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الف

چکیده

مستمریبگیران و بازنشستگان میان در نشاط و شادکامی میزان بررسی به گزارش این
میانگینکل با حال عین در و یکدیگر با را آنها و میپردازد جهان مختلف کشورهای
جامعهخودمقایسهمیکند.بهاینمنظورمتغیرهایمربوطبهسنجششادکامیوبهزیستی
درمجموعهدادههایمشترکموجهفتمپیمایشارزشهایجهانی)WVS(وموجپنجم
ارزشهایاروپا)EVS(دربازهزمانیسالهای2017تا2020مورداستفادهقرارگرفتهاند،
زندگی، از رضایت کنترل، و انتخاب آزادی وضعیتسالمتی، شادی، احساس شامل که
رضایتازوضعیتمالیخانوار،داشتنغذایکافیبرایخوردن،احساسامنیتازوقوعجرم
درخانه،داشتنداروودرمانموردنیاز،داشتندرآمدنقدی،داشتنپناهگاهامنواستاندارد

زندگیدرمقایسهباوالدینبودهاند.نتایجاینمطالعهنشانمیدهد:
و● بازنشستگان کل برای نمره میانگین :)4 تا 1 از نمره )بازه شادی احساس

مستمریبگیران3.03وبرایکلجمعیتنمونه3.14بهدستآمدهاست.درایران
ایننمرهبسیارپایینتراستوبرخالفمیانگینکلکشورها،نمرهبازنشستگان
کمیباالترازکلجمعیتکشوروبرابربا2.8دربرابر2.78برایکلبهدست

آمدهاست.
و● بازنشستگان کل برای نمره میانگین :)5 تا 1 از نمره )بازه سالمتی وضعیت

در است. آمده دست به 3.78 نمونه جمعیت برایکل و 3.36 مستمریبگیران
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ایرانایننمرهباالترازمیانگینجهانیوبرایبازنشستگان3.52ودرکلجمعیت
کشور3.85بهدستآمدهاست.

آزادیانتخابوکنترل)بازهنمرهاز1تا10(:میانگیننمرهبرایکلبازنشستگانو●
مستمریبگیران7.06وبرایکلجمعیتنمونه7.21بهدستآمدهاست.ایننمره
برایکشورایران6.92وکمترازمیانگینکلکشورهااست،امابرایبازنشستگان
ایراننمره7.56بهدستآمده،کهنهتنهاباالترازنمرهمیانگینبازنشستگان،بلکه

ازنمرهکلمیانگیننیزباالتراست.
رضایتاززندگی)بازهنمرهاز1تا10(:میانگیننمراتبهدستآمدهبرایاین●

متغیربرایکلبازنشستگان7.24وبرایکلجمعیتموردبررسی7.21بهدست
آمدهاست.درایرانایننمرهبرایبرایبازنشستگانکشور6.25وبرایکل
کشورایران6.2بهدستآمدهاستکههردوازمیانگینهایجهانیپایینتراند.

کل● برای نمره میانگین :)10 تا 1 از نمره )بازه خانوار مالی وضعیت از رضایت
بازنشستگانومستمریبگیران6.30وبرایکلجمعیتنمونه6.14بهدستآمده
بهدست بازنشستگان5.67 برای ایران5.55و برایکلکشور نمره این است.
آمدهاستکهنشانگرارزیابیپایینترنسبتبهمیانگینکلکشورهاوارزیابیبهتر

بازنشستگانایراننسبتبهکلکشوراست.
برایکل● نمره میانگین :)4 تا 1 از نمره )بازه برایخوردن کافی غذای داشتن

بازنشستگانومستمریبگیران3.68وبرایکلجمعیتنمونه3.48بهدستآمده
است.درایرانایننمرهبرایبازنشستگان3.21وبرایکلکشور3.32بهدست

آمدهاست.
احساسامنیتازوقوعجرمدرخانه)بازهنمرهاز1تا4(:میانگیننمرهبرایکل●

بازنشستگانومستمریبگیران3.48وبرایکلجمعیتنمونه3.42بهدستآمدهاست.
درایرانایننمرهبرایبازنشستگان3.49وبرایکلکشور3.53بهدستآمدهاست.
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کل● برای نمره میانگین :)4 تا 1 از نمره )بازه نیاز مورد درمان و دارو داشتن
بهدست  نمونه3.33 برایکلجمعیت بازنشستگانومستمریبگیران3.50و
آمدهاست.درایرانایننمرهبرایبازنشستگان3.02وبرایکلکشور2.99به

دستآمدهاست.
داشتندرآمدنقدی)بازهنمرهاز1تا4(:میانگیننمرهبرایکلبازنشستگانو●

مستمریبگیران3.42وبرایکلجمعیتنمونه3.14بهدستآمدهاست.درایران
ایننمرهبرایبازنشستگان2.93وبرایکلکشور2.83بهدستآمدهاست.

کل● برای نمره میانگین :)4 تا 1 از نمره )بازه سر باالی امن پناهگاه داشتن
بهدست  نمونه3.71 برایکلجمعیت بازنشستگانومستمریبگیران3.86و
آمدهاست.درایرانایننمرهبرایبازنشستگان3.58وبرایکلکشور3.6به

دستآمدهاست.
استانداردزندگیدرمقایسهباوالدین:60درصدبازنشستگانومستمریبگیرانو●

55درصدازکلجمعیتنمونهاینپیمایشوضعیتخودرابهترازوالدینخود
-وقتیهمسنآنهابودهاند-ارزیابیکردهاند.درایران64درصدبازنشستگانو
57.8درصدازکلکشورسطحوشرایطزندگیخودرابهترازوالدینشاندرآن

سنقلمدادکردهاند.
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مقدمه

مربوط زندگی از او ورضایتخاطر فرد مثبت احساسات به اجتماعی1 نشاط یا شادکامی
کلی طور به و شده تعریف خود زندگی از فرد ذهنی ارزیابی معادل شادکامی میشود.
دربرگیرندهاحساساتمثبتورضایتخاطراواززندگیاست.اینمفهومازمولفههایرفاه
اجتماعیاستوبیشازمداخالتپزشکیوروانیبهعواملاجتماعیواقتصادیوابسته
است.درعینحالیکیازمفاهیممحوریتوسعهپایداربهشمارمیرود؛سازمانمللمتحد
توسعهیافتگی تعیینسطح ازعناصر بهعنوانیکی را اینمفهوم ازسال2000میالدی
کشورهابهکارگرفتهومتغیرهاينشاط،امیدبهآینده،خشنوديورضایتمنديافرادجامعه
نیزبهعنوانمتغیرهاییکلیديواردمحاسباتتعیینسطحتوسعهیافتگیکشورهاشدهاست.
بهاینترتیباگرمردمیکجامعهاحساسنشاط،خشنوديورضایتمندينکنند،نميتوان
آنجامعهرا-حتیاگردرزمینهشاخصهایاقتصادیپیشرفتهباشد-توسعهیافتهدانست.
افزایش را اجتماعی انسجام و اعتماد وشادکامیمیتوانند نشاط و زندگی از رضایت
دهند،باایجادامیدوخوشبینيوازبینبردناحساسبيقدرتيوانزواوبياعتماديدر
بینمردمفرآیندتوسعهراسرعتبخشندوباایجادحستعلقوتعهداجتماعيبقايجامعه
راتضمینکنند.بهطورکلیافزایشهمبستگی،وفاقومسئولیتپذیریاجتماعی،ارتقای
شاخصهایسالمتروانیواجتماعیوکاهشآسیبهایاجتماعیازجملهپیامدهایمثبت

1. Social Happiness
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تقویتنشاطدرجامعهاست.
گزارشپیشرودرپیبررسیمیزانشادکامیدرمیانبازنشستگانومستمریبگیران
کشورهایمختلفجهانومقایسهآنهابایکدیگرودرعینحالمقایسهبامیانگینکل
ازمجموعهدادههایمشترکموج اینمنظوردرگزارشحاضر به جامعهخودشاناست.
هفتمپیمایشارزشهایجهانیWVS(1(وموجپنجمارزشهایاروپا2)EVS(دربازه
زمانیسالهای2017تا20203-کهاخیرابهصورترسمیمنتشرشدهاست-استفاده

شدهاست.
بهمطالعهعلمی بینالمللیاستکه برنامهتحقیقاتی ارزشهایجهانییک پیمایش
جهان مردم فرهنگی و مذهبی اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی، ارزشهای دانشگاهی و
دریک وهنجارهایمردم باورها ارزشها، تحلیل پروژه، این دارد.هدفکلی اختصاص
دیدگاهمقایسهای،فراملیودرطولزماناست.همچنینبهدنبالارزیابیآناستکهکدام
ثباتیاتغییردرارزشهادرطولزمانبرتوسعهاجتماعی،سیاسیواقتصادیکشورهاو

جوامعتاثیرمیگذارد.
بنیانگذاراینپروژه،پروفسوررونالداینگلهارتازدانشگاهمیشیگان،ازسال1981با
مطالعهارزشهایاروپاآغازکردوپسازآنهر5سالپیمایشدرسطحجهانانجامشده
است.دامنهگستردهجغرافیایی-در120کشورازجوامعبسیارفقیرتاجوامعبسیارثروتمند-
تنوعموضوعاتیکهپوششمیدهد-جامعهشناسی،علومسیاسی،روابطبینالملل،اقتصاد،
دسترس در و اجتماعی- روانشناسی انسانشناسی، جمعیتشناسی، عمومی، بهداشت
بودنرایگاندادههاویافتههایپروژهبرایعموممردم،WVSرابهیکیازمعتبرترینو
پرکاربردترینپیمایشهایفراملیدرعلوماجتماعیتبدیلکردهاست.WVSبزرگترین
تحقیقغیرتجاری،فراملیودارایسریزمانیاستدرزمینۀباورهاوارزشهایانسانی

1. World Values Survey
2. European Values Study
3. Joint EVS/WVS 2017-2020
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استکهدرموجهایمختلِفاینپیمایشتاکنونباحدود400,000پاسخگودرتماممناطق
مهمفرهنگیجهانمصاحبهشدهاست.

موجهفتمپیمایشارزشهایجهانیباهماهنگیموجپنجمپیمایشارزشهایاروپابه
انجامرسیدهودادههایآنهاباهمتجمیعشدهاست.پرسشنامههایایندوپیمایششامل
مواردمشترکیبودهاندکههمپوشانیداشتهاندودرعینحالشاملمواردمنحصربهفردی
بودهاندکهفقطدرکشورهایتحتپوششموردپرسشقرارگرفتهاند)بهجز4کشورآلمان،
رومانی،روسیهوصربستانکهدرهردوپیمایشوبانمونههایمتفاوتموردپرسشواقع

شدهاند(.
متغیرهایمربوطبهسنجششادکامیوبهزیستیدرمجموعهدادههایمشترکموجهفتم

WVSوموجپنجمEVSشاملمواردزیراست:

احساسشادی●
وضعیتسالمتی●
آزادیانتخابوکنترل●
رضایتاززندگی●
رضایتازوضعیتمالیخانوار●
داشتنغذایکافیبرایخوردن)در12ماهگذشته(●
احساسامنیتازوقوعجرمدرخانه)در12ماهگذشته(●
داشتنداروودرمانموردنیاز)در12ماهگذشته(●
داشتندرآمدنقدی)در12ماهگذشته(●
داشتنپناهگاهامنباالیسر)در12ماهگذشته(●
استانداردزندگیدرمقایسهباوالدین●
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مطالعه پرسشنامه با جهانی ارزشهای پرسشنامه مشترک موارد از اول متغیر 4
ارزشهایاروپابودهاندوسایرمتغیرهایاینبخشتنهادرپیمایشارزشهایجهانیمورد

مطالعهقرارگرفتهاند.
در و انجامشده اواسطسال2020 تا اوایلسال2017 از دوره این میدانی عملیات
مجموع127،358نفردر79کشورهاجهانبرایاینموجمصاحبهکردهاند)70،867نمونه
در49کشوربرایWVSو56،491نمونهدر34کشوربرایEVS(.22،402نفرازمجموع
کلنمونهموردبررسیوضعیتفعالیتخودرابازنشسته/مستمریبگیرعنوانکردهاند.در
بازنشستهآنکشور جدولزیرفهرستکشورها،تعدادنمونهدرهرمطالعهوتعدادنمونه
قابلمشاهدهاست.همچنینبرایدرکبهترازشرایطکشورهایموردبررسینمرهشاخص
توسعهانسانیورتبهآنها)براساسمحاسباتواطالعاتسال2019(استخراجشدهاست.
الزمبهذکراست،کشورهاییکهتعدادنمونهبازنشستهومستمریبگیرآنهابسیارکمبوده
-بهدلیلاینکهتعدادمحدود،گویاییوقابلیتتعمیمبهکلدستهرامخدوشمیکند-از
جداولگزارشمتغیرهاحذفشدهاند؛امادرمجموِعکلدرنظرگرفتهومحاسبهشدهاند.
بهاینترتیبکشورهایبنگالدش،میانمار،اتیوپی،گواتماال،کرهجنوبی،لبنان،نیکاراگوئه،
نیجریهوپاکستانکهتعدادنمونهآنهاکمتراز40نفربودندازجداولگزارشحذفشدهاند.
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جدول 1. معرفی کشورها و تعداد نمونه مطالعه در پیمایش مشترک ارزش های جهانی و 
ارزش های اروپا و میزان توسعه انسانی این کشورها

نام کشور
HDIتعداد نمونه

EVSWVSبازنشسته/ مستمری بگیرکلHDI value 
)۲۰19(

HDI Rank 
)۲۰19(

1122011222060.9571نروژ
3174031746540.9552سوئیس

0207520753520.9494هنگکنگ
1624016242260.9494ایسلند
21701528369810330.9476آلمان
1194011943300.9457سوئد
0181318135680.9448استرالیا
2404024047170.9448هلند

3362033629660.9410دانمارک
1199011994850.93811فنالند
1788017885360.93213بریتانیا
0105710573120.93114نیوزلند

0259625963670.92617ایاالتمتحده
1644016445020.92218اتریش
0135313532340.91919ژاپن

1075010753510.91722اسلوونی
012451245290.91623کرهجنوبی
1209012092320.90425اسپانیا
1870018706540.90126فرانسه
1811018115800.927چک
1304013044390.89229استونی
2277022775570.89229ایتالیا



6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نام کشور
HDIتعداد نمونه

EVSWVSبازنشسته/ مستمری بگیرکلHDI value 
)۲۰19(

HDI Rank 
)۲۰19(

0120012003090.88832یونان
0100010001760.88733قبرس
1448014483530.88234لیتوانی
1352013524410.8835لهستان
0100410041430.86836آندورا
1215012154620.86438پرتغال
1432014324270.8639اسلواکی
1514015144320.85440مجارستان
0100010001080.85143شیلی
1487014874900.85143کرواسی
0100310031610.84546آرژانتین
1003010032180.82948مونتهنگرو
1613125728708950.82849رومانی
0127612761520.82551قزاقستان
1825181036359470.82452روسیه
1548015483670.82353بالروس
0241524151450.8254ترکیه

1558015585320.81656بلغارستان
2194021944100.81261گرجستان
013131313730.8162مالزی

1499104625455110.80664صربستان
1435014352560.79569آلبانی
۰1499149989۰.7837۰ایران
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نام کشور
HDIتعداد نمونه

EVSWVSبازنشسته/ مستمری بگیرکلHDI value 
)۲۰19(

HDI Rank 
)۲۰19(

1724017243760.7873بوسنیوهرزگوین
017391739950.77974مکزیک
0128912893540.77974اوکراین
014001400500.77779پرو
015001500610.77779تایلند

1500015001960.77681ارمنستان
1117011171430.77482مقدونیهشمالی

015201520460.76783کلمبیا
0176217623220.76584برزیل
0303630363360.76185چین
012001200440.75986اکوادور
1800018001740.75688آذربایجان
012001200330.74492لبنان
012081208790.7495تونس
0120312031730.729102اردن
020672067690.718107بولیوی
032003200430.718107اندونزی
012001200400.718107فیلیپین
012001200480.707116مصر
012001200440.704117ویتنام

0120012001810.697120قرقیزستان
012001200910.674123عراق

0120012001270.668125تاجیکستان
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نام کشور
HDIتعداد نمونه

EVSWVSبازنشسته/ مستمری بگیرکلHDI value 
)۲۰19(

HDI Rank 
)۲۰19(

012031203280.663127گواتماال
012001200210.66128نیکاراگوئه
012001200170.632133بنگالدش
012151215590.571150زیمبابوه
019951995330.557154پاکستان
012371237150.539161نیجریه
012301230170.485173اتیوپی
01200120023میانمار
012231223194تایوان
010231023115ماکائو

011271127328پورتوریکو
564917۰8671۲7358۲۲4۰۲کل کشورها

نحوه نمره دهی

دراینگزارشباهدفتلخیصوتخلیصدادههایپرشمار،برایهریکازمتغیرهانمرهای
بهبازنشستگانوکلجمعیتهرکشوراختصاصدادهشدهاست.متغیرهایموردبررسی
دراینگزارشباگویههایچهاررتبهای،پنجرتبهایوگاهدرطیفیدهگانهموردبررسی
شدهاند، مرتب مثبت درجهت گزینهها ابتدا متغیر، هر نمرات تعیین برای گرفتهاند. قرار
ادامه باشد.در باالترنشاندهندهوضعیتمطلوبتروبهترپاسخگویان بهنحویکهنمرات
بهمنظورفراهمکردنشرایطمقایسهدرمقیاسهایمختلف،میانگینوزنیهرمتغیربرای
مقدارعددی ارزش بهاینترتیب است. بازنشستگانوهمچنینکلجمعیتمحاسبهشده
هرمتغیردربازههای1تا1،4تا5و1تا10بهدستآمدهاست.الزمبهذکراستنحوه

مرتبسازیجداول،براساسنمرهبازنشستگانکشورهادرهرمتغیربودهاست.
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احساس شادی

برایبررسیاحساسشادیازپاسخگویانخواستهشدهاستکهبادرنظرگرفتنتمامی
شرایط،بگویندکهدرمجموع:بسیارحالخوبوخوشیدارند؛تاحدیحالخوبوخوشی
دارند؛چندانحالخوبوخوشیندارندویااصالحالخوبوخوشیندارندوبهشیوهای
کهدرمقدمهتوضیحدادهشد،میانگینوزنینمراتپاسخگویانمحاسبهشدهاست.بنابراین

نمراتبین1تا4بهدستآمدهاست.
میانگینکلنمراتبهدستآمدهبرایاحساسشادیدراینپیمایش3.14وبرای
بازنشستگانکمترازنمرهمیانگینکلجمعیتوبرابربا3.03بهدستآمدهاست.ایننمره
برایکشورایران2.78وبرایبازنشستگانایران2.8استکهنشانمیدهدبرخالفروند

کلیسایرکشورهانمرهبازنشستگانتاحدیباالترازکلجمعیتاست.
باالتریننمراتاحساسشادیدرمیانبازنشستگاندرکشورهایقرقیزستان،ویتنامو
تاجیکستانوکمترینآنهادرکشورهایزیمبابوه،بلغارستان،مصروعراقابرازشدهاست.

جدول ۲. احساس شادی )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.353.34سوئد3.683.6311قرقیزستان1
3.333.27نیوزلند3.573.4512ویتنام2
3.313.29سوئیس3.543.5713تاجیکستان3
3.303.40پورتوریکو3.503.4114ایسلند4
3.303.22استرالیا3.503.5015اکوادور5
3.293.30هلند3.413.3516بریتانیا6
3.263.15چین3.403.4217فیلیپین7
3.233.37اندونزی3.393.5018مکزیک8
3.213.24دانمارک3.383.3519نروژ9
3.203.19قزاقستان3.353.4520کلمبیا10
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نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

2.953.05چک3.203.2947آندورا21
2.942.89تونس3.193.1448تایوان22
2.933.03مالزی3.183.0849اردن23
2.933.05اسلواکی3.183.1250ایاالتمتحده24
2.923.06اسلوونی3.173.1751برزیل25
2.913.00ایتالیا3.173.1452فنالند26
2.903.03آذربایجان3.163.2053ژاپن27
2.893.08ارمنستان3.153.2454فرانسه28
2.873.04کرواسی3.113.2955مقدونیهشمالی29
2.833.00مجارستان3.113.0456ماکائو30
2.823.01گرجستان3.113.2557مونتهنگرو31
2.813.00پرتغال3.113.2158اتریش32
۲.8۰۲.78ایران3.103.1759پرو33

2.782.95روسیه3.093.0960بولیوی34
2.772.88آلبانی3.073.1261آلمان35
2.772.96صربستان3.073.1562تایلند36
2.772.97استونی3.063.1963آرژانتین37
2.752.97اوکراین3.063.2164لهستان38
2.712.96رومانی3.052.8965هنگکنگ39
2.692.91لیتوانی3.۰33.1466کل4۰
2.652.79یونان3.003.1167شیلی41
2.622.79عراق2.983.1168قبرس42
2.602.73مصر2.963.1269بالروس43
2.532.77بلغارستان2.963.0870اسپانیا44
2.312.54زیمبابوه2.963.0671ترکیه45
2.953.17بوسنیوهرزگوین46
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وضعیت سالمتی

ارزیابیپاسخگویانازوضعیتسالمتشانبهطورکلیدر5رتبهبسیارخوباست؛خوب
است؛درحدمتوسطاست؛بداستوبسیاربداست،موردسنجشقرارگرفتهاست.نمرهبه
دستآمدهازطریقمحاسبهمیانگینوزنیبرایاینمتغیربین1تا5بهدستآمدهاست.
نمرهکلبرایتمامکشورهایموردبررسی3.78ونمرهبازنشستگانکمترازآنوبرابر
3.36بهدستآمدهاست.ایننمرهبرایایرانهمدرکلجمعیتبانمره3.85وهمدر

میانبازنشستگانبانمره3.52باالترازمیانگینجهانیبهدستآمدهاست.
بازنشستگانکشورهایقرقیزستان،کلمبیاواردنباالتریننمرهارزیابیوبازنشستگان
کشورهایگرجستان،لیتوانیواوکراینکمتریننمرهارزیابیازوضعیتسالمترابهخود

اختصاصدادهاند.

جدول 3. وضعیت سالمتی )5-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.724.16یونان4.174.0613قرقیزستان1
3.724.24قبرس4.023.9614کلمبیا2
3.713.84هلند3.994.1515اردن3
3.703.90تایلند3.934.0816نروژ4
3.703.97دانمارک3.853.9517نیوزلند5
3.693.89بریتانیا3.833.9418استرالیا6
3.653.84ترکیه3.823.9019ایاالتمتحده7
3.653.96مونتهنگرو3.814.0420سوئیس8
3.643.75تایوان3.793.9621سوئد9
3.623.81مالزی3.773.8622اکوادور10
3.553.79چین3.764.0923آندورا11
3.553.63ماکائو3.734.0324ایسلند12
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نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.283.68اسلوونی3.543.9847اسپانیا23
3.253.60عراق3.533.8948پورتوریکو24
3.243.84بوسنیوهرزگوین3.523.8049فرانسه25
3.223.51بولیوی3.523.7250قزاقستان26
3.223.65کرواسی3.5۲3.8551ایران۲7
3.153.57مصر3.503.6552پرو28
3.143.75رومانی3.493.9953اتریش29
3.133.68آذربایجان3.473.8554آرژانتین30
3.123.69اسلواکی3.463.8855مکزیک31
3.073.67بلغارستان3.443.8756اندونزی32
3.033.61لهستان3.433.8057برزیل33
2.993.68صربستان3.433.8658ایتالیا34
2.923.44پرتغال3.423.7259فنالند35
2.923.47روسیه3.413.8060ویتنام36
2.903.66ارمنستان3.403.7261آلمان37
2.883.40بالروس3.383.4662تونس38
2.883.47آلبانی3.373.9763تاجیکستان39
2.863.40استونی3.363.7864کل4۰
2.863.51مجارستان3.353.5565فیلیپین41
2.813.22زیمبابوه3.343.8466شیلی42
2.793.37اوکراین3.333.7667چک43
2.733.50لیتوانی3.323.9968مقدونیهشمالی44
2.533.11گرجستان3.323.4469هنگکنگ45
3.293.53ژاپن46
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آزادی انتخاب و کنترل 

پرسشمربوطبهبررسیاحساسآزادیانتخابوکنترل،بهاینصورتمطرحشدهاست:
برخیازمردممعتقدندکهکامالدرانتخابوهدایتمسیرزندگیشانآزادهستند.در
مقابل،برخیدیگربراینباورهستندکهاقداماتوتصمیمگیریهایآنهاتاثیرواقعیبر
شرایطووضعزندگیآنهاندارد.دیدگاهشمابهکدامیکازایندونزدیکتراست؟برای
که است آن بهمعنای 1 آن در که کنید استفاده مقیاس این از اینسوال به دادن پاسخ
شمافکرمیکنیددرتعیینشرایطووضعزندگیخود»اصالآزادیواختیارندارید«و10

بهمعنایآناستکهدراینزمینه»اختیاروآزادیکاملدارید«.
بهاینترتیبنمراتبهدستآمدهبرایاینپرسشدربازه1تا10قرارگرفتهاست.
نمرهارزیابیکلپاسخگویانازمیزانآزادیانتخابوکنترلشانبرابربا7.21وبرایکل

بازنشستگانکمترازکلجمعیتوبرابربا7.06بهدستآمدهاست.
ایننمرهبرایکشورایران6.92وکمترازمیانگینکلکشورهابهدستآمدهاست؛
میانگین نمره از باالتر نهتنها که آمده دست به 7.56 نمره ایران بازنشستگان برای اما

بازنشستگان،بلکهازنمرهکلمیانگیننیزباالتراست.
باالتریننمرهدرارزیابیآزادیانتخابوکنترلبازنشستگانمربوطبهکشورهایکلمبیا،
پورتوریکووویتنامبودهوکمتریننمرهاینمتغیربرایبازنشستگاناوکراین،یونانوژاپن

بهدستآمدهاست.
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جدول 4. آزادی انتخاب و کنترل )1۰-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

7.507.10چین8.488.1222کلمبیا1

7.477.38اسپانیا8.418.4123پورتوریکو2

7.477.68اندونزی8.328.0724ویتنام3

7.467.48تاجیکستان8.268.1625مکزیک4

7.447.19اتریش8.037.7126ایاالتمتحده5

7.437.65سوئد8.007.3727اردن6

7.377.76نروژ7.877.6928نیوزلند7

7.357.73دانمارک7.847.3429تایوان8

7.347.20آلمان7.817.6730استرالیا9

7.347.66پرو7.767.4831بولیوی10

7.337.73قرقیزستان7.767.5632برزیل11

7.317.49شیلی7.647.7733آرژانتین12

7.317.69رومانی7.637.4234بریتانیا13

7.256.77فیلیپین7.627.8235ایسلند14

7.107.18مالزی7.617.8236فنالند15

7.086.54مصر7.607.4637کرواسی16

7.۰67.۲1کل7.577.8638بوسنیوهرزگوین17

7.057.47مقدونیهشمالی7.566.9۲39ایران18

7.037.16ایتالیا7.557.4340سوئیس19

7.027.57اکوادور7.537.7241مونتهنگرو20

7.007.04هلند7.517.7042اسلوونی21
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نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

6.607.10بالروس6.976.9758فرانسه43

6.457.01لهستان6.967.0959پرتغال44

6.357.05مجارستان6.936.6660هنگکنگ45

6.336.42گرجستان6.917.1261اسلواکی46

6.257.09ارمنستان6.906.6562ترکیه47

6.196.67قزاقستان6.877.5263آندورا48

6.147.26زیمبابوه6.797.1364چک49

5.996.61بلغارستان6.756.7865عراق50

5.916.45آذربایجان6.746.7366قبرس51

5.816.70روسیه6.726.4767ماکائو52

5.736.13تایلند6.706.8068آلبانی53

5.716.05ژاپن6.686.1869تونس54

5.636.06یونان6.637.0470استونی55

5.616.24اوکراین6.636.8771صربستان56

6.617.33لیتوانی57
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رضایت از زندگی

برایسنجشمیزانرضایتاززندگیازپاسخگویانپرسیدهشدهاست:
بادرنظرگرفتنتمامیشرایطخود،لطفابگوییدکهدراینروزهاشمادرمجموعتاچه
میزانازشرایطزندگیخودراضیهستید؟1بهمعنایآناستکه»کامالناراضیهستید«و
10بهمعنایآناستکه»کامالراضیهستید«.شمادرمجموعمیزانرضایتخودازشرایط

زندگیتانرادرکجاقرارمیدهید؟
بنابرایننمراتاینمتغیرنیزدربازه1تا10بهدستآمدهاست.میانگیننمراتبهدست
آمدهبرایاینمتغیربرایکلجمعیتموردبررسی7.21وبرایکلبازنشستگان7.24به
دستآمدهاست.ایننمرهبرایکشورایران6.2وبرایبازنشستگانکشور6.25بهدست

آمدهاستکهازمیانگینهایجهانیآنپایینتراست.
بازنشستگانکشورهایکلمبیا،سوئیس،پورتوریکوونروژباالترینمیزانرضایتاززندگیو
بازنشستگانکشورهایعراق،زیمبابوهواوکراینکمترینمیزانرضایتاززندگیراابرازکردهاند.

جدول 5. رضایت از زندگی )1۰-1(

بازنشسته/ نام کشورردیف
مستمری بگیر

کل 
کشور

بازنشسته/ نام کشورردیف
مستمری بگیر

کل 
کشور

8.117.91هلند8.678.1912کلمبیا1
8.118.38قرقیزستان8.538.0413سوئیس2
7.987.90اتریش8.498.4014پورتوریکو3
7.977.55نیوزلند8.408.0515نروژ4
7.927.95تاجیکستان8.368.0316ویتنام5
7.917.53استرالیا8.358.0917ایسلند6
7.907.42چین8.288.0218فنالند7
7.877.56برزیل8.198.1419مکزیک8
7.877.71آلمان8.167.8020بریتانیا9
7.807.79اکوادور8.147.8021سوئد10
7.727.70آرژانتین8.128.0422دانمارک11
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بازنشسته/ نام کشورردیف
مستمری بگیر

کل 
کشور

بازنشسته/ نام کشورردیف
مستمری بگیر

کل 
کشور

6.836.52ترکیه7.687.6348پرو23
6.826.76ژاپن7.667.7549اسلوونی24
6.826.46ماکائو7.657.3750فیلیپین25
6.807.35رومانی7.637.2251ایاالتمتحده26
6.777.19مجارستان7.517.5652اندونزی27
6.777.19شیلی7.497.0753تایوان28
6.727.18اسلواکی7.497.4754اسپانیا29
6.726.92قزاقستان7.367.8255بوسنیوهرزگوین30
6.597.11استونی7.367.3856ایتالیا31
6.466.83بالروس7.357.5157چک32
6.466.81صربستان7.357.5458کرواسی33
6.405.87مصر7.327.3059فرانسه34
6.۲56.۲۰ایران7.306.636۰هنگکنگ35

6.085.52تونس7.277.2361آلبانی36
5.946.50روسیه7.267.5762لهستان37
5.886.18یونان7.۲47.۲163کل38
5.746.40آذربایجان7.217.5464آندورا39
5.746.46بلغارستان7.216.9965مالزی40
5.726.73لیتوانی7.157.5466مونتهنگرو41
5.716.53ارمنستان7.146.8767اردن42
5.636.41گرجستان7.056.6768قبرس43
5.436.10اوکراین7.017.4469مقدونیهشمالی44
4.444.95زیمبابوه6.957.2770پرتغال45
4.214.47عراق6.947.4771بولیوی46
6.876.60تایلند47



18  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

رضایت از وضعیت مالی خانوار

ازپاسخگویانخواستهشدهبیانکنندکهدرمجموعتاچهمیزانازوضعیتمالیخانوادهخود
راضیهستند؟نمرهگذاریاینمتغیرنیزدربازه1تا10بودهاست.

برای و بررسی6.14 برایکلجمعیتمورد مالیخانوار ازوضعیت میانگینرضایت
کلبازنشستگان6.30بهدستآمدهاست.ایننمرهبرایکلکشورایران5.55وبرای
بازنشستگان5.67بهدستآمدهاستکهنشانمیدهدباوجودارزیابیپایینترازوضعیت
مالیهمدرکلجمعیتودرمیانبازنشستگانامابازنشستگانارزیابیبهتریازوضعیت

مالیخانوادهخودداشتهاند.
بیشترینمیزانرضایتبازنشستگانازوضعیتمالیخانوارخوددرکشورهایقرقیزستان،
نیوزلند،کلمبیاوآلمانوکمترینمیزانرضایتبازنشستگانازوضعیتمالیخانوارخوددر

کشورهایزیمبابوه،عراق،اوکراینوتونسابرازشدهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / 19

جدول 6. رضایت از وضعیت مالی خانوار )1۰-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

6.496.56آندورا7.647.5521قرقیزستان1
6.486.45بولیوی7.577.0322نیوزلند2
6.3۰6.14کل7.546.62۲3کلمبیا3

6.306.36پرو7.527.1124آلمان4
6.296.09ژاپن7.396.2125ایاالتمتحده5
6.195.89ترکیه7.397.1626پورتوریکو6
6.056.15قزاقستان7.187.1827ویتنام7
5.866.54رومانی7.036.3228استرالیا8
5.776.05شیلی7.036.8329مکزیک9
5.645.42اردن6.976.3530فیلیپین10
5.675.55ایران6.917.1131تاجیکستان11

5.515.80آرژانتین6.906.4632چین12
5.214.69مصر6.746.4533تایوان13
4.925.52روسیه6.706.3434اکوادور14
4.895.27صربستان6.616.0535برزیل15
4.684.99یونان6.616.1436تایلند16
4.544.59تونس6.606.2537مالزی17
4.284.96اوکراین6.586.2238قبرس18
4.204.45عراق6.546.2739هنگکنگ19
3.193.64زیمبابوه6.536.2040ماکائو20



۲۰  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

دسترسی به غذای کافی 

ازپاسخگویانپرسیدهشدهاست:»درطول12ماهگذشتهشماویاخانوادهتانتاچهمیزان
از یکی پاسخ برای و کردهاید؟« سپری خوردن برای کافی غذای داشتن بدون را زمانی

گزینههایبیشتراوقات؛بعضیاوقات؛بهندرتواصالراانتخابکنند.
برایبرآوردارزیابیازمیزاندسترسیبرایغذایکافی،نمرهدهیبهگزینههایاین
پرسشدرجهتمعکوسانجامشد.بهگونهایکهعدمدسترسیپاسخگودربیشتراوقات
نمره1وگزینهاصالدرپاسخبهاینپرسشنمره4گرفتهاستومیانگینوزنینمراتدر

بازه1تا4بهدستآمدهاست.
بهاینترتیبمیانگیننمرهارزیابیپاسخگویاندرکلکشورهایموردبررسیازداشتن
غذایکافیدر12ماهگذشتهخود3.48وبرایکلبازنشستگان3.68بودهاست.ایننمره
نشان که است برآوردشده ایران3.21 بازنشستگان برای و ایران3.32 جامعه برایکل
برای متغیر این نمره کشورها، کل میانگین همچنین و کشورها اغلب برخالف میدهد

بازنشستگانکمترازکلکشوربهدستآمدهاست.
باالتریننمرهدسترسیبهغذایکافیبرایبازنشستگانکشورهایآلمان،چینوقبرس

وکمتریننمرهبرایبازنشستگانکشورهایزیمبابوه،عراقوایرانبهدستآمدهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / ۲1

جدول 7. داشتن غذای کافی برای خوردن در 1۲ ماه گذشته )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.653.62یونان3.973.9321آلمان1
3.633.51ترکیه3.913.8722چین2
3.633.64صربستان3.903.7423قبرس3
3.603.36مصر3.893.8724آندورا4
3.593.47شیلی3.883.8225نیوزلند5
3.573.68رومانی3.873.7726قرقیزستان6
3.523.40پورتوریکو3.843.8327تایوان7
3.513.60اوکراین3.843.5528اکوادور8
3.493.11فیلیپین3.843.7129هنگکنگ9
3.473.42اردن3.813.6530برزیل10
3.463.26مکزیک3.813.7731استرالیا11
3.443.53تاجیکستان3.803.7932ماکائو12
3.403.58ژاپن3.803.7933ویتنام13
3.373.12کلمبیا3.763.5934ایاالتمتحده14
3.343.08پرو3.733.1935تایلند15
3.273.40تونس3.713.5436مالزی16
3.263.11بولیوی3.683.7037قزاقستان17
3.۲13.3۲ایران3.683.4838کل18

3.203.35عراق3.663.6639آرژانتین19
2.342.59زیمبابوه3.653.7340روسیه20



۲۲  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

احساس امنیت از وقوع جرم در خانه 

ازپاسخگویانپرسیدهشدهاست:»درطول12ماهگذشتهشماویاخانوادهتانتاچهمیزان
درمنزلخودازترسجرموجنایتاحساسناامنیکردهاید؟«وبرایپاسخگزینههایبیشتر

اوقات؛بعضیاوقات؛بهندرتواصالرادراختیارداشتهاند.
دربررسیاینمتغیرنیزهمچونبخشقبلبرایبرآوردارزیابیازمیزاناحساسامنیت

ازوقوعجرمنمرهدهیبهصورتمعکوسانجامشد.
بازنشستگان میانگین و پاسخگویان3.42 میانکل در آمده بهدست نمرات میانگین
برای و 3.53 ایران کشور برای متغیر این نمره است. آمده دست به 3.48 کشورها کل

بازنشستگانایران3.49بهدستآمدهاست.
بیشتریننمرهبازنشستگاندراحساسامنیتازوقوعجرمدرخانهبرایبازنشستگان
کشورهایآندورا،تاجیکستان،قرقیزستانوهنگکنگوکمتریننمرهبرایبازنشستگان

مکزیک،شیلی،پرووعراقبهدستآمدهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / ۲3

جدول 8. احساس امنیت از وقوع جرم در خانه در 1۲ ماه گذشته )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.503.35ترکیه3.943.9021آندورا1
3.493.53ایران3.913.79۲۲تاجیکستان2

3.483.4۲کل3.873.83۲3قرقیزستان3

3.473.64رومانی3.853.7424هنگکنگ4
3.423.56ژاپن3.833.8225ماکائو5
3.373.35پورتوریکو3.833.6026قبرس6
3.363.19فیلیپین3.763.4327کلمبیا7
3.283.41استرالیا3.703.5828ویتنام8
3.273.16بولیوی3.703.7629صربستان9
3.253.24اکوادور3.693.7030قزاقستان10
3.103.32تونس3.693.6431اردن11
3.033.16زیمبابوه3.673.7332روسیه12
3.022.87آرژانتین3.673.6933آلمان13
3.013.25یونان3.673.6934چین14
3.002.97برزیل3.673.5235مصر15
2.883.04مالزی3.653.1636تایلند16
2.822.93عراق3.643.6137نیوزلند17
2.452.39پرو3.563.5038تایوان18
2.402.51شیلی3.553.4739ایاالتمتحده19
2.382.52مکزیک3.503.6240اوکراین20



۲4  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

دسترسی به دارو و خدمات پزشکی

را زمانی میزان تاچه خانوادهتان یا و ماهگذشتهشما پرسش»درطول12 به پاسخ در
بدونداشتنداروویادریافتخدماتپزشکیموردنیازسپریکردهاید؟«نیزپاسخگویان

گزینههایبیشتراوقات؛بعضیاوقات؛بهندرتواصالرادراختیارداشتهاند.
دربررسیپاسخهایاینپرسشهمعدمدسترسیپاسخگودربیشتراوقاتنمره1و
گزینهاصالدرپاسخبهاینپرسشنمره4گرفتهاستوبهاینترتیبدسترسیپاسخگوبه

دارووخدماتپزشکیموردارزیابیقرارگرفتهاست.
میانگیننمراتبهدستآمدهبرایکلپاسخگویان3.33وبرایکلبازنشستگان3.50
بهدستآمدهاست.ایننمرهبرایکلکشورایران2.99وبرایبازنشستگانایران3.02

بهدستآمدهاست.
دسترسیبهدارووخدماتپزشکیبرایبازنشستگانکشورهایآندورا،آلمان،قبرس
ونیوزلندبیشتریننمرهوکمتریننمرهبرایبازنشستگانکشورهایزیمبابوه،عراقومصر

بهدستآمدهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / ۲5

جدول 9. داشتن دارو و درمان مورد نیاز در 1۲ ماه گذشته )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.483.46پورتوریکو3.923.9021آندورا1
3.463.57صربستان3.873.8322آلمان2
3.413.47اردن3.833.7023قبرس3
3.393.53تاجیکستان3.783.6824نیوزلند4
3.373.32برزیل3.753.7725ماکائو5
3.333.47قزاقستان3.733.7126قرقیزستان6
3.333.17مکزیک3.723.4127ایاالتمتحده7
3.243.51رومانی3.703.6928چین8
3.193.44اوکراین3.683.6029استرالیا9
3.183.16اکوادور3.673.5430هنگکنگ10
3.092.84بولیوی3.653.6731تایوان11
3.052.85پرو3.633.7332یونان12
3.043.18شیلی3.593.7133ژاپن13
3.۰۲۲.99ایران3.563.2234تایلند14

2.983.00کلمبیا3.533.3935ترکیه15
2.973.06تونس3.523.5536آرژانتین16
2.923.01فیلیپین3.513.3837مالزی17
2.882.85مصر3.5۰3.3338کل18
2.722.84عراق3.503.6339ویتنام19
1.972.37زیمبابوه3.493.6640روسیه20



۲6  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

داشتن درآمد نقدی 

درپاسخبهپرسش»درطول12ماهگذشتهشماویاخانوادهتانتاچهمیزانزمانیرابدون
داشتنهیچدرآمدیسپریکردهاید؟«نیزپاسخگویانگزینههایبیشتراوقات؛بعضیاوقات؛
عدم نقدی، درآمد به دسترسی میزان برآورد برای داشتهاند. اختیار در را اصال و بهندرت
دسترسیدربیشتراوقاتنمره1ووگزینهاصالدرپاسخبهاینپرسشنمره4گرفتهاست.
نمرهمیانگینمیزاندسترسیبهدرآمدنقدیدرکلپاسخگویان3.14ونمرهمیانگین
بازنشستگان3.42بودهاست.اینمیزانبرایکلکشورایران2.83وبرایبازنشستگان

ایران2.93بهدستآمدهاست.
باالتریننمرهبازنشستگانمربوطبهکشورهایآلمان،روسیه،چینوقبرسوکمترین

نمرهمربوطبهزیمبابوه،عراقوکلمبیابودهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / ۲7

جدول 1۰. داشتن درآمد نقدی در 1۲ ماه گذشته )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.313.27شیلی3.953.8222آلمان1
3.302.91پرو3.813.7123روسیه2
3.303.07مکزیک3.793.6124چین3
3.272.98تایلند3.763.4525قبرس4
3.263.28یونان3.733.7526ماکائو5
3.263.57ژاپن3.703.6627نیوزلند6
3.243.16تونس3.703.5628آندورا7
3.233.09مصر3.613.3429ایاالتمتحده8
3.173.25تاجیکستان3.593.4930اوکراین9
3.112.81اکوادور3.573.3931ویتنام10
3.032.88قزاقستان3.573.5932قرقیزستان11
2.982.87فیلیپین3.543.4633استرالیا12
۲.93۲.83ایران3.543.1634برزیل13

2.893.08رومانی3.513.5035هنگکنگ14
2.862.65ترکیه3.483.3736آرژانتین15
2.842.58بولیوی3.473.2737اردون16
2.842.68پورتوریکو3.433.2838تایوان17
2.762.46کلمبیا3.433.0339اندونزی18
2.692.81عراق3.4۲3.1440کل19
1.811.86زیمبابوه3.403.2141مالزی20
3.393.35صربستان21



۲8  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

دسترسی به سرپناه امن 

درپاسخبهپرسش»درطول12ماهگذشتهشماویاخانوادهتانتاچهمیزانزمانیرابدون
داشتنسرپناهامنسپریکردهاید؟«نیزپاسخگویانگزینههایبیشتراوقات؛بعضیاوقات؛
بهندرتواصالرادراختیارداشتهاند.نمرهدهیبهاینپرسشنیزبهصورتمعکوسانجام
شدهومیانگینوزنینمراتدربازه1تا4نمایانگرارزیابیازدسترسیبهدارووخدمات

پزشکیپاسخگویاناست.
نمرهکلپاسخگویانبرایدسترسیبهسرپناهامن3.71وبرایکلبازنشستگان3.86
بودهاست.ایننمرهبرایکشورایران3.6وبرایبازنشستگانایران3.58بهدستآمده

است.
دسترسیبهسرپناهامنبرایبازنشستگانکشورهایآلمان،نیوزلندوآندورابیشترین
نمرهراداشتهوکمتریننمرهبرایبازنشستگانکشورهایزیمبابوه،عراقومصربهدست

آمدهاست.



شادکامی و بهزیستی در میان بازنشستگان و مستمری بگیران جهان / ۲9

جدول 11. دسترسی به  سرپناه امن در 1۲ ماه گذشته )4-1(

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

نام کشورردیف
بازنشسته/ 
مستمری بگیر

کل 
کشور

3.813.72پورتوریکو4.003.9821آلمان1
3.913.90صربستان3.973.9522نیوزلند2
3.873.82اردن3.953.8923آندورا3
3.973.92تاجیکستان3.943.8524قبرس4
3.873.81برزیل3.763.8225ماکائو5
3.703.80قزاقستان3.943.9126قرقیزستان6
3.803.77مکزیک3.923.8627ایاالتمتحده7
3.903.92رومانی3.833.8628چین8
3.873.86اوکراین3.943.9229استرالیا9
3.933.73اکوادور3.913.7430هنگکنگ10
3.753.33بولیوی3.903.8531تایوان11
3.803.62پرو3.963.9432یونان12
3.773.62شیلی3.623.8033ژاپن13
3.583.6۰ایران3.693.3934تایلند14

3.803.34کلمبیا3.753.5635ترکیه15
3.483.59تونس3.893.7636آرژانتین16
3.773.61فیلیپین3.753.6937مالزی17
3.753.77مصر3.863.7138کل18
3.143.19عراق3.953.9339ویتنام19
3.563.37زیمبابوه3.953.9240روسیه20



3۰  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

استاندارد زندگی در مقایسه با والدین

ازپاسخگویانخواستهشدهاستتاسطحوشرایطزندگیخودراباسطحوشرایطزندگی
پدرومادرشان-هنگامیکهدرسنفعلیپاسخگوبودند-مقایسهکنندوپاسخدهندکهبه
نظرشانسطحوشرایطزندگیآنهادرمجموعبهترازوالدینشاناست،بدترازآنهااست

ویاتقریبامانندآنهااست؟
55.2درصدازکلپاسخگویاندراینپیمایشوضعخودرابهترازوالدینخود-وقتی
همسنآنهابودهاند-ارزیابیکردهاند،17.3درصدوضعخودرابدترازآنهادانستهاندو
27.5درصدنیزبیانکردهاندکهشرایطتقریبامشابههمبودهاست.پاسخگویانبازنشسته
سطحوشرایطزندگیخودرادرمقایسهباوالدینشان60.2درصدبهتر،13.8درصدبدترو

26درصدبدونتغییرارزیابیکردهاند.
درایران،کلجمعیتموردبررسی57.6درصدوبازنشستگانایران64درصدسطحو

شرایطزندگیخودرابهترازوالدینشاندرآنسنقلمدادکردهاند.
درکشورهایچین،ویتناموماکائوبازنشستگانبیشازسایرکشورهابهبهبودشرایط
خودنسبتبهوالدینشاناذعانداشتهاندوبازنشستگانعراق،اکوادوروزیمبابوهکمترین

نسبترادرابرازبهبودوضعیتداشتهاند.

جدول 1۲. استاندارد زندگی در مقایسه یا والدین

نام کشور

بازنشسته/ مستمری بگیر
تعداد

کل کشور
تعداد

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

10.73032%1.2%88.1%9.0268%1.5%89.6%چین
6.81200%2.8%90.3%6.844%4.5%88.6%ویتنام
12.11023%5.9%82.0%10.4115%4.3%85.2%ماکائو

19.82065%9.5%70.7%17.9452%5.3%76.8%هنگکنگ
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نام کشور

بازنشسته/ مستمری بگیر
تعداد

کل کشور
تعداد

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

21.8949%19.5%58.7%13.7205%13.2%73.2%قبرس
27.21489%11.3%61.5%22.9415%7.2%69.9%آلمان
16.91709%14.3%68.8%19.0289%11.4%69.6%برزیل
24.71206%10.4%64.9%24.2161%6.8%68.9%تایوان
30.11313%13.6%56.4%24.773%6.8%68.5%مالزی

32.92571%19.5%47.6%24.3498%7.4%68.3%ایاالتمتحده
15.01194%31.1%53.9%13.979%19.0%67.1%تونس
28.01731%14.2%57.9%21.380%12.5%66.3%مکزیک
۲۲.71489%19.7%57.6%15.789%۲۰.۲%64.۰%ایران

31.81239%19.5%48.7%27.3227%10.1%62.6%ژاپن
15.71182%27.7%56.6%17.6272%20.2%62.1%یونان
32.21030%13.5%54.3%31.1305%6.9%62.0%نیوزلند
28.51803%15.2%56.4%28.7390%10.5%60.8%استرالیا

۲7.569714%17.3%55.۲%۲6.۰765۰%13.8%6۰.۲%کل

17.81200%14.8%67.5%17.3127%22.8%59.8%تاجیکستان
39.41115%11.3%49.3%29.8325%11.1%59.1%پورتوریکو
29.61184%9.7%60.6%34.9215%6.5%58.6%قرقیزستان
31.9991%26.9%41.2%28.9142%14.8%56.3%آندورا
27.81185%15.6%56.6%28.0350%16.6%55.4%رومانی
18.71189%34.4%46.9%16.2173%30.1%53.8%اردن

30.71210%15.0%54.4%30.8146%15.8%53.4%قزاقستان
31.51494%15.9%52.7%27.765%20.0%52.3%تایلند
25.01222%21.8%53.1%26.5339%22.1%51.3%اوکراین



3۲  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

نام کشور

بازنشسته/ مستمری بگیر
تعداد

کل کشور
تعداد

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

بهتر 
است

بدتر 
است

تقریبا 
شبیه است

25.6960%17.7%56.7%32.7107%17.8%49.5%شیلی
34.71377%7.0%58.3%39.356%12.5%48.2%پرو

50.31200%7.7%42.1%43.639%10.3%46.2%فیلیپین
33.81720%18.9%47.3%33.9454%20.0%46.0%روسیه
17.61188%48.2%34.2%14.648%39.6%45.8%مصر
51.11520%11.6%37.2%45.746%10.9%43.5%کلمبیا
27.82363%26.1%46.1%30.3142%26.8%43.0%ترکیه
52.22033%8.7%39.2%47.867%10.4%41.8%بولیوی
32.71005%37.3%30.0%34.3210%26.2%39.5%صربستان
53.81003%22.1%24.0%51.7201%13.9%34.3%آرژانتین
14.91208%54.6%30.5%8.559%59.3%32.2%زیمبابوه
65.91162%9.8%24.3%65.944%9.1%25.0%اکوادور
41.31166%37.2%21.4%48.387%32.2%19.5%عراق
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جمع بندی

همچنانکهدراینگزارشمشاهدهشددربررسیمیزانشادکامیونشاطدرمیانبازنشستگان
ومستمریبگیرانکشورهایمختلفجهانبراساسمجموعهدادههایمشترکموجهفتم
پیمایشارزشهایجهانیوموجپنجمارزشهایاروپا)2020-2017(ازمیانمتغیرهای
سالمتی، وضعیت مولفههای در ایران مستمریبگیران و بازنشستگان نمره بررسی، مورد
آزادیانتخابوکنترل،احساسامنیتازوقوعجرمواستاندارزندگیدرمقایسهباوالدین
باالترازمیانگیننمراتبازنشستگانجهانبودهاست.نمرهبازنشستگانایراندرمتغیرهای
احساسشادی،رضایتاززندگی،رضایتازوضعیتمالیخانوار،دسترسیبهغذایکافی،
دسترسیبهدارووخدماتپزشکی،داشتندرآمدنقدیودسترسیبهسرپناهامنپایینتراز

نمرهمیانگینبازنشستگانجهانبودهاست.
متغیرهای در بازنشستگان نمره کشور، جمعیت کل با ایران بازنشستگان مقایسه در
احساسشادی،آزادیانتخابوکنترل،رضایتاززندگی،رضایتازوضعیتمالیخانوار،
با مقایسه در زندگی استاندارد و نقدی درآمد داشتن پزشکی، وخدمات دارو به دسترسی
والدینباالترازمیانگینکلجمعیتکشورودرمتغیرهایوضعیتسالمتی،دسترسیبه
غذایکافی،احساسامنیتازوقوعجرمدرخانه،دسترسیبهسرپناهامنپایینترازمیانگین

کلجمعیتکشوربهدستآمدهاست.
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