ﮔﺰارش ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
 ١٨اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٩۶

اﺷﺎره:
اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽھﺎی روزاﻧﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ »اﯾﭙﻮ« ) (iPPOﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری  ١٣٩۶اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت روزاﻧﮫ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
»اﯾﭙﻮ« ) ،(IPPO GROUP, INTERNATIONAL PERPECTIVES FOR PUBLIC OPINION LLCﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ و در زﻣﯿﻨﮫی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭘﮋوھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ در »اﯾﭙﻮ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ،ﺑﮫ درک دﻗﯿﻖﺗﺮی از روﻧﺪھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺖ ﻋﺮﺻﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻼشھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ راه ﺳﮭﻤﯽ در ﺷﻔﺎﻓﯿ ِ
ﻓﺮھﻨﮓِ ﭘﮋوھﺶ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺎت را ،ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ روزھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮔﺰارشھﺎ از ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
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رای ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
ﺑﺎ آن ﮐﮫ ھﻧوز ﺣدود  ۵٧درﺻد از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد:
 (١ﻗطﻌﺎ ً ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻ ،در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد :و
 (٢ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از  ۶ﻧﺎﻣزد ﻣوﺟود رایﻣﯽدھﻧد؛
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرد ﻣﻧﺗﺧب ﺧود در روزھﺎی اﺧﯾر ﺑرﮔزﯾدهاﻧد ،اﻣﺎ آرای او در دو روز اﺧﯾر
اﻧدﮐﯽ رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ،آرای اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ رﺷد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای داﺷﺗﮫ و از ﺣدود
 ١١درﺻد ﺑﮫ  ١۶درﺻد اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .آرای اﺳﺣﺎق ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری ﻧﯾز ﻣﺷﺎﺑﮫ آرای روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﮫ
روز اﺧﯾر رو ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ آرای ﺳﮫ ﻧﺎﻣزد دﯾﮕر ﺗﻐﯾﯾر ﭼﺷﻣﮕﯾری ﻧﮑرده اﺳت .در ﺳﮫ روز
اﺧﯾر ،از ﻧﺳﺑت آرای ﻣرددھﺎ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﺧﺷﯽ از اﻓزاﯾش آرای اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻣﻧﮫ ﺧطﺎی اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎ )ﺑﯾن  ٣ﺗﺎ  ۴درﺻد( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽﺗوان در ﻣورد اﯾن
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ﺗﻐﯾﯾرات ﮔﻣﺎﻧﮫزﻧﯽ زودھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت روﻧد ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﻟﮕوھﺎی ﻗﺎﺑل اﺗﮑﺎﯾﯽ
ﻣﺷﺎھده ﺷود.

!

اﻧﺗﺧﺎب دوم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن
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از ﻣردم ﺳوال ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﺗﺎ روز رایﮔﯾری ﻧظرﺷﺎن ﻋوض ﺷود ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری رای
ﺧواھﻧد داد .در ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗرﺗﯾب ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اوﻟﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود .ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣرددھﺎ )ﺑﺎ
 ١٩درﺻد( و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ دوﻣﯽ در ﻧظر ﻧدارﻧد ) ٢٠درﺻد( ،ﻗﺎﻟﯾﺑﺎف ،روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯾﺳﯽ و
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری ﭼﮭﺎر ﻧﺎﻣزدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧزدﯾﮏ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔزﯾﻧﮫ دوم ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣطرحاﻧد.
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ﮐﺎﻧدﯾدای ﻧﺎﻣﺣﺑوب
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ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن از ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوع ﺳرﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐداﻣﯾﮏ از ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی ﻣوﺟود آن ﻗدر ﺑﮫ
ﻧظرﺷﺎن ﻧﺎﻣطﻠوب اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ رای دادن ﺑﮫ او ﻧﯾﺳﺗﻧد .در واﻗﻊ ،ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﻣﯽ از
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ھﯾﭻ ﮐس از ﻧظر آﻧﺎن آنﻗدرھﺎ ﻧﺎﻣﺣﺑوب ﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد
ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣزد ﻧﺎﻣطﻠوب آﻧﺎن ﮐﯾﺳت .رﺗﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﺎﻣزد ﻧﺎﻣﺣﺑوب ﻣﺎﻧﻧد رﺗﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﺎﻣزدی اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن
رای را دارﻧد :ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب روﺣﺎﻧﯽ ) ٩درﺻد( ﻗﺎﻟﯾﺑﺎف ) ۴درﺻد( و رﺋﯾﺳﯽ ) ٣درﺻد( .ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری )ﺑﺎ
ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ درﺻد( ﮐﻣﺎﮐﺎن ﭘﺎﯾﯾنﺗرﯾن رﺗﺑﮫ ﻋدم ﻣﺣﺑوﺑﯾت را ﮐﺳب ﮐرده اﺳت.

!

ﺗﻔﺎوت رای ﺑﮫ ﻧﺎﻣزدھﺎ ﺑﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﭘﯾروزی آنھﺎ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺗﺻور ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن از ﻧﺎﻣزدھﺎی دارای ﺑﺧت ﭘﯾروزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﯾش رو ﺗﻔﺎوت ﻋﻣدهای ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل آﻧﺎن
ﺑﮫ ﻧﺎﻣزدھﺎ ﻧدارد .ﻧﺳﺑت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧت ﭘﯾروزی روﺣﺎﻧﯽ را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺣدود  ۴٨درﺻد

ippogroup.com
!5

!

ﺑﯾﺷﺗر از ﻧﺳﺑت ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او رای ﻣﯽدھﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻧﺳﺑت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﻗﺎﻟﯾﺑﺎف را
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣدود  ۵٠درﺻد ﮐﻣﺗر از ﻧﺳﺑت ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ او رای ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﻣﯾزان در
ﻣورد رﺋﯾﺳﯽ  ٣٠درﺻد اﺳت.

!
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ﻣﺷﺎرﮐت در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺣدود  ٧٣درﺻد ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﯾن دوره رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد .در ﻣﻘﺎﺑل ١۴ ،درﺻد ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﺣﺗﻣﺎل ﮐم ﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در
اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﮔذﺷﺗﮫ از  ٧درﺻد از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺷرﮐت آنھﺎ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  -ﺑﯾش
ﯾﺎ ﮐم  -وﺟود دارد ۵ ،درﺻد ﻧﯾز در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧرﺳﯾدهاﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﻣﯾزان ﻣﺷﺎرﮐت اﻋﻼم ﺷده در ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺣﺎﺿر ،ﻟزوﻣﺎ ً ﻣﻌﺎدل
ھﻣﺎن ﻣﯾزان از ﻧﺳﺑت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾﺳت .در ﻧظرﺳﻧﺟﯽھﺎ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯾزان »اﻋﻼم
ﻣﺷﺎرﮐت« ،ﺑﯾش از ﻣﯾزان »ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﻣﻠﯽ« در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت .ﺗﻔﺎوت »ﻣﺷﺎرﮐت اﻋﻼﻣﯽ« و
»ﻣﺷﺎرﮐت ﻋﻣﻠﯽ« ﻓﻘط ﻣﺧﺗص اﯾران ﻧﯾﺳت.

!
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ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎظرهھﺎ
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﻧﺎظرهھﺎ ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن را ﺑﮫ دو ﮔروه ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ھم وزن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد .ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ
از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻣﻧﺎظرهھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ را دﻧﺑﺎل ﮐردهاﻧد و ﻧﯾﻣﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾن ﻣﻧﺎظرهھﺎ را
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﻧﺑﺎل ﻧﮑردهاﻧد ۴٧ .درﺻد از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﻣﻧﺎظرهھﺎ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردهاﻧد و  ٢درﺻد از آﻧﺎن
ﻣﻧﺎظرهھﺎ را ﺷﻧﯾدهاﻧد.
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ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺑرای ﺣل
اﻏﻠب ﺗﺻور ﻣﯽﺷود ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮭﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑر روی رای آنھﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﻓﺎرغ
از درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ اﯾن ﮔزاره ،ﻓﮭﻣﯾدن اوﻟوﯾت ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺧودﺷﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑﺎ آن روﺑرو
ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای درک اوﻟوﯾت ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣل آن ﺑﭘردازد ،ارزﺷﻣﻧد اﺳت .از اﯾن
رو ،از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﮕوﯾﻧد اﮔر ﺧود اﯾﺷﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﯽﺷدﻧد ،اوﻟﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳراغ ﺣﻠش ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،ﭼﮫ ﺑود .ﺣدود  ٣٩درﺻد از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﻣﺷﮑل
ﺑرای ﺣل اﺷﺎره ﮐردهاﻧد و  ١٧درﺻد ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟواﻧﺎن .ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺻﺎدی )ﺷﺎﻣل ﺗورم و ﮔراﻧﯽ( ﻧﯾز
در ﻣرﺗﺑﮫ ﺳوم اوﻟوﯾتھﺎﯾﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردهاﻧد» .ﻓﺳﺎد« ،ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ٢
درﺻد از ﻣردم را ﺑرای ﺣل ﺑﮫ ﺧود ﻣﻌطوف ﮐرده اﺳت.
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● روش ﭘﯾﻣﺎﯾش:
❖ اﯾن ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺷﯾوه ﭼرﺧﺷﯽ ﭼﮭﺎر روزه در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ روزھﺎی  ١۵ﺗﺎ  ١٨اردﯾﺑﮭﺷت
 ١٣٩۶اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ﻣﺳنﺗر ﺳﺎﮐن اﯾران ﺻورت
❖ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ  ١٠٧۶ﻧﻔر از اﯾراﻧﯾﺎن  ١٨ﺳﺎل و
ِ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدهاﻧد.
❖ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎ ﺗوﺳط ﭘرﺳﺷﮕران ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در طول ﺳﺎﻋﺎت روز اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
❖ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﮔران ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﭘرﺳﺷﮕری و ﺑﮫ ﺻورت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای ھر ﭘﯾﻣﺎﯾش
آﻣوزش دﯾده و در ﺻورت ﻣوﻓﻘﯾت در آزﻣون ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﮔری ،ﺑرای ﭘرﺳﺷﮕری اﻧﺗﺧﺎب ﺷدهاﻧد.
❖ ھر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻣﯾزان اﻋﺗﻣﺎد و ﺻداﻗت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎن ،ﺗوﺳط ﭘرﺳﺷﮕر و ﻧﺎظر ﭘرﺳﺷﮕری
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ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻣره داده ﺷده اﺳت .ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣره اﻋﺗﻣﺎد ﯾﺎ ﺻداﻗت آنھﺎ »ﺧﯾﻠﯽ ﮐم« ﺗﺷﺧﯾص
داده ﺷده ،از ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
❖ طرح ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ،ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻧﺳﺑﺗﯽ دو ﻣرﺣﻠﮫای ﺑر ﺣﺳب ﺳﮭم اﭘراﺗورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺑﺎزار
ﺗﻠﻔن و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑوده اﺳت.
ت ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرﺳﯽ آﺧرﯾن ﺳرﺷﻣﺎری ﻣﻠﯽ ) (١٣٩٠ﺑر ﺣﺳب ﺟﻧﺳﯾت،
❖ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎ ِ
ِ
ﮔروه ﺳﻧﯽ و ﻣﺣل اﻗﺎﻣت )ﺷﮭری/روﺳﺗﺎﯾﯽ( وزن داده ﺷده اﺳت.
❖ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﭘﯾﻣﺎﯾش را ﺑﺎ ﻓرض ﺑﯾﺷﺗرﯾن وارﯾﺎﻧس ،ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن  ٪٩۵و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫی
ﺧطﺎی  ±٢/٩٩ﺗﺎ ) ±٣/٩١ﺑر ﺣﺳب ﺗﻌداد ﭘﺎﺳﺦھﺎ ﺑﮫ ھر ﺳوال( ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﮐل ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌﻣﯾم
داد.
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