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»نید هب نایناریا شرگن« یجنسرظن یاههتفای هدیکچ  
 

 نیا رد .تفرگ ماجنا زور ١۵ تدم هب ١٣٩٩ ریت ١ ات دادرخ ١٧ خیرات زا »نید هب نایناریا شرگن« یجنسرظن •
 یاههتفای .دناهدوب ناریا نکاس ناگدنهدخساپ ٪٩٠ دودح و دندرک تکرش هدنهدخساپ رازه ۵٠ زا شیب یجنسرظن
 باتزاب ار )ناریا رد لاسگرزب دارفا ٨۵٪ اب ربارب( ناریا نکاس لاس ٩١ یالاب داوساب دارفا هاگدید ،شرازگ نیا
 شالت یجنسرظن نیا .تسا تیعمج نیا هب میمعت لباق ٪۵ یاطخ هیشاح و ٪٩۵ نانیمطا حطس اب و دهدیم
 یاهتیدودحم لیلد هب یراج یاضف رد هک ،نآ اب طبترم تاعوضوم و نید هب ار نایناریا شرگن ات تسا هدرک
  .دناسرب تبث هب و هدرک یریگهزادنا دنمشور یقیرط هب ،دریگ رارق شسرپ دروم ینلع روطب دناوتیمن دوجوم

 ،گرم زا دعب یگدنز موهفم هب ٪٣٧ نینچمه .دنراد رواب ادخ هب نایناریا ٪٧٨ ،یجنسرظن نیا جیاتن ساسا رب •
 هب زین هعماج زا ٪٢٠ دودح .دنتسه دقتعم تیرشب یجنم روهظ هب ٪٢۶ و نج هب ٪٢۶ ،منهج و تشهب هب ٪٣٠
  .دنرادن داقتعا دراوم نیا زا کیچیه

 روابانادخ ار دوخ ٪٩ ،دننادیم »هعیش ناملسم« ار دوخ هعماج ٪٣٢ هکیلاحرد دهدیم ناشن یجنسرظن نیا جیاتن •
 نینچمه .دننکیم ضرف ینس ناملسم ار دوخ ٪۴٬۵ و ارگمنادن ٪٧ ،یتشترز ٪٧٬۵ ،ارگتیونعم ٪٨ ،)تسیئتآ(
 ناریا هعماج رد رگید تاشیارگ رانک رد تیئاهب و تیحیسم ،ییارگتیناسنا ،)فوصت( ییارگنافرع هب شیارگ
  .دننادیمن تاشیارگ نیا زا کی چیه هب کیدزن ار دوخ زین هعماج ٪٢٢ دودح .دنراد روضح

 دارفا زا ٪۴١ یاهرواب رگید یوس زا .دناهدیسر ینیدیب هب یرادنید زا هک دناهتشاد راهظا هعماج زا یمین دودح •
 کی زا هعماج ٪۶ دودح نینچمه .تسا هتشادن یدایز رییغت ناشیگدنز نارود رد ینیدیب ای نید هرابرد هعماج
 .دناهدرک ادیپ لیامت رگید ینید شیارگ هب ینید شیارگ

 هعماج ٪۴٠ دودح لباقم رد .دنناوخیمن زامن هک دناهدرک مالعا هعماج ٪۶٠ دودح ،یجنسرظن جیاتن قبطرب •
 جنپ هک دناهدرک مالعا هعماج ٪٢٧ زا شیب ،نازیم نیا زا و دنناوخیم زامن فلتخم بوانت هب هک دناهتشاد راهظا
  .دنناوخیم زامن زور رد راب

 هعماج ٪٣٢ و »یبهذم و روابادخ« یاههداوناخ رد هعماج دارفا ٪۶١ دودح هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن •
 ای »روابانادخ« یاههداوناخ رد هعماج ٪٣ زا رتمک .دناهدش گرزب »یبهذمریغ اما روابادخ« یاههداوناخ رد
  .دناهدرک دشر »یبهذمدض«

 رگا یتح دریگ رارق یراذگنوناق رایعم دیابن ینید ماکحا هک دندقتعم هعماج ٪۶٨ ،یجنسرظن نیا جیاتن قبط رب •
 لاح ره رد دیاب نیناوق هک تسا دقتعم هعماج ٪١۵ دودح لباقم رد .دنشاب هتشاد ار سلجم تیرثکا نارادنید
 .دنشاب ینید ماکحا اب قبطنم

 .دننک نیمات ار ناشیاههنیزه ناشدوخ دیاب ینید یاهداهن هک دندقتعم هعماج ٪٧١ یجنسرظن نیا جیاتن قبط رب •
 ٪٣٬۵ و دننک تفایرد یتلود یاهکمک دنناوتب دیاب بهاذم همه ینید یاهداهن هک دندقتعم ٪١٠ رگید یوس زا
 .دنوش دنمهرهب یتلود یاهکمک زا دیاب یمالسا یاهداهن طقف هک دندقتعم هعماج

 دننک غیلبت یمومع هصرع رد ار ناشنید دنناوتب دیاب نایدا همه دندقتعم هعماج ٪۴١ ،ینید تاغیلبت هرابرد •
 دنهدیم حیجرت هعماج ٪۴٢ ،لباقم رد .دنتسه لئاق ناناملسم یارب طقف ار قح نیا هعماج ٪۵ دودح هکیلاحرد
  .دشاب عونمم یمومع هصرع رد نایدا یمامت غیلبت هک
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 فلاخم ناشنادنزرف هب سرادم رد ینید فیلاکت و میلاعت شزومآ اب هعماج ٪۵٧ ،یجنسرظن نیا جیاتن قبط رب •
 ادیپ ییانشآ فلتخم نایدا یاهرواب اب هسردم رد ناشنادنزرف هک دنتسه قفاوم ٪۵۴ دودح ،دوجو نیا اب .دنتسه
  .دننک

 هعماج ٪١٢ دودح ،لباقم رد .دنتسه یرابجا باجح فلاخم هعماج ٪٧٣ زا شیب دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن •
 هعماج ٪۵٨ رگید یوس زا .دنراد دیکات یمومع هصرع رد )رس یوم ششوپ( باجح تیاعر ندوب یمازلا رب
  .دنرادن داقتعا باجح هب اساسا

 ٪۵۵ رگید یوس زا .دنشونیم یلکلا تابورشم هاگهگ ای مظنم روطب ،اهتیدودحم دوجو اب ،نایناریا ٪٣٧ دودح •
 مدع( نآ دیرخ ناکما مدع لیلد هب مه هعماج ٪٨ دودح .دنروخیمن یلکلا تابورشم هک دنتشاد راهظا هعماج
 .دننکیمن فرصم یلکلا تابورشم )هنیزه ای یسرتسد
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 یرامآ هنومن تاصخشم و یریگهنومن شور :لوا شخب
 

 ماخ یرامآ هنومن و یجنسرظن تاصخشم ١-١

 ات دادرخ ١٧ خیرات زا »)نامَگ( نایناریا یجنسراکفا تاعلاطم هورگ« طسوت »نید هب نایناریا شرگن« یجنسرظن •
 یصصخت مرفتلپ کی زا هدافتسا اب و نیالنآ تروصب یجنسرظن نیا .تفرگ ماجنا زور ١۵ تدم هب ١٣٩٩ ریت ١
  .دش ماجنا نمیا و

 ددعتم یاههریجنز داجیا هویش اب(virtual snowball sampling)  یفربهلولگ یریگهنومن شور هب یجنسرظن •
 ،مارگلت( یعامتجا یاههکبش قیرط زا ،(multiple chain referral sampling) یریگهنومن عونتم و
 روشک جراخ و لخاد زا هدنهدخساپ رازه ۵٠ زا شیب و تفرگ تروص )کوبسیف و رتییوت ،پآستاو ،مارگاتسنیا
 .)تسویپ رد رتشیب تاعالطا( دندرک تکرش یجنسرظن نیا رد

 ینعی( دراد دوجو تنرتنیا ربراک رفن نویلیم ٧٨ زا شیب ناریا رد ،١٣٩٩ دادرخ رد روشک یمسر رامآ قبط رب •
 زکرم یجنسرظن رگید یوس زا .دنتسه لیابوم تنرتنیا کرتشم اهنآ نویلیم ۶٩ دودح هک )تیعمج لک ٩۴٪

 کی زا لقادح ناریا مدرم ٪٧٠ دودح هک دهدیم ناشن ٨١٣٩ دنفسا رد )اپسیا( ناریا نایوجشناد یجنسراکفا
 هعماج زا یگرزب شخب اب تنرتنیا قیرط زا ناوتب هک دوشیم ثعاب تاناکما نیا .دننکیم هدافتسا یعامتجا هکبش
   .دش ایوج ار اهنآ تارظن و درک رارقرب طابترا ناریا

 یسانشتیعمج و یمومع تاصخشم هرابرد لاؤس ٨ نینچمه و یلصا لاوس ١١ ،یجنسرظن نیا رد •
 تیعضو ،ییاتسور ای یرهش هقطنم ،تنوکس لحم ناتسا ،تالیصحت نازیم ،ینس هدر ،تیسنج( ناگدنهدخساپ
  .تفرگ رارق شسرپ دروم )یتاباختنا راتفر و دمآرد حطس ،یلغش

 دروآرب ،دناهدرک تکرش یجنسرظن رد یدرف تاصخشم تبث نودب و سانشان روطهب ناگدنهدخساپ هک اجنآ زا •
  .دناهتشاد یرتشیب تینما ساسحا دوخ یعقاو تارظن زاربا یارب هک دوشیم

 ناشن ییامزآیتسار هناگدنچ یاهشور .دننکیم یگدنز ناریا لخاد رد هک دنتشاد راهظا ناگدننکتکرش ٪٩٠ دودح •
 وهس هب ای دمع هب ار )روشک جراخ ای لخاد( دوخ تنوکس لحم دراد لامتحا ناگدنهدخساپ ٪١ دودح هک دنداد
  .دنشاب هدرک رکذ هابتشا

 .دندرک تکرش یجنسرظن نیا رد ییاتسور و یرهش قطانم زا و ناتسا ٣١ یمامت زا روشک لخاد نایناریا •
  .تسا هدش شرازگ تسویپ شخب رد هنومن تاصخشم

 
  ییاهن هنومن یزاسهدامآ و یرگلابرغ لحارم ١-٢

 .دش هداد رارق تابر طسوت هدشدراو ای یفداصت یاهخساپ ییاسانش تهج شسرپ کی یجنسرظن نیا رد •
 هب زونه ٩۶ لاس رد دنتشاد راهظا هک یناسک دننام( ضقانتم دراوم نینچمه و شسرپ نیا هب تسردان یاهخساپ
 دوخ لاوس کی رد هک یناسک ای ،دناهدرک رکذ لاس ٣٠ زا شیب ار دوخ ینس هدر اما دندوب هدیسرن نداد یار نس
  .دندش فذح یرامآ هنومن زا )دندرک یفرعم روشک زا جراخ نکاس ار دوخ رگید لاوس رد و ناریا لخاد نکاس ار

 هدافتسا دروم ییاهن هنومن ١٣٩۵ لاس یرامشرس تاصخشم رد دوجوم درادناتسا ینس یاه هدر ندرک ظاحل اب •
  .دوشیم ناریا نکاس لاس ١٩ یالاب ناگدنهدخساپ لماش طقف لیلحت نیا رد

http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7413/17/550695/0
http://acecr.ac.ir/fa/news/16970/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://acecr.ac.ir/fa/news/16970/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 یمامت .تسا هدوب هدنهدخساپ ٣٩٬٩٨١ ناریا لخاد زا ییاهن یرامآ هنومن مجح ،هتفرگ ماجنا یاهشیالاپ زا دعب •
  .تسا هدش جارختسا ییاهن یرامآ هنومن نیا یانبم رب شرازگ نیا یاههتفای

 هدافتسا ناکما هک یناسک( دنتسه ناریا نکاس داوساب و لاس ١٩ یالاب دارفا ،یجنسرظن نیا فده یرامآ تیعمج •
 ١٩ یالاب داوساب دارفا دادعت ،١٣٩۵ لاس یرامشرس قبط .)دنراد ار یجنسرظن تالاوس ندناوخ و تنرتنیا زا
 .تسا ناریا لاسگرزب تیعمج ٪٨۵ دودح مقر نیا .تسا رفن نویلیم ۴٧ دودح ناریا رد لاس

 ماخ هنومن« هن و تسا هدش شیالاپ هنومن روظنم ،دوشیم هدافتسا »یرامآ هنومن« ترابع زا اج ره شرازگ نیا رد •
 ای( »یرامآ هعماج« روظنم دوشیم هدافتسا »هعماج« ترابع زا اجره ،شرازگ نیا رد نینچمه .یجنسرظن »هیلوا
 .ناریا تیعمج لک هن و تسا فده )یرامآ تیعمج نامه

 
 یارب هجیتن رد ،درادن لماک قابطنا فده یرامآ تیعمج تاصخشم اب الومعم نیالنآ یاهیجنسرظن یرامآ هنومن
 ات دوشیم هدافتسا(weighting)  یهدنزو هویش زا ،)representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی نتشاد
 زا هدافتسا اب جیاتن نینچمه .داد قابطنا فده تیعمج یلصا تاصخشم اب ارنآ و هدرک نزاوتم ار یرامآ هنومن ناوتب
 یاهشور ،تسویپ شخب  رد .تفرگ رارق دییات دروم (matching) یرامآ هنومن لک زا یفداصت هنومن باختنا شور
 دروم فده تیعمج تاصخشم و یرامآهنومن یتخانشتیعمج تاصخشم ،یهدنزو هویش ،یرامآ هنومن ندرک نزاوتم
  .تسا هتفرگ رارق ثحب
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 یجنسرظن یلصا یاههتفای :مود شخب
 
 هتفای .تسا هدش هبساحم روشک لخاد »هدش یهدنزو یرامآ هنومن« یانبم رب لوادج و جیاتن یمامت شرازگ نیا رد
 ینعی( لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هب ،٪۵ یاطخ هیشاح و ٩۵٪ نانیمطا حطس اب ناوتیم ار یجنسرظن نیا یاه
  .تسناد میمعت لباق )لاسگرزب تیعمج ٪٨۵ دودح
 

 ینید میهافم هب نایناریا تاداقتعا نازیم ٢-١
 
 یجنم روهظ« ،»بهذم و نید« ،»منهج و تشهب« ،»ادخ« هب نانآ داقتعا هرابرد ناگدنهدخساپ زا یجنسرظن نیا رد
  .دش لاوس »نج« و »گرم زا دعب یگدنز« ،»تیرشب
 ٪٢٨ ،منهج و تشهب هب ٪٣٠ ،گرم زا دعب یگدنز هب ٪٣٧ ،ادخ هب نایناریا ٪٧٨ هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن
 زا کیچیه هب زین هعماج زا ٪٢٠ دودح و دنتسه دقتعم تیرشب یجنم روهظ هب ٪٢۶ و نج هب ٪٢۶ ،بهذم و نید هب
  .دنرادن داقتعا دراوم نیا
 

 ١ رادومن

 
 
 

١٩٬۶%  

٢۵٬۶%  

٢۵٬٧%  

٢٧٬٨%  

٣٠٬١%  

٣٧٬٣%  

٧٨٬٣%  

٠%  ٢٠%  ۴٠%  ۶٠%  ٨٠%  ١٠٠%  

 مرادن داقتعا مادک چیه هب

 تیرشب یجنم روهظ

 نج

 بهذم و نید

 منهج و تشهب

 گرم زا دعب یگدنز

 ادخ

)تسا هتشاد دوجو هنیزگ نیدنچ باختنا ناکما( ؟دیراد داقتعا ریز دراوم زا کی مادک هب

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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۶ 

  نایناریا یداقتعا شیارگ عونت ٢-٢
 

  .دش لاوس نانآ یصخش تاداقتعا و اهرواب قیداصم هرابرد ناگدنهدخساپ زا یرگید شسرپ رد
 زا یهجوت لباق شخب ،دننادیم »هعیش ناملسم« ار دوخ هعماج موس کی دودح هکیلاحرد دهدیم ناشن ٢ رادومن
 ،یحیسم ،ارگتیناسنا ،)فوصت( ارگنافرع ،ینس ناملسم ،ارگمنادن ،ارگتیونعم ،یتشترز ،روابانادخ ار دوخ هعماج
   .دننادیمن تاشیارگ نیا زا مادکچیه هب قلعتم ار دوخ هعماج ٪٢٢ دودح نینچمه .دننکیم فیرعت ... و ییاهب

 
 ٢ رادومن

 
 

  ناریا هعماج رد یرادنید تارییغت دنور ٢-٣
 
 روطنامه .تسا هتشاد یرییغت هچ ناشیگدنز نارود رد نانآ ینید رواب هک دش لاوس ناگدنهدخساپ زا یجنسرظن نیا رد
 .دناهدیسر ینیدیب هب یرادنید زا هک دناهتشاد راهظا ٪۴٧ ،دهدیم ناشن ٣ رادومن هک
 ٪۶ دودح نینچمه .تسا هتشادن یدایز رییغت ینیدیب ای نید هرابرد ناشیاهرواب هک دناهتفگ زین هعماج دارفا زا ٪۴١ 
 ادیپ لیامت رگید ینید شیارگ هب ینید شیارگ کی زا مه نازیم نیمه ابیرقت و یرادنید هب ینیدیب زا هک دناهدرک مالعا
  .دناهدرک
 
 
 
 
 
 

 هعیش ناملسم
٣٢٬٢% 

 مادکچیه
٢٢٬٢% 

 )روابانادخ( تسیئتآ
٨٬٨% 

 یتشترز
٧٬٧% 

 ارگ تیونعم
 ارگ منادن %٧٬١

۵٬٨% 

 ینس ناملسم
۵٬٠% 

 )فوصت( ارگ نافرع
٣٬٢% 

 ارگ تیناسنا
٢٬٧% 

 رگید دراوم
٢٬۶% 

 یحیسم
١٬۵% 

 ییاهب
٠٬۵% 

 )هعیش ای ینس شیارگ نودب( ناملسم
٠٬٢% 

 یدوهی
٠٬١% 

 ارگ لقع
 ناسرای %٠٬١

٠٬١% 

 ارگ قالخا
٠٬١% 

 ارگ ملع
٠٬١% 

 ییادوب
٠٬١% 

 هقلح نافرع
٠٬٠۴% 

 ارگ تعیبط
٠٬٠٣% 

؟تسا رت کیدزن هنیزگ مادک هب امش داقتعا و رواب

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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٧ 

 یهاگشناد تالیصحت یاراد دارفا ،اهرتناوج نایم رد »ینیدیب هب یرادنید زا« رییغت شیارگ هک دهدیم ناشن جیاتن
  .تسا هدوب رتشیب یرهش قطانم نینکاس و
 .تسا هدیسر تبث هب نانز زا شیب نادرم نایم رد ینید یاهرواب رییغت هب شیارگ هک دوشیم هدهاشم نینچمه
 نیا.دناهدیسر ینیدیب هب یرادنید زا نایارگمنادن و )ناروابانادخ( اهتسیئتآ تیرثکا هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن
 و )نایارگنافرع( فوصت یلاها ،هقلح نافرع ،تیحیسم هب نادنمرواب زا یهجوت لباق شخب هک تسا یلاح رد رما
   .دناهدروآ یور تاشیارگ نیا هب رگید ینید تاشیارگ زا ناییادوب
 

 ٣ رادومن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

۴۶٬٨%  

۴٣٬۴%  
۴٩٬٩%  

۴۵٬٢%  
۵١٬٠%  

۴١٬١%  
۴٨٬٣%  

۵١٬٨%  
۴۶٬٠%  

۴١٬١%  

۴١٬۴%  

۴٧٬٢%  
٣۶٬۴%  

۴٢٬۵%  
٣٨٬٧%  

۴١٬٠%  
۴١٬۶%  

٣٨٬٩%  
۴٠٬٨%  
۴٧٬۵%  

۵٬٩%  

۴٬۵%  
٧٬٢%  

۶٬٣%  
۵٬١%  

١٠٬١%  
۴٬٩%  

۴٬٧%  
۶٬٩%  
۵٬۴%  

۵٬٨%  

۴٬٩%  
۶٬۶%  

۶٬٠%  
۵٬١%  

٧٬٩%  
۵٬٢%  

۴٬٧%  
۶٬۴%  
۶٬٠%  

 لک هنومن

 نز
 درم

 ملپیدریز و ملپید
 یهاگشناد تالیصحت یاراد

 ییاتسور
 یرهش

 لاس ٢٩ ات ٢٠
 لاس ۴٩ ات ٣٠
 رتالاب و لاس ۵٠

؟تسا هتشاد یرییغت هچ نات یگدنز نارود رد امش )ینید یب ای( ینید رواب

 ما هدیسر ینید یب هب یراد نید زا

 تسا هتشادن یدایز رییغت نم رواب

 ما هدیسر یراد نید هب ینید یب زا

 ما هدرک ادیپ لیامت رگید ینید شیارگ هب ینید شیارگ کی زا
١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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٨ 

  یدرف تادابع هب شیارگ ٢-۴
 
 زامن هک دناهدرک مالعا هعماج ٪۶٠ دودح ،»؟دیناوخیم زامن رابکی تقو دنچ ره« هک شسرپ نیا هب خساپ رد
 شیب ،نازیم نیا زا و دنناوخیم زامن فلتخم بوانت هب هک دناهتشاد راهظا هعماج ٪۴٠ بیرق لباقم رد .دنناوخیمن
  .دنناوخیم زامن زور رد راب جنپ هک دناهدرک مالعا هعماج ٪٢٧ زا
 

 ۴ رادومن

 
 
 
 
 
 
 

 مناوخ یمن زامن
۵٩٬۵% 

 زور رد راب جنپ
٢٧٬۴% 

 یحور زاین ساسحا ماگنه رد
١٠٬٧% 

 زور رد رابکی
١٬۶% 
 هتفه رد رابکی

٠٬۵% 
 هام رد رابکی

٠٬٣% 

؟دیناوخ یم زامن رابکی تقو دنچ ره

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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٩ 

 نایناریا یگداوناخ طیحم رد بهذم و ادخ هاگیاج ٢-۵
 
  .دناهدرک دشر »یبهذم و روابادخ« یاههداوناخ رد هک دناهتفگ دارفا ٪۶١ دودح یجنسرظن جیاتن قباطم
 ٪٣  زا رتمک و دناهدش گرزب »یبهذمریغ اما روابادخ« یاههداوناخ رد هک دناهتشاد راهظا ٪٣٢ هک تسا یلاح رد نیا
  .دناهدرک دشر »یبهذمدض« ای »روابانادخ« یاههداوناخ رد هک دناهدرک مالعا زین
 

 ۵ رادومن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یبهذم و روابادخ
۶٠٬٧% 

 یبهذمریغ اما روابادخ
٣١٬۵% 

 مادکچیه
۴٬٩% 

 یبهذمریغ و روابانادخ
١٬۴% 

 یبهذم دض
١٬۴% 

؟دنک یم فیصوت رتهب ار دیا هدرک دشر نآ رد هک یگداوناخ طیحم اه هنیزگ نیا زا کی مادک

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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١٠ 

  تموکح و نید هطبار هرابرد هعماج هاگدید ٢-۶
 
 یراذگنوناق رایعم دیابن ینید ماکحا هک تسا هتشاد داقتعا نیا هب هعماج ٪۶٨ ،تسا هدمآ ۶ رادومن رد هک هنوگنامه
  .دنشاب هتشاد رایتخا رد ار سلجم تیرثکا نارادنید رگا یتح دریگ رارق
 ٪۴ دودح نینچمه .دنشاب ینید ماکحا اب قبطنم لاح ره رد دیاب نیناوق هک دراد رواب هعماج ٪١۴ دودح لباقم رد
 قح ،دننک بسک ار سلجم تیرثکا کیتارکومد تاباختنا کی رد نارادنید رگا هک دنتسه لیامتم رظن نیا هب هعماج
 .دننک نییعت ینید ماکحا اب قبطنم ار نیناوق هک دنراد
  .دنرادن یفاک تاعالطا لاوس نیا هب خساپ یارب هک دناهتشاد راهظا زین ٪١٣ 
 

 ۶ رادومن

 
 
 
 
 
 

 یراذگ نوناق رایعم دیابن ینید ماکحا
 ناراد نید رگا یتح ،دریگ رارق
 دنشاب هتشاد ار سلجم تیرثکا

۶٨٬٠% 

 لاح ره رد دیاب نیناوق
 دنشاب ینید ماکحا اب قبطنم

١۴٬۴% 

 تاعالطا ندادرظن یارب
 مرادن یفاک

١٣٬۴% 

 رد ناراد نید رگا
 کیتارکومد تاباختنا
 ،دننک بسک ار تیرثکا

 ار نیناوق دنراد قح
 ینید ماکحا اب قبطنم

 دننک نییعت
۴٬٢% 

؟تسا رت کیدزن هنیزگ مادک هب یراذگنوناق و نید هطبار هرابرد امش رظن

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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١١ 

 دیاب ینید یاهداهن هک دناهدوب دقتعم ٪٧١ ،)٧ رادومن( تموکح و نید هطبار هرابرد یرگید لاوس هب خساپ رد
  .دننک نیمات ار ناشیاههنیزه ناشدوخ
 مه ٪٣ و دننک تفایرد یتلود یاهکمک دنناوتب دیاب بهاذم همه ینید یاهداهن هک دناهتشاد رواب ٪١٠ رگید یوس زا
  .دنوش دنمهرهب یتلود یاهکمک زا دنناوتب دیاب یمالسا یاهداهن طقف هک دناهدوب رظن نیا رب
 

 ٧ رادومن

 
 

  یمومع هصرع رد ینید تاغیلبت هرابرد نایناریا هاگدید  ٢-٧
 
 یلاحرد ،دننک غیلبت یمومع هصرع رد ار ناشنید دنناوتب دیاب نایدا همه هک دندقتعم هعماج ٪۴١ ینید تاغیلبت هرابرد
  .دنتسه لئاق ناناملسم یارب طقف ار قح نیا هعماج ٪۴ دودح هک
  .دشاب عونمم یمومع هصرع رد نایدا یمامت غیلبت هک دنهدیم حیجرت ٪۴٣ دودح ،لباقم رد
 
 

 ناشدوخ دیاب ینید یاهداهن
 دننک نیمات ار ناشیاه هنیزه

٧٠٬٧% 

 مرادن یرظن
١۶٬٢% 

 بهاذم همه ینید یاهداهن
 یتلود یاه کمک دنناوتب دیاب

 دننک تفایرد
٩٬٧% 

 یمالسا یاهداهن طقف
 یاه کمک دنناوتب دیاب
 دننک تفایرد یتلود

٣٬۴% 

؟تسا رت کیدزن امش هاگدید هب هنیزگ مادک

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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١٢ 

 ٨ رادومن

 
 

 .دنتسه فلاخم ناشنادنزرف هب سرادم رد ینید فیلاکت و میلاعت شزومآ اب هک دناهتشاد راهظا هعماج ٪۵۶ نینچمه
  .دننک ادیپ ییانشآ فلتخم نایدا یاهرواب اب هسردم رد ناشنادنزرف هک دنتسه قفاوم ٪۵۴ دودح ،دوجو نیا اب
 

 ٩ رادومن

 

 قح نایدا زا کی چیه نارادفرط
 هصرع رد ار ناش نید دنرادن

 دننک غیلبت یمومع
۴٢٬۶% 

 قح نایدا یمامت نارادفرط
 هصرع رد ار ناش نید دنراد

 دننک غیلبت یمومع
۴٠٬٧% 

 مرادن یرظن
١٢٬۵% 

 دنراد قح ناناملسم طقف
 هصرع رد ار ناش نید

 دننک غیلبت یمومع
۴٬٣% 

؟تسا رت کیدزن امش هاگدید هب هنیزگ مادک

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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مفلاخم  
۵۶٬٠% 

مفلاخم  
٣٠٬٠%  

مقفاوم  
٢۶٬۶%  

مقفاوم  
۵٣٬۶%  

 ،مقفاوم هن
فلاخم هن  

١٧٬۴%  

 ،مقفاوم هن
فلاخم هن  

١۶٬۴%  

 فیلاکت و میلاعت هسردم رد مدنزرف هب مهاوخ یم
 دوش هداد شزومآ ینید

 نایدا یاهرواب اب هسردم رد مدنزرف مهاوخ یم
 دنک ادیپ ییانشآ فلتخم

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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١٣ 

  باجح هرابرد نایناریا هاگدید ٢-٨
 
 هصرع رد )رس یوم ششوپ( باجح تیاعر ندوب یمازلا فلاخم هعماج ٪٧٢ زا شیب هک دهدیم ناشن یجنسرظن نیا
  .دنراد دیکات یرابجا باجح موزل رب هعماج ٪١٢ دودح هک یلاح رد ،دنتسه یمومع
 زا یمین اهنت هک دهدیم ناشن یجنسرظن جیاتن نینچمه .دنرادن داقتعا باجح هب اساسا هعماج ٪۵٧ رگید یوس زا
  .)١١ رادومن( دنراد دیکات نآ ندوب یمازلا رب ،دنراد داقتعا باجح هب هک یناسک
 

 ١٠ رادومن

 
 

 ١١ رادومن

 
 

مفلاخم  
٧٢٬۴% 

مفلاخم  
۵٧٬۵%  

مقفاوم  
١۵٬١%  

مقفاوم  
٢٢٬٧%  

 ،مقفاوم هن
فلاخم هن  

١٢٬۵%  

 ،مقفاوم هن
فلاخم هن  

١٩٬٨%  

 هصرع رد )رس یوم ششوپ( باجح تیاعر
 دشاب یمازلا دیاب یمومع

 مراد داقتعا )رس یوم ششوپ( باجح هب

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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مفلاخم یرابجا باجح اب  
٢۶٬۵%  

مفلاخم یرابجا باجح اب  
٩٧٬٢%  

 هن و مقفاوم هن یرابجا باجح اب
فلاخم  

٢٢٬١%  

 هن یرابجا باجح اب
فلاخم هن و مقفاوم  

٢٬٢%  

مقفاوم یرابجا باجح اب  
۵١٬۴%  

 یرابجا باجح اب
مقفاوم  

٠٬٧%  

 مراد داقتعا باجح هب

 مرادن داقتعا باجح هب

١٣٩٩ دادرخ یجنسرظن
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١۴ 

 ناریا هعماج رد یلکلا تابورشم فرصم  ٢-٩
 
 تابورشم هک دنتشاد راهظا ناگدنهدخساپ زا ٪۵۶ ،ناریا رد یلکلا تابورشم فرصم هرابرد یشسرپ هب خساپ رد
  .دننکیم فرصم یلکلا تابورشم هاگهگ ای مظنم روطب هک دناهتفگ هعماج موس کی زا شیب لباقم رد .دنشونیمن یلکلا
 .دنتسین یلکلا تابورشم هدننکفرصم )هنیزه ای یسرتسد مدع( نآ دیرخ ناکما مدع لیلد هب مه هعماج ٪٩ دودح
 .تسا رتشیب اهدرم و رتناوج ینس یاههدر نایم رد یلکلا تابورشم فرصم هک دهدیم ناشن جیاتن نینچمه

 
 ١٢ رادومن

۵۵٬٨%  

۶٨٬۵%  

۴۴٬۶%  

۴٨٬١%  

۵۵٬٨%  

۶٨٬٧%  

٣٢٬١%  

٢٢٬۵%  

۴٠٬٧%  

٣٧٬١%  

٣٢٬١%  

٢٣٬٩%  

٨٬٨%  

٨٬٢%  

٩٬۴%  

١١٬٢%  

٨٬١%  

۶٬٨%  

٣٬٢%  

٠٬٨%  

۵٬۴%  

٣٬۶%  

۴٬٠%  

٠٬۶%  

 لک هنومن

 نز

 درم

 لاس ٢٩ ات ٢٠

 لاس ۴٩ ات ٣٠

 رتالاب و لاس ۵٠

؟دینک یم فرصم یلکلا تابورشم امش ایآ

 مروخ یمن یلکلا تابورشم ریخ
 مروخ یم یلکلا تابورشم هاگهگ هلب
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 شهوژپ یسانششور :تسویپ
 
 یریگهنومن شور
 
 یجنسرظن لوادتم یاهشور اب هک ار یتارظن و اههاگدید ات هدرک شالت هناروآون یاهشور زا هدافتسا اب یجنسرظن نیا
 هب و هدرک یریگهزادنا دنمشور یقیرط هب ،دنریگ رارق یریگهزادنا و شسرپ دروم ینلع روطب دنناوتیمن هتسب عماوج رد
 طوبرم یاهشلاچ اب یهباشم هنومن ره دننامه هطوبرم یرامآ یاهلیلحت و یجنسرظن نیا ،دوجو نیا اب .دناسرب تبث
 لامتحا ینعی ،(network effect) یاهکبش رثا شلاچ تالکشم نیا زا یکی .تسا هدوب وربور نیالنآ یریگهنومن هب
  .تسا هدوب یجنسرظن ناگدننکرازگرب اب ناگدننکتکرش یرکف یکیدزن
 تاشیارگ یاراد هک فلتخم تاحفص و اهلاناک ،اههورگ ،دارفا قیرط زا یجنسرظن ات دش شالت لکشم نیا شهاک یارب
  .دوش هتشاذگ کارتشا هب دندوب یتوافتم یعامتجا و یسایس ،یداقتعا
 نیالنآ همانشسرپ ،(multiple chain referral sampling) یریگهنومن عونتم و ددعتم یاههریجنز زا هدافتسا اب
 نابطاخم نایم رد و فلتخم یاههورگ و راشقا نایم رد توافتم یعامتجا یاههکبش زا هدافتسا اب و دنمفده روطب
 مجح هظحالم لباق شیازفا اب نینچمه .دش عیزوت یمرگرس و یسایس ،یبهذم ،یعامتجا ،یمومع رادفرطرپ تاحفص
  .داد شهاک ناکما دح ات ار یاهکبش رثا زا یشان (bias) یریگوس ناوتب ات دش شالت هنومن
 یاهیجنسرظن رد مه رتشیپ ،یجنسرظن هب ناگدنهدخساپ ٪١٠ زا رتمک هک داد ناشن یجنسرظن تالاوس زا یکی جیاتن
 همانشسرپ شخپ یارب دنمفده یریگهنومن یاهشور هک دهد ناشن دناوتیم هجیتن نیا .دناهدرک تکرش نامگ هسسوم
 دودحم هکبش زا جراخ یفلتخم یاههورگ تسد هب ار یجنسرظن تسا هتسناوت ،یرکف نوگانوگ یاهفیط نایم رد
  .دناسرب نامگ هسسوم اب نایانشآ
 
 یهدنزو شور و یرامآ هنومن یزاسنزاوتم
 
 لیدبت )representative sample( فرعم یرامآ هنومن کی هب یجنسرظن یرامآ هنومن هکنیا یارب شرازگ نیا رد
 .دش هدافتسا - raking & cell-weighting -  یهدنزو شور ود بیکرت زا دوش
 اب ،یهدنزو شور ود نیا )enter)Cesearch Rew P ویپ یجنسرظن‐یتاقیقحت هسسوم عماج قیقحت ساسا رب
 یاههنومن یزاسنزاوتم یاهشور نیرتنانیمطالباق و نیرترثوم زا ،یتیعمج بسانم یاهریغتم نتفرگ رظن رد
  .دنوریم رامشهب نیالنآ یاهیجنسرظن
 ار ناگدنهدخساپ یسایس راتفر هک ریغتم کی زا ،یرامآ هنومن یهدنزو یارب ،قیقحت نیمه هیصوت هب انب نینچمه
 .دبای شیازفا ییاهن هنومن یریذپمیمعت ناکما و هتفای شهاک یرامآ هنومن فارحنا نازیم ات دش هدافتسا مه دهد ناشن
 یصصخت رازبا طسوت و Research Spinnaker یدنله تکرش یراکمه اب یرامآ هنومن یهدنزو و یزاسنزاوتم
  .تفرگ ماجنا تکرش نیا
 
 عیزوت یانبم رب »روشک لخاد« ناگدنهدخساپ یارب یجنسرظن هدشلابرغ هنومن ،فرعم یرامآ هنومن کی داجیا یارب
 لاس یتاباختنا راتفر نینچمه و ،ییاتسور و یرهش قطانم ،یناتسا تیعمج ،تالیصحت حطس ،ینس هدر ،تیسنج
 یورین رامآ و ١٣٩۵ لاس یرامشرس یمسر جیاتن زا ،فده تیعمج تاصخشم جارختسا یارب .دش یهدنزو ٩۶
  .تسا هدش هدافتسا ١٣٩٩ راهب رد راک

https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/for-weighting-online-opt-in-samples-what-matters-most/
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/reducing-bias-on-benchmarks/
https://www.spinnakerresearch.nl/
https://www.amar.org.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D8%AA%D8%A7
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%20bahar99-2.pdf
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%20bahar99-2.pdf
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 هنومن مجح دادعت ،(interlocking variables) هتسویپمهب یاهریغتم بسحرب یهدنزو تابساحم ماجنا زا سپ
 یارب ینانیمطا لباق و بسانم رایسب هنومن مجح هک تسا هدوب هنومن ١٬٩١١ اب ربارب (effective sample size) رثوم
  .تسا ٪٩۵ نانیمطا حطس و ٪۵ یاطخ هیشاح
 
 یرامآ هنومن یهدنزو جیاتن
 
  .تسا ناریا رد )رتشیب و لاس ٢٠ ینس یاههدر( لاس ١٩ یالاب و داوساب دارفا یجنسرظن نیا فده تیعمج
 ٨۵٪ ینعی ناریا مدرم زا رفن نویلیم ۴٧ دودح یرامآ تیعمج نیا ،١٣٩۵ لاس یرسارس یرامشرس جیاتن هب انب
 .دهدیم لیکشت ار ناریا لاسگرزب تیعمج
 هدهاشم .دهدیم ناشن فده تیعمج و یجنسرظن یرامآ هنومن رد ار یتخانشتیعمج یاهریغتم عیزوت ریز لوادج
   .تسا ناوخمه فده تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن یتخانشتیعمج تاصخشم هک دوشیم
 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تیسنج عیزوت :١ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تیسنج
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ۴٧٪ ۴٧٪ ٣١٬٩٪ نز
 ۵٣٪ ۵٣٪ ۶٨٬١٪ درم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ینس یاههدر عیزوت :٢ لودج

 هدش یهدنزو هنومن  یجنسرظن یرامآ هنومن ینس یاههدر
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٣٠٬١٪ ٣٠٬۴٪ ٢٨٬۴٪ لاس ٢٩ ات ٢٠ نیب
 ۵١٬١٪ ۵١٬۴٪ ۶١٬٠٪ لاس ۴٩ ات ٣٠ نیب
 ١٨٬٨٪ ١٨٬٢٪ ١٠٬۶٪ لاس ۵٠ زا رتالاب ای یواسم

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تالیصحت نازیم عیزوت :٣ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن تالیصحت نازیم
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٧٢٬٣٪ ٧٢٪ ١۴٬۶٪ ملپیدریز و ملپید
 ٢٧٬٧٪ ٢٨٪ ٨۵٬۴٪ یلاع تالیصحت

 
  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد ییایفارغج هقطنم عیزوت :۴ لودج

 یجنسرظن یرامآ هنومن ییایفارغج هقطنم
 

 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج هدش یهدنزو هنومن
 )١٣٩۵ یرامشرس(

 ٢١٬٢٪ ٢٠٬۴٪ ٣٬۵٪ ییاتسور
 ٧٨٬٨٪ ٧٩٬۶٪ ٩۶٬۵٪ یرهش
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  فده تیعمج و یرامآ هنومن رد تنوکس ناتسا عیزوت :۵ لودج
 یجنسرظن یرامآ هنومن تنوکس لحم

 
 هدش یهدنزو هنومن

 
 لاس ١٩ یالاب داوساب تیعمج

 )١٣٩۵ یرامشرس(
 ۴٬٨٪ ۴٬٨٪ ٢٬۵٪ یقرش ناجیابرذآ
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ ١٬٨٪ یبرغ ناجیابرذآ
 ١٬۵٪ ١٬۵٪ ٠٬۵٪ لیبدرا
 ۶٬٩٪ ۶٬٩٪ ۶٬١٪ ناهفصا
 ٣٬٨٪ ٣٬٨٪ ۴٬٨٪ زربلا
 ٠٬٧٪ ٠٬٧٪ ٠٬۴٪ مالیا
 ١٬۵٪ ١٬۵٪ ٠٬٩٪ رهشوب
 ١٩٬١٪ ١٩٬١٪ ۴٠٬٧٪ نارهت
 ١٬١٪ ١٬١٪ ٠٬۵٪ یرایتخب و لاحم راهچ
 ٠٬٩٪ ٠٬٩٪ ٠٬۴٪ یبونج ناسارخ
 ٧٬٨٪ ٧٬٨٪ ٧٬۶٪ یوضر ناسارخ
 ٠٬٩٪ ٠٬٩٪ ٠٬۶٪ یلامش ناسارخ
 ۵٬۴٪ ۵٬۴٪ ٣٬٢٪ ناتسزوخ
 ١٬٣٪ ١٬٣٪ ٠٬٨٪ ناجنز
 ١٬٠٪ ١٬٠٪ ٠٬٧٪ نانمس
 ٢٬١٪ ٢٬١٪ ١٬١٪ ناتسچولب و ناتسیس
 ۶٬٣٪ ۶٬٣٪ ۵٬۴٪ سراف
 ١٬۶٪ ١٬۶٪ ١٬٢٪ نیوزق
 ١٬۶٪ ١٬۶٪ ١٬۵٪ مق
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ ٢٬٠٪ ناتسدرک
 ٣٬۶٪ ٣٬۶٪ ١٬۵٪ نامرک
 ٢٬۴٪ ٢٬۴٪ ١٬٧٪ هاشنامرک
 ٠٬٨٪ ٠٬٨٪ ٠٬۴٪ دمحاریوب و هیولیگهک
 ٢٬٢٪ ٢٬٢٪ ١٬٠٪ ناتسلگ
 ٣٬۵٪ ٣٬۵٪ ٣٬۴٪ نالیگ
 ٢٬٠٪ ٢٬٠٪ ١٬٠٪ ناتسرل
 ۴٬۵٪ ۴٬۵٪ ٣٬۶٪ ناردنزام
 ١٬٨٪ ١٬٨٪ ١٬٢٪ یزکرم
 ٢٬٠٪ ٢٬٠٪ ١٬٢٪ ناگزمره
 ٢٬١٪ ٢٬١٪ ١٬١٪ نادمه
 ١٬۴٪ ١٬۴٪ ١٬١٪ دزی

 
 زین ١٣٩۶ لاس یروهمج تسایر تاباختنا رد ناگدنهدخساپ یتاباختنا راتفر ،یتخانشتیعمج یاهریغتم رب هوالع
 یاهریغتم یانبم رب ،یجنسرظن نیا یهدنزو تابساحم و تفرگ رارق هدافتسا دروم یرامآ هنومن یهدنزو یارب
  .تفرگ ماجنا interlocking variables)( هتسویپمهب
 نیا اب ،دناهتشاد تکراشم رتمک یجنسرظن نیا رد دندوب هداد یار یسییر میهاربا هب ٩۶ تاباختنا رد هک یناسک هچ رگا
 و یهدنزو اب تهج نیا زا و هدوب هجوت لباق یجنسرظن نیا رد یسییر هب ناگدنهدیار یرامآ هنومن مجح ،دوجو
  .دش رسیم فده تیعمج هب جیاتن یریذپمیمعت ناکما ،یرامآ هنومن ندرک نزاوتم
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 ١٣٩۶ تاباختنا یمسر جیاتن و یرامآ هنومن رد یتاباختنا‐یسایس راتفر عیزوت :۶ لودج
 یروهمجتسایر تاباختنا رد یار

١٣٩۶ 
 یجنسرظن یرامآ هنومن

 ١٣٩٨ نمهب
 هدش یهدنزو هنومن

 
 تاباختنا یمسر جیاتن
 ١٣٩۶ یروهمجتسایر

 ۴٢٬٢٪ ۴۴٬۵٪ ۶٢٬۶٪  )ابطیمشاه +( یناحور نسح
 ٢٨٬٨٪ ٢۶٬٢٪ ۴٬٠٪ )میلسریم +( یسییر میهاربا
 ٢٩٬٠٪ ٢٩٬٣٪ ٣٣٬۴٪ )مداد هلطاب یار+(  مدادن یار

  
  هدش یهدنزو هنومن یجنسرابتعا
 
 نازیم ،دیجنس ار نآ یریذپ میمعت و هدش یهدنزو هنومن هب دامتعا هجرد نآ کمک هب ناوتیم هک ییاهشور زا یکی
  .تسا ینوریب دهاوش اب هدش یهدنزو هنومن جیاتن قیبطت
 رد فده تیعمج اب هسیاقم رد ار هدش یهدنزو هنومن رد )لغاش دارفا دصرد( یداصتقا تیلاعف تیعضو ٧ لودج
 ،تسا لاس ١٩ یالاب داوساب دارفا لماش هدش یهدنزو هنومن هکیلاحرد .دهدیم ناشن ییاتسور و یرهش حطس ود
 .دوشیم لماش ار داوس نودب دارفا مه و داوس اب دارفا راک یورین رامآ
 و داوس مک دارفا زا شیب یرهش قطانم رد داوساب دارفا لاغتشا خرن ،١٣٩٩ راهب رد راک یورین رامآ شرازگ قبط رب
 تیعمج اب هدش یهدنزو هنومن یارب لاغتشا تیعضو هک دوشیم هدهاشم ،هتکن نیا نتشاد رظن رد اب .تسا داوسیب
 .دراد یناوخمه یلوبق لباق نازیم هب فده

 
 ییاتسور و یرهش بسحرب  راک یورین رامآ و هدشیهدنزو هنومن رد لاغتشا تبسن عیزوت :٧ لودج

 
 یریگهنومن شور زا هدافتسا اب ،هدش یهدنزو یرامآ هنومن زا هدمآ تسدب جیاتن رابتعا شجنس یارب رگید یوس زا
  .دش هسیاقم یلبق یاههتفای اب جیاتن و رارکت تابساحم )matching method( یقابطنا
 ٣٩٬٩٨١ زا ینعی( ییاهن یرامآ هنومن لک زا هدنهدخساپ ٢٬٠٠٠ مجح اب یفداصت یرامآ هنومن کی ادتبا شور نیا رد
 ،تیسنج( فده تیعمج هناگشش یاهریغتم اب هک دیدرگ جارختسا یاهنوگهب یفداصت هنومن نیا .دش جارختسا )هنومن
  .دوش قبطنم )یتاباختنا راتفر و ،ییاتسور و یرهش قطانم ،یناتسا تیعمج ،تالیصحت حطس ،ینس هدر
 یهدنزو هنومن یاههتفای اب ،دیدج یفداصت هنومن نیا اب یجنسرظن یاههتفای یمامت هک دش هظحالم یقیبطت یسررب اب
   .تسا هدوب ٪١ زا رتمک جیاتن فالتخا و هتشاد یناوخمه هدش
 تیعمج فرعم یلوبق لباق دح ات هدش یهدنزو هنومن هک دوشیم صخشم ،دهاوش نیا نتفرگرظن رد اب و عومجم رد
 تیرثکا هب هدش رکذ یاطخ حطس اب ار نآ زا لصاح جیاتن ناوتیم و تسا )لاس ١٩ یالاب و داوساب تیعمج( فده
 .داد میمعت )روشک لاسگرزب تیعمج زا ٪٨۵ دودح ینعی( ناریا هعماج زا یگرزب
 

*  *   * 

 ییاتسور یرهش روشک لک لاغتشا تیعضو
  هدش یهدنزو هنومن

 یالاب داوساب(
  )لاس ١٩

  راک یورین رامآ
 لاس ١٩ یالاب 

 )١٣٩٩ راهب(

  هدش یهدنزو هنومن
 یالاب داوساب(

 )لاس ١٩ 

  راک یورین رامآ
 لاس ١٩ یالاب 

 )١٣٩٩ راهب(

  هدش یهدنزو هنومن
 یالاب داوساب(

 )لاس ١٩ 

  راک یورین رامآ
 لاس ١٩ یالاب

 )١٣٩٩ راهب(
 ۴١٬٠٪ ٣۶٬۶٪ ٣٩٬٠٪ ۴٧٬٣٪ ۴٠٬٠٪ ۴۵٬١٪ لغاش

https://amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bikari%20bahar99-2.pdf
https://www.pewresearch.org/methods/2018/01/26/how-different-weighting-methods-work/%23fn-91-13
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 اب هک یجنسرظن نیا رد ناگدننکتکرش یمامت زا دنادیم مزال اهتنا رد »نامگ« یتاعلاطم و یعافتناریغ هسسوم
 .دنک رکشت هنامیمص دندناسر یرای شهوژپ نیا هب دوخ تقو صاصتخا
 هب دوخ یراک روشنم قباطم و هتسناد لوئسم ار دوخ ،ناگدنهدخساپ یرایتخا و هنابلطواد یرایمه نیا لباقم رد نامگ
  .تسا دهعتم ناگدنهدخساپ طسوت هدشتبث یاههداد رد تناما ظفح
 هناروآون یاهشور یریگراک هب و یملع لوصا تیاعر اب هک تسا دهعتم یاهفرح ظاحل هب نینچمه نامگ یتاقیقحت میت
 هعماج رد دوجوم فلتخم یاههاگدید و راشقا یمامت زا تارظن یروآعمج یارب ار دوخ شالت رثکادح ،یریگهنومن رد
 .دهد ماجنا ناریا
 زیلانآ و فرعم هنومن جارختسا رد یملع یاهشور زا یریگهرهب اب نامزمه هک دنادیم مزلم ار دوخ نینچمه نامگ
 .دنک لمع فافش روطب ،نابطاخم هب یلامتحا یاطخ نازیم مالعا و یمومع شرازگ هئارا رد و لیلحت شور رد ،اههداد
 یاههسسوم و یتاعلاطم یاهداهن اب یراکمه هدامآ و دنکیم لابقتسا نابطاخم تاداقتنا و تاداهنشیپ ،تارظن زا نامگ
 .تسا دوخ همانساسا رد قفاوت دروم طباوض بوچراچ رد یهاگشناد
  

 




