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الف

چکیده

ابعادسرمایهاجتماعیبازنشستگانبهتفکیکسطوحمختلفتوسعهانسانی

)نمراتدردامنه۱تا۵(
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2.1۴2.392.۴3پنداشتازعملکردنظامدررفعوحلمشکالت
پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایف

نهادی
2.782.932.97

2.592.832.85پنداشتازنکوییجامعه)مطلوببودنجامعه(

2.312.532.5۴پنداشتازنکوییجامعه)وجودعدالتوبرابری(

2.82.892.97ارزیابیازآینده

نی
میا
ح
سط

ی
اع
تم
اج
یه
رما

س

2.862.982.97اعتمادسازمانی

2.83.012.97کیفیتخدماتسازمانی

2.783.012.99عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها

3.083.083.06آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها
اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههایشغلیو

حرفهای(
3.033.073.08

دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسیگروههای
شغلیوحرفهای

3.033.13.08

2.892.92.9۴عامگراییگروههایشغلیوحرفهای

2.6۴2.732.68ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن
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ابعادسطح
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2.512.712.69اعتمادعمومی

2.۴2.6۴2.65ویژگیهاوارزشهایاخالقی
عامگراییاجتماعی)شعاعاعتمادوتعامالت
نزدیکودور،ازاعضایخانوادهتاغریبهها(

2.813.053.07

2.5۴2.632.68مشارکتاجتماعی

۴.05۴۴.0۴عرقملی

3.013.193.1۴رضایتاززندگی

2.913.173.13احساسامنیت

استانهایدارایتوسعهانسانیباال:تهران،البرز،یزد،اصفهانومرکزی.●
استانهایدارایتوسعهانسانیمتوسط:مازندران،سمنان،قزوین،فارس،کرمان،●

همدان، رضوی، خراسان بوشهر، زنجان، هرمزگان، اردبیل، شرقی، آذربایجان
خوزستانوگیالن.

جنوبی،● خراسان گلستان، کرمانشاه، قم، پایین: انسانی توسعه دارای استانهای
و کهگیلویه شمالی، خراسان بختیاری، و چهارمحال غربی، آذربایجان ایالم،

بویراحمد،لرستانوسیستانوبلوچستان.



۱

مقدمه

و شناخت گوناگون سطوح در کارا و جامع مفهومی بهعنوان اجتماعی سرمایه مفهوم
برنامهریزان و محققان گسترده موردتوجه اخیر دهههای در اجتماعی، سیاستگذاری
اجتماعیقرارگرفتهاست.سازمانهاونهادهایمسئولدرزمینهسیاستگذاریاجتماعیدر
ایراننیزچندیاستسنجشوضعیتسرمایهاجتماعیرادردستورکارخودقراردادهاند.
محققانهصورتگرفته ازکوششهای یکی کشور اجتماعی سرمایه ملیسنجش پیمایش
برایفهموضعیتسرمایهاجتماعیدرسطوحملیواستانیاست.درگزارششماره8۴
»سرمایه عنوان با صبا بازنشستگی راهبردهای مؤسسه پژوهشی گزارشهای سلسله از
سرمایه »سنجش ملی پیمایش کشوری گزارش از بهرهگیری با بازنشستگان« اجتماعی
ملی مقیاس در بازنشستگان اجتماعی ازسرمایه کلی تصویری »)139۴( اجتماعیکشور
ارائهشدهاست.باوجوداطالعاتکارآمدومفیدیکهگزارشمذکوردراختیارمحققانو
توزیع برایفهمنحوه بهاطالعاتدقیقوموشکافانهتر نیاز قرارمیدهد، سیاستگذاران
پراکندگیابعادوسطوحمختلفسرمایهاجتماعیبازنشستگانهمچناناحساسمیشود.در
گزارشحاضربهمنظورفهمومقایسهوضعیتسرمایهاجتماعیبازنشستگاندرنقاطمختلف
مورد استانی توسعهیافتگی برحسبسطح بازنشستگان اجتماعی سرمایه اطالعات کشور،
اجتماعی سرمایه تفاوتهای ساختن آشکار تحلیلیضمن چنین است. گرفته قرار تحلیل
بازنشستگانساکندراستانهایبرخوردارازسطوحمختلفتوسعهانسانی،زمینههایالزم
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درسطوح اجتماعی سرمایه میزان تغییرات با متناسب را منطقهای برنامهریزیهای برای
سهگانهآنفراهممیکند.بهاینمنظورگزارشپیشرودرپیآناستتااطالعاتسرمایه
اجتماعیمناطقمختلفکشوروتمایزاتآنهادرسطوح،ابعادومتغیرهایمختلفسرمایه

اجتماعیموردتوجهقراردهد.
دراینگزارشنخستمروریکلیومختصربرمفهومسرمایهاجتماعیمیشودوابعاد
ومتغیرهاییکهبرایسنجشاینمفهومدرپیمایشملیسرمایهاجتماعیبهکاررفتهاند،
معرفیمیشوند.همچنیننحوهدستهبندیاستانهایکشوربراساسسطحتوسعهوطریقه
نمرهدهیوامتیازابعادومتغیرهابهاختصارتوضیحدادهمیشود.دربخشهایبعدی،ابعاد
ومتغیرهایسرمایهاجتماعیدرسهسطحکالن،میانیوخردبهتفکیکمناطقباسطوح

مختلفتوسعهانسانیارائهمیشوند.
پیشازپرداختنبهاینبخشهاالزماستازحمایتوهمکاریکسانییاریگرتهیه
اینگزارشبودهاندسپاسگزاریشود.تدویناینگزارشنیازمنددسترسیبهدادههایخام
پیمایش واطالعاتتفصیلیپیمایشسرمایهاجتماعی139۴بودکهدرگزارشکشوری
»سنجشسرمایهاجتماعیکشور«1قابلدستیابینبود.بهطورویژهازحمایتهایجناب
آقایدکترسلگی،رئیسمحترمپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاتوهمچنینجنابآقای
همراهی و امور تسهیل بابت ملی طرحهای دفتر محترم معاون طهرانی، تسلیمی دکتر

صبورانهباهمکارانمؤسسهقدردانیمیشود.

1.سنجشسرمایهاجتماعیکشور:گزارشکشوری/مدیرطرح:غالمرضاغفاری؛مشاورطرح:مسعودچلبی؛ناظرعلمی
طرح:محمدرضاجوادییگانه؛)بهسفارششورایاجتماعیکشور(.تهران:وزارتکشور،مرکزملیرصداجتماعی:

پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات،دفترطرحهایملی؛139۴
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مروریبرابعادومتغیرهایپیمایشسرمایهاجتماعیکشوری

مفهومسرمایهاجتماعیرادردوعنصراساسیاعتمادورابطهاجتماعیخالصهکردهاند.این
مفهومکمیتوکیفیتروابطاجتماعیونحوهتعامالتکنشگراناجتماعیرادرکانونتوجه
خودقرارمیدهد.شدتوکیفیتروابطوتعامالتبینافرادوگروهها،دارایتأثیربر/تأثر

ازاعتماددوجانبهواحساستعهدبههنجارهاوارزشهایمشترکاست.
برایسنجشسرمایهاجتماعیدرپیمایشملی،اینمفهومبامحوریتدوعنصراعتماد
اجتماعی، چهارگانه حوزههای در و خرد و میانی کالن، سطح سه در اجتماعی رابطه و

اقتصادی،سیاسیوفرهنگیتعریفعملیاتیشدهاست:

سرمایهاجتماعیدرسطحکالن)حاصلاعتمادعمومیوانتزاعیشهروندانبه-

اهمیتوموفقیتعملکردنهادها(درابعاد:
پنداشتازعملکردنظامدررفعوحلمشکالت؛)همچونبیکاری،تبعیضو●

نابرابری،گرانیوتورم،ناامنیو...(
پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایفنهادی؛)درآموزشوپرورش،●

سازمانهایدینی،خانواده،بازارو...(
پنداشتازنکوییجامعه)مطلوببودنجامعه(؛)درمواردیهمچوناحترامبه●

مالکیتخصوصی،احترامبهحقوقوآزادیقانونیافرادو...(
پنداشتازنکوییجامعه)وجودعدالتوبرابری(؛)مثلتناسببینتالشو●

رفاه،تناسببیناستعدادوپاداش،تناسببینسختکوشیوپاداش،برابریدر
دسترسیبهفرصتهایآموزشیوبهداشتیو...(

ارزیابیازآینده؛)ازوضعیترفاهی،اقتصادی،نابرابریاجتماعیو...(●

و- سازمانها به مردم آحاد اعتماد از )ترکیبی میانی درسطح اجتماعی سرمایه

عملکردوکیفیتخدماتارائهشدهوپنداشتازسازماندهی،تعهدوشایستگی
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نیروهایآنها(درابعاد:
اعتمادسازمانی؛●
کیفیتخدماتسازمانی؛●
عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها؛●
آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها؛●
اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههایشغلیوحرفهای(؛●
دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسیگروههایشغلیوحرفهای؛●
عامگراییگروههایشغلیوحرفهای؛●
ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن؛●

کنشگران،- بین بدهبستان و روابط کیف و )کم درسطحخرد اجتماعی سرمایه

امنیتورضایت( اعتمادبینشخصیوتعمیمیافتهدرزندگیروزمرهواحساس
درابعاد:

اعتمادعمومی؛●
ویژگیهاوارزشهایاخالقی؛●
عامگراییاجتماعی)شعاعاعتمادوتعامالتنزدیکودور،ازاعضایخانواده●

تاغریبهها(؛
مشارکتاجتماعی؛●
بدهبستاناجتماعی؛●
عرقملی؛●
رضایتاززندگی؛●
احساسامنیت.●
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افرادباالی18سالخانوارهایشهریوروستایی اینمطالعه،مجموع آماری جامعه
ساکندر31استانکشوردرسال139۴بودهاست.تعدادجمعیتنمونه1۴200نفربودهو

ازاینمیانوضعفعالیت10۴1نفر)معادل7.۴درصد(بازنشستهعنوانشدهاست.

دستهبندیاستانها

به را بازنشستگانهراستان برآنبودکهاطالعاتسرمایهاجتماعی اینگزارش ترجیح
تفکیکگزارشکند؛اماازآنجاکهمتغیروضعفعالیتدرپیمایشملیسرمایهاجتماعی
کنترلنشدهاست،اطالعاتبازنشستگانهراستانقابلیتتعمیمبهکلبازنشستگانهمان
استانراندارد.بااینحالبادستهبندیاستانهایکشوربرحسبسطحتوسعهوبهتبعآن
افزایشتعدادنمونهبازنشسته،باتقریبوبهصورتنسبیمیتوانبهتمایزنگرشهابرحسب

میزانبرخورداریوسطحتوسعهدستیافت.
برایدستهبندیاستانهابرحسبمیزانبرخورداریوسطحتوسعهیافتگی،شاخصتوسعه
انسانی1،مبنایتفکیکاستانهاقرارگرفتهاست.شاخصتوسعهانسانیدارایسهبعداصلی
آموزش،بهداشتوسالمتیورفاهاقتصادیاست.برایمحاسبهاینشاخصدربعدبهداشت،
شاخصامیدبهزندگیدربدوتولداندازهگیریمیشود؛دربعدآموزش،دوشاخصمتوسططول
دورانیکهصرفآموزشمیشود)درافرادبزرگسال25سالبهباال(وطولدورهموردانتظار
برایتحصیلکودکاندرسنورودبهمدرسهمحاسبهمیشود؛ودربعدرفاهاقتصادی،درآمد

ناخالصملیسرانهبهبرابریقدرتخریددالرآمریکامورداستفادهقرارمیگیرد.
تاکنونمحاسباتمختلفیازشاخصتوسعهانسانیبرحسباستانهایکشورانجامشده
است.دراینگزارشازیکیازمحاسباتمعتبرکهبراساساطالعاتدورهزمانینزدیکبه
انجامپیمایشسرمایهاجتماعیکشورانجامشده،استفادهشدهاست2.براساساینمحاسبه،

نمرهشاخصتوسعهانسانیاستانها-بهترتیبازباالتریننمره-بهشرحزیراست:

1. Human Development Index (HDI)
2.عسکریپورالهیجی،حسینوعطوفتشمسی،رضا)1398(،محاسبهوبررسیشاخصتوسعهانسانیاستانهای

ایراندرسالهای90،1385و95؛مجلهتوانمندسازیسرمایهانسانی؛دوره2،شماره۴،صص3۴5-331
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جدول۱.نمرهشاخصتوسعهانسانیاستانهایکشور
)۱۳۹۵( HDIاستان)HDI )۱۳۹۵استان

0.69۴همدان0.769تهران

0.693خوزستان0.7۴2البرز

0.693گیالن0.7۴2یزد

0.688قم0.736اصفهان

0.686کرمانشاه0.73۴مرکزی

0.681گلستان0.721مازندران

0.678خراسانجنوبی0.72سمنان

0.676ایالم0.718قزوین

0.67آذربایجانغربی0.717فارس

0.67چهارمحالوبختیاری0.70۴کرمان

0.665خراسانشمالی0.701آذربایجانشرقی

0.657کردستان0.7اردبیل

0.656کهگیلویهوبویراحمد0.7هرمزگان

0.65۴لرستان0.696زنجان

0.631سیستانوبلوچستان0.69۴بوشهر

0.69۴خراسانرضوی

برایدستهبندیاستانها،حدباالییوحدپایینینمراتشاخصدرنظرگرفتهشد،اما
باتوجهبهفاصلهنسبتًابیشترنمرهاستانسیستانوبلوچستانوتأثیردردامنه،حدپایینبرای
دستهبندینمرهاستانلرستاندرنظرگرفتهشد.بهاینترتیبفاصلهبیننمرهاستانتهران
)0.769(واستانلرستان)0.65۴(-0.115-بهسهدستهمساوی)0.038(تقسیموسهدامنه
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عددیبرایتشخیصسطحتوسعهانسانیتعیینشد؛بنابرایننمراتبین0.731تا0.769
توسعهانسانیباال،نمراتبین0.693تا0.730توسعهانسانیمتوسطونمراتپایینتر)با
احتساباستانسیستانوبلوچستان(بهعنواناستانهایباتوسعهانسانیپایینمنظورشدند.
همانگونهکهگفتهشدتعدادنمونهبازنشستهدرپیمایشسرمایهاجتماعی10۴1نفر
بودهاست.جدولزیرتوزیعنمونهدراستانهارانشانمیدهد.بهاینترتیبتعدادنمونهدر
استانهایباتوسعهانسانیباال307نفر،دراستانهایباتوسعهانسانیمتوسط۴80نفرو

دراستانهایباتوسعهانسانیپایین25۴نفربودهاست.

جدول2.توزیعاستانهایکشوربرحسبسطحتوسعهوتعدادنمونهبازنشستهدرپیمایش
سرمایهاجتماعی

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

استان
تعدادنمونه
بازنشسته

استان
تعدادنمونه
بازنشسته

استان
تعدادنمونه
بازنشسته

15قم37مازندران1۴5تهران

3۴کرمانشاه35سمنان۴8البرز

22گلستان36قزوین35یزد

13خراسانجنوبی29فارس39اصفهان

15ایالم۴9کرمان۴0مرکزی

28آذربایجانغربی30آذربایجانشرقی

16چهارمحالوبختیاری7اردبیل

18خراسانشمالی39هرمزگان

19کردستان33زنجان

20کهگیلویهوبویراحمد2۴بوشهر

28لرستان۴0خراسانرضوی
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توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

26سیستانوبلوچستان31همدان

37خوزستان

53گیالن

۳07۴802۵۴مجموع

نحوهنمرهدهی

متغیرهایمختلفسنجشسرمایهاجتماعیعمدتًادرسطحسنجشترتیبیوبااستفادهاز
مقیاسلیکرت)ازخیلیکمتاخیلیزیاد(موردارزیابیقرارگرفتهاند.باتوجهبهنیازاین
گزارشبهمبناییبرایمقایسهوضعیتدرمناطقباسطوحمختلفتوسعه،نیازبهنوعی
تعیینمقدار برای بههمینمنظور ابعادومتغیرهاوجودداشت. برای امتیاز نمرهگذاریو
عددیبرایهریکازمتغیرها،ازمیانگینوزنیآنمتغیراستفادهشدهاست.بهاینترتیبکه
تعدادپاسخهایخیلیکمباوزن1،کمباوزن2،متوسطباوزن3،زیادباوزن۴وخیلی

زیادباوزن5درنظرگرفتهشدهاند1.
امتیازهریکازابعادنیزبراساسمیانگینحسابیمتغیرهایآنمحاسبهشدهاست.
البتهالزمبهذکراستازآنجاکهبرخیمتغیرهادرجهتمعکوسوباارزشهایمنفی
موردپرسشقرارگرفتهاند،پیشازبرآوردنمرههریکازابعاد،متغیرهایآنبعدهمجهتو

ارزشهایمنفیدرجهتارزشهایمثبتدرنظرگرفتهشدهاند.
دراینگزارشباتوجهبهفاصلهبینکمترینوبیشتریننمره)۴(برایارزیابینمراتدر
سهسطح،نمراتبین1تا2.33نمایانگرارزیابیپایینومنفی،نمراتبین2.33تا3.66

نمایانگرارزیابیمتوسطونمراتبین3.66تا5نمایانگرارزیابیباالومثبتاست.

1.درمواردیکهپاسخهادرطیفلیکرتطراحینشدهامادرسطحترتیبیموردسنجشواقعشدهاند،ازشیوههای
مشابهیاستفادهشدهاست.
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سرمایهاجتماعیسطحکالن

سرمایهاجتماعیدرسطحکالن-ترکیبچهارمؤلفه»پنداشتازعملکردنظامدررفعوحل
مشکالت«،»پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایفنهادی«،»پنداشتازنکویی
جامعه)مطلوببودنجامعهووجودعدالتوبرابری(«و»ارزیابیازآینده«-کهنمایانگر
میزاناعتمادونگرشبهعملکردنظاماست،باسطحتوسعهانسانینسبتمعکوسداشته
است.اگرچهنمرهاینسطحازسرمایهاجتماعیدرهمهمناطقدرحدمتوسطبودهاستاما
دراستانهایباتوسعهانسانیپایینوبافاصلهکمیاستانهایباتوسعهانسانیمیانینمره

بیشترینسبتبهاستانهایباتوسعهانسانیباالبهدستآمدهاست.
از بازنشستگان پنداشت اجتماعیسطحکالن، ابعادمختلفسنجشسرمایه میان در
موفقیتدرانجاموظایفنهادیوارزیابیآنهاازآیندهامتیازباالتروپنداشتازعملکرد

نظامدررفعمشکالتووجودعدالتوبرابریپایینترینامتیازراکسبکردهاند.

جدول۳.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحکالن

ابعاد
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.1۴2.392.۴3پنداشتازعملکردنظامدررفعوحلمشکالت

2.782.932.97پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایفنهادی

2.592.832.85پنداشتازنکوییجامعه)مطلوببودنجامعه(

2.312.532.5۴پنداشتازنکوییجامعه)وجودعدالتوبرابری(

2.82.892.97ارزیابیازآینده
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نمودار۱.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحکالن

پنداشتازعملکردنظامدررفعوحلمشکالت

میزانموفقیتنظامدررفعوحلمشکالتبیکاری،تبعیضونابرابری،گرانیوتورم،ناامنی،
فسادمالیوارتشاء،فقر،اعتیاد،درمانوسالمت،مراقبتازمحیطزیستوقانونگریزیاز

نظربازنشستگاندراغلبمتغیرهاباافزایشسطحتوسعهانسانیکاهشمییابد.
ارزیابیبازنشستگانازعملکردنظامدررفعمشکالتدرمانوسالمت،ناامنیومراقبت
ازمحیطزیستباالترازسایرمتغیرهاودرحدمتوسطودرخصوصمشکالتبیکاری،گرانی

وتورمواعتیادپایینترومنفیبرآوردشدهاست.

پنداشتازعملکردنظامدررفعو
حلمشکالت

پنداشتازموفقیتنهادیدر
انجامدادنوظایفنهادی

پنداشتازنکوییجامعه
)مطلوببودنجامعه(

پنداشتازنکوییجامعه
)وجودعدالتوبرابری(

ارزیابیازآینده

3.0
2.5
2.0
2.5
2.0
0.5
0.0

توسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال توسعهانسانیپایین
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جدول۴.پنداشتبازنشستگانازمیزانموفقیتنظامدررفعوحلمشکالت
توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

1.801.921.93بیکاری

1.9۴2.172.32تبعیضونابرابری

1.782.021.99گرانیوتورم

2.612.932.98ناامنی

1.992.362.۴1فسادمالیوارتشاء

1.922.232.20فقر

1.872.212.18اعتیاد

2.882.963.05درمانوسالمت

2.۴32.662.72مراقبتازمحیطزیست

2.192.۴62.53قانونگریزی

نمودار2.پنداشتبازنشستگانازمیزانموفقیتنظامدررفعوحلمشکالت
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توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

ارزیابیازآینده

توسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال توسعهانسانیپایین

۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00
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پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایفنهادی

نهاد قضائیه، قوه دولت، رسانهها، بازار، خانواده، دینی، سازمانهای آموزشوپرورش،
حقوقمالکیت،مجلسشورایاسالمیونهادهایبرنامهریزنهادهاییبودهاندکهپنداشت

پاسخگویانازمیزانموفقیتشاندرانجاموظایفنهادیموردپرسشواقعشدهاست.
ارزیابیبازنشستگانازموفقیتنهادینیزباسطحتوسعهانسانیرابطهمعکوسداردو
بازنشستگانمناطقباتوسعهانسانیباالموفقیتکمتریبراینهادهاینامبردهشدهارزیابی
کردهاند.درمیاننهادهایمختلفبازار،نهادهایبرنامهریزوقوهقضاییهکمترینموفقیت
بازنشستگان نگاه از را موفقیت بیشترین آموزشوپرورش و دینی سازمانهای خانواده، و

داشتهاند.

جدول۵.پنداشتبازنشستگانازمیزانموفقیتنهادهایمختلفدرانجاموظایف
توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

3.003.103.13آموزشوپرورش

3.113.133.15سازمانهایدینی

3.1۴3.203.21خانواده

2.۴52.6۴2.60بازار

2.863.073.22رسانهها

2.732.8۴2.88دولت

2.552.802.96قوهقضائیه)دادگاهها...(

2.682.872.89نهادحقوقمالکیت

2.652.862.88مجلسشورایاسالمی

2.662.812.80نهادهایبرنامهریز
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نمودار۳.پنداشتبازنشستگانازمیزانموفقیتنهادهایمختلفدرانجاموظایف
ش
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یز
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دها

ها
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پنداشتازنکوییجامعه)مطلوببودنجامعه(

مطلوبیتجامعهازنظرپاسخگویانبامتغیرهایاحترامبهمالکیتخصوصی،احترامبهحقوق
وآزادیقانونیافراد،دوریوپرهیز)اجتناب(ازپنهانکاری،وجودهمکاریبینسازمانها
وبخشهایمختلفدولتیوغیردولتی،تجسسنکردندرامورشخصیافراد،خواهانخیر
وموفقیتیکدیگربودن،توجهبهحرمتوآبروییکدیگروفرصتطلبیوسوءاستفادهاز

موقعیتموردسنجشقرارگرفتهاست.
به نسبت بازنشستگان نگرش کالن سطح در اجتماعی سرمایه ابعاد سایر همچون
مطلوبیتجامعهنیزباسطحتوسعهانسانیرابطهمعکوسنشانمیدهدوبازنشستگاندر

مناطقباتوسعهانسانیباالبافاصلهارزیابیپایینتریابرازکردهاند.
درمیانمتغیرهایمختلفسنجشمیزانمطلوبیتجامعه،احترامبهمالکیتخصوصیو
توجهبهحرمتوآبرویافرادباالتریننمرهوهمکاریبینسازمانهاوپرهیزازپنهانکاری

کمترینامتیازراکسبکردهاند.

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

۳.۵0
۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00
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جدول6.پنداشتبازنشستگانازمیزانمطلوببودنجامعهدرحوزههایمختلف

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.653.033.0۴احترامبهمالکیتخصوصی

2.572.862.89احترامبهحقوقوآزادیقانونیافراد

2.532.662.77دوریوپرهیز)اجتناب(ازپنهانکاری

2.۴52.772.73همکاریبینبخشیوسازمانی)دولتیوغیردولتی(

2.602.692.80تجسسنکردندرامورشخصیافراد

2.612.852.81خواهانخیروموفقیتیکدیگربودن

2.652.9۴2.9۴توجهبهحرمتوآبروییکدیگر

2.652.852.85فرصتطلبیوسوءاستفادهازموقعیت

*دراینجدولجهتسنجشپنداشتبازنشستگانازمیزانمطلوببودنجامعهدرحوزههایمختلف،متغیر
»فرصتطلبیوسوءاستفادهازموقعیت«باسایرمتغیرهاهمجهتشدهاست.

نمودار۴.پنداشتبازنشستگانازمیزانمطلوببودنجامعهدرحوزههایمختلف
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توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00
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پنداشتازنکوییجامعه)وجودعدالتوبرابری(

تناسببینتالشورفاه،تناسببیناستعدادوپاداش،تناسببینسختکوشیوپاداش،
برابریدردسترسیبهفرصتهایآموزشی،برابریدردسترسیبهفرصتهابهداشتی،وجود
تناسببینوضعمالیافرادبامهارتوتحصیالتشان،دسترسیبهفرصتهایشغلیبرای
کسانیکهمهارتدارند،یکسانبودناجرایقانونوتصمیماتبرایهمه،تناسببینپست

ومقامباشایستگیمتغیرهایسنجشپنداشتعدالتوبرابریدرجامعهبودهاند.
وجود به نسبت منفیتری نگرش باال انسانی توسعه باسطح استانهای بازنشستگان
عدالتوبرابریدرجامعهابرازکردهاند.درمیانمتغیرهایمختلفسنجشمیزانعدالتو
برابریدرجامعهدسترسیشغلیافرادماهربهفرصتشغلیوتناسببینمقاموشایستگی
پایینتریننمرهوبرابردردسترسیبهفرصتهایبهداشتیوآموزشیباالتریننمرهرادر

میانبازنشستگانکسبکردهاند.

جدول7.پنداشتبازنشستگانازمیزانوجودعدالتوبرابریدرحوزههایمختلف

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.172.۴52.51تناسببینتالشورفاه

2.322.522.38تناسببیناستعدادوپاداش

2.2۴2.562.57تناسببینسختکوشیوپاداش

2.532.862.78برابریدردسترسیبهفرصتهایبهداشتی

2.562.762.79برابریدردسترسیبهفرصتهایآموزشی

2.222.۴02.۴6وجودتناسببینوضعمالیافرادبامهارتوتحصیالتشان

2.192.3۴2.26دسترسیبهفرصتهایشغلیبرایکسانیکهمهارتدارند

2.3۴2.۴92.59یکسانبودناجرایقانونوتصمیماتبرایهمه

2.192.392.۴8تناسببینپستومقامباشایستگیوتخصص
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نمودار۵.پنداشتبازنشستگانازمیزانوجودعدالتوبرابریدرحوزههایمختلف
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ارزیابیازآینده

ارزیابیازآیندهکهنشانگرداوریدرخصوصامیدبهآیندهعملکردوفعالیتنظاماست،با
امیدبهبهبوددروضعیترفاهی،وضعیتنابرابریاجتماعی،پایبندیبهارزشهایاخالقی
ودینی،وضعیتاقتصادی،وحدتوهمدلی،وضعیتجرموجنایتووضعیتفقرونداری
موردسنجشقرارگرفتهاست.بازنشستگانساکناستانهایباسطحتوسعهپاییننسبتبه
دودستهدیگرامیدبیشتریبهبهبودشرایطابرازکردهاند.امیدبهبهبودوضعیتفقرونداری
وجرموجنایتکمتریننمرهوبهبودوضعیترفاهیووحدتوهمدلیبیشتریننمرهرا

بهخوداختصاصدادهاند.

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

۳.۵0
۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00
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جدول8.ارزیابیبازنشستگانازوضعیتآیندهدرحوزههایمختلف

توسعهانسانیباالمتغیرها
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

3.093.313.26وضعیترفاهی

2.722.862.98وضعیتنابرابریاجتماعی

2.862.873.18پایبندیبهارزشهایاخالقیودینی

2.662.752.91وضعیتاقتصادی

3.023.093.18وحدتوهمدلی

2.692.682.73وضعیتجرموجنایت

2.572.662.56وضعیتفقرونداری

نمودار6.ارزیابیبازنشستگانازوضعیتآیندهدرحوزههایمختلف
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توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

۳.۵0

۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00
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سرمایهاجتماعیسطحمیانی

سرمایهاجتماعیدرسطحمیانی-ترکیبهشتمولفه،»اعتمادسازمانی«،»کیفیتخدمات
سازمانی«،»عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها«،»عملکردوپاسخگوییسازمانهابه
نیازها«،»آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها«،اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههای
شغلیوحرفهای(«،»دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسیگروههایشغلیوحرفهای«،
»عامگراییگروههایشغلیوحرفهای«و»ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن«-در
استانهاییکهسطحتوسعهانسانیشاندرحدمتوسطبوده،بیشتریننمرهراکسبکرده
ازسرمایه،ویژگیهاوارزشهایاخالقی ابعادمختلفسنجشاینسطح است.درمیان
مسئوالنوعامگراییگروههایمختلفشغلیپایینتریننمرهوآمادگیمشارکتدرکمک
بهسازمانهاووظیفهشناسیگروههایشغلیوحرفهایباالتریننمرهرابهدستآوردهاند.

جدول۹.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحمیانی

ابعاد
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.862.982.97اعتمادسازمانی
2.83.012.97کیفیتخدماتسازمانی

2.783.012.99عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها
3.083.083.06آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها

3.033.073.08اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههایشغلیوحرفهای(
دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسیگروههایشغلی

وحرفهای
3.033.13.08

2.892.92.9۴عامگراییگروههایشغلیوحرفهای
2.6۴2.732.68ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن
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نمودار7.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحمیانی

اعتمادسازمانی

و تعامل آنها با مردم که سازمانهایی از مجموعهای سازمانی، اعتماد میزان بررسی در
سروکاربیشتریدارندموردپرسشقرارگرفتندکهعبارتانداز:بانکها،مدارس،دانشگاهها،
خدمات و اجتماعی تأمین بخشداری/دهیاریها،صداوسیما، و فرمانداری بسیج، پایگاههای
انتظامی، بازاریان،مخابرات،کالنتریونیروی درمانی،شرکتهایبیمه،تعاونیها،تجارو
خیریه، انجمنهای خمینی، امام امداد کمیته روستا، شهر/ اسالمی شورای قضایی، مراجع
بیمارستانهایدولتی،بیمارستانهایخصوصی،شهرداری،فروشگاهها،احزابوتشکلهای
سیاسی،بنگاههایمعامالتملکی،بهادارهداراییوامورمالیاتی.همانگونهکهدرجدولو
نمودارزیرمشاهدهمیشودمیزاناعتمادبازنشستگاناستانهاییکهازسطحتوسعهانسانی
باالتریبرخوردارند،بهسازمانهادرمجموعکمترازسایریناست.درمیانسازمانهاینامبرده
شدهکمترینمیزاناعتمادنسبتبهبنگاههایمعامالتمسکن،بازارواحزابوتشکلهای
سازمانیوبیشتریمیزاناعتمادنسبتمدارس،پایگاههایبسیجودانشگاههاابرازشدهاست.

توسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال توسعهانسانیپایین

میانی

کیفیتخدماتسازمانی

اعتمادسازمانی

عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها

آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها

اعتمادتعمیمیافته
)اعتمادبهگروههایشغلیوحرفهای(

دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسی
گروههایشغلیوحرفهای

عامگراییگروههایشغلی
وحرفهای

ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن
3.2
3

2.8

2.6

2.۴
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جدول۱0.میزاناعتمادبازنشستگانبهسازمانهایمختلف

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

3.253.1۴3.09بانکها
3.۴13.373.30مدارس
3.283.173.21دانشگاهها

3.113.283.36پایگاههایبسیج
2.852.933.05فرمانداریوبخشداری/دهیاری

3.023.133.23صداوسیما
3.073.183.06تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی

2.882.922.92شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(
2.532.732.70تعاونیها)مصرف،مسکنو...(

2.۴92.552.50بازار)تجاروبازاریان(
3.0۴3.053.0۴ادارهمخابرات

2.9۴2.993.16کالنتری)نیرویانتظامی(
2.892.973.10مراجعقضایی)دادگاههاو...(
2.782.902.88شورایاسالمیشهر/روستا
3.013.193.18کمیتهامدادامامخمینی
3.123.253.1۴انجمنهایخیریه

2.763.093.09بیمارستانهایدولتی
2.933.152.96بیمارستانهایخصوصی

2.652.772.70شهرداری
2.782.912.90فروشگاهها

2.۴02.562.69احزابوتشکلهایسیاسی
2.2۴2.۴22.38بنگاهمعامالتملکی)مسکن(
2.۴۴2.772.70ادارهداراییوامورمالیاتی
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نمودار8.میزاناعتمادبازنشستگانبهسازمانهایمختلف

0.000.۵0۱.00۱.۵02.00 2.۵0۳.00۳.۵0۴.00

کیفیتخدماتسازمانی

مدارس، -بانکها، نامبردهشده سازمانهای میان از سازمانی کیفیتخدمات برایسنجش
دانشگاهها،انجمنهایخیریه،صداوسیما،تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی،شرکتهایبیمه،
تعاونیها،بیمارستانهایدولتی،مخابرات،کالنتریونیرویانتظامی،مراجعقضایی،فرمانداری

ادارهداراییوامورمالیاتی

بنگاهمعامالتملکی)مسکن(

احزابوتشکلهایسیاسی

فروشگاهها
شهرداری

بیمارستانهایخصوصی
بیمارستانهایدولتی

انجمنهایخیریه

کمیتهامدادامامخمینی

شورایاسالمیشهر/روستا

مراجعقضایی)دادگاههاو...(

کالنتری)نیرویانتظامی(

ادارهمخابرات

بازار)تجاروبازاریان(

تعاونیها)مصرف،مسکنو...(

شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(

تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی

صداوسیما

فرمانداریوبخشداری/دهیاری

پایگاههایبسیج

دانشگاهها

مدارس

بانکها

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین
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وبخشداری/دهیاری،کمیتهامدادامامخمینی،شوراهایاسالمیشهروروستا،بیمارستانهای
خصوصی،شهرداریها،بنگاههایمعامالتملکی،ادارهداراییوامورمالیاتیوفروشگاههای
انسانیشانباالبودهاست،کمترینمیزان بازنشستگاناستانهاییکهسطحتوسعه بزرگ-
رضایتوبازنشستگاناستانهایباتوسعهانسانیمتوسطبیشترینمیزانرضایترااظهارکردهاند.
درمیاناینسازمانهاکمترینمیزانرضایتازکیفیتخدماتسازمانینسبتبهبنگاهها
معامالتمسکنوشهرداریوبیشترینمیزانرضایتنسبتبهمدارسوبیمارستانهای

خصوصیابرازشدهاست.

جدول۱۱.کیفیتخدماتسازمانینهادهایمختلفازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.933.093.10بانکها
3.0۴3.253.19مدارس
2.963.113.10دانشگاهها

3.073.183.03انجمنهایخیریه
2.923.163.21صداوسیما

2.803.162.91تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی
2.662.992.96شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(

2.5۴2.772.76تعاونیها)مصرف،مسکنو...(
2.632.982.92بیمارستانهایدولتی)درمانگاهها(

2.953.073.05ادارهمخابرات
2.903.083.1۴کالنتری)نیرویانتظامی(
2.752.933.07مراجعقضایی)دادگاههاو...(

2.682.922.98فرمانداریوبخشداری/دهیاری
2.933.173.09کمیتهامدادامامخمینی

2.702.922.91شوراهایاسالمیشهر/روستا
3.113.193.0۴بیمارستانهایخصوصی

2.632.772.60شهرداری
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متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.282.6۴2.57بنگاهمعامالتملکی)مسکن(
2.512.852.76ادارهداراییوامورمالیاتی
3.033.0۴2.9۴فروشگاههایبزرگ

نمودار۹.کیفیتخدماتسازمانینهادهایمختلفازمنظربازنشستگان

فروشگاههایبزرگ

ادارهداراییوامورمالیاتی

بنگاهمعامالتملکی)مسکن(

شهرداری

بیمارستانهایخصوصی

شورایاسالمیشهر/روستا

کمیتهامدادامامخمینی

فرمانداریوبخشداری/دهیاری

مراجعقضایی)دادگاههاو...(

کالنتری)نیرویانتظامی(

ادارهمخابرات

بیمارستانهایدولتی)درمانگاهها(

تعاونیها)مصرف،مسکنو...(

شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(

تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی

صداوسیما

انجمنهایخیریه

دانشگاهها

مدارس

بانکها

0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0۳.00۳.۵0

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین
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عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها

دانشگاهها، مدارس، -بانکها، نامبردهشده سازمانهای در نیازها به پاسخگویی میزان
پایگاههایبسیج،ادارهمخابرات،صداوسیما،تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی،شرکتهای
بیمه،17درصدتعاونیها،کالنتری)نیرویانتظامی(،مراجعقضایی،فرمانداریوبخشداری/
خمینی، امام امداد کمیته روستا، شهر/ اسالمی شورای خیریه، انجمنهای دهیاریها،
بیمارستانهایدولتی،بیمارستانهایخصوصیوشهرداری-ازنظربازنشستگاناستانهای

باتوسعهانسانیباالبهطورمحسوسیپایینترازدودستهدیگراست.
ازمیاناینسازمانهاادارهمخابراتومدارسبیشترینمیزانپاسخگوییبهنیازهاو

شهرداریوتعاونی هاکمترینمیزانپاسخگوییراازمنظربازنشستگانداشتهاند.

جدول۱2.میزانپاسخگوییسازمانهایمختلفبهنیازهاازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.7۴2.912.91بانکها
2.933.223.12مدارس
2.853.133.02دانشگاهها

2.883.093.21پایگاههایبسیج
3.0۴3.103.17ادارهمخابرات
2.8۴3.153.26صداوسیما

2.763.133.07تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی
2.632.972.98شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(

2.۴52.722.70تعاونیها)مصرف،مسکنو...(
2.883.063.10کالنتری)نیرویانتظامی(
2.732.903.09مراجعقضایی)دادگاههاو...(

2.6۴2.852.93فرمانداریوبخشداری/دهیاری
2.883.153.03انجمنهایخیریه

2.622.832.8۴شورایاسالمیشهر/روستا
2.893.163.12کمیتهامدادامامخمینی
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متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.673.033.00بیمارستانهایدولتی
2.9۴3.072.81بیمارستانهایخصوصی

2.612.692.53شهرداری

نمودار۱0.میزانپاسخگوییسازمانهایمختلفبهنیازهاازمنظربازنشستگان

آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها

آمادگیبازنشستگانبرایمشارکتوکمکدرصورتنیازبهسازمانها-بانکها،مدرسهها،
دهیاری، بخشداری/ فرمانداری، انتظامی(، )نیروی کالنتری بسیج، پایگاههای دانشگاهها،
خمینی، امام امداد کمیته درمانگاهها، و بیمارستانها روستا، و شهر اسالمی شوراهای

شهرداری
بیمارستانهایخصوصی

بیمارستانهایدولتی
کمیتهامدادامامخمینی

شورایاسالمیشهر/روستا
انجمنهایخیریه

فرمانداریوبخشداری/دهیاری

مراجعقضایی)دادگاههاو...(
کالنتری)نیرویانتظامی(

تعاونیها)مصرف،مسکنو...(

شرکتهایبیمه)بیمهایران،آسیاو...(
تأمیناجتماعیوخدماتدرمانی

صداوسیما
ادارهمخابرات

پایگاههایبسیج
دانشگاهها
مدارس
بانکها

0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0۳.00۳.۵0

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



26/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

انجمنهایخیریه،حوزههایعلمیه،دادگاههاودادسراها،شهرداریها،جمعیتهاللاحمر،
انسانیمتوسط باتوسعه سازمانبهزیستیواحزابوتشکلهایسیاسی-دراستانهای
سازمانهای در بازنشستگان مشارکت آمادگی میزان است. کرده کسب را نمره بیشترین
بانکها و سیاسی تشکلهای و احزاب و امتیاز بیشترین هاللاحمر جمعیت و بهزیستی

کمترینامتیازراکسبکردهاست.

جدول۱۳.میزانآمادگیبازنشستگاندرکمکبهسازمانهایگوناگون

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.602.572.53بانکها
3.363.313.16مدارس
3.123.102.9۴دانشگاهها

3.023.133.20پایگاههایبسیج
3.063.053.11کالنتری)نیرویانتظامی(

2.832.892.91فرمانداریوبخشداری/دهیاری
2.882.922.88شورایاسالمیشهر/روستا
3.293.323.19بیمارستانها)درمانگاهها(
3.373.383.37کمیتهامدادامامخمینی
3.۴03.۴33.32انجمنهایخیریه
2.973.013.02حوزههایعلمیه

2.862.912.92دادگاههاودادسراها
2.752.8۴2.72شهرداری

3.653.۴53.۴8جمعیتهاللاحمر
3.623.۴93.51سازمانبهزیستی

2.502.5۴2.65احزابوتشکلهایسیاسی



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/27

نمودار۱۱.میزانآمادگیبازنشستگاندرکمکبهسازمانهایگوناگون

اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههایشغلیوحرفهای(

اعتمادتعمیمیافتهباارزیابیمیزاناعتمادبهمقولههایاجتماعیانتزاعیتروگستردهتریچون
اصنافوگروههایشغلیوحرفهای-پزشکان،معلمان،اساتیددانشگاه،اعضایهیئتدولت

احزابوتشکلهایسیاسی

سازمانبهزیستی

جمعیتهاللاحمر

شهرداری

دادگاههاودادسراها

حوزههایعلمیه

انجمنهایخیریه

کمیتهامدادامامخمینی

بیمارستانها)درمانگاهها(

شورایاسالمیشهر/روستا

فرمانداریوبخشداری/دهیاری

کالنتری)نیرویانتظامی(

پایگاههایبسیج

دانشگاهها

مدارس

بانکها

0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0 ۳.00۳.۵0۴.00

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



28/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

راهوساختمان،قضات،روزنامهنگارانومطبوعاتیها، نمایندگانمجلس،مهندسان ووزرا،
مأموران و دولتی ومسئوالن مدیران فنی، مهندسان غذایی، مواد تولیدکنندگان روحانیون،
انتظامیوامنیتی-موردسنجشقرارگرفتهاست.اعتمادتعمیمیافتهدراستانهاییکهتوسعه
انسانیدرآنهاپایینتربودهامتیازبیشترودراستانهایباتوسعهانسانیباالامتیازکمتریبه
خوداختصاصدادهاست.کمترینمیزاناعتماددرمیانگروههایشغلیوحرفهاینامبردهشده
نسبتبهمهندسانفنی،تولیدکنندگانموادغذایی،مدیرانومسئوالندولتیونمایندگان
مجلسوبیشترینمیزاناعتمادنسبتبهمعلمان،اساتیددانشگاهوپزشکاناظهارشدهاست.

جدول۱۴.میزاناعتمادبازنشستگانبهگروههایمختلفشغلیوحرفهای

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

3.363.333.31پزشکان

3.553.۴63.۴3معلمان

3.۴63.۴13.36اساتیددانشگاه

3.013.073.12اعضایهیئتدولت)وزرا(

2.812.872.85نمایندگانمجلس

2.922.993.0۴مهندسانراهوساختمان

3.032.993.10قضات

3.0۴3.013.07روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

3.1۴3.193.17روحانیون

2.6۴2.792.82تولیدکنندگانموادغذایی

2.602.732.7۴مهندسانفنی)خودروسازی(

2.722.912.86مدیرانومسئوالندولتی

3.093.183.20مأمورانانتظامیوامنیتی



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/2۹

نمودار۱2.میزاناعتمادبازنشستگانبهگروههایمختلفشغلیوحرفهای

مأمورانانتظامیوامنیتی

مدیرانومسئوالندولتی

مهندسانفنی)خودروسازی(

تولیدکنندگانموادغذایی

روحانیون

روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

قضات

مهندسانراهوساختمان

نمایندگانمجلس

اعضایهیئتدولت)وزرا(

اساتیددانشگاه

معلمان

پزشکان

0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0 ۳.00۳.۵0۴.00

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



۳0/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسیگروههایشغلیوحرفهای

دگرخواهی،پرهیزکاری،وظیفهشناسیوجدانکاریگروههایشغلیوحرفهای-پزشکان،معلمان،
اساتیددانشگاه،اعضایهیئتدولت)وزرا(،نمایندگانمجلس،کارمندان،قضات،روزنامهنگارانو
مطبوعاتیها،روحانیون،پلیس،کارکنانبخشداری،دهیاری/شهرداری،مدیرانومسئوالندولتی
ومأمورانانتظامیوامنیتی-ازنظربازنشستگاناستانهایباسطحتوسعهانسانیمتوسطبیش
ازدودستهدیگراست.کمترینمیزانوجدانکاریووظیفهشناسیازنظربازنشستگاننسبت
بهگروههایشغلینمایندگانمجلس،کارمندان،مدیرانومسئوالندولتیوکارکنانبخشداری،

دهیاری/شهرداریوبیشترینمیزان،نسبتبهمعلمان،اساتیددانشگاهوپلیسابرازشدهاست.

جدول۱۵.میزانوظیفهشناسیگروههایشغلیمختلفازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

3.153.183.12پزشکان

3.503.۴03.۴2معلمان

3.303.323.18اساتیددانشگاه

3.023.0۴2.98اعضایهیئتدولت)وزرا(

2.792.912.81نمایندگانمجلس

2.762.892.88کارمندان

3.003.033.03قضات

3.093.023.00روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

3.123.223.21روحانیون

3.113.263.31پلیس

2.722.952.95کارکنانبخشداری،دهیاری/شهرداری

2.732.932.92مدیرانومسئوالندولتی

3.0۴3.213.21مأمورانانتظامیوامنیتی



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۳۱

نمودار۱۳.میزانوظیفهشناسیگروههایشغلیمختلفازمنظربازنشستگان



0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0۳.00۳.۵0۴.00

عامگراییگروههایشغلیوحرفهای

عامگراییگروههایشغلیوحرفهایبهاجرایوظایفشغلیفارغازقومیتوخویشاوندی
عامگرایی میدهند، نشان زیر نمودار و جدول که همانگونه دارد. ارجاع مراجعان ... و
شغلیوحرفهای-درمشاغلپزشکان،معلمان،اساتیددانشگاه،اعضایهیئتدولت)وزرا(،
نمایندگانمجلس،کارمندان،قضات،روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(،روحانیون،پلیس،کارکنان

مأمورانانتظامیوامنیتی

مدیرانومسئوالندولتی

کارکنانبخشداری،دهیاری/شهرداری

پلیس

روحانیون

روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

قضات

کارمندان

نمایندگانمجلس

اعضایهیئتدولت)وزرا(

اساتیددانشگاه

معلمان

پزشکان

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



۳2/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

بخشداری،شهرداری/دهیاری،مدیرانومسئوالندولتیومأمورانانتظامیوامنیتی-از
نظربازنشستگاناستانهاییکهتوسعهانسانیپایینتریدارند،باالتراست.کمتریننمره
عامگراییشغلیازنگاهبازنشستگانبهگروههایکارمندان،کارکنانبخشداری،شهرداری/
دهیاری،مدیرانومسئوالندولتی،نمایندگانمجلسووزراوبیشتریننمرهبهمعلمان،

روحانیونوپلیساختصاصدارد.

جدول۱6.میزانعامگراییگروههایشغلیمختلفازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.982.862.92پزشکان

3.102.982.98معلمان

3.032.953.01اساتیددانشگاه

2.932.832.92اعضایهیئتدولت)وزرا(

2.812.802.90نمایندگانمجلس

2.652.862.80کارمندان

2.912.902.96قضات

2.972.922.85روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

2.982.993.0۴روحانیون

2.962.963.08پلیس

2.702.832.8۴کارکنانبخشداری،دهیاری/شهرداری

2.692.822.88مدیرانومسئوالندولتی

2.932.962.98مأمورانانتظامیوامنیتی



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۳۳

نمودار۱۴.میزانعامگراییگروههایشغلیمختلفازمنظربازنشستگان

ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن

برایبررسیویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن،مجموعهایازارزشهاوویژگیهایاخالقی
وهنجاریبرایپاسخگویانمطرحشدهوازآنهادرخواستشدهکهدرموردوجودورایجبودنآنها
بینمسئوالناظهارنظرکنند.اینویژگیهایاخالقیهمشاملویژگیهایمثبتاخالقیوهم
منفیبودهاند.دراینبعدازسرمایهانسانیسطحمتوسطجهتسنجشویژگیهاوارزشهایاخالقی

مأمورانانتظامیوامنیتی

مدیرانومسئوالندولتی

کارکنانبخشداری،دهیاری/شهرداری

پلیس

روحانیون

روزنامهنگاران)مطبوعاتیها(

قضات

کارمندان

نمایندگانمجلس

اعضایهیئتدولت)وزرا(

اساتیددانشگاه

معلمان

پزشکان

2.۴02.60 2.80۳.00۳.20

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



۳۴/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

مسئوالنازمنظربازنشستگانویژگیهایمنفیاخالقیشاملدروغگویی،کمکاری،سوءاستفادهاز
مقاموموقعیت،قوموخویشبازی،باندیعملکردنورفتارتبعیضآمیزباویژگیهاوارزشهای
مثبتطرحشدهشاملعملبهقولووعدهها،لیاقتوشایستگی،پاسخگویی،احساسمسئولیتو
پایبندیبهقانونهمجهتشدهاند؛بهاینترتیبدرویژگیهایمنفی،پایینتربودننمرهبهمعنای
رواجکمترآنویژگیدرمیانمسئوالنازنظربازنشستگاناست.باالتریننمرهدراینبعدمربوطبه
بازنشستگاناستانهاییبودهاستکهتوسعهانسانیدرآنهادرحدمتوسطاست.ازمیانویژگیهای
اخالقینامبردهشدهکمتریننمرهبازنشستگانمربوطبهقوموخویشبازی)بهمعنایرواجبیشترآن(،
عملبهقولووعدههاوپاسخگوییمسئوالنوبیشتریننمراتآنهامربوطبهعدمرواجکمکاری

ودروغگوییدرمیانمسئوالنبودهاست.

جدول۱7.ویژگیهایمختلفاخالقیدرمیانمسئوالنازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.782.852.89دروغگویی

2.332.592.۴3عملبهقولووعدهها

2.772.832.7۴لیاقتوشایستگی

2.372.602.55پاسخگویی

2.933.023.12کمکاری

2.592.802.65احساسمسئولیت

2.662.6۴2.73سوءاستفادهازموقعیت

2.532.۴72.29قوموخویشبازی

2.722.8۴2.80پایبندیبهقانون

2.602.662.55باندیعملکردن

2.752.692.70رفتارتبعیضآمیز
*دراینجدولجهتسنجشویژگیهایاخالقیمسئوالنازنظربازنشستگان،متغیرهای»دروغگویی«،»کمکاری«،
»سوءاستفادهازموقعیت«،»قوموخویشبازی«،»باندیعملکردن«و»رفتارتبعیضآمیز«باارزشهایمثبتهمجهتشدهاند.



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۳۵

نمودار۱۵.ویژگیهایمختلفاخالقیدرمیانمسئوالنازمنظربازنشستگان

رفتارتبعیضآمیز

باندیعملکردن

پایبندیبهقانون

قوموخویشبازی

سوءاستفادهازموقعیت

احساسمسئولیت

کمکاری

پاسخگویی

لیاقتوشایستگی

عملبهقولووعدهها

دروغگویی

0.000.۵0۱.00 ۱.۵02.002.۵0۳.00۳.۵0

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین



۳6/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

سرمایهاجتماعیسطحخرد

عمومی«، »اعتماد مؤلفه هشت -ترکیب خرد سطح در بازنشستگان اجتماعی سرمایه
»مشارکت اجتماعی«، »عامگرایی منفی(«، و )مثبت اخالقی ویژگیهای و »ارزشها
اجتماعی«،»بدهبستاناجتماعی«،»تعلقوعرقملی«،»رضایتاززندگی«و»احساس
امنیت«-درهمهسطوحتوسعهدرحدمتوسطودرمناطقباتوسعهانسانیباال،پایینتراز
دودستهدیگراست.اینسطحازسرمایهاجتماعیدرمیانمناطقباتوسعهانسانیمتوسط

وپاییننمرهاینزدیکبههمدارد1.
درمیانابعادمختلفسرمایهاجتماعیخرد،عرقملی)بافاصلهقابلتوجه(ورضایتاز
زندگیباالتریننمرهوویژگیهایوارزشهایاخالقیپایینتریننمرهرابهخوداختصاص

دادهاند.

جدول۱8.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحخرد

ابعاد
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.512.712.69اعتمادعمومی

2.۴2.6۴2.65ویژگیهاوارزشهایاخالقی
عامگراییاجتماعی)شعاعاعتمادوتعامالتنزدیکو

دور،ازاعضایخانوادهتاغریبهها(
2.813.053.07

2.5۴2.632.68مشارکتاجتماعی

۴.05۴۴.0۴عرقملی

3.013.193.1۴رضایتاززندگی

2.913.173.13احساسامنیت

1.الزمبهذکراستدراینسطح،بعد»بدهبستاناجتماعی«واغلبمتغیرهای»مشارکتاجتماعی«بهدلیلارزیابی
درسطحسنجشاسمی،درمحاسباتواردنشدهاند.



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۳7

نمودار۱6.سرمایهاجتماعیبازنشستگاندرسطحخرد

اعتمادعمومی

اعتمادعمومیبا»میزانقابلاعتمادبودنمردم«و»احتمالسپردنفرزندانبههمسایگان
درشرایطاضطراری«سنجیدهشدهاست.همانگونهکهجدولونمودارزیرنشانمیدهد
اعتمادعمومیبازنشستگاندرمناطقباتوسعهانسانیمتوسطباالترازسایرسطحتوسعه
استومیزاناعتمادعمومیدرمناطقباتوسعهانسانیباالبااختالفبیشتریپایینتراز

دوسطحدیگرتوسعهاست.

جدول۱۹.میزانقابلاعتمادبودنمردمازمنظربازنشستگان
توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

2.732.892.86قابلاعتمادبودنمردم
2.282.532.52سپردنمراقبتازبچههابههمسایگان

توسعهانسانیباال توسعهانسانیمتوسط توسعهانسانیپایین

اعتمادعمومی

احساسامنیت

رضایتاززندگی

عرقملی مشارکتاجتماعی

عامگراییاجتماعی)شعاعاعتمادوتعامالت
نزدیکودور،ازاعضایخانوادهتاغریبهها

ویژگیهاوارزشهایاخالقی

5
۴
3
2
1
0

خرد



۳8/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

نمودار۱7.میزانقابلاعتمادبودنمردمازمنظربازنشستگان

ویژگیهاوارزشهایاخالقی

نگرشنسبتبهویژگیهاوارزشهایاخالقیمردمبهعنوانیکیازابعادسرمایهاجتماعی
خردبامجموعهایازارزشهاوویژگیهایاخالقیوهنجاریمثبتومنفیموردپرسش
قرارگرفتهاست.دراینپرسشجهتسنجشویژگیهایوارزشهایاخالقیبهطورکلی
ویژگیهایاخالقیمنفیشده)دروغگویی،تظاهرودورویی،فریبوتقلب،خودخواهیو
به احترام )گذشت، مثبت اخالقی ارزشهای با قانونگریزی( و ناامیدی،حرص حسادت،
دیگران،خیرخواهیوکمکبهیکدیگر،رعایتحقوقدیگران،تعاونگرایی،وجدانکاری،
وفایبهعهد،انصاف،وقتشناسی(همجهتشدهاندوباالتربودننمرهویژگیهایاخالقی
منفی،نشاندهندهنگرشبهکمتربودنرواجآندرمیانمردماست.همانگونهکهدرجدول
ونمودارزیرمشاهدهمیشودارزیابیازویژگیهایاخالقیدرمیانبازنشستگانمناطقبا
توسعهانسانیپایینباالترازدوسطحدیگراستونمرهبازنشستگاندرمناطقباتوسعه

انسانیباالبااختالفبیشتریپایینترازدوسطحدیگراست.

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

قابلاعتمادبودنمردم سپردنمراقبتازبچههابههمسایگان

۳.۵0

۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۳۹

خیرخواهیوکمکبهیکدیگرواحترامبهدیگراندرمجموعنمرهباالترینسبتبهدیگر
متغیرهاداشتهاندودروغگویی،حرصوتظاهرکمتریننمراترابهخوداختصاصدادهاندکه

نشاندهندهنگرشبازنشستگاننسبتبهرواجبیشتراینخصایلدرمیانمردماست.

جدول20.ویژگیهاوارزشهایاخالقیمردمازمنظربازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.162.292.38دروغگویی

2.332.662.63گذشت

2.322.۴82.55تظاهرودورویی

2.552.912.86احترامبهدیگران

2.732.982.87خیرخواهیوکمکبهیکدیگر

2.502.772.72رعایتحقوقدیگران

2.302.502.58فریبوتقلب

2.502.7۴2.82تعاونگرایی

2.332.622.60وجدانکاری

2.332.572.63خودخواهیوحسادت

2.522.662.78وفایبهعهد

2.۴52.612.59انصاف

2.362.662.52ناامیدی

2.1۴2.۴22.۴8حرص

2.552.732.76قانونگریزی

2.362.682.69وقتشناسی

و »تظاهر »دروغگویی«، متغیرهای بازنشستگان، نظر از مردم اخالفی ویژگیهای جدولجهتسنجش این در *
مثبت ارزشهای با »قانونگریزی« و »ناامیدی«،»حرص« وحسادت«، تقلب«،»خودخواهی و »فریب دورویی«،

همجهتشدهاند.



۴0/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

نمودار۱8.ویژگیهاوارزشهایاخالقیمردمازمنظربازنشستگان

عامگراییاجتماعی)شعاعاعتمادوتعامالتنزدیکودور،ازاعضایخانوادهتاغریبهها(

بایکدیگر،بیانگرجهتگیریخاصگرایانهو شعاعاعتماد،روابطوتعامالتاعضایجامعه
عامگرایانهروابطآنهااست.برایسنجشمیزانعامگراییاجتماعیبهعنوانیکیازابعادسرمایه

وقتشناسی

قانونگریزی

حرص

ناامیدی

انصاف

وفایبهعهد

خودخواهیوحسادت

وجدانکاری

تعاونگرایی

فریبوتقلب

رعایتحقوقدیگران

خیرخواهیوکمکبهیکدیگر

احترامبهدیگران

تظاهرودورویی

گذشت

دروغگویی

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین

0.000.۵0۱.00۱.۵02.002.۵0۳.00۳.۵0



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۴۱

اجتماعیدرسطحخرد،احساسمسئولیت،صداقت،اعتماد،آمادگیبرایهمکاری،رعایتحق
وحقوق،خیرخواهی،منصفبودن،گذشتومداراوکمکویاریکردندرقبالسهگروه
خانواده،همسایههاوآشنایانوغیرهمشهریهاموردارزیابیقرارگرفتهاست.دراینگزارش
برایدستیابیبهنمرهایجهتمقایسهمیزانعامگراییبازنشستگاندرمناطقباسطوحمختلف
توسعهتعامالتباگروههایخانواده،آشنایانمحلیوغیرهمشهریهادرسطحسنجشترتیبیدر
نظرگرفتهشدهونمرهگذاریشدهومیزانرواداریوآمادگیتعاملباگروههایدورتر،حایزامتیاز
باالترعامگراییاجتماعیشدهاند.بهاینترتیبهمانگونهکهجدولونمودارزیرنشانمیدهند
شعاعاعتمادبازنشستگاندرمناطقباتوسعهانسانیپایینبیشترازدودستهدیگروبازنشستگان

مناطقباتوسعهانسانیباالبافاصلهبیشتریکمتربرآوردشدهاست.
درمیانمتغیرهایسنجشعامگراییاجتماعی،خیرخواهیویاریگریباالتریننمرهو

اعتمادداشتنوحاضربهتعاملوهمکاریبودنپایینتریننمرهراکسبکردهاند.

جدول2۱.عامگراییاجتماعیبازنشستگان

متغیرها
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین

2.633.002.9۴احساسمسئولیتکردن

2.7۴3.062.99صداقتداشتن

2.۴72.692.69اعتمادداشتن

2.772.832.93حاضربهتعاملوهمکاری

2.9۴3.113.18رعایتحقوحقوق

3.003.203.29خیرخواهی

2.923.153.19منصفبودن

2.853.183.16گذشتومدارا

2.983.223.26کمکویاریکردن



۴2/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

نمودار۱۹.عامگراییاجتماعیبازنشستگان

مشارکتاجتماعی

ازمیانابعادمختلفمشارکتاجتماعیدرسطحخرد)عضویتانجمنی،فعالیتداوطلبانه،
مشارکتدرحلمشکالتمحلییااقدامجمعی(،تنهامشارکتدرفعالیتهایعامالمنفعه
وداوطلبانهدرسطحسنجشترتیبیموردسنجشقرارگرفتهاستوقابلیتمقایسهآندر

سطحمؤلفهاصلیوجوددارد.
بازنشستگاندرمناطقباسطوحمختلفتوسعهدرحد فعالیتهایداوطلبانهدرمیان

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال
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سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۴۳

متوسطونسبتبهسطحتوسعهنسبتمعکوسداردودرمیانبازنشستگانمناطقباتوسعه
انسانیپایینبیشترازدودستهدیگربودهاست.

جدول22.مشارکتبازنشستگاندرفعالیتهایداوطلبانه

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

2.5۴2.632.68مشارکتاجتماعی

عرقملی

تعلقوعرقملیبامتغیرهایمیزانافتخاربهایرانیبودنوتمایلبهمهاجرتبهخارجاز
کشورموردسنجشقرارگرفتهاست.عرقملیهمدرمیانابعادمختلفسرمایهاجتماعی
خردوهمدرمیانابعادسایرسطوحتوسعهباالترینامتیازرادرمیانبازنشستگانکسب

کردهاستودرسطحباالومثبتارزیابیشدهاست.
میان در و نمره بیشترین باال انسانی توسعه مناطق بازنشستگان میان در ملی عرق
بازنشستگانمناطقتوسعهانسانیمتوسطکمتریننمره)بافاصلهنسبتًاکم(داشتهاست.

جدول2۳.احساستعلقوعرقملیبازنشستگان

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

۴.32۴.12۴.27افتخاربهایرانیبودن

3.783.873.80تمایلبهمهاجرت

*دراینجدولجهتسنجشعرقملیبازنشستگان،متغیر»تمایلبهمهاجرت«درجهتمثبتتغییرارزشداده
شدهاست.



۴۴/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

نمودار20.احساستعلقوعرقملیبازنشستگان

رضایتاززندگی

رضایتاززندگی،رضایتازمحلسکونتورضایتازدرآمدوعایدیسهمتغیرسنجش
رضایتاززندگیبودهاند.رضایتبازنشستگاناززندگیدرمناطقباتوسعهانسانیمتوسط
باالترازدودستهدیگرودرمناطقباتوسعهانسانیباالپایینترازآنهابرآوردشدهاست.
درمیانمتغیرهایسنجشرضایتاززندگی،رضایتازدرآمدوعایدیکمتریننمرهرادر

میانبازنشستگانمناطقمختلفکسبکردهاست.

تمایلبهمهاجرتافتخاربهایرانیبودن

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال
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سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۴۵

جدول2۴.رضایتبازنشستگاناززندگی

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

3.233.193.16رضایتاززندگی

3.003.313.27رضایتازمحلسکونت

2.803.082.98رضایتازدرآمدوعایدی

نمودار2۱.رضایتبازنشستگاناززندگی

احساسامنیت

ارزیابی برای داشتن مالی امنیت و جانی امنیت ناامنی، تجربه امنیت، احساس متغیرهای
امنیت براساسدادههایجدولزیراحساس امنیتموردسنجشقرارگرفتهاند. احساس

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

رضایتازدرآمدوعایدیرضایتازمحلسکونترضایتاززندگی

۳.۴0

۳.۳0

۳.20

۳.۱0

۳.00

2.۹0

2.80

2.70

2.60

2.۵0



۴6/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

دراستانهایباتوسعهانسانیمتوسطبیشترودراستانهاییکهتوسعهانسانیباالدارند،
پایینتراست.کمتریننمرهاحساسامنیتمربوطبهامنیتمالیوبیشتریننمرهمربوطبه

تجربهناامنیاستکهحاکیازتجربهکمترناامنیدرمقایسهباسایرمتغیرهااست.

جدول2۵.احساسامنیتبازنشستگان
توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباالمتغیرها

2.903.133.10احساسامنیت
3.۴53.753.73تجربهناامنیداشتن
2.793.053.02امنیتجانیداشتن
2.۴92.732.68امنیتمالیداشتن

*دراینجدولجهتسنجشاحساسامنیتبازنشستگان،متغیر»تجربهناامنیداشتن«باسایرمتغیرهاهمجهت
شدهاست.

نمودار22.احساسامنیتبازنشستگان

توسعهانسانیپایینتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیباال

احساسامنیت تجربهناامنیداشتن امنیتجانیداشتن امنیتمالیداشتن

۳.۵0

۳.00

2.۵0

2.00

۱.۵0

۱.00

0.۵0

0.00



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۴7

جمعبندی

باتوجهبهتوضیحاتیکهدرخصوصتعیینمقدارعددیبرایمتغیرهایسرمایهاجتماعی
گفتهشد،یافتههایاینمطالعهنشانمیدهدسرمایهاجتماعیبازنشستگاندرهمهسطوح
سرمایهاجتماعیودرهمهاستانهاباهرسطحازتوسعهانسانیدرحدمتوسطبودهاست.
درسطحکالن،کهنماییازاعتمادعمومیبازنشستگانبهاهمیتوموفقیتعملکرد
نهادهایجامعهاست،سرمایهاجتماعیباافزایشسطحتوسعهانسانیکاهشیافتهاست.
همه در برابری و عدالت وجود و رفعمشکالت در نظام موفقیت از بازنشستگان ارزیابی
توسعه دارای استانهای بازنشستگان حال این با است. بوده ابعاد سایر از کمتر استانها
دارای استانهای بازنشستگان و امیدوارانهتر پنداشت آینده به نسبت باال و پایین انسانی

توسعهانسانیمتوسطوپایین،ارزیابیبهتریازانجاموظایفنهادهاداشتهاند.
شایستگی و آنها عملکرد و سازمانها به بازنشستگان اعتماد که میانی، سطح در
نیروهایآنهانشاندادهمیشود،سرمایهاجتماعیدربازنشستگاناستانهاییکهتوسعه
توسعه با استانهای بازنشستگان و بیشتر امتیاز است، بوده متوسط حد در آنها انسانی
اجتماعی سرمایه مختلفسنجش ابعاد میان در کردهاند. کمتریکسب نمره باال انسانی
به نسبت را ارزیابی پایینترین انسانی توسعه سطوح همه در بازنشستگان میانی، سطح
ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالنابرازکردهاند.میانبازنشستگانساکناستانهای
باتوسعهانسانیباالومتوسطبیشترینآمادگیبرایمشارکتوکمکبهسازمانهااظهار
شدهاستوبازنشستگاناستانهاباتوسعهانسانیپایین،اعتمادبیشتریبهگروههایشغلی

ووظیفهشناسیآنها،بیانکردهاند.
درسطحخرد،کهنمایانگرکمیتوکیفیتتعامالتبینکنشگراناحساسامنیتو
رضایتآنهااست،سرمایهاجتماعیبازنشستگاناستانهایدارایتوسعهانسانیمتوسط
وپایینبهیکمیزانوبیشترازبازنشستگاناستانهایباتوسعهانسانیباالبهدستآمده
است.درمیانکلیهمتغیرهایسنجشسرمایهاجتماعیبازنشستگاندرهمهسطوحکالن



۴8/موسسهراهبردهایبازنشستگیصبا

تاخرد،تنهامتغیریکهارزیابیمثبتوامتیازقابلقبولیراکسبکردهاست،عرقملی
بودهاست.بااینحالبازنشستگاندرهمهسطوحتوسعهدرخصوصویژگیهاوارزشهای

اخالقیاعضایجامعهارزیابیپایینترینسبتبهسایرابعادابرازکردهاند.

جدول26.سرمایهاجتماعیوتوسعهانسانی

ابعاد
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین
میانگین

2.1۴2.392.۴32.32پنداشتازعملکردنظامدررفعوحلمشکالت
پنداشتازموفقیتنهادیدرانجامدادنوظایف

نهادی
2.782.932.972.89

2.592.832.852.76پنداشتازنکوییجامعه)مطلوببودنجامعه(

2.312.532.5۴2.۴6پنداشتازنکوییجامعه)وجودعدالتوبرابری(

2.802.892.972.89ارزیابیازآینده

2.۵22.7۱2.7۵2.66میانگینسرمایهاجتماعیسطحکالن

2.862.982.972.9۴اعتمادسازمانی

2.803.012.972.93کیفیتخدماتسازمانی

2.783.012.992.93عملکردوپاسخگوییسازمانهابهنیازها

3.083.083.063.07آمادگیمشارکتدرکمکبهسازمانها
اعتمادتعمیمیافته)اعتمادبهگروههایشغلیو

حرفهای(
3.033.073.083.06

دگرخواهی،پرهیزکاریووظیفهشناسی
گروههایشغلیوحرفهای

3.033.103.083.07

2.892.902.9۴2.91عامگراییگروههایشغلیوحرفهای

2.6۴2.732.682.68ویژگیهاوارزشهایاخالقیمسئوالن



سرمایهاجتماعیبازنشستگاندراستانها/۴۹

ابعاد
توسعهانسانی

باال
توسعهانسانی

متوسط
توسعهانسانی

پایین
میانگین

2.8۹2.۹۹2.۹72.۹۵میانگینسرمایهاجتماعیسطحمیانی

2.512.712.692.6۴اعتمادعمومی

2.۴02.6۴2.652.56ویژگیهاوارزشهایاخالقی

2.813.053.072.98عامگراییاجتماعی

2.5۴2.632.682.62مشارکتاجتماعی

۴.05۴.00۴.0۴۴.03عرقملی

3.013.193.1۴3.11رضایتاززندگی

2.913.173.133.07احساسامنیت

2.8۹۳.06۳.06۳.00میانگینسرمایهاجتماعیسطحخرد

نمودار2۳.سرمایهاجتماعیوتوسعهانسانی

میانگینسرمایهاجتماعیسطحخرد

میانگینسرمایهاجتماعیسطحمیانی

میانگینسرمایهاجتماعیسطحکالن

00.۵۱۱.۵22.۵۳۳.۵

توسعهانسانیباالتوسعهانسانیمتوسطتوسعهانسانیپایین
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