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الف

چکیده اجرایی

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در هر سه سطح کالن، میانی و به ویژه خرد )با وجود  ●
میزان بسیار پایین و وضعیت نه چندان مطلوب آن( باالتر از میانگین کل جامعه و 

گروه های شاغل و بیکار برآورد شده است.
در  ● نظام  از عملکرد  مولفه »پنداشت  )ترکیب چهار  اجتماعی سطح کالن  سرمایه 

رفع و حل مشکالت«، »پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی«، 
و  برابری(«  و  عدالت  وجود  و  جامعه  بودن  )مطلوب  جامعه  نکویی  از  »پنداشت 
»ارزیابی از آینده«( در میان ۹.۴ درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد به 
دست آمده است. در این سطح سرمایه اجتماعی در کل جامعه 8.2 درصد، گروه 

شاغل 7.8 درصد و بیکار 7.۳ درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است.
سرمایه اجتماعی سطح میانی )ترکیب هشت مولفه، »اعتماد سازمانی«، »کیفیت  ●

خدمات سازمانی«، »عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به نیازها«، »آمادگی مشارکت 
در کمک به سازمان ها«، اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای(«، 
»دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای«، »عام گرایی 
گروه های شغلی و حرفه ای« و »ویژگی ها و ارزش های اخالقی مسئوالن«( در میان 
۱5.7 درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد به دست آمده است. در این سطح 
سرمایه اجتماعی در کل جامعه ۱2.۴ درصد، گروه شاغل ۱۱.۴ درصد و بیکار ۱0.6 
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درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است.
سرمایه اجتماعی سطح خرد )ترکیب هشت مولفه »اعتماد عمومی«، »ارزش ها و  ●

ویژگی های اخالقی )مثبت و منفی(«، »تعامالت اجتماعی«، »مشارکت اجتماعی«، 
»احساس  و  زندگی«  از  »رضایت  ملی«،  عرق  و  »تعلق  اجتماعی«،  »بده بستان 
امنیت«( در میان ۱2.8 درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد به دست آمده 
است. در این سطح سرمایه اجتماعی در کل جامعه 7.۹ درصد، گروه شاغل ۹.5 

درصد و بیکار 5 درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است.
بیشترین موفقیت نظام در حل مسائل و مشکالت از منظر بازنشستگان در مسائل  ●

ناامنی و درمان و سالمت و کم ترین موفقیت مربوط به مشکالت بیکاری و فقر 
بوده است.

مربوط  ● موفقیت  بیشترین  بازنشستگان،  نظر  از  نهادی  وظایف  انجام  در خصوص 
به نهاد خانواده و سازمان های دینی و کم ترین موفقیت مربوط به بازار و نهادهای 

برنامه ریز بوده است.
در خصوص ارزیابی از آینده با وجود آن که نتایج در مجموع حاکی از داوری منفی  ●

بازنشستگان نسبت به آینده است، اما در مقایسه با میانگین کل جامعه و همچنین 
گروه های شاغل و بیکار به میزان قابل توجهی امیدواری بیشتری نسبت به آینده 

ابراز کرده اند.  
بیشترین میزان اعتماد سازمانی بازنشستگان نسبت به مدارس و پایگاه های بسیج و  ●

کم ترین آن به بنگاه های معامالت ملکی و احزاب و تشکل های سیاسی ابراز شده 
است.

در میان گروه های شغلی و حرفه ای، بیشترین میزان اعتماد نسبت به معلمان، اساتید  ●
دانشگاه و پزشکان ابراز شده است و کم ترین آن نسبت به مهندسان فنی، تولیدکنندگان 

مواد غذایی، مدیران و مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس بوده است.
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و  ● شغلی  گروه های  میان  در  وظیفه شناسی  میزان  بیشترین  بازنشستگان  نظر  از 
حرفه ای مربوط به معلمان، اساتید دانشگاه و پلیس و کم ترین میزان وظیفه شناسی 
دهیاری/  بخشداری،  کارکنان  و  کارمندان  دولتی،  مسئوالن  و  مدیران  به  مربوط 

شهرداری بوده است. 
بیشترین میزان آمادگی بازنشستگان برای مشارکت و کمک به سازمان ها مربوط به  ●

سازمان بهزیستی، جمعیت هالل احمر و انجمن های خیریه کم ترین میزان آمادگی 
مربوط به احزاب و تشکل های سیاسی، بانک ها و شهرداری ها بوده است. 

در بررسی میزان رضایت از زندگی، محل زندگی و درآمد و عایدی، بازنشستگان در  ●
هر سه متغیر به میزان قابل توجهی هم از میانگین کل جامعه و هم از گروه های 

شاغل و بیکار میزان رضایت باالتری ابراز کرده اند.





۱ 

مقدمه

مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم مادی و اقتصادی جهان بوده است. گسترش 
رویکردهای نظری ماتریالیستی در شاخه های مختلف علوم انسانی نیز موجب فراگیری هر 
چه بیشتر تمرکز بر مفهوم سرمایه در بسیاری از گرایش های فکری و نظری در تاریخ معاصر 
شده است. مفهوم سرمایه به عنوان متغیری کلیدی و اثرگذار بر جریان رشد و تحول جوامع 
در کانون توجه بسیاری از نظریات توسعه قرار دارد و گاه در این تئوری ها تحول صورت های 
سرمایه ی اقتصادی هم سنگ با تحول جامعه در نظر گرفته می شود. در جریان تحوالت کلی 
نظریه اجتماعی ظرف دهه های اخیر نگرش به سرمایه نیز تا حد زیادی دگرگون شده است. 
در دوران اخیر بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی کوشیده اند از نگرش تک بعدی به سرمایه 
بپرهیزند. این دسته از صاحب نظران تأکید می کنند که سرمایه تنها مفهومی اقتصادی، طبیعی 
و مادی نیست. می توان اقسام مختلفی از سرمایه را در حیات جمعی انسان ها یافت که اگرچه 
ممکن است وجه مادی و اقتصادی نداشته باشند، اما از اهمیت بسیار و تأثیر تعیین کننده ای 
بر سرنوشت افراد، گروه ها و جوامع برخوردارند. یکی از مهم ترین وجوه سرمایه در این معنا 
سرمایه اجتماعی است که در کنار انواع دیگر سرمایه اعم از سرمایه های انسانی و سرمایه های 
مادی و فیزیکی بر نقش حیاتی آن در جریان توسعه تاکید شده است؛ به گونه ای که فقدان 
سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جوامع دانسته اند. چالش ها و پرسش ها 
پیرامون چیستی و نحوه تولید و توزیع و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه از مباحث مهم 
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منابع اجتماعی و حوزه سیاست گذاری اجتماعی است.
کنشگران  تعامالت  نحوه  و  اجتماعی  روابط  کیفیت  و  اجتماعی، کمیت  مفهوم سرمایه 
افراد  اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می دهد. شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین 
و گروه ها، دارای تاثیر بر و تاثر از اعتماد دوجانبه و احساس تعهد به هنجارها و ارزش های 
مشترک است. بنابراین دو عنصر اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را می توان در اعتماد و رابطه 

اجتماعی خالصه کرد. 
گزارش پیش رو بر اساس گزارش کشوری پیمایش »سنجش سرمایه اجتماعی کشور«۱ با 
محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان و تمرکز بر این گروه تدوین شده است. 
در عین حال به منظور نگاه جامع تر، وضعیت سرمایه اجتماعی این گروه در مقایسه با کل جامعه 

و وضعیت های فعالیتی مرتبط )عمدتا گروه های شاغل و بیکار( مورد بررسی قرار گرفته است. 
انجام  به  ملی  در سطح  در سال ۱۳۹۴  اجتماعی« -که  پیمایش »سنجش سرمایه  در 
رسیده است- سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی در سه سطح 
کالن، میانی و خرد و در حوزه های چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف 

عملیاتی شده است.
سرمایه اجتماعی در سطح کالن، سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی 
و به اصطالح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزه های 
چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. سرمایه اجتماعی در سطح 

کالن در ابعاد
نابرابری،  ● و  تبعیض  )بیکاری،  مشکالت؛  و حل  رفع  در  نظام  عملکرد  از  پنداشت 

گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، درمان و سالمت، مراقبت از 
محیط زیست و قانون گریزی(

۱. سنجش سرمایه اجتماعی کشور: گزارش کشوری/ مدیر طرح: غالمرضا غفاری؛ مشاور طرح: مسعود چلبی؛ ناظر علمی 
طرح: محمدرضا جوادی یگانه؛ )به سفارش شورای اجتماعی کشور(. تهران: وزارت کشور، مرکز ملی رصد اجتماعی: 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح های ملی؛ ۱۳۹۴
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پرورش،  ● و  )آموزش  نهادی؛  وظایف  دادن  انجام  در  نهادی  موفقیت  از  پنداشت 
نهاد   ،)... )دادگاه ها  بازار، رسانه ها، دولت، قوه قضائیه  سازمان های دینی،  خانواده، 

حقوق مالکیت، مجلس شورای اسالمی، نهادهای برنامه ریز(
پنداشت از نکویی جامعه )مطلوب بودن جامعه(؛ )احترام به مالکیت خصوصی، احترام  ●

وجود  پنهان کاری،  از  )اجتناب(  پرهیز  و  دوری  افراد،  قانونی  آزادی  و  حقوق  به 
همکاری بین سازمان ها و بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در 
امور شخصی افراد، خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی 

یکدیگر، فرصت طلبی و سوءاستفاده از موقعیت(
پنداشت از نکویی جامعه )وجود عدالت و برابری(؛ )تناسب بین تالش و رفاه، تناسب  ●

بین استعداد و پاداش، تناسب بین سخت کوشی و پاداش، برابری در دسترسی به 
فرصت های آموزشی، برابری در دسترسی به فرصت ها بهداشتی، وجود تناسب بین 
وضع مالی افراد با مهارت و تحصیالت شان، دسترسی به فرصت های شغلی برای 
کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه، تناسب 

بین پست و مقام با شایستگی(
به  ● پای بندی  اجتماعی،  نابرابری  وضعیت  رفاهی،  )وضعیت  آینده؛  از  ارزیابی 

ارزش های اخالقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و هم دلی، وضعیت جرم و 
جنایت، وضعیت فقر و نداری(

سرمایه اجتماعی در سطح میانی، سرمایه سازمان ها و گروه های آن داللت بر ترکیبی 
از اعتماد آحاد مردم به سازمان ها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که 
آن ها از سازمان دهی، وظیفه شناسی و تعهد،  شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمان ها در 

حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. 
اعتماد سازمانی؛ ●
کیفیت خدمات سازمانی؛ ●
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عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به نیازها؛  ●
آمادگی مشارکت در کمک به سازمان ها؛ ●

تامین  دانشگاه ها،  بانک ها، مدارس،  ابعاد فوق عموما شامل  بررسی  )سازمان های مورد 
اجتماعی و خدمات درمانی، شرکت های بیمه، کمیته امداد امام خمینی، انجمن های خیریه، 
بیمارستان های دولتی و خصوصی، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، مراجع قضایی، شورای 

اسالمی، صدا و سیما، بازار، کالنتری، شهرداری، فروشگاه ها، تعاونی ها و ... بوده است(.
اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای(؛ ●
دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای؛  ●
عام گرایی گروه های شغلی و حرفه ای؛ ●

معلمان،  پزشکان،  شامل  عموما  فوق  ابعاد  بررسی  مورد  حرفه ای  و  شغلی  )گروه های 
اساتید دانشگاه، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس،  مهندسان راه و ساختمان، قضات، 
روزنامه نگاران، روحانیون، مدیران و مسئوالن دولتی و ماموران انتظامی و امنیتی و ... بوده 

است(.
وعده ها،  ● و  قول  به  عمل  )دروغ گویی،  مسئوالن؛  اخالقی  ارزش های  و  ویژگی ها 

لیاقت و شایستگی، پاسخ گویی، کم کاری، احساس مسئولیت، سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت، قوم و خویش بازی، پای بندی به قانون، باندبازی،  رفتار تبعیض آمیز(

سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بده بستان بین کنشگران، اعتماد 
بین شخصی و تعمیم یافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزه های اجتماعی، سیاسی، 
حیات  در  هنجارها  و  اخالقی  ارزش های  حضور  و  وجود  از  پنداشت  اقتصادی،  و  فرهنگی 

اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف می شود. 
اعتماد عمومی؛ )قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچه ها به همسایگان( ●
ویژگی ها و ارزش های اخالقی؛ )دروغ گویی، گذشت، تظاهر و دورویی، احترام به  ●

تقلب،  و  فریب  دیگران،   حقوق  رعایت  یکدیگر،  به  کمک  و  خیرخواهی  دیگران، 
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تعاون گرایی،  وجدان کاری،  خودخواهی و حسادت، وفای به عهد، انصاف،  ناامیدی، 
حرص،  قانون گریزی، وقت شناسی(

خانواده  ● اعضای  از  دور،  و  نزدیک  تعامالت  و  اعتماد  )شعاع  اجتماعی  عام گرایی 
و  تعامل  داشتن،  اعتماد  داشتن،   صداقت  کردن،  مسئولیت  )احساس  غریبه ها(؛  تا 
همکاری،  رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا، کمک و 

یاری کردن(
مشارکت اجتماعی؛ )شامل عضویت و فعالیت های انجمنی در تشکل های مختلف  ●

که در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت 
گزارش نشده است(

گزارش کشوری سنجش سرمایه  ● در  نیز  بعد  این  )متغیرهای  اجتماعی؛  بده بستان 
اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشده اند(

عرق ملی؛ )افتخار به ایرانی بودن، تمایل به مهاجرت از کشور( ●
رضایت از زندگی؛ )رضایت از زندگی، رضایت از درآمد و عایدی، رضایت شغلی،  ●

رضایت از محل زندگی(
احساس امنیت؛ )احساس امنیت، تجربه ناامنی داشتن، امنیت جانی داشتن، امنیت  ●

مالی داشتن(.

افراد باالی ۱8 سال خانوارهای شهری و روستایی  این مطالعه، مجموع  آماری  جامعه 
ساکن در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. تعداد جمعیت نمونه ۱۴200 نفر بوده و 
از این میان وضع فعالیت ۱0۴۱ نفر )معادل 7.۴ درصد( بازنشسته عنوان شده است. همچنین 
الزم به ذکر است که در این گزارش، طیف های 5 قسمتی گزارش کشوری پیمایش سرمایه 
اجتماعی )خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد( در طیف های سه قمستی )خیلی کم 

یا کم، تا حدودی و زیاد یا خیلی زیاد( تجمیع و ارائه شده اند. 
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سرمایه اجتماعی سطح کالن

سرمایه اجتماعی در سطح کالن از ترکیب چهار مولفه »پنداشت از عملکرد نظام در رفع و 
حل مشکالت«، »پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی«، »پنداشت از 
نکویی جامعه )مطلوب بودن جامعه و وجود عدالت و برابری(« و »ارزیابی از آینده«  تشکیل 

شده است و مجموعا ۴۴ متغیر را دربرمی گیرد.
درصد   ۹.۴ تنها  می دهد  نشان  سطح  این  در  نظر  مورد  ابعاد  و  متغیرها  نمرات  برآیند 
بازنشستگان از سرمایه اجتماعی کالن زیاد یا خیلی زیاد برخوردارند. سرمایه اجتماعی سطح 
کالن ۴۴.8 درصد بازنشستگان در حد خیلی کم یا کم و ۴5.8 درصد آن ها در حد متوسط 
است.  با وجود آن که ارقام مذکور حاکی از پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی کالن در میان 
بازنشستگان است، اما بازنشستگان در مقایسه با کل جامعه )8.2 درصد زیاد یا خیلی زیاد( و 
گروه های شاغل و بیکار )به ترتیب 7.8 و 7.۳ درصد زیاد یا خیلی زیاد( در این سطح از سرمایه 

اجتماعی باالتری برخوردارند.

جدول ۱. وضعیت سرمایه اجتماعی سطح کالن بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های شاغل 
و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کم

۴۴.8۴5.8۹.۴بازنشسته
50.۴۴۱.۹7.8شاغل
50۴2.87.۳بیکار
۴8.2۴۳.68.2کل

در ادامه گزارش سرمایه اجتماعی سطح کالن بازنشستگان در ابعاد و متغیرهای مختلف 
در مقایسه با کل جامعه و گروه های شاغل و بیکار مورد بررسی قرار می گیرد. 
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پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت

پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت با پرسش: »در کشور با مشکالتی مواجهیم 
که مسئوالن نظام در صدد رفع و حل آن ها بوده و هستند؛ به نظر شما مسئوالن کشور در رفع 
و حل این مشکالت تا چه اندازه موفق بوده اند؟« مورد ارزیابی قرار گرفته است و پاسخ گویان 
از میان مشکالت طرح شده عملکرد نظام را مورد ارزیابی قرار داده اند. این مشکالت عبارت 
بوده اند از: بیکاری، تبعیض و نابرابری، گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، 

درمان و سالمت، مراقبت از محیط زیست و قانون گریزی. 
از نظر 7.5 درصد بازنشستگان نظام در رفع و حل مشکل بیکاری، ۱0.5 درصد تبعیض و 
نابرابری، ۱0.۱ درصد گرانی و تورم، ۳۳.2 درصد ناامنی، ۱2 درصد فساد مالی و ارتشاء، ۹.7 
درصد فقر، ۱۳.8 درصد اعتیاد، ۳۱.۹ درصد درمان و سالمت، ۱۹.۹ درصد مراقبت از محیط 
زیست و ۱۴.۴ درصد قانون گریزی در حد زیاد یا خیلی زیاد موفق عمل کرده است. به این 
بازنشستگان در مسائل  از منظر  بیشترین موفقیت نظام در حل مسائل و مشکالت  ترتیب 

ناامنی و درمان و سالمت و کم ترین موفقیت مربوط به مشکالت بیکاری و فقر بوده است.
 اگرچه تفاوت چندانی بین نظرات بازنشستگان و میانگین کل جامعه به چشم نمی خورد، 
نابرابری،  تبعیض و  بیکاری،  با مشکالت  بازنشستگان در خصوص مواجهه نظام  بااین حال 
ناامنی، اعتیاد موفقیت بیشتر و در مشکالت گرانی و تورم، فساد مالی، فقر، درمان و سالمت، 
مراقبت از محیط زیست و قانون گریزی موفقیت کم تری در مقایسه با کل جامعه قائل بوده اند.

جدول ۱ با جزئیات بیشتری نظر بازنشستگان در خصوص عملکرد نظام در رفع و حل 
مشکالت در مقایسه با کل جامعه و همچنین گروه های شاغل و بیکار نشان می دهد.
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نمودار  ۱. پنداشت بازنشستگان از موفقیت نظام در رفع مشکالت مختلف در مقایسه با کل 

جدول 2. پنداشت بازنشستگان از میزان موفقیت نظام در رفع مشکالت مختلف در مقایسه با کل 
و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بیکاری

7۴۱8.۹7.۱بازنشسته
7۴.6۱8.۹6.۴شاغل
76.۴۱6.67.۱بیکار
7۳.6۱۹.56.۹کل

تبعیض و نابرابری

6۴.82۴.۹۱0.5بازنشسته
6۴.۹2۴.8۱0.۳شاغل
6۳.625.2۱۱.۱بیکار
6۳.۴26.۴۱0.2کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

گرانی و تورم

72.۱۱7.8۱0.۱بازنشسته
7۳.۳۱6.۳۱0.۳شاغل
7۱۱6۱۳بیکار
72.7۱6.۳۱۱.۱کل

ناامنی

۳7.22۹.6۳۳.2بازنشسته
۳۴.۱۳۱۳5شاغل
۳۴.۱۳2.5۳۳.۳بیکار
۳5.5۳۱.۴۳۳.۱کل

فساد مالی و ارتشاء

56.6۳۱.۴۱2بازنشسته
58.۴28.8۱2.۹شاغل
58.۴28.6۱2.۹بیکار
56.7۳0.6۱2.7کل

فقر

6۴.525.8۹.7بازنشسته
67.522.5۱0شاغل
67.22۱۱۱.7بیکار
66.۴2۳.۱۱0.5کل

اعتیاد

65.620.6۱۳.8بازنشسته
6۴.52۱.۹۱۳.6شاغل
6۱.522.5۱6.۱بیکار
6۴22.۳۱۳.7کل

درمان و سالمت

2۹.7۳8.۴۳۱.۹بازنشسته
27.6۴0.2۳2.2شاغل
27.6۴۱۳۱.۴بیکار
27.۹۴0۳2.۱کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مراقبت از محیط 
زیست

۴۴.2۳5.8۱۹.۹بازنشسته
۴0.۴۳8.820.8شاغل
۴0.5۳7.72۱.۹بیکار
۳8.8۳۹22.2کل

قانون گریزی

5۳.۹۳۱.7۱۴.۴بازنشسته
50.7۳۴.2۱5شاغل
۴8.7۳5.۳۱6بیکار
۴8.5۳6۱5.5کل

پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی

پنداشت از موفقیت نهادی در انجام وظایف نهادی با این پرسش سنجیده شده است: »در هر 
جامعه ای، مجموعه ای از نهادها وجود دارند که عهده دار وظایفی هستند. به نظر شما نهادهایی 
که نام برده می شوند تا چه اندازه در اجرای وظایف شان موفق بوده اند؟« و نهادهای نام برده 
شده شامل آموزش وپرورش، سازمان های دینی، خانواده، بازار، رسانه ها، دولت، قوه قضائیه، 

نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسالمی و نهادهای برنامه ریز بوده اند.
در ارزیابی بازنشستگان از انجام وظایف نهادی این سازمان ها از نظر ۳۴.6 درصد آنان 
آموزش وپرورش، ۳8 درصد سازمان های دینی، ۴0.8 درصد خانواده، ۱7.8 درصد بازار، ۳5.8 
درصد رسانه ها، 25.5 درصد دولت، 2۴.۹ درصد قوه قضائیه، 2۱.6 درصد نهاد حقوق مالکیت، 
2۴.۳ درصد مجلس شورای اسالمی و 20.۴ درصد نهادهای برنامه ریز در حد زیاد یا خیلی 
دینی   سازمان های  و  خانواده  نهاد  به این ترتیب  بوده اند.  موفق  وظایف شان  اجرای  در  زیاد 
بیشترین میزان موفقیت را از نظر بازنشستگان داشته اند و کم ترین میزان موفقیت مربوط به 

بازار و نهادهای برنامه ریز بوده است. 
موفقیت در انجام وظایف نهادهای دولت، مجلس شورای اسالمی، نهاد حقوق مالکیت، 
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در خصوص  و  میانگین کل جامعه  از  بیش  بازنشستگان  نظر  از  بازار  و  برنامه ریز  نهادهای 
بوده  جامعه  از کل  کم تر  آموزش وپرورش  و  رسانه ها  دینی،  سازمان های  خانواده،  نهادهای 

است.  
در جدول 2 پنداشت بازنشستگان از موفقیت نهادهای مختلف در انجام وظایف در مقایسه 
با کل جامعه و همچنین گروه های شاغل و بیکار با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته 

است.

نمودار  2. پنداشت بازنشستگان از موفقیت نهادهای مختلف در انجام وظایف در مقایسه با کل
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جدول ۳. پنداشت بازنشستگان از میزان موفقیت نهادهای مختلف در انجام وظایف در مقایسه با 
کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

آموزش و پرورش

2۴.۱۴۱.۴۳۴.6بازنشسته
26.5۳۹.7۳۳.7شاغل
25.6۴0.8۳۳.6بیکار
2۴.8۳۹.۹۳5.۳کل

سازمان های دینی

2۴۳8۳8بازنشسته
26.۱۳6۳7.۹شاغل
2۴.5۳8.۴۳7بیکار
2۳.6۳7.8۳8.5کل

خانواده

2۳.6۳5.7۴0.8بازنشسته
۱۹.۳۳۹.7۴۱شاغل
20.8۳5.8۴۳.5بیکار
۱۹۳7.5۴۳.۴کل

بازار

۴6.۴۳5.۹۱7.8بازنشسته
۴۴۳۹۱6.۹شاغل
۴6۳7۱6.۹بیکار
۴2.۹۳۹.۴۱7.6کل

رسانه ها

2۹.۳۳۴.8۳5.8بازنشسته
26.5۳8.7۳۴.8شاغل
25۳8.۴۳6.5بیکار
2۴.8۳8.۳۳7کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

دولت

۳5.۱۳۹.۴25.5بازنشسته
۳6.۹۴۱22شاغل
۳7.5۴۱.620.۹بیکار
۳5.۹۴0.72۳.۴کل

قوه قضائیه 
)دادگاه ها ...(

۳6.6۳8.52۴.۹بازنشسته
۳7.2۳۹.82۳شاغل
۳۳۴۱26بیکار
۳۳.5۴۱.52۴.۹کل

نهاد حقوق مالکیت

۳۳.5۴۴.۹2۱.6بازنشسته
۳۴.8۴6.7۱8.5شاغل
۳۴.5۴6.۴۱۹بیکار
۳۳۴7.۴۱۹.6کل

مجلس شورای 
اسالمی

۳۴.۹۴0.72۴.۳بازنشسته
۳6.8۴۱.82۱.۴شاغل
۳۴.۴۴2.622.۹بیکار
۳۴۴۳.222.8کل

نهادهای برنامه ریز

۳6۴۳.720.۴بازنشسته
۴۱.2۴2.8۱6شاغل
۴0.۴۴2۱7.6بیکار
۳7.6۴۴.2۱8.۳کل
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پنداشت از نکویی جامعه )مطلوب بودن جامعه(

مطلوبیت جامعه از نظر پاسخ گویان با متغیرهای احترام به مالکیت خصوصی، احترام به حقوق 
و آزادی قانونی افراد، دوری و پرهیز )اجتناب( از پنهان کاری، وجود همکاری بین سازمان ها 
و بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در امور شخصی افراد، خواهان خیر 
و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی یکدیگر و فرصت طلبی و سوءاستفاده از 
موقعیت مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور از آن ها خواسته شده است نظر خود را 

درباره این پرسش ها بیان کنند:  
»تا چه اندازه در جامعه ما احترام به مالکیت خصوصی وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه 
ما احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما دوری و پرهیز 
)اجتناب( از پنهان کاری وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما بین سازمان ها و بخش های 
مختلف دولتی و غیردولتی، همکاری وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما تجسس نکردن در 
امور شخصی افراد وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن 
وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما توجه به حرمت و آبروی یکدیگر وجود دارد؟«؛ »تا چه 

اندازه در جامعه ما فرصت طلبی و سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد؟«.
از نظر 28.8 درصد بازنشستگان احترام به مالکیت خصوصی، 22 درصد احترام به حقوق 
و آزادی قانونی افراد، ۱6.۴ درصد دوری و پرهیز )اجتناب( از پنهان کاری، ۱6.5 درصد وجود 
همکاری بین سازمان ها و بخش های مختلف دولتی و غیردولتی، 20.۹ درصد تجسس نکردن 
در امور شخصی افراد، 2۳.6 درصد خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، 27.2 درصد توجه 
به حرمت و آبروی یکدیگر و ۴۳.2 درصد فرصت طلبی و سوءاستفاده از موقعیت در حد زیاد 
یا خیلی زیاد در جامعه که به جز اجتناب از پنهان کاری در سایر متغیرها بیشتر از میانگین کل 

جامعه بوده است. 
در جدول ۴ متغیرهای پنداشت از مطلوبیت جامعه از منظر بازنشستگان و مقایسه آن ها با 

کل و همچنین گروه های شاغل و بیکار با تفصیل ببشتری گزارش شده اند.
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نمودار  ۳. پنداشت بازنشستگان از مطلوب بودن جامعه در حوزه های مختلف در مقایسه با کل

جدول ۴. پنداشت بازنشستگان از میزان مطلوب بودن جامعه در حوزه های مختلف در مقایسه با 
کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

احترام به مالکیت 
خصوصی

۳۱.7۳۹.628.8بازنشسته
۳۴.8۳۹.225.۹شاغل
۳5.8۳8.۳25.8بیکار
۳۳.7۴0.۳26.۱کل

احترام به حقوق و آزادی 
قانونی افراد

۳6.۴۴۱.622بازنشسته
۳8.6۴0.720.8شاغل
۳۹.۳۴0.۱20.7بیکار
۳7.5۴۱.۴2۱.۱کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

دوری و پرهیز )اجتناب( از 
پنهان کاری

۴۳.۴۴0.۳۱6.۴بازنشسته
۴6.6۳6.۹۱6.5شاغل
۴5.۹۳8.2۱5.۹بیکار
۴۴.6۳8.۴۱7کل

همکاری بین بخشی و 
سازمانی 

)دولتی و غیردولتی(

۴۱.۱۴2.۴۱6.5بازنشسته
۴۴.6۴0.2۱5.۳شاغل
۴۱.7۴2.8۱5.۴بیکار
۴۱.۱۴2.8۱6.۱کل

تجسس نکردن در امور 
شخصی افراد

۴۳.5۳5.520.۹بازنشسته
۴5.7۳5.۴۱8.۹شاغل
۴5.۳۳5.۹۱8.8بیکار
۴۴.۳۳6.۳۱۹.۴کل

خواهان خیر و موفقیت 
یکدیگر بودن

۳۹.8۳6.62۳.6بازنشسته
۴۳.8۳7.2۱۹.۱شاغل
۴۴.۱۳5.620.۴بیکار
۴۱.۹۳820کل

توجه به حرمت و آبروی 
یکدیگر

۳5.۱۳7.727.2بازنشسته
۳7.2۳۹.۱2۳.7شاغل
۳8.۹۳6.62۴.5بیکار
۳6.۴۳۹.۱2۴.5کل

فرصت طلبی و 
سوءاستفاده از موقعیت

2۴.8۳۱.۹۴۳.2بازنشسته
25.7۳۳.۱۴۱.۱شاغل
28.22۹۴2.8بیکار
26.2۳۳.۱۴0.7کل
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پنداشت از نکویی جامعه )وجود عدالت و برابری(

وجود عدالت و برابری در جامعه با متغیرهای تناسب بین تالش و رفاه، تناسب بین استعداد 
و پاداش، تناسب بین سخت کوشی و پاداش، برابری در دسترسی به فرصت های آموزشی، 
برابری در دسترسی به فرصت ها بهداشتی، وجود تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و 
تحصیالت شان، دسترسی به فرصت های شغلی برای کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن 
ارزیابی  با شایستگی مورد  بین پست و مقام  تناسب  برای همه،  قانون و تصمیمات  اجرای 
این  درباره  را  خود  نظر  است  شده  خواسته  پاسخ گویان  از  منظور  این  به  است.  گرفته  قرار 
پرسش ها بیان کنند: »تا چه اندازه بین سعی و تالش مردم و میزان رفاهی که دارند تناسب 
و توازن وجود دارد؟«؛ »اگر کسی ذوق و استعدادی داشته باشد و کارش نتیجه بدهد، آیا 
جامعه به کار او پاداش و بهای الزم را می دهد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما دریافت پاداش 
متناسب با تالش و سخت کوشی افراد است؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما برابری در دسترسی 
به  در دسترسی  برابری  ما  در جامعه  اندازه  دارد؟«؛ »تا چه  بهداشتی وجود  به فرصت های 
فرصت های آموزشی وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما تناسب بین وضع مالی افراد با 
تحصیالت و کاری که انجام می دهند، وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما یکسان بودن 
اجرای قانون و تصمیمات برای همه افراد وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما تناسب بین 
پست و مقام افراد با شایستگی و تخصصی که دارند، وجود دارد؟«؛ »تا چه اندازه در جامعه ما 

فرصت های شغلی برابر برای کسانی که دانش و مهارت الزم را دارند، وجود دارد؟«. 
از نظر ۹.5 درصد بازنشستگان تناسب بین تالش و رفاه، ۱2.5 درصد تناسب بین استعداد 
و پاداش، ۱۳.۹ درصد تناسب بین سخت کوشی و پاداش، ۱8 درصد برابری در دسترسی به 
فرصت های آموزشی، 22.2 درصد برابری در دسترسی به فرصت ها بهداشتی، ۱0.5 درصد 
تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و تحصیالت شان،  ۱0.۹ درصد دسترسی به فرصت های 
 ۱0.6 همه،  برای  تصمیمات  و  قانون  یکسان  اجرای  درصد   ۱۳.۱ ماهر،  افراد  برای  شغلی 
درصد تناسب بین پست و مقام با شایستگی در حد زیاد یا خیلی زیاد در جامعه وجود دارد. در 
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متغیرهای تناسب بین تالش و رفاه، برابری در دسترسی به فرصت های آموزشی، تناسب بین 
وضع مالی افراد با مهارت و تحصیالت شان و یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای 

همه کم تر از میانگین کل جامعه و در سایر متغیرها بیش از آن بوده است.
جدول 5 پنداشت بازنشستگان از وجود عدالت و برابری در جامعه و مقایسه آن ها با کل 

جامعه و همچنین گروه های شاغل و بیکار را با جزئیات بیشتری نشان می دهد.

نمودار  ۴. پنداشت بازنشستگان از وجود عدالت و برابری در حوزه های مختلف در مقایسه با کل
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جدول 5. پنداشت بازنشستگان از میزان وجود عدالت و برابری در حوزه های مختلف در مقایسه با 
کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

تناسب بین تالش و رفاه

5۴.5۳5.۹۹.5بازنشسته
55.5۳5.2۹.۳شاغل
55.2۳6.68.2بیکار
5۴.۴۳6۹.6کل

تناسب بین استعداد و پاداش

5۱.۹۳5.7۱2.5بازنشسته
58.5۳۱.5۱0شاغل
5۹.۱۳28.۹بیکار
57.2۳2.7۱0.۱کل

تناسب بین سخت کوشی و 
پاداش

52.۳۳۳.8۱۳.۹بازنشسته
5۳.8۳۴.5۱۱.6شاغل
5۳.5۳2.5۱۴.۱بیکار
5۱.۴۳5.۴۱۳.۳کل

برابری در دسترسی به 
فرصت های بهداشتی

۴0.۴۳7.۳22.2بازنشسته
۴۱.2۳۹.۱۱۹.7شاغل
۴۱۳7.۳2۱.6بیکار
۳۹.۴۴020.6کل

برابری در دسترسی به 
فرصت های آموزشی

۴0.۱۴۱.۹۱8بازنشسته
۴0.۹۴0.7۱8.۴شاغل
۴2.۳۳۹.6۱8بیکار
۴0.۱۴۱.۴۱8.5کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

وجود تناسب بین وضع 
مالی افراد با مهارت و 

تحصیالت شان

57۳2.5۱0.5بازنشسته
56.6۳2.5۱0.۹شاغل
56.2۳۱.6۱2.2بیکار
5۴.۳۳۴.2۱۱.5کل

دسترسی به فرصت های 
شغلی برای کسانی که 

مهارت دارند

62.۳27.6۱0.2بازنشسته
6۱.۳۳0.28.5شاغل
6۳.828.۴7.7بیکار
5۹.7۳۱.۱۹.2کل

یکسان بودن اجرای قانون و 
تصمیمات برای همه

5۱.2۳5.8۱۳.۱بازنشسته
52.۹۳5.2۱2شاغل
5۴.7۳۳.7۱۱.6بیکار
5۱۳5.8۱۳.2کل

تناسب بین پست و مقام با 
شایستگی و تخصص

57.5۳۱.۹۱0.6بازنشسته
57۳۳.8۹.2شاغل
5۴.5۳۴.7۱0.8بیکار
5۴.6۳5۱0.۴کل

ارزیابی از آینده

ارزیابی پاسخ گویان از آینده در خصوص وضعیت رفاهی، وضعیت نابرابری اجتماعی، پای بندی 
به ارزش های اخالقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و هم دلی، وضعیت جرم و جنایت 
و وضعیت فقر و نداری مورد پرسش قرار گرفته است؛ این متغیرها مهم ترین اوضاع مطلوبی 
قلمداد شده اندکه یک جامعه برای رسیدن به آن ها هدف گذاری می کند و در پی ایجاد تغییرات 
مطلوب و مثبت در آن ها است. ارزیابی و داوری معطوف به آینده بیان گر نوعی امید به آینده 

از عملکرد و فعالیت یک نظام تلقی شده است.
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وضعیت رفاهی در آینده از نظر ۴0.۴ درصد از بازنشستگان بهتر و از نظر 28.8 درصد 
آنان بدتر می شود. درحالی که ۳۴.5 درصد کل جامعه انتظار دارند وضعیت رفاه در آینده بهتر 

و ۳2.۱ درصد آنان انتظار دارند بدتر شود.
وضعیت نابرابری اجتماعی در آینده از نظر 28.۱ درصد از بازنشستگان بهتر و از نظر ۳5.8 
نابرابری  دارند وضعیت  انتظار  بدتر می شود. درحالی که 2۳.۹ درصد کل جامعه  آنان  درصد 

اجتماعی در آینده بهتر و۳6 درصد آنان انتظار دارند بدتر شود.  
پای بندی به ارزش های اخالقی و دینی در آینده از نظر ۳۱ درصد بازنشستگان بهتر و از 
نظر ۳۳.۹ درصد آنان بدتر می شود. درحالی که26.8 درصد کا جامعه انتظار دارند پای بندی به 

ارزش های اخالقی و دینی در آینده بهتر  و ۴0.5 درصد آنان انتظار دارند بدتر شود.
وضعیت اقتصادی در آینده از نظر ۳0.2 درصد بازنشستگان بهتر و از نظر ۴2 درصد آنان 
بدتر می شود. درحالی که 2۴.۴ درصد کل جامعه انتظار دارند وضعیت اقتصادی در آینده بهتر 

و ۴6.6 درصد آنان انتظار دارند بدتر شود.
وحدت و هم دلی در آینده از نظر ۳۳.7 درصد بازنشستگان بهتر و از نظر 2۹.۱ درصد آنان 
بدتر می شود. درحالی که28.۴ درصد کل جامعه انتظار دارند وحدت و هم دلی در آینده بهتر و 

۳2.5 درصد آنان  انتظار دارند بدتر شود.  
وضعیت جرم و جنایت در آینده از نظر 26.6 درصد از بازنشستگان بهتر و از نظر ۴۱.۹ 
درصد آنان بدتر می شود. درحالی که 22.6 درصد کل جامعه انتظار دارند بهتر و ۴7.6 درصد 

آنان انتظار دارند بدتر شود.
وضعیت فقر و نداری در آینده از نظر 27.2 درصد بازنشستگان بهتر و از نظر ۴6.7 درصد 
آنان بدتر می شود. درحالی که 2۱ درصد کل جامعه انتظار دارند وضعیت فقر و نداری در آینده 

بهتر 5۳.8 درصد آنان انتظار دارند بدتر شود.
منفی  داوری  نسبت ها  این  مجموع  در  آن که  وجود  با  می شود  مشاهده  که  همان گونه 
بازنشستگان نسبت به آینده را به ذهن متبادر می کنند، اما در مقایسه با میانگین کل جامعه، 
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بازنشستگان امید بیشتری نسبت به آینده ابراز کرده اند. در عین حال میزان تفاوت نظرات 
بازنشستگان در خصوص متغیرهای ارزیابی از آینده نسبت به کل جامعه و همچنین گروه های 

شاغل و بیکار به نسبت سایر متغیرها زیاد و گاه به نزدیک ۱0 درصد می رسد.
بیشترین امیدواری بازنشستگان نسبت به آینده در خصوص بهتر شدن وضعیت رفاهی و 
وحدت و هم دلی و کم ترین آن در خصوص بهتر شدن وضعیت جرم و جنایت و وضعیت فقر 

و نداری ابراز شده است. 
در جدول 6  ارزیابی بازنشستگان از آینده در کنار وضعیت کل جامعه و همچنین گروه های 

شاغل و بیکار در متغیرهای مربوطه با جزئیات بیشتری قابل مشاهده است.

نمودار  5. امید به بهبود وضعیت آینده از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول 6. ارزیابی بازنشستگان از وضعیت آینده در حوزه های مختلف در مقایسه با کل و گروه های 
شاغل و بیکار

بهتر می شودفرقی نمی کندبدتر می شودوضع فعالیتمتغیر

وضعیت رفاهی

28.8۳0.8۴0.۴بازنشسته
۳۱.8۳۴.۴۳۳.8شاغل
۳۴.2۳۴.۴۳۱.۴بیکار
۳2.۱۳۳.۴۳۴.5کل

وضعیت نابرابری اجتماعی

۳5.8۳6.۱28.۱بازنشسته
۳7.۳۳۹2۳.7شاغل
۳8.۱۴0.52۱.۴بیکار
۳6۴0.۱2۳.۹کل

پای بندی به ارزش های 
اخالقی و دینی

۳۳.۹۳5.۱۳۱بازنشسته
۴2.۴۳225.6شاغل
۴۱.۴۳۳.525.2بیکار
۴0.5۳2.726.8کل

وضعیت اقتصادی

۴227.8۳0.2بازنشسته
۴728.62۴.۴شاغل
۴7.8۳0.۱22.۱بیکار
۴6.628.۹2۴.۴کل

وحدت و هم دلی

2۹.۱۳7.۳۳۳.7بازنشسته
۳۳.6۳۹.۴27شاغل
۳2.5۴0.۴27بیکار
۳2.5۳۹.۱28.۴کل
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بهتر می شودفرقی نمی کندبدتر می شودوضع فعالیتمتغیر

وضعیت جرم و جنایت

۴۱.۹۳۱.526.6بازنشسته
۴8.۴2۹.۴22.2شاغل
۴8.7۳۱.۱20.2بیکار
۴7.62۹.822.6کل

وضعیت فقر و نداری

۴6.726.۱27.2بازنشسته
5۴.825.220شاغل
56.۹2۴.2۱8.۹بیکار
5۳.825.22۱کل
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سرمایه اجتماعی سطح میانی

سرمایه اجتماعی در سطح میانی از ترکیب هشت مولفه، »اعتماد سازمانی«، »کیفیت خدمات 
سازمانی«، »عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به نیازها«، »عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به 
نیازها«، »آمادگی مشارکت در کمک به سازمان ها«، اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های 
شغلی و حرفه ای(«، »دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای«، 
مسئوالن«  اخالقی  ارزش های  و  »ویژگی ها  و  حرفه ای«  و  شغلی  گروه های  »عام گرایی 

تشکیل شده است و مجموعا ۱27 متغیر را دربرمی گیرد. 
درصد   ۱5.7 می دهد  نشان  سطح  این  در  نظر  مورد  ابعاد  و  متغیرها  نمرات  برآیند 
بازنشستگان از سرمایه اجتماعی سطح میانی زیاد یا خیلی زیاد برخوردارند. سرمایه اجتماعی 
در این سطح برای 2۱.۹ درصد بازنشستگان در حد خیلی کم یا کم و برای 62.۴ درصد آن ها 

در حد متوسط است. 
سرمایه اجتماعی بازنشستگان در سطح میانی -به ویژه با تجمع پراکندگی سطح متوسط- 
نسبت به سطح کالن از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در این سطح نیز همچون سطح 
کالن وضعیت بازنشستگان در مقایسه با کل جامعه و گروه های شاغل و بیکار )به ترتیب ۱2.۴ 
درصد، ۱۱.۴ درصد و ۱0.6 درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد( وضعیت بهتر این گروه را نسبت 

به کل جامعه نشان می دهد. 

جدول 7. وضعیت سرمایه اجتماعی سطح میانی بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار
زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کم

2۱.۹62.۴۱5.7بازنشسته
2۱.۹66.7۱۱.۴شاغل
2۳.266.۳۱0.6بیکار
۱۹.867.8۱2.۴کل
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در ادامه گزارش سرمایه اجتماعی سطح میانی بازنشستگان در ابعاد و متغیرهای مختلف 
در مقایسه با کل جامعه و گروه های شاغل و بیکار مورد بررسی قرار می گیرد. 

اعتماد سازمانی

اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعه ای از سازمان ها با ترتیبات ساختاری معین که عهده دار 
ترتیبات اند،  این  قالب  در  نهادها  دیگر  و  اعضای جامعه  با  تعامل  و  اقدامات  از  مجموعه ای 
تعریف شده است. برای ارزیابی اعتماد سازمانی مجموعه ای از سازمان ها که مردم با آن ها 
سروکار و تعامل بیشتری دارند، مطرح شده و از پاسخ گویان درخواست شده که میزان اعتماد 
خود را به هرکدام از سازمان هایی که نام برده می شود، بیان کنند. از مجموعه سازمان های 
درصد   ۴0.6 مدارس،  به  درصد   ۴8.8 بانک ها،  به  بازنشستگان  درصد   ۴2.۴ شده  برده  نام 
بخشداری/ و  فرمانداری  به  درصد   27.۳ بسیج،  پایگاه های  به  درصد   ۴۴.8 دانشگاه ها،  به 

درمانی،  خدمات  و  اجتماعی  تامین  به  درصد   ۳۹.6 به صداوسیما،  درصد   ۳8.6 دهیاری ها، 
27.۹ درصد به شرکت های بیمه، ۱8.7 درصد به تعاونی ها، ۱6.۱ درصد به تجار و بازاریان، 
۳۴.2 درصد به مخابرات، ۳6.۱ درصد به کالنتری و نیروی انتظامی، ۳2.۴ درصد به مراجع 
قضایی، 26.5 درصد به شورای اسالمی شهر/ روستا، ۳8.5 درصد به کمیته امداد امام خمینی، 
به  ۳۳.۹ درصد  دولتی،  بیمارستان های  به  درصد   ۳2.۹ خیریه،  انجمن های  به  ۴0.۹ درصد 
بیمارستان های خصوصی، 22.۹ درصد به شهرداری، 2۳.8 درصد به فروشگاه ها، ۱۴.۹ درصد 
به احزاب و تشکل های سیاسی، ۱2.۴ درصد به بنگاه های معامالت ملکی، ۱8.2 درصد به 
اداره دارایی و امور مالیاتی در حد زیاد یا خیلی زیاد اعتماد داشته اند. بنابراین بیشترین میزان 
اعتماد سازمانی بازنشستگان نسبت به مدارس و پایگاه های بسیج و کم ترین آن به بنگاه های 

معامالت ملکی و احزاب و تشکل های سیاسی ابراز شده است.
اعتماد سازمانی بازنشستگان نسبت به سازمان های دانشگاه ها، پایگاه های بسیج، صداوسیما، 
تامین اجتماعی و خدمات درمانی، بازار، مخابرات، شورای اسالمی شهر/ روستا، کمیته امداد امام 
خمینی، انجمن های خیریه، شهرداری، فروشگاه ها، بنگاه های معامالت ملکی، اداره دارایی و 
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امور مالیاتی بیشتر از کل جامعه و نسبت به بانک ها، مدارس، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، 
شرکت های بیمه، تعاونی ها، کالنتری )نیروی انتظامی(، مراجع قضایی، بیمارستان های دولتی و 

خصوصی، احزاب و تشکل های سیاسی، کم تر از کل جامعه برآورد شده است.

نمودار  6. اعتماد بازنشستگان به سازمان های مختلف در مقایسه با کل
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جدول 8. میزان اعتماد بازنشستگان به سازمان های مختلف در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بانک ها

2۳.8۳۳.۹۴2.۴بازنشسته
2۳.6۳5.6۴0.8شاغل
2۳۳5.2۴۱.۹بیکار
2۱.8۳۴.6۴۳.6کل

مدارس

۱۴.8۳6.۴۴8.8بازنشسته
۱۳.5۳7.۱۴۹.۴شاغل
۱۳.۹۳۹.۴۴6.7بیکار
۱۳.8۳6.۱50کل

دانشگاه ها

20۳۹.۴۴0.6بازنشسته
2۱.۹۴0.6۳7.5شاغل
2۳.6۴۱.6۳۴.8بیکار
2۱.۳۴0.۴۳8.2کل

پایگاه های بسیج

2۳۳2.۱۴۴.8بازنشسته
2۳.7۳5.۱۴۱.2شاغل
2۴.2۳۳.5۴2.۳بیکار
22.5۳۴.۳۴۳.۳کل

فرمانداری و بخشداری/ دهیاری

۳0۴2.827.۳بازنشسته
۳0.۱۴۳.۳26.5شاغل
۳2.۹۴0.626.5بیکار
2۹.۱۴۳.۱27.8کل

صدا و سیما

25.5۳5.۹۳8.6بازنشسته
2۳.۹۳۹.2۳6.8شاغل
2۴.6۳7.6۳7.8بیکار
22.7۳8.۹۳8.۴کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

تامین اجتماعی و خدمات درمانی

25.۹۳۴.6۳۹.6بازنشسته
2۴.۳۳8.5۳7.2شاغل
2۳.۹۴0.8۳5.۳بیکار
2۳.2۳8.۹۳7.۹کل

شرکت های بیمه )بیمه ایران، 
آسیا و ...(

۳2.۱۴027.۹بازنشسته
۳0.2۴۱.628.2شاغل
۳0.۱۴۳.226.6بیکار
2۹.2۴۱.۹28.8کل

تعاونی ها )مصرف، مسکن و ...(

۴۱.۴۳۹.۹۱8.7بازنشسته
۴0.5۴0.8۱8.7شاغل
۳8.5۴۳.۳۱8.۳بیکار
۳7.7۴2.220.۱کل

بازار )تجار و بازاریان(

۴۹.۴۳۴.6۱6.۱بازنشسته
۴7.8۳6.7۱5.6شاغل
50.8۳6.2۱۳بیکار
۴7۳7.۱۱5.۹کل

اداره مخابرات

26.8۳۹۳۴.2بازنشسته
28۴۱.۴۳0.5شاغل
27.6۴2.2۳0.2بیکار
25.8۴۱.7۳2.5کل

کالنتری )نیروی انتظامی(

2۹.7۳۴.2۳6.۱بازنشسته
27.2۳6.۴۳6.۴شاغل
28.۹۳۴.۴۳6.7بیکار
25.۴۳5.۱۳۹.۴کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مراجع قضایی )دادگاه ها و ...(

۳۱.۳۳6.۴۳2.۴بازنشسته
26.۹۴0.۴۳2.7شاغل
26.۹۳۹.7۳۳.۴بیکار
25.۴۳۹.7۳5کل

شورای اسالمی شهر/ روستا

۳۴۳۹.526.5بازنشسته
۳۴.2۴0.۹2۴.۹شاغل
۳5.۳۳۹.625.۱بیکار
۳2.8۴۱26.2کل

کمیته امداد امام خمینی

2۳.6۳7.۹۳8.5بازنشسته
2۴.۹۳۹.2۳5.۹شاغل
26.۳۳8.2۳5.5بیکار
2۴.۴۳8.۴۳7.۱کل

انجمن های خیریه

22.۴۳6.7۴0.۹بازنشسته
2۳.۱۴۱.6۳5.۳شاغل
25.7۴0.2۳۴.۱بیکار
22.8۴0.۳۳6.8کل

بیمارستان های دولتی

2۹.7۳7.5۳2.۹بازنشسته
28.۴۴0.۴۳۱.2شاغل
2۹.2۳۹.8۳۱بیکار
27.5۳۹.۴۳۳.۱کل

بیمارستان های خصوصی

25.7۴0.۳۳۳.۹بازنشسته
27۳۹.6۳۳.۴شاغل
۳۳.۱۳6.5۳0.۴بیکار
26.6۳۹.2۳۴.2کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

شهرداری

۴۱.۳۳5.۹22.۹بازنشسته
۴0.5۳۹.7۱۹.8شاغل
۴0.2۴0.۴۱۹.5بیکار
۳8.6۳۹.62۱.7کل

فروشگاه ها

۳2.۱۴۴.۱2۳.8بازنشسته
۳۱.7۴5.522.8شاغل
۳۴۴6.۳۱۹.7بیکار
۳۱.7۴52۳.۳کل

احزاب و تشکل های سیاسی

۴7.5۳7.6۱۴.۹بازنشسته
۴8.6۳7.5۱۳.۹شاغل
۴7.۱۳7.۴۱5.6بیکار
۴5.۹۳8.۴۱5.7کل

بنگاه معامالت ملکی )مسکن(

5۴.۹۳2.6۱2.۴بازنشسته
57.۹۳۱.6۱0.6شاغل
58.۳۳۱.۴۱0.۴بیکار
55۳۳.2۱۱.8کل

اداره دارایی و امور مالیاتی

۴۱.۹۳۹.۹۱8.2بازنشسته
۴۴.۳۴0.6۱5.۱شاغل
۴2.۳۴2.۳۱5.۴بیکار
۴۱.5۴۱.۹۱6.6کل
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کیفیت خدمات سازمانی

کیفیت خدمات سازمانی یکی دیگر از متغیرهای سنجش سرمایه اجتماعی در سطح میانی 
بوده است. کیفیت خدمات سازمانی سنجه ای دانسته شده است که در رضایت و اعتماد به 

سازمان ها نقش تعیین کننده ای دارد و پیامد آن اعتماد اجتماعی است.
در میان سازمان های نام برده شده ۳5.۳ درصد بازنشستگان از کیفیت خدمات سازمانی 
بانک ها، ۳8.2 درصد از مدارس، ۳۳.۹ درصد از دانشگاه ها، ۳۴.2 درصد از انجمن های خیریه، 
۳7.۱ درصد از صداوسیما، ۳۱.۴ درصد از تامین اجتماعی و خدمات درمانی، 25.۱ درصد از 
شرکت های بیمه، 20.2 درصد از تعاونی ها، 25.8 درصد از بیمارستان های دولتی، ۳2.2 درصد 
از مخابرات، ۳۳.8 درصد از کالنتری و نیروی انتظامی، 28.۹ درصد از مراجع قضایی، 2۴.۱ 
امام خمینی، 2۴.6  امداد  از کمیته  از فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، ۳5.2 درصد  درصد 
بیمارستان های خصوصی، 20.2  از  از شوراهای اسالمی شهر و روستا، ۳6.۴ درصد  درصد 
درصد از شهرداری ها، ۱5.۴ درصد از بنگاه های معامالت ملکی، ۱7.۹ درصد از اداره دارایی و 
امور مالیاتی و ۳0.7 درصد از فروشگاه های بزرگ در حد زیاد یا خیلی زیاد رضایت داشته اند.

انجمن های  دانشگاه ها،  مدارس،  در  سازمانی  خدمات  کیفیت  از  بازنشستگان  رضایت 
دهیاری،  بخشداری/  و  فرمانداری  مخابرات،  اداره  تعاونی ها،  بیمه،  شرکت های  خیریه، 
کمیته امداد امام خمینی، شورای اسالمی شهر/ روستا، بیمارستان های خصوصی، بنگاه های 
و  جامعه  از کل  بیشتر  بزرگ  فروشگاه های  و  مالیاتی  امور  و  دارایی  اداره  ملکی،  معامالت 
در خصوص بانک ها، صداوسیما، تامین اجتماعی و خدمات درمانی، بیمارستان های دولتی، 
کالنتری )نیروی انتظامی(، مراجع قضایی و شهرداری کم تر از کل جامعه برآورد شده است.
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نمودار  7. کیفیت خدمات سازمانی نهادهای مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول ۹. کیفیت خدمات سازمانی نهادهای مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل و 
گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بانک ها

28.۳۳6.۴۳5.۳بازنشسته
27.5۳8.8۳۳.7شاغل
26.6۴0.2۳۳.۳بیکار
25.۴۳۹۳5.5کل

مدارس

2۱.7۴0۳8.2بازنشسته
22.۹۴0.6۳6.5شاغل
2۳۴2.۳۳۴.6بیکار
22.۱۴0.8۳7.۱کل

دانشگاه ها

25.6۴0.5۳۳.۹بازنشسته
25.2۴۳۳۱.8شاغل
26.6۴۳.62۹.8بیکار
2۴.6۴2.۹۳2.6کل

انجمن های خیریه

2۴.5۴۱.۴۳۴.2بازنشسته
27.۹۴۱.6۳0.5شاغل
27.۹۴2.62۹.۴بیکار
26.2۴2.۱۳۱.6کل

صدا و سیما

25۳8۳7.۱بازنشسته
25.5۳7.8۳6.7شاغل
2۳.6۳۹.۱۳7.2بیکار
2۳.6۳8.۳۳8.۱کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

تامین اجتماعی و خدمات 
درمانی

2۹.6۳۹۳۱.۴بازنشسته
28.۴۴۱۳0.6شاغل
28.2۴۱.6۳0.۱بیکار
26.7۴۱.2۳2.۱کل

شرکت های بیمه )بیمه ایران، 
آسیا و ...(

۳۱.2۴۳.625.۱بازنشسته
۳۳.8۴۳.222.۹شاغل
۳۳.8۴۴.62۱.6بیکار
۳2.2۴۴.۱2۳.6کل

تعاونی ها )مصرف، مسکن 
و ...(

۴0.۹۳8.۹20.2بازنشسته
۴۱.۳۴2.۹۱5.7شاغل
۴0.7۴2.۹۱6.۴بیکار
۳۹.۱۴۳.۱۱7.8کل

بیمارستان های دولتی 
)درمانگاه ها(

۳۴.۴۳۹.825.8بازنشسته
۳5.۴۳۹.62۴.۹شاغل
۳۴۳۹.826.۱بیکار
۳۳.۴۳۹.626.۹کل

اداره مخابرات

26.7۴۱.۱۳2.2بازنشسته
26.6۴۳.52۹.۹شاغل
25.6۴2.۳۳2.۱بیکار
25.۱۴۳۳۱.۹کل

کالنتری )نیروی انتظامی(

27.2۳۹۳۳.8بازنشسته
28.5۳8.۴۳۳.۱شاغل
26.2۳7.5۳6.۴بیکار
25.5۳8.۴۳6کل



۳6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مراجع قضایی )دادگاه ها و ...(

۳2۳۹.۱28.۹بازنشسته
۳۱.2۴0.۹27.۹شاغل
28.2۴۱.7۳0.۱بیکار
28.۱۴۱.6۳0.۳کل

فرمانداری و بخشداری/ 
دهیاری

۳۴.۱۴۱.82۴.۱بازنشسته
۳۳.6۴۴.۴22شاغل
۳5.5۴۳.۱2۱.۳بیکار
۳2.6۴۴.52۳کل

کمیته امداد امام خمینی

27.5۳7.۳۳5.2بازنشسته
28.6۴0.5۳۱شاغل
28.۳۴۱.۱۳0.6بیکار
27.2۴0.6۳2.2کل

شوراهای اسالمی شهر/ 
روستا

۳۴.5۴0.۹2۴.6بازنشسته
۳6.7۴2.820.5شاغل
۳7.۳۴2.۱20.7بیکار
۳5.۱۴۳.22۱.6کل

بیمارستان های خصوصی

2۳.5۴0.۱۳6.۴بازنشسته
26۳۹.۱۳۴.8شاغل
27.7۳۹.7۳2.7بیکار
25۳۹.۴۳5.6کل

شهرداری

۴2.۱۳7.820.2بازنشسته
۴0.۳۴0.5۱۹.2شاغل
۴۳۳۹.۳۱7.6بیکار
۳8.7۴0.۳2۱کل



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / ۳7

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بنگاه معامالت ملکی 
)مسکن(

50۳۴.6۱5.۴بازنشسته
52.8۳۴.8۱2.۳شاغل
5۱.۴۳6۱2.6بیکار
۴۹.5۳7.۱۱۳.۳کل

اداره دارایی و امور مالیاتی

۳8.7۴۳.۴۱7.۹بازنشسته
۴0.۴۴5.2۱۴.5شاغل
۳8.۹۴6.7۱۴.۳بیکار
۳8.2۴5.8۱6کل

فروشگاه های بزرگ

27.۳۴2۳0.7بازنشسته
27.5۴۳.828.6شاغل
28.5۴۳.527.۹بیکار
26.6۴۳.72۹.8کل

عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به نیازها

از پاسخ گویان سوال شده است که هرکدام از سازمان های نام برده شده با عملکرد فعلی شان تا 
چه اندازه پاسخ گوی نیازهای مردم هستند؟ 28.۳ درصد بازنشستگان بانک ها، ۳6 درصد مدارس، 
۳۱.8 درصد دانشگاه ها، ۳۴.۳ درصد پایگاه های بسیج، ۳5.7 درصد اداره مخابرات، ۳6.7 درصد 
صداوسیما، ۳2.۴ درصد تامین اجتماعی و خدمات درمانی، 2۳.۴ درصد شرکت های بیمه، ۱7 
درصد تعاونی ها، ۳۳.7 درصد کالنتری )نیروی انتظامی(، 2۹.۳ درصد مراجع قضایی، 22 درصد به 
فرمانداری و بخشداری/دهیاری ها، ۳2.8 درصد انجمن های خیریه، 2۱.۴ درصد شورای اسالمی 
شهر/ روستا، ۳۴.۹ درصد کمیته امداد امام خمینی، 28.8 درصد بیمارستان های دولتی، 28.5 درصد 
بیمارستان های خصوصی و ۱5.۱ درصد شهرداری را در حد زیاد یا خیلی زیاد پاسخ گوی نیازهای 
مردم دانسته اند. بنابراین از نظر بازنشستگان صداوسیما و مدارس بیشتر از سایر سازمان ها پاسخ گوی 

نیازهای مردم بوده اند و شهرداری ها و تعاونی ها کم ترین پاسخ گویی را از نظر آنان داشته اند.



۳8  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

درمانی،  خدمات  و  اجتماعی  تامین  صداوسیما،  مخابرات،  بسیج،  پایگاه های  بانک ها، 
شورای  خیریه،  انجمن های  دهیاری،  بخشداری/  و  فرمانداری  قضایی،  مراجع  تعاونی ها، 
نظر  از  و خصوصی  دولتی  بیمارستان های  خمینی،  امام  امداد  کمیته  روستا،  اسالمی شهر/ 
بازنشستگان در مقایسه با نظر کل جامعه بیشتر پاسخ گوی نیازهای مردم بوده اند و مدارس، 

دانشگاه ها، کالنتری )نیروی انتظامی( و شهرداری کم تر از کل پاسخ گو بوده اند. 

نمودار 8. پاسخ گویی سازمان های مختلف به نیازها از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / ۳۹

جدول ۱0. میزان پاسخ گویی سازمان های مختلف به نیازها از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل 
و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بانک ها

۳۳.8۳7.۹28.۳بازنشسته
۳5.5۳۹.525شاغل
۳7.۴۳7.82۴.۹بیکار
۳۳.۹۳۹.۱26.۹کل

مدارس

2۴.۴۳۹.7۳6بازنشسته
2۳.۳۴0۳6.6شاغل
2۳۴۱.7۳5.۳بیکار
22.7۴0.2۳7.۱کل

دانشگاه ها

27.۳۴0.۹۳۱.8بازنشسته
26.5۴2.۹۳0.6شاغل
27.2۴2.2۳0.6بیکار
25.5۴2.5۳۱.۹کل

پایگاه های بسیج

27.8۳7.۹۳۴.۳بازنشسته
2۹.2۳8.۴۳2.۳شاغل
28.6۳۹.۳۳2.۱بیکار
27.2۳۹۳۳.8کل

اداره مخابرات

25۳۹.۳۳5.7بازنشسته
26.6۴۱.۹۳۱.5شاغل
27.6۴2.۴۳0بیکار
25.۹۴۱.5۳2.6کل

صدا و سیما

26.2۳7.۱۳6.7بازنشسته
27.۱۳8.2۳۴.7شاغل
25.7۳۹.6۳۴.7بیکار
25.6۳8.8۳5.6کل



۴0  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

تامین اجتماعی و خدمات 
درمانی

2۹.۴۳8.2۳2.۴بازنشسته
2۹.8۳۹.8۳0.۴شاغل
28.8۳۹.۹۳۱.۳بیکار
28.۳۳۹.8۳2کل

شرکت های بیمه )بیمه ایران، 
آسیا و ...(

۳۱.6۴۴.۹2۳.۴بازنشسته
۳۴.2۴۳.522.۴شاغل
۳۴.8۴۳.52۱.7بیکار
۳2.7۴۳.۹2۳.۴کل

تعاونی ها )مصرف، مسکن 
و ...(

۴2.7۴0.۴۱7بازنشسته
۴۴.۳۴0.6۱5.۱شاغل
۴۴.2۴۱.2۱۴.6بیکار
۴2.۴۴۱.5۱6کل

کالنتری )نیروی انتظامی(

28.۹۳7.۳۳۳.7بازنشسته
27.6۴0.5۳۱.۹شاغل
26.۴۳8.5۳5.۱بیکار
25.5۳۹.6۳۴.۹کل

مراجع قضایی )دادگاه ها و ...(

۳۳.۹۳6.۹2۹.۳بازنشسته
۳۱.۳۴2.۳26.۴شاغل
2۹.۴۴۱.52۹.۱بیکار
2۹.2۴۱.82۹کل

فرمانداری و بخشداری/ 
دهیاری

۳5.5۴2.622بازنشسته
۳5.۴۴۴.۱20.۴شاغل
۳5.۹۴۳2۱بیکار
۳۳.8۴۴.۳2۱.۹کل



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / ۴۱

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

انجمن های خیریه

27.۹۳۹.۴۳2.8بازنشسته
2۹.۴۴۱.52۹.۱شاغل
2۹.۴۴2.228.۴بیکار
27.5۴۱.۹۳0.6کل

شورای اسالمی شهر/ روستا

۳8.2۴0.۳2۱.۴بازنشسته
۳7.8۴۱.720.5شاغل
۳۹.۳۴۱.5۱۹.2بیکار
۳6.2۴۳.۱20.7کل

کمیته امداد امام خمینی

27.5۳7.5۳۴.۹بازنشسته
28.۴۴۱.82۹.8شاغل
27.۹۴۱.8۳0.۳بیکار
27۴۱.۳۳۱.7کل

بیمارستان های دولتی

۳۳.۴۳7.828.8بازنشسته
۳۱.۳۴۱.227.۴شاغل
۳0.2۴۴.725.۱بیکار
۳0.۱۴۱.728.2کل

بیمارستان های خصوصی

27.۳۴۴.۳28.5بازنشسته
28.۴۴5.625.۹شاغل
۳۳.۴۴۳.22۳.۴بیکار
2۹۴۴.۴26.5کل

شهرداری

۴۳.۹۴0.۹۱5.۱بازنشسته
۴۳۴۱.۹۱5شاغل
۴۳.6۴۱.۳۱5بیکار
۴۱.7۴2.8۱5.۴کل



۴2  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

آمادگی مشارکت در کمک به سازمان ها

برای سنجش میزان آمادگی مشارکت در کمک به سازمان ها، از پاسخ گویان سوال شده است 
نیاز به کمک و  نام برده می شود،  از سازمان هایی که برای آن ها  که درصورتی که هرکدام 

مشارکت مردم داشته باشند مردم تا چه اندازه آماده مشارکت و کمک به آن ها هستند؟
از نظر 2۱ درصد بازنشستگان مردم در بانک ها، ۴5.6 درصد در مدرسه ها، ۳5.۳ درصد 
انتظامی(،  )نیروی  پایگاه های بسیج، ۳6.5 درصد در کالنتری  در دانشگاه ها، ۳۹ درصد در 
27.۴ درصد در فرمانداری، بخشداری/ دهیاری، 28.۹ درصد در شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، ۴۴.5 درصد در بیمارستان ها و درمانگاه ها، ۴8.۴ درصد در کمیته امداد امام خمینی، 
۴۹.8 درصد در انجمن های خیریه، ۳۳.2 درصد در حوزه های علمیه، 28.۹ درصد در دادگاه ها 
و دادسراها، 26.2 درصد در شهرداری ها، 55.۹ درصد در جمعیت هالل احمر، 56.5 درصد در 
سازمان بهزیستی و ۱6.۹ درصد در احزاب و تشکل های سیاسی درصورتی که نیاز به کمک 
داشته باشند، در حد زیاد یا خیلی زیاد آمادگی مشارکت و کمک دارند. به این ترتیب آمادگی 
بهزیستی،  سازمان  در  همه  از  بیش  بازنشستگان  نظر  از  سازمان ها  به  کمک  در  مشارکت 
در  مردم  آمادگی  میزان  کم ترین  و  شده  بیان  خیریه  انجمن های  و  احمر  هالل  جمعیت 

مشارکت در احزاب و تشکل های سیاسی، بانک ها و شهرداری ها بیان شده است. 
از نظر بازنشستگان آمادگی مشارکت و کمک در همه سازمان ها به جز کالنتری )نیروی 
انتظامی(، جمعیت هالل احمر و احزاب و تشکل های سیاسی در مقایسه با نظر کل جامعه 

بیشتر بوده است.



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / ۴۳

نمودار  ۹. آمادگی بازنشستگان در کمک به سازمان های گوناگون در مقایسه با کل



۴۴  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جدول ۱۱. میزان آمادگی بازنشستگان در کمک به سازمان های گوناگون در مقایسه با کل و 
گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

بانک ها

۴8.8۳0.22۱بازنشسته
522۹.۳۱8.6شاغل
۴۹.5۳0.7۱۹.8بیکار
۴8.8۳0.۹20.۳کل

مدارس

۱۹.۹۳۴.۴۴5.6بازنشسته
20.7۳6.8۴2.6شاغل
20.۳۳8.2۴۱.5بیکار
2۱۳5.۹۴۳.۱کل

دانشگاه ها

27.8۳7۳5.۳بازنشسته
2۹.۳۳8۳2.7شاغل
27.5۳۹.8۳2.7بیکار
28.۱۳8.۳۳۳.6کل

پایگاه های بسیج

28.2۳2.8۳۹بازنشسته
2۹.5۳2.7۳7.8شاغل
27.۹۳۳.8۳8.۳بیکار
28.۱۳۳۳8.8کل

کالنتری )نیروی انتظامی(

2۹.۹۳۳.7۳6.5بازنشسته
۳0.5۳۳.7۳5.8شاغل
27۳6۳7.۱بیکار
28.6۳۴.۴۳7کل

فرمانداری و بخشداری/ 
دهیاری

۳5.۴۳7.227.۴بازنشسته
۳۴.۹۳8.226.8شاغل
۳2.6۳۹.627.8بیکار
۳۳.۹۳8.827.2کل



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / ۴5

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

شورای اسالمی شهر/ روستا

۳۴.5۳6.628.۹بازنشسته
۳۴.7۳7.727.6شاغل
۳۳.۳۳۹.۴27.۳بیکار
۳۳.7۳828.۳کل

بیمارستان ها )درمانگاه ها(

2۱.6۳۳.۹۴۴.5بازنشسته
20.7۳5.۱۴۴.2شاغل
20.۴۳6.7۴2.۹بیکار
20.5۳5.2۴۴.۳کل

کمیته امداد امام خمینی

۱۹۳2.6۴8.۴بازنشسته
22.5۳۱.7۴5.8شاغل
20.۳۳۳.۳۴6.۴بیکار
20.8۳2.2۴7کل

انجمن های خیریه

۱۹۳۱.2۴۹.8بازنشسته
۱۹.7۳2.۳۴8.۱شاغل
۱۹۳۴.۴۴6.6بیکار
۱۹.۱۳2.7۴8.2کل

حوزه های علمیه

2۹.6۳7.۳۳۳.2بازنشسته
۳۴۳5.2۳0.8شاغل
۳0.8۳6.5۳2.8بیکار
۳۱.۹۳5.7۳2.5کل

دادگاه ها و دادسراها

۳5۳6.۱28.۹بازنشسته
۳6.5۳7.۳26.2شاغل
۳2.۹۳۹.۹27.۱بیکار
۳۳.8۳8.627.6کل



۴6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

شهرداری

۴0.5۳۳.۳26.2بازنشسته
۳۹.8۳5.۹2۴.2شاغل
۳8.6۳5.525.۹بیکار
۳7.8۳6.۳25.۹کل

جمعیت هالل احمر

۱5.228.۹55.۹بازنشسته
۱5.۱27.557.۴شاغل
۱۴.7۳۱.55۳.8بیکار
۱528.۹56.2کل

سازمان بهزیستی

۱5.727.856.5بازنشسته
۱۴.۹28.۱57شاغل
۱5.2۳2.۴52.5بیکار
۱5.۱2۹.۱55.8کل

احزاب و تشکل های سیاسی

۴8.۳۳۴.7۱6.۹بازنشسته
۴7.8۳۳.8۱8.۳شاغل
۴۴.۱۳7.۴۱8.6بیکار
۴5.6۳5.۳۱۹.۱کل

اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای(

انتزاعی تر و گسترده تری  اعتماد تعمیم یافته با ارزیابی میزان اعتماد به مقوله های اجتماعی 
چون اصناف و گروه های شغلی و حرفه ای مورد سنجش قرار گرفته است. 

میزان اعتماد ۴8.۳ درصد از بانشستگان به پزشکان، 52.6 درصد به معلمان، ۴8.6 درصد به 
اساتید دانشگاه، ۳۳.۳ درصد به اعضای هیئت دولت و وزرا، 26.۱ درصد به نمایندگان مجلس، 
28.۳ درصد به مهندسان راه و ساختمان، ۳۳.۱ درصد به قضات، ۳0.۱ درصد به روزنامه نگاران 
و مطبوعاتی ها، ۳۹.۱ درصد به روحانیون، 2۱.7 به تولیدکنندگان مواد غذایی، 2۱.۴ درصد به 
مهندسان فنی، 2۳.6 درصد به مدیران و مسئوالن دولتی و ۳7.6 درصد به ماموران انتظامی 
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و امنیتی در حد زیاد یا خیلی زیاد بیان شده است. به این ترتیب بیشترین میزان اعتماد نسبت 
به معلمان، اساتید دانشگاه و پزشکان ابراز شده است و کم ترین آن نسبت به مهندسان فنی، 

تولیدکنندگان مواد غذایی، مدیران و مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس بوده است.
در مقایسه با کل جامعه میزان اعتماد بازنشستگان به نمایندگان مجلس، قضات و ماموران 

انتظامی و امنیتی کم تر و نسبت به سایر گروه های شغلی بیشتر از آن بوده است.

نمودار  ۱0. اعتماد بازنشستگان به گروه های مختلف شغلی و حرفه ای در مقایسه با کل
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جدول ۱2. میزان اعتماد بازنشستگان به گروه های مختلف شغلی و حرفه ای در مقایسه با کل و 
گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

پزشکان

۱6.۱۳5.7۴8.۳بازنشسته
۱7.۹۳۹.۱۴۳.۱شاغل
20.۹۳7.5۴۱.5بیکار
۱7.8۳7.5۴۴.8کل

معلمان

۱0۳7.۳52.6بازنشسته
۱2.6۳7.5۴۹.۹شاغل
۱۳.۳۳8.6۴8.۱بیکار
۱2.7۳7.۳50کل

اساتید دانشگاه

۱2۳۹.۴۴8.6بازنشسته
۱5.۱۴0.۹۴۴.۱شاغل
۱7.5۴۱.6۴0.۹بیکار
۱5.۱۴0.5۴۴.۴کل

اعضای هیئت دولت )وزرا(

25.2۴۱.6۳۳.۳بازنشسته
26.۹۴2.8۳0.۳شاغل
28.۳۴۱.۹2۹.8بیکار
25.۹۴2.8۳۱.۳کل

نمایندگان مجلس

۳۴.۱۳۹.826.۱بازنشسته
۳6.5۳7.۹25.7شاغل
۳6.6۳8.72۴.7بیکار
۳۳.۹۳۹.726.۴کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مهندسان راه و ساختمان

27.2۴۴.528.۳بازنشسته
۳۱.7۴۴.62۳.7شاغل
۳۳.6۴۳.۴2۳بیکار
۳0.6۴۴.۱25.۳کل

قضات

27.۹۳۹۳۳.۱بازنشسته
27۴0.۹۳2.۱شاغل
27.7۴۱.۴۳0.۹بیکار
25.۴۴۱.2۳۳.5کل

روزنامه نگاران )مطبوعاتی ها(

25.۱۴۴.8۳0.۱بازنشسته
27۴5.۴27.6شاغل
28.5۴5.625.8بیکار
26.5۴5.۴28.۱کل

روحانیون

2۳.5۳6.6۳۹.۹بازنشسته
26.۴۳7.۴۳6.۳شاغل
25.۴۳8.۱۳6.5بیکار
25.۳۳6.۹۳7.8کل

تولیدکنندگان مواد غذایی

۳7.6۴0.72۱.7بازنشسته
۳8.۹۴۱.5۱۹.6شاغل
۴۱.8۴0.۴۱7.8بیکار
۳8.5۴۱.۴20.۱کل

مهندسان فنی )خودروسازی(

۴۱.۹۳6.72۱.۴بازنشسته
۴۴.۳۳7.8۱7.8شاغل
۴۳.8۳۹۱7.2بیکار
۴۱.۱۳۹.۴۱۹.6کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مدیران و مسئوالن دولتی

۳۳.5۴2.82۳.6بازنشسته
۳۴.7۴۴2۱.۴شاغل
۳۴.2۴520.۹بیکار
۳2.5۴۴.722.8کل

ماموران انتظامی و امنیتی

2۳.5۳8.8۳7.6بازنشسته
2۳.۹۳8.7۳7.۴شاغل
2۴۳7.8۳8.2بیکار
22.۴۳8.5۳۹کل

دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای

دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای، به عنوان یکی دیگر از 
ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح میانی، با پرسش: »به نظر شما ویژگی هایی مانند گذشت، 
پرهیزکاری )تقوا(، وظیفه شناسی و وجدان کاری تا چه اندازه در گروه های شغلی نام برده شده 

وجود دارد؟« مورد سنجش قرار گرفته است. 
میزان وظیفه شناسی و پرهیزکاری گروه های شغلی و حرفه ای از نظر بازنشستگان نسبت 
به پزشکان ۳8.6 درصد، به معلمان 50.7 درصد، به اساتید دانشگاه ۴2.۹ درصد، به اعضای 
هیئت دولت )وزرا(  ۳0.2 درصد، به نمایندگان مجلس 26.2 درصد، به کارمندان 2۳.8 درصد، 
 ۴0.2 روحانیون  به  درصد،   2۹.2 مطبوعاتی ها  و  روزنامه نگاران  به  درصد،   ۳۱.۹ قضات  به 
به  درصد،   2۴.۳ شهرداری  دهیاری/  بخشداری،  کارکنان  به  درصد،   ۴۱ پلیس  به  درصد، 
مدیران و مسئوالن دولتی 2۳ درصد و به ماموران انتظامی و امنیتی ۳7.۴ درصد در حد زیاد 
یا خیلی زیاد بیان شده است. به این ترتیب از نظر بازنشستگان معلمان، اساتید دانشگاه، پلیس 
و روحانیون بیشترین میزان وظیفه شناسی و مدیران و مسئوالن دولتی، کارمندان و کارکنان 
بخشداری، دهیاری/ شهرداری کم ترین میزان وظیفه شناسی در میان گروه های شغلی مطرح 

شده داشته اند. 
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در  امنیتی  و  انتظامی  ماموران  و  پلیس  موارد  به جز  ابراز شده  میزان وظیفه شناسی  این 
خصوص سایر گروه های شغلی و حرفه ای باالتر از میانگین کل جامعه بوده است.  

نمودار  ۱۱. وظیفه شناسی گروه های شغلی مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول ۱۳. میزان وظیفه شناسی گروه های شغلی مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل و 
گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

پزشکان

22.۹۳8.6۳8.6بازنشسته
25.2۳8.8۳6شاغل
26.5۳۹.۳۳۴.۱بیکار
2۳.7۳۹.۱۳7.2کل

معلمان

۱2.8۳6.650.7بازنشسته
۱۳.۳۳8.2۴8.۴شاغل
۱5.۴۳۹.۴۴5.2بیکار
۱۳.۹۳8.۳۴7.8کل

اساتید دانشگاه

۱6۴۱.2۴2.۹بازنشسته
۱7۴۳.8۳۹.۳شاغل
۱8.8۴6.۳۳۴.۹بیکار
۱7.2۴۴.2۳8.6کل

اعضای هیئت دولت )وزرا(

26.8۴۳۳0.2بازنشسته
2۹.6۴2.۹27.5شاغل
۳0.2۴۴.72۴.۹بیکار
28.2۴۳.۹27.۹کل

نمایندگان مجلس

۳۴.۴۳۹.۳26.2بازنشسته
۳6.۴۴0.۴2۳.2شاغل
۳8۴0.72۱.2بیکار
۳۴.7۴۱.52۳.8کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

کارمندان

۳۴.2۴۱.۹2۳.8بازنشسته
۳5.۴۴۳.720.۹شاغل
۳8.۹۴۱.6۱۹.۴بیکار
۳۴.6۴۴.22۱.2کل

قضات

28.۹۳۹.2۳۱.۹بازنشسته
27۴2.5۳0.5شاغل
27.6۳۹.2۳۱.۹بیکار
26.2۴2.۳۳۱.۴کل

روزنامه نگاران )مطبوعاتی ها(

2۴.۱۴6.72۹.2بازنشسته
26.2۴825.7شاغل
28.6۴۴.826.6بیکار
25.8۴7.۴26.8کل

روحانیون

2۳.2۳6.6۴0.2بازنشسته
2۴۳8.۴۳7.6شاغل
2۳.۳۴0.۹۳5.8بیکار
22.۹۳8.۴۳8.7کل

پلیس

22.7۳6.۳۴۱بازنشسته
22.8۳7.7۳۹.6شاغل
22.۱۳۹.6۳8.2بیکار
20.8۳7.7۴۱.5کل

کارکنان بخشداری، دهیاری/ 
شهرداری

۳۱.۴۴۴.۳2۴.۳بازنشسته
۳2.۱۴7.520.5شاغل
۳2.5۴6.820.7بیکار
۳0.۴۴7.۳22.۳کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مدیران و مسئوالن دولتی

۳2.5۴۴.52۳بازنشسته
۳۳.۳۴6.620.۱شاغل
۳۴۴7۱۹بیکار
۳۱.5۴7.۱2۱.۳کل

ماموران انتظامی و امنیتی

25.7۳6.8۳7.۴بازنشسته
22.7۴0.۳۳7.۱شاغل
2۳.5۳۹.7۳6.8بیکار
2۱.۹۳۹.7۳8.۴کل

عام گرایی گروه های شغلی و حرفه ای

عام گرایی گروه های شغلی و حرفه ای از نظر پاسخ گویان با این پرسش مورد سنجش قرار 
گرفته است: »معموال انتظار می رود که افراد در اجرای وظایف شغلی شان همه را به یک چشم 
ببینند و به مواردی چون قومیت، قوم وخویش بودن و... افراد و مراجعان توجه نکنند، این نوع 

نگاه تا چه اندازه در مورد گروه های شغلی که نام برده می شود، وجود دارد؟«
عام گرایی گروه های شغلی و حرفه ای از نظر بازنشستگان نسبت به پزشکان 28.6 درصد، 
)وزرا( 2۴  اعضای هیئت دولت  به  دانشگاه ۳0.6 درصد،  اساتید  به  معلمان ۳2.۳ درصد،  به 
درصد، به نمایندگان مجلس 2۳.7 درصد، به کارمندان 20.2 درصد، به قضات 28.۳ درصد، 
به روزنامه نگاران )مطبوعاتی ها( 2۳.7 درصد، به روحانیون ۳2.۳ درصد، به پلیس ۳2 درصد، 
به کارکنان بخشداری، شهرداری/ دهیاری 22.2 درصد، به مدیران و مسئوالن دولتی 20.8 
درصد و به ماموران انتظامی و امنیتی 2۹.۴ درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد بیان شده است. 
به این ترتیب باالترین میزان عام گرایی در میان گروه های شغلی و حرفه ای نام برده شده از 
منظر بازنشستگان مربوط به روحانیون، معلمان و پلیس و پایین ترین آن مربوط به کارمندان، 
مدیران و مسئوالن دولتی، کارکنان بخشداری، شهرداری/ دهیاری و نمایندگان مجلس بوده 

است. 
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نمودار  ۱2. عام گرایی گروه های شغلی مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول ۱۴. میزان عام گرایی گروه های شغلی مختلف از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل و 
گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

پزشکان

۳۳.۹۳7.628.6بازنشسته
۳2.5۳8.628.۹شاغل
۳2.5۳7.82۹.7بیکار
۳۱.6۳8.۴2۹.۹کل

معلمان

2۹.۱۳8.6۳2.۳بازنشسته
28.2۳۹.5۳2.۳شاغل
28.2۴0.۱۳۱.7بیکار
28.5۳۹.۱۳2.۴کل

اساتید دانشگاه

2۹.7۳۹.7۳0.6بازنشسته
26.۹۴۳.۳2۹.۹شاغل
27.۴۴۱.5۳۱بیکار
26.۹۴2.۹۳0.2کل

اعضای هیئت دولت )وزرا(

۳۳.5۴2.52۴بازنشسته
۳۳.۱۴2.22۴.7شاغل
۳۳.۴۴0.۳26.۳بیکار
۳2۴2.725.۴کل

نمایندگان مجلس

۳6.2۴0.۱2۳.7بازنشسته
۳7.۹۳8.۹2۳.2شاغل
۳6.8۳۹.۱2۴بیکار
۳6.۴۴0.22۳.۴کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

کارمندان

۳7.۳۴2.520.2بازنشسته
۳7.۹۴۱.220.8شاغل
۳8.5۳8.۳2۳.2بیکار
۳6.5۴۱.۴22.۱کل

قضات

۳۴.۱۳7.628.۳بازنشسته
۳2.7۴0.227.۱شاغل
۳2.۴۴0.۴27.2بیکار
۳۱.6۴0.۴27.۹کل

روزنامه نگاران )مطبوعاتی ها(

2۹.6۴6.62۳.7بازنشسته
۳۱.۱۴5.52۳.5شاغل
۳۱.۴۴۴2۴.6بیکار
۳0.6۴5.52۳.۹کل

روحانیون

۳0.۴۳7.۳۳2.۳بازنشسته
۳0۳8.6۳۱.۴شاغل
2۹.8۳۹.۴۳0.8بیکار
2۹.۹۳8.2۳۱.۹کل

پلیس

۳2.2۳5.8۳2بازنشسته
۳0.2۳7.2۳2.6شاغل
۳۱.8۳8۳0.2بیکار
2۹.7۳7.5۳2.7کل

کارکنان بخشداری، دهیاری/ 
شهرداری

۳8.8۳۹22.2بازنشسته
۳6.7۴۱.۱22.2شاغل
۳6.5۴22۱.5بیکار
۳5.5۴2.222.۳کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

مدیران و مسئوالن دولتی

۳7.8۴۱.520.8بازنشسته
۳5.۱۴2.222.7شاغل
۳۳.۱۴۳.۹2۳بیکار
۳۳.7۴۳.۳2۳کل

ماموران انتظامی و امنیتی

۳۳.5۳7.۱2۹.۴بازنشسته
۳2.2۳8.52۹.۳شاغل
۳0.7۳7.۹۳۱.۴بیکار
۳0.6۳۹۳0.۴کل

ویژگی ها و ارزش های اخالقی مسئوالن

برای بررسی ویژگی ها و ارزش های اخالقی مسئوالن، مجموعه ای از ارزش ها و ویژگی های 
اخالقی و هنجاری برای پاسخ گویان مطرح شده و از آن ها درخواست شده که در مورد وجود و 
رایج بودن آن ها بین مسئوالن اظهارنظر کنند. این ویژگی های اخالقی هم شامل ویژگی های 

مثبت اخالقی و هم منفی بوده اند. 
ویژگی های مثبت اخالقی طرح شده شامل عمل به قول و وعده ها، لیاقت و شایستگی، 
منفی  ویژگی های  میان  از  و  بوده اند  قانون  به  پای بندی  و  مسئولیت  احساس  پاسخ گویی، 
اخالقی دروغ گویی، کم کاری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی، باندی عمل 

کردن و رفتار تبعیض آمیز نام برده شده اند. 
در میان ویژگی های مثبت اخالقی از نظر ۱2 درصد بازنشستگان عمل به قول و وعده ها، 
لیاقت و شایستگی 20.2 درصد، پاسخ گویی ۱۳.۹ درصد، احساس مسئولیت ۱8.8 درصد و 
پای بندی به قانون 20.۳ درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد در میان مسئوالن وجود دارد و از 
میان ویژگی های منفی اخالقی دروغ گویی ۳7.۳ درصد، کم کاری ۳2.۴ درصد، سوءاستفاده از 
مقام و موقعیت ۴۴.8 درصد، قوم و خویش بازی 57.۳ درصد، باندبازی ۴6.۴ درصد و رفتار 

تبعیض آمیز ۴2.۳ درصد در حد زیاد یا خیلی زیاد در میان آن ها رایج است. 



سرمایه اجتماعی بازنشستگان    / 5۹

نظر بازنشستگان در خصوص رواج ویژگی های لیاقت و شایستگی، پاسخ گویی، احساس 
مسئولیت، پای بندی به قانون، باندبازی و رفتار تبعیض آمیز در میان مسئوالن باالتر از میانگین 
کل جامعه و در خصوص رواج ویژگی های دروغ گویی، عمل به قول و وعده ها، کم کاری، 

سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی،  پایین تر از آن ها است. 

نمودار  ۱۳. رواج ویژگی های مختلف اخالقی در میان مسئوالن از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول ۱5. میزان رواج ویژگی های مختلف اخالقی در میان مسئوالن از منظر بازنشستگان در 
مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

دروغ گویی

26.2۳6.6۳7.۳بازنشسته
2۳۳6.5۴0.۴شاغل
2۳.۴۳۴.۴۴2.2بیکار
2۳.۹۳6.۹۳۹.2کل

عمل به قول و وعده ها

۴۹.2۳8.8۱2بازنشسته
5۴.2۳۴.2۱۱.6شاغل
5۴.۹۳2.۹۱2.2بیکار
52.۱۳5.۹۱2.۱کل

لیاقت و شایستگی

۳۳.۹۴5.۹20.2بازنشسته
۳7.۳۴7.2۱5.۴شاغل
۳۹.۴۴5.8۱۴.7بیکار
۳5.5۴8.۱۱6.۴کل

پاسخ گویی

۴۹.5۳6.6۱۳.۹بازنشسته
55۳5.5۹.۴شاغل
57.۱۳۳.5۹.5بیکار
5۳.۴۳6.۳۱0.۳کل

کم کاری

۳2.۴۳5.2۳2.۴بازنشسته
26.۴۳6.۹۳6.7شاغل
26.6۳۴.۳۳۹.2بیکار
27.2۳7.5۳5.۴کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

احساس مسئولیت

۳8.۹۴2.۳۱8.8بازنشسته
۴۴۴۱.2۱۴.8شاغل
۴۴.2۴0.7۱5.۱بیکار
۴۱.6۴2.6۱5.8کل

سوءاستفاده از مقام و موقعیت

۱۹.7۳5.۴۴۴.8بازنشسته
۱۹۳۳.6۴7.۴شاغل
۱8.2۳2.2۴۹.6بیکار
۱۹.5۳۴.2۴6.۳کل

قوم و خویش بازی

۱6.۴26.۴57.۳بازنشسته
۱۴.۳26.858.7شاغل
۱۴.222.۴6۳.۴بیکار
۱۴.827.۱58کل

پای بندی به قانون

۳2.۹۴6.820.۳بازنشسته
۳5۴6.5۱8.6شاغل
۳8.7۴5.6۱5.6بیکار
۳۳.۹۴7.2۱8.8کل

باندی عمل کردن )باندبازی(

۱8.۳۳5.۳۴6.۴بازنشسته
۱7.۹۳5.5۴6.6شاغل
۱۹.7۳۴.2۴6.2بیکار
۱۹.5۳7.2۴۳.۴کل

رفتار تبعیض آمیز

20.8۳6.8۴2.۳بازنشسته
20.2۳6.7۴۳.۱شاغل
۱8.6۳7.8۴۳.6بیکار
20.۹۳7.۹۴۱.۳کل
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سرمایه اجتماعی سطح خرد

سرمایه اجتماعی کشور در سطح خرد از ترکیب هشت مولفه »اعتماد عمومی«، »ارزش ها و 
ویژگی های اخالقی )مثبت و منفی(«، »تعامالت اجتماعی«، »مشارکت اجتماعی«، »بده بستان 
اجتماعی«، »تعلق و عرق ملی«، »رضایت از زندگی« و »احساس امنیت« تشکیل شده و با  8۱ 

متغیر مورد سنجش قرار گرفته است. 
برآیند نمرات متغیرها و ابعاد مورد نظر در این سطح نشان می دهد ۱2.8 درصد بازنشستگان 
از سرمایه اجتماعی خرد زیاد یا خیلی زیاد برخوردارند. سرمایه اجتماعی در این سطح برای 28 
درصد بازنشستگان در حد خیلی کم یا کم و برای 5۹.۳ درصد آن ها در سطح متوسط است. 
به این ترتیب سرمایه اجتماعی بازنشستگان در سطح خرد بیشتر از سرمایه اجتماعی سطح 
سرمایه  حال  عین  در  است.  شده  برآورد  میانی  سطح  اجتماعی  سرمایه  از  کم تر  و  کالن 
اجتماعی بازنشستگان در سطح خرد در مقایسه با سایر سطوح، بیشترین میزان تفاوت با کل 
جامعه و گروه های شاغل و بیکار را نشان می دهد. در این سطح نیز بازنشستگان نسبت به 
کل جامعه و گروه های شاغل از وضعیت بهتری برخوردارند. سرمایه اجتماعی سطح خرد کل 
7.۹ درصد کل جامعه و ۹.5 درصد شاغالن و تنها 5 درصد گروه بیکار در حد زیاد یا خیلی 

زیاد برآورد شده است.  

جدول ۱6. وضعیت سرمایه اجتماعی سطح خرد بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار
زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کم

285۹.۳۱2.8بازنشسته
28.۳62.2۹.5شاغل
۳۹.۴55.65بیکار
۳0.86۱.27.۹کل
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در ادامه گزارش سرمایه اجتماعی سطح خرد بازنشستگان در ابعاد و متغیرهای مختلف در 
مقایسه با کل جامعه و گروه های شاغل و بیکار مورد بررسی قرار می گیرد. 

اعتماد عمومی

اعتماد عمومی در قالب پرسش عمومی »مردم تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟« و همچنین 
پرسش: »اگر احیانا به طور ناگهانی مجبور باشید یک یا دو روز به مسافرت بروید، تا چه اندازه 
می توانید مراقبت از فرزندان خود را به همسایگان بسپارید؟« سنجیده شده است. در هر دو 
پرسش بازنشستگان میزان باالتری از اعتماد عمومی را در مقایسه با کل جامعه ابراز کرده اند. 
میزان قابل اعتماد بودن مردم از نظر 22.2 درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده 
است )۱7.۳ درصد در کل جامعه(. 2۱.۳ درصد بازنشستگان تا حد زیادی احتمال دارد که به 

وقت ضرورت مراقبت از بچه ها را همسایگان بسپارند )۱8.۳ درصد در کل جامعه(. 
به این ترتیب با وجود آن که به طور کلی میزان اعتماد عمومی چندان باال نیست، اما 

میزان آن در میان بازنشستگان به میزان قابل توجهی باالتر از کل جامعه است.

جدول ۱7. میزان قابل اعتماد بودن مردم از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های 
شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

قابل اعتماد بودن مردم

۳۱.۴۴6.522.2بازنشسته
۳۴.۳۴8.۱۱7.6شاغل
۴2.۴۴۳.۴۱۴.۱بیکار
۳5.6۴7.۱۱7.۳کل

سپردن مراقبت از بچه ها به 
همسایگان

5۱.526.62۱.۹بازنشسته
55.826۱8.۱شاغل
5725.۴۱7.5بیکار
55.826۱8.۳کل
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ویژگی ها و ارزش های اخالقی

به عنوان  مسئوالن  درمیان  اخالقی  ارزش های  و  ویژگی ها  به  نسبت  نگرش  در جدول ۱5 
یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح میانی مورد توجه قرار گرفت. در سطح خرد سرمایه 
اجتماعی ویژگی ها و ارزش های اخالقی مردم مورد پرسش قرار گرفته است. در این سطح 
نیز مجموعه ای از ارزش ها و ویژگی های اخالقی و هنجاری برای پاسخ گویان مطرح و از 
آن ها خواسته شده است که در مورد وجود و رایج بودن آن ها بین مردم اظهار نظر کنند که 

دربرگیرنده ویژگی های مثبت و منفی اخالقی و هنجاری بوده اند. 
بودن  رایج  میزان  ارزش های مثبت اخالقی و هنجاری طرح شده  و  میان ویژگی ها  از 
گذشت، احترام به دیگران، خیرخواهی و کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، تعاون گرایی، 
وجدان کاری، وفای به عهد، انصاف، وقت شناسی در میان مردم مورد پرسش قرار گرفته اند و 
ویژگی های منفی اخالقی و هنجاری مطرح شده شامل دروغ گویی، تظاهر و دورویی، فریب 

و تقلب، خودخواهی و حسادت، ناامیدی، حرص و قانون گریزی بوده اند. 
در میان ویژگی های مثبت از منظر ۱6.6 درصد بازنشستگان گذشت، 20.7 درصد احترام 
به دیگران، 26.5 درصد خیرخواهی و کمک به یکدیگر، ۱8.8 درصد رعایت حقوق دیگران، 
۱۴.7 درصد تعاون گرایی، ۱۴.6 درصد وجدان کاری، ۱6.7 درصد وفای به عهد، ۱5.۴ درصد 
انصاف، ۱6.6 درصد وقت شناسی در حد زیاد یا خیلی زیاد در میان مردم وجود دارد و از میان 
ویژگی های منفی از نظر 65 درصد بازنشستگان دروغ گویی ، 56.8 درصد تظاهر و دورویی، 
ناامیدی، 6۳.2  تقلب، 55 درصد خودخواهی و حسادت، 5۴.۱ درصد  5۹.5 درصد فریب و 
درصد حرص و ۴۳.۱ درصد قانون گریزی در حد زیاد یا خیلی زیاد در میان آن ها رایج است. 
رواج ویژگی های تظاهر و دورویی، خیرخواهی و کمک  بازنشستگان در خصوص  نظر 
به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، فریب و تقلب، تعاون گرایی، وجدان کاری، خودخواهی و 
حسادت، وفای به عهد، انصاف، حرص و وقت شناسی در میان مردم باالتر از میانگین کل 
جامعه و در خصوص رواج ویژگی های دروغ گویی، گذشت،  ناامیدی و قانون گریزی پایین تر 
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از آن ها است. جدول ۱8 با تفصیل بیشتری به جزئیات این بعد از سرمایه اجتماعی پرداخته 
است. 

نمودار  ۱۴. رواج ویژگی های مختلف اخالقی در میان مردم از منظر بازنشستگان در مقایسه با کل
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جدول ۱8. میزان رواج ویژگی های مختلف اخالقی در میان مردم از منظر بازنشستگان در مقایسه 
با کل و گروه های شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

دروغ گویی

۱۱.۹2۳.۱65بازنشسته
۱0.۳22.۴67.۳شاغل
۱2.620.566.۹بیکار
۱۱22.566.6کل

گذشت

50.۱۳۳.2۱6.6بازنشسته
50۳۳.5۱6.6شاغل
۴7.5۳6.۱۱6.۴بیکار
۴8.۴۳۴.6۱7کل

تظاهر و دورویی

۱۳.82۹.۴56.8بازنشسته
۱۳.۱2۹.۳57.6شاغل
۱۳2۹.757.۴بیکار
۱۳.۴۳0.۴56.2کل

احترام به دیگران

۳۴.۹۴۴.۴20.7بازنشسته
۳6.2۴۴.5۱۹.2شاغل
۳6.۱۴۴.7۱۹.۳بیکار
۳5.5۴۳.۹20.6کل

خیرخواهی و کمک به 
یکدیگر

۳۴.۱۳۹.۴26.5بازنشسته
۳7.۱۴0.۹22شاغل
۳8.5۴0.۴2۱.۱بیکار
۳6.۳۴۱.۱22.7کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

رعایت حقوق دیگران

۴۳.2۳8۱8.8بازنشسته
۴6.۱۳8.۹۱5شاغل
۴7۳7.۹۱5.2بیکار
۴۴.۴۳۹.7۱6.۱کل

فریب و تقلب

۱5.۴255۹.5بازنشسته
۱6.۴25.۹57.7شاغل
۱6.۹2۳.۳5۹.7بیکار
۱6.526.557کل

تعاون گرایی

۳8.5۴6.۹۱۴.7بازنشسته
۴۱.7۴۴.6۱۳.7شاغل
۴0.۹۴۴.۹۱۴.2بیکار
۳۹۴6.6۱۴.5کل

وجدان کاری

۴7.7۳7.7۱۴.6بازنشسته
5۱.۴۳۴.7۱۳.۹شاغل
5۱.7۳5.2۱۳.۱بیکار
۴۹.6۳6.۳۱۴.۱کل

خودخواهی و حسادت

۱5.۳2۹.755بازنشسته
۱5.۴۳0.55۴.۱شاغل
۱6.۴2855.6بیکار
۱6.۱۳0.۱5۳.8کل

وفای به عهد

۴۴۳۹.۴۱6.7بازنشسته
۴5.2۴0.۳۱۴.۴شاغل
۴7.6۳8.5۱۴بیکار
۴۴.۳۴0.7۱5.۱کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

انصاف

۴8.7۳6۱5.۴بازنشسته
۴۹.۱۳7.۴۱۳.5شاغل
5۱.6۳۴.5۱۳.8بیکار
۴8.۳۳7.5۱۴.2کل

ناامیدی

۱8.۱27.85۴.۱بازنشسته
۱7.۴26.۹55.7شاغل
۱6.۴2۳.85۹.8بیکار
۱7.726.۹55.۴کل

حرص

۱2.۳2۴.56۳.2بازنشسته
۱2.62۴.762.7شاغل
۱2.62۳.76۳.7بیکار
۱2.525.۱62.۳کل

قانون گریزی

۱7.7۳۹.2۴۳.۱بازنشسته
۱5.8۳8۴6.2شاغل
۱5.۹۳7۴7.۱بیکار
۱6.5۳۹.6۴۴کل

وقت شناسی

۴5.8۳7.5۱6.6بازنشسته
۴6.7۴0.۱۱۳.۳شاغل
۴5۴0.7۱۴.2بیکار
۴۴.۹۴0.8۱۴.۴کل
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عام گرایی اجتماعی )شعاع اعتماد و تعامالت نزدیک و دور، از اعضای خانواده تا غریبه ها(

شعاع اعتماد، روابط و تعامالت اعضای جامعه با یکدیگر، بیان گر جهت گیری خاص گرایانه و 
عام گرایانه روابط آن ها است. برای سنجش میزان عام گرایی اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد 
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، احساس مسئولیت، صداقت، اعتماد، آمادگی برای همکاری، 
رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا و کمک و یاری کردن در قبال 

سه گروه خانواده، همسایه ها و آشنایان و غیر همشهری ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
همان گونه در نمودار و جدول زیر مشاهده می شود در کلیه متغیرهای مورد بررسی هم 
با  و  اول  درجه  در  اجتماعی  تعامالت  و  روابط  جامعه،  در کل  و هم  بازنشستگان  میان  در 
فاصله چشم گیری مربوط اعضای خانواده و سپس نسبت به همسایه ها و آشنایان و در نهایت 

غیرهمشهری ها است. 
در میان متغیرهای مربوط به تعامالت با خانواده در میان بازنشستگان، بیشترین میزان 
آنان  قبال  در  مدارا  و  گذشت  و  درصد(   8۳.6( خانواده  به  کردن  یاری  و  کمک  به  مربوط 
)7۹.6 درصد( بوده است. در متغیرهای عام گرایی اجتماعی، میزان روابط و تعامالت اجتماعی 

بازنشستگان با اعضای خانواده پایین تر از کل جامعه بوده است. 
در خصوص روابط با همسایه ها و آشنایان بیشترین میزان در میان بازنشستگان مربوط 
به کمک و یاری کردن به همسایه ها و آشنایان )۳6.۹ درصد( و خیرخواهی برا آنان )۳6.7 
اجتماعی  عام گرایی  متغیرهای  همه  در  اجتماعی  تعامالت  و  روابط  در  است.  بوده  درصد( 

بازنشستگان نسبت به همسایه های و آشنایان از میانگین کل جامعه بیشتر بوده است. 
در روابط و تعامالت اجتماعی نسبت به غیرهمشهری ها، بیشترین میزان در میان متغیرهای 
عام گرایی اجتماعی مربوط به خیرخواهی و کمک و یاری رساندن به غیر همشهری ها )22.7 
درصد( بوده است. در خصوص غیر همشهری ها نیز، بازنشستگان در همه متغیرهای باالتر از 

میانگین کل جامعه بوده است.
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جدول ۱۹. میزان عام گرایی اجتماعی بازنشستگان در مقایسه با کل
زیادمتوسطکموضع فعالیت

احساس مسئولیت کردن در قبال

اعضای خانواده
2.7۱7.۹7۹.۴بازنشسته

2.6۱6.۳8۱.۱کل

همسایه ها و آشنایان
۱6.556.۱27.۴بازنشسته

۱7.۳58.22۴.5کل

غیر همشهری ها
۴6.۴۴0.5۱۳.۱بازنشسته

5۱.5۳7.8۱0.7کل
صداقت داشتن در قبال

اعضای خانواده
2.۳22.275.5بازنشسته

2.8۱۹.۹77.۳کل

همسایه ها و آشنایان
۱7.۱52.6۳0.۳بازنشسته

۱85۳.۹28.۱کل

غیر همشهری ها
۴2.7۴۱.8۱5.۴بازنشسته

۴6.8۳۹.6۱۳.6کل
اعتماد داشتن به

اعضای خانواده
2۱۹7۹بازنشسته

2.۴۱5.88۱.8کل

همسایه ها و آشنایان
20.658.۱2۱.۳بازنشسته

2۳.۱5620.۹کل

غیر همشهری ها
56.۹۳5.67.5بازنشسته

62.5۳0.76.8کل
حاضر به تعامل و همکاری با

اعضای خانواده
۱.۹۱۹.678.5بازنشسته

2.8۱7.67۹.6کل
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زیادمتوسطکموضع فعالیت

همسایه ها و آشنایان
۱7.75۴.۴28بازنشسته

۱8.855.725.5کل

غیر همشهری ها
۴7.6۴0.۹۱۱.5بازنشسته

52.۴۳8.۱۹.5کل
رعایت حق و حقوق

اعضای خانواده
2.7۱۹.777.6بازنشسته

2.8۱8.678.5کل

همسایه ها و آشنایان
۱5.5۴۹.8۳۴.7بازنشسته

۱6.75۱.2۳2.۱کل

غیر همشهری ها
۳۹.۳۴0.۹۱۹.8بازنشسته

۴2.6۳۹.۱۱8.۳کل
خیرخواهی برای

اعضای خانواده
۱.2۱۴.88۴بازنشسته

2.۱۱2.785.۳کل

همسایه ها و آشنایان
۱۴.8۴8.۴۳6.7بازنشسته

۱۴.5۴۹.۹۳5.6کل

غیر همشهری ها
۳7.6۳۹.722.7بازنشسته

۳8.8۴0.220.۹کل
منصف بودن در قبال

اعضای خانواده
۱.6۱۹.57۹بازنشسته

2.۳۱87۹.7کل

همسایه ها و آشنایان
۱5.750.5۳۳.8بازنشسته

۱5.۹52.۱۳۱.۹کل

غیر همشهری ها
۳7.6۴2.7۱۹.6بازنشسته

۴0.6۴0.۱۱۹.۳کل
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زیادمتوسطکموضع فعالیت

گذشت و مدارا در قبال

اعضای خانواده
2۱8.۴7۹.6بازنشسته

2.8۱6.880.۴کل

همسایه ها و آشنایان
۱5.252.5۳2.۳بازنشسته

۱5.۴5۳.5۳۱.۱کل

غیر همشهری ها
۳8.2۴2.۳۱۹.5بازنشسته

۴۱.8۴۱.۱۱7.۱کل
کمک و یاری کردن به

اعضای خانواده
۱.6۱۴.88۳.6بازنشسته

2.2۱۳.۴8۴.۴کل

همسایه ها و آشنایان
۱۴.۹۴8.2۳6.۹بازنشسته

۱۴.25۱.۱۳۴.7کل

غیر همشهری ها
۳8.۳۳۹22.7بازنشسته

۳۹.۴۴0.۳20.۳کل

مشارکت اجتماعی

مشارکت در فعالیت های عام المنفعه )فعالیت داوطلبانه(

در گزارش کشوری سرمایه اجتماعی ایران از میان ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی در سطح 
خرد )عضویت انجمنی، فعالیت داوطلبانه، مشارکت در حل مشکالت محلی یا اقدام جمعی، 
بده بستان اجتماعی(، تنها مشارکت در فعالیت های عام المنفعه و داوطلبانه به تفکیک وضع 

فعالیت گزارش شده است. 
در  چقدر  گذشته  سال  یک  در  »پاسخ گویان  با  عام المنفعه  فعالیت های  در  مشارکت 
فعالیت هایی که فایده و نفع اجتماعی داشته اند و به صورت فعالیت های عام المنفعه شناخته 

می شوند، شرکت کرده اند؟« مورد بررسی قرار گرفته است. 
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۱۹.8 درصد بازنشستگان بیان کرده اند که در یک سال گذشته در حد زیاد یا خیلی زیاد در 
فعالیت های داوطلبانه مشارکت داشته اند. این میزان هم نسبت به میانگین کل جامعه )۱۴.۱ 
درصد( و هم در مقایسه با گروه های شاغل و بیکار )به ترتیب ۱6.6 درصد و ۱۳ درصد( با 

فاصله نسبتا زیادی بیشتر است.

جدول 20. میزان مشارکت بازنشستگان در فعالیت های داوطلبانه در مقایسه با کل و گروه های 
شاغل و بیکار

زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کم

۴5.2۳5۱۹.8بازنشسته
۴6.8۳6.7۱6.6شاغل
5۳.۴۳۳.6۱۳بیکار
5۱.۳۳۴.6۱۴.۱کل

عرق ملی

تعلق و عرق ملی در قالب دو پرسش از میزان افتخار به ایرانی بودن و تمایل به مهاجرت به 
خارج از کشور، مورد سنجش قرار گرفته است. بازنشستگان نسبت به کل جامعه و گروه های 
ابراز  از کشور  به مهاجرت  ایرانی بودن و تمایل کم تری  به  بیشتری  افتخار  بیکار  شاغل و 

کرده اند. 
ایرانی بودن  بازنشستگان بیان کرده اند که در حد زیاد یا خیلی زیاد به  از  7۹.۳ درصد 
خود افتخار می کنند. این میزان در کل جامعه 75.5، شاغالن 75.۱ درصد و گروه بیکار 7۱.6 

درصد بوده است. 
۱7.6 درصد از بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد تمایل به مهاجرت کشور داشته اند. 
این میزان در کل جامعه 2۳.۱ درصد، شاغالن 25.۳ درصد و گروه بیکار 28.8 درصد بوده 

است.
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جدول 2۱. میزان احساس تعلق و عرق ملی بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار
زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

افتخار به ایرانی بودن

5.5۱5.27۹.۳بازنشسته
۹.2۱5.775.۱شاغل
۱۱.2۱7.۳7۱.6بیکار
8.8۱5.875.5کل

تمایل به مهاجرت از کشور

6۳.7۱8.6۱7.6بازنشسته
5۴.۱20.525.۳شاغل
۴۹.۱22.۱28.8بیکار
56.۹202۳.۱کل

رضایت از زندگی

رضایت از زندگی در قالب پرسش های »چقدر از زندگی تان احساس رضایت می کنید؟«، »تا چه 
اندازه از زندگی در این شهر/ روستان رضایت دارید؟«، »در صورت شاغل بودن تا چه اندازه از 
شغل تان رضایت دارید؟« و »تا چه اندازه از درآمد و عایدی تان رضایت دارید؟« مورد سنجش 
قرار گرفته است. با توجه به وضع فعالیت گروه بازنشستگان، پرسش رضایت شغلی در خصوص 
بازنشستگان بالموضوع بوده و سه متغیر رضایت از زندگی، محل سکونت و درآمد و عایدی مورد 
بررسی قرار گرفته است. بازنشستگان به میزان قابل توجهی در هر سه متغیر مورد بررسی هم از 

میانگین کل جامعه و هم از گروه های شاغل و بیکار رضایت باالتری ابراز کرده اند. 
رضایت ۳۹.8 درصد از بازنشستگان از زندگی در حد زیاد یا خیلی زیاد بیان شده است. این 
میزان در کل جامعه ۳۳.6 درصد، شاغالن ۳۳.۴ درصد و گروه بیکار 2۴.7 درصد بوده است.

رضایت ۴0.5 درصد از بازنشستگان از محل سکونت خود در حد زیاد یا خیلی زیاد بیان 
شده است. این میزان در کل جامعه ۳6.6 درصد، شاغالن ۳5.2 درصد و گروه بیکار ۳۱.۱ 

درصد بوده است. 
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در خصوص رضایت از درآمد و عایدی اگرچه تنها ۱2.6 درصد از بازنشستگان در حد زیاد 
یا خیلی زیاد ابراز رضایت کرده اند که نشان از رضایت پایین در این مورد است، اما این میزان 
در کل جامعه 8 درصد، شاغالن 8.۹ درصد و گروه بیکار تنها ۳.۴ درصد بوده است که حاکی 

از رضایت باالتر بازنشستگان است. 

نمودار  ۱6. رضایت بازنشستگان از زندگی در مقایسه با کل

جدول 22. میزان رضایت بازنشستگان از زندگی در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار
زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

رضایت از زندگی

2۱.۱۳۹.۱۳۹.8بازنشسته
2۴.7۴۱.۹۳۳.۴شاغل
۳6.5۳8.82۴.7بیکار
25.۹۴0.5۳۳.6کل
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زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

رضایت از محل سکونت

20.۹۳8.7۴0.5بازنشسته
2۳.۴۴۱.۳۳5.2شاغل
27.۹۴۱.۱۳۱.۱بیکار
22.2۴۱.۱۳6.6کل

رضایت از درآمد و عایدی

55.۱۳2.۳۱2.6بازنشسته
57.6۳۳.۴8.۹شاغل
76.۴20.2۳.۴بیکار
6۱.5۳0.58کل

احساس امنیت

برای ارزیابی احساس امنیت چنین پرسش هایی مطرح شده اند: »بعد از تاریک شدن هوا حین 
قدم زدن در خیابان و کوچه ها چقدر احساس امنیت می کنید؟«، »چقدر برای شما یا یکی از 
اعضای خانواده تان حوادثی مانند سرقت از منزل یا خودرو، جیب بری، پس ندادن وجه قرضی، 
و ... اتفاق افتاده است؟«، »مردم تا چه اندازه از امنیت جسمی و جانی برخوردارند؟« و »مردم 

در اوضاع فعلی تا چه اندازه از امنیت مالی برخوردارند؟«. 
است.  بیان شده  زیاد  یا خیلی  زیاد  بازنشستگان در حد  از  امنیت ۳8.۴ درصد  احساس 
میانگین کل جامعه ۳۳.۹ درصد، شاغالن ۳8.6 درصد و گروه بیکار ۳2.6 درصد بوده است. 
به این ترتیب احساس امنیت بازنشستگان باالتر میانگین کل جامعه و گروه بیکار و کمی 

پایین تر از شاغالن بیان شده است. 
۱7.7 درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد ناامنی را تجربه کرده اند که این میزان 
باالتر از میانگین کل جامعه )۱6.6 درصد( پایین تر از گروه های شاغل و بیکار )به ترتیب با 

۱8.۱ درصد و ۱7.۹ درصد( بوده است.
احساس امنیت جانی در جامعه در بین 2۹.۹ درصد از بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی 
زیاد است. این میزان باالتر از میانگین کل جامعه )2۹.۱ درصد(، و گروه بیکار )27.7 درصد(
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و پایین تر از شاغالن )۳۱.2 درصد( بوده است. 
احساس امنیت مالی در جامعه از نظر ۱8.۴ درصد از بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی 
زیاد بوده است. این میزان هم از میانگین کل جامعه )۱6.8 درصد( و هم از گروه های شاغل 

و بیکار )به ترتیب با ۱7.۱ درصد و ۱۴.۴ درصد( باالتر بوده است.

جدول 2۳. میزان احساس امنیت بازنشستگان در مقایسه با کل و گروه های شاغل و بیکار
زیاد یا خیلی زیادتا حدودیخیلی کم یا کموضع فعالیتمتغیر

احساس امنیت

2۹.۱۳2.5۳8.۴بازنشسته
2۹.۱۳2.۴۳8.6شاغل
۳6.۳۳۱.2۳2.6بیکار
۳۴.۴۳۱.7۳۳.۹کل

تجربه ناامنی داشتن

58.22۴.۱۱7.7بازنشسته
56.725.۱۱8.۱شاغل
56.225.۹۱7.۹بیکار
58.52۴.۹۱6.6کل

امنیت جانی داشتن

28.۴۴۱.72۹.۹بازنشسته
28.6۴0.۳۳۱.2شاغل
28.7۴۳.527.7بیکار
2۹.5۴۱.۴2۹.۱کل

امنیت مالی داشتن

۴2.۴۳۹.۱۱8.۴بازنشسته
۴5.۱۳7.8۱7.۱شاغل
۴7.۴۳8.۳۱۴.۴بیکار
۴۴.۳۳8.۹۱6.8کل
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جمع بندی

کشور  اجتماعی  سرمایه  پیمایش  یافته های  از خالل  تا  بوده ایم  آن  پی  در  گزارش  این  در 
مورد  بازنشستگان  برای  را  مفهوم  این  متغیرهای  و  ابعاد  زیرشاخص ها،  وضعیت   ،)۱۳۹۴(
مطالعه قرار دهیم و وضعیت این گروه فعالیت را در مقایسه با کل جمعیت و همچنین در 

مقایسه با گروه های شاغل و بیکار مورد توجه قرار دهیم. 
در پیمایش مذکور سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و روابط اجتماعی در سه 
سطح کالن، میانی و خرد و در حوزه های چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف 
و عملیاتی شده است. سطح کالن سرمایه اجتماعی بر اساس ترکیب چهار مولفه »پنداشت از 
عملکرد نظام در رفع و حل مشکالت«، »پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی«، 
»پنداشت از نکویی جامعه )مطلوب بودن جامعه و وجود عدالت و برابری(« و »ارزیابی از آینده« 
مورد سنجش قرار گرفته است. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی  با ترکیب هشت مولفه، »اعتماد 
سازمانی«، »کیفیت خدمات سازمانی«، »عملکرد و پاسخ گویی سازمان ها به نیازها«، »آمادگی 
مشارکت در کمک به سازمان ها«، اعتماد تعمیم یافته )اعتماد به گروه های شغلی و حرفه ای(«، 
»دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروه های شغلی و حرفه ای«، »عام گرایی گروه های 
شغلی و حرفه ای« و »ویژگی ها و ارزش های اخالقی مسئوالن« مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
و سرمایه اجتماعی سطح خرد بر اساس ترکیب هشت مولفه »اعتماد عمومی«، »ارزش ها و 
ویژگی های اخالقی )مثبت و منفی(«، »تعامالت اجتماعی«، »مشارکت اجتماعی«، »بده بستان 

اجتماعی«، »تعلق و عرق ملی«، »رضایت از زندگی« و »احساس امنیت« سنجیده شده است. 
با  نشان می دهد که  اجتماعی در سال ۱۳۹۴  پیمایش ملی سنجش سرمایه  یافته های 
وجود پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی بازنشستگان، اما در مقایسه با کل جامعه و همین 
طور گروه های شاغل و بیکار، در هر سه سطح کالن، میانی و خرد، این گروه از وضعیت 

مطلوب تری برخوردار بوده اند.
انتزاعی عموم  به اصطالح  و  اعتماد عمومی  اجتماعی حاصل  در سطح کالن، سرمایه 
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شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی است. سرمایه اجتماعی سطح کالن ۹.۴ درصد بازنشستگان در حد زیاد 
یا خیلی زیاد، ۴5.8 درصد در حد متوسط و ۴۴.8 درصد در حد خیلی کم یا کم به دست آماده 
است. سرمایه اجتماعی سطح کالن برای 8.2 درصد کل جامعه، 7.8 درصد گروه شاغل و 

7.۳ درصد گروه بیکار در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است.
در سطح میانی، سرمایه سازمان ها و گروه ها ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمان ها و 
عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی است که آن ها از سازمان دهی، وظیفه شناسی 
و تعهد،  شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمان ها در حوزه های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی دارند. سرمایه اجتماعی سطح میانی ۱5.7 درصد بازنشستگان در حد زیاد 
یا خیلی زیاد، 62.۴ درصد در حد متوسط و 2۱.۹ درصد در حد خیلی کم یا کم به دست آمده 
است. سرمایه اجتماعی سطح میانی برای ۱2.۴ درصد کل جامعه، ۱۱.۴ درصد گروه شاغل و 

۱0.6 درصد گروه بیکار در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است. 
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بده بستان بین کنشگران، اعتماد 
بین شخصی و تعمیم یافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزه های اجتماعی، سیاسی، 
حیات  در  هنجارها  و  اخالقی  ارزش های  حضور  و  وجود  از  پنداشت  اقتصادی،  و  فرهنگی 
اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف می شود. در سطح خرد، سرمایه 
اجتماعی ۱2.8 درصد بازنشستگان در حد زیاد یا خیلی زیاد، 5۹.۳ درصد در حد متوسط و 28 
درصد در حد خیلی کم یا کم به دست آمده است. سرمایه اجتماعی سطح خرد 7.۹ درصد 
کل جامعه، ۹.5 درصد گروه شاغل و 5 درصد گروه بیکار در حد زیاد یا خیلی زیاد بوده است.  
به این ترتیب سرمایه اجتماعی بازنشستگان در سطح خرد بیشتر از سرمایه اجتماعی سطح 
سرمایه  حال  عین  در  است.  شده  برآورد  میانی  سطح  اجتماعی  سرمایه  از  کم تر  و  کالن 
اجتماعی بازنشستگان در سطح خرد در مقایسه با سایر سطوح، بیشترین میزان تفاوت با کل 

جامعه و گروه های شاغل و بیکار را نشان می دهد.
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