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ساده سنجش نظرنظرسنجی در  ست از:  سانی که  ترین بیان عبارت ا تعداد محدودی از مردم یا جمعیت برای فهمیدن نظر متامی ک

 به آن جمعیت یا مردم تعلق دارند. در این تعریف چند عنرص اساسی وجود دارد:

 مردم نیست. » نظر«یا چیزهای دیگری غیر از » واقعیت«: نظرسنجی سنجش نظر -اول 

ها معنایی مشابه دارند. این سه تعبیر مختلف، اشاره در نظرسنجی» جامعه«و  ،»مردم«، »جمیعت: «جمعیت یا مردم/جامعه -دوم 

 مشخص (مکانی، زمانی، موضوعی) قرار دارند. دارند به متامی افرادی که در یک محدوده

 .شود نه نظر کل جمعیتسنجیده می» یک منونه«ها معموال نظر افراد : در نظرسنجیتعداد محدودی از جمعیت/منونه -سوم 

گویند. تعمیم یعنی بتوان می» تعمیم«دادن نظر آن تعداد محدود را به کل جمعیت، : نســـبتجمعیت/تعمیم نظر همه -چهارم 

 اند (=منونه) به کل افراد جامعه عمومیت یا نسبت داد.نظر گروه کوچکی از مردم را که به صورت درستی انتخاب شده

 
 تفاوت نظرسنجی و نظرخواهی

ستند، می» جمعیت«درستی از کل  »منونه«ها که آیا آن گرفنت این موضوع وقتی نظر افراد را، بدون در نظر پرسیم (هر قدر هم ه

مشــت «شــده باشــند که ای انتخابها به شــیوهآن که آن -وفقط مگر  -آید مگر تعداد این عده زیاد باشــد)، کار ما نظرســنجی به حســاب منی

 ا جمعیت اصلی مورد نظر باشند.کوچک و دقیقی از جامعه ی یا منونه» ی خروارمنونه

 
 تفاوت نظرسنجی و نظرسازی

سازمان ساختگی عمالً ها و حتی افراد ببرخی از  کنند و چیزهایی را که واقعیت ندارد به مردم می» نظرسازی«ا اتکا به آمار و ارقام 

شــوند. ولی این کارها هایی با آمار و ارقام و منودارهای زیبا هم متوســل میدادن کار خود به گزارشدهند. اینان برای درســت جلوهنســبت می

 کاهد.یها منگزارش بودن کار آنچیزی از ساختگی

 
 هاتفاوت با دیگر پژوهش

 گیرد. صورت می) survey( تحقیقاتی است که به صورت پیامیشی ای نیست. نظرسنجی از جملهنظرسنجی یک تحقیق کتابخانه

شود. اما نظرسنجی فقط یکی از انواع تحقیقات تجربی در های اجتامعی، اطالعات از جهان اجتامعی واقعی گردآوری میدر پیامیش

 علوم اجتامعی است. 

 
  .نظرسنجی، تبلیغات انتخاباتی نیست

نجی) برای تبلیغات ســیاســی ها (به نام نظرســزنند از هامن نظرســازیمی گاهی کســانی که نظرســازی را به جای نظرســنجی جا

 دید آنان نظرسنجی در بهرتین حالت ابزاری است برای تبلیغات سیاسی.کنند. در واقع از میاستفاده
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 .نظرسنجی، کار اداری یا تشکلیالتی نیست

هم باید مطابق موازین علمی آن  گیرد، بازها یا احزاب و تشکیالت سیاسی هم انجامها حتی اگر توسط ادارات و سازماننظرسنجی

 شود.شود نه آن که نتایجش به خواست و دستور مقامات اداری و سازمانی و تشکیالتی تنظیمانجام

 
 .نظرسنجی، تحقیق فردی نیست

ــنجینظرســنجی ــوند که افراد متعددی را در ها نوعی عملیات جمعی محســوب میها، تحقیق فردی و شــخصــی نیســتند. نظرس ش

 گیرند. وت به کار میهای متفانقش

 
 .نظرسنجی، جاسوسی نیست

ــنجی به یک عبارت جمع ــازمان»اطالعات آوریجمع« واژه آوری اطالعات اســت. نظرس های ، که لفظی اســت مشــرتک میان کار س

 است.های عدیده شدهاطالعاتی و موسسات نظرسنجی، باعث سوءتفاهم

 

داست شود. ناگفته پیباشد یا باید ساختهمردم را بسنجند، یا باید چنین نظری وجود داشته» نظر«ها قرار است جا که نظرسنجیاز آن

شکل می ساخته میکه مردم از پیش خود نظری ندارند، بلکه نظرهای افراد در طول زندگی اجتامعی آنان  موم د. وقتی عشو گیرد یا به اصطالح 

در باره آن موضـــوع شـــکل گرفته یا ) public opinion( »افکار عمومی«یک موضـــوع نظری دارند، معنایش این اســــت که  مردم درباره

سنجی در واقع تحقیقی است برای پی بردن به کّم و کیف افکار عمومی. به همین دلیل نظرسنجی است. برای همین است که نظرشدهساخته

نامند. در مواردی که افکار عمومی شـــکل نگرفته باشــــد، پیش از انجام هم می) public opinion survey( پیامیش افکار عمومیرا نوعی 

ا موضوعی معین است. ام گرفنت افکار عمومی دربارهنظرسنجی، نظرسازی هم نیاز است. این هامن مفهوم مثبت نظرسازی، یا تالش برای شکل

 نظرسنجان نیست.  این نوع از نظرسازی کار

 
 گیری افکار عمومیابزارهای شکل

 ها رسانه 

 عمومی  هایمحافل یا پاتوق 

 اری یا سیاسی)تبلیغات (اعم از تج 

 های کوچک و بزرگ های ترویجی یا به راه انداخنت کمپینفعالیت 

    )  campaigning(  گریو بسیج )advocacy(  گریترویج 
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شهچهارچوب نظری ست. چهارچوب نظری مثل نق ست : نظرسنجی نیز مانند هر تحقیق دیگری نیازمند یک چهارچوب نظری ا ای ا

 کشند.که برای بنا کردن یک ساختامن می

ضلع مهم دیگر نظرسنجی، روش انجامروش شود)، آن است. روش یا متد نظرسنجی (که گاهی از آن با تعبیر متدلوژی هم یاد می : 

 گوید چهارچوب نظری را چگونه به اجرا درآوریم.ای است که به ما میشیوه

هاســت که به ترتیب معینی کنار هم ای از پرســش: پرســشــنامه مجموعهها و ســاخنت پرســشــنامهها: پرســشچگونگی طرح پرســش

یافته اختی سای، پرسشنامهکند. چنین پرسشنامهضیاتش پیروی میتد. این ترتیب در هر پرسشنامه از منطق خاص هامن تحقیق و مقاننشسته

 هایی را طرح کرد.نامه، بنا به چهارچوب نظری پژوهش، باید پرسشاست. برای ساخنت یک پرسش

ــیم: منونهپرســش ــانی بپرس ــنجیگیریها را از چه کس ــیده  مردم یعنی همه نظر همه ها: در نظرس افراد یک جمعیت یا جامعه پرس

محدود از یک جمعیت بزرگ  شـــوند. به فرآیند انتخاب این عدهاندکی از آنان برای پرســـیدن نظرشـــان انتخاب می شـــود، بلکه فقط عدهمنی

شد. منظور از منونه داد باید منونه مخوب که بتوان نظر افراد آن را به کل یک جامعه تعمی گویند. یک منونهگیری میمنونه صادفی با صادفی  ت ت

 شدن از میان افراد جامعه، از شانس مساوی با دیگری برخوردار باشد.ای است که هر یک از افراد آن برای انتخابمنونه

رص کنند: عنمنونه را دو عنرص تعیین میمنونه، هامن تعداد افراد منونه است. تعداد افراد  : منظور از حجم منونه یا اندازهحجم منونه

 عملی و عنرص نظری.

ی ما چه اندازه بزرگ باشد. این کند تعداد منونهامکانات یک تحقیق (عامل لجستیکی) است که معلوم می مجموعه از لحاظ عملی،

ست.  سرتسی به افراد منونه و مانند آن ا ضعیت د سانی، و شامل پول، زمان، نیروی ان ، عوامل چندی در تعیین حجم یا لحاظ نظریاز امکانات 

 اطمینان. منونه نقش دارند، یکی سطح اطمینان است و دیگری فاصله یک منونه نقش دارند. دو عامل مهمی که در تعیین اندازه اندازه

ی دیگری هر منونه ایم درآوردهکوچک خود به دســـت دهیم نتایجی که از منونه، یعنی این که ما چقدر احتامل میســـطح اطمینان

شــود گفت که اعضــای جامعه هم نظرشــان مثل نظر افراد منونه اســت. هم که بگیریم صــادق باشــد؟ یا در نهایت با چه اندازه از اطمینان می

تایج را فقط باید نای هستند. یعنی نای نیستند، بلکه برآورد فاصلهها، برآورد نقطهاطمینان این است که نتایج حاصل از منونه منظور از فاصله

صله مشخص فهمید. بلکه باید توجه کرد که رقم به دست در یک رقم یا نقطه صلهمعین حرکت می آمده، در یک فا ینان اطم کند که هامن فا

 است.

 

ناپذیر و یک دســته الً اجتنابتوان یافت: یک منشــاء ذاتی و عمها، دو منشــاء میهای نادرســِت نتایج در نظرســنجیبینیبرای پیش

 های عارضی و قابل جلوگیری و اصالح.منشاء

 

 

 



	نظرسنجی چیست؟	|	4
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

  نشاء ذاتی:م 

شتباهات  شتباه مربا نیست. چیزی که با وجود این ا نظرسنجی به عنوان بخشی از فعالیت علمی، مثل هر فعالیت علمی دیگری از ا

کند اوالً در اقلیت بودن اشـــتباهات اســـت و ثانیاً در درک روشـــمند می هنوز ما را به فعالیت علمی امیدوار و به نتایج حاصـــل از آن مطمنئ

 اشتباهات است، و تالش روشمندی دیگر برای پرهیز از آن اشتباهات.

 منشاء عارضی: 

شتباه باشند، ماهیت عملیاتی شود نظرسنجی: مهمرتین عاملی که باعث میماهیت عملیاتی نظرسنجی ساً بیشرت در معرض ا ها اسا

 ت. هاسآن

: نظرســنجی، بررســی نظر مردم اســت. فرض ناگفته این اســت که یا مردم از پیش نظری دارند یا های نهادی نظرســنجیفقدان زمینه

شکل شیوهامکان  شکل گیری افکار عمومی به  ست. یعنی هم  ست. دادن به نظرها یا نظرسازی در یک جامعه فراهم ا ای دموکراتیک ممکن ا

راز گیرند. به این ترتیب بسا که از ابوقتی افکار عمومی به شکل آزادانه شکل نگیرد، مردم نیز در بیان نظرهای خود جانب احتیاط در پیش می

 زند. نظر واقعی خود بپرهی

ها نجیبینی نتایج نظرسهای دموکراتیک است که برای اطمینان از پیش: برگزاری انتخابات سامل یکی از هامن زمینهسالمت انتخابات

شد مردم نظرشان برای ر  ست. اگر قرار با سامل نبودن انتخابات به نتیجهیأ رضوری ا شد، اما  سی مشخصی با سیا شخاص یا جریان  ای دادن به ا

 دانست.هاشان را در این زمینه مقرصبینیها و پیشتوان نظرسنجیی منجر شود، منیغیرواقع

 های افراد است.ها و گرایشتر از ارزشوجهی روبنایی» نظر«کند. : نظر مردم تغییر میتغییر نظرها

به گونهتغییر روندها گاهی  که روندها را هم تغیی: تغییر نظرها، و رسعت تغییر نظرها  دهد. تغییر روند نظرها ر میای اســــت 

 کند. بینی را هم دشوارتر میوضعیت پیش

صورتی که نظرسنجیها اعالم مییک نظرسنجی یا تعدادی از نظرسنجی وقتی نتیجه: تأثیر اعالم نتایج دم ها از جانب مر شود، در 

 . ثیر بگذاردأ ها تتواند روی نظر آنشود، می(یعنی هامن صاحبان نظرها) جدی گرفته

 افتد.ها ناشی از خطاهایی فنی است که از جانب نظرسنجان اتفاق می: گاهی اشتباهات نظرسنجیتأثیر عوامل درونی/ فنی

 

 آمده.استنتاج یا هامن تعبیر و تفسیر نتایج به دست دست کم سه بخش اصلی دارند: توصیف؛ تحلیل؛ و  سنجیهای نظرگزارش

 
 تفاوت توصیف، تحلیل و تفسیر

م آمده است. این نتایج های از نتایج به دستمل توصیف سادهکنند، معموالً فقط شاهایی که موسسات معترب منترش مینظرسنجی

 آید. های نظرسنجی میاند هم به صورت توصیفی در منت گزارشها و منودارها منعکس شدهدر جدول
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راد مشخصات فردی افشود. مثال رابطه بین میآمده گزارشبین نتایج به دست هایی هم از رابطهها، تحلیلگاهی به همراه توصیف خام یافته

سن و جنس) و نظر آنان در باره شخص. گاهی نیز تحلیل (مانند  ضوع م ستنتاجیک مو  دادن بههای نادرست یا توجههایی برای جلوگیری از ا

 شود.ها ارائه میها و مشابهتتفاوت

ستنتاجاتیبا این همه در اغلب نظرسنجی ، مشاهده شدهبیرون از اعداد و ارقام یافت های معترب، خربی از تعبیر و تفسیر نتایج یا ا

ستنتاجمنی ستفاده از یافتهها کار تحلیلشود. این گونه ا سعی میگران بیرونی است که با ا صکنند با تفسیر خود یافتهها  آورند و دا درها را به 

 کنند.ها را برای عمل سیاسی یا اجتامعی یا اقتصادی و مانند آن روشنمعنی آن

 

 است؟را پرسیده» نظرها«آیا نظرسنجی مورد نظر، / نظر :اول

ست آن را ارزیابی کنیم، نظرها را نپرسیده، بلکه مثال دانش، گرایش یا اطالعات افراد را مورد پرسش قرار اگر نظرسنجی ای که قرار ا

ی به این برای رسیدگاست؟ آیا نظرسنجی مورد نظر، نظرها را به شیوه درستی پرسیدهتوانیم آن را به معنی دقیق نظرسنجی بدانیم. داده، منی

 شود:مختلف بررسی اید سه جنبهپرسش ب

 هاپرسش 

 نامهپرسش 

 پرسشگری/ مصاحبه 

 
 جمعیت یا مردم/جامعه :دوم

ای که قرار اســت آن را ارزیابی کنیم، چیســت؟ آیا این جمعیت/جامعه، کل ســاکنان یک مورد نظر در نظرســنجی جمعیت یا جامعه

شور را  شایری  -ک ستایی و ع شهری و رو شور را پوشش شود؟ آیا این جمعیت/جامعه همهشامل می -اعم از  ست؟ کدام داده مناطق یک ک ا

است هم نظر مردان یا فقط یکی از این اند؟ آیا هم نظر زنان پرسیده شدههای سنی در نظرسنجی عضو جمعیت یا جامعه محسوب شدهگروه

 اند؟دو مورد پرسش قرار گرفته

 
 منونه :سوم

های یک منونه و هایی برخوردار باشـــد. از این رو برای بررســـی ویژگیمنا و منایند جامعه باشـــد، باید از ویژگیمنونه برای این که 

 کافی اســت؟ آیا افراد منونه (تعداد افراد منونه) ها رضوری اســت: آیا اندازهشــده، این پرســشای که نظرســنجی بر مبنای آن انجامارزیابی منونه

 اند؟گیرند؟ آیا افراد منونه به صورت کامال تصادفی انتخاب شدهنظر برای بررسی را در بر می مورد جامعه منونه همه
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 تعمیم :چهارم

 مورد بررســی تعمیم داد؟ آیا در نظرســنجی مورد ارزیابی به ســطح اطمینان و فاصــله شــود نظر افراد منونه را به کل جامعهآیا می

سطح اطمینان) چقدر  - confidence levelدارد که نظر افراد منونه مشابه نظر افراد جامعه باشد؟ ( است؟ چقدر احتاملای شدهاطمینان اشاره

 باشد؟ ممکن است نظر افراد منونه با نظر کل جامعه فاصله داشته

 ریزیگزاری و برنامهسیاست

ـــت ـــیاس ـــت که بدانیم از نظر آنان چه هدفهای عمومی در هر جامعه، عموم یا هامن مردمهدف غایی س هایی اند. پس مهم اس

 هایی نامطلوب. مطلوب است و چه هدف

 
 گزاریسیاستثیرگذاری بر أ ت

ست سیا ستهای عمومی و برنامهاثر نظر مردم بر  سیا شه از آغاز اتفاق منیهای مبتنی بر آن  ساختار بوروکراتیک و ها همی افتد. 

ن کند. ایمنی ها بر مبنای نظر مردم را فراهمگذاری ســیاســتشــان همیشــه امکان پایههای امروزی و نیز کالن مقیاس بودنتکنوکراتیک جامعه

گیری مردم از سیاست خواه به های نهادی خواه به دلیل کنارهتر هم صادق است، خواه به دلیل کاستیهای دموکراتیکموضوع حتی در جامعه

شی از منابع عمومی در روال سیاست به بیرون از است. در این وضعیتهای دموکراتیک ایجاد کردهدلیل فسادی که در میان آمدن پوِل نا ها، 

ضات گاه و بیی رسمی و مستقر مینهادها شکل اعرتا صورت جنبشگاه و انتقادهای رسانهرود. گاهی در  سیاسی و اجتامعی ای، گاه به  های 

شــود در این ها هســتند. اما چگونه میها و حتی هدف گزاریها و شــیوهاین احواالت مردم خواهان تغییراتی در ســیاســت دار. در همهدامنه

 آیند.ها به حساب میتر این پرسشها ابزار مناسبی برای درک دقیقموم مردم باخرب شد؟ در این موارد نظرسنجیمواقع از خواست ع

 
 بینیپیش

ــنجی آیند. فرقی ندارد که از مردم در دهد هم به کار میمدت) رخ می کوتاه چه در آینده (معموالً آیندهبینی آنها برای پیشنظرس

ی أ سی ر رو به چه کباشند نظر خواسته بشود یا در مورد این که در انتخابات پیشموبایل مطلوبی که دوست دارند داشتهنظرشان در مورد  باره

شدن مالیات بر ثروت و دهند یا در مورد موضوعات مطرح در آن انتخابات (مثالً حذف یارانهمی ها، کاهش تنش با کشورهای دیگر، تصاعدی 

 آید. بینی آینده میاین موارد به کار پیش همهمانند آن) چه موضعی دارند. 

 
 نظرسازی

ست سیا ستریزان یا مردمی که میگزاران و برنامهفقط  سیا شکل جمعی بر  نجی سثیر بگذارند، به نظرأ ها تها و برنامهخواهند به 

قابت اقتصادی و سیاسی برنده باشند نیز منحرص خواهند در ر احتیاج ندارند. این موضوع به اهل بازاِر کاالها و خدمات مادی و سیاسی که می

ست. گروه بلکه مهم ستند که به اطالعات نظرسنجینی شکل ها احتیاج دارند. آنان نظرسازانتری ه اند. حتی در مواردی هم که افکار عمومی 
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دهند. اما نظرســـازان چه ی موجود را نشـــانتوانند خالء هامی افکار عمومی ها با وجود نیافنت اطالع زیادی در بارهنگرفته اســـت، نظرســـنجی

 افتد؟ به سه گروه عمده اشاره کنیم:شان به نظرسنجی میهایی هستند و چگونه احتیاجگروه

 هارسانه 

 سیاستمداران 

 گرانگران و ترویجبسیج 

 مثالی را مطرح کنیم: تر است یا واقعیت عینی آن موضوع؟ اجازه بدهید یک موضوع مهم آیا نظر مردم در باره

سنجیم چرا نباید به جای می» عینی«کنیم و دمای هوا را به صورت چرا هامن طور که برای سنجش رسدی و گرمی هوا از دماسنج استفاده می

 خود واقعیت برویم. پرسیدن نظر مردم یک راست به رساغ 

یک پاســخ  تر اســت یا واقعیت عینی آن موضــوع، یک موضــوع مهم شــود که آیا نظر مردم در بارهوقتی که این پرســش مطرح می

کند که توجه داشته اند؟ این پرسش وقتی اهمیت پیدا میکننده این است که هر دو. اما چرا و به چه دلیل هر دو مهممعمول و معموالً راضی

دیگری هم نظری  کنند. عدهآن واقعیات تصور می چه مردم در بارهکنند آن چه اهمیت دارد واقعیات عینی است نه آنها فکر میشیم خیلیبا

 خالف این دارند.

سانی را با علوم ت م علو  ای است که با موضوع مطالعهکند، موضوع مطالعهربی متداول، متفاوت میجچیزی که علوم اجتامعی و ان

ـــکل فردی چه در هیجت ـــان، چه در ش های درازدامنی در علوم اجتامعی بحث ت جمعی. این متایز مایهأ ربی معمول فرق دارد، یعنی خود انس

ها به کار خواهیم در این جا وارد آن مباحث بشــویم. تنها چیزی که از مجموع آن بحثکرد. منیشــود تصــوربوده اســت که پایانی برای آن منی

نظر از این که این درک با کنند نه بر مبنای واقعیت، رصفعمل می» درک از واقعیت«ها بر مبنای آید این اســـت که انســـانیپرســـش ما م

 واقعیت عینی تطابق داشته باشد یا نداشته باشد.

ر و تفســـی اگر چنین اســـت که مردم نه فقط بر حســـب واقعیات عینی، بلکه بر حســـب میزانی از اطالع از واقعیت عینی و تعبیر

کنند، پس اطالع از این که آنان چه شده است که عمل می سازند، و بر مبنای همین تصویر ساختهشخصی آن است که، تصویری از واقعیت می

 درک و برداشــتی از واقعیت دارند، هامن قدر اهمیت دارد که واقعیات عینی اهمیت دارند. تالش برای اطالع از این درک و برداشــت (یا هامن

 گیرند.ها به عهده مینظر به مفهوم آن) هامن کاری است که نظرسنجی
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