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پیشـــگفتار مؤسسه

معرفی مؤسسات نظرسنجی و افکارسنجی 

حوزه رفاه و سیاستگذاری و بیمه های اجتمـاعی، حوزه ای در 
هم تنیده با مفهوم »شهروندی« است. مفهوم شهروندی1 مفهوم 
برآمده از دل مدرنیته است. مفهومی که عمدتاً پس از انقالب 
فرانسه عمومیت یافت. در ایران نیز، مفهوم شهروندی عمدتًا 
پس از نهضت مشروطه و تحت تأثیر تحولی که این نهضت، در 
عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایجاد 

کرد، کاربرد و گسترش یافت. 
مفهـوم شهرونــدی و بـه تبـع آن، حـوزه هــایی چـون رفـــاه و 
سیاسـتگذاری و بیمه هـای اجتماعـی، بـا مفهـوم بنیادینـی دیگـر، 
یعنـی »حـق اجتماعـی« پیونـد خورده اسـت. بنابرایـن مفهـوم، هر 
عضـو جامعه ی انسـانی، از »حقـوق«ی بنیادین برخوردار اسـت که 
نمی تـوان ایـن حقوق را از او سـلب کـرد. متغیرهـای دیگری چون 
قومیـت، جنسـیت، سـن، تحصیـات، طبقـه ی اقتصـادی و ماننـد 
آن هـا، نمی تواننـد مانعی در بهره منــدی این »شـهروند« از حقوق 

بنیادیـن اجتماعـی اش ایجـاد کنند. 

در چنین زمینه ای، نهادهای فعال در حوزه ی رفــاه و سیاستگـذاری و 
بیمه های اجتماعی، بیش از سایر نهادهای رسمی و غیررسمی، نیازمند 
شناخت نگرش ها، گرایش ها، خواسته ها و مطالبات شهروندان جوامع 
خود هستند. شناختی روشمند و علمی که بتواند مبنای تصمیم گیری های 

1. Citizenship 
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سیاستگذاران این حوزه ها قرار گیرد. شناختی که در خدمت »احقاق پ
حقوق شهروندی« اعضای این جوامع قرار گیرد و دامنـه، کیفیت و 
اطمینان خاطر از تداوم این احقـاق حق را افـزایش دهد. از این منظر 
است که نهادهای افکارسنجی و نظرسنجی در این حوزه ها، اهمیتی 

مضاعف، کاربردی، مبنایی و سیاستگذارانه دارند. 

از سوی دیگر، در جهانی که به دلیل تحوالتی چون انقاب ارتباطی 
و رسانـه ای، افزایش کّمی و کیـفی تعامات اجتمـاعی، اقتصـادی و 
سیاسی، در هم تنیدگی و تأثیرپذیری چشمگیر وضعیت و شاخص های 
اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنــگی کشورها از یکدیگـر و به وجود 
آمدن شرکت های بین المللی فراملی اقتصادی، وضعیت حوزه رفاه و 
سیاستگذاری اجتمـاعی در هر جامعه از حالت تکینـه و قائم به ذات 
خارج شده و ماهیتی ارتباطی تر و پیوستـه تر با تحوالت سایر جوامع در 
سطح منطقه ای و بین المللی یافته است. با توجه به چنین تحوالتی، اطاع 
از نوع فعالیت نهادهای نظرسنجی و افکارسنجی در سایر جوامع و سطح 
بین المللی برای درک بهتر و پیشبینی پذیرتر کردن وضعیت شاخص ای 

رفاهی و بیمه ای از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است. 

در بـر داشـتن این شـناخت از ایـن نهادها، گام نخسـت در برقراری 
تعامات بینانهادی و ایجــاد هم افزایی در حوزه ی رفاه، سیاستگذاری 
و بیمه های اجتماعی با هدف ارتقــاء کّمی و کیفی شـاخص های این 

حـوزه خواهد بود. 

در پایان، به نظر می رسد کــه امر نزدیک، غالباً امری مغفول است؛ 
مصداق عینی و ملموس این گزاره در حوزه اطاعات ما از نهادهای 
علمی ساحت رفاه و سیاستگذاری و بیمه های اجتماعی آن است که غالبًا 
شناخت متخصصین این حوزه در کشور، در بهترین حالت، شناخت این 
نهادها و مؤسسات در کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی است 
و نهادهای مرتبط و مشابه و فعــال در این حوزه ها در منطقه ی آسیای 
غربی و شمال افریقـا )حتی جوامع همسایه( چندان شناخته شده نیستند. 
حال آن که بر اساس منطق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، سرنوشت ما 

5



و این جوامع نزدیک، به دالیل مختلف به یکدیگر پیوند خورده است. 
اما این سرنوشت مشترک و در هم تنیده، به دلیل عدم آشنایی و در 

نتیجه عدم تعامل پیوسته و مؤثر، وضعیتی رها شده و مبهم می یابد. 

بـه همین دلیـل در این پژوهش، تاش کردیم شـناخت امر نزدیک 
)نهادهای افکارسـنجی و نظرسنجی فعال در حوزه رفاه، سیاستگذاری 
و تأمیـن اجتماعـی در جوامـع همسـایه و منطقه آسـیای غربی( در 
کنار شـناخت امـر دورتر )جوامـع امریکای شـمالی و اروپای غربی(، 
از غنای بیشـتری برخوردار باشـد تا این خاء ِ آسـیب زای شناختی 

را تـا حدی پـر نماید. 

این پژوهش، بر مبنـای چنین مفروضـاتی از سوی گروه نظرسنجی و 
افکارسنجی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تعریف و با همت 
محقق ارجمند و جوان، آقای صادق طلوع برکـاتی به پایان رسید و 
اکنون پیش روی شماست. ضمن تشکر از تاش ایشان، امیدواریم 
این تاش آغازین، بتواند پاسخی برای نیازهای پیش گفته ارائه دهد و 
از خال افزایش شناخت ما از نوع و روندهای افکارعمومی در جوامع 
دیگر در حوزه رفاه، سیاستگذاری و تأمین اجتماعی، زمینه را برای 
بهره مندی مؤثر از تجارب این جوامع و منتفع کردن آن ها از تجارب 
خودی فراهم نماییم. تاش هایی که هدف غایی آن، تحقق آرمان 
ساختن جامعه ای عادالنه تر و توسعه یافته تر است. امید که چنین باشد. 

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
زمستان 97
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مقدمه

امروزه در کشـورهای مختلف جهان مراکز متعـددی به مطالعه درباره 
افـکار عمومـی در حوزه هـای مختلـف زندگـی عمومی و حتی سـبک 
زندگی می پردازند و از نتایج آن - که مبین جهت گیری ذهنی و روانی 
جامعـه اسـت )حاجیانـی، 1384( - به طور جامع و جزئی در شـناخت 
وضعیت موجود و تدوین و اصالح سیاست ها و مقررات بهره می گیرند. 

نظرسـنجی1 نوعی روش تحقیق پیمایشـی اسـت کـه در آن دیـدگاه گروهی از 
افـراد در مـورد یک موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد. بـرای این کار، تعدادی 
پرسـش محـدود دربـاره موضـوع مورد نظـر تهیه می شـود و نظر نمونـه ای از 
جامعـه دربـاره آن هـا پرسـیده می شـود. نتیجه افکارسـنجی نشـان میدهد که 
افـراد بـه چـه دلیلی عقیده خاصـی را پذیرفته اند و با چه شـدت و قوتـی از آن 
پشـتیبانی می کننـد. با توجه به گسـتردگی افکار عمومـی در حوزه های مختلف 
سیاسـی،اقتصادی و اجتماعـی و... اهـداف افکارسـنجی نیـز در هـر یـک از این 

حوزه هـا متفاوت اسـت. 

بـرای آگاهـی از افـکار و عقایـد مـردم معموالً بـه دو شـیوه اقدام می شـود: 1( 
رجـوع مسـتقیم به افـکار عمومی کـه عمدتـاً از طریق پرسـش نامه و مصاحبه 
انجـام می شـود. 2( رجوع غیر مسـتقیم کـه از طریق تحلیل محتـوای پیام های 
منـدرج در مطبوعـات و تحلیـل برنامه های رادیـو و تلویزیون، سـخنرانی ها و... 
صـورت می گیـرد. بنابرایـن نظرسـنجی بـه معنـی همـه روش هـای پژوهش و 
پرسـش هایی اسـت که هدفشـان آگاهـی از عقاید و نظـرات مـردم درباره یک 
موضـوع خـاص باشـد. اما نظرسـنجی های معمول کـه در بخش هـای مختلف 
سـازمانی بـرای آگاهی از نظرات مـردم درباره میزان رضایـت آن ها از خدمات 
یـک بخـش یا آشـنایی از نظـرات مردن مـردم دربـاره موضوعات مهـم برای 
آن سـازمان انجام می شـود، نوعی خاص از پژوهش های افکارسـنجی اسـت که 

1. Polling / Opinion Poll
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مرسـوم تر از سایر شـیوه های نظرسـنجی است.

از سـوی دیگـر، نظرسـنجی در دوران معاصر تبدیل به یکـی از منابع عمده درآمد 
در مؤسسـات تحقیقاتـی و از ابزارهـای مهم مورد اسـتفاده تصمیم گیران و محققین 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی شـده اسـت. نظرسـنجی ها نشـانگر میزان عایق و 
دیدگاه هـای مـردم یک کشـور راجع بـه موضوعات مختلـف اسـت. در ایران نیز 
مراکـز تحقیقاتـی معتبری برای نظرسـنجی دربـاره مسـائل و رویدادهای مختلف 
جامعه تأسـیس شـده اسـت. این مراکـز گاه با پیش بینی های نزدیک بـه واقع خود 

بـر اعتبار نظرسـنجی ها میافزایند. 

نظرسـنجیها در عمـل معمـوالً با مشـکاتی مواجه هسـتند؛ مشـکات حاصل از 
جنبه هـای فنـی و روش شناسـی، اوضـاع و شـرایط موجـود در جامعه، حساسـیت 
نسـبت بـه نظرسـنجی در بین مـردم، بی توجهی و اهمیت نداشـتن افـکار عمومی 
برای مسـئوالن و مـردم، ضعف در توجیه مردم در خصوص پژوهش نظرسـنجی، 
اسـتفاده از شـیوه نمونه گیری و روش های آماری که اگر غلط باشـد ممکن اسـت 
نتایـج غلطـی را بـه بـار بیـاورد. از سـوی دیگـر نتایـج نظرسـنجی ها زمانـی قابل 
اطمینـان و اعتبـار اسـت که محدودیتی در مقابـل بیان  نتایج آن ها وجود نداشـته 
باشـد. زمانـی کـه در جامعه فشـار بـر افکار وجود داشـته باشـد مردم بـا احتیاط 
ناشـی از تـرس نظراتـی می دهند که ممکن اسـت بـا مکنونات قلبـی آن ها فاصله 
داشـته باشـند. در این گونـه مواقع نتایج نظرسـنجی ها بـا واقعیات فاصلـه دارند و 

بـه عبارتی مـا را فریـب می دهند.

در سـال 1916 اولین نظرسـنجی ملی توسـط »لیتریری دایجسـت1«، هفته نامه ی 
مشـهور آن زمـان، اجـرا شـد و توفیـق زیـادی کسـب کـرد. نظرسـنجی های این 

هفته نامـه به صـورت پسـتی انجام می شـد.

در سـال 1936 در رقابـت میـان بهینه سـازی روش هـای آمـاری، مؤسسـه تـازه 
تأسـیس گالـوپ پیروز شـد. البته در سـال 1934 نخسـتین سـازمان نظرسـنجی 
بـه شـیوه ی امروزی اسـت کـه در حـوزه ی روزنامه نـگاری، مبارزه هـای انتخاباتی 
و پژوهش هـای اجتماعـی ایجـاد شـده بـود. هم زمـان با گالـوپ مؤسسـه راپر نیز 

1. The Literary Digest
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توسـط المـو راپـر1 نیـز فعالیت هـای خـود را در این حـوزه آغـاز کرد. 

در سـال 1938 اولین مؤسسـه اروپایی سـنجش افکار عمومی توسـط روانشـناس 
اجتماعـی معـروف، ژان اشـتودزل2، در پاریس تأسـیس شـد. البته گالـوپ قبل از 
مراکـز اروپایـی، راه جهانی شـدن را پیموده بـود و در انگلسـتان پروژه های عمومی 

زیـادی انجـام داده بود.

در ایـران )بـه اسـتثناء سرشـماری های عمومی نفوس و مسـکن( اولیـن نمونه های 
بررسـی آماری افکار عمومی توسـط دکتر علی اسـدی در دهۀ چهل شمسـی اجرا 
شـد و به بررسـی موضوعاتی نظیر سـنجش دینداری و تغییرات فرهنگی پرداخت. 
او از سـال 1345 بـه مـدت یـک دهـه، مؤسـس و مدیـر »مرکز سـنجش افکار و 

تحقیقـات اجتماعی« بود.

***

گـزارش زیـر بـا هـدف توصیـف  و معرفـی مهم ترین مؤسسـات فعـال در حوزه 
نظرسـنجی و افکارسـنجی )با تمرکز بر حوزه رفاه و سیاسـتگذاری اجتماعی( تنظیم 

شـده است. 

ایـن مؤسسـات در دو سـطح بین المللی و منطقۀ آسـیای غربـی از یکدیگر تفکیک 
شـده اند. هـر کـدام از ایـن دسـته ها بـه نوبـه خـود، دو گـروه کلـی از مؤسسـات 
را در برمی گیرنـد: 1( مؤسسـات پژوهشـی کـه به طـور تخصصـی در حـوزه مورد 
بررسـی بـه مطالعـه و پژوهش می پردازنـد و برای گـردآوری داده هـای مورد نیاز 
خـود از پژوهشـگران یا مؤسسـات دیگر بهـره می گیرند. 2( مؤسسـاتی که به طور  
تخصصـی بـه کار جمـع آوری داده مشـغولند و البته زمینۀ فعالیـت تخصصی آنها 

رفـاه، سیاسـت گذاری و تأمین اجتماعی اسـت.

1. Elmo Roper
2. Jean Stoetzel
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ــنجی در   ــه های نظرس ــی مؤسس ــی برخ ــت: معرف ــش نخس بخ

ــی ــه ی آســیای غرب منطق

    
لبنان: مرکز لبنانی مطالعات سیاست گذاری1

مرکز لبنانی مطالعات سیاسـت گذاری در سـال 1989 تاسـیس شـده است. این 
بنیـاد یک اتاق فکر مسـتقل، غیرانتفاعی و غیردولتی اسـت که هـدف آن ایجاد 
سیاسـت هایی بـرای ارتقای حکم رانـی در لبنان و منطقه  ی عربی اسـت. در حال 

حاضـر، ایـن مرکز بر 5 حوزه ی پژوهشـی اصلـی تمرکز دارد:

 ارتقای چهره ی سیاسی

 تقویت تمرکززدایی

 پشتیبانی از شفافیت در حوزه ی نفت و گاز

 حمایت از سیاست های ایجاد اشتغال

 ارتقای اصاحات بخش امنیت

ایـن مرکـز، بعنـوان بخشـی از مأموریـت خـود در شـکل گیری سیاسـت ها، به 
طـور مسـتقیم بـا افـراد تصمیم گیرنـده در ارتبـاط بوده اسـت؛ به طـور مثال تا 
بـه حـال در شـکل گیری پیش نویس قانـون انتخاباتـی بوتروس در سـال 2006 
و پیش نویـس قانـون تمرکززدایی در سـال 2014 مشـارکت داشـته اسـت؛ در 
سـال های 2013 و 2014 ایـن مرکـز بـا همـکاری اداره ی نفـت لبنان جلسـاتی 
را پیرامـون آینـده ی نفت و گاز لبنـان، با حضور کارشناسـان و اعضای جامعه ی 
مدنـی برگـزار کـرد. همچنیـن در سـال های 2014 و 2015، این مرکز سلسـله 
جلسـاتی را بـا مشـارکت وزارت صنعت و صنعت گران برگزار کـرد تا بتواند به 
1. The Lebanese center for policy studying (LCPS)
Site: www.lcps-lebanon.org
Tel: +961 1 799301 
Fax: +961 1 79930
Add: Sadat Tower, 10th Floor, PO Box 55-215, Leon Street, Ras Beirut, 
Lebanon 
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مسـائل و مشـکات بازدارنـده در حـوزه ی تولید و صـادرات بپردازد.

حوزه های پژوهش اصلی این مرکز عبارتند از: 

تمرکززدایی  

مالی و بودجه

توسعه و ایجاد اشتغال  

محیط زیست

احزاب سیاسی   

 پناهندگان

مسائل اجتماعی

بـه منظـور آگاهـی افـراد تصمیم گیرنـده و عموم مـردم، مرکـز لبنانـی مطالعات 
سیاسـت گذاری بیـش از 66 نسـخه کتـاب، 100 نسـخه روزنامـه و مقالـه بـه 
زبان هـای عربی و انگلیسـی در موضوعاتی مانند قوانین انتخاباتی، احزاب سیاسـی، 
فرقه هـا و گروه هـای مذهبی، اصاحـات اداری، احـکام قانونی، تمرکززدایی، رشـد 
اقتصـادی، بودجـه و سیاسـت مالـی، صنعـت و تجـارت، انـرژی و محیط زیسـت 
منتشـر کـرده اسـت. عـاوه بر ایـن، ایـن مرکز  بـا فراهـم آوردن بسـتری برای 
گفتگـو، بیـش از 135 کنفرانـس و وورکشـاپ در بیـروت و دیگـر پایتخت هـای 

کشـورهای عربـی، در مـورد مسـائل ملـی و منطقـه ای برگزار کرده اسـت.
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  افراد کلیدی:
مدیـر اجرایی: سـامی عطاءاهلل1. دکترای علوم سیاسی 
از دانشـگاه نیویـورک، کارشناسـی ارشـد روش هـای 
کمـی از دانشـگاه کلمبیا و کارشناسـی ارشـد اقتصاد 

توسـعه از دانشـگاه ییل.
مدیر برنامه ریزی: رانیا ابی حبیب2.

پژوهشگران ارشد: 

o الرا پیلر3 از دپارتمان علوم سیاسی- دانشگاه پیتسبورگ

o مونا هرب4 از دپارتمان برنامه ریزی شهری- دانشگاه آمریکایی بیروت

o محمد ییلدیریم5 از مرکز توسعه ی بین الملل/مدرسه ی هاروارد کندی

 برخی طرح های پژوهشی
چالش هـا و پیامدهـای محرومیـت جوانـان عـرب. هـدف ایـن پـروژه درک و 
بررسـی نارضایتـی جوانـان از شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی و فراتـر رفتـن از 
نگاه هـای کلیش هـای به مسـائل جوانان اسـت تـا از ایـن طریق به بهبـود فرآیند 
سیاسـت گذاری کمـک کنـد. از سـوی دیگـر ایـن پروژه سـعی داشـت تـا جایگاه 
جوانـان را بـه عنـوان عامان تسـهیل کننده اصاحـات در جامعه عرب برجسـته 
کـرده و جایـگاه بهینـه آنها را در ثبات و عدم ثبات جوامع محلی مشـخص سـازد. 

این پروژه شامل بخش های زیر است:

یـک پیمایـش بـا حجم نمونـه 1200 نفـر در هر کدام از کشـورهای 
عـرب بـرای درک دقیق تـر رضایت و نارضایتی جوانـان از جنبه های 

مختلف جوامع شـان
1. Sami Atallah 
2. Rania Abi-Habib 
3. Laura Plaer 
4. Mona Harb 
5. Muhammed Yildirim 
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فوکوس گروپ بر روی مدل های ایفای نقش

برگـزاری کارگاه های متعـدد در مورد مدلهای ایفـای نقش اجتماعی 
جوانان

تشـکیل و تثبیت گروه هـای کاری برای سیاسـت گذاری های حوزه ی 
جوانان

همچنیـن این پروژه در قالب سـه مقاله سیاسـت گذاری، نه مقاله پژوهشـی، و یک 
کتاب خاصه نتایج منتشـر شـده است. 

ایـن پروژه در همکاری و تحت نظارت اسـاتید دانشـگاه هـاروارد و با حمایت مرکز 
پژوهشـی توسـعه بین الملل1 انجام شده است.

بـازار کار و سیاسـت های کار در لبنـان2. مجموعـه ای از مقاالت کـه به همت این 
مرکـز نگاشـته، جمع آوری و منتشـر شـده اسـت. ایـن مجموعه بر روی مسـائل 

پیـش روی بـازار کار لبنان تمرکـز دارد.

ایـن مجموعـه بـر بررسـی راه هـای بهبـود اشـتغال، تولید متمرکز اسـت؛ شـامل 
طرح ریـزی و توسـعه ی دیتابیس هـای ملـی اشـتغال و نیـروی کار و محاسـبه و 

اصـاح عرضـه و تقاضـای نیـروی کار در بخش هـا و مناطـق مختلـف.

یکی از اهداف و دسـت آوردهای این مجموعه تشـریق به سـرمایه گذاری بر روی 
نیـروی کار ماهـر و نیمه ماهر در بخش های مختلف اسـت. همچنین این مجموعه 
نیـاز بـه محدود کردن نیـروی کار خارجی را برای کاهش نرخ بیکاری و بازسـازی 

بخش خصوصی را، برجسـته می کند.

حکمرانـی محلـی و ارائـه خدمـات عمومـی3. بـا وجـود محدودیت هـای مالیاتی و 
مدیریتـی پیـش رو شـهرداری ها در لبنـان، بعضـی از دولت هـای محلـی در ارائـه 
خدمـات عمومـی بـه شهروندانشـان بسـیار موفق تر عمـل می کنند. ایـن گزارش 
بـا هـدف ارزیابـی عواملـی که مانـع عرضه خدمـات باکیفیـت عمومی در شـهر 
می شـوند، نگاشـته شـده اسـت. ایـن گـزارش بـا توجـه بـه داده هـا و تحلیل های 
1. International Development Research Centre (IDRC)
2. The Labor Market and Labor Policy in Lebanon
3. Local Governance and Public Service Delivery
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صـورت گرفته، سـه بخـش دارد: 

1( ارزیابـی تجربـی عوامـل اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی کـه بر ارائـه خدمات 
عمومـی مؤثرند 

2( اجرای یک طرح میدانی روی نمونه ای از سرمایه گذاران 

3( برگـزاری جلسـات بحـث گروهـی بیـن تصمیم گیـران ملی و محلـی و اعضای 
جامعـه ی مدنـی در مـورد بهبـود ارائه خدمـات محلی.

این پژوهش با همکاری موقوفه ملی برای دموکراسی )آمریکا( به انجام رسیده است.

ترکیه: وزارت خانواده و سیاست های اجتامعی    

وزارت خانواده و سیسـات های اجتماعی1 ترکیه در سـال 2011 به کابینه ی دولت 
ترکیه اضافه شـده و مسـئولیت امور خانواده های ترکیه و خدمات اجتماعی اسـت. 
ایـن وزارتخانـه از ادغـام معاونـت امور زنـان و خانـواده ی وزارت کشـور و آژانس 
خدمـات اجتماعـی و محافظـت از کـودکان2  )که تحت نظارت نخسـت وزیر بود( 

ایجاد شـده است. 

این وزارت خانه خدمات متولی ارائه خدمات زیر است:

خدمات عمومی    

خدمات سالمندان

خدمات خانواده   

وضعیت زنان

 خدمات کودکان 

 کمک های اجتماعی3 
1. Ministry of Family and Social Policies 
2. Agency for Social Services and Children Protection (Turkish: Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) 
3. Social aids 
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 خدمات به افراد توان یاب 

خدمات جانبازان و کهنه سربازان1 

این وزارت خانه در راستای انجام مؤثر وظایف ذاتی خود، پروژه های پژوهشی متعددی 
در حیطه هایی مانند خشونت خانگی، سالمندان و از کار افتادگان انجام می دهد. 

امارات متحده عربی: بنیاد القاسمی برای پژوهش در سیاست گذاری 
اجتامعی2

    

ایـن بنیـاد یک نهاد غیرانتفاعـی و شـبه دولتی )quasi-governmental( اسـت، که 
در سـال 2009 بـرای کمـک به توسـعه سیاسـی و فرهنگـی رأس الخیمـه، یکی از 

امارت هـای امـارات متحده ی عربی، تأسـیس شـده اسـت.

این بنیاد در پی ایجاد یک تیم تحقیقی درسطح جهانی است تا بتواند برای افزایش 
ظرفیت های توسعه در حوزه ی عمومی، اطاعات کارآمدی را در اختیار دولت محلی 
قرار دهد؛ برای این منظور تمرکـز ویژه ای روی حـوزه های سامت، رفـاه و توسعه 
اجتماعی )community development( دارد. این بنیـاد کمک هزینـه های پژوهشی 
زیادی در مقیاس ملی و بین المللی برای محققـان، اساتید و حتی دانشجویان برای 

مطالعه روی برنامه های توسعه اجتماعی پرداخت می کند. 

رویکرد کلی بنیاد، پرداختن به پژوهش هایی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است 
که همزمان زمینه های اجتماعی جهانی، ملی و منطقه ای را پوشش می دهد. 

هدف غایی بنیاد القـاسمی، تثبیت موقعیـت خود به عنوان پلی میـان پژوهش و 
سیاست گذاری اجتماعی است تا شیخ نشین با استفــاده از یافتـه های پژوهشـی، 
سیاست گذاری خاقه تر، و تأثیر مثبتی روی تغییرات اجتماعی داشته باشد. بنیاد 
القاسمی خود را متعهـد به تولیـد و حمـایت از پژوهـش های باکیفیـت در حوزه 
سیاست گـذاری می داند تا اطاعات کافی برای تصمیم گیری را در اختیار مدیران 

شهری و منطقه ای قرار دهد. 

1. Services for Casualty Relatives and Veterans 
2. The Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research 
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  افراد کلیدی: 
مدیرعامل: دکتر محمد عبداللطیف، دارای دکتری 
مدیریت از دانشـگاه کالیفرنیا جنوبی. عضو آکادمی 
مدیریـت آمریـکا، عضو انجمن مدیریـت عمومی1  
آمریـکا. او همچنیـن در بنیـاد القاسـمی عضو گروه 

مطالعات حکمرانی منطقه ای اسـت.

مدیـر اجرایـی: دکتر ناتاشـا ریدج2 . او بیـش از این 
مدیر پژوهشـی در مدرسه مدیریت دبی بوده است. 
وی تألیفـات متعددی در زمینه آمـوزش و پرورش 
و تفاوت های جنسـیتی اسـت. مدرک تحصیلی وی 
دکترای سیاسـتگذاری بین المللی آموزش از دانشگاه 

کلمبیا است. 

مدیر عملیات: مایکل کپل3 . او دارای 20 سال سابقه 
سازمان های  در  عملیات  و  استراتژیک  مدیریت 
بخش عمومی و خصوصی است. پیش از این، او مدیر 
بوده  بین المللی  سرمایه گذاری  گروه  یک  عملیات 
است. وی همچنین به عنوان مشاور در فرآیندهای 
مدرک  دارای  وی  دارد.  درخشانی  سابقه  تجاری 

کارشناسی ارشد از دانشگاه کرنل است. 

1. Public Administration 
2. Natasha Ridge 
3. Michael Capel (michael@alqasimifoundation.rak.ae) 
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مدیر پژوهش: دکتر سویهون ژون1 . پیش از پیوستن 
به بنیاد القاسمی، دکتر ژون مشغول تدریس آمار، 
روان شناسی و روش تحقیـق در مقطـع تحصیات 
تکمیلی دانشگـاه های کره جنوبی بوده اسـت. وی 
مدرک کارشناسی و کارشنـاسی ارشد خود را از 
دانشگاه هان یانگ در کره جنوبی گرفته است. وی 
دارای دکترای تخصصی روان شنـاسی آموزشی از 

دانشگاه آیوا ) ایاالت متحده آمریکا( است. 

مأموریت اصلی بنیاد القاسـمی، اجرای تحقیقات با کیفیت در زمینه سیاست گذاری 
اجتماعـی در حـوزه کشـورهای جنـوب خلیج فـارس، و به ویـژه امـارات متحده ی 
عربـی و به خصـوص در رأس الخیمـه اسـت. این بنیاد متعهد اسـت کـه از طریق 
اجـرای تحقیقـات مرتبـط، سیاسـت گذاری مبتنی بـر شـواهد را گسـترس داده و 

کند.  تقویت 

القاسـمی اگرچـه طیف گسـترده ای از موضوعات را مورد مطالعه قـرار می دهد، اما 
به طور مشـخص بر سـه حوزه تأکیـد دارد: 

کیفیت آموزش

Community Development توسعه اجتماعی

Health and Well-Being سامت و رفاه

بنـا بـه مأموریتی که بنیـاد برای خود قائل اسـت، فرصت های پژوهشـی متعددی 
را بـرای پژوهشـگران بومـی و بین المللی در طول سـال عرضه می کند.

  برخی طرح های پژوهشی
آمـوزش و جنسـیت در کشـورهای سـازمان همکاری هـای خلیـج )فـارس(: بنیاد 
القاسمی در پژوهشی به بررسی جامع به موضوع جنسیت و آموزش در کشورهای 

1. Soohyun Jeon (soohyun@alqasimifoundation.rak.ae) 
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عربسـتان سـعودی، عمان، قطر، امـارات متحـده، بحرین و کویت پرداخته اسـت. 
این گزارش با اسـتفاده از داده های جمع آوری شـده نشـان می دهد در کشـورهای 
مختلـف، دختران و پسـران در ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی، و موفقیت های 
تحصیلـی تفاوت هـای اساسـی دارنـد. در بخـش نتیجه گیـری، بحث می شـود که 
گفتمان هـای جهانـی در مورد جنسـیت و تعامـل مثبتی که با گفتمان هـای داخلی 
ایـن حـوزه داشـته اند، وضعیـت موجـود را به سـمت برابـری جنسـیتی در حوزه 

آمـوزش پیـش می برد. 

یکـی دیگـر از یافته هـای ایـن پژوهش این اسـت که )در اکثر کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فارس( سـطح تحصیات مـردان جوان در سـال های اخیر و بـه مرور کمتر 
از سـطح تحصیـات زنـان جـوان شـده اسـت و تبعـات این تغییـر را در توسـعه 

اقتصـادی و اجتماعـی این کشـورها بحـث می کند.

روسیه: مرکز پژوهش های مستقل اجتامعی1     

یک مرکز پژوهشـی غیردولتی در روسـیه اسـت که در سـال 1991 تأسیس شده 
و در سـه هـدف تخصصی را پیگیری می کند: 1( اجـرای پژوهش های اجتماعی، 2( 
تربیـت حرفه ای جامعه شناسـان جوان، و تشـکیل و تقویت شـبکه ی همکاری های 

اجتماعی.  علوم 

پژوهش هـای این مرکز به کشـور روسـیه، درک فرآیندهای پیچیـده آن به عنوان 
یـک جامعـه درحـال گـذار و کمک به شـکل گیری یـک جامعه شناسـی جدید از 

روسـیه محدود می شود.

از سـال 2009 بـه بعـد، ایـن مرکـز دوره بلـوغ و شـکوفایی خـود را می گذرانـد و 
تـا کنـون جوایـز متعـددی را در حـوزه پژوهـش بـه خود اختصـاص داده اسـت. 
هم چنیـن ایـن مرکـز صاحب امتیـاز مجلـه پژوهش هـای اجتماعی2  اسـت که از 
سـال 2009 بـه دو زبـان انگلیسـی و روسـی منتشـر می شـود3 . از سـوی دیگـر 

1. Centre for Independent Social Research (https://cisr.ru/en) 
2. Journal of Social Research 

 www.soclabo.org :3.  نسخه الکرتونیکی این مجله علمی از طریق سایت زیر در دسرتس است
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پژوهشـگران ایـن مرکـز بیش از 50 مقاله در سـال در ژورنال هـای معتبر به چاپ 
می رسـانند. 

همکاری هـای آکادمیـک ایـن مرکـز، از مرزهـای روسـیه فراتـر رفته و عـاوه بر 
دانشـگاه اروپایی سنت پترزبورگ، مدرسه اقتصاد سـنت پتزبورگ، و دانشگاه ایالتی 
سـنت پترزبورگ، دانشـگاه های برلین، فرایبورگ، دانشگاه هلسینگی، جانز هاپکینز، 

و ییـل را نیـز در برمی گیرد.

بـر خـاف بسـیاری از سـازمان های مشـابه که در زمینـۀ پژوهش هـای اجتماعی 
فعالیـت می کنند، ایـن مرکز به طور انبوه به کار پیمایش و نظرسـنجی نمی پردازد؛ 
بلکـه بیشـتر داده هـای موجـود را ارزیابی های کیفی می کنـد. یکـی از اولویت های 
کاری مرکـز، ارتقـای کیفیت روش های پژوهش اسـت. ارزیابی هـای این مرکز، بر 

موضوعات زیر تمرکز بیشـتر دارد:

مهاجرت، قومیت و ملی گرایی

مطالعات جنسیت

پژوهش های سیاست گذاری اجتماعی )فقر، اعتیاد، بی خانمانی، 
بازنشستگی(

جنبش های اجتماعی

  افراد کلیدی

مدیر: ویکتور ورونکوف1 دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشـد از دانشگاه التویا )سال 1971(. 
وی ریاست و نایب ریاست انجمن جامعه شناسان 
سنت پترزبـورگ، و مدیریـت انجمـن اروپـایی 
مطالعات تغییرات اجتماعی را در کارنـامه خود 
دارد. حوزه های علمی فعالیـت او شامل قومیت، 
مهاجرت و جامعه شناسی زندگی روزمره می شود.

1. Viktor Voronkov (voronkov@cisr.ru) 
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مدیـر اجرایـی: اوکسـانا کارپنکـو  از بدو تأسـیس در 
سـال 1994 در مرکز حضور داشـته اسـت و از سـال 
2011 مدیر اجرایی مرکز اسـت. او در دانشـگاه ایالتی 
سـنت پترزبورگ، دانشـگاه اروپایی سـنت پترزبورگ و 
انسـتیتو جامعه شناسـی آکادمی علوم روسیه تحصیل 
کرده اسـت و دارای دکترای جامعه شناسـی است. وی 
در زمینـه اَشـکال مدرن نژادپرسـتی صاحب ایده اسـت.

پژوهشگر ارشد: النا بوگدوانا  دکترای جامعه شناسی از 
دانشگاه اروپایی سنت پترزبورگ، عضو انجمن بین المللی 
جامعه شناسی. وی از جهت تحصیات و تجربـۀ کاری 
بیشتر روی مسائـل روشی مرکز نظـارت دارد؛ امـا در 
حوزه انسان شناسِی عدالت و جامعـه روسیـه قبـل از 

فروپاشی شوروی سابق نیز صاحب ایده است. 

  برخی طرح های پژوهشی
مهاجـرت، قومیـت و ملی گرایـی یکـی از حوزه هـای اصلـی پژوهش هـای مرکـز 
پژوهش های مسـتقل اجتماعی اسـت. در بیست سال گذشـته بیش از 40 پژوهش 
در ایـن زمینـه انجـام داده و داده هـای ارزنـده ای را گـردآوری کرده اسـت. از این 

میـان می تـوان بـه گزارش هـای زیر اشـاره کرد: 

قفقازی هـا در شـهرهای روسـیه: اسـتراتژی هایی بـرای ادغـام در 
جامعـه مـادر )گـزارش دوره ای(

ایجاد یک قومیت: اجتماعات قومی در سنت پترزبورگ

فشـار قانونـی و مهاجرت هـای قومـی: مجموعـه گزارش از شـهرها 
فدراسـیون روسیه

مرکز پژوهش های مستقل اجتماعی، یکی از مراکز پیشگــام در زمینه تحقیقات 
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مهاجرت و قومیت محسوب می شود. از سال 2012 این مرکز به هسته ای برای 
تأسیس گروه های میان رشته ای برای مطالعات قومیت و مهاجرت تبدیل شده است.

مطالعـات جنسـیت یکی دیگـر از حوزه هـای تحقیقاتی عمده مرکز اسـت. پژوهش 
درباره جنسـیت، جنبش های زنانه و فمینیسـم، جنبه های جنسیتی مهاجرت و کار، 
مباحث حقوقی جنسـیت، از جملـه حوزه های تخصصی مطالعات این مرکز اسـت. 
در این زمینه اصلی ترین شـرکای پژوهشـی مرکز، دانشـگاه هلسـینگی و دانشـگاه 

هستند.  زوریخ 

مطالعـات سیاسـت گذاری اجتماعی. یکی دیگر از حوزه هـای تخصصی پژوهش در 
ایـن مرکـز، توصیف وضعیت عمومی سـالمندان، کودکان بی سرپرسـت، توان یابان 
و کـودکان بدسرپرسـت اسـت. ایـن مطالعـات در دو دسـته کیفـی و کمـی انجام 
می شـوند و هدف شـان مطالعه زندگـی روزمره و یافتن راه هـای مؤثرتر تعامل بین 

دولـت و گروه هـای داوطلبانـه بـا گروه های اجتماعی هدف اسـت.

 آذربایجان: مرکز توسعه ی اجتامعی و اقتصادی1    

مرکز توسعه ی اجتماعی و اقتصادی )CESD(، مهمترین اتاق فکر کشور آذربایجان 
است که در مقیاس جهانی نیز فعالیت دارد. هدف از این مؤسسه توسعه ی پژوهش ها 
به محدوده ی مسائل اجتماعی و اقتصادی داخلی، به منظور ارتقای فرآیند تصمیم گیری 
در حوزه ی سیاست های عمومی است. این مؤسسه، با همکاری دولت و نمایندگان 
جامعه ی مدنی پژوهش هایی را به صورت تخصصی، در حوزه ی سیاست گذاری و 
اقتصاد انجام می دهد. CESD همچنین نقش اصلی ترین تشکل مردم نهاد در آذربایجان 
را ایفا می کند و همواره سعی داشته خود را در محوریت جامعه ی مدنی قرار دهد 
و با برقراری ارتباطی مؤثر با رسانه ها، جوامع متنوع مقیم آذربایجان، NGOهایی که 
خدماتی را به عامه ی مردم ارائه می دهند، اتاق فکرهای بین المللی، مؤسسات مالی 
و سرمایه گذاران و به صورت مجـازی با تمامی اتاق فکـرهای فعال در آذربایجان، 

اقداماتی را صورت دهد.

مرکز توسعه ی اجتماعی و اقتصـادی، نقش مهمی در اصاحات بودجه ی عمومی 
1. Center for Economic and Social Development 
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آذربایجان ایفا می کند. سیاست گذاری ها و مدیریت بودجه ی عمومی نیز همچنین 
از جمله ی مهمترین فعالیت های این مؤسسه است. در سال 2011، چهار عنوان از 
توصیه های این مرکز که در حوزه ی سیاست گذاری و مدیریت بودجه ی عمومی تهیه 
شده بود، توسط دولت آذربایجان مورد تأیید قرار گرفت. کارشناسان این مؤسسه 
همچنین کارگاه هایی را در حوزه ی بودجه ی عمومی و سیاست گذاری های آن برگزار 
اقتصادی و  این مرکز، ریشه کن کردن فقر، بهبود اصاحات  می کنند. مأموریت 

اجتماعی، افزایش شفافیت اطاعات با توسعه ی حمایت های جامعه ی مدنی است.

این مؤسسه عاوه بر همکاری دولت به منظور ایجاد ظرفیت و ایراد اصاحات الزم 
در مدیریت بودجه ی عمومی، مطالعات خود را بر افزایش مشارکت مدنی، بعنوان یک 
موتور محرک برای حکم رانی قانون و اعتبار دولت، متمرکز کرده است تا بتواند میان 

دو عامل مهم دولت و جامعه ی مدنی رابطه ای سازنده برقرار کند.

CESD به گروه های مختلف کمک می کنـد تا مخارج عمومی خود را شناسایی کنند. 

به طور مثال، این مؤسسه با شناسایی مصرف کنندگان هدف، توضیح می دهد که 
چگونه دولت بودجه ی مناسب را شناسایی و توزیع کند، تا بتواند به درستی به مناطق 

روستایی، خدمات درمانی-بهداشتی مناسب ارائه کند.

این مؤسسه همچنین با همکاری با سرمایه گـذاران، سعی دارد از طریق شناسـایی 
روش های مناسب برای استارت آپ ها، واردکننـدگان و صادرکنندگان، به ارتقای 

فضای تجارت داخلی و خارجی کمک کند.

افزایش مشارکت زنان در فرآینـد تصمیم گیری ها، از جمله ی دیگر اقدامات این 
مؤسسه ی پژوهشی است و در همین راستا مطالعات متعـددی در حیطه ی مسائل 
جنسیتی انجـام داده است و سعی دارد این حوزه را در دیگر پژوهش های خود همواره 

در نظر بگیرد. 

  برخی طرح های پژوهشی
تقویت حمایت از حقوق افراد کم توان و ناتوان جسمی و همچنین بهبود 
شرایط زنـدگی آن ها در آذربایجـان از طریـق جامعـه ی مدنی، رسانـه، دولت و 

همکاری بخش خصوصی و با حمایت نماینده ی اتحادیه ی اروپا در باکو
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 راهبری مشـارکت جوامع روستـایی و شهری در تعییـن بودجـه ی 
مدارس و هزینه ی آن برای ارائه ی خدمات پیش دبستانی با حمایت نماینده ی 

اتحادیه ی اروپا در باکو

ایجاد ظرفیت برای پلتفـرم های ملی در کشـورهای شرقی، با حمایت 
اتحادیه اروپا

  افراد کلیدی: 
)CESD( دکتر ووگار بایرامف1 . مؤسس مرکز توسعه ی اقتصادی و اجتماعی

احمد علیلی2 . هماهنگ کننده ی پروژه 

ویکتوریا آریل بیتنر3 . پژوهشگر ارشد

دان بربان4 . پژوهشگر ارشد

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991، خاء سیاست گذاری های منطقه ای، 
مانند سایر کشورهای مستقل شده، در آذربایجان هم به شدت احساس می شد. 
اولویت سیاست گذاری در دولت های مستقل شده گذار به یک اقتصاد بازار محور و 
افزایش رفاه شهروندان، به نحوی که همه ی شهروندان منتفع شوند، بوده است. طبیعی 
است که در این راستا، کاهش سطح فقر، کنترل فساد، افزایش اشتغال، ارتقاء سطح 
شفافیت، و در کنار همه ی اینها مرکزیت زدایی از تصمیم گیری های، اهداف اصلی 
سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی قرار بگیرند. CESD در این فضا و در خاء 
مؤسسات سیاست پژوهی محلی، پژوهش ها و پیشنهادهایی در حوزه مراقبت های 
پزشکی، بیمه های اجتماعی، رفاه عمومی، آموزش عمـومی، افزایش مشارکت های 

اجتماعی و گروه های اجتماعی ضعیف تر ارائه کرده است.

فراهم کردن منابع اطاعاتی دست اول از نیـازها و خواستـه های گروه های مختلف 
اجتماعی یکی از خدمات اصلی CESD در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است. مخاطبان 
1. Vugar Bayramov 
2. ahmadalili@cesd.az 
3. Victoria Ariel Bittner (victoriabittner@cesd.az) 
4. danbreban@cesd.az 
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این پژوهش ها عاوه بر دولت مرکزی، سازمان های مدنی مختلف، بازار و دولت های 
محلی هم هستند. CESD عاوه بر این، به ارزیابی و رصد سیاست ها نیز می پردازد.

پروژه های CESD محورهای زیر را شامل می شود:

کشف موضوعات سیاست گذاری عمومی

اجرای پروژه های سیاست پژوهی )در طیف وسیعی از موضوعات از فساد 
و شفافیت و فقر گرفته تا مشارکت عمومی و حقوق زنان و گروه های اقلیت(

آگاهی بخشی در راستای اصاحات اجتماعی مورد نظر

آموزش شهروندان در حوزه سیاست های عمومی

ایجاد پل های ارتبــاطی میان دولت و سازمان های جامعه مدنی برای 
اجرای بهینه سیاست های عمومی 

    
افغانستان: مرکز افکارسنجی و پژوهش های اجتامعی-اقتصادی1

مرکز افغانستانی افکارسنجی و پژوهش های اجتمـاعی- اقتصادی در سال 2003 
تاسیس شد. این مرکز اولین موسسه ای است که با هدف افکارسنجی و پژوهش در 
افغانستان شروع به کار کرده است. این مرکز طیف گسترده ای از خدمات پژوهشی، 
اعم از نظرسنجی، نظارت و ارزیابی، مطالعات بازاریابی و فروش، نظارت رسانه ای، و 

دیگر پژوهش های کمی و کیفی را ارائه می دهد.
ACSOR بعنوان مؤسسه ای که خدمات کامل پژوهشی ارائه می دهد، توجه خود را به 
نیازهای خاص هر یک از مشتریانش اختصاص داده است. ارائه ی خدمات این مرکز 
پژوهشی از طریق جمع آوری داده، مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، و آنالیز جامع داده ها 

صورت می گیرد.
سابقه ی فعالیت. مرکز افغانستانی افکارسنجی و پژوهش های اجتماعی-اقتصادی، با 
بیش از 10 سال تجربه، با طیف گسترده ای از مشتریان، اعم از مشتریان خصوصی 
1. Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR)
http://acsor-surveys.com
House 217, 2nd Street, Qalaye Fatullah, Kabul District 10, Afghanistan
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و دولتی، ملی و بین المللـی، روبه رو بوده است. این مرکز همچنیـن بیش از  یک 
میلیون مصاحبه های کمی رو در رو و هزاران مصاحبه ی کیفی داشته است.

این مرکـز در طول سـال های فعالیـت ا ش خدمـات پژوهشی را برای بی بی سی، 
واشنگتن پست و دویچه وله انجام داده است.

این مرکز از پرسشگرانی از 34 استان در سراسر افغانستان با دسترسی به مکان های 
مختلف شهری و روستایی تشکیل شده است. پرسشگران این مجموعه بومی استان های 
خود هستند و عاوه بر اینکه زبان مادری تمامی آن ها دری و پشتو است، بسیاری از 
آن ها با دیگر زبان های رایج در افغانستان، از جمله ازبک، ترکمن و پاشائی نیز آشنایی 
دارند. شعبه ی مرکزی ACSOR در کابل قرار دارد و شعبه های محلی آن در شهرهایی 

مانند مزار شریف، قندهار، هرات و جال آباد قرار دارند.
دفتر مرکزی این مجموعه در کابل، از بیش از 40 نفر کارمند، 65 نفر ناظر در مناطق، 
1000 پرسشگر چند قومیتی زن و مرد، و گروه بزرگی از متخصصان نظارت بر رسانه، 

ارزیابی داده و مترجمان تشکیل شده است.
افکار عمومی  استانداردهای مرکز آمریکایی پژوهش های  قوانین و  به  این مرکز 
)AAPOR( و جامعه ی اروپایی افکارسنجی پژوهش های بازاریابی )ESOMAR( پایبند 

است.
تیم اجرایی ACSOR شامل افراد زیر است: 

- متیو وارشا1 ، مدیر عامل
- آِسن بالُگف2 

- اشرف صالحی 
- احسان عطایی 

1. Matthew Warshaw 
2. Assen Blagoev 
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  برخی طرح های پژوهشی
زن بودن در افغانستان. این گزارش در سال 2008 توسط ACSOR تنظیم شده و بر 
اساس جمع آوری محدود داده در افغانستان، به توصیف محدودیت ها و تبعیض های 
زنان در جامعه امروز افغانستان پرداخته و تجربیات )مثبت و منفی( زنان افغان را 

مناطق و پایگاه های اجتماعی -اقتصادی مختلف ارزیابی کرده است. 
این گزارش بخشی از پروژه کلی »زنان در جهان اسام« بوده است که در 22 کشور 
اسامی توسط گروه »دی3 سیستمس1 « اجرا شده است. نتایج کلی پژوهش حاکی 
از این است که بهبود در شرایط اجتماعی زنان در کابل سریع تر از سایر والیات 
افغانستان در جریان است و والیات غربی و جنوب غرب در این زمینه ُکندترین 

هستند. 
شرایط کنونی افغانستان. این پروژه در سال 2011 و به سفارش مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین الملل2 ، به جمع آوری یک مجموعه اطاعات گسترده در مورد نگاه 
مردم به آینده کشور پرداخته است. طی این پیمایش نظرات 1537 نفر از بزرگساالن 

از 34 والیت افغانستان گردآوری شد. 
پژوهش پیرامون مردم افغانستان. نتایج یازده پژوهش سالیانه از مردم افغانستان، که 

توسط ACSOR اجرا می-شود، در 6 دسامبر در کابل منتشر شد.
این بررسی طیف گسترده ای از موضوعات، از جمله اقتصاد، توسعه، مسائل زنان، 
مهاجرت و دولت را دربرمی گیرد. با وجود این که نتایج نشان می دهند که دیدگاه 
مردم از آغاز این پروژه، نسبت به مسیری که کشور پیش گرفته در منفی ترین حالت 
خود قرار دارد و 66% از افغان ها اعتقاد دارند که کشورشان مسیر اشتباهی را پیش 
گرفته است، و تنها 29% بر این باورند که کشور در مسیر درستی قرار گرفته، کماکان 
نشانه های مثبتی نیز وجود دارند. بطور مثال، با وجود چالش های مهمی که در حوزه ی 
امنیت و اقتصاد افغانستان وجود دارد، درصد افغان هایی که قصد مهاجرت از کشور 
خود را داشته اند کاهش پیدا کرده است و بسیاری از مردم به حمایت از حقوق زنان 

برآمده اند و خواهان اعطای حق رأی و کار در خارج از منزل برای آنان هستند.
در سال 2016، این پژوهش، در مقایسه با تمامی پژوهش های صورت گرفته توسط 
این مرکز، دارای بیشترین نمونه ی مورد مطالعه بوده است؛ بستر پژوهشی این تحقیق 

1. D3 Systems 
2. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

26



ملی که در بازه ی زمانی 31 آگوست تا اول اکتبر انجام گرفت، 12658 مصاحبه ی 
حضوری در 34 ایالت افغانستان را شامل می شد. مصاحبه شوندگان، زنان و مردانی 
بودند که ملیت افغانستانی داشتند و سن آن ها باالتر از 18 سال بود )82% روستایی، 

18% شهری(.

پاکستان: گروه پژوهشی علوم اجتامعی1      

گروه پژوهشی علوم اجتماعی، در سال 2001 با هستـه ی مرکزی کوچکی متشکل 
از پژوهشگران حوزه ی علوم اجتماعی، کـه تجربـه ی باالیی در انجـام پژوهش های 
میان رشته ای هم در پاکستـان و هم در سطح بین الملـلی دارد تأسیس شد. حوزه های 
مورد عاقه ی پژوهش در این گـروه، سیاست های اجتمـاعی، اقتصاد، فقر، مطالعات 
جنسیت، سامت، اشتغال، مهاجرت و نزاع را شامل می شـود. همکاران و مخاطبان 
این گروه پژوهشی و مشاوره، مؤسسات آکادمیـک محلی و بین المللی، سازمان های 

دولتی و غیردولتی و آژانس های توسعه ی بین المللی را شامل می شود.
هدف این مؤسسـه تولید پژوهش های آکادمیـک با کیفیـت باال در حوزه ی علوم 
اجتماعی و پرورش گفتگـوهای علمی پیرامون مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

است.
  مهم ترین حوزه های پژوهشی و نمونه های پژوهش:

اشتغال:

 تخمین درآمد مورد نیاز برای معیشت )2017-2015(
 گروه های خویشاوندی و حاشیه نشینی )2011(

 مکان یابی و ارزیابی حمایت از کودکان در پاکستان )2013-2011(
اقتصاد:

 نقش بانک مرکزی در حمایت از رشد و توسعه ی اقتصادی در پاکستان )2014-
)2015

1. Collective for social science research
Add: 173-I, Block 2, PECHS, Karachi-75400, Pakistan
Tel: +92 21 34551482, +92 21 34541270 
Fax: +92 21 34547532
Email: info@researchcollective.org 
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  سیاست های نابرابری های اقتصادی )2009-2008(
مهاجرت:

)2008-2007( )MISA( پروژه ی سیستم اطاعاتی مهاجرت در آسیا  
  مهاجرت های پراکنده و تهدیدهای امنیتی غیرسنتی )2006-2005(

فقر:

  معیشت در زمان بی ثباتی قیمت مواد غذایی )2016-2012(
  سیاست های حمایت احتماعی در ِسند )2016-2015(

مطالعات شهری:

  مهاجرت های بین المللی و تاثیر آن بر روی شهر )2004(
  فرآیندهای اجتماعی و رفتارهای فردی )2017(

  افراد کلیدی:
اسد سعید. دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج-بریتانیا

عایشه خان1 . پژوهشگر ارشد مطالعات آسیای جنوبی از مؤسسه ی مطالعات شرقی 
و آفریقایی- بریتانیا

هریس َگزَدر2 . پژوهشگر ارشد اقتصاد از مدرسه ی اقتصاد لندن- بریتانیا

 

سوریه: مرکز پژوهش های سیاست گذاری3    

مرکز سوری پژوهش های سیاست گذاری، بنیادی مستقل، غیردولتی، و یک اتاق فکر 
غیرانتفاعی است. این مرکز به منظور از بین بردن شکـاف میان فرآیند پژوهش و 
سیاست گذاری مبتنی بر سیـاست  عمومی پژوهش هایی را انجام می دهد. SCPR با 

1. Ayesha Khan 
2. Haris Gazdar 
3. Syrian Centre for Policy Research  
http://scpr-syria.org/ 
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هدف توسعه مشـارکت در گفتگـوهای مبتنی بر گـردآوری شواهد، قصد دارد به 
سیاست هایی جایگزین دست پیدا کند که جامع و پایا باشند و به ارتقای انسانی یاری 

برسانند.
هدف اصلی این مؤسسه کمـک به مردم سوریـه به منظـور آغاز گفتگـویی آزاد و 

دانش محور در اصلی ترین مسائل در حیطـه ی سیاست عمومی است.

  برخی طرح های پژوهشی
دالیل و نتایج بحران سوریه. این پروژه در دو مرحلـه ی اصلی انجام گرفت؛ هدف 
از اولین مرحله آنالیز و تحلیل دالیل توسعـه ی بحران اخیر در سوریـه از دیدگاه 
اقتصادی، اجتماعی و سازمانی بوده است که از طریق تحلیل و بررسی سیاست های 
عمومی در دوران پیش از بحران صورت گرفت؛ در دومین مرحله از این پروژه به 
مطالعه ی نتایج و آثار اجتماعی-اقتصادی بحران سوریه، با استفاده از روش های کمی 
و اقتصادسنجی، و مقایسه ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی کنونی در سوریه با دوران 

پیش از بحران، پرداخته شد.
بررسی چگونگی جمعیت. هدف از این پروژه، در وهلـه ی اول، شناسایی وضعیت 
جمعیت در دوران پیش از بحران و چالـش های موجود آن ، با استفاده از چارچوب 
جامع توسعه، از دیدگاه اقتصـادی، اجتمـاعی و سازمـانی بوده است. در مرحله ی 
دوم، این پروژه ابـزارهای مختلفی را بـه منظـور ارزیابی اثرات بحـران کنـونی 
سوریه بر شرایط مردم سوریه به کــار گرفتـه است؛ این مطالعات شامل تغییرات 
جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فاکتورهای سازمانی در طول بحران، بر جوامع 
میزبان، پناهندگان و مهاجران، می شد. عاوه بر این ها، هدف از این پروژه ارائه ی 

سیاست های اجتماعی-اقتصادی جایگزین برای گریز از نتایج زیان بار بحران بود.
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فلسطین: مرکز تحقیقات پیامیشی و سیاست گذاری1    

PSR یک مرکز پژوهشی غیرانتفاعی مستقـل با رویکرد تحلیل سیاست گذاری ها و 
پژوهش های آکادمیک است. این مرکز با هدف توسعه ی اطاعات در مورد مسائل 
و دغدغه های فلسطین در سـه حوزه ی سیاست های داخلـی و دولتـی، پیمایش های 
تجربی و نظرسنجی های افکار عمومی، نیـروهای کار و گروه های مطالعاتی و جلسات 
و کنفرانس ها فعالیت می کند. این واحدها بر مسائل جاری در حیطه ی افکار عمومی 
تمرکز دارند و به پژوهش های تجربی به عنـوان ابزاری برای توسعـه ی دانش 

و آگاهی وابسته هستند.
PSR فعالیت های خود را بر ارتقاء پژوهش های هدفمند و منظم و سوق دادن به سوی 
درک صحیح تر مسائل داخلی فلسطین و فضای بین المللی در بستر گفتگوی آزاد و 

تبادل آراء متمرکز کرده است. 

  افراد کلیدی:
مودار کاسیس2، استادیار فلسفه و مطالعات فرهنگی- دانشگاه بیر زیت3 

یزید سعیق4، عضو ارشد- مرکز کارنگی در خاورمیانه- بیروت، لبنان

عظمی ال شعیبی5، عضو کمیته ی مبارزه با فساد و عضو سابق شورای قانون گذاری 
فلسطین

خلیل شکاکی6، پژوهشگر ارشد- استادیار علوم سیاسی- فارغ التحصیل دانشگاه 
کلمبیا در سال 198

1. Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR)
Add: Off Irsal street, P.O.Box 76, Ramallah , Palestine
Tel: +970-2-2964933 
Fax:+970-2-2964934 
Email: pcpsr@pcpsr.org
2. Mudar Kassis 
3. Bir Zeit 
4. Yezid Sayigh 
5. Azmi al Shuaibi 
6. Khalil Shakaki 
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بخش دوم: برخی مؤسسه های بین املللی نظرسنجی و افکارسنجی

     )Gallup( گالوپ

شـرکت گالـوپ در سـال 1935 در پرینسـتون تأسـیس شـده اسـت. جـورج 
گالـوپ، مالـک و مؤسـس شـرکت گالـوپ، یـک روزنامه نـگار و جـزء اولیـن 
کسـانی بـود کـه مباحث آمـاری را برای بررسـی افـکار عمومی مورد اسـتفاده 
قـرار داد؛ چیـزی کـه امـروزه تحـت عنـوان نظرسـنجی از آن یـاد می کنیم. 

امـروزه مخارج گالوپ عمدتاً از حق اشـتراک مؤسسـات تبلیغاتـی و تولیدی در 
ایاالت متحده امریکا تأمین می شـود. بسـیاری از کشـورهای جهـان در مواردی 

گوناگـون، جهـت اطـاع از افکار عمومی بـه این مؤسسـه مراجعه می کنند.

)data base( مؤسسه گالوپ یکی از کامل ترین و به روزترین بانک های  اطاعاتی
موجود در زمینه تغییرات اجتماعی را در سطح جهان داراست. 

گالـوپ در بیـش از 160 کشـور و منطقه ی مختلف جهان، با روش های مختلف 
داده هـای اجتماعـی جمع می کند. برخـی از فیلدهای داده ای گالـوپ در آمریکا 
و اروپـا بـه طـور  روزانـه بـه روز می شـود. ایـن فیلدها شـامل نگرش مـردم به 

مسـائل سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی مهم جامعۀ آمریکا می شـود.

دو مورد از مشهورترین پژوهش های روزنامه گالوپ، نظرسنجی روزانه آمریکا1  و 
شاخص بهروزی2  است. گالوپ در این هر دو، با 500 نفر از افراد بزرگسال ساکن 

ایاالت متحده و به مدت 350 روز در هر سال مصاحبه می کند.

50% این مصاحبه ها از طریق تلفن ثابت و مابقی با استفاده از تلفن همراه صورت 
می گیرند. این حجم نمونه ی بزرگ، که نوعی نمونه گیری زمانی را نیز در خود تعبیه 
دارد، باعث می شود داده ی دقیقی از تغییرات اجتماعی در حوزه رفاه و بهروزی به 
دست بیاید. هم چنین نوع خاص نمونه گیری این امکان را فراهم می آورد که نتایج 

در سطح ایاالت ، و مناطق مختلف قابل تحلیل باشند. 

به مسائل سیاسی،  نظرسنجی روزانه ی آمریکا، نظرات آمریکایی ها را نسبت 
اجتماعی، اقتصادی و حوادث جاری بررسی می کند. طیف گسترده ی موضوعات 
1. Gallup U.S. Daily 
2. Gallup Well-Being Index 
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این نظرسنجی، رضایت از ریس جمهور، وضعیت اشتغال و استخدام، بیمه و حتی 
عادات فردی را در برمی گیرد.

»شـاخص بهـروزی«، دقیق تریـن داده هـا را بـه صـورت روزانـه در مورد شـرایط 
سـامت و رفتارهـای آمریکایی هـا را در بـر می گیـرد. شـاخص بهـروزی نگرش 
آمریکایی هـا به زندگی، تجـارب روزانه شـان، روابط اجتماعی، امنیـت مالی، ارتباط 

با جامعه، و سـامت جسـمی را شـامل می شـود.

گالـوپ در بخشـی دیگـر از پژوهش های خـود، اختصاصاً موضوعـات اجتماعی را 
در کانـون توجـه قـرار می دهد. این شـیوه مخصوص ثبت روندهـای طوالنی مدت 
اسـت؛ بـه نحوی که بخشـی از این روندهـا تا دهه ی 30 میادی قدمـت دارد. این 
نظرسـنجی ها هـر سـال در ماهی معین آغاز می شـود و یک مجموعـه محور ثابت 

)و غیرسیاسـی( را مورد پرسـش قرار می دهد. 

بخـش بین الملـل گالـوپ بـر مسـائلی نظـارت دارد کـه تا حـدی وجه اشـتراک 
تمامی جوامع اسـت؛ مانند امنیت شـخصی، غذا و سـرپناه، اشـتغال، رفـاه و اعتماد 
بـه نهادهـای ملـی. ایـن نـوع در بیش از 160 کشـور جهان بـه صـورت رو در رو 
یـا تلفنـی و بـا بیـش از 140 زبـان مختلـف صـورت می گیـرد. عاوه بر این سـه 
بخش اصلی، سـازمان های دولتی و غیردولتی مختلفی از سراسـر جهـان پروژه های 

مختلفـی را برای بررسـی بـه گالوپ سـفارش می دهند. 

  افراد کلیدی:
 مدیرعامل: جیم کلیفتن1 . او از 1988 وظیفه هدایت 
تمـام پژوهش هـای جهانی و منطقـه ای گالـوپ را به 
عهـده دارد. تحـت مدیریت او بـود که گالوپ به یک 
مؤسسـه جهانی تبدیل شـد و 30 شعبه در 20 کشور 

جهان تأسـیس نمود. 

وی هم چنین در دانشـگاه دوک و دانشـگاه کارولینای 
وی  می پـردازد.  کارآفرینـی  تدریـس  بـه  شـمالی 

پایه گـذار مرکـز رشـد گالـوپ  نیـز اسـت. 
1. Jim Clifton 
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دکتـر سـاندیگا بـارادواج1 مسـئول بخـش نـوآوری 
و خاقیـت مؤسسـه گالـوپ. وظیفـه ی او طراحـی و 
به کارگیـری برنامه هـای کارآفرینی در گالوپ اسـت. 
وی دکتـرای خـود را در رشـته های مردم شناسـی و 
جغرافی از دانشـگاه نبراسـکا گرفته و پیش از پیوستن 
بـه گالـوپ2 در سـال 1999، عضـو هیـأت علمـی 

دانشـگاه میامـی بوده اسـت. 
 

جـان کلیفتـن: مدیـر تحلیـل کان داده در بخـش 
جهانی گالـوپ. کان داده گالوپ شـامل اطاعاتی در 
مـورد میلیون هـا شـهروند 1150 کشـور دنیا اسـت. 

وی هم چنین پژوهشـگر انسـتیتو مطالعـات ادیان در 
دانشـگاه بیلـر اسـت. او تحصیـات آکادمیـک خود 
را بـا دوره کارشناسـی تاریـخ و سیاسـت در دانشـگاه 
دکتـری  مـدرک  دارای  و  کـرده  آغـاز  میشـیگان 

حقوق بین الملـل از دانشـگاه نبراسـکا اسـت.

 مدیـر پژوهـش: جنی مـارالر 3 روش شـناس و مدیر 
پژوهـش در گالوپ پنل اسـت. تمـام مراحل کارهای 
کمـی با نظـارت وی انجام می شـود. هم چنین نظارت 
بـر مراحـل فنـی پیمایش هـای اینترنتـی و تلفنـی از 

وظایف اوسـت. 

وی دارای مدرک لیسـانس روانشناسـی و فوق لیسـانس روش شناسی کمی از 
دانشـگاه نبراسـکا-لینکلن و اکنون دانشـجوی دکترای در همین گرایش است.

1. Principal Scientist 
2. Sangeeta Bharadwaj-Badal 
3. Jenny Marlar 
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  برخی طرح های پژوهشی
پیمایـش جهانـی ازدواج کودکان. سـن ازدواج، تاثیراتی بلند مدت بر روی شـرایط 
فیزیکی، اقتصادی و سـامت اجتماعی افراد می گذارد. زمانی که ازدواج در سـنین 
پاییـن تـر اتفاق مـی افتـد، پیامدهای آن نیز تشـدید می شـوند. آمارهـای مربوط 
به پنج سـال گذشـته نشـان می دهد، حدود 6 درصد از جمعیت 15 تا 19 سـاله 
در دنیـا ازدواج کـرده انـد. بـا وجـود اینها، داده ها نشـان مـی دهند کـه این آمار 
در خاورمیانـه و آفریقـای شـمالی )7 درصـد(، در آفریقای سـیاه )9 درصـد( و در 
آسـیای جنوبـی )14 درصد( بسـیار باالتر هسـتند. در حالی که درصـد افرادی که 
در سـنین پایین ازدواج کرده اند، در بازه ی سـالهای 2011 تا 2015 در خاورمیانه، 
آفریقای شـمالی و آفریقای سـیاه کاهش پیدا کرده اسـت، اما این پدیده در جوامع 

آسـیای جنوبی و آسـیای جنوب شـرقی در همین بـازه افزایش پیدا کرده اسـت.

در تمامی نواحی دنیا، به طور نامتعادلی، افرادی که در سنین 15 تا 19 سال ازدواج 
می کنند بیشتر زنان هستند. به طورمثال در آسیای جنوبی، 20 درصد از زنانی که در 
این گروه سنی قرار دارند، ازدواج کرده اند، این در حالی است که در این ناحیه تنها  
هشت درصد از مردان این گروه سنی ازدواج کرده اند. آسیای جنوبی همچنین یکی از 
تنها مناطقی است که ازدواج زودهنگام در مردان، در بازه ی سالهای 2006 تا 2010 

و 2011 تا 2015 در آن افزایش پیدا کرده است. 

شـکاف جنسـیتی در ازدواج زودهنـگام ممکن اسـت ناشـی از نابرابری جنسـیتی 
موجـود و یـا حتی تشـدیده کننـده ی آن در این نواحی باشـد. در پژوهشـی که در 
مـورد ازدواج کـودکان در منطقه ی امهارای اتیوپی صورت گرفتـه بود، 39 درصد 
از زنـان ایـن ناحیـه پیـش از 15 سـالگی ازدواج کرده بودند. این بررسـی همچنین 
نشـان مـی داد دختـراِن جـواِن ازدواج کرده با دوسـتان کمتری در ارتباط هسـتند، 
از حداقـل دسترسـی به رسـانه هـا برخوردارند و احتمال بسـیار پایینـی دارد تا در 
مـورد بیمـاری هایـی چـون HIV اطاعاتی داشـته باشـند. عاوه بـر اینهـا، ازدواج 
هـای زودهنـگام برای ایـن دختران جوان بـارداری زودهنگام را نیز بـه دنبال دارد. 
بـارداری زودهنـگام سـامت فیزیکـی آنهـا را در معـرض خطـر قـرار مـی دهد. 
تحقیقات جهانی یونیسـف نشـان می دهد که سـالیانه حدود 70 هزار نفر از زنان 

در بـازه ی سـنی 15 تـا 19 سـال به هنـگام بـارداری و زایمان از دنیا مـی روند.
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در مناطـق بسـیاری، زنـان و مردانـی کـه ازدواج زودهنگام داشـته اند، نسـبت به 
آنهایـی کـه در ایـن سـن ازدواج نکـرده اند، در شـرایط نامسـاعدتری به سـر می 
برنـد. آنهـا معمـوال ارتباط کمتـری با دیگـران دارنـد، و در دسترسـی به فرصت 
هـای آموزشـی و اسـتخدام بـا محدویـت های بسـیاری رو بـه رو هسـتند. تقریبا 
در تمامـی ایـن نواحـی، افرادی که در بـازه ی 15 تا 19 سـالگی ازدواج کـرده اند، 
از تحصیـات کمتـری برخـوردار بـوده اند و بـه ابزارهـای ارتباطی مانند گوشـی 
هـای هوشـمند و اینترنت دسترسـی کمتری داشـتند. در مناطقی کـه ازدواج های 
زودهنگام در آن فراوانی بیشـتری دارد، محدودیت دسترسـی به ابزارهای ارتباطی 
و آمـوزش نیـز بیشـتر گـزارش شـده اسـت. ایـن مناطق شـامل آسـیای جنوبی، 

آفریقـای سـیاه، آسـیای مرکزی و آفریقای شـمالی می شـوند.

ایـن پژوهش همچنین نشـان مـی دهد افـرادی که در سـنین پاییـن ازدواج  کرده 
انـد، نسـبت بـه هـم سـن و سـاالن مجـرد خود، بـه میـزان کمتـری مـی توانند 
نیازهای اولیه ی شـان، از جمله غذا، آب، درآمد و مسـکن را فراهم کنند. با وجود 
ایـن کـه جوانـان ازدواج کرده تمایل بیشـتری به اسـتخدام در سـطوح کاری باالتر 
دارنـد، امـا به خاطـر تحصیات پایین شـان، معموال در شـغل های کـم درآمدتر 
کـه نیـاز به مهارت هـای خاصی ندارد، اسـتخدام می شـوند. در رونـد پژوهش با 
محدودیت هـای بسـیاری رو بـه رو بودیـم. به طـور مثال افـراد جوانی کـه کمتر از 
15 سـال سـن داشـتند، شـامل نمونه های مورد بررسی نظرسـنجی جهانی گالوپ 
نمی شـدند. عـاوه بـر ایـن، بررسـی بـر روی نمونـه هـای مـورد نظـر در مقیاس 
کوچکـی اتفـاق افتـاد. ایـن نمونـه ها جـای اینکه در سـطح کشـور و یا در بـازه ای 
یکسـاله بررسـی شود، می بایسـت در مقیاس بزرگ تری مورد بررسـی قرار بگیرد.

افزایـش تعـداد افـراد و جمـع آوری اطاعات درباره ی سـن ازدواج آنـان، به ویژه 
در مناطقـی کـه ازدواج در سـنین پاییـن فراوانی بسـیاری دارد، می تواند پیش بینی 
)محاسـبات( مـا را بهبـود بخشـد. آگاهـی از وضعیـت ازدواج هـای زودهنـگام در 
سراسـر دنیـا، این امـکان را فراهم مـی آورد تا سـرمایه گذاران بتوانند به معضاتی 
همچـون عـدم برابری جنسـیتی و اختاف در توزیع منابع اولیه زندگی به درسـتی 
پاسـخ دهنـد. از آنجایـی کـه گالـوپ، اطاعـات خـود را به صـورت سـالیانه و از 
طریـق نظرسـنجی جهانی به دسـت مـی آورد، یافته های آن بسـیار جهان شـمول 
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هسـتند. همچنیـن، به دلیل این کـه نابرابری های جنسـیتی و تنـوع جغرافیایی در 
ازدواج هـای زودهنـگام اغلـب مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و شناسـایی شـده اند، 
گالـوپ در پژوهـش خود تاش کرده اسـت تا اطاعاتـی به روز و مرتبـط را ارائه 
دهـد، در حالـی کـه اطاعاتـی کـه از دیگـر منابع به دسـت می آید ممکن اسـت 

خیلـی زود اعتبـار خود را از دسـت بدهند.

کـدام کشـورها بیشـترین مهاجرپذیـری را دارند؟ بـا وجود اینکـه تمامی اعضای 
سـازمان ملـل، بـه جـز ایـاالت متحـده و مجارسـتان، در اواسـط مـاه جـوالی، بر 
معاهده ی جهانی امنیت مهاجران توافق کرده بودند، شـاخص مهاجرپذیری نشـان 
می دهد که عملی شـدن اسـتانداردهای جهانـی مهاجرت در بسـیاری از نقاط دنیا 
امکان پذیر نیسـت. مجارسـتان، از جمله ی کشـورهایی اسـت که پایین ترین امتیاز 
در شـاخص مهاجر پذیـری را دارد و بـا وجـود توافق اولیه با این معاهـده، در مدت 

زمـان کوتاهی از آن خارج شـد.

گالـوپ بـه بررسـی مهاجرپذیـری مردم کشـورهای مختلـف، بر اسـاس افزایش 
ارتباط آن ها با مهاجران پرداخته اسـت. پرسـش های مطرح شـده در این پژوهش 
بـه ارزیابـی ایـن مسـئله می پـردازد که آیا سـاکنین کشـورهای مختلـف، زندگی 
مهاجران در کشورشـان، همسـایگی و یـا ازدواج اعضای خانواده ی شـان بـا آنان را 
مثبـت تلقـی می کننـد؟ هر چقـدر که امتیاز شـاخص سـاکنین یک کشـور باالتر 
باشـد، مهاجر پذیـری مـردم آن کشـور نیز بیشـتر خواهد بـود. مجموع اعـداد به 
دسـت آمده از  پژوهش گالوپ، در سـال های 2016 و 2017، اطاعات بسـیاری 
را در مـورد پذیـرش و یـا عـدم پذیرش مهاجران در 140 کشـور مختلف نشـان 
می دهـد. کشـورهایی کـه در خط مقـدم بحران   مهاجـرت در اروپا قرار داشـته اند، 
یـا بـه طـور خـاص در کشـورهایی کـه سـابقه ای طوالنـی در پذیـرش ملت های 
مختلـف دارند، امتیاز مهاجرپذیری بسـیار پایین اسـت. همچنین این نتایج نشـان 
می دهـد که بـه طور کلـی، افـراد جوان تـر، تحصیل کرده تر و شهرنشـین، پذیرش 
بیشـتری نسـبت بـه مهاجـران دارند. تقریبـا در همـه ی کشـورها، در صورتی که 
سـاکنین، حداقـل یـک مهاجـر را از نزدیک بشناسـند، امتیـاز مهاجرپذیـری آنها 

باالتر خواهـد بود.

در مقیاس جهانی، اکثریت ساکنین کشورها )54 درصد( زندگی مهاجران را در کشور 
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خود مثبت می پندارند. حدود 50 درصد از مردم دنیا اعتقاد دارند که زندگی یک 
مهاجر در همسایگی شان می تواند اتفاق خوبی باشد و 44 درصد از این تعداد نیز 

نگرش مثبتی به ازدواج مهاجران با خویشاوندان نزدیک خود دارند.

نگاهـی دقیق تر بـه نتایج این پژوهش نشـان می دهد، اختاف موجود در شـاخص  
کشـورهای مختلـف بـه فاکتورهـای مهمی، از جمله سـنت و هنجارهـای فرهنگی 
آن جامعـه بسـتگی دارد. حـدود 19 درصـد از کشـورهایی که زندگـی و ازدواج با 
مهاجـران را مثبـت تلقـی می کننـد، در حاشـیه ی خلیج فـارس، آسـیای مرکزی، 

آسـیای جنوبی و آفریقای شـمالی قـرار دارند.

در مقیـاس کشـوری، ترکمنسـتان باالتریـن امتیـاز مهاجرپذیـری را در میـان 
کشـورهای دنیـا به خـود اختصـاص داده اسـت. 83 درصد از مردم ترکمنسـتان 
حضـور مهاجران را در کشـور خـود مثبت تلقی می کنند و 16 درصـد از آن ها نیز 
نظر مشـابهی نسـبت بـه ازدواج خویشـاوندان خود با مهاجـران دارنـد. این پدیده 
نشـان می دهد که مردم ترکمنسـتان نسـبت به بیگانگانی که با خود فرصت های 
شـغلی بـه ارمغان می آورنـد و همچنین نسـبت بـه ازدواج  هـای غیرقومی نگرش 

مثبتـی نشـان می دهند.

امـارات متحده ی عربی، بعد از ترکمنسـتان در جایگاه دوم کشـورهای مهاجرپذیر 
قـرار دارد. در حالـی کـه امتیاز  مهاجرپذیری این کشـور 48 اسـت، دولت امارات 
همـواره مـردان اماراتـی را تشـویق بـه ازدواج با زنـان اماراتی می کنـد و در همین 
راسـتا مبالغـی را بعنـوان کمک هزینـه ی ازدواج در اختیـار آنـان قـرار می دهد. با 
توجـه بـه آمـاری که دولت امارات منتشـر کرده اسـت، بیـش از 61 هـزار نفر از 
مـردم ایـن کشـور، تا 4.3 میلیـارد درهم، مبالغـی را بعنوان کمک هزینـه ی ازدواج 
دریافـت کرده اند. سـاکنین امارات و دیگر کشـورهای حاشـیه ی خلیـج فارس، به 
منظـور دریافـت اجازه های قانونی بـرای ازدواج بـا مهاجران، معمـوال باید مراحلی 

را پشت سـر بگذارند.
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    )Rand Corporation( مؤسسه رند

رند مؤسسـه  ای غیرانتفاعی اسـت که از طریق اجرای تحقیـق و تحلیل های کمی و 
کیفـی، به بهبود سیاسـت گذاری ها و تصمیم گیـری کمک می کند. 

رنـد بیش از شـش دهه مبتنـی بر داده های واقعـی1  تحلیل و پژوهـش انجام داده 
اسـت. تحقیقـات رند در هـر دوره زمانی، بیشـتر موضوعاتـی را در برمی گیرد که 
اهمیـت بیشـتری بـرای دولت ها دارنـد، مانند انـرژی، آموزش، سـامت، عدالت، 
محیـط زیسـت و امـور نظامی. اما همیشـه به موضوعـات سیاسـت گذاری اهتمام 

ویژه داشـته است. 

رنـد سـازمانی غیرانتفاعـی اسـت و مسـتقل عمـل می کنـد. کارفرمایـان رنـد را 
آژانس هـای دولتـی، بنیادها و شـرکت های خصوصی تشـکیل می دهند. کمک های 
بشردوسـتانه، درآمدهای موقوفه و درآمدهای ناشـی از پروژه های مختلف، بودجه 

برنامه هـای تحقیقاتی رنـد را فراهـم می آورند. 

شهرت رند بیشتر به خاطر تمرکز  طوالنی مدت بر این موارد است:

تحقیـق و تحلیـل: تحقیقـات رنـد و تحلیل  هـای آن بـه مسـائلی می پردازنـد که 
بـر مـردم اقصـی نقاط جهان اثرگذار هسـتند؛ مسـائلی همچون امنیت، بهداشـت، 
آمـوزش، رشـد و توسـعه پایـدار. بیش تـر ایـن تحقیقات بـا سـفارش کارفرمایان 
بخـش خصوصـی و دولتـی انجـام می شـود و بخشـی از آن نیز موضوعـات مورد 

توجه خود مؤسسـه هسـتند. 

فرآینـد سـخت گیرانه نظارت: تمامی مقاالت منتشـر شـده، بانک هـای  اطاعاتی 
)data base( و گزارش هـای کارشناسـی رنـد، قبل از نهایی شـدن، به وسـیلۀ یک 

فرآینـد سـخت گیرانه و دقیـق مورد بررسـی و پایش قـرار می گیرند.

قابلیـت دسترسـی: رنـد یک مؤسسـه غیرانتفاعـی و غیرحزبی و متعهـد به منافع 
عمومـی اسـت؛ بنابراین گزارش هـای رند به طور رایگان در دسـترس تمـام مردم 
جهـان قـرار می گیرد. هر سـال بیش از پنج میلیـون تحقیق از رند دانلود می شـود. 

مخاطبان شـامل سیاستگذاران، دانشـگاهیان و عموم مردم هستند.
1. fact-based 
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  افراد کلیدی
 قائـم مقـام. ملیسـا روو 1 مسـئول مسـتقیم نظارت و 
هدایـت 1500 نفـر پژوهشـگر مؤسسـه رند اسـت. 
وی بـه عنـوان سیاسـت گذار ارشـد وظیفه شناسـایی 
و جـذب دانشـجویان مسـتعد و تحلیگـران برتـر در 

سراسـر جهـان را نیـز به عهـده دارد. 

تخصص وی بیشتر در حوزه رفتار سازمانی، مدیریت فشار کار، سیاست گذاری 
علم و مراقبت های بهداشت عمومی است. وی دارای مدرک دکتری روان شناسی 

از دانشگاه UCLA است.

 سیاست پژوه ارشد. لوی کانستنت2 . او مسئول تشخیص، 
توسعه و هدایت پروژه های سیاست پژوهی در مؤسسه 
رند است. تخصص وی بیشتـر در زمینه سیاست های 
آموزشی و شغلی، آموزش عمومی و بـازار کار است. 
او به لحاظ جغرافیـایی بر روی سیـاست های اجتماعی 
ایاالت متحده و خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز دارد. 
وی دارای مدرک دکتری مدیریت و سیاست گذاری عمومی از دانشگاه کنتاکی است.

وی   . هافنر3  مارکو  ارشد.  پژوهشگر  و  اقتصاددان   
دارای مدرک اقتصـاد از دانشگاه زوریخ و کالج لندن 
و دارای دکترای اقتصـادسنجی از دانشگاه فرایبورگ 
است. وی این سمت را در دفتـر اروپایی رند به عهده 
دارد. تخصص وی سیاست پژوهی در حوزه های اشتغال، 

تحصیات و برنامه ریزی حوزه عمومی است.
 وی پژوهشگر انستیتوی مطالعات اشتغال  و مرکز تحقیقات مهاجرت4 در کالج 

لندن نیز بوده است.
1. Melissa Rowe 
2. Marco Hafner 
3. Institute for Employment Research (IAB) 
4. Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM) 

39



   برخی طرح های پژوهشی
بسـیاری از آمریکایی هـا بـه دنبـال راه های غیرسـنتی برای بازنشسـتگی هسـتند. 
محقققان رند با بررسـی طولی گسـترده ای سـالمندان آمریکایی که از اواسـط دهه 
50 میـادی، هشـت دسـتۀ مجزا از سـالمندان را شناسـایی کرده اند کـه هر کدام 

رفتـار و تمایـات خاصی در حوزه بازنشسـتگی و سـالمندی دارند. 

بر اسـاس پژوهش های رند، اکثر سـالمندان آمریکایی سـناریوهای غیرمتعارفی را 
بـرای بازنشسـتگی خـود ترجیح می دهنـد. مانند اینکـه ابتدا به یـک کار پاره وقت 
بپردازند و بعد از آن بازنشسـته شـوند )13.6 درصد پاسـخگویان(، یا اینکه بعد از 
بازنشسـتگی وارد بـازار کار شـوند )16.9%( یا اینکه شـغل فعلی خـود را تا بعد از 

70 سـالگی ادامه دهند )25.7% پاسخگوبان(

پرداختن به عوامل روان شـناختی و صفات شـخصیتی یکـی از بدیع ترین جنبه های 
ایـن مطالعـه طولـی اسـت؛ چـرا که تـا کنون تنهـا در مـورد جوانـان، کـودکان و 
خردسـال ایـن قبیـل مطالعـات انجام می شـده اسـت و تأثیـر این ویژگی هـا روی 
تصمیمـات و پارامترهـای مختلـف زندگـی این گروه سـنی اثبات شـده اسـت. اما 
تحقیقات بسـیار کمی از این منظر به بررسـی سـالمندان و بازنشسـتگان پرداخته 
بـود. ایـن پژوهـش نشـان داد کـه چگونـه می توان بـا مطالعـه توانایی شـناختی و 
صفـات شـخصیت فـرد سـالخورده، نوع مطلوب بازنشسـته شـدن را بـرای آن ها 
تعییـن کـرد: آن ها که توانایی شـناختی باالتری دارند، بیشـتر از دیگـران به حفظ 
شغل شـان تـا بعـد از 65 سـالگی تمایـل دارنـد. همچنیـن افـراد برون گـرا تمایل 

بیشـتری بـه حفـظ شغل شـان یا شـاغل بودن تـا بعـد از 70 سـالگی دارند. 

امـا یکـی از مهم ترین عوامـل تعیین کننده در تمایات بازنشسـتگی افراد، وضعیت 
جسـمانی و آمادگـی اقتصـادی آن هاسـت. در مـدل متعـارف بازنشسـتگی، یعنی 
بازنشسـتگی دائمی و یکباره از یک شـغل پاره وقت، در مورد کسـانی صادق اسـت 
کـه بـه نوعی حقوق بازنشسـتگی تضمین شـده دسترسـی داشـته باشـند. بنابراین 
جـای شـگفتی نیسـت که تنها سـالمندانی کـه درآمد یا پس انـداز مکفـی دارند و 
یـا بـه لحاظ جسـمی ضعیف شـده اند، تـن به یک بازنشسـتگی متعـارف بدهند. 
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    )NORC(1 مرکز ملی پژوهش در افکار عمومی

مرکـز NORC بـا هـدف پشـتیبانی تحقیقاتی از تصمیم گیـری داده محور2 در سـال 
1941 تأسـیس شـده اسـت. ایـن مرکز ملی که در دانشـگاه شـیکاگو قـرار دارد، 
داده هـا و تحلیل هـای مـورد نیـاز سیاسـت گذاری در طیف وسـیعی از موضوعات 
اجتماعـی، مانند سـامت، تأمیـن اجتماعـی، آموزش، جـرم، اعتیاد، سـالخوردگی، 

عدالـت و محیط زیسـت بـه دسـت می آورند.

ایـن مرکـز  یکـی از بزرگ ترین سـازمان های مسـتقل تحقیقات اجتماعی اسـت و 
عمومـاً بـه عنوان بازوی تحقیقاتـی آژانس های دولتی و گاه سـازمان های غیردولتی 

عمـل می کنـد. حـوزه کاری ایـن مرکز به 5 عنـوان کلی محدود می شـود:

اقتصاد، بازار و نیروی کار

آموزش های عمومی و حرفه ای 

توسعه جهانی

بهداشت و رفاه

جامعه، رسانه و مسائل حوزه عمومی 

ایـن مرکـز تمامی مسـائل چرخه پژوهـش، از نیازسـنجی تا جمـع آوری و تحلیل 
داده هـا را انجـام می دهـد و بـه فراخـور گسـترش حجـم اطاعـات ذخیره شـده، 
بـه سـوی داده کاوی و علـوم داده نیـز حرکت کرده اسـت. گسـتردگی و نام آوری 
NORC سـبب شـده اسـت که امروز به یک انسـتیتو با گروه ها و مراکز پژوهشـی 

مختلـف تبدیل شـود. تعـدادی از مهم تریـن دپارتمان هـای NORC عبارتند از:

 مرکز تحقیقات دانشگاهی  

مراقبت های بهداشتی عمومی 

دپارتمان پژوهشی اقتصاد و عدالت 

1. National Opinion Research Center  
2. informed decision making
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دپارتمان تحقیقات بین المللی

دپارتمان رشد و آموزش کودکان 

مرکز تحقیقات سالمندی

 مرکز مطالعات پیشرفته پیمایش1  

مرکز مطالعات سیاست گذاری اجتماعی

مرکز مطالعات جمعیت  

مرکز تحقیقات سامت روستاییان

هرکـدام از ایـن مراکز عـاوه بر تحقیقات و سیاسـت پژوهی، به سیاسـت گذاری و 
پیشـنهادهای سیاسـت گذاری نیز مشغول هستند.

   افراد کلیدی
مدیر عامل. دانیل گایلین2 کارشناس ارشد سیاست گذاری 
بهداشت و پژوش های کمی از دانشگاه پرینستون است و 
هدایت NORC با حدود 2500 همکار پاره وقت و تمام 

وقت را به عهده دارد. 

وی سابقه 30 سال مدیریت ارشـد، مشاوره و پژوهش در بخش های دولتـی و 
خصوصی را داراست.

قائـم مقـام مدیـر. دان جانـگ3 وی مدیـر بخـش 
پژوهش هـای عالی پیمایشـی در NORC اسـت. کلیه 
امـور مربوط بـه جمع آوری، فـرآوری و تحلیل داده ها 
در مقیـاس جهانـی زیر نظـر وی انجام می گیـرد. وی 
سـابقه 20 سـال فعالیـت جهانـی در این حـوزه را دارد. 

جانگ دکتری آمار از دانشگاه تگزاس دارد.
1. CENTER FOR EXCELLENCE IN SURVEY RESEARCH 
2. Daniel S. Gaylin (gaylin-dan@norc.org) 
3. Don Jang (jang-don@norc.org) 
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مدیـر بخش اقتصاد، عدالـت و جامعه. کیم کوچانک1  
دارای مدرک کارشناسـی جامعه شناسـی از دانشـگاه 
واشنگتــن. مسـئولیت وی تعریـف و نظـارت بـر 
کلیـه پروژه هـای ایـن حـوزه و هم چنیـن گستــرش 
و  محتوایـی  توسـعه  برون سـازمانی،  مشـارکت های 

ارتبـاط بـا مراکـز مرتبط اسـت.

  برخی طرح های پژوهشی
فقـر و نابرابری. بر اسـاس بعضـی تخمین ها یک درصـد از آمریکایی ها 20 درصد 
درآمـد را در اختیـار دارنـد. ایـن در حالی اسـت که طی سـال های اخیـر این عدد 
بـه 0.1% جمعیـت و کنتـرل 20 درصد ثـروت کاهش یافته اسـت. در همین حال 
بر اسـاس آمار سرشـماری، بیش از 45 میلیون آمریکایی در فقر زندگی می کنند. 
ایـن حد از نابرابری پیامدهای ناخوشـایندی برای تحرک اجتماعی، پیشـرفت های 

تحصیلی و حرفه ای و امنیت غذایی و مسـکونی دارد. 

NORC بـه عنـوان مرجـع ملی داده های مسـتقل و معتبر در مورد فقـر و نابرابری، 

از دهـه 50 میـادی به پیمایـش ادراک عمومی درباره نـژاد، وضعیت اقتصادی و 
فقر می پـردازد.

جامعـه ی سـالم 2020. یکـی از  خدمـات مسـتمر NORC جمـع آوری داده برای 
دفتر پیشـگیری از بیماری ها و ارتقای سـامتODPHP( 2( در راسـتای رسـیدن به 

چشـم انداز جامعه ی سـالم در سـال 2020 است. 

بیش از سـه دهه اسـت که برنامه ی »جامعه  سـالم« با چشـم اندازی ده سـاله، به 
منظـور ردیابـی و ارزیابـی رونـد ارتقـای سـامت بنچ مارک هایی را تهیـه می کند. 
هـدف از برنامـه ی جامعه ی سـالم ایجـاد انگیـزه، راهنمایی و تمرکـز فعالیت های 
خود بر سـامت عمومی، در سـه سـطح فدرال، ایالتی و محلی اسـت. NORC نقشی 
حیاتـی در جهت تهیـه ی اهداف چهارمیـن دهه از فعالیت های جامعه ی سـامت 

1. Kymn M. Kochanek (kochanek-kymn@norc.org)
2. Office of Disease Prevention and Health Promotion 
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2020، با به کار گرفتن سـرمایه گذاران در سـطح ملی و همچنین در میان چندین 
آژانـس در سـطح فدرال ایفـا می کند.

اصلی تریـن نقش NORC شـامل ایجاد یک کمیته ی مشـاور برای ارتقای سـامت 
ملـی و هدف گـذاری به منظور پیشـگیری از بیماری ها در سـال 2020 اسـت. این 
مرکـز در سراسـر ایاالت متحده بـه ارگان های مختلفی، از جمله وزارت بهداشـت 
و خدمـات انسـانی، وزارت آمـوزش، وزارت کشـاورزی، وزارت مسـکن و وزارت 
توسـعه ی شـهری، بـا ارائـه ی پژوهش هـای مختلـف همـکاری می کنـد. یکـی از 
مهمترین اهداف این مرکز، مستندسـازی تجارب ارزشـمندی اسـت کـه در طول 
سـالیان، در قالـب گزارش هایـی از نقـاط قـوت و ضعف عملکـرد ایـن ارگان ها به 
دسـت آمـده اسـت، تـا از این طریـق فرصت هایی برای رهبـری و نـوآوری ایجاد 
شـود. عـاوه بـر این هـا، NORC از رونـد مشـارکت مدنـی و آمـوزش عمومی نیز 

حمایـت می کند.  

اشـتغال پس از بازنشسـتگی. تعریف بازنشسـتگی در ایاالت متحده در سـال های 
اخیـر تغییـرات بسـیاری پیـدا کـرده اسـت. مـردم آمریـکا نسـبت بـه گذشـته 
سـال های بیشـتری را مشـغول بـه کار هسـتند و بازنشسـتگی دیگـر بـه معنـای 
دل کنـدن همیشـگی از فضای کاری نیسـت. در همین راسـتا، ایـن مرکز مطالعات 
وسـیعی را آغاز کرده اسـت و بر روی آمریکایی هایی که در سـنین باالتری هستند 
و تجربـه ی کار تـا مـرز بازنشسـتگی را دارنـد، برای بازنشسـتگی آماده شـده اند، 
و یـا دوران بازنشسـتگی را در ایـاالت متحـده تجربـه کرده انـد، پژوهش هایـی را 
انجـام داده اسـت. ایـن پروژه عاوه بر جمع آوری و تحلیل داده، شـامل مشـارکت 
روزنامه نـگاران هـم می شـود کـه با توسـعه ی مهارت هـای پژوهشـی، مجموعه ای 
از گزارش هـای خبـری را در مـورد وضعیـت اقتصادی نیـروی کار سـالخورده در 

ایـاالت متحـده در اختیـار این مرکـز قرار داده اسـت.

مطالعـات اولیـه در مـورد موضـوع »اشـتغال بعـد از بازنشسـتگی«، در قالـب دو 
پژوهـش در سـال های 2013 و 2016 انجـام گرفـت. ایـن پژوهش هـا تعریـف 
جدیـدی از مفهـوم بازنشسـتگی، اضطـراب حاصـل از برنامه ریـزی بـرای دوران 
بازنشسـتگی و عواملـی کـه مـردم آمریکا بـرای تصمیم گیـری دربـاره ی ورود به 
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دوران بازنشسـتگی در نظر می گیرند، ارائه داد. پژوهشـی که در سـال 2017 انجام 
شـد، درک جدیـدی از تجربـه ی زندگـی آمریکایی هـای 50 سـاله و یـا بیشـتر و 

امنیـت اقتصـادی آنـان در دوران بازنشسـتگی در اختیـار قرار داده اسـت.

نتایج حاصل از این بررسـی نشـان می دهد که شـکل جدید بازنشسـتگی یک باره 
اتفـاق نمی افتـد، بلکـه در طـی مراحـل مختلفـی پیـش می آیـد. بـا وجـود اینکـه 
بیشـتر آمریکایی هایـی کـه در این بازه ی سـنی قـرار دارنـد، می تواننـد در یکی از 
دو دسـته ی شـاغل و یـا بازنشسـته قـرار بگیرنـد، از هـر ده نفر از آن هـا یک نفر 
در جایـی میـان ایـن دو دسـته قـرار می گیـرد. این دسـته از افـراد با وجـود اینکه 
بازنشسـته شـده اند کماکان مشـغول به کار هسـتند و یـا به دنبـال کار می گردند. 
یافته هـا نشـان می دهند که الگـوی رفتـار کار و تغییرات رفتاری بازنشسـتگان به 

قـرار گرفتـن آن هـا در هرکدام از این دسـته بندی ها وابسـته اسـت.

بـا گـردآوری ایـن اطاعـات، کارفرمایان قادر هسـتند رویکرد جدیدی را نسـبت 
بـه نیروی کار مسـن تر اتخـاذ کنند. همچنین سیاسـت گزاران قـادر خواهند بود تا 
بـا ارزیابی این داده ها به افراد مسـنی که در سـنین بازنشسـتگی قـرار دارند تعامل 

بهتـری برقرار کنند.

مرکز پژوهش در افکار عمومی راپر1      

ایـن مرکـز در سـال 1947، به منظور گردآوری و مدیریـت داده های پیمایش های 
اجتماعی تأسـیس شده است. 

المـو راپـر و همـکاران ش به ایـن بینش دریافته بـود که اطاعات گردآوری شـده 
بایـد بـرای نسـل های آینده حفظ شـود و به نحو بهینـه تجمیع شـود. از آن زمان 
تاکنـون ایـن مرکـز همـواره بـه جمـع آوری و تجمیـع داده هـای مربوط بـه افکار 

عمومـی ادامـه می دهد. 

دیتابیـس راپـر اکنـون دارای بیش از بیسـت هزار پایـگاه داده مجـزا در حوزه ها و 

1. Roper Center for Public Opinion Research 

45



موضوعات مختلف اسـت و هر سـاله صدها داده جدید به آن افزوده می شـود که 
یا توسـط خود مرکز جمع آوری شـده و یا تنها تجمیع شـده اسـت.

ایـن مرکز تعداد زیادی از نظرسـنجی های آکادمیک شـامل مجموعه های تاریخی 
مهـم مربوط بـه مرکز پژوهش افـکار عمومی و داده های جمع آوری شـده توسـط 

دانشگاه پرینسـتون را در اختیار دارد. 

مرکـز راپـر اگرچـه بر داده های ایاالت متحده متمرکز اسـت، اما به بررسـی سـایر 
بخش هـای دنیـا به خصـوص آمریـکای التیـن نیـز پرداختـه و روندهـای آماری 
مفصلـی در موضوعـات مختلـف ایـن مناطـق دارد. در مـورد آمریـکا نیـز، اغلب 
داده هـای راپـر را نمونه هایـی ملـی تشـکیل می دهنـد، امـا در مـوارد محـدودی 
داده هـای ایالتـی یـا داده های مربوط بـه گروه های خـاص )مانند سرخ پوسـتان( را 

نیـز در بـر می گیرد. 

راپـر رابطـه  ی مؤثـری بـا سـایر آرشـیوهای موجـود در جهـان دارد و در مرکـز 
شـبکه ای از آرشـیوهای بین المللـی داده هـای اجتماعـی قـرار گرفتـه اسـت. 

داده هـای ایـن مرکز منابعی ارزشـمند بـرای محققـان آکادمیـک، روزنامه نگاران، 
کسـب وکارها، دولت هـا و عمـوم مـردم به شـمار مـی رود. 

مرکـز راپـر اگرچـه به طور رسـمی دوره هـای آموزشـی آکادمیک ارائـه نمی کند، 
اما با طیف گسـترده ای از گروه های آموزشـی، شـامل علوم سیاسـی، جامعه شناسی 
و آمـار، در ارتبـاط اسـت و بـه آن هـا در ایجـاد فرصت هـای شـغلی و پژوهشـی 
مقاطـع تحصیات تکمیلی کمـک می کند. مرکز راپـر از سـال 2015 در همکاری 
مشـترک بـا دانشـگاه کرنل قـرار گرفته و دفتـر مرکزی خـود را بـه پردیس آن 

دانشـگاه منتقل کرده اسـت. 

یکـی از نقـاط قـوت این مرکز، حضور فعـال آن در عرصه عمومی و رسانه هاسـت 
به نحـوی کـه صفحـه اینترنتـی این مرکـز را بـه یکـی از پربازدیدتریـن صفحات 

تخصصـی در این زمینـه بدل کرده اسـت. 

نحـوه تعامـل کارفرمایـان با مرکـز راپر عموماً به صورت دسترسـی بـه دیتابیس، 
یـا خریـد برشـی از داده ها در یک موضوع خاص اسـت. مرکز راپـر در طول پیش 
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از نیـم قرن فعالیت خود، پروتکل های بسـیار سـخت گیرانه ای را بـرای جمع آوری، 
اعتبارسـنجی و ادغـام داده های مختلف در بانک داده های خود پیش گرفته اسـت 
و همیـن امر باعث شـده اسـت که اسـتناد بـه داده  هـای این مرکز اعتبـار خاصی 
داشـته باشـد. گفتنی اسـت فرآیندهای انباشـت داده در این مرکز توسـط کمیته 

مشورتی سـازمان ناسـا1 طراحی شده است. 

  افراد کلیدی
دکتــر کلــی ماســیک2 . مدیــر گــروه تحلیــل 
سیاســت های اجتماعــی3 و مدیریــت، مدیــر مرکــز 
ــره  ــأت مدی ــل و عضــو هی جمعیــت دانشــگاه کرن
مرکــز راپــر. اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه کرنــل 
ــرای جامعه شنـــاسی خــود را از دانشــگاه  کــه دکت
ــبکه  ــس ش ــت. وی مؤس ــه اس ــین گرفت ویسکانس

ــز اســت.  ــکا نی ــواده4 آمری ــن کار و خان محققی

 پیتر آنس5 . مدیر اجرایی مرکز راپر. استادیـار دانشگاه 
کرنل و عضو هیأت علمی گروه مطالعات دولت. وی 
دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگــاه کارولینای 
شمالی گرفته است و صاحب تألیفات متعددی در زمینه 

تحلیل های سیاسی سطح ُخرد است.

1. NASA Consultative Committee for Space Systems 
2. Kelly Musick
3. Policy Analysis 
4. the Work and Family Researchers Network 
5. Peter K. Enns 
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    )PEW( مرکز پژوهشی پیو

مرکز پژوهشـی پیو، یک مخزن اطاعاتی غیرحزبی اسـت که مسـائل، نگرش های 
و گرایش هـای مربـوط بـه آمریـکا و جهـان را در اختیـار عموم قـرار می دهد. این 
مرکـز روش هایـی همچـون نظرسـنجی عمومی، تحقیقـات جامعه شناسـی، تحلیل 
محتـوای رسـانه ای و سـایر تحقیقـات داده محور اجتماعـی را به انجام می رسـاند. 
پیـو پایـه  و اساسـی ایجـاد کرده اسـت کـه گفتگوهـای عمومـی را غنی می سـازد 
و از تصمیم گیـری صوتـی حمایـت می کنـد. تحقیقـات تجربـی ایـن مؤسسـه در 
طیـف وسـیعی از عناویـن، سیاسـت گذاران ایاالت متحده و بین المللـی را با عناوین 
گسـترده ای غنـی می سـازد. نظرسـنجی افـکار عمومی باعث می شـود کـه صدای 
مـردم شـنیده شـود و تحلیل سیاسـی، اقتصادی و جمعیتـی، زمینه را بـرای درک 
چگونگی و روند تغییرات جهان فراهم می آورد. سـازمان پیو، غیرانتفاعی، غیرحزبی 

و غیرحامـی اسـت. هـدف ما اطاع رسـانی اسـت نه توصیـه و تجویز. 

موضوعـات کلیدی: ارزش های سیاسـی، حزبیـت و قطـب آن، انتخابات، کمپین ها 
و مشـارکت سیاسـی، دیدگاه های دولت، مقامات و احزاب منتخـب ایاالت متحده، 
اقتصاد ایاالت متحده، مسـائل سیاسـت داخلی، سیاسـت خارجی، دانش سیاسـی و 

گرایش.

  برخی طرح های پژوهشی
سـاختار سیاسـی ایـاالت متحـده و رضایـت از زندگـی. موسسـه پیو هر سـاله به 
بررسـی نـگاه مـردم آمریـکا بـه حوزه هـای مختلـف عمومی مـی پـردازد. نتایج 
پیمایـش مؤسسـه پیو نشـان می دهـد اگرچـه آمریکایی هـا در مـورد آرمان های 
مهـم دموکراسـی در ایاالت متحـده توافق گسـترده ای دارند، اما نسـبت به تحقق 

بسـیاری از آن هـا تردیدهای مهمـی دارند.

بخشی از یافته های کلیدی این پیمایش به شرح زیر است:

حـدود شـصت درصـد آمریکایی هـا )58%( می گویند دموکراسـی در 
ایـاالت متحـده به خوبی کار می کنـد، با این حال فقط 18% کارایی دموکراسـی 
آمریکایـی در زندگـی خـود را »بسـیار خـوب« ارزیابـی می کننـد. اکثریـت 
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پاسـخگویان از تغییـرات جامع در سیسـتم سیاسـی آمریکا حمایـت می کنند: 
61% می گوینـد »تغییـرات قابـل توجـه« در طـرح و سـاختار اساسـی دولـت 

ایـاالت متحـده ضروری اسـت.

اکثـر آمریکایی هـا می گوینـد اینکـه چه کسـی رئیس جمهور باشـد، 
تأثیـر بزرگـی در زمینه هایی ماننـد امنیت ملی و جایگاه آمریـکا در جهان دارد. 
63% آنهـا می گوینـد کـه این تفاوت زیـادی در وضـع روانی کشـور نیز ایجاد 
می کنـد. 34% عقیـده دارنـد اینکـه رئیس جمهور چه کسـی باشـد در زندگی 
شـخصی آن هـا تفاوت زیـادی ایجاد می کنـد و زنان )40%( بیشـتری از مردان 

)29%( ایـن گـزاره را تأیید می کنند.

سـه چهـارم آمریکایی هـا می گوینـد سیاسـت گذاران محلـی بایـد 
الیحه هایـی را تصویـب کننـد که حمایـت اکثریت مـردم ایالـت را دارد، حتی 
اگـر حامیـان فرماندار با آن مخالف باشـند. مابقی عقیده دارند کـه فرماندار در 

قانون گـذاری بایـد نـگاه حـزب متبوع خـود را در نظـر بگیرد.

حـدود دو سـوم )67%( از افـرادی کـه در پیمایش مورد بررسـی قرار 
گرفتنـد، نظر مثبتی نسـبت به سیاسـت های دولـت محلی داشـته اند در حالی 
کـه ایـن عـدد در مـورد دولـت فـدرال برابـر بـا 35% اسـت. عـاوه بـر این، 
حدود سـه چهارم )73%( پاسـخگویان می گویند که کیفیـت نامزدهای تصدی 
پسـت های ایالتـی در انتخابـات اخیر خوب بوده اسـت و فقـط 41% همین نظر 

را در مـورد نامزدهای پسـت ریاسـت جمهوری داشـته اند.

هویـت دینی و هم زیسـتی در اروپـا. مرکز تحقیقات پیو اخیرا گزارشـی درباره دین 
و نقـش عقایـد دینـی در زندگـی مردمـان اروپـای غربی منتشـر کرده اسـت. بر 
اسـاس ایـن تحقیق اکثر افراد مسـیحی در کشـورهای اروپای غربـی ، خود را مقید 
بـه احـکام واجبـات مذهبـی نمی دانند بـا این حال بر هویت مسـیحی خـود اصرار 

می ورزنـد. در نتایج منتشـر شـده چنـد نکته قابل توجه اسـت:

در کنار روند رو به گسـترش سکوالریسـم در اروپای غربی، مردم این 
کشـورها هنـوز هویـت دینـی خود را حفـظ کرده و خـود را مسـیحی می دانند. 
بـا ایـن که تعداد زیـادی از افـراد در کشـورهای اروپای غربی خـود را مذهبی 
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نمی داننـد در جـواب ایـن سـوال کـه »دین شـما چیسـت؟«، با وجود داشـتن 
گزینه هـای متفاوت گزینه »مسـیحی« را انتخاب کردند. به عنـوان نمونه %71 

افـراد در آلمـان و 64% در فرانسـه خود را »مسـیحی« می دانند.

بـا اینکـه تعـداد زیـادی در ایـن منطقه خـود را مسـیحی می دانند اما 
بـه طـور مرتب به کلیسـا نمی رونـد. در تمام کشـورهای اروپای غربـی به جز 
ایتالیـا، تعـداد مسـیحیانی کـه تنهـا چند بـار در سـال بـه کلیسـا می روند در 
مقایسـه با مسـیحیانی که هر هفته یا هر ماه به کلیسـا می روند بسـیار بیشـتر 
اسـت. بـه عنوان مثـال در بریتانیـا 55% افراد در سـال تنها چند بار به کلیسـا 
می رونـد در مقایسـه بـا تنهـا 18% افـراد که به طـور مرتب، یک بـار در هفته 

یـا در مـاه، به کلیسـا می روند.

مسـیحیان کشـورهای اروپای غربی شـامل مسـیحیان غیرمذهبی به 
قدرتـی فوق بشـری بـاور دارنـد. بـا این حال مسـیحیان غیرمذهبـی می گویند 
بـه »خدایـی کـه در انجیل توصیف شـده اسـت« اعتقـادی ندارنـد. در مقابل، 
مسـیحیانی کـه به طور مرتب در مراسـم کلیسـا حاضر می شـوند، بـه »خدای 

معتقدند.  انجیل« 

اکثریـت شـهروندان کشـورهای اروپـای غربـی می گوینـد حاضـر به 
پذیـرش مسـلمانان به عنـوان عضوی از خانواده یا در همسایگی شـان هسـتند. 
بـا این حال شـهروندان این کشـورها مطمئن نیسـتند کـه آیا اسـام می تواند با 
ارزش ها یا فرهنگ های ملی شـان سـازگار باشـد. اکثریت با اعمـال محدودیت 
برای پوشـش زنان مسـلمان موافق هسـتند. عاوه بر این، شهروندان کشورهای 
اروپـای غربـی معتقدند که برای داشـتن احسـاس تعلـق و هویت ملـی یا باید 
در این کشـور متولد شـده باشـند و یا اجدادی اهل این کشـورها داشـته باشـند.

احساسـات منفی نسـبت به مهاجران و اقلیت های مذهبـی در افرادی 
کـه خـود را مسـیحی می دانند، مشـهودتر اسـت. مسـیحیان به میزان بسـیار 
بیشـتری نسـبت بـه افـراد غیرمذهبـی می گوینـد »اسـام اساسـا بـا ارزش و 
فرهنگ کشـور ما ناسـازگار اسـت.« به عنوان مثال در آلمان 55% مسـیحیان 
کلیسـارو می گوینـد اسـام با فرهنـگ آلمانی سـازگاری نـدارد، اما از آن سـو 
32% افـراد غیرمذهبـی چنیـن عقیده ای دارند. در همین راسـتا، افراد مسـیحی 
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معتقدنـد کـه فرهنگ شـان برتـر از فرهنگ های دیگـر اسـت و موافق کاهش 
میـزان پذیرش مهاجر به کشورشـان هسـتند.

در اروپـای امـروز نگـرش نسـبت بـه یهودیـان و نگـرش نسـبت به 
مسـلمان بـا یکدیگـر همبسـتگی دارند. گرچـه بسـیاری از مباحث مطـرح در 
سـطح جامعه مربوط به چندفرهنگی بودن بر اسـام و مسـلمانان تمرکز دارد، 
امـا همـان مواضـع در مـورد یهودیـان نیز صـدق می کنـد. آن دسـته از افراد 
کـه حاضـر بـه قبول کـردن عضوی مسـلمان در خانـواده خود نیسـتند، همان 
احسـاس را نسـبت بـه یهودیـان دارنـد. این دسـته از افـراد معمـوال دو تصور 
نسـبت به مسـلمانان و یهودیـان دارند؛ »مسـلمانان همیشـه می خواهند احکام 
دیـن خـود را بـه دیگـران تحمیل کننـد« و »یهودیان همیشـه به دنبـال منافع 

خـود هسـتند و نـه منافع کشـوری کـه در آن زندگـی می کنند.«

نسـبت بـه 50 سـال گذشـته، وضعیـت زندگـی خـود را چگونه می بینیـد؟ مرکز 
پژوهشـی پیـو ایـن سـوال را از 43 هـزار نفر در 38 کشـور دنیا، پرسـیده اسـت. 
ویتنـام بـا 88%، هنـد بـا 69% و کـره ی جنوبی بـا 68% باالترین میـزان رضایت 
از زندگـی نسـبت به 50 سـال گذشـته را دارا هسـتند. تمامی این جوامع از سـال 
1960 تغییـرات چشـم گیری در حـوزه ی اقتصـاد داشـته اند. اکثریـت مـردم 
ترکیـه نیـز )65%(، نسـبت به پنج دهه ی گذشـته، وضعیت زندگی خـود را بهتر 
می بیننـد. در بعضـی از کشـورهای توسـعه یافته تر، مـردم بـر ایـن عقیده انـد که 
وضعیـت زندگی شـان نسـبت بـه گذشـته بهبـود یافته اسـت؛ ژاپـن و آلمـان با 

65%، و هلنـد و سـوئد بـا 64% از جملـه ی این کشـورها هسـتند.

امـا بسـیاری از مـردم اعتقـاد دارنـد کـه وضعیت معیشـت کنونی شـان نسـبت 
به گذشـته پیشـرفتی نداشـته اسـت. آمریکایی ها در پاسـخ به این سـوال، به دو 
دسـته تقسـیم می شـوند؛ 41% از مردم آمریکا اعتقاد دارند وضعیت زندگی شـان 
نسـبت به گذشـته بدتر شـده اسـت، 37% از آن ها در زندگی شان احساس بهبود 
می کننـد. عـاوه بـر آمریـکا، نتایـج نشـان می دهـد بیـش از نیمی از کشـورهای 
مـورد بررسـی اعتقـاد دارند وضعیت زندگی شـان نسـبت به گذشـته بدتر شـده 
اسـت؛ ایتالیـا )50%(، یونان )53%(، نیجریه )54%(، کنیـا )53%(، ونزوئا )72%( و 

مکزیـک )%68( از جمله ی این کشـورها هسـتند.
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زمانـی کـه وضعیـت زندگـی مردم این کشـورها را نسـبت به 50 سـال گذشـته 
مقایسـه می کنیـم، رویدادهـای تاریخـِی منحصر به هر کـدام از این کشـورها باید 
در نظـر گرفتـه شـوند. پژوهـش صورت گرفته نشـان می دهد اقتصـاد حال حاضر 
ایـن کشـورها، حتی در زمانی که عوامل جمعیت شـناختی مانند درآمـد، آموزش، 
جنسـیت و سـن تعیین کننده باشـند، به نسـبت باالیی به رضایت مردم از زندگی 
امروزشـان، نسـبت به 50 سـال گذشـته، وابسـته اسـت. در میـان این کشـورها، 
افـرادی که وضع کنونی زندگی خود را، نسـبت به گذشـته، مثبـت می بینند، %30 

بیشـتر از افـراد با دیدگاه منفی هسـتند.

در مجموع، کشـورهایی که از شـرایط اقتصادی خوبی برخوردارند، احتمال بیشتری 
دارد که بگویند زندگی کنونی شـان نسـبت به 50 سـال گذشـته بهبود پیدا کرده 
اسـت؛ بـه طـور مثـال، 91% از مردم ویتنـام وضعیت اقتصاد کشورشـان را مثبت 
تلقی می کنند، و به تبع آن 88% از آن ها اعتقاد دارند نسـبت به 50 سـال گذشـته 
شـرایط زندگی شـان بهتر شـده اسـت؛ در ونزوئـا، وضعیت اقتصادی تنهـا از نگاه 
20% از مـردم ایـن کشـور مثبـت تلقـی می شـود، و از ایـن میـزان 10% بـر این 
عقیده اند که زندگی بهتری نسـبت به گذشـته دارند. در مجموع، ارزیابی شـرایط 
اقتصـادی و دیدگاه مردم نسـبت به زندگی کنونی شـان در مقایسـه با گذشـته، با 

یکدیگر رابطه ی قدرتمندی دارنـد )0.68+(.

نقـش تفاوت هـای جغرافیایـی در ارزیابی شـرایط امروز نسـبت به گذشـته. مردم 
آمریـکای التیـن در ارزیابی شـرایط زندگی خود نسـبت به 50 سـال گذشـته، به 
طـور گسـترده  دیدگاهـی منفـی دارنـد؛ بـه طـور مثـال در ونزوئا و مکزیـک، به 
ترتیـب 72% و 68% از مـردم اعتقـاد دارند زندگی شـان نسـبت به گذشـته بدتر 
شـده اسـت، و با این آمـار باالترین میـزان نارضایتی را به خود اختصـاص داده اند. 
در دیگـر کشـورهای ایـن منطقـه نیز، آمـار رضایـت از زندگی کنونـی، پایین تر از 

50% بوده اسـت.

در آسـیای شـرقی و آفریقای شـمالی، دیدگاه مردم نسـبت به زندگی کنونی شـان 
در مقایسـه با 50 سـال گذشته، در کشـورهای مختلف، آمارهای متفاوتی دارد؛ در 
ترکیـه 65% اعتقاد دارند زندگی بهتری نسـبت به گذشـته دارنـد، و با این میزان 
باالترین آمار پیشـرفت در منطقه را به خود اختصـاص داده اند. مردم تونس، اردن 
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و لبنـان اعتقـاد دارنـد شـرایط زندگی برای آنها سـخت تر شـده اسـت و تونس با 
60% دارای باالترین میزان نارضایتی اسـت.

در آفریقـای سـیاه، ارزیابـی شـرایط زندگـی در مقایسـه بـا گذشـته، آمارهـای 
تقریبا یکسـانی را نشـان می دهنـد. متوسـط 46% از افـراد اعتقـاد دارنـد زندگـی 
کنونی شـان نسـبت به چند دهه ی گذشـته بدتر شده اسـت، در حالی که از طرف 
دیگـر 42% بر این عقیده اند که نسـبت به گذشـته از زندگی بهتـری برخوردارند. 
آمار کسـانی که اعتقاد دارند زندگی شـان نسـبت به گذشـته بهتر شـده است، به 

ترتیـب در آفریقـای جنوبـی و غنا، 47% و 36% اسـت.

نیجریـه و کنیـا، تنهـا کشـورهای ایـن منطقه هسـتند کـه در آن بیـش از نیمی از 
جمعیت بر این عقیده اند که شـرایط زندگی نسـبت به گذشـته بدتر شـده اسـت 

)نیجریـه 54% و کنیا %53(.

در آمریکای شـمالی، اکثریت مردم کانادا پیشـرفت را در زندگی خود، نسـبت به 
50 سـال گذشـته حـس می کنند. این در حالی اسـت کـه مردم آمریـکا به میزان 
بسـیار کمتـری )37%( از زندگـی امروز خود رضایـت دارند. در ایـاالت متحده ی 
آمریـکا، جمهـوری خواهـان نسـبت بـه دموکرات ها، احتمال بیشـتری داشـت تا 
بگویند شـرایط زندگی شـان نسـبت به گذشـته بهبود پیدا کرده اسـت؛ این تغییر 
در نگرش افراد بعد از انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا و انتخاب شـدن دونالد 

ترامـپ در نوامبـر 2016 پیش آمد.

ایپسوس موری1      

ایپسـوس موری رسـالت خود را برقراری ارتباط میان دولت و بخش عمومی می داند 
و ایـن کار را از طریـق بررسـی های منظم افکار عمومی در موضوعات مختلف و ارائه 
گـزارش بـه آژانس های دولتـی انجام می دهد. مسـائل مختلفی که ایپسـوس موری 
تحت پوشـش قـرار می دهد همگی در روند سیاسـت گذاری مؤثرنـد و در نتیجه به 

نوعـی منجر بـه اعمال نظر عموم مردم در سیاسـت گذاری ها می شـود. 

1. Ipsos MORI 
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یکـی از نقـاط قوت ایپسـوس موری، سـابقه ی زیـاد در زمینه ی بررسـی گروه های 
اجتماعی با دسترسـی سـخت تر از معمول اسـت؛ گروه هایی مانند جوانان، بیماران 
خـاص، یـا افـراد کم تـوان جسـمی، افـرادی کـه در زمینـه ی مهارت هـای اولیـه 
مشـکاتی دارنـد )مانند لکنت یـا کم شـنوایی(، زندانیـان، پناهنـدگان، مهاجران و 

بی خانمان. افـراد 

پژوهش هـای موفـق در مناطـق محـروم نیـز یکـی از تخصص هـای مشـهور 
ایپسـوس موری اسـت. بـه همیـن دلیـل، پژوهش هـای ایـن مرکـز، کم تر شـبیه 
پژوهش های سـازمان های مشـابه اسـت. یکی از پژوهش های موفق ایپسوس موری 
در ایـن زمینـه، مربـوط به مطالعه پناهندگانی اسـت که در حاشـیه لنـدن زندگی 
می کننـد. در ایـن پژوهـش داده هـای مفصلـی از گروه هایی جمع آوری شـد که در 

هیـچ سـند دولتـی تـا آن زمان بـه آن ها اشـاره ای نشـده بود. 

تخصـص دیگـر ایپسـوس موری، مطالعـه روی مضامیـن حسـاس اسـت؛ از قبیل 
افراط گرایی هـای خشـن و نژادپرسـتی اسـت. 

ارزیابی سیاسـت گذاری های اجتماعی. یکی دیگر از حوزه هایی که ایپسـوس موری 
بـه طور حرفه ای به آن مشـغول اسـت، ارزیابـی سیاسـت گذاری های اجتماعی در 
انگلسـتان، اروپـا، و گاهـی برای کارفرمایـان جهانی و بخش های غیرانتفاعی اسـت. 
بـرای ایـن منظـور یـک تیـم میان رشـته ای از متخصصـان ارزیابـی، اقتصاددانان، 

جامعه شناسـان و سیاسـت گذاران بـه کار گرفته می شـوند.

دفتـر مرکـزی ایپسـوس موری در لنـدن اسـت. دفاتـر منطقه ای ایپسـوس موری 
هـر یـک در حـوزه جغرافیایـی خـود خدمات مشـابهی را بـه دولت هـای محلی و 

نهادهـای مختلـف ارائـه می کنند.

  مؤسسه انگس رید1     

مؤسسـه انگـس ریـد در کانادا پایه گذاری شـده و در سـال 2006 تأسـیس شـده 
اسـت. ایـن مؤسسـه کانادایی تمـام پژوهش های خـود را به صـورت آناین انجام 
می دهـد. البتـه به عقیده مدیران انسـتیتو با توجه به مسـائل روزافزون شـیوه های 

1. Angus Reid 
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متعـارف1 ، ایـن یـک تصمیـم حساب شـده و منطقـی اسـت. تمرکـز روی فضای 
آنایـن، امـکان اسـتفاده از تکنیک های غیرمسـتقیم بررسـی افکار عمومـی را نیز 

فراهم مـی آورد.

فضـای آنایـن ابزارهـای بصری و هوشـمندانه ای در اختیار افراد قـرار می دهد که 
بـه کمـک آن می توان بر دشـوارِی سـؤال از موضوعات پیچیده ی زندگی کاسـت. 

مؤسسه لگاتوم2     

مؤسسه لگاتوم یک اتاق فکر جهانی است که در لندن واقع شده، و هدف آن ریشه 
کردن فقر از زندگی مردم جهان است. مأموریت این مؤسسه ایجاد راه کارهایی برای 
برون رفت از فقر، با پرورش اقتصاد آزاد، جوامعی هدفمند و انسان هایی قدرتمند 

است. این مؤسسه اقدامات خود را به روش های زیر انجام می دهد:

مرکـز محاسـبات: ایـن مرکـز با بـه وجـود آوردن شـاخص ها و مجموعـه  داده ها 
بـه اندازه گیـری و توضیـح دالیـل فقـر می پـردازد. محاسـبات، تقریبـا تمامـی 
تصمیماتـی کـه توسـط مـردم در سراسـر دنیـا گرفته می شـود، تحت تأثیـر قرار 
می دهـد. محاسـبات دقیـق ایـن امـکان را فراهـم مـی آورد تـا عاوه بـر کمک به 
تصمیم گیری هـا، بازخوردهـای مثبتی نسـبت بـه تغییـر سیاسـت گذاری ها ایجاد 
شـود. مؤسسـه لگاتـوم تحـت نظـارت دکتـر اسـتفن برایـان، مرکـزی در کاس 
جهانـی، برای انجام محاسـبات و سـاخت شـاخص ها و معیارهای نیـاز و همچنین 
گـردآوری داده  می پـردازد و از ایـن طریـق بـه انجـام تصمیم گیری هـای دقیـق و 
صحیـح کمـک می کنند. این مؤسسـه با فراهـم آوردن این محاسـبات دقیق بنیان 
پژوهش هـای خـود را ایجـاد می کنـد و از این طریـق تأثیرگذار واقع می شـود. این 

محاسـبات بـه روش هـای زیـر صـورت می گیرد:

1. بـه عنـوان مثـال یکـی از ایـن مسـائل، کاهـش رضیـب نفـوذ و پوشـش همگانـی خططـوط تلفـن ثابـت 

است 

2. Legatum Institute
11 Charles Street, London, W1J 5DW, United Kingdom
T: +44 (0) 207 148 5400
Email: info@li.com
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مرکز محاسبات اجتماعی، یک مؤسسه ی خیریه مستقل است که توسط مدیرعامل 
مؤسسه لگاتوم، بارونس استراد، مدیریت می شود. هدف از این هیئت کمک به 
سیاست گذاران و عموم مردم در جهت از بین بردن فقر است. هدف نهایی این هیئت 
به دست آوردن محاسبات جدید و توسعه یافته در مورد فقر در سطح بریتانیا و در 

جهت کسب حمایت های سیاسی بلندمدت و همچنین شناسایی افراد فقیر است.

شـاخص رفـاه لگاتوم، بیش از یـک دهه با ارائه ی محتوایـی منحصر به فرد، نحوه ی 
شـکل گیری رفـاه و تغییـرات آن در دنیـا را نشـان می دهد. بر اسـاس روشـی که 
طی دو سـال گذشـته توسـعه پیدا کرد و بروزرسـانی شـد، به اندازه گیری رفاه در 
149 کشـور دنیا، در دسـته بندی های متنوعـی؛ از جمله اقتصـادی، فضای تجاری، 
سـامت، آمـوزش، آزادی هـای فردی، حکم رانـی، امنیت، سـرمایه های اجتماعی و 

منابع طبیعی پرداخته اسـت.

برنامه هـای پژوهشـی: برنامه هـای پژوهشـی، آنالیز و بررسـی عوامل فقـر و پدید 
آمـدن آن در سـطح منطقـه ای، ملی و جهانی را شـامل می شـوند.

برنامه هـای عملـی: برنامه های عملـی اقدامات الزم برای انجام تغییـرات مورد نیاز 
را شناسایی می کنند.

   افراد کلیدی:
 

فیلیپا استراد3  مدیر اجرایی ارشد

  

استفن برایان4 ، مدیر سیاست گذاری

  
3. Philippa STROUD 
4. STEPHEN BRIEN 
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ناتان گیمستر1 ، مدیر ارشد عملیات 

قبـل از این مدیر مرکز عدالت اجتماعی2 بوده اسـت. 
همچنین مدیر برنامـه ی شاخص رفاه جهانی مؤسسه 
اسـت. او به عنوان محقق ارشـد پارلمانـی در مجلس 

لندن هم مشـغول بوده اسـت.

مرکز نظرسنجی رویرتز    

مؤسسه نظرسنجی رویترز- ایپسوس3  از ژانویه 2012 شروع به کار کرده و از آن 
زمان به طور مستمر هر هفته به نظرسنجی از 2000 تا 3000 نفر از مردم آمریکا 
می پردازد. در این دوره، هزاران سؤال در مورد عناوینی از جمله سیاست های ریاست 
جمهوری، مراسم اسکار، جنگ داخلی سوریه، درک مردم از شبکه های اجتماعی ای، 

فقر، بیمه های همگانی و سیاست های اجتماعی پرسیده شده است. 

برخـاف رویـه معمول در انجـام پروژه های نظرسـنجی ها، اطاعات این مؤسسـه 
تماماً از طریق اینترنت و به صورت آناین شـکل گرفته اسـت. نظرسـنجی آناین 
ایـن توانایـی را ایجـاد می کند که اطاعات بیشـتر، منعطف تر و سـریع تر از سـایر 

شـیوه ها در دسـترس قرار گیرد. 

با توجه به حجم عظیم اطاعات گردآوری شده، این سبک نظرسنجی می تواند اطاعات 
بی بدیلی را درباره عناصر تشکیل دهنده و تغییرات جامعۀ آمریکا به دست دهد.

یوگوو4      

یوگـوو تاریخچـه ای قـوی در زمینـه ی دقـت پیش بینـی نتایـج واقعـی در طیـف 
گسـترده ای از موضوعـات مختلـف دارد کـه شـامل موضوعات انتخاباتـی، ملی و 
1. NATHAN GAMESTER  
2. Centre for Social Justice 
3. Reuters / Ipsos poll 
4. yougov 
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منطقـه ای، رهبری حزب سیاسـی، سیاسـت های اجتماعی و حتـی نتایج برنامه های 
اسـتعدادیابی می شـود. هم چنیـن یوگـوو فعال تریـن پنـل نظرسـنجی در منطقـه 
آسـیای غربـی و شـمال آفریقـا را در امـارات متحـده عربـی دایر کرده اسـت که 
حتـی در ایـران و بـه زبان فارسـی نیز اقدام بـه جمع آوری اطاعـات می کند )بعد 

از توافـق برجـام در ژنـو ایـن امکان فراهم شـد(.

یوگوو داده های خود را با اسـتفاده از شـیوه ای بهینه سازی شـده به نام نمونه برداری 
فعـال1 انجـام می دهد که برای اکثریـت قریب به اتفاق کارهای تجاری اش شـامل 
تمامـی تحقیقـات ملی و منطقـه ای، به کار مـی رود. تأکید همـواره بر کیفیت نمونه 
اسـت، نـه کمیت پاسـخ دهندگان. با اسـتفاده از نمونه گیری فعـال محدودیت هایی 
در کار قـرار می گیـرد تـا تضمیـن شـود تنهـا افـراد خاصی مجـاز به شـرکت در 
نظرسـنجی هسـتند. ایـن بـه آن معناسـت کـه تمامـی پاسـخ دهندگانی کـه فرم 

نظرسـنجی یوگـوو را پـر می کنند، توسـط یوگوو انتخاب شـده اند. 

تمـام افـرادی کـه از طریـق ایـن پنـل انتخـاب می شـوند مجـاز بـه شـرکت در 
نظرسـنجی می باشـند. یوگـوو در طول ده سـال گذشـته پنلـی بیـش از 360000 
فـرد بزرگسـال بریتانیایـی، بـرای شـرکت در نظرسـنجی فراهـم آورده اسـت. 
اعضـای پنـل از هاسـتی متشـکل از منابع مختلـف، از جمله تبلیغات اسـتاندارد و 
مشـارکت اسـتراتژیک با طیف گسـترده ای از وب سایت ها انتخاب شـده اند. وقتی 
عضـوی جدیـد اتخاذ می شـود، هاسـتی از اطاعـات اجتماعی و جمعیت شـناختی 
ثبـت می گـردد. در نمونه هـای ملـی، یوگـوو زیـر نمونـه ای از این پنـل را انتخاب 
می کنـد و ایـن زیـر نمونـه را دعـوت می کند تـا فرم نظرسـنجی را پـر کنند. طی 
تکـرار و بـا اسـتفاده از نمونه گیـری فعـال این زیر نمونه، دسترسـی به پرسشـنامه 
از طریـق نـام کاربـری و پسـورد فراهـم می آیـد و تنهـا پاسـخ دهندگان می توانند 
در نظرسـنجی های بعـدی نیـز شـرکت کننـد. دعوت نامـه ای از طریـق ایمیل به 
پاسـخ دهندگان ارسـال شـده و از آنان خواسته می شـود تا در تحقیق شرکت کنند. 

وقتـی نظرسـنجی ای تکمیل شـد، داده هـای نهایی از نظـر آماری توزین می شـوند. 
یوگـوو داده هـا را از نظـر سـن، جنسـیت، طبقـه اجتماعـی، منطقـه، هویـت حزبی 
و رابطـه ی افـراد بـا روزنامه هـا بررسـی می کنـد. وزن دهـی مناسـب از طریـق 

1. Active Sampling 
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سـورس های اطاعاتـی آفایـن تعیین می شـود. به عنـوان نمونه یک نظرسـنجی 
ملی )بررسـی تصادفی شـامل 34000 مصاحبه ی رو در رو به صورت سـاالنه( در 
مـورد هویـت حزبـی کـه تحلیل بیش از هشـتاد هـزار پاسـخ دهنده به یوگـوو در 

انتخابـات سـال 2010 را تجمیع کرده اسـت.

نمونه برداری فعال تضمین می کند که افراد مناسبی برای موقعیت های مناسب انتخاب 
شده اند. این شرایط در کنار توزین آماری تضمین می کند که نتایج نمود کل جامعه 
هستند؛ نه  فقط کسانی که دسترسی به اینترنت دارند. درست است که همه نمی توانند 
به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما تحقیقات مستقل آکادمیک نشان می دهند که 
ابزارهای گسترده ی اینترنتی به معنی نگرش افرادی است که به آن دسترسی دارند 

و هم اینک افتراق این دو دسته از افراد امکان پذیر نیست. 

کسـب نمونه  هـای بـا کیفیـت چالش مهمـی در تمامی روش ها به شـمار مـی رود. 
بـه عنـوان مثال میزان پاسـخ ها به نظرسـنجی های تلفنـی در غرب اروپـا در طول 
سـال های اخیـر کاهـش یافته اسـت – تقریباً بـه حدود 20 درصد رسـیده اسـت. 
توانایـی مـاک قـرار دادن 20 درصـد پاسـخ دهنده نسـبت بـه 80 درصدی که 
پاسـخ نمی دهنـد، به وضوح چالشـی بزرگ به شـمار مـی رود و باعث می شـود که 
کیفیـت نمونـه زیر سـؤال برود. البتـه مناطقی موجود اسـت که در آن هـا رویکرد 
آنایـن نامناسـب بـه شـمار مـی رود و باید نسـبت بـه آن هـا اگاه بـود و رویکرد 
مناسـبی اتخـاذ کـرد. بـا این حال منصفانه نیسـت کـه بگوییم نظرسـنجی آناین 
جانب دارانـه اسـت و نظرسـنجی آفایـن چنیـن نیسـت. واقعیـت این اسـت که 
گرایش هـای مختلفـی در تمامی رویکردها وجود دارد که باید در نظر گرفته شـوند. 

راسموسن1      

راسموسـن ریپورتـز رسـانه ای غیـر الکترونیکـی و غیرحزبی اسـت که متخصص 
جمـع آوری، انتشـار و توسـعه اطاعـات مربوط بـه افکار عمومی اسـت. این مرکز 
در ابتـدا توسـط اسـکات راسموسـن در سـال 2003 تأسـیس شـد. راسموسـن 
ریپــورتز کـه مخاطبـان میلیونـی دارد، نتیجـه گیــری های خـود را در سـایت 

1. Rasmussen Reports 
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RasmussenReports.com– پربازدیدتریـن سـایت عمومـی آمریـکا – روزنامه ی 

ارسـالی توسـط ایمیـل، توییتـر و فیس بوک منتشـر می سـازد. 

راسموسن لینک های زیادی برای انتار اخبار در فیس بوک، توییتر و سایر رسانه های 
پربازدید دارد. وب سایت راسموسن در سال 2009 در زمینه ی جستجو از گالوپ 
پیشی گرفت. راسپوسن نظرات عموم در مورد سیاست، اقتصاد و زندگی هر شب 
منتشر می سازد. نظرسنجی های دیگر طی انتخابات دولتی و سایر عناوین به طور 
معمول به این ترکیب اضافه می شوند. شعار و در واقع تجارت راسموسن چنین است 
که اگر مسئله ای در اخبار موجود است، حتماً در نظرسنجی های ما گنجانده شده است. 

درآمد راسموسن ریپورتز از فروش تبلیغات و اشتراک است.

گزارش های راسموسـن به صورت داده های خام آماری در وب سـایت راسموسـن 
عرضه می شـود.
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 بخــش ســوم: معرفــی برخــی مؤسســه های ایرانــی نظرســنجی 

افکارسنجی   و 

 ایسپا     

مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایران )ایسـپا( وابسـته بـه جهاد دانشـگاهی در 
راسـتای توسـعه علمـی و تحقیقاتـی کشـور و بـا قصـد رفع نیـاز سـازمان ها و 
نهادهـای تصمیـم گیـر، ضـرورت توجـه به افـکار عمومـی و لـزوم بهره گیری 
از مشـارکت و دیدگاه هـای شـهروندان در بهبـود و توسـعه امـور کشـور در 

عرصه هـای مختلـف، از سـال 1380 فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت. 

از لحـاظ تشـکیاتی ایسـپا زیـر نظـر رئیـس جهـاد دانشـگاهی بوده و توسـط 
هیئت مدیره اداره می شـود. همچنین ایسـپا دارای 4 معاونت، پژوهشـی ) با پنج 
گـروه تخصصی)گـروه تحقیقات بـازار، گروه مطالعات سیاسـی و رفتار انتخاباتی، 
گـروه مطالعات شـهری، گـروه مطالعات اجتماعـی و فرهنگی و گـروه مطالعات 
پایـه(، اجرائـی )مشـتمل بر گروه هـای نمونه گیری، پرسشـگری .گـروه آموزش 
و داده پـردازی( ، ارتباطـات و پشـتیبانی اسـت. در ایـن مرکـز حـدود 45 نفـر 
از پژوهشـگران و محققـان برجسـته کشـور کـه در زمینه تحقیقـات  اجتماعی 
تخصـص دارنـد، فعالیـت می کننـد. همچنیـن در حـدود 5000 نفـر دانشـجو 

)به عنـوان پرسشـگر( با آن همـکاری افتخـاری دارند.

از  یـک دیـدگاه  فعالیت هـای پژوهشـی ایسـپا را می تـوان بـه دو دسـته کلـی  
کرد: تقسـیم بندی 

1. نظرسـنجی های خویش فرمایـی کـه با هـدف انعـکاس دقیق و سـریع افکار 
عمومـی در قبال مسـائل مهم جامعـه و جهان به اجرا در می آینـد و نتایج آن ها 
در اختیـار مراجع تصمیم گیر، سـازمان های ذیربط و رسـانه ها قـرار می گیرد. از 
جملـه این نظرسـنجی ها می توان به بررسـی های مرکـز در خصوص موضوعاتی 
چون بحران عراق، فعالیت های هسـته ای کشـورمان اشـاره کرد. انتخابات شورا 
و ریاسـت جمهـوری، وضعیت و کیفیـت خودروهای داخلـی، وضعیت اقتصادی 

شـهروندان، آگاهـی و آمادگی در برابر زلزله و ..... اشـاره نمود
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پژوهش هـای کارفرمایی که برای پاسـخگویی و رفع نیازهای پژوهشـی سـازمان ها 
و نهادهـای دولتـی و خصوصـی فعال در حوزه هـای صنعتی، اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی  با اهداف متفاوتی چون نیازسـنجی و رضایت سـنجی خدمـات و ارزیابی 
عملکـرد اجـرا می شـوند. مرکـز افکارسـنجی در این راسـتا پژوهش هـای مختلفی 
را بـه سـفارش سـازمان ها و نهادهـای مختلفـی چـون وزارتخانه هـای بهداشـت و 
آموزش پزشـکی، بازرگانی و کشـور، شـهرداری تهران، سـازمان بهداشت صنعت 
نفـت، شـرکت نفت مناطق مرکـزی، بانک صنعت و معدن، نیـروی انتظامی، بنیاد 
شـهید، ریاسـت جمهوری، شـرکت قطارهای مسـافری رجا، سـازمان تربیت بدنی 
، قـوه قضائیـه، سـازمان انتقال خون ، شـرکت سرم سـازی رازی، شـرکت سـاپکو، 

شـرکت سـایپا و..... به اجرا در آورده اسـت.

طرح های نظرسـنجی انجام شـده ایسـپا از لحاظ موضوع به شـرح زیر دسته بندی 
می شوند:

1. بخش سیـاســی: الف(حوزه  انتخابات و رفتـار انتخاباتی؛ ب( حوزه 
عملکرد مسـئوالن؛  ج( حوزه  رویدادهای سیاسـی 

2. بخـش فرهنگـی، اجتماعی، ورزشـی:  الف(حوزه  مذهبـی؛ ب(حوزه 
ورزشـی؛ ج( حوزه مسـائل فرهنگی و اجتماعی

3. بخـش اقتصـادی :  الـف( حـوزه عملکرد دسـتگاه ها و نهادهـا؛  ب( 
حـوزه تحقیقـات بـازار و نیازسـنجی ها؛ ج( حوزه رضایت شـغلی

  نتایج برخی پژوهش ها
45 درصد تهرانی ها در مورد وضع معیشتی خود استرس دارند. طبق مطالعه ای که 
سال 1395 در تهران انجام شد، 80.7 درصد شهروندان تهرانی ساالنه حداقل یک 
رویداد استرس زای شدید را تجربه می کنند که اغلب در سه حوزه اقتصادی، خانوادگی 
و سامت است. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که 45.6 درصد تهرانی ها فشار 
روانی ناشی از وضعیت اقتصادی، 28.8 درصد فشار روانی ناشی از وضعیت سامتی 

و 25.7 درصد نیز نگرانی از آینده را تجربه کرده اند.

نکته حائز اهمیت در نتایج این مطالعه این بود که تهرانی ها بیشتر از اینکه در مواجهه 
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با یک حادثه  ی استرس  زا باشند، نگران آینده زندگی خود، مانند نگرانی از آینده 
وضعیت مالی و اقتصادی، آینده شغلی، آینده فردی و خانوادگی، آینده سامتی، 

بیماری و مصدومیت و معلولیت، بی ثباتی اقتصادی و مرگ عزیزان خود بوده  اند.

ایرانی هـا 90 دقیقـه در روز را صـرف بازی هـای رایانـه ای می کننـد. پیمایش ملی 
»میزان و نحوۀ اسـتفاده از بازی  های رایانه  ای در ایران« در اسـفند 96 آغاز شـد و 
اواخـر اردیبهشـت مـاه 97 به پایان رسـید. نمونـه ی این پیمایش هشـت هزار نفر 
از شـهروندان باالی هفت سـال در 31 اسـتان ایران بوده اسـت. هم چنین 17 هزار 
مصاحبـه بـرای تخمیـن و بـرآورد تعداد گیمر ها انجام شـده اسـت. گیمـر فردی 
اسـت کـه حداقـل یـک سـاعت در هفته بـا یکی از سـه پلتفـرم اصلـی بازی های 

دیجیتـال شـامل موبایل، رایانه و کنسـول بـازی می کند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد، در جهان نزدیک به 2.2 میلیارد نفر گیمر فعال 
وجود دارد که 47 درصد از این جمعیت، یعنی حدود یک میلیارد نفر، برای بازی ها 
پول هزینه می کنند. در ایران اما تنها 18 درصد حاضر هستند در ازای بازی ها پول 
هزینه کنند. با این حال درآمد بازار بازی های دیجیتالی در پایان سال 96  از460 

میلیارد تومان به920 میلیارد تومان رسیده است.

تعـداد گیمرهـای بازی هـای دیجیتالـی در سـال 94، 23 میلیون نفر بـوده که این 
رقـم در عـرض دو سـال، پنج میلیون افزایش یافته و به 28 میلیـون نفر در انتهای 

سال 96رسـیده است.

میانگیـن مـدت زمان بازی در سـال 94، 79 دقیقه بوده اسـت که در سـال 1396 
ایـن رقـم بـه 90 دقیقه در روز رسـیده و میانگین سـن گیمرها از 21 سـال به 19 

سـال کاهش یافته است.

حـدود نیمـی از گیمرهای ایـن بازی ها هـر روز زمانی را صرف بـازی می کنند. در 
سـال 94 تعـداد بازیکنانـی که هـر روز بازی می کردنـد 53 درصد بود اما امسـال 

این رقم 47 درصد شـده اسـت.

35% گیمرهـا را زنـان تشـکیل می  دهند که به این معناسـت زنـان در ایران کمتر 
از دیگـر زنـان در جهـان بازی می کنند؛ به عنوان مثال سـهم زنان گیمر در آمریکا 

45 درصد است.
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نیمـی از گیمرهایـی کـه از تبلت اسـتفاده می کنند کودکان زیر 12 سـال هسـتند. 
سـهم بازی کودکان نسـبت به نوجوانان افزایش داشـته اسـت. 67 درصد گیمرها 
،کودکان و نوجوانان زیر20 سـال هسـتند و سـهم گیمرهای میانسـال نسبت به دو 

سـال گذشته کمتر شـده است.

در هـر خانـوار ایرانـی به طور متوسـط یک نفـر بـازی دیجیتالی انجـام می دهد و 
از ایـن جمعیـت 78 درصـد گیمرهـا را افراد مجرد تشـکیل میدهنـد، 15 درصد 
متاهـل دارای فرزنـد و شـش درصـد متاهـل بـدون فرزند هسـتند. نکتـه جالب 
ایـن اسـت کـه مادرانی کـه فرزنـد دارند بیشـتر از پدران بـازی دیجیتالـی انجام 

می  دهنـد.

در میـان گیمرهـای ایرانـی 47 درصـد اصـا بـه رده بنـدی سـنی بازی هـا توجه 
ندارنـد، 29 درصـد تـا حـدودی توجـه می کننـد و 24 درصـد توجـه زیـادی بـه 

رده بنـدی سـنی بازی هـای رایانـه ای دارنـد.

       مرکز تحقیقات صدا و سیام

مرکـز تحقیقـات صداوسـیما از حیـث جایـگاه سـازمانی، نیروی انسـانی و شـرح 
وظایف و امکانات بزرگ ترین و گسـترده ترین مرکز پژوهشـی سـازمان صداوسیما 
محسـوب می شـود کـه مأموریـت اصلـی آن مطالعـه، پژوهـش و سـنجش در 
زمینه هـای مـورد نیـاز صداوسـیما بـا اسـتفاده از روش  هـای علمـی بـه منظـور 
سیاسـت گذاری، برنامه ریزی، نظـارت و ارتقای کیفی برنامه هـای رادیو و تلویزیون 
در چارچـوب اصـول و سیاسـت های سـازمان صداوسـیما و هماهنگـی، ارزیابـی و 

سـازمان دهی پژوهش هـای سـازمان براسـاس نظـام جامـع تحقیقات اسـت.

فعالیت هـای ایـن مرکـز از سـال 1340 در قالب مرکزی پژوهشـی به نـام »مرکز 
فرهنـگ مـردم« آغاز شـد. در سـال 1345، همزمان با آغاز بـه کار تلویزیون ملی 
ایـران، کمیته »سـنجش افـکار« راه اندازی شـد که پس از آن بـه »مرکز تحقیقات 

اجتماعـی و نظرخواهی برنامه ها« تغییـر نام داد.

سـال 1368 واحدهـای مختلف پژوهشـی بـا مأموریت هـای متفاوت در سـازمان 
شـکل گرفتنـد و نهایتاً در همان سـال بـا ادغام واحد فعالیت هـای فرهنگی و مرکز 
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تحقیقـات اجتماعـی و ارزشـیابی برنامه هـا، »مرکز تحقیقات، مطالعات و سـنجش 
برنامـه ای« به وجـود آمد.

در سال 1381 ساختار مرکز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و ساختار جدید آزمایشی 
آن اباغ شد که سه اداره کل پژوهش های رسانه و ارتباطات، اداره کل پژوهش های 
اجتماعی و سنجش برنامه ای و اداره کل پشتیبانی پژوهش و دو واحد فرهنگ مردم و 

امور پژوهش شهرستان ها و خارج از کشور را شامل می شد.

سرانجام در ساختار جدید نام مرکز با تلخیص عنوان به »مرکز تحقیقات صداوسیما« 
تغییر یافت. عاوه بر آن، اداره کل پشتیبانی پژوهش حذف شد و مدیریت امور 
پژوهش شهرستان ها و خارج از کشور به اداره کل ارتقا یافت. همچنین دو مدیریت 

مستقل انتشارات و اطاع رسانی و آمار پرسشگری تشکیل شد.

ایـن مرکـز عاوه بـر تأمین نیازهـای داده ای سـازمان مـادر خود، به جمـع آوری 
اطاعات سیاسـی و اجتماعی مفصلی، با اسـتفاده از مراکز اسـتانی خود در سراسـر 

کشـور می پردازد.
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