
گزارش نظر سنجی انتخابات ریاست جمھوری 
٢٣ اردیبھشت ١٣٩۶ 

اشاره: 

ای است کھ «ایپو» (iPPO) قرار است تا روز انتخابات  ھای روزانھ این ھفتمین گزارش از نظرسنجی
ریاست جمھوری ١٣٩۶ انجام دھد و نتایج آن را بھ صورت روزانھ در وبسایت خود منتشر کند.  

«ایپو» (IPPO GROUP, INTERNATIONAL PERPECTIVES FOR PUBLIC OPINION LLC)، یک 
ی مسائل اجتماعی، سیاسی  دھد و در زمینھ ای و تحلیلی ارائھ می شرکت خصوصی است کھ خدمات مشاوره

و فرھنگی پژوھش میکند. 
ھای معتبرتر، بھ درک دقیقتری از روندھای جامعھ  ما در «ایپو» بر این باوریم تا با تکیھ بر اندازهگیری
ھا بتواند  ی عمومی داشتھ باشیم. شاید کھ این گونھ تالش کمک کنیم و از این راه سھمی در شفافیِت عرصھ

فرھنگِ پژوھش، و تصمیمگیری بر اساس واقعیات را، بھبود ببخشد. 
ترین اطالعات بھ دست آمده از نظرسنجی است. امیدواریم با  این گزارش فقط دربردارنده بخشی از مھم

ھا از غنای بیشتر برخوردار شود.  نزدیک شدن بھ روزھای انتخابات، گزارش
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رای برای انتخاب رئیس جمھور 

 

یک روز پس از آخرین مناظره نامزدھا، نظرسنجی ایپو نشان میدھد کھ حسن روحانی ھنوز فاصلھ خود 

را از دو رقیب اصلی خود حفظ کرده است. در سھ روز اخیر ۵٣ درصد از کسانی کھ میگویند: 
١) قطعاً یا احتماال، در انتخابات شرکت خواھند کرد: و  

٢) بھ یکی از ۶ نامزد موجود رای میدھند؛ 
حسن روحانی را بھ عنوان فرد منتخب خود در روزھای اخیر برگزیدهاند. پس از او، محمدباقر قالیباف 

با اندکی افزایش، حدود ٢٣ درصد و ابراھیم رئیسی با ٢٢ درصد از آراء قرار دارند. ھر سھ نامزد 

دیگر زیر ٢ درصد رای داشتھاند. (نمودار باال). 

باید توجھ داشت کھ حاشیھ خطای این نظرسنجیھا بین ٣ تا ۴ درصد است. بنابراین باال و پایین رفتن 

اندک ارقام یادشده در ھمان روز بیانگر تحول تعیین کنندهای نیست مگر بیانگر یک روند باشد.  
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این ارقام برگرفتھ از اطالعات ٣ روز اخیر (یک روز پیش ازآخرین مناظره، روز مناظره و یک روز 

پس از مناظره) است. برای درک بھتر تاثیر احتمالی مناظره آخر باید روند روزھای آینده را در نظر 

گرفت. 

با وجود کاھش مداوم نسبت مرددھا، ھنوز ھمچنین نباید از نظر دور داشت کھ با وجود کاھش نسبت 

مرددھا، در فاصلھ یک ھفتھ تا انتخابات ھنوز ٢۵ درصد از رای دھندگان مرددند ھستند و  حدود ٢٢ 

درصد نظر خود را ابراز نمیکنند با نظر مشخصی بیان نمیکنند. این عده، کماکان قادرند تمام محاسبات 

و روندھای موجود را بھ ھم بزنند. (نمودارپایین). 
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انتخاب دوم پاسخگویان 

 در طول یک ھشت روز اخیر، از مردم سوال شده است کھ اگر تا روز رایگیری نظرشان عوض شود، 

بھ چھ کسی دیگری رای خواھند داد. دو روند معکوس در این جا کاھش نسبت مرددھا و افزایش نسبت 

کسانی است کھ (گویا تصمیم خود را قطعی کردهاند( و حاضر نیستند بھ شخص دیگری رای دھند. 

ھمچنین، تا حدی متناظر با این روند، آرای ابراھمی رئیسی بھ عنوان انتخاب دوم در حال افزایش بوده 

است و رشد ارای قالیباف متوقف شده است. 
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کاندیدای نامحبوب 

بیشتر پاسخگویان کماکان 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 

۴۶ درصد 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، بیش و کم، مانند رتبھ سھ 

نامزدی است کھ بیشترین رای را دارند: بھ ترتیب روحانی (٨ درصد)، رئیسی (۵ درصد) و قالیباف (۴ 

درصد). جھانگیری و ھاشمیطبا (با کمتر از دو درصد) پایینترین رتبھ عدم محبوبیت را کسب کردهاند. 
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مشارکت در انتخابات 

میزان مشارکت اعالم شده از جانب پاسخگویان در ھشت روز گذشتھ، روند نسبتاً ثابتی را نشان میدھد. 

حدود ٧٠ درصد پاسخگویان میگویند بھ احتمال زیاد یا خیلی زیاد در انتخابات این دوره ریاست 

جمھوری شرکت خواھند کرد. در مقابل، ١٧ درصد میگویند احتمال کم یا بسیار کمی وجود دارد کھ در 

این انتخابات شرکت کنند. گذشتھ از ۶ درصد از پاسخگویانی کھ احتمال شرکت آنھا در انتخابات - بیش 

یا کم - وجود دارد، ۴ درصد نیز در این زمینھ بھ تصمیم مشخصی نرسیدهاند.  

باید توجھ داشت کھ میزان مشارکت اعالم شده در نظرسنجیھا، از جملھ نظرسنجی حاضر، لزوماً معادل 

ھمان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجیھا، معموالً میزان «اعالم 

مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعالمی» و 

«مشارکت عملی» فقط مختص ایران نیست. 
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پیگیری مناظرهھا 

اعالم پیگیری مناظرهھا از طرف پاسخگویان، بھ مرور افزایش نشان میدھد. البتھ باید توجھ داشت 

پاسخگویان، «مناظره» را اعم از برنامھھای مناظره نامزدھا با ھم و سایر برنامھھای تبلیغاتی کاندیداھا 

در رسانھھای ھمگانی قلمداد میکنند. اکنون نزدیک بھ ۶٢ درصد از پاسخگویان میگویند این نوع 

برنامھھا را دیده یا شنیدهاند و در مقابل حدود ٣٧ درصد میگویند مناظرهھا را یا ندیده و نشنیدهاند یا 

اساسا از موضوع بی اطالع ھستند. با توجھ بھ این کھ این ارقام ناشی از تجمع اطالعات سھ روز اخیر 

است، ھنوز افزایش تعداد دنبالکنندگان مناظرهھا کھ پس از مناظره آخر افزایش داشتھ است در این جا بھ 

خوبی منعکس نشده است. 
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شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس گروه سنی  

گروهھای سنی جوانتر کمتر احتمال میدھند در انتخابات شرکت کنند تا گروهھای سنی باالتر. بھ 

صورت معکوس، افراد واقع در سنین پایینتر بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت نکنند. 
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شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس تحصیالت 

افراد با تحصیالت دانشگاھی بیشتر احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند تا کسانی کھ فاقد تحصیالت 

دانشگاھی ھستند.  
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شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر اساس منطقھ سکونت 

افراد ساکن در مناطق روستایی بیشتر از شھرنشیان احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند. 
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روش پیمایش: ●

این پیمایش بھ شیوه چرخشی سھ روزه در سطح ملی در فاصلھ روزھای ٢١ تا ٢٣ اردیبھشت ❖

١٣٩۶ انجام شده است. 
مصاحبھھا بھ صورت تلفنی با ١٠١٢ نفر از ایرانیان  ١٨ سال و مسنتِر ساکن ایران صورت ❖

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 ❖

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.  
نمونھ با توجھ بھ اطالعاِت قابل دسترسِی آخرین سرشماری ملی (١٣٩٠) بر حسب جنسیت، ❖

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 ٩۵٪ و با حاشیھی ❖

خطای  ٣/٠٨± تا ۴/٧٣±  (بر حسب تعداد پاسخھا بھ ھر سوال) میتوان بھ کل جمعیت تعمیم 

داد. 


