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یایران یازیرئیسیهاییکیسالیپسیازیانتخابیرئییس:ین   جمهوراعتمادیبهیحاکمیت؛یناراض 

ی
ان رضایت از عملکرد ، انجام شده است ۱۴۰۱که در هفته آخر خرداد ماه سال   مطابق جدیدترین نظرسنجی استاسیس ز می 

ز حال  ایشاندرصد هم از عملکرد  ۶۴و  درصد است   ۲۸ ، جمهور ابراهیم رئییسرئیس ها  درصد از ایرانز   ۲۰تنها ناراضز هستند. درعی 

 اعتقاد دارند آقای رئییس توانانی کامل برای حل مشکالت کشور را داراست. 

ز پاسخ اعتمادی به  ، از نی ۱۴۰۰جمهوری سال در بیان دالیل کاهش مشارکت در انتخابات ریاست دهندگان به این نظرسنجی همچنی 

ین دلیل نام یم ۴۶حاکمیت )  ایط کشور در آینده ها برند. ایرانز درصد( به عنوان مهمیر ز نیستند. خوشهم نسبت به شر   ۱۹تنها بی 

ایط کشور بهیر یم  گویند درصد یم ها  درصد هم نظر مخالف دارند. تنها عامیل که از نظر ایرانز   ۵۸شود، که در یک سال آینده شر

ایط فعیل کمک کند توافق هستهیم درصد هم مخالف   ۱۷و  موافق توافق درصد  ۵۸ای ایران با غرب است. حدود تواند به بهبود شر

 هرگونه توافقر هستند.  

ز روسیه و اکراین، با نسبت ایرانز  ز در جنگ اخی  بی   . کنند بیشیر با اکراین احساس همدیل یم ،۱به  ۳ها همچنی 

یدرصدیی۲۸یجمهور:یرضایتیازیعملکردیرئیس

  ضایتر درصد هم نسبت به عملکرد او اظهار نار  ۶۴جمهور ابراهیم رئییس راضز هستند و ها از عمکرد رئیسدرصد از ایرانز  ۲۸تنها 

درصد هم تاحدی   ۱۴کنند و درصد اظهار نارضایتر کامل یم ۵۰در میان کسانز که از عملکرد آقای رئییس ناراضز هستند، حدود دارند. 

درصد هم تاحدی از عملکرد   ۱۶درصد کامال راضز هستند و حدود   ۱۲ناراضز هستند. در میان راضیان از عملکرد آقای رئییس، تنها 

 ایشان اظهار رضایت دارند. 

ییبهیطوریکیلییسییرئییمدتیازیعملکردیآقاینیشده.یشمایدریاییجمهوریسیرئی،ییسییرئییماهیاستیکهیآقای۱۰یباییاالنیتقریل:یسئوای ییراض 

ییایییدییهست  ؟ناراض 



 

ی

ان نارضایتر از عملکرد آقای رئییس به عنوان رئیس ز استاسیس در آبان ماه   نظرسنجی افتد که مطابق جمهور در حایل اتفاق یماین می 

ان محبوبیت آقای رئییس در  ترین شخصیتنژاد محبوب، آقای رئییس به همراه آقای احمدی۱۳۹۹سال  ز های سیایس داخیل بودند. می 

ز در تمام نظرسنجی  ۲۵درصد و عدم محبوبیت ایشان تنها  ۵۱برابر با  ۱۳۹۹آبان ماه سال  های انتخابانر  درصد بود. همچنی 

انجام شده بود، آقای رئییس رتبه اول را به خودش   ۱۴۰۰هشت تا خرداد سال های اردیباستاسیس که یط چهار دوره یط ماه

 داد. اختصاص یم

یازیرئیس انینارضایتی یجوانانیجمهوریدریمیانیمی   ی تریاستازیافرادیمسنبیشیی

ان رضایت از عملکرد رئیس ز درحایل که تنها   داری متفاوت است. های ستز مختلف با یکدیگر به صورت معتز جمهور در میان گروهمی 

سال و   ۶۰سال از عملکرد آقای رئییس راضز هستند، این رقم برای افراد در گروه ستز   ۲۹تا  ۱۸ها در گروه ستز درصد از ایرانز  ۲۳

 ،  درصد است.   ۴۰بیشیر

 

یجمهوریبریاساسیمحلیسکونتیویتحصیالتیرضایتیازیعملکردیرئیس

https://fa.thirtyone.land/election2021-202010/


 
ز افرادی که   از افراد ساکن در مناطق روستانی و کسانز که  افراد ساکن در مناطق شهری و همچنی 

تحصیالت دانشگایه دارند، کمیر

ان رضایت از عملکرد رئیستحصیالت دانشگایه ندارند از عملکرد رئیس ز جمهور در میان افراد ساکن درمناطق  جمهور راضز هستند. می 

ز  ۳۹درصد و در میان افراد ساکن در مناطق روستانی  ۲۴شهری  دهندگان با تحصیالت  درصد از پاسخ ۲۲درصد است. همچنی 

 درصد است.  ۳۰دهندگاِن فاقد مدرک دانشگایه این رقم  دانشگایه از عملکرد آقای رئییس راضز هستند. در میان پاسخ

 

 

 

ینمرهیع ی۸جمهور:یرئیسیملکردیمیانگی  

ز نمره  ز صفر تا  ۸جمهور عدد رئیس عملکرد میانگی  یم از  یاست. یعتز ن  ۹جمهور هم رئیس ملکرد (. میانه نمره ع۲۰است )بی 

ین فراوانز نمره ۹دهند و نییم دیگر نمره کمیر از یم  ۹جمهور نمره بیشیر از رئیسعملکرد دهندگان به پاسخ جمهور  رئیسعملکرد . بیشیر

ز اعداد صفر تا     دهند. دهندگان به عملکرد آقای رئییس، نمره صفر یمدرصد از پاسخ  ۳۵عدد صفر است. حدود  ، ۲۰بی 

یصفریتایامروز،ینییآقاییرئییسیتاییبهیکارنامهیهیدیبخوایریاگیسئوال:ی یخییلیبدیهیدی،یچهینمرهیایییمیدبدهیدیی۲۰مرهیاییبی   ؟یصفرییعت 
یخییلیخوب.ی  ویبیستییعت 



 

ی

ی یایران  یجمهوریبراییحلیمشکالتیچندانیباوریندارندیرئیسهایبهیتوانانی

  ۱۶گویند که آقای رئییس توانانی کامل برای حل مشکالت کشور را دارد. حدود دهندگان به این نظرسنجی یمدرصد از پاسخ ۲۰تنها 

  ۳۷درصد اعتقاد دارند که ایشان چندان توانز ندارد و  ۱۰گویند که آقای رئییس تاحدی توانانی حل مشکالت کشور را دارد، درصد یم

 درصد هم بر این باور هستند که آقای رئییس برای حل مشکالت کشور اصال توانانی ندارد. 

مشکالتیمردمیراییییتواندیکامالییمییشانییمردمیرایحلیکند؟یبهینظریشما،یایمشکالتیییتواندییمییسیرئییآقایدییکنیتایچهیحدیفکرییمسئوال:ی
 تواند؟ینیمیینکهیایییاییحلیکندی

ی

گویند که  درصد یم  ۲۱آقای رئییس به صورت کامل برای حل مشکالت کشور توانانی ندارد، حدود   به اعتقاد آنها در میان کسانز که 

گویند که هم یم ۴۹های شخیص خود ایشان است، حدود عدم توانانی دلیل جمهور برای حل مشکالت کشور به ناتوانانی رئیس

ل دولت در این امر دخیل هستند.  گروه  های خارج از کنیر

یتوانایی،ییسیرئییچرایآقایسئوال:ی یبهیلحاظیتواناییسیرئیییحلیمشکالِتیمردمیرایندارد؟یآقاییکاملیبراییینی یینییاییتواندینیمیشخصیییهانی
یهاافرادیویگروهیینکهیایییاییمشکالتیرایحلیکندی لیدولتیایینی یپرسیدهیشدهییی-ییدهند؟اجازهیراینیمیینیخارجیازیکنیی اینیسئوالیازیکسان 

یکاملیاستیکهیگفته  راینداردیحلیمشکالتیکشورییبرایییاندیآقاییرئییس،یتوانانی



 

ی

ندیدریانتخاباتیریاستتنهاینییمیازیرای بهیایشانیراییی،یدوبارهجمهوریدهندگانیبهیآقاییرئییسیحاض 

یبدهندی

گویند که اگر قرار باشد  درصد یم ۵۱به آقای رئییس رای داده بودند تنها  ۱۴۰۰جمهوری سال در میان کسانز که در انتخابات ریاست

کردند و  جمهوری برگردیم باز هم به ایشان رای خواهند داد. چهار درصد یا افراد دیگر را انتخاب یمبه سال گذشته و انتخابات ریاست

کت نکنند.  گویند که ترجیح یمدرصد هم یم  ۳۰دادند و حدود یا رای باطله یم     دادند در انتخابات شر

یاخییهایبریاساسیتجربهیماهی-یسئوالی یییسییرئییبازیهمیبهیآقایاییآی،یجمهوریاستیبهیخردادیماهیپارسالیویانتخاباتیرییدییاگریبرگردی،یی 
کتینکنییدییدادیمیحییاصالیترجینکهییایییاییویید؟ییدادیمییراییداهاییکاندییریییبهیساینکهیییایییایییدییدادیمییرای ییانیهایدریمپاسخ-ید؟یدریانتخاباتیشر

 یسییبهیرئیدهندگانییرای

ی

یدلیلیمشارکتیکمیدریانتخاباتیریاست یازیعواملیدیگرجمهوری:ین  یاعتمادییبهیحاکمیت،یبیشیی

درصد،   ۴۶، حدود ه استدرصد بود  ۵۰کمیر از   ۱۴۰۰جمهوری سال در پاسخ به این سئوال که چرا مشارکت در انتخابات ریاست

ین گزینه عنوان    ۶و  ۱۶. مشکالت اقتصادی و نارضایتر از عمکرد دولت روحانز با کنند یمعدم اعتماد به حاکمیت را به عنوان مهمیر

 های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه



 
یازینیییقبیلییجمهوریاستیکهیدریانتخاباتیریییدیییداناحتماالییمی-یسئوالی ازیمردمیییییمیکهیخردادیماهیسالیگذشتهیانجامیشد،یکمیی

 ست؟ییسالیگذشتهیچییجمهوریاستیمشارکِتیکمیمردمیدریانتخاباتیرییینیایییلییمشارکتیکردند.یبهینظریشمایدلی

 

ی یهایناامیدینسبتیبهیآیندهایران 

ایط کشور یط یک سال آینده بهیر یمها یمدرصد از ایرانز  ۲۰تنها  ایط کشور  یم  ۵شود. حدود گویند که به اعتقاد آنها شر گویند که شر

ایط کشور در یک سال آینده بدتر خواهد شد  ۵۸تغیی  نخواهند کرد و   . درصد هم اعتقاد دارند شر

ییمیندهیسالیآیکیییبهینظریشما،یمشکالِتیمردمیطیی-یسئوالی  شود؟ینهیبدترییمینکهیاییایییشودیبهیی

 
ی

ی یتیایران  یاییبایغربیهستندهایموافقیتوافقیهستهاکیر

درصد مخالف   ۱۷ای خود به توافق برسد و تنها ها اعتقاد دارند که ایران باید با غرب در مورد مسائل هستهدرصد از ایرانز   ۵۵حدود 

ز توافقر هستند.    چنی 

یی-یسئوالی ییییبایکشورهایدییبایرانیاعتقادیدارندیایییبرخ  ییییایدریموردیمسائلیهستهیغرن  ییهایبهیتوافقیبرسدیویمشکالتیرایحلیکند.یبعص 
یییبایکشورهایدییماینباییندیییگویهمینظریمخالفیدارندیوییم یخییایییمیتوافقیکنیدیییبایاییآیست؟ی.ینظریشمایچمیتوافقیکنیغرن   ؟ی 



 

ی

یت پاسخ ز اکیر توافق برسد، مشکالت  ای خود به گویند که اگر ایران با غرب در مورد مسائل هستهدهندگان به این نظرسنجی یمهمچنی 

  ۱۱شود و گویند که مشکالت اقتصادی در صورت رسیدن به توافق بدتر یمدرصد یم ۷درصد(. تنها  ۵۵شود ) اقتصادی مردم بهیر یم

ی نخواهد کرد   . درصد هم اعتقاد دارند که مشکالت اقتصادی در صورت توافق با غرب تغیی 

یییبایکشورهایرانییاگریایی-یسئوالی کهیمردمیکشوریمایبایآنیمواجهیییییبهیتوافقیبرسد،یمشکالتیاقتصادییایدریموردیمسائلیهستهیغرن 
ییم  شود؟کهینهیبدترییمییایییشودیهستدیبهیی

ی

ی یایران  یطرفداریاکراینیهستندیتایروسیههایبیشیی

ز روسیه و اکراین، پاسخ کنند تا  ، با اکراین بیشیر احساس همدیل یم۱به  ۳دهندگان به این نظرسنجی با نسبت در مورد جنگ اخی  بی 

د که با هیچ یک  اندرصد هم گفته ۲۴اند. حدود درصد از روسیه نام برده ۱۳اند و تنها درصد اکراین را انتخاب کرده ۳۵روسیه. حدود 

 از این دو کشور احساس همدیل ندارند. 

یجنگیاخیانیدریجریی-یسئوالی ییدویکشوریبینییازیایییکییشمایبایکدامیین،ییویاکراییهییروسیی  یبییی  یییایییاحساسیهمدیلییشیی
 

یید؟یکنییمیهمبستگ
ین؟ییاکراییایییهییروس



 

ی

ینیمقداریخودیقراریدارداقبالیبهیگروه یهاییسیایسیداخلیکشوریدریکمیی

گویند که به ییک از دو گروه اصیل سیایس در داخل کشور نزدیک  دهندگان به این نظرسنجی یمدرصد از پاسخ ۱۷در مجموع حدود 

ان اقبال به گروه ز ین می 
یط هفت سال    های ما های سیایس داخل کشور در نظرسنجی هستند و عقاید آنها را قبول دارند. این رقم، کمیر

گرایان بیشیر تمایل دارند.  درصد هم به اصول ۸اند و  نام بردهطلبان درصد از اصالح ۹حدود   وز است. تا امر  ۱۳۹۴ ز سالگذشته ا

درصد هم نظر خاض   ۲۹اند و اند که مستقل هستند یا از گروه یا شخیص دیگر نام بردهدهندگان گفتهدرصد از پاسخ  ۵۴حدود 

 . اند نداشته

.یشماییندییگویگراییماصولیییگرییطلبیویبهیداصالحییشودیگفتهییمییگیییدویگروهیهستندیکهیبهییران،ییدریایییایسیسییهاگروهییی  یبی-یسئوالی

ییب یان؟یگرایاصولیاییهایطلباصالحید؟ییهستیتریکیهاینزدگروهیینییازیایییکییبهیکدامییشیی

ی

ینیمسئلهیمردم:یمشکالتیاقتصادیی یمهمیی

ین مسئله دهندگان، مشکالت  از پاسخ ۸۷ها در حال حاضز با آن رو به رو هستند مشکالت اقتصادی است. حدود  ای که ایرانز مهیر

ین مسئله خود نام برده های بعدی قرار دارند )این  درصد در رتبه ۸و  ۱۳های سیایس با  اند. مسکن و آزادیاقتصادی را به عنوان مهمیر



 
به عنوان مشکالنر که با آن مواجه  را توانستند بیشیر از یک مورد دهندگان یمانی مطرح شد؛ یعتز پاسخسئوال به صورت چندجو 

ز دلیل مجموع آرا بیشیر از صد درصد است(.  ند. به همی   هستند نام بیی

یبایی-یسئوالی ینیمشکیلیکهیمردمیکشوریمایدریحالیحاض  (یچندیستی)چییمواجهیهستندییآنیبهینظریشمایمهمیی ی؟جوان 

 

ی  توضیحاتیویروشیاجرایینظرسنج 

 ما بروید.  پلتفورم تعامیل لینک برای مشاهده نتایِج کامِل نظرسنجی به

، محل  در این پلتفورم، به ازای هر پرسش، یم ِ مستقل، شامل جنس، گروه ستز توانید نتایج را به صورت کیل و بر اساس چهار متغی 

 اند. ( تهیه شدهInteractive(. نمودارها به صورت تعامیل ) Bar Chartای یا اقامت و تحصیالت مشاهده کنید )نمودار میله

ز حال برای برریس پاسخ در  ها کلیک کنید. هر  (، روی دایرهBubble Chartتوانید در نمودار کروی ) های افراد به صورت انفرادی یمعی 

 شود. ای نمایش داده یمرنگ نمودار میلهدهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، همدایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ

ز شما یمهای ما ب فایل خام داده س خواهد بود. همچنی 
ز لینک قابل دسیر ز  توانید پرسشا یک فاصله زمانز شش ماهه از همی  نامه و میر

 گزارش را از طریق ن  دین  
ز  دیق را لینک باال دانلود کنید. اف همی 

 روش اجرای نظرسنجی به صورت زیر است: 

در طول ساعات فعال هر  دیده پرسشگران آموزشتوسط  ۱۴۰۱خرداد   ۲۶تا  ۲۲ هایاین پیمایش به صورت تلفتز در روز  -

 انجام شده است. روز 

 نفر است.  ۱۱۹۷حجم نمونه  -

سال مناطق شهری و روستانی شاش کشور که دارای تلفن  ۱۸پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان باالتر از  -

ی تصادفز انتخاب شده است. اند با نمونهبوده  گی 

ی به  مونهن - در سطح کل   بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفنای طبقهصورت مرحلهگی 

 دهند. کشور واحد نمونه را تشکیل یم

( و بر اساس دادهنمونه - های ششماری نفوس و مسکن  ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت )منطقه شهری یا روستانی

ز سالنامه  ۱۳۹۵سال   اند. دیه شده، وزن۱۳۹۷ری آما  و همچنی 

ین واریانس ممکن )با توجه به   ۲.۸ی اطمینان درصد و در فاصله ۹۵های این نظرسنجی را با اطمینان یافته - درصد، برای کمیر

 سال ساکن ایران تعمیم داد.  ۱۸توان به کل افراد باالی  دهندگان معتیی به هر سئوال(، یمتعداد پاسخ

https://surveycenter.io/efes1/fa


 
ان اعتماد و صداقت پاس - ز ان صداقت یا   ۲۷خگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیانی شده است.  می  ز  که می 

نفر از کسانز

، “بسیار کم” ارزیانی شده بود )و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خییل کم  
اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمتر

 ارزیانی شده بودند( از نمونه کنار گذاشته شدند. 

کت تحلیل دادهاین  -  . های استاسیس انجام شده استنظرسنجی توسط شر


