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 ۱۴۰۰  ان نامزدهای انتخاباتپیشتاز نژاد،  رئیسی و احمدی 

جمهوری سال  پیشتاز در انتخابات ریاست اننامزددرصد  ۲۹و  ۳۰به ترتیب با نژاد، محمود احمدیابراهیم رئیسی و 

 درصد است.  ۲۷ هم حدودمیزان مشارکت برآورد شده  . دهندگان احتمالی هستنددر میان رای ۱۴۰۰

درصد در   ۳درصد و آقای ظریف با   ۴با هرکدام   و آقای سعید محمد نژاد، آقای قالیبافبعد از آقایان رئیسی و احمدی

ایج  برای مشاهده نت)دهندگان احتمالی قرار دارند جمهوری سیزدهم در میان رایهای بعدی نامزدهای انتخابات ریاسترده

 . بروید( لینک این نظرسنجی و نمودارهای تعاملی آن بر اساس جنس، گروه سنی، محل سکونت و تحصیالت به این

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

جمهور حسن روحانی،  رضایت از عملکرد رئیسمیزان مشارکت، اقبال به کاندیداها و این انتخابات،  نظر مردم را در مورد

 . مورد سنجش قرار داده است

میزان مشارکت فعلی در انتخابات   انجام شده است، ۱۴۰۰  اردیبهشت  ۲۱تا  ۱۲طی روزهای  که   مطابق نتایج این نظرسنجی

و   ۳۰نژاد، به ترتیب با دهندگان احتمالی، آقایان ابراهیم رئیسی و محمود احمدیدر میان رایشود. درصد برآورد می ۲۷

نژاد، آقای  هستند. بعد از آقایان رئیسی و احمدی  ۱۴۰۰جمهوری سال درصد نامزدان پیشتاز در انتخابات ریاست ۲۹

های بعدی نامزدهای انتخابات رده  درصد در ۳درصد و آقای ظریف با  ۴قالیباف و آقای سعید محمد هرکدام با 

 دهندگان احتمالی قرار دارند. جمهوری سیزدهم در میان رایریاست

  ۷با یک کاهش سال(  ۱۸)در میان کل جمعیت ایرانیان باالی  حسن روحانی جمهور میزان رضایت از عملکرد رئیسهمچنین 

درصد کاهش پیدا کرده است. میزان عدم رضایت از عملکرد   ۱۸به ، ۱۳۹۹درصدی نسبت به آبان ماه سال 

 درصد رسیده است.  ۸۰درصد افزایش نسبت به آبان ماه سال گذشته به عدد   ۱۶جمهور با رئیس

 درصد   ۲۷؛ 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  یزان مشارکت آنها مرتبط استکه هر یک به نوعی به ماند  قرار گرفتهمختلف 

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

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

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

اند که با توجه به احتمال خیلی کم و پنج به معنی احتمال خیلی زیاد( و در نهایت آنها در برابر این سئوال قرار گرفته

شود، بیشتر    گیری در روز انتخابات کمتر میهای رایشرایط موجود ناشی از بیماری کرونا، احتمال حضور آنها در صف

کنند و زمان برگزاری  اند با احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت میان تاثیری ندارد. کسانی که گفتهشود یا چندمی

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

با  اند. دهنده احتمالی در نظر گرفته شدهرسنجی به عنوان رایاند، در تحلیل این نظ یا عدد چهار را انتخاب کرده ،خیلی زیاد

اند که شرایط موجود کرونا باعث کاهش احتمال مشارکت آنها  درصد اعالم کرده  ۱۴توجه به اینکه در میان این افراد، تنها 

 شود، متغیر کرونا در ارزیابی مشارکت احتمالی در نظر گرفته نشده است. در انتخابات می

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

دهندگان مردد  دهند که رایدهندگان را تشکیل میدرصد از پاسخ ۱۸حدود  ، اندبه شرایط انتخابات دارد را انتخاب کرده

درصد هم افرادی هستند که احتمال مشارکت آنها در انتخابات خیلی کم است یا اصال    ۵۵حدود شوند. را شامل می

 پذیر نیست. امکان
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 دارند   نژاد، بیشترین آرا را و احمدی رئیسی  ؛  ۱۴۰۰جمهوری سال  انتخابات ریاست 

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

دهندگان  درصد از پاسخ ۳۰گزینه آنها چه کسی خواهد بود. حدود  ،نفر از نامزدهای احتمالی انتخاب کنند سیزدهبین 

بعد  . درصد( ۲۹.۴و   ۲۹.۶)رقم درست به ترتیب  کنندمیرا انتخاب نژاد  درصد هم محمود احمدی ۲۹و   ابراهیم رئیسی

درصد(،   ۴.۱و   ۴.۲درصد )رقم درست، به ترتیب  ۴نژاد، قالیباف و سعید محمد هرکدام با  از آقایان رئیسی و احمدی

درصد( در   ۱.۴و   ۱.۵و یک درصد )رقم درست، به ترتیب  ۲درصد( و آذری جهرمی و جلیلی با   ۳.۲درصد ) ۳ظریف با 

های انتهایی  رده ، زاده با زیر یک درصد رایی، رضایی، هاشمی، جهانگیری، عارف و تاجهای بعدی قرار دارند. الریجانرده

 دهند.   به خودشان اختصاص میدهندگان احتمالی در میان رایلیست کاندیداها را 

. حاال  شوندجمهوری کاندیدای انتخابات ریاست هندخواکه میاست   مطرحها در رسانه از االن اسامی بعضی افرادسئوال: 

خوانم  بین این افرادی که اسم آنها را می باشدقرار  ریا نه، اگ هیدرای بد در انتخابات  هیدخوا فارغ از اینکه شما می

آقای  جلیلی،  زاده، آقای نژاد، آقای آذری جهرمی، آقای تاجآقای احمدی  ؟نیدک انتخاب میرا  یک امکد انتخاب کنید، 

، آقای محمد یا آقای محسن  علی الریجانی، آقای قالیبافآقای  عارف،  یسی، آقای ظریف، آقای جهانگیری، آقای رضایی، آقای رئ

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

های اول و دوم را دارند. در میان  درصد، رتبه ۱۲درصد و رئیسی با  ۳۶نژاد با افراد مردد بررسی کنیم، آقایان احمدی

دهد. رتبه دوم متعلق  درصد بیشتر رای را به خودش اختصاص می ۳۲نژاد با دهند بازهم احمدیکسانی هم که رای نمی

 درصد است.  ۱۲به رئیسی با 

 

 احتمالی دهندگان  محل سکونت در میان رای نژاد بر اساس  آرای رئیسی و احمدی 
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طق روستایی بیشتر از افراد ساکن در مناطق شهری  افراد ساکن در منانژاد و رئیسی در میان نسبت رای آقایان احمدی

 ۴۲دهندگان احتمالی، نژاد بیشتر از آقای رئیسی است. از میان کل رایاست؛ هرچند نسبت این تفاوت برای آقای احمدی

کنند.  نژاد را انتخاب میدرصد آقای احمدی ۲۴دهند و در شهرها هم، نژاد رای میدرصد ساکنان روستاها به آقای احمدی 

دهندگان احتمالی ساکن در مناطق  درصد رای ۳۲برای آقای رئیسی اما تفاوت این این دو رقم کمتر است. در حالی که  

 دهندگان احتمالی است. درصد رای ۲۵ن ایشان در مناطق شهری برابر با  دهند، رای ایمی روستایی به آقای رئیسی رای

 

دهندگان  در میان رای   نژاد بر اساس تحصیالت دانشگاهی آرای رئیسی و احمدی 

 احتمالی 

نژاد و رئیسی به نسبت تحصیالت دانشگاهی مخالف یکدیگر است. درحالی که آرای آقای  نسبت رای آقایان احمدی

درصد افراد با تحصیالت   ۱۱درصد است، تنها  ۳۸دهندگان بدون تحصیالت دانشگاهی برابر با نژاد در میان رایاحمدی

لی در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی برای آقای رئیسی  دهندگان احتمادهند. آرای رایدانشگاهی به ایشان رای می

  ۲۵درصد بیشتر از افراد بدون تحصیالت دانشگاهی که  ۱۵دهندگان احتمالی است، تقریبا درصد از رای ۴۰برابر با 

 اند. درصد از آنها آقای رئیسی را انتخاب کرده
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 دهند رای می   ها به رئیسی نژادی دهندگان احتمالی: احمدی گزینه دوم رای 

دهندگان به این نظرسنجی پرسیده شده است اگر کاندیدای مورد نظر آنها، نامزد نشود یا توسط شورای نگهبان رد  از پاسخ

 صالحیت گردد، گزینه دوم آنها چه کسی خواهد بود.  

نژاد است به عنوان گزینه دوم آقای رئیسی را  درصد( از افرادی که گزینه اول آنها، آقای احمدی ۳۹)  سی و نه درصد

که به عنوان گزینه دوم  قالیبافاین رقم برای طرفداران آقای   دهند.درصد هم به قالیباف رای می ۲۱و  کنندانتخاب می

   درصد است. ۵۷دهند حدود رای می  رئیسیبه آقای 

د مورد نظر شما نامزد نشوند یا شورای نگهبان صالحیت ایشان را تایید نکند چطور؟ در اینصورت گزینه  سئوال: اگر فر

آقای جهانگیری، آقای  جلیلی، زاده، آقای نژاد، آقای آذری جهرمی، آقای تاجآقای احمدی دوم شما چه کسی خواهد بود؟ 

 ، آقای محمد یا آقای محسن هاشمی؟ علی الریجانی، آقای قالیبافآقای عارف، رضایی، آقای رئیسی، آقای ظریف، آقای 
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 و ظریف، اول و دوم جهانگیری    –رای منفی  

انتخاباتی تحت هیچ شرایطی رای  همچنین خواسته شده است تا بگویند که به کدام یک از نامزدهای  دهندگان  از پاسخ

و با توجه به کسانی که در پاسخ به این سئوال نظر مشخصی ابراز داشته اند  احتمالی  دهندگاندهند. در میان راینمی

درصد بیشترین رای منفی را دارد و رتبه دوم   ۲۹اند(، آقای جهانگیری با )یعنی نام یکی از این سیزده نفر را بیان داشته

های بعدی را به  درصد رتبه ۱۰درصد و الریجانی با  ۱۵نژاد با درصد است. احمدی ۱۸به آقای ظریف با  هم متعلق

  ۲دهند. در میان نامزدهایی که میزان آشنایی مردم به آنها بیشتر از بقیه است، آقای رئیسی با خودشان اختصاص می

 یباف را بیان کردند.  درصد هم نام آقای قال  ۶درصد کمترین رای منفی را دارد. حدود 

یک   ماکدخوانم، به از این افرادی که اسم آنها را می، خیریا  هیدرای بددر انتخابات   هیدخوا فارغ از اینکه شما میسئوال: 

آقای  جلیلی، زاده، آقای نژاد، آقای آذری جهرمی، آقای تاجآقای احمدی ؟دهیدرای نمی  به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی

، آقای محمد یا آقای محسن  علی الریجانی، آقای قالیبافآقای  عارف،  جهانگیری، آقای رضایی، آقای رئیسی، آقای ظریف، آقای 

 هاشمی؟ 

 

   درصد   ۱۱:  ظریف درصد،    ۶۵:  رئیسی   –  رقابت دو به دو 

دهندگان خواسته شده تا به این سئوال پاسخ دهند که اگر انتخابات بین دو نامزد، ابراهیم رئیسی و محمدجواد  پاسخاز 

  ۱۱درصد آقای رئیسی و  ۶۵ دهندگان احتمالی،در میان رای دهند.ظریف برگزار شود به کدام یک از این دو نفر رای می

 کنند. درصد آقای ظریف را انتخاب می
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بین آقای ظریف و آقای رئیسی انتخاب   بودقرار ر یا نه، اگ هیدرای بددر انتخابات   هیدخوا فارغ از اینکه شما میسئوال: 

 ؟ آقای ظریف یا آقای رئیسی؟  ادیدد کنید به کدام یک رای می

 درصد    ۱۸درصد، ظریف:    ۴۹قالیباف:    –رقابت دو به دو  

دهندگان خواسته شده تا به این سئوال پاسخ دهند که اگر انتخابات بین آقایان ظریف و قالیباف باشد به  همچنین از پاسخ

 کنند. درصد هم آقای ظریف را انتخاب می ۱۸دهندگان احتمالی آقای قالیباف و درصد از رای ۴۹دهند. کدام یک رای می
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قرار  ر یا نه، اگ هیدرای بد در انتخابات   هیدخوا فارغ از اینکه شما میسئوال: بین آقای ظریف و آقای قالیباف چطور؟ یعنی 

 دادید؟ آقای ظریف یا آقای قالیباف؟ بین آقای ظریف و آقای قالیباف انتخاب کنید به کدام یک رای می بود

 درصد    ۹:  الریجانی درصد،    ۵۲قالیباف:    –دو به دو    رقابت 

دهندگان احتمالی در رقابت با آقای علی الریجانی هم مشهود و بیشتر از رقابت با آقای  برتری آقای قالیباف در میان رای

گویند که در رقابت دو نفره آقای قالیباف و علی الریجانی به آقای  دهندگان احتمالی میدرصد از رای ۵۲ظریف است.  

 کنند.ریجانی را انتخاب میدرصد هم آقای ال   ۹دهند و قالیباف رای می

ر  یا نه، اگ هیدرای بددر انتخابات   هیدخوافارغ از اینکه شما میسئوال: بین آقای قالیباف و آقای الریجانی چطور؟ یعنی  

 دادید؟ آقای قالیباف یا آقای الریجانی؟  بین آقای قالیباف و آقای الریجانی انتخاب کنید به کدام یک رای می بودقرار 

 

 دهند طلبان رای می گرایان بیشتر از اصالح اصول 

گویند  درصد هم می ۱۳دانند و  گرایان میها خود را طرفدار اصولدرصد از ایرانی ۱۵مطابق نتایج این نظرسنجی، حدود  

طلبان است.  اصالحبرابر  ۳ نزدیک بهگرایان دهندگان احتمالی اما، مشارکت اصولطلبان نزدیکند. در میان رایکه به اصالح

   درصد است. ۹طلبان  دانند. این رقم برای اصالحگرا میدهندگان احتمالی خود را اصولدرصد از رای ۲۴حدود 

گویند  به دیگری می و بطل اصالحگویند  از آنها می در ایران، دو گروه هستند که به یکی های سیاسیسئوال: بین گروه

بیشتر قبول دارین؟   ام یک راکد  تنظرایعنی ؟  هستید  ترها نزدیکم یک از این گروهاشما بیشتر به کد  گرا.اصول

 ؟ دبیشتر نزدیک هستی گریو به گروه دی د قبول نداری ام راکدیا اینکه اصال هیچها یا اصولگرایان؟ طلباصالح



 
 ۱۴۰۰انتخابات ها در مورد  ایرانی  عمومی افکارسنجش  

 

 درصد    ۱۸:  ی جمهور رضایت از عملکرد رئیس 

بخش  جمهوری، حسن روحانی، را به صورت کلی رضایترئیس، عملکرد ۱۴۰۰ماه سال   شهریورنسبت کسانی که در 

درصدی را نشان   ۷یک کاهش  ۱۳۹۹ماه سال  در مقایسه با شش ماه پیش در آبان که  درصد است ۱۸دانند  می

درصد در آبان   ۶۴درصد افزایش از   ۱۶همین فاصله زمانی هم با جمهور در  میزان نارضایتی از عملکرد رئیسدهد. می 

، برابر  ۱۳۹۹آبان ماه سال جمهور در میزان نارضایتی از رئیس درصد در شهریور ماه رسیده است.   ۸۰ماه سال گذشته به 

 . درصد تاحدی ناراضی( ۱۶درصد کامال ناراضی و  ۴۸)  بوددرصد  ۶۴ با 

جمهور شده است. شما در این مدت از عملکرد آقای  سئوال: االن تقریبا هفت سال و نیم است که آقای روحانی رئیس

 روحانی به طور کلی راضی هستید یا ناراضی؟ 

 



 
 ۱۴۰۰انتخابات ها در مورد  ایرانی  عمومی افکارسنجش  

های گذشته در نمودار زیر نمایش داده شده است. همانطور که مشخص  جمهور طی سالروند رضایت از عملکرد رئیس

طی  و همچنین نمره عملکرد ایشان )که عددی بین صفر تا بیست است( جمهور حسن روحانی است، رضایت از عمکرد رئیس

 دو دوره اخیر کاهشی است. 

 

 

 روش اجرای نظرسنجی توضیحات و  

 : برویدپلتفورم تعاملی ما لینک  نظرسنجی به کاملِ برای مشاهده نتایجِ



 
 ۱۴۰۰انتخابات ها در مورد  ایرانی  عمومی افکارسنجش  
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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 تحصیالت مشاهده کنید )نمودار میلهسنی، محل اقامت و 

 اند. تهیه شده

ها  (، روی دایرهBubble Chartتوانید در نمودار کروی )های افراد به صورت انفرادی میدر 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

از همین لینک قابل دسترس خواهد بود.   -قبل از انجام انتخابات  –کوتاه های ما با یک فاصله زمانی فایل خام داده

 دانلود کنید.  باال لینکاف همین گزارش را از طریق دیو متن پینامه پرسشتوانید ین شما میهمچن 

نام نامزدها و اعالم نظر شورای نگهبان تهیه شده است. برخی از افرادی که در این نظرسنجی   این نظرسنجی قبل از ثبت

جمله آقایان قالیباف و ظریف( و برخی هم ممکن است توسط شورای  در مورد آنها، پرسش شده است، نامزد نشدند )از 

 نگهبان رد صالحیت شوند. 

 روش اجرای نظرسنجی به صورت زیر است: 

 انجام شده است.  ۱۴۰۰  اردیبهشت  ۲۱تا  ۱۲این پیمایش به صورت تلفنی، طی روزهای   •

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 •

 .دهندکشور واحد نمونه را تشکیل می سطح کل 

 .نفر است  ۱۸۹۱حجم نمونه  •

واریانس   کمترینبرای   ،درصد ۲.۳ی 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   ۷۱میزان 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 توسط شرکت تحلیل داده  اینترنشنالایران یتلویزیونشبکه این نظرسنجی به سفارش  •

(Stasis .انجام شده است ) 
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