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نظرســنجی در دنیــای مــدرن بــا دو امــر ثابــت همــراه اســت: بحــث درمــورد کیفیــت 
آن هــا، از یــک طــرف، کــه نقــاط قــوت روش شــناختی و ضعــف تحقیقــات پیمایشــی 
را مدنظــر قــرار می دهــد، و بحــث درمــورد اثــرات ادعایــی آن هــا در انتخابــات و رفتــار 
رأی دهنــدگان، از ســوی دیگــر (هاردمایــر و راث، ٢٠٠١)١. بــر کســی پوشــیده نیســت 
کــه انعــکاس اخبــار نظرســنجی ها چــه تأثیــرات عمیقــی بــر افــکار عمومــی می توانــد 

داشــته باشــد، اعــم از مــردم عــادی تــا سیاســت گذاران، تصمیم ســازان و مدیــران.
روزنامه هــا و روزنامه نــگاری از بخش هــای مهــم اجتمــاع هســتند کــه نظرســنجی ها 
بــر رونــد و تأثیرگــذاری آن هــا اثــر عمیقــی گذاشــته، به طوری کــه رونــد تاریخــی 
آن هــا را تغییــر داده اســت؛ همان طــور  کــه ظهــور ستون نویســان و مفســران در تاریــخ 

ــر، ١٩۴٠).٢ ــت (ِمیِ ــرده  اس ــن ک ــگاری این چنی روزنامه ن
ــوپ٣ آغــاز دورۀ  ــگاران از محصــوالت مرکــز نظرســنجی گال اســتفادۀ روزنامه ن
جدیــدی در روابــط آن هــا و مراکــز نظرســنجی بــود. امــروزه، نظرســنجی های افــكار 
عمومــی جــزء الینفك پوشــش خبــری هســتند و از ارزش خبری باالیــی برخوردارند. 
1. Hardmeier, S., & Roth, H. (2001, September). Towards asystematicassessmentofimpactofpollsonvot-
ers: A meta analytical overview. Paper presented at the 54th annual conference of the World Association 
for Public Opinion Research, Rome.
2. Meyer, E. (1940). A newspaper publisher looks at the polls. Public Opinion Quarterly, 4, 238–240.
3. Gallup
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ــا موضوعــات  ــه به طــور  مســتقیم و لحظه به  لحظــه ب ــد ک نظرســنجی ها موضوعی ان
ــر  ــز و همــکاران، ١٩٨٠)١ و وظایــف بســیاری را ب ــاط هســتند (پلت ــری در ارتب خب
عهــده دارنــد؛ به عنــوان منابــع اطالعاتــی، به عنــوان وســیلۀ جــذب مخاطــب، و 
به عنــوان منبــع قــدرت روزنامه نــگاری بــه کار می رونــد (فرانکوویــچ، ١٩٩٨)٢. 
ــده  ــکار عمومــی به طــور فزاین ــاالی خبری شــان، نظرســنجی های اف ــل ارزش ب به دلی
ــل  ــری تبدی ــه یــک ویژگــی اســتاندارد در گزارش هــای خب طــی دهه هــای گذشــته ب
شــده اند، چنان کــه مطالعــات جهانــی حاکــی از آن اســت کــه نظرســنجی ها «عمــًال 
» در رســانه های خبــری و عمدتــا در روزنامه هــا منتشــر شــده اند. هــر روز» یــا «مرتبــاً

یکــی از دالیــل افزایــش اســتفاده از نظرســنجی ها از ســوی رســانه ها بــه تغییــر رابطۀ 
مجریــان نظرســنجی بــا روزنامه نــگاران و همچنیــن ســازمان های خبــری مربوط اســت؛ 
رابطــه ای کــه از یــک رقابــت و درگیــری آغــاز و، امــروزه، بــه یــک رابطــۀ «همزیســتی» 
تبدیــل شــده اســت. مفهــوم «روزنامه نــگاری دقیــق»٣، کــه فیلیــپ مایــر۴ در دهــۀ ١٩٧٠ 
مطــرح کــرد، نقــش مهمــی در ایــن تغییــرات داشــت. و اکنــون، رســانه های خبــری یکــی 

از مشــتریان اصلــی شــرکت های نظرســنجی هســتند (روهــم، ١٩٩٧)۵.
رأی دهنــدگان،  تصمیم گیــری  در  نظرســنجی ها  زیــاد  تأثیرگــذاری  به دلیــل 
ــی و دســت کاری  ــای گمراه کنندگ ــا ادع ــی، ب ــارزات انتخابات ــول مب به خصــوص در ط
شــدن، همــواره مــورد انتقــاد سیاســت مداران و روزنامه نــگاران مخالــف قــرار می گیرنــد 
ــم باشــد.  ــق و محک ــد دقی ــگاران از نظرســنجی ها بای ــذا نحــوۀ گزارش دهــی خبرن و ل
انتشــار یافته هــای یــک نظرســنجی غیرحرفــه ای، تفســیر بیش ازحــد یــا گمراه کننــده از 
یافته هــای نظرســنجی و مســتندات ضعیــف نظرســنجی ها ازجملــه مشــکالت هســتند.

بــه همیــن دالیــل، متــن مفیــد و مختصــر «٢٠ پرسشــی کــه یــک روزنامه نــگار 

1. Paletz, David L., Short, J. Y., Baker, H., Cookman Campbell, B., Cooper, R. J., & and Oeslander, R. M. 
(1980). Polls in the media: Content, credibility, and consequences. Public Opinion Quarterly, 44, 495–513.
2. Frankovic, K. A. (1998). Public opinion and polling. In D. Graber, D. McQuail, & P. Norris (Eds.), The 
politics of news. The news of politics (pp. 150–170). Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
3. precision journalism
4. Philip Meyer
5. Rohme, N. (1997). The freedom to publish opinion polls. Report on a worldwide study. Amsterdam, 
Chapel Hill: ESOMAR/WAPOR.(p. 5)
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بایــد دربــارۀ نتایــج نظرســنجی مطــرح کنــد»، کــه شــلدون آر. گویــزر و جــی. ایوانــز 
ویــت تهیــه کرده انــد و از ســوی شــورای ملــی نظرســنجی عمومــی (آمریــکا) منتشــر 
شــده اســت، کمکــی اســت بــه روزنامه نــگاران و خبرنــگاران جهــت شــناخت 
نظرســنجی علمــی از غیرعلمــی و یــا شــبه علمی. در ایــن متــن، نویســندگان ٢٠ 

ــد.  ــی داده ان ــم آن توضیحات ــاد و تفهی ــورد ابع ــد و درم پرســش را مطــرح کرده ان
مختــص  دقیــق  و  عالــی  بســیار  متــِن  ایــن  اســت کــه  ذکــر  شــایان  البتــه 
ــا  ــار آن ه ــنجی ها و اخب ــا نظرس ــه ب ــرای هرکــس ک ــه ب ــگاران نیســت، بلک روزنامه ن
ســروکار دارد ‑ اعــم از سیاســت مداران، سیاســت گذاران، تصمیم ســازان، مدیــران، 
اســتادان و دانش جویــان کــه مایــل هســتند یــک نظرســنجی علمــی و قابل اعتمــاد را 

ــد اســت. ــد‑ مفی از یــک نظرســنجی غیرعلمــی تشــخیص داده و اســتناد کنن
ــا  ــکا) ب مترجــْم متــن دیگــری را، کــه شــورای ملــی نظرســنجی عمومــی١ (آمری
ــاط  ــه ارتب ــود، باتوجه ب ــوان «اصــول ســطوح افشــای اطالعــات» منتشــر کــرده ب عن
ــا «٢٠ پرسشــی کــه یــک روزنامه نــگار بایــد دربــارۀ نتایــج نظرســنجی  نزدیــک آن ب

ــد»، ترجمــه کــرده و در ادامــه آورده اســت.  مطــرح کن
به منظــور ارزیابــی نتایــج نظرســنجی، خواننــده بــه اطالعــات روش شــناختی ماننــد 
جمله بنــدی پرســش، زمــان فعالیــت در میــدان، تعریف جمعیتی که برای آن نظرســنجی 
انتخــاب شــده اســت، و میزان پاســخ گویی نیــاز دارد.  این مجموعه اطالعــات به عنوان 

راهنمایــی بــرای ارزیابــی گزارش های نظرســنجی اســتفاده می شــود.
انجمــن جهانــی تحقیقــات افــکار عمومــی٢ (WAPOR)، انجمــن اروپایــی 
تحقیقــات بــازار و افــکار٣ (ESOMAR) و انجمــن آمریکایــی تحقیقــات افــکار 
ــوان  ــا عن ــدام، دســتورالعمل های مشــابهی را ب ــر ک ــز ه ــی (AAPOR)، نی عموم

ــد. ــه کرده ان ــکار»۴ تهی ــای نظرســنجی های اف «راهنم

١. شورای ملی نظرسنجی عمومی آمریکا (The National Council on Public Polls) در سال ١٩۶٩ تأسیس 
شده است. مأموریت آن تعیین باالترین استانداردهای حرفه ای برای مجریان نظرسنجی افکار عمومی؛ و پیشبرد درک 
در بین سیاست مداران، رسانه ها و عموم مردم دربارۀ نحوۀ انجام نظرسنجی ها و چگونگی تفسیر نتایج نظرسنجی است.
2. World Association for Public Opinion Research
3. European Society for Market and Opinion Research
4. Guide to Opinion Polls
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مطالعــات بی شــماری در کشــورهای مختلــف نشــان داده اســت که اکثر رســانه ها 
از ارائــۀ پارامترهــای الزم بــه خواننــدگان یــا بیننــدگان خــود بــرای ارزیابــی کیفیــت یــا 
اعتبــار نتایــج غفلــت می کننــد (دونســباخ، ٢٠٠١).١ به هرحــال، خوانــدن ایــن متــن 
نه تنهــا باعــث می شــود تمامــی افــرادی کــه به نوعــی بــا نظرســنجی ها ســروکار دارنــد 
ــودن نظرســنجی آگاه شــوند، بلکــه موجــب آشــنایی  ــان بیشــتری از علمی ب ــا اطمین ب
مؤسســات و ســازمان های نظرســنجی داخلــی بــا اســتانداردهای انتشــار نتایــج 
نظرســنجی می شــود و مراتــب افزایــش کیفیــت فعالیت هــای آن هــا را فراهــم می کنــد.  

حسین تدین 

1. Donsbach, W. (2001). Who’s afraid of election polls? Normative and empirical arguments for the 
freedom of pre-election surveys. Amsterdam, Lincoln: ESOMAR/WAPOR.(p. 19).



نظرســنجی ها١ بهترین منبع مســتقیم اطالعــات درمورد افــکار عمومــی٢ را ارائه می دهند. 
این هــا ابزارهــای ارزشــمندی بــرای روزنامه نــگاران هســتند و می تواننــد به عنــوان مبنایــی 
بــرای اخبــار دقیــق و آگاهی بخــش باشــند. بــرای روزنامه نــگاری کــه بــه مجموعــه ای از 
نظرســنجی ها توجــه می  کنــد ٢٠ پرســش از مجریــان نظرســنجی پیــش از گــزارِش هــر 
نتیجــه ای وجــود دارد. ایــن متــن به منظــور کمــک بــه روزنامه نگارانــی اســت کــه شــغِل 
آن هــا پوشــش بســیار دقیــق و حرفــه ای نظرسنجی هاســت. و بایــد توجــه داشــت کــه ایــن 

یــک راهنمــای اولیــه در نحــوۀ انجــام یــک پیمایــش در افــکار عمومــی نیســت.
ــی» اســت.  ــزارش شــود نظرســنجی های «علم ــد گ ــه بای ــا نظرســنجی ای ک تنه
ــه  ــد ک ــم بگیری ــا تصمی ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــدادی از پرســش ها در اینجــا ب تع
آیــا یــک نظرســنجی «علمــی» اســت و ارزش توجــه و گــزارش دارد، یــا اینکــه یــک 

ــده اســت. ــِی بی  فای ــش غیرعلم پیمای
آن هــا  امــا  ســرگرم کننده اند،  گاه  و  گســترده  غیرعلمــی  شبه نظرســنجی های٣ 
1. Polls
2. public opinion
3. pseudo-polls
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هرگــز گونــه ای از اطالعــات را کــه بــه یــک گــزارش جــدی تعلــق دارد ارائــه نمی دهنــد. 
به عنــوان نمونــه می شــود بــه نظرســنجی های تلفنــی بــا گرفتــن پیش شــماره های ٩٠٠ ١، 
پیمایش هــای کف خیابانــی، بســیاری از نظرســنجی های اینترنتــی، نظرســنجی در مراکــز 
خریــد، و حتــی نظرســنجی دربــارۀ تصاویــر روی دســتمال توالت کالســیک در هــر دوره٢ 

اشــاره کــرد. 
ــزات عمــده بیــن نظرســنجی های علمــی و غیر علمــی ایــن اســت  یکــی از تمای
ــد. در یــک نظرســنجی  ــرای نظرســنجی برمی گزین کــه چــه  کســی پاســخ  گویان را ب
علمــی، ایــن مجــری نظرســنجی اســت کــه افــراد موردنظــر را بــرای مصاحبــه 
ایــن  غیرعلمــی  نظرســنجی  در  درحالی کــه  می کنــد،  جســت وجو  و  شناســایی 
ــد و  ــان می کنن ــه» بی ــود را «داوطلبان ــرات خ ــوًال نظ ــه معم ــتند ک پاســخ گویان هس

ــد. ــنجی دارن ــرای نظرس ــی ب ــود انتخاب ــی خ به نوع
ــی را به منظــور  ــی موثق ــه راهنمای ــی انجام یافت ــِی به خوب ــج نظرســنجی علم نتای
درک دیدگاه هــای بســیاری افــراد، حتــی دیدگاه هــای تمــام مــردم یــک کشــور، 
عــالوه بــر دیدگاه هــای مصاحبه شــوندگان، فراهــم مــی آورد. نتایــج یــک نظرســنجی 

ــد نیســت. ــه پاســخ گویان می گوین ــز آنچ ــزی ج ــی چی غیرعلم

اصول تشخیص نظرسنجی های معتبر کدامند؟
١. چه کسی نظرسنجی را انجام داده است؟

ــا گــروه  کــدام شــرکت نظرســنجی، مرکــز تحقیقاتــی، ســتاد انتخابــات سیاســی، ی
دیگــری نظرســنجی را انجــام داده اســت؟ ایــن همیشــه اولیــن پرسشــی اســت کــه 

ــرد. ــرح ک ــوان مط می ت
اگــر نمی دانیــد چــه کســی نظرســنجی را انجــام داده اســت، نمی توانیــد پاســخ ســایر 
پرســش های ذکرشــده در اینجــا را دریافــت کنیــد. اگــر شــخصی کــه نتایــج نظرســنجی 

١. در آمریکا، وقتی می خواهند نظر افکار عمومی را درخصوص موضوعی بسنجند، از شماره های ٩٠٠ یا ٨٠٠ استفاده 
می کنند. بدین صورت که موضوع یا برنامه ای را اعالم می کنند و به مردم می گویند برای اعالم نظر با شماره های ٩٠٠ یا 

٨٠٠ تماس بگیرید. یکی از استفاده های عمدۀ  شمارۀ ٩٠٠ جهت نظرسنجی دربارۀ برنامه های تلویزیونی است. 

٢. کنایۀ تحقیرآمیز نسبت به نظرسنجی های غیرعلمی است.
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را ارائــه می دهــد نمی توانــد یــا نمی خواهــد بــه شــما بگویــد چــه کســی ایــن کار را انجــام 
داده اســت، نتایــج را نبایــد گــزارش داد، زیــرا اعتبــار آن هــا قابل بررســی نیســت.

ــی نظرســنجی را  ــر نظرســنجی اطالعــات الزم جهــت ارزیاب شــرکت های معتب
ــرای یــک شــرکت نظرســنجِی  ــار ب ــه اعتب ــد. ازآنجاک ــرار می دهن ــار شــما ق در اختی
ــه ای  ــه صــورت حرف ــنجی را ب ــد نظرس ــالش می کن ــذا ت ــم اســت ، ل ــت مه باکیفی

ــد. ــری  کن ــا حــد امــکان از خطــا جلوگی انجــام دهــد و ت
٢. چه کسی هزینۀ نظرسنجی را پرداخت کرده و چرا نظرسنجی انجام شده است؟

شــما بایــد بدانیــد چــه کســی بــرای ایــن نظرســنجی هزینــه کــرده اســت، زیــرا ایــن 
بــه شــما ‑و مخاطبانتــان ــــ می گویــد چــه کســانی فکــر می کننــد کــه ایــن مباحــث 
آن قــدر مهــم هســتند کــه حاضــر باشــند بــرای یافتــن آنچــه مــردم فکــر می کننــد پــول 
خــرج کننــد. نظرســنجی ها بــه نفــع دنیــا انجــام نمی شــود؛ آن هــا بــه یــک دلیــل انجــام 
می شــوند، یــا بــرای به دســت آوردن اطالعــات مفیــد یــا پیشــبرد یــک دلیــل خــاص.

ممکــن اســت یــک ســازمان خبــری بخواهــد داســتان خوبــی را پــرورش دهــد؛ 
ممکــن اســت یــک سیاســت مدار بخواهــد مجــدداً انتخــاب شــود؛ ممکــن اســت 
یــک شــرکت یــا بنــگاه تجــاری تــالش کنــد فــروش کاالی جدیــد خــود را بــه زور القــا 
کنــد؛ یــا ممکــن اســت یــک گــروه دارای عالیــق خــاص١ در تــالش باشــد تــا اثبــات 
ــل  ــا، دالی ــۀ این ه ــت. هم ــور اس ــای کل کش ــا دیدگاه ه ــای آن ه ــه دیدگاه ه ــد ک کن

مشــروعی بــرای انجــام نظرســنجی هســتند.
مســئلۀ مهــم بــرای شــما به عنــوان یــک روزنامه نــگار ایــن اســت کــه آیــا انگیــزۀ 
ــج  ــورد صحــت نتای ــان شــک و تردیدهــای جــدی ای را درم انجــام نظرســنجی چن

ــه اطــالع عمــوم رســانده٢ شــود. ــد یافته هــا ب ــد کــه نبای ایجــاد می کن
ــرای  ــب ب ــک کارزار سیاســی اغل ــرای ی ــده ب ــنجی های خصوصــی انجام ش نظرس
انتشــار نامناســب اســت. ایــن نظرســنجی ها فقــط برای کمــک به کاندیــدای برنــده انجام 
می شــود و هیچ دلیل دیگری ندارد. نظرســنجی ممکن اســت، در راســتای تاکتیک های 

1. special-interest group
2. publicize
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کارزار انتخاباتــی، پرســش های بســیار شــیب دار١ و یــا یــک روش نمونه گیــری عجیــب 
داشــته باشــد. یــک کمپیــن ممکــن اســت در حــال آزمایــش شــعارهای جدیــد، بیانیــۀ 
جدیــد درمــورد مســئلۀ اصلــی یــا حملــۀ جدیــد بــه حریــف باشــد. امــا ازآنجاکــه ممکــن 
اســت هــدف نظرســنجی انجام شــده توســط نامــزد سرراســت و خوانشــی بی طرفانــه از 

احساســات عمومــی نباشــد، لــذا نتایــج بایــد بــا احتیــاط زیــاد گــزارش شــود.
از ایــن رو، گــزارش درمــورد نظرســنجی ای کــه یــک گــروه دارای عالقــۀ خــاص 
ــال، یــک گــروه طــرف دارِ  ــوان مث ــج اســت. به عن انجــام داده اســت، دشــوار و بغرن
محیط زیســت نظرســنجی ای را در بــوق و کرنــا می کنــد و می گویــد مــردم آمریــکا از 
اقدامــات جــدی بــرای محافظــت از محیط زیســت حمایــت می کننــد؛ ممکــن اســت 
ایــن درســت باشــد ، امــا نظرســنجی از گروهــی بــا دیدگاه هــای مشــخص انجــام شــده 
اســت. ایــن ممکــن اســت باعــث تغییــر و نوســان متــن پرســش ، زمــان نظرســنجی ، 
گــروه مــورد مصاحبــه قرارگرفتــه و ترتیــب پرســش ها شــود. شــما بایــد نظرســنجی را 
به دقــت بررســی کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه افــکار عمومــی را به درســتی منعکــس 

می کنــد و درحقیقــت یــک دیــدگاه واحــد را بــا فشــار بــه جلــو نمی بــرد.
٣. چند نفر برای نظرسنجی مصاحبه شدند؟

ازآنجاکــه نظرســنجی ها جــواب تقریبــی می دهنــد ، هرچــه تعــداد بیشــتری از افــراد 
در یــک نظرســنجی علمــی مصاحبــه شــوند، خطــا به دلیــل انــدازۀ نمونــه کوچک تــر 
ــرای  ــی ب ــۀ عموم ــک تل ــتند. ی ــر هس ــرایط براب ــۀ ش ــر بقی ــه از نظ اســت، درحالی ک
ــًال  ــد کام ــر» اســت. هرچن ــر، بهت ــن مســئله شــعار «هرچــه خودکارت ــاب از ای اجتن
صحیــح اســت کــه هرچــه افــراد بیشــتری در یــک پیمایــش مصاحبــه شــوند خطــای 
ــارۀ  ــا امــکان دارد ســایر عوامــل در قضــاوت درب ــر اســت، ام ــری کوچک ت نمونه گی

کیفیــت یــک پیمایــش از اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــند.
۴. پاسخ گویان چگونه انتخاب شده اند؟

دلیــل اصلــی اینکــه برخــی نظرســنجی ها به طــور دقیــق افــکار عمومــی را منعکــس 
می کننــد و تعــداد دیگــری از  نظرســنجی ها ناخواســته غیرعلمــی و نامطلــوب 

1. slanted
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هســتند در چگونگــی انتخــاب پاســخ گویان بــرای مصاحبــه نهفتــه اســت. در 
نظرســنجی های علمــی، مجریــان نظرســنجی از روش آمــاری خاصــی بــرای انتخــاب 
پاســخ گویان اســتفاده می کننــد، درحالی کــه در نظرســنجی های غیرعلمــی ایــن 

ــد. ــرای مشــارکت انتخــاب می کن ــه خــود را ب شــخص اســت ک
روشــی کــه مجریــان نظرســنجی بــرای انتخــاب مصاحبه شــوندگان مــورد اســتفاده 
قــرار می دهنــد بــه بســتر واقعیــت ریاضــی تكیــه می كنــد: هنگامــی کــه شــانِس انتخــابِ 
هــر فــرد در جمعیــت موردنظــر مشــخص باشــد، نتایــج حاصــل از نمونه گیــریِ 
ــۀ  ــا نمون ــۀ تصادفــی١ ی ــه آن نمون ــود کــه ب ــدۀ جامعــه خواهــد ب پیمایــش منعکس کنن
احتمالــی٢ گفتــه می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مصاحبه بــا ١٠٠٠ فــرد آمریکایی 

می توانــد به طــور دقیــق افــکار  بیــش از ٢١٠ میلیــون آمریکایــی را منعکــس کنــد.
می کننــد  اســتفاده  ویــژه ای  تکنیک هــای  از  علمــی  نمونه گیری هــای  اکثــر 
ــای  ــی از روش ه ــال، برخ ــوان مث ــد؛ به عن ــر باش ــاظ اقتصــادی امکان پذی ــه به لح ک
ــده  ــی تولیدش ــماره تلفن های تصادف ــاً ش ــی صرف ــۀ تلفن ــرای مصاحب ــری ب نمونه گی
را برنمی گزینــد، بلکــه فقــط شــماره تلفن های مســکونی ای کــه قطعــاً فعــال و مــورد 
ــش  ــوده را کاه ــاس بیه ــداد تم ــر تع ــن ام ــوند و ای ــاب می ش ــت انتخ ــتفاده اس اس
می دهــد. ایــن امــر یــک نمونــۀ تصادفــی تولیــد می کنــد. امــا نمونه هایــی کــه صرفــاً 
شــماره تلفن های لیست شــده اســت نمونــه ای تصادفــی از همــۀ شــماره تلفن های 

ــد. ــد نمی کن ــال کار را تولی در ح
حتــی یــک نمونــۀ تصادفــی نیــز نمی توانــد درعمــل کامــًال تصادفــی باشــد، زیــرا 
برخــی از افــراد تلفــن ندارنــد، یــا از جــواب دادن امتنــاع می ورزنــد و یــا در خانه نیســتند.

ــاالت متحــده  ــر از ای ــال، پیمایش هــای انجام شــده در کشــورهایی غی ــرای مث ب
ممکــن اســت از تکنیک هــای نمونه گیــری علمــی متفــاوت، امــا هنــوز هــم معتبــر، 
ــه ایــن علــت کــه تعــداد کمــی از ســاکنان آن هــا تلفــن دارنــد. در  ــد، ب اســتفاده کنن
پیمایش هــای ســایر کشــورها، قبــل از گــزارش کــردن پیمایــش، بایــد همــان 

1. random sample
2. probability sample
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پرســش های پیش گفته شــده دربــارۀ نمونه گیــری و نحــوۀ آن پرســیده شــود.
ــان،  ــروه (معلم ــدام گ ــا ک ــه) ی ــا منطق ــت ی ــت، ایال ــه (مل ــدام منطق ــخ گویان از ک ۵. پاس

شــده اند؟ انتخــاب  غیــره)  و  دموکــرات  رأی دهنــدگان  حقوق دانــان، 

ایــن بســیار قابل تأمــل اســت کــه بدانیــم مصاحبه شــوندگان از کدام گــروه انتخاب شــده اند. 
بایــد بدانیــد کــه آیــا نمونــه از میــان همــۀ افــراد در ایاالت متحــده، یا اینکه فقــط از یک 
ایالــت یــا از یــک شــهر یــا از یــک گــروه مشــخصی انتخــاب شــده اند. به عنــوان مثــال، 
ــازرگان را منعکــس  ــراد ب ــکار اف ــد اف ــازرگان می توان ــراد ب ــورد اف یــک پیمایــش درم
کنــد، نــه همــۀ افــراد را. فقــط درصورتي كــه مصاحبه شــوندگان از ميــان مــردم آمريــکا 

انتخــاب شــوند، نظرســنجي مي توانــد افــکار همــۀ افــراد آمريکايــي را منعكــس کنــد.
درمــورد نمونه هــای تلفنــی، نمونــه نماینــدۀ آن جمعیتی اســت کــه در خانوارهایی 
ــا  ــی ب ــای تلفن ــداف، خانواره ــتر اه ــرای بیش ــد. ب ــی می کنن ــد زندگ ــن دارن ــه تلف ک
ــه  ــبیه ب ــزی ش ــر شــما می خواســتید چی ــا اگ ــد. ام ــی شــباهت دارن ــت عموم جمعی
بی خانمــان بــودن را گــزارش کنیــد، نمونه گیــری تلفنــی مناســب نمی بــود. اســتفادۀ 
ــی  ــن در برخ ــا تلف ــوان تنه ــژه به عن ــراه، به وی ــای هم ــترده از تلفن ه ــزون گس روزاف
از خانوارهــا، ممکــن اســت در آینــده بــر توانایــی نظرســنجی تلفنــی بــرای منعکــس 
ــه یــاد داشــته باشــید  ــر بگــذارد. ب کــردن دقیــق نظــرات یــک جمعیــت خــاص تأثی
اســتفاده از یــک روش نمونه گیــری علمــی بــه معنــای ایــن نیســت کــه بــا جمعیــت 
صحیــح و درســتی مصاحبــه شــده اســت. نظرســنجی های سیاســی به طــور ویــژه بــه 

ایــن مســئله حســاس هســتند.
در نظرســنجی های پیش آغازیــن١ و پیش انتخاباتــی، افــرادی کــه به عنــوان مبنایــی 
بــرای نتایــج نظرســنجی انتخــاب می شــوند بســیار مهــم هســتند. مثــًال نظرســنجی 
ــه کــه فقــط ٢۵ درصــد از رأی دهنــدگان  از همــۀ افــراد حاضــر در یــک رقابــت اولی
ثبت نام شــده٢ در آن شــرکت می کننــد، درواقــع، مطلــوب نیســت. بنابرایــن بــه دنبــال 

1. Preinitiative 

ثبت نام  رأی دادن  در  شرکت  برای  است که  شامل کسانی   (registered voters) ثبت نام شده  رأی دهندگان   .٢
کرده اند. طبق قوانین آمریکا، شرط شرکت در رأی گیری صرفاً سن قانونی نیست، بلکه به غیر از آن، اگر فردی قصد 

دارد رأی دهد باید قبل از رأی دادن ثبت نام کند و شماره سریال دریافت نماید.
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ــل»،  ــدگان محتم ــده، «رأی دهن ــدگان ثبت نام ش ــر رأی دهن ــی ب ــنجی های مبتن نظرس
رأی اولی هــا١، و مــواردی از ایــن دســت باشــید. ایــن تمایزهــا مهــم هســتند و بایــد 
در داســتان گنجانــده شــوند، زیــرا یکــی از دشــوارترین چالش هــای نظرســنجی ســعی 

در به دســت دادن تصویــر کســانی اســت کــه واقعــاً تصمیــم بــه رأی دادن دارنــد. 
ســهولت انجــام پیمایش هــا در ایــاالت متحــده قابــل کپی بــرداری در دیگــر نقــاط 
ــۀ  جهــان نیســت. امــکان دارد در بعضــی از کشــورها انجــام پیمایش هــا از یــک نمون
تصادفــی در سراســر آن کشــور ممکــن یــا عملــی نباشــد. پیمایش هــای مبتنی بــر گروهی 
کوچک تــر از کل جمعیــت ‑ ماننــد چنــد شــهر بزرگ تــر‑ اگــر به طــور صحیــح 
گــزارش شــوند، هنــوز هــم می تواننــد قابل اعتماد باشــند، البتــه امــکان دارد فقــط در حدِ 
انعــکاس دیــدگاه در شــهرهای بــزرگ و نــه کل کشــور تنهــا دادۀ قابل دســترس باشــند.

۶. آیا نتایج براساس پاسخ های کلیۀ افراد مصاحبه شده است؟

ــزارش  ــنجی  گ ــک نظرس ــج ی ــۀ نادرســت نتای ــرای ارائ ــا ب ــاده ترین راه ه ــی از س یک
پاســِخ تنهــا یــک زیرگــروه اســت. به عنــوان مثــال، معمــوًال بیــن عقایــد دموکرات هــا 
ــاوت  ــی تف ــارزات انتخاب ــه مب ــوط ب ــورد موضوعــات مرب ــان درم و جمهوری خواه
اساســی وجــود دارد، تنهــا گــزارش کــردن افــکار دموکرات هــا در یــک نظرســنجی، 
کــه ادعــا می شــود نظرســنجی از همــۀ مــردم اســت، بــه میــزان قابل توجهــی نتایــج را 

نادرســت نشــان خواهــد داد.
نتایــج نظرســنجی مبتنــی بــر افــکار دموکرات ها باید به همین ترتیب شناســایی شــود 

و بایــد تنهــا به عنــوان نماینــده و منعکس کننــدۀ افــکار حزب دموکــرات گزارش شــود.
البتــه گــزارش کــردن درمــورد فقــط یــک زیرگــروه می توانــد دقیقــاً مســیر درســتی 
ــه  ــانی اســت ک ــکار کس ــن  اف ــه٢، ای ــت اولی ــک رقاب ــورد ی باشــد. در نظرســنجی درم
می تواننــد در دورۀ اولیــه رأی بدهنــد، نــه کســانی کــه نمی تواننــد در آن رقابــت رأی دهنــد. 
نظرســنجی های اولیــه فقــط بایــد رأی دهنــدگان واجــد شــرایط اولیــه را شــامل شــود.

1. previous primary voters
2. primary contest
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٧. چه کسی باید مصاحبه می شد و نشد؟ یا آیا نرخ پاسخ اهمیت دارد؟

هیــچ پیمایشــی هرگــز همــۀ کســانی را کــه بایــد مصاحبــه شــوند دربرنمی گیــرد. شــما 
بایــد بدانیــد کــه بــرای بــه حداقــل رســاندن عدم پاســخ گویی چــه اقداماتــی انجــام 
شــده اســت؛ مثــًال مقــدار تــالش بــرای رســیدن بــه مخاطــب مناســب چنــد روز بــه 

طــول انجامیــده اســت.
دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا افــرادی کــه بایــد مصاحبه می شــدند، نشــدند. 
پاســخ گویان ممکــن اســت از مصاحبــه خــودداری کننــد؛ یــا اگــر مصاحبه شــونده در 
خانــه نبــوده باشــد، ممکــن اســت مصاحبــه انجــام نشــده باشــد؛ یــا ممکــن اســت 

مشــکل زبــان یــا مشــکل شــنوایی پیــش آمــده باشــد.
در ســال های اخیــر، درصــد افــرادی کــه بــه نظرســنجی ها پاســخ می دهنــد 
کاهــش یافتــه اســت و درصــد کســانی کــه از مشــارکت خــودداری می کننــد افزایــش 
یافتــه اســت. برخــی از ایــن مــوارد به دلیــل افزایــش بازاریابــی تلفنــی١ و بخشــی نیــز 
ــکان غربالگــری  ــوط اســت کــه ام ــاوری دیگــر مرب ــه نمایشــگر شــماره تلفن٢ و فن ب
تماس هــای دریافتــی را فراهــم مــی آورد. هرچنــد ایــن موضوعــی اســت کــه باعــث 
ایجــاد نگرانــی در مجریــان نظرســنجی  می شــود، ولــی تاکنــون مطالعــۀ دقیــق 
ــر  ــده ای در صحــت اکث ــر عم ــرخ پاســخ تأثی ــن کاهــش ن ــه ای ــان داده اســت ک نش

ــته اســت. ــی نداش ــنجی های عموم نظرس
در صــورت امــکان ، شــما بایــد میــزان پاســخ گویی کلــی را از مجریان نظرســنجی 
ــد اســتانداردهای انجمــن  ــای شناخته شــده ای، مانن ــد و براســاس مبن به دســت آوری
ــک  ــه ی ــود. البت ــبه ش ــا٣، محاس ــا آمریکایی ه ــط ب ــی مرتب ــکار عموم ــات اف تحقیق
ــده می شــود  ــاً به دلیــل یــک مبحــث آمــاری کــه نــرخ پاســخ۴ خوان نظرســنجی صرف

بهتــر از یــک نظرســنجی دیگــر نیســت.

1. telemarketing
2. Caller ID
3. the American Association for Public Opinion Research
4. response rate
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٨. نظرسنجی چه زمانی انجام شده  است؟

رویدادها تأثیر چشــمگیری در نتایج نظرســنجی دارند. تفســیر شــما از نظرســنجی به 
زمــان برگــزاری آن در نســبت بــا وقایــع کلیــدی بســتگی دارد. حتــی می تــوان ازطریــق 
ــدا کــرد. رئیس جمهــور ممکــن  ــه تازه تریــن نتایــج نظرســنجی دســت پی حــوادث ب
اســت ســخنرانی تکان دهنــده ای بــرای ملــت داشــته باشــد؛ تصاویــر سوءاســتفاده از 
زندانیــان توســط ارتــش ممکــن اســت پخــش شــده باشــد؛ ممکــن اســت بــازار ســهام 
ســقوط کــرده؛ یــا یــک نفتکــش ممکــن اســت غــرق شــده باشــد و میلیون هــا گالــن 

نفــت خــام را در ســواحل زیبــا ریختــه باشــد.
امــکان دارد نتایــج نظرســنجی بعــد از چنــد هفتــه یــا چنــد مــاه از حادثــه کامــًال 
معتبــر باشــد، امــا از طرفــی حــوادث ممکــن اســت هرگونــه ارتبــاط خبــری قابل توجــه 

بــا افــکار عمومــی فعلــی را مخــدوش کــرده باشــد.
٩. مصاحبه ها چگونه انجام شده است؟

چهــار امــکان اصلــی وجــود دارد: حضــوری، تلفنی، آنالین یا پســتی. بیشــتر پیمایش ها 
ــدگان از یــک مــکان  ــا تماس هایــی کــه مصاحبه کنن ازطریــق تلفــن انجــام می شــود ، ب
اصلــی برقــرار می کننــد. بااین حــال، برخــی از پیمایش هــا بــا ارســال مصاحبه کننــده بــه 

منــازل افــراد بــرای انجــام مصاحبه هــا انجــام می شــوند.
نظرســنجی های  در  می شــود.  انجــام  پســتی  ازطریــق  نظرســنجی ها  برخــی 
علمــی، مجــریِ نظرســنجی مــردم را بــه دریافــت پرســش نامۀ پســتی ســوق می دهــد. 

پاســخ گو پرســش نامه را پــر می کنــد و آن را برمی گردانــد.
پیمایش هــای پســتی می تواننــد منبع بســیار خوبــی از اطالعات باشــند، اما هفته ها 
طــول می کشــد تــا یــک پیمایــش پســتی انجــام شــود؛ به عبارتــی، نتایــج نمی تواننــد بــه 
انــدازۀ زمــان الزم بــرای یــک پیمایــش تلفنــی به موقــع باشــند و پیمایش هــای پســتی 
ــرار  ــرخ پاســخ بســیار کــم، ق ــژه ن ــا، به وی ــر خطاه ــواع دیگ ــد در معــرض ان می توانن
گیرنــد. در بســیاری از پیمایش هــای پســتی ، تعــداد بیشــتری از مــردم از مشــارکت در 

ایــن زمینــه محــروم می ماننــد. ایــن امــر نتایــج را قابــل تشــکیک می کنــد.
پیمایش هــای انجام شــده در مراکــز خریــد، فروشــگاه ها یــا پیــاده رو ممکــن 
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ــار  ــا انتش ــد، ام ــته باش ــود داش ــی خ ــان مال ــرای حامی ــود را ب ــای خ اســت کاربرده
نتایــج در رســانه ها شــامل آن هــا نیســت. ایــن رویکردهــا ممکــن اســت داســتان های 
جالب توجــه انســانی داشــته باشــد، امــا هرگــز نبایــد بــا آن هــا چنــان برخــورد کــرد کــه 

گویــی نماینــدۀ افــکار عمومــی هســتند.
پیشــرفت های فنــاوری رایانــه امــکان توســعۀ سیســتم های مصاحبــۀ رایانــه ای را 
فراهــم کــرده اســت کــه بــا اســتفاده از تمــاس تلفنــی  صــورت می گیرند ، پرســش های 
ضبط شــده را بــرای یــک مخاطــب روشــن می کننــد و ســپس، بــا فشــردن شــماره ها 
بــر روی صفحه کلیــد تلفــن توســط پاســخ گو، پاســخ های داده شــدۀ شــخص ضبــط 
می  شــود. این گونــه پیمایش هــا ممکــن اســت در برابــر مشــکالت قابل توجهــی 
ازجملــه انتخــاب کنترل نشــدۀ پاســخ دهندگان در خانوارهــا، توانایــی فرزنــدان 

خردســال بــرای تکمیــل پیمایــش، و میــزان کــِم نــرِخ پاســخ آســیب پذیرتر باشــند.
چنیــن مشــکالتی بایــد اســتفاده از هرگونــه پیمایــش را رد کنــد، مگــر اینکــه 
روزنامه نــگار بدانــد کــه آن پیمایــش انتخــاب صحیح پاســخ گو، قابلیــت تصدیق پذیری 

ــزان پاســخ معقــول٢ را دارد. غربالگــری ســن١، و می
١٠. نظرسنجی در اینترنت یا شبکۀ جهانی وب چیست؟

رشــد انفجــاری اینترنــت و شــبکۀ جهانــی وب٣ بــه رشــد یکســان انفجــاری در انــواع 
نظرســنجی ها و پیمایش هــای آنالیــن منجــر شــده اســت.

ــد  ــن می توان ــش آنالی ــوند، پیمای ــیم ش ــی درســت ترس ــه روش ــا ب ــر نمونه ه اگ
علمــی باشــد. برخــی از پیمایش هــای آنالیــن بــا نمونــۀ علمــِی تصادفــِی ملــی شــروع 
می شــوند و شــرکت کنندگان را بــه خدمــت می گیرنــد، درحالی کــه برخــی دیگــر 
فقــط از هــر کســی کــه داوطلــب اســت مصاحبــه می گیرنــد. قبــل از اســتفاده، 

ــا دقــت ارزیابــی شــود. پیمایــش آنالیــن بایــد ب
روش هــای مختلفــی بــرای نمونه گیــری افــکار افــرادی کــه دسترســی آنالیــن دارنــد 
ــال  ــن ِاعم ــه صــورت آنالی ــوز ب ــرداری هن ــی نمونه ب ــد مبنای طراحــی شــده اســت. قواع

1. age screening
2. reasonable response rates
3. World Wide Web
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می شــود: مجریــان نظرســنجی بایــد افــرادی را کــه خواســته شــده اســت بــه شــکل تصادفی 
در نظرســنجی مشــارکت کننــد انتخــاب نماینــد. در مــواردی کــه جمعیــت هدف تقریبــاً به 
اینترنــت دسترســی داشــته باشــند یــا جایــی کــه مجریــان نظرســنجی به دقــت از میــان کل 
جمعیــت نمونه گیــری کرده باشــند نظرســنجی های آنالیــن اولویــت گــزارش دادن را دارند.
بااین حــال، حتــی یــک پیمایــش، اگــر از تمــام کســانی کــه بــه اینترنــت دسترســی 
دارنــد نمونه بــرداری کــرده باشــد، شــامل نظرســنجی از همــۀ آمریکایی هــا نمی شــود، 

زیــرا تقریبــاً از هــر ســه آمریکایــی یــک نفــر بــه اینترنــت دسترســی نــدارد.
امــا به طــور ســاده، بســیاری از نظرســنجی های اینترنتــی تغییــرات امــروزی در 
شبه نظرســنجی هایی اســت کــه ســال ها وجــود داشــته اند. به هرحــال، خــواه نتایــج ایــن 
تــالش یــک پیمایــش وب کلیک محــور١، نظرســنجی با شــماره گیری٢، یــا یک پیمایش 
ازطریــق پســت الکترونیکــی٣ باشــد، بایــد نادیــده گرفته شــود و گــزارش نشــود. همۀ این 
شبه نظرســنجی ها بــه همیــن مشــکل دچارنــد: پاســخ گویان حــق خودانتخابــی دارنــد. 
ایــن افــراد هســتند کــه خــود را بــرای شــرکت در نظرســنجی انتخــاب می کننــد، هیــچ 
مجــری نظرســنجی ای وجــود نــدارد کــه پاســخ گویان را بــرای مصاحبــه انتخــاب کنــد.

بــه یــاد داشــته باشــید هــدف از نظرســنجی ترســیم نتیجه گیری هــا درمــورد 
جمعیــت۴ اســت، نــه درمــورد نمونــه۵. در ایــن شبه نظرســنجی ها راهــی بــرای 
ــک  ــج ی ــن نتای ــابه بی ــه تش ــدارد. هرگون ــر وجــود ن ــروه بزرگ ت ــه گ ــج ب ــم نتای تعمی

شبه نظرســنجی و یــک پیمایــش علمــی کامــًال تصادفــی اســت. 
ــام کاندیــدای موردنظــر شــما در «اتاقــک  ــه ن ــا کلیــک بــر روی دکمــه ای کــه ب ب
رأی»۶ در یــک وب ســایت قــرار دارد ممکــن اســت شــماره های کاندیــدای شــما در 
ــد.  ــن افزایــش یاب ــه صــورت آنالی ــت نزدیــک ریاســت جمهوری ب نظرســنجی رقاب
ــرای انتخــاب پاســخ گویان، محــدود  ــر چنیــن کارهایــی، هیــچ تالشــی ب ــرای اکث ب

1. click-on Web survey
2. dial-in poll
3. mail-in survey
4. population
5. sample
6. voting booth
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کــردن کاربــران از رأی دادن چندین بــاره و یــا امــکان دسترســی افــرادی کــه ممکــن 
ــرد. ــد  صــورت نمی گی ــد نکنن ــادی از وب ســایت بازدی اســت به طــور ع

ــروز  ــدل١ پی ــد در آمریکــن آی ــری درمــورد اینکــه چــه کســی بای ــرای تصمیم گی ب
نظرســنجی های  اســت،   ٢MTV هفتگــی ویدئــوی  موزیــک،  یــا کــدام  شــود 
شــماره گیری یــا کلیک محــور ممکــن اســت خــوب باشــد. نظــرات بیان شــده 
ممکــن اســت واقعــی باشــند، امــا درمجمــوع تعــدادی فقــط بــرای ســرگرمی هســتند. 
ــه اســت،  ــا چــه کســی تمــاس گرفت ــاً ب به هیچ وجــه نمی تــوان گفــت چــه کســی واقع

ــه اســت. ــار تمــاس گرفت ــد ب ــا هــر فــرد چن چندســاله اســت ی
هرگــز فریــب تعــداد پاســخ ها را نخوریــد. در بعضــی مــوارد، هــزاران بــار هــزاران نفــر 
تمــاس می گیرنــد. حتــی اگــر ۵٠٠,٠٠٠ تمــاس ردیــف شــده باشــد، هیچ کــس آگاهــی 
واقعــی از نتایــج بــه  دســت نمــی آورد. اگــر تعــدادِ زیــاد شــما را تحــت تأثیر قــرار می دهــد، به  
خاطر داشــته باشــید که نمونۀ غیرعلمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفریِ «لیترری دیجســت»٣ 
گفــت: «النــدون۴ در انتخابــات ریاســت جمهوری ١٩٣۶ روزولــت۵ را شکســت خواهــد 

داد».
نظرســنجی های ایمیلــی به همــراه کوپــن۶ بــه همــان بــدیِ مــوارد قبــل اســت. در 
ایــن حالــت، مجلــه یــا روزنامــه یــک کوپــن را بــا ایمیــل، کــه بایــد بــا جــوابِ پرســش ها 
بازگــردد، ارســال می کنــد. بــاز هــم، هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه بدانیــم چــه کســی 

پاســخ داده اســت و هــر شــخص چنــد بــار بــه پرســش ها پاســخ داده اســت. 

١. امریکن آیدل (American Idol) برنامه ای تلویزیونی محصول شبکۀ تلویزیونی فاکس آمریکا و به تهیه کنندگی 
و  شد  آغاز  موسیقی  جدید  ستارۀ  جست وجوی  به منظور   ٢٠٠٢ ژوئن  یازده  در  برنامه  این  است.  فولر  سایمون 
تاکنون به عنوان یکی از برنامه های پرمخاطب ادامه دارد. و برپایۀ رتبه بندی «نیلسن»، از سال ٢٠٠٢ تاکنون، یکی از 
محبوب ترین برنامه ها در تاریخ تلویزیون آمریکا محسوب می شود. هدف این برنامه کشف بهترین خواننده در این 

کشور برپایۀ رأی بینندگان است. برندگان این برنامه را مردم ازطریق تلفن، اینترنت و پیام کوتاه انتخاب می کنند.

٢. یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا
3. Literary Digest
4. Landon
5. Roosevelt

۶. منظور از نظرسنجی های ایمیلی به همراه کوپن (Mail-in coupon polls) همان رسید همراه با پرسش نامه 
است که پاسخ گو باید هنگام تحویل پرسش نامۀ تکمیل شده به مجری نظرسنجی تحویل دهد.
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یکــی دیگــر از تغییــرات در شبه نظرســنجی از تــالش برای افزایش ســرمایه ناشــی 
می شــود. یــک ســازمان نامــه ای را به همــراه یــک  فــرم پیمایــش متصــل بــه لیســتی 
طوالنــی از افــراد ارســال می کنــد و، ضمــن پرســش از افکار، از پاســخ گو درخواســت 
می  نمایــد کــه بــرای حمایــت از ســازمان پــول ارســال کنــد و یــا هزینه هــای تســطیح 
ــن  ــج چنی ــری می شــوند و نتای ــاً بارگی ــد. پرســش ها غالب پیمایــش را پرداخــت نمای

تالشــی همیشــه فاقــد  معناســت.
 ایــن تکنیــک را ســازمان های مختلفــی از احــزاب سیاســی و گروه هــای ذی نفــع 
ــوط  ــد. پــس اگــر نظرســنجی مرب ــه کار می برن ــه ب ــرای ســازمان های خیری خــاص ب
بــه بخشــی از صنــدوق جمــع آوری بودجــه اســت، آن را در ســطل زبالــه قــرار دهیــد.

١١. منظور از خطای نمونه گیری برای نتایج نظرسنجی چیست؟

مصاحبــه بــا یــک نمونــۀ علمــی ١٠٠٠ نفــری می توانــد به طــور دقیــق نظــرات تقریبــاً 
٢١٠ میلیــون نفــر را منعکــس کنــد. ایــن بــدان معناســت کــه اگــر مصاحبه هایــی بــا 
تمــام ٢١٠ میلیــون نفــر انجــام می شــد ‑ در صــورتِ امــکان چنیــن امری‑نتایجــی 
تقریبــاً مشــابه نتایــِج پیمایــِش مبتنــی بــر ١٠٠٠ مصاحبــه، کــه به خوبــی انجــام شــده 

اســت، ارائــه مــی داد.
چــه اتفاقــی می افتــد کــه نظرســنجی دیگــری کــه از ١٠٠٠ نفــر به دقــت انجــام شــده 
اســت نتایجــی کمــی متفــاوت بــا نتایــِج پیمایــِش اول را بــه دســت مــی آورد؟ درحالی که 
هیــچ یــک از نظرســنجی ها «اشــتباه» نیســت. ایــن دامنــه از نتایِج احتمالی خطای ناشــی 

از نمونه گیــری نامیــده می شــود کــه اغلــب بــه آن حاشــیۀ خطــا١ نیــز می گوینــد.
ایــن یــک «خطــا» بــه معنــای اشــتباه نیســت، بلکــه ایــن یک ســنجش از محــدودۀ 

ممکــن تقریبــی در نتایــج اســت، زیــرا از یــک نمونه  اســتفاده شــده اســت.
مجریــان نظرســنجی میــزان اطمینــان از نتایــج مبتنی شــده بــر یک نمونــه را تحت 
ــه، در صــورت  ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای ــان می کنن ــان»٢ بی ــوان «ســطح اطمین عن
تــالش بــرای مصاحبــه بــا کل جامعــۀ هــدف، نمونــۀ مــا احتمــاًال در بســیاری از همان 

1. margin of error
2. confidence level
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نقــاط نتایــج جامعــۀ هــدف قــرار می گیــرد. به طــور معمــول، بیشــتر نظرســنجی هایی 
کــه بــا اســتفاده از ســطح اطمینــان ٩۵ درصــد انجــام  شــده اند گــزارش می شــوند.

بنابرایــن، به عنــوان مثــال، «حاشــیۀ خطــای ٣ درصــد١» در یــک نظرســنجی 
ملــی بدیــن معناســت کــه اگــر تــالش شــود مصاحبــه بــا همــۀ افــراد ملــت بــا همــان 
ــود،  ــام ش ــر انج ــنجی های دیگ ــا نظرس ــان ب ــان روش و هم زم ــه هم پرســش ها و ب
ــا منهــای ٣ درصــد از نتایــج شــمارش کامــل ٩۵  پاســخ های نظرســنجی بعــالوه ی

درصــد در همــان زمــان خواهــد بــود.
ایــن مســئله بــه ایــن موضــوع نمی پــردازد کــه آیــا مــردم با پیمایــش همــکاری می کنند، 
یــا به فــرض پرســش ها درک شــده اند، یــا آیــا مــورد روش شــناختی دیگــری وجــود داشــت. 
خطــای نمونه بــرداری تنهــا بخشــی از خطــای بالقــوه در یــک پیمایش اســت که به واســطۀ 
اســتفاده از یــک نمونــه، به جــای مصاحبــه بــا کل جمعیــت، مرســوم شــده اســت. خطــای 
نمونه گیــری چیــزی بــه مــا درمــورد رد کردن هــا یــا کســانی نمی گویــد کــه به طــور مــداوم 
جهــت مصاحبــه در دســترس نیســتند؛ همچنیــن چیــزی درمــورد تأثیــرات سوءاســتفاده 
ــه وضعیــت  ــده می توانــد ب ــا ســوگیرانه٢ کــه یــک مصاحبه کنن ــارت خــاص ی از یــک عب

مصاحبــه تزریــق کنــد نمی گویــد و فقــط بــرای پیمایش هــای علمــی بــه کار مــی رود.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه حاشــیۀ خطــای نمونه بــرداری بــرای هرگونــه از 
ــرای هــر یــک  ــا منفــی ب ــت ی ــل ٣ درصــد مثب ــج اعمــال می شــود ‑ کــه حداق نتای
از مثال هاســت. بنابرایــن، در یــک ســؤال نظرســنجی کــه منطبــق بــا دو نامــزد 
ریاســت جمهوری اســت هــر دو ارقــام در معــرض خطــای نمونه گیــری قــرار دارنــد.

١٢. چه کسی مقدم است؟

خطــای نمونه گیــری یکــی از دشــوار ترین مشــکالت را در ارائــۀ نتایــج نظرســنجی بــه 
وجــود مــی آورد: بــرای نظرســنجی یــک رقابــت نزدیــک، به طــور واقعــی چــه زمانــی 

یــک کاندیــدا از  کاندیــدای دیگــری پیــش  اســت؟
ــرداری  ــای نمونه ب ــیۀ خط ــر از حاش ــدا کمت ــن دو کاندی ــۀ بی ــر فاصل بی شــک اگ

1. 3 percentage point margin of error
2. bias
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ــد  ــد بگویی ــدا از دیگــری پیــش اســت. می توانی ــد کــه یــک کاندی باشــد، نبایــد بگویی
ــی  ــا «اختــالف خیل رقابــت «نزدیــک» اســت، رقابــت «به شــدت متعــادل» اســت، ی
کمــی بیــن کاندیداهــا وجــود دارد». امــا نبایــد آن را «گرمــای مــرده»١ نامیــد، مگر اینکه 
کاندیداهــا بــا درصدهــای مشــابهی بــه هــم گــره خــورده باشــند؛ و بی شــک، ایــن یــک 
«گــره آمــاری»٢ نیســت، مگــر اینکــه هر دو کاندیــدا دارای درصد دقیقاً یکســان باشــند.
مطمئنــاً وقتــی شــکاف بیــن دو کاندیــدا برابــر یــا بیــش از دو برابــر حاشــیۀ خطــا 
ــزد وجــود داشــته باشــند و  ــر فقــط دو نام ــا‑ و اگ ــال م باشــد ‑ ۶ درصــد در مث
ــان بگوییــد کــه نظرســنجی  ــا اطمین ــدۀ بی طرفــی نباشــد، می توانیــد ب هیــچ رأی دهن

ــش اســت. ــدای B پی ــدای A به وضــوح از کاندی ــد کاندی می گوی
ــر  ــر از دو براب ــا کمت ــدا بیشــتر از حاشــیۀ خطــا ام ــن دو کاندی ــی شــکاف بی وقت
ــا  ــر اســت»، «مزیــت دارد» ی ــد A «جلوت ــد کاندی ــد بگویی حاشــیۀ خطــا باشــد، بای
«بــا فاصلــۀ کمــی جلــو اســت٣». در ایــن داســتان بایــد ذکــر شــود کــه احتمــال کمــی 

ــد. ــر بیفت ــدای A جلوت ــدای B از کاندی وجــود دارد کــه کاندی
وقتــی بیــش از دو انتخــاب یــا رأی دهنــدۀ بی طــرف وجــود داشــته باشــد، تقریبــاً 

در هــر نظرســنجی در دنیــای واقعــی پرســش بســیار پیچیده تــر می شــود.
درحالی کــه راه حــل از نظــر آمــاری پیچیــده اســت، می توانیــد بــا بــرآورد حاشــیۀ 
خطــا ایــن وضعیــت را به راحتــی ارزیابــی کنیــد. شــما می توانیــد ایــن کار را بــا 
درنظرگرفتــن مجمــوع درصدهــا بــرای هر یــک از دو کاندیدا در ســؤال و ضــرب آن در 
کل پاســخ گویان بــه پیمایــش انجــام دهیــد (فقــط رأی دهنــدگان احتمالــی در صــورت 
مناســب بــودن). ایــن تعــداد اکنــون انــدازۀ نمونۀ مؤثر۴ بــرای داوری شماســت. خطای 
نمونه بــرداری را در جــداول آمــار بــرای کاهــش حجــم نمونــه۵ جســت وجو کنیــد، و آن 
را بــه درصدهــای کاندیداهــا ِاعمــال کنیــد. درصورتی کــه هم پوشــانی داشــته باشــند ، 

١. منظور از گرمای مرده (dead heat) وضعیت یا نتیجۀ رقابتی است که دو یا چند رقیب دقیقاً یکسان هستند.
2. statistical tie
3. holds an edge
4. effective sample
5. sample size
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اگــر یکــی از آن هــا جلوتــر باشــد شــما نخواهیــد دانســت. اگر آن ها هم پوشــانی نداشــته 
باشــند، می توانیــد داوری کنیــد کــه کــدام یــک از کاندیداهــا پیشــتاز اســت.

در نظــر داشــته باشــید کــه وقتــی نتایــج زیرگــروه زنــان یــا سیاه پوســتان یــا افــراد 
ــرای ایــن ارقــام بیشــتر از  ــرداری ب جــوان گــزارش می شــود، حاشــیۀ خطــای نمونه ب
نتایــج مبتنــی بــر نمونــه به عنــوان کل اســت. درمــورد نتایــج گــزارش از زیرگروه هــای 
ــر از ١٠٠  ــه براســاس کمت ــر نتیجــه ای ک ــب باشــید. ه ــیار مراق ــی کوچــک بس خیل
ــه  ــرار دارد، ک ــری ق ــزرگ نمونه گی ــای ب ــرض خطاه ــود در مع ــام ش ــخ گو انج پاس

ــاً گــزارش کــردن نتایــج به طــرز معنــی داری ناممکــن اســت. تقریب
١٣. چه عوامل دیگری می توانند نتایج نظرسنجی را منحرف کنند؟

حاشــیۀ خطــای نمونه گیــری تنهــا یکــی از منشــأ های احتمالــی بی دقتی در نظرســنجی 
اســت. لزومــاً منشــأ بزرگ تریــن خطــای ممکــن نیســت؛ مــا از آن اســتفاده می کنیــم، 
ــد. و از طرفــی، مــوارد  ــرا تنهــا مــوردی اســت کــه می توانــد کمّیــت را تعییــن کن زی
دیگــری همســطح آن وجــود دارد کــه بــرای ارزیابــی اینکــه آیــا تفــاوت بیــن نتایــج 

نظرســنجی به لحــاظ آمــاری معنــی دار اســت یــا نــه، مفیــد اســت.
ــز می توانــد از سرچشــمه های احتمالــی  تركیب بنــدی ســؤال١ و نظــم ســؤال٢ نی
عیــوب و نواقــص باشــد. آمــوزش ناکافــی مصاحبه گــر و نظــارت ناکافــی، خطاهــای 
ــی را ایجــاد  ــد خطاهای ــز می توانن ــی نی ــا و ســایر مشــکالت عملیات ــردازش داده ه پ
ــه  ــه داوطلبان ــنجی هایی ک ــه نظرس ــبت ب ــه ای نس ــنجی حرف ــات نظرس ــد. عملی کنن
انجــام می شــوند و معمــوًال از اعتبــار کمتــری برخــوردار هســتند کمتــر در معــرض 
ایــن مشــکالت قــرار دارنــد. به خصــوص در نظرســنجی های انجام شــده توســط 
دانش جویــان بــدون ناظــر و آموزش ندیــده مراقــب باشــید. مــوارد متعــددی وجــود 
داشــته اســت کــه نتایجــی در بخشــی از گــزارش دانش جویــان منعکــس شــده اســت 

کــه هیچ گونــه پیمایشــی در آن مــوارد انجــام نشــده اســت.
ــنجی «دارای  ــج نظرس ــا نتای ــه آی ــد ک ــرح کنی ــؤال را مط ــن س ــد ای ــه بای همیش

1. Question phrasing
2. Question order
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وزن»١ بــوده اســت یــا نــه. ایــن فراینــدی اســت کــه بــرای گــزارش احتمــاالت نابرابــر٢ 
گاه  انتخــاب و بــرای تنظیــم انــدک بــودن جمعیــت در نمونه اســتفاده می شــود. بایــد آ
باشــید کــه نظرســنجی می توانــد بــا وزن دادن اعــداد به طــور غیرقانونــی دســت کاری 

شــود تــا نتیجــۀ مطلــوب حاصــل گــردد.
بایــد دقــت کــرد کــه ممکــن اســت برخــی از وزن  دهی هــا مناســب باشــد و برخــی 
نباشــد. وزن دهــِی یــک نظرســنجی علمــی فقــط بــرای انعــکاس احتمــاالت نابرابــر یا 

بــرای تنظیــم مقادیــر مســتقل٣، کــه اکثــراً ثابت هســتند، مناســب اســت.
١۴. چه سؤاالتی مطرح شده است؟

شــما بایــد جمله بنــدی۴ دقیــق ســؤاالت نظرســنجی را دریابیــد. چــرا؟ زیــرا همیــن 
ــد. ــد تفــاوت عمــده ای را در نتایــج ایجــاد کن ــدی ســؤاالت می توان جمله بن

شــاید بهتریــن آزمایــش بــرای هــر ســؤال نظرســنجی واکنــش شــما نســبت بــه آن 
باشــد. در مواجهــه بــا آن، آیــا ایــن ســؤال منصفانــه و غیرســوگیرانه بــه نظــر می رســد؟ 
آیــا مجموعه ســؤال انتخابــی یــک تعــادل را ارائــه می کنــد؟ آیــا بیشــتر افــراد می توانند 

بــه ایــن ســؤال پاســخ دهنــد؟
درمــورد ســؤاالت حســاس ‑ ماننــد ســقط جنیــن‑ احتمــاًال جمله بنــدی کامــل 
ســؤال بایــد در گــزارش شــما گنجانــده شــود. شــاید ارزشــمند باشــد کــه نتایــج چندیــن 
نظرســنجی مختلــف از ســازمان های مختلــف را درمــورد ســؤاالت حســاس مقایســه 
کنیــم. شــما بایــد هــم نتایــج و هــم جمله بنــدی دقیــق ســؤاالت را بــا دقت بررســی کنید.

١۵. سؤاالت به چه ترتیب پرسیده شده است؟

گاهــی اوقــات نظــم زیــاد ســؤاالت می توانــد در نتایــج تأثیــر داشــته باشــد. اغلــب 
مواقــع تأثیــر آن عمــدی اســت و بعضــی اوقــات نیــز این طــور نیســت. تأثیــر نظــم 

ــه باشــد. ــد ظریــف و زیرکان ــاً می توان غالب
به عنــوان مثــال، در دوره هــای دشــوار اقتصــادی، اگــر قبــل از اینکــه نظــر مــردم 

1. weighted
2. unequal probabilities
3. independent values
4. wording
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ــت  ــارۀ وضعی ــه درب ــردم ســؤال شــود ک ــور پرســیده شــود، از م ــارۀ رئیس جمه درب
اقتصــادی چــه نظــری دارنــد، احتمــاًال میــزان محبوبیــت ریاســت جمهوری پایین تــر 
از آن خواهــد شــد کــه شــما ترتیــب ســؤاالت را معکــوس کــرده باشــید. و در 

ــد. ــاق می افت ــن واقعیــت اتف دوره هــای خــوب اقتصــادی، عکــس ای
ــل از  ــا ســؤاالتی کــه قب ــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه آی آنچــه در اینجــا حائ
ــد.  ــج را جابه جــا کن ــد نتای ســؤال اساســی در نظرســنجی پرســیده می شــود می توان
ــؤال  ــل از س ــْن درســت قب ــورد ســقط جنی ــؤاالتی را درم ــنجی س ــر نظرس ــًال اگ مث
ــی  ــاً ســؤاالت قبل ــن بپرســد، قاعدت ــری درمــورد ســقط جنی ــزان رأی گی در مــورد می

ــازد. ــر و نوســان س ــار تغیی ــج را دچ ــد نتای می توان
١۶. نظرسنجی های القایی١ چیست؟

ــع خــاص  ــای ذی نف ــی٢ و گروه ه ــای سیاس ــر ، برخــی از کارزاره ــال های اخی در س
ــی دروغ هــای  ــرای انتشــار شــایعات و حت ــام نظرســنجی القایــی ب ــه ن از تکنیکــی ب
آشــکار دربــارۀ مخالفــان اســتفاده کرده انــد. ایــن تالش هــا نظرســنجی نیســت، بلکــه 
دســت کاری سیاســی در تــالش بــرای پنهــان کــردن پشــت صحنۀ نمایــش مبهــم یــک 

پیمایــش افــکار عمومــی اســت.
‑ در نظرســنجی القایــی، بــا تعــداد زیــادی از افــراد ازطریــق تلفــن تمــاس گرفتــه 
ــا خواســته می شــود در یــک پیمایــش کــه فقــط یــک ادعاســت٣  می شــود و از آن ه
شــرکت کننــد. ســؤاالت پیمایــش واقعــاً اتهامــات ناعادالنــه ای علیــه طــرف مقابــل 
یــا تکــرار شــایعات دربــارۀ رفتــار شــخصی یــا حرفــه ای یــک کاندیداســت. در اینجــا 
تمرکــز بــر اطمینــان از شــنیدن پاســخ گو و درک اتهــام مطرح شــده در ســؤال از 

ســوی اوســت، نــه بــر جمــع آوری نظــرات پاســخ گو.
ســازمان های  ســوی  از  و  اســت  غیراخالقــی  القایــی  نظرســنجی های   ‑

اســت. شــده  محکــوم  حرفــه ای  نظرســنجی 
‑ نظرســنجی های القایــی بایــد از برخــی از انــواع پیمایش هــای برحــق انجام شــده 

1. push polls
2. political campaigns
3. purported survey
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توســط کارزار هــای سیاســی متمایــز شــود. در بعضی مواقــع، یک نظرســنجی مبارزات 
سیاســی ممکــن اســت یک ســری ســؤال درمــورد مواضــع متضــاد کاندیداهــا بپرســد، 
یــا چیزهــای مختلفــی می توانــد درمــورد یــک کاندیــدا بگویــد کــه برخــی از آن هــا منفی 
هســتند. ایــن ســؤاالتِ قانونــی و مشــروع بــه دنبــال ســنجش واکنــش مــردم نســبت بــه 

موضــع کاندیــدا یــا حملــۀ احتمالــی قانونــی به ســوابق اوســت.
نظرســنجی مشــروع و قانونــی را می تــوان معمــوًال بــا اســتفاده از مــوارد ذیــل از 

نظرســنجی القایــی بازشــناخت:
تعــداد تماس هــای انجام شــده؛ نظرســنجی القایــی باعــث ایجــاد هــزاران و 
هــزاران تمــاس، به جــای صدهــا مــورد، بــرای اکثــر پیمایش هاســت. هویــت کســی 
کــه تمــاس تلفنــی برقــرار می کنــد و نیــز شــرکت نظرســنجی ای کــه پیمایــش علمــی 
ــای نظرســنجی  ــی و کمپین ه ــی تلفن ــای بازاریاب ــد برخــالف بخش ه ــام می ده انج
ــری واقعــی و منطقــی از  ــه نتیجه گی ــع هرگون ــد. فقــدان تجمی ــار می کنن القایــی رفت
نتایــج نظرســنجی القایــی مشــهود اســت، به طوری کــه تنهــا هــدفِ نظرســنجی 

ــده اســت. ــا گمراه کنن ــط ی القایــی انتشــار اطالعــات غل
١٧. چــه نظرســنجی دیگــری بــا ایــن موضوع انجام شــده اســت؟ آیا همیــن حرف هــا را می زنند؟ 

اگــر آن ها متفاوت هســتند، چرا متفاوت هســتند؟

بایــد نتایــج ســایر نظرســنجی ها ‑ توســط یــک ایســتگاه یــا شــبکۀ تلویزیونــی، 
یــک شــرکت عمومــی پیمایــش یــا حتــی کاندیــدای رقیــب‑ جهــت بررســی و تضــاد 

نتایــج نظرســنجی آتــی کــه در دســت داریــد اســتفاده شــود.
اگــر نظرســنجی ها متفــاوت اســت، ابتــدا زمــان مصاحبــه را بررســی کنیــد. اگــر 
نظرســنجی ها در زمان هــای مختلــف انجــام شــود، نتایــج متفــاوت ممکــن اســت 

حاکــی از نوســان١ افــکار عمومــی باشــد.
اگــر نظرســنجی ها در یــک زمــان انجــام شــده اســت، از حامی نظرســنجی بخواهید 
درمــورد تفاوت هــا توضیــح دهــد. نظرســنجی های متناقــض اغلــب گزارش هــای 

خوبــی را ایجــاد می کننــد.

1. swing



 اصول تشخیص نظرسنجی های معتبر
| ٢۴|

١٨. رأی پرسی١ چیست؟

رأی پرســی هایی٢ کــه به درســتی انجــام شــده اند منبــع عالــی اطالعــات درمــورد 
رأی دهنــدگان در انتخابــات معّیــن هســتند. آن هــا تنهــا فرصــت بــرای پیمایــش 

رأی دهنــدگان واقعــی و فقــط رأی دهنــدگان هســتند.
ــورد بررســی  ــد در گــزارش رأی پرســی ها م ــوارد متعــددی وجــود دارد کــه بای م
قــرار گیــرد. اول، رأی پرســی ها گــزارش چگونگــی اعتقــاد رأی دهنــدگان بــه انداختــن 
برگــۀ رأی٣ خویــش اســت. انتخابــات ســال ٢٠٠٠ نشــان داد كــه رأی دهنــدگان 
ممکــن اســت تصــور كننــد كــه بــه یــك کاندیــدا رأی داده انــد، امــا ممکــن اســت آراء 
آن هــا ثبــت نشــده باشــد. یــا در بعضــی مــوارد، رأی دهنــدگان درواقــع بــه کاندیــدای 

ــد. ــد رأی داده ان ــی از آنچــه تصــور می کردن متفاوت
ــوند.  ــمول نمی ش ــی ها مش ــیاری از رأی پرس ــی۴ در بس ــدگان غیاب دوم، رأی دهن
در ایــاالت متحــده تعــداد زیــادی از رأی دهنــدگان بــه صــورت زودهنــگام۵ یــا غیابــی 
ــرای  ــا یــک رأی پرســی  ب ــد. نظرســنجی تلفنــی غیابــی۶ ممکــن اســت ب رأی می دهن
ســنجش نظــر رأی دهنــدگان ترکیــب شــود. اگــر در یــک مــورد خــاص تعــداد زیــادی 
ــدگان غیابــی  ــدۀ غیابــی وجــود داشــته باشــد و نظرســنجی شــامل رأی دهن رأی دهن
نباشــد، شــما بایــد مراقــب باشــید کــه گــزارش دهیــد رأی پرســی در انتخابــات فقــط 

مربــوط بــه رأی دهنــدگان روز انتخابــات اســت.
ســوم، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه شــرکت انجام دهنــدۀ رأی پرســی دارای ســابقه 
ــی کمــی از مکان هــای  ــداد خیل ــادی از رأی پرســی ها در تع ــداد بســیار زی اســت. تع

1. exit polls

٢. منظور از رأی پرسی پرسش از آرای افراد بالفاصله بعد از خروج از محل رأی گیری است و از افراد خواسته می شود 
که بیان کنند که به چه کسی رأی داده اند. 

3. ballot

absentee voters  .۴، رأی دهندگانی که نمی توانند یا نمی خواهند در روز انتخابات پای صندوق های رأی حاضر شوند 
می توانند رأی خود را با برگۀ رأی غیابی بفرستند. این برگه ها معموًال با پست ایاالت متحده فرستاده و دریافت می شوند.

۵. رأی زودهنگام (vote early) در سیستم انتخابات آمریکا برای کسانی تعریف شده که به هر دلیلی دوست دارند 
قبل از روز رأی گیری رأی خود را بدهند.

6. absentee telephone poll
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رأی گیــری توســط افــرادی انجــام می شــود کــه در ایــن روِش تخصصــِی نظرســنجی 
ــده باشــد. ــه ای ندارنــد. ایــن نتایــج می توانــد گمراه کنن تجرب
١٩. چه چیز دیگری الزم است در گزارش نظرسنجی درج شود؟

عنصــر اصلــی در گــزارش نظرســنجی بافــت١ اســت. ایــن نه تنهــا بــه ایــن معناســت کــه 
شــما بایــد نظرســنجی موردنظــر خــود را بــا دیگــر  نظرســنجی هایی کــه در همــان زمــان 
یــا زودتــر انجــام شــده اند مقایســه کنیــد، بلکــه همچنیــن بدیــن معناســت کــه شــما بایــد 
گــزارش دهیــد کــه چه وقایعی ممکن اســت روی نتایج نظرســنجی تأثیر گذاشــته باشــد.

یــک نظرســنجی خــوب نه تنهــا نتایــج نظرســنجی را گــزارش می کنــد، بلکــه بــه 
خواننــده در تفســیر آن نتایــج نیــز کمــک می کنــد. اگــر نظرســنجی حاکــی از کاهــش 
ــاخص های  ــن ش ــود یافت ــود بهب ــی باوج ــد، حت ــده باش ــاد مصرف کنن ــداوم اعتم م
اقتصــادی برجســته، گــزارش شــما بایــد شــامل برخــی تحلیل هــای مربــوط بــه ایــن 
ــده، پیشــرفت را در زندگــی  ــا مــردم، باوجــود ایــن شــاخص های فزاین باشــد کــه آی

اقتصــادی روزانــۀ خــود مشــاهده می کننــد یــا نــه .
اگــر یــک کاندیــدا در رقابــتِ نزدیــک پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد، 
شــما بایــد بالفاصلــه قبــل از نظرســنجی درمــورد میلیون هــا دالر هزینه شــده بــرای 

ــد. تبلیغــات گــزارش دهی
 قرار دادن نظرسنجی در بافت و زمینه باید بخش اصلی گزارش شما باشد.

 ٢٠. حــاال کــه تمــام ســؤاالت را مطــرح کرده ایــم و جواب هــا بــه نظــر خــوب می رســند، آیــا 

بایــد نتایــج را گــزارش کنیم؟

بله، زیرا سازمان های معروفِ نظرسنجی به طور مداوم کارهای خوبی انجام می دهند.
به هرحــال، بــه یــاد داشــته باشــید کــه قوانیــن شــانس صرفــاً می گوینــد کــه نتایــج 
یــک نظرســنجی از بیــش از ٢٠ نفــر ممکــن اســت، به دلیــل خطــای نمونه بــرداری، 

از نظــرات واقعــِی عمومــی دور باشــد.
همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه مهم نیســت نظرســنجی چقــدر خوب باشــد؛ 
مهــم نیســت کــه حاشــیه چقــدر نامحــدود باشــد؛ مهــم نیســت نمونــه چقــدر بــزرگ 

1. context
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باشــد. نظرســنجِی پیــش از انتخابــات نشــان نمی دهــد کــه یــک کاندیــدا رقابــت را 
بــه انتهــا رســانده اســت. در سیاســت همــه چیــز اغلــب و به طــرز چشــمگیری تغییــر 

می کنــد. ایــن چرایــی مبــارزات انتخاباتــی کاندیداهاســت.
اگر نظرسنجی به درستی انجام شده باشد و شما توانسته باشید اطالعات مندرج در 
آن را به  دسـت آورید، داوری گزارش شـما و ویراسـتاری باید در گزارش نظرسـنجی های 
شـما اعمـال شـود، آن چنان که که برای هـر گزارش دیگری نیز این اعمال نظر وجـود دارد.

سخن پایانی
بایــد بدانیــم، علی رغــم مشــکالت، پیمایش افکار عمومی اگر به درســتی انجام شــده باشــد، 

هنــوز هــم به عنــوان بهتریــن ابزار ســنجش عینــِی وضعیــت دیدگاه هــای مردم مطرح اســت.
ــی اســت و  ــنجی های عموم ــی نظرس ــورای مل ــاپ در ش ــق چ ــه دارای ح ــن کتابچ  ای
مأموریــت آن کمــک بــه آموزش روزنامه نگاران در اســتفاده از نظرســنجی های عمومی اســت.



   
گزارش هــای خبــریِ نظرســنجی ها در طــول قــرن گذشــته رو بــه افزایش بــوده و یک عنصر 
ــی.  ــا تبلیغــات انتخابات ــاط ب اساســی در ارتباطــات عمومــی اســت، به خصــوص در ارتب
باوجودایــن، بــرای اینکــه جزئــی جدایی ناپذیــر در شــکل گیری افکار عمومی باشــد، نه تنها 
بــه پوشــش مکــرر نیــاز دارد، بلکه باید از کیفیــت باالیی نیز برخــوردار باشــد. گزارش های 

نظرســنجی بایــد اطالع رســانی کننــد، آن ها نبایــد رأی دهنــدگان را گمراه ســازند.
جنبه هــای رســمی گزارش هــای نظرســنجی فضــای زیــادی را بــرای بهبــود فراهــم 
می کنــد. اطالعــات روش شــناختی، به منظــور قضــاوت درمــورد اعتبــار و روایــی و 
ــا بی اطالعــی  ــاط نتایــج نظرســنجی، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. ام ارتب
روزنامه نــگاران درمــورد چگونگــی کار بــا روش هــای تحقیــق تجربــی یکــی از دالیــل 

عدم کیفیــت در گزارش هــای نظرســنجی اســت.
بایــد روزنامه نــگاران بیشــتر بیاموزنــد که چگونــه می توانند بــرای کار کــردنْ کیفیت 
را بهبــود بخشــند و از چــه روش هایــی برای یادگیری مواجهه با ســؤاالت روش شــناختی 
ــاز ایــن امــر تــالش  ــه پیش نی ــد. البت ــه شــیوه ای حســاس تر و شایســته تر اســتفاده کنن ب

مجریــان نظرســنجی بــرای شــفاف تر و قابل فهم تــر کــردن کارشــان خواهــد بــود.



 اصول تشخیص نظرسنجی های معتبر
| ٢٨|

جــدای از ایــن، دانشــگاه ها ‑ همان طــور کــه مدت هاســت کــه در ایــاالت 
متحــده اتفــاق افتــاده اســت‑ بایــد دوره هایــی را بــرای روزنامه نــگاران ارائــه دهنــد 
کــه در آنْ فرصتــی را بــرای بهبــود دانــش خــود در تحقیقــات تجربــی کســب کننــد. 
حتــی مهم تــر از بخــش روش شــناختی گــزارش، بهبــود در تفســیر مناســب یافته هــای 
نظرســنجی اســت. آمــوزش بهتــر بــرای روزنامه نــگار می توانــد بــه جلوگیــری از 

ــی دروغیــن داده هــای نظرســنجی کمــک کنــد. توضیحــات علّ
ایــن اثــر بــا طــرح ایــن ٢٠ پرســش از نتایــج و شــیوه های عملکــرد مجریــان 
نظرســنجی، اعــم از ســاختار و نحــوۀ ســؤاالت تــا زمــان و مــکان پرسشــگری و مباحــث 
جانبــی، بــه روزنامه نــگار و یــا هــر شــخصی کــه مایــل اســت از نظرســنجی ها اســتفاده 
کنــد کمــک می کنــد کــه بــه دنبــال حقایــق باشــند؛ تــا تصمیــم بگیرنــد كــه چگونــه هــر 
نظرســنجی ا ی را كــه روی میــز اخبــار قــرار دارد گــزارش كننــد و یــا از آن اســتفاده نماینــد.

١. چه کسی نظرسنجی را انجام داده است؟
٢. چه کسی هزینۀ نظرسنجی را پرداخت کرده و چرا انجام شده است؟

٣. چند نفر برای نظرسنجی مصاحبه شدند؟
۴. پاسخ گویان چگونه انتخاب شده اند؟

ــروه  ــدام گ ــا ک ــه) ی ــا منطق ــت ی ــت، ایال ــه (مل ــدام منطق ــخ گویان از ک ۵. پاس
(معلمــان، حقوق دانــان، رأی دهنــدگان دموکــرات و غیــره) انتخــاب شــده اند؟

۶. آیا نتایج براساس پاسخ های کلیۀ افرادِ مصاحبه شده است؟
٧. چه کسی باید مصاحبه می شد و نشد؟ آیا نرخ پاسخ اهمیت دارد؟

٨. نظرسنجی چه زمانی انجام شده  است؟
٩. مصاحبه ها چگونه انجام شده است؟

١٠. نظرسنجی در اینترنت یا شبکۀ جهانی وب چیست؟
١١. منظور از خطای نمونه گیری برای نتایج نظرسنجی چیست؟

١٢. چه کسی مقدم است؟
١٣. چه عواملی دیگری می توانند نتایج نظرسنجی را منحرف کنند؟

١۴. چه سؤاالتی مطرح شده است؟
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١۵. سؤاالت به چه ترتیب مطرح شده است؟
١۶. نظرسنجی  القایی چیست؟

١٧. چــه نظرســنجی دیگــری بــا ایــن موضــوع انجــام شــده اســت؟ آیــا همیــن 
ــاوت هســتند؟ ــاوت هســتند، چــرا متف ــا متف ــر آن ه ــد؟ اگ ــا را می زنن حرف ه

١٨. رأی پرسی چیست؟
١٩. چه چیز دیگری الزم است در گزارش نظرسنجی درج شود؟

ــه نظــر خــوب  ٢٠. حــاال کــه تمــام ســؤاالت را مطــرح کرده ایــم و جواب هــا ب
می رســند، آیــا بایــد نتایــج را گــزارش کنیــم؟

باتوجه بــه اینکــه یکــی از معضــالت اساســی در کشــور تعــداد زیــاد مؤسســات 
ــن موضــوع  ــر تأســیس آن هاســت و ای ــرای نظــارت ب ــادی ب ــود نه نظرســنجی و نب
ــا  ــدارد، در انته ــرای مســئوالن اهمیــت چندانــی ن ــه ب نشــان می دهــد کــه ایــن قضی
پیشــنهاد می شــود بــرای تقویــت هم افزایــی مؤسســات نظرســنجی در ایــران و 
ــه  ــن مؤسســات، ب ــره ای ای ــرد جزی ــز از عملک ــا و پرهی ــق آن ه سیاســت گذاری دقی
ــران تأســیس  ــی نظرســنجی ای ــکا، شــورای مل ــی نظر ســنجی آمری ــد شــورای مل مانن
ــت، مســئولیت پذیری و  ــن شــورا اســتاندارد کــردن فعالی ــرد ای ــل کارک شــود. حداق

ــد.  ــد باش ــات می توان ــن مؤسس ــای ای ــار گزارش ه انتش
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