سجمهور
یناعتمادیبهیحاکمیت؛یناراضیازیرئی ی
ایرانیهاییکیسالیپسیازیانتخابیرئییس :ی

ی
نظرسنج استاسیس که در هفته آخر خرداد ماه سال  ۱۴۰۱انجام شده است ،ز
میان رضایت از عملکرد
مطابق جدیدترین
ی
ز
رئیسجمهور ابراهیم رئییس ۲۸ ،درصد است و  ۶۴درصد هم از عملکرد ایشان نار ز
ز
اض هستند.
درعی حال تنها  ۲۰درصد از ایرانها
توانان کامل برای حل مشکالت کشور را داراست.
اعتقاد دارند آقای رئییس
ی
ز
همچنی در بیان دالیل کاهش مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری سال  ،۱۴۰۰از یناعتمادی به
نظرسنج
پاسخدهندگان به این
ی
ز
ر
ر
ز
حاکمیت ( ۴۶درصد) به عنوان مهمیین دلیل نام یمبرند .ایرانها نسبت به شایط کشور در آینده هم خوشبی نیستند .تنها ۱۹
درصد یمگویند که در یک سال آینده رشایط کشور ر
بهی یمشود ۵۸ ،درصد هم نظر مخالف دارند .تنها عامیل که از نظر ایر زانها
یمتواند به بهبود رشایط فعیل کمک کند توافق هستهای ایران با غرب است .حدود  ۵۸درصد موافق توافق و  ۱۷درصد هم مخالف
ر
توافق هستند.
هرگونه
ر
همچنی در جنگ اخی ز
ز
بیشی با اکراین احساس همدیل یمکنند.
بی روسیه و اکراین ،با نسبت  ۳به ،۱
ایر زانها

رضایتیازیعملکردیرئیسجمهور:یی۲۸یدرصد ی
تنها  ۲۸درصد از ایر زانها از عمکرد رئیسجمهور ابراهیم رئییس ر ز
اض هستند و  ۶۴درصد هم نسبت به عملکرد او اظهار نار ر
ضایت
ز
کسان که از عملکرد آقای رئییس نار ز
ر
نارضایت کامل یمکنند و  ۱۴درصد هم تاحدی
اض هستند ،حدود  ۵۰درصد اظهار
دارند .در میان
ز
نار ز
اض هستند .در میان راضیان از عملکرد آقای رئییس ،تنها  ۱۲درصد کامال راض هستند و حدود  ۱۶درصد هم تاحدی از عملکرد
ایشان اظهار رضایت دارند.
سئویال:یاالنیتق یریبیای۱۰یماهیاستیکهیآقاییرئ ییس،ییرئیسجمهو یریشده.یشمایدرییاینیمدتیازیعملکردیآقاییرئییسییبهیطوریکیلیراضیی
هستی یدیییایناراضی؟

ی
این ز
ر
نظرسنج استاسیس در آبان ماه
نارضایت از عملکرد آقای رئییس به عنوان رئیسجمهور در حایل اتفاق یمافتد که مطابق
میان
ی
سال  ،۱۳۹۹آقای رئییس به همراه آقای احمدینژاد محبوبترین شخصیتهای سیایس داخیل بودند .ز
میان محبوبیت آقای رئییس در
نظرسنجهای انتخابانر
ز
آبان ماه سال  ۱۳۹۹برابر با  ۵۱درصد و عدم محبوبیت ایشان تنها  ۲۵درصد بود.
همچنی در تمام
ی
استاسیس که یط چهار دوره یط ماههای اردیبهشت تا خرداد سال  ۱۴۰۰انجام شده بود ،آقای رئییس رتبه اول را به خودش
اختصاص یمداد.

انینارضایتیازیرئیسجمهوریدریمیانیجوانانی ی
ی
بیشییازیافرادیمسنتریاست ی
می
ز
ست مختلف با یکدیگر به صورت ز
میان رضایت از عملکرد رئیسجمهور در میان گروههای ز
معتداری متفاوت است .درحایل که تنها
ز
ست  ۱۸تا  ۲۹سال از عملکرد آقای رئییس ر ز
اض هستند ،این رقم برای افراد در گروه ز
 ۲۳درصد از ایرانها در گروه ز
ست  ۶۰سال و
ر
بیشی ۴۰ ،درصد است.

رضایتیازیعملکردیرئیسجمهوریبریاساسیمحلیسکونتیویتحصیالتی ی

ز
همچنی افرادی که تحصیالت دانشگایه دارند ،ر
ز
کسان که
روستان و
کمی از افراد ساکن در مناطق
افراد ساکن در مناطق شهری و
ی
ز
ز
تحصیالت دانشگایه ندارند از عملکرد رئیسجمهور راض هستند .میان رضایت از عملکرد رئیسجمهور در میان افراد ساکن درمناطق
ز
روستان  ۳۹درصد است.
همچنی  ۲۲درصد از پاسخدهندگان با تحصیالت
شهری  ۲۴درصد و در میان افراد ساکن در مناطق
ی
دانشگایه از عملکرد آقای رئییس ر ز
دهندگان فاقد مدرک دانشگایه این رقم  ۳۰درصد است.
اض هستند.
پاسخ
میان
در
ِ

میانگیینمرهیعملکر یدیرئیسجمهور:ی ۸ی
(بی صفر تا  .)۲۰میانه نمره عملکرد رئیسجمهور هم  ۹است .ز
میانگی نمره عملکرد رئیسجمهور عدد  ۸است ز
ز
یعت نییم از
بیشیین فر ز
ر
بیشی از  ۹یمدهند و نییم دیگر نمره ر
ر
کمی از .۹
اوان نمره عملکرد رئیسجمهور
پاسخدهندگان به عملکرد رئیسجمهور نمره
ز
بی اعداد صفر تا  ،۲۰عدد صفر است .حدود  ۳۵درصد از پاسخدهندگان به عملکرد آقای رئییس ،نمره صفر یمدهند.
سئوال:ییاگ یریبخواهی یدیبهیکارنامهییآقاییرئییسیتایامروز،ینمرهیاییبییصفریتای۲۰یبدهی ید،یچهینمرهیایییمیدهی ید؟یصفرییعتیخییلیبدی
ویبیستییعتیخییلیخوب.ی

ی

هایبهیتوانانیرئیسجمهوریبراییحلیمشکالتیچندانیباوریندارندی ی
ایرانی
ی
توانان کامل برای حل مشکالت کشور را دارد .حدود ۱۶
نظرسنج یمگویند که آقای رئییس
تنها  ۲۰درصد از پاسخدهندگان به این
ی
ی
درصد یمگویند که آقای رئییس تاحدی توانان حل مشکالت کشور را دارد ۱۰ ،درصد اعتقاد دارند که ایشان چندان ز
توان ندارد و ۳۷
ی
توانان ندارد.
اصال
کشور
مشکالت
حل
ای
ر
ب
رئییس
درصد هم بر این باور هستند که آقای
ی
سئوال:یتایچهیحدیفکرییمکنیی یدیآقاییرئییسییمتوان یدیمشکالتیمردمیرایحلیکند؟یبهینظریشما،ییا یشانیکامالییمتوان یدیمشکالتیمردمیرای
حلیکندیییاییاینکهینیمتواند؟ی

ی
ز
توانان ندارد ،حدود  ۲۱درصد یمگویند که
کسان که به اعتقاد آنها آقای رئییس به صورت کامل برای حل مشکالت کشور
در میان
ی
توانانهای شخیص خود ایشان است ،حدود  ۴۹هم یمگویند که
ناتوانان رئیسجمهور برای حل مشکالت کشور به دلیل عدم
ی
ی
گروههای خارج از ر
کنیل دولت در این امر دخیل هستند.
نهاییشخصیینیمتوان یدییا ینی
حلیمشکالتیمردمیرایندارد؟یآقایییرئییسیبهیلحاظیتوانا ی ی
سئوال:یچرایآقایییرئییس،ییتوانای ینییکاملیبریایی
ِ
ی
خارجیازیکنیلیدولتییاینیاجازهیراینیمدهند؟ی-ییاینیسئوالیازیکسانیپرسیدهیشدهی
نی
مشکالتیرایحلیکندیییاییاینکهیافرادیویگروهها ی ی
اندیآقاییرئییس،یتوانانیکاملیبراییحلیمشکالتیکشوریراینداردی
استیکهیگفته
ی

ی

تنهاینییمیازیرایدهندگانیبهیآقاییرئییسیحاضندیدریانتخاباتیریاستجمهوری،یدوبارهیبهیایشانیرایی
بدهندی ی
ز
کسان که در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰به آقای رئییس رای داده بودند تنها  ۵۱درصد یمگویند که اگر قرار باشد
در میان
به سال گذشته و انتخابات ریاستجمهوری برگردیم باز هم به ایشان رای خواهند داد .چهار درصد یا افراد دیگر را انتخاب یمکردند و
یا رای باطله یمدادند و حدود  ۳۰درصد هم یمگویند که ترجیح یمدادند در انتخابات رشکت نکنند.
جمهوری،یآییایبازیهمیبهیآقاییرئ ییسی
ی
بهیخردادیماهیپارسالیویانتخاباتیریاست
ی
ی،ییاگریبرگردی یدی
سئوالی-ییبریاساسیتجربهیماههایییاخ ی
ر
دریانتخاباتیشکتینکنیید؟ی-پاسخهایدریمیانی
ریایییمدادی یدیییاییا ینکهییبهیسا ی یریکاندیداهیایریایییمداد ید؟یویییاییاینکهییاصالیترجیحیییمدادی یدی
ریایدهندگانییبهیرئییسی

ی

ی
اعتمادییبهیحاکمیت،یبیشییازیعواملیدیگر ی
دلیلیمشارکتیکمیدریانتخاباتیریاستجمهوری:ینی
در پاسخ به این سئوال که چرا مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۱۴۰۰ر
کمی از  ۵۰درصد بوده است ،حدود  ۴۶درصد،
ز
ر
ر
روحان با  ۱۶و ۶
نارضایت از عمکرد دولت
مهمیین گزینه عنوان یمکنند .مشکالت اقتصادی و
عدم اعتماد به حاکمیت را به عنوان
درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.

ی
کهیخردادیماهیسالیگذشتهیانجامیشد،یکمییازینیییمیازیمردمی
جمهورییقبیلی
ی
کهیدریانتخاباتیریاست
ی
سئوالی-ییاحتماالییمدان ی یدی
جمهورییسالیگذشتهیچیست؟ی
ی
یکمیمردمیدریانتخاباتیریاست
ی
کت
مشارکتیکردند.یبهینظریشمایدلی یلییاینیمشار ِ

ایرانیهایناامیدینسبتیبهیآینده ی
تنها  ۲۰درصد از ایر زانها یمگویند که به اعتقاد آنها رشایط کشور یط یک سال آینده ر
بهی یمشود .حدود  ۵یمگویند که رشایط کشور
تغیی نخواهند کرد و  ۵۸درصد هم اعتقاد دارند رشایط کشور در یک سال آینده بدتر خواهد شد.
سئوالی-ییبهینظریشما،یمشکالتیمردمیطیی یکیسالیآیندهی ی
بهیییمشو یدیییاییاینکهینهیبدترییمشود؟ی
ِ

ی

ر
اکییتیایرانیهایموافقیتوافقیهستهاییبایغربیهستند ی
حدود  ۵۵درصد از ایر زانها اعتقاد دارند که ایران باید با غرب در مورد مسائل هستهای خود به توافق برسد و تنها  ۱۷درصد مخالف
ر
ز
توافق هستند.
چنی
سئوالی-ییبرخییاعتقادیدارندییایرانیبای یدیبایکشورهاییغرنییدریموردیمسائلیهستهیایییبهیتوافقیبرسدیویمشکالتیرایحلیکند.یبعصیهیای
ی؟
همینظریمخالفیدارندیوییمگ یوین یدیماینبای یدیبایکشورهاییغرنییتوافقیکنیم.ینظریشمایچیست؟یآییایبا ی یدیتوافقیکنیمیییایخی ی

ی
همچنی ر
ز
نظرسنج یمگویند که اگر ایران با غرب در مورد مسائل هستهای خود به توافق برسد ،مشکالت
اکییت پاسخدهندگان به این
ی
ر
اقتصادی مردم بهی یمشود ( ۵۵درصد) .تنها  ۷درصد یمگویند که مشکالت اقتصادی در صورت رسیدن به توافق بدتر یمشود و ۱۱
درصد هم اعتقاد دارند که مشکالت اقتصادی در صورت توافق با غرب تغییی نخواهد کرد.
سئوالی-ییاگرییا یرانیبایکشورهاییغرنییدریموردیمسائلیهستهیاییبهیتوافقیبرسد،یمشکالتیاقتصادییکهیمردمیکشوریمایبایآنیمواجهی
ی
هستدیبهیییمشو یدیییایکهینهیبدترییمشود؟

ی
هایبیشییطرفداریاکراینیهستندیتایروسیه ی
ایرانی

ی

ر
در مورد جنگ اخی ز
بیشی احساس همدیل یمکنند تا
نظرسنج با نسبت  ۳به  ،۱با اکراین
بی روسیه و اکراین ،پاسخدهندگان به این
ی
روسیه .حدود  ۳۵درصد اکراین را انتخاب کردهاند و تنها  ۱۳درصد از روسیه نام بردهاند .حدود  ۲۴درصد هم گفتهاند که با هیچ یک
از این دو کشور احساس همدیل ندارند.
همبستگییمکنیید؟ی
ی
شییاحساسیهمدیلیییای
ییبییییروسیهییویاکریا ین،یشمایبایکدامی یکیازییا ینیدویکشوریبی ی ی
سئوالی-ییدریج یریانیجنگیاخ ی
روسیهییییایاکریاین؟ی ی

ی
هاییسیایسیداخلیکشوریدریکمیینیمقداریخودیقراریدارد ی
اقبالیبهیگروه

ی

نظرسنج یمگویند که به ییک از دو گروه اصیل سیایس در داخل کشور نزدیک
در مجموع حدود  ۱۷درصد از پاسخدهندگان به این
ی
هستند و عقاید آنها را قبول دارند .این رقم ،ر
ز
نظرسنجهای ما یط هفت سال
در
کشور
داخل
سیایس
های
گروه
به
اقبال
ان
می
کمیین
ی
ر
بیشی تمایل دارند.
گذشته از سال  ۱۳۹۴تا امروز است .حدود  ۹درصد از اصالحطلبان نام بردهاند و  ۸درصد هم به اصولگرایان
حدود  ۵۴درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که مستقل هستند یا از گروه یا شخیص دیگر نام بردهاند و  ۲۹درصد هم نظر خاض
نداشتهاند.
گریییاصولگراییمگ یوین ید.یشمای
گیگفتهییمشو یدیاصالحطلبیویبهیدی ی
سئوالی-ییبیییگروههاییسیایسیدرییایران،ییدویگروهیهستندیکهیبهی ی ی
شییبهیکدامی یکیازییا ینیگروههاینزدیکت یریهست ید؟یاصالحطلبهایییایاصولگریایان؟ ی
بی ی ی

ی
مهمیینیمسئلهیمردم:یمشکالتیاقتصادیی ی

ی

ر
مهیین مسئلهای که ایر زانها در حال ز
حاض با آن رو به رو هستند مشکالت اقتصادی است .حدود  ۸۷از پاسخدهندگان ،مشکالت
ر
اقتصادی را به عنوان مهمیین مسئله خود نام بردهاند .مسکن و آزادیهای سیایس با  ۱۳و  ۸درصد در رتبههای بعدی قرار دارند (این

ر
ر
سئوال به صورت چندجوان مطرح شد؛ ز
مشکالن که با آن مواجه
بیشی از یک مورد را به عنوان
یعت پاسخدهندگان یمتوانستند
ی
ر
ز
بیشی از صد درصد است).
همی دلیل مجموع آرا
هستند نام یبیند .به
ی
بهینظریشمایمهمیینیمشکیلیکهیمردمیکشوریمایدریحالیحاضیبیایآنیمواجهیهستندیچ یستی(چندیجوان)ی؟ ی
سئوالی-یی

توضیحاتیویروشیاجرایینظرسنجی
نظرسنج به لینک پلتفورم تعامیل ما بروید.
کامل
برای مشاهده
ی
نتایج ِ
ِ
در این پلتفورم ،به ازای هر پرسش ،یمتوانید نتایج را به صورت کیل و بر اساس چهار متغی مستقل ،شامل جنس ،گروه ز
ست ،محل
ِ
اقامت و تحصیالت مشاهده کنید (نمودار میلهای یا  .)Bar Chartنمودارها به صورت تعامیل ( )Interactiveتهیه شدهاند.
در ز
عی حال برای برریس پاسخهای افراد به صورت انفرادی یمتوانید در نمودار کروی ( ،)Bubble Chartروی دایرهها کلیک کنید .هر
دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخدهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر ،همرنگ نمودار میلهای نمایش داده یمشود.
فایل خام دادههای ما با یک فاصله ز
همی لینک قابل ر
همچنی شما یمتوانید پرسشنامه و ر ز
ز
ز
دسیس خواهد بود.
می
زمان شش ماهه از
ز
همی گزارش را از طریق ندیق را لینک باال دانلود کنید.
ندیاف
نظرسنج به صورت زیر است:
روش اجرای
ی
-

این پیمایش به صورت ز
تلفت در روزهای  ۲۲تا  ۲۶خرداد  ۱۴۰۱توسط پرسشگران آموزشدیده در طول ساعات فعال هر
روز انجام شده است.
حجم نمونه  ۱۱۹۷نفر است.
روستان شاش کشور که دارای تلفن
نظرسنج از میان کلیه ساکنان باالتر از  ۱۸سال مناطق شهری و
پاسخگویان این
ی
ی
ز
بودهاند با نمونهگیی تصادف انتخاب شده است.
.
نمونهگیی به صورت مرحلهای طبقهبندی شده ،منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است دارندگان تلفن در سطح کل
کشور واحد نمونه را تشکیل یمدهند.
روستان) و بر اساس دادههای ششماری نفوس و مسکن
نمونهها بر اساس جنس ،سن و محل سکونت (منطقه شهری یا
ی
ز
همچنی سالنامه آماری  ،۱۳۹۷وزندیه شدهاند.
سال  ۱۳۹۵و
ر
نظرسنج را با اطمینان  ۹۵درصد و در فاصلهی اطمینان  ۲.۸درصد ،برای کمیین واریانس ممکن (با توجه به
یافتههای این
ی
معتی به هر سئوال) ،یمتوان به کل افراد باالی  ۱۸سال ساکن ایران تعمیم داد.
تعداد پاسخدهندگان ی

-

-

ز
کسان که ز
ز
میان صداقت یا
ارزیان شده است ۲۷ .نفر از
میان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه
ی
ر
ارزیان شده بود (و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد ،کم یا خییل کم
قسمت“ ،بسیار کم”
اعتماد آنان در یک طیف پنج
ی
ارزیان شده بودند) از نمونه کنار گذاشته شدند.
ی
نظرسنج توسط رشکت تحلیل دادههای استاسیس انجام شده است.
این
ی

