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چکيده

تولید اطالعات مرتبط با ديدگاههای مردم در موضوعات مختلف سیاسی انتخاباتی ،با دقت
و سرعت الزم و در اختیار کاربران و ذینفعان قرار دادن آن و همچنین ايجاد ،حفظ و
گسترش اعتماد عمومی نسبت به نظام نظرسنجی از اهداف نظام نظرسنجی سیاسی در ايران
است .با پیشرفتهای حاصلشده ،نظام نظرسنجی سیاسی در ايران ،هنوز با مشکالت
عديدهای مواجه است .آسیبشناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسالمی ايران،
سؤال اصلی اين پژوهش است که پژوهشگر با بررسی وضعیت موجود به آن پرداخته است.
در انجام اين پژوهش از روش پژوهشی داده -بنیاد استفاده شده و برای رسیدن به
پاسخ سؤاالت با مراجعه به جامعة آماری تحقیق 05 ،جلسة مصاحبة پژوهشی با  50نفر از
صاحبنظران و نخبگان موضوع انجام شده است.
نتايج تحقیق نشان میدهد آسیبهای نظام نظرسنجی سیاسی در ايران ناظر به دو دسته
عوامل درونی و بیرونی اين حوزه است .عوامل آسیبزای درونی بهطور مستقیم بر کار
پیمايش نظرسنجی و عوامل بیرونی از فضای سیاسی جامعه متأثر است و از جنس عوامل
فرهنگی -اجتماعی است .درمجموع ،برخی از مشکالت اين حوزه ،دولتی و شبهدولتی بودن
بیشتر سازمانهای نظرسنجی ،کوچک بودن سهم بخش خصوصی در بازار نظرسنجی ،نبود
رقابت میان سازمانهای نظرسنجی ،عدم انتشار نتايج نظرسنجیها ،ضعف علمی مديران و
کارشناسان و فراهم نبودن شرايط نقادی نظرسنجی است.
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حاکمان و دولتمردان در نظام سیاسی مردمساالر توسط مردم انتخاب میشوند و چنین انتخابی
در چارچوب انتخابات رقابتی آزاد و عادالنه صورت میگیرد .حاکمان در برابر مردم پاسخگو
هستند .برکناری و تعويض دولت (حکومت) بدون خونريزی و از طريق انتخابات و رأیگیری
امکانپذير است.
تا ابتدای دهة 7394م در فرانسه میتوان پذيرفت که تعريف و شیوة بیانی که همگان
آن را بهعنوان افکار عمومی به رسمیت شناخته باشند ،وجود نداشت .از اواخر دهة
7394م وضعیت بهکلی تغییر میکند؛ زيرا مؤسسههای نظرسنجی (که تا آن وقت نقش
حاشیهای داشتند) خیلی زود بهعنوان تنها مراجع دارای صالحیتِ بیان افکار عمومی ،خود
را تحمیل میکنند .درواقع ،از دهة 7314م يک باور جمعی جديد فراگیر میشود که
بهموجب آن نظرسنجی يک فن علمی است که اجازه میدهد ملت مستقیم و بدون واسطه
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حرف بزند (دورماگن و موشار ،7933 ،ص.)733
نظرسنجیهای سیاسی و انتخاباتی بهعنوان وسیلهای برای آگاهسازی مردم و نخبگان ،نقش
و جايگاه مهمی در فرايند مردمساالری و انتخابات دارد .از طريق پردازش دادههای
گردآوریشده از طريق نظرسنجی ،مقادير فراوانی اطالعات از حیطة جامعه و سیاست تولید
میگردد .اين اطالعات میتواند بهمنظور تأثیر بر مردم و ديدگاههايشان و بهتبع آن ،بر انتخابات
و درنتیجه ،بر حیطة سیاست مورداستفاده قرار گیرد (.)Robert, 2005, p.635
مؤسسات نظرسنجی غربی از سه روش عمده يعنی «مصاحبة حضوری»« ،مصاحبه تلفنی»
و «پیمايش اينترنتی» استفاده میکنند .روش انجام نظرسنجیها بسته به نوع مناطق ،متفاوت است
(.)Kumer, 1990, p.5
نظرسنجیها میتواند نقش مهمی را در پاسخگويی مردمساالر ايفا کند ،با شناسايی
مهمترين نظرسنجیها میتوانند با مشخص کردن سیاستهای مطلوب و موردنظر رأیدهندگان
در راستای مشارکت در پاسخگويی مردمساالر ،از طريق پیشبینی انتظارات رأیدهندگان ،در
فاصلة بین دو انتخابات ،به دولت مستقر کمک کند.
اطالعات حاصل از نظرسنجی ،کاربردهای فراوانی در سپهر سیاسی کشور دارد؛ زيرا منجر
به افزايش دانش در مورد فضای سیاسی -اجتماعی جامعه میشود .اگرچه آگاهی از ديدگاههای
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مردم از طريق روشهای متعددی امکانپذير است ،ولی نظرسنجی ،اگر نگويیم تنها روش،
مطمئناً يکی از بهترين و عینیترين روشهاست (کلود امری .)7330 ،البته نظرسنجی نیز مانند
هر روش تحقیق ديگری ممکن است با استفاده از روشها و فنون غلط اجرا شود و درنتیجه،
اطالعات غلطی تولید شود و يا در صورت اجرای درست ،نتايج آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اينکه نظرسنجی توسط سازمانها و نهادهايی بیطرف برگزار شود و در اجرای آن از کارشناسان
اين حوزه استفاده شود ،میتواند اطمینان به صحت و درستی نتايج آن را افزايش دهد.
با توجه به اهمیت رأی و ديدگاه مردم در نظامهای مردمساالر و بهويژه نظام
جمهوری اسالمی ايران ،علیالقاعده سازوکارهای مناسب برای اطالع از ديدگاه مردم،
يعنی نظام نظرسنجی ،بايد دقیق ،سريع ،بروز و بدون کمترين خطا و اشتباه باشد .اگرچه
سازمانهای نظرسنجی در جمهوری اسالمی وجود دارد و در مقاطع نزديک به انتخابات،
نظرسنجیهای سیاسی نیز انجام میشود ،ولی به نظر میرسد علیرغم گذشت بیش از
 24سال از تأسیس نخستین مرکز نظرسنجی در ايران ،نظام نظرسنجی در جمهوری
اسالمی ايران ،اگر بتوان با نام «نظام» از آن ياد کرد ،دارای ساختاری ناقص و عملکرد آن
با توجه به نکاتی که در باب اهمیت انجام نظرسنجیهای سیاسی گفته شد ،میتوان فرض
کرد يکی از الزامات و زمینههای برخورداری از چنین فوايد و کارکردهايی ،وجود يک نظام
نظرسنجی کامل است که نواقص وضعیت موجود را نداشته و از ويژگیهايی برخوردار باشد
که بتواند اين کارکردها را بهمنصه ظهور برساند .با بررسی بهعملآمده بیشتر پژوهشها و
پروژههای انجامشده در اين خصوص تکسازمانی ،موردی و يا اداری بوده و به بررسی وضعیت
موجود نظام نظرسنجیهای سیاسی در ايران و اشکاالت و نواقص آن نپرداخته است .لذا تاکنون
در مورد موضوع اين پژوهش ،اثری ثبتنشده است و جا دارد با توجه به اهمیت موضوع در
تصمیمگیریهای کالن کشور ،به آن پرداخته شود .اين پژوهش میتواند برای بیشتر سازمانهای
اجتماعی ،سیاسی و اجتماعی کشور مورداستفاده و بهرهبرداری قرار گیرد.
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نیز با ناکارآمدیهای بسیاری همراه است.

 .2ادبيات نظری و پيشينهشناسی پژوهش
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 .7-2ادبيات نظری
 .7-7-2آسيبشناسی

شناخت پديدههای بیماریزا و بحرانآفرين در بستر حیات اجتماعی انسانهاست؛
ازاينرو ،پديدههای آسیبزا آفتی است که روند تکامل و بالندگی جامعه را با اختالل و
چالشهايی متعدد روبهرو میسازد .بررسیهای آسیبشناختی ازجمله موضوعاتی است
که بیشتر مطالعات و پژوهشهای کاربردی اجتماعی را به خود اختصاص داده است
(میرزايیمقدم ،7939 ،ص.)7
در برداشتی ديگر از اين مفهوم با اين تعريف مواجه میشويم که آسیبشناسی،
شناخت آفتها و نقاط منفی هر چیزی است .اصالح آسیبشناسی از علوم پزشکی وارد
علوم اجتماعی شده است .همانطور که در علوم پزشکی وقتی بدن را بررسی میکنند،
به بیماریهای آن پی میبرند ،در مسائل اجتماعی هم آسیبشناسی عبارت از يافتن کلیة
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نقاط منفی در يک چیز است (حقیقت ،روزنامه اعتماد ،7939 ،ص.)9
تعريف عملیاتی :در اين پژوهش ،منظور از آسیبشناسی يافتن نقاط منفی در حوزة
نظام نظرسنجی سیاسی است.
 .2-7-2نظرسنجی سياسی

نظرسنجی ابزار ارزشمندی برای ارزيابی وضعیت افکار عمومی در هر موضوعی به شمار میآيد.
نظرسنجی عبارت است از اجرای اقدامات و تالشهای سازمانيافته برای نشان دادن
عقايد مردم نسبت به يک موضوع ،در يک محل خاص و در يک مقطع زمانی معین
(فرخی ،7939 ،ص.)74
تعريف عملیاتی :نظرسنجی مجموعهای از اقدامات سازمانيافته و روشمند برای سنجش
عقايد عمومی موجود در يک جامعه يا بخشی از آن است که نتايج آن مبین جهتگیری
ذهنی روانی جامعه باشد (حاجیانی.)7930 ،
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 .3-7-2نظام نظرسنجی سياسی

اگرچه در توصیفی کلی ،میتوانیم «نظام نظرسنجی» را کلیه سازمانهای نظرسنجی و
رويههای حاکم بر انجام نظرسنجی و انتشار نتايج آن بدانیم ولی بهمنظور آسیبشناسی
نظام نظرسنجی سیاسی جمهوری اسالمی ايران ،بايد اين مفهوم را روشنتر کرده و اجزا
و عناصر آن را مشخص کنیم:


وجود سازمانهای نظرسنجی متعدد دولتی و غیردولتی که مرتباً در حال برگزاری

نظرسنجی در موضوعات مختلف سیاسی و انتخاباتی باشند و وجود قوانین و مقررات
مکتوب يا عرفی برای نحوة انجام نظرسنجی و انتشار نتايج آنها از مهمترين اجزا چنین
نظامی میتواند تلقی شود.
 در همین زمینه مشخص بودن ماهیت سازمانهای نظرسنجی را به لحاظ وابستگی
به دولت و نهادهای عمومی ،سازمانهای خصوصی و يا احزاب میتوان شاخصی برای
شفافیت بخشهايی از فضای انتخابات دانست که خود میتواند باعث فراهم شدن برخی
از شرايط برای ارزيابی نتايج نظرسنجی و برآورد میزان صحتوسقم آن گردد.
تفسیرهای شخصی را بهصورت نسبی بسته نگه میدارد و به انجام بهتر نظرسنجی و
انتشار درست و مناسب نتايج آن کمک کرده و درعینحال ،شاخص پیشرفتهتر بودن نظام
نظرسنجی نیز میتواند تلقی شود.


زيربنای اين دو عنصر ساختاری (سازمانهای نظرسنجی و قوانین و مقررات

مربوط) ،وجود احساس نیاز نسبت به اطالعات تولیدی از طريق نظرسنجی و همچنین
امکان اجرای نظرسنجی به لحاظ زمینههای ساختاری و قانونی باالدستی آن است؛
بهعبارتديگر ،زمینه اين دو« ،به رسمیت شناخته شدن» و مهم تلقی شدن نظر مردم و
همچنین ،آشکار ساختن اين ديدگاههای از طريق نظرسنجی در عرف و مقررات است که
امکان اجرای نظرسنجی را میسر میکند.


در مرحلة بعد میزان تمايزيافتگی انواع نظرسنجی و سازمانهای خاص مربوط

به آن را نیز میتوان از اجزای نظام نظرسنجی محسوب کرد؛ مثالً وجود سازمانهايی که
هم در مورد موضوعات سیاسی کار میکنند و هم در موضوعات تجاری و بازرگانی.
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وجود قوانین و مقررات نسبتاً دقیق و جاافتاده برای انجام نظرسنجی راه

اينکه سازمانهای تخصصیای وجود داشته باشند که در هر دو زمینة توانايی انجام
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نظرسنجی را داشته باشند ،نشان از توانايی چنین سازمانهايی میتواند باشد ،ولی به نظر
میرسد تمايزيافتگی تخصصی ،در اين زمینه عامل مهمتری است و شاخص پیشرفتهتر
بودن نظام نظرسنجیای است که در آن چنین ويژگیای وجود دارد.


سازمانها و نهادهای ناظر بر انجام نظرسنجی و انتشار آنها نیز در اين زمینه

دارای اهمیت هستند .اينگونه نهادها ممکن است عام يا خاص باشند؛ برای مثال ،عموم
سازمانهای مرتبط با نظرسنجی ،اعم از خود نظرسنجان 7و يا کارشناسان حیطههای جنبی
که امکان بررسی و داوری در مورد نتايج حاصل از نظرسنجی را دارند ،رسانههايی که
نتايج نظرسنجی توسط آنها منتشر میشود و خود مردمی که اطالعات حاصل از
نظرسنجی برايشان اهمیت دارد و يا نهادهای خاص و طراحیشده برای اين کار مثل
مراکز نظارتی دولتی و غیردولتی که وظیفهشان نظارت بر نحوة انجام هزينههاست.
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بنابراين ،منظور ما از نظام نظرسنجی ،سازمانهای متعدد نظرسنجی و مقررات
مکتوب و يا عرفی ناظر بر انجام نظرسنجی و انتشار نتايج آن است .اين سازمانها بايد
ماهیت مشخصی از لحاظ حقوقی داشته و از درجهای از تمايزيافتگی ،از منظر وظیفهای
برخوردار باشند .مراکز ناظر بر چگونگی انجام نظرسنجی و همچنین ،مقررات مرتبط با
آن نیز ،از اجزا نظام نظرسنجی خواهد بود.
نهادينه شدن عناصر و ويژگیهايی مذکور ،نشانهای از ثبات و استحکام نظام
نظرسنجی بوده و نقش مهمی در فرايند مردمساالری خواهد داشت؛ اما در حالتی که
«نظام نظرسنجی» با محتوايی که توصیف شد ،نهادينه نشده باشد و يا در حال گذراندن
مراحل اولیه نهادينه شدن باشد ،احتمال سوءاستفاده از نظرسنجی افزايشيافته و زمینه
بروز اختالف و تضاد اجتماعی و ناآرامیهای اجتماعی -سیاسی خواهد شد.
 .2-2پيشينهشناسی تحقيق

بهدلیل اهمیت زياد نظرسنجیهای سیاسی ،اين مهم از زوايای مختلفی موردپژوهش و
بررسی قرار گرفته است اما اثر مستقلی که به موضوع «آسیبشناسی نظام نظرسنجی
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سیاسی در جمهوری اسالمی ايران» پرداخته باشد ،مشاهده نشده است؛ در پايان اين
مقدمه به برخی از اين آثار به شرح جدول زير اشاره میشود:
جدول شماره  .7پيشينهشناسی آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران
نويسندگان (سال

اهداف و يا

روش

پژوهش)

سؤاالت اصلی

استفادهشده

روششناسی
پیمايش تلفنی
خوشگويانفرد،

چیست؟

علیرضا ()7932

مزايا و معايب
پیمايش تلفنی

مهمترين يافتهها

در پیمايش تلفنی ،انتخاب موضوع پیمايش و میزان
اسنادی،

حساس بودن آن ،شیوة طراحی پرسشها ،تعامل با

توصیفی-

پاسخگو يا واکنش پاسخگو به پیمايش به هنجارها،

تحلیلی

ارزشها و بهطورکلی ويژگیهای فرهنگی و
اجتماعی جامعه بازمیگردد.

چیست؟

نبود ساختها و زيرساختهای مادی ،از يکسو و
محسنیانراد،
قديمی،

روابط عمومی

اسماعیل

در ايران

()7933

پیمايشی،
توصیفی-
تحلیلی

سبب شده است تا روابط عمومیها در ايران در
پاسخگويی سامانمند و نهادينهشده به نیازهای افکار
عمومی ناتوان باشند .درنتیجه ،کارکردهای روابط
عمومی نهتنها در مقابل افکار عمومی ،بلکه بهعنوان
يک خردهسیستم در نامطلوب به نظر میرسد.

خطمشیهای
افکار عمومی:
رابرت رايت
میتس ()7335

نظرسنجی،

پیمايشی،

نظرسنجان و

توصیفی-

رئیسان

تحلیلی

جمهور
چگونه است؟

شیوه طراحی سؤاالت توسط نظرسنجان ،بر روی
نتايجی که بهدستآمده ،تأثیر قابلتوجهی دارد.

آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

مهدی و

آسیبشناسی

اسنادی،

نبود مبانی فکری ،حقوقی و مديريتی از سوی ديگر

10

نويسندگان (سال

اهداف و يا

روش

پژوهش)

سؤاالت اصلی

استفادهشده

سیاستهای
جاکوبز رابرت
()5442

نظرسنجیها میتوانند با شناسايی مهمترين

نظرسنجی،

پیمايشی،

نگرانیهای رأیدهندگان و گفتگو درباره آنها و

رسانهها و

توصیفی-

سپس مشخص کردن سیاستهای مطلوب و

مبارزات

تحلیلی

موردنظر رأیدهندگان نقش مهمی را در ارتقاء

انتخاباتی
کربی گويدل
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()5477

مهمترين يافتهها

مردمساالری ايفا کنند.

نظرسنجی

پیمايشی،

سیاسی در

توصیفی-

عصر ديجیتال

تحلیلی

دورة اتکای به نظرسنجی با استفاده از نمونههای
تصادفی بهدستآمده از فهرستهای شماره تلفنها به
پايان رسیده و در آغاز يک دورة گذر به وضعیت
جديدی هستیم.

 .3روششناسی تحقيق
 .7-3روش داده -بنياد

روش نظرية بنیانی (داده -بنیاد) بیشتر برای پژوهش دربارة موضوعهايی به کار میرود
که پیشتر مطالعة چندانی در مورد آنها انجام نشده و نیاز به بررسی و فهم عمیقتر آنها
وجود دارد (اديب حاجباقری ،7932 ،ص .)71به نظر میرسد با توجه به ويژگیهای
برشمردهشده ،روش تحلیل داده -بنیاد ،روشی مناسب برای انجام پژوهش حاضر باشد.
در اين پژوهش ،مصاحبههای اولیه بهصورت کامالً باز و ساختار نیافته انجام گرفت و
بهمرور با توجه به پاسخهای دادهشده به سؤاالت و کدگذاری مصاحبههای اولیه و پیدا
کردن سرنخهای بیشتر برای سؤاالت بعدی ،شکل سؤاالت تا حدی تغییر کرد .هرچند
تمام سؤاالت مرتبط با موضوع و در چارچوب پی بردن به سؤاالت اصلی پژوهش بود.
در برخی موارد هم برحسب اقتضای شرايط نسبت به مشاهده و جمعآوری داده توسط
پژوهشگران پرداخته شد تا برخی جنبههای مسئله توسط خود پژوهشگران لمس شود.
بهمنظور اعتباربخشی به نتايج ،پژوهشگران در اين پژوهش ،در مرحلة کدگذاری باز به
شیوة مقايسهای به تطابق میان همگونی اطالعات و مقولههای بهدستآمده میپردازند.
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همچنین در جريان کدگذاری محوری ،در مورد مقولهها سؤال طراحیشده و در رابطه با
دادهها ،به بررسی شواهد و وقايع پرداخته میشود .در مرحلة کدگذاری انتخابی نیز
هرکدام از طبقههای بهدستآمده ،بر اساس مستندات علمی و پیشینه پژوهش،
اعتبارسنجی میشود.
 -2-3روش تجزيهوتحليل دادهها

در روش نظريهپردازی داده -بنیاد ،فرآيند گردآوری دادهها ،نظم دادن و تجزيهوتحلیل
دادهها بههموابستهاند و همزمان انجام میشوند .به عقیدة استراوس و کوربین اين فرآيند،
اعمالی را نشان میدهد که بهوسیلة آن ،نظريهها بر پايه دادهها ساخته میشوند .اين
قسمت ،فرآيند اصلی ساختن نظريه است .گفتنی است مرز بین انواع کدگذاری مصنوعی
است ،به عبارتی محقق ممکن است از يک مرحلة کدگذاری به مرحلة ديگر وارد شود،
بدون اينکه متوجه باشد .اين اتفاق بیشتر در مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری
اتفاق میافتد (ايمان و محمديان ،7931 ،ص .)99در اين تحقیق از يکسو برای گردآوری
اطالعات از روش کتابخانهای و مطالعة اسنادی و مدارک موجود و از سوی ديگر ،مصاحبه
شکل هدفمند و بهصورت تمام شمار انتخاب شدهاند.
جدول شماره  .2مشخصات شرکتکنندگان در مصاحبه و تکميلکنندگان پرسشنامه تحقيق
محل خدمت

سابقه مديريتی

ميزان تحصيالت

تعداد

ايسپا

 52تا  94سال

دکتری

5

ايسپا

 54تا  52سال

کارشناسی ارشد

5

مرکز افکارسنجی دانش نوين ايرانیان (دانا)

 52تا  94سال

دکتری

5

مرکز افکارسنجی دانش نوين ايرانیان (دانا)

 54تا  52سال

کارشناسی ارشد

7

شرکت خبره پارس

 54تا  52سال

کارشناسی ارشد

5

مرکز نظرسنجی امین (نیروی انتظامی)

 52تا  94سال

کارشناسی ارشد

5

مرکز نظرسنجی امین (نیروی انتظامی)

 52تا  94سال

دکتری

5

مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

 52تا  94سال

دکتری

5

آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

با  50نفر از خبرگان دارای سوابق تجربی در مسئولیتهای مرتبط انجام گرفت که به

12

محل خدمت

سابقه مديريتی

ميزان تحصيالت

تعداد

مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

 54تا  52سال

کارشناسی ارشد

9

مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی

 52تا  94سال

دکتری

5

 52تا  94سال

دکتری

5

 54تا  52سال

کارشناسی ارشد

5

پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ،بخش
افکارسنجی
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ،بخش
افکارسنجی
جمع

50

 .4يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
يافتههای تحقيق
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با مراجعه به جامعة آماری تحقیق 05 ،جلسة مصاحبة پژوهشی با  50نفر از صاحبنظران
و نخبگان موضوع انجام و تعداد  7792کد استخراج گرديد.
کدگذاری دادهها
کدگذاری محوری و مقولهپردازی دادهها
يافتن کلماتی که بیشترين تأکید را در مجموعه سخنرانیها ،مکتوبات ،آرا و ديدگاههای
خبرگان و کارشناسان در رابطه با آسیبهای وضعیت موجود نظرسنجی و عوامل مؤثر
در ايجاد اين وضعیت داشتهاند ،به عمل آمد .با بررسی بهعملآمده دو دسته عوامل درونی
حوزة نظرسنجی و عوامل بیرونی بیشترين تأثیر را داشتند .عوامل درونی آنهايی است
که بهطور مستقیم و تقريباً بدون واسطه بر کار پیمايش نظرسنجی اثرگذار بوده و احتماالً
دخالت و دستکاری در آنها و تالش برای بهبود يا رفع اينگونه نواقص از طريق
تمهیدات آموزشی ،اداری و ساختاری با سهولت نسبی امکانپذير است ولی عوامل بیرونی
اثرگذار ،اگرچه از جنس عوامل فرهنگی -اجتماعی است ،ولی بهطورکلی در فضای
سیاسی جامعه قرار داشته و رفع يا تخفیف آنها از طريق ايجاد تمهیدات ساختاری مرتبط
با عوامل درونی و گذر زمان ،بهمنظور نهادينه شدن اينگونه تمهیدات و البته اجرای
برخی تغییرات فرهنگی ديگر امکانپذير میشود.
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نتايج حاصل از کدگذاری داده -بنیاد و مفهوم سازی پس از ادغام و ترکیب به
شرح زير است:
جدول شماره  .3نتايج حاصل از کدگذاری داده -بنياد و مفهومسازی پس از ادغام و ترکيب
بعد

مؤلفه

 .7ضعف علمی
مديران و کارشناسان

رديف

زيرمؤلفه (شاخص)

7

عدم آشنايی با تحقیقات اجتماعی

5

استفاده نکردن از کارشناسان متخصص

9

عدم بهکارگیری فارغالتحصیالن علوم اجتماعی

0

استفاده از روش قديمی

2

مجهز نبودن به فنّاوری روز دنیا
که مورد رضايت سفارشدهنده نظرسنجی باشد.

 .5غلبه نگاه تبلیغاتی

1

آغشته شدن نظرسنجیها به خواستههای سیاسی زودگذر

بر نگاه علمی

3

تبلیغات انتخاباتی از طريق نظرسنجی

3

نظرسازی در برابر نظرسنجی

74

کشف نشدن واقعیت نظر مردم

 .9مؤسسات عمومی

77

نبود نهادهای مستقل برای انجام نظرسنجی

و دولتی غیر

75

ضعف نهادهای مدنی

پاسخگو

79

نبود فضای مناسب برای نقد و ارزيابی نظرسنجیها

70

شکل نگرفتن فضای اجرای نظرسنجی

72

آماده نبودن پاسخگويان برای ابرازنظر قطعی

 .0بیتوجهی به زمان
مناسب برای انجام
نظرسنجی

79
71

 .2گسسته و منفصل
بودن نظرسنجیها

73
73

شکل نگرفته افکار عمومی بهطور جدی دربارة موضوع
نظرسنجی
مقطعی و گذرا بودن نظرسنجیها
عدم روند پژوهی و بهتبع آن ممکن نبودن رصد وضعیت جامعه
در مورد موضوعات خاص نظرسنجی
توسعه مراکز آموزشی

آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

آسيبهای درونی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

9

طراحی نظرسنجی بهگونهای که نتايج آن طوری از کار دربیايد

14

بعد

مؤلفه

 .9پايین بودن میزان
پايايی يافتههای
نظرسنجی

رديف

زيرمؤلفه (شاخص)

54

عدم رعايت ظرافتهای روش تحقیق پیمايشی

57

عدم رعايت بیطرفی علمی توسط پژوهشگران

55

دخالت افراد غیرمتخصص در فرايند تحقیق

59
 .1مستقل نبودن

50

مراکز نظرسنجی

از سازمان بنا به مالحظات مالی و وابستگیهای گروهی
تعهد علمی کافی نداشتن
دادهسازی يا دستکاری دادهها ،بهويژه در مورد دادههای

52
آسيبهای درونی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران
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تحت تأثیر مستقیم يا غیرمستقیم مراکز يا شخصیتهای خارج

نظرسنجی (بهطورمعمول «بیپاسخیها» و يا «نمیدانم» با
سهولت بهتری ممکن است)

59
 .3نبود توافق نظری
در مورد مفهوم
نظرسنجی

میان نظرسنجی ،افکارسنجی و جامعهسنجی در گفتارها و
مقالههای علمی اختالفنظر ديده میشود.

51

انسجام در برنامهها ،اهداف

53

لزوم تدوين برنامهها بر اساس چشمانداز

53

اولويتبندی فعالیتها و ايجاد ساختار مناسب و بهروز و
استفاده از فناوری اطالعات

 .3عدم رعايت

94

عدم اجرای فرآيند علمی اجرای نظرسنجی

بیطرفی علمی

97

دخالت عوامل غیرکارشناس

توسط پژوهشگران

95

گرايش سیاسی برخی محققان يا وفاداری سیاسی سازمان متبوعه آنها

 .74پررنگ شدن

99

منفعت مالی در
پیمايشهای
نظرسنجی

عدم شکلگیری موازين عرفی و غیره برای ترتیبات مالی و
زمانی اجرای پروژه نظرسنجی

90

بها دادن به سازمانهای نظرسنجی که استقالل نسبی دارند.

92

در نظر گرفتن مالحظات شیوة پیمايش

99

نبود عرف جاافتاده برای نظرسنجی

91

تلقی شدن محرمانه بودن نتايج نظرسنجیها

بعد

مؤلفه

 .77نگرش
سیاستزده به
نظرسنجی

 .75نبود چارچوب
تعاملی مناسب میان
مراکز نظرسنجی

 .79عدم تمايل به
اظهارنظر صريح و

 .70پردامنگی حوزة
سیاست

93

نداشتن نگاه علمی و آگاهی بخشی

93

عدم امکان نقدوبررسی و تحلیل نتايج نظرسنجیها توسط
کارشناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی

04

عدم امکان حل مسئله و ارائة راهبرد توسط پژوهشگران

07

جزيرهای بودن يا جزيرهای عمل کردن سازمانهای نظرسنجی

05

نبود چارچوب تعاملی مناسب میان سازمانهای نظرسنجی

09
14
17

نبود چارچوب تعاملی مناسب میان سازمانهای نظرسنجی با
مراکز علمی و دانشگاهی بهويژه در علوم انسانی
جلب اعتماد پاسخگو بهوسیلة فنون نظرسنجی
تمايل پاسخگويان به پنهان کردن نظر و عدم تمايل به اظهارنظر
آشکار و صريح

15

خصلت فرهنگی سیاسی جامعة ايران

19

همه چیز در بهسادگی سیاسی قلمداد میشود.

10

تفکیک و تشخیص امر غیرسیاسی از سیاسی خیلی ساده نیست.
امر علمی ،امر پژوهشی ،امر فرهنگی ،امر اقتصادی در عالم

12

وجود مستقل دارند ،اما معموالً در ذيل امر سیاسی قرار
میگیرند.

19

پیشبینیهای خطا و نادرست

11

نبود نهادهای نظرسنجی معتبر مستقل

13

عدم دسترسی به اطالعات نظرسنجیهای انجامشده

 .79دشواری

13

پیشبینیناپذيری مردم ايران

پیشبینی رفتارهای

34

عدم شناخت شرايط اجتماعی -سیاسی کشور

جمعی

37

نبود اطالعات و شناخت کافی

 .72نبود فضای نقد
و ارزيابی
نظرسنجیها

آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

آسيبهای بيرونی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

آشکار

رديف

زيرمؤلفه (شاخص)

16

13

بعد

مؤلفه

رديف

35
 .71بیاعتمادی يا
سطح پايین اعتماد
اجتماعی
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گروههای مرجع

بیاعتمادی مردم به يکديگر بهوسیلة تجربه روزمرهشان بهطور
مستمر تقويت میشود

39

بدبینی تاريخی ايرانیان

30

گسست اعتماد ،بین حکومت و جامعه و میان خود مردم

32

تصوير واقعیت و تصور از آن تعیینکنندهتر از خود واقعیت
(ترجیح جنس خارجی بر ايرانی)

39

بیاعتمادی به ديگری ،مانع مهمی در ابزار نظر

31

رفتارهای ضد نظرسنجی

33
 .73موقعیت

زيرمؤلفه (شاخص)

ناپیوستگی يا شکافی بین گروههای مرجع يا نخبگان با عامه
مردم

33

دوگانگی در فضای بین نخبگان و سطوح مختلف جامعه

34

گذار از جامعة سنتی

37

متکثر و متنوع بودن جامعه
افکار عمومی تابعی از شرايط و موقعیتهای سیاسی
کارکردهای افکار عمومی؛ عقاليی و بازنمايی و کارکردهای

35

فريبکارانه
شکل نگرفتن افکار عمومی ،سنجش افکار عمومی را با مشکل

 .73مشکالت مربوط

مواجه میشود.

به فرايند شکلگیری

در شرايط و موقعیتهای سیاسی بازتر که امکان ثمربخشی و

افکار عمومی در
ايران

39

امکان مؤثر بودن نظر را به نظردهنده نشان میدهد ،نتايج
نظرسنجی صحیح خواهد بود؛ و اما در شرايط سیاسی بستهتر
اينگونه نخواهد بود.
در شرايط و موقعیتهای سیاسی بسته که امکان ثمربخشی و

31

امکان مؤثر بودن نظر وجود ندارد ،نتايج نظرسنجی غلط خواهد
بود.

11

تحليل شکاف

با توجه به نتايج حاصل از تحلیل دادهها با روش نظرية مبنايی در خصوص سخنرانیها،
مکتوبات ،آرا و ديدگاههای خبرگان و کارشناسان در رابطه با آسیبشناسی نظام نظرسنجی
سیاسی در جمهوری اسالمی ايران در سه مؤلفة دکترين ،اهداف و سیاستها ،به بررسی
وضعیت اين نظام پرداخته شده است.
در بعد «دکترین» تحلیل و تبیین وضع گذشته و موجود در تحلیل و بررسیها نشان
از تحقق نیافتن رسالت نظام نظرسنجی سیاسی دارد .ايجاد ،حفظ و گسترش اعتماد
عمومی نسبت به نظرسنجیها يکی از رسالتهاست.
اعتماد عمومی ازجمله اصلیترين سرماية اين حوزة تحقیقاتی محسوب میشود .به
اين منظور هر امری که به ايجاد اين سرماية اجتماعی کمک کند ،میتواند جزء اصول
کلیدی نظام نظرسنجی تلقی گردد و هر کاری که مانع از دست رفتن اين سرمايه و کاهش
آن شود ،امری الزم و ضروری برای اين نظام محسوب خواهد شد.
اما بررسیها نشان میدهد سرماية اجتماعی سازمانهای نظرسنجی کاهش يافته و
و سريع) برسد ،اکنون کماکان شاهد خأل حمايتهای صنفی -حقوقی در حوزة نظرسنجی
هستیم .خأل «حمايتهای صنفی -حقوقی» باعث میشود مؤسسات نظرسنجی به دنبال
جستجوی حاشیهای امن ،خود را به مراکز قدرت نزديک کرده و درنتیجه ،از رسالت
اصلی نظام نظرسنجی که ارائة اطالعات درست و مطابق با واقع باشد ،فاصله بگیرند.
در بعد «هدفگذاری» تولید اطالعات مرتبط با ديدگاههای مردم در موضوعات
مختلف سیاسی انتخاباتی ،با دقت و سرعت الزم و قرار دادن آنها در اختیار کاربران و
ذينفعان از اهداف مهم نظام نظرسنجی سیاسی است .نتايج حاصل از دانش صريح و
ضمنی نظام نظرسنجی سیاسی در کشور ما نشان میدهد نظرسنجیهای سیاسی ،عمدتاً
با هزينههای دولتی انجام میشود و نتايج حاصل از آن ،اطالعاتی محرمانه و بعضاً سری
تلقی شده و عالوه بر اينکه امکان انتشار عمومی نیافته و فقط برای مسئوالن رده يک و
دو کشور ارسال میشود بلکه فاقد ضمايم (جامعه آماری و حجم نمونه ،شیوة نمونهگیری
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نظام نظرسنجی سیاسی نتوانسته است به هدف اصلی خود (ارائة اطالعات صحیح ،دقیق

و روش انتخاب افراد واقع در نمونه ،چگونگی برخورد با بیپاسخیها) است .لذا با چنین
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وضعیتی شاهد اثربخشی اين حوزه کمتر خواهیم بود.
در بعد «سیاستها» با توجه به ابالغ مصوبات جلسه پانصد و شصت و سومین جلسة
شورای عالی انقالب فرهنگی ( 50خرداد  )7930در خصوص سیاستهای سنجش افکار
عمومی ،شاهد ضعفها و اشکاالت عمده در امکان انتشار نتايج نظرسنجیها ،فراهم ساختن
تسهیالت الزم برای دسترسی به دادهها و اطالعات مربوط به نتايج حاصل از نظرسنجیها،
ارائة تسهیالت برای درخواستکنندگان تأسیس مراکز مستقل افکارسنجی و ...هستیم.
در بعد «برنامهریزی» با تأمل در روند عملکرد گذشته بايد مواردی چون ضرورت
ثبات در سیاستها ،تدوين سند چشمانداز ،فرهنگسازی در جهت شرکت مؤثر مردم در
نظرسنجیها ،بهبود کیفیت آموزشی ،لزوم همسويی برنامهها با اهداف ،تأمین نیروی
انسانی کارشناس ازجمله کارهايی بوده که با برنامهريزی دقیق میتوانست در باال بردن
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کیفیت نظرسنجیهای سیاسی در جامعه مؤثر باشد.
در بعد «سازماندهی» بیتوجهی به آداب ،رسوم و فرهنگ هر منطقه در کشور ،خأل
قوانین مخصوص حوزة سنجش افکار عمومی و همچنین عدم جذب و سازماندهی کادر
کارشناسی و خبره (حداقل دانشآموختگان رشتة علوم اجتماعی) باعث تنزل جايگاه نظام
نظرسنجی سیاسی گرديده است.
در بعد «هدایت» بايد با تالش اثربخش و اعمال سبک مديريتی علمی ،داشتن
ارتباطات مؤثر با ساير نهادها در جهت استفاده حداکثری از همة ظرفیتها ،استفاده از
تجارب مفید داخلی و بینالمللی ،بهرهگیری کافی از فناوریهای جديد ،موجب اعتالی
نظام نظرسنجی سیاسی در کشور فراهم شود.
در بعد «هماهنگی» فراهم نشدن زمینة استفاده بهینه و بهموقع از فناوریهای جديد
و ناکارآمدی جذب و بهکارگیری ،نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی و ضعف در
بهکارگیری آنها و متناسب نبودن تخصیص منابع مالی و تکیهبر منابع دولتی و بیتوجهی
به منابع جديد غیردولتی باعث اين شده است که اجزای نظام نظرسنجی سیاسی در سطوح
مختلف دچار اشکال شود.
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در بعد «پیادهسازی» ،فراهم کردن الزامات اولیه اجرای راهبردها همانند بسترسازی،
ايجاد ساختار و سازمان مناسب طرحهای انگیزشی ضعیف عمل شده است و ضعف در
مستندسازی طرحها و پروژههای اجراشده در نظام نظرسنجی سیاسی مشهود است،
میتوان با وجود تصويب قوانین موردنیاز ،تعداد زياد دانشآموختگان رشتههای علوم
اجتماعی ،وجود دانشگاههای معتبر و شناختهشدة داخلی بهعنوان محیطهای آموزشی،
وجود اساتید خبره و بهنام را بهعنوان يک فرصت در پیادهسازی سیاست و اهداف نظام
نظرسنجی سیاسی بايد مدنظر قرار داد.
در بعد «کنترل و ارزیابی» نظام کارآمد پايش روشها ،جامعة آماری ،حجم نمونه،
شیوة نمونهگیری ،توجه به محتوای آموزشی و انعطافپذير کردن قوانین و مقررات و
عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی و تناسب حقوق و دستمزد نظرسنجان با سختی
کار نظرسنجی میتواند به اثربخشتر شدن نظرسنجیهای سیاسی کمک شايانی بکند.
استمرار و توجه به افکار عمومی و ديدگاههای مردم و اصالح و بازنگری و استفاده از
همة ظرفیتهای کشور مهمترين مطالبات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم
مدل سهشاخگی

واقعیت آن است که يک شرکت يا سازمان ،ابعاد متفاوتی از قبیل اهداف ،ساختار ،نیروی
انسانی ،فناوری و محیط دارد و برای شناخت مشکالت سازمانی بايد هر يک از اين ابعاد را
بررسی کرد (فرهنگی ،7913 ،ص .)9همچنین ،برخی پژوهشگران معتقدند که پديدة سازمان
و مديريت را میتوان در قالب سه دسته عوامل «رفتاری»« ،ساختاری» و «زمینهای» ،بررسی
و تجزيهوتحلیل کرد .منظور از عوامل رفتاری ،همة عوامل مربوط به نیروی انسانی که محتوای
سازمان را تشکیل میدهد ،مانند انگیزش ،روحیة کار و رضايت شغلی ،عوامل ساختاری
دربرگیرندة مجموعة روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را میسازند،
مانند ساختار سازمانی ،قوانین و مقررات است و سرانجام ،عوامل زمینهای شامل محیط و
شرايط بیرونی (سببساز عوامل رفتاری و ساختاری) است (میرزايی ،7911 ،ص .)979اين
دسته عوامل را در قالب «مدل سهشاخگی» تدوين کردهاند.
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رهبری(مدظلهالعالی) است که در فرمايشات ،رهنمودهای و اوامر خود بر آنها تأکید داشتهاند.

علت نامگذاری اين مدل به سهشاخگی آن است که ارتباط بین عوامل ساختاری،
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رفتاری و زمینهای بهگونهای است که هیچ پديده يا رويداد سازمانی نمیتواند خارج از
تعامل اين سهشاخه صورت گیرد.
بهعبارتديگر ،رابطه بین اين سهشاخه يک رابطة تنگاتنگ است و در عمل از هم
جدايیناپذيرند؛ درواقع ،نوع روابط موجود بین اين سه شاخه از نوع الزم و ملزوم است
و بهمثابه سه شاخه رويیده از تنه واحد حیات سازمان است .آسیب های ساختاری که
علل و عواملی پايهای است« ،نظم ترکیبی» يا «نظم چینشی» عناصر اصلی تشکیلدهندة
سازمان را برهم زده و ساختارهای اصلی سازمان را (که عبارت از ساختارهای طبیعی
و فیزيکی ،ساختارهای مالی و اقتصادی ،ساختارهای انسانی و ساختارهای اطالعاتی
است) در معرض بحران قرار می دهد؛ آسیب های رفتاری که علل و عواملی پايهای
است ،از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و درنتیجه کارکردهای (وظايف اصلی)
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سازمان را در معرض بحران قرار میدهد؛ آسیبهای زمینه ای که علل و عواملی پايهای
است ،رابطه و تعامل مناسب و واکنش به موقع و درست سازمان را با نظامهای همجوار
محیطی اش بر هم زده و در اين روابط ايجاد بحران میکنند .در چنان رابطهای ،عوامل
ساختاری و رفتاری و زمینه ای به شکل روابط سیستمی مداوم در حال تعامل است و
سهشاخه مزبور ،سه گونه از يک نوع ـ عمدتاً از نوع غالب زمینه ـ بوده و بین آنها
بههیچوجه سه گانگی حاکم نیست؛ بنابراين ،تمايز و تشخیص اين سه جنبه از حیات
سازمانی ،صرفاً نظری است و فقط بهمنظور تجزيه وتحلیل شناخت مفاهیم و پديدههای
سازمانی است (میرزايی ،7911 ،ص.)971
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شکل شماره  .7مدل سهشاخگی :ارتباط بين عوامل ساختاری ،رفتاری و زمينهای

درواقع ،نظام نظرسنجیهای سیاسی با آسیبشناسی اين نظام در جمهوری اسالمی
تجارب خبرگان و کارشناسان) به دست آمده است و الگوی مطلوب نظام نظرسنجی
سیاسی به شرح زير ارائه میشود:

شکل شماره  .2الگوی مطلوب نظام نظرسنجی سياسی
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ايران که با استفاده از منابع تحقیق (مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین،

کارکردهای نظام نظرسنجی سياسی

72

نظام نظرسنجی سیاسی دارای کارکردهايی برای دولت و جامعه است که به حکمرانی
مطلوب کمک شايانی خواهد کرد .در مدل زير به بخشی از کارکردهای نظام نظرسنجی
سیاسی اشاره شده است.
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شکل شماره  .3کارکردهای نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

منبع :تهیه و تنظیم توسط پژوهشگر

شکل شماره  .4مدل مفهومی آسيبشناسی نظام نظرسنجی سياسی در جمهوری اسالمی ايران

منبع :تهیه و تنظیم توسط پژوهشگر
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نظرية ادارة نظام نظرسنجی سياسی

در نظام مردمساالری دينی ،نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و اين
نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسالم ،رابطة مردم و حکومت را تبیین میکند .يکی
از اهداف حکومت اسالمی ،مردمساالری دينی در جهت حفظ و ارتقای ارزشهای انسانی
و اخالقی جامعه است و هدف نظام نظرسنجی سیاسی «تولید اطالعات مرتبط با
ديدگاههای مردم در موضوعات مختلف سیاسی انتخاباتی ،با دقت و سرعت الزم و در
اختیار کاربران و ذينفعان قرار دادن» است .نظام مردمساالری دينی برای تشخیص و
سنجش عملکرد خود دارای شاخصهايی ازجمله مشورت با مردم و مشارکت آنها در
ادارة جامعه و بها دادن به رأی مردم است .لذا نظام نظرسنجی سیاسی مبتنی بر
مردمساالری دينی در جهت حفظ و ارتقای ارزشهای انسانی و اخالقی جامعه است و
از اين طريق با ارائة مستمر ،صحیح و دقیق رأی و ديدگاههای مردم ،به استحکام رابطة
مردم با حکومت و برعکس کمک میکند .امروزه مردمساالری دينی در نظام جمهوری
اسالمی ،حرف نو و جديدی است که توجه بسیاری از ملتها ،شخصیتها و روشنفکران
نظام نظرسنجی سیاسی يکی از اين ابزارها برای افزايش مقبولیت مردم است.
جمعبندی

سازمانهای نظرسنجی متعددی در کشور نظرسنجی سیاسی انجام میدهند .بیشتر اين
سازمانها دولتی است و تعداد نمايندگان بخش خصوصی در میان آنها بسیار قلیل است.
از منظر سازمانی ،برخی از آنها سازمان و تشکیالت خاص يک مؤسسه پژوهشی را دارا
هستند ،ولی درعینحال از نقاط ضعف و کاستیهايی نیز رنج میبرند.
نخستین و مهمترين آسیب ،نبود تعريف روشن و واضح از اهداف برای سازمان
است .طبعاً نبود و يا عدم وضوح هدف يا اهداف برای يک سازمان ،احتمال خطا و بیراهه
رفتن را افزايش میدهد .نقطهضعف بعدی وابستگی مالی و تشکیالتی به مراکز رسمی يا
غیررسمی قدرت است که باعث میشود آنگونه که بايد نتوانند کارکرد اصلی يک سازمان
نظرسنجی را که تولید اطالعات درست و کاربردی از ديدگاههای مردم در مورد
موضوعات سیاسی و انتخاباتی است ،انجام دهند.
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نقص بسیار مهم ديگر عدم انتشار عمومی نتايج نظرسنجیهاست که باعث میشود
حلقة بازخورد نظرسنجی از سمت مردم و کاربران به سازمان ،منقطع شده و درنتیجه
سازوکار اصالحی نواقص اين حوزة دانشی و اطالعرسانی فعال نشود .نبود نظام صنفی
نظرسنجی که بتواند در حل مسائل و مشکالت اين حوزة تحقیقاتی ايفای نقش کرده و
در مواقع لزوم از شاغالن آن حمايت و پشتیبانی کند ،نیز کمبودی قابلاعتناست.
نقص و کاستی مهمتر برای حوزة نظرسنجیهای سیاسی نبود ارتباط سازمانيافته و
ارگانیک میان اجزای مختلف آن است .اين ويژگی منفی نیز به دنبال خود مسائل و
مشکالت متعددی ايجاد کرده است ،ازجمله ناکارآمدی نظرسنجیها در برخی موارد.
تولید اطالعات از طريق نظرسنجی ،ضمن برخورداری از سالمت نسبی ،بهدلیل
ناهماهنگی و ناهمخوانی میان يافتههای مراکز مختلف نظرسنجی ،باعث خدشهدار شدن
تمامی نظام نظرسنجی موجود و اعتبار آن گرديده است.
بر اساس نواقص و کمبودهای مذکور ،نیازمند تدوين الگويی مطلوب (راهبردی)
نظام نظرسنجی سیاسی جمهوری اسالمی ايران هستیم که امکان تحقق اهداف تعیینشده
برای نظام نظرسنجی را داشته باشد و بتواند نیازهای کاربران بالقوه و بالفعل نظرسنجیهای
سیاسی را برآورده کند.
برای پاسخ به سؤاالت اين تحقیق و آسیبشناسی نظام نظرسنجی سیاسی در
جمهوری اسالمی ايران ،ابتدا دادههای اولیه شامل مقاالت و کتابهای علمی و همچنین،
نظريهها و روشهای ساخت الگو و نیز آرای ديدگاههای خبرگان و کارشناسان و اسناد
باالدستی در موضوع نظرسنجیهای سیاسی گردآوری شده و در پايان ،بخش گردآوری
ادبیات موضوع ،الگوی مفهومی آسیبشناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری
اسالمی ايران شامل آسیبهای درونی و بیرونی تدوين و ارائه شده و برای اعتبارسنجی
الگو و بررسی معناداری آن به جامعة آماری ارجاع شده است.
مطلب مهم در هر پژوهش علمی اين است که کار تحقیقی بايد همیشه با اظهارنظر
توأم باشد و محقق در پايان کار و بر اساس مطالعات انجامشده بهطور قاطع نظر خود را
دربارة موضوع اعالم دارد تا به گسترش دامنة معرفتی علم و يافتههای موجود کمک کند
(حافظنیا ،7937 ،ص.)557
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پيشنهادها

يادداشتها
1. Pollsters
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 رؤسا و مديران سازمانهای نظرسنجی ضمن تدوين و تهیه الگوی راهبردی و نقشهراه ،نسبت به رفع آسیبهای نظام نظرسنجی سیاسی اقدام کنند.
 مسئوالن نظام نتايج نظرسنجیها را در سیاستگذاری و تدوين برنامهها دخالت دهند. در جهت اعتباربخشی به نتايج نظرسنجیهای سیاسی در کشور ،سازمانهای نظرسنجیبايد از استقالل مالی برخوردار باشند و هیچگونه وابستگی به مراکز قدرت نداشته باشند.
 افرادی در امور نظرسنجی سیاسی به کار گرفته شوند که تخصصهای الزم را (کهمهمترين آن دانشآموختگی در علوم اجتماعی و يا يکی از رشتههای علوم رفتاری و
داشتن يک تحلیل کالن از جامعه ايران است) داشته باشند.
 دولت زمینة نقشآفرينی سازمانهای نظرسنجی مستقل با رعايت مالحظات امنیتیفراهم آورد .همچنین انتظار میرود سازمانهای نظرسنجی اصول اخالقی و حرفهای را
همیشه سرلوحة کار خود قرار دهند.
 سازمانهای نظرسنجی بهصورت مستمر با يکديگر تعامل و همکاری داشته باشند وضمن همافزايی ،راهکارهای ارتقای مردمساالری و اجرای اثربخش نظرسنجیهای
سیاسی را بررسی و اقدام کنند.
 با بهرهگیری از تجربیات ساير کشورها و سازمانهای بینالمللی ،نظرسنجی در کشورگسترش داده شود .با توجه به وجود اسناد باالدستی ازجمله مصوبه  299شورای عالی
انقالب فرهنگی و همچنین ،وجود امکانات کافی مثل وجود مراکز علمی و پژوهشی
بهعنوان محیطهای آموزشی و وجود مزيت پذيرفته شدن نظرسنجیهای سیاسی و يکی
از شاخصهای توسعة سیاسی ،بايد با اجرای مستمر ،دقیق و بهروز نظرسنجیهای
سیاسی و انتشار کامل آنها در برای تحقق کامل مردمساالری تالش شود.
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