ﮔﺰارش ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
»ﻧﮕﺮش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب«

ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )َﮔﻤﺎن(
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ﻋﻤﺎر ﻣﻠﮑﯽ ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﯿﻠﺒﺮگ ﻫﻠﻨﺪ

ﻣﻮﺳﺴﻪ َﮔﻤﺎن از ﻫﻤﮑﺎری ﺗﯿﻢ ﺳﺎﯾﻔﻮن ) (Psiphonو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )َﮔﻤﺎن( ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ َﮔﻤﺎن
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖwww.gamaan.org :

اﯾﻤﯿﻞinfo@gamaan.org :

ﺗﻠﮕﺮام t.me/gamaanresearch :ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ@gamaanresearch :

واﺗﺲاپ۰۰۳۱۶۴۴۸۶۰۲۲۴ :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام@gamaanresearch :

ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
•

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ »ﻧﮕﺮش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب« از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  ۸اﺳﻔﻨﺪ  ۱۴۰۰ﺑﻪ
ﻣﺪت ده روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶۸۵۰ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ،دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان )ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۵٪اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
در اﯾﺮان( را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر  ٪۹۵و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر  ٪۵ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺪف اﺳﺖ.

•

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  ٪۸۸ﺟﺎﻣﻌﻪ »داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« را

)ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی( ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ٪۶۷ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻦ »ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد« را )ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی( ﺑﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪود  ٪۲۸آن را ﺧﻮب

ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۷۶ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ »اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

درﺑﺎره ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺣﺪود  ٪۳۴ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر«» ٪۲۲ ،ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ«» ٪۱۹ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ« و » ٪۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از
 ۲۱٪ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻧﺪارﻧﺪ.

•

درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺣﺪود  ٪۳۷ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ«٪۱۵ ،

»ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« و » ٪۱۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪرال« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺪود

 ۶٪ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود ٪۳۰

اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻧﺪارﻧﺪ.
•

درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر« ،ﺣﺪود  ٪۷۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮدن« ٪۷۲ ،ﺑﺎ
»ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن« ٪۶۶ ،ﺑﺎ »ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ« ﺑﻮدن و  ٪۵۶ﺑﺎ »ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ) آ ﺗﺌﯿﺴﺖ( ﺑﻮدن« ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺣﺰاب ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه )ﻃﺮﻓﺪاران

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ( ،ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات ،ﻣﻠﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ
اﺣﺰاب ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

•

در ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ،٪۳۹

اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ  ،٪۱۷ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﺑﺎ  ،٪۱۵ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﺑﺎ  ،٪۱۳ﻣﺤﻤﻮد

اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮریزاد و ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود  ٪۱۲ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ردهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

۱

•

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﮐﺪام ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ٪۴۶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
»ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪرﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ٪۳۰ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ ﻓﻌﻠﯽ

را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۱۹ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪرﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ٪۵ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ

ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
•

ﺣﺪود  ٪۶۶ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره »رﺿﺎ )ﺷﺎه( ﭘﻬﻠﻮی« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺪود  ٪۲۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ

دارﻧﺪ .درﺑﺎره »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی« ،ﺣﺪود  ٪۶۴ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺪود  ٪۲۸ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .ﺣﺪود ٪۵۲
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺪود  ٪۲۷ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .درﺑﺎره »روحﷲ

ﺧﻤﯿﻨﯽ« ،ﺣﺪود  ٪۲۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و  ٪۶۴ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .ﺣﺪود  ٪۲۶ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ »ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و  ٪۶۶ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.

•

ﺑﺮای »اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ« در »ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان« ،ﺣﺪود  ٪۶۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ »اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت

ﺳﺮاﺳﺮی« ٪۶۵ ،ﻣﻮاﻓﻖ »ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ٪۵۲ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی

»روشﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ« و ﺣﺪود  ٪۵۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ »ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۱۹ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪود  ٪۶۸ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﯾﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺪاول در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ٪۶۵ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻌﺎر »اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،اﺻﻮلﮔﺮا ،دﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا« ،ﺣﺪود  ٪۵۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻌﺎر »ﭼﻪ

اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ« ٪۵۳ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻌﺎر »رﺿﺎ ﺷﺎه ،روﺣﺖ ﺷﺎد« ﻫﺴﺘﻨﺪ .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ٪۲۱ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮﯾﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﯾﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای«

اﻇﻬﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪۶۷ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ« ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۷۶ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
•

ﺣﺪود  ٪۸۴ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۶۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری در ﻣﺪارس ،در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﺣﺪود  ٪۱۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ٪۶۱ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ
ﻓﺮزﻧﺪم در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریاش درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۱۸ﺑﺎ

آن ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ.
•

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۲۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪود  ٪۶۹ﻋﻤﻠﮑﺮد او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ

از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺋﯿﺴﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
•

درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺣﺪود  ٪۴۱ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ«» ٪۲۱ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«» ٪۱۸ ،ﺧﻮاﻫﺎن

ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮی« و » ٪۸ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼﺣﺎت

ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۱۱ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۲

ﺑﺨﺶ اول :روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
 ۱-۱ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺧﺎم
•

»ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﮕﺮش اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب« ﺗﻮﺳﻂ »ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن )َﮔﻤﺎن(« از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  ۸اﺳﻔﻨﺪ  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

•

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ روش اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی (multiple chain referral

ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

) ،samplingاز ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺎﯾﻔﻮن ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ )ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،

واﺗﺲآپ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ) .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم(.
•

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ٪۸۴ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( در ﺗﯿﺮ  ۱۴۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ

ﺑﯿﺶ از  ٪۷۰اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۱۵ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﺑﯽﺳﻮاد

ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ٪۸۰

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﻧﻈﺮات آنﻫﺎ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪ.

•

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن )ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رده ﺳﻨﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ،اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،زﺑﺎن ﻣﺤﺎورهای در ﺧﺎﻧﻪ و رﻓﺘﺎر

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ( در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
•

از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی

داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
•

ﺣﺪود  ٪۹۰ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روشﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۵ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد )داﺧﻞ ﯾﺎ

ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ( را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ اﺷﺘﺒﺎه ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
•

اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۳۱اﺳﺘﺎن و از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳

 ۲-۱ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻻﯾﺶ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
•

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ واردﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻗﺮار داده
ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ

در ﺳﺎل  ۹۶ﯾﺎ  ۹۸ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ رای دادن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ رده ﺳﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺳﺎﮐﻦ داﺧﻞ اﯾﺮان و در ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.
•

ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ

•

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻻﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ از داﺧﻞ اﯾﺮان  ۱۶۸۵۰ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ﺑﻮده

•

ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎری ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل و ﺑﺎﺳﻮاد ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را دارﻧﺪ( .ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﺗﻌﺪاد

اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  ٪۸۵ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ.
•

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﺟﺎ از ﻋﺒﺎرت »ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺪه

اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎم اوﻟﯿﻪ« ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﺮﺟﺎ از ﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻣﻌﻪ«

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر »ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻫﺪف« )ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎری ﻫﺪف( اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان.

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎری ﻫﺪف اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺮف ) ،(representative sampleاز ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

وزندﻫﯽ ) (weightingاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری را ﻣﺘﻮازن ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف اﻧﻄﺒﺎق داد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪوزندﻫﯽﺷﺪه ،ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﮐﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ) (matchingﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﮔﺰارش ،روشﻫﺎی ﻣﺘﻮازن

ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ،ﺷﯿﻮه وزندﻫﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ،و
آزﻣﻮنﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۴

ﺑﺨﺶ دوم :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺟﺪاول ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری وزندﻫﯽ ﺷﺪه« داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر  (credibility level) ٪۹۵و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر ٪۵

) ،(credibility intervalﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٪۸۵ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﯾﺮان( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ داﻧﺴﺖ.

 ۱-۲ﺷﯿﻮه اداره ﮐﺸﻮر
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎ ) (World Values Surveyدرﺑﺎره

ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻧﻮاع ﺷﯿﻮهﻫﺎی اداره ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ۱ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ٪۸۸ﺟﺎﻣﻌﻪ »داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« را )ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی(
ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﺣﺪود  ٪۳۷ﺟﺎﻣﻌﻪ »داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻨﺪ« را ﺑﺮای اداره ﮐﺸﻮر ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۵۳آن را ﺑﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۶۷ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻦ »ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد« را )ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪی( ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺪود  ٪۲۸آن را ﺧﻮب ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ٪۷۶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ »اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن« را ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﺪود  ٪۱۶آن را ﺧﻮب
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۱

۵

 ۲-۲ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ »ﮐﺪام ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« ،ﺣﺪود  ٪۳۴ﺟﺎﻣﻌﻪ
»ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر«» ٪۲۲ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«» ٪۱۹ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ« و » ٪۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٪۲۱اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۲

۶

 ۳-۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ »ﮐﺪام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟« ،ﺣﺪود  ٪۳۷ﺟﺎﻣﻌﻪ
»ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ«» ٪۱۵ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« و » ٪۱۲ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺪرال« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۶ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺪاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد

ﻫﺴﺘﻢ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ٪۳۰اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮال را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۳

۷

 ۴-۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی »ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر« ،ﺣﺪود  ٪۷۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﻣﻮروﺛﯽ
ﺑﻮدن« ٪۷۲ ،ﺑﺎ »ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن« ٪۶۶ ،ﺑﺎ »ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ« ﺑﻮدن و  ٪۵۶ﺑﺎ »ﺧﺪاﻧﺎﺑﺎور ) آ ﺗﺌﯿﺴﺖ( ﺑﻮدن«
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۴

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻈﺮات در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۴۷ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۴۷ﻃﺮﻓﺪاران »ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ« ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ وﺟﻮد ﻣﻘﺎم ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ در راس

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ« ٪۲۷ ،ﺑﺎ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ

ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ و  ٪۶۱ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۹۵ﻃﺮﻓﺪاران »ﺟﻤﻬﻮری ﺳﮑﻮﻻر« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ
ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻧﻤﻮدار (۱-۴

۸

ﻧﻤﻮدار ۱-۴

۹

 ۵-۲اﺣﺰاب و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺣﺰاب و

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻮدار  ۵ﻣﯿﺰان اﻗﺒﺎل ﺑﻪ

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺣﺰاب و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۵

۱۰

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺣﺰب را داﺷﺖ .ﺟﺪول  ۱-۵ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام اﺣﺰاب ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻫﻮاداران را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻣﺜﺎل ،اﻧﺘﺨﺎب دوم اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﮑﺮات ﺑﻮده

اﺳﺖ؛ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل-ﻟﯿﺒﺮال را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ.

ﺟﺪول ۱-۵
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب دوم

ﺣﺰب اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن )ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ(

ﺳﻮﺳﯿﺎل-ﻟﯿﺒﺮال

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﺳﻮﺳﯿﺎل-ﻟﯿﺒﺮال

اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن

ﻣﻠﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن

ﻣﻠﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ

راﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮال

ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن )ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ(

اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن

ﻣﻠﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﺳﺒﺰﻫﺎ )ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ(

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ

ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮات

۱۱

 ۶-۲ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ

ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رای دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب »ﮔﺰﯾﻨﻪ

دﯾﮕﺮ« و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻫﯿﭽﮑﺪام« ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻧﻤﻮدار  ۶ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد درون ﻟﯿﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ  ،٪۳۹اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺎ

 ،۱۷٪ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ﺑﺎ  ،٪۱۵ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﯽﻧﮋاد ﺑﺎ  ،٪۱۳ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮریزاد

و ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود  ٪۱۲ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۱۶ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﻫﯿﭽﮑﺪام را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و  ٪۵ﻫﻢ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۶

۱۲

 ۷-۲ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﻈﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﺑﺎره رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ۷دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺪود  ٪۶۶ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺑﺎره »رﺿﺎ )ﺷﺎه( ﭘﻬﻠﻮی« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ
و ﺣﺪود  ٪۲۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .درﺑﺎره »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی« ،ﺣﺪود  ٪۶۴ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺪود

 ۲۸٪ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۵۲ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺪود  ٪۲۷ﻧﻈﺮ

ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ .درﺑﺎره »روحﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ« ،ﺣﺪود  ٪۲۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و  ٪۶۴ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۲۶ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای« ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و  ٪۶۶ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۷

۱۳

 ۸-۲ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﮐﺪام ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ٪۴۶ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﭘﺮﭼﻢ
ﺳﻪرﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ٪۳۰ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ ﻓﻌﻠﯽ را

ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و ﺣﺪود  ٪۱۹ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪرﻧﮓ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ٪۵ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﯿﭽﮑﺪام
از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۸

۱۴

 ۹-۲ﺷﯿﻮه اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان
ﺑﺮای »اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ« در »ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز اﯾﺮان« ،ﺣﺪود  ٪۶۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ »اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی«

و ﺣﺪود  ٪۲۵ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺑﺎره »ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«٪۶۵ ،

ﻣﻮاﻓﻖ و  ٪۲۲ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۵۲ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و  ٪۳۰ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی »روشﻫﺎی

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ« ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۵۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۳۴ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺪود  ٪۱۹ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ«
ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺪود  ٪۶۸ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۹

۱۵

 ۱۰-۲ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺪاول در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ٪۶۵ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﺻﻼحﻃﻠﺐ ،اﺻﻮلﮔﺮا ،دﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا« ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۱۵ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود  ٪۵۸ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ« ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و  ٪۲۷ﻣﺨﺎﻟﻒ آن

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ٪۵۳ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »رﺿﺎ ﺷﺎه ،روﺣﺖ ﺷﺎد« ﻣﻮاﻓﻖ و  ٪۲۹ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺑﺎره ﺷﻌﺎر »ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻮﯾﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﯾﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای« ٪۲۱ ،اﻇﻬﺎر

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪۶۷ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  ٪۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ،
ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ« ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۷۶ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۱۰

۱۶

 ۱۱-۲زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰاره درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدری از
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ۱۱دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٪۸۴ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ٪۶۵ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری در
ﻣﺪارس ،در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود  ٪۱۹ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ٪۶۱ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪم در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدریاش درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ« ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ٪۱۸ﻣﻮاﻓﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮدار ۱۱

۱۷

 ۱۲-۲ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻤﺎن ،ﯾﮏ ﺳﻮال درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۴۱ﺟﺎﻣﻌﻪ »ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ«» ٪۲۱ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮔﺬار از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«» ٪۱۸ ،ﺧﻮاﻫﺎن

ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم و رﻫﺒﺮی« ،و » ٪۸ﺧﻮاﻫﺎن اﺻﻼﺣﺎت

ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪود  ٪۱۱ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار  ۱۲ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را در ﺳﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل

 ۱۴۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ )در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺧﺮداد  ۱۴۰۰ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻫﯿﭽﮑﺪام« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ(.
ﻧﻤﻮدار ۱۲

۱۸

 ۱۳-۲ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ٪۲۰ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺪود  ٪۶۹ﻋﻤﻠﮑﺮد او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار  ۱۳ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺋﯿﺴﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از ﻋﻤﻠﮑﺮد او ﻧﺎراﺿﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ۱۳

۱۹

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ »ﮔﺎﻟﻮپ« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۴۰۰درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺳﻮال

ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار  ۱-۱۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎﻟﻮپ ﮐﻪ از

ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد دارای ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ
و اﺻﻮلﮔﺮا ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﺎﻟﻮپ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻧﻤﻮدار ۱-۱۳

۲۰

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
 ۱-۳روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی

ﻣﺘﺪاول ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻘﯽ روﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎﻟﺶ اﺛﺮ ﺷﺒﮑﻪای ) ،(network effectﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﮑﺮی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺮاد ،ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ

دارای ﮔﺮاﯾﺸﺎت اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

روش زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ) ،(multiple chain referral samplingﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ

آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﺎﯾﻔﻮن و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻗﺸﺎر و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﻧﻤﻮدار  ۱۴ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻮﮔﯿﺮی ) (biasﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﺷﺒﮑﻪای
را ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﻧﻤﻮدار  :۱۴ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ٪۲۰ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮای

ﭘﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﮑﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

۲۱

 ۲-۳ﻣﺘﻮازنﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و روش وزندﻫﯽ
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺮف )(representative sample
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،از روش وزندﻫﯽ –  - rakingاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ-ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﻮ ) (Pew Research Centerاﯾﻦ روش
وزندﻫﯽ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎنﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی

ﻣﺘﻮازنﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮای وزندﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ،از ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺘﻮازنﺳﺎزی و وزندﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﻠﻨﺪی  Spinnaker Researchاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻌﺮف ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶﺷﺪه ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن »داﺧﻞ ﮐﺸﻮر«

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رده ﺳﻨﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) (interlockingوزندﻫﯽ
ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ،از ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﻤﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵و آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۴۰۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وزندﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ
) (effective sample sizeﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴۹۸ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر
 (credibility level) ۹۵٪و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر  (credibility interval) ٪۵اﺳﺖ.

 ۳-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ وزندﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل )ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ۲۰ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ( در اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل  ،۱۳۹۵اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺎری ﺣﺪود  ۸۵٪ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل
اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺪاول زﯾﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۱ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ
ﺷﺪه

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹
ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎری (۱۳۹۵

زن

(۳۱۲۶) ٪۱۸.۶

٪۴۷

٪۴۷

ﻣﺮد

(۱۳۷۲۴) ٪۸۱.۴

٪۵۳

٪۵۳

۲۲

ﺟﺪول  :۲ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ
ﺷﺪه

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮی

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹
ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎری (۱۳۹۵

(۷۲۳) ٪۴.۳

٪۲۰.۴

٪۲۱.۲

(۱۶۱۲۷) ٪۹۵.۷

٪۷۹.۶

٪۷۸.۸

ﺟﺪول  :۳ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ
ﺷﺪه

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹
ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎری (۱۳۹۵

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

(۷۰۱) ٪۴.۲

٪۴.۸

٪۴.۸

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

(۳۸۱) ٪۲.۳

٪۳.۶

٪۳.۶

اردﺑﯿﻞ

(۱۷۲) ٪۱.۰

٪۱.۵

٪۱.۵

اﺻﻔﻬﺎن

(۱۰۰۷) ٪۶.۰

٪۶.۹

٪۶.۹

اﻟﺒﺮز

(۸۶۱) ٪۵.۱

٪۳.۸

٪۳.۸

اﯾﻼم

(۷۸) ٪۰.۵

٪۰.۷

٪۰.۷

ﺑﻮﺷﻬﺮ

(۱۵۹) ٪۰.۹

٪۱.۵

٪۱.۵

ﺗﻬﺮان

(۶۲۲۵) ٪۳۶.۹

٪۱۹.۱

٪۱۹.۱

ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

(۱۰۹) ٪۰.۶

٪۱.۱

٪۱.۱

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

(۹۲) ٪۰.۵

٪۰.۹

٪۰.۹

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

(۱۳۳۲) ٪۷.۹

٪۷.۸

٪۷.۸

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

(۱۱۲) ٪۰.۷

٪۰.۹

٪۰.۹

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

(۶۱۶) ٪۳.۷

٪۵.۴

٪۵.۴

زﻧﺠﺎن

(۱۶۲) ٪۱.۰

٪۱.۳

٪۱.۳

ﺳﻤﻨﺎن

(۱۲۴) ٪۰.۷

٪۱.۰

٪۱.۰

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

(۱۵۵) ٪۰.۹

٪۲.۱

٪۲.۱

ﻓﺎرس

(۸۷۰) ٪۵.۲

٪۶.۳

٪۶.۳

ﻗﺰوﯾﻦ

(۲۰۶) ٪۱.۲

٪۱.۶

٪۱.۶

ﻗﻢ

(۲۴۹) ٪۱.۵

٪۱.۶

٪۱.۶

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

(۲۷۱) ٪۱.۶

٪۱.۸

٪۱.۸

ﮐﺮﻣﺎن

(۲۴۴) ٪۱.۴

٪۳.۶

٪۳.۶

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

(۳۰۹) ٪۱.۸

٪۲.۴

٪۲.۴

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

(۱۰۷) ٪۰.۶

٪۰.۸

٪۰.۸

ﮔﻠﺴﺘﺎن

(۱۸۲) ٪۱.۱

٪۲.۲

٪۲.۲

ﮔﯿﻼن

(۵۲۶) ٪۳.۱

٪۳.۵

٪۳.۵

ﻟﺮﺳﺘﺎن

(۲۲۳) ٪۱.۳

٪۲.۰

٪۲.۰

ﻣﺎزﻧﺪران

(۵۳۷) ٪۳.۲

٪۴.۵

٪۴.۵

ﻣﺮﮐﺰی

(۲۲۴) ٪۱.۳

٪۱.۸

٪۱.۸

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

(۱۵۳) ٪۰.۹

٪۲.۰

٪۲.۰

ﻫﻤﺪان

(۲۴۰) ٪۱.۴

٪۲.۱

٪۲.۱

ﯾﺰد

(۲۲۳) ٪۱.۳

٪۱.۴

٪۱.۴

۲۳

ﺟﺪول  :۴ﺗﻮزﯾﻊ ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ
ﺷﺪه

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹
ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎری (۱۳۹۵

ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۹ﺳﺎل

(۲۶۳۵) ٪۱۵.۶

٪۳۰.۴

٪۳۰.۱

ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۹ﺳﺎل

(۱۰۵۵۷) ٪۶۲.۷

٪۵۱.۶

٪۵۱.۱

ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵۰ﺳﺎل

(۳۶۶۸) ٪۲۱.۸

٪۱۸.۰

٪۱۸.۸

ﺟﺪول  :۵ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﺷﺪه

ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎری (۱۳۹۵

(۳۲۱۵) ٪۱۹.۱

٪۷۲.۰

٪۷۲.۳

(۱۳۶۳۵) ٪۸۰.۹

٪۲۸.۰

٪۲۷.۷

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(
دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل

 ۱۳۹۶ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وزندﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول .(۶
ﺟﺪول  :۶ﺗﻮزﯾﻊ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری و ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۱۳۹۶
رای در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ۱۳۹۶
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ) +ﻫﺎﺷﻤﯽﻃﺒﺎ(

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ
ﺷﺪه

)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ(

ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ۱۳۹۶

(۷۷۹۸) ٪۴۶.۳

٪۴۴.۵

٪۴۲.۲

اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ) +ﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻢ(

(۱۳۷۲) ٪۸.۱

٪۲۶.۲

٪۲۸.۸

رای ﻧﺪادم )+رای ﺑﺎﻃﻠﻪ دادم(

(۷۶۸۰) ٪۴۵.۶

٪۲۹.۳

٪۲۹.۰

 ۴-۳آزﻣﻮنﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه
 ۱-۴-۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آن را
ﺳﻨﺠﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺪول  ۷وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی )درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ( در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف در دو ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل اﺳﺖ ،آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۴۰۰اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﻮاد و ﺑﺪون ﺳﻮاد
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﮐﻢﺳﻮاد اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل در رده ﺳﻨﯽ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۹ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ

۲۴

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ،ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.

ﺟﺪول  :۷ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه و آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

)ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﺎﻻی ۱۹

آﻣﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ۱۵

ﺳﺎل(

ﺳﺎل )ﭘﺎﯾﯿﺰ (۱۴۰۰

ﮐﻞ

٪۶۱.۲

٪۴۰.۷

٪۳۷.۳

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

٪۶۱.۹

٪۴۰.۲

٪۳۶.۰

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

٪۴۶.۶

٪۴۲.۵

٪۴۰.۰

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮزﯾﻊ

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﺪول  ۸وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،در ﻫﺮ دﻫﮏ درآﻣﺪی ،ده درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی

ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه ،ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ دﻫﮏ درآﻣﺪی ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮازن

در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد.
ﺟﺪول  :۸ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ دﻫﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر

اﯾﺮان

ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﻮزﯾﻊ

وزندﻫﯽ

درآﻣﺪ در

دﻫﮏ اول )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۱۰.۲

٪۲۳.۱

۱۰٪

دﻫﮏ دوم )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۳.۱ﺗﺎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۸.۲

٪۱۴.۱

۱۰٪

دﻫﮏ ﺳﻮم )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ۴.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۷.۲

٪۹.۵

۱۰٪

دﻫﮏ ﭼﻬﺎرم )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۴.۸ﺗﺎ  ۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۷.۴

٪۸.۸

۱۰٪

دﻫﮏ ﭘﻨﺠﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۵.۵ﺗﺎ  ۶.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۷.۸

٪۷.۹

۱۰٪

دﻫﮏ ﺷﺸﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۶.۱ﺗﺎ  ۷.۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۷.۵

٪۶.۲

۱۰٪

دﻫﮏ ﻫﻔﺘﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۸.۹

٪۷.۰

۱۰٪

دﻫﮏ ﻫﺸﺘﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۱۰.۱

٪۷.۵

۱۰٪

دﻫﮏ ﻧﻬﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﻦ  ۹.۵ﺗﺎ  ۱۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۱۳.۶

٪۷.۵

۱۰٪

دﻫﮏ دﻫﻢ )درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﺶ از  ۱۳.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ(

٪۱۹.۲

٪۸.۴

۱۰٪

ﺷﺪه

ﺟﺎﻣﻌﻪ

در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول  ۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺎورهای در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻣﺎر
ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ »اﺗﻨﻮﻟﻮگ« ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

۲۵

ﺟﺪول  :۹ﺗﻮزﯾﻊ زﺑﺎن ﻣﺤﺎورهای در ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه و آﻣﺎر داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﺗﻨﻮﻟﻮگ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری

ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽ

آﻣﺎر داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ

ﻓﺎرﺳﯽ

٪۷۴.۲

٪۶۳.۲

٪۶۳.۳

ﺗﺮﮐﯽ

٪۱۰.۲

٪۱۲.۸

٪۱۳.۶

ﮐﺮدی

٪۴.۷

٪۵.۶

٪۵.۸

ﻟﺮی

٪۳.۷

٪۶.۵

٪۳.۶

ﻋﺮﺑﯽ

٪۰.۷

٪۱.۶

٪۳.۵

ﮔﯿﻠﮑﯽ

٪۱.۳

٪۱.۴

٪۳.۰

ﻣﺎزﻧﯽ

٪۱.۲

٪۲.۱

٪۲.۸

ﺑﻠﻮﭼﯽ

٪۰.۵

٪۱.۴

٪۱.۵

ﻟﮑﯽ

٪۰.۶

٪۰.۹

٪۱.۵

ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ

٪۰.۲

٪۰.۳

٪۰.۹

ارﻣﻨﯽ

٪۰.۱

٪۰.۱

٪۰.۱

ﺗﺎﺗﯽ

٪۰.۲

٪۰.۶

٪۰.۱

ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ

٪۲.۵

٪۳.۶

٪۰.۳

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

اﺗﻨﻮﻟﻮگ )(۲۰۱۹

ﺷﺪه

 ۲-۴-۳اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎ )(WVS
ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) World Values Survey (WVSﯾﺎ »ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزشﻫﺎ« ،در ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۹ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﺮان ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در »ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻄﻠﻮب« ﺗﻌﺪادی از ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﯿﺪهﺷﺪه در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  WVSدر ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺘﻮان اﻋﺘﺒﺎر روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻮالﻫﺎی »ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎس« در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺳﻮال »ﺣﺴﺎس« ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱۰دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان

اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮﺣﺴﺎس )ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن ،ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر ( در دو
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان )اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻦ( ﭘﺎﺳﺦ دو ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :۱۰ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮاﻻت ﯾﮑﺴﺎن درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ) WVSﺑﻬﺎر (۱۳۹۹
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﭼﻪ

ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻴﺰان در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ

اﻫﻤﯿﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

اﻫﻤﯿﺖ

WVS

٪۹۳.۹

٪۵.۲

٪۰.۸

٪۰.۱

٪۰

ﮔﻤﺎن )وزندﻫﯽﺷﺪه(

٪۸۹.۵

٪۸.۸

٪۱.۰

٪۰.۳

٪۰.۵

WVS

٪۲۸.۶

٪۵۴.۴

٪۱۱.۲

٪۵.۷

٪۰

ﮔﻤﺎن )وزندﻫﯽﺷﺪه(

٪۲۸.۷

٪۵۴.۳

٪۱۳.۶

٪۲.۵

٪۰.۸

WVS

٪۷۸.۰

٪۱۸.۶

٪۱.۹

٪۱.۳

٪۰.۲

ﮔﻤﺎن )وزندﻫﯽﺷﺪه(

٪۸۱.۷

٪۱۵.۰

٪۲.۲

٪۰.۴

٪۰.۸

WVS

٪۶۹.۴

٪۲۲.۸

٪۳.۵

٪۴.۲

٪۰.۱

ﮔﻤﺎن )وزندﻫﯽﺷﺪه(

٪۳۰.۸

٪۱۳.۹

٪۱۴.۱

٪۳۹.۳

٪۱.۹

اﻫﻤﻴﺖ دارد؟

ﺧﺎﻧﻮاده
دوﺳﺘﺎن
ﺷﻐﻞ و ﮐﺎر
دﯾﻦ

ﺗﺎ ﺣﺪی

ﭼﻨﺪان

اﺻﻼ

دارد

۲۶

دارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ

اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎه واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎس« ﺗﻮﺳﻂ
روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ )ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری( در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺟﺪی

ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

 ۳-۴-۳ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری وزندﻫﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ) (matching methodﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﮑﺮار و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ۷۰۰ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه از ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﯾﻌﻨﯽ از
 ۱۶۸۵۰ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف )ﺟﻨﺴﯿﺖ ،رده ﺳﻨﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ،
رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) (interlocked variablesﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ،
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﺘﺮ از  ٪۲.۵ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ وزندﻫﯽﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف )ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑﺎﻻی  ۱۹ﺳﺎل( ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر (credibility level) ٪۹۵
و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر  ٪۵ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ٪۸۵از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﺸﻮر (

ﺗﻌﻤﯿﻢ داد.

* * *
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﮔﻤﺎن« در اﻧﺘﻬﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮔﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺎری داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺧﺘﯿﺎری ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ در دادهﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
روشﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻧﻈﺮات از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر و

دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﮔﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻌﺮف و آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ ،در روش ﺗﺤﻠﯿﻞ و در اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔﻤﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮات ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۲۷

