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در ایــن بخــش بــرای بررســی شــاخص های جهانــی مرتبــط 
ــا کیفیــت زندگــی گزارش هــای زیــر بررســی می شــوند: ب

گزارش جهانی شادی1  
شاخص رفاه لگاتوم2  

شاخص پیشرفت اجتماعی3  

گزارش جهانی شادی
ایــن گــزارش که ســازمان ملل متحــد از ســال 2012 میالدی 
ــت شــادکامی در  ــد وضعی به صــورت ســاالنه4 منتشــر می کن
156 کشــور را ارزیابــی می کنــد. شــش فاکتــور اصلی ســازمان 
ملــل متحــد بــرای رتبه بنــدی کشــورها بــر مبنــای »میــزان 

ــد از: شــادی« عبارت ان
درآمد )سرانۀ تولید ناخالص داخلی(  

سال های سالمتی در شاخص امید به زندگی  
حمایت هـای اجتماعـی )وجود فردی که بتـوان در مواجهه   

بـا مشـکالت و دشـواری ها به او اتـکا کرد(
اعتمـاد و صداقـت )میـزان ادراک از نبود فسـاد در دولت و   

کسـب وکارهای تجـاری(

آزادی ادراک شده در اخذ تصمیمات زندگی  
بخشـش و گشاده دسـتی )میـزان کمک  هـای اهدایـی بـه   

امـور خیریه(
بــر اســاس ایــن گــزارش، رتبۀ ایــران در ســال های متعــدد در 
مجموع نشــان دهندۀ ســیری از ســال 2013 تــا 2016 میالدی 

ــت: بوده اس
جدول 1. وضعیت ایران در گزارش جهانی شادی، ۲۰18-

۲۰13 میالدی
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کشورردیف
رتبه و امتیاز در سال
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جدول ۲. وضعیت ایران و کشورهای منطقه در گزارش جهانی شادی

شاخص رفاه لگاتوم1
شــاخص رفــاه لگاتــوم رتبه بنــدی ســاالنۀ مؤسســۀ پژوهشــی 
لگاتــوم اســت کــه دربــارۀ ســطح رفــاه در 149 کشــور منتشــر 
ــزارش را  ــن گ ــالدی ای ــال 2007 می ــوم از س ــود. لگات می ش
ــر  ــاه را ب ــاخص رف ــگران آن ش ــد و پژوهش ــر می کن منتش
ــاوت  ــوزۀ متف ــورها در 8ح ــت کش ــی از وضعی ــاس ترکیب اس
تعریــف کرده انــد. ســطح رفــاه در کشــورها با مقایســۀ وضعیت 
آنهــا در 8 حــوزه از جملــه اقتصــاد، فرصت هــای کســب وکار، 
حکومــت داری، آموزش، ســالمت، امنیت و ایمنــی، آزادی های 
ــر اســاس  فــردی و ســرمایۀ اجتماعــی ســنجیده می شــود. ب
ــۀ  ــران رتب ــوع ای ــالدی، در مجم ــال 2017 می ــدی س رتبه بن

1- Legatum Prosperity Index

117 را در ســطح جهــان دارد. 
ــی  ــازۀ زمان ــران در ب ــازات ای ــه و امتی ــن بررســی رتب همچنی
2007 تــا 2017 میــالدی نشــان می دهــد کــه به رغــم رشــد 
نســبی امتیــاز ایــن شــاخص در کشــور، رتبــۀ ایران همــواره در 
محــدودۀ 116 تــا 120 جهــان در حــال نوســان بــوده اســت. 
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نمودار 1. روند تغییر امتیازات ایران در شاخص رفاه لگاتوم، 
۲۰1۷- ۲۰۰۷ میالدی

تصویر 1. میزان تغییر امتیازات کشورهای جهان در شاخص رفاه لگاتوم، ۲۰1۷- ۲۰16 میالدی

نمودار ۲. روند تغییرات رتبة جهانی ایران در شاخص رفاه 
لگاتوم، ۲۰1۷- ۲۰۰۷ میالدی

کشورردیف
رتبه در سال

2۰۰۷2۰۰۸2۰۰۹2۰۱۰2۰۱۱2۰۱22۰۱۳2۰۱۴2۰۱۵2۰۱۶2۰۱۷
۱۴۸۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۹۱۴۹۱۴۶۱۴۹۱۴۸۱۴۸۱۴۶افغانستان۱
۵۰۴۸۵2۵۵۶۸۷۱۵۶۶۶۶۶۶۶۶2بحرین2
۱۴2۱۴۰۱۴2۱۴۱۱۴2۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۳۹۱۳۹۱۴2پاکستان۳
۱۴۶۱۴۶۱۴۴۱۴۴۱۴۶۱۴۷۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴2عراق۴
۷۵۸2۷۴۸۰۸۴۹۴۸۸۹2۸۹۸۹۹2اردن۵
۱۱۶۱۱۸۱2۰۱۱۹۱۱۶۱۱۶۱۱۹۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۷ایران۶
۵2۵۴۵۵۶2۵۶۵۶۷۵۷۶۷۱۷۱۸۰کویت۷
۸۶۹۱۸۴۸۸۹۱۹۸۱۰۰۱۰۵۱۰۴۱۰۵۱۰۵لبنان۸
۶۱۵۹۵۸۵۸۵۷۵۹۶۴۶۵۷۰۷۰۷۳عمان۹
۴۴۴۴۴۳۴۳۴۳۴۱۴2۴۳۴۶۴۶۴۷قطر۱۰
۹۰۸۹۸۹۸۵۸۷۸۴۸۴۸۶۸۴۸۴۷۸عربستان۱۱
۴۳۴2۴2۴۱۴2۴2۴۱۴۰۴۱۴۱۳۹امارات۱2
۷۴۸۳۸۳۷۵۷۶۷۸۷۹۷2۷۸۷۹۸۸ترکیه۱۳
۱۴۵۱۴۵۱۴۶۱۴۵۱۴۷۱۴۶۱۴۵۱۴۵۱۴۹۱۴۹۱۴۹یمن۱۴

جدول 3. وضعیت ایران و کشورهای منطقه در شاخص رفاه لگاتوم
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شاخص پیشرفت اجتماعی1
ــی  ــۀ غیرانتفاع ــه مؤسس ــی ک ــرفت اجتماع ــاخص پیش ش
ــد  ــن می کن ــه و تدوی ــی«2 تهی ــی الزام ــرفت اجتماع »پیش
ابعــاد متعــدد عملکردهــای اجتماعــی و زیســت محیطی 
کشــورها را بررســی می کنــد و در تــالش اســت تــا بــا تلفیــق 
داده هــای مربــوط به عملکردهــای زیســت محیطی و اجتماعی 
کشــورهای مــورد بررســی بــا شــاخص های اقتصــادی ســنتی 
ماننــد تولیــد ناخالص داخلــی ارزیابــی جامعــی از عملکرد ملی 
کشــورها ارائــه کنــد. شــاخص پیشــرفت اجتماعی شــامل ســه 
ــد از:  ــه عبارت ان ــود ک ــاخص ها می ش ــی از زیرش ــتۀ اصل دس
- نیازهای اساســی بشــر: تغذیــه و مراقبت های بهداشــتی 

اولیه، آب شــرب بهداشــتی، ســرپناه و امنیت شخصی
- مبانــی رفــاه: دسترســی بــه دانــش پایــه، دسترســی بــه 

1 -Social Progress Index 
2- Social Progress Imperative

تصویر ۲. وضعیت کشورهای جهان در شاخص پیشرفت اجتماعی، ۲۰1۷

نمودار3. روند تغییر امتیازات ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی، ۲۰1۷- ۲۰14 میالدی

ــت  ــتی، کیفی ــات، ســالمتی و تندرس ــات و ارتباط اطالع
محیطــی

ــردی،  ــاب ف ــردی، آزادی و انتخ ــوق ف ــت: حق - فرص
ــالت  ــه تحصی ــری، دسترســی ب ــاب آوری و انعطاف پذی ت

عالیــه
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2۰۱۷ 2۰۱۶ 2۰۱۵ 2۰۱۴ کشور ردیف

۱2۷ ۱۳2 ۱۳۱ N/A افغانستان ۱

۸۸ ۹۳ ۹۵ ۹۴ ایران 2

- ۱۰۴ ۱۱۳ ۱۱۸ عراق ۳

۵۶ ۷۱ ۷۴ ۷۵ اردن ۴

۴2 ۴۵ ۴۷ ۴۰ کویت ۵

۷۱ ۷۴ ۸۰ ۸۳ لبنان ۶

۱۰۵ ۱۱۳ ۱22 ۱2۴ پاکستان ۷

۵۷ ۶۵ ۶۹ ۶۵ عربستان ۸

۶۱ ۵۸ ۵۸ ۶۴ ترکیه ۹

- ۳۹ ۳۹ ۳۷ امارات ۱۰

۱22 ۱2۷ ۱2۸ ۱2۵ یمن ۱۱

جدول 4. وضعیت ایران و کشورهای منطقه در شاخص پیشرفت اجتماعی
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