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 167  رفاه سطح است که درباره (Legatum Prosperity Index) لگاتوم بندی ساالنه مؤسسه پژوهشیرتبه ،شاخص رفاه لگاتوم

کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی این گزارش را ارائه می 2007 سال از لگاتوم. شودمی منتشر مختلف کشور

 .اندحوزه مختلف تعریف کرده 12 از وضعیت کشورها در

 سه در جهان را کشورهای ترینمرفه و کرده منتشر 2019 سال در را خود ساالنه جهانی رفاه شاخص ،تحقیقاتی مؤسسهاین  

 .است کرده بندیرتبه3 قدرتمندی مردم و2 اقتصاد باز ،1کلی جامعه فراگیر)حوزه(  شاخه

 

 

 
 (1شکل )

  

                                                

 
1 Inclusive Societies 
2 Open Economies 
3 Empowered People 
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 یک 4داخلی ناخالص تولید میزان که شد؛می گرفته نظر در کالن اقتصاد هایشاخص اساس بر صرفاً ،کشور یک رفاه در گذشته

 داشتن به و امید زندگی از رضایت شادمانی، است؛ مادی ثروت انباشت از بیش چیزی رفاه شکبی اما .بود آن بیانگر کشور

 اجتماعی رفاه و گرفتن درآمد نظر در به توجه با لگاتوم مؤسسه رفاه شاخص رو،این گیرد. ازدربرمی نیز را آینده در بهتر زندگی

 . است متمایز رفاه جهانی هایسنجش سایر به نسبت

 

 را دیده شده است( کنگ بعنوان یک کشور مستقلبندی هنگ)در این رتبهکشور 167متغیر مختلف از  300بر مؤسسه بالغ  این

 بوده افرادی مارش و (GDP) داخلیناخالص  تولید سرانه مانند سنتی شاخصهای شامل که، کرده مقایسه خود فهرست تهیه برای

 اند و...، بوده است.داشته وقت تمام کار که

 

با   ] آفریقا و اقیانوسیه،، یاآس ،)آفریقا شمال و خاورمیانه( منا اروپا، آمریکا، [منطقه پنج در را کشور 167 لگاتوم رفاه شاخص 

 راه اندازی گذاری،های فردی، حکمروایی، سرمایه اجتماعی، فضای سرمایه آزادی امنیت، و ایمنیشاخص  12 و خرد متغیر 300

 زیست حیطاقتصادی، شرایط زندگی، سالمت، آموزش، وم دسترسی و ساختار بازار، کیفیت، ها(شرکت )ثبتکسب و کار

 (1)شکل .دهدمی قرار ارزیابی مورد طبیعی

 

 در کشورها راه نقشه کردن مشخص با :است گرفته پی را روشنی و ساده هدف گذشته سالهای همچون لگاتوم، رفاه شاخص

 .برد خواهد سوی رفاه به فقر از را ملتها راهها، کدام دهد نشان جهان به تا کوشدمی آن، از شدن دور یا رفاه به دستیابی

 تنزل ارتقاء یا پله دو یک یا با که هستند دنیا ثروتمند کشورهای لگاتوم، رفاه جدول صدرنشینان هم باز گذشته سالهای همچون

 تارک بر مچنانه انگلوساکسون و نوردیک کشورهای نام .اندکرده حفظ جهان کشورهای ترینمرفه میان در را خود موقعیت

 درخشد.می رفاه جدول

 

 است، داده رضایت جهان مرفه کشور دومین رتبه به و کرده واگذاردانمارک  به بار را این خود گذشته سال دو نخست مقام ،نروژ

سال گذشته  11قام م فنالند .انددادهی چهارم را به خود اختصاص رتبهکماکان  سوئدهمچون سال گذشته مقام سوم و  سوئیس

 جای بعدی هایردهته همچون چهار سال گذشدر  نیز نیوزیلند و هلند پنجم را در رتبه بندی دارد. خود را حفظ کرده و رتبه

 بندی قرار دارند.این رتبه 10تا  8در رتبه  ایسلندو  لوکزامبورگ، آلماناند. گرفته

                                                

 
4 Gross Domestic Product (GDP) 
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های بندی کلی کشورها ی برتر و در سمت چپ تصویر رتبه هر کشور در شاخصرتبه چپ تصویرتوضیح تصویر باال: در سمت 

 باشد.گانه قابل مشاهده می 12
 

  )آفریقا شمال و رمیانهخاو ( منا پرچالش و فقیر کشورهای انحصار در رفاه، بندیپایانی رتبه رده 11 گذشته، هایسال چونهم

 است. سیاه آفریقای و

 ، یمن، سودان جنوبیجمهوری آفریقای مرکزی هوری خلق کنگو، افغانستان، چاد،سوریه، سودان، بروندی، اریتره، صومالی، جم

 .هستند لگاتوم رفاه جدول پایانی کشور یازده ترتیب به
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(  با هفت 81به  88به )رتا و( و مولدو61به  68بهترین عملکرد را کشورهای ارمنستان )رتبه نسبت به شاخص رفاه سال گذشته، 

 رسد.، میایپله 10( با کاهش 89به  79پله صعود و بدترین عملکرد به نامیبیا )رتبه 

 

 سقوط انزانیا، جیبوتی و کامبوج،ت  از قبل الئوس، گینه استوایی، زامبیا و  از بعد جهان 119 مقام به پسرفت، پله دو با اما، ایران

رتبه  ، اقتصاد باز 151یرجامعه فراگدر ضمن رتبه ایران در حوزه  .رسدنمی نظر به گیرچشم چندان که دستاوردی .است کرده

 را داراست. 90ی رتبهمردم  یو قدرتمند 124
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 5 امنیت ایمنی وشاخص 

تروریسم، جنگ داخلی(، پنج زیر شاخص جنگ و درگیری مدنی )فردی با تکیه بر  ایمنی و ملی منظر امنیت از را کشورها عملکرد

 .دهدمی قرار ارزیابی مورد خشونت سیاسی، جرایم خشن و جرایم مالی

ودرگیریهای  نگج میدان در میر و مرگ میزان کافی، سرپناه بودن دسترس در کافی، غذای بودن دسترس در نظیر متغیرهایی

 اعتراضات ای،جاده مرگ تنهایی، به شب در ایمن زدن قدم آوارگان، و پناهندگان ،سیاسی ترورهای ،قتلهای عمد ،دوطرفه

 هبوتجاوز  حمله ،)دزدی(افراد دارایی سرقت دولت، سوی از سیاسی خشونتهای داخلی، سرپناهبی اشخاص و گروهی، آوارگان

 و جنگهای داخلی ،سیاسی مخالفان و نخبگان مهاجرت شناختی،جمعیت ثباتیبی ترس، بدون سیاسی اظهارنظر توانایی افراد،

 .شوندمی بررسی شاخص این ذیل در آن از ناشی تلفات

وان، اتریش و ژاپن ،ایسلند، سنگاپور، تایبه ترتیب کشورهای سوئیس، نروژ، لوکزامبورگ، هنگ کنگ، دانمارک شاخص این در

فغانستان، سودان ابروندی، جموری آفریقای مرکزی، کنگو، لیبی، سودان، سوریه، یمن، عراق، ده جایگاه برتر و کشورهای 

  .انداختصاص داده خود به را بندی این شاخصآخررتبه جایگاهجنوبی ده 

 

 

 

 

 

 .باشدمیو اوگاندا  عاج ساحل از قبل هندوراس و و اسرائیل از عدب 131 جایگاه شاخص زیر این در ایران رتبه

                                                

 
5  Safety & Security 
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 6فردی هایآزاد شاخص

ها، آزادی شاخصهای تشکل اجتماعی با تکیه بر زیر رواداری ارتقاء و فردی آزادیهای از صیانت در را کشورها پیشرفت و عملکرد

  .سنجدرواداری اجتماعی می و تجمع، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطالعات، تبعیض

، ایرلند و نیوزیلند ده جایگاه دانمارک، فنالند، سوئد، هلند، ایسلند، کانادا، لوکزامبورگبه ترتیب کشورهای  نروژ،  شاخص این در

بندی آخررتبه ه جایگاهبرتر و کشورهای سعودی، چین، سودان جنوبی، مصر، ترکمنستان، ایران، یمن، سودان، سوریه و اریتره د

  .انداختصاص داده خود به را

 

 
 

  

                                                

 
6  Personal Freedom 
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 7حکمروایی شاخص

هایی همچون یرشاخصزبا تکیه بر  سیاسی، مشارکت آزاد و انتخابات کارآمد، و پاسخگو دولت حوزه سه در را کشورها عملکرد

  .کندمی ابیارزی کیفیت نظارتقانون، حکومت یکپارچه، اثربخشی حکومت و حاکمیت محدودیت اجرایی، پاسخگویی سیاسی،

 

گ، آلمان و کانادا، ده به ترتیب کشورهای  نروژ، فنالند، دانمارک، هلند، نیوزیلند، سوئد، سوئیس، لوکزامبور شاخص این در

، صومالی، یمن و کنگو، اریترهجمهوری دموکراتیک جایگاه برتر و کشورهای لیبی، موریتانی، سودان جنوبی، چاد، سوریه، 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه ونزوئال، ده جایگاه

 

توگو، میانمار،  از قبل الئوس، سوازیلند، کوبا، جزایر قمر، نیکاراگوئه واز  بعد 138جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 .باشدتاجیکستان، گینه بیسائو و مصر می

  

                                                

 
7  Governance 
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 8 های اجتماعیسرمایهشاخص 

های اجتماعی، اعتماد بین فردی، اعتماد میان نهادی کهخانوادگی، شب-فردیهای روابط عملکرد کشورها را توسط زیر شاخص

 دهد.ورد ارزیابی قرار میماجتماعی -و مشارکت مدنی

ده جایگاه س، سوئد و کانادا ، ایسلند، فنالند، اندونزی، هلند، نیوزیلند، سوئیبه ترتیب کشورهای  نروژ، دانمارک، شاخص این در

ده تان و سوریه یمن، کنگو، بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، مراکش، توگو، چاد، افغانسبرتر و کشورهای 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه جایگاه

 

ژاپن، برزیل التویا، مالی،  از قبل وبورکینافاسو، آذربایجان، لسوتو، مصر، بلیز از  بعد 129جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.می و سوازیلند

  

                                                

 
8  Social Capital 



 

 2019سال   لگاتوم رفاه شاخص

 

10 

 

 9 گذاریفضای سرمایهشاخص 

یستم تأمین مالی، سگذار، اجرای قراردادها، هایی همانند حق مالکیت، حمایت از سرمایهعملکرد کشورها را با زیر شاخص

 دهد.گذاری بین المللی مورد سنجش و بررسی قرار میمحدودیت سرمایه

ده  رالیا و سوئدآمریکا، است ، دانمارک، فنالند،،کنگسنگاپور، نروژ، نیوزیلند، بریتانیا، هنگ به ترتیب کشورهای  شاخص این در

ی، جمهوری دموکراتیک بیسائو، ونزوئال، چاد، موریتانی، یمن، هائیتی، جمهوری آفریقای مرکزگینهجایگاه برتر و کشورهای 

  .انداختصاص داده خود به بندی راهآخررتب ده جایگاه کنگو، صومالی و آنگوال

 

نپال، بلیز، لسوتو،  از قبل استوایی، گینه، سنگال، کامبوج و ماالوی، گینهاز  بعد 126جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 .باشدپرینسیپ و ماداگاسکار میسائوتومه
 

 

                                                

 
9
  Investment Environment 
Environment 
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 10 راه اندازی کسب و کارشاخص 

کار، بار مقرراتی،  واندازی کسب هایی همچون رقابتی بودن بازار داخلی، محیط راهزیرشاخصعملکرد کشورها را با تکیه بر 

 دهد.انعطاف بازار کار مورد ارزیابی قرار می

 

 

کنگ، آمریکا، سوئیس، آلمان، سنگاپور، بریتانیا، دانمارک، هلند، نروژ و ایسلند ده به ترتیب کشورهای هنگ شاخص این در

کشورهای کنگو، اریتره، سوریه، آنگوال، لیبی، یمن، جمهوری آفریقای مرکزی، صومال، چاد، هائیتی، ونزوئال  جایگاه برتر و

 اند.اختصاص داده خود به بندی راآخررتبه ده جایگاه

بولیوی، افغانستان،  از قبل و پاراگوئه، اتیوپی، کامبوج، سیرالئون، موزامبیکاز  بعد 149جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 .باشدمیسودان جنوبی، کوبا و موریتانی 

 

 

                                                

 
10 Enterprise Condition 
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 11دسترسی و ساختار بازارشاخص 

، تعرفه واردات، انحراف هایی همانند ارتباطات، منابع، صادرات، مدیریت مرزی،حجم بازار آزادعملکرد کشورها را با زیرشاخص

 شود.بازار، سنجیده می

 کنگ، هلند، سوئد، آمریکا، سوئیس، دانمارک، بریتانیا و فنالندسنگاپور، لوکزامبورگ، هنگبه ترتیب کشورهای  شاخص این در

سیرالئون، نیجر، موریتانی، اریتره، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی،یمن، لیبریا، صومالی، ده جایگاه برتر و کشورهای 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه ده جایگاهجمهوری دموکراتیک کنگو و چاد 

جیبوتی، سوریه، بولیوی،  از قبل ورواندا، کنیا، گابون، میانمار، ترکمنستان، از  بعد 110جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 .باشدمی کابو ورده،گینه استوایی و غنا

 

  

                                                

 
11 Market Access & Infrastructure 
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 12اقتصاد کیفیت شاخص

 مورد، اشتغال نیروی کار، وری و رقابت بازار، پویاییکالن، بهرهپایداری مالی،ثبات اقتصاد حوزه  پنج در را کشورها عملکرد 

 . میدهد قرار سنجش

-کنگ، کره، هنگسوئیس، ایرلند، سوئد، آلمان، هلند، لوکزامبورگ، دانمارکبه ترتیب کشورهای سنگاپور،  شاخص این در

، سودان، ونزوئال، جنوبی، سیرالئون، کنگو، صومالینیجریه، گامبیا، بروندی، سودانده جایگاه برتر و کشورهای جنوبی، 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه ده جایگاهموزامبیک و یمن 

 

 
 

نو، برزیل، پاپواگینه از قبل ، ومغولستان، میانمار، سورینام،اوکراین، اکوادوراز  بعد 101جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.تونس، نامیبیا، و آرژانتین میکابوورده،  گابون،

  

                                                

 
12 Economic Quality 
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 13 شرایط زندگی شاخص

 سنجد.را میزیرشاخصهای منابع مادی، تغذیه، خدمات اساسی، حمایت، روابط، بیمه حمایتی، 

-کنگ، کره، هنگبه ترتیب کشورهای سنگاپور، سوئیس، ایرلند، سوئد، آلمان، هلند، لوکزامبورگ، دانمارک شاخص این در

، سودان، ونزوئال، جنوبی، سیرالئون، کنگو، صومالیجایگاه برتر و کشورهای نیجریه، گامبیا، بروندی، سودانجنوبی، ده 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه موزامبیک و یمن ده جایگاه

 

 
 

مولدوا، تایلند، پاراگوئه،  از قبل سورینام، وسیشل، اوکراین، آذربایجان، الجزایر، از  بعد 73جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.می تونس و پاناما

 

  

                                                

 
13 Living Condition 
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  14بهداشت شاخص

، سالمت فیزیکی و ضریب خطر رفتار، مراقبتهای پیشگیرانه، سیستم مراقبت، سالمت روانی  شش عرصه در را کشورها عملکرد

 .سنجدطول عمر می

 

 
 

کنگ، ایسلند، دانمارک، هلند، اتریش ده جنوبی، نروژ، هنگژاپن، سوئیس، کرهبه ترتیب کشورهای سنگاپور،  شاخص این در

جایگاه برتر و کشورهای گینه، کامرون، گینه استوایی، لیبریا، صومالی، نیجریه، لسوتو، سیرالئون، جمهوری آفریقای مرکزی، 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه سودان جنوبی، ده جایگاه

قرقیزستان، قبل از  هندوراس، قزاقستان، جمهوری دومنیکن، السالوادور، التویا، واز  بعد 88جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.می هرزگویننگرو، لیتوانی و بوسنیگرجستان، مونته

 

  

                                                

 
14 Health 



 

 2019سال   لگاتوم رفاه شاخص

 

16 

 

 15 آموزش شاخص

 ه، مهارتهای بزرگسالیآموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی، آموزش متوسط زمینه پنج در را کشورها عملکرد

 .دهد-می قرار سنجش مورد

 

 
  

کنگ، کانادا، فنالند، ژاپن، هلند، استرالیا، نیوزیلند ده جنوبی، دانمارک، هنگبه ترتیب کشورهای سنگاپور، کره شاخص این در

بیسائو، گینه، مالی، جمهوری آفریقای جنوبی، چاد، نیجر و  آنگوال، اریتره، صومالی، موریتانی، گینهجایگاه برتر و کشورهای 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه سودان جنوبی ده جایگاه

عمان، کلمبیا،  از سریالنکا، سیشل، سعودی، ترینیداد و تئباگو، اکوادور و قبلاز  بعد 71جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.مکزیک، آذربایجان و ویتنام می
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 16 طبیعی زیست محیط شاخص

خاک، آب -زمین-ای، درمعرض هوا ی آلوده بودن، جنگلخانهانتشار گازهای گل درشش حوزه را کشورها عملکرداین شاخص 

 . دهدمی قرار سنجش شیرین، اقیانوسها، تالش در حفظ محیط زیست مورد

 

به ترتیب کشورهای سوئد، فنالند، اتریش، اسلوونی، سوئیس، نیوزیلند، نروژ، ایسلند، لوکزامبورگ، دانمارک ده  شاخص این در

جایگاه برتر و کشورهای مصر، سوریه، لسوتو، ازبکستان، افغانستان، لیبی، موریتانی، هندوستان، ترکمنستان، عراق و پاکستان 

  .انداختصاص داده خود به بندی راآخررتبه ده جایگاه

سودان، عمان، هائیتی،  چین، آذربایجان، بنگالدش، یمن، اردن، و قبل ازاز  بعد 152جایگاه  شاخص زیر این در ایران رتبه

 باشد.السالوادور و مصر می
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