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یجنسرظن یاههتفای هدیکچ  
 

 .تفرگ ماجنا زور هد تدم هب ١۴٠٠ رهم ٨ ات رویرهش ٣٠ خیرات زا »ناهج اب هطبار هب نایناریا شرگن« یجنسرظن •
 ،شرازگ نیا هیهت یارب هدافتسا دروم ییاهن هنومن .دندرک تکرش هدنهدخساپ رازه ٢٣ زا شیب یجنسرظن نیا رد
 نکاس لاس ١٩ یالاب داوساب دارفا هاگدید ،شرازگ نیا یاههتفای .دشابیم روشک لخاد یناریا رفن ٠٩٧٬٢٠ لماش
 لباق ٪۵ رابتعا هلصاف و ٪٩۵ رابتعا حطس اب و دهدیم باتزاب ار )ناریا رد لاسگرزب دارفا ٨۵٪ اب ربارب( ناریا
  .تسا فده هعماج نیا هب میمعت

 لباقم رد .دنتسه اهمیرحت عفر تهج مویناروا یزاسینغ قیلعت قفاوم هعماج ٪۵۵ ،یجنسرظن نیا جیاتن قبط رب •
 .دهد همادا مویناروا یزاسینغ هب دیاب ناریا ،اهمیرحت دوجو اب یتح ،دندقتعم ٪٢٧ دودح

 یمتا حالس تخاس اب ٪١١ دودح .دنتسه قفاوم زیمآحلص فراصم یارب اهنت یاهتسه همانرب اب هعماج ۵۶٪ •
 .دنتسه فلاخم یلک روط هب یاهتسه همانرب اب ٪٢٧ رگید فرط زا و دنقفاوم

 ،یاهتسه همانرب رب هوالع ،ماجرب یایحا تارکاذم رد هک دنتسه هلاسم نیا قفاوم ناریا هعماج زا یمین زا شیب •
 هک دننکیم رکف هعماج ٪۴٢ دودح نینچمه .دریگ رارق قفاوت دروم مه برغ اب فالتخا دروم تاعوضوم رگید
 هاگدید نیا اب هعماج ٪٣٧ هکیلاحرد ؛تسا هدوب ناریا مدرم عفن هب ،نآ زا اکیرمآ جورخ زا لبق ات ،ماجرب هدهاعم
  .دنفلاخم

 ناریا داصتقا ینونک تیعضو یور ار یفنم ریثات نیرتشیب ،»تموکح یدمآراکان و داسف« هک دندقتعم هعماج ٨۶٪ •
 تیعضو یلصا لماع »یجراخ یاهراشف و اهمیرحت« دندقتعم هعماج ٪١٠ دودح رگید فرط زا .تسا هتشاد
 .تسا ناریا داصتقا ینونک

 دنقفاوم یکشوم همانرب اب ٪٢۶ دودح ،ناریا یمالسا یروهمج طسوت کیتسلاب یاهکشوم هعسوت همانرب هرابرد •
 بجوم هک دنتسه قفاوم یکشوم هعسوت همانرب اب یتروص رد اهنت هعماج ٪٣٧ .دوش روشک میرحت بجوم رگا یتح
  .دنفلاخم یلک روط هب یکشوم هعسوت همانرب اب مه ٪٢٨ دودح و دوشن روشک میرحت

 یفنم رظن ٪٣٩ و تبثم رظن اکیرمآ هب هعماج ٪۵٢ دودح ،یللملانیب یاهداهن و اهروشک هب نایناریا هاگن هرابرد •
 هاگن اپورا هیداحتا هب هعماج ٪۴٩ دودح .دنراد یفنم رظن هعماج ٪۴٨ و تبثم رظن لیئارسا هب ٪٣۵ دودح .دنراد
 هیسور هب ٪۶۵ لباقم رد و دنراد تبثم رظن نیچ هب ٪٢٧ و هیسور هب ٪٢۵ دودح .دنراد یفنم رظن ٪٣٨ و تبثم
 .دنراد یفنم رظن ٪۵٧ و تبثم هاگن یدوعس ناتسبرع هب هعماج ٪٢٧ دودح .دنراد یفنم رظن نیچ هب ٪۶۶ و
 ٪۶٢ و دحتم للم نامزاس هب هعماج ٪۴٧ .دناهتشاد زاربا یفنم رظن ٪۶٣ و تبثم رظن ٪٢۵ ،سیلگنا هرابرد
  .دنراد تبثم رظن یناهج تشادهب نامزاس هب هعماج

 ،»؟تسا هدوب ناریا مدرم عفن هب رتشیب اکیرمآ روهمجسیئر مادک یجراخ تسایس« هک شسرپ نیا هب خساپ رد •
 ناریا مدرم عفن هب رتشیب ار پمارت دلانود یاهتسایس ٪٢٩ و ،ندیاب وج یجراخ تسایس ،هعماج ٪٧ دودح
  .دناهدرک باختنا ار مادکچیه هنیزگ مه ٪۴٩ دودح .دننادیم

 ٪٢۶ لباقم رد و هتسناد هقطنم تینما ررض هب ار ناتسناغفا زا اکیرمآ یماظن یاهورین جورخ ،هعماج ٪۴٧ دودح •
  .دننادیم هقطنم تینما عفن هب ارنآ
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 .دنتسه قفاوت نیا قفاوم ٪١٨ و فلاخم هعماج ٪٧١ ،»نیچ و ناریا نیب هلاس ٢۵ یراکمه« قفاوت هرابرد •
 .دنتسه نآ قفاوم ٪١٣ و فلاخم »هیسور و ناریا نیب رزخ یایرد یقوقح میژر« قفاوت اب هعماج ٧١٪ نینچمه
  .دنتسه نآ قفاوم ٪١۵ دودح و فلاخم ٪۶۶ »هیسور و ناریا نیب هلاس ٢٠ همانقفاوت« هرابرد

 زاین تروص رد و تراظن دیاب یناهج یاهتردق ،ناریا رد رشب قوقح تیعضو هرابرد هک دندقتعم هعماج ٪۶١ •
 .دننک تلاخد هنیمز نیا رد دیابن یناهج یاهتردق هک دنتسه رواب نیا رب ٪١۵ دودح لباقم رد .دننک یلمع مادقا

  .دننک یریگعضوم و تراظن طقف دیاب یناهج یاهتردق هک دننکیم رکف مه هعماج ٪١٣

 نینچمه .دننکیم یبایزرا تبثم ارنآ ٪٢۶ و یفنم ار هیروس ریخا یاهلاس تالوحت رد ناریا شقن هعماج ٪۵٧ •
 هدش ناریا تینما شیازفا بجوم هقطنم رد نارادساپ هاپس سدق یورین تامادقا هک دندقتعم هعماج ٪٣۴ دودح
 دننکیم رکف مه ٪٢١ و تسا هدش ناریا تینما شهاک بجوم تامادقا نیا هک دندقتعم ٪٣٢ لباقم رد ؛تسا
  .تسا هتشادن ناریا تینما رب یریثات هک

 ٪١٨ و »اکیرمآ رب گرم« راعش فلاخم ٪٧٣ ،یمالسا یروهمج یجراخ تسایس اب طبترم یاهراعش هرابرد •
 .دنتسه راعش نیا قفاوم ٪٢٣ و »لیئارسا رب گرم« راعش فلاخم هعماج ٪۶۵ دودح .دنتسه راعش نیا قفاوم

 ٪٧٣ نینچمه .دنتسه راعش نیا فلاخم ٪٢۴  و دنتسه »ناریا یادف مناج ،نانبل هن ،هزغ هن« راعش قفاوم ۶۴٪
 .دنتسه نآ فلاخم ٪١۵ و دنتسه قفاوم »تساکیرمآ نگیم غورد ،تساجنیمه ام نمشد« راعش اب هعماج

 دشح ،نیطسلف رد سامح ،نانبل رد هللابزح هب تبسن ناریا یمالسا یروهمج درکیور اب هعماج ٪٧٠ دودح •
 درکیور اب هعماج ٪٢١ دودح و دنتسه فلاخم هیروس رد دسا راشب تموکح و نمی رد اهیثوح ،قارع رد یبعش
 .دنتسه قفاوم اههورگ نیا هب تبسن تموکح

 یماظن میقتسم یریگرد زورب لامتحا هعماج ٪۵٣ دودح ،لیئارسا و ناریا یمالسا یروهمج نایم شنت هرابرد •
 .تسا دایز یماظن میقتسم یریگرد لامتحا هک دنتسه رواب نیا رب ٪٣٢ و دننادیم مک ار روشک ود نیب

 تکرش ١۴٠٠ دادرخ یروهمجتسایر تاباختنا رد هعماج ٪٣٢ دودح هک دهدیم ناشن یجنسرظن نیا جیاتن •
 ،یار قح نیدجاو ٪۵ دودح نینچمه .تسا هدرک بسک ار نیدجاو یارآ ٪٢٣ دودح یسیئر میهاربا و دناهدرک
  .دناهتخیر اهقودنص هب هلطاب یارآ

 تالوحت ناهاوخ ٪٢۴ ،یمالسا یروهمج یزادنارب ناهاوخ هعماج ٪٣۵ ،نایناریا یسایس شیارگ هرابرد •
 تاحالصا ناهاوخ ٪١٢ و بالقنا یاهشزرا و لوصا ظفح ناهاوخ ٪١۶ ،یمالسا یروهمج زا راذگ و یراتخاس
  .دناهدرک باختنا ار مادکچیه هنیزگ مه ٪١٣ .دنتسه یمالسا یروهمج ماظن بوچراهچ رد
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 یرامآ هنومن تاصخشم و یریگهنومن شور :لوا شخب
 

 ماخ یرامآ هنومن و یجنسرظن تاصخشم ١-١

 ٣٠ خیرات زا »)نامَگ( نایناریا یجنسراکفا تاعلاطم هورگ« طسوت »ناهج اب هطبار هب نایناریا شرگن یجنسرظن« •
 مرفتلپ کی زا هدافتسا اب و نیالنآ تروصب یجنسرظن نیا .تفرگ ماجنا زور ١٠ تدم هب ١۴٠٠ رهم ٨ ات رویرهش
  .دش ماجنا نمیا و یصصخت

 زا ،(multiple chain referral sampling) یریگهنومن عونتم و ددعتم یاههریجنز داجیا شور اب یجنسرظن •
 زا شیب و تفرگ تروص )رتییوت و پآستاو ،مارگاتسنیا ،مارگلت( یعامتجا یاههکبش و نوفیاس مرفتلپ قیرط
 .)موس شخب رد رتشیب تاعالطا( .دندرک تکرش یجنسرظن نیا رد روشک جراخ و لخاد زا هدنهدخساپ رازه ٢٣

 رگید یوس زا .دنتسه تنرتنیا ربراک ناریا تیعمج ٪٨۴ زا شیب رضاح لاح رد ،یناهج کناب شرازگ قبط رب •
 یالاب دارفا ٪۵٧ زا شیب هک دهدیم ناشن ١۴٠٠ ریت رد )اپسیا( ناریا نایوجشناد یجنسراکفا زکرم یجنسرظن

 هدز نیمخت ،١٣٩۵ لاس یرامشرس قبط رب .دننکیم هدافتسا یعامتجا هکبش کی زا لقادح ناریا رد لاس ١٨
 .دنرادن ار یعامتجا یاههکبش زا هدافتسا ناکما و دنتسه داوسیب لاس ١٨ یالاب تیعمج ٪١۵ دودح هک دوشیم
 نیا .دننکیم هدافتسا یعامتجا یاههکبش زا لاس ١٨ یالاب داوساب تیعمج ٪٨٨ دودح هک تسانعم نیدب نیا
 تارظن و درک رارقرب طابترا ناریا هعماج زا یگرزب شخب اب تنرتنیا قیرط زا ناوتب هک دوشیم ثعاب تاناکما
   .دش ایوج ار اهنآ

 یسانشتیعمج و یمومع تاصخشم هرابرد لاؤس ٨ نینچمه و یلصا لاوس ١۵ ،یجنسرظن نیا رد •
 تیعضو ،ییاتسور ای یرهش هقطنم ،تنوکس لحم ناتسا ،تالیصحت نازیم ،ینس هدر ،تیسنج( ناگدنهدخساپ
  .تفرگ رارق شسرپ دروم )یتاباختنا راتفر و راوناخ دمآرد حطس ،یلغش

 ،دناهدرک تکرش یجنسرظن رد یدرف تاصخشم هرابرد شسرپ نودب و سانشان روطهب ناگدنهدخساپ هک اجنآ زا •
  .دناهتشاد یرتشیب تینما ساسحا دوخ یعقاو تارظن زاربا یارب دارفا نیا هک دوشیم دروآرب

 ناشن ییامزآیتسار هناگدنچ یاهشور .دننکیم یگدنز ناریا لخاد رد هک دنتشاد راهظا ناگدننکتکرش ٪٩٠ دودح •
 وهس هب ای دمع هب ار )روشک جراخ ای لخاد( دوخ تنوکس لحم دراد لامتحا ناگدنهدخساپ ٪۵ زا رتمک هک دنداد
  .دنشاب هدرک رکذ هابتشا

 .دندرک تکرش یجنسرظن نیا رد ییاتسور و یرهش قطانم زا و ناتسا ٣١ یمامت زا روشک لخاد نایناریا •
  .تسا هدش هیارا موس شخب رد هنومن تاصخشم

 
  ییاهن هنومن یزاسهدامآ و شیالاپ لحارم ١-٢

 .دش هداد رارق تابر طسوت هدشدراو ای یفداصت یاهخساپ ییاسانش تهج شسرپ کی یجنسرظن نیا رد •
 ٩٨ ای ٩۶ لاس رد دنتشاد راهظا هک یناسک دننام( ضقانتم دراوم نینچمه و شسرپ نیا هب تسردان یاهخساپ
 لاوس کی رد هک یناسک ای ،دناهدرک رکذ لاس ٣٠ زا شیب ار دوخ ینس هدر اما دندوب هدیسرن نداد یار نس هب زونه
  .دندش فذح یرامآ هنومن زا )دندرک یفرعم روشک جراخ نکاس ار دوخ رگید لاوس رد و ناریا لخاد نکاس ار دوخ

 هدافتسا دروم ییاهن هنومن ١٣٩۵ لاس یرامشرس تاصخشم رد دوجوم درادناتسا ینس یاه هدر ندرک ظاحل اب •
  .دوشیم ناریا نکاس لاس ١٩ یالاب ناگدنهدخساپ لماش طقف لیلحت نیا رد

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=IR
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2335/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/tables/tahsilat/tafsili/kol/2-savad-k.xls
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 یمامت .تسا هدوب هدنهدخساپ ٢٠٬٠٩٧ ناریا لخاد زا ییاهن یرامآ هنومن مجح ،هتفرگ ماجنا یاهشیالاپ زا دعب •
  .تسا هدش جارختسا ییاهن یرامآ هنومن نیا یانبم رب شرازگ نیا یاههتفای

 هدافتسا ناکما هک یناسک( 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 ناریا لاسگرزب تیعمج ٪٨۵ دودح مقر نیا .تسا رفن نویلیم ۴٧ دودح ناریا رد لاس

 هن و تسا هدش شیالاپ ییاهن هنومن روظنم ،دوشیم هدافتسا »یرامآ هنومن« ترابع زا اج ره شرازگ نیا رد •
 هعماج« روظنم دوشیم هدافتسا »هعماج« ترابع زا اجره ،شرازگ نیا رد نینچمه .یجنسرظن »هیلوا ماخ هنومن«
 .ناریا تیعمج لک هن و تسا )فده یرامآ تیعمج نامه ای( »فده یرامآ

 
 یارب هجیتن رد ،درادن لماک قابطنا فده یرامآ تیعمج تاصخشم اب الومعم نیالنآ یاهیجنسرظن یرامآ هنومن
 هدافتسا(weighting)  یهدنزو فلتخم یاههویش زا ،)representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی نتشاد
 ،شهوژپ نیا رد .داد قابطنا فده تیعمج یلصا تاصخشم اب ارنآ و هدرک نزاوتم ار یرامآ هنومن ناوتب ات دوشیم
 اب جیاتن نینچمه .دریگیم رارق دییات دروم یجنسرابتعا فلتخم یاهنومزآ اب ،هدشیهدنزوهنومن زا لصاح جیاتن
 شخب رد .تفرگ رارق ددجم یبایزرا دروم (matching) یرامآ هنومن لک زا یفداصت هنومن باختنا شور زا هدافتسا
 و یرامآهنومن یتخانشتیعمج تاصخشم ،یهدنزو هویش ،یرامآ هنومن ندرک نزاوتم یاهشور ،شرازگ نیا موس
  .تسا هتفرگ رارق ثحب دروم یجنسرابتعا یاهنومزآ و ،فده تیعمج
 
 

  



 

۵ 

یجنسرظن یلصا یاههتفای :مود شخب
 
 یاههتفای .تسا هدش هبساحم روشک لخاد »هدش یهدنزو یرامآ هنومن« یانبم رب لوادج و جیاتن یمامت شرازگ نیا رد
 ٪۵ رابتعا هلصاف و (credibility level) ٪٩۵ رابتعا حطس اب ناوتیم ار یجنسرظن نیا

(credibility interval)، تیعمج هب ،تسا نیالنآ یاهیجنسرظن یارب اطخ هیشاح و نانیمطا حطس لداعم هک 
  .تسناد میمعت لباق )ناریا لاسگرزب تیعمج ٪٨۵ دودح ینعی( لاس ١٩ یالاب داوساب
 

  یاهتسه همانرب ٢-١
 

 ١ لودج

 
 ٢ لودج

 
 نآ یایحا تارکاذم و ماجرب ٢-٢

 
 ٣ لودج

 
 ناریا داصتقا ینونک تیعضو لماع ٢-٣

 
 ۴ لودج

 

 یاهتسه همانرب اب
 فراصم یارب
 مقفاوم زیمآحلص

 یاهتسه همانرب اب
 فراصم یارب
  تخاس و نوگانوگ
 مقفاوم یمتا حالس

 هب یاهتسه همانرب اب
 مفلاخم یلک روط

 مرادن یرظن

 هب ناریا یاهتسه همانرب هرابرد ناترظن
 ؟تسا رتکیدزن هنیزگ مادک

٪۵۶٢٪ ١٠٬٨٪ ٬٠۶٬٩ ٪۶٬۴ 

 
 مویناروا یزاسینغ همادا
 اهمیرحت دوجو اب یتح

 مویناروا یزاسینغ قیلعت
 اهمیرحت عفر تهج

 منادیمن

 هب ،اهمیرحت و یاهتسه همانرب هرابرد
 ؟تسا رتتسرد میمصت مادک امش رظن

٪٢٧٬۴ ٪۵۵١٧٬٪ ٬١۵ 

 ؟تسیچ ریز یاههرازگ هرابرد امش رظن
 

 الماک
 مقفاوم

 یدودح ات
 مقفاوم

 یدودح ات
 مفلاخم

 الماک
 مفلاخم

 /مرادن یعالطا
 مرادن یرظن

 عفن هب ،نآ زا اکیرمآ جورخ زا لبق ات ،ماجرب قفاوت
  .دوب ناریا مدرم

٪١۵٬۶ ٪٢۶٢٠٬٢٪ ٢٨٬٣٪ ٩٬٠٪ ٬٩ 

 ،یاهتسه همانرب رب هوالع ماجرب یایحا تارکاذم رد
 دروم مه برغ اب فالتخا دروم تاعوضوم رگید
 .دریگ رارق قفاوت

٪٣۴٬۵ ٪١٧٬٢ ٪۵٬۵ ٪٢٢٬٨٪ ٢٠٬١ 

 
 یاهراشف و اهمیرحت
 یجراخ

 یدمآراکان و داسف
 تموکح

 منادیمن

 ریثات »نیرتشیب« لماوع نیا زا کی مادک ،امش رظن هب
 ؟تسا هتشاد ناریا داصتقا ینونک تیعضو یور ار یفنم

٪٨٪ ٩٬٧۶٬٢ ٪۴٬٠ 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/IpsosPA_CredibilityIntervals.pdf


۶ 

 یمالسا یروهمج طسوت کیتسلاب یاهکشوم هعسوت همانرب ٢-۴
 

 ۵ لودج

 
 یللملانیب یاهداهن و اهروشک ٢-۵

 
 ۶ لودج

 ؟تسیچ ریز یاهداهن و اهروشک هرابرد امش هاگدید
 )تسا هدوب یفداصت یماسا بیترت(
 

 الماک مرظن
 تسا تبثم

  مرظن
 یدودح ات
 تسا تبثم

  مرظن
 یدودح ات
 تسا یفنم

 الماک مرظن
 تسا یفنم

 یرظن
 مرادن

 ٨٬٣٪ ٢٢٬۵٪ ١٧٬٠٪ ٣١٬٧٪ ٢٠٬۴٪ اکیرمآ
 ١٧٬٧٪ ٣٢٬۴٪ ١۵٬٣٪ ٢١٬۴٪ ١٣٬٣٪ لیئارسا
 ١١٬٩٪ ٣٩٬٧٪ ٢٣٬٢٪ ١٧٬٣٪ ٧٬٩٪ )ایناتیرب( سیلگنا
 ١٣٬٢٪ ٢٠٬۴٪ ١٧٬٨٪ ٣٣٬۴٪ ١۵٬٢٪ اپورا هیداحتا
 ٩٬٩٪ ۴٧٬۴٪ ١٨٬٠٪ ١٨٬۶٪ ۶٬٠٪ هیسور
 ٧٬۴٪ ۴٩٬۴٪ ١۶٬٢٪ ٢١٬٢٪ ۵٬٨٪ نیچ
 ١۵٬٨٪ ٣٧٬٣٪ ١٩٬۶٪ ١٩٬٩٪ ٧٬۵٪ یدوعس ناتسبرع
 ١٣٬٣٪ ١٩٬٩٪ ١٩٬٧٪ ٣١٬٩٪ ١۵٬١٪ دحتم للم نامزاس
 ١١٬٠٪ ١٢٬٢٪ ١۵٬٠٪ ٣۴٬۴٪ ٢٧٬۴٪ یناهج تشادهب نامزاس

 

 اکیرمآ یاهتسایس ٢-۶
 

 ٧ لودج

 
 ٨ لودج

 
 
 
 

 

 هعسوت همانرب اب
 یتح مقفاوم یکشوم
 میرحت بجوم رگا
 دوش روشک

 هعسوت همانرب اب
 رد اهنت یکشوم
 هک مقفاوم یتروص
 میرحت بجوم
 دوشن روشک

 هعسوت همانرب اب
 روط هب یکشوم
 مفلاخم یلک

 مرادن یرظن

 کیتسلاب یاهکشوم هعسوت همانرب هرابرد
 هب ناترظن ،ناریا یمالسا یروهمج طسوت
 ؟تسا رتکیدزن هنیزگ مادک

٪٢۵٬۶ ٪٢٧٬٪ ٣٧٬١۵ ٪٩٬٨ 

 
 مادکچیه پمارت دلانود ندیاب وج

 /منادیمن
 مرادن یرظن

 مادک یجراخ تسایس امش رظن هب
 مدرم عفن هب رتشیب اکیرمآ روهمجسیئر
 ؟تسا هدوب ناریا

٪٧٬۴ ٪٢٩٬۴ ٪۴٨٬۶ ٪١۴٬۶ 

 
 تینما عفن هب ،هلب

 تسا هقطنم
 ررض هب ،ریخ

 تسا هقطنم تینما
 یور رب یریثات
 درادن هقطنم تینما

 منادیمن

 یماظن یاهورین جورخ امش رظن هب ایآ
 تینما عفن هب ،ناتسناغفا زا اکیرمآ
 ؟تسا هقطنم

٪٢۵٬٨ ٪۴۶٬۶ ٪١١٬۴ ٪١۶٬٢ 



 

٧ 

 اهروشک رگید و ناریا یمالسا یروهمج نیب یاههمانقفاوت ٢-٧
 

 ٩ لودج

 

  یناهج یاهتردق اب ناریا رد رشب قوقح تیعضو طابترا ٢-٨
 

 ١٠ لودج

 

 هقطنم رد یمالسا یروهمج یاهتسایس ٢-٩
 

 ١١ لودج

 
 ١٢ لودج

 
 
 
 
 
 

  

 ؟تسیچ ریز یاههمانقفاوت هرابرد ناترظن
 

 الماک
 نآ قفاوم
 متسه

 یدودح ات
 نآ قفاوم
 متسه

 یدودح ات
 نآ فلاخم
 متسه

 الماک
 نآ فلاخم
 متسه

 /مرادن یعالطا
 مرادن یرظن

 ١١٬١٪ ۶۴٬٢٪ ۶٬٧٪ ٩٬۵٪ ٨٬۴٪ نیچ و ناریا نیب هلاس ٢۵ یراکمه قفاوت
 ١۵٬٨٪ ۶۴٬٠٪ ٧٬٠٪ ٨٬٢٪ ۵٬٠٪ هیسور و ناریا نیب رزخ یایرد یقوقح میژر قفاوت
 ١٨٬٠٪ ۶٠٬١٪ ۶٬۴٪ ١٠٬١٪ ۵٬۴٪ هیسور و ناریا نیب هلاس ٢٠ همانقفاوت

 
 دننک هلخادم دیابن

 و تراظن طقف دیاب
 دننک یریگعضوم

 رد و تراظن دیاب
 مادقا زاین تروص
 دننک یلمع

 مرادن یرظن

 ،ناریا رد رشب قوقح تیعضو هرابرد
 ... یناهج یاهتردق

٪١۴١٢٬٧٪ ٬٧ ٪۶١١٬٪ ٠٬٩۶ 

 مرادن یرظن منکیم یبایزرا یفنم منکیم یبایزرا تبثم 
 ریخا یاهلاس تالوحت رد ناریا شقن
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ ار هیروس

٪٢۶٬١ ٪۵١٪ ٧٬١۶٬٨ 

 

 شیازفا ثعاب ،هلب
 هدش ناریا تینما

 تسا

 شهاک ثعاب ،ریخ
 هدش ناریا تینما

 تسا

 تینما رب یریثات
 تسا هتشادن ناریا

 منادیمن

 سدق یورین تامادقا امش رظن هب ایآ
 بجوم ،هقطنم رد نارادساپ هاپس
 ؟تسا هدش ناریا تینما شیازفا

٪٣٣٬۶ ٪٣١٬۶ ٪٢٠٬۶ ٪١۴٬٣ 



 

٨ 

 یمالسا یروهمج یجراخ تسایس اب طبترم یاهراعش ٢-١٠
 

 ١٣ لودج

 

 نآ اب دحتم یاهتموکح و اههورگ هب تبسن ناریا یمالسا یروهمج درکیور ٢-١١
 

 ١۴ لودج

 

 لیئارسا اب ناریا یمالسا یروهمج نایم شنت ٢-١٢
 

 ١۵ لودج

 
  

 ؟تسیچ ریز یاهراعش هرابرد ناترظن
 

 مرادن یرظن مفلاخم مقفاوم

 ٩٬۴٪ ٧٣٬٠٪ ١٧٬۶٪ اکیرمآ رب گرم
 ١١٬۶٪ ۶۵٬۵٪ ٢٢٬٩٪ لیئارسا رب گرم
 ١٢٬٧٪ ٢٣٬۶٪ ۶٣٬٧٪ ناریا یادف مناج ،نانبل هن ،هزغ هن
 ١١٬٧٪ ١۵٬۵٪ ٧٢٬٨٪ تساکیرمآ نگیم غورد ،تساجنیمه ام نمشد

 و اههورگ هب تبسن ناریا یمالسا یروهمج درکیور اب ایآ
 ؟فلاخم ای دیتسه قفاوم ریز یاهتموکح

 مفلاخم مقفاوم
 /مرادن یعالطا
 مرادن یرظن

 ٧٬۵٪ ٧٠٬٧٪ ٢١٬٨٪ نانبل رد هللابزح
 ٩٬٠٪ ٧٠٬۶٪ ٢٠٬۴٪ نیطسلف رد سامح
 ٩٬۶٪ ۶٩٬۶٪ ٢٠٬٨٪ قارع رد یبعش دشح
 ١٠٬٨٪ ۶٩٬٢٪ ٢٠٬١٪ نمی رد اهیثوح
 ٨٬٩٪ ٧١٬٠٪ ٢٠٬٢٪ هیروس رد دسا راشب
 ١۶٬۴٪ ۶٧٬١٪ ١۶٬۵٪ الئوزنو رد ورودام سالکین

 منادیمن تسا مک نآ لامتحا ریخ تسا دایز نآ لامتحا هلب 
 نایم شنت تسا نکمم ،امش رظن هب ایآ
 یریگرد هب تیاهن رد لیئارسا و ناریا
 ؟دوش رجنم یماظن میقتسم

٪٣١٬٨ ٪۵١٪ ٢٬٨۵٬۴ 



 

٩ 

  نایناریا یسایس یاهشیارگ و یتاباختنا راتفر ٢-١٣
 

 ١۶ لودج

 
 ١٧ لودج

 

 

 ؟دیداد یار یسک هچ هب )١۴٠٠( لاسما یروهمجتسایر تاباختنا رد 
 ٢٢٬۶٪ یسیئر میهاربا
 ١٬٩٪ ییاضر نسحم
 ١٬٧٪ یتمه رصانلادبع
 ١٬٣٪ یمشاه هدازیضاق نیسحریما
 ۴٬٧٪ مداد هلطاب / دیفس یار
 ۶٧٬٩٪ مدادن یار

 ؟دینادیم رتکیدزن هنیزگ مادک هب ار دوخ یسایس شیارگ
 

 ١۴٠٠ رهم یجنسرظن

 ٣۴٬٧٪ رییغت ره طرش شیپ ناونعب یمالسا یروهمج ماظن یزادنارب ناهاوخ
 ٢۴٬۵٪ یمالسا یروهمج زا راذگ و یراتخاس تالوحت ناهاوخ
 ١١٬٩٪ یمالسا یروهمج ماظن بوچراهچ رد یجیردت تاحالصا ناهاوخ
 ١۵٬٩٪ یربهر و ماظن یاهتسایس یماح و بالقنا یاهشزرا و لوصا ظفح ناهاوخ
 ١٣٬١٪ مادکچیه



 

١٠ 

 شهوژپ یسانششور :موس شخب
 

 یریگهنومن شور ٣-١
 
 یجنسرظن لوادتم یاهشور اب هک ار یتارظن و اههاگدید ات هدرک شالت هناروآون یاهشور زا هدافتسا اب یجنسرظن نیا
 هب و هدرک یریگهزادنا دنمشور یقیرط هب ،دنریگ رارق یریگهزادنا و شسرپ دروم ینلع روطب دنناوتیمن هتسب عماوج رد
 طوبرم یاهشلاچ اب یهباشم هنومن ره دننامه هطوبرم یرامآ یاهلیلحت و یجنسرظن نیا ،دوجو نیا اب .دناسرب تبث
 لامتحا ینعی ،(network effect) یاهکبش رثا شلاچ تالکشم نیا زا یکی .تسا هدوب وربور نیالنآ یریگهنومن هب
  .تسا هدوب یجنسرظن ناگدننکرازگرب اب ناگدننکتکرش یرکف یکیدزن
 تاشیارگ یاراد هک فلتخم تاحفص و اهلاناک ،اههورگ ،دارفا قیرط زا یجنسرظن ات دش شالت لکشم نیا شهاک یارب
 عونتم و ددعتم یاههریجنز شور زا هدافتسا اب .دوش هتشاذگ کارتشا هب دندوب یتوافتم یعامتجا و یسایس ،یداقتعا
 یاههکبش و نوفیاس مرفتلپ زا هدافتسا اب نیالنآ همانشسرپ ،(multiple chain referral sampling) یریگهنومن
 رد دنمفده روطب ،یمرگرس و یسایس ،یبهذم ،یعامتجا ،یمومع رادفرطرپ تاحفص قیرط زا و توافتم یعامتجا
 ار یجنسرظن هب ناگدنهدخساپ یسرتسد هوحن عیزوت ١ رادومن( تفرگ رارق هعماج فلتخم یاههورگ و راشقا رایتخا
 یاهکبش رثا زا یشان (bias) یریگوس ناوتب ات دش شالت هنومن مجح هظحالم لباق شیازفا اب نینچمه .)دهدیم ناشن
  .داد شهاک ناکما دح ات ار
 

  یجنسرظن هب ناگدنهدخساپ یسرتسد هوحن عیزوت :١ رادومن

 
 
 نامگ هسسوم یاهیجنسرظن رد مه رتشیپ یرامآ هنومن ٪٢٣ دودح هک داد ناشن یجنسرظن تالاوس زا یکی جیاتن
 نایم رد همانشسرپ شخپ یارب دنمفده یریگهنومن یاهشور هک دهد ناشن دناوتیم هجیتن نیا .دناهدرک تکرش
 هسسوم اب نایانشآ هکبش زا جراخ یفلتخم یاههورگ تسد هب ار یجنسرظن تسا هتسناوت یرکف نوگانوگ یاهفیط
  .دناسرب نامگ

 
 یهدنزو شور و یرامآ هنومن یزاسنزاوتم ٣-٢

 
 لیدبت )representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی هب یجنسرظن یرامآ هنومن هکنیا یارب شرازگ نیا رد
 .دش هدافتسا- raking -  یهدنزو شور زا ،دوش



 

١١ 

 رد اب ،یهدنزو شور نیا (Pew Research Center) ویپ یجنسرظن‐یتاقیقحت هسسوم عماج قیقحت ساسا رب
 یاههنومن یزاسنزاوتم یاهشور نیرتنانیمطالباق و نیرترثوم زا ،یتیعمج بسانم یاهریغتم نتفرگ رظن
  .دوریم رامشهب نیالنآ یاهیجنسرظن
 هدافتسا مه ناگدنهدخساپ یسایس راتفر ریغتم زا ،یرامآ هنومن یهدنزو یارب ،قیقحت نیمه هیصوت هب انب نینچمه
 یهدنزو و یزاسنزاوتم .دبای شیازفا ییاهن هنومن یریذپمیمعت ناکما و هتفای شهاک یرامآ هنومن فارحنا نازیم ات دش
  .تفرگ ماجنا Research Spinnaker یدنله تکرش یصصخت رازبا زا هدافتسا اب یرامآ هنومن
 
 تفه  یانبم رب »روشک لخاد« ناگدنهدخساپ یارب یجنسرظن هدششیالاپ هنومن ،فرعم یرامآ هنومن کی داجیا یارب
 راتفر نینچمه و ،ییاتسور و یرهش قطانم ،یناتسا تیعمج ،تالیصحت حطس ،ینس هدر ،تیسنج لماش ریغتم
 ،فده تیعمج تاصخشم جارختسا یارب .دش یهدنزو »یگدنز رد یسایس تاعوضوم تیمها« روتکاف و یتاباختنا
  .تسا هدش هدافتسا ١۴٠٠ ناتسبات  رد راک یورین رامآ و ١٣٩۵ لاس یرامشرس یمسر جیاتن زا
 (effective sample size) رثوم هنومن مجح دادعت ،هدش رکذ یاهریغتم بسحرب یهدنزو تابساحم ماجنا زا سپ
  .تسا یبسانم هنومن مجح هک هدوب هنومن ١٠٢۵ اب ربارب
 

 یرامآ هنومن یهدنزو جیاتن ٣-٣
 
 هب انب .تسا ناریا رد )رتشیب و لاس ٢٠ ینس یاههدر( لاس ١٩ یالاب و داوساب دارفا یجنسرظن نیا فده تیعمج
 تیعمج ٨۵٪ ینعی ناریا مدرم زا رفن نویلیم ۴٧ دودح یرامآ تیعمج نیا ،١٣٩۵ لاس یرسارس یرامشرس جیاتن
 .دهدیم لیکشت ار ناریا لاسگرزب
 هدهاشم .دهدیم ناشن فده تیعمج و یجنسرظن یرامآ هنومن رد ار یتخانشتیعمج یاهریغتم عیزوت ریز لوادج
   .تسا ناوخمه الماک فده تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن یتخانشتیعمج تاصخشم هک دوشیم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تیسنج عیزوت :١٨ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تیسنج
 )هنومن دادعت(

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

 ۴٧٪ ۴٧٪ )٣۴١۶(  ١٧٬٠٪ نز
 ۵٣٪ ۵٣٪ )١۶۶٨١( ٨٣٬٠٪ درم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ینس یاههدر عیزوت :١٩ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن ینس یاههدر
  )هنومن دادعت(

 هدش یهدنزو هنومن
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٣٠٬١٪ ٣٠٬١٪ )٢٩١۵( ١۴٬۵٪ لاس ٢٩ ات ٢٠ نیب
 ۵١٬١٪ ۵١٬١٪ )١٢٧۴١( ۶٣٬۴٪ لاس ۴٩ ات ٣٠ نیب
 ١٨٬٨٪ ١٨٬٨٪ )۴۴۴١( ٢٢٬١٪ لاس ۵٠ زا رتالاب ای یواسم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تالیصحت نازیم عیزوت :٢٠ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تالیصحت نازیم
 )هنومن دادعت(

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

 ٧٢٬٣٪ ٧٢٬٣٪ )٣٣٩۶( ١۶٬٩٪ ملپیدریز و ملپید
 ٢٧٬٧٪ ٢٧٬٧٪ )١۶٧٠١( ٨٣٬١٪ یهاگشناد تالیصحت

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://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/kar 1400.pdf
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  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ییایفارغج هقطنم عیزوت :٢١ لودج
 یجنسرظن یرامآ هنومن ییایفارغج هقطنم

 )هنومن دادعت(
 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن

 )١٣٩۵ یرامشرس(
 ٢١٬٢٪ ٢١٬٢٪ )٨۴۴( ۴٬٢٪ ییاتسور
 ٧٨٬٨٪ ٧٨٬٨٪ )١٩٢۵٣( ٩۵٬٨٪ یرهش

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تنوکس ناتسا عیزوت :٢٢ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تنوکس لحم
 )هنومن دادعت(

 هدش یهدنزو هنومن
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ۴٬٨٪ ۴٬٨٪ )۶۶٣( ٣٬٣٪ یقرش ناجیابرذآ
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ )۴٢٢( ٢٬١٪ یبرغ ناجیابرذآ
 ١٬۵٪ ١٬۵٪ )١٨١( ٠٬٩٪ لیبدرا
 ۶٬٩٪ ۶٬٩٪ )١٣٠۶( ۶٬۵٪ ناهفصا
 ٣٬٨٪ ٣٬٨٪ )٩٨۵( ۴٬٩٪ زربلا
 ٠٬٧٪ ٠٬٧٪ )١٢١( ٠٬۶٪ مالیا
 ١٬۵٪ ١٬۵٪ )١٨١( ٠٬٩٪ رهشوب
 ١٩٬١٪ ١٩٬١٪ )٧٨٩٨( ٣٩٬٣٪ نارهت
 ١٬١٪ ١٬١٪ )١٢١( ٠٬۶٪ یرایتخب و لاحم راهچ
 ٠٬٩٪ ٠٬٩٪ )١٢١( ٠٬۶٪ یبونج ناسارخ
 ٧٬٨٪ ٧٬٨٪ )١۴٢٧( ٧٬١٪ یوضر ناسارخ
 ٠٬٩٪ ٠٬٩٪ )١۴١( ٠٬٧٪ یلامش ناسارخ
 ۵٬۴٪ ۵٬۴٪ )٧٠٣( ٣٬۵٪ ناتسزوخ
 ١٬٣٪ ١٬٣٪ )١۶١( ٠٬٨٪ ناجنز
 ١٬٠٪ ١٬٠٪ )١٨١( ٠٬٩٪ نانمس
 ٢٬١٪ ٢٬١٪ )٢٢١( ١٬١٪ ناتسچولب و ناتسیس
 ۶٬٣٪ ۶٬٣٪ )٨٨۴( ۴٬۴٪ سراف
 ١٬۶٪ ١٬۶٪ )٢۴١( ١٬٢٪ نیوزق
 ١٬۶٪ ١٬۶٪ )٣٠١( ١٬۵٪ مق
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ )٣٠١( ١٬۵٪ ناتسدرک
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ )٢٨١( ١٬۴٪ نامرک
 ٢٬۴٪ ٢٬۴٪ )٣٨٢( ١٬٩٪ هاشنامرک
 ٠٬٨٪ ٠٬٨٪ )١٠٠( ٠٬۵٪ دمحاریوب و هیولیگهک
 ٢٬٢٪ ٢٬٢٪ )٢۴١( ١٬٢٪ ناتسلگ
 ٣٬۵٪ ٣٬۵٪ )۵٨٣( ٢٬٩٪ نالیگ
 ٢٬٠٪ ٢٬٠٪ )٢٨١( ١٬۴٪ ناتسرل
 ۴٬۵٪ ۴٬۵٪ )٧۴۴( ٣٬٧٪ ناردنزام
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ )٢۶١( ١٬٣٪ یزکرم
 ٢٬٠٪ ٢٬٠٪ )١٨١( ٠٬٩٪ ناگزمره
 ٢٬١٪ ٢٬١٪ )٣٠١( ١٬۵٪ نادمه
 ١٬۴٪ ١٬۴٪ )٢۴١( ١٬٢٪ دزی

 
 زین ١٣٩۶ لاس یروهمج تسایر تاباختنا رد ناگدنهدخساپ یتاباختنا راتفر ،یتخانشتیعمج یاهریغتم رب هوالع
  .)٢٣ لودج( تفرگ رارق هدافتسا دروم یرامآ هنومن یهدنزو یارب

 



 

١٣ 

 ١٣٩۶ تاباختنا یمسر جیاتن و یرامآ هنومن رد یتاباختنا‐یسایس راتفر عیزوت :٢٣ لودج
 یروهمجتسایر تاباختنا رد یار

١٣٩۶ 
  یجنسرظن یرامآ هنومن

 )هنومن دادعت(
 هدش یهدنزو هنومن

 
 تاباختنا یمسر جیاتن
 ١٣٩۶ یروهمجتسایر

 ۴٢٬٢٪ ۴٢٬٢٪ )١١٩١٨( ۵٩٬٣٪  )ابطیمشاه +( یناحور نسح
 ٢٨٬٨٪ ٢٨٬٨٪ )١١٠۵( ۵٬۵٪ )میلسریم +( یسیئر میهاربا
 ٢٩٬٠٪ ٢٩٬٠٪ )٧٠٧۴( ٣۵٬٢٪ )مداد هلطاب یار+(  مدادن یار

  
 جیاتن یانبم رب مه »یگدنز رد یسایس تاعوضوم تیمها« روتکاف زا ،ییاهن هنومن ندرک نزاوتم تهج نینچمه
 کیدزن هعماج فرعم هنومن کی هب رتشیب ییاهن هنومن ات )٢۴ لودج( دش هدافتسا یهدنزو یارب WVS یجنسرظن
  .دوش
 
  )١٣٩٩ راهب(  WVS یجنسرظن رد و یرامآ هنومن رد یگدنز رد تسایس تیمها هرابرد ناگدنهدخساپ هاگدید عیزوت :٢۴ لودج
 نازيم هچ ات دراوم نيا زا کي ره
 ؟دراد تيمها امش یگدنز رد

  رایسب 
 دراد تیمها

 یدح ات
 دراد تیمها

 نادنچ
 درادن تیمها

  الصا
 منادیمن درادن تیمها

 یاهدادخر و تاعوضوم
 یسایس

WVS ٪٢٢٬۴ ٪٣۶١٩٬٪ ٬٢۶ ٪٢١٬۶ ٪٠٬٢ 
 ٠٬٢٪ ٢١٬۶٪ ١٩٬۶٪ ٣۶٬٢٪ ٢٢٬۴٪ هدشیهدنزو هنومن
 ٠٬۴٪ ١٬٧٪ ۴٬٨٪ ٣٢٬٧٪ ۶٠٬۴٪ یجنسرظن یرامآ هنومن

 
  هدش یهدنزو هنومن یجنسرابتعا یاهنومزآ ٣-۴

 
 یعامتجا و یداصتقا یاهرامآ عیزوت هسیاقم ٣-۴-١

 
 نازیم ،دیجنس ار نآ یریذپمیمعت و هدش یهدنزو هنومن هب دامتعا هجرد نآ کمک هب ناوتیم هک ییاهشور زا یکی
  .تسا ینوریب دهاوش اب هدش یهدنزو هنومن جیاتن قیبطت
 فده تیعمج اب هسیاقم رد ار هدش یهدنزو هنومن رد )لغاش دارفا دصرد( یداصتقا تیلاعف تیعضو ٢۵ لودج
 ،تسا لاس ١٩ یالاب داوساب دارفا لماش هدش یهدنزو هنومن هکیلاحرد .دهدیم ناشن ییاتسور و یرهش حطس ود رد
 .دوشیم لماش ار داوس نودب و داوس اب لاس ١۵ یالاب دارفا ١۴٠٠ ناتسبات رد راک یورین رامآ
 
 لاغتشا نازیم نینچمه و تسا داوسمک دارفا زا رتشیب یمک داوساب دارفا لاغتشا خرن ،راک یورین رامآ شرازگ قبط رب
 دهدیم ناشن ریز لودج ،اهتوافت نیا نتشاد رظن رد اب .تسا رتالاب ینس یاههدر زا رتمک لاس ١٩ ات ١۵ ینس هدر رد
 .دراد یناوخمه ییالاب نازیم هب فده تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن یارب لاغتشا تیعضو هک

 
   راک یورین رامآ و هدشیهدنزو هنومن رد لاغتشا تبسن عیزوت :٢۵ لودج
  هدش یهدنزو هنومن یجنسرظن یرامآ هنومن لاغتشا تبسن

 )لاس ١٩ یالاب داوساب(
 لاس ١۵ یالاب  راک یورین رامآ

 )١۴٠٠ ناتسبات(
 ٣٧٬٢٪ ۴١٬٢٪ ۶۴٬١٪  لک
 ٣۶٬١٪ ۴١٬۶٪ ۶۴٬٧٪ یرهش قطانم
 ۴٠٬٧٪ ٣٩٬۴٪ ۴٩٬٩٪ ییاتسور قطانم

 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/kar 1400.pdf
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 تیعضو عیزوت میناوتب ات دش شسرپ راوناخ دمآرد تیعضو هرابرد ناگدننکتکرش زا ،یجنسرظن نیا رد نینچمه
 هدش یهدنزو هنومن رد راوناخ دمآرد عیزوت تیعضو ٨ لودج .مینک هسیاقم فده هعماج اب ار یرامآ هنومن یداصتقا
 ناشن ٢۶ لودج .دنریگیم رارق روشک یاهراوناخ دصرد هد ،یدمآرد کهد ره رد ،فیرعت قبط .دهدیم ناشن ار
 ره زا ابیرقت و تسا فده تیعمج اب قبطنم ییالابب نازیم هب ،هدشیهدنزو هنومن رد راوناخ دمآرد عیزوت هک دهدیم
 .دراد دوجو یرامآ هنومن رد نزاوتم روطهب یفاک هنومن ،یدمآرد کهد

 
  هدشیهدنزو هنومن رد راوناخ دمآرد نازیم عیزوت :٢۶ لودج
 یرامآ هنومن ناریا رامآ زکرم تاعالطا بسح رب یدمآرد فلتخم یاهکهد دمآرد نازیم

 یجنسرظن
 یهدنزو هنومن

 هدش
 دمآرد عیزوت
 هعماج رد

 ٪١٠ ١۵٬٢٪ ۴٬۶٪ )تسا ناموت رازه ۶٠٠ و نویلیم ١ زا رتمک راوناخ هناهام دمآرد( لوا کهد
 ٪١٠ ٨٬٩٪ ٣٬٧٪ )تسا ناموت نویلیم ٢٬١ ات ١٬۶ نیب راوناخ هناهام دمآرد( مود کهد
 ٪١٠ ٧٬٧٪ ٣٬۴٪ )تسا ناموت نویلیم ٢٬۶ ات ٢٬١ نیب راوناخ هناهام دمآرد( موس کهد
 ٪١٠ ٩٬٣٪ ۴٬٧٪ )تسا ناموت نویلیم ٣٬١ ات ٢٬۶ نیب راوناخ هناهام دمآرد( مراهچ کهد
 ٪١٠ ٩٬۵٪ ۵٬۵٪ )تسا ناموت نویلیم ٣٬٧ ات ٣٬١ نیب راوناخ هناهام دمآرد( مجنپ کهد
 ٪١٠ ٩٬١٪ ٧٬٠٪ )تسا ناموت نویلیم ۴٬٣ ات ٣٬٧ نیب راوناخ هناهام دمآرد( مشش کهد
 ٪١٠ ١٢٬۵٪ ١٢٬٢٪ )تسا ناموت نویلیم ۵٬١ ات ۴٬٣ نیب راوناخ هناهام دمآرد( متفه کهد
 ٪٣٠ ٢٧٬٨٪ ۵٨٬٨٪ )تسا ناموت نویلیم ۵٬١ زا شیب راوناخ هناهام دمآرد( مهد ای مهن ای متشه کهد

 
 لودج هک روطنامه .دننکیم تبحص ینابز هچ هب هناخ رد الومعم هک دش هدیسرپ ناگدننکتکرش زا یجنسرظن نیا رد

 قباطت »گولونتا« همانشناد رد دوجوم رامآ اب هدش یهدنزو هنومن رد یاهرواحم یاهنابز عیزوت ،دهدیم ناشن ٢٧
  .دراد ییالاب
 
 گولونتا همانشناد رامآ و هدشیهدنزو هنومن رد یاهرواحم نابز عیزوت :٢٧ لودج
 یرامآ هنومن ؟دینکیم تبحص ینابز هچ هب هناخ رد الومعم

 یجنسرظن
 یهدنزو هنومن

 هدش
 همانشناد رامآ
 )٢٠١٩( گولونتا

 ۶٣٬٣٪ ۶۶٬٢٪ ٧٧٬٢٪ یسراف
 ١٣٬۶٪ ١١٬٧٪ ٨٬۵٪ یکرت
 ۵٬٨٪ ۴٬٩٪ ۴٬٢٪ یدرک
 ٣٬۶٪ ۴٬٧٪ ٣٬۴٪ یرل
 ٣٬۵٪ ١٬٨٪ ٠٬۵٪ یبرع
 ١٬۵٪ ١٬٧٪ ٠٬۵٪ یچولب
 ٢٬٨٪ ١٬۶٪ ١٬٣٪ ینزام
 ٣٬٠٪ ١٬٣٪ ١٬٠٪ یکلیگ
 ٠٬٩٪ ٠٬٧٪ ٠٬٣٪ ینمکرت
 ١٬۵٪ ٠٬۴٪ ٠٬۵٪ یکل
 ٠٬١٪ ٠٬١٪ ٠٬١٪ ینمرا
 ٠٬١٪ ٠٬٠۵٪ ٠٬١٪ یتات
 - ۴٬٧۵٪ ٢٬۴٪ رگید دراوم

 
 

 
 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-377097
https://www.ethnologue.com/country/IR/languages
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 (WVS) اهشزرا یناهج شیامیپ یجنسرظن زا یریگهرهب اب یجنسرابتعا ٣-۴-٢
 
 یجنسرظن ١٣٩٩ راهب رد ،»اهشزرا یناهج شیامیپ« ای World Values Survey (WVS( یللملانیب داهن
 تالاوس زا یدادعت »ناهج اب هطبار یجنسرظن« رد .تسا هداد ماجنا یروضح هبحاصم شور اب ناریا رد ار یدیدج
 شور رابتعا ناوتب یجنسرظن ود جیاتن هسیاقم اب ات دش هداد رارق اهشسرپ نایم رد WVS یجنسرظن رد هدشهدیسرپ
 کی رانک رد »ساسح ریغ« یاهلاوس زا یاهعومجم روظنم نیدب .درک یبایزرا ار هدشیهدنزو هنومن و یریگهزادنا
  .دریگ رارق هسیاقم دروم یجنسرظن ود جیاتن ات تفرگ رارق شسرپ دروم »ساسح« لاوس
 ساسحریغ تاعوضوم نتشادن تیمها ای نتشاد تیمها نازیم عومجم دوشیم هدید ٢٨ لودج رد هک روطنامه
 عوضوم کی هرابرد هکیلاحرد ،دهدیم ناشن ار یمک فالتخا یجنسرظن ود رد )راک و لغش ،ناتسود ،هداوناخ(
  .تسا توافتم الماک یجنسرظن ود خساپ )نید تیمها( ناریا یعامتجا و یسایس یاضف رد ساسح
 دییات ار هیضرف نیا نینچمه ؛دهدیم ناشن ار نامگ یجنسرظن هدشیهدنزو هنومن رابتعا نازیم یاهسیاقم یسررب نیا
 ای ینفلت( یجنسرظن لوادتم یاهشور طسوت »ساسح تالاوس« نوماریپ مدرم یعقاو هاگدید یریگهزادنا هک دنکیم
   .تسا هجاوم یدج یاهدیدرت اب ناریا دننام یعماوج رد )یروضح هبحاصم
 
  )١٣٩٩ راهب(  WVS یجنسرظن اب هسیاقم رد یگدنز رد فلتخم دراوم تیمها هرابرد ناسکی تالاوس جیاتن :٢٨ لودج
 نازيم هچ ات دراوم نيا زا کي ره
 ؟دراد تيمها امش یگدنز رد

  رایسب 
 دراد تیمها

 یدح ات
 دراد تیمها

 نادنچ
 درادن تیمها

 الصا
 منادیمن درادن تیمها 

 هداوناخ
WVS ٪٩٣٬٩ ٪۵٠٪ ٠٬١٪ ٠٬٨٪ ٬٢ 

 ٠٬۶٪ ٢٬۴٪ ١٬٧٪ ٩٬٠٪ ٨۶٬٢٪ )هدشیهدنزو( نامگ

 ناتسود
WVS ٪٢٨٬۶ ٪۵۴٬۴ ٪١١٬٢ ٪۵٠٪ ٬٧ 

 ١٬٢٪ ۶٬٢٪ ١۵٬٣٪ ۵۵٬۶٪ ٢١٬٧٪ )هدشیهدنزو( نامگ

 راک و لغش
WVS ٪١٨٬٪ ٧٨٬٠۶ ٪٠٬٢٪ ١٬٣٪ ١٬٩ 

 ٠٬٨٪ ١٬٨٪ ٢٬٣٪ ١٧٬١٪ ٧٨٬٠٪ )هدشیهدنزو( نامگ

 نید
WVS ٪۶٩٬۴ ٪٣٬٪ ٢٢٬٨۵ ٪۴٠٬١٪ ٬٢ 

 ٢٬١٪ ٣٧٬٠٪ ١۴٬٠٪ ١٨٬۴٪ ٢٨٬۵٪ )هدشیهدنزو( نامگ

 
 رگیدکی هب هعماج رد دارفا دامتعا نازیم هرابرد WVS یجنسرظن تالاوس زا رگید یکی نینچمه یجنسرظن نیا رد
 جیاتن هب هدش یهدنزو هنومن جیاتن هک دهدیم ناشن ٢٩ لودج رد یجنسرظن ود جیاتن هسیاقم .تفرگ رارق لاوس دروم
  .تسا کیدزن WVS یجنسرظن
 
  )١٣٩٩ راهب(  WVS یجنسرظن اب هسیاقم رد دامتعا نازیم هرابرد ناسکی تالاوس جیاتن :٢٩ لودج
 رد هکنيا اي ؟دنتسه دامتعا لباق دارفا رثکا ايآ امش رظن هب ،یلک روط هب
 ؟درک طايتحا رايسب تسيابیم مدرم اب طابترا

 یرامآ هنومن
 یجنسرظن

 یهدنزو هنومن
 هدش

WVS 
١٣٩٩ راهب  

 ١۴٬١٪ ١٧٬٣٪ ٢۴٬۴٪ دنتسه دامتعا لباق دارفا رثکا
 ٨۵٬٩٪ ٨٢٬٧٪ ٧۵٬۶٪ درک طايتحا رايسب دياب

 
  یقابطنا یریگهنومن شور زا هدافتسا اب جیاتن دییات ٣-۴-٣

 
 یریگهنومن شور زا هدافتسا اب ،هدش یهدنزو یرامآ هنومن زا هدمآ تسدب جیاتن رابتعا شجنس یارب رگید یوس زا
  .دش هسیاقم یلبق یاههتفای اب جیاتن و رارکت تابساحم )matching method( یقابطنا

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
http://www.websm.org/uploadi/editor/1368187057Rivers_2006_Sample_matching_Representative_sampling_from_Internet_panels.pdf


 

١۶ 

 )هنومن ٢٠٬٠٩٧ زا ینعی( ییاهن یرامآ هنومن لک زا هدنهدخساپ ٧٠٠ مجح اب یفداصت یرامآ هنومن کی شور نیا رد
 هدر ،تیسنج( فده تیعمج هناگتفه یاهریغتم اب هک دیدرگ جارختسا یاهنوگهب یفداصت هنومن نیا .دش جارختسا
 )یسایس تاعوضوم تیمها و یتاباختنا راتفر ،ییاتسور و یرهش قطانم ،یناتسا تیعمج ،تالیصحت حطس ،ینس
  .دوش قبطنم
 یاههتفای اب ،یقابطنا شور زا هدش جارختسا هنومن اب یجنسرظن یاههتفای یمامت هک دش هظحالم جیاتن هسیاقم اب
   .تسا هدوب ٪٢٬۵ زا رتمک جیاتن فالتخا و هتشاد یناوخمه هدشیهدنزو هنومن
 
 یالاب و داوساب تیعمج( فده تیعمج فرعم دناوتیم هدشیهدنزو هنومن ،یجنسرابتعا ددعتم یاهنومزآ دییات اب

 هب ٪۵ رابتعا هلصاف و (credibility level) ٪٩۵ رابتعا حطس اب ناوتیم ار نآ زا لصاح جیاتن و دشاب )لاس ١٩
 .داد میمعت )روشک لاسگرزب تیعمج زا ٪٨۵ دودح ینعی( ناریا هعماج زا یگرزب تیرثکا
 

*  *   * 
 
 دوخ تقو صاصتخا اب هک یجنسرظن نیا رد ناگدننکتکرش یمامت زا دنادیم مزال اهتنا رد »نامگ« یتاقیقحت هسسوم
 .دنک رکشت هنامیمص دندناسر یرای شهوژپ نیا هب
 هب دوخ یراک روشنم قباطم و هتسناد لوئسم ار دوخ ،ناگدنهدخساپ یرایتخا و هنابلطواد یرایمه نیا لباقم رد نامگ
  .تسا دهعتم ناگدنهدخساپ طسوت هدشتبث یاههداد رد تناما ظفح
 هناروآون یاهشور یریگراک هب و یملع لوصا تیاعر اب هک تسا دهعتم یاهفرح ظاحل هب نینچمه نامگ یتاقیقحت میت
 هعماج رد دوجوم فلتخم یاههاگدید و راشقا یمامت زا تارظن یروآعمج یارب ار دوخ شالت رثکادح ،یریگهنومن رد
 .دهد ماجنا ناریا
 زیلانآ و فرعم هنومن جارختسا رد یملع یاهشور زا یریگهرهب اب نامزمه هک دنادیم مزلم ار دوخ نینچمه نامگ
 .دنک لمع فافش روطب ،نابطاخم هب یلامتحا یاطخ نازیم مالعا و یمومع شرازگ هئارا رد و لیلحت شور رد ،اههداد
 .دنکیم لابقتسا نابطاخم تاداقتنا و تاداهنشیپ ،تارظن زا هراومه نامگ
 
 

 




