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يكي از راه هاي كش��ف نظرات م��ردم و دريافت ديدگاه هاي آن��ان در هر موضوعی، 
اجراي نظرسنجي هاس��ت. نظرسنجي مقوله اي اس��ت مبتني بر مبناي علمي كه با 
پيچيدگي خاصي در طراحي، پرسش و استخراج روبه روست و در صورت اشتباه در 
هر يك از مراحل، بي ترديد پاس��خ ها و نتايج كسب شده نمي تواند از صحت و اعتبار 

الزم برخوردار باشد. 
انتخابات فرصتي اس��ت براي س��نجش اعتبار اين گونه افكارس��نجي ها. تعداد مراكز 
نظرسنجي كه قادر به انجام كاري متقن، دقيق و علمي باشند در كشورمان كمتر از 

انگشتان يك دست است و معموالً نيز تمايلي به انتشار يافته هاي خود ندارند.
يافتن راهی برای اتخاذ اس��تراتژی صحيح در م��ورد انتخاب كلمات جهت اظهار نظر 

در مقاطع مختلف انتخابات رياس��ت جمهوری نيازمند درك صحيحی از تمايل افكار 
جامعه می باشد كه هر نامزد انتخاباتی با توجه به ابزارهای موجود و مراكز و نهادهای 
مج��ری نظر س��نجی، اقدام به موقعي��ت يابی خويش در ميان مجم��وع آرا و نظرات 
كشور می كند تا متناسب با جايگاهی كه برای خود می بيند، با انجام سخنرانی ها و 
مصاحبه ها، تالش خود را مبنی بر ترميم موقعيت خود در وهله نخست، و در مراحل 

بعدی در انديشه ارتقا و تثبيت جايگاه خود در نزد افكار عمومی  به كار می بندد.
شيوه های مختلف مهندسی تبليغات و نمايش قدرت كانديداها، در هيچ برهه از مراحل 
انتخابات بی نياز از س��نجش نظر مردم نبوده و بلكه بر اس��اس همين موضوع تعريف و 
تبيين می ش��ود. عدم توجه كانديداها در انتخابات به مساله اخير باعث به وجود آمدن 

آنچ�ه از قب�ل پي�دا ب�ود
نگاهی تحليلی به نظرسنجی های دهمين انتخاب رياست جمهوری

  رضا راسخ ، رضا آبش احمدلو

مقایسه درصد مشارکت در چند انتخابات گذشته
نتایج انتخابات به تفکیک شهرستانهای استان تهران
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هرج و مرج در جامعه می گردد و تبعات آن دامن تمام آحاد كشور را می گيرد. موضوعی 
كه به نظر می رسد از نظر برخی از كانديداها در انتخابات اخير رياست جمهوری مغفول 
ماند و يا به احتمال فراوان موقعيت سنجی به درستی انجام نشد و منتج به حوادثی ناگوار 

گرديد كه حتی يادآوری آنها باعث رنجش خاطر و آزردگی روان می گردد.
با مراجعه به نتايج نظر س��نجی های انجام يافته از س��وی  مراكز نظر سنجی و نيز 
برخی سايت ها و خبر گزاری های داخلی و خارجی در مورد انتخابات اخير رياست 
جمهوری كش��ورمان نكات جالب توجهی بدست می آيد كه ممكن است با مقايسه 
نتايج انتخابات و مرور آنچه در عرصه سياسی كشور اتفاق افتاد، ذهن خواننده را به 
سوی درك شفاف تر موضوع و عملكرد بازيگران اين عرصه سوق دهد. بر آن شديم 
تا با ارائه نتايج نظر سنجی های انجام يافته و ايجاد امكان مقايسه، نظر خوانندگان 
را ب��ا وقايع قب��ل، حين و بعد از انتخابات گره بزنيم لذا آنچه پيش رو داريد تحليلی 
اس��ت از نظر سنجی های مركز تحقيقات صدا و س��يما كه با بهره گيری از آخرين 
روش های علمی جهان افكارس��نجی می كند و س��ابقه نشان می دهد مقدار زيادی 
به واقعيات جامعه شباهت دارد. نظرسنجی های صدا و سيما از اواخر سال 87 آغاز 
ش��د و به صورت رسمی انتش��ار نيافته و فقط از طريق سايت هايی كه به نحوی به 
آن دس��تيابی دارند قابل دسترس��ی اس��ت. گزارش ذيل به خوبی نمايانگر موقعيت 

كانديداها نزد افكار عمومی است، باشد كه نشانگر حقيقتی شود.

نظر سنجي هاي سراسري )شهري(
در نظرس��نجي مورخ 88/3/6 از مردم 31 ش��هر كش��ور پرس��يده ش��ده است اگر 
فردا انتخابات رياس��ت جمهوري برگزار ش��ود، از ميان كانديداها به چه كس��ي راي 
خواهي��د داد؟ 51.2 درص��د از پاس��خگويان گفته اند به آق��اي احمدي نژاد و 30.6 
درصد به آقاي ميرحس��ين موس��وي رأی مي دهند، 3.5 درصد كروبي و 1.9 درصد 
پاس��خگويان ب��ه رضايي رأی مي دهند و 8.4 درصد پاس��خگويان ه��م اظهارنظري 
نكرده اند. نظرسنجي ملي )سراسري در 30 شهر كشور(  در تاريخ 88/1/23 حكايت 
از رأی 52.8 درصد براي احمدي نژاد، 18.7 درصد براي ميرحس��ين موس��وي؛ 3.6 
درصدكروبي و 1.6 درصد رضايي است. نظرسنجي 30 فروردين 88 به ترتيب ارقام 
56.2 )احمدي نژاد( ، 18.4 )موسوي( ، 4 )كروبي(  و 1.6 درصد براي رضايي را نشان 
مي دهد. نظرس��نجي هاي 1/24 تا 88/2/28 نشان از رشد آراي ميرحسين موسوي 
دارد، اما همچنان فاصله آراي احمدي نژاد در نظرس��نجي هاي اس��تاني تا اين تاريخ 

دو برابر آراي موسوي است. 
 

جایگاه موسوي در شهر تهران 
نكته قابل توجه ديگر كه اعتبار نظرس��نجي و س��المت انتخابات را نش��ان مي دهد، 
نظرسنجي هاي مربوط به شهر تهران است هر چند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
)8 نظرسنجي( احمدي نژاد آراي باالتري دارد، اما تمام نظرسنجي هاي صداوسيما در 
خرداد ماه )12 نظرس��نجي( موسوي را در موقعيتي برتر نشان مي دهد. اين در حالي 

اس��ت كه نتايج شمارش آرا در شهر تهران كه از سوي وزارت كشور اعالم شده، از دو 
ميليون و 166 هزار و 245 رأی برای موس��وی و يك ميليون و 809 هزار و855 رأی 

برای احمدی نژاد حكايت دارد كه ميزان دقت نظرسنجي ها را نشان مي دهد.
در حالي كه در شهرهاي استان تهران نظير اسالمشهر، پاكدشت، ورامين، دماوند، رباط كريم، 
ري، ساوجبالغ، شهريار، فيروزكوه، كرج، نظرآباد و ورامين، احمدي نژاد پيشتاز بوده و تنها در 

شميرانات موسوي حدود يكصدهزار رأی بيش از احمدي نژاد كسب كرده است.
 

نظرسنجي   هاي روستایي 
نكته مهم ديگر آراي مناطق روس��تايي اس��ت كه اغلب كانديداها از آن غافل بوده 
و س��رمايه گذاري خود را عمدتاً در ش��هرهاي بزرگ مصروف كرده اند. در حالي كه 
براساس تقسيمات جمعيتي 31 درصد سهم آرا در روستاها متمركز بوده است. سهم 

تهران 12 درصد، مراكز استان 21 درصد و شهرهاي تابعه حدود 36 درصد. 
مركز تحقيقات صدا و سيما طي دو نوبت در 88/3/9 و 88/3/16 اقدام به نظرسنجي 
روستايي كرد كه نتايج آن مي تواند تاثيرگذاري اين آرا را چه از نظر ميزان مشاركت 
و چ��ه از جهت تركي��ب رأی بخوبي نمايان س��ازد. در نظرس��نجي 88/3/9 ميزان 
مش��اركت 77 درصد، رأی ب��ه احمدي نژاد 68.3 موس��وي 15 درصد، رضايي يك 
درص��د و كروبي 2 درصد به دس��ت آمده اس��ت و در نظرس��نجي 88/3/16 ميزان 
مش��اركت 80 درصد، رأی احمدي نژاد 75.1 درصد، موس��وي 15درصد، رضايي و 
كروبي 1.2 درصد به دس��ت آمده اس��ت. بديهي اس��ت غلبه آراي روستايي با سهم 
31 درصدي و رأی به احمدي نژاد مي تواند تاثيري جدي بر نتيجه انتخابات داش��ته 
باش��د و اين همان موضوعي اس��ت كه برخي كانديداهاي معترض چه در تبليغات و 

حضورهاي فردي از آن غافل بوده اند و چه در تحليل نتايج آرا.
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نقش مناظره ها در آراء 
با ابتكار س��ازمان صدا و س��يما 6 مناظره  تلويزيوني بين كانديداها برگزار ش��د كه 
ضمن تبديل ش��دن به پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيوني، توانست نقش مهمي در 
ش��كل دهي به آرا ايفا كند. اين مناظره ها در ش��بكه 3 از 88/3/12 آغاز شد و تا 18 

خردادماه ادامه يافت.
مناظره آقايان احمدي نژاد و موسوي در تاريخ 13 خرداد و كروبي و احمدي نژاد 
16 خرداد برگزار ش��د. فارغ از هرگونه قضاوتي درخص��وص محتواي مناظره ها، 
نظرس��نجي انجام ش��ده درخصوص مناظره احمدي نژاد و موسوي نشان مي دهد 
آراي احمدي نژاد برخالف برخي تحليل ها پس از اين دو مناظره روندي صعودي 
پيدا كرده اس��ت. احمدي نژاد كه در نظرس��نجي 3/13 در تهران 35.8 درصد و 
در نظرس��نجي ملي 49.8 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود در نظرسنجي 
3/17 از مردم تهران آراي خود را به 47.5 و در نظرس��نجي سراس��ري به 62.7 
درصد رس��اند. ب��ه عبارت ديگر مناظره  او با موس��وي و كروبي ن��ه تنها از آراي 
وي نكاس��ت بلكه توانس��ت افكار عمومي را بيشتر به س��مت خود جلب كند. در 
نظرس��نجي مس��تقلي درخصوص مناظره موس��وي و احمدي نژاد كه 88/3/14 
در ته��ران اجرا ش��د، مردم 48.5 درصد اطالعات ارائه ش��ده از س��وي محمود 
احمدي نژاد و 36.5 درصد اطالعات ارائه ش��ده از س��وي موسوي را قابل اعتماد 

و دقيق تر دانس��ته اند.
مورد مهم ديگري از مخاطبان پرس��يده ش��ده اس��ت كه ارزيابي آنها را درخصوص 
تاثير مناظره بر بينندگان نشان مي دهد 37.5 درصد اعتمادشان به آقاي ميرحسين 
موس��وي بيش��تر و 28.7 درصد كمتر ش��ده اس��ت. در حالي كه اين اعداد درباره 
احمدي نژاد اين گونه است: 40.9 درصد بينندگان اعتمادشان به احمدي نژاد بيشتر 
و 32.4 درصد كمتر ش��ده است. در يك جمع بندي كلي مي توان از استقبال بيشتر 

مردم از احمدي نژاد پس از مناظره ها خبر داد.
همچنين نظر سنجی های صورت گرفته در نهادهای معتبر خارج از كشور نيز مؤيد 
مطالب طرح شده می باشد. به طور مثال حدود سه هفته قبل از برگزاری انتخابات 
 Terror Free Tomorrow رياس��ت جمهوری، مؤسسه نظر س��نجی آمريكايی
)فردای بدون ترس( كه رياست آن را KEN BALLEN بر عهده دارد، نتايج نظر 
س��نجی هفتاد صفحه ای خود با محوريت انتخابات رياس��ت جمه��وری ايران را با 

پيروزی با فاصله محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری اعالم كرد.
در صفحه اول اين گزارش در مورد نحوه اين نظرسنجي چنين نوشته است:

اين نظرسنجي در تمامي استان هاي ايران و به صورت تلفني صورت گرفته است.
  اين نظر سنجی با حاشيه خطای3.1 درصد گزارش شده است.

   انجام اين نظرسنجي به طور كاماًل مستقل بوده است.
   در صفحه س��وم اين گزارش آمده اس��ت: برخالف برخي نظرس��نجي هاي صورت 
گرفته كه شبهه وجود جهت گيري در آن ها مي رود، نظرسنجي اين مركز كه سومين 
نظرس��نجي مشابه طي دو س��ال اخير بوده است، از تاريخ 21 تا 30 ارديبهشت ماه 
و با پرس��ش از جامعه نمونه اي بوده است كه به تناسب جمعيت استان هاي ايران از 

تمامي استان ها انتخاب شده اند.
مطابق اين نظرسنجی، شركت كنندگان، اين سوال را كه "به چه كسي در انتخابات 
رياست  جمهوري رأی مي دهيد؟"احمدي نژاد را با 34 درصد، موسوي 14 درصد، 27 
درصد هنوز نمي دانم و 3 درصد بقيه را مهدی كروبی و محسن رضايی با 1.2 درصد 
پاس��خ دادند. كه نسبت رأی 2 به 1 احمدی نژاد نسبت به موسوی را  در مقايسه با 

واقعيت و نتايج انتخابات شاهد هستيم.
برخ��ی ديگر از نتايج تحليلی نظر س��نجی مبتنی بر اين بوده اس��ت كه 89 درصد 

ايرانيان گفته اند كه در انتخابات رياست جمهوری شركت خواهند كرد.
اين نظرس��نجی نش��ان داد كه 87 درصد از ايرانيان فارس زبان، 94 درصد از آذری 
زبان ها و نزديك به 90 درصد از ديگر اقوام ايرانی، تصميم به ش��ركت در انتخابات 

دارند.
از هر 10 ايرانی، هفت نفر معتقدند كه انتخابات آزادانه و عادالنه برگزار خواهد شد 

و تنها يك نفر فكر می كند كه انتخابات آزاد و عادالنه نخواهد بود.
در حال��ی كه تبليغ��ات داخل ايران بر روی آذری بودن ميرحس��ين تاكيد می كند 
و اي��ن تص��ور در داخل كش��ور وجود دارد كه وی رأی بيش��تر آذری ها را كس��ب 
خواهد كرد اما نتايج نظر س��نجی نش��ان می دهد كه موس��وی تنها رأی 16 درصد 

آذری زبان ها را كسب می كند.  

در مورد نظر س��نجی های انجام ش��ده از س��وی سايت ها و مؤسس��ات داخلی نيز 
پيروزی دكتر احمدی نژاد امری مشهود و قابل پيش بينی به نظر می رسيد.

در نظر س��نجی انجام شده از سوی سايت الف، كه در تاريخ 18 خرداد در شهرهای 
بزرگ كش��ور و تهران اعالم ش��د، اكثريت رأی دهندگان در شهرهای بزرگ كشور، 
محم��ود احمدی نژاد را به عن��وان كانديدای مورد نظر خ��ود انتخاب كردند)61.7 
درصد( و در تهران نيز مير حس��ين موس��وی با اختالف جزئی از احمدی نژاد پيش 

بود )46 درصد در مقابل 42 درصد(.
در نظر س��نجی ديگری كه از س��وی رجا نيوز و Press TV  در تاريخ 11 خرداد 
اعالم ش��د، 53 درصد از رأی دهندگان دكت��ر محمود احمدی نژاد را در مقابل 36 
درصد مير حس��ين موسوی انتخاب كردند. اين نظر سنجی نيز در شهر های بزرگ 

كشورمان انجام شد.
در نظر س��نجی انجام ش��ده از س��وی صدا و س��يمای جمهوری اسالمی ايران 
كه در تاريخ 11 خرداد توس��ط سايت الف گزارش ش��د، 62.7 درصد ساكنان 
ش��هرهای بزرگ استان ها و نيز 47.5 درصد از شهروندان تهرانی دكتر محمود 
احمدی نژاد را بعنوان فرد مورد نظر خود برای رياس��ت جمهوری اعالم كردند 
و 25.7 درص��د از س��اكنان ش��هرهای بزرگ اس��تان ها و نيز 39.9 س��اكنان 
تهران مهندس مير حس��ين موسوی را به عنوان فرد مطلوب خود برای رياست 

جمهوری ابراز كردند.
در نظر س��نجی های صورت گرفته از سوی ايسپا )مؤسسه نظر سنجی دانشجويان 
ايران( كه در تاريخ هش��تم خرداد ماه در سطح كش��ورانجام شد، پيشتازی با دكتر 
احم��دی نژاد بود و بطور مش��خص 54.8 درص��د در مقابل 21.3 درصد نش��ان از 

پيروزی دكتر احمدی نژاد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان نيز در تاريخ 9 خرداد نتايج نظر سنجی خود را اعالم كرد. 
بر اس��اس اين نظر سنجی كه در سطح كش��ور انجام شد، احمدی نژاد پيشتاز بوده 

است.
در نظر س��نجی ديگری كه از س��وی ايس��پا در تاريخ 20 خ��رداد و2 روز مانده به 
انتخابات انجام و اعالم شد محمود احمدی نژاد با 47 درصد، از مير حسين موسوی 

با 37 درصد آرا جلوتر بوده است.
با مرور اجمالی نتايج نظر س��نجی های انجام ش��ده توسط نهاد های غير وابسته 
به طيف كانديداها و بخصوص نظر س��نجی های انجام گرفته از س��وی ABC  و 
مؤسس��ه Terror Free Tommorrow  می توان درك نس��بی ای از عقايد 
سياس��ی مردم در مورد كانديداها بدس��ت آورد. بر اس��اس نتايج، واضح و شفاف 
اس��ت كه دكتر احم��دی نژاد فرد مورد نظر مردم برای تصدی پس��ت رياس��ت 
جمهوری اس��ت ولی آنچه مورد س��وال می باشد اين است كه برخی كانديداها و 
اطرافيانش��ان تا چه حد به نظر مردم احترام گذاش��تند لذا آنچه روشن است اين 
كه نتيجه انتخابات در تركيب آرا با نتايج نظرس��نجي هاي انجام ش��ده پيش از 

انتخابات منطبق اس��ت.




