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مقدمه

در پژوهشهای علمي «هيف عميه» آفـاهي از واقعیـات جامعـه آمـاری یـا قلمـرو
مطالعه ،بهمنرور دسترسي به هيف پژوهش است .ازایـنرو در ایـن فونـه پـژوهشهـا
نخست اطالعات مورد نرر را برای یکایک واحيهای جامعه آماری انيازهفیری ميکننـي
و آنگاه آنان را تقت مطالعه فروهي براساس روشهای آماری قـرار مـيدهنـي .امـا در
برخــي مــوارد بــه عللــي ماننــي نامقــيود بــودن تعــياد واحــيهای جامعــه ،دشــواری
انيازهفیریها ،از بین رفتن واحيهای جامعه در اثر انيازهفیریها ،به درازا کشیين زمـان
مطالعه و رسیين به نتایج ،نیاز به هزینه زیاد و  ...نميتوان همه واحيهای جامعـه مـورد
نرر را مطالعه کرد ،پس به ناچار از روشهای نمونهفیری استفاده ميکنني به این معنـي
که تعياد مقيودی از واحيهای جامعـه را بـا روشهـای علمـي ،انتخـار مـيکننـي و
انيازهفیریها را بر روی آنها انجام ميدهني.
در این صورت روشن است که آنچه از نمونه بهدست ميآیي ،همیشه درست همانني
شاخ

نریر در جامعه آماری نیست و در بیشتر موارد با مييار واقعي متغیر مورد نرـر

یعني شاخ

خواسته شيه ،تفاوت زیاد دارد ،ولي سازمانهـا و کارفرمایـاني کـه قصـي

برنامهریزی و تصمیمفیری ،براساس اطالعات بهدست آميه از نمونه را دارني ،با بـهکـار
فرفتن دانش آمار بهعنوان نوعي ابزار کار ،اطالعات بهدست آميه را از نمونه بـه جامعـه
فسترش ميدهني و به اصطال آماری ،استنتاج آماری ميکنني.
یکي از روشهای متياول استنتاج آماری ،مقاسبه حيود اطمینان بـا ضـری
معین برای شاخ

اطمینـان

های جامعه براساس مييار برآوردی است که از نمونه حاصل ميشود.

از سوی دیگر ،ميدانیم که حيود اطمینان شاخ
مييار یا تعیین حيود یا تغییرات شاخ
احتمالي که با آن ممکن است شاخ

 ،یعني مقاسبه بزرجترین و کوچکترین

با احتمـال معـین و همچنـین احتمـال اشـتباه یعنـي
بهدست آميه در فستره مقاسبه شيه واقع نشود.

بنابراین مالحره ميشود که پژوهشهای نمونهای ،تنها موقعي نتیجهبخش هسـتني کـه از
طریق آنها بتوانیم با احتمال معیني درباره جامعه اظهـار نرـر کنـیم .ایـن امـر هنگـامي میسـر
ميشود که ضوابط و موارد زیر بهطور کامل رعایـت شـود :مشـخ

کـردن کامـل جامعـه
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آماری و سپس تعیین حجم جامعه آماری یعني  ،Nمیزان پراکنيفي متغیـر تقـت مطالعـه در
جامعه ،ضری

اطمینان معین برای حيود تغییرات شاخ

جامعه که معمـوالً آن را بـا – α

 α( 8احتمال اشتباه یا درست نبودن قضاوت آماری اسـت) نشـان مـيدهنـي .مرحلـه بعـي،
انتخار روش مناس

نمونهفیری یعني انتخار واحيهای جامعه بهعنـوان واحـيهای نمونـه

است بهطوری که مييار اشتباه و واریانس برآورد تا حـي ممکـن کـم و کوچـک شـوني تـا
بزرجترین و کوچکترین مييار شاخ

هر چه بیشتر به هم نزدیک و صقت دقـت اظهـار

نرر یا قضاوت آماری ،زیاد فردد .فام نخست در این مرحله تصادفي بـودن انتخـار واحـي
نمونه از جامعه مورد نرر است .افر این مهم رعایـت نشـود ،قضـاوت آمـاری غیـرممکن و
نادرست خواهي بود به این معني که هر چه ميفوییم و بهدست ميآوریـم ،فيـط در مـورد
همان تعياد نمونه است و نخواهیم دانست حيـایق و واقعیـات جامعـه چیسـت .بـر همـین
اساس «طر نمونـه ملـي بـا روش مقلـهای ـ میـياني» تهیـه شـيه اسـت .نتـایجي کـه در
نررسنجيهای مختلف با نمونه ملّي بهدست ميآیي واقعیات جامعه را با اختالف بسـیار کـم
پوشش ميدهي .عالوه بر این ،طر مزبـور بـهفونـهای اسـت کـه ادامـه آن بـيون دخـل و
تصرف ،مرکز تقيیيات را دارای بانک اطالعـات آمـاری بسـیار غنـي و مفیـي بـرای انجـام
هرفونه پژوهش آماری در سط کشور کرده است.
بيان مسئله

افکارسنجي با هيف فردآوری نرر مردم نسبت به مسائل روز جامعه و شناسـایي نررهـا
و نیازهای آنان در عرصههای مختلـف سیاسـي ،اجتمـاعي ،اقتصـادی و فرهنگـي و مطالعـه
افکار عمومي صـورت مـيفیـرد .نررسـنجي بـا روش مقلـهای ـ میـياني بنـا بـه موضـوع
نررسنجي و اهمیت آن و متناس

با ضرورت موضوع ،با هزینهای که بایي صـرف آن شـود،

در بسیاری موارد بهترین راه دستیابي به افکـار ،نررهـا یـا نگـرشهـای پاسـخگویان اسـت.
اجرای طر های متعيد با ایـن روش ،در موضـوعهـایي چـون نررسـنجي از مـردم دربـاره
«سالمت اجتماعي» ،نررسنجي از مردم درباره «اعتماد اجتماعي» ،نررسنجي از مـردم دربـاره
«مسائل روز» و  ...تجربه خوبي در این زمینه بهشمار ميرود.
از آنجا که هر پژوهش مسئلهدار علمي با پرسشـي دربـاره واقعیـت آغـاز مـيشـود،
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بنابراین ،پس از تقيیي و تيقیق پرسش آغازین ،پژوهشگر بایي بهصـورت برنامـهریـزی
شيه به واقعیت رجوع کني و با مشاهيه نراممني و کنترل شـيه ،اطالعـات الزم را از آن
بهدست آورد ،تقلیل کني و به پرسـش پاسـخ دهـي .واقعیـت ميتضـي مشـاهيه در هـر
پژوهشي را تا حيود زیادی ،پرسش پژوهشي معـین مـيکنـي .بـا وجـود ایـن ،پـس از
تشخی

و تعیین واقعیت ميتضي بایي پرسیي :آیا کـل واقعیـت بایـي مشـاهيه شـود یـا

مشاهيه جزئي از آن کافي است؟ افر مشاهيه جزئي کافي است ،این جزء چگونـه بایـي
انتخار شود تا معرف کل باشي؟ در پاسخ به این پرسشهاست که مسـئله نمونـهفیـری
مطر ميشود .کاری که نمونهفیری بهعنوان یک ابزار پژوهشي انجام ميدهـي ،تسـهیل
کار پژوهش است و این امکان را برای پژوهشگر فراهم ميکني تـا بـا صـرف امکانـات
کمتر ،به نتایج مورد نررش دست یابي (سرائي .)9-1 :8989 ،بنابراین نمونهفیری امـری
ضروری برای انجام طر های پژوهشـي اسـت کـه البتـه خـود ،انـواع فونـافوني دارد.
پژوهش های پیمایشي ،برای به دست آوردن دادههای مورد نیاز خود بهطـور فسـترده از
روش های مختلف نمونه فیری بهره ميبرني .ميبولیت یافتـههـای چنـین پـژوهشهـایي
مبتني بر کیفیت نمونهای است که از جامعه آماری تقت مطالعه انتخار مـيشـود .افـر
روشهای فردآوری دادهها و تقلیل آنها براساس اصول نمونهفیری باشـي ،یافتـههـا را
مي توان با احتمال معیني به جامعه آماری تعمیم داد چرا که این اصول ابياع شيهانـي تـا
به دور از جهتفیری های فردی و بر پایه یک نرام احتماالتي مشخ

 ،نمونه معرف را

در اختیار پژوهشگر قرار دهني .حال چنانچه قرار باشي طرحي در سط ملي اجرا شـود،
یعني فيط مقيود به شهر خاصي نباشي و در همه شهرها و روسـتاها بـه اجـرا درآیـي،
اهمیت نمونه فیری در آن طر نیز چنيین برابر خواهي شي .در طر های ملـي نیازمنـي
نمونه ملي هستیم که معرف کل جمعیت کشور و دربرفیرنـيه نررهـا ،اعتيادهـا و آرای
همه اقشار جامعه باشي چه ساکنان پایتخت (تهران) و چه ساکنان شهرها و روسـتاهای
استانهای دیگر .در نررسنجيها پوشش های مقيود مانني تهران یا مراکـز ضـمن آنکـه
نمي تواننـي بازتـابي از کـل کشـور باشـني ،در برخـي موضـوعات مـيتواننـي بـا نتـایج
فمراهکننيه نیز همراه باشني ،زیرا ساکنان نياط شهری غیرمرکزی یا مناطق روسـتایي کـه
بخشي از مردم هستني ،نیازها ،دیيفاهها و افکار متفاوتي بـا سـاکنان پایتخـت یـا مراکـز
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دارني .از این رو ،یافتههای حاصل از پیمایشهای مقيود قادر نیستني این تفـاوت را در
خود منعکس سازني و مسئله اساسي و مهم در همین جاست که بـرای بـهدسـت آوردن
نتیجه مطلور و قابل تعمیم به کل جامعه ایـران ،بایـي بـا رویکـردی ملـي بـه انتخـار
نمونهها پرداخت و نمونه را از میان کل جمعیت کشور اعم از ساکنان مراکز اسـتانهـا و
ساکنان شهرهای غیرمرکزی و روستاها انتخار کرد.
از طرفي نیز ميت زمان در اجرای طر های پیمایشي بایي کوتاه باشي تا همه نررهـا
در بازه زماني مشخصي جمعآوری شود و همچنین تا از تأثیر عوامل و متغیرهای جيیي
در ذهن پاسخگویان در امان باشیم ،چرا که در این صورت یکساني شرایط پاسخفیـری
از دست ميرود .این فونه است که در چنین طر هایي ميتوان به نتیجه مطلور دسـت
یافت .پس در اختیار داشتن جمعیت شـهرها و روسـتاها امـری ضـروری بـرای انجـام
طر های ملي تليي ميشود .همچنین بهمنرور تسریع در اجرای نررسـنجيهـا و بـرای
جلوفیری از ورود عوامـل و متغیرهـای دیگـر بـه صـفقه ذهـن پاسـخگویان ،نیازمنـي
برخورداری از نوعي بانک اطالعاتي از آخرین سرشماری هستیم.
ففتني است نررسنجيهای انتخابات ریاستجمهوری ،انتخابات مجلس و انتخابـات
شورای اسالمي شهر و روستا در مراکز اسـتانهـا و کشـور (شـامل شـهر و روسـتاهای
استان) از زمره طر های پژوهشي هستني که چنین فراینيی را طي ميکننـي و بـا روش
مقلهای ـ میياني انجام ميشوني .در این نررسنجيهـا ،نمونـه ملّـي از افـراد سـاکن در
مراکز استانها از جمله تهران ،شهرها و روستاهای تابعه هر استان انتخار مـيشـود بـه
نقوی که نتایج حاصل ،قابل تعمیم به کل کشور باشي .نمونه ملّي ،ضمن برخورداری از
فستردفي ،توزیع جمعیتي شهری و روستایي در کل کشور را مورد توجه قرار ميدهـي
بهطوری که نمونهها با همان نسبت جمعیتي انتخار ميشوني.
هدف

بــرآورد پســـاطبيهای میـــزان مشـــارکت مـــردم در دوازدهمـــین دوره انتخابـــات
ریاستجمهوری و برآورد پساطبيهای میزان آرای هر نامزد در این انتخابات
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شيوه و نحوه انجام کار (روش پژوهش)

به منرور تهیه چهارچور نمونه فیری هر شهر و تهیه نمونه ملي از شهرهای تهـران
و همه شهرستان هـا و روسـتاهای کشـور ،مراحـل انجـام کـار بـه شـر زیـر تنرـیم
شيه است:
تعيينچارچوبنمونهگيريدرهرشهر 

)3
برای استفاده از روشهای نمونهفیری بهمنرور جمـعآوری اطالعـات آمـاری مـورد
نیاز ،الزم است فهرستي از واحيهای نمونه فیری با ویژفيهای مشخ

کننيه آنهـا در

دست باشي .این فهرست ممکن است از واحيهای جامعه با خصوصیات ویژه هر یک
از واحيهای نمونه ای یا نيشه ای که نشان دهنيه حاالت واحيهای نمونه فیـری باشـي،
تشکیل شـيه باشـي کـه آن را چـارچور نمونـه فیـری مـي نامنـي .چـون چـارچور
نمونه فیری شـامل اطالعـات پایـه ای بـرای انتخـار نمونـه هاسـت ،بایسـتي همیشـه
به صورت روزآمي نگهياری شود ،به طوری کـه عـاری از حـذف و تکـرار واحـيهای
نمونه فیری باشي.
)3تعيينجامعهوواحدآماري 
مجموعه افراد  88سال و باالتر ساکن در شهرها و روستاهای کشور جامعه آماری را
تشکیل ميدهني .هر فرد از جامعه آماری یک واحي آماری است .بنـابراین هـر فـرد 88
سال و باالتر ساکن در شهرها و روستاهای کشور که متعلق به منـاطق مسـکوني باشـي،
بهعنوان واحي آماری شناخته ميشود.
تهيهالگوريتمنمونهگيري 

)2
بهمنرور رسیين به فرایني تکمیل نمونه از یک شکل هنيسـي اسـتفاده مـيشـود کـه
روني منطيي انتخار نمونه را نشان ميدهي.

برآوردي پساطبقهاي براي ميزان مشارکت مردم در انتخابات 019  ...
شکل  .1الگوریتم نمونهگیری

تد ع
تعدیف اهدا پژ هش
انتخاب چارچوب
نمونهگیدی

تهیه ابزار گددآ ری
داد ها

تداحی انتخاب نمونه

پیشآزمون پدسشنامه
انتخاب
پدسشگدان
هدگذاری
داد ها

یدایش

انجام تعدیلها پس از گددآ ری
داد ها
انجام تحلیل ارا ه گزارش

پایان

نمونهگيري با طبقهبندي

برای انجام پژوهش نمونهای در استانهای مختلف کشور ،واحيهای اداری مختلفـي
در هر استان فعال هستني ،چون عملیات فني مربوط به فردآوری اطالعات آماری مـورد
نرر در هر استان ،با شناختي که کارکنان واحي آماری آن از واحـيهای نمونـهای دارنـي،
بهتر ميتواني انجام پذیرد ،بنابراین انتخار واحيهای نمونهای و انيازهفیـری اطالعـات
آماری خواسته شيه ،افر در هر استان بهطور مسـتيل انجـام فیـرد ،بـا دقـت و صـقت
بیشتری همراه است .در برآورد میزان مشارکت مـردم در انتخابـات بهتـر اسـت در هـر
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استان ،واحيهای نمونه به طور مستيل انتخار شوني .در این صـورت بـرای هـر اسـتان
ميتوان برآورد دقیقتر و صقی تری بهدست آورد.
مفروضات این نوع نمونهفیری عبارتاني از:
 .8انتخار نمونه از هر طبيه به روش تصادفي
 . 2انتخار نمونه از هر طبيه ،مستيل از سایر طبيات است .این فرض بـه مـا اجـازه
ميدهي که از نرریه ساده «ترکی

خطي» برآوردفرها برای طبيات استفاده کنیم.

تخصيص متناسب

براساس این تخصـی
تخصی

متناس

 ،وزن هـر طبيـه متناسـ

اختیـار مـيشـود .بـرای

بـا

هه در آن

برآوردفر مناس ،

اس .

تدبير کاهش دادن اثر بیپاسخی

تيبیر برای کاهش اثر بيپاسخي ،تعيیل برآوردها بر مبنای دادههای موجود و تعـياد
بيپاسخيها در هر طبيه است که منجر به اصال برآوردها در هر طبيه ميشود.
 )1بررسی موضوع «نبود همکاري» و نحوه اعمال آن در پردازش دادهها و برآورد
ميزان مشارکت

افرچه در انتخابات اخیر ،مصادیق عینيتـری از دو نـوع نبـود همکـاری در اختیـار
پرسشگران قرار فرفت ،در هر حال تشخی

آن به سـلیيه پرسشـگر بـازميفشـت ،بـه

نقوی که نميتوان درباره صقت و درستي این تشخی

قضاوت کرد .بـا وجـود ایـن،

نبود همکاری توانسته است بیشبرآوردی ها را کاهش دهي ،ولي در درازمـيت ،بایـي از
عواملي که از قاعيه منيی قابل آزمـوني برخـوردار نیسـتني و تنهـا بـه سـلیيه پرسشـگر
بازميفردني ،دوری کرد و جایگزین دیگری برای آن انيیشیي.

برآوردي پساطبقهاي براي ميزان مشارکت مردم در انتخابات 011  ...

طبقهبندي پسين

پاسخ دهنيفان به  Lطبيه با وزنهای معلـوم  h=1,2,…,L Whتيسـیم مـيشـوني.
بر مبنـای دادههـای موجـود هـر طبيـه بـرآورد

برای هر طبيه میانگین

 ،بهوسیله

ميشود .سپس برآورد

را ميتوان بهصورت زیر بهدست آورد:

مقاسبه برآوردها بـهصـورت وزنـي (متناسـ بـا جمعیـت) از ضـرورتهـای اصـلي در
برآوردهای ملي است ،خواه منجر به نتیجه دقیق بشود یا نشود .در واقـع ،افـر مقاسـبه وزنـي
منجر به نتیجه دقیق نشود ،ضعف به فرایني مقاسبه وزني بازنميفردد ،بلکـه برآوردهـای خُـرد
(مثالً برآورد مربوط به یک مرکز یا روستاهای آن) دچار مشکل هسـتني .بنـابراین ،برآوردهـای
خُرد بایي اصال شوني ،نه اینکه شیوه وزني کنار فذاشته شود.
دقت شیوههای پیشبیني مبتني بر ميل نیز بهوجود متغیرهای کمکي پیشبین وابسته اسـت .در
حال حاضر از سادهترین ميل پیشبیني (ميل خودرفرسیون با وقفه  )8برای ایـن منرـور اسـتفاده
ميشود ،ولي ميتوان متغیرهای دیگری را در پرسشنامه فنجاني تا ميل ،قویتر عمل کني.
بررسی بيشبرآوردي و کمبرآوردي در برآورد ميزان مشارکت در استانها

پساطبيه بنيی با استفاده از متغیرهای کمکي در ميلهای پیشبیني ميتواني از اریبـي
(بیشبرآوردی و کم برآوردی) بکاهي ،منوط بـه اینکـه اطالعـات الزم در حـین اجـرای
نررسنجيهای انتخاباتي فردآوری شود.
بررسی نقاط قوت و ضعف روش محلهاي ـ ميدانی

ـ نيطه ضعف :نياشتن چارچور نمونهفیری و غیرتصادفي بودن آن
ـ نيطه قوت :کاهش خطای غیرنمونهفیری که ناشي از مقافرهکاری مردم است.
موفيیت این روش به سه عامل بستگي دارد .8 :انتخار مقلهـای اسـتيرار مناسـ

بـرای

پرسشگران .2 ،ساعت مناس حضور در این مقلها .9 ،نقوه انتخار افراد از سوی پرسشگران
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تعيين روشهاي مختلف نمونهگيري براي انتخابات و ميزان کـارآيی و دقـت نتـايج
بر اساس هر روش (نمونه استانی ،نمونه مراکز ،نمونه روستاها ،نمونه شهرهاي تابعه)

انتخابات اخیر نشان داد ،مرکز تقيیيات صياوسیما قـادر اسـت چنـيین روش را بـرای
اجرای پیمایشها از جمله انتخابات به اجرا بگذارد .8 :نمونه ملي (امکان اجرا در یـک روز)،
 .2استاني (امکان اجرا در یک روز) .9 ،تفکیکي [مرکز ،تابعـه و روسـتایي (امکـان اجـرا در
یک روز)و .ميایسه دقت این روشها منوط به اجرای همزمان آنهاسـت .افـر چنـین شـرطي
فراهم نباشي ،روش استاني بـه لقـا عملـي از برتـری نسـبي برخـوردار اسـت ،زیـرا هـم
اطالعات استاني (مرک

از مرکز ،تابعه و روستا) و هم اطالعات ملي را فراهم ميکني.

ميزان مشارکت در دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري

72/2درصي پاسخگویان در نررسنجي ( 8991/79/28نمونـه آمـاری شـامل93799 :
نفر از افراد  88سال و باالتر روش :مقلهایـ میياني در تهران ،مراکـز اسـتان ،دو شـهر
پرجمعیت و  87روستای هر اسـتان) اذعـان کـردهانـي در انتخابـات ریاسـتجمهـوری
«شرکت ميکنني» و 27/8درصي ففتهاني «شرکت نميکنني»( .نمودار  8و جيول )8
نمودار  .1وضعیت مشارکت پاسخگویان در انتخابات ریاستجمهوری
سال ( 1931درصد)

شرکت نمیکنند 11 3

شرکت میکنند 11 1

برآوردي پساطبقهاي براي ميزان مشارکت مردم در انتخابات 011  ...
جدول  .1وضـعیت مشـارکت پاسـخگویان در انتخابـات ریاسـتجمهـوری بـه تفکیـ
استانهای مورد بررسی با احتساب بیپاسخی در برآورد وزنی میزان مشارکت (درصد)
نام استان

وزن

درصد شرکت میکنند

مدهزی
اردبیل
آذربایجان غدبی
اصفهان
خوزستان
ایالم
هدمزگان
بوتهد
آذربایجان تدری
تهدان
لدستان
گیالن
سیستان بلوچستان
زنجان
مازندران
سمنان
هددستان
چهارمحال بختیاری
فارس
رز ین
رم
هدمان
هدمانشا
گلستان
خداسان رضوی
همدان
ههگیلویه بویداحمد
یزد
خداسان تمالی
خداسان جنوبی
ال دز

0/01671
0/01116
0/01005
0/01517
0/07561
0/00571
0/01612
0/01712
0/07721
0/11662
0/02775
0/07711
0/0257
0/01717
0/017
0/00217
0/01665
0/01076
0/01207
0/01127
0/01707
0/07511
0/02251
0/0271
0/01122
0/02765
0/00211
0/01101
0/00277
0/00277
0/01101

جمع

1

52/5
16/7
11/1
11/7
11/2
21
21/2
20/2
50/1
12/6
57/2
51/6
27/7
20/1
22/7
51
76/6
57
51/2
51/7
50/2
20/6
20/7
22/1
56/7
57
21/1
52/7
27/7
25
12
57/7
بدآ رد هل (میانگین)

درصد شرکت
میکنند* وزن
1/1
1/2
2/1
1/7
7/2
0/1
1/1
1/1
7/5
10/5
1/5
2/7
2/7
1/1
7/7
0/1
1/2
0/2
1/1
1/2
1/1
7
1/2
1/6
7/7
1/2
0/5
0/5
1/1
0/5
7/2
52/2
بدآ رد هل (میانگین زنی)
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بررســی نحــوه بــرآورد راي افــراد در ميــان مشــارکتکننــدگان قطعــی يــا
شرکتکنندگان بالقوه

طبق بررسي به عمل آميه در انتخابات فذشته مبنای برآورد میزان رأی افراد بایسـتي
شرکت کننـيفان بـاليوه در انتخابـات باشـني .نتـایج نررسـنجيهـای دوازدهمـین دوره
انتخابات ریاستجمهوری نشان ميدهي که در عمل کساني که «هنـوز تصـمیم نگرفتـه»
یا ففتهاني «احتماالً در انتخابات شرکت ميکنني» ،یعني افراد مردد ،در انتخابات شـرکت
کرده و رأی دادهاني.
نمودار  .2مقایسه روند رأی پاسخگویان بالقوه شرکتکننده در انتخابات به نامزدها
در انتخابات ریاستجمهوری (درصد) ()1931

52.6

قاليباف

روحانی

جهانگيري

رئيسی

70
60

49.8

46.5

50
40.6

32.2

34.4

34.9

11.5

11.8

13.5

33.6

21.6

17

1.4
0.7

1.5
0.7

1.51.3
0.7

15.8
1.3 1.2
0.5

19.8

18.7
17.4

32.1

20.5

18.4
17.8

1.8
1.3
0.6

1.5
1.3
0.6

31.4

22.7
19.3
15.1

2.7
0.9
0.9

31.5

22.9
19.5
14.8

2.7
1
0.8

40
30
20

10

1396/2/28

1396/2/27

1396/2/26

1396/2/20،19،18

1396/2/19،18،17

1396/2/13،12،11

1396/2/12،11،10

1396/2/24

0

برآوردي پساطبقهاي براي ميزان مشارکت مردم در انتخابات 018  ...

پيشبينی مشارکت و ميزان آراي نامزدها در روز جمعه

بـا توجــه بــه اینکــه از یــک سـو در نررســنجي روز پنجشــنبه هنــوز 7/2درصــي از
مشارکتکننيفان باليوه نسبت به انتخار یکي از نامزدها مردد بودنـي و از سـوی دیگـر
این امکان وجود داشت که برخي در روز انتخابات با تغییـر عيیـيه ،بـه نـامزد دیگـری
رأی دهني ،پیش بیني شي در روز جمعه درصي مشارکت به  79/8و آرای آقایـان حسـن
روحاني و ابراهیم رئیسي به ترتی

به 31/8درصي و 99/3درصي برسي.

نمودار  .9مقایسه روند رأی پاسخگویان بالقوه شرکتکننده در انتخابات به
نامزدها در انتخابات ریاستجمهوری (درصد)



درصد آراي آقاي رئيسی


درصد آراي آقاي روحانی

درصد مشارکت

درصد مرددين

72.273.1

56.8
39.5

52.6

71.4

49.8

70.8

46.5

32.2

34.4

34.9

7.2

8.4

9.4

68.7

65.3

64.1

100
90
80
63.6

63.5

70
60
50

40.6
21.6
11.8

33.6

32.1

18.7

18.4

17.4

17.8

31.4

31.5

19.3

19.5

15.1

14.8

40
30

20
10
0

1396/2/29

1396/2/28

1396/2/27

1396/2/26

1396/2/24

1396/2/20،19،18

1396/2/19،18،17

1396/2/13،12،11

1396/2/12،11،10

تحليل نهايی

مقاسبه برآوردها بهصورت وزني (متناس با جمعیت) از ضـرورتهـای اصـلي در
برآوردهای ملي است ،در پیمایش ملي مربوط به انتخابات ریاسـتجمهـوری ،مقاسـبه
وزني منجر به برآوردی دقیق شي و دقت شیوه پـیشبینـي مبتنـي بـر مـيل اتورفرسـیو
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(با وقفه  )8نیز بهوجود متغیرهای کمکي پیش بین و نتایج نررسـنجي روزهـای فذشـته
وابسته بود .در نررسنجي های انتخابات دوازدهمین دوره انتخابـات ریاسـتجمهـوری،
مصادیق عینيتری از نبود همکاری در اختیـار پرسشـگران قـرار فرفـت کـه در تعـيیل
میزان مشارکت در هر استان استفاده شي و لقا کردن این نبـود همکـاریهـا توانسـت
بیشبرآوردیها را کاهش دهي .همچنین پساطبيهبنيی با استفاده از متغیرهای کمکـي در
ميلهای پیشبیني توانست از اریبي (بیشبرآوردی و کم برآوردی) بکاهي و برآوردهایي
دقیق برای میزان مشارکت مردم و آرای نامزدها در انتخابات ارائه کني.
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