
1 of 9

باالترين در دينی لينکهای درباره  نظرسنجی

سنی .1 بازه

 
Response 

Percent

Response 

Count

از سال۱۵کمتر 0.2% 10

سال۲۰تا۱۵بين 3.6% 169

سال۳۰تا۲۰بين 53.3% 2,480

سال۴۰تا۳۰بين 29.4% 1,367

سال۵۰تا۴۰بين 8.3% 385

از سال۵۰باالتر 5.1% 238

  answered question 4,649

  skipped question 20

جنسيت .2

 
Response 

Percent

Response 

Count

زن 14.6% 666

مرد 85.4% 3,892

  answered question 4,558

  skipped question 111
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تحصيلی .3 مدرک  باالترين

 
Response 

Percent

Response 

Count

دکترا 17.0% 780

ليسانس فوق 29.3% 1,343

ليسانس 41.7% 1,912

ديپلم 10.3% 474

سيکل 0.7% 31

ساير 0.9% 42

  answered question 4,582

  skipped question 87

وب .4 عضو هستيد؟آيا باالترين سايت

 
Response 

Percent

Response 

Count

هستم فعال دادن نظر و رأی در و ٬ .بله 21.7% 1,009

ندارم چندانی فعاليت ولی ٬ .بله 16.1% 749

وب به مطالب مشاهده برای ولی ٬ سايتخير  

می مراجعه کنمباالترين .
61.2% 2,844

وب به مطالب مشاهده برای و ٬ باالترينخير سايت  

نمی کنممراجعه .
1.0% 47

  answered question 4,649

  skipped question 20
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اقامت .5  محل

 
Response 

Percent

Response 

Count

ايران داخل 50.0% 2,298

اروپا 18.7% 858

کانادا يا آمريکا 20.2% 927

ساير 11.1% 509

  answered question 4,592

  skipped question 77

مذهب .6 و دين با شما رابطه

 
Response 

Percent

Response 

Count

ندارمبی باور خدا وجود به و هستم دين 21.8% 992

دارمبی باور خدا وجود به ولی هستم دين 20.2% 920

نيستم مذهبی عمل در ولی دارم رسمی دين 27.9% 1,274

هستم پايبند مذهبی احکام به عمل در و هستم ديندار 15.8% 720

ندارم پاسخ به تمايلی 14.3% 654

  answered question 4,560

  skipped question 109
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چيست؟ .7 شما مذهب و دين

 
Response 

Percent

Response 

Count

شيعی-اسالم 92.0% 1,804

سنی-اسالم 3.3% 65

بهايی 1.2% 24

زرتشتی 0.4% 8

مسيحی 1.4% 27

يهودی 0.1% 2

بنويسيد-ساير را خود دين نام لطفا  

 
1.5% 30

  answered question 1,960

  skipped question 2,709
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بر .8 مبنی باالترين در قانونی وجود با مذاهبثثثثآيا به نسبت آميز توهين مطالب شدن لينک تتتتممنوعيت  

موافقيد؟

 
Response 

Percent

Response 

Count

و است الزم توهين ممنوعيت چون ٬  موافقم
ندارد بيان آزادی به .ارتباطی

31.6% 1,405

اين و هستند مذهبی ايران مردم اکثر چون ٬  موافقم
رشد و باالترين در مردم بيشتر مشارکت  باعث
آزادی با گرچه شد خواهد روز اخبار از  آگاهی

است تناقض در .بيان

10.5% 467

آزادی اصول طبق کردن توهين چون ٬  مخالفم
ناخوشايند اکثريت برای اگر حتی باشد آزاد بايد  بيان

.باشد
22.6% 1,005

آسانی کار توهين و نقد مرز تعيين چون ٬  مخالفم
.نيست

35.4% 1,574

  answered question 4,451

  skipped question 218

است؟ .9 نزديک شما نظر به گزينه کدام

 
Response 

Percent

Response 

Count

مطالب حاوی اگر حتی دين نقد در لينک انتشار  با
موافقمتوهين باشد تمسخرآميز و آميز .

47.8% 2,127

که شرطی به موافقم دين نقد در لينک انتشار با  
توهين مطلب نباشدحاوی تمسخرآميز و آميز .

46.4% 2,067

مخالفم دين نقد در لينک گونه هر نشر با .کال 3.2% 143

کدامهيچ 2.6% 114

  answered question 4,451

  skipped question 218
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گزينه .10 از آن مخالف يا هستيد توهين آزادی موافق اينکه از میفارغ توهين که را هرکدام زير دانيدهای  

بزنيد :عالمت

  آميز توهين آميز غيرتوهين ندارم نظری
Rating 

Average

Response 

Count

مورد در رکيک و سخيف کلمات بردن کار  به
مذاهب پيروان برای احترام مورد اشخاص و  عقايد

مختلف
68.7% (2,781) 21.2% (856) 10.1% (409) 1.24 4,046

در تمسخرآميز تصاوير و کاريکاتور کردن  لينک
پيروان برای احترام مورد اشخاص و عقايد  مورد

مختلف اديان
34.4% (1,375) 56.4% (2,255) 9.1% (365) 1.62 3,995

مسائل مذهبی٬ احکام مورد در بحث و  لينک
مختلف اشخاص و اديان تاريخی

2.6% (102) 92.7% (3,698) 4.7% (188) 1.97 3,988

  answered question 4,067

  skipped question 602
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توهين .11 بارز مصداق که را هرکدام زير مثالهای از خير يا هستيد توهين آزادی خواستار اينکه از  فارغ
بزنيدمی عالمت کنيد. (. (. (. (دانيد کليک لينکها روی مثالها ديدن برای )

  است آميز توهين نيست آميز توهين ندارم نظری
Rating 

Average

Response 

Count

http://goo.gl/uhaJ0 شيعه مذهبيون  اصرار
بودن سگ به

32.9% (1,320) 56.2% (2,254) 11.0% (440) 1.63 4,014

http://goo.gl/diL7C داوکينز -ريچارد  

مطلق اخالقيات
3.5% (140) 83.2% (3,284) 13.3% (523) 1.96 3,947

http://goo.gl/FetaZ مکرم پيامبر کيس  فرنچ
عليهم هللا سالم زهرا فاطمه دخترش از  اسالم

اجمعين
36.0% (1,437) 52.4% (2,094) 11.6% (464) 1.59 3,995

http://goo.gl/7JhvHمحمد از  کارتونی
عايشه المومنين ام و اسالم پيامبر

38.9% (1,558) 52.5% (2,105) 8.6% (346) 1.57 4,009

http://goo.gl/PVT5Z جمع چگونه  قرآن
شد؟ آوری

7.5% (297) 82.7% (3,279) 9.8% (388) 1.92 3,964

http://goo.gl/qGkv7 بوی بايد مسلمان  زن

بدهد محمد!عرق ص(حضرت )
26.1% (1,043) 63.3% (2,529) 10.5% (421) 1.71 3,993

http://goo.gl/Emygv وقتی که آباينايی  

وقتی حسين٬ بر سالم ميگن ميشاشنميخورن  

حسين؟ خدافظ ميگن
54.8% (2,212) 36.9% (1,488) 8.3% (333) 1.40 4,033

http://goo.gl/83lY6 شدن کشته به  نگاهی
شيعان به انچه و تاريخی منابع ديد از عبدو  عمربن

گويند .می
6.0% (239) 82.5% (3,273) 11.4% (453) 1.93 3,965

http://goo.gl/yZBXZ (رسوال محمد  پوشک
کودکان)هللا خدمت در برتر تکنولوژی ببخشيد(با  

است)زنان هللا رسول !
53.0% (2,133) 37.1% (1,495) 9.9% (398) 1.41 4,026

  answered question 4,094

  skipped question 575
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گزاره .12 موافقيد؟با چقدر زير های

  زياد خيلی زياد کم مخالفم ندارم نظری
Rating 

Average

Response 

Count

است حاکم باالترين در بيان .آزادی
14.5% 

(573)
47.8% 

(1,888)

22.4% 

(884)

8.0% 

(318)

7.3% 

(290)
2.26 3,953

است مذهب ضد سايت يک .باالترين
3.7% 

(146)

9.3% 

(367)

17.8% 

(701)
61.6% 

(2,430)

7.7% 

(304)
3.49 3,948

می حمايت مذهبيها از کندباالترين .
5.4% 

(212)

14.7% 

(580)

26.7% 

(1,056)
40.8% 

(1,610)

12.4% 

(490)
3.18 3,948

دارد خاصی سياسی گرايش .باالترين
11.1% 

(430)

20.8% 

(809)

25.0% 

(972)
31.9% 

(1,238)

11.2% 

(436)
2.88 3,885

ايده دهندهباالترين بازتاب که است باالترينی آل٬  

کاربرانش ساليق و عقايد تکثر و باشد  جامعه

باشد جامعه با .مطابق

37.8% 

(1,467)

26.9% 

(1,046)

11.3% 

(439)

15.2% 

(590)

8.8% 

(343)
2.04 3,885

ايده فرهنگباالترين باالترين استآل٬ سايتی.ساز  

فرهنگ گسترش راستای در کاربرانش فعاليت  که
باشد بشر حقوق و .دموکراسی

49.7% 

(1,962)

28.1% 

(1,111)

9.5% 

(375)

6.3% 

(247)

6.5% 

(256)
1.70 3,951

  answered question 4,048

  skipped question 621
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شبکه .13 از يک کدام در را نظرسنجی اين ديدهلينک اينترنت اجتماعی ايد؟های

 
Response 

Percent

Response 

Count

باالترين 93.5% 3,707

توييتر 0.4% 14

فرندفيد 1.4% 54

بوکفيس 1.2% 46

ريدرگوگل 2.7% 107

ايميل 0.3% 12

 ساير

 
0.7% 26

  answered question 3,966

  skipped question 703

بگذاريد .14 ميان در ما با داريد باالترين عملکرد بهبود مورد در نظری اگر

 
Response 

Count

  1,207

  answered question 1,207

  skipped question 3,462


