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انجام پیمایشها و نظرسنجیهای ملی برای درک افکار عمومی و سنجش مجموعه ارزشها ،نگرشها و ارزیابیهای
مردم در مورد موضوعات مختلف در کشورهای توسعهیافته سابقه طوالنی دارد و در ایران نیز طی دو دهه گذشته
ت و نهادهای سیاستگذار و برنامهریز در کشور حسب وظایف و رسالت خود و برای
رشد و رواج پیدا کرده است .دول 
سیاستگذاری کارآمد و مؤثر و نیز جهت تدوین برنامههای اثربخش ،نیازمند شناخت و مطلع شدن از نگرشهای
مردم ،ش�هروندان و ذینفعان هسـتند .از این رو اتخاذ تصمیمات مطلوب و مدیریت مناسـب و راهبردی جامعه،
نیازمند داشتن اطالعات دقیق از وضعیت جامعه است که پیمایشها و نظرسنجیهای ملی ،منبع مناسبی برای
این امر محسوب میشوند.
مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا) ،وابسـته بـه جهـاد دانشـگاهی یکـی از نهادهـای علمـی و فرهنگی در
کشور است که وظیفه سنجش نگرش مردم و شهروندان و نیز تولید دادههای انبوه در حوزههای فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعـی بـرای انتشـار در میـان مـردم و اطلاع مسـئولین را بـر عهـده دارد .مجموعـه پیـش رو گزیـدهای از آثـار و

پژوهشهای ملی ایسـپا طی سـالهای ( )138٠-1394میباشـد که به منظور اطالع پژوهشـگران ،فرهیختگان و
عالقهمندان تدوین شـده اسـت.
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پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران

1384
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ای�ران ام�روز جامع�های در حاـل توس�عه و ت�وأم باـ تغیی�رات فرهنگ�ی ،اجتماعـی و سیاس�ی روزافـزون اسـت .در طـول سـه
دهه گذشته تغییرات زیادی در جامعه ایران رخ داده و تجلیات بسیاری داشته است .عرصه سیاست بزرگترین آوردگاه
جریانه�ای فك�ری ،مناقش�ات گروه�ی و تصمیم�ات مه�م ب�وده اس�ت .گروهه�ا و اح�زاب هم�واره درگی�ر مناقش�های دائمـی
درخصوص «معنا كردن ذهنیت و عمل مردم» بودهاند و در این مدت حداقل دو بار به صورت جدی در پیشبینی رفتار
مـردم ،ن�اكام بودهانـد .یـك بـار در دوم خرداد ( 1376انتخابات هفتم ریاسـت جمهوری) و بار دیگـر در  27خرداد (دور اول
انتخابات نهم ریاست جمهوری) و  3تیر (1384دور دوم انتخابات نهم ریاست جمهوری) مردم به گزینشهایی دست
زدند كه بسیار دور از ذهن مینمود .این رخدادها و بسیاری وقایع دیگر نشان دادهاند كه هنوز شناخت درستی از الیههای
زیرین ذهنیت ،احساس ،گرایش و نگرش مردم در عرصههای سیاسی و مقوالتی كه اقدامات مردم را توضیح میدهند به
حدی نیست كه بتوان آنچه رخ میدهد را به درستی فهم و تفسیر كرد یا پیشبینی نمود .به واقع الزم است تا شناختی
از الیههای زیرین ذهنیتها و نگرشهای مردم حاصل شـود تا بتوان این رفتارها را توضیح داد.
جامع�ه ای�ران بـه دلی�ل توس�عهنیافتگی س�اختارها و س�ازمانهای سیاسـی كـه قـادر باشـند كنـش جمعی سـاختاریافته را
س�ازماندهی كنند ،به وضعیت س�یال گونهای دچار اس�ت كه برای درك روندهای آن باید ش�ناخت عمیقی از ذهنیتها و
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افكار مردم داشت .اینچنین شناختی قادر است آسیبها را تا حدودی آشكار سازد ،تمایالت مردم را بنمایاند ،ظرفیتهای
رفتار سیاس�ی را معلوم كند و توضیحی برای رفتارهای آنها فراهم سـازد.
ایده انجام پیمایش فرهنگ سیاسـی در اوایل سـال  1383تحت تأثیر مالحظات عملی فوق و برخی دلمش�غولیهای
نظرـی ش�كل گرف�ت .در فض�ای اجتماع�یای كـه از نامناسـب بـودن فرهنگ سیاسـی ایـران معاصر و ناسـازگاری ذهنیت و
نگرشهای مردم با دموكراسی و مردمساالری سخن گفته میشد ،این سؤال ذهن تحلیلگر یا متخصص جامعهشناسی
یا علوم سیاسی را به خود مشغول میدارد كه آیا واقعا ذهنیتها ،شناختها و نگرشهای مردم ایران با آنچه كه اصول
مردمساالری را تشكیل میدهد ناسازگار است؟ آزمودن واقعنمایی همه این ادعاها در توشه و توان پژوهشهای پیمایشی
نیس�ت .اما این پژوهشها قادرند دادههایی فراهم آورند كه پاس�خ گفتن به برخی از جوانب این س�ؤال امكانپذیر شـود.
آنچه كه بر اثر اجرای این پژوهش فراهم آمده است ،گامی در جهت شناخت فرهنگ سیاسی مردم ایران امروز است و از
منظر ارتباط فرهنگ سیاسی و دموكراسی نیز میتوان به تحلیل این دادهها نشست.
چارچوب مفهومی پیمایش فرهنگ سیاسی ایران بر دو اصل استوار بوده است:
 .1تمای�ز نهـادن می�ان عناص�ر و ویژگیهـای تاریخی منتسـب به فرهنگ سیاسـی در ایـران؛ و در عین حال پذیرش
این واقعیت كه عناصر تاریخی و نگرشهای مردم درباره نظامهای سیاسی موجود در كشورها ،ارتباط تنگاتنگی با
هم دارند و صرفا باید آنها را به صورت تحلیل از هم جدا دانسـت.
 .2مقوالتی كه در قالب شناختها ،احساسات و ارزیابیهای مردم از نظام سیاسی ،فرایند سیاسی و سیاستهای
نظام سیاسی قابل شناسایی هستند.
به این ترتیب ،مجموعهای كه تحت عنوان شناختها و نگرشها نسبت به نظام سیاسی قابل بررسی هستند عبارتند
از :آ گاهی سیاس�ی ،نگرش به سیاس�تمداران ،احس�اس عدالت توزیعی ،احس�اس عدالت رویهای ،نگرش به مشروعیت،
نگـرش بـه مبنـای دینـی مشـروعیت ،احسـاس پاسـخگویی نظام سیاسـی ،اعتمـاد به نهادهـای نظام سیاسـی ،اعتماد به
مس�ئوالن نظام سیاس�ی و نگرش به قدرت .به همین ترتیب ،مقوالتی كه ذیل عنوان نگرشها نسـبت به فرایند سیاسـی
قابل مطالعه هستند عبارتند از :احساس بیقدرتی ،احساس ناامنی سیاسی ،مشاركت سیاسی و حمایت از آزادی رسانهها.

گــــامــــا گزیده آثار ملی ایسپا

10
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

در ضمن ،ارزیابی عملكرد نظام سیاسی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاست خارجی نیز برآورد كننده
نگرشهای مردم نسبت به سیاستهای نظام سیاسی هستند .اما در نتیجه مجموعه این نگرشها ،میتوان سه نگرش
كلی را نیز شاخص نگرشهای مردم درباره نظام سیاسی دانست كه عبارتند از :میزان رضایت از زندگی ،میزان امیدواری
به آینده و نگرش نسبت به وضع موجود.
اما هفت ویژگی تاریخی نیز برای فرهنگ سیاس�ی ایران ذكر ش�ده اس�ت .این ویژگیها عبارتند از :اقتدارگرایی ،فقدان
ل و مدارا ،تعصب به فرهنگ ایرانی ،میل به خشونت ،توطئهاندیشی یا باور به نظریه توطئه
اعتماد اجتماعی ،فقدان تساه 
و قانونگریزی .با بررسی این مفاهیم میتوان گفت آنچه كه بر اساس چارچوب نظری ارائه شده تا به اینجا قابل طرح
بوده است ،در چارچوب مطالعه فرهنگ سیاسی نیز جای گرفتهاند .اما توجه به یك خصیصه فرهنگ سیاسی در ایران،
الزم میدارد تا مفهوم دیگری را برای گنجانیدن در این پیمایش پیشنهاد كنیم .مشكل بتوان هر مقوله اجتماعی در ایران
را بدون در نظر گرفتن دین و دینداری مردم به درستی تحلیل كرد .بنابراین اگرچه دینداری بخشی از چارچوب مفهومی
فرهنگ سیاسی نیست ،اما پژوهشی كه بخواهد شناخت درستی از فرهنگ سیاسی و تحوالت آن یا شدت و ضعف عناصر
آن نزد گروههای مختلف اجتماعی داشته باشد ،مجبور است به تحلیل رابطه دینداری افراد و نگرشهای سیاسی آنها
نیز بپردازد .از این رو ،مفهوم دینداری نیز بخشی از چارچوب مفهومی در نظر گرفته و زمینه را برای تحلیل نقش دینداری
در انگارههای شناختی ،عاطفی و ارزیابانه فرهنگ سیاسی مردم فراهم کرده است .البته برای سنجش دینداری به تعبیری
حداقلی از ابعاد آن و اندازهگیریاش بسنده شده است.
به این ترتیب چارچوب مفهومی پیمایش فرهنگ سیاسی در ایران مشتمل بر  33مفهوم است كه بنا به چارچوب نظری
ویژهای كه تاكنون ارائه شد ،سنجش آنها میتواند تصویری از فرهنگ سیاسی در ایران و همچنین میزان صحت ادعاهای
مطرح شده درباره مؤلفههای تاریخی فرهنگ سیاسی در ایران را نشان دهد .بنا به نوع سنجش و شاخصهایی كه برای
س�نجش ای�ن مفاهیمـ ب�ه كار گرفت�ه میش�وند ،این چارچوب مفهومی به ق�دری انعطاف دارد كه بت�وان در چارچوبهای
نظری دیگر نیز برای استفاده از دادههای به دست آمده از این پیمایش استفاده كرد.
پیمایش مذکور با استفاده روش نمونهگیری چند مرحلهای در بین  4879هزار نفر از افراد  15سال و باالتر در  3٠استان
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کشور در آبان ماه سال  1384انجام شده است.
برخی از مهمترین یافتههای این پیمایش عبارتند از:
در خصوص یافتههای مربوط به مولفههای مشروعیت سیاسی 71.1 ،درصد پاسخگویان به حاکمیت نظام جمهوری
اسالمی افتخار میکردند .از کل پاسخگویان 71.9 ،درصد آنها گفت هاند قانون اساسی را قبول دارند .در خصوص دینی بودن
مبنای حکومت 67.9 ،درصد موافق 12.8 ،درصد مردد و  11.1درصد مخالف بودند .میانگین شاخص اعتماد به نهادهای
نظام از  1٠٠برابر با  46.٠2شده است که اعتماد  17درصد پاسخگویان به نهادها زیاد 51.6 ،درصد متوسط و  31.4درصد
کم بوده است .میانگین شاخص اعتماد به مسئوالن نظام از  1٠٠برابر با  41.٠6شده است .نگرش مردم به سیاستمداران
در بین  19.2درصد مثبت ،در بین  4٠.8درصد بینابین و در بین  39.9درصد منفی بوده اسـت .میزان مشـارکت سیاسـی
در بین  14.2درصد در حد زیاد 26.5 ،درصد در حد متوسـط و در بین  59.2درصد در حد کم بوده اسـت .احسـاس ناامنی
سیاسی در بین  53.7درصد در حد زیاد ،در بین  32.5درصد متوسط و در بین  13.7درصد در حد کم بوده است.
میانگین شاخص رضایت از زندگی از  1٠٠برابر با  39.72بدست آمده است .شاخص امید به آینده ایران نیز از  1٠٠برابر با
 42.87شده است که میزان امیدواری در بین  25.5درصد در حد زیاد 31.7 ،درصد متوسط و  42.8درصد کم بوده است.
 98.3درصد به وجود خدای یگانه اعتقاد داشتند 93.7 .درصد به پیروی از احکام دینی به عنوان راه رستگاری انسانها،
اعتقاد زیادی داشتند .طبق این یافتهها 66.2 ،درصد همیشه 19.6 ،درصد بیشتر اوقات و  9.2درصد گاهی نماز میخوانند.
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ی در ایران در دو ده ۀ اخیر تحوال 
ت
دینپژوه 
ن رفت ه رفت ه در
ت و دی 
ی یافت ه اس 
ت و ارزندها 
مثب 
ن ان�وا ع تحلیلهای نظ�ری و پژوهشهای
كان�و 
ت و امی�د م�یرود ك� ه ای�ن
تجرب�ی واق� ع ش�د ه اس� 
ی ما را از پدیدۀ
ك جامع ه دین 
ت در 
مطالعـات در نهـای 
ق و ژرفای
ن و دینداری عم 
ب دی 
پیچید ه و ذو جوان 
ی بخشد.
بیشتر 
ی انكارناپذی�ر ول�ی
ن واقعیت� 
ب�ه ه�ر جه�ت ،ای� 
م از نظری
ت ك ه هرگون ه دینپژوهی(اع 
مستور اس 
ن مفروض
یا تجربی) الجر م دیدگاهی را دربار ۀ دی 
ی (ولو اجمالی و تلویحی)
ی خود دربار ۀ پدید ۀ دین ،الجر م تصور 
ش تفصیل 
ش از پژوه 
ن دیگر ،دینپژو ه پی 
میگیرد .بهبیا 
ی از انحاء در
ن ب ه نح�و 
ن تلق�ی ،اس�توار میكن�د .دی�دگا ه دینپ�ژو ه درب�ار ۀ دی 
نآ 
ش خـود را ب�ر بنی�ا 
ن پدی�د ه دارد و پژوه� 
از آ 
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ی پژوهند ه را دربارۀ
ش نیز میتواند ب ه نوب ۀ خود تلق 
ج پژوه 
ی مؤثر میافتد و البت ه نتای 
شو 
ی پژوه 
ی محتوا 
ساختار و حت 
ح نماید.
ق و تنقی 
ن تدقی 
دی 
ح كشـور و با
ی را در س�ط 
ن دیندار 
ی چ�و 
ی درصدـد ب�ر میآی�د ك� ه حیط� ۀ گس�ترد ه و پیچی�دها 
ی ك� ه ه�ر پژوهن�دها 
هنگام� 
ی نظری
ی بنیانها 
ی تفصیل 
س میكند ك ه با نگاه 
ت را احس�ا 
ن ضرور 
ی قرار دهد ،ای 
ی تجرب 
ی پهنانگر مورد بررس� 
ش�یوها 
ن و دینداری» در دو حوز ۀ متفاوت
ش گردید «دی 
ظ تال 
ن لحا 
ش را مورد توج ه قرار دهد .بدی 
ت پژوه 
ی در دس 
مفهو م محور 
ی قرار گیرد.
ی نظر 
ن دینی) م�ورد واكاو 
ی (برو 
ن دینی) و علوماجتماع 
ی دی�دگا ه اسلامی(درو 
ی یعن� 
معرفت� 
شاید بتوان از نگاهی دروندینی ،دین را در سنت اسالمی به دو عنصر اساسی ارجاع داد :وحی یا پیام خداوند به انسانها
تدین) .لذا در این نگاه ،حقیقت دین و ّ
(= دین) و پاسخ مثـبت انسـان به وحی الهی (= ّ
تدین اسالمی ،یك حقیقت شرعی
محسوب میشود ،چرا كه این خداوند است كه تعیین میكند دین و ّ
تدین اسالمی چیست .الزمۀ تصدیق این سخن ،آن
است كه مسألۀ ّ
تدین اسالمی را باید با رویكردی دروندینی مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
در حقیقت ،پژوهش حاضر درصدد س�نجش ّ
تدین اسلامی در میان جمعیت مس�لمانان ایرانی اس�ت و هیچ داعیهای
مفاد مقوالت ّ
تدین اسالمی را خواهند ساخت
در خصوص ایرانیان غیرمسلمان ندارد .مطالعات دروندینی نیز كه فحوا و ِ
ً
تماما معطوف به منابع و مراجع شیعی بوده است و به همین جهت ،احتمال زیادی وجود دارد كه عقاید یا اعمالی دینی
بـوده باشـند كـه بـا وجـود اهمیـت مذهبی برای مسـلمانان اهل سـنت ،به دلیل عـدم مراجعه به منابع و مراجـع آنان ،مورد
توجۀ این بررسی قرار نگرفته باشد .البته ،سعی شده است كه حتیاالمكان به شاخصها یا معرفهایی از مقوالت دینی
اكتفاء شود كه مورد قبول مسلمانان اهل سنت نیز باشند.
در خصوص سنجش یا تعیین ابعاد دینداری ،با توجه به ادبیات پژوهشی ،رویکرد «قیاسی -تئوریك» اتخاذ شده است
تحلیل مفهومی و تئوریك ،استخراج و عملیاتی نماید .فرض
دل
كه تالش دارد ابعاد و مؤلفههای دینداری را بطور قیاسی از ِ
ِ
این رویكرد ،آن است كه دینداری بعنوان مفهومی پیچیده و مركب ،واجد ابعاد و مؤلفههایی است كه باید تعیین و تصریح
شوند .سپسّ ،
معرفها یا گویههایی انتخاب یا ساختهشوند تا آن ابعاد و مؤلفهها را مورد سنجش تجربی قرار دهند.
در مجموع ،به رغم تفاوتهای نوعی در تعریف دین و با توجه به بیشماری تعاریف دین ،تعریف زیر مبنای پژوهش
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قرار گرفته است:
«دی�ن» از حی�ث ص�وری ،مجموع�های از گزارههاسـت كـه در متون مقدس مذهبی آمـده؛ و از حیث مضمونی ،عبارت از
مجموعۀ تعالیم و دس�توراتی اس�ت كه بنا به عقیدۀ معتقدانش از جانب یك منبع قدس�ی و مافوقبش�ری برای انس�انها
فرستاده شده است .از این رو ،دو ویژگی اصلی دین عبارت است از منشاء ماوراءالطبیعی و تقدس گزارههایی كه در قالب
تعالیم و دستورات دینی آمدهاند .در این میان ،تقدس نیز تابع منشاء ماوراءالطبیعی است؛ یعنی امور دینی چون به نحوی
از انحاء ،یا با چند واسطه ،منتسب به ماوراءالطبیعه هستند ،مقدس تلقی میشوند .پس در حقیقت ،هسته کانونی دین،
حقیقت غایی قدسی است -كه در ادیان ابراهیمی ،خداوند نامیده شده است -و بقیۀ چیزها جنبۀ ثانویه
ماوراءالطبیعه یا
ِ
و تبعی دارند.
برای ساختن سنجۀ دینداری در هر یك از مؤلفههای فوقالذكرّ ،
معرف /شاخصهای زیر انتخاب شده است:
الف) اصول اعتقادی :اعتقاد به :خداوند ،پیامبری حضرت محمد(ص) ،قرآن مجید ،جهان آخرت ،عدل الهی و امامت.
ب) فروع اعتقادی :اعتقاد به :عصمت پیامبران ،شـفاعت ،عالم برزخ یا عالم قبر ،مالئكه و شـیطان ،معجزۀ پیامبر،
عصمـت ائمـه ،عصمت حضرت فاطمـه ،و قیام حضرت مهدی(عج).
ج) تجربۀ دینی :احساساتی همچون :معنویت خاص حین عبادت ،حضور خداوند ،ترس از خداوند ،توبه ،نزدیكی به
خداوند ،پاسخ خداوند به خواستههای فرد ،توجه همیشگی به خداوند و ...
د) علقۀ دینی :عالقهمندی به اسالم و بالیدن به آن ،تنفر از توهینكنندگان به قرآن كریم و/یا پیامبر اسالم ،آرزومندی
زیارت خانۀ خدا ،عالقمندی زیاد به خواندن كتابهای مذهبی یا شنیدن سخنرانیهای مذهبی و ....
د) هویت دینی :افتخار به مس�لمان بودن ،اجتناب از دوس�تی با غیرمس�لمانان ،تنفر از توهینكنندگان به مسـلمانان،
احسـاس مسـئولیت در قبال سایر مسلمانان و ....
ه) اخالقیات :صداقت و راستگویی ،عفو و گذشت ،درستكاری ،انصاف ،امانتداری ،پایبندی به قول و قرار ،دورویی
و تظاهر ،تقلب و كالهبرداری ،تملق و چاپلوسی ،حرص و طمع ،اسراف ،و غیبت كردن.
و) شرعیات
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ز) عبادات
پژوهش فوق با استفاده از روش پیمایش به روش نمونهگیری چند مرحلهای در بین  4995هزار نفر از افراد  18سال و
باالتر در سراسر کشور در سال  1388انجام شده است.
برخی از یافتههای این پیمایش ملی نشـان داد که  98.7درصد از کل پاسـخگویان به وجود خدا اعتقاد دارند .از نظر
 92.7درصد زندگی پس از مرگ یا معاد حقیقت دارد 96.5 .درصد ،قرآن را معجزه پیامبر اسالم میدانند 94.8 .درصد موافق
این اعتقاد بودند که سرانجام حضرت مهدی(عج) قیام كرده و زمین را پر از عدل و داد میكند 84 .درصد گفتهاند در حد
زیادی اتفاق افتاده است که وجود خداوند را در زندگی روزمر ه احساس کنند 79.1 .درصد گفتهاند حاضر هستند جانشان
را در راه اسالم فدا کنند 94.5 .درصد گفتهاند از کسی که به قرآن کریم توهین کند متنفر میشوند 91.3 .درصد گفتهاند
افتخار میکنند که مسلمان هستند 15.8 .درصد میزان صداقت و راستگویی مردم ایران را در حد زیاد 32.5 ،درصد در حد
متوسـط و  4٠.8درصد در حد کم دانس�تهاند 72.4 .درصد معتقدند بر س�ر سـفرهای كه مش�روب میخورند نباید نشسـت.
حدود  63درصد نیز گفتهاند همیشه نماز مغرب و عشاء را میخوانند.

15
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

گــــامــــا گزیده آثار ملی ایسپا

16

بررسی میزان استفاده از بازیهای رایانهای
و نگرش نسبت به این بازیها
1389

مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

«بررسی میزان استفاده از بازیهای رایانهای و نگرش نسبت به این بازیها» یکی از طر حهای ملی ایسپا بوده است
ک�ه ب�ه پیش�نهاد بنی�اد مل�ی بازیهای رایانهای در سـال  89انجام شدـه اس�ت .بازیه�ای رایانهای و ویدئویـی ،به عنوان
پرطرفدارترین ابزار تفریحی مردم به ویژه گروه کودکان و نوجوانان ،تعداد کثیری از افراد را ساعتها فارغ از دنیای واقعی،
مجذوب خود میکند و به نوعی ،آرزوهای دست نیافتنی هر یک از آنها را در دنیای مجازی تبدیل به واقعیتمیکند.
این نوع نحوهی گذران اوقات فراغت در دنیای سایبر و مجازی ،با در نظر گرفتن پیامدهای مثبت و منفی ،قابل توجه و
تأمل است .بررسی دقیق و موشکافان ه تحقیقات صورت گرفته در مورد مقول ه شیوع بازیهای رایانهای در میان کاربران
و بازیکنان براس�اس مولفههایی همچون :س�ن ،جنسیـت ،محل س�کونت (ش�هر یا روستا) ،وضعیت اجتماعی ـاقتصادی
خانواده و همچنین فرهنگ و نگرشهای فرهنگی ،نشاندهنده و بیانگر نتایج جالب و گاه متناقضی است .جالب توجه
ً
است که اعتیاد به بازیهای رایانهای ،محرکی آنچنان قوی و تأثیرگذار است که معموال مولفههایی همچون گذر زمان،
گرس�نگی و تش�نگی را هم تحت تأثیر قرار میدهد و س�بب میش�ود که کاربر بدون توجه به این س�ایقهای فیزیولوژیک،
سـاعتها و سـاعتها کار خود را ادامه دهد .در واقع تنها عاملی که س�بب قطع موقت بازی از س�وی این کاربران میشـود
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دفع احتیاجات طبیعی است که آن هم برای رسیدن به یک آرامش فکری در جهت ادامه دادن بازی الزم و ضروری است.
بس�یاری از تحقیقات نش�ان میدهند که درصد باالیی از کاربران معتاد به بازیهای رایانهای دارای ضربان قلب و فشـار
خونی باال میباشند که این مسأله خود به سبب استرس و هیجان بیش از اندازهی اینگونه بازیها است.
آشنایی پاسخگویان با بازیهای رایانهای ،مفید و آسیبرسان بودن بازیهای رایانهای از
دستیابی به تصویر کلی از
ِ
دیدگاه پاسخگویان به ویژه دیدگاه والدین ،انجام بازی به تفکیک سبکهای بازی ،بازیهای ایرانی و خارجی و  ...از
جمله موارد قابل توجهی هستند که اهمیت پژوهش انجام شده را به خوبی نمایان میکند .چه از این طریق ،سیاستگذاران
با در اختیار داشتن چنین اطالعات مفید و علمی ،این توانایی را پیدا میکنند که برنامهریزیهای بهتر و مدونتری برای
مدیریت و ساماندهی اوقات فراغت کنشگران و ردهبندی بازیهای رایانهای انجام دهند.
از اهداف اصلی این طرح ،بررسی میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با بازیهای رایانهای و بنیاد ملی بازیهای رایانهای،
بررسی عالئق و ذائق ه بازیکنان ،بررسی نگرش پاسخگویان ،انجام بازیهای رایانهای توسط بازیکنان و بررسی دیدگاه والدین
ّ
پاسخگویان زیر  15سال در خصوص بازیهای رایانهای بوده است .این پژوهش به صورت یک پیمایش ملی در  1٠استان
کشور در بین  2894نفر از افراد بین  3تا  4٠سال با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انجام شده است.
از جمله یافتههای این پژوهش ،آشنایی  79.6درصد افراد مورد مطالعه با بازیهای رایانهای و ویدئویی و انجام این
بازیها توسط  54.4درصد آنها بوده است .بیشترین درصد بازیکنان  15سال و کمتر از آن بودند که سن شروع بازی خود
ّ
را در فاصله سـنی  7تا  15س�الگی اعالم کردهاند .از بین کل بازیکنان 27.8 ،درصد آنها با بنیاد ملی بازیهای رایانهای و
 53.2درصد با آرمهای اسـرای حک شـده( )ESRAبر روی بس�تههای بازی آشـنایی داشـتند .جالب توجه اسـت که 17.5
درصد بازیکنان با بازیهای ایرانی ساخت ایران آشنایی داشتند که از بین این بازیها ،بازیهای فارسی  GTAدر تهران،
شمشیر نادر و شاهزاده ایرانی ،سه بازی مورد عالقه بازیکنان آشنا با بازیهای ایرانی میباشند.
لهای بازی  ،PS1 ،PS2،گوشی موبایل و  PS3از وسایل مورد عالق ه بازیکنان و از بین ژانرهاAc� ، Sport،
از بین کنسو 
 Fighting،tionو  Adventure،Racingاز سبکهای مورد عالق ه بازیکنان بوده است .در خصوص بازیها ،بازیهایFiFA
 GTA ،و کانتر به ترتیب  3بازی مورد عالقه و محبوب بازیکنان میباشند .بازیهای  GTA ، FiFAو کانتر از جملههای
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بازیهای پرطرفدار بازیکنان است که آنها اخیر این بازیها را انجام دادهاند .گوشی موبایل ،Sega ،PSP ،PS1،کامپیوتر
خانگی و  PS2به عنوان پرکاربردترین کنسولها و دستگاهها شناخته شدند.
مقایس�ه یافتهه�ای مرب�وط ب�ه نگ�رش اف�راد نمونه نس�بت به بازیه�ا در بین افرادی ک�ه با بازیهای رایانهای آشـنایی
نداش�تند و آنهای�ی ک�ه آش�نایی داش�تند ولیـ ب�ازی نمیکردن�د با نگرش گیمرها در این خصوص ،نش�ان میدهـد که درصد
کمی از افرادی که با بازیها آشنایی ندارند نگرش مثبتی دارند ( 3.9درصد) اما در مقابل نزدیک به یک چهارم آنها نگرش
منفی دارند این نسبت در مورد افرادی که با بازیهای رایانهای آشنایی دارند ولی بازی انجام نمیدهند نیز صدق میکند.
با مقایسه میانگین شاخص نگرش نیز میتوان دریافت که گیمرها نسبت به گروههای دیگر نگرش مثبتی دارند که این
میزان برابر با  51.49است .در مجموع میتوان استنتاج کرد که درصد کثیری از پاسخگویان نسبت به بازیهای رایانهای
همـ نگرـش مثبتـی دارن�د و ه�م نگ�رش منفـی؛ ب�ه طوریکه اگر بازیکن�ان خیلی کنترل نش�وند بازیهای رایان�های میتواند
برای آنها آسیبرسان باشد .از طرفی بازیها میتواند مفید باشد اگر ساعات معینی از اوقات فراغت به این نوع سرگرمی
اختصاص داده شود چرا که باعث خالقیت فکری و ذهنی و حتی اجتماعی بازیکنان میشود .دیدگاههای مذکور در بین
زنان و مردان جالب توجه بود بدین معنی که مردان نسبت به زنان نگرش مثبتی به بازیها دارند .همچنین کودکان و
نوجوانان نسبت به گروههای سنی باالتر نگرش مثبتتر دارند .در کل نمونه نیز 13.4 ،درصد از کل نمونه نگرش مثبت،
 68.8درصد نگرش بینابین و  17.8درصد نگرش منفیای نسبت به بازیهای رایانهای داشتند.
نتایج به دست آمده از دیدگاه والدین ،در خصوص ارزیابی بازیهای رایانهای نشان داد که  29.6درصد والدین معتقدند
بازیهای کامپیوتری بیشتر آسیبرسان هستند تا مفید؛ و 15.3درصدشان ،بازیهای کامپیوتری را برای کودکان غیرمفید
و آسیبرسان ارزیابی کردند .در مقابل ،از نظر  27.6درصد ،بازیهای کامپیوتری بیشتر مفید هستند تا آسیبرسان12.2 .
درصد دیگر نیز بازیهای کامپیوتری را برای کودکان مفید و سودمند دانستهاند .در خصوص نحوه نظارت و کنترل بازی
فرزندان توسط والدین ،یافتهها نشان داد که  33.5درصد والدین بچههایشان را از زیاد بازی کردن منع میکنند25.3 .
درصدـ والدی�ن ب�ازی فرزن�دان خوـد را ب�ه س�اعات خاصی محدود میکنند 1٠.8 .درصد آنها س�عی میکنند زیـاد بازی کردن
فرزندان خود را محدود نکنند و  1٠.5درصد دیگر نیز کنار فرزندان خود مینشینند و کمی با او بازی میکنند.
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ازدواج بعنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمر ه افراد
جامعه است و از جنبههای مختلف میتوان آن را مورد بررسی قرار داد.
ازدواج عالوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد ،نیازهای
اقتصادی ،ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم میکند و بهدلیل
اهمیت و تاثیری که دارد ،بعنوان هنجاری پذیرفته شده به حساب میآید.
ایران هم مانند سـایر کشـورها شـاهد افزایش سـن ازدواج است .نظر
به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در زندگی افراد و با توجه به افزایش
نسبت افراد واجد شرایط برای ازدواج در جمعیت کنونی کشور ،شناخت
نگـرش جوانـان بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده هـم از بعـد علمـی و هـم از
بعد کاربردی در برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی ملی و محلی اهمیت
بهسزایی دارد .از بعد نظری انجام مطالعه درباره موضوع فوق موجب
رش�د و ارتقـای علم�ی میش�ود و ای�ن مطالعهـ ب�ه عن�وان ی�ک مطالعهی
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بنیادی میتواند برای شناخت این پدیده موثر باشد .از جنبهی کاربردی نیز میتوان با شناخت عوامل موثر بر این پدیده،
آ گاهیهای الزم را برای از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان کسب نمود و نتایج حاصل از این پژوهش
میتواند راهکارهای مناسب را در اختیار مسئوالن بخش فرهنگی و دولتمردان قرار دهد ،تا بتوانند با شناخت عوامل تاثیرگذار
بر این پدیده ،برنامهریزیهای مقتضی را جهت داشتن جامعهای با سن ازدواج مناسب انجام دهند و ارزشهای جوانان
را از ازدواجگریزی به س�مت ازدواجگزینی س�وق دهند .از س�ویی دیگر با توجه به اهمیت برنامهریزیها در جهت حذف و
کاه�ش عوام�ل موث�ر ،اج�رای ط�رح به صورت ملی امری ضروری اس�ت و بر اس�اس نتایج حاصل�ه ،دیدگاههای جوانان کل
کشور شناسایی شده تا راهکارهای مناسب نیز ارائهگردد .از این رو در این پژوهش ،شناخت دقیق نگرش و دیدگاه جوانان
ایرانی به ازدواج و تشکیل خانواده و موانع موجود ،دغدغه اصلی بوده است .از سویی دیگر با دستیافتن به پرسشنامهای
استاندارد در این زمینه میتوان این مسئله را به صورت مستمر در برهههای مختلف زمانی بررسی کرد.
اهداف و سواالتی که در این تحقیق مدنظر بوده شامل موارد زیر میباشند:
بررسی مال کهای انتخاب همسر جوانان
بررسی علل و موانع ازدواج جوانان
بررسی دیدگاه جوانان به فرزندآوری و تاثیر آن بر خوشبختی
بررسی دیدگاه جوانان به دوستیهای قبل از ازدواج
بررسی دیدگاه جوانان به روابط جنسی قبل از ازدواج
جامعه آماری این طرح ،شـامل تمامی زنان و مردان مجرد  18تا  34سـال سراسـر کشـور اسـت که تاکنون ازدواج نکرده
اند .حجم نمونه برابر با  3٠٠٠هزار نفر و ش�یوه نمونهگیری چندمرحلهای بوده اسـت.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد:
بیش از نیمی از پاسخگویان ( 53.4درصد) اظهار داشتهاند که نظر پدر و مادرشان بیش از سایرین در انتخاب همسر
ً
اهمیت دارد .در مقابل  38درصد نیز گفتهاند صرفا نظر خود را در مورد انتخاب همسر حائز اهمیت است.
میانگین سن مطلوب آقایان از سوی پاسخگویان 27.6 ،و برای خانمها  23.2اعالم شده است.
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 64.2درصد افراد در مورد فاصله سنی زن و مرد ،اظهار داشتهاند که زن باید از شوهرش کوچکتر باشد.
 66.7درصـد پاسـخگویان امـر ازدواج را در زندگـی یـک ضـرورت دانسـته و موافـق و یـا کاملا موافـق امر ازدواج هسـتند.
ًً
در مقابـل  14.1درص�د اف�راد معتقدن�د الزم نیس�ت آدم حتم�ا ازدواج کن�د و ازدواج ک�ردن را امری الزم و ضروری ندانس�تهاند.
اکثریت پاسخگویان( 72.7درصد) اعتقاد دارند داشتن فرزند در زندگی مشترک باعث خوشبختی زوجین خواهد بود.
از سوی دیگر بیش از نیمی از پاسخگویان ( 52.8درصد) گفتهاند دو فرزند برای یک خانواده مناسب است.
مهمتری�ن دلیلـ آقای�ان پاس�خگو بـرای اینک�ه تـا ای�ن زم�ان ازدواج نکردهانـد ،نداشـتن شـغل مناسـب و مهمترین دلیل
خانمها ،نیافتن همسر دلخواهشان بوده است و مهمترین مال کهای انتخاب همسر توانایی مالی و موقعیت شغلی همسر
و تفاهم بین طرفین اعالم شـده است.
نتایج حاصله بیانگر آن است که  72.2درصد از جوانان مورد بررسی اعالم کرده اند که در آینده قصد ازدواج دارند.
ً
 41.3درصد پاسخگویان با داشتن روابط دوستی قبل از ازدواج کامال مخالف و مخالف هستند .همینطور  81.9درصد
از افراد مورد مطالعه ،معتقدند نباید روابط جنسی قبل از ازدواج وجود داشته باشد.
از دید پاسخگویان ،به صورت کلی داشتن روابط دوستی قبل از ازدواج چندان مناسب و پسندیده نیست اما نسبت به
داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج مخالفت های سختتری وجود دارد .یافتههای حاصله بیانگر آن است؛ اگر  58درصد
پاسخگویان اعالم کردهاند که با کسی که رابطه دوستی قبل از ازدواج داشته ،ازدواج نخواهند کرد؛ نزدیک به  83.6درصد
پاسخگویان اعالم کردهاند که با کسی که رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته است ،ازدواج نخواهند کرد و موضع شدیدتر
و مخالفت بیشتری با روابط جنسی قبل از ازدواج وجود دارد و  8٠.6درصد پاسخگویان اعتقادی به داشتن روابط جنسی
قبل از ازدواج برای ایجاد شناخت بیشتر از همسر آیندهشان ندارند.
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بحرانها و آسیبهای اجتماعی ،زمانی كه در كل جامعه اختالالتی پدید آید و تعادل عمومی كاركردهای نظام اجتماعی
به مخاطره افتد ،نمایان میشوند .این بحرانها و چالشها وقتی كه بر مجموع ساختها و نهادهای یك جامعه اثر گذارند
و موجب تأخیر و عدم تطابق آنان با انتظارات موجود در جامعه شوند ،سازگاری میان سازمانهای جامعه به شدت رو به
زوال میرود و سـاخت جامعه از درون بحران زده میش�ود و بروز نابس�امانیها ،گسسـت نظم موجود و تغییرات اجتماعی
بنیادینی را دامن میزند .بنابراین یك بحران اجتماعی ناشی از عدم توانایی جامعه در سازمانیابی و حفظ نظم موجود
اجتماعی و ناتوانی نیروی متعادل كننده درونی در حل مسائل مرتبط با ّ
تطور نیازها و توسعه است .اگر اقدامی جهت خنثی
ك�ردن و بهس�ازی ای�ن اوض�اع ص�ورت نگی�رد حیات اجتماعی به مخاطره میافتد و بیس�ازمانی اجتماع�ی رخ مینماید .با
این وجود ،اگر یك نیروی غالب وجود داشته باشد تا ساختار اجتماعی را هدایت كرده و اصالحات ضروری را انجام دهد،
میتوان بحرانهای بوجود آمده را مهار كرد.
بیتردیدـ یك�ی از اساس�یترین و مهمتری�ن عوام�ل موث�ر در مدیری�ت ام�ور جامع�ه و بحرانهای اجتماع�ی ،برنامهریزی
صحیح است كه این مهم نیز مستلزم شناخت دقیق وضعیت موجود و پیشبینیهای مناسب و مرتبط با امور اجتماعی
است .بنابراین کنترل و کاهش شیوع آسیبهای اجتماعی نیز مستلزم شناخت علمی آنها و استفاده از طر حهای پژوهشی

23
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران

پیمایش مذکور با استفاده از روش نمونهگیری چند مرحلهای در بین  1٠797هزار نفر از افراد  18سال و باالتر در سراسرکشور
در سال  1393انجام شده است.
برخی از مهمترین یافتههای این پیمایش عبارتند از:
در خصوص یافتههای مربوط به شیوع انواع آسیبهای اجتماعی 63.5 ،درصد از پاسخگویان رواج اعتیاد در کشور
را در ح�د زی�اد دانسـتهاند ،میـزان رواج بدحجابـی در کل کشـور از نظـر  48.4درصـد پاسـخگویان در حـد زیـاد ،بیاعتمـادی
اجتماعـی  52درصـد ،نـزاع و درگیـری  38.1درصـد ،بیتوجهـی بـه ارزشهـا و اعتقـادات دینـی  39.7درصـد ،فـرار از منـزل
 2٠.3درصد ،فحاشی و تندخویی  41.3درصد ،دروغگویی  58.9درصد ،فقر ،بیپولی و بیکاری  74.3درصد ،دورویی و
ریاکاری  54درصد ،تنبلی و اهل کار نبودن  36.1درصد ،تمایل به زندگی مجردی 43.5درصد ،خودخواهی  37.1درصد،
بیعدالتی و تبعیض  55.9درصد ،اسـراف و مصرفگرایی 47.8درصد و یأس و ناامیدی از نظر 54.2درصد در کل کشـور
به میـزان زیادی رواج دارد.
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در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با آسیبها و پیشگیری از آنها است تا بتوان با استفاده از یافتههای
این طرح پیمایشی ،به راهبردهای مفید دست یافت.
ه�دف اصل�ی ای�ن پژوهـش ،بررس�ی دی�دگاه م�ردم در خصوص برخی آس�یبهای اجتماعی میباشـد که در همین راسـتا
اهـداف فرعـی زیر قابل طرح اسـت:
بررسی دیدگاه مردم در خصوص شیوع انواع آسیبهای اجتماعی
بررسی دیدگاه مردم در خصوص تأثیر سازمانها و نهادها در کاهش آسیبهای اجتماعی
بررسی میزان امیدواری مردم به حل مسائل اجتماعی
بررسی میزان امیدواری مردم به کمک دیگران در مواقع تعرض یا سرقت
بررسی دیدگاه مردم در خصوص شیوع انواع جرائم
بررسی دیدگاه مردم در خصوص شیوع برخی مسائل خانوادگی
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یافتههای مربوط به شیوع برخی جرایم نشان داد که رشوهگیری ،اختالس ،پارتیبازی و باندبازی از نظر  61.5درصد در
حد زیادی رواج دارد ،بیانضباطی و رفتار خالف قانون  47.8درصد ،مصرف مشروبات الکلی  43.3درصد ،مفاسد اخالقی
و جنسی  42.9درصد ،نزول و رباخواری  41.1درصد ،ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم  37.6درصد ،زورگیری اراذل و
اوباش و اخاذی  31.6درصد و از نظر  17.3درصد ،قتل در حد زیادی در جامعه رواج دارد.
در خصوص مسائل خانوادگی 47.9 ،درصد گفتهاند بیمیلی به بچهدار شدن در کشور در حد زیادی رواج دارد ،عدم
رفت و آمد بین خانوادهها  47.8درصد و مشاجره بین زن و شوهر از نظر  26.9درصد به میزان زیادی در جامعه ترویج دارد.
در خصوص میزان امیدواری مردم به حل مسـائل اجتماعی 32.5 ،درصد پاسـخگویان امید زیاد 23.5 ،درصد در حد
متوسـط و  42.3درصـد امیـدواری کمـی بـه حـل مسـائل اجتماعـی دارنـد 34.9 .درصـد پاسـخگویان بـه میزان زیـادی ،به
کمک دیگران در مواقع تعرض یا سرقت امیدوار هستند ،این میزان امیدواری در بین  23.4درصد متوسط و  39.9درصد
در حد متوسـط بوده است.
یافتههای تفکیکی استانها نیز نشان میدهد که در خصوص شیوع اعتیاد به مواد مخدر ،استانهای تهران با 86.3
درصد ،اصفهان با  85.6درصد و همدان با  8٠.7درصد جزء اس�تانهایی هسـتند که مردم آنها اعتقاد داشـتند اعتیاد به
میزان زیادی در جامعه رواج دارد و استانهای یزد با  24.5درصد ،خراسان جنوبی با  41.3درصد و اردبیل با  46.3درصد
کمترین میزان را داشتند .در خصوص بدحجابی ،استانهای کردستان با  75.7درصد ،اصفهان با  74.7درصد و سمنان
با  64.5درصد از جمله استانهایی بودند که مردم آنها اعتقاد داشتند بدحجابی به میزان زیادی در کشور رواج دارد .مردم
اس�تانهای چهارمحال و بختیاری با  27.4درصد ،اردبیل با  26.1درصد و یزد با  14.6درصد کمترین میزان بدحجابی
را در جامعه اظهار داشتهاند.
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تحقیق حاضر در مهر  1393با عنوان «بررسی شاخصهای کیفیت زندگی
مـردم ایـران» بـا حجـم نمونـه  1٠16٠نفرـ در کل اس�تانهای کشـور و بـه روش
پیمایـش انجـام شـد .مقیـاس به کار رفتـه در این تحقیـق Bref-WHOQOL
متعلق به سازمان سالمت جهان است .این مقیاس شامل چهار حیطه سالمت
4
جسـمانی ،1سلامت روانـی ،2رضایـت از روابـط اجتماعـی 3و محیـط اجتماعـی
میباشـد و شـامل دو سـؤال کلـی نیـز از کیفیـت زندگـی و وضعیـت سلامت فـرد
ً
یشـود که جمعا  26گویه را ش�کل میدهد.
م 
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طبق تعریف گروه کیفیت زندگی سازمان سالمت جهان ،کیفیت زندگی عبارتست از ادراک اشخاص از موقعیتشان در
زندگی ،در پس زمینۀ فرهنگ و نظام ارزشهای زندگی آنها و در ارتباط با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و دلمشغولیهای
ایشان .طبق این تعریف ،کیفیت زندگی به یک ارزیابی ذهنی شکل گرفته در یک پس زمینۀ فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
اشاره دارد زیرا این تعریف متمرکز بر ادراک پاسخگویان است که نه فقط میانگین ،جزئیات و عالئم بیماریها و شرایط را،
که تأثیر بیماریها و مداخالت سالمتی و درمان را بر کیفیت زندگی نیز نشان میدهد (گروه کیفیت زندگی سازمان سالمت
جهان.)3 :1996 ،1
ً
وضعیت ذهنی کیفیت زندگی غالبا با اصطالحاتی چون احساس رضایتمندی ،بهزیستی ،آسایش و شادکامی توصیف
میگردد .روش سنجش ذهنی به طور کلی به سنجش برداشتهای ذهنی و ارزیابی افراد از وضعیت زندگی خویش میپردازد.
ً
این روش سطح رضایت افراد و گروهها را معموال با استفاده از پاسخ شهودی ایشان یا بهطور استنتاجی اندازهگیری میکند
(کستانزا و همکاران .)267 :2٠٠7 ،2در روش شهودی ،افراد درمورد زندگی خود بهعنوان یک کل مورد سؤال قرار میگیرند
اما در روش استنتاجی ،کیفیت زندگی به ابعاد مختلفی تقسیم میشود و ترکیب میزان رضایت در هریك از ابعاد ،کیفیت
کلی زندگی را نشان میدهد (رضوانی و دیگران .)2٠12، 3نتایج پاسخها در هریک از ابعاد ،منعکسکننده ارزیابی ذهنی افراد
از زندگیشان میباشد و شرایط کلی زندگی ایشان را با توجه به نحوه نگرش آنها به این شرایط نشان میدهد .اندازهگیری
هر دو پاسخ شهودی و استنتاجی به بررسی این موضوع کمک میکند که دریابیم دیدگاه افراد نسبت به زندگی ،با شاخص
نهایی ساخته شده از نتایج ارزیابی ایشان از ابعاد مختلف کیفیت زندگی خویش تفاوتی دارد یا خیر (داس.)2٠٠8 ،
ً
روش عینی به بررسی شاخصهای عمدتا اجتماعی و اقتصادی منعکس کنندۀ میزان تأمین نیازهای انسانی میپردازد.
ً
این شاخصهای عینی که مربوط به حقایق قابل مشاهده هستند ،معموال از گزارشها و آمارهای رسمی بهدست میآیند و
با تحلیل ثانویه بررسی میشوند .دادههای اولیه در این حالت توسط نهادهای رسمی و در پیمایشهایی به منظور بررسی
1 . The WHOQOL Group
2 . Costanza et al.
3 . Rezvani, Badri, Sepahvand, & Akbarian Roonizi
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وضعیت متغیرهای دیگری بجز کیفیت زندگی گردآوری و منتشر میشود .آمارهای سالیانه و ماهیانۀ حوزههای اقتصاد،
بهداشت و سالمت ،آموزش و آلودگی شهری نمونههایی از این گونه دادهها هستند .هدف روش عینی ،بررسی وضعیت
جامع�ه در حالته�ای کل�ی مانن�د اقتص�اد کالن ،وضعی�ت کلی جامعه و ش�اخصهای مربوط به نفوس میباشـد (باسـخا،
عاقلی کهنه شهری ،و مسائلی.)97 :1389 ،
در ای�ن روش کیفی�ت زندگ�ی ممک�ن استـ ب هص�ورت رابطهـ متقاب�ل میـان چه�ار مش�خصۀ اساس�ی فعالیتهای انسـان
تعریف گردد .این چهار مشخصه عبارتند از کیفیت جمعیت ،رفاه مادی ،کیفیت نظام اجتماعی و کیفیت اکوسیستم و
محیط زیسـت( .)1997 ,CEMIهرکدام از این مش�خصهها را میتوان تا ّ
حدی که سیس�تم آمارگیری کش�ور اجازه میدهد
بهصورت جزئیتری مورد مطالعه قرار داد .بهعنوان مثال کیفیت جمعیت اشاره به شاخصهای زاد و ولد ،وضعیت فیزیکی
افراد ،وضعیت بهداشت ،سطح آموزش و سطح مهارت عمومی دارد؛ یا رفاه مادی بهوسیلۀ استانداردهای زندگی ،درآمد،
ارتباطات ،تجارت ،سیستم بهداشتی و وسایل ارتباط جمعی تعیین میگردد.
رویکـرد پژوهـش حاضـر از نـوع بررسـی ذهنـی بـوده اسـت .سلامت جسـمانی به معنی وضعیت جسـمانی مطلـوب فرد و
ً
رضایت وی از این وضعیت است .اساسا یکی از دالیل نخستین گرایش به مفهوم کیفیت زندگی بهخصوص در مطالعات
پزشکی ،توجه به بیمارانی بود که میبایست توأم با بیماریشان از کیفیت باالیی از زندگی برخوردار بودند .نظریات اولیه
مربوط به کیفیت زندگی ،بیشتر بر نگرانیها و اولویتهای فردی تاکید داشتند اما در سالهای اخیر مباحث نظری ،از فرد
محوری به سمت نگرانیهای اجتماعی نظیر امنیت ،آزادی ،گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی
افراد در جامعه سوق پیدا کرده است.
بعد دیگر کیفیت زندگی در پرسشنامه سازمان سالمت جهان ،سالمت روانی است .به نظر برخی روانشناسان ،نخستین
عامل تعیین کننده در مطالعه کیفیت زندگی بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی است و بعد روانی کیفیت زندگی باتوجه
به دو مقولۀ احساس بهزیستی و احساس رضایت مورد توجه ایشان قرار گرفته است.
عامل دیگر تعیینکنندۀ کیفیت زندگی ،محیط زندگی است .کونو و ارلی ( )1999در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند
که بهزیستی و شادکامی با ارزیابی فرد نسبت به همسر و زندگی زناشوییاش همبستگی باالیی دارد .همچنین در مطالعۀ
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گلن و ویور )1979( 1مشخص شد که ازدواج موفقیتآمیز میزان بهزیستی و شادکامی افراد را تا ّ
حد زیادی افزایش میدهد.
عالوه بر خانواده باید به محله ،محیط کار و درمجموع محیطی که فرد در آن زندگی میکند بهعنوان محیط زندگی اشاره
کرد .مطالعهای که کمپبل و همکاران )1976( 2در سـطحی ملی در کشـور آمریکا به انجام رسـانیدند مشـخص کرد که ُنه
ویژگ�ی اجتماع�ی مانن�د م�دارس ،آبوهوـا ،خیابانه�ا و جادهه�ا ،پارکه�ا و زمینهـای بـازی و حفاظـت پلیـس 19 ،درصـد
واریانس رضایت از زندگی در اجتماع را تبیین میکند.
در کنار احساس بهزیستی ،برخی محققان از احساس نارضایتی از زندگی در اجتماع نیز به عنوان عاملی مؤثر در افت کیفیت
زندگی سخن گفتهاند (داینر )2٠٠٠ ،3که حتی تمایل به جابجایی به اجتماعی دیگر را موجب میشود (زوچر.)1981 ،4
پرسشـنامه اسـتفاده شـده برای نخسـتین بار در ایران در سـال  1385ترجمه و اعتباریابی شـده است (نجات و دیگران،
 .)1385برای اعتباریابی ابتدا بر  56نفر نمونۀ در دسترس ،پیشآزمون و بررسیهای اعتبار صوری 5انجام شده و پس از
اعمال برخی تغییرات الزم در پرسشنامه 121٠ ،پرسشنامه در  22منطقه شهرداری تهران بهروش نمونهگیری طبقهبندیشده
توزیع ،و پس از جمعآوری دادهها وضعیت پایایی و سازگاری درونی 6بررسی شده است.
پایایی پرسشنامه با شاخص همبستگی درونخوشهای در حیطه سالمت جسمانی  ،٠.77در حیطه سالمت روانی ،٠.77
در حیطه روابط اجتماعی  ٠.75و در حیطه سلامت محیط برابر با  ٠.84بوده اسـت .مقدار شـاخص سـازگاری درونی بین
چهار حیطه ،در گروه سـالم برابر با  ٠.73و در گروه بیمار برابر با  ٠.77بهدسـت آمده اسـت (نجات و دیگران.)4 :1385 ،
این پرسشنامه عالوه بر آنکه دارای روایی و پایایی مناسبی است ،در نقاط مختلف جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و
لذا قابلیت مقایسه نتایج با سایر نقاط نیز فراهم خواهد شد.
1 . Glenn & Weaver
2 . Campbell et al.
3 . Diener
4 . Zuiches
5 . Face Validity
6 . Internal Consistency

بررسی شاخص کیفیت زندگی نشان داد مردم ایران از کیفیت زندگی متوسطی برخوردارند بهگونه ای که میانگین این
شاخص در بازه  ٠تا  1٠٠برابر با  55به دست آمده است .میانگین شاخص سالمت جسمانی برابر با  ،58میانگین شاخص
سالمت روانی برابر با  ،56.9میانگین شاخص سالمت محیط برابر با  5٠.8و میانگین شاخص روابط اجتماعی برابر با 55
در بازه  ٠تا 1٠٠به دست آمده است.
در مجموع استان های گیالن ،آذربایجان غربی ،و اصفهان دارای بهترین کیفیت زندگی و استان های کرمانشاه ،زنجان و
خراسان شمالی دارای ضعیف ترین کیفیت زندگی شناخته شده اند .البته تفاوت بین استانها از این نظر چندان زیاد نیست.
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بررسی دیدگاه تماشاچیان در خصوص مسائل فوتبال ایران
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لبریز بودن ورزشگاهها از تماشاچیان در دیدارهای داخلی ،ملی ،قارهای
و جهانیـ و برخ�ورداری رقابتهـا از بیننـدگان چنـد صـد میلیونـی پخش
تلویزیون�ی ،فوتب�ال را ب�ه مردمیترین ورزش جهان تبدیل كرده اسـت.
فوتب�ال در ای�ران نیـز از رایجتری�ن و پرطرفدارترینـ ورزشهاسـت كـه در
مقایسه با سایر رشتهها ،بیشترین تعداد ورزشكاران و تماشاچیان را به خود
اختصاص داده است .تماشاچیانی كه برای تماشای مسابقات ورزشی
در ورزشگاهها حضور مییابند اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی دارند
و مهمترین سرمایۀ مسئوالن فدراسیون و باشگاههای حرفهای به شمار
میروند؛ زیرا عالوه بر اینكه به لیگهای ورزشی هویت میبخشند ،با خرید
بلیت مسابقات و حضور در ورزشگاهها نقش برجستهای در كسب درآمد
برای لیگهای ورزشـی دارند .از طرف دیگر ،حضور بیشـتر تماشـاچیان
در مسابقات باعث افزایش جذابیت در فضای ورزشگاه میشود و حتی
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بخشیـ از جذابیت فوتبال در رس�انهها به دلیل فضایی اس�ت كه حضور تماش�اچیان در ورزش�گاهها ایجاد میكند كه این
مهم ،باعث افزایش تمایل اسپانسرها برای حمایت از باشگاهها میشود.
ایـن سـؤال كـه چـه عواملـی بـر حضـور تماشـاچیان در رویدادهـای ورزشـی و میـزان رضایـت آنهـا از تماشـای فوتبـال مؤثـر
است ،سؤالی مهم برای مسئوالن ورزش کشور محسوب میشود؛ زیرا افزایش حضور تماشاچیان ،هم به طور مستقیم و
هم غیرمستقیم ،با میزان درآمد رویدادهای ورزشی و افزایش پتانسیلهای گذران اوقات فراغت شهروندان و ایجاد شور
جمعی در جامعه رابطه دارد و فروش بلیت و استفاده از پتانسیل حضور تماشاگران در ورزشگاه از منابع مهم درآمدی برای
رویدادهای ورزشی حرفهای قلمداد میشود .شناخت نیازها و انگیزهها و منابع رضایت و نارضایتی تماشاچیان برای متولیان
ورزش کشور ضروری است تا بتوانند با آ گاهی از برخی عوامل مرتبط با برنامهریزی راهبردی زمینۀ حضور تماشاگران بیشتر
را در ورزشگاهها فراهم كنند .بر همین اساس ،اهداف زیر برای پژوهش انجام شده در نظر گرفته شده است:
برررسی میزان رضایت تماشاگران از فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاهها
بررسی میزان رضایت پاسخگویان از همکاری و تعامل فدراسیون فوتبال با باشگاههای لیگ برتر
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص گسترش خصوصیسازی در فوتبال
بررسی ارزیابی تماشاگران از تاثیر دخالت سیاسیون در فوتبال و پیامدهای آن
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص داللی و تبانی در فوتبال و پیامدهای آن
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص مربیان فوتبال و کیفیت داوری در فوتبال ایران
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص دریافت مبالغ بازیکنان و مربیان باشگاههای لیگ برتر
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص رفتار تماشاگران فوتبال در ورزشگاهها
بررسی دیدگاه تماشاگران در خصوص حضور بانوان و خانوادهها در ورزشگاههای فوتبال
بررسی ارزیابی تماشاگران از کیفیت برگزاری مسابقات لیگ در جوانب مختلف
ّ
این پژوهش به صورت یک پیمایش ملی در  5ورزشگاه مهم کشور در بین  1٠46نفر از تماشاگران فوتبال در روز پایانی
برگزاری لیگ سیزدهم در تاریخ  1393/1/2٠انجام شده است.
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یافتههای این پژوهش نشان داد که افراد  2٠تا  3٠سال با  52.1درصد بیشترین گروه سنی در بین تماشاگران بودند
و پس از آن گروههای سنی کمتر از  2٠سال با  25.8درصد و گروه سنی  3٠تا  4٠سال با  13.7درصد قرار داشتند .میانگین
سنی تماشاگران  26سال بوده و جوانترین و مسنترین افراد نمونه به ترتیب  15و  63ساله بوده است.
در خصوص ارزیابی پاسـخگویان از مسـئوالن فدراسـیون فوتبال ،بیشـترین میزان رضایت تماشـاگران بر روی طیف
 1تا  ،5از تجربه مدیریتی مدیران فدراسـیون با میانگین  2.92بوده اسـت و پس از آن دانش مدیریتی با میانگین ،2.83
قدرت نفوذ در جهت تأمین امکانات و اعتبارات الزم با میانگین  ،2.74شایستهساالری با میانگین  2.59و پاسخگویی و
مسئولیتپذیری با میانگین  2.54قرار گرفتهاند.
ارزیابیـ تماش�اگران فوتب�ال از مربی�ان باش�گاههای کشـور نشـان داد کـه بیشـترین میـزان رضایت تماشـاگران از تجربه
مدیریتی مدیران باشگاهها است که با میانگین  3.٠3در سطح متوسط قرار دارد و پس از آن دانش مدیریتی با میانگین
 ،3قدرت نفوذ در جهت تأمین امکانات و اعتبارات الزم با میانگین  ،2.9٠پاسخگویی و مسئولیتپذیری با میانگین 2.7٠
و شایستهساالری با میانگین  2.69قرار گرفتهاند.
در خصوص گسترش خصوصیسازی در فوتبال ایران و پیامدهای آن ،بر اساس یافتهها ،نیمی از پاسخگویان (یعنی
 54.8درصد) موافق خصوصیسازی در فوتبال بوده و  26.9درصد نیز مخالف این امر بودند 55.6 .درصد آنها معتقدند
که خصوصیسازی باعث بهبود کیفیت فوتبال ایران خواهد شد و  33.7درصد نیز معتقدند که خصوصیسازی تاثیری در
کیفیت فوتبال نخواهد داشت 1٠.4 .درصد دیگر نیز خصوصیسازی را عامل بدتر شدن کیفیت فوتبال ایران میدانستند.
 5٠.5درصد تماشاگران معتقدند که خصوصیسازی باعث کاهش فساد مالی در فوتبال خواهد شد و  35.7درصد نیز معتقد
بودند خصوصیسازی تاثیری در کاهش فساد مالی نخواهد داشت.
بر اساس دادههای پژوهش 53.4 ،درصد پاسخگویان معتقدند که چینش ترکیب تیمها در حد زیاد و خیلی زیاد متاثر از
پدیده داللی است و  21.2درصد نیز تاثیر پدیده داللی در ترکیب تیمها را در سطح کم و بسیار کم میدانند که در خصوص
مهمترین عوامل گسترش و شیوع داللی در فوتبال ایران  37.5 ،درصد تماشاگران معتقدند مدیران باشگاهها مهمترین عامل
گسترش داللی هستند و پس از آن مهمترین منبع گسترش داللی به ترتیب؛ مربیان ،بازیکنان و مدیران فدراسیون هستند.

در خص�وص دریاف�ت مبال�غ بازیکن�ان و مربی�ان باشگـاههای لی�گ برت�ر ،یافتهها نشـان داد کـه  79.1درصد تماشـاگران
ب�ا دریاف�ت مبال�غ هنگف�ت از س�وی بازیکن�ان و مربیان باشگـاههای لیگ برتر موافق نیسـتند و تنهـا  2٠.1درصد دیگر نیز با
این نظر موافق بودند .در خصوص حضور بانوان در ورزش�گاهها نیز 51.1 ،درصد تماش�اگران با حضور بانوان و خانوادهها
در ورزش�گاههای فوتبـال موافـق و  48.8درصـد دیگـر نیـز بـا این نظر مخالف بودند .همچنین  34.3درصد تماشـاگران در
خصوص حضور اعضای خانواده خود در فضای فعلی ورزشگاهها در صورت آزاد بودن ورود بانوان به ورزشگاهها موافقت
کردنـد امـا اکثـر آنها یعنی  65.5درصـد دیگر با این حضور مخالف بودند.
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میتوان گفت که یکی از مهمترین مأموریتهای دانشگاه ،تربیت
نیروی انسانی مطلوب است و به تبع آن ،مأموریت اصلی دانشگاه اسالمی
تربیت نیروی انسانی مومن و شایسته است ،از اینرو تدوین یک الگوی
شایس�تگی میتوان�د اب�زاری ب�رای تعری�ف و تبیین هدفه�ا و ایدهآلها
برای سیاستگذاران ،و برنامهریزان باشد ،این الگو میتواند به عنوان
مقصد و هدف مهندسی فرهنگی دانشگاهها مدنظر قرار گیرد ،و امکان
ارزشیابی فعالیتها و سنجش میزان تحقق برنامهها و اهداف را مهیا
س�ازد .ه�دف ای�ن پژوه�ش تبیی�ن ویژگیهـای دانـش آموخته مطلوب
نظام جمهوری اسالمی ایران و بالتبع تبیین رسالت دانشگاه در ایران
است .بدین منظور برای دستیابی به الگو ،پس از مطالعات کتابخانهای
و دستیابی به فهرستی از شایستگیها ،مدل حاصل تدوین و سپس با
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استفاده از روشهای گروه کانونی و دلفی به تدریج تکمیل شد .سپس وضعیت دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران
بر اساس این الگو مورد سنجش قرار گرفت.
ب�ر مبن�ای رابط�ه ایم�ان ،اخلاق و رفتـار ب�ه بررس�ی شایس�تگیها م�ورد نی�از پرداخت�ه ش�د .در واق�ع در برنامهریـزی جهت
یافتن شایستگیها سعی شد تا در هر سه رده موضوعات مورد بحث قرار گیرند .اما نظر به اینکه شایستگیها در الیه رفتار
تعریف میشوند و رفتارها را میتوان در دل نقشهای مختلف ،دستهبندی نمود ،الیه بیرونی مدل فوق دستهبندی شد
و شایس�تگیها برای تحقق موفقیتآمیز  7نقش بر شـمرده شد.
این  7نقش به شرح ذیل هستند:
 .1به عنوان بنده خالص خداوند در امور عبادی و مناسک
 .2به عنوان بنده خالص خداوند در برابر خودش(و جسمش)
 .3به عنوان بنده خالص خداوند در تعامل با خانواده
 .4به عنوان بنده خالص خداوند در تعامل با مردم
 .5به عنوان بنده خالص خداوند در نقش یک عنصر فعال و اثرگذار بر توسعه اقتصادی دانش بنیان کشور
 .6به عنوان بنده خالص خداوند در نقش یک عنصر تأثیرگذار بر تحوالت سیاسی ـ اجتماعی
 .7به عنوان بنده خالص خداوند در تعامل با طبیعت زنده و سایر عناصر نظام هستی
بر اساس این مدل نقشهای هفتگانه هر فرد بیرونیترین الیه را تشکیل میدهد و در واقع الیهای است که در درون
ً
آن رفتارها شکل میگیرد .این الیهبر اساس انگیزه(نیت) ،باورها و اخالقیات فرد بنا شده است و مستقیما از این دو حوزه
متأثر می شود.
در فاز سنجش مدل از روش پیمایشی بهره گرفته شد .جامعه آماری این طرح کلیهی دانشجویان دانشگاههای دولتی
سراسر کشور در زمان اجرای طرح و حجم نمونه آن  25٠٠نفر بوده است.
برخی نتایج بدین شرح است 45 :درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند به میزان زیاد و خیلی زیاد در شرایطی که مشکلی
برای مردم پیش بیاید به آنها کمک میکنند 35.2 .درصد تاحدودی کمک میکنند و  18.9درصد گفتند به میزان کم و
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خیلی کم در این شرایط به مردم کمک میکنند .میانگین دیدگاه پاسخگویان بر روی طیف  ٠تا  1٠٠برابر با  59.7است که
از متوسط طیف باالتر است .نتایج تحقیق نشان داد بیشترین اعالم همکاری در رفع مشکل مختص اعضای خانواده و
کمترین آن مربوط به مردم جهان میباشد .یافتههای تحقیق این ایده را که جامعه ایران هنوز به لحاظ روابط و تعلقات
اجتماعی در وضعیت سنتی به سر میبرد را تقویت میکند .مروری بر یافتهها نشان میدهد هر چه از سطح خانواده دایره
را گس�تردهتر کنیم میانگین اعالم همکاری برای رفع مش�کل دیگران کمتر میش�ود .به عبارت دیگر میتوان گفت تعهد
دانش�جویان تعمیمیافت�ه نیس�ت .تعه�د درونگروهـی ضم�ن ایـن ک�ه برای آش�نایان و اعض�ای درون گروههای غیررسـمی
خانوادگی ،فامیلی و  ...میتواند مفید باش�د و نقش مثبتی در تس�هیل کنشهای افراد و پیش�گیری از آس�یبها ایفا نماید
ممک�ن اس�ت ب�ه مقتض�ای تعهدات�ی ک�ه اف�راد نس�بت ب�ه آن گروهها پیدا میکننـد در سـطوح باالتر نقش منفی ایفا کنـد و از
مشارکت جمعی عام جلوگیری نماید (عبداللهی و موسوی.)22٠ :1385،
ارزیابی دانشجویان از رعایت فضائل اخالقی در جامعه یکی از ابعاد اخالق اجتماعی بوده است .در این قسمت  8فضیلت
اخالقی لیست شده و از پاسخگویان خواسته شد تا ارزیابی خود را از وضعیت جامعه در خصوص میزان دارا بودن صفات
بر روی طیف خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمایند .از دیدگاه دانشجویان تمام فضائل اخالقی لیست شده ،حالتی کمتر
از متوسـط دارند به عبارت دیگر میزان رعایت آنها در جامعه کمتر از حد متوسـط برآورد شـده اسـت .در این بین از میان 8
مورد «رعایت قانون و پایبندی به آن با میانگین  2.57از  5نسبت به بقیه شاخص در وضعیت بهتری قرار گرفته است و
شاخص «صداقت و راستگویی» با میانگین  2.1٠از  5در بین این  8شاخص در بدترین وضعیت قرار دارد .مقایسه میانگینها
با تحقیقات قبلی نش�ان میدهد در اکثر ش�اخصها نسـبت به  5سـال قبل افول رخ داده اسـت .از جمع  8سـؤال شـاخص
«ارزیابی دانشجویان از رعایت فضائل اخالقی» ساخته شده است .در مجموع  63.1درصد دانشجویان معتقدند به میزان
کم و خیلی کم مردم دارای فضائل اخالقی در جامعه هستند 29.1 .درصد معتقدند تا حدودی مردم دارای فضائل اخالقی
هسـتند و  4.3درصد نیز دارا بودن فضائل اخالقی در مردم را زیاد و خیلی زیاد میدانند .میانگین ارزیابی پاسـخگویان بر
روی طیف  ٠تا  1٠٠برابر با  32.6است که از نقطه متوسط طیف به طرز محسوسی پایینتر است.
نتایج یافتهها نشان داد که در مجموع  72.1درصد دانشجویان در حد زیاد به ایجاد عبادت خالصانه و رابطه عاشقانه
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با خدا اهتمام دارند 22.9 ،درصد در حد متوسط و  5درصد نیز در حد کم به ایجاد عبادت خالصانه و رابطه عاشقانه با خدا
اهتمام دارند .میانگین  74.8٠از  1٠٠در این شاخص بیانگر اهتمام در سطح «زیاد» دانشجویان به ایجاد عبادت خالصانه
و رابطه عاشقانه با خدا است.
بر اساس یافتهها در مجموع  45.1درصد دانشجویان در حد زیاد اهتمام به عمل به احکام شریعت دارند 37.1 ،درصد
در حد متوسط عامل به احکام شریعت هستند و  17.8درصد نیز در حد کم اهتمام به این مسائل دارند .میانگین  58.3از
 1٠٠در این شاخص بیانگر اهتمام متوسط دانشجویان در عمل به احکام شریعت است.
 61.7درصـد دانش�جویان در ح�د زیـاد اهتم�ام ب�ه حف�ظ ارزشهـا و حـدود الهـی و دفـاع از آن دارنـد 37.1 ،درصـد در حـد
متوسط و  17.8درصد نیز در حد کم اهتمام به این مسائل دارند .میانگین  72.9از  1٠٠در این شاخص بیانگر اهتمام زیاد
دانشـجویان در حفظ ارزشـها و حدود الهی و دفاع از آن اسـت.
نزدیـک بـه نیمـی از افـراد ،یعنـی  47.5درصد دانشـجویان ،در حد کمی به تعظیم شـعائر الهی در جامعـه اهتمام دارند،
 44.4درصد در حد متوسـط و  7.5درصد نیز در حد زیاد اهتمام به تعظیم شـعائر الهی در جامعه دارند .میانگین  33.4از
 1٠٠در این شـاخص بیانگر اهتمام کم دانشـجویان به تعظیم شـعائر الهی در جامعه اسـت.
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هدف اصلی این پژوهش که به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است «بررسی نگرش مردم در خصوص مواد
مخدر» بوده است که در کنار سنجش نگرش مردم ،رفتار مردم در خصوص مصرف مواد مخدر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به این که به نظر میرسـد اکثریت مردم تنها به مخدر بودن مواد سـنتی آ گاهی دارند و از مخدر بودن و روانگردان
بودن مواد جدیدی که روز به روز بر تنوع آنها افزوده میشود آ گاهی ندارند این موضوع این خطر را به همراه دارد که ممکن
است برخی افراد دلیل عدم آ گاهی از مخدر بودن و اعتیاد آور بودن برخی مواد ،به مصرف این مواد روی آورده و ناخواسته
گرفتار اعتیاد شوند .اهمیت مطالعه نگرش افراد نسبت به مواد مخدر و روانگردان به دلیل رابطه مهم بین نگرشها و رفتار
افـراد اسـت .فیـش بایـن و آیـزن( ،)1974عقی�ده دارن�د که نگرشها بر رفتار افراد تاثیر میگذارند .براسـاس تئوری آنها تحت
عنوان «کنش اس�تداللی و رفتار برنامهریزی شـده» 1اعتقاد افراد درباره هرچیزی نگرش آنها را نس�بت به آن تعیین میکند و
این نگرش در نهایت بر رفتار آنها نسبت به آن پدیده یا شیء تاثیر میگذارد .از نظر آنها هرچند نمیتوان بطور کامل رفتار افراد
را براس�اس نگرشهای آنها پیشبینی نمود ولی به میزان بسـیار زیادی ظرفیت و قابلیت افراد برای بروز رفتارهای خاص،
متناسب با نگرشهای آنها میباشد(جنادله .)1386 ،بدین ترتیب با آ گاهی از نگرش افراد نسبت به این مواد ،هرچند به
طور احتمالی و تقریبی ،میتوان تا حدودی تمایل و آمادگی افراد برای مصرف این مواد و در نتیجه گسترش این پدیده شوم
1 . Reasoned action and planned bahavior
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را پیش بینی کرد و براساس این پیش بینی ،از یک سو اقدامات الزم جهت اطالع رسانی و آ گاهی رسانی به مردم و از سوی
دیگر ،اقدامات پیشگیرانه برای کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف این مواد را برنامهریزی کرد.
این تحقیق در جستجوی پاسخ برای سؤاالت بوده است:
 .1میزان آشنایی مردم با انواع مواد مخدر و روانگردانها به چه میزان است؟
 .2میزان آشنایی مردم با پیامدها و آثار مخرب این مواد به چه میزان است؟
 .3ارزیابی مردم از انواع مختلف مواد مخدر و روانگردان چیست؟
 .4از لحاظ رفتاری ،میزان تمایل افراد برای تجربه و مصرف این مواد چقدر است؟
 .5چه تفاوتهایی بین گروههای سنی ،جنسی و تحصیلی از نظر میزان آشنایی و نگرش نسبت به مواد مخدر
و روانگردانها وجود دارد؟
 .6ارزیابی مردم از عملکرد و اقدامات دولت در زمینه کنترل مصرف مواد مخدر چیست؟
 .7ارزیابی مردم از آینده مصرف مواد مخدر در ایران چیست؟
 .8ارزیابی مردم از میزان مصرف مواد مخدر و انواع آن چیست؟
 .9مردم درخصوص پدیده اعتیاد و افراد معتاد چه دیدگاهی دارند؟
 .1٠میزان آ گاهی مردم از قاچاق ،توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان در ایران چقدر است؟
روش تحقیق فوق پیمایشی بوده و جامعه آماری نیز شامل کلیه شهروندان در گروه سنی  15تا  64سال در سراسر کشور
است .حجم نمونه نیز برابر با  1٠313نفر بوده که پس از ابطال پرسشنامههای مخدوش حجم نهایی نمونه برابر با 1٠23٠
نفر شده است .برای سنجش نگرش به مواد مخدر از سنجهای  25سؤالی که توسط رفیعی و همکاران ( )1393هنجاریابی
شده است استفاده شده است .ابعاد شاخص نگرش به مواد مخدر در این سنجه عبارتند از :تمایل به مصرف مواد ،تمایل
به مشارکت فعال در پیشگیری از اعتیاد ،باور نادرست به آثار جسمی مواد ،عکسالعمل قاطع در مقابل مصرف مواد ،باور
نادرست در شیوع باالی مصرف مواد.
با توجه به عدم مجوز کارفرما به انتشار گزیدهای از نتایج ،ایسپا از ارائه خالصه نتایج معذور است.
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درحال حاضـر عوامل مولد اسـتـرس درجهان نسبت به گذشته بیشتر
شهـا و اعتقـادات
شدهانـد ،شهرنشینـی تغییرات سریعی را بوجود آورده و ارز 
امیدبـخش را از بین برده است و این عامل بـاعث فروپـاشی بسیاری از
سنـتهای اجتمـاعی است (سراج.)1378 ،
اكنون نیز در آغاز قرن بیستویكم ،اگرچه قدرت پیشبینی و جلوگیری
از اس�ترسهای بزرگ (مایكرو اسـترس) فراهم گشـته اسـت ،اما گویی
اس�ترسهای بزرگ به اس�ترسهای كوچكتر (میكرو اسـترس) تبدیل
گشتهاند و تحقیقات متعدد نیز نشانگر آن است كه اثرات مخرب روانی
مجموعهای از میكرو استرسها بیش از مایكرو استرسها میباشد ،ماندن
پشت چراغ قرمز راهنمایی ،از دست دادن شغل ،ناكامی در ازدواج ،همه
و همه جلوههای تازهای از این نوع میكرو استرسها است.
در دنیـای پویـا و متغیـر و فشـارزای موجـود و در آسـتانه هـزاره سـوم،
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دالیل بسیاری بررسی استرس را در جامعه ضروری می سازد:
نخس�ت آنكه كوتاهی در رس�یدگی به اسـترس میتواند بر توان منابع انس�انی یك جامعه زیانهای فراوانی وارد سـازد و
پیآمدهای منفی اقتصادی مانند كاهش تولیدات و یا تولیدات معیوب وناقص را بدنبال داشـته باشـد.
دوم آنكه هرگاه استرس بدرستی شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و مدیریت گردد ،میتواند در بهبود روابط
اجتماعی و سالمت شخصی و بهبود كار و باال رفتن رضایت عمومی از زندگی و افزایش بازدهی اجتماعی مؤثر باشد.
بطوركل�ی اهمی�ت اینـ پژوه�ش از آنجاستـ ك�ه ب�ه شناس�ایی مهمتری�ن عوام�ل اس�ترسزا در کل کشـور و اسـتان تهـران
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فشـار عصبی منفی همچنان به عنوان یكی از آفات انسـانی شـناخته شـده و اثرات مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی
ً
كاملا مشـهود اسـت .بـا ایـن مقدمـات ،بهتـر آن اسـت كـه به طور عملی به سـنجش و شـناخت مهمترین عوامل اسـترس زا
پرداخت و با ارائه برنامههای مناس�ب مانند :بهبود ارتباطات ،پیامرسـانی ،آموزش و کاربسـت فنون مدیریت اسـترس به
منظور كاهش هرچه بیشتر اثرات منفی این عوامل قدم برداشت و زمینههای سالمت عمومی جامعه و افراد آن را فراهم
ساخت (اشـتری.)1377 ،
این تحقیق به دنبال شناسایی مهمترین عوامل موثر بر فشار روانی و استرس در میان مردم کشور ایران و شهروندان
تهرانی است .بر این اساس عوامل موثر بر ایجاد فشار روانی بر افراد در شش دسته تقسیمبندی شده و مؤثرترین عامل در
هر دسته شناسایی و به تفکیک حیطه پژوهش (ملی و تهران) گزارش شده است.
 .1مسائل زیستمحیطی و آلودگی شهرها
 .2مسائل مربوط به گرانی و تورم
 .3احساس ناامنی و ترس در شهروندان
 .4مسائل شخصی و خانوادگی شهروندان
 .5مسائل مربوط به محیط کار و شغل
 .6معضالت و نابسامانیهای اجتماعی
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میپردازد ،نتیجه این نظرسنجی از این جهت اهمیت دو چندان پیدا میكند كه با تعیین و شناسایی مهمترین عوامل
اس�ترسزا و معرفـی آن بـه نهادهایـی كـه بـه نحـوی بـا بهداشـت روانـی مردم سـروكار دارند بـه جلوگیری یا حداقـل كنترل و
كاهـش این عوامـل كمك كند.
جامعه آماری این طرح ،شـامل تمامی افراد  18سـال به باالی خانوارهای معمولی (شـهری و روسـتایی) سـاکن در کل
ل های  92و
کشـور اسـت و حجم نمونه حدود  45٠٠نفر بوده اس�ت .الزم به ذکر اس�ت تاکنون دو موج این تحقیق در س�ا 
 94در ایسـپا انجام شـده است.
موثرتریـن عامـل بـر اسـترس شـهروندان در حیطـه مسـائل زیسـت محیطـی ،آلودگـی هوای شـهرها بـا میانگیـن  3.3از 5
میباشد که به معنای تاثیر متوسط این مورد بر استرس شهروندان است .این روند در کل کشور بجز استان تهران نیز به
همین منوال و در همین سطح است اما در استان تهران هر سه آیتم مربوط به مسائل زیست محیطی با میانگین  3.5از 5
در سطح متوسط متمایل به زیاد قرار دارد .از مقایسه شاخصهای استان تهران با سایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که
آمارهای استان تهران در هر سه شاخص فوق با سایر نقاط کشور واجد تفاوت معنیدار آماری میباشد .مقایسه میانگین
میزان اسـترسزا بودن این سـه آیتم در سـال  ،94در مقایسـه با سـال  ،92در هر سـه حیطه پژوهش ،نشـان از کاهش نمره
میانگین دارد که به معنای بهتر شدن وضعیت در این سه آیتم از نظر مردم است.
مؤثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حوزه مسائل اقتصادی بر مردم« ،تورم ،گرانی و هزینههای باالی زندگی» با میانگین
 4.1است .عدد  4.1از  5نشاندهنده زیاد بودن تأثیر این مورد بر زندگی و سالمت روانی افراد است .در استان تهران نیز تورم
و هزینههای باالی زندگی به همراه گرانی اجاره مسـکن با میانگین  3.9مؤثرترین عامل ایجاد فشـار روانی بر شـهروندان
تهرانی بوده اس�ت .از مقایس�ه ش�اخصهای اس�تان تهران با س�ایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که آمارهای استان تهران
در هر سه شاخص فوق با سایر نقاط کشور واجد تفاوت معنیدار آماری است .مقایسه میانگین میزان استرسزا بودن این
سه آیتم در سال  ،94در مقایسه با سال  ،92در هر سه حیطه پژوهش ،نشان از کاهش نمره میانگین دارد که به معنای
بهتر شدن وضعیت در این سه آیتم از نظر مردم است.
مؤثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حیطه احساس امنیت در جامعه ،احساس ناامنی از افراد شرور با میانگین  3.5از 5
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است .عدد  3.5نشاندهنده تاثیر متوسط مایل به زیاد این مورد بر زندگی و سالمت روانی افراد است .اما در استان تهران
نیز عالوه بر ترس از افراد شـرور ،ترس از سـرقت و اخاذی نیز با میانگین  3.6به عنوان دو عامل موثر بر سلامت روانی قرار
دارند .از مقایسه شاخصهای استان تهران با سایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که آمارهای استان تهران در دو شاخص
از سه شاخص فوق (یعنی ترس از سوء استفاده مالی و ترس از افراد شرور) با سایر نقاط کشور واجد تفاوت معنیدار آماری
نیست .اما در آیتم ترس از اخاذی و سرقت تفاوت معنادار آماری میان استان تهران با کل کشور با سطح اطمینان  95درصد
وجود دارد .مقایسه نتایج سال  94با سال  92نشان میدهد که در استان تهران میانگین استرسزا بودن برخورد با افراد
شرور تفاوتی با سال گذشته نداشته است اما در دو آیتم ترس از سوء استفاده مالی و ترس از سرقت و اخاذی شاهد کاهش
نمره میانگین هستیم .اما در کل کشور نیز شاهد تغییر در میانگین استرسزا بودن برخورد با افراد شرور نبوده و در دو آیتم
ترس از سوء استفاده های مالی و ترس از سرقت و اخاذی شاهد کاهش  ٠.1نسبت به سال  92هستیم.
مؤثرترین عامل ایجاد فش�ار روانی در حیطه دغدغههای شـخصی و خانوادگی؛ نگرانی در مورد سلامت فردی و ترس
از بیماری فرد یا اعضای خانواده با میانگین  3.6از  5است .اما در استان تهران سه عامل نگرانی در مورد سالمت فردی،
تـرس از بیمـاری و مصائـب ازدواج بـا میانگیـن  ،3.6مؤثرتریـن عوامـل ایجـاد فشـار روانـی بـر شـهروندان تهرانی هسـتند .از
مقایسه شاخصهای استان تهران با سایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که آمارهای استان تهران در یک مورد از  5مورد
شاخص فوق (اختالفات خانوادگی) با سایر نقاط کشور واجد تفاوت معنیدار آماری است .در چهار مورد باقی مانده تفاوت
معناداری بین استان تهران با سایر نقاط کشور مشاهده نشد .مقایسه نتایج با آمارهای سال  92نشان میدهد که در تمام
آیتمهای این شاخص ،در تهران و کل کشور ،شاهد کاهش نمره میانگین هستیم به جز آیتم نگرانی در مورد سالمت فردی
که نسبت به سال  92گذشته تغییری نداشته است.
مؤثرترین عامل ایجاد فشـار روانی در حیطه شـغل و محل کار« ،پیدا کردن شـغل مناسـب» با میانگین  3.7از  5اسـت.
قابل ذکر اسـت که عدد  3.7نش�اندهنده تاثیر متوسـط نزدیک به زیاد این مورد بر زندگی و سلامت روانی افراد اسـت .در
استان تهران نیز پیدا کردن شغل مناسب با میانگین  ،3.7مؤثرترین عامل ایجاد فشار روانی بر شهروندان تهرانی است .از
مقایسه شاخصهای استان تهران با سایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که آمارهای استان تهران در یک مورد از سه مورد
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ش�اخص فوق با سـایر نقاط کش�ور واجد تفاوت معنیدار آماری میباشـد .پیدا کردن شـغل مناسـب و عدم امنیت شغلی در
استان تهران و سایر نقاط کشور تفاوت معناداری نداشته و در سراسر کشور در وضعیت مشابهی قرار دارد .مقایسه نتایج با
آمارهای سال  92حاکی از کاهش میانگین استرسزا بودن این عامل در تهران و کل کشور است.
مؤثرترین عامل ایجاد فشار روانی در حیطه معضالت و نابسامانیها در جامعه ،مشکالت اداری ،مسائل اخالقی و ناامیدی
نسبت به آینده با میانگین  3.5از  5میباشد .اما در استان تهران مسائل اخالقی جامعه با میانگین  3.6و مشکالت اداری
و ناامیـدی نسـبت بـه آینـده بـا میانگیـن  ،3.5مؤثرتریـن عامل ایجاد فشـار روانی بر شـهروندان تهرانی هسـتند .از مقایسـه
شاخصهای استان تهران با سایر نقاط کشور ،مالحظه میشود که آمارهای استان تهران در چهار مورد از پنج مورد شاخص
فوق با سایر نقاط کشور واجد تفاوت معنیدار آماری است .اما میان تهران و سایر استانها از حیث ناامیدی نسبت به آینده
تفاوت معناداری وجود ندارد .مقایسـه نتایج با آمارهای سـال  92حاکی از کاهش میانگین اس�ترسزا بودن این عامل در
تهران و کل کشور است.
در مجموع آمارها نشان میدهد که از بین  22عامل تاثیرگذار بر استرس شهرواندان ،تورم و هزینههای زندگی با میانگین
 4.1از  5مؤثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است .گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین  ، 3.8نگرانی در مورد
پیدا کردن شغل مناسب برای خود یا یکی از اعضای خانواده با میانگین  3.7و مسائل و مشکالت مربوط به ازدواج خود
یا یکی از اعضای خانواده با میانگین  3.6به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند .قابل ذکر است که در پیمایش سال 92
نیز همین عوامل به همین ترتیب چهار عامل اول موثر بر استرس شهروندان بودهاند.

1392-1394
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امروزه افکار عمومی نقش انکارناپذیری در موفقیت دولتها
دارند .مردم به عنوان داوری بیطرف در ارزیابی عملکرد دولت به
شمار میروند و میتوانند به عنوان انتخابکنندگان اصلی دولت
و دریافتکننده خدمات دولت ،قضاوت واقعی و بیطرفانهای در
خصوص عملکرد دولت داشته باشند .همچنین دولت نیز برای
ادام�ه مس�یر بهـ حمای�ت و اعتم�اد مردم برـای اج�رای برنامهها و
تصمیمگیریهای خود نیاز دارد .در همین راستا ضروریست که
دولتها از دیدگاه و نگرش مردم نسبت به خود و عملکردشان
مطلـع ش�وند ت�ا از ایـن طریق ضم�ن ش�ناخت اولویتهای اصلی
مردم ،به برنامهریزی در جهت تحقق انتظارات و خواستههای
مردم بپردازد تا بتواند گامهای مؤثرتری در راستای بهبود عملکرد
خود بردارد.
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ارزیابی عملکرد دولت و انتظارات و توقعات مردم از دولت یازدهم
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مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایران (ایسـپا) ،نیز براسـاس رسـالت اصلی خود ،به سـنجش افکار عمومی در خصوص
«محبوبیت ،عملکرد و انتظارات از دولت یازدهم» در  4موج پرداخته است و با توجه به اینکه در چندین مرحله این رصد
و ارزیابی صورت گرفته است ،سعی شده است روند میزان رضایت از عملکرد دولت یازدهم و بررسی میزان محبوبیت آقای
روحانی بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد .موج اول این بررسی ،در مرداد ماه  ، 92موج دوم در آبان  ،92موج سوم در مرداد
 93و موج چهارم مرداد  94انجام شده است .دو موج اول کار به صورت خویش فرمایی و موج سوم و چهارم به سفارش
مرک�ز بررس�یهای اس�تراتژیک ریاس�تجمهوری انجـام شـده اسـت .هـدف اصلـی ایـن تحقیق ،ارزیابـی از عملکـرد دولت در
زمینههای مختلف است که در راستای این هدف ،اهداف فرعی زیر مطمح نظر بوده است:
 .1بررسی انتظارات کلی مردم از دولت
 .2ارزیابی از رضایت مردم از عملکرد دولت در زمینههای زیر با استفاده از مدل : IPA
اجتماعی
فرهنگی
سیاست داخلی
سیاست خارجی
اقتصاد
بهداشت و درمان
 -3ارزیابی شهروندان از میزان محبوبیت رئیسجمهور و تغییرات آن در چند ماه گذشته
 -4ارزیابی شهروندان از میزان تالش رئیسجمهور و هیئت دولت برای تحقق وعدهها
 -5بررسی میزان امیدواری شهروندان به موفقیت عملکرد دولت
 -6بررسی دیدگاه مردم در خصوص مسئله هستهای
 -7بررسی وفاداری مردم نسبت به آقای روحانی
 -8بررسی دیدگاه مردم در خصوص علل اصلی مسائل حوزه محیط زیست
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 -9بررسی دیدگاه مردم در خصوص انتخابات مجلس دهم
 -1٠بررسی میزان موافقت مردم با اقدامات انجام گرفته توسط دولت در  2سال گذشته
 -11بررسی مهمترین موانع موفقیت آقای روحانی از دیدگاه مردم
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است .در روش پیمایش پس از انجام مطالعات اولیه و اکتشافی پرسشنامه
اس�تاندارد طراح�ی شـده و پ�س از ارزیابیـ متخصص�ان ،پرسش�نامه نهاییـ ب�ه ص�ورت مصاحب�ه حضوری تکمیل میشـود.
جمعیت آماری این طرح ،شامل تمامی افراد باالی  18سال خانوارهای معمولی (شهری و روستایی) ساکن در  31استان
کشور است .شیوه نمونه گیری چند مرحله ای و حجم نمونه حدود  55٠٠نفر بوده است.
یافتههای مربوط به ارزیابی مردم از آقای روحانی و عملکرد دولت ایشان نشان میدهد که  45.7درصد از پاسخگویان
ب�ه می�زان زیاـد و خیل�ی زی�ادی ب�ه گفتههای آقـای روحانی اعتماد دارند و  28.3درصد نیز به میزان متوسـط اعتماد دارند.
 51.6درصـد از پاسـخگویان معتقدنـد آقـای روحانـی بـه میزان زیاد و خیلی زیادی در بین مردم محبوبیت دارد .با مقایسـه
یافتههای موج چهارم(مرداد  )94با طر حهای قبلی ایسپا ،مشاهده میشود که محبوبیت رئیس جمهور نوسان داشته و
از سال  92تا  93تا حدی کاهش یافته است .در حالی که  77.3درصد از پاسخگویان در مرداد  92و  57.9درصد در آبان
س جمهور را زیاد و خیلی زیاد دانستهاند این میزان در مرداد  93به  39.2درصد کاهش یافته است .اما
 92محبوبیت رئی 
محبوبیت رئیس جمهور در نظرسنجی مرداد  94نسبت به نظرسنجی سال  93از  39.2به  51.6درصد رسیده و حدود 11
درصد افزایش یافته است.
دادهها نشان داد که  41.9درصد از پاسخگویان معتقدند محبوبیت آقای روحانی بیشتر شده است 43 .درصد گفتهاند
این محبوبیت تغییری نکرده است .این در حالی است که  14.6درصد گفتهاند محبوبیت رئیس جمهور کم شده است.
در خصوص موفقیت دولت 47.6 ،درصد مردم دولت یازدهم را موفق و بس�یار موفق دانس�تهاند 33.5 ،درصد متوسـط و
تنها  18.1درصد دولت را در انجام عملکرد خود ناموفق و بسیار ناموفق دانستهاند.
در این تحقیق با استفاده از ماتریس اهمیت  -عملکرد ،به تعیین رضایت مردم از عملکرد دولت پرداخته شده است.
بـا اسـتفاده از ماتریـس اهمیـت – عملکـرد (ماتریـس  )IPمیتوان نظ�رات مردم در چهار حوزه بیتفاوتی ،شـعف ،رضایت و
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نارضایتی دستهبندی کرد:
عملکرد دولت در در «بهبود فضای سیاسی داخلی» و «ایجاد فضای امن و مناسب برای آزادی بیان» و «تأمین امنیت
و آزادی مطبوعات» در حیطه شعف قرار گرفته است.
«مذاکرات هستهای»« ،گسترش بیمه درمان همگانی» و «بهبود وضعیت بهداشت و درمان» جزو مواردی هستند که
در حیطه رضایت مردم قرار گرفتهاند .بر این اساس اهمیت موارد ذکر شده برای مردم منطبق بر عملکرد خوب دولت بوده
است و منجر به کسب رضایت مردم شده است.
«تحقق ارزشهای اسالمی» موردی که در حیطه بیتفاوتی قرار گرفته است .این بدان معناست که این مورد در مقایسه
با موارد دیگر از اهمیت چندانی برای مردم برخوردار نبوده و جزو دغدغههای مردم نیست و در اصطالح مردم نسبت به
آنها ،در مقایسه با سایر مشکالت کشور ،بیتفاوت هستند.
اما مهمترین قسمت این ماتریس حیطه نارضایتی است که باید بیشترین محل تمرکز دولتمردان باشد .بر اساس یافتهها،
«کنترل تورم و گرانی»« ،بهبود فضای کسب و کار» و «ایجاد اشتغال» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» جزو مواردی هستند
کهـ در حیط�ه نارضایت�ی م�ردم ق�رار گرفتهاند .این بدان معناسـت که علیرغم اهمیـت باالی این موارد برای مـردم ،ارزیابی
عملکرد دولت در این زمینهها پایینتر از حد توقع مردم بوده است.
همچنین نمره نهایی رضایت از عملکرد دولت نیز  6٠.3از  1٠٠به دست آمده است که به معنای رضایت باالتر از متوسط
شهروندان از عملکرد دولت است.
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یکی از رسالتهای ایسپا رصد افکار عمومی در خصوص مسائل روز جامعه است .بر همین اساس همه ساله طر حهایی
در این خصوص در سطح شهر تهران و بعضی اوقات نیز در سطح ملی توسط ایسپا انجام می شود .در آخرین نظرسنجی
ایسـپا در خصـوص مسـائل روز کشـور کـه در آذرمـاه  1394اجـرا شـد تعـداد  44٠٠نفـر از شـهروندان کشـور در نقـاط مختلـف
شهری و روستایی که به شیوه نمونه گیری چند مرحلهای انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند .این نظرسنجی
در موضوعـات زیر انجام گرفت.
دیدگاه مردم در خصوص رسانهها (شبکههای ماهوارهای ،صدا و سیما ،شبکههای اجتماعی و )...
اعتماد به هواشناسی
عملکرد و محبوبیت دولت
بسته اقتصادی خروج از رکود
کمپین خودرو
مفاسد اقتصادی
حجاب
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دیدگاه مردم در خصوص مسائل روز جامعه
138٠-1394
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فاجعه منا
تحوالت سوریه و حادثه فرانسه
برخی نتایج به شرح زیر است:
در طول چند سال گذشته میزان اعتماد به صدا و سیما کاهش یافته و همین امر باعث افزایش استفاده از شبکههای
ماهوارهای شده است .با این حال اعتماد به شبکههای ماهوارهای نیز رو به کاهش بوده است .به عبارت دیگر افزایش
ً
رجوع به شبکههای ماهوارهای لزوما به معنای اعتماد به آن نیست.
بیشترین شبکه اجتماعی مورد استفاده مردم ایران تلگرام است که حدود  38درصد مردم ایران از آن استفاده میکنند.
میزان اعتماد مردم به پیشبینیهای سازمان هواشناسی باالتر از متوسط است.
پوشش چادر کماکان حجاب غالب زنان در جامعه است به گونه ای که  45درصد زنان با چادر در اجتماع ظاهر میشوند.
 53درصدـ م�ردم ای�ران ،حادثهـ من�ا را عم�دی میداننـد کـه توسـط دولـت عربسـتان اتفـاق افتـاده اسـت 36 ،درصـد نیز
بیتدبی�ری دول�ت عربستـان را عل�ت حادثهـ میداننـد 4٠ .درص�د مرـدم بـر ای�ن نظرن�د ک�ه دولت بای�د از طری�ق دادگاههای
بینالمللـی عربسـتان را مجـازات نمایـد و  31درصـد نیـز بـر ایـن باورنـد دولـت باید برخـورد توأم با اقتـدار نماید.
در مجموع  17درصد مردم تمایل به استفاده از وام  25میلیونی خودرو داشتهاند 53 .درصد مردم نیز از کمپین نخریدن
خودرو صفر داخلی اطالع داشتهاند 73 .درصد کسانی که از این کمپین اطالع داشتند با آن موافق بودهاند.
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ایس�پا علاوه ب�ر رص�د اف�کار عمومی پیرامون انتخابات ریاس�تجمهوری تاکنون نظرس�نجیهای زیـادی را در خصوص
انتخابات مجلس به انجام رس�انده استـ .این نظرس�نجیها در خصوص انتخابات مجلس هفتم ،هشـتم ،نهم و دهم
انجام شده است .عالوه بر طر حهای زیادی که در شهر تهران در این انتخاباتها برگزار شده است در سال  1386تعداد 1
طرح ملی ،در سال  139٠نیز تعداد  1طرح ملی و در سال  1394تعداد  2طرح ملی در خصوص انتخابات مجلس به انجام
ً
رسیده است .معموال در طر حهای انتخابات مجلس (تهران و ملی) اهداف زیر مطمح نظر است:
پیگیری اخبار انتخابات و رسانههای مورد استفاده
اهمیت انتخابات
انتظارات از نمایندگان مجلس
ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس
تمایل مردم به مشارکت
دالیل مشارکت و عدم مشارکت مردم
ظرفیت رأی آوری هر گروه سیاسی
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دیدگاه مردم در خصوص انتخابات مجلس
1382- 1394
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ارزیابی عملکرد شورای نگهبان
عوامل مؤثر بر نظر مردم در خصوص انتخاب کاندیداها
مالک های مردم در انتخاب کاندیدا
بررسی گرایشهای سیاسی مردم
در اینجا برای نمونه به بخشی از نتایج آخرین موج نظرسنجی انتخابات مجلس که در  3و  4اسفند  1394در سطح
تهران انجام ش�د اشاره میشود:
ً
حدود  4٠درصد پاسخگویان اعالم کردهاند قطعا در این انتخابات شرکت میکنند؛  17.4درصد به احتمال زیاد در این
انتخابات ش�رکت میکنند .مطالعه نظرس�نجیهای ایسـپا در دوره های گذشـته انتخابات مجلس به ویژه در شـهر تهران
نشان میدهد بخشی از کسانی که گزینه «به احتمال زیاد شرکت میکنم» را انتخاب کردهاند در انتخابات شرکت نکنند.
در مجموع  3٠.9درصد از کل نمونه اعالم کردهاند به لیست الف (ائتالف فراگیر اصالحطلبان) رأی خواهند داد و 18.4
درص�د نی�ز اعلام کردهانـد به لیسـت ب (ائتلاف بزرگ اصولگرایان) رأی خواهند داد 8 .درصد نیز لیسـت ج (صدای ملت)
را انتخ�اب کردهانـد 17 .درص�د گفتهان�د از ه�ر لیس�ت چن�د نفر انتخاب میکنـم و  21.2درصد نیز اعالم کردهاند از لیس�تها
استفاده نمیکنند.
 27.2درصد مردم گفتهاند تمایل دارند اکثریت مجلس آینده از طرفداران روحانی باشد 35.7 .درصد گفته اند تمایل
دارند اصالحطلبان اکثریت مجلس آینده را تشکیل بدهند و حدود  19درصد نیز تمایل دارند اصولگرایان حایز اکثریت آرا
در انتخابات شوند و اکثریت را در مجلس آینده به خود اختصاص دهند.
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ایسپا تاکنون نظرسنجیهای زیادی را در خصوص انتخابات ریاستجمهوری به انجام رسانده است .این نظرسنجیها
درخصوص انتخابات دولت نهم ،دهم و یازدهم ریاستجمهوری انجام شده است .عالوه بر طر حهای زیادی که در شهر
تهران در این انتخاب اتها برگزار شده است در سال  ،1384تعداد  5طرح ملی ،در سال  1388تعداد  4طرح ملی و در سال
 1392نیز تعداد  4طرح ملی در خصوص انتخابات ریاستجمهوری به انجام رسیده است .الزم به اشاره است که به دلیل
حساس�یت زیاد نتایج این نظرس�نجیها قبل از برگزاری انتخابات به صورت محدود در اختیار مسـئوالن نظام قرار گرفته
ً
است .معموال در طر حهای انتخابات ریاستجمهوری اهداف زیر مطمح نظر است:
پیگیری اخبار انتخابات ،رسانههای مورد استفاده برای پیگیری اخبار انتخابات
اهمیت انتخابات
انتظارات از رئیسجمهور
تمایل مردم به مشارکت
دالیل مشارکت و عدم مشارکت مردم
انتخاب کاندیدا و ظرفیت رأی آوری هر کاندیدا
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دیدگاه مردم در خصوص انتخابات ریاستجمهوری
1384- 1392

ارزیابی عملکرد شورای نگهبان
تبلیغات کاندیداها در تهران
عوامل مؤثر بر نظر مردم در خصوص انتخاب کاندیداها
مال کهای مردم در انتخاب کاندیدا
بررسی گرایشهای سیاسی مردم
گــــامــــا گزیده آثار ملی ایسپا
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شعب ایسپا
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