
 

 
که در مورد انتخابات  کنید سپاسگزاریم. این نظرسنجی سالم، از اینکه در نظرسنجی ما شرکت می 

ها پاسخ دهید؛ این امر ما را در لطفا به همه سئوال گیرد.  دقیقه از وقت شما را می  ۲حدود مجلس است،  

 کند. به دست آوردن نتایج معتبر یاری می 

 . خودتان را مشخص کنید  جنسیت لطفا 

 رد م

 زن

 دهم اعالم نکنم ترجیح می 

 

 کنید؟ تعریف می  گروه سنیخودتان را در چه 

 سال ۱۸متر از ک

 سال  ۲۹تا  ۱۸بین 

 سال  ۴۴تا  ۳۰بین 

 سال  ۵۹تا  ۴۵بین 

 سال ۶۰بیشتر از 

 داخل ایران است یا خارج از ایران؟  ،شما در حال حاضر  محل سکونت 

 اخل ایران د

 خارج از ایران 

 

به نظر   رو به رو است.  مسائل مختلف ای از دانید که کشور ما، ایران، امروز با مجموعه احتماال می  -1

 چیست؟ هست با آن مواجه  کشورشما، مهمترین مشکلی که امروز، 

 مشکالت اقتصادی 

 نزاع بین ایران و آمریکا 

 مرتبط با فسادمسائل 

 حقوق بشر 

 سایر موارد 

 

بتوانند مسائل و مشکالتی را که کشور با آن مواجه است  تا چه حد امیدوار هستید که مسئوالن -2

 ؟حل کنند یا کاهش دهندهای آتی در سال

 خیلی زیاد 

 زیاد

 کم 

 خیلی کم 

 توانند انجام دهند مسئوالن کشور کار خاصی نمی 

 

را تا مجلس زیاد است، شما اخبار مرتبط به انتخابات مجلس این روزها صحبت در مورد انتخابات  -3

 چه حد دنبال می کنید؟ 

 خیلی زیاد 

 زیاد

 تاحدی 

 خیلی کم 

   کنماصال دنبال نمی 

 

منظور اینست که  ؟کنیدخبری استفاده می  نبعبیشتر از چه مشما ، مرتبط با انتخابات برای پیگیری اخبار -4

  ترین منبع خبری شما کدام است؟اصلی 



 

 
 رادیو و تلویزیون دولتی ایران 

 سی، صدای آمریکا، من و تو، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و ...( بی های ماهواره ای مانند )بی شبکه 

 تلگرام 

 فیس بوک، توییتر یا اینستاگرام  بیلهای اجتماعی از ق اینترنت یا شبکه

 صورت شفاهی از طریق دوستان و آشنایانبه 

 

گر بخواهید یک ارزیابی کلی داشته باشید، به نظر شما انتخابات مجلس تا چه حد به صورت آزاد ا -5

، نامزد شوند و در معرض رای  انهه افراد بتوانند به صورت آزادکمنظور این است  ؟برگزار خواهد شد

 ؟مردم قرار بگیرند

 کامال آزاد

 آزاد

 تاحدی آزاد

 کمی آزاد

 اصال آزاد نیست 

 

کدام به دیدگاه شما  وجود دارند.گروه اصلی   ینچند در مورد مسائِل سیاسی مرتبط با ایران،  انیدشاید بد -6

ها بیشتر موافق یعنی به صورت کلی با نظرات کدام یک از این گروه تر است؟ ها نزدیک یک از این گروه 

 .است ترتیب حروف الفبا نوشته شدهها به اسامی گروه  -؟  هستید

 هستند در ساختار فعلی  که طرفدار اصالح نظام جمهوری اسالمی  اصالح طلبان

 که طرفدار حفظ وضعیت موجود در جمهوری اسالمی هستند اصول گرایان

 هستند  پارلمانیسلطنت  نظام خواه که به دنبال طلبان مشروطه سلطنت 

 دنبال یک حکومت جمهوری بدون دخالت مذهب در امور سیاسی هستند سکوالر که به خواهان جمهوری 

 هاسایر گروه 

 

 . سپاسگزاریم  مشارکت شما در این نظرسنجیاز 

 


