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اینترنشنال و صدای آمریکا که  رسانه های ایران و    (Psiphon)  تیم سایفون  همکاریموسسه َگمان از  
کردند،  به یاری  را  ما  پرسشنامه  عمو�ی  انتشار  در  داوطلبانه  از  طور  همچنین  کسانی  و  که تما�ی 

روش به  و  سپاسگزارداوطلبانه  صمیمانه  رساندند،  کمک  نظرسنجی  این  انجام  به  مختلف  ی  های 
 کند.  �ی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (َگمان) یک موسسه پژوهشی غیرانتفاعی، مستقل و  

است. تمام حقوق مادی و معنوی این پژوهش متعلق به موسسه  شده در کشور هلند ثبت 
تنها با ذکر منبع مجاز   َگمان است و هر نوع استفاده از کل یا بخشی از محتوای این سند

 است.  
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 های نظرسنجی چکیده یافته 
 
 
 

به مدت ده   ۱۴۰۱  دی   ۱۰آذر تا    ۳۰» از تار�خ  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  نگرش ایرانیان به  نظرسنجی « •
هزار  ۱۵۸بیش از  دهنده شرکت کردند.هزار پاسخ  ۲۰۰ بیش ازروز انجام گرفت. در این نظرسنجی 

طور کامل  بههزار نفر از ایرانیان خارج کشور به سواالت نظرسنجی  ۴۲نفر از داخل ایران و بیش از 
سال    ۱۹دیدگاه افراد باسواد باالی  ،  برای نمونه داخل کشور   های این گزارش یافتهپاسخ دادند.  

٪ و فاصله ۹۵دهد و با سطح اعتبار  �یرا بازتاب    ایران)  بزرگسال  جمعیت  ۹۰ساکن ایران (برابر با ٪
این گزارش مدعی معرف بودن نمونه خارج کشور ٪ قابل تعمیم به این جامعه هدف است.  ۵اعتبار  

و قابل تعمیم بودن آن به تما�ی ایرانیان خارج از ایران نیست؛ اما با توجه به حجم نمونه باال،  
تواند دیدگاه بخش بزرگی از ایرانیان  ، �یکشور  ۱۳۰دهندگان از توز�ع متوازن نمونه و حضور پاسخ

 خارج کشور را بازتاب دهد. 

دهندگان داخل کشور به جمهوری ٪ پاسخ۸۱در پاسخ به سوال «جمهوری اسال�ی: آری یا نه؟»،   •
و حدود   «نه» میگویند  کرده۱۵اسال�ی  انتخاب  را  «آری»  پاسخ  و حدود  ٪  ٪ تصمیم قطعی ۴اند 

 دهندگان گزینه «نه» به جمهوری اسال�ی را انتخاب کردند. اسخ٪ پ۹۹ندارند. در خارج کشور، 

به این سوال که « • ب   کیدموکرات  یاسیکدام نظام سدر پاسخ  را  نظام   نیگزیعنوان جاهو سکوالر 
٪ در خارج کشور، نظام «جمهوری ۳۲٪ در داخل ایران و  ۲۸  »د؟یده ی�   ح�ترج   یاسال�  یجمهور

پارلمانی» توسط   نظام «جمهوری  انتخاب کردند.  را  ایران و  ۱۲ریاستی»  ٪ در خارج  ۲۹٪ در داخل 
٪ در خارج کشور نظام «پادشاهی ۲۵٪ در داخل ایران و  ۲۲. از سوی دیگر،  استکشور انتخاب شده  

 مشروطه» را انتخاب کردند. 

اع • اخیر،  درباره  اعتراضات موافق هستند؛  ۸۱تراضات  با  داخل کشور  در  آنها معتقدند که ٪۶۷   ٪
٪  ۱۵رسد. از سوی دیگر، حدود  کنند به نتیجه ن�ی ٪ فکر �ی ۱۴رسد و حدود  اعتراضات به نتیجه �ی

دهندگان خارج کشور، حدود  جمعیت در داخل کشور مخالف اعتراضات هستند. در میان پاسخ
٪ از آنها با اعتراضات  ۹رسد. همچنین  کنند به نتیجه �ی اعتراضات هستند و فکر �ی موافق    ۹۰٪

 رسد. موافق هستند اما بر این باور هستند که به نتیجه ن�ی

٪ از  کسانیکه با اعتراضات موافق هستند، در تظاهرات خیابانی شرکت ۲۲حدود  در داخل کشور،   •
در تظاهرات شرکت کنند.  ] در آینده [د که ممکن است  ان٪ اعالم کرده۵۳اند و عالوه بر آن  داشته

٪ دیگر هم ممکن است آنرا انجام ۴۶اند و  ٪ در شعار دادن شبانه مشارکت داشته۲۲همچنین  
اند های نافرمانی مدنی مانند برداشتن روسری یا شعارنویسی اقدام کرده٪ به کنش۳۵دهند. حدود  

های گذشته ٪ در ماه۴۴  ین اقدامات را انجام دهند.اند ممکن است ا٪ هم اظهار داشته۳۵و حدود  
٪ دیگر هم ممکن است به اعتصابات بپ�وندند. تحریم و نخریدن  ۳۸اند و  به اعتصابات پ�وسته

٪ هم در اعتراضات آنالین و اینترنتی مشارکت ۶۶٪ انجام شده است و  ۷۵محصوالت خاص توسط  
٪ اعالم کردند که ۴۱اند و  «خرابکاری شرافتمندانه» کرده ٪ اقدام به  ۸اند. همچنین حدود  داشته

 چنین کنشی انجام دهند.   ]در آینده[ممکن است 
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 میدر برابر ت  رانیا  یاسال�  یفوتبال جمهور  میت  ریدر مورد شکست اخدر پاسخ به این پرسش که « •
٪ ایرانیان خارج کشور اظهار  ۵۶٪ ایرانیان داخل کشور و  ۴۶»،  د؟یداشت  ی چه احساس  کایفوتبال آمر

٪ در خارج  ۸٪ در داخل کشور و ۲۳داشتند که از شکست تیم فوتبال خوشحال شدند و در مقابل 
 کشور از این شکست ابراز ناراحتی کردند. 

ا�وز • ائتالف  (یا  همبستگی  شورای  تشکیل  کشور  ،ن)س�و یدرباره  داخل  ایرانیان  میان  ٪  ۸۵  ،در 
گیری چنین شورایی هم موافقت دارند؛ در میان آنها، کسانیکه موافق اعتراضات هستند، با شکل

معتقدند که چنین شورایی باید حتما شامل افراد سرشناس داخل و خارج کشور شود. از   ۴۲٪
دیگر،   شکل ۳۴طرف  با  افراد  ٪  توسط  همبستگی  شورای  هستند  گیری  موافق  کشور  خارج 

٪ معتقدند که چنین شورایی ۹درصورتیکه شورا مورد حمایت افراد داخل کشور قرار گیرد. همچنین  
را   ٪ با تشکیل این شورا مخالفند و آن۴باید فقط شامل افراد داخل کشور شود. در مقابل، حدود  

ل شورا توسط افراد سرشناس  ٪ موافق تشکی۴۷دانند. در میان ایرانیان خارج کشور،  غیرضروری �ی
کنند شورا حتما  ٪ فکر �ی ۴۵خارج کشور درصورت حمایت افراد داخل کشور هستند، درحالیکه  

 باید شامل افراد داخل و خارج کشور شود.  

با اعتراضات موافق هستند،  ۵۹درباره انتظارات از شورای همبستگی،   • ٪ ایرانیان داخل کشور که 
و قدرت  انتقال  کرده   «تشکیل شورای  بیان  انتظارات خود  را جزو  آنها  ۵۳اند.  دولت موقت»  از   ٪

دولت با  مذاکره  و  جهان  در  معترضان  «نمایندگی  وظیفه  باید  شورایی  چنین  که  های معتقدند 
٪ «سازماندهی  ۳۵٪ «اعالم فراخوان اعتراضات برای داخل کشور» و  ۴۵خارجی» را بر عهده بگیرد. 

 اند.  رات خود از شورای همبستگی اعالم کردهتجمعات خارج کشور» را جزو انتظا

لیست   • از  همبستگی،  شورای  افراد  ترکیب  گرایشات    ۳۴درباره  با  مدنی  و  سیاسی  فعاالن  نفر 
علی    ،رضا �هلویکنندگان قرار گرفت، به ترتیب  اجتماعی و سیاسی مختلف که در اختیار شرکت

کری�ی،  دایی اسماعیل�ون،  علی  رونقی،  حامد  بنیادی،  حسین  س�هری،  نازنین  مس�ح  ،  فاطمه 
، گلشیفته فراهانی،  مولوی عبدالحمید،  نرگس محمدی،  توماج صالحی،  نسرین ستوده،  نژادعلی

نوری،  شیرین عبادی،  نماینده احزاب کرد  اقبالی،  کاوه مدنی،  زادمحمد  و    مجید توکلی،  دار�وش 
 بیشتر از دیگران مورد انتخاب قرار گرفتند.   اسماعیل بخشی

دهنده در داخل کشور  که هر پاسخ  دهدنشان �ی  نتا�جدرباره ترکیب افراد شورای همبستگی،   •
انتخاب کرده  ۷طور میانگین  به برای حضور در شورای همبستگی  را  دهندگان خارج  و پاسخ  نفر 

دیگران  که بیش از ی بیست نفراند. نفر را برای شورا انتخاب کرده ۹طور میانگین کشور، هر یک به
ها را تشکیل میدهند. در ٪ انتخاب۸۵اند، مجموعا برای حضور در شورای همبستگی انتخاب شده

نفر    ۱۳نفر زن و    ۷و همچنین    خارج کشوراز  نفر    ۱۰داخل کشور و  از  نفر    ۱۰،  اول  میان بیست نفر
نفر اول    ۱۰و مجموع    ها کل انتخاب  ٪۴۰حدود    ،مجموع ده نفر اول داخل کشور  مرد حضور دارند.

 دهند. ها را تشکیل �یانتخابکل ٪ ۴۵خارج کشور حدود 
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دهندگان داخل کشور معتقدند که ٪ پاسخ ۷۳واکنش کشورهای غر�ی نسبت به اعتراضات،   درباره  •
معترضان حمایت کنند. در  کشورهای غر�ی باید بطور جدی و با اعمال فشار به حکومت، از حقوق  

دهندگان داخل کشور  ٪ پاسخ۱۹کنند. در مقابل، حدود  ٪ از این دیدگاه حمایت �ی۹۶خارج کشور  
نباید مداخله کنند چرا که اعتراضات یک مساله داخلی   باور هستند که کشورهای غر�ی  بر این 

 است. 

با اعترا  • ایران انجام دهند، درباره اقداماتی که کشورهای غر�ی ممکن است در مواجهه  ضات در 
دهندگان داخل کشور با اقدامات تنب��ی غرب مانند «قرار دادن سپاه پاسداران  ٪ پاسخ۷۰بیش از  

گروه لیست  در  اسال�ی  «دخالت انقالب  اسال�ی»،  جمهوری  سفیران  «اخراج  تروریستی»،  های 
تراضات نقش دارند» و المللی برای محافظت از معترضان»، «تحریم مقاماتی که در سرکوب اعبین

های ایران جهت قطع دسترسی حکومت به آنها» موافقت دارند. همچنین  «توقیف اموال و دارایی
گیری کشورهای غر�ی با افراد و نیروهای مخالف حکومت و حمایت از ٪ موافق «ارتباط ۶۶حدود  

توافق۶۲رهبران مدنی» هستند.   احیای  به مذاکرات  «پایان دادن  با  نیز  برجام»  هسته  نامه٪  ای 
 ٪ مخالف این اقدام هستند.۶موافق هستند درحالیکه 

٪ مردم داخل کشور به تما�ی نهادهای  ۸۰بیش از    درباره اعتماد به نهادهای حکومت در ایران، •
بانک ارتش و  از  (به غیر  (با حدود  اعتماد هستند.  �ی  ها)حکومت  ارتش  به  اعتماد  ٪)  ۲۹میزان 

٪ اعتماد در جایگاه دوم  ۲۴ها با کسب  نهادها بیشتر است. پس از آن بانکطور نس�ی از دیگر  به
٪ کمترین میزان اعتماد مردم ۱۰٪ و صدا و سیما و دولت با ۸قرار دارند. مجلس شورای اسال�ی با 

٪ است. همچنین حدود ۱۴را دارا هستند. میزان اعتماد به سپاه پاسداران و نهاد رهبری حدود  
 ٪ به نیروی انتظا�ی اعتماد دارند. ۱۷ها و ساختار قضایی و اهجمعیت به دادگ ۱۳٪

٪  ۲۹دهندگان داخل کشور،  درباره مجازات کسانیکه در کشتار مردم نقش داشتند، در میان پاسخ •
اعدام  به  برای عوامل کشتار موافق هستند درصورتیکه در یک دادگاه عادالنه  اعدام  با مجازات 

از سوی دیگر، حدو انقال�ی» مقامات مسئول در کشتارها  ۱۶د  محکوم شوند.  ٪ خواهان «اعدام 
حدود    هستند. مقابل،  پاسخ۲۴در  اعدام»  ٪  از  غیر  «مجازاتی  خواهان  کشور  داخل  دهندگان 

٪ معتقدند ۲۷٪ با «بخشش و عفو عمو�ی» موافق هستند و بیش از  ۳هستند. همچنین حدود  
٪ ۴۸دهندگان خارج کشور،  د. در میان پاسخدانان باید درباره این مساله تصمیم بگیرن که حقوق

٪ با «اعدام درصورتیکه حکم آن در یک دادرسی عادالنه صادر  ۲۵مخالف مجازات اعدام هستند؛  
 ٪ با «اعدام انقال�ی» موافق هستند.  ۸شود» و 

عنوان پیش ٪ «خواهان براندازی جمهوری اسال�ی به۶۰حدود ، ایرانیان سیاسی هایشدرباره گرای •
٪ «خواهان حفظ ۱۱٪ «خواهان تحوالت ساختاری و گذار از جمهوری اسال�ی»،  ۱۶شرط هر تغییر»،  

٪ «خواهان اصالحات تدریجی  ۶های نظام و رهبری»، و  های انقالب و حا�ی سیاستاصول و ارزش 
٪ هم خود را متعلق به ه�چ یک از این ۶در چهارچوب نظام جمهوری اسال�ی» هستند و حدود  

بعد از اعتراضات سراسری اخیر، درصد طرفداران براندازی جمهوری اسال�ی    دانند.ن�یها  گرایش
 ٪ افزایش داشته است.۲۰نسبت به سال قبل حدود  
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 های اصلی نظرسنجییافته: اولبخش 
 

 
 

» محاسبه شدهمتوازن نمونه  مبنای «  دهندگان داخل کشور، برای پاسخدر این گزارش تما�ی نتا�ج بر
است نظرسنجییافته  .شده  این  کشور)   های  داخل  نمونه  �ی  (برای  اعتبار  را  سطح  با  ٪  ۹۵توان 

(credibility level)    ۵و فاصله اعتبار ٪  (credibility interval)  سطح اطمینان و حاشیه  ، که معادل
٪ جمعیت  ۹۰(یعنی حدود    سال  ۱۹جمعیت باسواد باالی  است، به    های آنالینخطا برای نظرسنجی

 ایران) قابل تعمیم دانست.  بزرگسال

پاسخ  برای  نمونه  نتا�ج  مبنای  بر  از خارج کشور افراد شرکت   کل  آماریدهندگان خارج کشور،  کننده 
بودن   .استمحاسبه شده   گزارش مدعی معرف  به    خارج کشور   نمونه  این  آن  بودن  قابل تعمیم  و 

ایرانیان خارج   ایران  تما�ی  نمونه و حضور نیستاز  توز�ع متوازن  باال،  نمونه  به حجم  توجه  با  اما  ؛ 
که  بازتاب دهد    را   دیدگاه بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشورتواند  کشور، �ی  ۱۳۰دهندگان از  پاسخ

شناسی و مشخصات نمونه داخل و خارج کشور  (اطالعات کامل درباره روش  پیگیر مسایل ایران هستند
 در بخش دوم ارایه شده است).

 

   جمهوری اسال�ی: آری یا نه؟  ۱-۱
نظرسنجی   این  شرکتدر  سوال از  با  آزاد  رفراندوم  یک  امروز  همین  «اگر  که  شد  پرسیده   کنندگان 

٪ به جمهوری  ۸۱برگزار شود، رای شما چه خواهد بود؟». در داخل کشور،    "جمهوری اسال�ی: آری یا نه؟"
 قطعی ندارند ٪ تصمیم  ۴اند و حدود  ٪ پاسخ «آری» را انتخاب کرده۱۵گویند و حدود  اسال�ی «نه» �ی

 دهندگان گزینه «نه» به جمهوری اسال�ی را انتخاب کردند.٪ پاسخ۹۹در خارج کشور،   .)۱(نمودار 
 

 ۱نمودار 

 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/IpsosPA_CredibilityIntervals.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/IpsosPA_CredibilityIntervals.pdf
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دهد که  نشان �ی  برای نمونه داخل کشور  نتا�ج پاسخ به این پرسش به تفکیک مشخصات جمعیتی
بسیار بیشتر از    قابل توج�ی، به شکل  سال  ۳۰رده سنی زیر  انتخاب «نه به جمهوری اسال�ی» در میان  

های سنی است. همچنین زنان بیش از مردان و ساکنان مناطق شهری بیش از روستاییان  دیگر گروه 
 . )۲(نمودار  مخالف جمهوری اسال�ی هستند

 
 ۲نمودار 

 
  



۶ 

فروردین   در  گمان  توسط موسسه  دیگر  نظرسنجی  یک  در  سوال  این  با    -  ۱۳۹۸همچنین  همزمان 
مورد پرسش قرار گرفته بود. مقایسه نتا�ج دو نظرسنجی    -چهلمین سالگرد رفراندوم جمهوری اسال�ی  

 ٪ بیشتر شده است. ۱۰دهد که در این مدت، میزان انتخاب «نه» به جمهوری اسال�ی نشان �ی
 

 ۳ر نمودا

 
  



۷ 

  جایگزین سیاسی نظام ۲-۱

(یعنی  در   بودند  نداده  اسال�ی»  جمهوری  به  «آری  پاسخ  قبل،  سوال  در  کسانیکه  از  نظرسنجی  این 
کدام دانم» را انتخاب کرده بودند)، پرسیده شد که «کسانیکه گزینه «نه به جمهوری اسال�ی» یا «ن�ی 

نظام   نیگزیعنوان جاهاز حکومت) را ب   نید  ییاصل جدا  یو سکوالر (بر مبنا  کی دموکرات  یاسینظام س
سه گزینه جمهوری ریاستی، جمهوری پارلمانی و پادشاهی   برای(  »د؟یده ی�   ح�ترج   یاسال�  یجمهور

 ارایه شده بود).  هانظام این از ساختار هر یک از  کوتاهیتوض�ح  مشروطه،

٪ در  ۲۸حدود  .  دهددهندگان داخل و خارج کشور به تفکیک نشان �یبرای پاسخنتا�ج را    ۴نمودار  
 » جمهوری پارلمانی«را انتخاب کردند. نظام    »جمهوری ریاستی«٪ در خارج کشور، نظام  ۳۲داخل ایران و  

دهد که اقبال ٪ در خارج کشور انتخاب شده بود. این تفاوت نشان �ی۲۹٪ در داخل ایران و  ۱۲توسط  
 در بین ایرانیان داخل و خارج کشور اختالف قابل توج�ی دارد.  ،به این شکل نظام 

را انتخاب کردند.   »پادشاهی مشروطه«٪ در خارج کشور نظام  ۲۵٪ در داخل ایران و  ۲۲  از سوی دیگر،
را ذکر کردند. همچنین های دیگر  انواع نظام ٪ در خارج کشور هم  ۴دهندگان داخل کشور و  پاسخ  ۵٪

٪ در خارج کشور اظهار کردند که دانش و اطالعات کافی برای  ۹دهندگان داخل کشور و  ٪ پاسخ۱۷حدود  
 پاسخ به این سوال ندارند. 

 
 ۴نمودار 

  



۸ 

 ۱۴۰۱عتراضات سراسری ا ۳-۱
شرکت از  نظرسنجی  این  ماهدر  سراسری  اعتراضات  درباره  که  شد  پرسیده  چه کنندگان  اخیر  های 

دارند. کشور  دیدگاهی  داخل  جمعیت۸۱،  در  هستند؛    ٪  موافق  اعتراضات  که آنها  ٪  ۶۷با  معتقدند 
از  کنند به نتیجه ن�ی٪ فکر �ی۱۴رسد و حدود  اعتراضات به نتیجه �ی ٪  ۱۵سوی دیگر، حدود  رسد. 
 .  )۶(نمودار  مخالف اعتراضات هستندجمعیت در داخل کشور 

اعتراضات هستند و فکر �ی۹۰دهندگان خارج کشور، حدود  در میان پاسخ نتیجه ٪ موافق  به  کنند 
 رسد.٪ از آنها با اعتراضات موافق هستند اما بر این باور هستند که به نتیجه ن�ی۹رسد. همچنین  �ی

 
 ۵نمودار 

 
 

های اخیر پاسخ  های اعتراضی ماهکنندگان داخل کشور به سوالی درباره کنش شرکت   ،در این نظرسنجی
با اعتراضات موافق هستند، در تظاهرات خیابانی شرکت ۲۲). حدود  ۶دادند (نمودار   ٪ از  کسانیکه 

 در تظاهرات شرکت کنند.  ] آیندهدر [ اند که ممکن است٪ اعالم کرده۵۳اند و عالوه بر آن داشته

٪ دیگر هم ممکن است آنرا انجام دهند.  ۴۶اند و  ٪ در شعار دادن شبانه مشارکت داشته۲۲حدود  
و حدود    اندهای نافرمانی مدنی مانند برداشتن روسری یا شعارنویسی اقدام کرده٪ به کنش۳۵حدود  

 .  انجام دهنداند ممکن است این اقدامات را  هم اظهار داشته ٪۳۵

٪ دیگر هم ممکن است به اعتصابات ۳۸اند و  پ�وسته  صاباتهای گذشته به اعت٪ در ماه۴۴حدود  
٪ هم در اعتراضات ۶۶٪ انجام شده است و  ۷۵تحریم و نخریدن محصوالت خاص توسط  بپ�وندند.  

اند و کرده   »انهخرابکاری شرافتمند«به  اقدام  ٪  ۸اند. همچنین حدود  آنالین و اینترنتی مشارکت داشته
  انجام دهند.  چنین کنشی ]در آینده [اعالم کردند که ممکن است  ٪۴۱



۹ 

 ۶نمودار 

 
 

 ۷نمودار 

 



۱۰ 

های اعتراضی در خارج  های متفاوت، درباره کنشدهندگان خارج کشور در سوال مشاب�ی با گزینهپاسخ
 ). ۷اند (نمودار ایران اظهارنظر کرده 

٪ آنها در تجمعات اعتراضی  ۵۲دهندگان اظهار داشتند که در اعتراضات آنالین و اینترنتی و  پاسخ   ۸۷٪
دهندگان اعالم کردند که با مقامات کشورهای خارجی مکاتبه ٪ از پاسخ۴۴اند. همچنین  شرکت کرده 

 اند.راضات انجام داده٪ هم کمک مالی برای حمایت از اعت۳۳کرده و 

 

 واکنش به باخت تیم فوتبال  ۴-۱
 میدر برابر ت  رانیا  یاسال�   یفوتبال جمهور  میت  ریدر مورد شکست اخدر پاسخ به این پرسش که «

آمر داخل کشور و۴۶»،  د؟یداشت  یچه احساس  کایفوتبال  ایرانیان  اظهار ۵۶  ٪  ایرانیان خارج کشور   ٪
٪ در خارج کشور  ۸٪ در داخل کشور و  ۲۳داشتند که از شکست تیم فوتبال خوشحال شدند و در مقابل  

 ). ۸از این شکست ابراز ناراحتی کردند (نمودار 

 
 ۸نمودار 

 
  



۱۱ 

 س�ون)یشورای همبستگی (ائتالف ا�وز ۵-۱
یک شورای    تشکیل  از آنها که موافق اعتراضات هستند سوال شد که نظر آنها درباره ،  در این نظرسنجی

چیست؟ توسط جریانات و افراد سرشناس مخالف جمهوری اسال�ی    )س�ونی ا�وز  یا ائتالف(همبستگی  
 .  )۹(نمودار 

گیری چنین شورایی کسانیکه موافق اعتراضات هستند، با شکل٪  ۸۵در میان ایرانیان داخل کشور،  
 سرشناس   شامل افراد  حتما   معتقدند که چنین شورایی باید  ٪۴۲هم موافقت دارند؛ در میان آنها،  

گیری شورای همبستگی توسط افراد خارج کشور  با شکل٪  ۳۴  ،. از طرف دیگرداخل و خارج کشور شود
٪ معتقدند که  ۹  همچنین  مورد حمایت افراد داخل کشور قرار گیرد.موافق هستند درصورتیکه شورا  

٪ با تشکیل این شورا مخالفند ۴حدود    ،چنین شورایی باید فقط شامل افراد داخل کشور شود. در مقابل
 دانند.  و آنرا غیرضروری �ی

صورت در٪ موافق تشکیل شورا توسط افراد سرشناس خارج کشور  ۴۷در میان ایرانیان خارج کشور،  
٪ فکر میکنند شورا حتما باید شامل افراد داخل و خارج  ۴۵  درحالیکه  ،هستندحمایت افراد داخل کشور  

 کشور شود.  

 
 ۹نمودار 

 
 
 

 



 

۱۲ 

از کسانیکه موافق اعتراضات هستند پرسیده شد که انتظار آنها از شورای همبستگی   در پرسش دیگری
 .  )۱۰(نمودار  دهندگان امکان انتخاب چندین گزینه و ذکر انتظارات دیگر را داشتندچیست؟ پاسخ

که با اعتراضات موافق هستند، «تشکیل شورای انتقال قدرت و دولت    ٪ ایرانیان داخل کشور۵۹حدود  
کرده  بیان  خود  انتظارات  جزو  را  آنها  ٪۵۳اند.  موقت»  وظیفه   از  باید  شورایی  چنین  که  معتقدند 

«اعالم فراخوان   ٪۴۵  را بر عهده بگیرد.  »های خارجییندگی معترضان در جهان و مذاکره با دولتنما«
٪ «سازماندهی تجمعات خارج کشور» را جزو انتظارات خود از شورای  ۳۵» و  اعتراضات برای داخل کشور 

   اند.همبستگی اعالم کرده

 دهد. نظر ایرانیان خارج کشور را هم درباره انتظارات از شورای همبستگی نشان �ی ۱۰ر نمودا

 
 ۱۰ نمودار

 
 

هستنداز  همچنین   موافق  اعتراضات  با  که درباره  ،  کسانیکه  افرادی  و  همبستگی  شورای  ترکیب 
 دهندگان را نمایندگی کنند سوال شد. توانند دیدگاه و گرایش فکری پاسخ �ی

از گرایشات اجتماعی و سیاسی   که  سیاسی و مدنینفر فعاالن    ۳۴نامه نظرسنجی، لیستی از  در پرسش 
تا افراد مورد نظر خود را برای حضور در شورای  کنندگان قرار گرفت  در اختیار شرکت،  هستندمختلف  

عالوه بر افراد حاضر در لیست، امکان انتخاب «گزینه دیگر» و نوشتن نام   .همبستگی انتخاب کنند
داشت.   وجود  هم  «هیچکدام»  گزینه  همچنین  و  دیگر  اسا�ی پاسخافراد  انتخاب  امکان  دهندگان 

 متعدد را داشتند و محدودیتی برای تعداد انتخاب وجود نداشت.

 



 

۱۳ 

نشان   دهندگانبرحسب تعداد پاسخ  را  درصد انتخاب افراد برای حضور در شورای همبستگی  ،۱۱ر  نمودا
دهنده، مجموع درصدها در این  های متعدد توسط هر پاسخدهد. با توجه به امکان انتخاب گزینه�ی

از   برای حضور در    ۷طور میانگین  به  در داخل کشور  هدهندپاسخ هر    ٪ است.۱۰۰نمودار بیش  را  نفر 
نفر را برای    ۹طور میانگین  بههر یک  دهندگان خارج کشور،  و پاسخ   شورای همبستگی انتخاب کرده

 .  اندشورا انتخاب کرده

 
۱۱نمودار   

 
  



 

۱۴ 

مجموع درصدها    دهد وها نشان �یافراد را بر حسب تعداد کل انتخاب  شدندرصد انتخاب  ،۱۲  نمودار
بیست نفری که بیش از دیگران برای حضور در شورای همبستگی  ، برط�ق نتا�ج ٪ است.۱۰۰در آن برابر 

داخل از  نفر    ۱۰ها را تشکیل میدهند. در میان این بیست نفر،  ٪ انتخاب۸۵اند، مجموعا  انتخاب شده
مجموع ده نفر اول داخل  .  نفر مرد حضور دارند  ۱۳نفر زن و    ۷و همچنین  خارج کشور  از  نفر    ۱۰کشور و  

 دهند. ها را تشکیل �یانتخاب کل ٪۴۵حدود   ،نفر اول خارج کشور ۱۰٪ و مجموع ۴۰حدود  ،کشور
 

 ۱۲نمودار 

 
 
 



 

۱۵ 

انتخاب کردند،   برای شورای همبستگی  دهندگان سوال شد که در میان افرادی کهاز پاسخهمچنین  
 دهد دهندگان داخل و خارج کشور نشان �ینتا�ج را برای پاسخ  ۱. جدول  ستچه کسی انتخاب اول آنها

 . )شود�ی٪ ۱۰۰د، مجموع درصدها بودن  مخالف اعتراضاتکه در داخل کشور  ٪ ۱۲.۴ افزودن(با 
 

 عنوان انتخاب اول برای حضور در شورای همبستگی : درصد انتخاب افراد به۱جدول 
انتخاب   برای شورای همبستگیکه   یافراد  انیاز م

 انتخاب اول شماست؟  یچه کس د،یکرد
 دهندگان خارج کشور پاسخ دهندگان داخل کشور پاسخ

 %۴۰.۷ %۳۲.۸ رضا �هلوی 
 %۱.۸ %۹.۳ دایی علی 

 %۱۲.۹ %۷.۳ حامد اسماعیل�ون 
 %۳.۰ %۵.۳ علی کری�ی 

 %۵.۶ %۴.۸ حسین رونقی 
 %۶.۶ %۲.۱ نسرین ستوده 

 %۵.۷ %۱.۹ نژاد مس�ح علی
 %۰.۸ %۱.۴ میرحسین موسوی 

 %۱.۱ %۱.۴ نماینده مرکز هماهنگی احزاب کردستان ایران 
 %۰.۱ %۱.۱ مولوی عبدالحمید 

 %۳.۷ %۰.۹ بنیادینازنین 
 %۰.۵ %۰.۸ زاد محمد نوری

 %۱.۶ %۰.۷ نرگس محمدی 
 %۰.۲ %۰.۶ دار�وش اقبالی
 %۱.۴ %۰.۶ شیرین عبادی

 %۰.۹ %۰.۵ فاطمه س�هری 
 %۰.۶ %۰.۵ توماج صالحی

 %۰.۹ %۰.۴ کاوه مدنی 
 %۰.۲ %۰.۴ نماینده شورای صنفی معلمان 

 %۰.۴ %۰.۴ فیروز نادری 
 %۰.۲ %۰.۳ شریعتمداری حسن 

 %۱.۲ %۰.۳ مجید توکلی 
 %۰.۷ %۰.۳ عباس میالنی 

 %۰.۴ %۰.۳ اسماعیل بخشی 
 %۰.۲ %۰.۲ گلشیفته فراهانی 

 %۰.۰ %۰.۲ مهدی یراحی 
 %۰.۷ %۰.۱ فرج سرکوهی 

 %۰.۲ %۰.۱ آتنا دائ�ی 
 %۰.۰ %۰.۱ سروش لشکری 

 %۰.۳ %۰.۱ مریم رجوی 
 %۰.۰ %۰.۰ فریبا بلوچ 

 %۰.۲ %۰.۰ بهاره هدایت 
 %۰.۰ %۰.۰ نژاد سعید قاس�ی

 %۰.۰ %۰.۰ مهدیه گلرو 
 %۲.۶ %۴.۰ دهندگان) افراد دیگر (پیشنهاد پاسخ

 %۴.۰ %۸.۴ هیچکدام 



 

۱۶ 

دهندگان  بین انتخاب افراد را برای «پاسخ   correlation coefficients)ضرایب همبستگی (  ۲جدول  
انتخاب همزمان هر دو فرد توسط    گرایش به  زانیم  ، یهمبستگ  بیضردهد.  داخل کشور» نشان �ی

 . دهدی�  انعکاسدهندگان را پاسخ
در مقابل، ضریب همبستگی .  دو انتخاب است نیب   شتریارتباط ب   زانینشانه م  )۰.۶(مانند    شتریعدد ب 

ها رنگ  ،دهد که احتمال انتخاب همزمان دو نفر بسیار پایین است. در این جدول نشان �ی  ۰.۱صفر یا  
دهند. رنگ سبزتر نشان همبستگی بیشتر  ها را نشان �یمیزان شدت ضریب همبستگی بین انتخاب

  و رنگ قرمزتر نشان همبستگی کمتر بین دو انتخاب است.
حضور چه مجموعه افرادی در شورای همبستگی تواند نشان دهد که  جدول ضرایب همبستگی �ی

کند و چه افرادی بخشهای مشاب�ی از جامعه را  امکان نمایندگی طیف بزرگتری از جامعه را ایجاد �ی 
)، تنوع موجود  ۰.۵کنند. پایین بودن نس�ی ضرایب همبستگی در این جدول (اکثرا کمتر از  نمایندگی �ی

 دهد. ها را نشان �یو همچنین تکثر موجود در انتخاب در لیست افراد ارایه شده در پرسشنامه
 

 : جدول ضرایب همبستگی میان انتخاب افراد برای نمونه داخل کشور ۲جدول 

  



 

۱۷ 

 ۱۴۰۱عتراضات سراسری  ابه   غربواکنش  ۶-۱
مورد پرسش قرار   ،اعتراضاتواکنش کشورهای غر�ی نسبت به   درباره دیدگاه ایرانیان  در این نظرسنجی  

٪ جمعیت هدف معتقدند که کشورهای غر�ی باید بطور جدی و با اعمال  ۷۳  در داخل کشور، گرفت.  
 کنند. ٪ از این دیدگاه حمایت �ی۹۶فشار به حکومت، از حقوق معترضان حمایت کنند. در خارج کشور  

دهندگان داخل کشور بر این باور هستند که کشورهای غر�ی نباید مداخله ٪ پاسخ۱۹در مقابل، حدود 
 . )۱۳(نمودار  عتراضات یک مساله داخلی استکنند چرا که ا

 

 ۱۳ نمودار

 
 

 درباره اقداماتی که کشورهای غر�ی   شد که  سوال  گیری کشورهای غر�ی نبودندکه مخالف موضع  آنهااز  
ایران انجام دهند  ممکن است با اعتراضات در  ایرانیان   ،۱۴نمودار  چه نظری دارند.    در مواجهه  نظر 

 دهد. داخل کشور را نشان �ی
از   تنب��یبا    ایرانیان داخل کشور  ٪۷۰بیش  انقالب «مانند    غرب  اقدامات  پاسداران  قرار دادن سپاه 

المللی برای دخالت بین«،  »اخراج سفیران جمهوری اسال�ی«،  »های تروریستیاسال�ی در لیست گروه
اموال و    قیفتو «و    »مقاماتی که در سرکوب اعتراضات نقش دارندتحریم  «،  »محافظت از معترضان

٪ موافق ۶۶موافقت دارند. همچنین حدود    »های ایران جهت قطع دسترسی حکومت به آنهادارایی
 هستند.  » گیری کشورهای غر�ی با افراد و نیروهای مخالف حکومت و حمایت از رهبران مدنیارتباط«

با    ٪۶۲ ٪ ۶موافق هستند درحالیکه    »ای برجام نامه هستهاکرات احیای توافقپایان دادن به مذ«نیز 
 مخالف این اقدام هستند. 

دیدگاه ایرانیان خارج کشور را درباره اقدامات کشورهای غر�ی در مواجهه با اعتراضات اخیر   ۱۵نمودار  
اسال�ی در لیست دهندگان با «قرار دادن سپاه پاسداران انقالب  ٪ پاسخ۹۷دهد. بیش از  نشان �ی

هستند.  گروه موافق  دارند»  نقش  اعتراضات  سرکوب  در  که  مقاماتی  «تحریم  و  تروریستی»  های 
 دهندگان با دیگر اقدامات تنب��ی هم موافقت دارند.٪ پاسخ۹۰همچنین بیش از 



 

۱۸ 

 ۱۴نمودار 

 
 

 ۱۵نمودار 

  



 

۱۹ 

 نهادهای حکومت اعتماد به  ۷-۱
در این نظرسنجی میزان اعتماد مردم به نهادهای مختلف حکومت در ایران مورد پرسش قرار گرفت.  

 دهد.  دهندگان داخل کشور را نشان �ینظر پاسخ  ۱۶نمودار 

(با حدود   میزان اعتماد به ارتش  اعتماد هستند،حالیکه اکثریت جمعیت به نهادهای حکومت �یدر
٪ اعتماد در جایگاه دوم  ۲۴  کسب  ها باپس از آن بانک  .طور نس�ی از دیگر نهادها بیشتر است) به۲۹٪

  .قرار دارند

مردم ٪ کمترین میزان اعتماد  ۱۰صدا و سیما و دولت با    و  ٪۸مجلس شورای اسال�ی با  از سوی دیگر،  
٪ ۱۳٪ است. همچنین حدود  ۱۴رهبری حدود  را دارا هستند. میزان اعتماد به سپاه پاسداران و نهاد  

 ٪ به نیروی انتظا�ی اعتماد دارند. ۱۷ها و ساختار قضایی و به دادگاه جمعیت

 
 ۱۶نمودار 

 
  



 

۲۰ 

 مجازات اعدام در عدالت انتقالی  ۸-۱
از شرکت  برای  در سوال دیگری  از یک حکومت استبدادی،  انتقال  پرسیده شد که در دوران  کنندگان 

 ). ۱۷، با چه مجازاتی موافق هستند (نمودار نقش داشتند کشتار مردم  مقامات مسئول که در

٪ با مجازات اعدام برای عوامل کشتار موافق هستند  ۲۹حدود    دهندگان داخل کشور،در میان پاسخ
اعدام  «٪ خواهان  ۱۶درصورتیکه در یک دادگاه عادالنه به اعدام محکوم شوند. از سوی دیگر، حدود  

 هستند.  در کشتارهامقامات مسئول  »انقال�ی

ستند. همچنین ه   »مجازاتی غیر از اعدام «دهندگان داخل کشور خواهان  ٪ پاسخ۲۴حدود  در مقابل،  
دانان باید ٪ معتقدند که حقوق۲۷بیش از    و  هستندموافق    »بخشش و عفو عمو�ی«  با٪  ۳حدود  

 درباره این مساله تصمیم بگیرند.  

اعدام درصورتیکه «٪ با  ۲۵٪ مخالف مجازات اعدام هستند؛  ۴۸دهندگان خارج کشور،  در میان پاسخ 
  موافق هستند. »اعدام انقال�ی« ٪ با ۸و  »حکم آن در یک دادرسی عادالنه صادر شود

 
 ۱۷نمودار 

 
  



 

۲۱ 

ایرانیان داخل کشور    ۱۸نمودار   به   را   انددر کشتارها نقش داشته   که  یدرباره مجازات مقاماتدیدگاه 
 دهد. تفکیک مشخصات جمعیتی نشان �ی

های  طور قابل توج�ی بیش از دیگر ردهبه  ،سال  ۳۰زیر  شود، افراد در رده سنی  ور که مشاهده �یط همان
با  اند. همچنین زنان بهرا انتخاب کرده  »اعدام انقال�ی«مجازات  سنی،   طور معناداری بیش از مردان 
انقال�ی«گزینه   از    »اعدام  بیش  دانشگاهی  تحصیالت  فاقد  افراد  راستا،  همین  در  هستند.  موافق 
 موافق هستند.  »اعدام انقال�ی«نشگاهی با مجازات  دهندگان دارای تحصیالت داپاسخ

سال و دارای تحصیالت دانشگاهی بیش از دیگر   ۵۰دهندگان در رده سنی بیش از از سوی دیگر، پاسخ 
 موافقت دارند. »مجازاتی غیر از اعدام «ها با گروه

 
 ۱۸نمودار 

 



 

۲۲ 

نظرسنجی دیگر موسسه گمان، از شهروندان داخل ایران پرسیده  ، همین سوال در  ۱۳۹۹  در شهر�ور
دهد که در این بازه زمانی، درصد انتخاب  )  نشان �ی ۱۹شده بود. مقایسه نتا�ج دو نظرسنجی (نمودار 

  گزینه «اعدام انقال�ی» افزایش دو برابری داشته است. 

٪ کاهش داشته  ۲۴٪ به ۳۲رده بودند از  درصد کسانیکه «مجازاتی غیر از اعدام» را انتخاب ک  ،در مقابل
 است. 

 
 ۱۹نمودار 

 
  



 

۲۳ 

 گرایش سیاسی ایرانیان ۹-۱
نظرسنجی   این  نظرسنجیدر  گمان،  همانند  پیشین  سوال های  سیاسی   نیز  یک  گرایش  درباره 

 کنندگان پرسیده شد.شرکت

نشان �ی نظرسنجی  این  که  نتا�ج  میان  دهد  کشور،  پاسخدر  داخل  خواهان  «٪  ۶۰حدود  دهندگان 
خواهان تحوالت ساختاری و گذار از  «٪  ۱۶،  »عنوان پیش شرط هر تغییرهبراندازی جمهوری اسال�ی ب

،  » های نظام و رهبری های انقالب و حا�ی سیاستخواهان حفظ اصول و ارزش «٪  ۱۱،  »جمهوری اسال�ی
٪ هم خود  ۶و حدود    هستند  »چهارچوب نظام جمهوری اسال�یخواهان اصالحات تدریجی در  «٪  ۶و  

 .دانندها ن�یرا متعلق به ه�چ یک از این گرایش

  اخیر موسسه گمانرا در سه نظرسنجی  داخل ایرانسیاسی در  هایگرایش پایگاه اجتماعی ۲۰نمودار 
شود که بعد از اعتراضات سراسری اخیر، درصد طرفداران براندازی جمهوری . مشاهده �یدهدنشان �ی
 داشته است.  ٪ افزایش ۲۰حدود اسال�ی 

 
 ۲۰نمودار 

 



 

۲۴ 

 شناسی پژوهش بخش دوم: روش 
 

 
 

 گیریروش نمونه ۱-۲
» توسط «گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان ۱۴۰۱نظرسنجی «نگرش ایرانیان به اعتراضات سراسری  

روز انجام گرفت. این نظرسنجی به صورت آنالین و   ۱۰به مدت    ۱۴۰۱دی    ۱۰آذر تا    ۳۰(َگمان)» از تار�خ  
 با استفاده از یک پلتفرم تخصصی و ایمن انجام شد.  

های  ها و نظراتی را که با روشهای نوآورانه تالش کرده تا دیدگاه با استفاده از روشموسسه گمان  
حکومت تحت  جوامع  در  نظرسنجی  ن�ی اهای  متداول  و ستبدادی  پرسش  مورد  علنی  بطور  توانند 

 گیری کرده و به ثبت برساند. طریقی روشمند و عل�ی اندازه گیری قرار گیرند، به اندازه 

روپرسش  با  نظرسنجی  آنالین  زنجیره نامه  ایجاد  نمونهش  متنوع  و  متعدد   گیری های 
(multiple chain referral sampling) تلویز�ون سایفون،  پلتفرم  طر�ق  از  ماهواره ،  (ایران  های  ای 

آپ و توییتر) اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، واتس  های شبکهرساناینترنشنال و صدای آمریکا) و پیام 
 به دست اقشار مختلف مردم در سراسر ایران و جهان رسید.  

تند. از سوی ٪ جمعیت ایران کاربر اینترنت هس۸۴، در حال حاضر بیش از  بانک جهانی بر ط�ق گزارش  
٪ ۷۸دهد که حدود  نشان �ی  ۱۴۰۱در خرداد    )نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپادیگر  

آمارهای  کنند. همچنین برط�ق  �ی اجتماعی استفاده    سال در ایران، حداقل از یک شبکه  ۱۸افراد باالی  
کشور زده �یرس�ی  تخمین   ،٪ حدود  که  باالی    ۱۰شود  �ی   ۱۸جمعیت  امکان سال  و  هستند  سواد 

جمعیت باسواد   ۸۵های اجتماعی را ندارند. این بدین معناست که حدود ٪ خواندن و نوشتن در شبکه
شود که بتوان از طر�ق  کنند. این شرایط باعث �یای اجتماعی استفاده �ی ه سال از شبکه   ۱۸باالی  

ها را جویا  های اجتماعی با بخش بزرگی از جامعه ایران ارتباط برقرار کرد و نظرات آناینترنت و شبکه
 شد.  

شبکه  اثر  کاهش  شرکت برای  فکری  نزدیکی  احتمال  (یعنی  آنالین  نظرسنجی  در  با ای  کنندگان 
ها و صفحات مختلف ها، کانالبرگزارکنندگان نظرسنجی)، تالش شد تا نظرسنجی از طر�ق افراد، گروه 

  ۲۱  که دارای گرایشات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی بودند به اشتراک گذاشته شود. نمودار
افزایش . همچنین با  دهد نامه نظرسنجی را نشان �یدهندگان به پرسشتوز�ع نحوه دسترسی پاسخ 

 ای را کاهش داد.  ناشی از اثر شبکه  (bias)قابل مالحظه حجم نمونه تالش شد تا بتوان سوگیری  

دهندگان پاسخ  ٪۱۳دهندگان داخل کشور و  پاسخ  ٪۱۱نتا�ج یکی از سواالت نظرسنجی نشان داد که تنها  
دهد که �یاند. این نتیجه نشان  های موسسه گمان شرکت کرده تر هم در نظرسنجی خارج کشور پیش

های گوناگون فکری و اجتماعی نامه در میان طیفگیری هدفمند برای پخش پرسش های نمونهروش
های بسیار وسیعی خارج از شبکه آشنایان با موسسه گمان توانسته است نظرسنجی را به دست گروه 

 برساند. 

  

https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=IR
http://ispa.ir/Default/Details/fa/3382/-78.5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%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-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://sccr.ir/News/19273/1/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://sccr.ir/News/19273/1/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B0%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

۲۵ 

   ۲۱ نمودار

 
 

 نامه و نمونه آماری مشخصات پرسش ۲-۲
شناسی  هایی درباره مشخصات عمو�ی و جمعیتهای اصلی، سوال در این نظرسنجی، عالوه بر پرسش 

دهندگان (جنسیت، رده سنی، میزان تحصیالت، استان محل سکونت، منطقه شهری یا روستایی، پاسخ
زبان   خانوار،  درآمد  سطح  شغلی،  درمانیمحاوره وضعیت  بیمه  نوع  خانه،  در  همچنین  ای  و  رفتار  ) 

 انتخاباتی در پرسشنامه قرار گرفت. 

طور ناشناس و بدون پرسش درباره مشخصات فردی در نظرسنجی شرکت  دهندگان بهجا که پاسخاز آن
 اند. شتهشود که این افراد برای ابراز نظرات واقعی خود احساس امنیت بیشتری دااند، برآورد �یکرده

طور کامل پر کردند. نامه نظرسنجی را بهدهنده از داخل و خارج کشور پرسش هزار پاسخ  ۲۰۰بیش از  
دهندگان ساکن ایران  پاسخ   ٪۷۹اند،  دهندگان درباره محل سکونت خود اظهار کرده برط�ق آنچه پاسخ 

مناطق شهری و روستایی   استان و از   ۳۱در خارج کشور هستند. ایرانیان داخل کشور از تما�ی    ٪۲۱و  
کردند. شرکت  نظرسنجی  این  راستی روش   در  چندگانه  حدود  های  که  دادند  نشان    ٪ ۱۰آزمایی 

دهندگان احتمال دارد محل سکونت خود (داخل یا خارج کشور) را به عمد یا به سهو اشتباه ذکر  پاسخ
 کرده باشند. 

 پاالیش نمونه  ۳-۲
های تصادفی یا واردشده توسط ربات قرار داده شناسایی پاسخ در این نظرسنجی یک پرسش جهت  

که اظهار داشتند در های نادرست به این پرسش و همچنین موارد متناقض (مانند کسانی شد. پاسخ
سال ذکر    ۳۰بودند اما رده سنی خود را بیش از    هنوز به سن رای دادن نرسیده  ۱۴۰۰یا    ۱۳۹۶سال  
رای   ۱۳۹۶اند اما در سال  به سن رای دادن نرسیده   ۱۴۰۰بودند در انتخابات    اند، یا کسانی که گفته کرده

 داده بودند) از نمونه آماری حذف شدند.  

نفر و نمونه خارج    ۱۵۸،۳۹۵های انجام گرفته، حجم نمونه آماری نهایی از داخل ایران  بعد از پاالیش
شود، منظور  رت «نمونه خام» استفاده  ر این گزارش هر جا از عبادنفر بوده است.    ۴۲،۴۵۶کشور شامل  
با لحاظ کردن رده های سنی استاندارد موجود در مشخصات سرشماری سال   شده است.نمونه پاالیش

دهندگان  (برای نمونه داخل کشور)، نمونه نهایی مورد استفاده در این تحلیل فقط شامل پاسخ ۱۳۹۵
 شود. سال �ی ۱۹باالی 



 

۲۶ 

 روش استخراج نمونه معرف از نمونه آماری داخل کشور ۴-۲
های آنالین معموال با مشخصات جمعیت آماری هدف انطباق کامل ندارد، در نمونه آماری نظرسنجی 

) معرف  آماری  نمونه  یک  داشتن  برای  ش�وهrepresentative sampleنتیجه  از  مختلف  )،  های 
وزن متوازن  مانند  ( (weighting)   دهیسازی  نمونه  تطب�ق  روش    ) sample matching methodیا 

شود تا بتوان نمونه آماری را متوازن کرده و آنرا با مشخصات اصلی جمعیت هدف انطباق  یاستفاده �
سال و باسواد    ۱۹افراد باالی  دهندگان داخل کشور،  این نظرسنجی برای پاسخ  جمعیت آماری هدفداد.  

هستند (کسانی که امکان استفاده از اینترنت و خواندن سواالت نظرسنجی را دارند که    ساکن ایران
 شود).  ٪ جمعیت بزرگسال ایران �ی ۹۰شامل 

از نمونه خام آماری، از   )representative sampleدر این پژوهش، برای استخراج یک نمونه معرف (
- تحق�ق جامع موسسه تحقیقاتیساس  دهی استفاده شد. بر اترکیب دو روش تطب�ق نمونه و وزن 

در شرایطی که حجم نمونه نظرسنجی آنالین زیاد است،   ،  (Pew Research Center)  نظرسنجی پ�و 
دهی ارجحیت دارد. همچنین همین  ) نسبت به روش وزن matchingطب�ق نمونه (استفاده از روش ت

نمونه تصادفی منط�ق با مشخصات    یکانتخاب  ترکیب این دو روش، یعنی    تحق�ق نشان میدهد که
 دهد.  دهی، میزان خطای نتا�ج را کاهش �یخام و سپس وزن  جمعیت هدف از کل نمونه

سازی نمونه آماری آنالین، بهتر است که عالوه بر  ، برای متوازن همین تحق�قهمچنین بنا به توصیه  
من سنی،  رده  جنسیت،  (مانند  جمعیتی  سیاسی متغیرهای  رفتار  متغیر  یک  از  سکونت)،  طقه 

سازی نمونه استفاده شود تا میزان انحراف نمونه آماری کاهش یافته  دهندگان هم برای متوازن پاسخ
 پذیری نمونه نهایی افزایش یابد. و امکان تعمیم

عیت دهندگان داخل کشور به یک نمونه آماری معرف جمدر این گزارش برای اینکه نمونه آماری پاسخ
)representative sample) تبدیل شود، از ترکیب دو روش تطب�ق نمونه (matching  دهی وزن ) و

(raking)  به متغیرهای  مبنای  ( همبر  سیاسی  رفتار  و  جمعیتی  )  interlocked variablesپ�وسته 
پاسخ    ۱۸۶۰ابتدا با روش تطب�ق نمونه، یک نمونه تصادفی با حجم نمونه  بدین منظور،    استفاده شد. 

دو متغیر جمعیتی  دهندگان «داخل کشور»، بر مبنای  شده نظرسنجی برای پاسخاز کل نمونه پاالیش
به رفتار سیاسی  و  متغیر جمعیتی  استانی و همچنین چهار  پ�وسته  همشامل جنسیت و جمعیت 

)(interlocked  سکونت منطقه  تحصیالت،  سطح  سنی،  رده  یا  (  شامل  رفتار  روستایی)،شهری  و 
دهی بر مبنای همان متغیرها، نمونه با انتخاباتی پیشین استخراج شد. سپس با استفاده از روش وزن 

 مشخصات تعریف شده از جمعیت هدف کامال منط�ق شد.

نمونه    ۱۶۹۶برابر با    (effective sample size)حجم نمونه موثر  دهی،  پس از انجام محاسبات وزن 
اعتبار   برای سطح  مناس�ی  بسیار  نمونه  که حجم  ٪  (credibility level)٪  ۹۵شد  اعتبار  فاصله    ۵و 

(credibility interval)  .است 

شرکت  دهی نمونه آماری با استفاده از ابزار تخصصی  سازی شامل تطب�ق نمونه و وزن محاسبات متوازن 
نتا�ج  انجام گرفت. برای تعیین مشخصات جمعیتی و رفتار سیاسی، از    Spinnaker Researchهلندی  

 استفاده شده است.   ۱۳۹۶نتا�ج نظرسنجی انتخاباتی سال و  ۱۳۹۵رس�ی سرشماری سال 

 

http://www.websm.org/uploadi/editor/1368187057Rivers_2006_Sample_matching_Representative_sampling_from_Internet_panels.pdf
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/reducing-bias-on-benchmarks/
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/reducing-bias-on-benchmarks/
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/reducing-bias-on-benchmarks/
https://www.spinnakerresearch.nl/
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/%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.academia.edu/33139316/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%D8%AA


 

۲۷ 

 مشخصات نمونه آماری داخل کشور ۵-۲
جداول زیر توز�ع متغیرهای جمعیتی را در نمونه خام نظرسنجی، نمونه متوازن شده و جمعیت هدف 

شده با جمعیت هدف کامال  شود که مشخصات جمعیتی نمونه متوازن دهد. مشاهده �ینشان �ی
 همخوان شده است.  

 
 : توز�ع جنسیت نمونه داخل کشور ۳ جدول

نمونه خام   جنسیت 
 نظرسنجی 

 (تعداد نمونه) 

  ۱۹جمعیت باسواد باالی  نمونه متوازن شده 
 ) ۱۳۹۵سال (سرشماری 

 ۴۷٪ ۴۷٪ ) ۵۴۹۵۳( ۳۷.۷٪ زن
 ۵۳٪ ۵۳٪ ) ۸۹۸۱۲(  ۶۱.۶٪ مرد

 - - ) ۱۰۷۲( ۰.۷٪ موارد دیگر 
 

 : توز�ع منطقه جغرافیایی نمونه داخل کشور ۴جدول 
نمونه خام   منطقه جغرافیایی 

 نظرسنجی 
 (تعداد نمونه) 

  ۱۹جمعیت باسواد باالی  نمونه متوازن شده 
 ) ۱۳۹۵سال (سرشماری 

 ۲۱.۲٪ ۲۱.۲٪ ) ۵۰۸۵( ۳.۵٪ روستایی 
 ۷۸.۸٪ ۷۸.۸٪ ) ۱۳۹۶۸۰( ۹۶.۵٪ شهری 

 
 نمونه داخل کشور های سنی : توز�ع رده۵جدول 

نمونه خام   های سنی رده
 نظرسنجی 

   (تعداد نمونه)

  ۱۹جمعیت باسواد باالی  نمونه متوازن شده 
 ) ۱۳۹۵سال (سرشماری 

 ۳۰.۱٪ ۳۰.۱٪ ) ۲۵۸۲۵( ۱۷.۸٪ سال  ۲۹تا  ۱۹بین 
 ۵۱.۱٪ ۵۱.۱٪ ) ۹۶۲۰۲(  ۶۶.۵٪ سال  ۴۹تا   ۳۰بین 

 ۱۸.۸٪ ۱۸.۸٪ ) ۲۲۷۳۸( ۱۵.۷٪ سال   ۵۰مساوی یا باالتر از 
 

 : توز�ع میزان تحصیالت نمونه داخل کشور ۶جدول 
نمونه خام   میزان تحصیالت 

 نظرسنجی 
 (تعداد نمونه) 

  ۱۹جمعیت باسواد باالی  نمونه متوازن شده 
 ) ۱۳۹۵سال (سرشماری 

 ۷۲.۳٪ ۷۲.۳٪ ) ۲۹۰۸۱(  ۲۰.۱٪ دیپلم و زیردیپلم 
 ۲۷.۷٪ ۲۷.۷٪ ) ۱۱۵۶۸۴( ۷۹.۹٪ تحصیالت دانشگاهی

  



 

۲۸ 

 استان سکونت نمونه داخل کشور   جمعیت : توز�ع۷جدول 
نمونه خام   محل سکونت 

 نظرسنجی 
 (تعداد نمونه) 

  ۱۹جمعیت باسواد باالی  نمونه متوازن شده 
 ) ۱۳۹۵سال (سرشماری 

 ۴.۸٪ ۴.۸٪ ) ۴۳۳۴( ۳.۰٪ آذربایجان شرقی 
 ۳.۶٪ ۳.۶٪ ) ۲۸۰۳( ۱.۹٪ آذربایجان غر�ی 

 ۱.۵٪ ۱.۵٪ ) ۹۵۰( ۰.۷٪ اردبیل 
 ۶.۹٪ ۶.۹٪ ) ۹۲۹۲(  ۶.۴٪ اصفهان 

 ۳.۸٪ ۳.۸٪ ) ۸۱۹۵( ۵.۷٪ البرز 
 ۰.۷٪ ۰.۷٪ ) ۸۲۶( ۰.۶٪ ایالم 

 ۱.۵٪ ۱.۵٪ ) ۱۴۲۱( ۱.۰٪ بوشهر 
 ۱۹.۱٪ ۱۹.۱٪ ) ۵۷۸۲۲( ۳۹.۹٪ تهران 

 ۱.۱٪ ۱.۱٪ ) ۹۰۰( ۰.۶٪ چهار محال و بختیاری 
 ۰.۹٪ ۰.۹٪ ) ۵۶۶( ۰.۴٪ خراسان جنو�ی 
 ۷.۸٪ ۷.۸٪ ) ۸۵۸۵( ۵.۹٪ خراسان رضوی 

 ۰.۹٪ ۰.۹٪ ) ۸۹۷( ۰.۶٪ خراسان شمالی
 ۵.۴٪ ۵.۴٪ ) ۴۷۹۸( ۳.۳٪ خوزستان 

 ۱.۳٪ ۱.۳٪ ) ۱۱۰۰( ۰.۸٪ زنجان 
 ۱.۰٪ ۱.۰٪ ) ۸۲۱( ۰.۶٪ سمنان 

 ۲.۱٪ ۲.۱٪ ) ۹۹۲( ۰.۷٪ سیستان و بلوچستان 
 ۶.۳٪ ۶.۳٪ ) ۸۳۱۴( ۵.۷٪ فارس
 ۱.۶٪ ۱.۶٪ ) ۱۵۱۷( ۱.۱٪ قزوین

 ۱.۶٪ ۱.۶٪ ) ۱۴۴۲( ۱.۰٪ قم
 ۱.۸٪ ۱.۸٪ ) ۲۴۶۷( ۱.۷٪ کردستان 

 ۳.۶٪ ۳.۶٪ ) ۲۱۶۶( ۱.۵٪ کرمان
 ۲.۴٪ ۲.۴٪ ) ۲۷۸۵( ۱.۹٪ کرمانشاه

 ۰.۸٪ ۰.۸٪ ) ۶۰۶(  ۰.۴٪ کهگیلویه و بویراحمد 
 ۲.۲٪ ۲.۲٪ ) ۱۵۰۸( ۱.۰٪ گلستان 

 ۳.۵٪ ۳.۵٪ ) ۶۰۹۰(  ۴.۲٪ گیالن 
 ۲.۰٪ ۲.۰٪ ) ۱۶۲۰( ۱.۱٪ لرستان 

 ۴.۵٪ ۴.۵٪ ) ۵۲۴۳( ۳.۶٪ مازندران 
 ۱.۸٪ ۱.۸٪ ) ۱۷۶۶( ۱.۲٪ مرکزی 

 ۲.۰٪ ۲.۰٪ ) ۱۹۳۵( ۱.۳٪ هرمزگان 
 ۲.۱٪ ۲.۱٪ ) ۱۵۶۱( ۱.۱٪ همدان 

 ۱.۴٪ ۱.۴٪ ) ۱۴۴۳( ۱.۰٪ یزد 
 

  



 

۲۹ 

  ۱۳۹۶دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال  ، رفتار انتخاباتی پاسخ تیعالوه بر متغیرهای جمعی
برای متوازن کردن نمونه آماری   (که مورد مناقشه نبود و نتا�ج رس�ی آن تا حد باالیی قابل اتکا بوده)

 ).  ۸مورد استفاده قرار گرفت (جدول 
 

 انتخاباتی نمونه داخل کشور -: توز�ع رفتار سیاسی۸جدول 
رای در انتخابات  

 ۱۳۹۶جمهوری ریاست
نمونه آماری  
 نظرسنجی  

 (تعداد نمونه) 

نتا�ج رس�ی انتخابات   نمونه متوازن شده 
 ۱۳۹۶جمهوری ریاست

 ۴۲.۲٪ ۴۴.۱٪ ) ۶۹۹۲۲(  ۴۸.۳٪  طبا) حسن روحانی (+ هاش�ی
 ۲۸.۸٪ ۲۶.۹٪ ) ۳۲۲۲(  ۲.۲٪ ابراهیم رئیسی (+ میرسلیم) 

 ۲۹.۰٪ ۲۹.۰٪ ) ۷۱۶۲۱( ۴۹.۵٪ (+رای باطله دادم)   رای ندادم 
 

 مشخصات نمونه آماری خارج کشور ۶-۲
مرجع وجود ندارد تا بتوان نمونه خام را متوازن  جامع و  برای ایرانیان خارج کشور، مشخصات جمعیتی  

با توجه به حجم نمونه باال و توز�ع برابر جنسیتی و توز�ع متوازن   و معرف جمعیت هدف کرد. اما 
شود، نمونه کشور �ی  ۱۳۰دهندگان که شامل  گستردگی محل سکونت پاسخهای سنی و همچنین  رده

مکان خواندن به زبان فارسی  امعرف ایرانیان خارج از کشور که    یتوان تا حد قابل قبولموجود را �ی
دارند و درگیر مسایل سیاسی ایران هستند دانست. مشخصات جمعیتی نمونه آماری خارج کشور در 

 ارایه شده است.جداول زیر 
 

 : توز�ع جنسیت نمونه خارج کشور ۹جدول 
 نمونه نظرسنجی خارج کشور  جنسیت 

 (تعداد نمونه) 
 ) ۲۰۳۳۵(   ۴۷.۹٪ زن

 ) ۲۱۷۸۸( ۵۱.۳٪ مرد
 ) ۳۳۳( ۰.۸٪ موارد دیگر 

 
 : توز�ع منطقه جغرافیایی نمونه خارج کشور ۱۰جدول 

 نمونه نظرسنجی خارج کشور  منطقه جغرافیایی 
 (تعداد نمونه) 

 ) ۶۷۵(  ۱.۶٪ روستایی 
 ) ۴۱۷۸۱(  ۹۸.۴٪ شهری 

 
 های سنی نمونه خارج کشور : توز�ع رده۱۱جدول 

 نمونه نظرسنجی خارج کشور  های سنی رده
 (تعداد نمونه) 

 ) ۴۲۷۳( ۱۰.۱٪ سال  ۲۹تا  ۱۹بین 
 ) ۲۸۳۱۵(  ۶۶.۷٪ سال  ۴۹تا   ۳۰بین 

 ) ۹۸۶۸(  ۲۳.۲٪ سال   ۵۰مساوی یا باالتر از 
 



 

۳۰ 

 : توز�ع میزان تحصیالت نمونه خارج کشور ۱۲جدول 
 نمونه نظرسنجی خارج کشور  میزان تحصیالت 

 (تعداد نمونه) 
 ) ۴۱۵۱( ۹.۸٪ دیپلم و زیردیپلم 

 ) ۳۸۳۰۵( ۹۰.۲٪ تحصیالت دانشگاهی
 

 : توز�ع محل سکونت نمونه خارج کشور ۱۳جدول 
 نمونه نظرسنجی خارج کشور  محل سکونت 

 (تعداد نمونه) 
 ) ۸۵۸۸( ۲۰.۳٪ کانادا

 ) ۸۳۷۹( ۱۹.۸٪ ایاالت متحده آمریکا 
 ) ۶۳۸۰( ۱۵.۱٪ آلمان 

 ) ۲۸۰۷(  ۶.۶٪ بریتانیا
 ) ۲۴۷۶( ۵.۸٪ ترکیه 

 ) ۲۴۴۸( ۵.۸٪ استرالیا 
 ) ۲۰۶۴(  ۴.۹٪ سوئد 
 ) ۱۵۹۲( ۳.۸٪ هلند 
 ) ۹۵۲(  ۲.۲٪ ایتالیا

 ) ۹۰۳( ۲.۱٪ فرانسه
 ) ۶۷۱(  ۱.۶٪ اتریش 

 ) ۵۲۱( ۱.۲٪ نروژ
 ) ۴۲۵( ۱.۰٪ دانمارک 
 ) ۳۹۲( ۰.۹٪ سوییس 

 ) ۳۷۰( ۰.۹٪ بلژیک 
 ) ۳۶۴( ۰.۹٪ امارات متحده عر�ی 

 ) ۲۹۶. (۰.۷٪ اسپانیا 
 ) ۲۹۵( ۰.۷٪ فنالند

 ) ۲۰۸( ۰.۵٪ ن�وزلند 
 ) ۱۳۵( ۰.۳٪ مالزی

 ) ۱۱۵( ۰.۳٪ گرجستان 
 ) ۱۰۹( ۰.۳٪ عراق

 ) ۱۰۳( ۰.۲٪ قبرس
 ) ۹۶( ۰.۲٪ ژاپن 

 ) ۹۱( ۰.۲٪ پرتغال 
 ) ۸۵( ۰.۲٪ مکزیک 

 ) ۸۴( ۰.۲٪ ارمنستان 
 ) ۸۱( ۰.۲٪ مجارستان 

 ) ۸۰( ۰.۲٪ عمان
 ) ۷۱( ۰.۲٪ لهستان 

 ) ۱۱۹۲( ۲.۵٪ بقیه کشورها 
 

  



 

۳۱ 

 انتخاباتی نمونه خارج کشور -: توز�ع رفتار سیاسی۱۴جدول 
انتخابات  رای در  
 ۱۳۹۶جمهوری ریاست

 نمونه نظرسنجی خارج کشور 
 (تعداد نمونه) 

 ) ۱۴۲۰۸( ۳۳.۵٪  طبا) حسن روحانی (+ هاش�ی
 ) ۱۲۴( ۰.۳٪ ابراهیم رئیسی (+ میرسلیم) 

 ) ۲۸۱۲۴(  ۶۶.۲٪ (+رای باطله دادم)   رای ندادم 
  

 شده داخل کشور های اعتبارسنجی نمونه متوازن آزمون ۷-۲
 مقایسه توز�ع آمارهای اقتصادی و اجتماعی  ۱-۷-۲

پذیری شده و تعمیمنمونه متوازن   و معرف بودنتوان به کمک آن درجه اعتماد  هایی که �ییکی از روش
 شده با شواهد بیرونی است. آن را سنجید، میزان تطب�ق نتا�ج نمونه متوازن 

در مقایسه با جمعیت هدف در دو سطح  شده را  وضعیت درصد افراد شاغل در نمونه متوازن   ۱۵جدول  
سال است،    ۱۹شده شامل افراد باسواد باالی  دهد. درحالیکه نمونه متوازن شهری و روستایی نشان �ی

 شود.سواد را شامل �ی سال با سواد و بدون ۱۵افراد باالی  ۱۴۰۱ زییکار در پا یروین آمار

سواد است و همچنین بدونبر ط�ق گزارش آمار نیروی کار، نرخ اشتغال افراد باسواد ک�ی بیشتر از افراد  
رده سنی   در  اشتغال  رده  ۱۹تا    ۱۵میزان  از  این  سال کمتر  داشتن  نظر  در  با  باالتر است.  های سنی 

شده با جمعیت هدف به دهد که وضعیت اشتغال برای نمونه متوازن ها، جدول زیر نشان �یتفاوت
 میزان قابل قبولی همخوانی دارد.

 
 : توز�ع نسبت اشتغال برای نمونه داخل کشور ۱۵جدول 

  ۱۵آمار نیروی کار باالی  شده نمونه متوازن  نمونه خام نظرسنجی نسبت اشتغال 
 )۱۴۰۱ پاییزسال (

 ۳۷.۷٪ ۴۵.۶٪ ۶۲.۹٪ کل 
 ۳۶.۹٪ ۴۷.۴٪ ۶۳.۵٪ مناطق شهری 

   ۴۰.۵٪ ۳۹.۰٪ ۴۷.۹٪ مناطق روستایی 
 

کنندگان درباره وضعیت درآمد خانوار پرسش شد تا بتوانیم توز�ع  همچنین در این نظرسنجی، از شرکت
وضعیت توز�ع درآمد خانوار    ۱۶وضعیت اقتصادی نمونه آماری را با جامعه هدف مقایسه کنیم. جدول  

دهد. ط�ق تعریف، در هر دهک درآمدی، ده درصد خانوارهای کشور  شده را نشان �یدر نمونه متوازن 
شده، به میزان باالیی شود توز�ع درآمد خانوار در نمونه متوازن ر که مشاهده �یگیرند. همانطوقرار �ی

(با توجه به آخرین آمار ارایه شده در سال   دهک درآمدیمنط�ق با جمعیت هدف است و تقریبا از هر  
 نهایی موجود است. نمونهطور متوازن در ، نمونه کافی به)۱۴۰۰

 
  

https://www.mpo-es.ir/Dorsapax/Data/Sub_1/File/nirroyekar01-3.pdf
https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-57/5598-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 

۳۲ 

 : توز�ع میزان درآمد خانوار برای نمونه داخل کشور ۱۶جدول 
  موجود از  های مختلف درآمدی بر حسب اطالعاتمیزان درآمد دهک

 ) ۱۴۰۰(خرداد  مرکز آمار ایران
نمونه خام  
 نظرسنجی 

نمونه  
 شده متوازن 

توز�ع  
درآمد در  

 جامعه 
 ۱۰٪ ۱۲.۸٪ ۴.۴٪ میل�ون تومان)   ۲.۵دهک اول (درآمد ماهانه خانوار کمتر از  

 ۱۰٪ ۸.۴٪ ۳.۰٪ میل�ون تومان)  ۳.۵تا   ۲.۵دهک دوم (درآمد ماهانه خانوار بین  
 ۱۰٪ ۸.۸٪ ۵.۱٪ میل�ون تومان)   ۴.۵تا   ۳.۵دهک سوم (درآمد ماهانه خانوار بین 

 ۱۰٪ ۷.۱٪ ۴.۷٪ میل�ون تومان)   ۵تا   ۴.۵خانوار بین  دهک چهارم (درآمد ماهانه 
 ۱۰٪ ۱۱.۵٪ ۸.۵٪ میل�ون تومان)   ۶تا   ۵دهک پنجم (درآمد ماهانه خانوار بین 

 ۱۰٪ ۱۳.۸٪ ۱۲.۷٪ میل�ون تومان)   ۷.۵تا   ۶۱دهک ششم (درآمد ماهانه خانوار بین  
 ٪۴۰ ۳۷.۶٪ ۶۰.۶٪ تومان) میل�ون  ۷.۵دهک هفتم تا دهم (درآمد ماهانه خانوار بیش از 

 
از شرکت  کنندگان پرسیده شد که معموال در خانه به چه زبانی صحبت  در این نظرسنجی همچنین 

با آمار   شدهمتوازن ای در نمونه های محاوره دهد، توز�ع زباننشان �ی  ۱۷کنند. همانطور که جدول �ی
 تطا�ق قابل قبولی دارد.  دانشنامه «اتنولوگ»موجود در 

 
 ای برای نمونه داخل کشور : توز�ع زبان محاوره ۱۷جدول 

نمونه خام   کنید؟معموال در خانه به چه زبانی صحبت �ی
 نظرسنجی 

نمونه  
 شده متوازن 

آمار دانشنامه  
 ) ۲۰۲۱اتنولوگ ( 

 ۶۳.۳٪ ۶۸.۵٪ ۷۹.۹٪ فارسی 
 ۱۳.۶٪ ۹.۹٪ ۶.۹٪ ترکی 
 ۵.۸٪ ۶.۵٪ ۴.۸٪ کردی

 ۳.۶٪ ۴.۷٪ ۳.۰٪ لری
 ۳.۵٪ ۰.۸٪ ۰.۳٪ عر�ی 

 ۳.۰٪ ۱.۷٪ ۱.۳٪ گیلکی 
 ۲.۸٪ ۱.۶٪ ۰.۸٪ مازنی 

 ۱.۵٪ ۱.۷٪ ۰.۵٪ بلوچی 
 ۱.۵٪ ۰.۸٪ ۰.۵٪ لکی 

 ۰.۹٪ ۰.۴٪ ۰.۲٪ ترکمنی 
 ۰.۱٪ ۰.۱٪ ۰.۱٪ ارمنی 
 ۰.۱٪ ۰.۴٪ ۰.۱٪ تاتی 

 ۰.۳٪ ۲.۷٪ ۱.۷٪ زبان دیگر 
 

 شدهمتوازن دهندگان یکی دیگر از شواهد بیرونی جهت اعتبارسنجی نمونه  توز�ع نوع بیمه درمانی پاسخ
هستند.   ]درمانی [کنندگان پرسیده شد که تحت �وشش چه نوع بیمه  است. در این نظرسنجی از شرکت

از طر�ق نظرسنجی تلفنی مورد   موسسه نظرسنجی دولتی ایسپاتوسط  ۱۴۰۱این سوال در ابتدای سال 
شود، نتا�ج  پرسش قرار گرفته بود. از آنجایی که نوع �وشش بیمه افراد یک سوال غیرحساس تلقی �ی

،  شوددیده �ی  ۱۸جدول  در  شده باشد. همانطور که  تواند معیاری برای اعتبارسنجی نمونه متوازن آن �ی
شده با آمار ارایه شده توسط نظرسنجی ایسپا همخوانی باالیی توز�ع �وشش بیمه در نمونه متوازن 

 دارد. 
 

https://www.ethnologue.com/country/IR/languages
http://ispa.ir/Default/Details/fa/3376/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86


 

۳۳ 

 : توز�ع �وشش بیمه درمانی برای نمونه داخل کشور ۱۸جدول 
نمونه خام   ای هستید؟ شما تحت �وشش چه نوع بیمه

 نظرسنجی 
نمونه  

 شده متوازن 
نظرسنجی ایسپا  

 )۱۴۰۱فروردین (
 ۵۰.۷٪ ۴۷.۹٪ ۵۴.۹٪ تامین اجتماعی 
 ۷.۸٪ ۷.۹٪ ۸.۸٪ خدمات درمانی 

 ۷.۲٪ ۹.۶٪ ۵.۸٪ بیمه سالمت 
 ۹.۸٪ ۶.۳٪ ۱.۲٪ بیمه روستایی و عشایر 

 ۳.۴٪ ۲.۹٪ ۲.۷٪ نیروهای مسلح 
 ۲.۹٪ ۱.۸٪ ۱.۵٪ سایر موارد

 ۱۷.۶٪ ۲۳.۷٪ ۲۵.۰٪ بیمه نیستم
 

 (WVS)ها پیمایش جهانی ارزش  نظرسنجی گیری از اعتبارسنجی با بهره  ۲-۷-۲
بین ارزش   World Values Survey (WVS(المللی  نهاد  جهانی  «پیمایش  بهار  یا  در  یک    ۱۳۹۹ها»، 

روش    نظرسنجی با  ایران  به در  ایرانیان  نگرش  «نظرسنجی  در  است.  داده  انجام  حضوری  مصاحبه 
ها قرار در میان پرسش WVSشده در نظرسنجی پرسیده » تعدادی از سواالت۱۴۰۱ اعتراضات سراسری

شده را ارزیا�ی  گیری و نمونه متوازن اندازه   داده شد تا با مقایسه نتا�ج دو نظرسنجی بتوان اعتبار روش
های «غیر حساس» در کنار یک سوال «حساس» مورد پرسش  ای از سوالر مجموعهکرد. بدین منظو

در جدول   که  گیرد. همانطور  قرار  نظرسنجی مورد مقایسه  دو  نتا�ج  تا  شود  دیده �ی  ۱۹قرار گرفت 
مجموع میزان اهمیت داشتن یا اهمیت نداشتن موضوعات غیرحساس (خانواده، دوستان، شغل و 

که درباره یک موضوع حساس در فضای دهد، درحالیتالف ک�ی را نشان �یکار) در دو نظرسنجی اخ
 سیاسی و اجتماعی ایران (اهمیت دین) پاسخ دو نظرسنجی کامال متفاوت است. 

 
 )  ۱۳۹۹(بهار    WVS: نتا�ج سواالت یکسان درباره اهمیت موارد مختلف در زندگی در مقایسه با نظرسنجی ۱۹جدول 

هر يک از اين موارد تا چه  
ميزان در زندگی شما 

 اهميت دارد؟ 

 بسیار  
اهمیت  

 دارد 

تا حدی 
اهمیت  

 دارد 

چندان  
اهمیت  

 ندارد 

 اصال
اهمیت   

 نمیدانم  ندارد 

 خانواده 
WVS ٪۹۳.۹ ٪۵.۲ ٪۰.۸ ٪۰.۱ ٪۰ 

 ۱.۰٪ ۰.۳٪ ۰.۶٪ ۶.۷٪ ۹۱.۳٪ شده) گمان (متوازن

 دوستان 
WVS ٪۲۸.۶ ٪۵۴.۴ ٪۱۱.۲ ٪۵.۷ ٪۰ 

 ۱.۴٪ ۲.۱٪ ۷.۸٪ ۵۱.۰٪ ۳۷.۷٪ شده) گمان (متوازن

 شغل و کار 
WVS ٪۷۸.۰ ٪۱۸.۶ ٪۱.۹ ٪۱.۳ ٪۰.۲ 

 ۱.۷٪ ۱.۳٪ ۱.۹٪ ۱۷.۰٪ ۷۸.۱٪ شده) گمان (متوازن

 دین
WVS ٪۶۹.۴ ٪۲۲.۸ ٪۳.۵ ٪۴.۲ ٪۰.۱ 

 ۲.۲٪ ۴۰.۲٪ ۱۷.۹٪ ۱۵.۳٪ ۲۴.۴٪ شده) گمان (متوازن
 

گیری دیدگاه واقعی مردم پیرامون «سواالت کند که اندازه ای این فرضیه را تایید �یاین بررسی مقایسه 
های متداول نظرسنجی (تلفنی یا مصاحبه حضوری) در جوامعی مانند ایران با  حساس» توسط روش

 تردیدهای جدی مواجه است.  
  

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp


 

۳۴ 

معرف جمعیت هدف (جمعیت  توان  را �یشده  های متعدد اعتبارسنجی، نمونه متوازن با تایید آزمون
و فاصله   (credibility level)٪  ۹۵و نتا�ج حاصل از آن را با سطح اعتبار    دانستسال)    ۱۹باسواد و باالی  

حدود    (credibility intervals)  ٪۵اعتبار   (یعنی  ایران  جامعه  از  بزرگی  اکثریت  جمعیت ۹۰به  از   ٪
 بزرگسال کشور) تعمیم داد.

  



 

۳۵ 

 
 

 

�ی  الزم  انتها  در  «گمان»  تحقیقاتی  تما�یموسسه  از  با  شرکت   داند  که  نظرسنجی  این  در  کنندگان 
 اختصاص وقت خود به این پژوهش یاری رساندند صمیمانه تشکر کند.

این همیاری داوطلبانه و اختیاری پاسخ دانسته و مطا�ق  دهندگان، خود را مسئول  گمان در مقابل 
 دهندگان متعهد است. شده توسط پاسخهای ثبتداده  منشور کاری خود به حفظ امانت در

ای متعهد است که با رعایت اصول عل�ی و به کارگیری  تیم تحقیقاتی گمان همچنین به لحاظ حرفه 
نمونهروش در  نوآورانه  جمعهای  برای  را  خود  تالش  حداکثر  تماگیری،  از  نظرات  و  آوری  اقشار  �ی 

 های مختلف موجود در جامعه ایران انجام دهد.دیدگاه

های عل�ی در استخراج نمونه گیری از روشداند که همزمان با بهره گمان همچنین خود را ملزم �ی
آنالیز داده  و  به معرف  اعالم میزان خطای احتمالی  ارائه گزارش عمو�ی و  در  ها، در روش تحلیل و 

شفاف عمل کند. گمان همواره از نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبان استقبال  مخاطبان، بطور  
در �ی همکاری  جهت  توافق،  مورد  ضوابط  اساس  بر  تا  دارد  آمادگی  گمان  موسسه  همچنین  کند. 

 های نظرسنجی را به اشتراک بگذارد.با موسسات مطالعاتی و دانشگاهی، داده  های عل�یپژوهش 

 

 

 



 

 رباره گمان د 
 

گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) یک موسسه پژوهشی مستقل و ثبت شده در هلند است  
ها و افکار ایرانیان فعالیت گیری و تحلیل دیدگاه که در زمینه مطالعات افکارسنجی با تمرکز بر اندازه 

 کند. �ی

های اجتماعی و  در حوزه   های ایرانیاندیدگاههایی از نگرش و  بخش  کند�یطور ویژه تالش  بهگمان  
 .گیری و تحلیل کنداندازه  د،که در شرایط جاری کشور امکان بیان و علنی شدن ندارن را  سیاسی

پژوهش  رسانهنتا�ج  در  گسترده  بازتاب  بر  عالوه  گمان،  رسانههای  و  مجالت  در  فارسی،  های  های 
بین مانند  سرشناس  والالمللی  دویچهاکونومیست،  گاردین،  ژورنال،  مَ استریت  ن�و�ورک  زین، گِ وله، 
 های مختلف مورد ارجاع قرار گرفته است.به زبان هارسانه و دیگر یشن رسِ ن�وزویک، کانوِ 

» خود را به موسسه گمان مدال عالیدر لندن، جایزه «  MRSجامعه تحقیقاتی    ۲۰۲۲در انتهای سال  
 ش عل�ی» اهدا کرد. العاده در انجام پژوه برای «سهم فوق

دکتر عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند (موسس   موسسه گمان تحت نظارت
شناسی و مطالعات دینی در دانشگاه اوترخت  دکتر �ویان تمی�ی عرب، استادیار مردم  و مدیر گمان) و

 .کندهلند فعالیت �ی

 

 
 

https://gamaan.org/gamaan-in-media/
https://twitter.com/TweetMRS/status/1599857924909961216?s=20&t=Oim3EyE_1nqw77UfCGvcYg
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