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 بررسِی گرايشهای ايرانيان 
  ِی ايران نسبت به هوّيِت ايرانی و آينده 

   
  الزم به يادآوری می داند که جداول آماری اين همه پرسی به صورت ريز و ارجاع متقابل و با بيش از(
 جدول آماری در زمينه های مختلف برای استفاده کليه مراکز دانشگاهی، پژوهشگران و تمامی ١٠٠٠ 

  نصاحبنظرا
  .)در انجمن پژوهشگران ايران موجود است 

   
    
   

باورها و تمايالتميزان تحصيالتکليات
دينی و مذهبی 

نقش رسانه ها و 
گرايش های هويتیارتباطات

موسيقی، شعر و 
بازگشت و زندگیخروج از کشور اجتماعی–سياسی ورزش ادبيات

در ايران 
   

  کليات 
اول اکتبر  (١٣٨۶مهر  ٩ روز از تاريخ ٩٠سومين همه پرسی انجمن پژوهشگران ايران به مدت 

از طريق شبکه جهانی اينترنت با کمک و همکاری ) ٢٠٠٧ دسامبر ٣١ (١٣٨۶ دی ١٠تا ) ٢٠٠٧
  .سايت های اينترنتی و راديو و تلويزيون هائی که از طريق ماهواره پخش جهانی دارند به انجام رسيد
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 نفر از خارج از ١۵٠١  نفر از داخل ايران و٢۵٢٣ نفر شرکت داشته اند که ۴٠٢۴در اين بررسی 
 نفر در خارج از کشور به زبان انگليسی ٣١۴ايران بدان پاسخ گفته اند، الزم به يادآوری است که 

  .پرسشنامه ها را تکميل کرده اند

 پرسش پاسخ ٣٠شرکت کنندگان در اين همه پرسی بدون نياز به ذکر مشخصات شخصی به بيشتر از 
دربارۀ مشخصات دموگرافيک از جمله جنس، سن، محل تولد،  پرسش ١۴از اين مجموعه . گفته اند

  . محل اقامت، وضعيت خانوادگی، ميزان و رشته تحصيلی و نوع فعاليت بوده است

 سال هستند و به عبارت روشن ٣۴- ٢٠بيشترين پاسخگويان در داخل کشور در ميان گروههای سنی 
 ساله تشکيل داده ٣٠ – ٢٠ گروه سنی تر نيمی از جمعيت پاسخگوی اين بررسی در داخل کشور را

  .اند

  ميزان تحصيالت 
ديپلم % ١٨دارای ليسانس، % ۴٣از نظر ميزان تحصيالت پاسخگويان در داخل کشور به ترتيب 

  . دارای درجه دکترا بوده اند% ۶زير ديپلم و حدود % ٩فوق ليسانس، % ١۶دبيرستان، 

دارای فوق  % ٣۵ديپلم متوسطه، حدود  % ٢٠زديک به دارای ليسانس، ن% ٢٧  در خارج از کشوربه ترتيب
کمتر از ديپلم متوسطه بوده اند، الزم به يادآوريست که اکثريت پاسخگويان با درجه دکترا در % ۴ليسانس و دکترا و 

  خارج از ايران را پزشگان ايرانی تشکيل داده اند

  باورها و تمايالت دينی و مذهبی
اسخگويان وابستگی و عدم وابستگی دينی و مذهبی خود وهمچنين در بخش ديگری از اين تحقيق پ

را  ذهنيت مذهبی و اينکه در سی سال گذشته چه تغييراتی در دين و مذهب آنها ايجاد گشته است 
  .ابراز می دارند

از پاسخگويان داخل کشور اعالم داشته اند که مسلمان هستند و مهمترين برخورد % ۶۴بيشتر از   
از پاسخگويان است که اعالم داشته اند که هيچ نوع دين و مذهبی % ٢٧هب از سوی به دين و مذ

  . ندارند و اين مسئله تقريبا در تمامی گروههای سنی ديده می شود

می دانند که بيشترينشان در ميان گروههای سنی " سکوالر " از پاسخگويان خود را % ۴٠حدود 
نش آموزان و دانشجويان اعالم داشته اند که از همگی دا% ٣٣و حدود .  سال هستند٣٩- ٢٠

  .هيچگونه اعتقاد مذهبی ندارند

  نقش رسانه ها و ارتباطات 
از ديگر موارد اين تحقيق، بررسی نقش، جايگاه و تاثير و يا عدم تاثير رسانه ها در ميان شرکت 

  . کنندگان بوده است

عتماد شرکت کنندگان را به رسانه های در مرحله نخست ميزان استفاده، نحوه ارتباط و سپس درصد ا 
مختلف که شامل اينترنت، راديو و تلويزيون جمهوری اسالمی، راديو تلويزيون های دولتی خارج از 

  . ايران و ديگر راديو تلويزيون های ماهواره ای خارج از کشور می باشد را ارزيابی ميکند



 امريکا بيشترين بيننده و شنونده را در داخل در اين ميان اينترنت باالترين و سپس راديو تلويزيون 
، )غير دولتی(کشور داشته است، در مراحل بعدی در داخل کشور به ترتيب ديگر راديو تلويزيون های 

  .راديو فردا، راديو بی بی سی، راديو آلمان، راديو اسرائيل و راديو فرانسه بوده اند

 اعتماد و رجوع کردن به ديگر رسانه ها به رسانه نيز اعالم داشته اند که ضمن% ٩/٨در اين ميان  
های جمهوری اسالمی نيز اعتماد دارند و الزم به يادآوری است که اين ميزان اعتماد بعنوان مثال 

  . درصد بوده است% ۵۶برای راديو و تلويزيون امريکا 

   گرايش های هويتی 
يتی و تغييرات و تحوالت آن در طی بيشترين هدف اين بررسی آگاهی و اندازه گيری گرايش های هو

سه دهه گذشته بوده است که با توجه به پی آمد های سه دهه حکومت ايدئولوژيک مذهبی چه 
تغييرات و تحوالتی در ميان ايرانيان و خاصه نسل جوان ايران در داخل و خارج از ايران ايجاد شده 

  .است

، "خون" ، "خاک" ريشه هويتی خود را از از شرکت کنندگان خواسته شده بود که اعالم کنند که 
از پاسخگويان در داخل کشور فرهنگ و % ٨٣بيشتر از . می دانند" فرهنگ وتمدن"و يا  ، "زبان"

  .و زبان و در آخر به خون اشاره داشته اند) خاک(تمدن را اعالم داشته اند و سپس زادگاه 

 می کنند و در مراحل بعدی زبان آذری و گفته اند که در منزل به زبان فارسی صحبت% ٨۴بيشتر از 
  .کردی بوده است

برای پاسخگويان اولويت " قومی"و " مذهبی"، " ايرانی"در رابطه با اينکه کداميک از هويت های 
% ٨/۴هويت مذهبی و % ۵/۵ابراز داشته اند که هويت ايرانی، % ٨٧داشته است، نزديک به 

  .هويت قومی را مهمتر دانسته اند

، "هويت خود را بيشتر از کداميک از دوران های تاريخ می دانيد"آخرين پرسش در رابطه با اينکه  
به دوران ظهور % ۶/۴به بازيافت هويت ايرانی پس از اسالم، % ۶/١٨به ايران باستان، % ٨/٨۶

  .به دوران جمهوری اسالمی می دانند% ٨/٣اسالم و 

   موسيقی، شعر و ادبيات 
ويان، موسيقی ايرانی بيشترين جايگاه و در ميان انواع موسيقی ايرانی به ترتيب گ در ميان پاسخ

موسيقی سنتی، موسيقی پاپ، موسيقی محلی و سپس انواع ديگر موسيقی طرفداران خود را 
عالقمندی به شعر و ادبيات کهن نخستين جايگاه را دارد و پس از آن عالقه به شعر و . است داشته

  .شود ز میادبيات معاصر ابرا

  ورزش  
اگر يک تيم ورزشی از ايران برای "است که  اين پرسش براِی ايرانيان خارج از کشور طرح شده 

تيم ايران و يا : کنيد مسابقه به کشور محل اقامت شما سفر کند، شما کدام تيم را تشويق و حمايت می
  .شويق خواهند کرد از شرکت کنندگان تيم ايران را ت٪٨۵، "تيم کشور محل اقامت خود را



    اجتماعی–سياسی  
آگاهی و داشتن تصويری از ايران امروز، زندگی روزانه و آينده جامعه جوان ايران انگيزه انجام اين 

  . بخش از اين تحقيق بوده است 

: اميد و نا اميدی نسل جوان به آينده خود نخستين پرسش بوده که پاسخ ها به ترتيب عبارتند از
و نمی  % ٨/٢  ، اميد کامل%٩/١١  ، اميد نسبی%۶/۴٢  ، نااميدی نسبی%٣/٣٧  نااميدی کامل

   %٨/٣        دانم

: بخش ديگری از اين تحقيق نگاه شرکت کنندگان به حکومت اسالمی را مورد ارزيابی قرار داده است
  % ٨/۶۴  ، بسيار منفی%٩/١٨ ، منفی  %٨/٧ ، بی تفاوت  %٨/۴ ، مثبت  %٨/١ بسيار مثبت 

 درصد از پاسخگويان در داخل کشور اظهار داشته اند که حکومت در اختيار يک گروه ٧۶نزديک به  
ابراز % ٨۶است و " دموکراتيک"اظهار داشته اند که حکومت خيلی زياد % ۵/٢محدود است، 

  .حکومتی استبدادی است " زياد" و  " خيلی زياد"داشته اند که حکومت جمهوری اسالمی، 

گفته % ٧داشته اند و  " خيلی زياد"ز پاسخگويان در زندگی روزمره خود احساس امنيت ا% ٢تنها  
  .اند که هيچگونه تبعيض جنسی در ايران وجود ندارد

احساس % ٧/٢داشته اند و  " خيلی زياد" درصد احساس ثبات اقتصادی ۵/١يعنی کمتر از % ١/۴ 
س کمبود در ميان پاسخگويان در داخل کشور داشته اند، و بيشترين احسا " خيلی زياد"امنيت شغلی 

  .عدم ثبات اقتصادی است

در : ها بدين شکل بوده است آخرين پرسش در زمينۀ نگاه به تحوالت جمهوری اسالمی است که پاسخ 
  ٪٧/۵۴، در مسير سر در گمی ٪٨/٣۵، در مسير تحوالت نا مطلوب ٪۶/۶مسير تحوالت مطلوب 

  يد ؟آيا در فکر خروج از کشور هست  
از شروع انقالب بدين سو گروههای مختلف اجتماعی بداليل مختلف، خواسته و يا ناخواسته، ايران  

را ترک کرده و در ديگر کشورهای جهان ساکن گشته اند، موج فرار از کشور در سالهای اخير شدت 
 طرح اين بيشتری يافته و خاصه در ميان جوانان و نخبگان ايران گسترش بسياری پيدا کرده است،

پرسش که آيا در فکر خروج از کشور هستيد و چرا، می تواند گويای زندگی امروز جوانان و آينده نه 
  .چندان روشن آنان باشد 

تا " خيلی زياد"از شرکت کنندگان در داخل کشور به ترتيب با خواست های گوناگون از % ٨٩/۵ 
اظهار داشته اند که قصد خروج از % ۵/١٠ا تمايل به خروج از کشور را داشته اند و تنه" خيلی کم"

  .کشور را ندارند

  در چه شرايطی عالقمند و مايل به بازگشت و زندگی در ايران هستيد؟ 
در سه دهه گذشته که دگرگونی های بسياری در ايران ايجاد شده و به تبع آن بسياری از ايرانيان،  

 و  است که آيا آنان روزی باز خواهند گشتايران را ترک کرده اند هميشه اين پرسش وجود داشته 
در چه شرايطی، ما را بر آن داشت که اين پرسش را که در چه شرايطی عالقمند و مايل به بازگشت و 

  . زندگی در ايران هستيد را با ايرانيان خارج از کشور در ميان بگذاريم 



 و به ترتيب بقيه اظهار نظر ابراز داشته اند که در هيچ شرايطی حاضر به بازگشت نيستند% ٣/١١
، نبود %٣/۵۴، امنيت اجتماعی %٨/٧٢  استقرار يک نظام دموکراتيک: ها به شرح زير بوده است

  %.٢/٣۶  ، امنيت شغلی%٧/۴٣        ، ثبات اقتصادی%٨/۴٨  تبعيض در هر زمينه

   

باورها و تمايالتميزان تحصيالتکليات
دينی و مذهبی 

نقش رسانه ها و 
گرايش های هويتیارتباطات

موسيقی، شعر و 
بازگشت و زندگیخروج از کشور اجتماعی–سياسی ورزش ادبيات

در ايران 

    

 
الزم به يادآوری می داند که جداول آماری فوق بصورت ريز و ارجاع متقابل و با 

 جدول آماری در زمينه های مختلف برای استفاده کليه مراکز ١٠٠٠بيش از 
ن پژوهشگران ايران موجود دانشگاهی، پژوهشگران و تمامی صاحبنظران در انجم

  .است
  : برای دريافت اطالعات بيشتر ميتوانيد با دکتر حسين الجوردی مسئول اين پروژه تحقيقاتی تماس حاصل فرمائيد 

hl@aciiran.com  
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