
1 مؤشرات المستقبل

كيف يفكر اإليرانيون؟
توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 

العدد )2( - 17 أكتوبر 2021تقرير غير دوري يرصد وُيحلل أبرز المؤشرات وقواعد البيانات واستطالعات الرأي العالمية واإلقليمية

مصطفى ربيع
رئيس برنامج المؤشرات وتحليل البيانات

المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي

* اآلراء الواردة في اإلصدار تعبر عن ُكّتابها، وال تعبر بالضرورة عن آراء “المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة”.



• تشكل السياسة أهمية لدى نسبة كبيرة من اإليرانيين تصل إلى %58.4.

• ُتعــد القــوات المســلحة اإليرانيــة أكثــر المؤسســات التــي يثــق فيهــا اإليرانيــون، فتقريبــًا 7 مــن كل 10 إيرانييــن 
يثقــون فيهــا بشــكل كبيــر جــدًا )71%(، وكذلــك 22% مــن اإليرانييــن يثقــون فيهــا بشــكل كبيــر.

ــلطات  ــة والس ــلطات الدول ــع س ــي جمي ــاد ف ــيًا للفس ــاك تفش ــعرون أن هن ــن يش ــن اإليرانيي ــرة م ــبة كبي • نس
ــة لإلعــالم. ــة باإلضاف ــات المدني ــي الخدم ــال ومقدم ــال األعم ــن رج ــة وبي المحلي

• هناك مخاوف واسعة لدى نسبة كبيرة من اإليرانيين )46%( من حدوث هجمات إرهابية في إيران.

• أولويــة االقتصــاد لــدى األجيــال الشــابة مقارنــة بكبــار الســن، فجيــل الشــباب يــرى أن االقتصــاد لــه األولويــة 
األولــى، بينمــا جيــل كبــار الســن يــرى أن القــوة العســكرية الكافيــة للدفــاع عــن الدولــة لهــا األولويــة.

• مــا يقــرب مــن 11.2% مــن اإليرانييــن ســبقت لهــم المشــاركة فــي تظاهــرات ســلمية، وهــي نســبة تــكاد 
تكــون مرتفعــة )حيــث تشــكل مــا يقــرب مــن 6.7 مليــون شــخص مــن إجمالــي الســكان 18 ســنة فأكثــر البالــغ 
عددهــم 59.8 مليــون(، كذلــك فــإن 36.3% أشــاروا إلــى أنهــم علــى اســتعداد للمشــاركة فــي التظاهــرات.

ــار التليفزيــون  ــات لصالحهــم، وأن أخب ــاء يشــترون االنتخاب ــاس األغني ــرون أن الن ــن ي ــًا 3 مــن كل 5 إيرانيي • تقريب
تنحــاز للحــزب الحاكــم، وأن ذلــك يحــدث كثيــرًا أو فــي بعــض األحيــان. 

• 1 مــن كل 2 مــن اإليرانييــن يــرى أنــه يتــم منــع مرشــحي المعارضــة مــن ترشــيح أنفســهم، وأن ذلــك يحــدث 
كثيــرًا أو فــي بعــض األحيــان. 

ــه ال يغطــي  ــرى أن ــن، والنســبة نفســها ت ــم رشــوة الناخبي ــه تت ــرون أن ــن ي ــا يقــرب مــن 47% مــن اإليرانيي • م
ــة. ــات بنزاه ــون االنتخاب الصحفي

• غالبيــة اإليرانييــن يأملــون فــي تحــول إيــران إلــى دولــة ديمقراطيــة، فحوالــي 97% مــن اإليرانييــن يــرون أن 
نظــام الحكــم الديمقراطــي ســوف يكــون جيــد جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا فــي إيــران.

• تقريبًا 1 من كل 3 أشخاص في إيران يرى أنه ال يوجد احترام لحقوق االنسان في إيران.

• السوشيال ميديا هي وسيلة رئيسية للشباب للتعرف على ما يجري في إيران والعالم.

أبرز النتائج:

أبـــرز  التقريـــر  هـــذا  يتنـــاول   •
توجهـــات المجتمـــع اإليرانـــي نحـــو 
ــية  ــا السياسـ ــن القضايـ ــد مـ العديـ
ــنى  ــة، وذلـــك حتـــى يتسـ واألمنيـ
فهـــم المجتمـــع اإليرانـــي مـــن 

الداخـــل.
• يعتمـــد التقريـــر بشـــكل رئيســـي 
ـــم  ـــات مســـح القي ـــل بيان ـــى تحلي عل
العالميـــة الـــذي يتـــم تنفيـــذه فـــي 
العديـــد مـــن دول العالـــم، وكان 

ـــران. ـــا إي ـــن ضمنه م
•  ُأجـــري المســـح الخـــاص بإيـــران 
2020، وذلـــك عبـــر  فـــي عـــام 
المواطنيـــن  عينـــة ممثلـــة مـــن 
اإليرانييـــن بلغـــت 1499 مواطنـــًا 
باســـتخدام أســـلوب المقابـــالت 
الشـــخصية. وقـــد تمـــت عمليـــة 
ــج  ــر برنامـ ــي عبـ ــل اإلحصائـ التحليـ

.SPSS

المنهجية
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ــرة  ــبة كبي ــدى نس ــة ل ــكل أهمي ــة تش السياس
ــن:  ــن اإليرانيي م

مدى أهمية السياسة في حياة اإليرانيين

عضوية األحزاب السياسة في إيران

حوالـــي خمس اإليرانيين يرون أن السياســـة غيـــر مهمة على 
اإلطـــالق فـــي حياتهم، وهنـــاك خمـــس آخر لـــه وجهة نظر 
قريبـــة من ذلك، حيث يرى أن السياســـة ليســـت لهـــا أهمية 
كبيـــرة في حياته، وبذلك فإن نســـبة اإليرانييـــن غير المهتمين 
بالسياســـة في حياتهم قـــد تقترب مـــن )41.6%(، بينما على 
الجانـــب اآلخـــر أكثر من ثلـــث اإليرانييـــن )35.7%( يـــرون أن 
السياســـة مهمة إلى حـــٍد ما في حياتهـــم، وحوالي %22.7 
مـــن اإليرانيين يرون أن السياســـة مهمة للغايـــة في حياتهم، 
أي أن 58.4% مـــن اإليرانييـــن يـــرون أن السياســـة مهمة أو 

حياتهم. فـــي  للغاية  مهمة 

%35.7

%19.3
%22.3

%0

%10

%20

%30

%40

مدى أهمية السياسة في حياة اإليرانيين

%22.7

مهمة جدًا مهمة إلى حٍد ما ليس لها أهمية كبيرة غير مهمة على اإلطالق
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 انخفاض عضوية األحزاب السياسية:

النســبة الغالبــة مــن الشــعب اإليرانــي غيــر أعضــاء فــي األحزاب 
ــي  ــاء ف ــر أعض ــن غي ــن كل 10 إيرانيي ــًا 9 م ــية، فتقريب السياس
األحــزاب، وحوالــي 3% هــم أعضــاء غيــر نشــطين، ومــا يقــرب 

مــن 7% هــم أعضــاء نشــطون.

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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الثقة في المؤسسات اإليرانية
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ثقة كبيرة جدًاثقة كبيرةال أثق بها أبدًا ثقة قليلة

ــق  ــي يث ــات الت ــر المؤسس ــة أكث ــلحة اإليراني ــوات المس ــد الق  ُتع
فيهــا اإليرانيــون، فتقريبــًا 7 مــن كل 10 إيرانييــن يثقــون فيهــا 
ــون  ــن يثق ــن اإليرانيي ــك 22% م ــدًا )71%(، وكذل ــر ج ــكل كبي بش
فيهــا بشــكل كبيــر، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر نســبة محــدودة مــن 
ــة بشــكل  ــن )4%( يثقــون فــي القــوات المســلحة اإليراني اإليرانيي
محــدود، وكذلــك 4% ال يثقــون فيهــا مطلقــًا. وتأتــي الشــرطة 
اإليرانيــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث ثقــة اإليرانييــن، فحوالــي 
47% يثقــون فيهــا بشــكل كبيــر جــدًا، وكذلــك 38% يثقــون فيهــا 
ثقــة كبيــرة، وتأتــي المؤسســات الدينيــة فــي المرتبــة الثالثــة مــن 
حيــث الثقــة، وإن كان ُيالحــظ أن نســبة عــدم الثقــة/ أو انخفــاض 
الثقــة ترتفــع فــي المؤسســات الدينيــة فتقريبــًا 1 مــن كل 5 
إيرانييــن ال يثــق أو لديــه ثقــة قليلــة فــي المؤسســات الدينيــة. لعــل 
ــة متأخــرة  ــي فــي مرتب ــة تأت الملفــت للنظــر أن الحكومــة اإليراني
مــن حيــث ثقــة اإليرانييــن، فهنــاك انقســام بيــن اإليرانييــن بيــن مــن 
يثقــون فــي الحكومــة ومــن ال يثقــون فيهــا، وهــو الوضــع نفســه 

بالنســبة لألحــزاب السياســية.

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة

القوات المسلحة اإليرانية مازالت المؤسسة 
األكثر ثقة:
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سلطات الدولةالسلطات المحليةرجال األعمال

الصحفيون واإلعالممقدمو الخدمات المدنية

%56.6

%47.6%30.2

%54.4%52.1

انتشار الفساد بشكل واسع في إيران:

 وفقــًا لإليرانييــن أصبح الفســاد متغلغــاًل في جميع أركان النظام ومؤسســاته، 
حيــث تشــير نتائــج مســح القيــم العالميــة إلــى أن نســبة كبيــرة مــن اإليرانييــن 
يشــعرون أن هنــاك تفشــيًا للفســاد فــي جميــع ســلطات الدولــة والســلطات 
باإلضافــة  المدنيــة  الخدمــات  ومقدمــي  األعمــال  رجــال  وبيــن  المحليــة 
ــرون أن كل أو معظــم رجــال  ــن ي ــا يقــرب مــن 57% مــن اإليرانيي لإلعــالم. م
األعمــال منخرطــون فــي الفســاد، كذلــك 54.4% مــن اإليرانييــن يــرون أن كل 
ــة منخرطــون فــي الفســاد، وهــو  أو معظــم األفــراد فــي الســلطات المحلي
الوضــع نفســه بالنســبة لألفــراد فــي ســلطات الدولــة، حيــث يــرى 52.1% مــن 
اإليرانييــن أن كل أو معظــم هــؤالء األفــراد منخرطــون فــي الفســاد. كمــا عبــر 

اإليرانيــون عــن معاناتهــم فــي الحصــول علــى الخدمــات، حيــث يــرى %47.6 
مــن اإليرانييــن أن كل أو معظــم مقدمــي الخدمــات المدنيــة منخرطــون فــي 
ــًا أو  ــه دائم ــرون أن ــن )39%( ي ــث اإليرانيي ــن ثل ــر م ــإن أكث ــك ف ــاد. كذل الفس
غالبــًا مــا يكــون األشــخاص العاديــون مضطريــن لدفــع رشــوة أو إعطــاء هديــة 
للحصــول علــى الخدمــات المختلفــة. ال يقتصــر الفســاد فــي إيــران علــى رجــال 
األعمــال أو أفــراد الســلطات العامــة والمحليــة ومقدمــي الخدمــات العامــة، 
ــرى  ــث ي ــة، حي ــالم والصحاف ــى اإلع ــن إل ــًا لإليرانيي ــك وفق ــد كذل ــا يمت وإنم
ــن  ــن أو اإلعالميي ــم الصحفيي ــن أن كل أو معظ ــث اإليرانيي ــن ثل ــرب م ــا يق م

منخرطــون فــي الفســاد.

نسبة اإليرانيين الذين يرون أن كل أو معظم أفراد 
 المجموعات التالية متورطة في الفساد 

ليس كثيرًا
%38

كثيرًا
%29

ال يقلقني
 على اإلطالق
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يقلقني 
كثيرًا جدًا
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نادرًا
%46

دائمًا 
أو غالبًا
%39 أبدًا

%15

نسبة اإليرانيين الذين يرون أنهم مضطرون
 لدفع رشاوى للحصول على الخدمات

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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نسبة اإليرانيين القلقين من انخراط إيران في الحرب

ــوف  ــى خ ــر عل ــا يؤث ــو م ــة، وه ــة وإقليمي ــتمرة دولي ــرات مس ــران توت ــي إي تعان
اإليرانييــن مــن الدخــول فــي حــرب خارجيــة مباشــرة، فحوالــي 6% مــن اإليرانييــن 
قلقــون للغايــة مــن الدخــول فــي الحــرب، وحوالــي 29% مــن اإليرانييــن قلقــون 
كثيــرًا مــن الدخــول فــي الحــرب، وبذلــك فإنــه تقريبــًا 1 مــن كل 3 إيرانيين يخشــى 

مــن تــورط بــالده فــي حــرب خارجيــة )مــا يقــرب مــن 35% مــن اإليرانييــن(.

ثلــث اإليرانييــن لديهــم مخــاوف مــن حــدوث حــرب خارجية 
يتــورط فيهــا البلد: 

ليس كثيرًا
%38

كثيرًا
%29

ال يقلقني
 على اإلطالق

%27

يقلقني 
كثيرًا جدًا

%6

نادرًا
%46

دائمًا 
أو غالبًا
%39 أبدًا

%15

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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ليس كثيرًاكثيرًا

ليس كثيرًا كثيرًا

يقلقني كثيرًا جدًا

يقلقني كثيرًا جدًا

ال يقلقني على اإلطالق

ال يقلقني على اإلطالق

نسبة اإليرانيين القلقين من حدوث حرب أهلية

ـــة  ـــرب أهلي ـــدوث ح ـــن ح ـــن م ـــاوف اإليرانيي ـــى أن مخ ـــارة إل ـــن اإلش يمك
أقـــل مـــن مخاوفهـــم مـــن حـــدوث حـــرب أو حـــدوث هجمـــات إرهابيـــة، 
ـــدوث  ـــدًا ح ـــرًا ج ـــم كثي ـــي 3% يقلقه ـــإن حوال ـــك ف ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ وعل
حـــرب أهليـــة، ومـــا يقـــرب مـــن 15% يقلقهـــم ذلـــك كثيـــرًا، أي تقريبـــًا 

18% مـــن اإليرانييـــن لديهـــم مخـــاوف مـــن حـــدوث حـــرب أهليـــة )أي 
واحـــد مـــن كل 5 إيرانييـــن تقريبـــًا لديـــه مثـــل هـــذه المخـــاوف(. وجديـــر 
بالذكـــر أنـــه ترتفـــع مثـــل هـــذه المخـــاوف بيـــن الفـــرس واألكـــراد 

ــون. ــالك والمازندرانيـ والجيـ

مخاوف محدودة من حدوث حرب أهلية: 

نسبة اإليرانيين القلقين من حدوث هجوم إرهابي

ليس كثيرًاكثيرًا

ليس كثيرًا كثيرًا

يقلقني كثيرًا جدًا

يقلقني كثيرًا جدًا

ال يقلقني على اإلطالق

ال يقلقني على اإلطالق

هنـاك مخـاوف واسـعة لـدى الكثير مـن اإليرانيين مـن حدوث هجمـات إرهابية 
فـي إيـران، فمـا يقرب مـن 7% من اإليرانيين قلقون للغايـة من حدوث هجمات 

إرهابيـة، ومـا يقـرب من 39% قلقون كثيرًا من حـدوث هجمات إرهابية، وبذلك 
فـإن مـا يقـرب من 46% لديهم مخـاوف من حدوث مثل تلـك الهجمات.

مخاوف واسعة من حدوث هجمات إرهابية: 

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية

الفجوة الجيلية في المخاوف تجاه الحرب واإلرهاب والحرب األهلية

نسبة الشباب وكبار السن القلقين كثيرًا جدًا أو كثيرًا من الحرب واإلرهاب والحرب األهلية

تشــير النتائــج إلــى أن األجيــال اإليرانيــة الشــابة لديهــا مخــاوف أكبــر مــن اندالع 
ــة  ــة مقارن ــرب أهلي ــدوث ح ــة أو ح ــات إرهابي ــدوث هجم ــة أو ح ــرب خارجي ح
باألجيــال الســابقة، فحوالــي 41% مــن الشــباب )18 - 29 ســنة( لديهــم 
مخــاوف مــن انخــراط إيــران فــي الحــرب الخارجيــة مقارنــة بـــ 33% بيــن كبــار 
الســن )60 ســنة فأكثــر(. كذلــك تشــير النتائــج إلــى أن أكثــر مــن نصــف الشــباب 

ــات  ــدوث هجم ــن ح ــاوف م ــم مخ ــران )53% ( لديه ــي إي ــنة( ف )18 - 29 س
ــر(. وفيمــا  ــار الســن )60 ســنة فأكث ــن كب ــة بـــ 32% بي ــك مقارن ــة، وذل إرهابي
يتعلــق بحــدوث حــرب أهليــة، فــإن ربــع الشــباب اإليرانــي )18 - 29 ســنة( لديــه 
مخــاوف مــن حــدوث حــرب أهليــة مقارنــة بنســبة 11% بيــن كبــار الســن )60 

ســنة فأكثــر(.

األجيال الشابة لديها مخاوف أكبر من حدوث حرب أو هجمات إرهابية 

انخراط إيران في الحرب

60 سنة فأكثر18-29 سنة

تعليم ابتدائي فأقل تعليم ابتدائي فأقلتعليم جامعي فأعلى تعليم ابتدائي فأقلتعليم جامعي فأعلى تعليم جامعي فأعلى

60 سنة فأكثر18-29 سنة60 سنة فأكثر18-29 سنة

حدوث حرب إهليةحدوث هجمات إرهابية

حدوث حرب إهليةحدوث هجمات إرهابيةانخراط إيران في الحرب

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية

الفجوة التعليمية في المخاوف تجاه الحرب واإلرهاب والحرب األهلية

نسبة األشخاص القلقين كثيرًا جدًا أو كثيرًا من الحرب واإلرهاب والحرب األهلية حسب التعليم

التعليـم،  هنـاك تفاوتـات واضحـة داخـل المجتمـع اإليرانـي حسـب مسـتوى 
فالفئـات المتعلمـة تعليمـًا جيـدًا داخـل المجتمـع اإليرانـي لديها مخـاوف أكبر، 
فحوالـي 41% مـن األشـخاص الذيـن لديهـم تعليـم جامعي فأعلى فـي إيران 
لديهـم مخـاوف مـن انخـراط إيـران فـي الحـرب الخارجيـة، مقارنـة بنسـبة %25 
بيـن الفئـات الذيـن لديهـم تعليـم ابتدائـي أو أقـل. كذلـك تشـير النتائـج إلـى أن 

ثلثـي األفـراد )64%( الذيـن لديهـم تعليـم جامعـي فأعلـى فـي إيـران لديهـم 
مخـاوف مـن حـدوث هجمـات إرهابيـة فـي إيـران، مقارنة بــ 26% بيـن الفئات 
الذيـن لديهـم تعليـم ابتدائـي أو أقـل. وبالنسـبة لحـدوث حـرب أهليـة، كذلـك 
هنـاك مخـاوف أعلـى بيـن األشـخاص ذوي التعليـم المرتفـع، حيـث تصـل إلـى 
22%، مقارنـة بحوالـي 11% بيـن الفئـات الذيـن لديهـم تعليم ابتدائـي أو أقل.

انخراط إيران في الحرباألجيال المتعلمة لديها مخاوف أكبر من حدوث حرب أو هجمات إرهابية 

60 سنة فأكثر18-29 سنة

تعليم ابتدائي فأقل تعليم ابتدائي فأقلتعليم جامعي فأعلى تعليم ابتدائي فأقلتعليم جامعي فأعلى تعليم جامعي فأعلى

60 سنة فأكثر18-29 سنة60 سنة فأكثر18-29 سنة

حدوث حرب إهليةحدوث هجمات إرهابية

حدوث حرب إهليةحدوث هجمات إرهابيةانخراط إيران في الحرب

المصدر: محســـوب بواســـطة الباحث من خالل تحليل بيانات مســـح 
القيم العالمية - الدورة الســـابعة
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مستوى عال من النمو االقتصادي

القوة العسكرية الكافية للدفاع عن البلد

محاولة أن تكون مدننا وقرانا أكثر جماًال

أن يكون للناس تأثير أكبر في األمور التي 
تتعلق بأعمالهم ومجتمعاتهم المحلية

%44.5

%35.5

%12.2

%7.8

نسبة اإليرانيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب
 أن تحققها إيران خالل السنوات العشر القادمة

عنــد محاولــة التعــرف علــى أولويــات المجتمع اإليرانــي، أظهرت النتائــج أن تحقيق 
مســتوى عــال مــن النمــو االقتصــادي يأتــي فــي مقدمــة األولويــات التــي يرغــب 

اإليرانيــون أن تحققهــا إيــران خــالل الســنوات العشــر القادمــة بنســبة 44.5% مــن 
اإليرانييــن، يليــه القــوة العســكرية للدفــاع عــن الدولــة بنســبة %35.5.

أولوية االقتصاد لدى اإليرانيين مقارنة باألمن والدفاع 

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية

 

%50.6

%0.0 %30.0 %60.0

%7.6

%12.7

%37.3

%42.4

%0.0 %30.0 %60.0

كبار السن (60 سنة فأكثر)الشباب (18-29 سنة)

القوة العسكرية الكافية 
للدفاع عن البلد

مستوى عال من النمو 
االقتصادي

أن يكون للناس تأثير أكبر في 
األمور التي تتعلق بأعمالهم 

ومجتمعاتهم المحلية

محاولة أن تكون مدننا 
وقرانا أكثر جماًال

مستوى عال من النمو 
االقتصادي

القوة العسكرية الكافية 
للدفاع عن البلد

أن يكون للناس تأثير أكبر في 
األمور التي تتعلق بأعمالهم 

ومجتمعاتهم المحلية

محاولة أن تكون مدننا 
وقرانا أكثر جماًال

%8.8

%11.2

%29.4

أهداف اإليرانيين حسب األجيال المختلفة

نسبة اإليرانيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب أن تحققها إيران خالل السنوات العشر القادمة

ـــة  ـــباب مقارن ـــل الش ـــات جي ـــي أولوي ـــًا ف ـــاك تباين ـــو أن هن ـــر ه ـــت للنظ  الملف
باألجيـــال الكبيـــرة فـــي العمـــر، فجيـــل الشـــباب يـــرى أن االقتصـــاد لـــه 
ــكرية  ــوة العسـ ــرى أن القـ ــن يـ ــار السـ ــل كبـ ــا جيـ ــى، بينمـ ــة األولـ األولويـ
ــإن  ــج، فـ ــير النتائـ ــا تشـ ــة. فكمـ ــا األولويـ ــة لهـ ــن الدولـ ــاع عـ ــة للدفـ الكافيـ
ـــال مـــن النمـــو  ـــق مســـتوى ع ـــرون أن تحقي نصـــف الشـــباب )18 - 29 ســـنة( ي
االقتصـــادي يأتـــي فـــي مقدمـــة األولويـــات التـــي يرغبـــون أن تحققهـــا إيـــران 

ـــاع  ـــة للدف ـــا القـــوة العســـكرية الكافي خـــالل الســـنوات العشـــر القادمـــة، تليه
عـــن إيـــران بنســـبة 29.4%. بينمـــا علـــى الجانـــب اآلخـــر، فـــإن 42.4% مـــن 
ـــة  ـــكرية الكافي ـــوة العس ـــق الق ـــرون أن تحقي ـــر( ي ـــنة فأكث ـــن )60 س ـــار الس كب
للدفـــاع عـــن إيـــران تأتـــي فـــي مقدمـــة األولويـــات التـــي يرغبـــون أن تحققهـــا 
إيـــران خـــالل الســـنوات العشـــر القادمـــة، يليهـــا تحقيـــق مســـتوى عـــال مـــن 

النمـــو االقتصـــادي بنســـبة %37.3.

أولوية االقتصاد لدى األجيال الشابة مقارنة بكبار السن

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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ً %6.1

%14.2

%27.5

%52.2

%0.0 %30.0 %60.0

%8.4

%9.8

%35.0

%46.7

%0.0 %30.0 %60.0

 

 
ً

ذوو التعليم االبتدائي فأقلذوو التعليم الجامعي فأعلى

أهداف اإليرانيين حسب المستويات التعليمية

نسبة اإليرانيين الذين يرون أن األهداف التالية يجب أن تحققها إيران خالل السنوات العشر القادمة 

 يميـل األفـراد ذوو التعليـم المرتفـع إلـى أن تكـون أولوياتهـم هـي النهـوض 
للدفـاع  الكافيـة  العسـكرية  القـوة  تليـه   ،%52.2 بنسـبة  إليـران  االقتصـادي 
عـن إيـران بنسـبة 27.5%. بينمـا علـى الجانـب اآلخـر، يميـل األفـراد ذوو التعليـم 

المنخفـض إلـى أن تأتـي القوة العسـكرية الكافية للدفاع عـن إيران في مقدمة 
األولويـات التـي يرغبون أن تحققها إيران خالل السـنوات العشـر القادمة، بنسـبة 

46.7%، يليهـا تحقيـق مسـتوى عـال مـن االقتصـاد بنسـبة %35.

أولوية االقتصاد لدى األشخاص األكثر تعليمًا مقارنة باألشخاص األقل تعليمًا

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة
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قمت بهقد أقوم بهلن أقوم به أبدًا

%0

%20

%40

%60

%80

%100

%41.2
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المشاركة 
باالضرابات

المشاركة في 
مظاهرة سلمية

المشاركة بحمالت 
المقاطعة

توقيع 
عريضة

توقيع عريضة 
إلكترونية

• التظاهرات السلمية

 مــا يقــرب مــن 11.2% مــن اإليرانييــن ســبقت لهــم المشــاركة فــي تظاهــرات 
ــث تشــكل مــا يقــرب مــن 6.7  ــكاد تكــون مرتفعــة )حي ســلمية، وهــي نســبة ت
مليــون شــخص مــن إجمالــي الســكان 18 ســنة فأكثــر البالــغ عددهــم 59.8 
مليــون(، كذلــك فــإن 36.3% أشــاروا إلــى أنهــم علــى اســتعداد للمشــاركة فــي 
ــن  ــف اإليرانيي ــن نص ــرب م ــا يق ــرى م ــر ي ــب اآلخ ــى الجان ــا عل ــرات، بينم التظاه

ــدًا.  ــن يشــاركوا فــي أي تظاهــرات أب ــوا إنهــم ل )52.5 %( قال

• اإلضرابات 

حوالــي 2.8% مــن اإليرانييــن ســبقت لهــم المشــاركة فــي اإلضرابــات، ومــا 
يقــرب مــن 25.4% قــد يقومــون بذلــك، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر يــرى مــا يقــرب 

مــن 72 % مــن اإليرانييــن أنهــم لــن يشــاركوا فــي أي إضرابــات أبــدًا. 

• حمالت المقاطعة

ــرب  ــا يق ــة، وم ــالت المقاطع ــي حم ــاركوا ف ــن ش ــن اإليرانيي ــًا 15.2% م  تقريب
مــن 35.1% لديهــم اســتعداد للمشــاركة فــي حمــالت المقاطعــة، بينمــا علــى 
الجانــب اآلخــر 49.7% مــن اإليرانييــن لــن يشــاركوا أبــدًا فــي حمــالت المقاطعــة. 

• توقيع العرائض 
حوالــي 11.7% مــن اإليرانييــن ســبقت لهــم المشــاركة فــي توقيــع عريضــة، ومــا 
يقــرب مــن 42.6% مــن اإليرانييــن لديهــم اســتعدادًا للقيــام بذلــك، بينمــا علــى 
الجانــب اآلخــر 45.8% مــن اإليرانييــن لــن يشــاركوا أبــدًا فــي توقيــع أي عريضــة.

 • توقيع عريضة إلكترونية 

مــا يقــرب مــن ربــع اإليرانييــن )23.5%( ســبق لهــم التوقيــع علــى عريضــة 
إلكترونيــة، وحوالــي 35.2% لديهــم اســتعداد للقيــام بذلــك، بينمــا علــى الجانــب 
اآلخــر 41.2% مــن اإليرانييــن لــن يشــاركوا أبــدًا فــي توقيــع أي عريضــة إلكترونية.

مشاركة اإليرانيين في بعض أشكال االحتجاجمشاركة واسعة لإليرانيين في بعض أشكال االحتجاج: 

المصدر: محسوب بواسطة الباحث من خالل تحليل بيانات مسح القيم العالمية - الدورة السابعة



14 مؤشرات المستقبل

توجهات المجتمع تجاه األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية

يشتري الناس األغنياء 
االنتخابات لصالحهم

ال يغطي الصحفيون 
االنتخابات بنزاهة

أخبار التلفاز تنحاز للحزب 
الحاكم

تتم رشوة الناخبين

يمنع مرشحو المعارضة من 
ترشيح أنفسهم

النساء ليس لهن فرص 
متساوية للترشح

المسؤولون عن 
االنتخابات غير عادلين

ال يتم إعطاء الناخب خيارات 
حقيقية بين األحزاب المختلفة 

والمرشحين المختلفين
ال يتم عد األصوات 

بنزاهة
يتم تهديد الناخبين بالعنف 

عند صناديق االقتراع

انخفاض نزاهة االنتخابات في إيران: 

هنــاك الكثيــر مــن األمــور الســلبية التــي يعتقــد اإليرانيــون أنهــا 
ــان،  ــرًا أو فــي بعــض األحي ــات ســواء كثي ــاء االنتخاب تحــدث أثن
فتقريبــًا 3 مــن كل 5 إيرانييــن يــرون أن النــاس األغنيــاء يشــترون 
للحــزب  تنحــاز  التليفزيــون  أخبــار  وأن  لصالحهــم،  االنتخابــات 
الحاكــم، وأن ذلــك يحــدث كثيــرًا أو فــي بعــض األحيــان. كذلــك 
1 مــن كل 2 مــن اإليرانييــن يــرى أنــه يتــم منــع مرشــحي 
المعارضــة مــن ترشــيح أنفســهم، وأن ذلــك يحــدث كثيــرًا أو 
فــي بعــض األحيــان. مــا يقــرب مــن 47% مــن اإليرانييــن يــرون 
أنــه تتــم رشــوة الناخبيــن، والنســبة نفســها تــرى أنــه ال يغطــي 
الصحفيــون االنتخابــات بنزاهــة. هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
الظواهــر األخــرى، مثــل أن النســاء ليســت لهــن فــرص متســاوية 
ــن  ــر عادلي ــات غي للترشــح )40%(، وأن المســؤولين عــن االنتخاب
)33%(، وأنــه ال يتــم إعطــاء الناخــب خيــارات حقيقيــة بيــن 
ــم  ــن )30%(، وال يت ــحين المختلفي ــة والمرش ــزاب المختلف األح
ــف  ــن بالعن ــد الناخبي ــم تهدي عــد األصــوات بنزاهــة )27%(، ويت

ــراع )%15(. ــق االقت ــد صنادي عن

نسبة اإليرانيين الذين يرون أن بعض األمور التالية تحدث
 في االنتخابات سواء كثيرًا أو في بعض األحيان
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التوزيع النسبي لإليرانيين حسب أهمية االنتخابات النزيهة لهم، 
حيث يعتقد بعض الناس أن االنتخابات النزيهة قد تغير حياة األفراد

ــد  ــا ق ــدون أنه ــة، ويعتق ــات النزيه ــة االنتخاب ــن بأهمي ــة اإليرانيي ــن غالبي  يؤم
تغيــر حياتهــم. فحوالــي 76% مــن اإليرانييــن يــرون أن االنتخابــات النزيهــة 

مهمــة جــدًا، و16% يــرون أنهــا مهمــة إلــى حــد مــا، بينمــا 5% يــرون أنهــا غيــر 
ــر مهمــة علــى اإلطــالق. ــرون أنهــا غي ــرًا، و3% فقــط ي مهمــة كثي

أهمية االنتخابات النزيهة لدى اإليرانيين:

مهمة
 كثيرًا
%76

إلى حد ما
%40

قيليًال جدًا
%14

أبدًا
%18

كثير جدًا
%13

كثيرًا
%15

مهمة
 إلى حدا ما

%16
غير مهمة 

كثيرًا

غير مهمة 
على اإلطالق

%5
%3
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نسبة اإليرانيين الذين يرون أن أساليب الحكم التالية جيدة جدًا أو جيدة إلى حٍد ما في إيران
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أن يكون هناك نظام تحكمه 
القوانيين الدينية حيث ال توجد 

أحزاب سياسية أو انتخابات

%73

وجود خبراء - ليسوا في الحكومة 
- يتخذون القرارات وفًقا لما 
يعتقدون أنه األفضل للبلد

وجود قائد قوي 
ال يكترث بالبرلمان 

واالنتخابات

أن يحكم العسكر 
(الجيش)

ــة،  ــة ديمقراطي ــران إلــى دول ــون فــي تحــول إي ــن يأمل ــة اإليرانيي ــًا غالبي  تقريب
ــرون أن نظــام الحكــم الديمقراطــي ســوف  ــن ي ــي 97% مــن اإليرانيي فحوال
يكــون جيــد جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا فــي إيــران، ولكــن علــى النقيــض فإنــه 
فــي الوقــت نفســه نســبة كبيــرة مــن اإليرانييــن )80%( تــرى أن وجــود نظــام 
تحكمــه القوانيــن الدينيــة حيــث ال توجــد أحــزاب سياســية أو انتخابــات ســوف 
يكــون جيــدًا جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا فــي إيــران، وهــو مــا قــد يشــير إلــى أن 
اإليرانييــن يرغبــون فــي نظــام إســالمي يتســم بالديمقراطيــة )خاصــة الحريــات 
ــث  ــراط، حي ــة تكنوق ــود حكوم ــي وج ــون ف ــل اإليراني ــك يأم ــة(. كذل الفردي

ــراء - ليســوا فــي الحكومــة - يتخــذون القــرارات وفقــًا لمــا  ــاك خب يكــون هن
يعتقــدون أنــه األفضــل للبلــد، فحوالــي 73% مــن اإليرانييــن يــرون ذلــك جيــدًا 
جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا إليــران. هنــاك انقســام بيــن اإليرانييــن حــول أهميــة 
وجــود زعيــم أو قائــد قــوي يحكــم إيــران وال يكتــرث بالبرلمــان أو االنتخابــات، 
فحوالــي 53% يــرون أن ذلــك ســيكون جيــدًا جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا إليــران، 
بينمــا 47% يرفضــون ذلــك. كذلــك فــإن حكــم العســكر )الجيــش( جــاء فــي 
المرتبــة األخيــرة، فحوالــي 43% مــن اإليرانييــن يــرون أن ذلــك ســيكون جيــدًا 
جــدًا أو جيــدًا إلــى حــد مــا إليــران، بينمــا 57% مــن اإليرانييــن يرفضــون ذلــك.

غالبية المجمتع تأمل في تحول إيران إلى دولة ديمقراطية:
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مدى أهمية أن تعيش في بلد 
محكوم ديمقراطيًا

مدى ديمقراطية 
الحكم في إيران

مدى الرضا عن النظام السياسي 
المعمول به في إيران
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8.8 6.5 5.6

متوسط قيمة اتجاهات اإليرانيين نحو مدى ديمقراطية الحكم في إيران
ومدى الرضا عن النظام السياسي حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

عنـــد ســـؤال المبحوثيـــن فـــي إيـــران عـــن أهميـــة أن يعيشـــوا فـــي بلـــد 
ــة  ــى رغبـ ــير إلـ ــة تشـ ــر مرتفعـ ــة المؤشـ ــت قيمـ ــًا، كانـ ــوم ديمقراطيـ محكـ
النســـبة الغالبـــة فـــي إيـــران أن تعيـــش فـــي بلـــد محكـــوم ديمقراطيـــًا، 
حيـــث بلغـــت 8.8 نقطـــة مـــن إجمالـــي 10 نقـــاط )حيـــث 1 تعبـــر عـــن غيـــر 
مهـــم علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن مهـــم للغايـــة(. بينمـــا علـــى الجانـــب 
ـــدى  ـــول م ـــن ح ـــات اإليرانيي ـــبة التجاه ـــر بالنس ـــة المؤش ـــت قيم ـــر انخفض اآلخ

ـــي 10  ـــن إجمال ـــة م ـــت 6.5 نقط ـــث بلغ ـــران، حي ـــي إي ـــم ف ـــة الحك ديمقراطي
نقـــاط )حيـــث 1 تعبـــر عـــن غيـــر ديمقراطـــي علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن 
ـــن حـــول  ـــرًا كانـــت قيمـــة مؤشـــر اتجاهـــات اإليرانيي ـــة(. وأخي ديمقراطـــي للغاي
مـــدى الرضـــا عـــن النظـــام السياســـي المعمـــول بـــه فـــي إيـــران منخفضـــة 
جـــدًا، حيـــث بلغـــت 5.6 نقطـــة مـــن إجمالـــي 10 نقـــاط )حيـــث 1 تعبـــر عـــن 

غيـــر راض علـــى اإلطـــالق و10 تعبـــر عـــن راض للغايـــة(.

تدني مستوى الديمقراطية في إيران وانخفاض درجة الرضا عن النظام السياسي: 
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النظــام  أقــل رضــا عــن  المتعلمــة  األجيــال 
إيــران: فــي  السياســي 

األجيــال المتعلمــة أقــل رضــا عــن مســتوى 
الديمقراطيــة فــي إيــران:

7.1 6.1 5.3 5.1
ابتدائي فأقل أقل من ثانوي ثانوي جامعي فأعلى

1
2
3
4
5
6
7
8

متوسط قيمة اتجاهات اإليرانيين نحو مدى الرضا عن النظام 
السياسي حسب التعليم حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

متوسط قيمة اتجاهات اإليرانيين نحو مدى ديمقراطية الحكم 
في إيران حسب التعليم حيث 1 )أسوأ قيمة( و10 )أفضل قيمة(

8.0 6.9 6.2 6.0
ابتدائي فأقل أقل من ثانوي ثانوي جامعي فأعلى

1
2
3
4
5
6
7
8

ــة  ــض قيم ــران تنخف ــي إي ــم ف ــاع التعلي ــع ارتف ــه م ــظ أن  يالح
ــث تشــير  ــران، حي ــن النظــام السياســي فــي إي مؤشــر الرضــا ع
النظــام  عــن  الرضــا  مــدى  مؤشــر  قيمــة  أن  إلــى  النتائــج 
السياســي فــي إيــران بيــن األشــخاص ذوي التعليــم االبتدائــي 
فأقــل بلغــت 7.1 نقطــة مــن إجمالــي 10 نقــاط )حيــث 1 تعبــر 
عــن غيــر راض علــى اإلطــالق و10 تعبــر عــن راض للغايــة(.، 
وتنخفــض هــذه القيمــة لتصــل إلــى 5.1 نقطــة بيــن األشــخاص 

ذوي التعيــم الجامعــي فأعلــى.

ــة  ــض قيم ــران تنخف ــي إي ــم ف ــاع التعلي ــع ارتف ــه م ــظ أن  يالح
مؤشــر ديمقراطيــة الحكــم فــي إيــران، وهــو مــا يشــير إلــى أن 
ــة أقــل ديمقراطيــة  ــرون أن إيــران دول ــر تعليمــًا ي األفــراد األكث
ــغ  ــح تبل ــج المس ــًا لنتائ ــًا، فوفق ــل تعليم ــراد األق ــة باألف مقارن
ــن األشــخاص  ــران بي ــة الحكــم فــي إي قيمــة مؤشــر ديمقراطي
8 نقــاط مــن إجمالــي 10  ذوي التعليــم االبتدائــي فأقــل 
نقــاط )حيــث 1 تعبــر عــن غيــر ديمقراطــي علــى اإلطــالق و10 
تعبــر عــن ديمقراطــي للغايــة(، وتنخفــض هــذه القيمــة لتصــل 
إلــى 6 نقــاط بيــن األشــخاص ذوي التعليــم الجامعــي فأعلــى.
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هنــاك درجــة عاليــة مــن افتخــار اإليرانييــن 
 : بجنســيتهم

ثلــث المجتمــع يــرى أن إيــران ال تحتــرم حقــوق 
االنســان الفردية: 

ــي  ــون فحوال ــم إيراني ــة بأنه ــورون للغاي ــن فخ ــة اإليرانيي غالبي
إنهــم فخــورون جــدًا بكونهــم  اإليرانييــن قالــوا  84% مــن 
ــا  ــن، بينم ــم فخوري ــوا إنه ــن 10% قال ــرب م ــا يق ــن، وم إيرانيي
نســبة محــدودة مــن اإليرانييــن كانــت غيــر فخــورة لــم تتجــاوز 

5% مــن اإليرانييــن.

ــد  ــه ال يوج ــرى أن ــران ي ــي إي ــخاص ف ــن كل 3 أش ــًا 1 م تقريب
احتــرام لحقــوق االنســان فــي إيــران، بينمــا علــى الجانــب اآلخــر 
أكثــر مــن نصــف اإليرانييــن 56% يــرون أنــه يوجــد احتــرام 
لحقــوق االنســان إلــى درجــة متوســطة، ومــا يقــرب مــن %10 
فقــط هــم مــن يــرون أن هنــاك احترامــًا لحقــوق االنســان إلــى 

ــرة. درجــة كبي

لست فخورًا

لست فخورًا 
على اإلطالق

%3

لست إيرانيًا
%1

%2

فخور جدًا
%84

فخور
%10

إلى أي مدى أنت فخور بأن تكون إيرانيًا؟

إلى أي مدى تعتقد أنه يوجد احترام 
لحقوق االنسان الفردية في إيران؟

إلى درجة كبيرةإلى درجة متوسطة ال يوجد احترام 
إلى حٍد ما

ال يوجد احترام 
على اإلطالق

%56%24%10%10

إلى درجة كبيرةإلى درجة متوسطة ال يوجد احترام 
إلى حٍد ما

ال يوجد احترام 
على اإلطالق

%56%24%10%10
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63.1

61.1

58.3

53.2

29.2

18.6

5.7

4.3

%

%

%

%

%

%

%

%

أخبار التليفزيون

السوشيال ميديا

الموبايل

اإلنترنت

الحديث مع األصدقاء

أخبار الراديو

البريد اإللكتروني

الصحف اليومية

 مــازال التليفزيــون هــو الوســيلة األساســية لإليرانييــن، للتعــرف 
ــن  ــي 63.1% م ــم، فحوال ــران والعال ــي إي ــري ف ــا يج ــى م عل
اإليرانييــن يشــاهدون أخبــار التليفزيــون بشــكل يومــي، وتأتــي 
السوشــيال ميديــا فــي المرتبــة الثانيــة كمصــدر لألخبــار، وذلــك 
بنســبة 61.1%، ثــم الموبايــل بنســبة 58.3% )بالتأكيــد هنــاك 
تداخــل بيــن السوشــيال ميديــا والموبايــل(، ثــم اإلنترنــت بنســبة 
ــًا  ــدرًا مهم ــاء مص ــع األصدق ــث م ــل الحدي ــك يمث 53.2%. كذل
لألخبــار بالنســبة لـــ 29.2% مــن اإليرانييــن، ومــا يقــرب مــن 
ــار الراديــو. بينمــا علــى الجانــب  خمــس اإليرانييــن يتابعــون أخب
ــة بشــكل ملحــوظ فحوالــي  اآلخــر تراجــع دور الصحــف اليومي

ــة. ــن يتابعــون الصحــف اليومي 4.3% فقــط مــن اإليرانيي

نسبة اإليرانيين الذين يستخدمون مصادر المعلومات التالية 
بشكل يومي للتعرف على ما يجري في إيران والعالم

التليفزيــون هــو الوســيلة األساســية لإليرانييــن للتعــرف 
علــى مــا يجــري فــي بلدهــم والعالــم
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مصادر المعلومات للتعرف على ما يجري في إيران والعالم حسب األجيال المختلفة

نسبة اإليرانيين الذين يستخدمون مصادر المعلومات التالية بشكل يومي للتعرف على ما يجري في إيران والعالم 

 هنــاك فجــوة جيليــة كبيــرة فــي مصــادر المعلومــات، فالشــباب اإليراني أصبح 
ــا، فحوالــي 77.4% مــن الشــباب  ــر علــى السوشــيال ميدي يعتمــد بشــكل كبي
اإليرانــي يســتخدمون السوشــيال ميديــا يوميــًا للتعــرف علــى مــا يجــري فــي 
إيــران والعالــم، يليهــا الموبايــل بنســبة 72.1%، واإلنترنــت بنســبة %68.6، 
بينمــا تأتــي أخبــار التليفزيــون فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 51.8%. بينمــا علــى 

الجانــب اآلخــر، فــإن كبــار الســن فــي إيــران يعتمــدون بشــكل كبيــر علــى أخبــار 
التليفزيــون الــذي يأتــي فــي المرتبــة األولــى كمصــدر للمعلومــات، فحوالــي 
69.2% مــن كبــار الســن )60 ســنة فأكثــر( يشــاهدون أخبــار التليفزيــون يوميــًا 
ــر  ــارق كبي ــا بف ــي بعده ــم. ويأت ــران والعال ــي إي ــري ف ــا يج ــى م ــرف عل للتع

الموبايــل بنســبة 43.3%، والسوشــيال ميديــا بنســبة %39.

السوشيال ميديا هي وسيلة رئيسية للشباب للتعرف على ما يجري في إيران والعالم
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%5.0

%8.1

%14.0

%30.7

%51.8

%68.6

%72.1

%77.4

%0.0 %40.0 %80.0

%3.8

%5.0

%20.1

%23.9

%25.8

%39.0

%43.3

%69.2

%0.0 %40.0 %80.0

السوشيال ميديا

كبار السن (60 سنة فأكثر)الشباب (18-29 سنة)

الموبايل

اإلنترنت

أخبار التليفزيون

الحديث مع األصدقاء

أخبار الراديو

البريد اإللكتروني

الصحف اليومية

أخبار التليفزيون

الموبايل

السوشيال ميديا 

اإلنترنت

أخبار الراديو

الحديث مع األصدقاء

الصحف اليومية

البريد اإللكتروني
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