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 ۱۴۰۰  انتخابات  پیشتاز  کاندیدایرئیسی  

  ۱۴۰۰جمهوری سال پیشتاز در انتخابات ریاست دهندگان احتمالی نامزدرای در میان رایدرصد  ۵۴با رئیسی ابراهیم 

 است. درصد   ۳۰هم میزان مشارکت برآورد شده .  است

برای  )  های بعدی قرار دارند.درصد در رده  ۲.۵و  ۳.۱،  ۳.۴، آقایان رضایی، همتی و جلیلی به ترتیب با رئیسی  بعد از آقای

  لینک مشاهده نتایج این نظرسنجی و نمودارهای تعاملی آن بر اساس جنس، گروه سنی، محل سکونت و تحصیالت به این

 . بروید(

  ،طی یک نظرسنجی تلفنی، "استاسیس" یها شرکت تحلیل دادهسیزدهم، جمهوری نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاستبا 

شورای نگهبان در مورد رد  رضایت از عملکرد میزان مشارکت، اقبال به کاندیداها و این انتخابات،  نظر مردم را در مورد

 . ، مورد سنجش قرار داده استهاصالحیت

  ۳۰میزان مشارکت فعلی در انتخابات  انجام شده است،  ۱۴۰۰ خرداد ۱۱تا  ۸طی روزهای  که   نتایج این نظرسنجیمطابق 

. بعد از  است.امزد پیشتاز  درصد آرا، ن ۵۴ابراهیم رئیسی با   دهندگان احتمالی، آقایدر میان رایشود. درصد برآورد می

های بعدی قرار  درصد در رده ۲.۵و  ۳.۱،  ۳.۴رئیسی ، آقایان رضایی، همتی و جلیلی با فاصله زیاد و به ترتیب با  آقای

 اند.  دهندگان هم هنوز نامزد نهایی خودشان را انتخاب نکردهدرصد از پاسخ ۳۱دارند. حدود 

ی توسط شورای نگهبان مورد سنجش قرار  در این نظرسنجی همچنین نظر مردم در مورد رد صالحیت نامزدهای انتخابات

ها مخالف )کامال یا تاحدی(  اند که با عملکرد شورای نگهبان در رد صالحیتدهندگان گفتهدرصد از پاسخ ۵۴گرفته است و 

 اند. کردهدرصد هم موافقت خودشان را با عملکرد شورای نگهبان اعالم  ۳۲هستند. حدود 

 درصد   ۳۰؛ مشارکت  ۱۴۰۰جمهوری سال  انتخابات ریاست 

ها باید برآورد شود،  بینی برای هر نامزدانتخاباتی، مهمترین متغیری که در نظرسنجیبرای ارزیابی میزان آرای قابل پیش

شوندگان در معرض چهار سال  دهندگان احتمالی است. برای این منظور در این نظرسنجی، پرسشتعیین درست تعداد رای

. در سئوال اول از آنها پرسیده شده است  ر یک به نوعی به میزان مشارکت آنها مرتبط استکه هاند  قرار گرفتهمختلف 

شود؟ در سئوال بعدی از آنها خواسته شده است  جمهوری سیزدهم در چه زمانی برگزار میدانند انتخابات ریاستکه آیا می

چندان محتمل نیست و خیلی کم(. از   تا پاسخ دهند احتمال مشارکت آنها در انتخابات چقدر است )خیلی، تاحدی،

ارزیابی کنند )یک به معنی    ۵تا عدد  ۱دهندگان همچنین خواسته شده است احتمال مشارکت خود را بین عدد پاسخ

به چه میزان  اند که برابر این سئوال قرار گرفتهعین حال در آنها در  .احتمال خیلی کم و پنج به معنی احتمال خیلی زیاد( 

کنند و زمان برگزاری  اند با احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت می. کسانی که گفتهکنندسائل روز را دنبال میاخبار و م 

عدد پنج به معنی احتمال   ،دانند و همچنین در طیف پنج قسمتی مشارکتهم به صورت دقیق یا حدودی میانتخابات را 

  انددهنده احتمالی در نظر گرفته شدهاند، در تحلیل این نظرسنجی به عنوان راییا عدد چهار را انتخاب کرده ،خیلی زیاد

 .  گویان(درصد از پاسخ ۳۰)

ام یا بستگی  های هنوز تصمیم نگرفتهکسانی که در پاسخ به دو سئوال مرتبط با احتمال مشارکت، گزینه ،مطابق این مدل

درصد از   ۱۲حدود  ،کنند اند که احتماال در انتخابات شرکت مییا گفته اند به شرایط انتخابات دارد را انتخاب کرده

درصد هم افرادی هستند که   ۵۸حدود شوند. امل میدهندگان مردد را شدهند که رایدهندگان را تشکیل میپاسخ

 پذیر نیست. احتمال مشارکت آنها در انتخابات خیلی کم است یا اصال امکان
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 تاثیرگذار در مشارکت انتخاباتی   متغیر سن، مهمترین  

دهندگان افزایش  است. به هر میزان که سن رایدهندگان سن رایسن در مشارکت انتخاباتی تاثیرگذار  متغیرمهمترین 

سال به عنوان   ۲۹تا  ۱۸درصد از افراد بین  ۲۱شود. تنها حدود کند احتمال مشارکت انتخاباتی آنها نیز بیشتر میپیدا می

دهند. با افزایش سن،  درصد در این گروه سنی رای نمی ۶۴دهنده احتمالی در این مدل شناسایی شدند و حدود رای

کنند و  درصد از افراد با سن شصت سال و بیشتر در انتخابات شرکت می ۴۰طوری که احتمال مشارکت افزایش میابد، به 

 درصد هم مردد هستند.   ۱۲
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شوند( در  ندهنده نامیده مید افرادی که احتمال مشارکت آنها در انتخابات حداقلی است )که در این مدل رایمیزان تعدا

دهندگان احتمالی در روستاها بیشتر از  درصد( با این توضیح که رای  ۵۸شهرها و روستاها چندان تفاوتی با هم ندارد )

 دار هم نیست. ن تفاوت در عین حال از لحاظ آماری معنیشهرها و مرددها در شهرها بیشتر از روستاها هستند. ای

  ۶۱در میان افراد دارای تحصیالت دانشگاهی نرخ عدم مشارکت بیشتر از افرادی است که تحصیالت دانشگاهی ندارند ) 

ر میان  اند نیز د دهنده احتمالی در نظر گرفته شدهدرصد(. درصد افرادی که در مدل ما به عنوان رای ۵۷درصد در برابر 

   درصد است.   ۳۰درصد و در میان افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی  ۲۸افراد دارای تحصیالت دانشگاهی  

 ، پیروز در مرحله اول رئیسی ؛  ۱۴۰۰جمهوری سال  انتخابات ریاست 

  ۱۴۰۰جمهوری سال  قرار گرفتند که اگر بخواهند در انتخابات ریاست  شوندگان این نظرسنجی در برابر این سئوالپرسش

در میان  چه کسی خواهد بود.   نهایی آنهانامزد  شده توسط شورای نگهبان، انتنخاب کنند،هفت کاندیدای تایید صالحیتبین 

اند. بعد از آقای رئیسی و با  را انتخاب کرده  ابراهیم رئیسیدهندگان  درصد از پاسخ ۵۴حدود دهندگان احتمالی رای

  ۳۱های بعدی قرار دارند. حدود  درصد در رده ۲.۵و   ۳.۱، ۳.۴فاصله زیاد، آقایان رضایی، همتی و جلیلی به ترتیب با 

 اند. دهندگان هم هنوز نامزد نهایی خودشان را انتخاب نکردهدرصد از پاسخ

انتخابات رای بدهید یا نه، اگر قرار باشد بین افراد زیر انتخاب کنید به کدام   خواهید درفارغ از اینکه شما میسئوال: 

 دهندگان احتمالی تهیه شده است. ها بر اساس ارزیابی رایپاسخ -دهید؟ یک رای می

 

دهندگان احتمالی است. با اینحال اگر پتانسیل رای نامزدها را در میان  آمار ارائه شده در باال، رای نامزدها در میان رای

دهندگان  درصد از رای ۳۴دهد. حدود بازهم آقای رئیسی رتبه اول را به خودش اختصاص میافراد مردد بررسی کنیم، 

دهند. آقایان رضایی، همتی و جلیلی با فاصله  ت کنند به آقای رئیسی رای میاند که اگر در انتخابات شرک مردد هم گفته

اند که در صورت رای  هنوز تصمیم نگرفتهدرصد   ۴۱دهندگان مردد،  های بعدی قرار دارند. در میان رایزیاد در رده

 دادن به چه کسی رای خواهند داد.

 دهندگان احتمالی رای آرای رئیسی بر اساس سن، محل سکونت و تحصیالت در میان  
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سال و بیشتر، کمتر از    ۶۰دهندگان احتمالی رابطه معکوس دارد. گروه سنی نسبت رای آقای رئیسی با افزایش سن رای

 درصد(.   ۴۴دهند )های سنی به آقای رئیسی رای میسایر گروه

 

داری بیشتر از نقاط  دانشگاهی، به صورت معنیرای آقای رئیسی در نقاط روستایی و در میان افراد دارای فاقد تحصیالت 

 شهری و در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی است.

 درصد است.  ۶۴دهند. در روستاها، این رقم برابر با  می دهندگان احتمالی به رئیسی رایدرصد از رای ۵۰در شهرها،  

 

دهد. در میان  درصد را به خودش اختصاص می ۴۱همچنین در میان افراد دارای تحصیالت دانشگاهی، آقای رئیسی رای  

 درصد است.  ۵۹افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی، این رقم برابر با 
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نژاد و راضی از رد صالحیت جهانگیری  ناراضی از شورای نگهبان در رد صالحیت احمدی 

 و الریجانی 

  هندگان به صورت کلی عدم رضایت خودشان از عملکرد شورای نگهبان در رد صالحیت کاندیداها ابراز داشته اند.د پاسخ

ها مخالف )کامال یا تاحدی( هستند.  اند که با عملکرد شورای نگهبان در رد صالحیتدهندگان گفتهدرصد از پاسخ ۵۴حدود 

 اند. کردهدرصد هم موافقت خودشان را با عملکرد شورای نگهبان اعالم  ۳۲حدود 

توانند در انتخابات حضور  شورای نگهبان صالحیت بعضی از کاندیداهای انتخاباتی را رد کرده است و آنها نمیسئوال: 

 مخالفید؟ داشته باشند، شما به طور کلی با این کار شورای نگهبان موافق هستید یا که نه 
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شود موافقت یا مخالفت خود را با چهار نفر از کاندیداهای رد  دهندگان خواسته میبا اینحال هنگامی که از پاسخ

شود که اکثر آنها مخالف رد  زاده، جهانگیری و الریجانی اعالم کنند مشخص مینژاد، تاجشده شامل آقایان احمدیصالحیت

 حیت جهانگیری و الریجانی هستند.  نژاد و موافق رد صالصالحیت احمدی

درصد موافق این امر هستند. موافقان   ۲۶نژاد مخالفند. در مقابل تنها اند که با رد صالحیت احمدیدرصد گفته ۵۵حدود 

درصد مخالف رد صالحیت ایشان هستند.   ۱۶گویان را شامل هستند و تنها درصد از پاسخ ۴۸رد صالحیت آقای جهانگیری، 

درصد( و مخالفان کمی بیشتر از آقای    ۴۷برای آقای الریجانی، موافقان رد صالحیت تقریبا برابر با آقای جهانگیری )

 درصد(.   ۲۱جهانگیری است )

اند که آقای  گفتهدرصد هم   ۴۵درصد مخالفند. حدود   ۱۱درصد با رد صالحیت ایشان موافق و   ۲۴زاده، در مورد آقای تاج

 درصد هم نظر مشخصی ابراز نداشتند.  ۲۰شناسند و  زاده را نمیتاج

توسط شورای نگهبان   زاده، اسحاق جهانگیری، علی الریجانی(مصطفی تاج /نژاد آقای محمود احمدی)شما با رد صالحیت  

 شده است. برای هر کدام از این افراد سئوال مجزا پرسیده   - موافق هستید یا که مخالفید؟

 

 نژاد و بازهم احمدی 

شد و به  نژاد توسط شورای نگهبان رد صالحیت نمیدر این نظرسنجی پرسیده شده است که اگر احمدیدهندگان از پاسخ

دادید؟ تقریبا دو برابر کسانی که آقای رئیسی را انتخاب کردند  کرد به کدام یک رای میعنوان کاندیدا با رئیسی رقابت می

 درصد(.  ۴۶.۱دهند )نژاد رای میاند که به آقای احمدیگفتهدرصد(،  ۲۳.۷)

نژاد در انتخابات تایید  خواهید در انتخابات رای بدهید یا نه، اگر صالحیت آقای احمدیفارغ از اینکه شما می سئوال:

 دادید؟ نژاد و رئیسی به کدام یک رای میشد، بین آقایان احمدیمی



 
 ۱۴۰۰خرداد  ۱۱تا  ۸  – ۱۴۰۰انتخابات ها در مورد  ایرانی  عمومی افکارسنجش  

 

 جمهور؟ خیلی زیاد نیست، اما تاحدی قدرت دارد رئیس قدرت  

جمهور در ایران قدرت زیادی دارد تا مسائل و  اند که رئیسدهندگان به این نظرسنجی، گفتهدرصد از پاسخ ۲۶حدود 

جمهور قدرت چندانی ندارد یا توان او برای حل مشکالت کشور  هم اعتقاد دارند رئیس ۲۴مشکالت کشور را حل کند و 

 چنین قدرتی دارد.   " تاحدی"جمهور درصد هم معتقدند که رئیس ۴۵خیلی کم است. در میانه این دو گروه حدود  

 کشور را حل کند؟جمهور در ایران تا چه حد قدرت دارد تا مسائل و مشکالت  به نظر شما رئیس سئوال:
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 روش اجرای نظرسنجی توضیحات و  

 بروید. پلتفورم تعاملی ما  نکه لینظرسنجی ب کاملِ برای مشاهده نتایجِ
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توانید نتایج را به صورت کلی و بر اساس چهار متغیرِ مستقل، شامل جنس، گروه  به ازای هر پرسش، میدر این پلتفورم، 

(  Interactive(. نمودارها به صورت تعاملی )Bar Chartای یا سنی، محل اقامت و تحصیالت مشاهده کنید )نمودار میله

 اند. تهیه شده

ها  (، روی دایرهBubble Chartتوانید در نمودار کروی )انفرادی می های افراد به صورتدر عین حال برای بررسی پاسخ

رنگ نمودار  دهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، همکلیک کنید. هر دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ

 شود.  ای نمایش داده میمیله

توانید  ل دسترس خواهد بود. همچنین شما میاز همین لینک قاب شش ماهههای ما با یک فاصله زمانی فایل خام داده

 دانلود کنید.  باال لینکاف همین گزارش را از طریق دیو متن پینامه پرسش

جمهوری انجام شده است؛ به همین دلیل دربرگیرنده  اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستاین نظرسنجی قبل از 

 ها ایجاد کنند نیست مناظرهتغییراتی که ممکن است 

 روش اجرای نظرسنجی به صورت زیر است: 

دیده  توسط پرسشگران آموزش ۱۴۰۰ خرداد ۱۱تا  ۸روزهای این پیمایش به صورت تلفنی، طی روزهای  •

 انجام شده است. 

سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور که   ۱۸پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان باالتر از   •

 .است گیری تصادفی انتخاب شدهبا نمونهاند بودهدارای تلفن 

در   . دارندگان تلفن، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده استبندی شدهای طبقهگیری به صورت مرحلهنمونه •

 .دهندکل کشور واحد نمونه را تشکیل میسطح 

 .نفر است ۱۴۷۳۱حجم نمونه  •

واریانس   کمترینبرای   ،درصد ۲.۵ی اطمینان درصد و در فاصله ۹۵نظرسنجی را با اطمینان این های  یافته •

سال ساکن ایران   ۱۸توان به کل افراد باالی ، میدهندگان معتبر به هر سئوال()با توجه به تعداد پاسخ ممکن

 تعمیم داد.

 .انددیده در طول ساعات فعال هر روز انجام دادهها را پرسشگران آموزشمصاحبه •

های سرشماری نفوس  ( و بر اساس دادهییها بر اساس جنس، سن و محل سکونت )منطقه شهری یا روستا نمونه •

 اند.  دهی شده، وزن۱۳۹۷آماری  و همچنین سالنامه ۱۳۹۵و مسکن سال 

نفر از کسانی که   ۵۸میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیابی شده است.  •

)و یا در هر دو معیار    بود ارزیابی شده  "بسیار کم"در یک طیف پنج قسمتی، اعتماد آنان  یاقت میزان صدا

 . نداز نمونه کنار گذاشته شد صداقت و اعتماد، کم یا خیلی کم ارزیابی شده بودند(

های استاسیس و به سفارش شبکه تلویزیونی  این نظرسنجی توسط شرکت تحلیل داده •

 انجام شده است. اینترنشنال ایران 
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