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استاندارد های  تحلیل وضعیت رفاه در ایران بر اساس شاخص
 یجهان

   ‡,*زاده و مریم حسین †سعید طاهری
  دانشگاه تربیت مدرس †
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ‡

این مقاله، با هـدف بررسـی وضـعیت رفـاه در جمهـوری اسـالمی ایـران بـر حسـب  .چکیده
 ۲های دستیابی به رفـاه در سـطح اسـتاندارد اسایی راهو شن ۱های جهانی رفاه لگاتوم شاخص

در طـول  مزبـورهـای شـاخص  رشای گـزا مقایسـه بررسـیعـالوه،  شده است. بـه تهیهجهانی 
بـه به این منظور صورت گرفته که مخاطبـاِن عالقمنـد را ترغیـب بـه توجـه  گذشتههای  ل سا

تری نسبت به رفـاه و  عمیقهای رفاه نماید تا درک  وجوه تمایز این شاخص با سایر شاخص
  ها بدست آورند.  عملکرد دولت
و برای درک و دریافـت بهتـر  ای انجام شده است ای و مقایسه به روش کتابخانه این بررسی

شناسـی  اصول و مبانی رفاه به رویکردها و روش ،پیشینه موضوع عالوه بر توجه به مفاهیم،
رفـاه رتبـه ها و محاسبه  ها، شاخص ری دادهآو و درباره نحوه جمع شدهاشاره ، ها این شاخص

 بـر رتبـه کلـیدر کشورهای جهـان  را های مزبور ثیر شاخصأت، ای در کشورها طور مقایسه به
هـای جهـان در دسـتیابی بـه  این مقاله با توجـه بـه چـالشدهد. همچنین  نشان می ها آنرفاه 
یک طرف، و رونق اقتصادی و ای از  ها، منازعات منطقه ه و نقش بحرانهای باالتر رفا رتبه

تصــویری از جایگــاه  ،تجــاری در کشــورها از طــرف دیگــر، توجــه نمــوده اســت. بــرای ارائــه
در میـان کشـورهای اسـالمی،  ایران در منطقه منا (خاورمیانه و آفریقـا) وجمهوری اسالمی 

 نتـایج حاصـلهای رفاه آن را با این دو گروه از کشورها مقایسه نموده اسـت.  وضع شاخص
ی فـراوان طـی هـا ه جمهوری اسـالمی ایـران بـرغم تـالشاز این بررسی حاکی از این است ک

گذشته هنوز نتوانسته نه تنها در کـل کشـورهای جهـان بلکـه در میـان کشـورهای  ی چند دهه
   را بدست آورد. توجهی منطقه منا و حتی در کشورهای اسالمی جایگاه درخور
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های متعددی کـه  جمهوری اسالمی ایران علیرغم تالشکه  دارداین مقاله داللت بر این نتیجه 
ها در منـاطق مختلـف و در مجمـوع کشـور  رفاه، متناسب با امکانات و فرصت برای ایجاد

جایگاه مناسب و مطلـوبی بندی کشورها از لحاظ رفاهی،  نموده است هنوز نتوانسته در رتبه
می هـم از ایـن شـورهای اسـالحتـی در دو منطقـه منـا و ک ،کسب کند. این وضـع نـامطلوب

 ای نیافته است. حیث جایگاه برجسته
سـرمایه آزادی شخصـی، کیفیت اقتصادی، محیط تجـاری، حکمرانـی،  رفاه، واژگان کلیدی:

بهزیسـتی، کیفیـت زنـدگی،  اجتماعی، ایمنی و امنیـت، آمـوزش، سـالمت، محـیط طبیعـی،
 .شاخص شخصیت، رتبه بندی رفاه

  مقدمه -۱
ها در دستیابی به  با رشد و گسترش جامعه مدنی و نقش روزافزون انسان های اخیر در سال

مسئله رفاه فردی و اجتماعی تبـدیل بـه یکـی از مسـائل  ،برخی از مظاهر پیشرفت و تمدن
ها از سوی  و دولت  شناسان، اقتصاددانان و سایر علمای علوم مختلف از یکسو، مهم جامعه

های ملی یک جامعه  تواند نتیجه تالش مفهوم کالن آن میرو، رفاه به  دیگر شده است. از این
شـود  های اجتماعی و اقتصادی حاصل می گذاری و اجرای برنامه باشد که معموالً با سیاست

های اجرایــی و رهبــری آن جامعــه نقــش  و بــه تبــع، سیاســتگذاران و رهبــران در مســئولیت
 .ت و کیفیت زندگی یک جامعه استعالوه رفاه، بیانگر سطح سالم کنند. به بسزایی پیدا می

به همین دلیل، کشورهای مختلف با استفاده از تجـارب دیگـر کشـورها و بـا درک نیازهـای 
هـای  های اقتصـادی و اجتمـاعی بـا اسـتفاده از فناوری مانـدگی انـد بـر عقب خود سعی کرده

بیشـتر و  نوین، خلق ابزارهای جدید و با برآوردن استعدادهای جدید و نیز ظهـور امکانـات
ی  سازند. از سـوی دیگـر، بـر پایـه تری را مهیا  بهتر فائق آیند و از این روی، شرایط مطلوب

و پژوهشی متعدد در جهـان بـا   سسات و نهادهای علمیؤتجارب داخلی کشورها برخی از م
هـا بـرای  ن تواننـد از ایـن دسـتاوردها اسـتفاده و از نتـایج آ این اندیشه برآمدند که چطور می

برداری و الگوهایی را طراحی نمایند که سایر کشورهای  شرفت و توسعه سایر کشورها بهرهپی
هـا اسـتفاده کننـد ضـمن اینکـه بـه مجـادالت و مباحـث  مانـده از آن در حال توسـعه و عقب

  های گذشـته، تـوان گفـت در دهـه پیشین گذشته تـا حـدی خاتمـه دهنـد. از طـرف دیگـر، می
با الهام از نتایج عملکرد نهادهـای توسـعه در جهـان، و   لف،نهادهای علمی و پژوهشی مخت

ها به این فکر افتادند که با دقت بیشتر و با پرهیز از مداخالت مسـتقیم در  اصالح آن روش
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های  های جدید و الگوسازی ی سازوکار تر اقدام به ارایه های علمی دقیق کشورها، و با روش
هــا و  آوری داده همــین اســاس، مبــادرت بــه جمــع تــر در ســطح جهــانی نماینــد. بــر قابــل فهم

دالیلـی برخـی  بندهای مختلف متوجه شدند که به اطالعات از درون کشورها کردند و با جمع
از کشـورها در سـطح مطلـوبی قــرار دارنـد در حـالی کـه برخــی دیگـر از کشـورها در منــاطق 

ه شرایط مطلوب رفاهی توانند ب اند و یا به سختی می خاصی از جهان یا دچار عقب ماندگی
سسـه پژوهشـی ؤسسـات از جملـه مؤهـا، ایـن م رب و آگـاهیدست یابند. بر مبنای این تجا

تواننــد  انـد می های خـرد و کـالن دسـت یافتنـد کـه مدعی ای از شـاخص لگـاتوم بـه مجموعـه
  بسنجند.سطوح کیفیت زندگی، سطح سالمت و رفاه کشورها را در مقایسه با یکدیگر 

شـده در نیـل بـه تحـول و  ا، در طول تاریخ بشری با وجـود فرآینـدهای طـیبرخی از کشوره
کـه  اند ولی با وجود ایـن های رفاهی و اجتماعی خاصی داشته پیشرفت، بیش و کم سیاست

ی بـا هـای از حیـث سـطح رفـاه تفاوت انـد هنـوز یافتگی را پشـت سـر گذاشـته ل توسعهمراح
وری که رشد و توسعه باالیی دارد دارای سطح توان گفت هر کش یکدیگر دارند. در نتیجه نمی

های اقتصـادی  برخی دیگر از شاخص . اگر چه میانگین درآمد سرانه وهسترفاه باالیی هم 
ویـای توانـد گ هـا لزومـاً نمی می توانند تا حدی نشانگر رونق اقتصادی باشند ولی همـه ایـن

  ها باشد.  سطح رفاه متناسب با آن شاخص

  حول مفهومی آن پیشینه رفاه و ت -۲
بنــا بــر امکانــات، شــرایط و  طــور خــاص،  هــر یــک از کشــورها بــهنیــز جامعــه جهــانی، و 

توسـعه، کیفیـت زنـدگی و   ساله از حیـث پیشـرفت،  هر  ، های فراوان ها و تالش ریزی برنامه
شوند. همین امر باعث شده تا در سطح جهـانی شـاهد  سطح رفاهی دستخوش تغییراتی می

ــف ــه خــود ســبب  کشــورهای مختل ــاً توســعه باشــیم. ک ــه لزوم ــاهی و ن از حیــث ســطح رف
های  هـا و شـکاف گـو اینکـه نابرابری های بس عمیق در میان کشـورها شـده اسـت. شکاف

توانند بسیار معنـادار و برجسـته باشـند کـه ایـن خـود معلـول  طبقاتی درون کشورها نیز می
  عملکرد مدیریت و رهبری هر یک از کشورها خواهد بود.

بـه   ی جهـانی نظر از مباحث توسعه و آراء و مکاتب مختلف در این خصوص، تجربـه رفص
حاکی از این است که از نیمه دوم قـرن بیسـتم   های پس از جنگ جهانی دوم، ویژه در سال

اند کـه  های آغازین قرن بیست و یکم مباحث دیگـری عنـوان شـده به این سو و خاصه سال
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خالف ربـ نماینـد. زیـرا،  پساتوسـعه یـا مـوارد مشـابهی مـی ایهـ بیش و کم حاکی از گفتمان
نظران و مکاتـب  مباحث توسعه که در نیمه دوم قرن بیستم در سطح جهانی توسـط صـاحب

ای از نهادهـای علمـی، پژوهشـی  بـا مجموعـه حاضـرشدند از آغاز قـرن  مختلف مطرح می
بر رویکردهای جدیـد.  هستیم که خود دلیلی هستند ها مواجه ها و حکومت مستقل از دولت

هـای قابـل توجـه و  متوجـه انبـوهی از گزارش  اکنون با مروری بر عملکرد این مجموعه هـا،
ها هستیم که عموماً کشورهای جهان را از مناظر مختلـف مـورد بحـث و  جذابی از سوی آن
ــرار می ــه ق ــه، مقایس ــد از جمل ــالمت،  دهن ــطح س ــطح   در خصــوص س ــدگی، س ــت زن کیفی
تواند  فضاهای کسب و کار و ... . طوری که هرکشوری می  ، جذب سرمایه،خوشبختی، رفاه

ها مشاهده کند و بر همین مبنا هر کشوری نیز  ی این گزارش ای خود را در آینه وضع توسعه
های خـود و بـا عنایـت بـه  و بـا اتکـاء بـه داشـته  طرفانه، هایی صحیح و بی با سیاستگذاری

تواند وضعیت سطح ملـی  می  های کارآمد و علمی ا روشو حتی ب  ، شده های معرفی شاخص
خود را در مقایسه با دیگـر کشـورها گـزارش کنـد طـوری کـه بـا توجـه بـه سـرعت تحـوالت 

ی  مانده بـه موقـع بـه ایـن ضـرورت جامـه چنانچه کشورهای در حال توسعه و عقب  جهانی،
هـا بـا جوامـع  صـله آنجـایی کـه فا تر مواجه خواهند شد تا آن عمل نپوشند با خطرات جدی

ثیر أیافته بیشتر و بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر اگر چه به ظاهر، کشورها تحـت تـ توسعه
ای و مجـازی رنـگ و بـوی  های مـاهواره جهانی شدن، انفجار اطالعـات و گسـترش شـبکه

اند ولی نباید نادیده انگاشت کـه ماهیـت هـر کشـوری بنـا بـر فرهنـگ و  مشابهی پیدا کرده
  های چشمگیری دارند. تاریخ حیات خود، با یکدیگر تفاوت تمدن و
های پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای درگیر جنگ و حتـی آن دسـته  در سال

ثیر أهـا را تحـت تـ از کشورهایی که درگیر جنگ نبودند ولی سایه جنگ و شرایط جهـانی آن
های ناشـی از جنـگ بپردازنـد و هـم  یقرار داده بود به فکر افتادند، تا هم به آثـار نابسـامان

ها و تسریع بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خـود پیـدا  ماندگی حلی برای جبران عقب راه
فضای سیاست، اقتصاد و جامعه را تغییر داد و  کنند. لذا رویکردهای جدید پس از جنگ، 

شـرایط،  های واقعـی از ی خـود، بـر حسـب تحلیـل و برداشـت یک از کشورها بـه نوبـه هر
ها و رویکردهای خاصی را برای رفع مشکالت و کمبودها در پیش گرفتند. برخـی از  حل راه

های  ریزی قرار دادند و رژیم های اجتماعی را به جد مورد توجه و برنامه این جوامع سیاست
 مین اجتماعی،أهای ت ها ارایه سیاست موریت اصلی آنأکه م سیاسی خاصی را شکل دادند

ی و رفاه عمومی جامعـه های اجتماعی و اقتصادی با هدف ارتقاء شرایط زندگ زهو دیگر حو
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های رفاه موسوم شدند. البته کشورهای دیگری نیـز مثـل  ها، به دولت این نوع دولت بود که
متحده، فرانسه، ایتالیا و آلمان و دیگر کشـورهای مشـابه غربـی اگـر چـه دولتـی بـا   ایاالت

مین خـدمات عمـومی بـرای مـردم در أرفع مشکالت اجتماعی و تـاند ولی  چنین نامی نبوده
ها بوده است. همـین سیاسـت در کشـورهای در حـال توسـعه بـیش و کـم نیـز  دستور کار آن

های مـدرن در زمینـه اقتصـادی و اجتمـاعی  مانند کشورهای صنعتی نتیجه طبیعی سیاست
نیسـتی و سوسیالیسـتی بود. در آن ایام بخشی از بلوک قـدرت در جهـان بـه کشـورهای کمو

های مشابهی را دنبال کردنـد. بـر  تعلق داشتند که در عمل پس از دو جنگ جهانی سیاست
مین و أای از منابع و امکانات خود را بـه تـ بسیاری از کشورها قسمت عمده«همین اساس 

  .]۶[» های اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه تخصیص دادند تضمین حمایت
مین مـالی بـه ایـن أمانـده و در حـال توسـعه از لحـاظ تـ شـورهای عقباما در شرایطی که ک

کشـورهایی مثـل  هایی را مورد اجرا قرار دهند  مرحله نرسیده بودند که بتوانند چنین سیاست
هـای  درصـد درآمـد ملـی خـود را صـرف همـین طرح ۲۰انگلستان، هلند و سوئد تا حـدود 

گیر در جهـت رفـاه اجتمـاعی پـس از گرچه تحـوالت چشـم. ]۶[کردند  مختلف اجتماعی می
هایی کـه از قـرن هجـدهم تحـت عنـوان  جنگ جهـانی دوم ظـاهر شـد ولـی بـا بـروز دیـدگاه

رونق بیشتری پیدا کـرد کـه  ۱۹۵۰های دهه  مطلوبیت و خوشبختی مطرح شده بود در سال
های اجتماعی و  دسته از کشورهایی که مدافع سیاستعمالً نهادهای سیاسی و اجتماعی آن 

، ۱۹۵۰های نیمـه دوم  سال درعالوه  رفاه عمومی شده بودند در همین جهت سوق یافتند. به
از رفاه معانی مختلفی ارائه شد برخی معانیِ بسیار وسیع برای آن در نظـر گرفتنـد و بـرای 

مین ترجیحات و نیازها، تا رهایی فرد از وابستگی خـود از نظـر أمثال آن را از شادکامی، ت
بـه ویـژه  ۷۰ی  های دهه در سال .]۷[ ران در طول تاریخ بشری تعریف کردندرفاهی به دیگ

این مفهوم به مجموع اقدامات و خدمات گوناگون اجتمـاعی کـه  ۱۹۸۰ی  های دهه در سال
هــا در جامعــه و غلبــه بــر مســائل اجتمــاعی عمــل  در جهــت ارضــاء نیازهــای افــراد و گروه

کنـد کـه در آن  داللـت مـیمجموعـه شـرایطی  های اخیـر بـر نماید، اطالق شـد و در سـال می
ی ایـن معـانی بـه مفهـوم نادیـده  البتـه همـه. ]۱۰[ اسـتخشنودی انسان در زندگی مطـرح 

سسات رفاهی و نهادهای اجتمـاعی ؤهایی که در قالب م مقررات و سیاست  گرفتن قوانین،
ت. زیـرا، نیسشوند  برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و سعادت انسان وضع می
تــوان شـرایط ویــژه  بـا هـر تعریــف کـه بـه رفــاه فـردی و رفـاه اجتمــاعی نگریسـته شـود نمی

امـروزه ایـن  دلیـلهمـین   ای را نادیده انگاشـت بـه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هر جامعه
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  شود. تر دیده می تعریف بسیار وسیع
مین أمســئولیت تــهــا در کشــورهای مختلــف  ی دولت عمومــاً همــه گذشــته از ایــن تعــاریف، 

گیرنـد و از ایـن  خدمات و فراهم ساختن شرایط ایجاد رفاه در جامعه متبوع را بر عهـده می
گذاری، وضـع قـوانین و مقـررات، خلـق منـابع  رو خود را ملزم به امور نهادسازی، سیاسـت

ها و شرایط رشد و تحـول اقتصـادی در جهـت نیـل بـه عـدالت و  مالی جدید و ایجاد زمینه
هـای رفـاهی محسـوب  ها کـه اصـطالحاً دولت کنند. در برخی از دولت ر جامعه میبرابری د

مین اجتماعی به این أهای ت های اجتماعی و اجرای برنامه شوند وظیفه سازماندهی کمک می
بـه را هـای اجتمـاعی  کمک ،هـای رفـاه شـود. در واقـع در دولت مجموعه وظایف افزوده می

دیده و  حمایــت از اقشــار آســیب نیــز، معلــوالن و داده دان، کودکــانِ والــدین از دســتســالمن
هــای پزشــکی رایگــان بــه  های درمــان و مراقبت پذیر، مــددکاری اجتمــاعی و هزینــه آســیب
  گیرد. مندان صورت مینیاز

تر از سـایر  هـایی بسـیار گسـترده مین اجتمـاعی در چنـین دولتأسیاسـت تـ، به سخن دیگـر
توان  . بنابراین میاستها مورد توجه  فردی در آن  ههایی است که رفاه اجتماعی و رفا دولت

هـای  ی کشـورها، بـه ویـژه در دولت مین اجتماعی از یک طـرف در همـهأطور کلی ت گفت به
کنـد کـه بـا  هایی می های اجتمـاعی و برنامـه هـایی در قالـب سیاسـت رفاه، داللـت بـر کمک

ی رایگان یا کـم هزینـه در مین خدمات درمانأهای اجتماعی، ت پرداخت پول، خدمات، بیمه
 اجتمـاعی و ... های خاص اقتصادی،  کارافتادگی، بحران مواقع بیکاری، پیری، بیماری، از

شود. و از طرف دیگر، مفهوم رفاه فراتر از تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفتـه  انجام می
کـه بـرای  کنـد ای عمـل می گونـه طوری که نقش دولت و ساختار سیاسی جامعـه بـه است. به

گیـرد تـا  های اجتمـاعی صـورت می حسن انجام وظایف مزبور همکاری و سازگاری با گروه
، دلیـلهمواره سطح رفاه فردی و اجتماعی در حـد مطلـوب حفـظ و ارتقـاء یابـد بـه همـین 
  کند. دولت رفاه نقش عمده و اساسی در کنترل و کاهش مخاطرات اجتماعی نیز ایفا می

ها و کارکردهـای مشـابهی دارنـد  های رفاه نقش ی دولت گفت که همهتوان  با این حال، نمی
ای حکـم فرماسـت، ضـمن  یم محافظه کار در اروپـای قـارههای رفاه، رژ زیرا در انواع دولت

آور  کند، به حمایت از خانواده های با نـان جتماعی جلوگیری میکه از گسترش خدمات ا این
کارهـای اتخـاذی در جهـت  و لـی مثـل امریکـا سـازهـای لیبرا پردازد. ولی در رژیـم مذکر می

ئـه شـود و در عـین حـال بـه ارا شـده، اعمـال مـی بازارهای کار قطبیپیشینه ساختن اتکا به 
هـای اجتمـاعی  تعدنیـاز سـاختن مـادران مجـرد از مسـا هـای هدفمنـد در جهـت بـی کمک
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، فـرض اسـت حـاکم ، که رژیم سوسیال دموکراتیـکردازد یا در کشورهای اسکاندیناویپ می
  ].۳[ عی وظیفه دولت استفراگیر خدمات اجتما ئهبر این است که ارا

با جهـانی شـدن اقتصـاد و گسـترش پیونـدهای روزافـزون اقتصـادی کشـورها بـه یکـدیگر، 
انـد.   دا کردهای بین کشورها اهمیتی بیش از پیش پیـ های مقایسه ها و شاخص ها، داده آماره

سسـات علمـی و پژوهشـی در سـطح ؤت برخی از نهادها و مها و اطالعا بر پایه همین داده
هـا و  ای اقـدام بـه گـردآوری و انتشـار داده جهانی درباره موضـوعات مختلـف چنـین مقولـه

های اخیر، به وفور شاهد مراکز  که در سال اند. شاهد مثال این ای نموده مقایسه  های شاخص
ختلـف اجتمـاعی، اقتصـادی، هـای م سسات مختلف فعال جهانی هسـتیم کـه در حوزهؤو م

ــی و ...  در تالش ــی، علم ــه فرهنگ ــه ب ــد ک ــه  ان ــه ارائ ــادرت ب ــاالنه مب صــورت ادواری و س
سسه لگاتوم است که یک مؤسسه ؤهای جهانی نمایند. یک نمونه آن در حوزه رفاه م گزارش

گذاری  مستقل پژوهشی است که در کشور بریتانیا قرار دارد و مبادرت به مطالعه و سیاست
هـای الزم  آوری داده سسه هر ساله بـا جمـعؤکند. این م در زمینه رفاه در کشورهای جهان می

سسـه ؤسازد. شاخصی کـه ایـن م گزارشی را درباره شاخص رفاه کشورهای جهان منتشر می
عنـوان یکـی از  اسـت کـه بـه» رفـاه لگـاتوم«کنـد موسـوم بـه شـاخص  در این زمینه ارایه می

ــاخص ــانی محســوب می ش ــد و انگیزه های جه ــرات رش ــود و تغیی ــرفت را در   ش ــای پیش ه
بلندمدت با هدِف مشخص نمودن کشورهایی که بیشـترین گـام را در جهـت پیشـرفتِ خـود 

دهد. این شاخص با مشـخص کـردن نقشـه راه کشـورها در  اند، نشان می برای رفاه برداشته
هـا بـا چـه  دهـد، ملت کنـد تـا بـه جهـان نشـان دستیابی به رفاه یا دور شدن از آن تالش می

 توانند از فقر به سوی رفاه سوق پیدا کنند. هایی می روش
شاخص رفاه یک عنصر کلیدی موثر بر کیفیت زندگی افراد و نیـز «بر اساس مطالعات جدید 

» شـود کننده برای کشورها در جهت رقابت اقتصاد جهانی شـناخته می عنوان شاخص تعیین به
جـا کـه کشـورها از  ) و از آن۲۰۱۸تا  ۲۰۰۷های  ، در سالهای شاخص رفاه لگاتوم (گزارش

اقتصاد مبتنی بر تولید به سـوی اقتصـاد مبتنـی بـر خالقیـت و نـوآوری یـا دانـش سـوق پیـدا 
  گذاری، بایست از طریق تقویت تولید و صنعت، ایجاد اشتغال و تشویق سـرمایه می  کنند، می

  بتوانند به رشد اقتصادی خود کمک کنند.
ی کشورهای جهان در فرایند توسعه و بهبود شرایط اجتمـاعی و اقتصـادی خـود  ه، همهعالو به

طور که ذکر شد تبدیل بـه  مواجه هستند. زیرا رفاه در جهان امروز همان له و مقوله رفاهأبا مس
ناپذیر انسانی شده و از این رو با تمام ارکان زنـدگی بشـر  بخشی از زندگی و فرهنگ اجتناب
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ها در جوامع مختلـف عبـارت  های عمده دولت ت. بر این اساس، یکی از برنامهگره خورده اس
ها یعنـی چیـزی فراتـر از اقـدامات حمـایتی،  مین بهزیستی، شادکامی و سـعادت انسـانأاز ت
  ای و امدادی است. بیمه
های خود بیش و کم بـه رفـاه ملـی خـود نیـز  ی کشورها در راستای فعالیت همین دلیل، همه به
کـه شـواهد و  کننـد کمـا ایـن مین آن اقـدام میأشند و در حد امکانات خود در جهـت تـاندی می

ها موید این اسـت کـه هرسـاله اقـداماتی در ایـن  اسناد مختلف و سطح توسعه و پیشرفت آن
هــای ایــن  المللــی نیــز بــر مبنــای آمــار و داده سســات بینؤآورنــد و م خصــوص بــه عمــل می

نمایـد. شـایان ذکـر  هـا می آن العات و محاسبه سطح رفاهآوری اط ها مبادرت به جمع فعالیت
از گذشته تا حال، جمهوری اسالمی ایران نیز برای افزایش سطح عمومی رفاه اقداماتی است 

انجام داده است، اسـناد و شـواهد چـه پـیش و چـه پـس از انقـالب حـاکی از ایـن اسـت کـه 
سـرزمینی و تـا حـدودی پراکنـدگی  قلمـرو از نظراند. ولی  ای شکل گرفته های عمده زیرساخت

. یســتندجمعیــت هنــوز منــاطق زیــادی در ایــن کشــور از شــرایط مناســب رفــاهی برخــوردار ن
های اجتمـاعی و  مین اجتمـاعی و بیمـهأکه در پـیش از انقـالب نظـام تـ همچنین با وجود این

هایی در جهـت وضـع  هایی در همین زمینه شـکل گرفتنـد و پـس از انقـالب نیـز قـدم سیاست
های عمـده  ها، شـاخص قوانین و مقررات نیز برداشته شد و در عین حـال در برخـی از زمینـه

اساسی جمهوری اسـالمی ایـران نیـز  که قانون شاهد مثال این اند، و رفاه مورد توجه قرار گرفته
کیـد أت ۲۹و  ۲۸ناظر بر همین موضوع است و در بسیاری از اصـول آن از جملـه در اصـول 

ت عمـومی بهداشـ د بر بیمه همگانی تامین اجتمـاعی،کیأآسایش عمومی و ت زیادی بر رفاه و
های متعدد نیز کم و بیش به افزایش  ها و برنامه به تبع آن در طرح جامعه و .... کرده است و

متعـددی از  دالیـل هایی مبنی بر توسعه کشور اهتمام شده است اما، بـه رفاه عمومی، و برنامه
 کـار،و فقـدان فضـای مناسـب کسـب  دم وجـود حکمرانـی مناسـب،ع های فردی، جمله آزادی

گذاری و ... هنــوز ایــن کشــور نتوانســته خــود را بــا اســتانداردهای کشــورهای  ســرمایه  کــاهش
  .]۸[ پیشرفته و حتی برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه هم تراز سازد
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   مبانی نظری رفاه -۳
ان باسـتان (زمـان افالطـون و ارسـطو) تـا بـه امـروز های متعددی از یونـ در زمینه رفاه دیدگاه

ــه، مفــاهیم و تعــاریف  ای صــاحب اند. در هــر دوره مطــرح شــده نظــران مختلفــی از ایــن مقول
گرا و  ها را بـه دو دسـته سـنت تـوان ایـن نظریـه طوری کـه امـروز می اند. به گوناگونی ارایه کرده

رفــاه   مختلفــی نظیــر رفــاه فــردی،رفــاه بــه ســطوح   بنــدی کــرد و از طــرف دیگــر، مــدرن طبقه
رفاه خانواده و رفاه ملـی قابـل تفکیـک اسـت و بـر همـین اسـاس، در توصـیف و   اجتماعی،

عنـوان مثـال  ها مورد توجـه اسـت. بـه تختوجه داشت که کدامیک از این سا تحلیل رفاه باید 
طالح را جرمی بنتام از اولـین کسـانی بـود کـه بـه تعریـف رفـاه پرداخـت. او مفهـوم ایـن اصـ

گیـری اسـت  مندی یا مطلوبیت یا به منزله خیر و خوشبختی فردی که قابل اندازه عنوان بهره هب
یشـترین خوشـی و خوشـبختی تعـداد بکیـد او بـر ایـن بـود کـه بـا أتعریف نمود. با این حال ت

بیشــترین خوشــی  ًاممکــن افــراد جامعــه مــورد توجــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بنتــام عمــدت
تی) جامعه بشری، یعنی خیر یا رفاه عام به معنای خیر و صـالح هـر یـک از (شادی/خوشبخ

  .]۹[آحاد جامعه سیاسی بشری را در مد نظر داشت 
این مفاهیم در گذر زمان رفته رفتـه از مفهـوم فـردی بـه مفهـوم اجتمـاعی ارتقـاء یافـت بـرای 

رد؛ زیـرا بـه نظـر های منسجم و مهمی در این حوزه بـه هگـل اشـاره کـ توان به بحث مثال، می
» نظریـه اخالقـی دولـت هگـل«بـه » رفاه اجتماعی«ی  های تفکر در زمینه رسد یکی از پایه می

ی اخالقـی دولـت، حفـظ امنیـت و ایجـاد اعتمـاد  گردد. بر مبنـای ایـن نظریـه، وظیفـه باز می
عمومی در جامعه در جهت حفظ منافع یکایـک افـراد جامعـه اسـت و عـدالت در ایـن زمینـه 

احسـاس   گیـرد، سزایی بر عهده دارد. و زمانی کـه عـدالت، بعـد اجتمـاعی بـه خـود مینقش ب
گذارد. وضعیت عینی آن در مباحث مرتبط با  امنیت و رفاه در افراد جامعه رو به پایداری می

توانـد  اقتصـاد رفـاه می«شود  اقتصاد رفاه نیز به خوبی مشهود است و در این ارتباط گفته می
 در واقـع ارتبـاط دو بـا ایـن بیـان،  .]۵[ »شـودوجه بیشتری به اخالق تقویـت اساساً با بذل ت

مشـی  خـط« شـود که گفتـه می استگیرد و شاید از همین رو  کید قرار میأسویه این دو مورد ت
  .] ۲[ »در برابر خطرهای اخالق جامعه عمل کند محافظی راه اجتماعی باید همانند

عمومی و مدرن است. رفـاه در چـارچوب تمـایزاتی کـه  توان گفت رفاه یک مفهوم مضافاً، می
کـرد. ایـن مفهـوم بـا رویکردهـا و در  در دوره مدرن به رسمیت شناخته شد امکان ظهور پیـدا

اند. به عالوه رفـاه در  مکاتب مختلف مورد بحث قرار گرفته و هر یک مسیر خاصی را پیموده
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سی با تعاریف و مفاهیم مختلف مورد های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد و جامعه شنا رشته
  بحث قرار گرفته است.

نـوع نگـاه بـه انسـان   ،مهـم در مباحـث اقتصـاد رفـاه کالسـیکیکی از مبانی  ،رسد ر مینظ به
ها را دچـار بحـران کـرد و  ادتمند کردن بشـر، ایـن گونـه نظریـهاست. اما شکست بازار در سع

های ادعاشده، در مورد  نارساییگرفته از برای ت أهای رفاه اجتماعی نوین که عمدتاً نش نظریه
از  ، گـامی فراتـرولیت عمـومی، مسـئطـرف دیگـربازار مبتنی بـر فلسـفه فردگرایـی اسـت. از 

، و در رویکرد های جدید، مسئولیت جامعه در قبـال آحـاد مشارکت عمومی ایجاد کرده است
(فصلنامه رفـاه  کن و....، درآمد، اشتغال و مست از شادکامی، تامین امنیتمردم عبارت اس

  .)۱۰اجتماعی، شماره 
در واقع، رفاه اجتماعی در جامعه بر این فـرض اسـتوار اسـت کـه دولـت صـالحیت برقـراری 

توانـد بخشـی از ایـن  را دارد. از ایـن روی، هـر دولتـی (مـدرن) بـا چنـین دخـالتی می »رفاه«
که رفـاه یـک مفهـوم چنـد  مسئولیت را داشته باشد. از طرف دیگر این نکته مورد توجه است

توان آن را با شاخص تولید ناخـالص ملـی سـنجید زیـرا بـه عـواملی چـون  بعدی است و نمی
وضعیت اجتماعی، امنیت، سالمت، آموزش و روابط میان شـهروندان و نهادهـای اجتمـاعی 

ثر اسـت. ؤبشدت وابسته است. بر عکس، شاخص ترکیبی رفاه بر رشد و پیشرفت جامعه مـ
های اقتصــادی و  ی کشــورها درصــدد هســتند تــا آن دســته از سیاســت همــه  ،لیــلدهمــین  بــه

انجامـد. زیـرا رفـاه صـرفاً متکـی بـر  اجتماعی را تدارک ببینند که به بهبود رفاه اجتماعی مـی
کیفیـت زنـدگی و امیـد بـه  انباشت ثروت مادی نیست بلکـه شـادمانی و رضـایت از زنـدگی ،

  گیرد. ز در بر میداشتن زندگی بهتر را در آینده نی
های اقتصـادی و اجتمـاعی مـورد بحـث  بنابراین چون رفاه در عصر مدرن، همـواره از دیـدگاه

ی صاحبنظران و  های مختلفی مطرح شوند ولی گویی همه بوده سبب شده که درباره آن دیدگاه
ن انـد کـه ایـ فته برآمدهیا ی پیشرفته و توسـعه مکاتب مختلف درصدد معرفی یک جانبه جامعه

که چه عواملی در ایجـاد چنـین  یافتگی را با شاخصی به نام رفاه بسنجند اما این سطح توسعه
  .] ۱۳[ ای نقش دارند هنوز جای بحث دارد جامعه

 اسـت. ایجـاد شـده یبسيار تحول و تغيير یاجتماع رفاه در تعريف بعد، به ۱۹۸۰ دهه از
بـه  یبهزيسـت و رفـاه كـه دهنـد یمـ نشـان و اقتصـاد یشناس جامعه با مرتبط مضامین متون

 محـدود جامعـه افـراد ازی خاصـ يـا گـروه و پذير اقشار آسـيب به تنها زيستن، بهتر یمعنا
 ی  دربـاره یجهـان بهداشـت سـازمان كـه طـور همـان دارد. یتر گسـترده ابعـاد شود، بلكـه نمی
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كيد بر این نکته سالمت ظ لحـا بـه كـه شـود یم شـناخته سـالمت واجـد یفـرد کنـد کـه می تأ
 شـكل در شـرايط همـين باشـد. برخـوردار یمعينـ شـرايط از یاجتمـاع و یروانـ ،یزيسـت
 رفـاه مهـم یها یيكی از ويژگ كند. زیرا یم صدق نيز جامعه افراد یا رفاه مورد در تر گسترده
برخوردار باشد. بـه  یباالي و شادمانی امنيت سالمت، احساس فرد از كه است آن یاجتماع

  شود. های مختلفی تشکیل می لفهؤو مای از ارکان  هر جامعهرفاه در  این ترتیب،
هـای دور تـا بـه امـروز  های متعددی از زمان های تاریخی نظریه رفاه، دیدگاه گذشته از زمینه

انـد کـه  توسط دانشمندان و علمـای سیاسـی، فلسـفی و اقتصـادی و اجتمـاعی مطـرح بوده
ایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعاریف ای بر مبنای شر نشان از آن دارند که در هر دوره

ی نظری مورد بحث دارد.  شده بستگی به حوزه ویژه تعاریف ارایه خاصی مطرح شده است به
ی تفکر خود رفاه را تعریف نموده است اگـر چـه ممکـن  ی حوزه زیرا هر صاحبنظری بر پایه
اه دقیقـاً مـرتبط بـا ها نبوده باشد ولی مضمون اصلی مفهوم رفـ است بی توجه به سایر جنبه

اجتماعی و فلسفی است و در عین حال وابسته به سـطح واحـد تحلیـل  رویکرد اقتصادی، 
  عالوه مبنای نظری رفاه مشروط به این است که آیا در سطح فردی، خانوادگی، . بهاستآن 

شود که هر یک از این سـطوح بـه سـطوح دیگـر قابـل  سازمانی، اجتماعی یا ملی بحث می
ســازد کــه پژوهشــگر یــا  ســت زیــرا، ســطح تعریــف و واحــد تحلیــل مشــخص میتفکیــک ا

  هایی باشد. صاحبنظر باید به دنبال چه عوامل و شاخص
ای شـرایط خـاص خـود  از طرف دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که رفاه در هر دوره

ند برای مثـال هست را دارد. بعضی از این مباحث با شرایط نهادها و ابزارهای سنتی مرتبط
هــا و  گروه در شــرایط ســنتی رفــاه فــردی و خــانوادگی و حتــی اجتمــاعی از طریــق خــانواده،

مین رفـاه أدر حـالی کـه در شـرایط مـدرن، تـ شـود مین مـیأای و دینـی تـ های خیریه سازمان
مین خواهد بود. برای مثـال، رفـاه فـردی بـر أقابل درک و ت  متناسب با واحِد تحلیِل رفاه ، 

گیـرد در حـالی کـه ممکـن  ویکردهای نظری به اشکال مختلف مورد توجـه قـرار میاساس ر
جــا نهادهــا،  اســت در رویکــرد دیگــری موضــوع رفــاه اجتمــاعی یــا رفــاه ملــی باشــد در ایــن

عبـارت  گیرنـد. بـه ها و عوامل دیگری در چارچوب مفهومی آن مورد توجـه قـرار می شاخص
مین رفاه ، مبنای دیگری پیدا أت نعتی عموماًدیگر در شرایط مدرن جامعه صنعتی و پسا ص

  گونه نهادها اعم از خرد و کالن مدخلیت خواهند داشت. می کند طوری که این
جـا کـه در دوران مـدرن، مقولـه رفـاه از درجـه اهمیـت بسـیار زیـادی برخـوردار شـد  اما از آن
ه قـبالً تـا حـدودی لئالمللی به این مباحث ورود کردند و چون ایـن مسـ ها و مجامع بین دولت
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ی کشورها موضوعیت پیدا کرده بود مفاهیم جدیدی در این خصوص بیـان شـدند و  برای همه
عنـوان مثـال، در  ها در این خصوص قرار گرفـت. بـه در نتیجه مبنای رویکردها و اقدامات آن

، اعالمیه جهانی حقوق بشر با این مضمون به تصـویب رسـید کـه اوالً هـر فـردی ۱۹۴۸سال 
اش  مین دارد ثانیاً هر فرد حق داشتن سطح زندگی کافی برای سـالمت خـود و خـانوادهأحق ت

آمـدهای نـاگوار حـق  و از کارافتادگی و سـایر پیش  را دارد ثالثاً هر فرد هنگام بیکاری، پیری
پذیر نیـز از حـق  های آسیب زنان و کودکان و گروه برخورداری از تامین اجتماعی دارد و نهایتاً

  .]۱[ هستندهای خاص برخوردار  کمکدریافت 
ای و سایر  گیری خانواده هسته شکل  در واقع پیدایش جوامع مدرن و گسترش شهرنشینی،

های جدیدی نسبت به  های اقتصادی پیچیده و کالن به تدریج نگرش اشکال آن و نیز نظام
ی سبب شد که رفاه اجتماعی فراهم ساختند. این دگرگونی در مفاهیم و محتوای رفاه اجتماع

ها در قبال رفاه اجتماعی نیز تغییر کند.  ها و نوع مسئولیت آن های مداخالت دولت روش
اند و  های اجتماعی و رضایت از زندگی داده طوری که برخی اهمیت و اولویت را به فرصت

ها، گسترش چترهای حمایتی، امدادی و  کید بر ارایه خدمات بهتر در قالب یارانهأبرخی ت
این است که  شدچه در این امر، سبب بروز اختالفاتی  اند. با این حال آن ای و .... نموده بیمه

ه اجتماعی توجه خود را معطوف ریزان کالن و سیاستگذاران رفا ممکن است برخی از برنامه
مین حداقل نیاز فرد تقلیل دهند أسطح فردی یا خانواده کنند و سپس مفهوم رفاه را به تبه 

کید أ، تدنبال خواهد آورد. زیرا به های اصالحی فقرزدایی، بیکاری و .... را برنامه که این خود
دهد.  بر رفع نیازهای فرد و خانواده جای خود را به تالش برای ارتقاء وضع اقتصادی می

نماید. در نگرش  شناختی می نگرش ساختاری را تبدیل به نگرش آسیب  عبارت دیگر، به
مین نیازها و أت  یابد حل یا کنترل مسائل اجتماعی، چه اهمیت می فاه آنفردگرایانه به مساله ر

  .] ۴[ مین فرصت های اجتماعی استأت

  های نظری لگاتوم درباره رفاه دیدگاه - ۴
سطحی از بهزیستی و میزان برخورداری افراد  )Welfareدر گزارش لگاتوم منظور از رفاه (

های اقتصادی  از این روی رفاه از جنبه است یک جامعه از امکانات مادی و معنوی موجود
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد   حقوقی،  شناختی ابعاد متعددی از جمله زیستی، و جامعه

چه در گزارش  همین دلیل است که امروزه جهان و درون کشورها به آن توجه دارند اما آن به



                  هاي استاندارد جهاني تحليل وضعيت رفاه در ايران بر اساس شاخص 249

45 - 1 صص 1398 بهار و تابستان، 1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ...........................   ...........................  

یک به دو دهه از فعالیت شود این است که طی نزد سسه پژوهشی لگاتوم مشاهده میؤم
ها و عوامل تشکیل دهنده رفاه  که هرساله در روند فعالیت خود نسبت به شاخص ضمن این

ها تا حدود زیادی از لحاظ واحد تحلیِل رفاه  ی این اصالحاتی را به وجود آورده است اما همه
سسه ؤین ماجتماع محلی و اجتماعی متفاوت است زیرا ا خانوادگی،   های فردی، با جنبه

ها و  لفهؤهمین دلیل م داند. به واحد تحلیل خود را در بررسی شاخص رفاه، رفاه کشور می
نظران داخلی کشورها  دهد که معموالً صاحب هایی را مورد توجه قرار می ها و معرف شاخص

کنند. به این ترتیب باید  های دیگری استفاده می ها و شاخص لفهؤدر تجزیه و تحلیل رفاه از م
هدف خود را در مجموع معطوف به رقابت و مقایسه کشورها   سسه،ؤکید کرد که این مأت

دهد. در  میدولتی یا کشوری را از منظر رفاه مورد توجه قرار کرده است یعنی عملکرد هر 
توان گفت تجزیه و تحلیل رفاه در هر کشوری مبتنی بر عملکرد  تر می واقع به طور ساده

های رفاه،  لفهؤتوم برای درک بهتر این مفهوم و نحوه محاسبه مسسه لگاؤهاست. م دولت
  کند که الزم است یک به یک مورد توجه قرار گیرند.  های کالنی را معرفی می شاخص

های اقتصادی سالم و با ثبات، که سبب  بنیان برخوردار بودن از یعنی کیفیت اقتصادی،
ردد و یکی از متغیرهای اساسی در توسعه گ افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح کلی رفاه می

  که چگونه یک کشور توانسته تولید ثروت کند و این ثروت دهد نشان میاجتماعی است و 
رقابت   چگونه بین شهروندان تسهیم شده است. یک اقتصاد قوی به مشارکت نیروی کار باال،

  ارد. تجاری و میزان دسترسی به تجارت و داد و ستد در آن کشور بستگی د
تر  شود مهم است بلکه مهم در ضمن در یک کشور نه تنها میزان ثروتی که تولید و سنجیده می

  آن است که تا چه اندازه استاندارد زندگی برای شهروندان فراهم شده است.
کننده در  در هر کشوری قدرت محیط تجاری یک ملت عامل مهم و تعیین محیط تجاری،

محیط تجاری قوی شرایط و فضای خالق و کارآفرینی را  تعیین رفاه آن کشور است. یک
نماید که منجر به  هایی را برای پیشگیری ایجاد می های جدید و فرصت سازد. ایده فراهم می

 شود. رفاه و بهزیستی اجتماعی و ثروت بیشتر می
شوند، از سطوح باالی رشد اقتصادی و  جوامعی که به خوبی اداره می اصوالً حکمرانی،

ثیر مادی دارد. أه شهروندان برخوردارند. ماهیت حکمرانی یک کشور بر رفاه آن ترفا
حاکمیت قانون، نهادهای قوی و کیفیت مقررات به طرز حائز اهمیتی به رشد اقتصادی 

برند و  پذیر اعتماد عمومی را باال می ثر، منصف و مسئولیتؤهای م کنند. حکومت کمک می
 یابند. ایت زندگی در میان شهروندان دست مینهایتاً به سطوح باالیی از رض
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در کشوری که شهروندان از آزادی بیان، عقیده و تشکل برخوردارند، اصوالً آزادی فردی، 
سطوح باالتری از درآمد و رفاه را تجربه خواهند نمود. جوامعی که به حقوق مدنی و 

اند  حقوق را ایجاد کردهگذارند و در عین حال این  های فردی و اجتماعی احترام می آزادی
د. هستناند که از سطوح باالتری از رضایت در میان شهروندان خود برخوردار  نشان داده

شود که شهروندان آن از  کشوری از سطوح باالی درآمد طبیعی برخوردار می  عالوه، به
ی باشند، و از تنوع اجتماع های فردی برخوردار بوده و در عین حال مورد حمایت  آزادی
. بنابراین شودشود تا موجب بر انگیخته شدن نوآوری در آن  ها در جامعه استقبال می آن

  های افراد جامعه است. ر برگیرنده حقوق شهروندی و آزادیها د این نوع از آزادی
های اجتماعی در جامعه از انسجام و پیوستگی برخوردارند و  شبکهسرمایه اجتماعی، 

داشته و رعایت احترام یکدیگر را بکنند،  دم به یکدیگر اعتماد زمانی ایجاد می شوند که مر
گذارند. وقتی بهزیستی یک فرد  ها بر رفاه اثر مستقیم می ای این نوع ویژگی در هر جامعه
شود که آحاد مردم به یکدیگر اعتماد کنند و به نوعی از دوستان و  مین میأدر جامعه ت

تر سرمایه اجتماعی  ماً جوامع با سطوح پایینآورند. عمو خانواده خود حمایت به عمل 
های اجتماعی  نمایند. بر این اساس شبکه تری از رشد اقتصادی را تجربه می  سطوح پایین

شوند که هم به درآمدهای اقتصادی  تلقی می »سرمایه اجتماعی«عنوان یک دارایی یا  به
شوند. بنابراین به اجمال  کند و هم سبب بهبود بهزیستی و شادکامی در جامعه می کمک می

هنجارهای  های اجتماعی،  اطات فردی، شبکهبتوان گفت سرمایه اجتماعی ناظر بر ارت می
 است.جامعه و مشارکت مدنی 

با به خطر افتادن امنیت ملی و ایمنی شخصی، سطوح درآمد و رفاه به ایمنی و امنیت، 
هستند. شرط ضروری برای مین رفاه همسو أافتد. ایمنی و امنیت هر دو با ت خطر می

جذب سرمایه و پایداری رشد اقتصادی، وجود یک محیط امن و پایدار است. بهزیستی 
یک ملت   مردم به امن بودن شرایط زندگی و ایمنی فردی بستگی دارد. به عبارت دیگر،

همین  تواند به رفاه دست یابد و به در یک محیط امن و ایمن برای شهروندان خود می صرفاً
مان در أطور تو یل است که در گزارش رفاه لگاتوم امنیت ملی و فردی شهروندان را بهدل

 گیرد. نظر می
ثر و برجسته برای جوامع موفق آموزش است. دسترسی به آموزش، ؤعامل مآموزش، 

شوند. برای جوامع مرفه و  ی آموزش مطرح می کیفیت آموزش و سرمایه انسانی در حوزه
های ساختمانی است. زیرا انباشت  ی بلوک یه انسانی به مثابهپیشرفته آموزش و سرما
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کند، آموزش نیز بر افزایش سطوح درآمد سرانه  سرمایه انسانی به رشد اقتصادی کمک می
گذارد. به عالوه، هر چه افراد بیشتری در معرض آموزش قرار گیرند فرصت بیشتری  می اثر
آموخته ظرفیت و  تردید جمعیت دانش اشند. بیتر و پویاتری داشته ب یابند تا حیات کامل می

  توانمندی بهتری جهت کمک به جامعه دارد.
، استهای سالمت قوی برخوردار  ها و شالوده ای که از زیرساخت جامعهسالمت، 

تا از سالمت ذهنی و فیزیکی مناسب، لذت برده و به سطوح  کند  شهروندان را قادر می
که یک ملت از رفاه برخوردار باشد الزم  بند. لذا برای اینباالتری از درآمد و رفاه دست یا

هایی که از سالمت فیزیکی و  است شهروندان آن دارای سالمتی مطلوب و خوب باشند. آن
شوند. به  بهداشت روانی بهتری برخوردار هستند از سطوح باالتری از بهزیستی برخوردار می

  سازد.  آسیب مصون میهای افراد را از  عالوه، سالمت جامعه قابلیت
محیط طبیعی با کیفیت باال، احساس بهزیستی و رضایت را برای  محیط طبیعی،

اجتماعی   جمعیت کشور از طریق خصوصیاِت عواملی همچون مادی (نظیر کیفیت هوا)،
های ملی)  (محیطی سبز برای گردهمایی) یا نمادین (مثل غرور و افتخار نسبت به پارک

تواند مزایای مادی و اقتصادی پایداری را  محیط با کیفیت باال میسازد. یک  فراهم می
ها به محیط طبیعی آن کشور بستگی دارد. بر این اساس، محیط  مین کند که همه اینأت

فشارهای زیست محیطی و تالش و اقدامات   له کیفیت محیط طبیعی،أطبیعی بر سه مس
  است.وجه تمربوط به حفاظت از محیط زیست در هر کشوری مورد 

  های گزارش لگاتوم اصول و پیش فرض - ۵
در واقع، شاخص رفاه لگاتوم چارچوبی است که کشورها را از حیث افزایش شکوفایی، 

دهد. زیرا کیفیت رفاه در زندگی عموماً فراتر از  ثروت و رفاه شهروندان مورد ارزیابی قرار می
شود در حالی که در زندگی  های کالن اقتصادی و زندگی سنتی یک ملت دیده می شاخص

شود. این  کید میأهای ثروت نظیر میانگین درآمد سرانه در کشورها ت سنتی صرفاً بر شاخص
ای را باز تعریف نماید که بتواند موفقیت ملی را سنجش  شاخص در پی آن است که شیوه

 شود.ممکن چه در حال وقوع است تا جایی که دستیابی به رفاه  کند، یعنی تغییر گفتگو از آن
دهد که در حال  اندازی از رفاه را ارایه می بنابراین شاخص یا سنجش پیشرفت انسانی، چشم

گیری و در سراسر جهان در حال تغییر است. برای منظور کردن شاخص ثروت و  شکل
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توان یکی را از دیگری منفک کرد. شاخص رفاه با چالش منابع تامین  شاخص رفاه نمی
جا بر ایجاد شاخصی که به لحاظ  موفقیت ملی روبروست. در این درآمد و مفهوم شاخص

سسه لگاتوم با دقت علمی و تحلیلی به این ؤشناختی قابل فهم باشد تمرکز شده است. م روش
  ورزد.  موارد اهتمام می

تالش کرده هر ساله   ۲۰۱۸سسه از بدو فعالیت خود در این خصوص تا سال ؤم این
عنوان مثال، در  به .ها فراهم سازد ها و بهبود شاخص آوری داده عی جم اصالحاتی را بر نحوه

راکز شناختی مورد تجدید نظر قرار گرفت و از م شاخص رفاه از منظر روش ۲۰۱۶سال 
های اجتماعی کمک گرفت. هدف این بود که  ورزیده سیاستتحقیقاتی و علمی و مشاوران 

م به لحاظ سیاسی مناسب باشد. بر تر سنجش شود تا هم شفاف و ه رفاه به صورت واقعی
صورت  کننده ثروت و بهزیستی به این اساس تحقیقات نظری و تجربی در مورد عوامل تعیین

 ۱۰۴لفه و با استفاده از ؤم ۹ترکیبی انجام شد تا این شاخص توجه به رفاه را از منظر 
ها رابطه  ی این معرف توان گفت که همه معرف مورد بررسی قرار دهد. با اطمینان می

دهند. همچنین، اصالحات  بخش و معناداری با حداقل ثروت و بهزیستی نشان می رضایت
بر اساس رتبه عملکرد هر  ۲۰۱۸مبنایی قرار گرفت که در سال  ۲۰۱۶به عمل آمده در سال 

شده برای هر  لفه (وزن تعیینؤلفه و سطح اهمیت آن مؤهای هر م کشور و با توجه به معرف
  شود. میشاخص) تعیین 

کند که برای افزایش ثروت ملی هر کشوری به  سسه، از متغیرهایی صحبت میؤاین م
ی  ند از رشد میزان سرمایها واسطه رشد اقتصادی پایدار، حائز اهمیت هستند که عبارت

،  های خارجی، سطوح باالی آموزش وابستگی یا تمایل به کمک شده،  گذاری سرمایه
اداری (بوروکراسی) و های پایین  ن به صادرات کاال، هزینهمرانی خوب، وابستگی پاییحک

کید بر رضایت أسسه تؤآزادی اقتصادی (درجه باز بودن اقتصاد). عالوه بر این، این م
کید نموده که با ترکیب أداند و بر این اساس ت را بسیار حائز اهمیت می   کند و آن زندگی می

توان شاخص رفاه را در هر  می  ط هر کدام،بهای ذیر این دو عامل و با توجه به متغیر
، در ذیل ۲۰۰۷کشوری مورد سنجش قرار داد. بنابراین، در گزارش نخست لگاتوم در سال 
  سالمت خوب، رضایت زندگی متغیرهایی به این شرح معرفی شدند: آزادی انتخاب، 

حقوق   آب و هوای مطلوب،  سطوح باالی درآمد،  برابری فرصت، ایمان قوی مذهبی،
های  . شاخص های پایین طالق های پایین بیکاری و نرخ نرخ  های مدنی، سیاسی و آزادی

ای کمتر باشد آن کشور به  های سلبی در جامعه مزبور گویای این هستند که هر چه شاخص
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های ایجابی  و بر عکس هر چقدر شاخص شود  تر می استاندارد نهایی شاخص رفاه نزدیک
ها و  لفهؤباشد، بنابراین با این تصویر از م رفاه در کشورها بهتر می بیشتر باشد وضع رتبه

تواند تالش کند تا سطح رفاه ملی  ای می توان دریافت که هر جامعه ربط می های ذی شاخص
  خود را افزایش دهد.

های این شاخص را مورد توجه  سسه لگاتوم عالوه بر سنجش رفاه ، اصول و پیش فرضؤم
  ند از: ا تقرار دهد که عبار

باید آزادی انتخاب برای هر کشوری بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا مردم  -۱
کننــد  جــایی را کـه در آن زنــدگی میبتواننـد منـد باشــند تــا  از آزادی انتخـاب بهــره

کننــد از  زمــان و منــابعی کــه صــرف می. ه باشــندانتخــاب و بــر آن کنتــرل داشــت
  است. ها ی آنکننده رضایت زندگ امل تعیینوترین ع قوی

. زیرا شواهد استبرای کشورهای فقیر افزایش درآمد از اولویت اول برخوردار  -۲
هـزار ۱۰اند که کشورهایی که به طـور متوسـط از درآمـد سـرانه کمتـر از  نشان داده

  تر است. دالر برخوردار هستند سطح رضایت مردم به همان نسبت پایین
ه، همان طوری که متوسط سرانه پول برای مردم مهم است اما فقط تا یک نقط -۳

هزار دالر برای هر فـرد برسـد، بـه  ۲۰یابد تا به باالتر از  طور ساالنه افزایش می به
  کنند. تری نسبت به کشور خود پیدا می همان نسبت مردم احساس رضایت قوی

ترین عامـل و پیشـران رشـد بلندمـدت  شده، قـوی های انجام گذاری رشد سرمایه -۴
گذاری کـه توسـط بخـش خصوصـی (بـرای  وری است. سرمایهاقتصادی در هر کش

ترین عامل یا  گیرد مهم ها و تولید محصوالت ماشینی) صورت می مثال در کارخانه
 شود. متغیر ثروت مادی محسوب می
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  ارکان رفاه بر حسب شاخص های جزئی -۱جدول                    
  ها شاخص  ارکان رفاه
کیفیت 
  اقتصادی

 انداز اقتصادی چشم -۴ وضعیت اشتغال -۳ اعتماد به نهادهای مالی - ۲سال  ۵نگین نرخ رشد میا -۱
 -۹نرخ تورم  - ۸سرپناه و غذای کافی  -۷ دسترسی به مشاغل -۶ انداز ناخالص ملی نرخ پس -۵

 - ۱۳نرخ بیکاری  -۱۲های معوقه  وام -۱۱گذاری خارجی  میزان سرمایه - ۱۰رضایت از کیفیت زندگی 
  میانگین سرانه سرمایه فیزیکی کارگران -۱۵اندازه بازار  -۱۴های خارجی  ات فناوریصادر

پهنای باند  -۴های تحقیق و توسعه  هزینه -۳سرورهای اینترنتی ایمن  -۲هزینه شروع کسب و کار  -۱  محیط تجاری
ری اطالعات و صادرات فناو - ۷های همراه  ضریب نفوذ تلفن - ۶توسعه نامتوازن اقتصادی  -۵اینترنتی 

های همراه در هر  تلفن -۱۰وضعیت کارآفرینی  -۹های حق امتیاز و صدور مجوز  هزینه -۸ارتباطات 
  نفر ۱۰۰

کارایی قوانین و مقررات  - ۵تفکیک قوا  -۴حاکمیت قانون  -۳کارآمدی دولت  -۲ثبات حکومت  -۱  حکمرانی
اقدامات  -۹اتیک یا استبدادی) نوع دولت (دموکر -۸های سیاسی  محدودیت -۷ حقوق سیاسی -۶

 -۱۳اعتماد به سیستم قضایی -۱۲اعتماد به ارتش  -۱۱اعتماد و صحت انتخابات  -۱۰فقرزدایی 
بیان نظرات به  -۱۶ها  فساد دولت و بنگاه -۱۵اعتماد به حکومت ملی  -۱۴حفاظت از محیط زیست 

  مقامات رسمی
آزادی  -۴رواداری نسبت به مهاجران  -۳های مدنی  آزادی -۲ های اقلیتی رواداری نسبت به گروه -۱  آزادی فردی

  انتخاب
سرمایه 
  اجتماعی

 -۵اهداء و بخشش  -۴وضعیت تاهل  -۳قابلیت اعتماد به دیگران  -۲میزان اعتماد به دیگران  -۱
  های داوطلبانه فعالیت -۷حضور در مراسم مذهبی  -۶ها  کمک به غریبه

ظلم  -۵اظهارنظر سیاسی بدون ترس  -۴ثباتی جمعیتی  بی -۳حمله و تجاوز  -۲لی های داخ جنگ -۱  ایمنی و امنیت
خشونت  -۸مهاجرت نخبگان و مخالفان سیاسی  -۷پناهندگان و آوارگان  -۶های جمعی  و بی عدالتی

  وی امن در شب ر پیاده -۱۰دزدی  -۹سیاسی از سوی دولت 
نام دوره  میزان خالص ثبت -۳آموزان به معلمان  بت دانشنس -۲میزان کل ثبت نام در دوره متوسطه  -۱  آموزش

رضایت از سیستم  -۶میزان کل ثبت نام دانشگاهی  -۵نام دختران به پسران  نسبت ثبت - ۴ابتدایی 
میانگین تحصیالت دانشگاهی در نیروی کار  -۸میانگین تحصیالت متوسطه در نیروی کار  -۷آموزشی 

  کانفرصت تحصیل و آموزش برای کود -۹
شیوع وبا  -۴نرخ معلولیت در برابر بیماریهای واگیردار  -۳ طول عمر -۲نرخ مرگ و میر نوزادان  -۱  سالمت

رضایت از وضعیت سالمت  -۸سطح استرس  -۷های بهداشت  میزان سرانه هزینه -۶سوء تغذیه  -۵
کیفیت آب  -۱۱ های بیمارستانی تعداد تخت - ۱۰رضایت از شرایط فیزیکی و زیبایی محیط زیست  -۹

مشکالت  -۱۴های تنفسی  میزان مرگ و میر ناشی از بیماری - ۱۳وضعیت بهداشت و سالمت  -۱۲
  نرخ مصونیت در برابر سرخک -۱۵سالمتی و بهداشتی 

  

های رشد بلندمدت اقتصادی را  های خارجی توسعه نرخ وابستگی به کمک -۵
های خصوصی  نگاهای که توسط کشورها یا مجامع یا ب دهد. سرمایه کاهش می
گذاری در  شوند نه فقط سبب ناکامی در افزایش سطح سرمایه مین میأخارجی ت

ممکن است در بسیاری از موارد باعث   بلکه ،شود بسیاری از کشورهای فقیر می
  شود.ها  ماندگی توسعه پایدار آن عقب



                  هاي استاندارد جهاني تحليل وضعيت رفاه در ايران بر اساس شاخص 255

45 - 1 صص 1398 بهار و تابستان، 1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله ...........................   ...........................  

المللی نقش مهمی  گذاری خارجی و تجارت بین باز بودن اقتصادی که سرمایه -۶
. تجربه شود های باالتر رشد بلندمدت می کنند باعث افزایش نرخ ر آن ایفا مید

توانند مبادرت به وارد کردن سرمایه  نشان داده که کشورهای با اقتصاد باز می
با این  های تجاری مبادرت کنند،  ها و تکنیک مهارت  های نو، خارجی و فناوری

وابسته   تی مانند نفت و گاز،کشورهایی که شدیداً به صادرات محصوال  حال،
  هستند.های رشد پایین دراز مدت  هستند دارای نرخ

های رشد اقتصادی  باعث افزایش نرخ  های پایین اداری (بوروکراسی) هزینه -۷
کسب و  سازی و برای شروع شوند. در هر کشوری بوروکراسی نقش روان می

ها نقش  سب پروانهها، دریافت و ک ثبت دارایی  ،کارکنانکارها، عزل و نصب 
  کند. کنندگی و غیره را ایفا می تسهیل

های عمده در کشورهای غنی و ثروتمند در نیل به رضایت زندگی به  چالش -۸
بندهای ضعیف اجتماعی   های اجتماعی مثل روابط و قید و ی بیماری واسطه

شوند. برای مثال چالش دیگر در این کشورها وجود عده قابل توجهی  تحمیل می
عالوه شهروندان کشورهای  مثل بیکاران هستند. به» اقلیت بدبخت«های  روهاز گ

ها و امتیازات روبرو  مدیریت پاسخگویی به آزادیهای دیگری در  ثروتمند با چالش
  آیند. هستند که همراه با ثروت به وجود می

برای کشورهای ثروتمند این مهم است که ثروت، نوآوری و رقابت به حداکثر  -۹
توجه به این امر این گروه از کشورها در مقایسه با دیگر کشورها تمایل  برسد. با

های اقتصادی هماهنگ دارند. بنابراین کشورهای ثروتمند در مقایسه  به سیاست
زدایی شده و شدیداً رقابتی هستند و از  با دیگر کشورها دارای بازارهای مقررات

   تر دارند. باشند و میل به رشد سریع سازی نوآوری دارای تکنولوژی باال می نظر تجاری
برای کشورهای ثروتمند مهم به حداکثر رسیدن ثروت، نوآوری و رقابت است.  -۱۰

های  بنابراین چنین کشورهایی در مقایسه با دیگر کشورها خواهان سیاست
زدایی شده  باشند در عین حال که دارای بازارهای مقررات اقتصادی هماهنگ می
های  سازی و در برخورداری از فناوری ند و از نظر تجاریو شدیداً رقابتی هست

 هستند.باال پیشتاز بوده و از رشد سریع اقتصادی برخوردار 
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  رتبه بندی رفاه کشورها بر حسب مناطق هفتگانه جغرافیایی - ۶
نماید بر اساس خصوصیات مشترک کشورها  منطقه تقسیم می ۷گزارش رفاه، جهان را به 

پردازد. در گزارش کامًال تصریح شده است که نه  ای و کشوری می منطقهبه تشریح و تحلیل 
تنها هر یک از کشورها از نظر رتبه رفاه با یکدیگر تفاوت دارند بلکه از نظر منطقه 

سسه در چند سطح ؤاجتماعی و ... اختالفاتی وجود دارد. این م  جغرافیایی، اقتصادی،
  ای، سطح کشوری و سوم تصویر کلی از جهان. طح منطقهدهد در س گزارش رفاه جهانی را ارائه می

بندی رفاه در کشورها در چارچوب هفت منطقه صورت گرفته است. دلیل این  رتبه
ای، خصوصیات نسبتًا متوازن و همگن کشورهاست که  صورت منطقه بندی کشورها به رتبه

ن هر منطقه ممکن است که درو در بسیاری از وجوه خصوصیات مشترک دارند. اگرچه، 
  تفاوت داشته باشد. کشوری از لحاظ رفاهی با کشور دیگر

منطقه تالش شده هر یک از مناطق به  ۷دهد در این  نشان می ۲طوری که جدول  همان
هر کشور  تفکیک مورد بحث قرار گیرد. این مناطق هر کدام بر اساس متغیرهای مهم در

  گیرند. مورد بحث قرار می
  

   ای صورت منطقه فاه کشورها بهبندی ر رتبه -۲جدول 
  

    

 رتبه
بندی رفاه

  
کیفیت 
اقتصادی

محیط تجاری  
حکمرانی  

آزادی فردی  
سرمایه   
اجتماعی

ایمنی و امنیت  
  

آموزش
سالمت  
محیط طبیعی  

  

آمریکای   ۱
  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  شمالی

اروپای   ۲
  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  غربی

۳  
آمریکای 
التین و 
  کاراییب

۳  ۵  ۵  ۴  ۳  ۴  ۶  ۵  ۳  ۳  

اروپای   ۴
  ۴  ۶  ۳  ۴  ۷  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  شرقی

آسیا و   ۵
  ۶  ۵  ۴  ۳  ۵  ۶  ۳  ۳  ۳  ۵  اقیانوسیه

  ۵  ۴  ۶  ۵  ۶  ۷  ۷  ۷  ۶  ۶  منطقه منا  ۶

۷  
جنوب 
صحرای 
  آفریقا

۷  ۷  ۶  ۶  ۴  ۳  ۷  ۷  ۷  ۷  
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دهد که آمریکای شمالی در میان هفت منطقـه جغرافیـایی جهـان از نظـر  این جدول نشان می
اسـت در ایـن منطقـه، بـین کانـادا و منـاطق مختلـف ایـاالت متحـده رفاه دارای رتبه نخست 

های زیـادی وجـود دارد.  ای زیست محیطی تفاوت آمریکا استانداردهای زندگی و شرایط پایه
متحـده دارای ایمنـی و  های ایاالت کانادا و شمال شرقی ایاالت متحده نسبت به سایر قسمت

  رفاه بیشتر هستند.
بندی رفـاه شـکاف عمیقـی مشـاهده  لی و اروپای غربی، از نظر رتبهبین منطقه آمریکای شما

متحده تشکیل شده است که از بـاالترین  شود. آمریکای شمالی از دو کشور کانادا و ایالت  می
های شـاخص رفـاه از جملـه  لفهؤی م . آمریکای شمالی در همههستند رونق در جهان برخوردار

اجتماعی و آموزشی رتبه اول را دارد. این منطقه در  سرمایه کیفیت اقتصادی، محیط تجاری، 
مقایسه بـا اروپـای غربـی کـه از نظـر آزادی فـردی، ایمنـی و امنیـت و محـیط طبیعـی و نیـز 

هـای  هـایی وجـود دارد. آمریکـای شـمالی طبـق گزارش حکمرانی رتبه نخست را دارد، تفاوت
ی غربـی قـرار داشـته اسـت. البتـه تا کنون همچنان باالتر از اروپـا ۲۰۰۷بین المللی از سال 

ها بـین ایـاالت متحـده و کانـادا  ها و شـاخص لفهؤدرون منطقه آمریکای شمالی در برخی از م
اساسـی شـاخص   لفـه)ؤآمریکای شمالی اساساً تحـت چهـار رکـن (م هایی وجود دارد. تفاوت

  .ط تجاری عمل کرده استحکمرانی، کیفیت اقتصادی و محی رفاه، آزادی فردی ،
ها  هـا و شـاخص لفهؤخیزهایی در برخی از مو های گذشته افت ر چند این دو کشور طی ساله

اند. این باالتر از اروپای غربی  اند ولی در مجموع هر دو کشور همچنان رو به بهبود بوده داشته
و در جهان از نظر شاخص رفاه رتبه اول جهانی را داشته است. اروپای غربـی در مقایسـه بـا 

های شاخص رفاه دارای رتبه نخسـت بـوده (همـانطوری  لفهؤشمالی در بسیاری از مآمریکای 
  که ذکر شد) و در سایر موارد در رتبه دوم قرار داشته است.

 ۲۰۱۸گزارش رفاه لگاتوم نیز حاکی از این است کـه سـطح رفـاه در اروپـای غربـی در سـال 
تـر  ایینپ ی رفاه طقه از نظر رتبهبهبودی بیشتر پیدا کرده است. اگر چه هنوز کشورهای این من

  اند. شورهای آمریکای شمالی قرار گرفتهکاز 
های کیفیت اقتصادی، محـیط طبیعـی و سـرمایه اجتمـاعی در  اما بیشترین بهبود در شاخص

ها رخ داده است. این نکته قابـل اشـاره اسـت کـه میـان کشـورهای اروپـای غربـی کشـور  آن
اند ولی کشورهایی مثل یونـان بـا افـت رتبـه رفـاه و  پرتغال و قبرس با بهبودهایی مواجه شده

  نروژ با باالترین رتبه رفاه در این گروه قرار دارند.
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کـه در اروپـای غربـی یکـی از  نکته قابل توجه در خصـوص ایـن گـروه از کشـورها ایـن اسـت
بهبودهای اساسی در محیط طبیعی در امر پیشـگیری و اصـالح بهـره بـرداری از آب رخ داده 

همچنین بهبودهایی در امر حفاظت از دریا. این چیزی است که در دو منطقه آفریقـا و  ،است
هیچ یـک که  جنوب صحرا و در منطقه منا با وضعیت نامطلوبی همراه است. نکته بعدی این

هـای مزبــور بــه انــدازه کشـورهای اروپــای غربــی از لحــاظ  شــده در گروه از کشـورهای تعریــف
انـد. ولـی ایـن گـروه از کشـورها نسـبت بـه ایمنـی و امنیـت بـا  سرمایه اجتماعی رشـد نکـرده

  نماید. اند. دلیل عمده این تنزل ترورهایی است که این کشورها را تهدید می مشکالتی روبرو شده
آمریکای التین و کاراییب در مرتبه سوم جهانی قرار گرفته است. در بـین کشـورهای منطقه 

ترین سطح رفاه به ونـزوئال تعلـق دارد. برخـی از  این منطقه باالترین رتبه به اروگوئه و پایین
از جمله در محیط تجاری و نیز در حوزه بازار کـار در چنـد   های رفاه در این منطقه، شاخص

وخیزهـایی بوجـود آمـده اسـت. از طـرف دیگـر، بـازار کـار در ایـن گـروه از  سال اخیر افـت
پـذیری مطلـوبی برخـوردار نبـوده اسـت. بـرای  وری پـایین، از انعطاف کشورها به دلیل بهـره

رفـاه قـرار  ۱۴۸مثال در میان این گروه از کشورها، کشور برزیل، که از این حیث در ردیف 
دلیــل  و بــه هســتندیــن منطقــه بــا مشــکالتی مواجــه دارد. بــه عــالوه کیفیــت اقتصــادی در ا

های اقتصادی کالن در منطقـه، اسـتانداردهای زنـدگی رو بـه افـول گذاشـته اسـت.  سیاست
بیکاری به عنوان یک مسئله و در عین حال یکی از متغیرهای کالن اقتصادی است کـه بـا 

رو بـه وخامـت  های مزبـور ایـن مسـئله دلیل سیاسـت ولی به استایجاد اشتغال قابل حل 
ها، از دالیـل عمـده کـاهش سـطح رفـاه در ایـن  ی ایـن شـاخص گذاشته است. مزید بر همـه

منطقه دو عامل است یکی حکمرانی و دیگری فساد. این در حالی است کـه طبـق تجـارب 
. البته تحلیل حکمرانی در استحکمرانی خوب عامل عمده ثبات محیط اقتصادی   حاصله،

یـده اسـت. بـرای مثـال در ایـن منطقـه، بـاالترین سـطح رای بـرای این منطقه یک امر پیچ
پارلمان یا دیگر انتخابات وجود دارد و یا طبق قانون زنان نقش زیادی یـا امکـان فراوانـی 
برای ورود به پارلمان و قرار گرفتن در مناصب مختلف را دارند ولـی از جنبـه هـای دیگـر، 

  روبروست.حکمرانی در این منطقه با مشکالت فراوانی 
جـا   منطقه اروپای شرقی از لحاظ رتبه رفاه در جهـان، در ردیـف چهـارم قـرار دارد. در ایـن

وضع به شکل دیگری قابل مشاهده است. در این منطقه سطح رفاه طـی یـک دهـه گذشـته 
که رشد متوسط آن نسبت به رشد سـطح رفـاه  طوری هطور مالیم رو به افزایش بوده است ب هب

 ۵یشتری روبرو شده است. به جز کشور اکراین سـایر کشـورهای منطقـه در جهانی با رشد ب
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اند. با این حال دو کشـور جمهـوری چـک و لیتـوانی  سال گذشته وضع بهتری را تجربه کرده
اند سایر کشورها بـا بهبودهـای نسـبی  ها رشد معناداری نداشته که بجز در برخی از شاخص

که در این منطقه شاخص ایمنی و امنیـت در سـال  یناند. نکته قابل توجه دیگر ا مواجه شده
کرواسـی از ایـن حیـث وضـع بهتـری  افت کـرد ولـی در کشـورهایی مثـل لهسـتان و  ۲۰۱۸

شود. کشورهایی مثـل روسـیه و لهسـتان البتـه بـا تهدیـدات و اقـدامات تروریسـتی  مشاهده می
یر گذاشـته اسـت. نکتـه قابـل ثأاند که همین امر بر ایمنی و امنیت در این کشورها تـ روبرو بوده

دو کشور جمهوری چک و » طالق توافقی«یا » طالق مخملی«توجه در این منطقه این است که 
اسلواکی سبب شده هر دو کشور در سطوح دیگر رفاه بهم شباهت داشته باشند. از طرف دیگر، 

ارنـد. ایـن ترین سطح صادرات صنعت اتومبیـل برخورد هردوی این کشورها از باالترین یا قوی
   هستند.پذیر  دو کشور آرام آرام به دنبال دستیابی به یک بازار کار انعطاف

ای در سطح رفاه نسبت بـه  ی گذشته، با رشد قابل مالحظه به هر روی، اروپای شرقی در دهه
  سایر مناطق روبرو بوده است. 

ها و  ی از شـاخصمنطقه آسیا و اقیانوسـیه در رده پـنجم جهـانی رفـاه قـرار دارد ولـی در برخـ
ها از جمله کیفیت اقتصـادی، محـیط تجـاری و حکمرانـی در ردیـف سـوم جهـانی قـرار  لفهؤم

ی  اند و در یـک دهـه دارد. در این منطقه دو کشور بزرگ پر جمعیـت چـین و هنـد واقـع شـده
های اجتماعی و سیاسی با بهبودها و تحوالتی  گذشته، از نظر اقتصادی و بعضاً دیگر شاخص

اند. برای مثال این دو کشور نسـبت بـه جمعیـت کثیـر فقیـر کـه بخـش عظیمـی از  بودهروبرو 
انـد. هـر دو کشـور در مقایسـه بـا  بردند از این چرخه خارج شـده ها در فقر مطلق به سر می آن

یـک طبقـه   اند. در ایـن دو کشـور، کشورهای غربی، با رشد اقتصادی چشمگیری روبـرو شـده
درصـد مـردم  ۶۶، ۱۹۹۰عنوان نمونـه در چـین در سـال  هت. بمتوسط بزرگی شکل گرفته اس

درصـد رسـیده اسـت. در  ۴/۱بـه  ۲۰۱۸دچار فقر مطلق بودند در حالی که این رقـم در سـال 
، از لحــاظ کیفیــت اقتصــادی و محــیط تجــاری، از لحــاظ  اقیانوســیه -مجمــوع منطقــه آســیا

  ام قرار گرفته است.۲۷شاخص رفاه جهانی در ردیف 
ی گذشته، به شکل جالب توجهی ظاهر شده  است که هند در این منطقه، در دهه شایان ذکر

است. طوری که درآمد سرانه در آن رو بـه افـزایش گذاشـته اسـت و همـین افـزایش درآمـد 
ثیر قـرار داده در نتیجـه ایـن أهای رفاه را تحت تـ لفهؤهای اقتصادی و م سرانه سایر شاخص

ام جهـانی ارتقـاء داده ۹۴ام بـه ردیـف ۱۰۰از ردیف  کشور را از لحاظ شاخص رفاه جهانی
های خـانواده، مـالی و اقتصـادی در ایـن کشـور اثـرات خـوبی را  است. بـه عـالوه سیاسـت
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های فقیر و نیازمند را تشویق نموده تا مبـادرت بـه  خانواده دنبال داشته است برای مثال،  به
هــای  نــت و افــزایش مراقبتهای بــانکی نماینــد، اقــدام بــه گســترش اینتر افتتــاح حســاب

عــالوه وجــود بزرگتــرین دموکراســی و افــزایش  بهداشــت و درمــان در ایــن کشــور کــرده و بــه
های سیاسی و نیز گسترش حکمرانی در این کشور سبب افـزایش سـطح شـاخص  مشارکت

  رفاه در هند شده است.
کـه رشـد  م ایـنبا وجود این، برخی از کشورهای این منطقه از جمله اندونزی و مالزی علیرغ

با این حال، بـه خـاطر  اند.  قابل توجهی در رشد اقتصادی و کیفیت اقتصادی را تجربه کرده
های جـدی  ای بـا ضـعف هـای دینـی و قبیلـه های فردی و بی توجهی بـه اقلیت کمبود آزادی

  هستند.روبرو 
ر گرفتـه ام قـرا۶ی  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) از لحـاظ شـاخص جهـانی در رده 

های اخیــر رونــد رو بــه کاهشــی را از ایــن حیــث طــی نمــوده اســت  اســت. ولــی طــی ســال
اند. ایـن در حـالی  کشور این منطقه به شـدت دچـار تنـزل شـده ۱۸کشور از  ۱۱که  طوری هب

  است که شاخص رفاه در بقیه جهان در حال افزایش بوده است.
منطقه منا این منطقـه بـا چـالش  ءی جزهای رفاه در کشورها ی رتبه ی گسترده علیرغم دامنه

سال گذشته، ایمنی و امنیت رو  ۱۰های فردی روبرو بوده است. در  عمومی در زمینه آزادی
به تنـزل گذاشـته اسـت، تعـداد خـروج جمعیـت از کشـور لیبـی، سـوریه و عـراق بـه شـدت 

ل ایـن افزایش یافته و منطقه با کاهش ثبات در امنیت ملی مواجه شده است. در عین حـا
باشـد و اعتبـاراتی را در جهـت شـروع  منطقه در زمینه محیط تجـاری در حـال فعالیـت می

تجارت به دست آورده است. از این رو منطقه منـا، دارای تعـداد نامتناسـبی از کشـورهایی 
طی ده سال گذشته در آن دچار   عنوان یکی از ارکان شاخص رفاه، است که محیط تجاری به

ست. همچنین در ایـن منطقـه در حـوزه سـالمت، برخـی از کشـورهایی کاهش و افول شده ا
  مثل مصر و الجزایر با چاقی افراد بزرگسال، مواجه شده است.

ها در منطقه جنوب صحرای آفریقا، مقولـه آمـوزش اسـت کـه بایـد  یکی از بزرگترین چالش
ت نام مدرسه رخ های اخیر برای مثال در نرخ ثب بهبود پیدا کند. اگر چه بهبودهایی در سال

هـا در سـطوح عـالی بلکـه در  های بیشتری نه فقط در افزایش ثبت نام داده اما هنوز چالش
  افزایش کیفیت آموزش نیز وجود دارد.

دالیل تغییـر در  شده از مناطق هفتگانه از نظر شاخص رفاه به سسه لگاتوم با تصاویر ارائهؤم
سسـه بـرای ارائـه ایـن دالیـل بـه ؤن مکنـد. ایـ شاخص رفاه در کشورهای مختلف اشـاره می
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عنـوان نمونـه  کننده از نظر شاخص رفاه را بـه کشور صعودکننده و نزول ۲۰صورت گزینشی 
سـال گذشـته  ۱۰شمارد. طبق این گـزارش در  و دالیل این اتفاقات را بر می کند  معرفی می

نـاگونی مهمـی کـه قرار داشتند با توجـه بـه تنـوع و گو ۹۷ی  این دو گروه از کشورها در رده
ارتقـاء یافتنـد.  ۸۱، به رده ی ۲۰۱۸کننده در سال  شود بعضی از کشورهای صعود دیده می
تنـزل پیـدا کردنـد بـا ایـن  ۱۱۹ی  بـه رده ۲۰۱۸کننـده در سـال  که کشورهای نزول در حالی

تر بـه رفـاه و  تـر و دقیـق اوالً بهزیستی یـا خوشـبختی بیش توان نتیجه گرفت که توصیف می
شود. باال و پایین رفتن رفاه در ارتباط با بهزیسـتی  مربوط می (GDP)د ناخالص ملی تولی

ی رفـاه  کشـور بـا بـاالترین رده ۲۰، ۲۰۱۸است. در جدول رتبه کشورهای لگاتوم در سـال 
کننده وضعیت نـامطلوب  افزایشی را در بهزیستی تجربه کردند. در حالی که کشورهای نزول

 (GDP)عبـارت دیگـر افـزایش درآمـد سـرانه  انـد. بـه جربـه نمودهو بدتری را در بهزیستی ت
 (GDP)طور خاص با افزایش در بهزیستی ارتباط چندانی ندارد اگـر چـه کشـورهای بـا  به

درآمد سرانه بـاال بـه طـور خـاص بـه صـعود در بهزیسـتی ارتبـاطی ندارنـد ولـی کشـورهایی 
 د.کنن نزلی را در بهزیستی خود تجربه میباال ت  (GDP)با

انـد در حـالی کـه کشـورهای  ثانیاً کشورهای صعودکننده اغلب رفاه را بـا آرامـی تجربـه کرده
ثیر اتفـاق أاند که در واقع گویی تحت تـ کننده غالباً با شدت و با سیر نزولی روبرو بوده نزول

  اند. خاص یا شوکی در همان سطح باقی مانده
کشـورهای صـعودکننده ی  در همـهرفـاه  انعنوان یکی از ارکـ بهایمنی و امنیت  ،با این حال

در لفــه ؤایــن مکننــده   کشــورهای نــزول بــر عکــس در بــوده اســت. وضــعیت دارای بهتــرین 
رفاه لفه یا رکن برای صعودکنندگان ؤترین م در حقیقت قوی .ردقرار دا رفاهترین سطح  پایین

  گزارش شده است.ایمنی و امنیت 
کـه چـه عامـل یـا عـواملی  روبروسـتایـن سـوال  ابـ هفت منطقه بهبندی کشورها  طبقهاما 

سسـه لگـاتوم ؤ؟ منـدشـته اثیر را در باال و پایین رفتن رتبـه کشـورها در رفـاه داأبیشترین ت
ارایـه  هبـدانـد کـه بـرای اثبـات ایـن موضـوع  ده را ایمنی و امنیت در کشـوها مـیعامل عم

منـی و امنیـت ی درجـه ایاراکه کشورهایی که د کند پردازد و بیان می می مختلفینمودارهای 
و  انـد و بـر عکـس کشـورهایی کـه ایمنـی در گروه صعودکنندگان قرار گرفتـه اند باالتری بوده
ــاه آن امنیــت آن ــه رف ــه رتب ــاهش یافت ــا ک ــزل ه ــه تن ــا رو ب ــروه  ه گذاشــته و در نتیجــه در گ

کـه جـزو . برای مثال دو کشور گرجسـتان و زیمبـاوه علیـرغم ایناند کنندگان قرار گرفته نزول



 زاده سعيد طاهري و مريم حسين  262

281 - 237 ، صص1398بهار و تابستان ، 1 ي ، شماره30سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي لهمج .......................   .......................  

بـا جهـش مهمـی در رفـاه روبـرو  ی گذشته یافته نیستند ولی در دهه و توسعهکشورهای مرفه 
   میان این کشورها بوده است.که خود معلول افزایش شاخص ایمنی و امنیت در اند  شده

  

  
  ۲۰۱۸گزارش شاخص لگاتوم  -ماخذ

  رتبه رفاه - ۱شکل 
  

گانه که  ۲۰صعود کشورهای  ل دیگری برایدالی  ،فزاید که عالوه بر این شاخصا می سسهؤم
 از جمله به مـوارد زیـر اشـاره اند وجود دارد که زایش رفاه شدههای اخیر مواجه با اف در سال

  :کند  می
مربوط های  ی رتبه در همه تقریبًااند  شدهادر قدر اثر تضادهای زیاد  این کشورها -۱

از ایـن  شایان توجهی  . نمونهشوندبرخوردار ای  از بهبودهای گستردهرفاه ارکان  به
خاتمــه یافــت و در  ۲۰۰۹کــه جنــگ داخلــی آن در ســال  ســتسریالنکا هاکشــور

 نتیجه رو به رفاه و بهبود گذاشت.
در محـیط تجـاری و کیفیـت اقتصـادی  یی مثل بنگالدش و قزاقسـتانکشورها  -۲

 بهزسـتی اقتصـادی خـود اند و از این حیث توانستند با بهبودهایی روبرو شده خود
 ۲/۴فقـر مطلـق از  ،در بـنگالدشبـه خصـوص . ندرا بطور معناداری بهبـود بخشـ

 های اخیر کاهش پیدا کرده است. درصد در سال ۸/۱۴به  ۱۹۹۱درصد در سال 
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هــای مســتبد و  رژیم باعــث افــول از یــک ســو ارتقــا یــا افــزایش حکمرانــی کــه  -۳
 شـده اسـت نیـزسیاسـی ثبـاتی  بیمنجر به خروج از  از سوی دیگر، شده خودکامه
 به وجود آمده اسـت. هاکشور آن های ایمن و بیشتر مرفه برای کل جمعیت محیط

در ایمنی و   رتبهتنزل کننده با یک  ، کشورهای نزولدر برابر کشورهای صعودکننده
مواجـه  ییها بـا شـوکبـیش و کـم ها از جمله  ی این گروه تنزل یافتند. همهامنیت 
 دارایهـای اقتصـادی هسـتند امـا  ا دارای شـوکیونان و ایتالیـبرای مثال . بودند
گـر کشـورهای هـا را از دی آن همـین امـر کـه باشند می آوری فرهنگی و نهادی تاب
کننده برای بقـا در برابـر شـوک  ی کشورهای نزول . همهسازد میکننده متمایز  نزول

. با مصائب اقتصادی روبرو باشند یا از تضـاد و جنـگخواه  هستندفاقد ظرفیت 
کشــورهای  .ا بــه شــکل تضــاد و خشــونت ظــاهر شــدندهــ اری از ایــن شــوکبســی

هـای زیـادی  یـا هزینـهانـد  جنگ بـودهثیر أتحت ت ًامستقیم ،متعددی در منطقه منا
تحـت اردن و لبنـان هـر دو بـرای مثـال . انـد نمودهبرای جنگ در منطقه پرداخت 

 مربـوط بـه رفـاه تنـزل. علـت دیگـر قـرار گرفتنـدنـگ سـوریه جویـان ج پنـاه ثیرأت
. کشورهایی نظیر ترکیـه و مصـر ست که در سرکوب حکومتی وجود داردافزایشی ا

تـونس و دو کشـور . همچنـین انـد شـده روبـروسرکوب حکومتی ناشی از کودتـا  با
کاهش ایمنـی با تونس در زمان بهار عربی اند.  با وضع مشابهی روبرو بودهتایلند 

هـای رفـاه  لفـهؤنـزول در م اهمیتـیقابـل آن به طور به دنبال  .روبرو شدو امنیت 
ثباتی سیاسی سبب کاهش  هم فقدان امنیت انسانی و هم بی تایلند . دربوجود آمد

از رفاهی که در حال رشد بود در این کشور کودتاچیان  رفاه در این کشور شده زیرا
استاندارد برای سطوح رضایت  ۲۰۱۴کودتای  به دنبالدر نتیجه  کردندپیشگیری 

  .متوقف شدساخت  میمیسر را به غذا و سرپناه  یکه دسترس ،یزندگ
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شور
 ک

 ۲۰۰۸ -۲۰۱۸های رفاه طی سال  رتبه
 دار عهده۴۰

 مكاتبات
۴۵ 50 55 60 70 71 75 

۲۰۱۸گزارش شاخص لگاتوم  -ماخذ  

19th 26th 
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36th 48th 
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  قرقیزستان
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  آذربایجان
  کامبوج

  تاجیکستان
  دشبنگال

  زیمباوه
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  توگو

  ساحل عاج
  

  ۲۰۱۸تصویری از رفاه در سال  - ۲شکل 
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هـای  لسسه لگاتوم برای ارایه بهتر دالیل صعود و نزول رتبه رفاه برخی از کشورها در ساؤم
قی از افزایش و کـاهش رتبـه رفـاه هایی را با بیان مصادی داللاست عالوه بر موارد فوق اخیر
، سـه کشـور ۲۰۱۸اند. براساس این گزارش در سـال  کند که شایان توجه بوده ها بیان می آن

کشورهای صعودکننده هستند. بر پایه ایـن  ءجزعنوان نمونه  بهاستونی، پاراگوئه و سریالنکا 
 اش ناخـالص ملـی درآمـد سـرانه تولیـدتا کنـون  ۱۹۹۱استقالل در از زمان  استونی گزارش

)GDP هـای رشـد در  دالر در میان بـاالترین نـرخ ۱۸۰۰۰بیش از به دالر  ۲۰۰۰) کمتر از
 ۲۶بـه رتبـه  ۲۹در جهـان از رتبـه  ۲۰۰۷سـال در  ایـن کشـورجهان افزایش یافتـه اسـت. 

  ارتقا یافته است. در اروپای شرقی و نیوی دوم بعد از اسلو صعود کرده است. یعنی به رتبه
در ایـن کشـور ادی و محیط تجاری حکمرانی قوی و بهبود کیفیت اقتصوجود  مرن اایدلیل 
. استونی هم بوده است همراه های سالمت و آموزش با بهبودهای بیشتر در شاخص کهاست 

ی  در طـول دهـه پاراگوئـهدارد.  رجهـان قـرا ۱۱ی  رتبـهدر اکنون از لحاظ آموزش در جهان 
همسایگان آمریکای التین در کاهش فقر و بهبـود مقایسه با هفتم در  ی رتبهگذشته به باالی 

 ۲۰۱۸در سال  ۷۳ی  به رتبه ۲۰۰۸در سال  ۱۰۲ی  کیفیت اقتصادی موفق بوده و از رتبه
روبـرو اسـت متعـددی های نهادی  با چالش ارتقاء پیدا کرده است. با وجود این، این کشور

در آن  های فسـاد و اسـتقالل قضـایی ی شـاخص رتبـهبـاال بـودن  توان به در این میان می که
   است.مواجه  هایی محدودیت اآزادی مطبوعات بزمینه . همچنین در اشاره نمود
بـا  ۲۰۰۹سـاله در سـال  ۳۰ی جنـگ داخلـی  سریالنکا در ابتـدا بـه علـت خاتمـهرتبه رفاه 

و هـای خـوب آموزشـی  نظام در تدبیر و عقالنیـت دلیل اتخاذ بهاین امر  .افزایش مواجه شد
بـا وجـود  به وقوع پیوسـت.این کشور برخی از اصالحات تجاری و اقتصادی در  ،بهداشتی

روبـرو نیـز حکمرانـی و آزادی فـردی  در جهـتهای شایان توجهی  با چالش، این کشور این
از ی اسـت کـه دمـوکراتیک و نهادهـای قـوی وجـودهمچنـان نیازمنـد  ایـن کشـور زیرا .است

  د.نباش رمحیط تجاری قوی برخوردا
هـا  ی ملت نیازهـای زیـادی بـرای تغییـر وجـود دارد کـه بایـد همـه بر طبق نظر لگاتوم هنوز

 شـوند.منـد  بهـرهرفاه گانه  ۹های  لفهؤمحسب بر  الزمهای  از ظرفیتبتواننددر اثر تغییرات 
در ایـن کشـورها بسـیار فرهنگی و جغرافیایی  –های مختلف سیاسی  که زمینهآشکار است 

را بــرای تحقــق هــایی  حل راه تواننــد یمــهــا  ملتهــایی  ا در چنــین زمینــهثر هســتند زیــرؤمــ
این د. امید است که هستن که در مقیاس بسیار وسیعی کمیاب پیدا کنندجدید هایی  ظرفیت
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شـناخت  منظـور بـه کشـورها ی رهبـران و سیاسـتگذاران سیاسـی ها بتوانند به همـه شاخص
   .رفاه کمک کنند ههای رسیدن ب راه
رتبه نخسـت و آخـر رفـاه را در جهـان دارای که  ییاز کشورهاتصویری این گزارش  ه،عالو به

د را ارتقـاء دهنـد در زیـر نشـان انـد کـه رتبـه رفـاه خـو که در تالش بوده و کشورهایی هستند
  :کهدارد  دهد و بیان می می

  ۲۰۱۸سال  دراز رفاه  تصویری -۳ جدول

  رتبه  کشور
  ۱  نروژ
  ۲۶  استونی
  ۴۵  رومانی
  ۶۱  پاراگوئه
  ۶۵  برزیل
  ۶۷  سریالنکا
  ۸۲  چین
  ۹۴  هند
  ۱۳۴  گینه

  ۱۴۹  افغانستان
  لگاتوم ۲۰۱۸گزارش  - ماخذ                  

در ســال از جملــه کشــورهای اســکاندیناوی اســت کــه در صــدر کشــورها قــرار دارد و  روژنــ
  به لحاظ امنیت و ایمنی دارد. را باالترین رتبه ۲۰۱۸
رتبـه دوم را دارد و ایـن رتبـه بیشـتر   ای) ی منطقـه قه اروپای شـرقی (رتبـهمنطدر  ،استونی

های رفاه به عمل  لفهؤناشی از بهبودهایی است که به طور مالیم و پیوسته در کلیه ارکان و م
  آورده است. 

ــا های رفــاه  از لحــاظ شــاخصســال گذشــته  ۵در طــی ی رومــانی  رتبــه افــزایش یافتــه و ب
، محیط طبیعی و امنیت فضای کسب و کاردر کان رفاه به خصوص اری  بهبودهایی در همه

  است. ایجاد کردهو ایمنی 
باالترین رتبه این کشور . است بودهرو به بهبود و افزایش  ۲۰۱۸پاراگوئه در سال  موقعیت

  است.داشته را در سالمت و در آزادی فردی 
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در آمریکـای التـین و  واقع یقرار دارد و یکی دیگر از کشورهاجهانی  ۶۵در ردیف  ،برزیل
  مواجهه شده است.کاهش رتبه سرمایه اجتماعی  با که استکاراییب 
ی امنیـت و ایمنـی بـه طـور قابـل تـوجهی  از جمله کشورهایی است که در حـوزه ،سریالنکا

را بـه خـاطر امنیـت و  ۸۳جنگ داخلی در آن اکنون رتبه  ی خاتمه و در نتیجه داشتهارتقاء 
رتبـه  بـه خـاطر کیفیـت اقتصـادی ۲۰۱۸این کشور در سال  البته ه است.ایمنی کسب نمود

قـرار  ۱۴۰و از لحاظ سـرمایه اجتمـاعی در رتبـه  ۱۳۶های فردی رتبه  و در رتبه آزادی ۲۷
  جهان واقع شده است. ۸۲رتبهدر اما در مجموع  ،گرفته است

داشته است و  ۲۰۱۷ل ها را در سا کشور هند باالترین افزایشطور که قبًال اشاره شد  همان
در سـال بهبـود پیـدا کـرده اسـت در حـالی کـه  رتبـه ۱۹ ی رفاهی آن رتبه سال گذشته ۵در 

  جهان ارتقاء یافته است. ۹۴ به رتبه بود در حالی که اکنون ۱۱۳ آنرتبه  ۲۰۱۳
باالترین درآمد را داشته و این درآمد ناشی از افزایش در رفاه و محیط  گینه ۲۰۱۷در سال 
  بوده است.آن و حکمرانی  طبیعی
تـرین رقـم را در سـرمایه  د کـه پـاییننـده نشـان می در کشـور افغانسـتان ی رفـاهها شاخص

  اجتماعی داشته است.
و اطالعـات هـا  بـه داده دسترسـی الزم عـدمدلیـل  بـهبرخی از کشـورها بر طبق این گزارش 

هـای  یـا محـدودیت . این امر ناشـی از جنـگاند در جدول شاخص رفاه آورده نشدهربط  ذی
کـه  نـد.ا آورده ت بـه عمـل آوری و انتشـار اطالعـات دقیـق ممانعـ بوده که از جمـع یحکومت
سودان  -کره شمالی  -سوریه  -ازبکستان  -میانمار  :اند از تای از این کشورها عبار نمونه

   .پاپائو و ترکمنستان -گینه نو  -هاییتی  -کوبا  -سومالی –جنوبی 

  فارس ه خلیجکشورهای حاشی -۷
های خوبی در ایمنی و امنیت و همچنین بطـور نسـبی در  این حوزه رتبهمجموعه کشورهای 

های سـالمت فراتـر  اند. این حوزه از کشورها در امر شاخص های اقتصادی کسب کرده نبنیا
 با وجود این نهادهای مسـتقر در ایـن حـوزه از کشـورها اند. از کشورهای سطح جهانی رفته

بـا در ایـن کشـورها های فـردی و حکمرانـی  ، همچنین آزادیو با ثبات نیستند چندان قوی
از  .اسـتدم مشارکت دموکراتیک در سیاسـت که عمدتاً ناشی از ع هستندمشکالتی روبرو 

دارد. ترین سطح جهانی قرار  آزادی مطبوعات در پایینکشور  ۵ در این حوزهکشور  ۶میان 
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دان تحـت پیگـرد ، روشـنفکران و شـهرونری از فعاالندر کشور عمان بسیا، به عنوان مثال
یـک  کـهگیرنـد  میها مورد سانسور قرار  های آن یتها و فعال اند، و نوشته قانونی قرار گرفته

اخیـرًا در ترکیـه توسـط  نیعنوان یک روزنامه نگـار عربسـتا به است که نمونه آن خاشوقچی
یـک از کشـورهای  هـیچ شود کـه می کیدأ. بنابراین تعوامل عربستان سعودی به قتل رسید

این حوزه از کشورها دچار مطبوعات در  و عمالً نیستند زادی مطبوعات برخوردارآخلیج از 
هـای مـدنی در  در واقـع در ایـن گـروه از کشـورها، وضـع آزادی است.های جدی  محدودیت

گران مهـاجر زیـادی از کـار، این کشورها که با تعـداد . با وجود ایندربدترین شرایط قرار دا
که از ایـن حیـث رتبـه  اند برخوردار شده یقابل تحمل مناسب و یک شرایط از هستندروبرو 
هـای  نین در این گـروه از کشـورها بنیان. همچاند کسب کردهمیان کشورهای جهان  ازخوبی 

. رهـای بـاز وجـود دارد. در این گـروه از کشـورها سیاسـت دهستنداقتصادی در حال بهبود 
، عربســتان ســعودی در رتبــه دوم اصــالحات در میــان بانــک جهــانی یتجــارطبــق گــزارش 

یکـی از  (UAE)د. همچنـین کشـور امـارات متحـده عربـی کشورهای با درآمد باال قرار دار
سال گذشته از  ۱۰های صعودکننده در امر تجارت را داشته است طوری که در  باالترین رتبه

حاکمیـت قـانونی  دارای ،هـا ی ایـن همهبر زید . مام صعود کرده است۱۰ام به رتبه ۸۱رتبه 
. برای مثال تمـامی کشـورهای تقویت شده است نیز زمان به مرورکه  و مقتدری استقوی 

از کشورها طبـق   این حوزهرا دارند. در  ۵۰ی باالی  این حوزه از حیث استقالل قضایی رتبه
کـه بـر اسـاس گـزارش  ایـن فساد نسبتًا در سطح نـازلی قـرار دارد. کمـا ،های واصله گزارش
ام جهـانی قـرار ۲۱کشور امارات متحده عربـی از لحـاظ رتبـه شـفافیت در مقـام  ،شفافیت

م و ا۷۲های  ر رتبهگرفته است. ولی کشورهایی مثل کویت و بحرین از این نظر به ترتیب د
  اند. ام واقع شده۸۶

سـایر کشـورها  و  ،ایـن حـوزه دربجـز اسـراییل قـدیم  انکشورهای حوزه امپراطوری پارسـی
ر رتبـه نسـبت بـه کشـورهای حـوزه خلـیج فـارس د طور معنـاداری از نظـر شـاخص رفـاه به

حــاظ ایمنــی و امنیــت در وضــعیت . ایــن گــروه از کشــورها از لانــد تری قــرار گرفتــه پــایین
و  یحاکمیـت ضـعیف قـانون بـه خـاطرتری قرار دارنـد، همچنـین از نظـر حکمرانـی  ضعیف
دی در شـرایط نامناسـبی قـرار هـای ضـعیف اقتصـا و پایـه دولـت شدن یکپـارچگی تر وخیم
 سـوریه دارای تنـزل ایـران تـا مـرز مـرز از »امنیت ملـی«کشورها از اند. در این حوزه  گرفته
ر جنـگ جـان خـود را از اثـدر سـاالنه  ، تعداد زیادی از مردمکشورهااز . در این حوزه است

در بـرای مثـال،  منطقـه جریـان دارد، کـهدهند. حمالت تروریستی در سراسر ایـن  دست می
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یـن کشـور را از ایـن حیـث در رتبـه ا در نتیجه وتجربه شده این امر های اخیر  ترکیه در سال
ین حـوزه بسـیار بـا معنـی رتبه حکمرانی در ا کاهشام قرار داده است. نقش ترکیه در ۱۳۵

راسی سبب شـده های اردوغان رییس جمهور در جهت دور کردن کشور از دموک است. تالش
یکـی از کـه  ایـنمضـافاً . ام سـقوط نمایـد۱۲۸ام بـه ۶۹که در ده سال گذشته رتبه کشـور از 

از  ۲۰۱۷عراق در سـال  است. آن قضایی موجود در این کشور بخش فساددر عوامل موثر 
در صعود نمـوده اسـت. ۲۰۱۸سال در ام ۸۰ی  از نظر سطح دموکراسی به رتبهام ۱۴۵رتبه 

ام صـعود نمـوده  ۱۳۸ی  ام بـه رتبـه ۱۴۷ی  کشـور از نظـر حکمرانـی از رتبـه اینهمین دوره 
گذاری  جریان دارد. نرخ سرمایه درصد ۱۰نرخ بیکاری باالی ، ترکیه و اردن در ایراناست. 
های زیادی روبروسـت. شـایان توجـه اسـت کـه کشـورهای دارای  با دشواری ایران در کشور

ترین شـرایط از نظـر محـیط تجـاری در جنـوب ایـن ایـران و عـراق در بـد مثـل ذخایر نفتی
  منطقه قرار دارند. 

  رفاه:  یافته های این گزارش حاکی از این است کهدر مجموع 
ینـد در آبه لحاظ جهانی رو به افزایش بوده و حتـی بـه لحـاظ تـاریخی یـک فر  -۱

 حال بهبودی را پشت سر گذاشته است.
رتبـه رفـاه باکشـورهای دارای فاصله یا شکاف بین کشـورهای دارای بـاالترین  -۲

 ترین سطح رفاه بسیار مشهود است. پایین
ایمنی و امنیت در برخـی از کشـورها در منـاطقی از جهـان رو بـه کـاهش بـوده  -۳

کـه بیشـترین تنـزل ایمنـی و امنیـت در نقـاطی از خاورمیانـه و شـمال  طـوری هاست. ب
 آفریقا (منا) و جنوب صحرای آفریقا متمرکز شده است.

. در میـان آن گـروه از اسـتهـای رفـاه  لفـهؤترین م و امنیت یکی از عمده ایمنی -۴
ترین  کشورهایی که رفاه افزایش یافته یا به حـداکثر رسـیده ایمنـی و امنیـت نیـز قـوی

یافته بدترین  آید در حالی که در کشورهایی که ایمنی و امنیت تنزل لفه به حساب میؤم
 اند. ها را داشته عملکرد

 از دریــافتیهــای  شــود و طبــق گزارش بــه بهزیســتی مربــوط می رفــاه مســتقیمًا -۵
کشورهایی که در  شهروندان کشورها طی ده سال گذشته بهزیستی افزایش یافته است.

 ۲۰۱۸رو به کاهش بوده است. رفاه در سال نیز ها  یافته بهزیستی آن ی رفاه تنزل رتبه
سـال  ۵دهنـد کـه در  ها نشـان مـی افزایش یافت و این بررسـی ۲۰۱۷نسبت به سال 
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همـین  های جهـان بهبـود یافتـه اسـت. بـه کشور در بسیاری از بخش ۱۱۳گذشته رفاه 
مهیـا با سهولت بیشـتری بسیاری از کشورها  دلیل اکنون امکان ایجاد کسب و کار در

انــد، بــا ایــن حــال شــکاف بــین  هــای فقــر مطلــق تنــزل پیــدا کرده شــده اســت و نرخ
عـالوه دوره طـوالنی  تر نیز گسترش یافته اسـت. بـه پایین کشورهای دارای رتبه باالتر و

ای ایمنـی و امنیـت در  کننده طور خیره ده است. با وجود این بهایمنی و امنیت کوتاه ش
 جنوب صحرای آفریقا و منطقه منا به شدت کاهش یافته است.

یـر در در اثر کاهش چنـد عامـل ز ایمنی و امنیت،این است که  گزارش، تحلیل این مضافاً
  برخی از کشورها و مناطق رو به تنزل گذاشته است.

 ۲۰۱۷در سال زندگی  مین غذا و برخی از مایحتاجأت درتعداد انبوهی از مردم   .أ 
 ۲۵طـوری کـه ایـن تعـداد از   از لحاظ جهانی با مشکالت جدی مواجه بودنـد. بـه

  .اند یافتهافزایش  ۲۰۱۸در سال  درصد ۳۳به  ۲۰۱۷در سال  درصد
های واصـله در سـطح جهـان برخـی از کشـورها بـرای بدسـت  گزارشبر حسب   .ب 

طوری  اند به بوده در مشقت ۲۰۱۷در سال  اط جهاننق برخی از آوردن سرپناه در
ــه  ۲۰۱۷درصــد در ســال  ۹/۲۰کــه از  افــزایش  ۲۰۱۸درصــد در ســال  ۳/۲۷ب
  اند. یافته

سـتی نفر قربـانی عملیـات تروری ۰۹/۱هر یک میلیون نفر  از، ۲۰۰۸در سال   .ج 
  نفر رسیده است. ۸۲/۳این رقم به  ۲۰۱۸اند در حالیکه در سال  هشد

درگیـری جـان خـود را  نفر در اثر ۸۰/۲، در هر یک میلیون نفر ۲۰۰۸در سال   .د 
  نفر رسیده است. ۱۳/۶این رقم به  ۲۰۱۸که در سال  ند در حالیا از دست داده

ا رخ داده رفـاه در جهـان رو بـه که به اعتبار تحوالتی که درون کشـوره افزاید مینیز  گزارش
بندی کشورها در  رتبه باالترین حد خود رسیده است (جدولبه  افزایش است و اکنون تقریبًا

شویم که در سال  جهان در چند سال گذشته متوجه می ) با نگاهی به وضعیت رفاه درگزارش
کـه در سـال  ها روبرو بودند، این در حـالی اسـت کشور با بهبود در شاخص ۱۵تنها  ۲۰۱۷
کشور با بهبود رفاه روبرو بودند. افزایش رتبه رفاه در جهان به این معنا نیست  ۱۳، ۲۰۱۳

دهنـد  ها در سطح جهـان نشـان مـی ست. دادهکه متناسب با آن برابری هم بهبود پیدا کرده ا
ها و  اسـت بلکـه شـکاف بـین بـاالترین رتبـهاین بهبودها بـه یکسـان در کشـورها رخ نـداده 

سو رو به افزایش بـوده اسـت طـوری کـه ایـن  به این ۲۰۱۳طور مالیم از سال  ترین به پایین
یـد ایـن اسـت کـه ؤ. زیـرا شـاخص رفـاه مرسیدبه باالترین حد خود  ۲۰۱۸شکاف در سال 
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داشته است این شـاخص در بسـیاری از نقـاط در این بین ثری ؤفضای کسب و کار نقش م
  جهانی رو به افزایش بوده است. 

های مربوط به شاخص رفاه گویای این است که ایـن شـاخص در هـر منطقـه  دادهقع، در وا
دهـد کـه بیشـترین  ها نشان می های مربوط به شاخص بوده است. جدول دادهرو به افزایش 

آفریقای جنوب صحرا و اروپای شرقی  –طی ده سال گذشته در آسیا ها کشوررتبه تغییر در 
هـای بهبـود در  تـرین محرک ی کسب و کار یکی از عمـدهبهتر فضاعبارت  است. بهرخ داده 

. آفریقای جنوب صحرا به خصوص باالترین بهبـود را است فضای کارآفرینی در این مناطق
  است. مهیا ساختهدر دسترسی آسان در امر تجارت 

بـر  وبـاالترین جایگـاه در آمریکای شمالی از نظر فضای کسب و کار  در میان این کشورها
  ترین سطح خود قرار گرفته است. ) از این حیث در پایینMENAنطقه منا (خالف آن م

کیفیــت حکمرانــی و ، بــه خــاطر بهبــود در آزادی فــردی ۲۰۱۸آمریکــای شــمالی در ســال 
که منطقه منـا بـا شـرایطی روبروسـت کـه  . در حالیاست اقتصادی قویترین کشور در منطقه

اعی در بـدترین وضـعیت باشـند بـه آزادی فردی و سـرمایه اجتمـ که دو شاخص سبب شده
عالوه منطقه منا بخصوص حقوق قانونی را در این سال به بدترین وجـه خـود داشـته اسـت 

  .است های مدنی که ناشی از عدم وجود آزادی
ایمنی و امنیت نیز در سطح جهان همچنان رو به تنزل است. و این تنزل در پنج منطقه از 

کـه  کنند حکایت از این واقعیت میهای لگاتوم  . یافتههفت منطقه جهان اتفاق افتاده است
از  شـرایط زنـدگی مـردم روی داده اسـت طـوری کـه بـاالترین تنـزلبیشتر در امنیت  کاهش

غذای کافی و سر عدم وجود  به تبِع ،در مناطق آمریکای التین و کاراییب لحاظ جغرافیایی
  شود.  مشاهده می ند بلندمدتیرودر یک  های تروریستی مرگ کمیپناه و همچنین افزایش 

اسـت کـه در منـاطقی که اروپـای شـرقی یکـی از قـویترین  دهد نیز نشان میمزبور  گزارش
است. رشد صعودی این منطقه ناشی از بهبودهـایی  ارتقاء یافته از نظر رفاهی ۲۰۱۸سال 

است که در محیط کسب و کـار، محـیط طبیعـی و آزادی فـردی رخ داده اسـت. کشـورهای 
انـد.  سال گذشته داشته ۵ین صعود را در استونی باالتر –رومانی  –منطقه مثل لیتوانی این 

بـه ، با بهترین رتبه در شـاخص آمـوزشاین منطقه چهارمین جایگاه را در جهان  از این رو،
  خود اختصاص داده است. 

ه شـامل ایالـت متحـد کـه آمریکای شمالی در ۲۰۱۸طورکلی باالترین سطح رفاه در سال  به
هنـد کـه کانـادا در د مـیهای رفاه نشـان  اتفاق افتاده است. شاخص شود آمریکا و کانادا می
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با بهبودهایی روبرو بوده است اما  »سرمایه اجتماعی« در ی ارکان رفاه به جز ها و همه لفهؤم
اسـت. شـده با بهبود روبـرو » محیط طبیعی«های رفاه به جز  لفهؤی م ایاالت متحده در همه

ی  تغییر در کل رتبه ی باالتر از کانادا داشته است که منجر به ایالت متحده رتبه حالدر عین 
ی یـازدهم بـه  قـرار گرفتـه اسـت. کانـادا از رتبـه جهانی آن نشده و همچنان در رتبـه هفـدهم

  پیدا کرده است.  هشتم ارتقاء
 ِنیه بنیادیبه عنوان پا» ایمنی و امنیت« ها ترین شاخص یکی از عمدهدر گزارش لگاتوم 

شود و شدیداً بستگی  زیرا ایمنی برای مردم شامل مسکن و تغذیه می استشاخص رفاه 
های فقر و رضایت با درآمد معنا  به درآمد کافی و ایمن برای مردم دارد. بنابراین شاخص

عنوان مثال آمریکای شمالی که یک منطقه با حداکثر رفاه است نسبت به  ند. بهنک پیدا می
 که غربی در حوزه ایمنی و امنیت پس از اروپای غربی قرار دارد. در حالیاروپای 
باشد. دو کشور کانادا  اروپای غربی می از آِن ی مشابه های استاندارد زندگی با رتبه شاخص

نیز هستند بنابراین حائز اهمیت است که به  زیادی های و آمریکای شمالی دارای تفاوت
  ی رفاه توجه شود.سطح زیر ملی برای فهم الگوها

 ۲۰۱۸نیز حاکی از این است که سطح رفاه در اروپای غربی در سال  ،گزارش رفاه لگاتوم
ی رفاه زیر  . اگر چه هنوز کشورهای این منطقه از نظر رتبهبهبودی بیشتر پیدا کرده است

های کیفیت  اند اما بیشترین بهبود در شاخص هکشورهای آمریکای شمالی قرار گرفت
و سرمایه اجتماعی آنها رخ داده است. این نکته قابل اشاره است ، محیط طبیعی اقتصادی

اند ولی  که در میان کشورهای اروپای غربی کشور پرتغال و قبرس با بهبودهایی مواجه شده
  کشورهایی مثل یونان با افت رتبه رفاه و نروژ با باالترین رتبه رفاه در این گروه قرار دارند.

در خصوص این گروه از کشورها این است که در اروپای غربی یکی از  نکته قابل توجه
 و نیزبرداری ء بهره و بهبود یعی در امر پیشگیری و اصالحبهبودهای اساسی در محیط طب

این چیزی است که در دو منطقه آفریقا و جنوب رخ داده است.  در امر حفاظت از دریا
که هیچ یک  وبی همراه است. نکته بعدی اینصحرا و در منطقه منا با وضعیت بسیار نامطل

اظ های مزبور به اندازه کشورهای اروپای غربی از لح از کشورهای تعریف شده در گروه
نسبت به ایمنی و امنیت با مشکالتی روبرو  اند با این حال سرمایه اجتماعی رشد نکرده

از طرف  نماید. می است که این کشورها را تهدید تروریسم امراند. دلیل عمده این  شده
(جدول مناطق) حاکی از این است که بجز شاخص ایمنی و  ۳های جدول  دیگر، داده
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های  لفهؤها در م ترین افزایش اند. شاخص های رفاه با رشد مواجه شده امنیت سایر شاخص
 بنگالدش و هنگ کنگ تعلق دارد.  به هند، ۲۰۱۸در سال  آسیا رفاه در منطقه

هاست کـه رشـد قابـل  ی رفاه این منطقه مربوط به محیط تجاری آنها ویژگی عمده شاخص
های فردی، این منطقه وضعیت چندان مطلوبی  اند. اما از حیث آزادی توجهی را تجربه کرده

 ندارد هرچند در سه سال گذشته قدری رو به بهبود گذاشته است.
سـال  ۵د ولـی در را دار ۹۴در سـطح رفـاه جهـانی رتبـه  چـهدر این منطقه، کشـور هنـد اگر

گذشته از حیث حکمرانی رتبه قابل توجه را بدست آورده اسـت زیـرا اعتمـاد شـهروندان بـه 
مطلـق و افـزایش در شـاخص  حکومت افزایش یافته اسـت. بـه عـالوه، بهبودهـایی در فقـر

کشـورهایی  واست. افغانستان در ایـن منطقـه جـزاتفاق افتاده آفرینی این کشور محیط کار
یل افت سرمایه اجتماعی و برخی دیگر از شـاخص هـا وضـع نـامطلوبی دارد. دل است که به

اسـت . چـین و هنـد از جملـه با همه این احوال این منطقه بـا رفـاه اقتصـادی روبـرو شـده 
 ترین کشورهای ایـن منطقـه هسـتند کـه کـم کـم از فقـر مطلـق در حـال دور شـدن پرجمعیت
. در این منطقه یـک طبقـه متوسـط در و بهبودهایی در این خصوص روی داده است هستند

رود سطح استاندارد زندگی رفتـه رفتـه  ال گسترش است. طوری که انتظار میکشورها در ح
، اینترنـت و بـرق  ،یـن کشـورها سـطح دسترسـی بـه آب سـالمرو به بهبود بگذارد. زیـرا در ا

 روبـرو هایی هـا و ضـعف منطقـه بـا قوت این حالاتومبیل رو به گسترش گذاشته است. با 
اند  ادی قابل توجهی را پشت سر گذاشته. کشورهایی مثل مالزی و اندونزی رشد اقتصاست

ها بوده است. با وجود  که محصول عملکرد مطلوب در محیط تجاری و کیفیت اقتصادی آن
هایی روبرو بوده ولـی ایـن  آزادی فردی از لحاظ مذهبی با ضعفاینکه این منطقه در بهبود 

کـه سـبب شـده رشـد اقتصـادی از  اسـتا حدی ناشی از حفظ ثبات سیاسی بامر احتماالً ت
ای که ذکر آن شایان توجه است این است که بهبودهای اقتصادی  د. نکتهشوثبات برخوردار 

 آورد. که در چین رخ داده است تقاضاهایی را برای آزادی سیاسی و نفوذ و قدرت بوجود می
ام و یمـن در رتبـه ۳۷ییل از لحاظ رتبه رفاه در ردیف اسرا  در خاورمیانه و آفریقای شمالی،

هـای  ، چالش آزادی(MENA)قرار دارند. در کل این منطقه، اصطالحاً منطقه منا  ام۱۴۷
. در برخـی از و امنیت نیز با چالش جدی روبروست فردی وجود دارد. در این منطقه ایمنی

گذشـته جنـگ و تهدیـدهای سـال  ۱۰عـراق و یمـن در   ،کشورهای این منطقه مثـل سـوریه
جدی وجود داشته است. نکته دیگر در این منطقه این است کـه کشـورهای موصـوف در آن 

از کشـورهای  برخـی. در حـوزه سـالمت، در هستندعدم تناسب با یکدیگر برخوردار از یک 
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له ئگسـاالن یـک مسـچـاقی در میـان بزرعنوان مثال در کشورهای الجزایر و مصـر  بهمنطقه 
 هی است.قابل توج

سـال گذشـته بـا رکـود مواجـه شـده  ۱۰بـه طـور کلـی در   ،در این منطقهرفاه از طرف دیگر 
در سه نقطه داخـل منطقـه منـا تفـاوت ایجـاد  (Veils) حجاباست. در این منطقه مساله 

ی  ه اسـتثناء یمـن، دوم کشـورهای حـوزهکرده است یکی در کشورهای شـبه جزیـره عربـی بـ
ها نزدیک به متوسـط جهـانی  سطح رفاه آندر واقع  و ها باالست نخلیج فارس که رفاه در آ

اســت و نهایتــاً، درکشــورهای آفریقــای شــمالی و آن دســته از کشــورهای امپراطــوری قــدیم 
ایـن کشـورها از سـطح  ۲۰۰۷پارسی، از ترکیه در غرب تا ایران در شرق هستند. در سـال 

ایـن دسـته از کشـورها دچـار واگرایـی  ،های اخیـر ابهی برخوردار بودند. اما در سالرفاه مش
 ی گذشته با کاهش روبرو شـدند. اه کشورهای آفریقای شمالی در دههاند یعنی سطح رف شده

انـد  تجربـه کرده ۲۰۰۷ضـعیفی را از سـال کشورهای امپراطوری قدیم پارسی بهبود بسـیاز 
  .اند بر نرخ متوسط جهان برخوردار شده ترین نرخ نسبت که از پایین وریبط

 جایگاه ایران در شاخص رفاه لگاتوم -۸
را کسب کرده که نسبت بـه سـال ۱۰۸رتبه  ۲۰۱۸کشور ایران در شاخص رفاه جهانی سال 

  رتبه ارتقاء یافته است. ۹) ۲۰۱۷گذشته (
های نـه گانـه  بـه ترتیـبِ زیرشـاخص ۲۰۱۸در جدول رتبه رفاه جهانی رتبـه ایـران در سـال 

  مؤسسه لگاتوم عبارت است از:
آزادی فردی رتبه  ،۱۲۶حکمرانی رتبه  ،۱۱۵محیط تجاری رتبه  ،۹۴فیت اقتصادی رتبه کی

سـالمت رتبـه  ،۷۷، آموزش رتبه ۹۸، ایمنی و امنیت رتبه ۵۵، سرمایه اجتماعی رتبه ۱۴۲
رسد، این کشور برای رسیدن به سطح بـاالی رفـاه،  . به نظر می۹۹محیط طبیعی رتبه  ،۶۲

  مستلزم تالش مستمر و زیاد است.  فاصله زیادی را طی کند که
 ۴که تصویر بهتری از جمهوری اسالمی ایران از نظر شاخص رفاه ارائه شود جدول  برای این

. داده اسـتهـای ذیـربط نمـایش  لفـهؤرا در یک دهه گذشته بـر حسـب موضع این شاخص 
یت یـک وضـع دهند که این کشور برای رسـیدن بـه های موجود در این جدول نشان می هداد

چـه در  نآهای اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی و مطـابق  قابل قبول در همه حوزه
یـن کشـور بـرغم اقدامات مستمری را بـه عمـل آورد. اباید نمایش داده شده است  ۱جدول 
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هایی که در منابع طبیعی، منابع انرژی، منابع انسانی و منابع فیزیکـی  ها و توانایی ظرفیت
هـا بـه نحـوه بهینـه و مطلـوب اسـتفاده کنـد.  هنوز نتوانسته از این ظرفیتلیلی دارد به هر د

ن افـزوده آهای  مقایسه با گذشته خود بر گرفتاری بنابراین در یک رقابت جهانی و حتی در
ا و هـ مانـدگی و از دسـت دادن ظرفیـت عقبخواهد شد و در نتیجه به جای پیشرفت دچار 

های یاد شده از جمله  ه مشکالت خود را در عرصهمگر اینکشود  های نسبی بیشتر می یتمز
زادی فردی و غیره بهبـود بخشـد. بـی تردیـد آکیفیت اقتصادی، محیط تجاری، حکمرانی و 
جدیـد و  هـای ریزی ح قابل قبول نیازمند برنامـهرفع همه این مشکالت برای رسیدن به سط

بـرد  های جدی رنج مـی حراناست. امروز جامعه ایران از بالمللی  بهبود روابط داخلی و بین
جانبه و همگرای بین بخش خصوصی، جامعه مدنی و  مهها اقدامات ه که رفع هر یک از آن

پذیر باشـد،  نسبت به وظایف ذاتی خود مسئولیت (حاکمیت) باید طلبد. دولت دولت را می
لـی و نیـز ارزش آن بکوشـد، حدود منافع ملی را تعریف کند، نسبت به حفظ ارزش پـول م

، اقتصادی و اجرایـی را در دسـتور کـار خـود قـرار دهـد، های اجتماعی های مشارکت نامهبر
ــد ا ــابرا می ــد، ت ــاء ده ــه را ارتق ــه را در در جامع ــاعی و اقتصــادی جامع ــر  آوری اجتم براب

ــاز  مشــکالت اقتصــادی و گرفتــاری هــای متعــدد داخلــی و خــارجی بــاال ببــرد، فضــاهای ب
ه رفته مردم به خـود بـاوری برسـند و در نتیجـه اعتمـاد اقتصادی و سیاسی ایجاد کند تا رفت

هـای عمـده  این موارد یعنی ارتقاء سـطح شـاخص عمومی افزایش یابد. وقوع تدریجی همه
ســوزی شــود و یــا  گــامی برداشــته نشــود و بــرعکس فرصت رفــاه. ولــی اگــر در ایــن مســیر

یار بـاال خواهـد هـا بسـ هـای جبـران آن کف بروند هزینههای پیش رو یک به یک از  فرصت
اه جهـانی دیـد توان در جدول رتبه شاخص رف یر وضع موجود کشور را نه تنها میرفت. تصو

 مشـاهده نمـود. تـوان در میـان کشـورهای اسـالمی بـه نحـوه بـارزتری بلکه این وضع را مـی
  ).۵(جدول 
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  ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۹های  ایران در شاخص رفاه لگاتوم طی سال جایگاه – ۴جدول 
  رتبه رفاه  صشاخ  ردیف

۲۰۰۹  ۲۰۱۰  ۲۰۱۱  ۲۰۱۲  ۲۰۱۳  ۲۰۱۴  ۲۰۱۵  ۲۰۱۶  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  
کیفیت   ۱

  ۹۴  ۱۰۳  ۱۱۴  ۱۰۵  ۱۱۴  ۹۱  ۷۰  ۹۷  ۷۹  ۷۹ اقتصادی
  ۱۱۵  ۱۲۲  ۱۱۴  ۹۲  ۹۳  ۹۳  ۹۵  ۸۸  ۸۶  ۶۹ محیط تجاری  ۲
  ۹۹  ۱۱۳  ۱۱۱  -  -  -  -  -  -  - محیط طبیعی  ۳
  ۷۷  ۷۵  ۷۱  ۶۵  ۵۷  ۵۷  ۵۷  ۶۴  ۵۷  ۵۹ آموزش  ۴
  ۶۲  ۹۵  ۹۲  ۶۷  ۶۷  ۶۷  ۶۶  ۶۱  ۶۰  ۷۰ سالمت  ۵
  ۹۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۶  ۱۲۳  ۱۲۵  ۱۰۰  ۹۹  ۸۲ ایمنی و امنیت  ۶
  ۱۲۶  ۱۳۳  ۱۳۶  ۱۲۲  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱۲۶  ۱۰۷  ۱۰۵  ۱۰۲ حکمروایی  ۷
  ۱۴۲  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۳۱  ۱۲۸  ۱۲۶  ۱۲۵  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۱  آزادی فردی  ۸
  ۵۵  ۷۰  ۷۴  ۱۱۵  ۱۱۱  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۰۷  ۱۰۶  ۸۲  سرمایه اجتماعی  ۹

  ۱۰۸  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۱  ۱۰۲  ۹۷  ۹۲  ۹۴  میانگین جهانی
برگرفته از  -۲۰۰۹-۲۰۱۸شاخص رفاه جمهوری اسالمی ایران در گزارش های شاخص رفاه لگاتوم از سال - ماخذ 

  جداول رتبه رفاه کشورها

در شـاخص (منطقـه منـا) در میـان کشـورهای اسـالمی جایگاه ایـران  -۹
  جهانی رفاه

ایـن موقعیـت نمـایش داده  ۵ قرار دارد که در جدولدر منطقه منا جغرافیایی  لحاظجایگاه ایران از  
  .دادکشورهای اسالمی مورد توجه و بحث قرار در میان توان  حال این موقعیت را می شده است.
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  کشورهای اسالمی در منطقه منا -۵ جدول
  مولفه ها

 کشورها
کیفیت 
 اقتصادی

محیط 
آزادی  حکمرانی تجاری

 فردی
سرمایه 
 اجتماعی

ایمنی و 
محیط  سالمت آموزش امنیت

 طبیعی
 ۵۰ ۱۰ ۵۳ ۲۸ ۲۵ ۱۱۹ ۵۱ ۲۰ ۱۸ امارات متحده عربی

 ۴۴ ۳۸ ۴۱ ۵۵ ۲۷ ۱۲۴ ۴۷ ۲۳ ۲۲ مالزی
 ۶۷ ۵ ۷۵ ۴۲ ۳۰ ۱۰۴ ۶۱ ۳۵ ۲۳ قطر

 ۷۰ ۹۴ ۷۱ ۴۹ ۱۲ ۱۱۵ ۴۲ ۴۹ ۵۰ اندونزی
 ۱۱۳ ۲۳ ۵۷ ۶۲ ۱۹ ۱۱۸ ۸۸ ۴۵ ۹ بحرین
 ۶۳ ۲۱ ۹۳ ۴۷ ۲۹ ۱۰۵ ۹۹ ۹۷ ۴۳ کویت
 ۱۲۹ ۳۳ ۷۶ ۲۹ ۶۸ ۱۰۸ ۹۸ ۵۲ ۶۲ عمان

 ۷۶ ۴۰ ۸۰ ۸۰ ۴۹ ۱۳۵ ۹۶ ۷۲ ۵۱ عربستان سعودی
 ۶۹ ۶۶ ۸۶ ۶۵ ۷۹ ۱۲۲ ۷۶ ۱۱۰ ۱۱۲ اردن
 ۷۵ ۵۰ ۸۳ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۱۳ ۹۳ ۹۶ ۵۵ ترکیه

 ۱۳۹ ۶۹ ۵۲ ۵۹ ۱۳۷ ۱۱۲ ۱۱۹ ۶۹ ۸۳ آذربایجان
 ۸۱ ۸۱ ۱۰۳ ۷۷ ۱۳۵ ۱۲۰ ۷۳ ۹۹ ۱۱۹ تونس
 ۵۵ ۹۱ ۱۱۷ ۴۵ ۱۳۴ ۱۳۰ ۱۲۰ ۸۴ ۹۶ مراکش
 ۹۹ ۶۲ ۱۷ ۹۸ ۵۵ ۱۱۴ ۱۳۵ ۱۰۷ ۱۰۳ لبنان
 ۱۳۵ ۱۰۰ ۱۱۱ ۶۱ ۹۷ ۱۴۲ ۱۲۶ ۱۱۵ ۹۴ *ایران
 ۱۳۵ ۱۰۰ ۱۱۱ ۶۱ ۹۷ ۱۰۱ ۸۹ ۱۲۳ ۸۵ بنگالدش
 ۱۰۲ ۸۰ ۱۰۲ ۵۷ ۱۲۰ ۱۴۵ ۱۲۸ ۱۳۵ ۱۱۵ الجزایر
 ۱۰۴ ۱۴۳ ۱۲۳ ۱۴۳ ۴۸ ۱۱۱ ۱۰۷ ۶۶ ۱۳۹ نیجریه
 ۱۳۸ ۵۶ ۸۷ ۱۴۱ ۴۳ ۱۳۲ ۱۴۷ ۱۴۵ ۱۲۶ لیبی
 ۸۴ ۱۰۱ ۱۰۵ ۹۷ ۱۴۱ ۱۴۹ ۱۱۷ ۱۰۹ ۱۲۱ مصر

 ۱۴۸ ۱۲۲ ۱۲۴ ۱۳۶ ۱۰۷ ۱۲۷ ۹۲ ۱۱۷ ۱۰۴ پاکستان
 ۱۴۲ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۴۹ ۶۶ ۱۴۱ ۱۳۸ ۱۴۷ ۱۱۷ عراق
 ۱۴۴ ۱۲۶ ۱۴۳ ۱۴۳ ۱۰۳ ۱۴۷ ۱۴۰ ۱۴۴ ۱۴۴ سودان
 ۱۳۷ ۱۲۷ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۴۸ ۱۴۹ یمن

 ۱۴۷ ۱۳۵ ۱۴۵ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۳ ۱۳۷ ۱۳۰ افغانستان
  برگرفته از جداول رتبه رفاه کشورها -۲۰۱۸گزارش شاخص لگاتوم  -ماخذ

  
از نظـر رتبـه رفـاه جایگـاه  ایـران در بـین کشـورهای اسـالمی شـود طور که مالحظه می همان

آن بـه افغانسـتان  تـرین رتبه به کشور مالزی و پایینباالترین  ۶ ای ندارد. در جدول برجسته
شـاخص  ای بحث منطقـه ثر در چنین وضعیتی پیشتر درؤل و عوامل مباره علتعلق دارد. در

حد کافی روشن و  جداول به که ارقام مندرج در این جدول و سایر رفاه بحث شد ضمن این
   توضیح هستند. زانیاز  بی
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  در منطقه منا رتبه رفاه کشورهای اسالمی -۶جدول 
  ۲۰۱۸رتبه سال   ۲۰۱۷رتبه سال   کشورهای اسالمی  ردیف
  ۳۹  ۳۹ امارات متحده عربی ۱
  ۴۴  ۴۲ مالزی ۲
  ۴۶  ۴۷ قطر ۳
  ۴۹  ۵۹ اندونزی ۴
  ۵۱  ۶۲ بحرین ۵
  ۶۶  ۸۰ کویت ۶
  ۶۹  ۷۳ عمان ۷
  ۸۶  ۷۸ عربستان سعودی ۸
  ۹۱  ۹۲ اردن  ۹
  ۹۳  ۸۸ ترکیه  ۱۰
  ۹۹  ۱۰۶ آذربایجان ۱۱
  ۱۰۲  ۹۴ تونس ۱۲
  ۱۰۳  ۹۷ مراکش ۱۳
  ۱۰۷  ۱۰۵ لبنان ۱۴
  ۱۰۸  ۱۱۷ *ایران ۱۵
  ۱۰۹  ۱۱۱ بنگالدش ۱۶
  ۱۱۶  ۱۱۶ الجزایر ۱۷
  ۱۲۹  ۱۲۸ نیجریه ۱۸
  ۱۳۳ ۱۳۶ لیبی ۱۹
  ۱۲۲  ۱۲۰ مصر ۲۰
  ۱۳۶  ۱۳۷ پاکستان ۲۱
  ۱۳۴  ۱۴۲ عراق ۲۲
  ۱۴۵  ۱۴۷ سودان ۲۳
  ۱۴۷  ۱۴۹ یمن ۲۴
  ۱۴۹  ۱۴۶ افغانستان ۲۵

  برگرفته از جداول رتبه رفاه کشورها -۲۰۱۸گزارش شاخص لگاتوم  -ماخذ

  نتیجه گیریبحث و  -۱۰
بایــد در بســیار حــائز اهمیــت اســت  احســاس برخــورداری از رفــاه اجتمــاعیجــا کــه  نآ از

عـدم توجـه بـه رفـاه اجتمـاعی تردیـد  بـیهایی بود که بتوان آن را افزایش داد.  جستجوی راه
دولت و مردم و «نیز  و »مردم با یکدیگر«باعث گسترش نارضایتی و در نتیجه شکاف بین 

افراد به لحـاظ اجتمـاعی  و وقوع یابدچه خالف این امر  چنان. زیرا شود می »قدرتعوامل 
کـه  خواهنـد نمـود بـه فردگرایـی پنـاه بـرده و سـعی  جامعه نگران شوند،در و فضای عمومی 

بـر  یشامنیـت شخصـی خـو درصـدددر عمل گذاری کنند و  برای آینده شخصی خود سرمایه
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اگـر چنـین امـری  بنـابراین، خواهـد بـود.گرایی  ه جمعروحیکاهش  منطقی آن نتیجه آیند که
 یافـت.خواهـد  افـزایشاعتماد اجتماعی و در نهایت احساس بیگانگی اجتماعی روی دهد 

مردم احساس امید به آینده،  فراهم باشدعدالت اجتماعی در سطح جامعه  برعکس چنانچه
کـه  شور عالوه بر ایـنهای اجتماعی ک و سرمایه خواهند داشت خود جامعه و وضعیت کشور

دهنده برخورداری مـردم از رفـاه اجتمـاعی نیـز  نشانخواهد شد پیش شرط توسعه اجتماعی 
هـایی بـرای  والن و وجـود مکـانیزمئن موضـوع اعتمـاد و ارتبـاط بـا مسـهمچنی .شدخواهد 
صـورت مسـتقیم در احسـاس امنیـت  توانـد بـه ثر بـر آن مـیؤاعتمادی و عوامل مـ یتعدیل ب

طور رضایت اجتماعی در احساس برخـورداری از رفـاه اجتمـاعی  روانی و همین اجتماعی و
لفه و ؤتوان به یک یا چند م ارتقاء شاخص رفاه در یک کشور نمیاما برای  .شود ثر واقعؤم

ربط باید به یک نسبت رشد و ارتقاء پیدا  های ذی ل عمده اتکاء نمود بلکه همه شاخصعام
ای و  همیت ایـن موضـوع را در سـطوح منطقـهم به خوبی اکنند. گزارش شاخص رفاه لگاتو

شناسـی  جربـه قابـل توجـه و حتـی از نظـر روشدهد که این ت ها نشان میدر تک تک کشور
  است. ار پر اهمیتیبس

های رفاه جهانی  مهوری اسالمی ایران در میان رتبههای رفاه ج شاخص، با این مختصر روند
زیـرا شـاخص رفـاه کشـور  چنـدان مطلـوبی نـدارد بیانگر این اسـت کـه ایـن کشـور جایگـاه

ایـن کشـور تنهـا در  .تر است سط جهانی هم بسیار پایینوجمهوری اسالمی ایران حتی از مت
) ۷۲) و آموزش (بـا رتبـه ۶۲(با رتبه  )، سالمت۵۵(با رتبه  سه شاخِص سرمایه اجتماعی

ــا  هان کشــورهــای اساســی رفــاه در میــا لفــهؤو در ســایر م در حــد متوســط جهــانی اســت ب
از نظر شـاخص  حتی در میان کشورهای اسالمی قرار دارد. ترین رتبه رفاهی در جهان پایین

. ام قرار دارد۱۵) در ردیف ۵جدول کشور ( ۲۵ی ندارد. زیرا در میان ا رفاه جایگاه برجسته
هـای  یا ضـعف بـه ترتیـب در شـاخص یماندگ جمهوری اسالمی از این نظر در عقبمشکل 

)، محـیط تجاری(بـا رتبـه ۱۳۳(بـا رتبـه  )، حکمرانـی۱۴۴(با رتبه  های فردی یآزادعمده 
) است. بنابراین ایـن ۱۱۳) و محیط طبیعی (با رتبه ۱۱۹(با رتبه  )، ایمنی و امنیت۱۲۲

. ولـی بـه راسـتی یشتر باید این فواصل را کـم نمایـدکشور هر ساله با همت و اراده هر چه ب
های خرد ذیـل هـر یـک  دامات اساسی را برای تحقق شاخصافتد که اق می وقتی این اتفاق

 عالوه از نظر راهبـردی بـرای رسـیدن بـه بهدارد. های عمده مزبور بر ها و یا شاخص لفهؤاز م
ــوزه ــد در ح ــانی بای ــداقل متوســط جه ــی و سیاســی  ح ــاعی، فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتم ه

اسـی ه اقـدامات اسهـای کلـی رفـا در عین حال در ذیل هر یـک از شـاخصبندی و  اولویت
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ها در این ارتباط تغییر رویکرد از دولت محوری به حکمرانـی  انجام دهد. یکی از اولین قدم
، رفـع یت پذیری، قانون مداری، پاسـخگوییخوب است یعنی ایفای نقش دولت در مسئول

های مدنی و در کل حرکت بـه سـمت تقویـت مثلـث دولـت، جامعـه  آزادیو گسترش  فساد
  مدنی و بازار.
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