناشـي از ضـعف قـيرت تقلیـل و تبیـین پژوهشـگران      

 ها نسبت داد.هاست و نبایي این ناکامي را به خود نررسنجيتقلیلگران نررسنجي

های تبییني و تقلیلـي و ضـعف   ر( رویکرد پوزیتیویستي مقض: در غیار چارچور

دسـت آمـيه از    ها و اعـياد بـه  قيرت تقلیل ناشي از آن، برخي پژوهشگران، از نررسنجي

واقعیت اجتمـاعي را آشـکار کننـي. ایـن در حـالي       صورت مستيیم آنها، انترار دارني که به

فونـه کـه ففتـه شـي،      فویني، بلکه بایي خوانيه شوني. هماناست که اعياد خود سخن نمي

شناختي هسـتني. عـالوه   م دانش و بینش جامعهأها نیازمني کاربرد توتقلیل نتایج نررسنجي

های خام بسـنيه  یي به دادهبر این برای درک واقعیت اجتماعي و شناخت افکار عمومي، نبا

های آماری و ترکی  آنها بـا برخـي   ها و تکنیکها نیازمني برخي تقلیلکرد، بلکه این داده

شـناختي،  های تجربـي دیگـر اسـت. بـا ترکیبـي از دانـش و بیـنش جامعـه        شواهي و داده

ام هـای خـ  توان الگوهای نهفتـه در داده های تجربي ميهای آماری و شواهي و داده تکنیک

دلیـل   ها معنا بخشـیي. چنانچـه بـه   ها را شناسایي کرد و از این طریق به این دادهنررسنجي

شرایط خاص اجتماعي و فرهنگي جامعـه و پیچیـيفي ناشـي از ایـن شـرایط، بازنمـایي       

ها دشوار باشـي، بـه جـای    های خام نررسنجيمستيیم و آشکار افکار عمومي ازطریق داده

هـایي باشـیم   ها و مهـارت ها، بایي به دنبال تکنیکارآميی نررسنجيپناه بردن به انگاره ناک

ها، به الگوهای پنهان و نهفتـه  تر نتایج نررسنجيهای عمیقکه بتوان به وسیله آنها با تقلیل

 های خام که بیانگر پیچیيفي افکار عمومي در جامعه است، دست پیيا کنیم.در داده

شـناختي و  : در غیـار دانـش و بیـنش جامعـه    ایها و باورهـای کلیشـه  ج( پیشياوری

های ثبتي یا شواهي تجربي قابل اعتماد، همخواني نتـایج بـا   های تقلیلي و نبود دادهمهارت
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ها خواهي بود. ایـن در  ای معیار ارزیابي کارآميی نررسنجيها و باورهای کلیشهپیشياوری

ای غیـر علمـي و غیـر    شهها و باورهای کلیست که بخش قابل توجهي از پیشياوری حالي

هـای ارزشـي و   های صرف یـا فـرایش  و نررورزی هاحيسمستني هستني و تنها براساس 

هـا و  اني. بـيین ترتیـ  افـرادی کـه بـا ایـن پیشـياوری       دست آميه هنجاری جانبيارانه به

زنني، در صـورت نـاهمخواني نتـایج بـا ایـن      ها را مقک ميای، نررسنجيباورهای کلیشه

ای خـود، بـه   ها و باورهای کلیشـه شیني، به جای شک و تردیي در پیشياوریمفروضات پی

 کنني.  ها و قابلیت نياشتن آنها برای انکشاف افکار عمومي حکم ميناکارآميی نررسنجي

هاهاينظرسنجيهايرسمييافتهکنندهمديران،مسئوالنومصرف(2

هـا  اری، چرخه نررسـنجي از نيطه نرر یک رویکرد کاربردی و معطوف به سیاستگذ
هـای مـورد نیـاز مـيیران و مسـئوالن سـطو        آمیز خواهي بود کـه داده هنگامي موفيیت
صورت جـيی   فیری و سیاستگذاری را فراهم کني و از سوی این افراد بهمختلف تصمیم

ینـيهای  اهـا در فر کـارفیری نتـایج نررسـنجي    مورد توجه قرار فیرني. با وجود این، بـه 
ها اغلـ  بـا مياومـت مـيیران، مسـئوالن و سیاسـتگذاران       سیاستگذاری فیری وتصمیم

توجهي بـه نتـایج   ترین ادعا و توجیه ارائه شيه از سوی آنها برای بي مواجه است و مهم
ها در بازنمایي افکار عمومي اسـت. در ایـن بخـش    ها، نارکارآميی نررسنجينررسنجي

هـا در حـوزه مـيیران و    ادن نررسـنجي ها و سازوکارهای ناکارآمي جلـوه د برخي انگیزه
 فیرد.سیاستگذاران مورد بررسي قرار مي

در سطو  مختلـف مـيیریتي و کارشناسـي     بروکراتيک:ـحاکميتعقالنيتتکنو ●

ایـيئولوژی  »عالقگي به شنیين صيای مردم وجـود دارد کـه در پـس     در جامعه، نوعي بي

شـود. مـيیران و    ان و توجیـه مـي  نیازی به صيای مـردم، پنهـ   و ادعای بي« فرایي تخص 

های اجتماعي و برساختن  کارشناسان در سطو  مختلف، با تهي کردن موضوعات از زمینه

فني و تخصصي که عامه مردم دارای تخصـ    عنوان اموری صرفاً مسائل و موضوعات به

هـا و   و دانش الزم برای اظهار نرر درخصوص آنها نیستني و همچنین پنهان کـردن انگیـزه  

های فنـي و اقتصـادی، بـه طـرد و بـه       نافع فروهي، صنفي و سیاسي خود در پس توجیهم
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کننـي. مـيیران و    فیـری اقـيام مـي    های تصـمیم  حاشیه رانين اقشار مختلف مردم از عرصه

ایـيئولوژی  »کارشناسان، برای رهایي از فشار و تأثیرفذاری افکار عمـومي، بـا توسـل بـه     

دسـت   هـای بـه   هـا و یافتـه   اس این ادعا که نررسنجيکنني براس ، تالش مي«فرایي تخص 

کننيه دیيفاه عامه مردم و نه نخبگان و متخصصـان هسـتني، اعتبـار و    آميه از آنها منعکس

فرای مـورد   ببرني و اینکه برخالف ایيئولوژی تخص   ها را زیر پرسش اهمیت نررسنجي

تخصصان سـنجش افکـار   ادعای خود، بارها مشاهيه شيه است که به جای کارشناسان و م

هـا در انعکـاس    ها و قابلیت نررسـنجي  عمومي نشسته و درباره صقت و اعتبار نررسنجي

برني. بـا ایـن وجـود     مي  افکار عمومي داوری کرده و اعتبار و کارآميی آنها را زیر پرسش

هـا و کارکردهـای بروکراتیـک، اقتصـادی و      ميیران، کارشناسـان و کارفرمایـان از منفعـت   

ها از ماهیت اجتمـاعي، سیاسـي    ها غافل نبوده و با تهي کردن نررسنجي نررسنجيسیاسي 

کننـي. در ایـن    مـي و سیاستي، آنها را به ابزاری برای منافع و عالیق بروکراتیک خود تبيیل 

 کرد: توان به موارد زیر اشاره خصوص مي
هـا بـرای    هـا و شـرکت   مثابه الزامي بروکراتیک: برخي سـازمان  ها به الف( نررسنجي
ها و استانياردهای مختلف همچون ایزو و ... ملـزم بـه نررسـنجي از    دریافت فواهینامه

مشتریان، کارمنيان و جوامع خود هستني. بنابراین نررسنجي در بخش قابـل تـوجهي از   
ابـزاری در   منرور شنیين صيای واقعي مردم، بلکه صرفاً ها نه به ها و شرکت این سازمان

هـا و   ک و چه بسـا بـا دسـتکاری نتـایج بـرای دریافـت فواهینامـه       یک چرخه بروکراتی
 استانياردهای مختلف است.

مثابه ابزار توجیه و تأییي: برخي ميیران، مسئوالن و کارشناسـان،   ها به ر( نررسنجي

عنوان ابزاری تـوجیهي یـا تأییـيی     ها به در منازعات قيرت درون سازماني، از نررسنجي

ها تا زماني معتبـر و   کنني. بنابراین نررسنجي خود استفاده مي برای تصمیمات یا عملکرد

کارآمي هستني که در جهت تأییي و توجیه اقيامات آنها باشني و در غیر این صـورت بـه   

 بایگاني سپرده خواهني شي.

عنوان فعالیتي مطالعـاتي و   مثابه یک چرخه مالي: هر نررسنجي به ها به ج( نررسنجي

ه است و نوعي فردش مالي به همراه دارد که برخي افراد از ایـن  پژوهشي نیازمني بودج
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ها، تعيادی از افـراد بـرای تـأمین     شوني. بنابراین در برخي سازمان چرخه مالي منتفع مي

عبارت دیگر، بیش از  انيازني. به منافع مالي و اقتصادی خود این چرخه مالي را به راه مي

صـيای دیگـران باشـي، بـه راه انـياختن      آنکه هيف اصلي اجـرای نررسـنجي، شـنیين    

ای است که در مراحل مختلف آن از مرحلـه وافـذاری طـر  تـا تعیـین نـاظر و        چرخه

ها و  کارفیری عوامل انساني مختلف درفیر در این طر ، بتوان توجیهي برای پرداخت به

 های مالي فراهم کرد.   دریافت

ميیران و کارشناسان با اجـرای   عنوان یک سرمایه اطالعاتي: برخي ها به د( نررسنجي

ها  های آنها، از نررسنجي ها و مقرمانه کردن نتایج و انقصار دسترسي به یافتهنررسنجي

منرور فشار بـه دیگـران یـا افـزایش ضـری  نفـوذ و        عنوان نوعي سرمایه اطالعاتي به به

ر هـا یـا مبادلـه ایـن اطالعـات در قبـال دیگـ        فیـری  تأثیرفذاری خود در برخي تصـمیم 

 کنني.   های مالي یا سازماني استفاده مي سرمایه

دیوانسـاالرانه،   -بيین ترتی  ميیران و مسئوالن و کارشناسـان بـا اتخـاذ دیـيفاهي فـن     

ها با عالیـق و   های نررسنجي ها دارني و در صورتي که یافته ابزاری به نررسنجي دیيی صرفاً

ه باشـي، بـه حربـه ناکارآمـيی و غیـر      منافع فني، اقتصادی و بروکراتیک آنها همخواني نياشت

 شوني. ها متوسل مي معتبر بودن نررسنجي

در موارد بسیار زیـادی بـه    ها:هاينظرسنجيسازييافتهامنيتيکردنومحرمانه●

هـای   یافتـه های امنیتي، با مقرمانه شين  دهنيفان یا با توجیه بهانه حيوق معنوی سفارش

شویم. ایـن در حـالي    ها مواجه مي زادانه نتایج نررسنجيها و جلوفیری از انتشار آ نررسنجي

نـاظر   8«مقرمانه بـودن »طور عام، اصل  و مطالعات اجتماعي به  است که در ادبیات نررسنجي

سـازی   هـای مطالعـه. مقرمانـه    بر اطالعات شخصي افراد مورد مطالعه است، نه نتایج و یافته

انـي بـه    ها توانسته سیاری که در آنها نررسنجيشود که موارد ب ها باعث مي های نررسنجي یافته

فیری عمومي درخصوص موضـوعي خـاص    درستي افکار عمومي را بازنمایي کنني یا جهت

هـای مختلفـي کـه در ایـن خصـوص بیـان        بیني نمایني، پنهان بماني. ازجملـه توجیـه   را پیش

                                                      

1  . confidentiality 
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معني که نتایج برخـي  ها بر افکار عمومي است. بيین  شود نگراني از تأثیر نتایج نررسنجي مي

دهي به افکار عمـومي و نـه بازنمـایي افکـارعمومي      ها ممکن است با هيف جهت نررسنجي

آمـيه اسـت   « 2772ها در جهان در سال  وضعیت انتشار نررسنجي»منتشر شوني. در فزارش 

ها دارني، مسئوالن سیاسـي در آسـتانه برفـزاری انتخابـات      که با وجود اهمیتي که نررسنجي

های انتخابـاتي ممکـن اسـت بـر رفتـار       اسي، با این توجیه که انتشار نتایج نررسنجيمهم سی

خصـوص انتشـار نتـایج     هـایي را در  ی افـراد تـأثیر داشـته باشـي، مقـيودیت     أانتخاباتي و ر

دهـي کـه    مـي  نشـان  8«بنیـاد اطالعـات  »مطالعـه  کنني. امـا   مي انتخاباتي اعمال های نررسنجي

دهنيه افکار عمومي باشني، همچـون بسـیاری از    از آنکه جهت های انتخاباتي بیش نررسنجي

مسـاعيت  »های مختلف، با فراهم کردن نوعي  های منتشر شيه در رسانه ها و فزارش مصاحبه

مـردد  دهنـيفان   فیـری رأی  به نسبت غیرجانبيارانه و عيالني، به تصـمیم  2«و مشاوره فکری

 .(8983ترجمه جنادله و رهنما،  کنني )ناکهاف،کمک مي
هـا و جلـوفیری از انتشـار آنهـا،      توجیه دیگر برای مقرمانه کردن نتـایج نررسـنجي  

نگراني از ایجاد انتراراتي در افکار عمومي برخالف سیر واقعي امـور اسـت. مـيیران و    
ها از اعتبار و دقت کافي برای ارائه برآوردهـای قابـل    مسئوالن با این ادعا که نررسنجي

برخوردار نیستني و ممکن اسـت انترـارات خـالف واقعـي را در     قبول از افکار عمومي 
هـا و اعمـال مقـيودیت بـر      افکار عمومي ایجاد کنني، اقيام به مقرمانه کردن نررسنجي

کنني. این در حالي است که در بسیاری از موارد جلوفیری از انتشار  انتشار نتایج آنها مي
هـا در تضـاد    تایج با منافع برخـي فـروه  ها به این دلیل است که یا این ن نتایج نررسنجي

است یا قيرت عمل فروهي از افراد را در مهنيسي برخي تقوالت اجتماعي و سیاسـي  
هـا در جهـان در    وضعیت انتشـار نررسـنجي  »فونه که در فزارش  کني. همان مقيود مي

ها ایـن اسـت کـه     آميه، یکي از دالیل اصلي اعمال مقيودیت بر نررسنجي« 2772سال 
هـای   ها حق انقصاری تعبیر و تفسیر افکـار عمـومي از سـوی برخـي فـروه      نجينررس

ترجمـه   )فرانکووی ، کشني قيرت ازجمله برخي احزار و سیاستمياران را به چالش مي
                                                      

1  . foundation for information  

2. interpretative assistance 



11  0989 ستانتاب( / 89)پياپي  2/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

کننـي بـا تردیـي     های سیاسي تالش مي (. بيین ترتی  برخي فروه8983جنادله و رهنما، 
مومي و همچنین مقرمانه کردن نتایج این ها در بازنمایي افکار ع در کارآميی نررسنجي

ها، حق انقصاری خودخوانيه در بیان و تفسیر افکار عمـومي را بـرای خـود     نررسنجي
 حفظ نمایني.

 گيري بحث و نتيجه

هـا در انکشـاف افکـار عمـومي،      در این مياله تالش شي با دفاع از قابلیت نررسنجي

مورد بررسي قـرار فیـرد و نشـان    « ها انگاره ناکارآميی نررسنجي»فیری  های شکل زمینه

داده شود که چگونـه در حـوزه پژوهشـگران و مؤسسـات نررسـنجي، برخـي افـراد و        

ــنجي  ــل نررس ــود در تقلی ــامي خ ــنش   مؤسســات، ناک ــي از ضــعف بی ــه ناش ــا را ک ه

شناختي و همچنین ملتزم نبودن آنها به استانياردهای علمي و سازماني اسـت، بـه    جامعه

کننـيه  ها و نهادهای مصـرف  نسبت دهني. همچنین در حوزه سازمانمطالعات نررسنجي 

ها، برخي ميیران، مسئوالن و کارشناسان که قيرت و منـافع خـود را در    نتایج نررسنجي

فرایـي   کنني با توسل به ایيئولوژی تخص  دانني، سعي مي نادیيه فرفتن صيای مردم مي

هـای   تخصصـي جلـوه دادن یافتـه   سـازی و غیر  و سازوکارهای امنیتي کردن و مقرمانـه 

عبارت دیگـر، چـه    ها بکاهني. به ها، از اعتبار، اهمیت و تأثیرفذاری نررسنجي نررسنجي

در حوزه پژوهشگران و مؤسسات نررسـنجي و چـه در حـوزه مـيیران و کارشناسـان،      

انگـاره  »هـای متفـاوت، منـافعي در تـرویج      هـا، بـا دالیـل و انگیـزه     برخي افراد و فروه

دارنـي و بـرای باورپـذیر کـردن ایـن انگـاره، اعتبـار علمـي         « هـا  ميی نررسنجينارکارآ

اعتبـار  »کننـي مسـئله    سـازني و تـالش مـي    رو مـي  ها را با شک و تردیي روبـه  نررسنجي

 تيلیل دهني. « اعتبار علمي»ها را به مسئله  نررسنجي« عمومي

فکـار عمـومي از   ها ناظر بر انعکـاس درسـت ا   ررسنجين« اعتبار علمي»که   در حالي

اعتبـار  »شناختي اسـت،   روشـ   ها و استانياردهای علمي طریق برخورداری آنها از مالک

(. 8983، )نـایبي  هاسـت  ناظر بر اعتماد مردم و ميیران و مسئوالن به نررسنجي« عمومي

ها بوده و نیازمنـي سـه مؤلفـه     ها فراتر از اعتبار علمي نررسنجي اعتبار عمومي نررسنجي



 10  ها )واقعيت یا برساخت( انگاره ناکارآمدي نظرسنجي

 

( هـا  ر  ( اعتبار علمي یعني انعکاس درست افکار عمومي ازطریق نررسنجياست: الف

ــایج نررســنجي ــایج   آزادی انتشــار نت ــه نت ــابي و ميایســه آزادان هــا و امکــان نيــي، ارزی

های مختلف  و ج( باور، التزام و تعهي ميیران و مسئوالن سطو  مختلـف در   نررسنجي

 ها. ها و سیاستگذاری فیری هنگام تصمیم ها به ها و نتایج نررسنجي کارفیری یافته به

هاسـت،   بيین ترتی  هرچني اعتبار علمي، شرط الزم برای اعتبار عمومي نررسـنجي 

هـا در جامعـه سـخن ففـت کـه مـيیران و        توان از اعتبار عمـومي نررسـنجي   زماني مي

 ریـزی و ها در امر برنامهمسئوالن خود را ملزم و متعهي به جيی فرفتن نتایج نررسنجي

سیاستگذاری بيانني. امروزه بیش از پیش بر ضرورت و اهمیـت افکـار عمـومي در امـر     

، 1و کـوک  9منـزا  و 2،2772  وینهـوون 8،2779شـود )بورسـتاین  سیاستگذاری تأکیـي مـي  

مادی و عیني  (، زیرا سیاستگذاری اجتماعي دیگر تنها مقيود به موضوعات صرفا2772ً

دهي. بنابراین هم ا نیز مورد توجه خود قرار ميهای ذهني و نگرشي رنیست، بلکه ميوله

و  1هـا ، هم در بسیج عمومي برای حمایت از سیاست3فذاری سیاست اجتماعي در هيف

کنني و های عیني کفایت نميها و شاخ ، معرف7های اجتماعيیابي سیاسترزهم در ا

تـرین   هـم ها و ميوالت ذهني مورد نیاز است  که یکي از ماطالعات در خصوص معرف

هــا و ابزارهــای تولیــي داده در خصــوص ایــن ميــوالت ذهنــي و نگرشــي، نررســنجي 

 .(2772، های پهنانگر هستني )وینهوون پیمایش

های مورد توجه سیاست اجتماعي را از لقـا  عینـي بـودن یـا     موضوعات و معرف

 توان به چهار دسته زیر تيسیم کرد:ذهني بودن ماهیت موضوع و نقوه سنجش مي

                                                      

1. Burstein  

2. Veenhoven 

3. Manza 

4. cook 

5. selecting policy goals 

6. public support 

7. assessing policy success 
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 بندی مقوالت مورد توجه سیاستگذاری  طبقه .4ل جدو

 اساس ماهیت و نحوه سنجش بر

 نحوه سنجش

 ماهيت
 ذهنی عينی

 عینی
 ،مسکن
 درآمد

 سالم 

 ذهنی
 ،اعتماد

 نشاط اجتماعی
 رضای  از زندگی

فیرني که هم به لقا  ماهیت عینـي  در مربع باالی سمت راست، موضوعاتي قرار مي

فیـرد  ماننـي درآمـي،    های عینـي صـورت مـي   از طریق معرفهستني و هم سنجش آنها 

فیرني که به لقا  ماهیـت  مسکن و ... . در مربع باالی سمت چپ، موضوعاتي قرار مي

کنـي و نیازمنـي سـنجش از طریـق     عیني هستني، امـا سـنجش عینـي آنهـا کفایـت نمـي      

هـای  هـا و معـرف   های ذهني هستني  مانني سالمت که هرچني از طریـق شـاخ    معرف

عنوان مثـال، عـالوه    های ذهني هم نیازدارد. بهفیری است، اما به معرفعیني قابل انيازه

کنني، خـود شـخ  نیـز بایـي     براینکه معاینات پزشکي سالمت یک شخ  را تأییي مي

فیرني کـه  احساس سالمتي داشته باشي. در مربع پایین سمت راست، موضوعاتي قرار مي

باشـني    های عیني نیز مـي ، اما قابل سنجش به وسیله معرفبه لقا  ماهیت ذهني هستني

هـا و مؤسسـات   فذاری در بانـک برای مثال، میزان مشارکت مردم در انتخابات یا سرمایه

نرـر   های عیني اعتماد مردم بـه سیسـتم در  توان معرفدولتي از سوی افراد جامعه را مي

هـایي عینـي ماننـي میـزان     فای ذهنـي اسـت، امـا معـر    نیز هرچني ميوله 8فرفت. نشاط

هـای عینـي آن    عنـوان معـرف   توان بـه های خیاباني را ميها و نزاعها، درفیریخودکشي

فیرني که هم مـاهیتي ذهنـي   معرفي کرد. در مربع پایین سمت چپ، موضوعاتي قرار مي

 های ذهني است  مانني رضایت از زنيفي.دارني و هم سنجش آنها نیازمني معرف

                                                      

1. happiness 



 19  ها )واقعيت یا برساخت( انگاره ناکارآمدي نظرسنجي

 

توان نتیجه فرفت که در میان موضوعات مورد توجه سیاست يی فوق ميبناز تيسیم
عیني باشي. عالوه بـر ایـن، بهزیسـتي و     شود که صرفاًاجتماعي، کمتر موضوعي پیيا مي

شـمار   رفاه افراد جامعه که هيف اصلي یا یکي از اهياف عميه سیاستگذاری اجتماعي به
هـا و عالیـق   به بـرآورده شـين خواسـته    8رود، عالوه بر برآورده شين نیازهای عینيمي

هـای افـراد   ذهني افراد هم نیاز دارد و بهترین ابـزار بـرای آفـاهي از عالیـق و خواسـته     
هـای  های پهنانگر هسـتني. بنـابراین، ابعـاد ذهنـي، ميولـه     ها و پیمایشجامعه، نررسنجي

ـ  ها و پیمایشمهمي در سیاستگذاری اجتماعي هستني. لذا نررسنجي انگر، ابـزار  هـای پهن
رود و چنانچه ایـن   شمار مي بسیار مؤثر، مفیي و ضروری برای سیاستگذاری اجتماعي به

فیری و  یني سیاستگذاری برخوردار نباشي، نرام تصمیماابزار از اعتبار عمومي الزم در فر
ــذاری      ــم تأثیرف ــای مه ــا و مجراه ــي از ابزاره ــود را از یک ــه، خ ــتگذاری جامع سیاس

 فیری مقروم کرده است.  یني سیاستگذاری و تصمیماافکارعمومي در فر

هـا قابلیـت   دلیل شرایط خاص اجتماعي و فرهنگي در جامعه مـا، نررسـنجي   حتي افر به

هـای اجتمـاعي را نياشـته باشـني،     بازنمایي مستيیم و سر راست افکـار عمـومي و واقعیـت   

هـای آمـاری،   ارتهـا و مهـ  های تقلیلـي مناسـ  و تکنیـک   توان با استفاده از چارچور مي

ها را شناسایي کـرد و بـه انکشـاف افکـار     های خام نررسنجيالگوهای پنهان و نهفته در داده

هـای برشـمرده شـيه بـرای انگـاره ناکارآمـيی       ها و زمینهعمومي پرداخت. با توجه به ریشه

 ها،  های درنررفرفته شيه برای اعتبار عمومي نررسنجي ها و همچنین مؤلفهنررسنجي

 ها برشمرد:  نررسنجي« اعتبار عمومي»وان شرایط و الزامات زیر را برای تقيق تمي

وجود اینکه نزدیک به پنج دهـه   . استيالل و استمرار مراکز و مؤسسات نررسنجي: با8

توان یافت کـه   ای را مي فذرد، کمتر مؤسسه های نررسنجي در ایران مي از نخستین فعالیت

طـور مسـتمر و مـياوم بـه      روع کرده و توانسـته باشـي بـه   طور مستيل فعالیت خود را ش به

فعالیت خود ادامه دهي. معيود مراکـز و مؤسسـات موجـود، اغلـ  وابسـته بـه نهادهـا و        

هـای دولتـي    های دولتي هستني یا برای استمرار و تياوم فعالیت خـود بـه حمایـت    سازمان
                                                      

. منرور از نیازهای عیني، نیازهایي هستني که حياقل رفاه افـراد جامعـه مسـتلزم بـرآورده شـين آنهاسـت: ماننـي        8
 مسکن، غذا، پوشاک، سالمت، آموزش و ...
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و غیر علمي در این مراکـز و  های سیاسي  تکیه دارني و همین امر زمینه را برای اعمال نفوذ

مؤسسات بویژه تغییرات غیر تخصصي و غیر کارشناسي مـيیریتي و دخـل و تصـرف در    

کني. تجربه نشان داده اسـت کـه تغییـرات     سازمان کارشناسي و علمي این مراکز فراهم مي

ینيها و همچنین انباشـت  امکرر و غیرتخصصي مراکز و مؤسسات نررسنجي به نابودی فر

های نرری و روشي مربوط به نررسنجي و تـياوم نياشـتن    به و دانش در حوزهنشين تجر

منرـور انباشـت دانـش و دسـتیابي بـه       شود. بنابراین به مطالعات طولي و رونيی منجر مي

های علمي و تجربي برای برآورد درست و دقیق افکـار عمـومي،    ها، الگوها و سنجه روش

 امری ضروری است.استيالل و تياوم فعالیت مراکز نررسنجي 

. تيوین استانياردهای سازماني و علمي مراکـز و مؤسسـات نررسـنجي: مراکـز و     2

مؤسسات نررسنجي برای موفيیت در بازنمایي صقی  افکار عمـومي، نیازمنـي رعایـت    

ای بین المللـي مختلفـي    های حرفه استانياردها و اصول سازماني و علمي هستني. انجمن

اني تا راهنمای فعالیـت   چنین استانياردهایي را تيوین کرده 2«رواپ»و  8«ایزومار»همچون 

هـای مراکـز و مؤسسـات نررسـنجي در جهـان باشـني. بنـابراین         و مالک ارزیابي یافتـه 

سازی چنین استانياردهایي در ایران نیـز ضـروری اسـت. تـيوین و      کارفیری و بومي به

هـا در   ه بیشـتر نررسـنجي  کارفیری این استانياردها از یک سو منجر بـه دقـت هرچـ    به

هــای دقیــق و معتبــر از  بازنمــایي افکــار عمــومي و از ســوی دیگــر تمــایز نررســنجي

شـود.   های صورت فرفته ازسوی مراکز و مؤسسات غیر معتبر و موسـمي مـي   نررسنجي

 شوني:این استانياردها چهار بعي را شامل مي

ازماني، نیروی انساني و الف( استانياردهای سازماني که ناظر بر اصول و ملزومات س

 های ضروری برای مراکز و مؤسسات نررسنجي هستني. ها و بخش فروه

روشي که نـاظر بـر اصـول علمـي و روشـي در طراحـي        -ر( استانياردهای علمي

 ها هستني. فیری، فردآوری اطالعات، و تجزیه و تقلیل یافته ها، نمونه سنجه

                                                      

1. World Association of Research Professionals  

2  . World Association for Public Opinion Research (WAPOR) 
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ینيها و مراحـل اجرایـي ضـروری    ابر فر های اجرایي که ناظر ج( استانياردها و رویه

 ها هستني. برای انجام نررسنجي

دهي: که ناظر بر اصول، ميررات و درج اطالعات الزامـي و   د( استانياردهای فزارش

ضروری)همچون مؤسسه اجراکننيه، جامعه آماری، مقيوده جغرافیـایي مطالعـه، زمـان    

 باشني. ها مي تشار نتایج نررسنجياجرای نررسنجي، شیوه مصاحبه و ...( در فزارش و ان

هـا: مؤسسـات و مراکـز مختلـف      . آزادی انتشار و دسترسي بـه نتـایج نررسـنجي   9

های خود را آزادانه منتشر کنني و دسترسـي بـه ایـن     نررسنجي بایي بتوانني نتایج و یافته

ه بـا  هـا، همـرا   نتایج نیز برای همه آزاد باشي. انتشار و دسترسي آزاد به نتایج نررسـنجي 

وجود استانياردهای علمي و سازماني پذیرفتـه شـيه، امکـان ارزیـابي دقـت و درسـتي       

های مؤسسات مختلف و ميایسه نتایج این مؤسسات با یکيیگر و همچنین بـا   نررسنجي

اطالعات، شواهي تجربي و آمار ثبتي و در نهایت شناساسي مراکز و مؤسسـات معتبـر و   

اکز و مؤسسات غیر معتبر یا الزام آنها به رعایت اصـول  قابل اعتماد و به حاشیه رانين مر

 سازد. و استانياردهای علمي در مطالعات بعيی را فراهم مي

المللي، مؤسسـاتي وجـود دارنـي کـه      . وجود مرجع ارزیار و حامي: در سط  بین1

طـور   ضمن تيوین استانياردهای علمي و سازماني برای مراکز و مؤسسات نررسنجي، به

رصـي میـزان رعایـت ایـن اصـول و اسـتانياردها ازسـوی مراکـز نررسـنجي           مياوم بـه 

بنیـاد  »، «واپـر »، «ایزومـار »المللي  های بین توان به انجمن پردازني. در این خصوص مي مي

و ... اشاره کرد کـه ضـمن تـيوین اسـتانياردها و ميـررات مربـوط، سـاالنه        « اطالعات

وی مراکز و مؤسسات نررسنجي، وضعیت فزارشي از میزان رعایت این استانياردها ازس

های موجـود درخصـوص فعالیـت و     ها و همچنین آزادی یا مقيودیت انتشار نررسنجي

کننـي. عـالوه بـراین، تنهـا مراکـز و       ها در سط  جهان منتشر مـي  انتشار نتایج نررسنجي

هــا برخــودار هســتني کــه بــه ميــررات و  مؤسســاتي از حــق عضــویت در ایــن انجمــن

 ها پایبني باشني.ی وضع شيه از سوی این انجمناستانياردها
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در جامعه ما چنین مرجعي وجود نيارد و به همین دلیل مراکز و مؤسسات بـا نشـان و   

هـای   فونه مقيودیت و نرارتي، اقـيام بـه انجـام و انتشـار نررسـنجي      نشان، بيون هی  بي

. البتـه منرـور از چنـین    سازني ها را آشفته مي کنني و فضای نررسنجي معتبر و غیر معتبر مي

مرجعي، یک مرجع دولتي یا قضایي که حیات و ممات مؤسسات و مراکـز نررسـنجي در   

هـای   دست آن باشي، نیست  زیرا در این صورت نيض غرض خواهي شـي. بلکـه انجمـن   

شناسـي ایـران و انجمـن ایرانـي      های علمـي همچـون انجمـن جامعـه     ميني بویژه انجمن

ات که هم غیردولتي هستني و هم به لقا  علمـي و تخصصـي   مطالعات فرهنگي و ارتباط

از توان تيوین استانياردهای الزم و رصي میزان رعایت این استانياردها برخوردارني، بـرای  

رسـني. چنـین مرجعـي عـالوه بـر تـيوین        نرـر مـي   موریتي مناس  و شایسته بـه أچنین م

اکـز و مؤسسـات نررسـنجي در    تواني صيای مر استانياردها و رصي میزان رعایت آنها، مي

های دولتي و غیـر دولتـي    ها و اعمال نفوذ حوزه عمومي و جامعه ميني باشي و مقيودیت

صورت فرفته درخصوص این مراکز و مؤسسـات را نیـز فـزارش کنـي و آشـکار سـازد.       

 های زیر را در دستور کار خود قرار دهي: تواني فعالیت طور خالصه، چنین مرجعي مي به

 ین استانياردهای سازماني و علمي مراکز و مؤسسات نررسنجيالف( تيو

ر( ارزیابي مراکز و مؤسسات نررسنجي به لقا  مطابيت با استانياردهای سازماني 

 ها و دقت در بازنمایي افکار عمومي   و علمي و همچنین کیفیت نررسنجي

رفیری نتـایج  فا ج( رصي میزان تعهي و التزام مسئوالن، ميیران و سیاستگذاران در به

 ها و توجه به افکار عمومي   نررسنجي

هـا و فـزارش    د( دفاع از حق فعالیـت، انتشـار و دسترسـي عمـومي بـه نتـایج نررسـنجي       

 های احتمالي مقيودیت

ای درخصوص موارد فوق و رسـانين صـيای مراکـز و     های دوره هـ( انتشار فزارش

 مؤسسات نررسنجي در حوزه عمومي و جامعه ميني



 11  ها )واقعيت یا برساخت( انگاره ناکارآمدي نظرسنجي
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