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پیروز انتخابات  درصد    ۷۶ابراهیم رئیسی با  :  س آخرین نظرسنجی استاسی 

 جمهوری خواهد بود ریاست 

جمهوری سال  نتخابات ریاست ، با احتمالی بسیار باال پیروز ادهندگان احتمالیرای در میان رایدرصد  ۷۶با رئیسی ابراهیم 

 های بعدی قرار دارند.در رده ۷درصد و عبدالناصر همتی با  ۱۵بعد از آقای رئیسی، محسن رضایی با . خواهد بود ۱۴۰۰

در ، اینترنشنالایران به سفارش شبکه تلویزیونی   "استاسیس" یهاشرکت تحلیل دادهنظرسنجی انتخاباتی نتایج آخرین 

که به صورت تلفنی با   مطابق نتایج این نظرسنجیانجام شده است.   خرداد ماه، ۲۷ نشبهخرداد تا پنج ۲۵شنبه، سه  هایروز

درصد از  ۷۶، آقای ابراهیم رئیسی با افزایش فاصله خود با رقبا، آرای حدود نفره انجام شده است ۱۴۰۰یک نمونه 

رده  آرادرصد  ۱۵محسن رضایی هم با افزایش رای نسبت به روزهای گذشته با دهندگان احتمالی را در اختیار دارد. رای 

عبدالناصر داری مشهود است.  افرایش رای آقای رضایی به خصوص در روز پنجشنبه به صورت معنیدوم قرار دارد. 

 اند. های بعدی را به خودشان اختصاص دادهد، ردهدرص ۲با هاشمی زاده درصد و قاضی  ۷همتی با 

 

 درصد  ۴۳:  دهندگان احتمالیرای 

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

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

یزان مشارکت آنها مرتبط است. در سئوال اول از آنها پرسیده شده است اند که هر یک به نوعی به ممختلف قرار گرفته

شود؟ در سئوال بعدی از آنها خواسته شده است جمهوری سیزدهم در چه زمانی برگزار می دانند انتخابات ریاست که 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 آیا در احتمال خیلی کم و پنج به معنی احتمال خیلی زیاد( . آنها در عین حال در برابر این سئوال قرار گرفته

کنند و اند با احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت می ودند یا خیر. کسانی که گفته انتخابات گذشته مجلس شرکت کرده ب

دانند و همچنین در طیف پنج قسمتی مشارکت، عدد پنج به هم به صورت دقیق یا حدودی میزمان برگزاری انتخابات را 
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دهنده احتمالی در نظر ی به عنوان رای اند، در تحلیل این نظرسنجمعنی احتمال خیلی زیاد، یا عدد چهار را انتخاب کرده

 .  گویان(درصد از پاسخ ۴۳) اند گرفته شده 

 درصد هم در انتخابات شرکت نخواهند کرد.  ۵۷مطابق این مدل، 

 

محل اقامت و  دهندگان احتمالی بر اساس متغیرهای جمعیتی )جنس، سن،  رای 

 تحصیالت( 

بیشتر از مردان است. همچنین با افزایش سن، احتمال مشارکت افزایش دهندگان احتمالی در میان زنان میزان رای 

کنندگان در انتخابات در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری و همچنین در میان افراد فاقد تحصیالت یابد. مشارکتمی 

 دانشگاهی بیشتر از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی است. 
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 های سیاسی گروه مشارکت در میان  

کنندگان در انتخابات، تمایل سیاسی خودشان را به یکی از دو گروه اصلی سیاسی در ایران اعالم  حدود یک سوم مشارکت 

درصد هم  ۱۴دانند و گرایان میدهندگان، گرایش سیاسی خودشان را متمایل به اصول درصد از رای ۲۰اند. حدود کرده 

 طلبان تمایل دارند.به اصالح 
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 شود جمهوری می درصد در دوره اول رئیس   ۷۶رئیسی با  

)در میان دهندگان احتمالی را درصد از رای ۷۶آقای ابراهیم رئیسی با افزایش فاصله خود با رقبا، آرای حدود 

پیوسته ، به وقوع دار طی روزهای آخر برای آقای محسن رضاییدر اختیار دارد. با اینحال، اتفاق معنی کاندیداهای موجود( 

رده دوم قرار دارد. عبدالناصر در درصد آرا  ۱۵با آقای رضایی   است که در روز گذشته آرای ایشان افزایشی بوده است.

در این نمودار آرای  اند.های بعدی را به خودشان اختصاص دادهدرصد، رده ۲زاده هاشمی با درصد و قاضی  ۷همتی با 

دهند منظور نشده است و آرای کاندیداها صرفا با یکدیگر مقایسه شده ابه می کسانی که رای سفید، باطله یا موارد مش

 است. 

بین این افرادی که شورای نگهبان  اشد قرار ب ریا نه، اگ هید رای بد در انتخابات  خواهید می شما اینکه از سئوال: فارغ

زاده یا آقای رضایی، آقای رئیسی، آقای قاضی آقای  ؟دهدیصالحیتشان را تایید کرده انتخاب کنید، به کدام یک رای می 

 همتی؟

 

 روش اجرای نظرسنجی توضیحات و  

 بروید.پلتفورم تعاملی ما  لینکه برای مشاهده نتایجِ کاملِ نظرسنجی به

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 

https://surveycenter.io/election2021/20210617/fa/
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توانید ل دسترس خواهد بود. همچنین شما می از 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 

 روش اجرای نظرسنجی به صورت زیر است: 

دیده انجام شده  توسط پرسشگران آموزش ۱۴۰۰ خرداد ۲۷ تا ۲۵ روز  در این پیمایش به صورت تلفنی •

 است. 

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

 .است گیری تصادفی انتخاب شدهبا نمونه اند بوده دارای تلفن 

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

 .دهند کل کشور واحد نمونه را تشکیل می سطح 

 .نفر است ۱۴۰۰حجم نمونه   •

واریانس  کمترینبرای  ،درصد  ۲.۷ی اطمینان درصد و در فاصله  ۹۵نظرسنجی را با اطمینان این های یافته •

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

 تعمیم داد. 

 .اند دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام دادهها را پرسشگران آموزش مصاحبه •

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

 اند.  دهی شده، وزن ۱۳۹۷آماری  و همچنین سالنامه  ۱۳۹۵و مسکن سال  

نفر از کسانی که  ۴۱میزان 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

 . ند از 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


