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١  

یجنسرظن یاههتفای هدیکچ  
 

 نیا یاههتفای .دناهتشاد تکرش روشک لخاد زا هدنهدخساپ رازه ۴ زا شیب )١٣٩٨ رهم( یجنسرظن نیا  رد •
 ار )ناریا رد نداد یار نیدجاو ٨۵٪ اب ربارب( ناریا نکاس لاس ٩١ یالاب داوساب دارفا هاگدید ،شرازگ
 یجنسرظن نیا .تسا تیعمج نیا هب میمعت لباق ٪۵ یاطخ هیشاح و ٪٩٠ نانیمطا حطس اب و دهدیم باتزاب
 رارق شسرپ دروم ینلع روطب دناوتیمن یراج یاضف رد هک ار نایناریا یسایس تاشیارگ ات تسا هدرک شالت
  .دنک تبث و یریگهزادنا دنمشور روطب ،دریگ

 یاروش سلجم تاباختنا رد دنرادن دصق هک دناهدرک مالعا یرامآ هعماج ٧٨٪ ،یجنسرظن نیا جیاتن ساسا رب •
  .دننک تکرش ١٣٩٨ دنفسا رد یمالسا

 رادفرط ٪٩ دودح و دننادیم ناریا یارب ینارمکح عون نیرتهب ار »کیتارکومد تموکح« ٪٨٢ دودح •
 یارگرادتقا تموکح« رادفرط ٪٨ دودح نینچمه .دنتسه »مدرم هماع تلاخد نودب ناصصختم تموکح«
 .دنتسه »نایماظن تموکح« رادفرط مه ٪١٬٢ و »یدرف

 ینوگنرس ناهاوخ ٪۵٢٬۴ ،دینادیم یسایس شیارگ مادک هب قلعتم ار دوخ هک شسرپ نیا هب خساپ رد •
 ٪١٣ ،یمالسا یروهمج زا راذگ و یراتخاس تالوحت ناهاوخ ٪٢۶٬۶ ،یمالسا یروهمج )یزادنارب(
 تاحالصا ناهاوخ ٪٨ و ،یربهر و ماظن یاهتسایس یماح و بالقنا یاهشزرا و لوصا ظفح ناهاوخ
 .دناهدوب یمالسا یروهمج بوچراهچ رد یجیردت

 .دراد ار رادفرط نیرتشیب ٪٣٢ دودح اب رالوکس یتسایر یروهمج ،ناریا هدنیآ یارب بولطم ماظن عون هرابرد •
 ٪١۶ .دنتسه رالوکس یتسایرهمین ماظن ناهاوخ ٪١٣ دودح و هطورشم یهاشداپ ماظن ناهاوخ ٪١٩ دودح
 ٪۵ و هقلطمتنطلس ماظن ناهاوخ ٪۶ دودح نینچمه .دنناد یم دوخ بولطم ماظن ار یمالسا یروهمج مه
 .دنتسه رالوکس یناملراپ یروهمج رادفرط

 رادفرط ٪٢٣ هکیلاحرد دنتسه زکرمتم یسایس راتخاس ناهاوخ ٪٢۵ ،روشک هرادا یسایس راتخاس هرابرد •
  .دنتسه لاردفریغ اما زکرمتمریغ یسایس راتخاس ناهاوخ ٪١٣ نینچمه .دنتسه لاردف یسایس راتخاس
   .دنرادن یفاک شناد ناریا هدنیآ یارب بسانم یسایس راتخاس هرابرد هک دنیوگیم ٪۴٠ دودح

 بزح ،)یهاشداپ نارادفرط( ناهاوخهطورشم بزح ،دازآ تاباختنا کی رد یضرف بازحا نایم رد •
  .دنتسه هعماج لابقا دروم بازحا رگید زا شیب  لاربیل‐لایسوس بزح و تارکومد‐لایسوس

 و یسایس تیصخش ٢٨ نایم زا ،دیهدیم یار یسک هچ هب دازآ تاباختنا کی رد هک لاوس نیا هب خساپ رد •
 نیرتشیب ٪۶٬۴ اب هدوتس نیرسن و ٪٧ اب داژنیلع حیسم ،٪٩٬٨ اب یاهنماخ یلع ،٪۴٣٬٨ اب یولهپ اضر ،یندم
  .دناهداد صاصتخا دوخ هب ار ارآ



٢  

 یرامآ هنومن تاصخشم و یریگهنومن شور :لوا شخب
 

 ماخ یرامآ هنومن و یجنسرظن تاصخشم ١-١
 خیرات زا »)نامَگ( نایناریا یجنسراکفا تاعلاطم هورگ« طسوت »١٣٩٨ نایناریا یسایس تاشیارگ« یجنسرظن •

 تروصب یجنسرظن نیا .تفرگ ماجنا )٩٨ نابآ یرسارس تاضارتعا زاغآ زا شیپ( ١٣٩٨ نابآ ٧ ات رهم ١٠
  .تفرگ تروص SurveyMonkey نمیا و یصصخت مرفتلپ زا هدافتسا اب و نیالنآ

 یعامتجا یاههکبش قیرط زا(virtual snowball sampling)  یفربهلولگ یریگهنومن شور هب یجنسرظن •
 رد روشک جراخ و لخاد زا هدنهدخساپ ۵٨٣۴ و دش ماجنا )کوبسیف و رتییوت ،پآستاو ،مارگاتسنیا ،مارگلت(
 .دندرک تکرش یجنسرظن نیا

 نویلیم ۴٧ و تنرتنیا ربراک نویلیم ٧٣ دودح ناریا رد ،)٢٠١٩ هیوناژ( HootSuite هسسوم شرازگ قبط رب •
 یاههکبش زا لیابوم یاهیشوگ قیرط زا اهنآ رفن نویلیم ۴١ دودح هک دراد دوجو یعامتجا یاه هکبش لاعف ربراک
 وضع ناریا مدرم ٪٧٠ هک دهدیم ناشن مه ١٣٩٨ ریت رد اپسیا هسسوم یجنسرظن .دننکیم هدافتسا یعامتجا
 ناریا هعماج زا یگرزب شخب اب ،نیالنآ قیرط زا ناوتب هک دوشیم ثعاب تاناکما نیا .دنتسه یعامتجا یاههکبش
   .دش ایوج ار اهنآ تارظن و درک رارقرب طابترا

 هرابرد لاؤس ۶ اهنآ نایم زا هک دش یحارط لاؤس ٢٠ بلاق رد »١٣٩٨ نایناریا یسایس تاشیارگ« یجنسرظن •
 لحم ناتسا ،تالیصحت نازیم ،ینس هدر ،تیسنج( ناگدنهد خساپ یتخانش تیعمج و یمومع تاصخشم
  .تسا هدوب )یلغش تیعضو و ییاتسور ای یرهش هقطنم ،تنوکس

   .تسا هدوب هقیقد ۶ دودح نیگنایم روطب یجنسرظن یاهشسرپ هب خساپ یارب هدش فرص نامز •
 ساسحا دوخ یعقاو تارظن زاربا یارب لیلد نیمه هب و دندرک تکرش یجنسرظن رد سانشان روطهب ناگدنهد خساپ •

  .دناهتشاد یرتشیب تینما
 یجنسرظن نیا رد روشک لخاد نایناریا تکراشم خرن ،ناریا رد  SurveyMonkeyتیاس ندش رتلیف لیلدب •

 ناگدننکتکرش ٪٧٠ دودح دوجو نیا اب .تسا هتشاد یسوسحم شهاک »نامگ« یلبق یاهیجنسرظن هب تبسن
 ناگدنهدخساپ ٪١ زا رتمک هک دنداد ناشن ییامزآیتسار یاهشور .دننکیم یگدنز ناریا لخاد رد هک دنتشاد راهظا
  .دنشاب هدرک رکذ هابتشا ار دوخ یگدنز لحم دراد لامتحا

 ار دوخ لیابوم ای رتویپماک هاگتسد یور زا ییوگخساپ ناکما رابکی اهنت رفن ره لومعم روطب یجنسرظن نیا رد •
 دناهدرک تکرش یجنسرظن رد رابکی زا شیب الامتحا هکیناسک دادعت هک دهدیم ناشن اههداد یسررب .تسا هتشاد
  .تسا ندرکرظنفرص لباق ،هنومن مجح هب هجوت اب هک تسا هدوب هنومن لک ٪١ زا رتمک

 .دندرک تکرش یجنسرظن نیا رد ییاتسور و یرهش قطانم زا و ناتسا ٣١ یمامت زا روشک لخاد نایناریا •
  .تسا هدش شرازگ ١ تسویپ رد هنومن یناوارف عیزوت و تاصخشم
 
  ییاهن هنومن یزاس هدامآ و یرگلابرغ لحارم ١-٢
 ؛دش هداد رارق تابر طسوت هدش دراو ای یفداصت یاهخساپ ییاسانش تهج شسرپ کی یجنسرظن نیا رد •

 هب زونه ٩۶ لاس رد دنتشاد راهظا هکیناسک دننام( ضقانتم دراوم نینچمه و شسرپ نیا هب تسردان یاهخساپ
 ار دوخ لاوس کی رد هکیناسک ای ،دناهدرک رکذ لاس ٣٠ زا شیب ار دوخ ینس هدر اما دندوب هدیسرن نداد یار نس
  .دندش فذح یرامآ هنومن زا )دندرک یفرعم روشک زا جراخ نکاس ار دوخ رگید لاوس رد و ناریا لخاد نکاس

 یاه هدر ندرک ظاحل اب نینچمه و دننک تکرش دنناوتیم لاس ١٨ یالاب دارفا طقف تاباختنا رد هکنیا هب هجوت اب •
 لماش طقف لیلحت نیا رد هدافتسا دروم ییاهن هنومن ،یتخانشتیعمج تاصخشم رد دوجوم درادناتسا ینس
 .دوشیم لاس ١٩ یالاب ناگدنهدخساپ

https://datareportal.com/reports/digital-2019-iran
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2094/70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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  .تسا هدوب هدنهدخساپ ۴٠٣٢ ناریا لخاد زا ییاهن یرامآ هنومن مجح ،هتفرگ ماجنا یاهشیالاپ زا دعب •
 ماخ هنومن« هن و تسا هدش شیالاپ هنومن روظنم ،دوشیم هدافتسا »یرامآ هنومن« ترابع زا اج ره شرازگ نیا رد •

  .یجنسرظن »هیلوا
 هدافتسا ناکما هکیناسک( دنتسه ناریا نکاس داوساب و لاس ١٩ یالاب دارفا ،یجنسرظن نیا فده یرامآ تیعمج •

 ١٩ یالاب داوساب دارفا دادعت ،١٣٩۵ لاس یرامشرس قبط .)دنراد ار یجنسرظن تالاوس ندناوخ و تنرتنیا زا
 ؛تسا تاباختنا رد نداد یار نیدجاو لک ٪٨۵ دودح تیعمج نیا .تسا رفن نویلیم ۴٧ دودح ناریا رد لاس
 فده )یرامآ تیعمج نامه ای( »یرامآ هعماج« روظنم دوشیم هدافتسا »هعماج« ترابع زا اجره ،شرازگ نیا رد
 .ناریا تیعمج لک هن و تسا

 
 یارب هجیتن رد ،درادن لماک قابطنا فده یرامآ تیعمج تاصخشم اب الومعم نیالنآ یاهیجنسرظن یرامآ هنومن
 ات دوشیم هدافتسا(weighting)  یهدنزو هویش زا ،)representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی نتشاد
 ،یهدنزو شور ١ تسویپ  رد .داد قابطنا فده تیعمج یلصا تاصخشم اب ارنآ و هدرک نزاوتم ار یرامآ هنومن ناوتب
 ثحب دروم یجنسرظن یتخانششور یاهشلاچ و فده تیعمج تاصخشم ،یرامآهنومن یتخانشتیعمج تاصخشم
  .تسا هتفرگ رارق



۴ 

 یجنسرظن یلصا یاههتفای :مود شخب
 
 نینچمه .تسا هدش هبساحم روشک لخاد »هدش یهدنزو یرامآ هنومن« یانبم رب لوادج و جیاتن یمامت شرازگ نیا رد
 هیارا )١٣٩٨ رهم( دیدج یجنسرظن یاههتفای رانک رد هسیاقم تهج نامگ یلبق یاهیجنسرظن جیاتن ،شرازگ نیا رد
 داوساب تیعمج هب میمعت لباق ٪۵ یاطخ هیشاح و ٠٩٪ نانیمطا حطس اب ریخا یجنسرظن یاه هتفای .1تسا هدش
  .2تسا ناریا رد )یار قح نیدجاو ٪٨۵ دودح ینعی( لاس ١٩ یالاب
 

 .دنرادن نداد یار دصق هعماج ٪٧٨ :١٣٩٨ دنفسا رد یمالسا یاروش سلجم تاباختنا رد تکراشم ٢-١
 
 جیاتن .دننکیم تکرش ١٣٩٨ دنفسا رد سلجم تاباختنا رد ایآ هک دش هدیسرپ ناگدنهد خساپ زا یجنسرظن نیا رد
 .دوشیم هدهاشم ١ لودج رد نامگ ریخا یجنسرظن ود رد لاوس نیا هب خساپ
 

 ١ لودج
 )١٣٩٨( لاسما هام دنفسا رد یمالسا یاروش سلجم تاباختنا رد ایآ
 ١٣٩٨ نیدرورف یجنسرظن ١٣٩٨ رهم یجنسرظن ؟دینکیم تکرش
 ١٨٬١٪ ١۶٬٢٪ منکیم تکرش هلب
٪٧٨٬۵ منکیمن تکرش ریخ  ٪۶٨٬١ 
 ١٣٬٨٪ ۵٬٣٪ مریگیم میمصت طیارش هب هجوت اب و منادیمن زونه

 
 .دننادیم ناریا یارب تموکح عون نیرتبولطم ار یسارکومد ،هعماج قلطم تیرثکا ٢-٢

 
 هک روطنامه .دننادیم بسانم ناریا یارب ار ینارمکح زا یلکش هچ هک دش لاوس ناگدنهد خساپ زا یجنسرظن نیا رد
 تموکح« رادفرط ٪٩ دودح هکیلاحرد دناهدرک باختنا ار »کیتارکومد تموکح« هعماج ٪٨٢ ،دهدیم ناشن ٢ لودج
 مه ٪١٬٢ و »یدرف یارگرادتقا تموکح« رادفرط ٪٨ دودح نینچمه .دنتسه »مدرم هماع تلاخد نودب ناصصختم
  .دنتسه »نایماظن تموکح« رادفرط
 

 ٢ لودج
 ١٣٩٨ رهم یجنسرظن ؟دینادیم رت بسانم ناریا یارب ار تموکح عون مادک
 ٨١٬٩٪ دوش نییعت مدرم بختنم تاماقم طسوت روشک یاهتسایس هک کیتارکومد تموکح
 ٩٬٣٪ دننک نییعت ار روشک یاهتسایس مدرم هماع تلاخد نودب ناصصختم نآ رد هک یتموکح
 ٧٬۶٪ دنشابن وا محازم اهداهن رگید و سلجم هک ردتقم درف کی طسوت تموکح
 ١٬٢٪ دوش هرادا نایماظن طسوت هک یتموکح

 

                                                        
 نیدرورف( »هن ای یرآ :یمالسا یروهمج« یجنسرظن و )١٣٩٧ دادرخ( نایناریا یسایس تاشیارگ یجنسرظن جیاتن ،هسیاقم روظنمهب ‐١

 ندرک روظنم و یرامآ هنومن ددجم یهدنزو اب ١٣٩٧ نایناریا یسایس تاشیارگ یجنسرظن جیاتن .دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم )١٣٩٨
 رسیم )١٣٩٨ رهم( ریخا یجنسرظن جیاتن اب هسیاقم ناکما ات تسا هدش هبساحم دناهداد یار یسییر میهاربا هب ٩۶ تاباختنا رد هکیناسک
 .تسا توافتم »٧١٣٩ نایناریا یسایس تاشیارگ یجنسرظن« شرازگ رد دوجوم جیاتن اب شرازگ نیا رد هدافتسا دروم دادعا ورنیا زا .دوش
  .تسا هدش هبساحم رثوم هنومن مجح هب هجوت اب اطخ هیشاح و نانیمطا حطس نازیم ‐٢

https://gamaan.org/wp-content/uploads/2019/04/gamaan-referendum-persian-report-1398.pdf
https://gamaan.org/wp-content/uploads/2018/06/gamaan-gozaresh-nazarsanji-1397.pdf


۵ 

 .دراد هعماج رد ار تیلوبقم نیرتشیب رالوکس یتسایر یروهمج :ناریا یادرف یارب بولطم یسایس ماظن ٢-٢
 
 لاس یجنسرظن دننامه ریخا یجنسرظن رد .دهدیم ناشن ار فلتخم یسایس یاهماظن هب هعماج لابقا نازیم ٣ لودج
 یناملراپ یروهمج ار تیبوبحم نیرتمک و ٪٣٢ دودح اب رالوکس یتسایر یروهمج ار تیبوبحم نیرتشیب ،هتشذگ
 ماظن رگید یوس زا .دناهدرک باختنا ار یتسایرهمین رالوکس یروهمج مه ٪١٣ دودح نینچمه .دنراد ٪۵ اب رالوکس
 مه ٪١۶ دودح .دنراد ناریا رد تیبوبحم ٪۶ دودح هقلطم تنطلس ماظن و ٪١٩ دودح رالوکس هطورشم یهاشداپ
 طیارش رد هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن عومجم رد .دناهدرک باختنا بولطم ماظن ناونعب ار یمالسا یروهمج
  .تسا یهاشداپ ماظن هب شیارگ زا رتشیب رایسب یروهمج ماظن هب هعماج شیارگ ،رضاح
 

 ٣ لودج
 ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن ١٣٩٨ رهم یجنسرظن ؟دینادیم رت بسانم ناریا یادرف یارب ار یسایس ماظن مادک
  رالوکس یتسایر یروهمج
 ٢٧٬۶ ٣١٬٨ )دنکیم هرادا ار روشک و دوشیم باختنا مدرم میقتسم یار طسوت روهمج سییر(
  رالوکس هطورشم یهاشداپ
 ١۶٬۴ ١٩٬٢ )دنکیم هرادا ار روشک سلجم بختنم ریزو تسخن و دراد یتافیرشت شقن هاشداپ(
  یمالسا یروهمج
 ١۴٬۵ ١۵٬٨ )دنکیم ارجا ار اهنآ روهمجسییر و دریگیم ار روشک نالک تامیمصت هیقفیلو(
  رالوکس یتسایر همین یروهمج
 ١۴٬٢ ١٢٬٩ )دنکیم هرادا ار روشک ریزو تسخن هارمه و دوشیم باختنا مدرم میقتسم یار طسوت روهمج سییر(
 ٢١٬۵ ٩٬۵ مرادن لاوس نیا هب خساپ یارب یفاک تاعالطا و شناد
  رالوکس یتنطلس ماظن
 - ۵٬٨ )دنکیم ارجا ار اهنآ ریزوتسخن و دریگیم ار روشک نالک تامیمصت هاشداپ(
  رالوکس یناملراپ یروهمج
 ۵٬٨ ۵٬٠ )تسا یتافیرشت یماقم روهمج سییر و دنکیم هرادا ار روشک سلجم بختنم ریزو تسخن(

 
 ؟لاردف ای زکرمتمریغ ،زکرمتم :بولطم یسایس راتخاس ٢-٣

 
 ١٣٩٨ و ١٣٩٧ لاس یجنسرظن ود رد ار ناریا یارب بولطم یسایس راتخاس هرابرد ناگدنهدخساپ هاگدید ۴ لودج
 یوس زا .دننادیم بسانم ناریا یارب ار زکرمتم یسایس راتخاس )٪٢۵( یرامآ هعماج مراهچ کی دودح .دهدیم ناشن
 و زکرمتمریغ راتخاس مه ٪١٣ دودح و دننادیم بسانم ناریا یارب ار لاردف راتخاس ناریا هعماج ٪٢٣ دودح رگید
 ،لبق لاس دننام مه لاسما یجنسرظن رد دوشیم هدهاشم هک روطنامه .دننادیم رتهب روشک هرادا یارب ار لاردفریغ
  .دناهتشادن یصخشم رظن یفاک تاعالطا نتشادن لیلدب )٪۴٠ دودح( ناگدنهدخساپ زا یگرزب شخب
 

 ۴ لودج
 ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن ١٣٩٨ رهم یجنسرظن ؟دینادیم رتبسانم ناریا یارب ار یسایس راتخاس مادک
 ٪۴۶٬۶ ٪٣٩٬٨ مرادن لاوس نیا هب خساپ یارب یفاک تاعالطا و شناد
 ٪٢۴٬٣ ٪٢۴٬۶ زکرمتم یسایس راتخاس
 ٪٢٩٬١ ٪٢٢٬۶ لاردف و زکرمتمریغ یسایس راتخاس
 - ٪١٣ لاردفریغ و زکرمتمریغ یسایس راتخاس

 
 



۶ 

 .دنهدیم لیکشت ار هعماج تیرثکا یمالسا یروهمج زا راذگ و یزادنارب نارادفرط :نایناریا یسایس تاشیارگ  ٢-۴
 
 ،دوشیم هدید هک روطنامه .دننادیم یسایس شیارگ مادک هب قلعتم ار دوخ ناگدنهدخساپ هک دهدیم ناشن ۵ لودج
 ٪٢٧ دودح نینچمه .دنتسه رییغت ره طرش شیپ ناونعب یمالسا یروهمج ینوگنرس ناهاوخ هعماج ٪۵٢ دودح
 فورعم تاشیارگ هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن .دنتسه یمالسا یروهمج زا راذگ و یراتخاس تارییغت ناهاوخ
  .دنتسه ناریا رد یعامتجا هاگیاپ ٪٨ و ٪١٣ یاراد بیترت هب ناریا رد بلطحالصا و ارگلوصا هب
 

 ۵ لودج
 ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن ١٣٩٨ رهم یجنسرظن ؟دینادیم رت کیدزن هنیزگ مادک هب ار دوخ یسایس شیارگ
 ٪۴٣٬١ ٪۵٢٬۴ رییغت ره طرش شیپ ناونعب یمالسا یروهمج ماظن یزادنارب ناهاوخ
 ٪٣۶٬٢ ٪٢۶٬۶ یمالسا یروهمج زا راذگ و یراتخاس تالوحت ناهاوخ
 ٪١۵ ٪١٣ یربهر و ماظن یاهتسایس یماح و بالقنا یاهشزرا و لوصا ظفح ناهاوخ
 ٪۵٬٧ ٪٨ یمالسا یروهمج ماظن بوچراهچ رد یجیردت تاحالصا ناهاوخ

 
 ؟دهدیم ناشن لابقا بازحا مادک هب ناریا هعماج :یسایس یاهیژولوئدیا و بازحا ٢-۵

 
 یار یسایس یاهمارم و بازحا مادک هب دازآ تاباختنا کی رد هک دش هدیسرپ ناگدننکتکرش زا یجنسرظن نیا رد
 و تفرگ رارق نابطاخم رایتخا رد نوگانوگ یسایس یاهمارم اب )یضرف( بازحا زا یتسیل روظنم نیدب .داد دنهاوخ
 فلتخم یسایس یاهمارم و بازحا تیلوبقم نازیم ۶ لودج .دننک باختنا ار بزح ود ات دنتسناوتیم ناگدنهد خساپ
  .دهدیم ناشن ناریا هعماج رد ار
 

 ۶ لودج
 رد دشاب رارق ریز تاشیارگ و مان اب )یضرف( یبازحا رگا
 ار مادک ،دنزادرپب مه اب تباقر هب دازآ تاباختنا کی
 اهنآ هب و دینادیم رتکیدزن دوخ یاههاگدید هب و رتبسانم
  ؟دیهدیم یار

 ١٣٩٨ رهم یجنسرظن
 ود ات دنتسناوتیم ناگدنهدخساپ(

 )دننک باختنا ار بزح

 ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن
 بزح کی طقف دنتسناوتیم ناگدنهدخساپ(

 )دننک باختنا ار
 ٢۴٬۴٪ ٣۴٬٠٪ )یهاشداپ نارادفرط( ناهاوخ هطورشم بزح
 ١۶٬٩٪ ٢٧٬١٪ تارکومد لایسوس بزح
 ۵٬۵٪ ١۵٬١٪ لاربیل ‐ لایسوس بزح
 ۴٬٣٪ ١٠٬٨٪ یبهذم‐یلم بزح
 ٩٬٠٪ ١٠٬۵٪ یلم ههبج بزح
 ١٢٬۵٪ ٩٬۵٪ نایارگلوصا بزح
 ٢٬٨٪ ۶٬٠٪ لاربیل تسار بزح
 ٩٬۶٪ ۵٬٣٪ نابلط حالصا بزح
 ٢٬۶٪ ۴٬٠٪ یموق تابلاطم )یماح( بزح
 - ٠٬٨٪ یتسیشرانآ بزح
 ٠٬۶٪ ٠٬٧٪ قلخ نیدهاجم بزح
 ١٬٢٪ ٠٬١٪ یتسیسکرام پچ بزح
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 کیژولوئدیا تاکارتشا اب جیاتن نیا .دناهتشاد ار نارادفرط کارتشا نیرتشیب بازحا مادک هک دهدیم ناشن ٧ لودج
 بزح یماح هکیناسک رثکا ،لاثم روطب ،دوشیم هدید هک روطنامه .دراد یناوخمه هدش هیارا یسایس بازحا
 لایسوس بزح رادفرط هکیناسک ای ؛تسا هدوب لاربیل تسار بزح ناشرگید باختنا ،دنتسه ناهاوخهطورشم
  .دناهدرک باختنا ناشمود هنیزگ ناونعب ار لاربیل‐لایسوس بزح ارثکا ،دنتسه تارکومد
 

 ٧ لودج
 مادک ناشمود باختنا نیرتشیب ،دنداد یار ریز بازحا هب هکیناسک
 )١٣٩٨ رهم یجنسرظن( مود باختنا نیرتشیب ؟تسا هدوب
 لاربیل تسار بزح )یهاشداپ نارادفرط( ناهاوخهطورشم بزح
 لاربیل ‐ لایسوس بزح تارکومد لایسوس بزح
 تارکومد لایسوس بزح لاربیل ‐ لایسوس بزح
 یلم ههبج بزح یبهذم‐یلم بزح
 تارکومد لایسوس بزح یلم ههبج بزح
 نابلط حالصا بزح نایارگلوصا بزح
 )یهاشداپ نارادفرط( ناهاوخ هطورشم بزح لاربیل تسار بزح
 یبهذم‐یلم بزح نابلط حالصا بزح
 تارکومد لایسوس بزح یموق تابلاطم )یماح( بزح
 تارکومد لایسوس بزح یتسیشرانآ بزح
 یلم ههبج بزح قلخ نیدهاجم بزح
 تارکومد لایسوس بزح یتسیسکرام پچ بزح

 
 ناریا رد یسایس یاهتیصخش تیلوبقم ٢-۶

 
 رایتخا رد دنتسه فلتخم یسایس تاشیارگ هب قلعتم هک یندم و یسایس دارفا زا یتسیل ،یجنسرظن نیا رد
 رد ؛دنتسه رادروخرب یرتشیب لابقا زا دازآ تاباختنا کی رد دارفا مادک هک دوش صخشم ات تفرگ رارق ناگدنهدخساپ
 ،هناگراهچ یسایس تاشیارگ اب یدارفا لماش ،هدش هتخانش )اتبسن( یندم و یسایس یاهتیصخش زا رفن ٢٨ تسیل نیا
 فلتخم یاهتیموق زا یدارفا و ،پچ و تسار یداصتقا یاههاگدید اب یدارفا ،یبهذم و رالوکس یاههاگدید اب یدارفا
 ار تیبوبحم نیرتشیب »رگید هنیزگ« تمسق رد هتشذگ لاس یجنسرظن رد هک یدارفا نینچمه .دندش باختنا یناریا
  .دندش هفاضا لاسما یجنسرظن تسیل هب ،دنتشاد
 .دننک باختنا ،دوخ رظن دروم »رگید هنیزگ« ای ،هدش یفرعم یماسا نایم زا ار رفن هس ات دنتسناوتیم ناگدنهد خساپ
 باختنا دروم درف هس زا یکی ار یولهپ اضر ناگدنهدخساپ ٪۵٢ دودح .دهدیم ناشن ار دارفا تیلوبقم نازیم ٨ لودج
 رارق لابقا دروم دارفا موس و مود هاگیاج رد ٪٢١٬۴ اب هدوتس نیرسن ٪٢۵٬۵ اب داژنیلع حیسم نینچمه .دننادیم دوخ
  .دناهداد رارق دوخ باختنا هس وزج ار یسییر میهاربا و یاهنماخ یلع ناگدنهد خساپ ٪١٣ دودح .دنراد
 



٨ 

 ٨ لودج
 ،سلجم هدنیامن ناونعب ،دازآ تاباختنا کی رد دشاب رارق ریز دارفا رگا
 هب و رتبسانم ار اهنآ مادک ،دنوش حرطم یروهمج تسایر یادیدناک ای
  ؟دیهدیم یار اهنآ هب و دینادیم رتکیدزن دوخ یاههاگدید
 عومجم تلع نیمه هب و دننک باختنا دنتسناوتیم ار رفن ٣ ات ناگدنهدخساپ(
 ١٣٩٨ رهم یجنسرظن )تسا ٪١٠٠ زا شیب اهدصرد
 ۵١٬٨٪ یولهپ اضر
 ٢۵٬۵٪ داژنیلع حیسم
 ٢١٬۴٪ هدوتس نیرسن
 ١٢٬۶٪ یا هنماخ یلع
 ١٢٬۶٪ یسییر میهاربا
 ١٢٬۵٪ دازیرون دمحم
 ٨٬٣٪ یدابع نیریش
 ٧٬٢٪ داژن یدمحا دومحم
 ٧٬٠٪ ینامیلس مساق
 ۶٬٣٪ یرادمتعیرش نسح
 ۵٬٢٪ ردصینب نسحلاوبا
 ۴٬٨٪ فیرظ داوجدمحم
 ۴٬٣٪ یوسوم نیسحریم
 ٣٬٩٪ اناد سییر زربیرف
 ٢٬٩٪ دیمحلادبع یولوم
 ٢٬٧٪ یمتاخ دمحم
 ٢٬۵٪ داژنیمساق دیعس
 ٢٬٠٪ ینایدق لضفلاوبا
 ١٬٧٪ یباهش اضر
 ١٬٧٪ یدابآدیز دمحا
 ١٬۶٪ هدازجات یفطصم
 ١٬۴٪ دنودوبک قیدص دمحم
 ١٬٢٪ دنواب سادیمره
 ٠٬٧٪ یوجر میرم
 ٠٬۶٪ روپییالج اضردمحم
 ٪٠٬١ زا رتمک نامیپ هللابیبح ،یناسل سابع ، یلسوت دمحم

 
 اهنآ لوا هنیزگ کی مادک ،لبق لاوس رد باختنا دروم درف هس نایم رد هک دش لاوس ناگدنهدخساپ زا یدعب شسرپ رد
 .دهدیم ناشن لاسما و هتشذگ لاس یجنسرظن ود رد ار دارفا یارآ نازیم ٩ لودج .دوب دهاوخ دازآ تاباختنا کی رد
 رد و دندوبن ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن رد یماسا زا یضعب ،دوش یم هدهاشم ٩ لودج رد و دش رکذ البق هک روطنامه
 و دنتشاد روضح ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن رد یماسا یضعب نینچمه( دندش هفاضا )١٣٩٨ رهم( لاسما یجنسرظن
 .)دنتشادن رارق لاسما یجنسرظن رد
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 ٩ لودج
 امش لوا هنیزگ کیمادک ،دیدرک باختنا لبق لاوس رد هک یدارفا نایم زا
  ؟دوب دهاوخ دازآ تاباختنا کی رد
 ١٣٩٧ دادرخ یجنسرظن ١٣٩٨ رهم یجنسرظن )تسا ٪١٠٠ ربارب اهدصرد عومجم و تسا هدوب زاجم خساپ کی طقف(
 ۴۴٬٨٪ ۴٣٬٨٪ یولهپ اضر
 ١٣٬٧٪ ٩٬٨٪ یاهنماخ یلع
 - ٧٬٠٪ داژنیلع حیسم
 ٨٬٩٪ ۶٬۴٪ هدوتس نیرسن
 ١١٬٣٪ ۵٬٩٪  رگید هنیزگ
 ٢٬۵٪ ۴٬۴٪ داژن یدمحا دومحم
 - ۴٬١٪ یسییر میهاربا
 - ٣٬۴٪ دازیرون دمحم
 ١٬۶٪ ٢٬٩٪ انادسییر زربیرف
 - ٢٬٣٪ ردصینب نسحلاوبا
 - ١٬٨٪ یدابع نیریش
 ٠٬۵٪ ١٬۶٪ دیمحلادبع یولوم
 ۴٬٩٪ ١٬٣٪ یوسوم نیسحریم
 ۴٬٩٪ ١٬٣٪ یمتاخ دمحم
 ٠٬٨٪ ١٬٢٪ یرادمتعیرش نسح
 ١٬٣٪ ١٬٢٪ ینامیلس مساق
 ١٬٨٪ ٠٬٧٪ فیرظ داوجدمحم
 - ٠٬۶٪ ینایدق لضفلاوبا
 - ٠٬٢٪ دنودوبک قیدص دمحم
 ٠٬٨٪ ٠٬١٪ یوجر میرم
 ٠٬۵٪ - یدتهم هللادبع
 ٠٬۴٪ - میعز شوروک
 ٠٬٢٪ - فرط ینب یزیزع فسوی
 ٠٬٢٪ - یبورک یدهم
 یفطصم ،یباهش اضر ،داژنیمساق دیعس ،یناسل سابع ،دنواب سادیمره
 دمحم ،نامیپ هللابیبح ،روپییالج اضردمحم ،یدابآدیز دمحا ،هدازجات
 یلسوت

 ٪٠٬١ زا رتمک
 

 
*  * * 

 
 یجنسرظن نیا رد و دنتسناد دامتعا دروم ار »نامَگ« هک ینایناریا یمامت زا )نامَگ( نایناریا یجنسراکفا تاعلاطم هورگ
 تاعوضوم و اههنیمز رد ار ناریا مدرم یاههاگدید میناوتب مه زاب هدنیآ رد میراودیما .دنکیم یرازگساپس ،دندرک تکرش
  .میهد باتزاب دنرادن نایب و حرط ناکما یراج یاضف رد هک یفلتخم
 نآ یاههتفای و یجنسرظن نیا هرابرد تاداهنشیپ و تالاوس ،تاداقتنا ،تارظن یمامت زا »نامَگ« هسسوم نینچمه
 ناققحم یارب ،)یپ یآ سردآ( ناگدنهدخساپ تاصخشم فذح زا سپ یجنسرظن نیا ماخ یاههداد .دنکیم لابقتسا
  .دوب دهاوخ یسرتسد لباق ،یقوقح صخشم طیارش تحت یهاگشناد و یتاقیقحت زکارم و
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 شهوژپ یسانششور :١ تسویپ
 
 
 یرامآ هنومن یزاسنزاوتم و یهدنزو شور
 
 نیا رد ،دوش لیدبت )representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی هب یجنسرظن یرامآ هنومن هکنیا یارب
‐یتاقیقحت هسسوم عماج قیقحت  هک هنوگنامه ؛دش هدافتسا raking یاهیاپ و لوادتم یهدنزو شور زا ،شرازگ
 شور نیا ،یتیعمج بسانم یاهریغتم نتفرگ رظن رد اب ،تسا هداد ناشن (pew research center)ویپ یجنسرظن
 نینچمه .دوریم رامشهب نیالنآ یجنسرظن هنومن ندرک نزاوتم یاهشور نیرتنانیمطالباق و نیرترثوم زا یهدنزو
 دهد ناشن ار ناگدنهد خساپ یسایس راتفر هک ریغتم کی زا ام ،یرامآ هنومن یهدنزو یارب ،قیقحت نیمه هیصوت هب انب
 ار ییاهن هنومن یریذپمیمعت ناکما و هداد شهاک ار یرامآ هنومن فارحنا نازیم ات میدرک هدافتسا یهدنزو یارب مه
 یصصخت رازفامرن طسوت و SpinnakerResearch یدنله تکرش نارواشم یراکمه اب یهدنزو راک .میهد شیازفا
  .تفرگ ماجنا تکرش نیا
 
  یهدنزو یاهریغتم و فده تیمج تاصخشم
 
 هب انب .تسا ناریا رد )رتشیب و لاس ٢٠ ینس یاههدر( لاس ١٩ یالاب و داوساب دارفا یجنسرظن نیا فده تیعمج
 نیدجاو ٨۵٪ و ناریا مدرم زا رفن نویلیم ۴٧ دودح یرامآ تیعمج نیا ،١٣٩۵ لاس یرسارس یرامشرس جیاتن
 نویلیم ۴٧ دودح ناریا رد یعامتجا یاههکبش ناربراک نازیم هک ییاجنآ زا .دهدیم لیکشت ار تاباختنا رد تکرش
 یاههکبش یاضعا وزج ،قیقحت نیا فده تیعمج زا ییالاب رایسب تیرثکا هک دسریم رظنب ،دوشیم هدز نیمخت رفن
 ،یجنسرظن تیاس گنیرتلیف تیدودحم مغریلع ،یجنسرظن نیا یرامآ هنومن .دنراد رارق تنرتنیا ناربراک و یعامتجا
 .دوشیم لماش ار فده تیعمج راشقا یمامت یلوبق لباق نازیم هب مه زاب
 
 عیزوت یانبم رب »روشک لخاد« ناگدنهدخساپ یارب یجنسرظن هدشلابرغ هنومن ،فرعم یرامآ هنومن کی داجیا یارب
 نینچمه و ییاتسور و یرهش قطانم عیزوت ،یناتسا تیعمج عیزوت ،تالیصحت حطس عیزوت ،ینس هدر عیزوت ،تیسنج
 لاس یرامشرس یمسر جیاتن زا ،فده تیعمج تاصخشم جارختسا یارب .دش یهدنزو ٩۶ لاس یتاباختنا راتفر

 .تسا هدش هدافتسا ١٣٩٨ ناتسبات رد راک یورین رامآ و ۶١٣٩ لاس رد ناریا راک یورین رامآ ، ١٣٩۵

http://www.pewresearch.org/2018/01/26/for-weighting-online-opt-in-samples-what-matters-most/
http://www.pewresearch.org/2018/01/26/for-weighting-online-opt-in-samples-what-matters-most/
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/reducing-bias-on-benchmarks/
https://www.spinnakerresearch.nl/
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/n_nank_sal96.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1398/1_ch-n-2-98.pdf
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 یرامآ هنومن یهدنزو جیاتن
 
 هدهاشم .دهدیم ناشن فده تیعمج و یجنسرظن یرامآ هنومن رد ار یتخانشتیعمج یاهروتکاف عیزوت ریز لوادج
  .دراد ییالاب رایسب یناوخمه فده تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن هک دوشیم
 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تیسنج عیزوت :١٠ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تیسنج
 ١٣٩٨ رهم

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ۴٧٪ ۴۵٪ ١٨٪ نز
 ۵٣٪ ۵۵٪ ٨٢٪ درم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ینس یاههدر عیزوت :١١ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن ینس یاههدر
 ١٣٩٨ رهم

 هدش یهدنزو هنومن
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٣٠٬١٪ ٣٠٬٣٪ ٢۵٬٠٪ لاس ٢٩ ات ٢٠ نیب
 ٣١٬٧٪ ٣١٬٨٪ ۴۵٬٣٪ لاس ٣٩ ات ٣٠ نیب
 ١٩٬۴٪ ١٩٬۵٪ ١٨٬٩٪ لاس ۴٩ ات ۴٠ نیب
 ١١٬۵٪ ١١٬۵٪ ٨٬٠٪ لاس ۵٩ ات ۵٠ نیب
 ٧٬٣٪ ۶٬٩٪ ٢٬٧٪ لاس ۶٠ زا رتالاب ای یواسم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تالیصحت نازیم عیزوت :١٢ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تالیصحت نازیم
 ١٣٩٨ رهم

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٧٢٬٣٪ ۶٨٬٨٪ ١١٬۶٪ ملپیدریز و ملپید
 ٢٧٬٧٪ ٣١٬٢٪ ٨٨٬۴٪ یلاع تالیصحت

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ییایفارغج هقطنم عیزوت :١٣ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن ییایفارغج هقطنم
 ١٣٩٨ رهم

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٢١٬٢٪ ١٩٬٩٪ ٣٬١٪ ییاتسور
 ٧٨٬٨٪ ٨٠٬١٪ ٩۶٬٩٪ یرهش
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  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تنوکس لحم عیزوت :١۴ لودج
 یجنسرظن یرامآ هنومن تنوکس لحم

 ١٣٩٨ رهم
 هدش یهدنزو هنومن

 
 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج

 )١٣٩۵ یرامشرس(
 ۴٬٨٪ ۴٬۶٪ ٢٬٩٪ یقرش ناجیابرذآ
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ ٢٬١٪ یبرغ ناجیابرذآ
 ١٬۵٪ ١٬۵٪ ٠٬٩٪ لیبدرا
 ۶٬٩٪ ۶٬٨٪ ۶٬٣٪ ناهفصا
 ٣٬٨٪ ٣٬٧٪ ۴٬۵٪ زربلا
 ٠٬٧٪ ٠٬٧٪ ٠٬۴٪ مالیا
 ١٬۵٪ ١٬۴٪ ٠٬٩٪ رهشوب
 ١٩٬١٪ ١٩٬٨٪ ۴٣٬٩٪ نارهت
 ١٬١٪ ١٬٠٪ ٠٬۵٪ یرایتخب و لاحم راهچ
 ٠٬٩٪ ٠٬٧٪ ٠٬٣٪ یبونج ناسارخ
 ٧٬٨٪ ٨٬٠٪ ۵٬۵٪ یوضر ناسارخ
 ٠٬٩٪ ١٬٠٪ ٠٬٧٪ یلامش ناسارخ
 ۵٬۴٪ ۵٬۴٪ ۴٬٠٪ ناتسزوخ
 ١٬٣٪ ١٬٢٪ ٠٬۵٪ ناجنز
 ١٬٠٪ ٠٬٩٪ ٠٬٧٪ نانمس
 ٢٬١٪ ٢٬١٪ ١٬١٪ ناتسچولب و ناتسیس
 ۶٬٣٪ ۶٬٢٪ ۴٬۵٪ سراف
 ١٬۶٪ ١٬٨٪ ١٬٢٪ نیوزق
 ١٬۶٪ ١٬۶٪ ١٬٢٪ مق
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ ١٬۵٪ ناتسدرک
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ ١٬۶٪ نامرک
 ٢٬۴٪ ٢٬۴٪ ١٬۶٪ هاشنامرک
 ٠٬٨٪ ٠٬٧٪ ٠٬۵٪ دمحاریوب و هیولیگهک
 ٢٬٢٪ ٢٬٢٪ ٠٬٩٪ ناتسلگ
 ٣٬۵٪ ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ نالیگ
 ٢٬٠٪ ١٬٩٪ ١٬۶٪ ناتسرل
 ۴٬۵٪ ۴٬۴٪ ٣٬١٪ ناردنزام
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ ٠٬٩٪ یزکرم
 ٢٬٠٪ ٢٬٢٪ ٠٬٩٪ ناگزمره
 ٢٬١٪ ٢٬٢٪ ٠٬٨٪ نادمه
 ١٬۴٪ ١٬۴٪ ٠٬٨٪ دزی

 
 مه ١٣٩۶ لاس یروهمج تسایر تاباختنا رد ناگدنهدخساپ یتاباختنا راتفر ،یتخانشتیعمج یاهریغتم رب هوالع
 یار یسییر میهاربا هب ٩۶ تاباختنا رد هکیناسک .تفرگ رارق هدافتسا دروم یرامآ هنومن یهدنزو و ندرک سنالاب یارب
 نیا مغریلع ؛تسا هدوب رتشیب یناحور هب ناگدنهدیار تکراشم و دناهتشاد تکراشم رتمک یجنسرظن نیا رد دناهداد
 دوش روظنم جیاتن رد مه هعماج زا شخب نیا هاگدید ،یرامآ هنومن ندرک نزاوتم و یهدنزو اب دش شالت ،تیدودحم
  .دوش رسیم صخشم یاطخ حطس اب فده تیعمج هب جیاتن یریذپمیمعت ناکما اتیاهن ات
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 ینوریب دهاوش اب هسیاقم رد هدش یهدنزو هنومن یجنسرابتعا
 
 قیبطت نازیم ،دیجنس ار نآ یریذپ میمعت و هدش یهدنزو هنومن هب دامتعا تیلباق نآ اب ناوتیم هک ییاهشور زا یکی
 رد )لغاش دارفا دصرد( یداصتقا تیلاعف تیعضو ١۵ لودج .تسا ینوریب دهاوش اب هدش یهدنزو هنومن جیاتن
 هنومن هکیلاحرد .دهدیم ناشن ییاتسور و یرهش حطس ود رد فده تیعمج اب هسیاقم رد ار هدش یهدنزو هنومن
 ؛تسا دوجوم لاس١۵ یالاب داوس اب دارفا یارب طقف راک یورین رامآ ،تسا لاس ١٩ یالاب دارفا لماش هدش یهدنزو
 هدهاشم ناوتیم ،لاس١٩ یالاب و لاس ١۵ یالاب داوساب تیعمج لاغتشا نازیم نیب زیچان فالتخا نتشاد رظن رد اب
 .دراد یناوخمه ییالاب رایسب دح ات فده تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن هک درک

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ییایفارغج هقطنم عیزوت :١۵ لودج

 
 و ٪٩٠ نانیمطا حطس اب ناوتیم ار هدش یهدنزو هنومن زا لصاح جیاتن ،دهاوش نیا نتفرگرظن رد اب و عومجم رد
  .داد میمعت )نداد یار نیدجاو زا ٨۵٪ دودح ینعی( ناریا هعماج زا یگرزب تیرثکا هب ٪۵ یاطخ هیشاح

 
  شهوژپ یتخانششور یاهشلاچ
 
 نیالنآ یریگهنومن هب طوبرم صقاون و اهشلاچ اب یهباشم هنومن ره دننامه هطوبرم یرامآ یاهلیلحت و یجنسرظن نیا
 یاهکبش یکیدزن لامتحا ینعی ،(network effect) یاهکبش رثا شلاچ ،تالکشم نیا زا یکی .تسا هدوب وربور
 دارفا قیرط زا یجنسرظن ات دش شالت لکشم نیا شهاک یارب .تسا هدوب ،یجنسرظن ناگدننکرازگرب اب ناگدننکتکرش
 شور زا هدافتسا اب نینچمه .دوش هتشاذگ کارتشا هب توافتم یسایس تاشیارگ یاراد و فلتخم عجرم یاههورگ و
 توافتم یعامتجا یاههکبش قیرط زا یجنسرظن راشتنا و (virtual snowball sampling) یفربهلولگ یریگهنومن
 رثا زا یشان (bias) یریگوس ناوتب ات دش شالت هنومن مجح شیازفا و )رتییوت و پآستاو ،مارگاتسنیا ،مارگلت(
 نزاوتم مغریلع( هعماج رد دوجوم یسایس تاشیارگ یمامت زا یفاک هنومن تفایرد .داد شهاک ناکما دح ات ار یاهکبش
 ناشن ینوریب دهاوش اب هدش یهدنزو هنومن زا هلصاح جیاتن یناوخمه و )یجنسرظن هیلوا هنومن رد اهنآ مهس ندوبن
 هجوچیه هب شرازگ نیا دوجو نیا اب ؛دنک رثامک ار یاهکبش رثا یلوبق لباق دح ات تسا هتسناوت الاب تامادقا هک دهدیم
 هجاوم مه یجنسرظن مرفتلپ گنیرتلیف لکشم اب ،یجنسرظن نیا رد هکنآ هژیوب تسین شلاچ نیا رب لماک هبلغ یعدم
 یریگراکب ،ناگدنهدخساپ طسوت هدش تبث یاههداد رد تناما ظفح ،تسا دهعتم نادب هراومه »نامَگ« هچنآ ؛میدوب
 هب شرازگ هیارا و لیلحت شور رد لماک تیفافش نتشاد و ،اههداد لیلحت و فرعم هنومن جارختسا رد یملع یاهشور
 .میشاب هدوب قفوم رما نیا رد هک میراودیما ؛تسا نابطاخم

 

 ییاتسور یرهش روشک لک لاغتشا تیعضو
  هدش یهدنزو هنومن

 ١٣٩٨ رهم
 راک یورین رامآ
 )١٣٩٨ ناتسبات(

 هدش یهدنزو هنومن
 ١٣٩٨ رهم

 راک یورین رامآ
 )١٣٩٨ ناتسبات(

 هدش یهدنزو هنومن
 ١٣٩٨ رهم

 راک یورین رامآ
 )١٣٩٨ ناتسبات(

 ۴۵٬٢٪ ٣٨٬۶٪ ٣٨٬۶٪ ۴١٬۵٪ ۴٠٬٢٪ ۴١٬٠٪ لغاش


