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رئیسی چگونه به پیروزی  :  ۱۴۰۰جمهوری  تحلیل آماری انتخابات ریاست 

 رسید و آرای مردد چگونه تفکیک شدند؟ 

به پیروزی   ۱۴۰۰جمهوری  میلیون رای در انتخابات ریاست  ۱۸شده، ابراهیم رئیسی با تقریبا مطابق آمار رسمی اعالم

درصد و در   ۶۳برابر با  (شامل آرای باطله )آرای آقای رئیسی، به عنوان نامزد پیروز در میان آرای ماخوذه صحیح رسید.  

  ۴۸میزان مشارکت هم در انتخابات تقریبا درصد بود.  ۷۲ )بدون در نظر گرفتن آرای باطله(  میان آرای چهار کاندیدا

درصد   ۵که تقریبا   ،درصد برآورد شده بود ۴۳، میزان مشارکت موسسه استاسیس آخرین نظرسنجیِدرصد اعالم شد. در 

شده است. میزان آرای آقای رئیسی در آخرین نظرسنجی ما هم در میان چهار نامزد )بدون آرای باطله(  از رقم اعالم کمتر

 شده است.  درصد بیشتر از آرای نهایی اعالم ۴درصد اعالم گردید که   ۷۶برابر با 

 اعالم شده با نتایج آخرین نظرسنجی ما با یکدیگر مقایسه شده است.  رسمیِ نمودار زیر تفاوت میزان آرایِ در 

 

، بر اساس آمار رسمی  ۱۴۰۰جمهوری سال را از انتخابات ریاستخودمان  آماری کنیم تحلیل سعی میما   مقالهدر این 

آخرین   .استاسیس را هم ارزیابی کنیم هاینظرسنجیو نقاط ضعف و قوت استاسیس، بررسی   هایشده و نظرسنجیاعالم

، در  اینترنشنالایرانبه سفارش شبکه تلویزیونی  (Stasis)  "استاسیس"های شرکت تحلیل دادهنتایج نظرسنجی انتخاباتی 

برای  ) نفره انجام شده بود ۱۴۰۰به صورت تلفنی با یک نمونه خرداد ماه،  ۲۷نشبه خرداد تا پنج ۲۵شنبه، روزهای سه

  بروید(. لینک به اینتهیه شده است جنس، گروه سنی، محل سکونت و تحصیالت که بر تعاملی آن مشاهده نمودارهای 

 ببینید.  لینکتوانید در این های انتخاباتی ما را هم میسایر نظرسنجی

 درصد    ۴۸میزان مشارکت در انتخابات: آمار رسمی،  

مشارکت کردند.    ۱۴۰۰جمهوری سال ها در انتخابات ریاستدرصد از ایرانی ۴۸شده حدود آمار رسمی اعالم بر اساس

درصد بود. در عین حال   ۴۳دهندگان احتمالیِ ما، برابر با مطابق آخرین نظرسنجی استاسیس این رقم، بر اساس مدل رای
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کدام از این افراد رای  چبه هیهم گفته بودند که  درصد(  ۲۶) دهندگان احتمالیباالی بیست درصد از میانِ همین رای

 کاندیدای نهایی خودشان را انتخاب نکردند.  ها خواهند انداخت و یا اینکه هنوز دهند، رای سفید به صندوقنمی

شوندگان در معرض  ، پرسشاستاسیس  در نظرسنجیدهندگان احتمالی و بدست آوردن رای میزان مشارکتبرای تعیین 

  ه. در سئوال اول از آنها پرسیدبودکه هر یک به نوعی به میزان مشارکت آنها مرتبط  گرفتندمیمختلف قرار  ئوالچهار س 

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

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

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

اند که آیا در انتخابات  خیلی کم و پنج به معنی احتمال خیلی زیاد( . آنها در عین حال در برابر این سئوال قرار گرفته

  بودند با احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت خواهند کرد، ه مجلس شرکت کرده بودند یا خیر. کسانی که گفتهگذشت

د و همچنین در طیف پنج قسمتی مشارکت، عدد پنج به  ستندان هم به صورت دقیق یا حدودی میزمان برگزاری انتخابات را  

در نظر گرفته   احتمالیدهنده به عنوان رایما ، در تحلیل نظرسنجی  دنمعنی احتمال خیلی زیاد، یا عدد چهار را انتخاب کرد

  کنند مشارکتگفتند تاحدی احتمال دارد در انتخابات عالوه بر شروط باال که هم آنهایی .  گویان(درصد از پاسخ ۳۵)  ندشد

دهندگان احتمالی و مردد طی روزهای منتهی به  که با توجه به افزایش رایدر نظر گرفته شدند  مردد  به عنوان افراد

 .  شداعالم از طرف ما درصد به عنوان میزان مشارکت  ۴۳انتخابات، مجموع این دو رقم برابر با 

ار  مان، کمی معیدهندگان احتمالیرای  های مختلفِبا ترکیب مدلبعد از اعالم نتایج رسمی، ما در موسسه استاسیس، 

شده نزدیک شود. برای این منظور افرادی که  درصدی اعالم ۴۸تا به رقم مشارکت  دهندگان احتمالی را بهینه کردیمرای

را هم انتخاب کرده بودند به مدل خودمان  گزینه سه به عنوان احتمال مشارکت متوسط  طیف پنج قسمتی مشارکت، در 

در ادامه این مقاله ما تحلیل خودمان را    .درصد رساند  ۴۷داد و به  اضافه کردیم که رقم مشارکت را چهار درصد افزایش

. ذکر این نکته هم ضروری است که  شده()مدل بهینه  کنیمارائه میدوم  از نتایج انتخابات و آرای نامزدها بر اساس مدل 

درصد است   ۴۳دهندگان احتمالی استاسیس، اشاره شده منظور مشارکت بر مبنای در این مقاله هر جا به عنوان مدل رای

 درصد است.  ۴۷شده اشاره شده منظور مشارکت بر مبنای  دهندگان احتمالی بهینهو هر جا به مدل رای

 

 محل اقامت و تحصیالت( ی جمعیتی )جنس، سن،  بر اساس متغیرها   میزان مشارکت 
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، در میان زنان بیشتر از مردان است، اما این  ۱۴۰۰جمهوری  در انتخابات ریاست شده()مدل بهینه  اگرچه میزان مشارکت

درصد از مردان در انتخابات مشارکت کردند، برخالف زنان که میزان    ۴۵دار نیست. حدود تفاوت به لحاظ آماری معنی

م  دهندگانی احتمالی اولیه ما هم در نظر بگیریمدل رایها را بر اساس درصد بود. اگر داده ۴۹مشارکت در آنها برابر با  

)برای بررسی ارقام در آخرین نظرسنجی ما به این   درصد( بازهم میزان مشارکت در میان زنان بیشتر از مردان بود ۴۳)

 . بروید( لینک

 

  ۵۹کند. حدود داری با افزایش سن افزایش پیدا میبه صورت معنی ۱۴۰۰جمهوری میزان مشارکت در انتخابات ریاست

  ۲۹تا  ۱۸سال در انتخابات شرکت کردند، این رقم برای افراد گروه سنی  ۶۰دهندگان در گروه سنی باالی درصد از رای

 هندگان احتمالی اولیه ما هم قابل مشاهده است. د چنین روندی در مدل رایدرصد بود. ۴۴سال برابر با  

 

https://www.surveycenter.io/election2021/20210613/fa/
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درصد از افراد ساکن در   ۵۹کند. در حالی که داری را در میزان مشارکت بیان میسن، محل اقامت هم رابطه معنی همانند

 درصد بود.   ۴۳نقاط روستایی در انتخابات مشارکت داشتند، این رقم برای افراد ساکن در نقاط شهری برابر با  

 

توان به تحصیالت اشاره کرد که با افزایش سطح تحصیالت امکان مشارکت در انتخابات  به عنوان آخرین متغیر جمعیتی، می

کند. درحالی که میزان مشارکت در افراد بدون تحصیالت دانشگاهی در انتخابات  پیدا میداری کاهش  به صورت معنی

 تحصیالت دانشگاهی در انتخابات شرکت کردند.  دارایدرصد از افراد   ۴۱، حدود درصد بود ۵۰حدود 
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 میزان مشارکت بر اساس درآمد 

دار دارد. به هر میزان که درآمد پاسخگویان  دهندگان هم رابطه معنیمیزان مشارکت در انتخابات با سطح درآمد پاسخ

میلیون   ۴دهندگانی که تا پاسخدرصد از  ۵۳شود. حدود کند، از مشارکت آنها در انتخابات کاسته میافزایش پیدا می

  ۱۰تا  ۴کرده بودند. همچنین میزان مشارکت در میان افرادی که بین تومان در ماه درآمد داشتند، در انتخابات شرکت 

درصد   ۳۵درصد بود. حدود  ۴۵به میزان  ۱۴۰۰جمهوری سال میلیون تومان در ماه درآمد داشتند، در انتخابات ریاست

 میلیون تومان یا بیشتر بود هم در این انتخابات شرکت کردند.  ۱۰افرادی که درآمد ماهیانه آنها  از

 

 گرا( طلب یا اصول )اصالح   های سیاسی میزان مشارکت در میان گروه 

نامند به صورت  گرا میگویانی که خودشان را اصولدر میان پاسخ جمهوری سیزدهمریاستمیزان مشارکت در انتخابات  

  چهارمطلبان اعالم کرده بودند. حدود یک گیری سیاسی خود را نزدیک به اصالحداری بیشتر از کسانی بود که جهتمعنی

  دانستندیران نزدیک میطلب در اگرا یا اصالحخودشان را از لحاظ سیاسی به یکی از دو گروه اصول ،دهندگان احتمالیرای

گرا نامیده بودند حدود  طلب یا اصولدهندگان احتمالی جمع کسانی که خود را یا اصالحدرصد(. در میان رای ۱۳)هر کدام 

 گرا(. درصد، اصول ۲۱طلب و درصد، اصالح ۱۴شد ) کنندگان را شامل مییک سوم مشارکت

در انتخابات رای   ۱۴۰۰جمهوری سال گرایان در انتخابات ریاستلدرصد از اصو ۷۶حدود دهد که تحلیل نتایج نشان می

به همین   درصد بود. ۵۰طلبان  اصالحدرصد هم در انتخابات رای ندادند. رقم مشارکت در انتخابات برای  ۲۶و   دادند

   درصد(، در انتخابات مشارکت نداشتند.   ۵۰طلب نامیده بودند ) میزان هم از پاسخگویانی که خودشان را اصالح
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 دهندگان مردد چگونه و به چه کسانی رای دادند؟ رای 

درصد تا روزهای آخر گفته   ۲۶حدود (، دهندگان از کل پاسخ  درصد ۴۷شده ) دهندگان احتمالی بهینهمطابق مدل رای

دهندگانی که مردد  های از این رای. البته بخشدهندیا اینکه رای سفید می، اندبودند که گزینه خود را انتخاب نکرده

های آماری انتخابات  کردند. تحلیلدهند اما از بیان آن خودداری میدانستند که به چه کسی رای میشوند مینامیده می

دهندگان همسان با افرادی است که نظر خود را اعالم دادن در میان این بخش از رایدهد که روند رایگذشته نشان می

  ۶کند میزان باالی آرای باطله است که های گذشته متفاوت میکنند، اما آنچه که انتخابات امسال را با انتخابات سالمی

مهمترین دلیل   شود. شده به صندوق را شامل میی ریختهدرصد از کل آرا  ۱۳درصد از آرا نسبت به واجدان شرایط و 

 اختالف آماری ما در این نظرسنجی با نتایج رسمی هم به دلیل آمار باالی همین آرای باطله است.  

درصد از آرای ماخوذه   ۱۳نفر بود که  هزار  ۷۰۰میلیون و   ۳حدود ، ۱۴۰۰جمهوری  میزان آرای باطله در انتخابات ریاست

هزار نفر    ۲۰۰، حدود یک میلیون و  ۱۳۹۶جمهوری سال شد. در انتخابات ریاستشامل میدرصد از واجدان شرایط را  ۶و 

درصد از واجدان   ۲کنندگان و  درصد از کل آرای مشارکت ۳از آرا به صورت آرای باطله به صندوق ریخته شد. این رقم، 

 هزار نفر به صورت باطله رای دادند.    ۲۴۵حدود یک میلیون و  هم،   ۱۳۹۲انتخابات سال شد. در  شرایط را شامل می

دهندگان  شده، از میان رایدهندگان احتمالی بهینهدرصد مشارکت و مدل رای ۴۷دهد که بر اساس تحلیل ما نشان می

،  کردند به چه کسی یا چگونه رای خواهند داداعالم نمی ۱۴۰۰جمهوری ی که تا روز آخر منتهی به انتخابات ریاستمردد

زاده هاشمی رای دادند.  درصد هم به قاضی ۹و  همتیدرصد به  ۱۲ی، درصد به رضای ۱۳درصد به رئیسی،  ۱۹حدود 

 ها انداختند.  ا به صورت باطله به صندوقرای خود ر با احتمال زیاد،  درصد از این افراد هم   ۴۷حدود 
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 درصد(   ۴۷شده،  دهندگان احتمالی )مدل بهینه آرای نامزدها در میان رای 

درصد از آرا، رتبه اول را در میان    ۵۸درصد(، آقای رئیسی، با  ۴۷دهندگان احتمالی ) شده رایبر اساس مدل بهینه

های بعدی قرار  درصد در رده ۱و  ۵، ۹زاده هاشمی هم با نامزدهای موجود داشت، آقایان رضایی، همتی و قاضی

)رای    انددرصد هم پیش از انتخابات اعالم کرده بودند که گزینه نهایی خود را انتخابات نکرده ۲۶گرفتند. حدود می

دهندگان مردد و با توجه به ترکیب تفکیک آرای مردد در میان  در میان بخش آخر، یعنی رای. دهندگان مردد(

  ۵دهندگان به ترتیب توان گفت که  افزایش رای این افراد در میان کل رایمی  –نمودار پیشین  –دهندگان احتمالی رای

ها ریخته شده  زاده هاشمی به صندوقاضیدرصد هم به نفع ق ۲درصد به نفع رضایی و همتی و  ۳درصد به نفع رئیسی، 

 درصد هم متعلق به آرای باطله است.  ۱۳است. حدود 
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 های مختلف جمعیتی گروه آرای رئیسی در میان  

های مختلف جمعیتی به لحاظ آماری تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. یعنی افراد بر اساس  آرای آقای رئیسی در میان گروه

 . سکونت و تحصیالت، تقربیا به صورت همسان در انتخابات به آقای رئیسی رای دادندجنس، سن، محل  

درصد از   ۶۱دادند، کمی بیشتر از مردان که حدود دهندگان به آقای رئیسی را زنان تشکیل میدرصد از رای ۶۵حدود 

 آنان به آقای رئیسی رای دادند.

 

های  دهد. هرچند آمار ایشان در گروهدار آماری را نشان نمیاوت معنیهای سنی مختلف تفگروهآرای آقای رئیسی در میان 

  ،سال ۶۰باالی در میان افراد  .درصد( ۶۴) های سنی استدرصد بیشتر از سایر گروه ۶۴با سال   ۲۹تا  ۱۸سنی  

 درصد به آقای رئیسی رای دادند.  ۶۱حدود 
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درصد هم اعالم   ۳۶و   درصد از ساکنان شهرها که در انتخابات مشارکت داشتند به آقای رئیسی رای دادند ۶۴حدود 

ق روستایی برابر  طبرای افراد ساکن در مناشان به سایر کاندیداها )یا آرای باطله( است. رقم مشارکت کرده بودند که رای

 درصد بود.  ۶۱با 

 

افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و فاقد تحصیالت    وان به تحصیالت اشاره کرد کهتبه عنوان آخرین متغیر جمعیتی، می

 درصد( به آقای رئیسی رای دادند.  ۶۳و   ۶۴دانشگاهی با تفاوت بسیار کم نسبت به یکدیگر )به ترتیب 

 



 
 ۱۴۰۰ جمهوریریاست انتخابات تحلیل آماری

 دهندگان رای   درآمد سطح  آرای رئیسی بر اساس  

  .های درآمدی، بیشتر به آقای رئیسی رای دادندمیلیون تومان در ماه و بیشتر، نسبت به سایر گروه ۱۰افراد با درآمد  

میلیون تومان در ماه و بیشتر است به آقای رئیسی رای دادند. در    ۱۰درصد از افرادی که درآمد ماهیانه آنها  ۷۵حدود 

درصد و در میان افرادی که   ۶۳میلیون تومان در ماه است، این رقم برابر با  ۱۰تا  ۴میان کسانی که درآمد آنها بین 

 درصد است.  ۵۹میلیون تومان در ماه است، میزان آرای آقای رئیسی برابر با   ۴درآمد آنها کمتر از 

 

 گرا( طلب یا اصول دهندگان )اصالح رای   سیاسی   بر اساس تمایل آرای رئیسی  

کنندگانی که نسبت به یکی از دو گروه اصلی سیاسی در ایران اظهار تمایل  یان مشارکتمیزان آرای آقای رئیسی در م 

درصد از کسانی که خودشان را به لحاظ سیاسی   ۵۰حدود  داری با یکدیگر متفاوت است.اند به صورت معنیکرده

  ۵۲درصد به آقای رئیسی رای دادند و  ۴۸حدود  دانستند در انتخابات مشارکت داشتند و در میان آنها طلب میاصالح

 . )یا رای خودشان را به صورت باطله به صندوق ریختند( درصد هم به ایشان رای ندادند یا سایر نامزدها را انتخاب کردند

  ۲۴و   درصد در انتخابات مشارکت داشتند ۷۶دانستند حدود گرا میکسانی که خودشان را به لحاظ سیاسی اصولدر میان 

درصد به آقای   ۷۹حدود  گرایانی که در انتخابات مشارکت داشتند، اصولدر میان  م در انتخابات شرکت نکردند. درصد ه

 رئیسی رای دادند. 
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 و اطالعات مرتبط با پلتفورم تعاملی ما   تحلیل روش  

و بر اساس نتایج رسمی   ۱۴۰۰ خرداد ۲۷تا  ۲۵ هایروزاستاسیس در   های این تحلیل مبتنی بر نظرسنجیداده

تهیه شده است. برای بررسی روش اجرای   ،(۱۴۰۰خرداد   ۲۸جمهوری سیزدهم ) شده در مورد انتخابات ریاستگزارش

ما که در این تحلیل مورد استفاده قرار  نمودارهای تعاملی  برای مشاهده همچنین  مراجعه کنید. لینکنظرسنجی به این 

توانید نتایج را به صورت کلی  به ازای هر پرسش، میاستفاده کنید. در این پلتفورم،  لینکتوانید از این گرفته است، می

 Barای یا و بر اساس چهار متغیرِ مستقل، شامل جنس، گروه سنی، محل اقامت و تحصیالت مشاهده کنید )نمودار میله

Chart( نمودارها به صورت تعاملی .)Interactiveاند. ( 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

 لینک باال دانلود کنید. اف همین گزارش را از طریق دینامه و متن پیپرسش

 های شرکت استاسیس توضیحات بیشتر در مورد نظرسنجی 

توانند نتایج نظرسنجی را با چالش مواجه سازند.  ، دو عامل به صورت بالقوه میبه صورت کلی های انتخاباتیدر نظرسنجی

و عامل دوم، آرای کسانی است که   (دهندگان احتمالی رایدهند ) در نهایت رای میعامل اول، نحوه ارزیابی کسانی است که 

دهند و یا اینکه اساسا ممکن است  می اند به چه کسی رایشوند اما نگفتهدهنده احتمالی محسوب میبه عنوان رای اگرچه

در انتخابات ایران، دو   آرای خود را به صورت رای باطله به صندوق بیاندازند )رای سفید، رای به نام افراد دیگر و ...(.

، تمدید زمان رای دادن است و کسانی که  سوم. عامل هستندهم دخیل   ، به عنوان عامل سوم و چهارمعامل اضافه دیگر

گیرند و با توجه به تمدید زمان رای دادن، در  دلیل قصد رای دادن ندارند اما با در معرض اخبار انتخابات قرار میبه هر 

، همزمانی با سایر انتخابات است )مانند  چهارمعامل و در نهایت های رای بروند. گیرند به پای صندوقنهایت تصمیم می

https://surveycenter.io/election2021/20210613/fa/
https://surveycenter.io/election2021/resultsanalysis/fa/
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شود در برخی موارد به افرادی که به عنوان مثال قصد دارند در  باعث می ای خبرگان( کهدورهشوراها یا انتخابات میان

جمهوری هم داده شود  جمهوری رای ندهند، تعرفه انتخابات ریاستانتخابات شوراهای شرکت کنند اما در انتخابات ریاست

به صورت باطله به صندوق  رای خود را دهند و یا اینکه و آن افراد هم یا در نهایت به نفع یکی از نامزدها رای می

    ریزند.می

دهندگان احتمالی است  بینی آرای نامزدها، مبتنی بر مدل رایهای استاسیس در مورد پیشدر مورد عامل اول، نظرسنجی

شود. به صورت معمول اگر از فردی پرسیده شود که آیا شما در انتخابات  که بر اساس تجربیات انتخابات گذشته تهیه می

دهندگان امکان رای دادن خودشان را  هایی مانند حتما، شاید، با احتمال کم یا اصال(، پاسخهید یا خیر )با گزینهد رای می

کسانی   -پیش از برگزاری انتخابات   –کنند. در هر چهار نظرسنجی انتخاباتی ما بیشتر از آنچه که واقعیت است برآورد می

شدند. اما مدل نهایی  دهندگان را شامل میدرصد از پاسخ ۵۰داد باالی که گفته بودند حتما یا احتماال رای خواهند 

اطالع از   -۱از قبیل تهیه شده است های دیگری بر اساس پاسخ به سئوالما در موسسه استاسیس دهندگان احتمالی رای

اینکه در انتخابات   -۳احتمال رای دادن در یک طیف پنج قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد،  -۲روز برگزاری انتخابات،  

حتی، تاثیر متغیر کرونا بر   -۵پیگیری اخبار و اطالعات روز و  -۴رای دادند یا خیر،  -جمهوری مجلس یا ریاسن  –گذشته 

تر آن در ابتدای همین تحلیل ارائه شده  دهندگان احتمالی که توضیحات کاملاحتمال رای دادن. بر اساس این مدل رای

 در انتخابات مشارکت خواهند داشت.     ۴۳بینی کرده بودیم که است، ما پیش

منبع خطا در برآورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط اکثر    ترینتوان گفت که مهمدر مورد عامل دوم )آرای باطله(، می

های نظرسنجی، از جمله نظرسنجی استاسیس، بوده که در شکل آرای باطله نمایان شده است. به صورت معمول و  موسسه

دهند، در  کنند به چه کسی رای میها تا روزهای آخر اعالم نمیهای گذشته افرادی که در نظرسنجیمطابق سوابق سال

جمهوری  اند. این روند تقریبا در انتخابات ریاستنهایت همسان با افرادی رای خواهند داد که نظر خود را اعالم کرده

بینی میزان مشارکت را با مشکل مواجه  های باطله، پیشخورد؛ با این تفاوت که آرای باالی رایسیزدهم هم به چشم می

شد  هزار نفر از کل آرا را شامل می  ۷۰۰میلیون و  ۳ر انتخابات دیگری در ایران، حدود ساخته بود. آرای باطله بیشتر از ه 

درصد از واجدان شرایط مشارکت   ۶درصد از کل آرای ماخوذه و  ۱۳)بیشتر از آرای نفرات دوم، سوم و چهارم(، و برابر با 

هزار نفر از آرا به صورت آرای باطله    ۲۰۰و ، حدود یک میلیون ۱۳۹۶جمهوری سال در انتخابات بود. در انتخابات ریاست

  ۱۳۹۲درصد از واجدان شرایط( و در انتخابات سال   ۲کنندگان و درصد از کل آرای مشارکت ۳به صندوق ریخته شد ) 

سابقه آرای باطله باعث شد که اگرچه  هزار نفر به صورت باطله رای داده بودند. افزایش بی  ۲۴۵هم، حدود یک میلیون و 

ان رای کاندیداها نسبت به یکدیگر تفاوت چندانی در نظرسنجی ما و نتایج نهایی مشاهده نشود؛ اما در برآورد کل  در میز 

توان عامل چهارم  در مورد افزایش آرای باطله می داری وجود داشته باشد.های معنیآرا با در نظر گرفتن آرای باطله تفاوت

 عات کافی، امکان ارزیابی دقیق آن وجود ندارد. را هم دخیل دانست، هرچند به دلیل عدم اطال

بامداد روز بعد از انتخابات یاد نمود که باعث   ۲توان از تمدید آرا تا ساعت و در نهایت به عنوان منبع خطای سوم، می

دانیم چه تعداد در  افزایش میزان مشارکت در انتخابات شده است؛ هرچند بازهم به دلیل اینکه به صورت دقیق نمی

 توانیم ارزیابی دقیقی از این افراد داشته باشیم. های آخر رای دادند، نمیساعت

جمهوری سیزدهم و مقایسه آن با سایر انتخابات، مدل  ایج انتخابات ریاستما در موسسه استاسیس، با ارزیابی نت

 های آتی بهینه خواهیم نمود.دهندگان انتخاباتی خود را برای انتخاباترای


