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 عنوان طرح

ابـات شـوراهای   نظرسنجی از شهروندان هترانی در ارتباط با سومين انتخ
 )نظرسنجی دوم ( اسالمی شهر و روستا 

 شرح کار اجرايی

مـورخ  و شـنبه  مجعـه  : برنامـه دوره زمانی اجنام نظرسـنجی مطـابق    -

 17/9/1384و18

تا سـه   يکشنبهروزهای : واقعیدوره زمانی اجنام نظرسنجی به صورت  -

  19/9/85-21مورخ  شنبه
 1200: برنامهحجم منونه اوليه مطابق  -
 1002: واقعیحجم منونه  -
 حوزه شهری 46شامل  1-22: برنامهمناطق حتت پوشش مطابق  -
 حوزه شهری 42شامل  1-22: واقعیمناطق حتت پوشش  -

 داليل تاخير

به دليل آنکه تبليغات انتخاباتی در روزهای اوليه فراگير نشده بـود  
امعه از ليست های انتخاباتی خمتلف در حد پايينی قرار داشت و آگاهی ج

مطابق برنامه اوليه روزهای . تغيير بافتبرنامه زمانی اجنام نظرسنجی 
مجعه و شنبه برای اجنام نظرسنجی در نظر گرفته شـد امـا طبـق برنامـه     
هنايی بعد از ظهر يکشنبه، روز دوشنبه و صبح سه شنبه بـرای نظرسـنجی   

 .ر گرديدهنايی منظو

 شرح کار اجرايی

. در اين نظرسنجی، منونه آماری به صورت خوشـه ای در نظـر گرفتـه شـد    

حوزه تقسيم گرديد و مطابق ترکيـب مجعيـت    46منطقه و  22يعنی هتران به 
امهيت . از حلاظ سن و جنس، منونه های آماری در مناطق خمتلف انتخاب شدند

داشـت چـون آرای زنـان و     سن و جنس هم به سبب سنجش انتخابـات امهيـت  
جوانان در انتخابات تعيين کننده است و اجنام تصادفی حتقيـق بـدون در   

در حتقيق را افـزايش مـی   ) Bias(نظرگرفنت اين دو متغير احتمال سوگيری 
 .دهد

به هر پرسشگر يک برگه منونه داده شد که در اين برگ منونه يک حوزه به 

بايست مطابق نقشه دو بلوک اصـلی  بلوک تقسيم می گرديد و پرسشگر می  4
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در . غيرهای جنس و سـن مـورد سـنجش قـرار دهـد     را با در نظر گرفنت مت
صورتی که تعداد افراد واجـد شـرايط در ايـن بلـوک هـا کفـاف اجنـام        
نظرسنجی با در نظر گرفنت متغيرهای ياد شده را منـی داد آنگـاه بلـوک    

 .های جايگزين نيز مورد استفاده قرار می گرفتند
مبنای منونه گيری هم در اين حالت واحدهای سـازمانی موجـود در بلـوک    

در اين . بودند که از مبدا به صورت سيستماتيک افزايش پيدا می کردند
 :حالت در سه مورد امکان پر نشدن برگه های منونه وجود داشت

در ايـن حالـت مبنـای    : زمانی که کسی در واحد مذکور ساکن نبـود  -
 عدی در نظر گرفته می شدسنجش دقيقًا واحد ب

زمانی که کسی در بلوک برای پاسخگويی می آمد کـه از حلـاظ سـن و     -
جنس مطابق برگه های منونه به اندازه مشخص شده مورد سـنجش قـرار   

در اين حالت يا فرد ديگری در آن واحـد مـورد سـنجش    : گرفته بود
قرار می گرفت و در غير اينصورت دقيقًا واحد بعـدی مبنـای سـنجش    

 .ودب
در ايـن حالـت کـه    : زمانی که يک واحد حاضر به پاسخگويی منی شـد  -

واحـد بعـدی    ،موارد را شامل می شد بـاز هـم دقيقـاً   % 10تقريبًا 
اما به جهت امهيت افرادی کـه حاضـر نيسـتند در     ؛مبنای سنجش بود

  .نظرسنجی شرکت کنند تعداد اين افراد ثبت می گرديد

 ترکيب سئواالت

مورد سن و جنس افراد بـود،  در که آزمون ل و دوم اوسئواالت غير از 

سئوال ديگر پرسشنامه اطالعاتی در مورد رفتار سياسی شهروندان را  4
  :به شرح زير مورد سئوال قرار می داد

به منظور پيش بينی ميزان مشارکت مـردم در انتخابـات    سومسئوال  -

ور در حض قسمتی نظر مردم در مورد 5تدوين شد و طی آن در يک طيف 
به احتمال زياد شرکت "، "کنم حتمًا شرکت می"انتخابات با عنواين 

به هيچ "و " با احتمال کم شرکت می کنم"، "نظری ندارم"، "می کنم
 .مورد سنجش قرار گرفت" وجه شرکت منی کنم

سئوال چهارم با هدف آگاهی از رفتار سياسـی شـهروندان در مـورد     -
ائـتالف اصـالح   "ليسـت    والدر ايـن سـئ  . ليست های خمتلف هتيـه شـد  

حـزب  "و " ائتالف بزرگ اصول گرايـان "، "رايحه خوش خدمت"، "طلبان
 . مورد سئوال واقع شدند" اعتماد ملی

ليسـت اصـلی    3نفر از افراد معروف منتسب بـه   12در سئوال پنجم  -
ائـتالف بـزرگ   "و " رايحه خـوش خـدمت  "، "ائتالف اصالح طلبان"يعنی 
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و از پاسـخگويان  ) نفر از هر ليسـت  4(ندانتخاب شد" اصول گرايان
درخواست شد که افرادی را که به آهنا رای می دهند از ميـان ايـن   

 :افراد معرفی شده به شرح زير بودند. افراد انتخاب کنند
 ابتکار، جنفی، مسجد جامعی و ساعی از ائتالف اصالح طلبان •

ز رايحه پروين امحدی نژاد، بذرپاش، زريبافان و نسرين سلطاخنواه ا •
 خوش خدمت

 مچران، شيبانی، رسول خادم و طاليی از ائتالف بزرگ اصالح طلبان   •
امحـدی  "، "خامتی"در سئوال ششم، با هدف تعيين سنجش ميزان حمبوبيت  -

که ليست های اصـلی انتخابـات سـوم    " کروبی"و " قاليباف"، "نژاد
که  درخواست شداز پرسش شوندگان  شوراها در هتران منتسب به آهناست

که متايل آهنا به پيروزی طرفداران منتسب به کداميک از پاسخ دهند 
 افراد فوق است
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ميزان مشارکت  ميزان آرای احتمالی  ميزان آرايی که قطعا شرکت نمی  کنند

 نتايج بدست آمده

بـرآورد مـی   % 34ميزان مشارکت مردم در اين دوره از انتخابـات   -1
 :شود؛ در عين حال ذکر دو نکته ضروری است

تعداد افرادی که اعـالم نظـر نکـرده انـد يـا شـرکت خـود را در         •

 .است% 40ه صورت احتمالی بيان منوده اند به ميزان انتخابات ب

تعداد افرادی که به صورت حتم در انتخابات شرکت خنواهند کرد بـه   •

 .خواهد بود% 26ميزان 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تايج سئوال چهارم در ارتباط با رای پرسش شوندگان به هريک از ن -2

 :ليست معروف به شرح زير است 4
 

 22.7 ائتالف اصالح طلبان
 9.5 حه خوش خدمتراي

 7.7 ائتالف بزرگ اصول گرايان
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ها

وندگان -2 نتايج سئوال چهارم در ارتباط با رای پرسش ش

 7.5 حزب اعتماد ملی
 11 مستقل ها
 26.3 هيچکدام

 0.8 ساير فهرست ها
 14.4 پاسخ نداده ها

 
 

 
 

تايج سئوال پنجم در ارتباط با رای هريـک از چهـار کانديـدای    ن -3

 :ليست معروف به شرح زير است 3اصلی 
 

 33.3 هادی ساعی
 18.5 رسول خادم

 17.9 معصومه ابتکار 
 15.4 پروين امحدی نژاد

 14.5 مهدی مچران 
 13.2 سردار طاليی
 11.9 حممد علی جنفی

 11.1 امحد مسجد جامعی
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 مسجد نجفی طاليی چمران 
جامعی

سلطانخواه شيبانی بذرپاش زريبافان

نتايج سوال پنجم

 6.2 عباس شيبانی
 3.5 نسرين سلطاخنواه
 2.7 مسعود زريبافان
 2.1 مهرداد بذرپاش

 

 
 

نفـر از   4نتايج مربوط با متايل افراد برای پيـروزی طرفـداران    -4
 :افراد اصلی رقيب در انتخابات سوم شوراها به شرح زير است

 
 31.8 طرفداران امحدی نژاد

 27.4 طرفداران خامتی
 9 طرفداران قاليباف
 3.2 طرفداران کروبی

 7.5 مستقل ها
 15.4 هيچکدام

 0.9 افراد ديگر
 4.7 ه هاپاسخ نداد
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 حتليل

درصدی مردم بدون در نظر گرفنت سهم افرادی است  34 ميزان مشارکت -1
در برابـر  " مارپيچ سـکوت "که پاسخ خود را به علت ترس يا توهم 

از اين رو کاهش اين ميـزان امکـان پـذير    . اعرتاض بيان می کنند

درصدی از افرادی کـه شـرکت    40با وجود اين به علت ميزان . است
خابات را به صورت احتمالی پذيرفته اند می توان از خطای در انت

گذر کرد و ميزان مشـارکت را  % 34کاهش مشارکت به ميزان کمرت از 

 .درصد حتليل منود 38تا  30خطا در بين % 5با 

سئوال چهارم و سئوال ششم هرچند در ابتدا يکسان تلقی می شـوند   -2
يزان آگاهی مـردم  اما ضرورت پرسش توام آهنا بدين دليل بود که م

شخصيت رقيـب اصـلی    4از ليست های انتخاباتی مرتبط با هريک از 
سـنجيده  ) خامتی، امحدی نژاد، کروبـی و قاليبـاف   ( در انتخابات 

با حتليل پرسشنامه ها مشخص شد که مهبستگی ميان ليست خـامتی   .شود
ايـن  . و کسانی که متايل دارند طرفداران او پيروز شـوند باالسـت  

اما برای امحـدی  . رای کروبی هم به صورت نسبی برقرار استمورد ب
نژاد مهانطور هم که در جداول قبل مشخص شده اسـت مهبسـتگی ميـان    
طرفداران او و ليست رايحه خوش خـدمت بـاال نيسـت؛ بـه طوريکـه      

از پرسش شوندگان متايل خود را به پيـروزی او اعـالم   % 31.8هرچند 

رای " رايحه خوش خدمت"به ليست  از افراد 9.5کرده اند اما تنها 
می دهند و اين بدان معنی است که آهنا توانسته اند تا روز اجنام 

ضـمن آنکـه   . نظرسنجی اين ليست را به نام امحدی نژادبشناسـانند 
، به تشتت آرای جناح راست به دليل دو شقه شدن آهنا بسيار باالست

ران رای مـی  حنوی که بسياری از طرفداران امحدی نژاد به مهـدی مچـ  
دهند و يا متايل خودشان را به ائتالف بزرگ اصول گرايـان ابـراز   
می کنند؛ اين هم بدان دليل است که آهنا از جدايی مچران و امحـدی  

 .نژاد آگاهی ندارند
رايحه خوش خدمت و  عدم تبليغ ليست ،انتخاباتی به عنوان يک تاکتيک

نکته که امحـدی نـژاد   انتساب آن به امحدی نژاد و حتی تاکيد بر اين 
بـه  ( از هرگونه محايت از ليست های انتخاباتی خودداری کـرده اسـت   

عنوان مثال تاکيد بر اين مطلب بعنوان تيرت يک روز چهارشـنبه قبـل   
می تواند در جهت اهداف تبليغی سـتاد ائـتالف اصـالح    ) از انتخابات 

ائـتالف   حتی الزم است که به نوعی ليست. طلبان مورد توجه قرار گيرد
بزرگ اصول گرايان به عنوان ليست اصلی جناح طرفـدار دولـت معرفـی    
. شود تا با ايجاد تشتت در ميان اصول گرايان، آرای آنان پخش گردد
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در عين حال توجه به اين نکته هم ضروری است کـه هرگونـه رد محايـت    
امحدی نژاد از يک ليست انتخاباتی بايد با توجه به اين نکته باشـد  

ت اصالح طلبان را در صورت شکست امحدی نژاد جهت هبره گيری هـای  که دس
تبليغاتی باز بگذارد تا شکست اصول گرايان بـه شکسـت امحـدی نـژاد     

بدين منظور الزم است که رد محايت امحدی نژاد از يک ليست . تعبير شود
انتخابانی به هيچ وجه توسط اصالح طلبان بيان نگـردد و بـه صـورتی    

ود که اين حرف از زبان يک طرف سوم و غير منتسب بـه  بازتاب داده ش
    .اصالح طلبان و در عين حال مورد وثوق حمافظه کاران مطرح شود

ليسـت اصـلی انتخابـاتی     3نفری که به صـورت مسـاوی از    12آرای  -3
 :استخراج شده اند بيانگر نکات جالبی است

به حنوی مرجعيت ورزشکاران خوشنام در اين آرا به وضوح مشخص است،  •
در عـين  . که رای هادی ساعی و سپس رسول خادم قابل توجه می باشد

حال بايد توجه شود که رای به اين دو نفر لزومـًا رای بـه مـدال    
آهنا نيست، بلکه سابقه ذهنی مناسب از هرکدام موجب اين آرای باال 

به عنوان مثال هادی ساعی هرچنـد در مسـابقات آسـيايی    . شده است

ال طال نگرفت و به برنز قناعت کرد امـا تفـاوت رای   دوحه مد 2006
وی با نفر دوم بيانگر آن است که مدال ورزشـی تنـها يـک متغيـر     

 .اثرگذار است اما متام تاثر متوجه اين متغير نيست

رای باالی معصومه ابتکار و رای نسبتًا مناسـبی کـه جنفـی و مسـجد      •

کرسـی از   4 جامعی دارند بدين معنی است که اصـالح طلبـان حـداقل   
در مورد رای معصومه ابتکار بـه  . شورای شهر را در اختيار دارند

نظر می رسد که بـا توجـه بـه فاصـله اش از رای دو نفـر ديگـر،       
بـه    .متغيری غير از انتساب به خامتی در حمبوبيش نقش داشته اسـت 

مهين دليل در تبليغات خيابانی روز چهارشنبه بايد تاکيد بـر رای  
معصومه ابتکار در جهت گيری هـای تبليغـاتی مـدنظر    هادی ساعی و 

باشد و حتی املقدور سعی شود که ليست اصالح طلبان در عين توجه به 
جنفی و مسجدجامعی، به نام هادی ساعی و معصـومه ابتکـار برجسـته    

 .گردد
رای باالی پروين امحدی نژاد به دليل انتسـاب وی بـه رئـيس دولـت      •

اير افراد ليسـت منتسـب بـه امحـدی     است؛ در عين حال رای پايين س
نژاد تاييد کننده اين موضوع است کـه طرفـداران امحـدی نـژاد از     

 .به او آگاهی ندارند" رايحه خوش خدمت"انتساب ليست 
رای باالی مچران به دليل انتساب وی به اصول گرايی و نقشی است که  •

حتی طرفداران امحدی نژاد برای او در رابطـه اش بـا امحـدی نـژاد     



  
ئــــتالف د اســــتا    طرح نظرسنجی سومين انتخابات شوراها در هتران

 طلبان اصالح
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در عين حال حمبوبيت سردار طاليـی هـم تضـمين کننـده     . قائل هستند
 .ورود وی به شورا است

به نظر می رسـد بـه دليـل حضـور افـراد برجسـته در ليسـت هـای          •
انتخاباتی اين دوره از انتخابات شـوراها، برگزيـدگان شـورا را    
منتسبان به يک ليست تشکيل ندهند و مردم در عين توجه بـه ليسـت   

د معروف ديگر هم برای جايگزينی پاره ای از افراد هر ها از افرا
 .ليست استفاده کنند


