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برخی از یافته های منتخب
احســاس خوشــبختی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد ارزش هــای بنیادیــن پاســخگویان  ●

ــا 49.8 درصــد بیــش از کل  ــه اســت. بازنشســتگان ب ــرار گرفت ــورد پرســش ق م
ــی  ــاد و خیل ــد زی ــن احســاس را در ح ــکار ای ــاغل و بی ــای ش ــت و گروه ه جمعی

ــد. ــان کرده ان ــاد بی زی
ــن داری  ● ــد دی ــتگان معتقدن ــد بازنشس ــن داری 63.9 درص ــع دی ــوص وض در خص

ــد  ــی کرده ان ــد پیش بین ــده و 60.7 درص ــر ش ــل کم ت ــال قب ــج س ــه پن ــبت ب نس
ــد شــد. ــر خواه ــم کم ت ــده ه ــال آین ــج س ــه در پن ک

در خصــوص وضعیــت اخالقــی در پنــج ســال آینــده 76.5 درصــد بازنشســتگان  ●
معتقدنــد رواج صفــات اخالقــی منفــی بیشــتر و 67.1 درصــد معتقــد رواج صفــات 

ــر خواهــد شــد.  اخالقــی مثبــت کم ت
ــد  ● ــران( 78.8 درص ــدان و فقی ــه ثروتمن ــادی )فاصل ــت اقتص ــوص وضعی در خص

ــه پنــج ســال قبــل  ــدان نســبت ب ــه فقــرا و ثروتمن ــد فاصل بازنشســتگان معتقدن
بیشــتر شــده و 78.3 درصــد پیش بینــی کرده انــد کــه در پنــج ســال آینــده هــم 

بیشــتر خواهــد شــد.
ــف و  ● ــال مخال ــا کام 55.8 درصــد بازنشســتگان در خصــوص آزادســازی قیمت ه

ــد. ــف بوده ان مخال
رســانه های مــورد اســتفاده بازنشســتگان بــرای پیگیــری اخبــار کشــور بیــش از  ●

ــا فاصلــه بســیار رادیــو داخلــی  ــا 89.5 درصــد و پــس از آن ب همــه تلویزیــون ب
ــرای  ــتفاده ب ــن اس ــا کم تری ــانه های ب ــت. رس ــده اس ــر ش ــد ذک ــا 10.7 درص ب
ــبکه های  ــد، ش ــا 0.9 درص ــی ب ــای خارج ــتگان رادیوه ــار بازنشس ــری اخب پیگی
ــان  ــا 3.4 درصــد بی ــت ب ــا 1.4 درصــد و ســایت های اینترن اجتماعــی مجــازی ب

شــده اند.
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ــاد  ● ــت انتق ــند از حکوم ــردم می ترس ــه »م ــا جمل ــتگان ب ــد بازنشس 43.2 درص
ــد.  ــق بوده ان ــال مواف ــق و کام ــد« مواف کنن

از  ● اســتفاده  در  بازنشســتگان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  آزادی  خصــوص  در 
ــد و  ــی 53.4 درص ــایت های اینترنت ــد، س ــواره ای، 50.2 درص ــای ماه تلویزیون ه
شــبکه های اجتماعــی مجــازی 56 درصــد احســاس آزادی در حــد زیــاد و خیلــی 

زیــاد داشــته اند.
میــزان دسترســی بازنشســتگان بــه اینترنــت 23.1 درصــد بیــان شــده اســت کــه  ●

در مقابــل مصــرف 47.2 درصــد جمعیــت کل، 53 درصــد جمعیــت شــاغل و 56.5 
درصــد جمعیــت بیــکار از اینترنــت نشــان از مصــرف بســیار کم تــر بازنشســتگان 

از اینترنــت نســبت بــه ایــن گروه هــا دارد. 
نحــوه دسترســی بازنشســتگان مصرف کننــده اینترنــت عمومــا از طریــق اینترنــت  ●

ــا میــزان بســیار کم تــری )29  منــزل بــوده اســت )69.5 درصــد( و پــس از آن ب
درصــد( اســتفاده از اینترنــت گوشــی هوشــمند عمومیــت داشــته اســت.

ــان  ● ــی نداشــته اند و 28.5 درصــد آن ــچ ســفر داخل 39.1 درصــد بازنشســتگان هی
ــد. ــه کرده ان ــی را تجرب ــک ســفر داخل ی

در خصــوص ســفر خارجــی 89.8 درصــد بازنشســتگان هیــچ تجربــه ای نداشــته اند  ●
و 8.6 درصــد تجربــه یــک ســفر خارجــی را داشــته اند.

61 درصــد از بازنشســتگان از وضــع ســالمت خــود در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد  ●
ــی از  ــت باالی ــتگان رضای ــی از بازنشس ــر از نیم ــد، کم ت ــت کرده ان ــراز رضای اب

ــته اند. ــود داش ــی خ ــت مال وضعی
ــاد و  ● اوضــاع سیاســی تنهــا حــدود 23 درصــد بازنشســتگان رضایــت در حــد زی

ــد. ــراز کرده ان ــاد را اب ــی زی خیل
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مقدمه
آن چــه پیــش رو داریــد خالصــه ای اســت از ارزش هــا و نگرش هــای جمعیــت بازنشســته 
ایــران، کــه بــر اســاس گــزارش کشــوری مــوج ســوم پیمایــش »ارزش هــا و نگرش هــای 
ایرانیــان«1 تدویــن شــده اســت. داده هــای ایــن پژوهــش ملــی بــه شــیوه پیمایشــی و بــر 
اســاس مصاحبــه حضــوری بــا 14906 نفــر از افــراد 15 ســال و باالتــر ســاکن 31 اســتان 
کشــور و در شــهریور و مهرمــاه 1394 گــردآوری و پــردازش شــده اســت. گــزارش پیــش 
رو بــر نظــرات »بازنشســتگان« متمرکــز بــوده کــه شــامل 8 درصــد افــراد مــورد مطالعــه 

)1198 نفــر( بــوده اســت. 
ــی و  ــوالت فرهنگ ــی تح ــد و ارزیاب ــی رص ــا در پ ــا و نگرش ه ــای ارزش ه پیمایش ه
ــوند و  ــی ش ــام م ــه انج ــراد جامع ــاد اف ــای آح ــا و نگرش ه ــه ارزش ه ــی از دریچ اجتماع
بــه عنــوان ضرورتــی بــرای فهــم و تحلیــل حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی کنشــگران 
ــح اســت شناســایی وضــع موجــود ارزش هــا  اجتماعــی شــناخته می شــوند. شــایان توضی

1- دفتــر طرح هــای ملــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا همــکاری مرکــز ملــی رصــد اجتماعــی وزارت کشــور 
)1395(؛ ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان: گــزارش کشــوری/ مدیــر علمــی طــرح: محمدرضــا جــوادی یگانــه، مدیــر 
ــی راد؛  ــن قانع ــودرزی؛ ناظــر علمــی طــرح: محمدامی ــاری؛ مشــاور طــرح: محســن گ ــی طــرح: غالمرضــا غف اجرای

پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات
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ــور  ــی کش ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــل وضعی ــم و تحلی ــد، فه ــردم، رص ــای م و نگرش ه
را امکان پذیــر می کنــد و می توانــد بــه افزایــش کارایــی د  ســتگاه ها و ســاماند  هی 
مجموعــه فعالیت هــای مؤثــر بــر جامعــه منجــر شــده و همچنیــن امــکان سیاســت گذاری 

متناســب بــا شــرایط را فراهــم کنــد.
 ایــن نــوع پیمایش هــا در کشــورهای صنعتــی، در مقیــاس ملــی، بیــش از هفــت دهــه 
ــا  ــن پیمایش ه ــه ای ــن نمون ــد. اولی ــابقه دارن ــه س ــه ده ــش از س ــی، بی و در ســطح جهان
ــال 1353  ــران در س ــعه ای ــی و توس ــوم ارتباط ــکده عل ــنجی پژوهش ــه نظرس ــران ب در ای
ــا  ــا، نگرش ه ــی آگاهی ه ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــم پیمایش ــال 1375 ه ــردد. در س برمی گ
و رفتارهــای اجتماعــی و فرهنگــی ایرانیــان« توســط دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی 
ــگ  ــی وزارت فرهن ــای مل ــر طرح ه ــال های 1379 و 1382 دفت ــید. در س ــام رس ــه انج ب
ــتان های  ــز اس ــان را در مراک ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــالمی پیمای ــاد اس و ارش
ــا و  ــی، از نگرش ه ــاس مل ــه ای در مقی ــی اولی ــای تجرب ــه داده ه ــرد ک ــرا ک ــور اج کش
ارزش هــای ایرانیــان فراهــم آورد. همــان طــور کــه اشــاره شــد، مــوج ســوم ایــن پیمایــش 
ملــی )کــه گــزارش پیــش رو بــر اســاس داده هــای آن اســتخراج شــده اســت(، در ســال 

1394 بــه انجــام رســیده اســت. 
در گــزارش حاضــر، از میــان ابعــاد و متغیرهــای مــورد مطالعــه در مــوج ســوم پیمایــش 
ارزش هــا و نگرش هــا، تعــدادی از آن هــا بــه انتخــاب موسســه »راهبردهــای بازنشســتگی 
ــورد  ــز تنهــا »از منظــر بازنشســتگان« م ــا« گزینــش شــده و متغیرهــای منتخــب نی صب
بررســی قــرار گرفتــه اســت. البتــه بــه منظــور فراهــم آوردن امــکان مقایســه، عــالوه بــر 
گــروه بازنشســتگان، بــه فراخــور گــروه شــاغل و بیــکار و یــا کل جامعــه مــورد مطالعــه 
نیــز در جــداول و توضیحــات مربوطــه آمــده اســت. در ایــن چارچــوب ابعــاد و متغیرهــای 
مــورد مطالعــه در ایــن گــزارش، دربرگیرنــده  وضعیــت رضایت منــدی، پنداشــت از عدالــت 
و نابرابــری، ارزش هــای بنیادیــن، نگــرش بــه حــال و آینــده، نگــرش در حــوزه اقتصــاد، 
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نگــرش در حــوزه سیاســت، نگــرش در حــوزه امنیــت، اعتمــاد، ارزیابــی اخالقــی، هنجــار 
ــی از عملکــرد حکومــت، مصــرف کاالهــای  ــت، گروه هــای مرجــع، ارزیاب ــاداری، هوی وف

فرهنگــی، فراغــت و ســفر و ارزش هــا و هنجارهــای خانوادگــی اســت.
ــمتی  ــای 5 قس ــا، طیف ه ــهولت درک داده ه ــور س ــه منظ ــت ب ــح اس ــه توضی الزم ب
)خیلــی کــم تــا خیلــی زیــاد یــا کامــال مخالفــم تــا کامــال موافقــم( در طیف هــای ســه گانه 

ــده اســت. ــع ش ــته بندی و تجمی دس
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رضایت مندی
رضایت از وضع سالمتی

ــع  ــتگان از وض ــد از بازنشس ــه 61 درص ــالمتی، اگرچ ــع س ــت از وض ــوص رضای در خص
ــت  ــزان رضای ــا می ــد، ام ــت کرده ان ــراز رضای ــاد اب ــی زی ــاد و خیل ســالمت خــود در حــد زی
آنــان در مقایســه بــا کل جمعیــت و همچنیــن گروه هــای شــاغل و بیــکار کمتــر بــوده اســت.

رضایت ایرانیان بازنشسته از وضع سالمت و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

13.425.561.1بازنشسته

5.215.978.9شاغل

6.815.777.5بیکار

6.617.474.4کل

رضایت از وضع مالی

ــا  ــود داشــته اند، ب ــی خ ــت مال ــی از وضعی ــت باالی ــر از نیمــی از بازنشســتگان رضای کم ت
ــت  ــکار، رضای ــه گروه هــای شــاغل و بی ــت و نســبت ب ــه کل جمعی ــن حــال نســبت ب ای

ــته اند.  ــری داش باالت

رضایت ایرانیان بازنشسته از وضع مالی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

17.837.444.7بازنشسته
18.138.743.3شاغل
29.535.135.3بیکار
19.237.442.2کل



سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان / 5

رضایت از وضع مسکن

میــزان رضایــت نزدیــک بــه 60 درصــد جمعیــت بازنشســتگان از وضعیــت مسکن شــان، 
ــه در  ــت کل و چ ــه جمعی ــه در مقایس ــزان چ ــن می ــت. ای ــوده اس ــاد ب ــی زی ــاد و خیل زی

ــوده اســت. ــر ب ــکار باالت ــاغل و بی ــای ش ــا گروه ه مقایســه ب

رضایت ایرانیان بازنشسته از وضع مسکن و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

12.128.359.6بازنشسته
20.329.250.5شاغل
27.727.644.7بیکار
19.628.150.6کل

رضایت از شهر/ روستای محل زندگی

کم تــر از نیمــی از جمعیــت بازنشســتگان رضایــت باالیــی نســبت بــه شــهر یــا روســتای 
ــت کل و  ــا جمعی ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ــته اند. اگرچ ــود داش ــی خ ــل زندگ مح

ــت.  ــوده اس ــر ب ــکار باالت ــاغل و بی ــای ش گروه ه

رضایت ایرانیان بازنشسته از شهر/ روستای محل زندگی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

17.133.948.9بازنشسته
17.137.944.9شاغل
24.839.535.8بیکار
16.837.244.9کل
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رضایت از اوضاع سیاسی

در خصــوص رضایــت از اوضــاع سیاســی تنهــا حــدود 23 درصــد بازنشســتگان رضایــت در 
حــد زیــاد و خیلــی زیــاد را ابــراز کرده انــد. بــا ایــن حــال ایــن میــزان رضایــت نســبت بــه 

کل جمعیــت و همین طــور نســبت بــه گروه هــای شــاغل و بیــکار باالتــر بــوده اســت.

رضایت ایرانیان بازنشسته از اوضاع سیاسی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

2354.122.9بازنشسته
28.45120.6شاغل
30.25217.9بیکار
26.552.319.6کل

رضایت از اوضاع اقتصادی

میــزان رضایــت 55.1 درصــد بازنشســتگان از اوضــاع اقتصــادی خیلــی و کــم بــوده اســت 
و تنهــا 9.3 درصــد در حــد زیــادی ابــراز رضایــت کرده انــد. امــا بــا ایــن حــال در مقایســه 

ــا جمعیــت کل و گروه هــای شــاغل و بیــکار رضایــت باالتــری داشــته اند.  ب

رضایت ایرانیان بازنشسته از اوضاع اقتصادی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

55.135.69.3بازنشسته
58.935.25.8شاغل
62.931.85.2بیکار
57.3356.5کل
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پنداشت از عدالت و نابرابری
عوامل فقر و تنگ دستی

عوامــل فقــر و تنگ دســتی افــراد فقیــر جامعــه از نظــر بازنشســتگان بیــش از هــر چیــز 
ــه ترتیــب »بی عدالتــی در جامعــه«، »سیاســت های اقتصــادی دولــت« و »تنبلــی خــود  ب
ــب  ــن ترتی ــه همی ــکار هــم ب ــت کل و گروه هــای شــاغل و بی ــوده اســت. جمعی ــرد« ب ف
ــل  ــه بازنشســتگان قائ ــری نســبت ب ــا کم ت ــاوت و عموم ــا نســبت های متف ــا ب عوامــل ام

بوده انــد. 

عامل فقر و تنگ دستی افراد فقیر در جامعه از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
تنبلی 
خود فرد

فقر 
خانوادگی

بدشانسی
خواست 
و مشیت 

الهی

بی عدالتی 
در جامعه

سودجویی 
شدید 
دیگران

سیاست های 
اقتصادی 

دولت

21.19.113.335.28.332.2بازنشسته

1911.11.9233.58.224.2شاغل

14.712.92.92.938.1622.6بیکار

18.110.82.12.732.67.421.4کل

نگرش به ساخت طبقاتی جامعه و پنداشت از جایگاه طبقاتی فرد

در خصــوص نگــرش بازنشســتگان بــه ســاخت طبقاتــی جامعــه، بازنشســتگان 58.8 درصــد 
جامعــه را در طبقــه متوســط، 38.9 درصــد جامعــه را در طبقــه  پاییــن و 2.3 درصــد را در 
طبقــه بــاال جــای داده انــد. در مقایســه بــا جمعیــت کل، بازنشســتگان همچــون گروه هــای 
شــاغل و بیــکار نســبت کم تــری بــرای طبقــه متوســط و نســبت بیشــتری بــرای طبقــه 

ــد.  ــرآورد کرده ان ــن ب پایی
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در خصــوص پنداشــت بازنشســتگان از جایــگاه طبقاتــی خــود، کم تــر از یــک درصــد 
خــود را متعلــق بــه طبقــه بــاال، 63.8 درصــد بــه طبقــه متوســط و 35.2 درصــد متعلــق بــه 
طبقــه پاییــن جامعــه دانســته اند. بــه ایــن ترتیــب در مقایســه بــا جمعیــت کل و گروه هــای 
شــاغل و بیــکار نســبت باالتــری بــرای تعلــق خــود بــه طبقــه متوســط در نظــر گرفته انــد. 
همچنیــن نســبت بــه کل و گــروه شــاغل نســبت باالتــری بــرای تعلــق بــه طبقــه پاییــن 
ــا گــروه بیــکار بســیار کم تــر بــوده اســت.  ذکــر کرده انــد، امــا ایــن نســبت در مقایســه ب
ــبت  ــه نس ــکار ب ــاغل و بی ــای ش ــا گروه ه ــت و ب ــا کل جمعی ــه ب ــتگان در مقایس بازنشس

ــاال دانســته اند.  ــه ب ــه طبق ــق ب ــری خــود را متعل کم ت

پنداشت ایرانیان بازنشسته از ساخت طبقاتی جامعه و پنداشت از جایگاه طبقاتی خود و مقایسه 
با سایر گروه ها

نگرش
متغیر

طبقه پایینطبقه متوسططبقه باال

خود فردجامعهخود فردجامعهخود فردجامعه

2.30.958.863.838.935.2بازنشسته

1.91.658.863.639.334.8شاغل

2.61.553.553.443.945.1بیکار

2.11.459.962.837.435کل

پنداشت از عدالت اجتماعی

ــول و  ــدون پ ــراد ب ــال شــدن حــق اف ــا دو پرســش »پایم ــت اجتماعــی ب پنداشــت از عدال
پارتــی« و »نرســیدن افــراد عــادی متخصــص و مجــرب بــه مقامــات بــاال« مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. 67.8 درصــد بازنشســتگان موافــق مــورد اول و 36 درصــد موافــق مــورد 
دوم بوده انــد. اگرچــه از ایــن درصدهــا می تــوان برداشــت کــرد اغلــب بازنشســتگان بــه عــدم 
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وجــود عدالــت اجتماعــی اشــاره کرده انــد امــا در مقایســه نســبت موافقــت کم تــر و مخالفــت 
ــا گروه هــای شــاغل و بیــکار و کل جمعیــت ابــراز داشــته اند.  بیشــتری در مقایســه ب

پایمال شدن حق افراد بدون پول و پارتی از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
متغیر

موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

9.522.767.8بازنشسته
9.121.869.2شاغل
7.718.573.8بیکار
9.121.468.8کل

نرسیدن افراد عادی متخصص و مجرب به مقامات باال از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

           نگرش
            متغیر

موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

35.128.936بازنشسته
3326.740.2شاغل
29.727.343.1بیکار
32.527.839.2کل

پنداشت از عدالت اقتصادی

47.8 درصــد بازنشســتگان در پاســخ بــه »بیشــتر ثروتمنــدان ایــران از طــرق غیــر قانونــی 
ــد  ــق بوده ان ــال مواف ــق و کام ــد« مواف ــروت دســت یافته ان ــن ث ــه ای ــی ب ــت و پارت ــا ران ی
ــت کل و  ــا جمعی ــه ب ــد. در مقایس ــف آن بوده ان ــال مخال ــا کام ــف ی ــد مخال و 18.1 درص
گروه هــای شــاغل و بیــکار بازنشســتگان بیشــترین مخالفــت بــا ایــن جملــه را داشــته اند. 
میــزان موافقــت بازنشســتگان بــا وجــود بی عدالتــی اقتصــادی در مقایســه بــا کل جمعیــت 

ــوده اســت.  ــر ب ــه نســبت گروه هــای شــاغل و بیــکار کم ت بیشــتر امــا ب
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پنداشت ایرانیان بازنشسته از عدالت اقتصادی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

18.13447.8بازنشسته

16.835.148.1شاغل

15.835.249بیکار

16.635.846.7کل

پنداشت از عدالت سیاسی

ــگاه می کنــد« 39.3 درصــد  ــه یــک چشــم ن ــه همــه مــردم ب ــه »حکومــت ب در پاســخ ب
بازنشســتگان کامــال مخالــف و مخالــف و 30.6 درصــد موافــق و کامــال موافــق بوده انــد. 
اگرچــه ایــن پاســخ ها نشــان می دهــد بیشــتر بازنشســتگان عــدم وجــود عدالــت سیاســی 
ــکار نســبت  ــای شــاغل و بی ــت و گروه ه ــا کل جمعی ــا در مقایســه ب ــد ام ــراز کرده ان را اب

مخالفــت کم تــر و موافقــت بیشــتری ابــراز شــده اســت. 

پنداشت ایرانیان بازنشسته از عدالت سیاسی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالفمتغیر

39.330.130.6بازنشسته

42.430.127.5شاغل

44.129.426.5بیکار

40.430.928.2کل
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پنداشت از عدالت قضایی

ــا چــه  ــع شــود ت ــا دو پرســش »اگــر حقــی از کســی ضای ــی ب ــت قضای پنداشــت از عدال
ــردم و  ــورد م ــون در م ــد« و »قان ــود برس ــق خ ــه ح ــی ب ــرق قانون ــد از ط ــدازه می توان ان
ــه  ــخ ب ــت. در پاس ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــود« م ــرا می ش ــان اج ــئوالن یکس مس
پرســش اول اغلــب پاســخ گویان بازنشســته همچــون گروه هــای شــاغل و بیــکار و 
ــده از  ــق ضایع ش ــه ح ــکان دســت یابی ب ــق ام ــدودی مواف ــا ح ــت ت ــن کل جمعی همچنی
طــرق قانونــی بوده انــد، اگرچــه میــزان موافقــت بازنشســتگان در ایــن خصــوص پایین تــر 
بــوده اســت. امــا در پاســخ بــه جملــه دوم واکنــش اغلــب پاســخ گویان خیلــی کــم و کــم 
بــوده اســت، بــه ایــن معنــی کــه اغلــب اعتقــاد کم تــری بــه وجــود عدالــت قضایــی میــان 

ــته اند.  ــراز داش ــئوالن اب ــردم و مس م

امکان دست یابی به حق ضایع شده از طرق قانونی از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کممتغیر

28.543.528بازنشسته

26.945.327.7شاغل

27.247.525.3بیکار

25.646.227.3کل
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اجرای یکسان قانون در مورد مردم و مسئوالن از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کممتغیر

41.232.126.6بازنشسته

42.934.422.7شاغل

43.334.422.3بیکار

4035.223.8کل

پنداشت از عدالت قومی

در خصــوص پنداشــت از عدالــت قومــی بیشــتر پاســخ گویان )اعــم از بازنشســته و 
گروه هــای شــاغل و بیــکار( موافــق و کامــال موافــق جملــه »حکومــت بیــن قومیت هــای 
ــه دســت  ــر اســاس پاســخ های ب ــد. ب ــل نمی شــود« بوده ان ــرق قائ ــض و ف ــف تبعی مختل
آمــده می تــوان گفــت بازنشســتگان بیشــترین موافقــت بــا وجــود عدالــت قومــی و گــروه 

ــد.  ــراز کرده ان ــا آن را اب ــت ب ــترین مخالف ــکار بیش بی

پنداشت ایرانیان بازنشسته از عدالت قومی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالفمتغیر

28.133.238.6بازنشسته

31.733.435شاغل

32.734.333بیکار

29.534.335.3کل
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عوامل موثر بر یافتن شغل

در خصــوص عوامــل موثــر بــر یافتــن شــغل میــزان تاثیــر عوامل »تخصــص و شایســتگی«، 
ــه  ــرار گرفت ــال« و »گرایــش سیاســی« مــورد پرســش ق »پارتــی و آشــنا«، »شــانس و اقب
اســت. در میــان ایــن عوامــل بازنشســتگان 43 درصــد تاثیــر عامــل »تخصــص و 
شایســتگی«، 76.6 درصــد »پارتــی و آشــنا«، 35.2 درصــد »شــانس و اقبــال« و 42.7 درصــد 
ــا کل  ــه ب ــد. در مقایس ــی کرده ان ــاد ارزیاب ــی زی ــاد و خیل ــد زی ــی« در ح ــش سیاس »گرای
جامعــه، بازنشســتگان نســبت باالتــری بــرای »تخصــص و شایســتگی« و »پارتی و آشــنا« و 

ــد.  ــل بوده ان ــی« قائ ــش سیاس ــال« و »گرای ــانس و اقب ــرای »ش ــری ب ــبت پایین ت نس

عوامل موثر بر یافتن شغل از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

زیاد و خیلی زیادمتوسطخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

27.829.929.330.34339.8تخصص و شایستگی
7.98.815.416.576.674.6پارتی و آشنا

29.827.73536.535.235.7شانس و اقبال
18.820.238.539.442.740.5گرایش )خط و ربط(سیاسی
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ارزش های بنیادین
احساس خوشبختی

احســاس خوشــبختی بــه عنــوان یکــی از ابعــاد ارزش هــای بنیادیــن پاســخگویان مــورد 
ــت و  ــش از کل جمعی ــد بی ــا 49.8 درص ــتگان ب ــت. بازنشس ــه اس ــرار گرفت ــش ق پرس
گروه هــای شــاغل و بیــکار ایــن احســاس را در حــد زیــاد و خیلــی زیــاد بیــان کرده انــد. 

احساس خوشبختی ایرانیان بازنشسته و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کممتغیر

13.137.249.8بازنشسته

9.841.249.1شاغل

20.847.731.5بیکار

1141.846.8کل

نگرش به حال و آینده1
ــت سیاســی،  ــردم، وضعی ــن داری م ــت دی ــد وضعی ــج بع ــده در پن ــه حــال و آین نگــرش ب
وضعیــت اجتماعــی )جرایــم(، وضعیــت اخالقــی و وضعیــت اقتصــادی )فاصلــه ثروتمنــدان 
ــی  ــت فعل ــاد از وضعی ــن ابع ــب ای ــت. در اغل ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــران( م و فقی
نســبت بــه پنــج ســال قبــل و پیش بینــی پاســخ گو نســبت بــه پنــج ســال آینــده پرســیده 
شــده اســت. در خصــوص وضعیــت اخالقــی رواج صفــات اخالقــی مثبــت و منفــی در پنــج 

ســال آینــده مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت. 
در خصــوص وضــع دیــن داری 63.9 درصــد بازنشســتگان معتقدنــد دیــن داری نســبت 
بــه پنــج ســال قبــل کم تــر شــده و 60.7 درصــد پیش بینــی کرده انــد کــه در پنــج ســال 

ــر خواهــد شــد.  آینــده هــم کم ت

1. در موارد مربوط به 5 سال قبل، افراد باالتر از 18 سال مورد پرسش قرار گرفته اند.
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در خصــوص وضعیــت سیاســی 51.2  درصــد بازنشســتگان معتقدنــد وضعیــت نســبت 
ــال  ــج س ــه در پن ــد ک ــی کرده ان ــده و 50 درصــد پیش بین ــر ش ــل بهت ــال قب ــج س ــه پن ب

آینــده هــم بهتــر خواهــد شــد. 
در خصــوص وضعیــت اجتماعــی )جرایــم(، 53.9 درصــد بازنشســتگان معتقدنــد جرایــم 
ــه در  ــد ک ــی کرده ان ــده و 49.7  درصــد پیش بین ــتر ش ــل بیش ــال قب ــج س ــه پن نســبت ب

پنــج ســال آینــده هــم بیشــتر خواهــد شــد. 
ــتگان  ــد بازنشس ــده 76.5 درص ــال آین ــج س ــی در پن ــت اخالق ــوص وضعی در خص
معتقدنــد رواج صفــات اخالقــی منفــی بیشــتر و 67.1 درصــد معتقــد رواج صفــات اخالقــی 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــت کم ت مثب
در خصــوص وضعیــت اقتصــادی )فاصلــه ثروتمنــدان و فقیــران( 78.8 درصــد 
بازنشســتگان معتقدنــد فاصلــه فقــرا و ثروتمنــدان نســبت بــه پنــج ســال قبــل بیشــتر شــده 
ــده هــم بیشــتر خواهــد شــد.  ــج ســال آین ــد کــه در پن ــی کرده ان و 78.3 درصــد پیش بین

وضع دین داری مردم از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

فرقی نکرده/ نخواهد کردکمتر شده/ خواهد شدبیشتر شده/ خواهد شد

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان
وضع فعلی نسبت به 5 

13.49.763.966.222.624سال قبل

13.610.260.764.825.725وضعیت در 5 سال آینده

وضع سیاسی مردم از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

فرقی نکرده/ نخواهد کردبدتر شده/ خواهد شدبهتر شده/ خواهد شد

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

وضع فعلی نسبت به 5 
51.246.419.122.229.731.4سال قبل

5046.416.722.233.431.4وضعیت در 5 سال آینده
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وضع جرایم مردم از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

فرقی نکرده/ نخواهد کردکمتر شده/ خواهد شدبیشتر شده/ خواهد شد

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

وضع فعلی نسبت به 
553.957.423.219.32323.3 سال قبل

وضعیت در 5 سال 
49.752.623.821.226.526.3آینده

وضع اخالقی مردم از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

فرقی نخواهد کردکمتر خواهد شدبیشتر خواهد شد

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

رواج صفات اخالقی منفی 
76.579.412.29.411.311.2در 5 سال آینده

رواج صفات اخالقی مثبت 
16.613.567.17116.215.5در 5 سال آینده

وضع فقر و نابرابری مردم از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

فرقی نکرده/ نخواهد کردکمتر شده/ خواهد شدبیشتر شده/ خواهد شد

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

وضع فعلی نسبت 
78.876.37.87.713.415.9به 5 سال قبل

وضعیت در 5 سال 
78.37688.513.715.6آینده



سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان / 17

نگرش در حوزه اقتصاد
پرداخت یارانه

در خصــوص پرداخــت یارانــه نظــر 45.4 درصــد بازنشســتگان ایــن بــوده اســت کــه »بــه 
ــدان  ــه نیازمن ــط ب ــته اند »فق ــد خواس ــد« و 41.6 درص ــه یاب ــی ادام ــکل فعل ــن ش همی
ــود« 5.4  ــرمایه گذاری ش ــی س ــای عموم ــا »در نیازه ــایر گزینه ه ــود«. س ــت ش پرداخ
ــه طــور کامــل قطــع  ــول بیشــتر« 3 درصــد، »ب ــا پ ــی ب ــه همیــن شــکل ول درصــد، »ب
شــود« 2.8 درصــد و »بــه حالــت اول برگــردد« 1.9 درصــد نظــر بازنشســتگان را بــه خــود 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــت یاران ــتگان در خصــوص پرداخ ــرات بازنشس ــد. نظ اختصــاص داده ان
کل جمعیــت و گروه هــای شــاغل و بیــکار هــم از نظــر ترتیــب و هــم از نظــر نســبت ها 

تقریبــا مشــابه بــوده اســت. 

نظر بازنشستگان در خصوص پرداخت یارانه و مقایسه با سایر گروه ها

متغیر
کلبیکارشاغلبازنشستهنگرش

45.44343.845.1به همین شکل فعلی ادامه یابد

33.13.32.7به همین شکل ولی با پول بیشتر

در نیازهای عمومی )مثل بهداشت، آموزش و ...( 
5.46.34.65.1سرمایه گذاری شود

41.643.944.643.3فقط به نیازمندان پرداخت شود

2.82.52.92.6به طور کامل قطع شود

1.91.3071.2به حالت اول برگردد
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آزادسازی قیمت ها

ــف  ــف و مخال ــال مخال ــا کام 55.8 درصــد بازنشســتگان در خصــوص آزادســازی قیمت ه
بوده انــد. 

نظر بازنشستگان در خصوص آزادسازی قیمت ها و مقایسه با سایر گروه ها

متغیر

نگرش
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

55.82915.3بازنشسته
5627.716.3شاغل
54.829.215.9بیکار
55.529.315.2کل

پرداخت مالیات

در خصــوص پرداخــت مالیــات 47.1 درصــد بازنشســتگان بــا گــزاره »بــا پرداخــت خمــس 
و زکات نیــازی بــه پرداخــت مالیــات نیســت«، 35.3 درصــد بــا »حاضــرم در ازای بهبــود 
خدمــات عمومــی مالیــات بیشــتری بپــردازم«، 37.9 درصــد بــا »کشــور فقــط بــا مالیــات 
اداره شــود و پــول نفــت ســرمایه گذاری شــود« کامــال مخالــف و مخالــف و 51.6 درصــد 
بــا »وضــع فعلــی دریافــت مالیــات عادالنــه نیســت«،  59.5 درصــد بــا »امــروزه ثروتمندان 
از پرداخــت مالیــات فــرار می کننــد« و 45.1 درصــد بــا »در وضــع فعلــی، پرداخــت مالیــات 

منجــر بــه بهبــود خدمــات دولتــی نشــده اســت« موافــق و کامــال موافــق بوده انــد. 
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نظر بازنشستگان در خصوص پرداخت مالیات در مقایسه با کل جامعه

نگرش

موارد

موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

با پرداخت خمس و زکات نیازی 
47.140.726.73326.226.3به پرداخت مالیات نیست

وضع فعلی دریافت مالیات عادالنه 
12.914.235.537.951.647.8نیست

حاضرم در ازای بهبود خدمات 
35.335.733.436.831.327.4عمومی مالیات بیشتری بپردازم

کشور فقط با مالیات اداره شود و 
37.935.93439.528.124.6پول نفت سرمایه گذاری شود

امروزه ثروتمندان از پرداخت 
9.39.331.233.359.557.4مالیات فرار می کنند

در وضع فعلی، پرداخت مالیات 
منجر به بهبود خدمات دولتی 

نشده است
13.812.141.143.645.144.4
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نگرش در حوزه سیاست
عالقه سیاسی

میــزان پیگیــری اخبــار سیاســی کشــور توســط 43.3 درصــد بازنشســتگان در حــد زیــاد و 
خیلــی زیــاد بــوده اســت. ایــن میــزان در مقایســه بــا کل جمعیــت و گروه هــای شــاغل و 

بیــکار بیشــتر بــوده اســت. 

میزان پیگیری اخبار سیاسی کشور توسط بازنشتگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

26.73043.3بازنشسته

28.534.936.6شاغل

35.634.929.5بیکار

35.634.130.4کل

طریقه پیگیری اخبار

در خصــوص رســانه های مــورد اســتفاده بازنشســتگان بــرای پیگیــری اخبــار کشــور بیــش 
ــا  ــی ب ــو داخل ــیار رادی ــه بس ــا فاصل ــس از آن ب ــد و پ ــا 89.5 درص ــون ب ــه تلویزی از هم
ــا کم تریــن اســتفاده بــرای پیگیــری اخبــار  10.7 درصــد ذکــر شــده اســت. رســانه های ب
ــا 1.4  ــا 0.9 درصــد، شــبکه های اجتماعــی مجــازی ب بازنشســتگان رادیوهــای خارجــی ب

ــده اند. ــان ش ــد بی ــا 3.4 درص ــت ب ــایت های اینترن ــد و س درص
در مقایســه بــا رســانه های مــورد اســتفاده جمعیــت کل بــرای پیگیــری اخبــار، اســتفاده 
ــایت های  ــا از س ــتفاده آن ه ــت کل و اس ــر جمعی ــی دو براب ــو داخل ــتگان از رادی بازنشس

ــوده اســت.  ــت کل ب ــر از نصــف جمعی ــی مجــازی کم ت ــت و شــبکه های اجتماع اینترن
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رسانه مورد استفاده بازنشستگان برای پیگیری اخبار کشور و مقایسه یا سایر گروه ها

متغیر
کلبیکارشاغلبازنشستهرسانه

10.76.34.95.4رادیو داخلی

89.580.778.582تلویزیون داخلی

7.17.86.36.2روزنامه ها و مجالت

3.41010.18سایت های اینترنت

0.90.90.80.7رادیوهای خارجی

5.78.88.77.4تلویزیون های ماهواره ای

5.57.67.87.6گفت وگو با دیگران

1.43.94.93.4شبکه های اجتماعی مجازی

پرسش مربوط به استفاده از رسانه ها با پاسخ های بله-خیر همراه بوده است که در جدول پاسخ های مثبت استخراج 
شده اند.

مشارکت سیاسی

در خصــوص مشــارکت سیاســی 93.2 درصــد بازنشســتگان در آخریــن انتخابــات ریاســت 
ــات مجلــس شــورای اســالمی و 88.6 درصــد  جمهــوری، 90.1 درصــد در آخریــن انتخاب
در آخریــن انتخابــات شــوراها مشــارکت کرده انــد کــه در همــه مــوارد مشــارکت باالتــری 
نســبت بــه کل جمعیــت را نشــان می دهــد. باوجــود ایــن کــه مشــارکت بازنشســتگان در 
همــه مــوارد، بــه ویــژه در انتخابــات پیشــین، باالتــر از متوســط کل جامعــه بــوده اســت 
ــه  ــات بعــدی نســبت ب ــی مشــارکت بازنشســتگان در انتخاب ــا افــت چشــم گیر پیش بین ام
کل جامعــه قابــل توجــه اســت. در خصــوص انتخابــات بعــدی تفــاوت میــزان مشــارکت 

ــر اســت. ــت کم ت ــه کل جمعی بازنشســتگان نســبت ب
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میزان مشارکت بازنشستگان در انتخابات مختلف در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

انتخابات ریاست 
جمهوری

انتخابات مجلس 
شورای اسالمی

انتخابات شوراها

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

93.283.990.176.288.677.7آخرین انتخابات

82.379.481.475.779.275.5انتخابات بعدی

عدم مشارکت کل جامعه شامل »مشمول نمی شدم« هم بوده است. ●
پرسش در خصوص انتخابات بعدی شامل گزینه »نمی دانم« هم بوده است.  ●

تاثیر سیاسی

43.5 درصــد بازنشســتگان بــا جملــه »حکومــت بــرای رای و نظــر مــردم اهمیــت قائــل 
ــد.  ــق بوده ان ــال مواف ــق و کام اســت« مواف

نظر بازنشستگان در خصوص تاثیر سیاسی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

21.934.643.5بازنشسته
25.133.341.7شاغل
27.231.940.9بیکار
23.534.242.3کل
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احساس آزادی سیاسی

43.2 درصــد بازنشســتگان بــا جملــه »مــردم می ترســند از حکومــت انتقــاد کننــد« موافــق 
و کامــال موافــق بوده انــد. 

نظر بازنشستگان در خصوص احساس آزادی سیاسی و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالفمتغیر

23.833.143.2بازنشسته
21.931.746.5شاغل
18.432.748.9بیکار
21.233.345.6کل

احساس آزادی فرهنگی- اجتماعی

ــتفاده از تلویزیون هــای  ــی و اجتماعــی بازنشســتگان در اس ــوص آزادی فرهنگ در خص
ــی  ــبکه های اجتماع ــد و ش ــی 53.4 درص ــایت های اینترنت ــد، س ــواره ای، 50.2 درص ماه

ــته اند.  ــاد داش ــی زی ــاد و خیل ــد زی ــاس آزادی در ح ــد احس ــازی 56 درص مج

احساس آزادی فرهنگی- اجتماعی ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش

متغیر

زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

استفاده از تلویزیون های 
22.421.827.426.850.251.4ماهواره ای

استفاده از سایت های 
14.715.731.929.153.455.1اینترنتی

استفاده از شبکه های 
14.314.429.628.25657.5اجتماعی مجازی
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نگرش در حوزه امنیت
در خصــوص امنیــت سیاســی، میــزان امنیــت احــزاب و گروه هــای قانونــی بــرای انتقــاد و 
فعالیــت سیاســی از نظــر 30.1 درصــد بازنشســتگان زیــاد و خیلــی زیــاد، 44.3 درصــد تــا 

حــدودی و 25.6 درصــد خیلــی کــم و کــم بــوده اســت.
ــه از نظــر  ــراد جامع ــرو و حیثیــت اف ــرام آب ــزان احت در خصــوص امنیــت اخالقــی، می
37.1 درصــد بازنشســتگان زیــاد و خیلــی زیــاد، 43.3 درصــد تــا حــدودی و 19.7 درصــد 

خیلــی کــم و کــم بــوده اســت.
در خصــوص امنیــت اخالقــی، میــزان امنیــت مــال و امــوال مــردم در شــرایط فعلــی 
جامعــه از نظــر 44 درصــد بازنشســتگان زیــاد و خیلــی زیــاد، 38.6 درصــد تــا حــدودی و 

17.3 درصــد خیلــی کــم و کــم بــوده اســت.
در هــر ســه بعــد امنیــت سیاســی، اخالقــی و اقتصــادی بازنشســتگان در مقایســه بــا 

ــد.  ــراز کرده ان ــری را اب ــت باالت ــزان امنی ــت کل می جمعی

وضعیت ابعاد مختلف امنیت از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

نگرش
متغیر

زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان
امنیت سیاسی 

)احزاب و گروه های قانونی برای 
انتقاد کردن و فعالیت سیاسی خود 

تا چه اندازه امنیت دارند؟(

25.622.444.348.630.129

امنیت اخالقی
 )آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما تا 
چه اندازه محترم شمرده می شود؟(

19.719.843.343.537.136.7

امنیت اقتصادی 
)در شرایط فعلی مال و اموال مردم 
در جامعه ما تا چه اندازه در امان 

است؟(

17.318.438.640.44441.2
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اعتماد
ــانه های  ــه رس ــاد بیشــتری نســبت ب ــوع اعتم ــانه ها، در مجم ــه رس ــاد ب در خصــوص اعتم
رســمی داخلــی ابــراز شــده اســت. بازنشســتگان نســبت بــه کل جامعــه اعتمــاد بیشــتری را 
بــه رادیــو و تلویزیــون ایــران و روزنامه هــا و ســایت های خبــری داخلــی و اعتمــاد کم تــری 

ــد.  ــان کرده ان ــبکه های مجــازی بی ــت و ش ــواره ای و اینترن ــای ماه ــه تلویزیون ه ب
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــی )مجل ــای حکومت ــه نهاده ــاد ب ــزان اعتم ــوص می در خص
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای نگهبــان، قــوه قضاییــه، دولــت و شــهرداری( 
ــایرین(  ــی و س ــون حکومت ــروه روحانی ــر دو گ ــون )ه ــه روحانی ــاد ب ــن اعتم و همچنی

ــد.  ــراز کرده ان ــتری را اب ــاد بیش ــتگان اعتم بازنشس

وضعیت ابعاد مختلف اعتماد از نظر ایرانیان بازنشسته در مقایسه با کل جامعه

ابعاد
نگرش

متغیر

زیاد و خیلی زیادمتوسطخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

ها
انه 

رس
به 

اد 
تم

اع
هر 

بار 
ن اخ

 بود
ماد

 اعت
ابل

ن ق
میزا

(
ی(

خبر
بع 

 منا
م از

کدا

1617.125.328.158.654.8رادیو و تلویزیون ایران

روزنامه ها و سایت های خبری 
22.725.936.337.14136.9داخلی

69.263.923.424.97.311.3تلویزیون های ماهواره ای
66.159.726.128.37.812اینترنت و شبکه های مجازی

تی
وم

حک
ی 

دها
ها

ه ن
اد ب

تم
اع

دام 
ر ک

ه ه
گو ب

سخ 
د پا

تما
ن اع

میزا
(

ها(
هاد

ا و ن
ن ه

زما
سا

19.119.629.633.651.346.9مجلس شورای اسالمی

1918.828.832.752.248.5مجمع تشخیص مصلحت نظام
19.11926.73254.249.1شورای نگهبان

2119.92831.450.948.7قوه قضاییه
17.118.627.831.65549.9دولت

27.628.131.834.940.737شهرداری
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اعتماد بازنشستگان به روحانیون در مقایسه با کل جامعه

اعتماد به 
روحانیون

کلبازنشستگان

12.212.5روحانیون حکومتی
18.118.4بقیه روحانیون

48.544.4هر دو
21.224.7هیچ کدام
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هنجار وفاداری
وفاداری ملی

وفــاداری ملــی در دو بعــد وفــاداری مــردم بــا پرســش »امیدواریــم ایــران دوبــاره جنگــی 
را تجربــه نکنــد، امــا چنان چــه جنــگ ناخواســته ای بــر کشــور تحمیــل شــود و دولــت از 
افــراد بخواهــد کــه داوطلبانــه بــه جبهــه برونــد، فکــر می کنیــد مــردم تــا چــه انــدازه بــه 
ــما در  ــا پرســش »ش ــخ گویان ب ــاداری پاس ــد؟« و وف ــت می دهن ــخ مثب ــوت پاس ــن دع ای
چنیــن اوضاعــی، تــا چــه انــدازه حاضریــد بــه جبهــه )یــا کمــک در پشــت جبهــه فقــط 

بــرای زنــان و افــراد ناتــوان( برویــد؟« مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
بازنشســتگان 59.4 درصــد وفــاداری مــردم را 65 درصــد وفــاداری پاســخ گو را در حــد زیــاد و 
خیلــی زیــاد بیــان کرده انــد. در مقایســه بــا جمعیــت کل و گروه هــای شــاغل و بیکار بازنشســتگان 

وفــاداری بیشــتری ابــراز داشــته اند. 

نگرش ایرانیان بازنشسته در خصوص وفاداری ملی و مقایسه یا سایر گروه ها

نگرش

متغیر

زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم

وفاداری 
مردم

وفاداری 
پاسخ گو

وفاداری 
مردم

وفاداری 
پاسخ گو

وفاداری 
مردم

وفاداری 
پاسخ گو

15.214.225.320.759.465بازنشسته

17.114.328.121.854.763.8شاغل

19.115.828.122.452.961.9بیکار

1714.62823.854.961.7کل
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ارزیابی اخالقی
ــی و  ــادی، خودگرای ــع اقتص ــی، ول ــای اخالق ــد ویژگی ه ــار بع ــی در چه ــی اخالق ارزیاب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــوال ق ــورد س ــی م ــی و فرصت طلب زرنگ
ارزیابــی بازنشســتگان از میــزان رواج ویژگی هــای اخالقــی در مقایســه بــا کل 
جمعیــت عمومــا در خصــوص اخالقیــات منفــی بیشــتر و در خصــوص اخالقیــات مثبــت 

ــت.  ــوده اس ــر ب کم ت
در خصــوص ولــع اقتصــادی بــا ســوال »مهــم پــول درآوردن اســت، ایــن کــه از چــه 
راهــی بــه دســت بیایــد مهــم نیســت« بازنشســتگان بــا 88.7 درصــد بیــش از کل جمعیــت 

بــا 84.8 درصــد نظــر کامــال مخالــف و مخالــف را ابــراز کرده انــد. 
ــر  ــه فک ــد ب ــط بای ــی آدم فق ــاع فعل ــش »در اوض ــا پرس ــی ب ــوص خودگرای در خص
خــودش باشــد« بازنشســتگان بــا  70.5 بیــش از کل جمعیــت بــا 63.3 نظــر کامــال مخالف 

ــد.  ــراز کرده ان ــف را اب و مخال
ــی  ــر موقعیت ــردم اگ ــتر م ــش » بیش ــا پرس ــی ب ــی و فرصت طلب ــوص زرنگ در خص
ــر  ــا 50.2 درصــد کم ت ــد« بازنشســتگان ب ــد ســر همدیگــر را کاله می گذارن گیرشــان بیای

ــد.  ــراز کرده ان ــق را اب ــال مواف ــق و کام ــر مواف ــا 55.1 درصــد نظ ــت ب از کل جمعی
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ارزیابی بازنشستگان از وضعیت اخالقی مردم در مقایسه با کل جامعه

نگرش
متغیر

زیاد و خیلی زیادتا حدودیخیلی کم و کم
کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

م(
رد

ن م
ر بی

ا د
ی ه

ژگ
 وی

ن
ز ای

ک ا
ر ی

ج ه
روا

ن 
یزا

 )م
دم

مر
ی 

الق
 اخ

ای
ی ه

ژگ
وی

55.356.434.834.59.89.2گذشت

484740.740.811.412.1امانت داری
53.255.136.835.9109انصاف

37.240.14242.120.817.8دستگیری از نیازمندان

8.48.622.119.669.571.8دروغ گویی

38.840.445.34315.816.6پای بندی به قول و قرار

9.910.525.824.664.464.8دورویی و تظاهر

9.18.922.922.968.168.1تقلب و کاله برداری

9.38.524.325.366.366.3تملق و چاپلوسی

13.312.43536.251.751.4بدبینی

52.35233.434.714.413.3صبر و بردباری

4846.339.74112.312.7مهر و اخوت

47.846.73939.912.313.3جوان مردی

6.37.118.518.275.375تجمل گرایی

14.214.630.330.555.554.9رباخواری
موافق و کامال موافقنه موافق، نه مخالفکامال مخالف و مخالف

ولع اقتصادی
 )مهم پول درآوردن است، این که از چه 

راهی به دست بیاید مهم نیست(
88.784.87.49.83.95.4

خودگرایی
 )در اوضاع فعلی آدم فقط باید به فکر 

خودش باشد(
70.563.315.218.314.318.3

زرنگی و فرصت طلبی
)بیشتر مردم اگر موقعیتی گیرشان بیاید 

سر همدیگر را کاله می گذارند(
2924.220.821.150.255.1
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هویت
هویت ملی

7.7 درصــد بازنشســتگان در مقابــل 17.8 درصــد جمعیــت کل، 19.5 درصــد گــروه شــاغل 
و 25.1 درصــد گــروه بیــکار ابــراز تمایــل کرده انــد کــه در کشــوری غیــر از ایــران زندگــی 
کننــد. تمایــل بازنشســتگان بــه تابعیــت و داشــتن گذرنامــه کشــوری غیــر از ایــران 10.5 
درصــد، در مقابــل 20.9 درصــد جمعیــت کل، 22.5 درصــد گــروه شــاغل و 27.9 درصــد 

گــروه بیــکار بیــان شــده اســت. 
میــزان افتخــار بازنشســتگان  بــه ایرانــی بــودن بــا 91.7 درصــد بیــش از جمعیــت کل 

بــا 86.4 درصــد بیــان شــده اســت. 

هویت ملی از منظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

متغیر
نگرش

کلبیکارشاغلبازنشسته

آیا شما تمایل دارید در کشوری 
7.719.525.117.8غیر از ایران زندگی کنید؟ 

آیا تمایل دارید تابعیت و گذرنامه 
کشوری غیر از ایران را داشته 

باشید؟
10.522.527.920.9

زیاد و خیلی زیادمتوسطخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

تا چه حد به ایرانی بودن خود 
2.33.35.910.391.786.4افتخار می کنید؟

ابن پرسش با پاسخ های بله-خیر همراه بوده است که در جدول پاسخ های مثبت استخراج شده اند.
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گروه های مرجع
ــرد  ــا پرســش »در مســائل و موضوعــات مهــم سیاســی نظــر چــه ف گروه هــای مرجــع ب
ــر  ــت. از نظ ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــت؟« م ــر اس ــما مهم ت ــرای ش ــی ب ــا گروه ی
بازنشســتگان بــه ترتیــب خانــواده، علمــا و روحانیــون، مراجــع تقلیــد و مســئوالن کشــور 
ــت  ــه جمعی ــده اند. در مقایس ــر ش ــتگان ذک ــوع بازنشس ــل رج ــای مح ــترین گروه ه بیش
کل و گروه هــای شــاغل و بیــکار بــا نســبت باالتــری خانــواده را بــه عنــوان اولیــن گــروه 
مرجــع انتخــاب کرده انــد و ســپس مســئوالن کشــور و بعــد آن علمــا و رحانیــون و مراجــع 

ــمرده اند.  ــع برش ــروه مرجه ــوان گ ــه عن ــد را ب تقلی

میزان اهمیت گروه های مرجع مختلف از نظر بازنشستگان و مقایسه یا سایر گروه ها

متغیر
کلبیکارشاغلبازنشستهفرد یا گروه

28.831.936.238.2خانواده
17.313.31112.7علماء و روحانیون

14.610.99.611مراجع تقلید
67.97.56.7اساتید دانشگاه

1.11.311.3معلمان
14.613.814.114.9مسئوالن کشور

6.88.28.27.3گروه های سیاسی
1.421.31.4روزنامه نگاران

3.843.63.7بزرگان و ریش سفیدها
0.40.70.70.6هنرمندان

0.40.710.6ورزشکاران
3.65.77.55دوستان
9.310.4109.4هیچ کدام

ــت اســتخراج  ــه در جــدول پاســخ های مثب ــوده اســت ک ــراه ب ــر هم ــا پاســخ های بله-خی ــن پرســش ب اب
شــده اند.
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ارزیابی از عملکرد حکومت

ــت  ــق »ایجــاد امنی ــت ار تحق ــت حکوم ــزان موفقی ــا پرســش از می ــت ی عملکــرد حکوم
ــون«،  ــرای قان ــی«، »اج ــای دین ــظ ارزش ه ــردم«، »حف ــاه م ــش رف ــه«، »افزای در جامع
»حمایــت از آزادی بیــان«، »ارتقــای ارزش هــای اخالقــی و اجتماعی«، »ســالمت اقتصادی 
و اداری«، »کاهــش فقــر و نابرابــری« و »حفاظــت از محیــط زیســت« مــو ارزیابــی قــرار 
گرفتــه اســت. ارزیابــی بازنشســتگان از میــزان موفقیــت بــه جــز ایجــاد امنیــت در حــد زیاد 
و خیلــی زیــاد و کاهــش فقــر و نابرابــری در حــد خیلــی کــم و کــم در ســایر مــوارد عمومــا 
در حــد متوســط ارزیابــی شــده اســت. تقریبــا در همــه مــوارد بازنشســتگان ارزیابــی بهتــری 

از عملکــرد حکومــت نســبت بــه کل جامعــه ابــراز کرده انــد. 

ارزیابی ایرانیان بازنشسته از میزان موفقیت حکومت در مقایسه با کل جامعه

نگرش

موارد

زیاد و خیلی زیادمتوسطخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان

13.71333.533.352.953.6ایجاد امنیت در جامعه
35.135.639.64225.322.4افزایش رفاه مردم

21.223.740.642.138.234.2حفظ ارزش های دینی
2426.444.945.531.128.1اجرای قانون

31.534.142.543.126.122.7حمایت از آزادی بیان
ارتقای ارزش های اخالقی و 

اجتماعی
26.627.444.746.128.726.4

47.647.937.236.915.315.1سالمت اقتصادی و اداری
58.456.828.130.713.512.6کاهش فقر و نابرابری

35.734.940.441.62423.4حفاظت از محیط زیست
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مصرف کاالهای فرهنگی
میــزان دسترســی بازنشســتگان بــه اینترنــت 23.1 درصــد بیــان شــده اســت کــه در مقابــل 
مصــرف 47.2 درصــد جمعیــت کل، 53 درصــد جمعیــت شــاغل و 56.5 درصــد جمعیــت 
ــه  ــت نســبت ب ــر بازنشســتگان از اینترن ــت نشــان از مصــرف بســیار کم ت ــکار از اینترن بی

ــا دارد.  ــن گروه ه ای
ــت  ــق اینترن ــا از طری ــت عموم ــده اینترن ــتگان مصرف کنن ــی بازنشس ــوه دسترس نح
ــری )29 درصــد(  ــزان بســیار کم ت ــا می ــوده اســت )69.5 درصــد( و پــس از آن ب منــزل ب

ــت گوشــی هوشــمند عمومیــت داشــته اســت.  اســتفاده از اینترن
در پاســخ بــه پرســش »چقــدر اطالعــات و اخبــار و آگاهی هــای کسب شــده از 
دنیــای مجــازی )اینترنــت و شــبکه های مجــازی( بــا واقعیــات بیرونــی ســازگار اســت؟« 
بازنشسســتگان 72.4 درصــد در مقابــل 60.3 درصــد جمعیــت کل ســازگاری در حــد خیلــی 

ــته اند.  ــراز داش ــم را اب ــم و ک ک
ــی و  ــبکه های اجتماع ــر ش ــت تاثی ــدر تح ــما چق ــی ش ــش »زندگ ــه پرس ــخ ب در پاس
فضــای مجــازی اســت؟« بازنشسســتگان 86 درصــد در مقابــل 76.2 درصــد جمعیــت کل 

ــراز داشــته اند. ــم را اب ــم و ک ــی ک ــر در حــد خیل تاثی
در پاســخ بــه پرســش »چقــدر بــا کســانی کــه در شــبکه های اجتماعــی آشــنا می شــوید 
در دنیــای واقعــی ارتبــاط برقــرار می کنیــد؟« بازنشسســتگان 83.1 درصــد در مقابــل 73.9 

درصــد جمعیــت کل ارتبــاط واقعــی در حــد خیلــی کــم و کــم را ابــراز داشــته اند.
ــد؟«  ــاد داری ــبکه های اعتم ــن ش ــه ای ــدازه ب ــه ان ــا چ ــش » ت ــه پرس ــخ ب در پاس
بازنشسســتگان 88.8 درصــد در مقابــل 80.1 درصــد جمعیــت کل اعتمــاد در حــد خیلــی 

ــته اند. ــراز داش ــم را اب ــم و ک ک
بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد میــزان نفــوذ و در عیــن حــال تاثیرگــذاری اینترنــت  

در زندگــی روزمــره بازنشســتگان بســیار کم تــر از کل جامعــه ابــراز شــده اســت. 
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دسترسی و چگونگی دسترسی بازنشستگان به اینترنت و مقایسه یا سایر گروه ها

متغیر
کلبیکارشاغلبازنشستهموارد

23.15356.547.2دسترسی به اینترنت

چگونگی دسترسی مصرف کنندگان اینترنت

69.54335.142.4اینترنت در منزل
33.74.94اینترنت در کافی نت

5.2172.28.6اینترنت در محل کار یا تحصیل
295365.356.3اینترنت از گوشی هوشمند

ــت اســتخراج  ــه در جــدول پاســخ های مثب ــوده اســت ک ــراه ب ــر هم ــا پاســخ های بله-خی ــن پرســش ب اب
شــده اند.

نظرات بازنشستگان در خصوص دنیای مجازی در مقایسه با کل جامعه

نگرش

سوال

زیاد و خیلی زیادمتوسطخیلی کم و کم

کلبازنشستگانکلبازنشستگانکلبازنشستگان
چقدر اطالعات و اخبار و آگاهی های 

کسب شده از دنیای مجازی )اینترنت و 
شبکه های مجازی( با واقعیات بیرونی 

سازگار است؟

72.460.323.430.14.19.6

زندگی شما چقدر تحت تاثیر شبکه های 
8676.210.917.23.16.7اجتماعی و فضای مجازی است؟

تا چه اندازه به این شبکه های اعتماد 
83.173.914.321.22.64.9دارید؟

چقدر با کسانی که در شبکه های 
اجتماعی آشنا می شوید در دنیای واقعی 

ارتباط برقرار می کنید؟
88.880.18.914.52.25.4
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فراغت و سفر
اوقات فراغت

ــات  ــاعت اوق ــج س ــش از بیســت و پن ــه بی ــد ک ــان کرده ان ــتگان بی 44.3 درصــد بازنشس
ــواده، 15.9  ــا خان فراغــت داشــته اند. 78.5 درصــد بازنشســتگان اوقــات فراغــت خــود را ب
درصــد بــا دوســتان، 11.1 درصــد بــا فامیــل و اقــوام و 8.3 درصــد بــه تنهایــی ایــن اوقــات 

را می گذراننــد.

میزان اوقات فراغت بازنشستگان و مقایسه یا سایر گروه ها 

متغیر

موارد
کلبیکارشاغلبازنشسته

35.347.438.443کمتر از ده ساعت
20.430.623.626.3ده تا بیست و پنج ساعت

44.32238.130.6بیست و پنج ساعت و بیشتر
چگونگی گذران اوقات فراغت

78.57661.373با اعضای خانواده

11.111.59.411.9با فامیل و اقوام
15.917.931.519.2با دوستان
1.8211.1با همکاران

2.71.41.82.8با همسایگان
8.36.27.76.7به تنهایی

1.44.66.94.7با شبکه های مجازی



36  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

سفر داخلی و خارجی

39.1 درصــد بازنشســتگان هیــچ ســفر داخلــی نداشــته اند و 28.5 درصــد آنــان یــک ســفر 
ــتگان  ــاغل بازنشس ــروه ش ــت و گ ــا کل جمعی ــه ب ــد. در مقایس ــه کرده ان ــی را تجرب داخل
بیشــتر و در مقایســه بــا گــروه بیــکار بازنشســتگان کم تــری بــدون تجربــه ســفر داخلــی 

بوده انــد. 
ــته اند  ــه ای نداش ــچ تجرب ــتگان هی ــد بازنشس ــی 89.8 درص ــفر خارج ــوص س در خص
ــت  ــا کل جمعی ــه ب ــته اند. در مقایس ــی را داش ــفر خارج ــک س ــه ی ــد تجرب و 8.6 درص
ــی را  ــفر خارج ــک س ــه ی ــتری تجرب ــتگان بیش ــکار بازنشس ــاغل و بی ــای ش و گروه ه

داشــته اند. 

تعداد سفرهای بازنشستگان و مقایسه با سایر گروه ها

نگرش

متغیر
شش و بیشترپنجچهارسهدویکهیچ

لی
داخ

فر 
س

39.128.514.210.33.91.72.3بازنشسته

35.426.417.98.43.23.25.5شاغل

4223.115.48.53.534.6بیکار

36.826.616.98.73.42.94.7کل

جی
خار

فر 
س

0.10.1-89.88.61.20.1بازنشسته

92.15.81.30.40.20.20.1شاغل

953.310.30.10.20.2بیکار

93.15.21.10.30.10.10.1کل
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ارزش ها و هنجارهای خانوادگی
در میــان ارزش هــا و هنجارهــای خانوادگــی میــزان موافقــت ایرانیــان بازنشســته بــا زندگی 
فرزنــدان در کنــار پــدر و مــادر پــس از ازدواج مــورد بررســی قــرار گرفــت. 46.6 درصــد 
ــت  ــزان مخالف ــه می ــد. البت ــزاره بوده ان ــن گ ــف ای ــف و مخال ــال مخال ــتگان کام بازنشس
ــوده  ــر ب ــکار کم ت ــاغل و بی ــای ش ــت کل و گروه ه ــا جمعی ــه ب ــتگان در مقایس بازنشس

اســت. 

موافقت ایرانیان بازنشسته با زندگی فرزندان در کنار پدر و مادر پس از ازدواج و مقایسه با سایر 
گروه ها

نگرش
موافق و کامال موافقنظری ندارمکامال مخالف و مخالفمتغیر

46.624.628.9بازنشسته
48.52724.4شاغل
51.325.623.2بیکار
50.925.124کل






