
 

 

 

 

 

 

 سخن سردبير

 طریـق  از اطالعـات  ،آن در کـه  هاسـت  داده آوری جمـع  هـای  روش از یکي پیمایش

 دهنـي،  مـي  هـا پاسـخ   پرسـش  به و شوني  نامیيه مي پاسخگو یا کننيه مشارکت که افرادی

 علـوم  مطالعـات  در دیگـری  روش هـر  از بـیش  کـه  روش از ایـن  . شـود  مي فردآوری

 ارزشـیابي  و تبیینـي  توصیفي، اکتشافي، مطالعات انواع از توان مي کاربرد دارد، اجتماعي

 کرد. استفاده

 چنـيمنروره  ابزاری به را آن پیمایشي، پژوهش اجرای برای بسیار های تکنیک وجود

 نخسـت،  اني: مشترک خصوصیت چني در ها پیمایش تمام حال، این با. است کرده تبيیل

 رو، ازایـن  افرادنـي،  از بزرفـي  نمونـه  از هـا  داده آوری جمـع  بـر  مشـتمل  لقـا  نـوع،   به

 تمـام  در دوم،. است روش این مثبت های جنبه از یکي پیمایشي، های یافته پذیری تعمیم

 اسـت  ممکـن  هـا  پرسش این. دهني پاسخ پرسش تعيادی به بایي پاسخگویان ها، پیمایش

 شـکل  هر به ها پرسش حال، این با. باشي آینيه از اراتانتط یا باورها ها، نگرش مورد در

 بـه  پاسـخ  در مـردم  کـه  هسـتني  چیـزی  طور عميه همان به پیمایشي های داده باشني، که

  فویني. مي پرسش پژوهشگر

 رابطه کشورها، حکومت نوع با پیمایشي های پژوهش از استفاده و اهمیت میزان بین

 سـاالرتر  مـردم  و بیشتر آزادی از جامعه، برخوردار یک هرچه که معنا این به. دارد وجود

 شـکوهمني  انيـالر  برکـت  به ما کشور در. است بیشتر سنجي در آن افکار اهمیت باشي،

 افکارسـنجي،  مختلـف،  انتخابـات  در مـردم  رأی و نرـر  نيـش  بـه  توجـه  بـا  و اسالمي
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 ادی،اقتصـ  سیاسـي،  از اعـم  مختلف، های موضوع و ها حوزه در نیازسنجي و نررسنجي

 بـه  توجـه  بـا  حـال،  در عین . است کرده پیيا توجهي شایان اهمیت فرهنگي و اجتماعي

 عینـي  موضـوعي  که را خود ماهانه درآمي برخي، حتي که جامعه افراد بودن کار مقافره

 کننـي،  مـي  فـزارش  بیشـتر  را ماهانـه  هـای  هزینـه  برعکس، و فویني نمي صادقانه است،

 در شـرکت  همچـون  تـر،  سیاسـي  و تـر  انتزاعي تر، ذهني متغیرهای و موضوعات سنجش

  دارد. را خود خاص های پیچیيفي و ها دشواری...   و انتخابات

 8993 سال در بار،  نخستین ما برای کشور مسکن که در و نفوس عمومي سرشماری

 و پیمـایش  کـرد   اشـاره  بایـي  افرچـه . شـود  مي تکرار بار یک سال 87 فرفت، هر انجام 

 سـنجش » کمیتـه  بـه  منـي،  سـامان  و علمي شکل به و آن امروزی معنای رد افکارسنجي

 بـه  آن از پـس  و شـي  انـيازی  راه 8913 سال در که فردد بازمي تلویزیون و رادیو «افکار

 واحـيهای  8918 سال در. داد نام تغییر «ها برنامه نررخواهي و اجتماعي تقيیيات مرکز»

 در و شـيني  تشـکیل  صياوسـیما  زمانسـا  در مختلف های مأموریت با پژوهشي مختلف

 ارزشـیابي  و اجتمـاعي  تقيیيات مرکز و فرهنگي های فعالیت واحي ادغام با سال، همان

 بـر  عـالوه  کـه  فرفـت  شـکل  «ای برنامـه  سـنجش  و مطالعات تقيیيات، مرکز» ها برنامه

 صياوسـیما  هـای  برنامـه  در خصـوص  مـردم  نررهای آوری جمع زمینه در منرم فعالیت

 در مـردم  تمـایالت  و هـا  فـرایش  افکار، سنجش به( اثرسنجي و نیازسنجي ،نررسنجي)

 ازجملـه  روز، مسـائل  نیـز  و اقتصـادی  و اجتماعي سیاسي، فرهنگي، مختلف های حوزه

  است. داشته ادامه امروز به تا ها فعالیت این و پرداخت مي انتخابات

ـ  دیگـری  مؤسسات و مراکز صياوسیما، تقيیيات مرکز بر عالوه  شـکل  تـيریج  بـه  زنی

 سـه  دو طي که طوری به پرداختني  مختلف های حوزه در پیمایشي های فعالیت به و فرفتني

 مراکـز  و نهادهـا  اکنـون  هـم  و یافـت  فسـترش  کشـور  در پیمایشي های فعالیت اخیر، دهه

امـا بـا وجـود    . پردازنـي  مي پیمایش قال  در بویژه پژوهشي، های فعالیت انجام به متعيدی

 مراکـز  بـین  ارتبـاط  و تعامالت نهاده، افزایش به رو ما کشور در پیمایشي های لیتفعا آنکه

 بـه  جـيی  آسیبي تواني مي موضوع این و است حي کمترین در پژوهشگران نیز و پژوهشي
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. سـازد  وارد پیمایشـي  های پژوهش حوزه در پژوهشي های فعالیت و فضا مناس  فسترش

 و همفکـری  نرـر،  تبـادل  بـرای  مقملي ایجاد به کمک هيف با صياوسیما تقيیيات مرکز

 خـود  پژوهشي های فعالیت ساله 37 سابيه پاسياشت نیز و بقث مورد حوزه در افزایي هم

 و پیمایشـي  مطالعات ملي همایش نخستین برفزاری ایيه افکارسنجي، و پیمایش حوزه در

 فعـال  مراکـز  و تمؤسسا نهادها، از منرور، این برای و کرد مطر  را ایران در افکارسنجي

 اداره آمـار،  پژوهشـکيه  ایـران،  آمار مرکز میان آن از که آورد به عمل دعوت حوزه این در

ــل ــهرداری فرهنگــي و اجتمــاعي مطالعــات ک  اســناد و پــژوهش مرکــز تهــران، ش

ترتیـ ، پـس از    ایـن  به و کردني آمادفي اعالم ناجا، افکارسنجي مرکز و جمهوری ریاست

آذر  23افکارسـنجي در ایـران، در   و ش ملي مطالعات پیمایشـي  طي مراحل اجرایي، همای

 28ميالـه رسـیيه    18همزمان با هفته پژوهش برفزار شي. در این همـایش از میـان    8997

هـای تخصصـي، از سـوی     مياله پس از طي مراحـل ارزیـابي و داوری انتخـار و در پنـل    

 ن قرار فرفتني.نویسنيفان مياالت ارائه شيني و مورد بقث و بررسي کارشناسا

 از کـم  دسـت  کـه  را مياله 7 مياله، 28 مجيد داوری از پس ارتباطي های پژوهش فصلنامه

 کـاربردی،  و نرـری  تبیین و تقلیل ها، یافته شناسي، روش مسئله، بیان عنوان، یعني جنبه، یک

 و پژوهشـگران  بـه  شـماره،  ایـن  در تـا  کرده است انتخار اني، بوده اصالت و نوآوری دارای

 امیـي . کنـي  تييیم نررسنجي و افکارسنجي های پژوهش بویژه پژوهش، حوزه به منيان القهع

پژوهشـگران   و فیـرد  قـرار  کاوشگران و انيیشمنيان توجه و اقبال مورد تالش، این است که

 یاری دهي. کشور های پژوهش اعتالی هرچه بیشتر را در

 

 


