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دارﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان »اﯾﺴﭙﺎ« ﮐﻪ در روزﻫﺎی ۳۱
اردﯾﺒﻬﺸﺖ و  ۱ﺧﺮداد  ۹۸ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
 ۶۹درﺻﺪ از ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )ﻟﻤﺴﯽ( دارﻧﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺴﭙﺎ« ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﺎرﺳﻨﺠﯽ و
اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دورهای آﻣﺎرﻫﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﺴﭙﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶۹درﺻﺪ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ و
روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪود  ۳۰.۸درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻤﺴﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ  ۰.۲درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺳﯽ« رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺳﻮاﻻت زﻣﺎن اﺟﺮای ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد:

»ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﺪود دو روز ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﻮاﻻت ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ در
ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

آﻗﺎﺳﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در اﯾﺮان
ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺪارد دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎب آن
ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ.
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

