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 های منتخبیافته

 دهد، ابراز رضایت در حد زیاد و خیلی زیاد در خصوص نشان می ۴۹تا  28های گانه طی سالمقایسه وضعیت میزان رضایت بازنشستگان در ابعاد پنج
سال افزایش یافته است. در خصوص وضعیت  18تری قرار دارد، اما طی این وضعیت مالی و اوضاع اقتصادی جامعه، اگرچه در کل در سطح پایین

کن این میزان چندان تفاوت نکرده است. ابراز رضایت بالای بازنشستگان نسبت به وضع سلامتی، شهر یا روستای محل زندگی و اوضاع سیاسی مس
 کاهش زیادی داشته است. 

 گان کمی کاهش داشته، اما این میزان در خصوص بازنشست 28نسبت  ۴۹رغم این که میزان رضایت کل جمعیت در سال احساس خوشبختی، علی
 افزایش یافته است. 

  در خصوص پنداشت از عدالت اجتماعی اگرچه در مجموع اغلب بازنشستگان همچون کل جمعیت در هر سه دوره با عدم وجود عدالت اجتماعی
 دهد.های پیش از خود کاهش در خور توجهی نشان مینسبت به سال ۴۹اند، اما این میزان در سال ابراز موافقت کرده

 اند. میزان مخالفت با ابراز مخالفت کرده ۴۹و  28، 9۴های ازنشستگان همچون کل جمعیت با وجود عدالت سیاسی در هر سه دوره سالاغلب ب
 های پیش از آن کاهش یافته است.لنسبت به سا ۴۹افزایش داشته اما در سال  28وجود عدالت سیاسی در سال 

  کاهش یافته است. 9۴افزایش، اما در مقایسه با سال  28نسبت به سال  ۴۹ السدر از عدالت قضایی بازنشستگان وجود پنداشت 

  نبازنشستگا به شدت کاهش یافته است. اختلاف نظرو تقریباً نصف شده  9۴نسبت به سال  ۴۹در سال پنداشت بازنشستگان از وجود عدالت قومی 
کاهش پیدا کرده و نگرش بازنشستگان به کل جامعه  ۴۹، در سال اهده بودقابل مش 28نسبت به کل جامعه دراعتقاد به وجود عدالت قومی که سال 

 نزدیک شده است. 

 ها فاصله علاقه سیاسی افزایش یافته و طی این سال 9۴نسبت به سال  ۴۹و  28های میزان پیگیری اخبار سیاسی کشور توسط بازنشستگان در سال
 . بازنشستگان نسبت به کل جمعیت نیز افزایش یافته است

  و هم در مقایسه  28هم نسبت به سال  ۴۹میزان مشارکت بازنشستگان در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال
 با کل جمعیت بیشتر بوده است. 

 ال رای اسلامی سدر خصوص احتمال مشارکت در انتخابات بعدی احتمال مشارکت بازنشستگان در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس شو
 داشته است.  28افزایش زیادی نسبت به  ۴۹

  کاهش یافته است؛ البته میزان مخالف  28نسبت به سال  ۴۹میزان موافقت بازنشستگان در خصوص اهمیت رأی و نظر مردم برای حکومت در سال
 زایش یافته و بیش از دو برابر شده است. با این جمله نیز طی این دوره کاهش یافته و به این ترتیب نسبت تردید در این خصوص اف

  کاهش یافته و بیش از دو برابر  28نسبت به سال  ۴۹در خصوص ترس مردم از انتقاد از حکومت هم میزان موافقت و هم میزان مخالفت در سال
 تردید نسبت به آن افزایش یافته است. 

  به مرور تا حدودی کاهش  ۴۹و  28، 9۴های سیاسی، اخلاقی و اقتصاد طی سالنگرش منفی بازنشستگان در خصوص وجود امنیت در هر سه بعد
 در این ابعاد افزایش یافته است.« متوسط»یافته و در مقابل نگرش به وجود امنیت در سطح 

 ای و اینترنت کاهشهای ماهوارهاعتماد به تلویزیون ؛ وهای رسمی داخلی ابراز شده استاعتماد بیشتری نسبت به رسانه ۴۹تا  28های طی سال 
 یافته است. 

 و رواج  های منفی اخلاقیهایی اخلاقی، همچون کل جمعیت، در هر سه دوره مبتنی بر رواج بیشتر ویژگیارزیابی بازنشستگان در خصوص ویژگی
 کمتر ویژگی مثبت اخلاقی است. 

  اند. با این حال این میزان در ها، آن را در حد بالایی ارزیابی کرده، در همه دوره«ایرانی بودن خود میزان افتخار به»اکثر بازنشستگان در خصوص
 .  های پیش از آن کاهش یافته استنسبت به سال ۴۹سال 

  ا جمعیت کل این میزان چنان در مقایسه ببیش از دو برابر شده است. اما هم 28نسبت به سال  ۴۹دسترسی ایرانیان بازنشسته به اینترنت در سال
 کمتر از نصف است. 
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 مقدمه

بر اساس گزارش کشوری  19۴1است که دی ماه « های ایرانیانها و نگرشسیمای بازنشستگان در پیمایش ارزش»گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش 

انی های بازنشستگان ایرها و نگرشو تحولات ارزشتدوین شده بود. در این گزارش روند تغییرات « های ایرانیانها و نگرشارزش»موج سوم پیمایش 

 گیرد.ها مورد مقایسه قرار میشود و آرا و نظرات آنان در این دورههای مختلف بررسی میدر طول دوره

های افراد جامعه است. ای تغییرات نگرشها، بررسی دورهها و نگرشهای ارزشای همچون پیمایش1های طولییکی از کارکردهای مهم پژوهش

شده، در پرسشنامه هر دو موج  تأکیدهای ایرانیان ها و نگرشهای موج دوم و موج سوم پیمایش ارزشهای گزارشگونه که در مقدمهاز همین رو، همان

ابعاد و متغیرهای دور قبلی پژوهش، مبنای طراحی پیمایش دوره بعد قرار گیرد تا بدین ترتیب امکان مقایسه المقدور پیمایش تلاش شده است که حتی

 گویان در گذر زمان فراهم شود.ها و نظرات پاسخنگرش

ی یرندهیان، که دربرگهای ایرانها و نگرشهای بازنشستگان از اطلاعات سه گزارش کشوری ارزششدر این گزارش برای بررسی روند تغییرات نگر

بندی ابعاد و متغیرهای این گزارش، موج سوم است، استفاده شده است. مبنای تقسیم 19۴۹و  1928، 199۴های های سه پیمایش ملی در سالداده

 اند.ر گرفتهها مورد مقایسه قراهای پیشین با آنمختلف گزارش هایاز بخشهای ایرانیان بوده و متغیرهای مشابه های و نگرشارزش

وضعیت  ، و در مقایسه با کل جامعه، مورد مطالعه قرار گرفته است، دربرگیرنده«از منظر بازنشستگان»ابعاد و متغیرهای منتخب این گزارش که تنها 

یابی زه امنیت، اعتماد، ارزهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حومندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشرضایت

 ها و هنجارهای خانوادگی است.اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزش

های پاسخ، امکان مقایسه به طور کامل وجود نداشته، اما تلاش شده است، مقایسه البته در برخی متغیرها، به دلیل تفاوت در نوع پرسش یا گزینه

 های، طیف«های ایرانیانها و نگرشارزش پیمایش در بازنشستگان سیمای» گزارش همچون نیز، گزارش این در 8.ها صورت گیردریبی در این حوزهتق

 9اند.ی شدهبندبخشی تجمیع و دستههای سهموافقم( در طیف کاملاًمخالفم تا  کاملاًیا  کاملاً/خیلی کم تا خیلی زیاد/ اصلاً ) یقسمتهفتو  یقسمتپنج

 

 
 منابع:

 گزارش کشوری/ مدیر  های ایرانیان، موج سوم،ها و نگرشپیمایش ارزش(؛ 19۴۱های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور )دفتر طرح
 ؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاترادعلمی طرح: محمدرضا جوادی یگانه، مدیر اجرایی طرح: غلامرضا غفاری؛ مشاور طرح: محسن گودرزی؛ ناظر علمی طرح: محمدامین قانعی

 های ملیهای ایرانیان، موج دوم، ویرایش اول؛ دفتر انتشارات طرحها و نگرشر، ارزشاستان کشو 82های پیمایش در (؛ یافته1928) های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدفتر طرح 

 های ایرانیان، ویرایش اول؛ دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ها و نگرشاستان کشور، ارزش 82های پیمایش در (؛ یافته1921) های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدفتر طرح
  هاها و نگرشارزش

                                                 
1. Longitudinal Research 

گذران  توان به استفاده از رسانه یا چگونگیها میگونه پرسشهای اینهای مختلف متفاوت کرده است؛ از نمونهها را در دورهای بوده که نسبت پاسخبه گونهبه عنوان مثال گاه تفاوت در پرسش . 8 
پرسش قرار گرفته و در سال دیگر در قالب بیشترین میزان استفاده یا مورد « خیر -بلی»های د به طور مستقل با گزینهراه کرد که در یک سال هرکدام از موهای مختلف اشاروقت با افراد و گروه

 بوده است. 111گذران وقت مطرح شده است که حاصل جمع مقادیر آن 
با  «کاملاً»و مقادیر « کم»و « خیلی کم»با « اًاصل»ها، مقادیر اند که برای امکان مقایسه بیشتر، در جداول حاوی آنها بودههای پاسخ برخی پرسشجزء گزینه 9۴در سال « کاملاً»و « اصلاً». 9 
 .اندتجمیع شده« خیلی زیاد»و « زیاد»
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 مندیرضایت

مندی در گزارش پیش رو شامل وضع سلامت، وضع مالی، وضع مسکن، شهر/ روستای محل زندگی، اوضاع سیاسی و رضایت وضعیتابعاد مورد توجه 

ابعاد  در میزان رضایت بازنشستگان( تنها در دو بعد اول اشتراک وجود داشته است. مقایسه وضعیت 199۴اوضاع اقتصادی بوده که در گزارش موج اول )

ص وضعیت مالی و اوضاع اقتصادی جامعه، اگرچه در کل ایت در حد زیاد و خیلی زیاد در خصودهد، ابراز رضنشان می ۴۹تا  28های گانه طی سالپنج

 ابراز رضایت سال افزایش یافته است. در خصوص وضعیت مسکن این میزان چندان تفاوت نکرده است. 18تری قرار دارد، اما طی این در سطح پایین

 بالای بازنشستگان نسبت به وضع سلامتی، شهر یا روستای محل زندگی و اوضاع سیاسی کاهش زیادی داشته است.

 ۴۹و  ۲۸های مندی بازنشستگان در سالمقایسه ابعاد مختلف رضایت -1نمودار 

 

 رضایت از وضع سلامتی 

با کاهش زیاد روبرو شده  مجدداً ۴۹گیری داشته اما در سال افزایش چشم 28تا  9۴ یهاسالشان طی رضایت بازنشستگان در خصوص وضع سلامت

 بوده است.  9۴تر از سال و کم 28بیشتر از سال  ۴۹است. فاصله میزان رضایت بازنشستگان نسبت به کل جامعه در سال 

 رضایت ایرانیان بازنشسته از وضع سلامت -1جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد/ راضی تا حدودی/ بینابین ناراضیخیلی کم و کم/ 

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 1181 9188 ۱989 8۱8۱ 1282 1۹8۹ 198۹ 11 8289 بازنشسته

 9۹8۹ 21 9۱8۴ 198۹ 1182 1189 181 981 198۹ کل

 رضایت از وضع مالی

شان با پرسش در خصوص رضایت از امکانات رفاهی مورد سنجش قرار گرفته است. رضایت بازنشستگان از وضع مالی 9۴رضایت از وضع مالی در سال 

تر بوده، در سال کم 2۹و  9۴های افزایش داشته و در عین حال میزان رضایت بازنشستگان نسبت به کل جمعیت که در سال ۴۹تا  28های طی سال

 نسبت به کل افزایش یافته است.  ۴۹

سالمتی

وضع مالی

وضع مسکن

روستای محل زندگی/ شهر

اوضاع سیاسی

اوضاع اقتصادی

1382 1394
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 رضایت ایرانیان بازنشسته از وضع مالی -۸جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد/ راضی تا حدودی/ بینابین خیلی کم و کم/ ناراضی

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹۹89 9288 ۹982 998۹ ۹981 8۱8۴ 1982 8288 8189 بازنشسته

 ۹888 ۹۹89 ۱98۹ 998۹ 9189 8181 1۴88 1۴8۹ 8181 کل

 رضایت از وضع مسکن

به کل جمعیت بیشتر  نسبت 2۹تغییر چندانی نکرده است اما همچون سال  ۴۹تا  28های میزان ابراز رضایت بازنشستگان از وضع مسکن طی سال

 بوده و فاصله نسبت به کل نیز افزایش یافته است. 

 وضع مسکنرضایت ایرانیان بازنشسته از  -7جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد/ راضی تا حدودی/ بینابین خیلی کم و کم/ ناراضی

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۱۴81 ۱۴81 8289 8881 1881 1282 بازنشسته

 ۱181 ۱۹81 8281 1۴81 1۴81 8182 کل

 از شهر/ روستای محل زندگی رضایت

 گیری داشته است. ، همچون کل جمعیت، کاهش چشم28نسبت به سال  ۴۹شان در سال رضایت بازنشستگان در خصوص شهر/ روستای محل زندگی

 رضایت ایرانیان بازنشسته از شهر/ روستای محل زندگی -۹جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد/ راضی تا حدودی/ بینابین خیلی کم و کم/ ناراضی

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹28۴ 9189 998۴ 1181 1981 1988 بازنشسته

 ۹۹8۴ 988۹ 9988 1989 1182 1۹89 کل

 رضایت از اوضاع سیاسی

یلی در سطح زیاد و خاند و ابراز رضایت گویان رضایت در سطح متوسط یا تا حدودی را انتخاب کردهدر خصوص رضایت از اوضاع سیاسی اغلب پاسخ

 که در سطح کل جمعیت افزایش داشته اما درباره بازنشستگان این رضایت کاهش یافته است.  زیاد با وجود این

 رضایت ایرانیان بازنشسته از اوضاع سیاسی -5جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ متوسط خیلی کم و کم

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 888۴ 818۴ ۱۹81 ۹۹8۹ 89 8282 بازنشسته

 1۴81 1۱8۹ ۱889 ۹988 818۱ 9989 کل
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 رضایت از اوضاع اقتصادی

ر دنارضایتی بازنشستگان از اوضاع اقتصادی همچون کل جمعیت بسیار بالا بوده و نسبت بسیار پایینی از جمعیت نسبت به اوضاع اقتصادی رضایت 

 افزایش داشته است.  28نسبت به سال  ۴۹اند. البته رضایت بازنشستگان از اوضاع اقتصادی در سال سطح زیاد و خیلی زیاد ابراز کرده

 وضاع اقتصادیرضایت ایرانیان بازنشسته از ا -6جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ متوسط خیلی کم و کم

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۴89 181 9۱81 8۴81 ۱۱81 1۹88 بازنشسته

 18۱ ۹8۱ 9۱ 8۱ ۱989 918۱ کل

 های بنیادینارزش

 احساس خوشبختی

کاهش داشته، اما این میزان در خصوص بازنشستگان  28نسبت  ۴۹رغم این که میزان رضایت کل جمعیت در سال در خصوص احساس خوشبختی، علی

 کمی افزایش یافته است. 

 احساس خوشبختی ایرانیان بازنشسته -3جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ متوسط خیلی کم و کم

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹۴82 ۹88۱ 9988 ۹981 1981 1۹ بازنشسته

 ۹182 ۹۴89 ۹182 8281 11 1881 کل

 پنداشت از عدالت و نابرابری

 دستیعوامل فقر و تنگ

ها را بین این دو به طور کامل مقایسه توان تغییرات نگرشاند، نمییکسان نبوده کاملاً 19۴۹و  1928های این پرسش در دو سال جا که گزینهاز آن

های توان تا حدودی تغییرات نظرات را مورد بررسی قرار داد. گزینهاند میهایی که در هر دو دوره به طور مشابه تکرار شدهکرد. تنها در خصوص گزینه

بوده است. نکته جالب توجه در خصوص « عدالتی در جامعهبی»و « بدشانسی»، «فقر خانوادگی»، «تنبلی خود فرد» ۴۹و  28های مشترک در سال

و « د فردتنبلی خو» نصف و تقریباًدستی و تنگ به عنوان عامل فقر« التی در جامعهعدبی»ها طی این دوره زمانی این است که سهم تحولات نگرش

های سیاست»را تا حدودی به وجود گزینه  ۴۹در سال « عدالتی در جامعهبی»شاید بتوان کاهش سهم حدود دو برابر شده است. البته « فقر خانوادگی»

 مرتبط دانست که سهم قابل توجهی از نظرات را به خود اختصاص داده است.  ۴۹در سال « اقتصادی دولت
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 دستی افراد فقیر در جامعه از نظر بازنشستگانعامل فقر و تنگ -۲جدول شماره 

 نگرش

 

 متغیر

تنبلی خود 

 فرد

فقر 

 خانوادگی

خواست و  بدشانسی

 مشیت الهی
عدالتی در بی

 جامعه

سودجویی 

 شدید دیگران
های سیاست

 اقتصادی دولت

علت خاصی 

 طبیعی(ندارد)

۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ ۲۸ ۴۹ 

 - 182 9888 - 289 - 9۱88 1181 989 - 1 182 ۴81 ۹82 8181 188۱ بازنشسته

 - 88۱ 818۹ - 98۹ - 9881 ۱981 889 - 881 882 1182 ۹89 1281 1181 کل

 نگرش به ساخت طبقاتی جامعه و پنداشت از جایگاه طبقاتی فرد

کرده ننظر بازنشستگان در خصوص نسبت اندک طبقه بالا تغییر چندانی  ۴۹و  28، 9۴های در خصوص نگرش نسبت به ساخت طبقاتی جامعه طی سال

بیشتر  28نسبت به دوره قبل و بعد خود کمتر و به همین ترتیب سهم طبقه پایین در سال  28اما سهم طبقه متوسط از نظر بازنشستگان در سال  است؛

 بوده است. 

در خصوص جایگاه مورد بررسی قرار گرفته است که طی این دوران نظر بازنشستگان  ۴۹و  9۴های پنداشت از جایگاه طبقاتی خود فرد در سال

تری در طبقه بالا و طبقه پایین و سهم بیشتر در طبقه متوسط برای خود قائل سهم کم ۴۹طبقاتی خود، اگرچه تغییرات چندانی نداشته است، اما در سال 

 اند. بوده

 پنداشت ایرانیان بازنشسته از ساخت طبقاتی جامعه و پنداشت از جایگاه طبقاتی خود -۴جدول شماره 

 نگرش 

 

 

 متغیر

 طبقه پایین طبقه متوسط طبقه بالا

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 928۴ ۱۹8۱ ۹۴89 ۱282 ۹988 ۹289 889 889 88۹ بازنشسته جامعه

 998۹ ۹189 ۹۹89 ۱۴8۴ ۱1 ۱88۹ 881 888 88۴ کل

 9۱88 - 9182 1982 - 118۴ 18۴ - 18۹ بازنشسته خود فرد

 9۱ - 9188 1882 - 198۴ 18۹ - 18۴ کل

 پنداشت از عدالت اجتماعی

در  «نرسیدن افراد عادی متخصص و مجرب به مقامات بالا»و « پایمال شدن حق افراد بدون پول و پارتی»پنداشت از عدالت اجتماعی با دو پرسش 

بازنشستگان همچون کل جمعیت در هر سه دوره با عدم وجود عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه در مجموع اغلب  ۴۹و  28، 9۴های سال

 .دهدهای پیش از خود کاهش در خور توجهی نشان مینسبت به سال ۴۹اند اما این میزان در سال اجتماعی ابراز موافقت کرده

 پایمال شدن حق افراد بدون پول و پارتی از نظر بازنشستگان -11جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 1982 2181 2181 8889 981 ۴8۱ ۴8۱ 1889 ۴8۴ بازنشسته

 1282 2182 2889 818۹ 28۱ 9 ۴81 ۴89 1182 کل
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 هابه مقامات بالا از نظر بازنشستگان و مقایسه با سایر گروهنرسیدن افراد عادی متخصص و مجرب  -11جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 91 ۱۹8۹ ۹181 828۴ 1۹82 1۴81 9۱81 9182 9۹8۹ بازنشسته

 9۴88 ۹۱89 ۱888 8982 1۹89 1188 988۱ 9۴81 9181 کل

 پنداشت از عدالت سیاسی

رفته مورد سنجش قرار گ« کندحکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می»اغلب بازنشستگان همچون کل جمعیت با وجود عدالت سیاسی که با جمله 

 ۴۹افزایش داشته اما در سال  28اند. میزان مخالفت با وجود عدالت سیاسی در سال ابراز مخالفت کرده ۴۹و  28، 9۴های است، در هر سه دوره سال

های پیش از آن کاهش یافته است. البته این نکته بیش از آن که به بالا رفتن موافقت نسبت به وجود عدالت سیاسی مربوط باشد، به بالا نسبت به سال

 رفتن سهم مردد/ نه موافق و نه مخالف مرتبط است. 

 عدالت سیاسیپنداشت ایرانیان بازنشسته از  -1۸جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 9181 918۴ 9۹89 9181 1189 1189 9۴89 ۱18۴ ۹۴8۹ بازنشسته

 8288 8۹ 9889 918۴ 198۱ 1989 ۹18۹ 1881 ۱18۹ کل

 پنداشت از عدالت قضایی

قانون »و  «تواند از طرق قانونی به حق خود برسداگر حقی از کسی ضایع شود تا چه اندازه می»با میزان موافقت با دو پرسش پنداشت از عدالت قضایی 

ر دجود عدالت قضایی به و بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفته است. اعتقاد ۴۹و  28، 9۴های در سال« شوددر مورد مردم و مسئولان یکسان اجرا می

 کاهش یافته است. 9۴افزایش، اما در مقایسه با سال  28ت به سال نسب ۴۹ سال

 شده از طرق قانونی از نظر بازنشستگانیابی به حق ضایعامکان دست -17جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ مردد خیلی کم و کم

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 82 128۴ ۹181 ۹98۱ ۹881 1۴81 828۱ 928۱ 9۹8۹ بازنشسته

 8989 1۱81 ۹۴81 ۹188 ۹182 1۴89 8۱81 ۹۹81 9181 کل

 اجرای یکسان قانون در مورد مردم و مسئولان از نظر بازنشستگان -1۹جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ مردد خیلی کم و کم

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 8181 11 828۱ 9881 9982 1۱8۱ ۹188 ۱189 ۱1 بازنشسته

 8982 289 8289 9۱88 9189 1188 ۹1 118۹ ۱۱8۱ کل

 



 2   «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 

 پنداشت از عدالت قومی

ها معتقدند حکومت در کشور ما به همه اقوام کشور )لر، کرد، بعضی»با میزان موافقت با پرسش  28و  9۴های پنداشت از وجود عدالت قومی در سال

مختلف های حکومت بین قومیت»با میزان موافقت با جمله  ۴۹و در سال « کند، شما با این نظر موافقید یا مخالفبلوچ و ...( به یک چشم نگاه می

نصف شده  تقریباً  9۴نسبت به سال  ۴۹مورد بررسی قرار گرفته است. اعتقاد بازنشستگان به وجود عدالت قومی در سال « شودتبعیض و فرق قائل نمی

 ۴۹قابل مشاهده است، در سال  28و به مرور به شدت کاهش یافته است. اختلاف نظر نسبت به کل جامعه در اعتقاد به وجود عدالت قومی که سال 

 کاهش پیدا کرده و نگرش بازنشستگان به کل جامعه نزدیک شده است. 

 عدالت قومیپنداشت ایرانیان بازنشسته از  -15جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 9281 ۱88۱ 118۴ 9988 18 1182 8281 9۱8۹ 1189 بازنشسته

 9۱89 ۹۹82 11 9۹89 1۹81 1889 8۴8۱ ۹1 818۹ کل

 ابعاد مختلف عدالت از نظر بازنشستگان

طی  یها با عدم وجود عدالت در ابعاد اجتماعی، سیاسی، قضایی و قومدر جدول و نمودار زیر میزان موافقت بازنشستگان با وجود عدالت یا مخالفت آن

اعی عاد اجتمدهد. در ابهای زمانی نشان میتحول نگرش بازنشستگان نسبت به وجود عدالت را در این دوره اند کهشدهاستخراج  ۴۹و  28، 9۴های سال

ها استفاده شده، از میانگین نگرش مثبت به وجود عدالت )یا مخالف با عدم وجود و قضایی که از دو گویه برای سنجش نگرش نسبت به عدالت در آن

 عدالت( برای این مقایسه استفاده شده است. 

 ۴۹و  ۲۸، 3۴های سالپنداشت بازنشستگان در خصوص وجود ابعاد مختلف عدالت طی  -16جدول شماره 

 

  

 سال

 ابعاد مختلف عدالت

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 8889 8181 8888 عدالت اجتماعی

 9181 918۴ 9۹89 عدالت سیاسی

 8989 1۹8۱ 9981 عدالت قضایی

 9281 ۱88۱ 118۴ عدالت قومی
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 ۴۹و  ۲۸، 3۴های پنداشت بازنشستگان در خصوص وجود ابعاد مختلف عدالت طی سال -۸نمودار 

 

 هنگرش به حال و آیند

 داری مردموضع دین

داری مردم در پنج سال پیش از آن تاریخ اند که دینمعتقد بوده ۴۹و چه در سال  28تر از کل جمعیت، چه در سال اغلب بازنشستگان، البته با نسبت کم

 کمتر شده و تا پنج سال بعد از آن نیز کمتر خواهد شد. 

 مردم از نظر ایرانیان بازنشسته داریوضع دین -13جدول شماره 

 نگرش

 

 فرقی نکرده/ نخواهد کرد کمتر شده/ خواهد شد بیشتر شده/ خواهد شد

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 8881 1۱8۱ 198۴ 1989 198۹ 8182 سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  بازنشسته

 8۱89 1982 1189 1۱8۱ 1981 8189 سال آینده 5 وضعیت در

 8۹ 1981 1188 1۴8۴ ۴89 118۱ سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  کل

 8۱ 198۱ 1۹82 9989 1188 1882 سال آینده 5 وضعیت در

 وضع سیاسی مردم

اند وضع سیاسی مردم در پنج سال پیش از آن تاریخ بهتر شده و تا پنج بیان کرده ۴۹و  28گو در هر دو دوره بیش از نیمی از جمعیت بازنشسته پاسخ

 تر شده است. به نظرات جمعیت کل نزدیک ۴۹سال پس از آن نیز بهتر خواهد شد. نظرات بازنشستگان در سال 

  

عدالت اجتماعی 

عدالت سیاسی

عدالت قضایی

عدالت قومی

1379 1382 1394
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 مردم از نظر ایرانیان بازنشسته وضع سیاسی -1۲جدول شماره 

 نگرش

 

 فرقی نکرده/ نخواهد کرد بدتر شده/ خواهد شد بهتر شده/ خواهد شد

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 8۴89 1۴81 1۴81 8۴8۴ ۱188 ۱1 سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  بازنشسته

 998۹ 8۱ 1189 9889 ۱1 ۹889 سال آینده 5 وضعیت در

 918۹ 1۴81 8888 9۴ ۹18۹ ۹18۴ سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  کل

 918۹ 1۴ 8888 ۹۹8۹ ۹18۹ 9181 سال آینده 5 وضعیت در

 وضع جرایم مردم

اند که وضع جرایم مردم در پنج سال گذشته بیشتر شده و در پنج سال بعدی نیز بیشتر خواهد شد، اما معتقد بوده ۴۹اگرچه اغلب بازنشستگان در سال 

 تر شده است. و همچنین نسبت کل جمعیت نگرش نسبت به بدترشدن وضعیت در این حوزه کم 28نسبت دوره قبلی در سال 

 از نظر ایرانیان بازنشسته جرایم مردموضع  -1۴جدول شماره 

 نگرش

 

 فرقی نکرده/ نخواهد کرد کمتر شده/ خواهد شد بیشتر شده/ خواهد شد

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 89 1۹89 8988 198۹ ۱98۴ 1289 سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  بازنشسته

 818۱ 1181 8982 198۹ ۹۴89 91 سال آینده 5 وضعیت در

 8989 ۴8۱ 1۴89 11 ۱98۹ 9۹81 سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  کل

 8189 ۴88 8188 1189 ۱881 9۹81 سال آینده 5 وضعیت در

 وضع اخلاقی مردم
ر و صفات اخلاقی منفی بیشت اند که در پنج سال آیندهاکثر بازنشستگان بیان کرده ۴۹و هم در سال  28در خصوص وضعیت اخلاقی مردم، هم در سال 

 صفات مثبت اخلاقی کمتر رواج خواهد یافت. 

 وضع اخلاقی مردم از نظر ایرانیان بازنشسته -۸1جدول شماره 

 نگرش

 

 فرقی نخواهد کرد کمتر خواهد شد بیشتر خواهد شد

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 1189 ۹8۱ 1888 ۴89 918۱ 2۱89 سال آینده 5در  منفیرواج صفات اخلاقی  بازنشسته

 1188 1889 1981 1۴8۱ 1181 1288 سال آینده 5در  مثبترواج صفات اخلاقی 

 1188 1 ۴8۹ 181 9۴8۹ 298۹ سال آینده 5در  منفیرواج صفات اخلاقی  کل

 1۱8۱ 1889 91 918۱ 198۱ 1۱89 سال آینده 5در  مثبترواج صفات اخلاقی 

 وضع فقر و نابرابری مردم

اند وضع فقر و نابرابری مردم در پنج سال پیش از آن تاریخ تری نسبت آن، بیان کرده، اما با نسبت کم28همچون سال  ۴۹اکثر بازنشستگان در سال 

 تر شده است. به نظرات جمعیت کل نزدیک ۴۹بیشتر شده و تا پنج سال پس از آن نیز بیشتر خواهد شد. نظرات بازنشستگان در سال 
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 نظر ایرانیان بازنشسته وضع فقر و نابرابری مردم از -۸1اره جدول شم

 نگرش

 

 فرقی نکرده/ نخواهد کرد کمتر شده/ خواهد شد بیشتر شده/ خواهد شد

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 198۹ 98۹ 982 ۹ 9282 ۴889 سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  بازنشسته

 1989 ۱81 2 ۱82 9289 2۴81 سال آینده 5 وضعیت در

 1۱8۴ ۹89 989 98۹ 9189 298۴ سال قبل 5وضع فعلی نسبت به  کل

 1۱81 ۱81 28۱ 281 91 2182 سال آینده 5 وضعیت در

 نگرش در حوزه سیاست

 علاقه سیاسی

ها فاصله علاقه سیاسی افزایش یافته و طی این سال 9۴نسبت به سال  ۴۹و  28های میزان پیگیری اخبار سیاسی کشور توسط بازنشستگان در سال

 بازنشستگان نسبت به کل جمعیت نیز افزایش یافته است. 

 تگانگیری اخبار سیاسی کشور توسط بازنشسمیزان پی -۸۸جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 کاملاً زیاد و خیلی زیاد/  تا حدودی/ متوسط خیلی کم و کم /اصلاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹989 ۹982 9888 91 9۹89 9889 8189 8181 9۱8۱ بازنشسته

 918۹ 988۹ 918۱ 9۹81 988۴ 918۹ 9۱81 9۹82 9281 کل

 طریقه پیگیری اخبار

ها وجود ندارد. یکسان نبوده است، امکان مقایسه کامل بین آن کاملاً ۴۹و  28های جا که پرسش مربوط به طریقه پیگیری اخبار در دو دوره سالاز آن

ای بیشترین رسانه دار 28ها به طور جداگانه مطرح بوده است، اما در سال پرسش در خصوص استفاده یا عدم استفاده از هر یک از رسانه ۴۹در سال 

و کاهش استفاده رادیوهای  ۴۹اجتماعی مجازی در سال  یهاشبکههای اینترنت و حال استفاده از سایتقرار گرفته است. با این سؤالاستفاده مورد 

 ند. ابیان شدهها برای پیگیری اخبار چنان بیش از سایر رسانهخارجی با وجود تغییر در پرسش قابل توجه است. تلویزیون و رادیو داخلی هم
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 رسانه مورد استفاده بازنشستگان برای پیگیری اخبار کشور -۸7جدول شماره 

 متغیر

 رسانه

 کل بازنشسته

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۱8۹ ۹81 1189 182 رادیو داخلی

 28 2989 2۴8۱ 2۱88 تلویزیون داخلی

 188 ۱81 981 ۱81 ها و مجلاتروزنامه

 2 1 98۹ - های اینترنتسایت

 189 181 18۴ 189 رادیوهای خارجی

 98۹ 18۴ ۱89 - ایهای ماهوارهتلویزیون

 981 98۹ ۱8۱ 181 وگو با دیگرانگفت

 98۹ - 18۹ - های اجتماعی مجازیشبکه
  

های شبکه ای بوده که بیشتر مورد استفاده بوده است.پرسش در خصوص رسانه 28 ها همراه بوده، اما در سالخیر از هرکدام از رسانه-های بلهبا پاسخ ۴۹ها در سال پرسش مربوط به استفاده از رسانه
 اند.بوده ۴۹های سال اجتماعی مجازی تنها در گزینه

 مشارکت سیاسی

و هم در مقایسه با  28هم نسبت به سال  ۴۹میزان مشارکت بازنشستگان در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال 

 کل جمعیت بیشتر بوده است. 

، احتمال مشارکت بازنشستگان در انتخابات ۴۹و  28پاسخ دو سال  هایینهگزدر خصوص احتمال مشارکت در انتخابات بعدی با وجود تفاوت در 

 داشته است.  28افزایش زیادی نسبت به  ۴۹بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی سال 

 پیشین میزان مشارکت بازنشستگان در انتخابات -۸۹جدول شماره 

 متغیر

 

 کل بازنشسته

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 298۴ 918۹ ۴988 198۱ جمهوریانتخابات ریاست 

 9188 118۹ ۴181 9۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی
 اند. های مثبت استخراج شدهدر جدول فوق تنها پاسخ

 هم بوده است.« شدممشمول نمی»شامل  ۴۹عدم مشارکت کل جامعه در سال 

 بعدیمشارکت بازنشستگان در انتخابات  احتمال -۸5جدول شماره 

 نگرش 

 متغیر

 زیاد/ بله  دانمتا حدودی/ نمی کم/ خیر

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 2889 1189 118۱ 1889 181 8181 انتخابات ریاست جمهوری بازنشسته

 218۹ 1۱8۴ 1181 198۱ 9 8181 انتخابات مجلس شورای اسلامی

 9۴8۹ ۱98۴ 198۱ 12 981 8۹81 انتخابات ریاست جمهوری کل

 9۱89 ۱188 1۱8۴ 81 28۹ 8282 شورای اسلامی انتخابات مجلس
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 سیاسی تأثیر

کاهش یافته است؛  28نسبت به سال  ۴۹در سال « حکومت برای رأی و نظر مردم اهمیت قائل است»جمله در خصوص میزان موافقت بازنشستگان 

بر شده االبته میزان مخالف با این جمله نیز طی این دو دوره کاهش یافته و به این ترتیب نسبت تردید در این خصوص افزایش یافته و بیش از دو بر

 است. 

 سیاسی تأثیرنظر بازنشستگان در خصوص  -۸6جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالفمخالف و  کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹98۱ ۱881 289 9۹81 1۹8۱ ۹981 818۴ 9989 ۹۹88 بازنشسته

 ۹889 ۹189 ۱۱81 9۹88 128۱ 8182 898۱ 9۹89 8۹88 کل
 دارای اشکالاتی است و معتبر نیست.  9۴های مربوط به بازنشستگان در گزارش سال رسد دادهبا توجه به جزئیات اطلاعات، به نظر می

 احساس آزادی سیاسی

قرار گرفته مورد سنجش « ترسند از حکومت انتقاد کنندمردم می»با میزان موافقت و مخالفت با جمله  ۴۹و  28های احساس آزادی سیاسی در سال

طرح  «توانند بدون ترس و نگرانی از حکومت انتقاد کنندبه نظر شما مردم در شرایط فعلی، تا چه اندازه می»به صورت  9۴است. این پرسش در سال 

های بعدی الهای سینهالمقدور با گزبوده است که تلاش شده است حتی« کاملاً»و « خیلی زیاد»تا « خیلی کم»و « اصلاً»های پاسخ شامل شده و گزینه

 مطابقت داده شود. 

کاهش یافته و به همان نسبت  28نسبت به سال  ۴۹در خصوص ترس مردم از انتقاد از حکومت هم میزان موافقت و هم میزان مخالفت در سال 

 بیش از دو برابر تردید نسبت به آن افزایش یافته است. 

 آزادی سیاسینظر بازنشستگان در خصوص احساس  -۸3جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹988 ۹98۱ 818۹ 9981 1۹8۹ 98 8982 9281 ۹98۱ بازنشسته

 ۹۱81 ۱281 8989 9989 118۱ 8289 8188 8۴8۴ ۹2 کل

 نگرش در حوزه امنیت

 اند. در خصوص امنیت ابعاد سیاسی، اخلاقی و اقتصادی در این گزارش مورد توجه بوده

های و در سال« های قانونی برای انتقاد کردن و فعالیت سیاسی خود تا چه اندازه امنیت دارند؟احزاب و گروه»با پرسش  ۴۹امنیت سیاسی در سال 

 مورد بررسی قرار گرفته است. « توانند آزادانه فعالیت کنند؟انونی تا چه اندازه میهای قبه نظر شما احزاب و گروه»با پرسش  9۴و  28

 مورد سنجش قرار گرفته است. « شود؟آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما تا چه اندازه محترم شمرده می»امنیت اخلاقی با پرسش 

با پرسش  9۴و در سال « موال مردم در جامعه ما تا چه اندازه در امان است؟در شرایط فعلی مال و ا»با پرسش  ۴۹و  28 هایامنیت اقتصادی در سال

 مورد سنجش قرار گرفته است. « گذاری کنند؟توانند بدون نگرانی، در کار و فعالیت اقتصادی سرمایهدر شرایط فعلی، مردم تا چه اندازه می»

به مرور تا  ۴۹و  28، 9۴های طی سال سه بعد سیاسی، اخلاقی و اقتصاد در هروجود امنیت  بازنشستگان در خصوص نگرش منفیرسد به نظر می

 افزایش یافته است. در این ابعاد« متوسط»در سطح امنیت ر مقابل نگرش به وجود دحدودی کاهش یافته و 
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 وضعیت ابعاد مختلف امنیت از نظر ایرانیان بازنشسته -۸۲جدول شماره 

 نگرش 

 متغیر

 کاملاً زیاد و خیلی زیاد/  حدودی/ متوسط تا / خیلی کم و کماصلاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 9181 8۴8۴ 99 ۹۹89 9۴8۹ 99 8۱81 9189 91 امنیت سیاسی بازنشسته

 9981 928۱ ۹2 ۹989 ۹18۹ 8۴88 1۴89 8181 8882 امنیت اخلاقی

 ۹۹ 998۱ 8288 9281 92 9982 1989 828۱ 92 امنیت اقتصادی

 8۴ 8989 988۱ ۹281 ۹18۱ 918۱ 888۹ 9189 918۴ امنیت سیاسی کل

 9189 9۱81 ۱8 ۹98۱ 9289 89 1۴82 8189 8181 امنیت اخلاقی

 ۹188 9282 8289 ۹18۹ 99 9989 128۹ 9۹88 998۱ امنیت اقتصادی

 اعتماد

 هااعتماد به رسانه

اعتماد  ۴۹تا  28های طی سالمورد بررسی قرار گرفته است. « از منابع خبری هرکداممیزان قابل اعتماد بودن اخبار »ها با پرسش از اعتماد به رسانه

د اضافه شدن ایای و اینترنت کاهش یافته است. البته شهای ماهوارهاعتماد به تلویزیون ؛ وهای رسمی داخلی ابراز شده استبیشتری نسبت به رسانه

 نباشد.  تأثیربیدر پایین آمدن اعتماد به اینترنت  ۴۹در پرسش مربوط به اینترنت سال « مجازیهای اجتماعی شبکه»

 ها از نظر بازنشستگانوضعیت اعتماد به رسانه -۸۴جدول شماره 

 نگرش 

 رسانه

 زیاد و خیلی زیاد تا حدودی/ متوسط خیلی کم و کم

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۱281 ۹98۱ 8۱89 998۴ 11 8881 رادیو و تلویزیون ایران بازنشسته

های خبری داخلی/ ها و سایتروزنامه

 مطبوعات

81 8889 ۹189 9189 8988 ۹1 

 989 1۱82 898۹ 888۱ 1۴88 1189 ایهای ماهوارهتلویزیون

 982 9۹ 8181 8981 1181 ۹88۱ های مجازیاینترنت و شبکه

 - 1881 - 1۴8۱ - 198۴ رادیوهای خارجی

 ۱۹82 ۹989 8281 9989 1981 8881 رادیو و تلویزیون ایران کل

های خبری داخلی/ ها و سایتروزنامه

 مطبوعات

918۹ 8۱8۴ ۹۱81 9981 898۱ 918۴ 

 1189 8۱88 8۹8۴ 8۹81 198۴ ۱181 ایهای ماهوارهتلویزیون

 18 ۹۱8۱ 8289 8189 ۱۴89 8288 های مجازیاینترنت و شبکه

 - 81 - 818۹ - ۱981 رادیوهای خارجی
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 ارزیابی اخلاقی

 های اخلاقی مردمویژگی

ها را طی توان تحول نگرش در خصوص آناند و میمورد پرسش قرار گرفته ۴۹و  28، 9۴های های اخلاقی مردم که به طور مشترک در سالویژگی

و خیرخواهی و  28، دستگیری از نیازمندان )مقایسه با کمک به دیگران در سال انصاف داری،شامل گذشت، امانتاین دوران مورد مقایسه قرار داد، 

(، پایبندی به قول و قرار، دورویی و تظاهر، 28و  9۴ یهاسالگویی در گویی )مقایسه معکوس با نگرش به صداقت و راست(، دروغ9۴کمک در سال 

 چاپلوسی بوده است. برداری و تقلب و تقلب و کلاه

منفی اخلاقی  هایهایی اخلاق، همچون کل جمعیت، در هر سه دوره مبتنی بر رواج بیشتر ویژگیبه طور کلی ارزیابی بازنشستگان در خصوص ویژگی

 و رواج کمتر ویژگی مثبت اخلاقی است. 

 های اخلاقی مختلف در بین مردممیزان رواج ویژگی -71جدول شماره 

 نگرش 

 متغیر

 کاملاً زیاد و خیلی زیاد/  تا حدودی/ متوسط / خیلی کم و کماصلاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۴82 1889 8۱8۱ 9۹82 828۱ 8182 ۱۱89 ۱۴88 ۹989 گذشت بازنشسته

 118۹ 1۱81 8989 ۹189 998۹ 998۴ ۹2 ۹98۱ ۹882 داریامانت

 11 ۴ 1981 9182 9189 89 ۱988 ۱۹88 ۱۱82 انصاف

 8182 - - ۹8 - - 9988 - - دستگیری از نیازمندان

کمک به دیگران/ خیرخواهی و 

 کمک

91 ۹1 - 9188 9181 - 8982 898۴ - 

 1۴8۱ - - 8881 - - 28۹ - - گوییدروغ

 - 1181 1۴89 - 9۱82 8۴89 - ۱981 ۱18۹ گوییصداقت و راست

 1۱82 11 8188 ۹۱89 ۹98۴ 998۴ 9282 ۹181 ۹۱8۴ پایبندی به قول و قرار

 1۹8۹ 9988 1182 8۱82 1989 1۹89 ۴8۴ ۴8۹ 128۹ دورویی و تظاهر

 1281 9989 91 888۴ 198۹ 1۹88 ۴81 28۴ 1۱82 برداریتقلب و کلاه

 1189 9۱ 9181 8۹89 1۱ 1۱89 ۴89 11 1۹88 تملق و چاپلوسی

 ۴88 188۴ 888۴ 9۹8۱ 9189 8۴8۱ ۱18۹ ۱۱89 ۹98۱ گذشت کل

 1881 118۴ 81 ۹182 ۹8 9۱88 ۹9 ۹181 9282 داریامانت

 ۴ 28۴ 1181 9۱8۴ 9۹8۴ 8۴81 ۱۱81 ۱188 ۱989 انصاف

 1982 - - ۹881 - - ۹181 - - دستگیری از نیازمندان

کمک به دیگران/ خیرخواهی و 

 کمک

9۹89 918۱ - 9۹82 998۴ - 9182 8۱8۱ - 

 9182 - - 1۴81 - - 281 - - گوییدروغ

 - 28۴ 1281 - 9881 9189 - ۱281 ۱189 گوییصداقت و راست

 1181 1181 8189 ۹9 9۴89 9988 ۹18۹ ۹۴81 ۹881 پایبندی به قول و قرار

 1۹82 1288 1۹82 8۹81 1۹81 1۹89 118۱ 1988 8182 دورویی و تظاهر

 1281 9۹89 1۴ 888۴ 198۴ 1981 28۴ 118۹ 198۴ برداریتقلب و کلاه

 1189 9882 1۹81 8۱89 1۱8۹ 1989 28۱ 1182 12 تملق و چاپلوسی
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 آز و ولع اقتصادی 

مخالفت  ۴۹بازنشستگان، همچون کل جمعیت، در سال  «که از چه راهی به دست بیاید مهم نیستمهم پول درآوردن است، این» در خصوص جمله

 اند. ابراز کرده 28کمتر و موافقت و تردید بیشتری نسبت به سال 

 ارزیابی بازنشستگان از وضعیت اخلاقی )آز و ولع اقتصادی( -71جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 98۴ 888 98۹ 189 2289 ۴181 بازنشسته

 ۱8۹ 989 ۴82 8 2۹82 ۴۹89 کل

 خودگرایی 

ا نسبت ام؛ اندمخالفت بیشتری ابراز کرده «در اوضاع فعلی آدم فقط باید به فکر خودش باشد» همچنان با جمله ۴۹با وجود این که بازنشستگان در سال 

 مخالفت با این جمله بسیار کمتر و در مقابل موافقت با آن چندین برابر شده است.  28به سال 

 ارزیابی بازنشستگان از وضعیت اخلاقی )خودگرایی( -7۸جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 
 1۹89 181 1۱88 189 918۱ ۴988 بازنشسته

 1289 ۹89 1289 881 1989 ۴881 کل

 طلبیزرنگی و فرصت

افزایش یافته  28نسبت به سال  ۴۹در سال  «گذارندبیشتر مردم اگر موقعیتی گیرشان بیاید سر همدیگر را کلاه می»با جمله بازنشستگان میزان موافقت 

 است. 

 طلبی(ارزیابی بازنشستگان از وضعیت اخلاقی )زرنگی و فرصت -77جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۱188 ۹۴88 8182 118۴ 8۴ 9۴ بازنشسته

 ۱۱81 ۹289 8181 1189 8۹88 ۹181 کل

 هنجار وفاداری

 وفاداری ملی

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.  گووفاداری ملی در دو بعد وفاداری مردم و وفاداری پاسخنگرش نسبت به 

ای بر کشور تحمیل چه جنگ ناخواستهامیدواریم ایران دوباره جنگی را تجربه نکند، اما چنان» به صورت ۴۹پرسش سنجش وفاداری مردم در سال 

 28و  9۴های و در سال« دهند؟کنید مردم تا چه اندازه به این دعوت پاسخ مثبت میشود و دولت از افراد بخواهد که داوطلبانه به جبهه بروند، فکر می

خواهد ای بر کشور تحمیل شود و دولت از افراد بچه در شرایط فعلی جنگ ناخواستهدر این کشور اتفاق نیفتد، اما چنانامیدواریم دوباره جنگی »به صورت 
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های طرح شده است. با وجود تفاوت در پرسش سال« قع دارند که شما به جبهه بروید؟کنید مردم تا چه اندازه توکه داوطلبانه به جبهه بروند، فکر می

 بوده است.  9۴و کاهش آن نسبت به سال  2۹رسد ارزیابی بازنشستگان افزایش وفاداری مردم نسبت به سال میمختلف به نظر 

 «شما در چنین اوضاعی، تا چه اندازه حاضرید به جبهه )یا کمک در پشت جبهه فقط برای زنان و افراد ناتوان( بروید؟»گو با پرسش وفاداری پاسخ

 های پیش از آن داشته است. افزایش زیادی نسبت به سال ۴۹گویان در سال فاداری پاسخومورد بررسی قرار گرفته است. 

 نگرش بازنشستگان در خصوص وفاداری ملی -7۹جدول شماره 

 نگرش 

 متغیر

 کاملاً زیاد و خیلی زیاد/  تا حدودی/ متوسط / خیلی کم و کماصلاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۱۴8۹ ۱18۱ 1۱8۱ 8۱89 1۴8۱ 1989 1۱88 8۹ 1988 وفاداری مردم بازنشسته

 1۱ ۱188 ۱۱8۹ 8189 1289 1282 1۹88 8۱8۹ 8۱8۴ گووفاداری پاسخ

 ۱۹8۴ ۱889 1189 82 88 128۱ 19 8۱8۹ 1۹82 وفاداری مردم کل

 1189 ۹98۱ ۱981 8982 8181 8182 1۹81 9۹8۴ 8۱89 گووفاداری پاسخ

 هویت

 ملیهویت 

 اند. با این حال این میزان در سالها، آن را در حد بالایی ارزیابی کرده، در همه دوره«میزان افتخار به ایرانی بودن خود»اکثر بازنشستگان در خصوص 

 پیش از آن کاهش یافته است.   هایسالنسبت به  ۴۹

 هویت ملی از منظر بازنشستگان -75جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 کاملاً زیاد و خیلی زیاد/  تا حدودی/ متوسط کم و کم / خیلیاصلاً

173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 173۴ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۴189 ۴181 ۴889 ۱8۴ 181 ۹8۱ 889 882 988 بازنشسته

 218۹ 2۴8۱ 2182 1189 188 288 989 ۹8۹ ۹8۴ کل

 مصرف کالاهای فرهنگی

چنان در مقایسه با جمعیت کل این میزان کمتر بیش از دو برابر شده است. اما هم 28نسبت به سال  ۴۹دسترسی ایرانیان بازنشسته به اینترنت در سال 

 از نصف است. 

مربوط به  28امکان مقایسه کامل وجود ندارد. سؤال سال  ۴۹و  28های به دلیل تفاوت پرسش سالدر خصوص چگونگی دسترسی به اینترنت 

قرار گرفته است. با این حال کاهش نسبت  سؤالبه طور مستقل با پاسخ بله و خیر مورد  هر یک از موارد ۴۹بیشترین دسترسی بوده اما در پرسش سال 

 ثیرتأبیهوشمند در آن های بالای استفاده از گوشی نسبتاًسهم  طبعاًجالب توجه است که  سؤالبا وجود تفاوت  ۴۹استفاده از اینترنت منزل در سال 

 نیست. 
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 دسترسی بازنشستگان به اینترنت -76جدول شماره 

 کل بازنشسته 

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹988 1281 8981 1181 دسترسی به اینترنت

 کننده اینترنتچگونگی دسترسی بازنشستگان مصرف -73جدول شماره 

 کل بازنشسته 

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 ۹88۹ 1288 1۴8۱ ۴982 منزلاینترنت در 

 ۹ ۹82 9 189 هانت/ کلوپاینترنت در کافی

 281 1۱89 ۱88 - اینترنت در محل کار یا تحصیل

 ۱189 - 8۴ - اینترنت از گوشی هوشمند

 - 1181 - - منزل دوستان و اقوام

 فراغت و سفر

 اوقات فراغت

 گذران وقتمربوط به بیشترین  28امکان مقایسه کامل وجود ندارد. سؤال سال  ۴۹و  28های به دلیل تفاوت پرسش سالدر خصوص اوقات فراغت نیز 

قرار گرفته است. با این حال کاهش نسبت گذران وقت با  سؤالبه طور مستقل با پاسخ بله و خیر مورد  هر یک از موارد ۴۹بوده اما در پرسش سال 

 و همچنین افزایش چند برابری گذران وقت به تنهایی جالب توجه است.  سؤالجود تفاوت با و ۴۹خانواده در سال 

 بازنشستگان چگونگی گذران اوقات فراغت -7۲جدول شماره 

 کل بازنشسته 

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 99 1289 928۱ 2189 با اعضای خانواده

 118۴ 98۹ 1181 ۱ با فامیل و اقوام

 1۴88 1189 1۱8۴ 118۱ با دوستان

 181 18۴ 182 181 با همکاران

 882 8 889 181 با همسایگان

 189 ۹88 289 189 کسیچهبه تنهایی/ 

 ۹89 - 18۹ - های مجازیبا شبکه

 188 18۴ - 181 سایر
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 ها و هنجارهای خانوادگیارزش

نظر  خصوص این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در ها و هنجارهای خانوادگی تنها نگرش بازنشستگان نسبت به نومکانی دردر میان ارزش

 28نسبت  ۴۹چنان مخالفت بیشتری ابراز شده است، اما در سال بازنشستگان نسبت به زندگی فرزندان در کنار پدر و مادر پس از ازدواج اگرچه هم

ین موضوع کاهش یافته و در عوض تردید در خصوص این شان نسبت به اچون جمعیت کل، هم میزان موافقت و هم میزان مخالفتبازنشستگان، هم

 گزاره حدود دو برابر شده است. 

 زندگی فرزندان در کنار پدر و مادر پس از ازدواجنظر بازنشستگان در خصوص  -7۴جدول شماره 

 نگرش

 متغیر

 موافق کاملاًموافق و  نه موافق، نه مخالف/ مردد مخالف و مخالف کاملاً

17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 17۲۸ 17۴۹ 

 828۴ 9۹89 8۹81 1888 ۹181 ۱981 بازنشسته

 8۹ 8188 8۱81 1889 ۱18۴ 118۱ کل

 

 

 

 




