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دکتر عبدالحمید دلشاد عنوان کرد: 

شهردار بندرعباس:گره خوردن ذائقه نمایندگان مجلس با ذائقه ناکام مردم
حفظ جان مردم در اولویت طرح های 

ترافیکی شهر است

شهردار بندرعباس گفت: حفظ جان مردم در اولویت 
طرح های ترافیکی این شهر قرار دارد.

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
نشست  در  امینی زاده  عباس  عباس،  بندر  شهرداری 
مدیران سازمانها و شهرداران مناطق پیرامون بررسی و 
تحلیل تصادفات و ترافیک شهری، اظهار کرد: نظارت  
مستمر بر معابر شهر جزو برنامه های روزانه مناطق سه 

گانه و نواحی شهرداری بندر عباس باید باشد.
وی با تاکید بر اینکه حفظ جان مردم در اولویت طرح 
های ترافیکی شهر  است، افزود: شناسایی نقاط حادثه 
خیز و پر خطر ترافیکی را اقدامی مثبت بوده و ایمن 
سازی این مناطق را در دستور کار معاون حمل و نقل 

و ترافیک شهرداری بندر عباس قرار دارد.
پایین آوردن  برای   وی عنوان کرد: تالش و کوشش 
فرهنگ  با  بندرعباس  خیابان های شهر  تصادفات  آمار 
و  سازی  ایمن  همچنین  شهروندان  آموزش  و  سازی 

پیشگیری امکان پذیر است.
 شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود  
پلن ایمنی و رعایت نکات ایمنی را در انجام پروژه ها 

الزامی دانست.
وی تاکید کرد: هماهنگی سازمان ها و دستگاه ها برای 
رعایت اصول ایمنی برای انجام پروژه های شهری الزم 

و ضروری است.
در ادامه این نشست، بابک هاشمی معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری بندر عباس گفت: با توجه به آمار 
انجام شده در حوزه تصادفات و  ارقام و مطالعات  و 
عباس  بندر  شهری  تصادفات  درصد  شهری،  ترافیک 
نسبت به خیلی از مراکز استانها کمتر است و وضعیت 

مطلوب تری را داریم.
هاشمی آموزش همگانی در بحث ترافیک و پیشگیری 
از تصادفات شهری را  مهم و الزامی دانست و افزود: 
اثر  این بخش  در  ها و صدا و سیما  می تواند  رسانه 

گذار باشند.
آغاز نام نویسي هشتمین جشنواره جایزه تعالي 

مدیریت تعاوني در هرمزگان

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  مدیر   
جشنواره  هشتمین  نام  ثبت  زمان  آغاز  از  هرمزگان 
جایزه تعالی مدیریت تعاونی در سال جاري خبر داد 

و گفت: فرایند ثبت نام تا بیستم مرداد ماه ادامه دارد.
»موسي نجفي« افزود: این جشنواره بمنظور ایجاد فضای 
عملیات  انجام  برای  آنها  تشویق  و  ها  تعاونی  رقابتی 
خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل 
بهبود و ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات موفق 

تعاونی ها در سطح کشور  هر ساله برگزار می شود.
کسب  برای  توانند  می  عالقمندان  داشت:  بیان  وي 
اطالعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به وب  سایت 
http://www.taavonaward. نشانی  به  جشنواره 

ir  مراجعه کنند.
و  تعاونی«  تعالی مدیریت  »مدل  معرفی  با  وی گفت: 
 ۱۳۹۱ سال  از  تعاونی«  مدیریت  تعالی  مّلی  جایزه   «
اند  توانسته  تعاونی  از مدیران شرکت های  بسیاری   ،
اعمال  برای  مناسبی  چارچوب  به  مدل،  استقرار  با 
خود  امورتعاونی  اداره  در  مدیریتی  نوین  روش های 
بهبود  قابل  های  زمینه   و  قوت  نقاط  و  یابند  دست 
آنها  اجرای  و  تعریف  جهت  در  و  شناسایی  را  خود 

گام بردارند.
برگزاری هشتمین جشنواره  زمان  اینکه  بیان  با  نجفي 
است،  امسال  ماه  آبان  تعاونی  مدیریت  تعالی  جایزه 
جشنواره،  این  شده  زمانبندی  برنامه  اساس  بر  گفت: 
و  آموزش  به  نسبت  باید  شهریور   ۱5 تا  ها  تعاونی 
از  بازدید  و  ارزیابی  و  کنند  اقدام  نامه  اظهار  ارسال 

تعاونی ها نیز تا ۱5 مهر ماه انجام خواهد شد.

پيام سياسي:2

اسالم، دین میانه روی و اعتدال است.

فرماندار بندرعباس: 

مسئوالن باید در مسیر ارائه خدمات 
شایسته به مردم گام بردارند.

از  فرهنگی  اقدامات  گفت:  بندرعباس  فرماندار 
است. غفاری  اهلل  آیت  محله  در  ها  اولویت  مهمترین 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس 
، جلسه ستاد بازآفرینی ) بررسی مسائل و مشکالت محله 
فرماندار  کناری  عزیزاله  ریاست  به   ) غفاری  اهلل  آیت 
گردید. تشکیل  فرمانداری  کنفرانس  سالن  محل  در 

اهالي  مشکالت  رفع  بر  تاکید  با  بندرعباس  فرماندار 
داشت:  بیان  مسئوالن  توسط  غفاری  اهلل  آیت  محله 
رفع  منظور  به  اساسی  و  جامع  برنامه های  تدوین 
مسئوالن  و  می رود  شمار  به  مهم  امری  مردم  مشکالت 
و  قانون  چارچوب  در  مناسب  راهکار  ارائه  با  باید 
در   ، دستگاهي  بین  الزم  همکاري  و  تعامل  همچنین 
بردارند. گام  شهروندان  به  شایسته  خدمات  انجام  مسیر 

فرماندار بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: الزم است 
اهلل  آیت  مالکیت محله  هر چه سریعتر وضعیت سندهای 
غفاری بررسی و نسبت به صدور آن اقدامات الزم انجام 
شود ، لذا اهالی محله باید مشارکت کنند و پیگیر باشند تا با 
همکاری شهرداری با راهکارهای الزم این امر محقق گردد.

در  شهرداری  و  برق  اداره  افزود:  ادامه  در  وی 
مذکور  محله  نقاط  از  برخی  روشنایی  خصوص 
وضعیت  همچنین  و  دهد  انجام  را  الزم  اقدامات 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  محله  فاضالب  سیستم 

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت: اقدامات فرهنگی 
است. غفاری  اهلل  آیت  محله  در  ها  اولویت  مهمترین  از 

های  کالس  باید  داشت:  بیان  مسئول  مقام  این 
فرهنگی  و  ورزشی  های  زمینه  در  فراغت  اوقات 
گردد. برگزار  رایگان  صورت  به  آموزان  دانش  برای 

و  جوانان  باید  گفت:  پایان  در  بندرعباس  فرماندار 
سالن  ظرفیت  از  غفاری  اهلل  آیت  محله  نوجوانان 

ببرند.  را  الزم  استفاده  محله  در  موجود  ورزشی  های 

تشدید نظارت بر جایگاههای عرضه 
سوخت مایع در هرمزگان

گشت  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  راستای  در 
هرمزگان،  استاندارد  کل  اداره  حضور  با  مشترکی 
صنعت  سازمان  نفتی،  فراوردهای  ملی  پخش  شرکت 
جایگاه  از  حکومتی  تعزیرات  اداره  و  تجارت  و  معدن 
منظور  به  هرمزگان  استان  در  مایع  سوخت  عرضه  های 
سوخت  عرضه  های  نازل  کیفی  و  کمی  کنترل  بازرسی، 
پذیرفت. صورت  ها  نازل  این  کالیبراسیون  و  مایع 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، 
اداره  اوزان  اندازه شناسی و  اداره  مجتبی خورشیدی رئیس 
ها  بر جایگاه  نظارت مستمر  استاندارد هرمزگان گفت:  کل 
تحقق  در  مهمی  نقش  نفتی  فرآورده های  عرضه  مجاری  و 
دارد. مردم  رضایتمندی  جلب  و  مطلوب  رسانی  سوخت 
وی با اشاره به لزوم استانداردسازی مستمر نازل های فعال 
و کنترل کمیت فرآورده تحویلی افزود: اداره اندازه شناسي 
و اوزان و مقیاس هاي این اداره کل و نماینده شرکت ملي 
پخش فراورده هاي نفتي استان، در طول سال در جایگاه ها و 
مجاری عرضه حضور داشته و سیستم مکانیکی انتقال و تحویل 
سوخت و شمارنده آن را با استفاده از پیمانه معیار  استاندارد، 
نمونه گیری و بعد از اطمینان از صحت عملکرد نازل نسبت 
نمایند.  می  اقدام  بازدید  برچسب  نصب  و  مجدد  پلمپ  به 
شایان ذکر است در راستای سیاست های سازمان ملی استاندارد 
برنامه  طبق  مایع  نازل های سوخت  ای  دوره  آزمون  ایران، 
ریزی های انجام شده باید حداقل دو بار در سال به روش 
حجمی طبق استاندارد ملی  شماره  ۱-۱8470 صورت گیرد. 

مجلس مرکز تصمیم سازی برای کشور است که حق 
در  اساسی  قانون  مواد  طبق  مردم  سرنوشت  تعیین 
انتخابات بدست خود مردم رقم می خورد. سال ۱۳۹8، 
سال پایانی مجلس دهم و با انتخابات مجلس یازدهم 
کیفیت  برای درک درست و شیوه  که  مواجه هستیم. 
سیاسی  نخبگان  بهتر  شناخت  نیازمند  آن  عملکرد 
نظارت  و  قانونگذاری  که وظیفه  )نمایندگان مجلس( 
بر امور کشور را بعهده دارند، داریم و در این خصوص 
باید میزان عملکرد نخبگان سیاسی-اجتماعی خود را 

مورد ارزیابی قرار دهیم. 
به گزارش صدف نیوز، در همین راستا به سراغ دکتر 
عبدالحمید دلشاد رفتیم تا با توجه به اینکه ایشان در 
حوزه اجتماعی تالیفاتی دارند و مطلع شدیم در حال 
تدوین مقاله ارزیابی عملکرد نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی استان هرمزگان می باشند، از نزدیک 
آشنا  ایشان  دیدگاههای  با  خودمانی  گفتمان  یک  در 

شویم.
عبدالحمید دلشاد، رئیس هیات امناء و موسس دانشگاه 
اولین  عنوان  به  بندرلنگه  علمی-کاربردی  جامع 
و   ۱۳8۱ سال  در  استان  در  علمی-کاربردی  دانشگاه 
زاده شهرستان پارسیان روستای بهده که در سال اول 
به  کبیر  امیر  دانشگاه صنعتی  از  اش  آموختگی  دانش 
حوزه فناوری در شهرهای غرب هرمزگان و متمرکز 
بر شهر بندرلنگه پرداختند از تاسیس شرکت اینترنتی 
و آموزشگاههای کامپیوتر و تا سابقه فعالیت در حوزه 
رسانه ای و مدیر مسئولی نشریات محلی )صدف( و 
و  وثوق  مورد  و  دارند  طوالیی  ید  فناوری  حوزه  در 
اکنون  هم  و  باشد  می  هرمزگان  غرب  مردم  شناخت 
در  تدریس  مشغول  هرمزگان  استان  دانشگاههای  در 
مدیریت  دکترای  دارای  ایشان  و  باشد  دانشگاهها می 
آن  مهمترین  که  است  تالیفاتی  دارای  نیز  و  آموزشی 
در حوزه اجتماعی »کتاب الگوی سرمایه اجتماعی در 

ایران« است. 
ناکام شهروندان گره  ذائقه  با  نمایندگان مجلس  ذائقه 

خورده است!
شناخت بهتر نخبگان سیاسی، نیازمند ارزیابی عملکرد 

است.
حوزه  در  دانشگاهی  های  پژوهش  دار  معنی  حضور 

انتخابات کمرنگ است!
اصوال نظر سنجی بر چه پایه ای استوار است؟

باید  نظری  پشتوانه  از  و  علمی  مبنای  نظرسنجی  هر 
اندازه  است،  قرار  که  آنچه  بتواند  تا  باشد  برخوردار 
گیری شود، ابزار نظرسنجی بتواند آن را بسنجد. ما در 
نظام مهندسی با توجه به حساسیت آن با صفر و یک، 
صحت و یا سقم یک سیستم با ابزار دقیق نظیر متر، 
ترازو و ... اندازه گیری می کنیم و در مهندسی بیش 
از دو حالت برای ارزیابی آن نیست، مثال یک المپ 
روشنائی منزل ما در مورد روشن و یا خاموش بودن 
روشن  المپ  یا  ندارد،  وجود  بیشتر  قضاوت  دو  آن 
برای  ای  یا خاموش )0( است و حالت دیگه  )۱( و 

آن وجود ندارد.
منتها در مسائل و پدیده های اجتماعی ما با طیفی از 
ارزیابی در مورد آن پدیده مواجه هستم. مثال در مورد 
مسئول،  فرد  یک  یا  و  دستگاه  یک  عملکرد  ارزیابی 
حالت صفر و یک نمی تواند حاکم باشد. چون باالخره 
یک فعالیت در طول دوران تصدی انجام داده که این 
فعالیت بین عدد صفر و یک قرار دارد یعنی نه صفر 
است و نه یک. و همینطور که نمی تواند این فعالیت 
نمره ۱ )مطلوب( باشد، به همین دلیل نمی تواند، نمره 

صفر )بدون فایده( باشد. 
ابزار  اون  مهندسی  حوزه  مثل  ما  اجتماعی  حوزه  در 
دقیق نداریم و ناچارا باید سراغ ساخت ابزار قدرتمند 
باشیم تا بطور نسبی بتواند آن پدیده را ارزیابی نمایند 
پرسشنامه،  مصاحبه،  مشاهده،  شامل  ابزارها  این  که 
کدام  هر  انتخاب  که  باشد  می   ... و  مدارک  و  اسناد 
ابزار  آن  که  دارد  را  خودش  خاص  دقت  و  شرایط 

بتواند، ارزیابی نسبی را ارائه نماید.
اصوال  دارد؟  جایگاهی  چه  سنجی  نظر  ایران  در 

عملکرد ها سنجیده می شود؟
نظر  خصوصی  چه  و  دولتی  بخش  چه  ایران  در  ما 
دیگر  از  را  ما  که  چیزی  آن  دهند.  می  انجام  سنجی 
در  که  است  هایی  آمار  کند،  می  متفاوت  دنیا  نقاط 
گیرد  نمی  قرار  نظرسنجی  مراکز  و  دانشگاهها  اختیار 
آمارهای  این  از  نوعی  به  همه  مسئول  دستگاههای  و 
اعداد  در  آمار  تفاوت  گاها  و  گریزان هستند!  صحیح 
و شاخص های مربوط، با یک تلورانس زیادی روبرو 
می شویم که مثال اگر آماری که این مسئول و مسئول 
دیگری در یک موضوع کنار هم بگذارید، برای اصالح 
این آمار نیاز به سرمایه گذاری کالن می باشد تا این 
استان  بیکاری  آمار  اگر  مثال  بطور  اصالح شود.  آمار 
و  نماید  ارائه  مسئول  یک  درصد   ۱5 را  هرمزگان 
در  که  بگوید  درصد   ۱2 را  آمار  این  دیگری  مسئول 
ظاهر ۳ نمره بیشتر اختالف ندارد به معنی این است که 
اگر جمعیت نیروی کار در استان هرمزگان بطور مثال 
700 هزار نفر باشد با نرخ بیکاری ۱5 درصد حدود 
درصد،   ۱2 نرخ  با  و  داریم  بیکار  نیروی  هزار   ۱05
تقریبا معادل 85 هزار نفر یعنی این ۳ عدد فاصله )بین 
 20 معادل  مسئول(  دو  توسط  درصد   ۱5 تا   ۱2 نرخ 
هزار نیروی بیکار را نادیده گرفته ایم که برای اصالح 
بایستی  بیکار،  نیروی  نفر  هزار   20 عدد  و  آمار  این 
ازای هر اشتغال 5  به  میلیارد تومان )به فرض   ۱000
میلیون تومان( سرمایه گذاری شود که این عدد سرمایه 
گذاری باالیی است ولی به راحتی از کنار این آمار و 

ارقام ها می گذریم.

دانشگاهها کمتر به سراغ کار علمی در خصوص پدیده 
هدایت  نقش  و  اند  رفته  انتخابات  حوزه  اجتماعی 
جامعه به سوی انتخاب های خوب و اصالح این روند 
و فرایندهای انتخابات رفته اند، شما چه فکر می کنید؟

خوب درست می فرمائید. یکی از وظائف دانشگاهها 
اجتماعی  مسئله سخت  با  جامعه  وقتی  که  است  این 
می  مواجه  است،  ساز  سرنوشت  که  انتخابات  نظیر 
شود، ورود معنی دار پیدا کند. با انجام کارهای علمی 
به  بروز هدایت جامعه  زمینه  انتخابات  از  بعد  و  قبل 
فراهم  محور  جامعه  های خوب  فعالیت  انجام  سوی 
آورد. حق با شما که دانشگاهیان کمتر ورود پیدا کرده 
اند! چون هم کار خوبی است و هم ظرافت دارد و هم 
قدرت  هسته  با  باید  است چون  تعبیری خطرناک  به 
باشند.  داشته  نوعی بحث و جدل واقعی و علمی  به 
انتخابات  »تحلیل جامعه شناختی  به سهم خودم  بنده 
مطالعه  را   ۹6 سال  در  هرمزگان«  غرب  ای  میاندوره 
کردم و در نشریات استانی و سایت ها منتشر شد و 
تاثیر خیلی زیادی از منظر بازخورد آن دریافت کردم.

خوب بریم سراغ کار علمی که شما در بررسی ارزیابی 
انجام  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  عملکرد 
سراغ  رفتید  چرا  و  افتادید؟  فکر  این  به  چرا  دادید. 

نمایندگان مجلس؟ 
که  کسانی  کنم  ارزیابی  که  هستم  عالقمند  خوب 
از  نمایندگان مجلس  و  ندارند  ارزیابی  برای  مقاومتی 

این دست هستند، چون منتخب من و شما هستند و 
نباید  ظاهرا  هستند،  خودمان  جنس  از  گاها  ظاهر  به 
مقاومتی داشته باشند. از طرفی برای تائید عالقمندی 
کتابی  تالیف  که  کنم  باید عرض  این حوزه  به  خودم 
که  ایران«  در  اجتماعی  سرمایه  »الگوی  عنوان  تحت 
کتاب سال ۹۳ هفته نامه کتاب تهران شناخته شد،  را 
دارم و همیشه عالقمند هستم که این سرمایه اجتماعی 
زمان جنگ  در  آن  تحقق  بیشترین  که  انقالب  از  بعد 
از  جانبه  همه  دفاع  در  مردم  ایثار  قالب  در  تحمیلی 
که  امروز  به  تا  افتاد  اتفاق  کشورمان  ارضی  تمامیت 
نسبتا خیلی این سرمایه کاهش یافته است، چطور به 
این موقعیت تنزل پیدا کردیم؟ این کتاب، عالقه بنده 

را به پدیده های اجتماعی و حضور و کمک به جامعه 
تواند  می  و  تائید  را  اجتماعی  های  مساله  حل  برای 

پاسخی جامعی به سوال شما باشد. 
مجلس  نمایندگان  وظائف  بفرمائید،  خالصه  بطور 

چیست؟
پرداختم  ارزیابی  مبحث  این  به  که  دالیلی  از  یکی 
از  صحیح  درک  که  است  اجتماعی  موضوع  همین 
ندارد.  وجود  جامعه  در  مجلس  نمایندگان  وظائف 
قانونگذاری  مجلس،  نمایندگان  وظیفه  خالصه  بطور 
باید  مجلس  در  که  است  قانون  اجرای  بر  نظارت  و 
ناخواسته،  یا  و  خواسته  امروزه  ولی  بپردازند.  آن  به 
چون  شهروندان  حتی  یا  و  کاندیدا  یا  و  نمایندگان 
مکانیزمی صحیح برای اینکه اینگونه فکر کنند وجود 
ندارد، ناچارا به سمت دیگری با توجه به کشش رای 
آوری، روی می آورند. که در این خصوص هم باید 
ذائقه کاندیدا عوض شود و هم ذائقه ناکام شهروندان.

کار علمی شما بر چه اصولی استوار است؟
این کار علمی با عنوان » شناسایی ابعاد و مولفه های 
نماینده گان  نقش و مسئولیت و صالحیت حرفه ای 
میزان  به  موردی  بطور  و  اسالمی«  شورای  مجلس 
مجلس شورای  کنونی  نمایندگان  از  نخبگان  رضایت 
های  شاخص  براساس  هرمزگان  استان  اسالمی 
مستخرج از این مطالعه پرداخته شده است. در تدوین 
ابعاد و  اول شامل شناسایی  کار علمی که بخش  این 

مولفه های ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس می باشد 
برگرفته  که  است  توصیفی-پیمایشی  مطالعه  ماحصل 
مصاحبه  و  ای(  کتابخانه  )مطالعه  مدارک  و  اسناد  از 
گذاری  کد  و  بنیاد  داده  نظریه  روش  با  خبرگان  با 
بطور خالصه  نهایت  در  و  انجام شده  و محوری  باز 
مجلس  نمایندگان  عملکرد  ارزیابی  برای  بُعد  دو  به 
نمایندگان  مسئولیت  و  نقش  »ایفای  بُعد  یکی  رسیدم 
مجلس« و دیگری بُعد »صالحیت و شایستگی حرفه 
ای نمایندگان مجلس« منجر شد. یعنی فردی که می 
نمایندگی مجلس  ایفای نقش و مسئولیت  خواهد در 
موفق باشد، می بایست از صالحیت و شایستگی حرفه 
 2 به  مطالعه  از  بخش  این  نتایج  باشد.  برخوردار  ای 

ارزیابی عملکرد  برای  مولفه و ۱۹ شاخص  بُعد و 5 
بُعد  که  شد  منجر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
و   %42 وزن  با  نمایندگان«  مسئولیت  و  نقش  »ایفای 
با وزن %58   نمایندگان«  بُعد »صالحیت و شایستگی 

براساس این مدل، مورد ارزیابی قرار گرفت. 
ارزیابی  برای  مدلی  اینکه  از  پس  دوم  بخش  در  ما 
و  ای  کتابخانه  مطالعه  از  مجلس  نمایندگان  عملکرد 
ارزیابی  سراغ  به  آوردم  بدست  خبرگان  با  مصاحبه 
نمایندگان با استفاده از این مدل، پرسشنامه دیجیتالی 
با نسخه موبایلی تدوین کردیم که لینک آن در اختیار 
میزان  در  که  مفهومی  مدل  دادم.  قرار  آماری  نمونه 
رضایت نخبگان از شهروندان می باشد در یک تصویر 

مشخص شده است.
از  رضایت  میزان  دقیق  بطور  تواند  می  شما  مدل  آیا 

عملکرد نمایندگان مجلس را ارزیابی نماید؟
خوب این مدل حاصل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه 
شده،  انجام  دانشگاهی  و  اجتماعی  حوزه  خبرگان  با 
بطور دقیق نمی تواند مثل ابزار مهندسی اندازه گیری 
انسانی  علوم  در  نسبی  بطور  ولی  باشد  داشته  دقیقی 
روشی دیگری برای اندازه گیری نداریم که این روشها 
در  که  باشد  می   ... و  اسناد، مصاحبه  مشاهده،  شامل 
این مدل از این ابزارها استفاده شده و نیز از مطالعات 
با  مدل  این  نیز  و  ام  گرفته  بهره  نیز  دیگران  منتخب 
از خبرگان مورد  نفر  از ۳0  روایی جامع توسط بیش 

تحلیل قرار گرفته و سپس نهائی شده است.
 جامعه مورد هدف شما، استان هرمزگان است، برای 
دسترسی به نمونه هایی که معرف این ارزیابی باشد، 

چکار کردید؟
استان  نخبگان  شامل  پژوهش  این  در  نمونه  جامعه 
هرمزگان است که منظور از نخبگان در این پژوهش، 
و  کار  و  کسب  صاحبان  فرهنگیان،  معتمدین،  شامل 
دانشگاهها  مدرسان  و  اساتید  و  دانشجویان  صنایع، 
هستند. این جامعه تا حدودی می تواند معرف جامعه 
آماری هرمزگان باشد و می توان نتایج این تحقیق را به 

کل جامعه استان هرمزگان تعمیم داد.
 با توجه به گستره جغرافیایی استان هرمزگان که شما 
در این پژوهش به هر 5 نماینده کنونی استان هرمزگان 
این  نخبگان  به  چطور  دارید،  آن  به  پرداخت  قصد 

شهرستانها دسترسی پیدا می کنید؟
از  تحقیق  یک  انجام  برای  که  است  دقیقی  سوال 
متدولوژی مختلف برای دسترسی و تعمیم پذیری می 
مد  آماری  نمونه  استفاده  با  من  که  کرد  استفاده  شود 
نظرم که شامل معتمدین، فرهنگیان، صاحبان کسب و 
کار و صنایع، دانشجویان و اساتید دانشگاه می باشد 
با روش نمونه گیری در دسترس از طریق کانال های 
ارتباطی و شبکه های اجتماعی نه خیلی به راحتی ولی 
تا حدودی قابل دسترس می باشند که در تعمیم پذیری 
پرسشنامه  کنم  عرض  باید  البته  کند.  کفایت  بنظرم 
ارزیابی عملکرد نسخه موبایلی است و براحتی و در 
مدت زمان کمتر از ۱ دقیقه هر کس می تواند به راحتی 

نمایندگان حوزه انتخابیه خود را ارزیابی کند.
با  این کار موردی  به جذابیت و بدیل بودن  با توجه 
فرایند  این  طول  هرمزگان،  استان  نمایندگان  گستره 
ارزیابی چه مدت است و نتایج این ارزیابی چطور به 

اطالع مردم خواهد رسید؟
نخبگان،  به  دسترسی  به  توجه  با  است.  خوبی  سوال 
طول فرایند ارزیابی، در این مطالعه 45 روز تا دو ماه 
در نظر گرفته شده است که نتایج آن در سایت شخصی 

در قالب یک مقاله علمی منتشر خواهم کرد.
لینک موبایلی این پرسشنامه برای شرکت نخبگان در 

این ارزیابی، لطفا معرفی نمائید؟
ناصر شریفی
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