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 فهرست

 

 3 مقدمه

 4 شاخص یمعرف

 5 مرجع یمعرف

 6 0214 تیلغا 0212 دوره یط لگاتوم رفاه شاخص در رتبه _ 1 جدول

 7 لگاتوم رفاه شاخص در طبقه و رتبه _ 0 جدول

 8 اقتصاد رشاخصیز در رتبه _ 3 جدول

 9 فرصتها و ینیکارآفر شاخص ریز در رتبه _ 4 جدول

 12 یحکمران شاخص ریز در رتبه _ 5 جدول

 11 آموزش شاخص ریز در رتبه _ 6 جدول

 10 بهداشت شاخص ریز در رتبه _ 7 جدول

 13 شیآسا و تیامن شاخص ریز در رتبه  _8 جدول

 14 یفرد یآزاد شاخص ریز در رتبه _ 9 جدول

 15 یاجتماع هیسرما شاخص ریز در رتبه -12 جدول
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 بسمه تعالی

 مقدمه 

هوای  هوا و شواخص  با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشوورها بوا یکودیگرم آمارهوام داده    

المللی معتبر بینبر همین اساس برخی سازمانهای . ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته استمقایسه

 . نمایندای بین کشوری میهای مقایسهاقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

گیری های اقتصوادیم  تواند نقشی به سزاء در تصمیمها میاطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این شاخص

انتشوار مسوتمر و فراگیور اینگونوه     لذا در جهت . گذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشدسرمایه

داند با انتشار گزارشاتی از آمارهوا و  ها در کشورم دفتر آمار و فرآوری داده ها وظیفه خود میآمارها و شاخص

های یاد شده ضومن کمود در راسوتای فوراهم آوردن شوفافیت در فالوای کوالن اقتصوادی کشوورم          شاخص

در همین راسوتام معاونوت طور  و برناموه بوا      . نمایدتسهیل میدسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها 

های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعتم معدن و تجوار،م   هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص

این گزارش که بصور، . را در دستور کار خود قرار داده است« المللی های بین آمارها و شاخص» تهیه گزارش 

المللی بوده و فوار  از هور گونوه     های اطالعاتی معتبر بین اهد شدم شامل آمار و اقالم پایگاهادواری منتشر خو

رود که این آمارها بصور، نقادانوه   انتظار می. تحلیل تخصصیم صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود

شوا، از طریوپ پورتوال    این سلسوله گزار . قرار گیرد( کارشناسانه)های تخصصی  مورد بحثم بررسی و تحلیل

 .وزارتخانه نیز قابل بهره برداری می باشد

امید است این سری گزارشا، زمینه بهبود تصمیما، و سیاستگذاری مرتبط با فالای کسوب کوار را فوراهم     

 .سازد

همکاران محترم می توانند نظرا، خود در زمینه موضوعا، گزارش و ساختار آن را به دفتر آمار و فرآوری 

.ارائه نمایند داده ها
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  معرفی شاخص

مختلف منتشر  هایاست که درباره سطح رفاه در کشور  1لگاتومبندی ساالنه موسسه  شاخص رفاه لگاتوم رتبه

نم شاخص رفواه را  کند و پژوهشگران آ منتشر میبه صور، ساالنه این گزارش  0227لگاتوم از سال . شود می

اقتصوادم   شوامل  هشت حوزهاین . اند براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده

سورمایه  و  هوای فوردی   آزادیامنیوت و ایمنویم   داریم آمووزشم سوالمتم    م حکوموت کسب و کوار های  فرصت

 . باشدمی  اجتماعی

ر نظر های اقتصاد کالن د رفاه ید کشور صرفا بر اساس شاخصبه اعتقاد این موسسه در حالی که در گذشته 

شود رفواه زیوزی بویش از      اموا بوی  . شد؛ که میزان تولید ناخالص داخلی ید کشور بیانگر آن بود گرفته می

انباشت ثرو، مادی است و شادمانی و رضایت از زندگی و امیود بوه داشوتن زنودگی بهتور در آینوده را نیوز        

تن درآمد و رفاه اجتماعی نسوبت  از این روم شاخص رفاه موسسه لگاتوم با توجه به در نظر گرف. گیرد دربرمی

 .های جهانی رفاه متمایز است به سایر سنجش

متغیور خورد موورد     89را با هشت زیرشاخص کلی و  کشور 140 وضعیت 0214در سال  شاخص رفاه لگاتوم

 . دهد ارزیابی قرار می

اقتصوادیم   انوداز  و زشوم  هوای اقتصواد کوالن    زیرشاخص اقتصادم عملکرد کشورها را در زهار حوزه سیاسوت 

 .دهد های رشد و کارآیی بخش مالی مورد سنجش قرار می بنیان

های نوآورانه و برابری فرصت در کشورها را  محیط کارآفرینیم افزایش فعالیت  زیرشاخص کارآفرینی و فرصت

زیرشاخص حکمرواییم عملکرد کشورها را در سه حوزه دولت پاسوخگو و کارآمودم انتخابوا، آزادم    . سنجد می

 .کند رکت سیاسی و حاکمیت قانونی ارزیابی میمشا

زیرشاخص آموزش عملکرد کشورها را در سه زمینه دسترسی به آموزشم کیفیت آموزشم و سرمایه انسوانی   

 .دهد مورد سنجش قرار می

های سالمت و  زیرشاخص بهداشت عملکرد کشورها را در سه عرصه برآیندهای بهداشت و سالمتم زیرساخت

 . سنجد یشگیرانه میهای پ مراقبت

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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زیرشاخص امنیت و آسایش عملکرد کشورها را از دو منظر امنیت ملی و ایمنوی فوردی موورد ارزیوابی قورار      

هوای فوردی و ارتقواء     زیرشاخص آزادی فردی عملکورد و پیشورفت کشوورها را در صویانت از آزادی    . دهد می

 .سنجد رواداری اجتماعی می

هوای   رد کشورها را در دو حوزه انسجام و مشارکت اجتمواعی و شوبکه  زیرشاخص سرمایه اجتماعی نیز عملک 

 .دهد محلی و خانواده مورد سنجش قرار می -اجتماع 

م نروژم سوئیسم نیوزیلندم دانمارک و کانادا به ترتیب پنج کشوری هسوتند کوه بواالترین    0214بندی  در رتبه

م برونودی و یمون   جمهوری دموکراتید کنگوو م زادم جمهوری آفریقای مرکزیدر مقابلم . سطح رفاه را دارند

 .ترین سطح رفاه را بین کشورهای مورد مطالعه دارند پایین

آورده در هر زیر شاخصم در زهار طبقه قورار  کشورها بر اساس رتبه بدست  0214شایان ذکر است در سال 

در  110توا   70در طبقه متوسط باال و رتبوه   71تا  31رتبه . در طبقه باال قرار دارند 32تا  1رتبه . اندگرفته

 گیرند در طبقه پایین قرار می 140تا  113طبقه متوسط پایین و سرانجام رتبه 

 

 معرفی مرجع 

کلیوه جوداول ایون گوزارش از     . شودتهیه و به صور، سالیانه منتشر می لگاتومتوسط موسسه این شاخص   

استخراج گردیده اسوت و دسترسوی بوه    / http://www.prosperity.comسایت این موسسه به آدرس 

 .ستاطالعا، از طریپ مراجعه به سایت برای عموم امکان پذیر ا

 
 

 

                                                                                                                                                                                     
1
  Legatum institute 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 0212لغایت  0212رتبه در شاخص رفاه لگاتوم طی دوره  - 1جدول 
 

 
0212 

 کشور 112از بین 

0211 

کشور 112از بین   

0210 

کشور 140از بین   

0212 

کشور 140از بین   

0212 

  کشور140از بین 

 127 121 120 97 90 ایران

 86 87 89 75 82 ترکیه

 45 44 45 43 43 مالزی

 05 06 07 04 07 کره جنوبی

 68 61 66 59 63 روسیه

 54 51 55 50 58 چین

 14 14 14 15 15 آلمان

 19 01 00 01 18 ژاپن

 12 11 10 12 12 آمریکا

 47 52 50 49 49 عربستان
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 رتبه و طبقه در شاخص رفاه لگاتوم - 0جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 متوسط پایین 127 ایران

 متوسط پایین 86 ترکیه

 متوسط باال 45 مالزی

 باال 05 کره جنوبی

 متوسط باال 68 روسیه

 متوسط باال 54 چین

 باال 14 آلمان

 باال 19 ژاپن

 باال 12 آمریکا

 متوسط باال 47 عربستان
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 رتبه در زیرشاخص اقتصاد  - 2جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 پایین 114 ایران

 متوسط پایین 86 ترکیه

 باال 02 مالزی

 باال 9 کره جنوبی

 متوسط باال 57 روسیه

 باال 6 چین

 باال 8 آلمان

 باال 7 ژاپن

 باال 17 آمریکا

 باال 04 عربستان
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 هارتبه در زیر شاخص کارآفرینی و فرصت - 2جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 متوسط پایین 93 ایران

 متوسط باال 66 ترکیه

 متوسط باال 38 مالزی

 باال 02 کره جنوبی

 متوسط باال 46 روسیه

 متوسط باال 65 چین

 باال 14 آلمان

 باال 04 ژاپن

 باال 11 آمریکا

 متوسط باال 49 عربستان
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 رتبه در زیر شاخص حکمرانی - 5جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 پایین 102 ایران

 متوسط باال 48 ترکیه

 متوسط باال 38 مالزی

 باال 32 کره جنوبی

 پایین 113 روسیه

 متوسط باال 66 چین

 باال 17 آلمان

 باال 19 ژاپن

 باال 10 آمریکا

 متوسط باال 49 عربستان
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 آموزش رتبه در زیر شاخص - 6جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 متوسط باال 57 ایران

 متوسط باال 81 ترکیه

 متوسط باال 51 مالزی

 باال 15 کره جنوبی

 متوسط باال 37 روسیه

 متوسط باال 61 چین

 باال 12 آلمان

 باال 07 ژاپن

 باال 11 آمریکا

 باال 08 عربستان
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 رتبه در زیر شاخص بهداشت- 7جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 متوسط باال 67 ایران

 متوسط باال 55 ترکیه

 متوسط باال 56 مالزی

 باال 01 کره جنوبی

 متوسط باال 44 روسیه

 متوسط باال 66 چین

 باال 7 آلمان

 باال 4 ژاپن

 باال 1 آمریکا

 متوسط باال 45 عربستان
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 رتبه در زیر شاخص امنیت و آسایش  -8جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 پایین 106 ایران

 متوسط پایین 95 ترکیه

 متوسط باال 71 مالزی

 باال 03 کره جنوبی

 متوسط پایین 96 روسیه

 متوسط پایین 97 چین

 باال 00 آلمان

 باال 05 ژاپن

 باال 31 آمریکا

 متوسط پایین 70 عربستان
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 رتبه در زیر شاخص آزادی فردی - 9جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 پایین 108 ایران

 پایین 134 ترکیه

 متوسط پایین 110 مالزی

 متوسط باال 59 کره جنوبی

 پایین 104 روسیه

 پایین 117 چین

 باال 14 آلمان

 باال 08 ژاپن

 باال 01 آمریکا

 پایین 136 عربستان
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  رتبه در زیر شاخص سرمایه اجتماعی-12جدول 

 

 طبقه رتبه کشور

 پایینمتوسط  111 ایران

 پایین 114 ترکیه

 متوسط باال 36 مالزی

 متوسط باال 69 کره جنوبی

 متوسط باال 67 روسیه

 باال 04 چین

 باال 17 آلمان

 باال 00 ژاپن

 باال 7 آمریکا

 باال 03 عربستان

 

 


