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  تعريف: 
، نگرشي ي شودي موسسه لگاتوم اندازه گيري و تحليل مژدر اين گزارش بر اساس متدولو شاخص كاميابي و رفاه كه

اخص از آن جهت منحصر به فرد در مورد شكل گيري و چگونگي كاميابي و رفاه در سراسر دنيا ارائه مي دهد. اين ش
  است.  ختيخوشبر اساس منحصر به فرد مي باشد كه تنها اندازه گيري جهاني است كه هم بر اساس درآمد و هم ب

به طور سنتي رفاه و كاميابي يك ملت تنها بر اساس شاخص هاي اقتصاد كالن مانند درآمد كشور كه نماينده آن توليد 
ناخالص داخلي سرانه است. با اين حال، بسياري از مردم موافق هستند كه رفاه بيشتر از صرفا انباشت ثروت مادي مي 

  براي ساختن يم زندگي بهتر در آينده هم مي شود. باشد كه شامل لذت از زندگي روزانه و چشم اندازي 

در سال هاي اخير حكومت ها، دانشگاه ها، سازمان هاي بين المللي و كسب و كارها به طور فزاينده اي توجه خود را 
به سمت شاخص هايي كه خوشبختي را به عنوان مكمل توليد ناخالص داخلي اندازه گيري ميكند، معطوف كرده اند. 

راي درك نحوه تكميل كردن توليد ناخالص داخلي و به اصطالح توليد ناخالص داخلي و فراتر از آن چالش تالش ب
تحريك كننده اي را ايجاد ميكند. در واقع 
اين شاخص نه تنها نياز يك كشور به ترويج 
سطح بااليي از درآمد سرانه را به به رسيمت 
مي شناسد، اما همچنين حامي بهبود در 

) Subjectiveي (انفسي يا سالمت ذهن
  شهروندان نيز هست. 

 104تجزيه و تحليل اقتصادسنجي ارائه شده 
زير  9متغير را شناسايي كرده است، كه در 

خص كلي گسترش يافته است. از طريق شا
اين فرايند ما قدر به شناسايي و تجزيه و 
تحليل عوامل خاصي كه به رفاه يك كشور 
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  ر دسته عبارتنداز  شاخص هاي مربوط به :زي 9اين كمك ميكند، هستيم. 

كيفيت اقتصاد، محيط كسب و كار، حكمراني ،آموزش، سالمت، امنيت و ايمني، آزادي هاي شخصي، سرمايه 
  اجتماعي و محيط زيست.

  زير ساخص به معرفي عناصر تشكيل دهنده هركدام به صورت تفصيلي خواهيم پرداخت. 9در ادامه ضمن بررسي اين 

در مهمترين بخش اين گزارش به صورت جامع تمامي شاخص ها در مورد كشور ايران را بررسي كرده و عوامل تاثير 
  گذار بر اين نمرات را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد. 

  گروه شاخص هاي اقتصادي:
كليدي مورد سنجش قرار ميدهد : را در چهار ناحيه و ميزان باز بودن اين اقتصادها اين شاخص ها عملكرد كشورها 

  خط مشي هاي اقتصاد كالن، رضايت و انتظارات اقتصادي، بنيادها و زيرساختهاي رشد و كارايي بخش مالي .

  متغيرهاي مورد استفاده :

  فقر مطلق . 1
  ساله 5نرخ رشد متوسط اقتصادي  . 2
  اثربخشي خط مشي هاي ضدانحصاري . 3
  شاخص تنوع صادارت . 4
  شاخص كيفيت صادرات . 5
  ت در مورد درآمد خانگياحساسا . 6
  مشاركت نيروي كار زنان . 7
  تعامالت مالي . 8
  مشاركت نيروي كار . 9

  شيوع موانع تجاري . 10
  فقر نسبي . 11
  رضايت از استانداردهاي زندگي . 12
  بيكاري . 13
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  خص هاي كيفيت اقتصاد عبارتند از:در اين گروه شا كشور برتر 10

  بريتانيا –لوكزامبورگ  –سنگاپور  –نروژ  –دانمارك  –آلمان  –سوييس  –سوئد  –هلند  –نيوزلند 

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  كشور بدتر در اين گروه شاخص هاي اقتصادي عبارتند از :  10

سودان  –عراق  –كنگو  –چاد  –جمهوري مركزي افريقا  –لسوتو  –جمهوري دموكراتيك كنگو  –موريتاني  –يمن 
  نيجريه  –آنگوال   -
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  :محيط كسب و كارگروه شاخص هاي 

محيط كسب و كاري قوي است كه فضاي كارافريني را فراهم ميكند كه در آن شهروندان مي توانند ايده ها و فرصت 
محيط كسب وكار هاي جديد خود را براي بهبود زندگي خود و رفاه اجتماعي باالتر به ثروت تبديل كنند. ركن 

فاكتورهايي را در دسته بندي هاي زير اندازه گيري ميكند: دسترسي به زيرساخت هايي مانند ايرنت و حمل و نقل و 
به اعتبار، انعطاف پذيري كسب و كار (هزينه ي شروع كسب و كار، استخدام و اخراج)، مقررات منصفانه و شفاف 

 پايه كات از شايسته ساالري و فرصت ها. ركن محيط كسب و كار بر(به عنوان مثال حقوق مالكيت معنوي) و ادرا
نتيجه ي به كارگرفتن چگونه كارافريني منجر به نواوري و رشد اقتصادي و اثرات مثبتي كه در  اينكه تحقيقات در مورد

ات كارآفرينانه احتمال بها دادن به ابتكارهنگامي كه يك كشور پتانسيل كارافريني افراد ميشود، صورت گرفته است. 
  و تجربه ي افراد از آن رضايت بخش باشد، كاميابي و رفاه يك جامعه به صورت كلي افزايش مي يابد. را تقويت كند 

زير شاخص هاي اين گروه محيط كارآفريني، زيرساخت هاي كسب و كار، موانع نوآوري و انعطاف پذيري بازار 
  كار را مورد سنجش قرار ميدهد

  كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  اياالت متحده امريكا، نيوزلند، كانادا، هنگ كنك، بريتانيا، سنگاپور، استراليا، فنالند، سوييس و نروژ
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  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  روه شاخص ها عبارتند از : كشور بدتر در اين گ 10

يمن، آنگوال، ليبي، عراق، ونزوئال، جيبوتي، جمهوري افريقاي مركزي، سودان، جمهوري دموكراتيك كنگو، چاد و 
  موريتاني 

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 
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  گروه شاخص هاي حكمراني 

خوب اداره شده، تمايل به لذت بردن از سطح باالتري از درامد سرانه و رفاه شهروندان دارد. دموكراتيك و جوامه 
ركن حكمراني، علملكرد كشورها را در چهار حوزه مورد سنجش قرار مي دهد: حكومت اثربخش و پاسخگو، 

. نهاهاي پايدار و دموكراتيك انتخابات عادالنه و مشاركت سياسي، حاكميت قانون و سطح دموكراسي در جامعه
حكمراني به منظور صيانت آزادي  سياسي و اقتصادي و ايجاد محيطي براي مشاركت مدني منجر به سطوح باالتري 
از درآمد و خوشبختي خواهد شد. ركن حكمراني همچنين سطوح فساد و رقابت حكومتي و اعتماد شهروندان به 

  شي گذاري را مورد ارزيابي قرار مي دهد. درستي انتخابات و فراگرد وسيع تر خط م

  كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  فنالند، نيوزلند، نروژ، هلند، سوئد، سوييس، دانمارك، لوكزامبورگ، كانادا  و آلمان

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 
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  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  يمن، كنگو، افغانستان، ونزوئال، چاد، ليبي، جمهوري دموكراتيك كنگو، سودان، بروندي، سوازيلند، آفريقاي مركزي

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  آموزشگروه شاخص هاي 
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عملكرد كشورها را در چهار حوزه گسترده اندازه گيري ميكند: دسترسي به آموزش، كيفيت آموزش، ركن آموزش، 
سرمايه انساني و رقابت پذيري. دسترسي به آموزش (اندازه گيري شده توسط نرخ ثبت نام و شاخص نابرابري 

امعه خود را ميدهد. عالوه بر اين زير ا براي جآموزشي) به شهروندان امكان توسعه پتانسيل و مشاركت مولد آن ه
شاخص ها نشان مي دهند كه سرمايه انساني يك كشور (اندازه گيري شده توسط سرانه سالهاي آموزش نيروي كار) 
پژوهش و توسعه را تشويق ميكند و همچنين به دانش جامعه مي افزايد. ادراك شهروندان از فرصت هاي آموزشي در 

ا و فرزندانشان نيز كليد ارزيابي كيفيت آموزشي ارائه شده در يك كشور است. اين ركن متاثراست دسترس براي آنه
باشد، سرمايه انساني به عنوان موتور محرك رشد اگر از تحقيقات بر روي رشد اقتصادي  كه به وسيله آن معلوم شد 

شرايطي را ايجاد ميكند كه تاثير غيركاهنده ي آموزش بر افزايش سطخ درآمد سرانه را نشان ميدهد. تحقيقات 
دانشگاهي همچنين نشان مي دهد كه آموزش هاي پايه فرصت هاي مردم را براي افزايش رضايت از زندگي را بهبود 

  مي دهد. 

  : كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از  10

  سوييس، هلند، فنالند، استراليا، نروژ، بريتانيا، ايرلند، ايالت متحده امريكا، بلژيك، سنگاپور

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10
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  ، نيجر، گينه، مالي، سودان، بنين، يمن، افغانستان، ليبريا، سيرالئونچاد، جمهوري افريقاي مركزي

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  بهداشتگروه شاخص هاي 

زيرساخت هاي بهداشتي قوي كه شهروندان را قدر به لذت بردن ازسالمتي فيزيكي و رواني ميكند، منجر به دسترسي 
به سطوح باالتر رفاه اقتصادي و خوشبختي مي شود. بهداشت ضعيف افراد از عملي سازي توان بالقوه ي خود دور 

قرار ميدهد: پيامدهاي اوليه بهداشتي، زيرساخت بهداشت عملكرد كشورها در سه حوزه را مورد سنجش ميكند. ركن 
هاي بهداشتي و مراقبت هاي پيشگيرانه و سالمت جسمي و رواني.  ركن بهداشت كشور ها را بر اساس شاخص هايي 
كه منعكس كننده ي زيرساخت هاي قوي بهداشتي هستند از قبيل نرخ ايمني سازي و بهداشت ارزشيابي ميكند. 

ركن بهداشت بيشتر شامل مقادير اس ميانگين نرخ اميد به زندگي و مرگ و مير ارزيابي ميشوند. همچنين كشورها بر اس
رضايت فردي با سالمتي است. پژوهشگران دريافته اند كه خوشبختي و سالمتي خود اظهار شده به طور قابل توجهي 

ي كه مطلوب براي توسعه اقتصادي بيشتر با سالمت كلي جامعه همبستگي دارد و بيش تر از آن با ايجاد سرمايه ي انسان
سنگ بستر نيروي كار مولد هستند كه به نوبه ي خود سطح درآمد است. شهروندان سالم از لحاظ ذهني و جسمي 

 سرانه را افزايش مي دهند. 
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  كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  كنگ، استراليا، اسرائيل و آلمانلوكزامبورگ، سنگاپور، سوييس، ژاپن، هلند، سوئد، هنگ 

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

 

  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  ايووري كوست، نيجريه، توگو، اوگاندا و سيرالئون چاد، جهوري آفريقاي مركزي، گينه، ليبرا، بنين، موزامبيك،

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 
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  گروه شاخص هاي امنيت و ايمني

ايمني عملكرد تهديدات امنيت ملي و امنيت شخصي رفاه اجتماعي و اقتصادي را به خطر مي اندازد. ركن امنيت و 
. جامعه و محيط سياسي با ثبات (كه توسط مقياس كشورها را در سه حوزه امينت ملي، فقدان ايمني و امنيت شخصي

هنگامي كه شهروندان ترور سياسي اندازه گيري مي شود) براي جذب سرمايه گذاري و ثبات رشد اقتصادي نياز است. 
گيري شده از طريق سواالتي نظير: آيا هنگام راه رفتن تنها در شب در مورد امنيت شخصي خود نگران باشند(اندازه 

احساس امنيت ميكنيد؟)؛ خوشبختي و رفاه كلي آنها آسيب خواهد ديد. ركن امنيت و ايمني معيارهاي عيني امنيت را 
(مانند جنگ عواملي مانند بي ثباتي ناشي از نارضايتي هاي گروهيتركيب ميكند. با معيارهاي ذهني از امنيت شخصي 

هنگامي كه غذا و سرپناه مردم متزلزل باشد و هنگامي كه هاي قومي) رشد توليد ناخالص داخلي را محدود مي كند. 
تحقيقات دانشگاهي نشان مي دهد كه خشونت سياسي سازمان نهادي تنواند از آنها حمايت كند، آنها فرار مي كنند. 

رايم مانع از رشد اقتصادي مي شوند. به عالوه محيط ترس و عدم اطمينان يافته مانند كودتا يا جنگ داخلي و همچنين ج
  تاثير منفي بر رضايت از زندگي ميگذارد. 

  كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  ايسلند، دانمارك، نروژ، آلمان، سوييس، اتريش، سوئد سنگاپور، لوكزامبورگ، ژاپن،
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  كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است.  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه

   

  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

جمهوري افريقاي مركزي، جمهوري دموكراتك كنگو، عراق، افغانستان، نيجريه، سودان، پاكستان، كلمبيا، فيليپين، 
  يمن و كامرون
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  گروه شاخص هاي آزادي هاي شخصي
هنگامي كه شهروندان از آزادي بيان، عقيده و تشكيالت و همچنين استقالل شخصي در جامعه اي كه از تنوع استقبال 

ركن آزادي هاي ؛ كشورشان سطوح باالتري از درآمد و خوشبتي را تجربه خواهد كرد. ميكند، برخوردار شوند
شخصي عملكرد كشورها در دو حوزه را مورد سنجش قرار مي دهدك آزادي هاي فردي و تحمل اجتماعي. ركن 
آزادي هاي شخصي بيان كننده ي اهميت آزادي هاي مختلف از جمله آزادي انتخاب، آزادي بيان (از جمله آزادي 

قليت ها و مهاجران براي ثروت و خوشبختي شهروندان مطبوعات)، آزادي جنبش ها و آزادي عقايد و همچنين تحمل ا
جوامعي كه حقوق مدني قوي و آزادي را توسعه داده اند، سطوح رضايت را در ميان شهروندان خود افزايش است. 

سطوح باالتر درآمد ملي برخوردار مي دهند. هنگامي كه حقوق و آزادي هاي شخصي محافظت شوند، كشور از 
  خواهد شد. 

  برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  كشور 10

  لوكزامبورگ، كانادا، نيوزلند، ايسلند، ايرلند، اروگوئه، هلند، فنالند، بلژيك، پرتغال

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  :  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از 10
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  افغانستان، سودان، يمن، مصر، ايران، ليبي، جمهوري آفريقاي مركزي، روسيه، جمهوري دموكراتيك كنگو، عراق

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

   

  گروه شاخص هاي سرمايه اجتماعي
شبكه هاي اجتماعي و انسجام يك جامعه هنگامي به وقوع ميپيوندد كه مردم به يكديگر اعتماد داشته و احترام بگذارند 
كه اين، تاثير مستقيمي بر رفاه يك كشور دارد. ركن سرمايه ي اجتماعي عملكرد كشورها را در سه حوزه ي : انسجام 

(اتصال سرمايه ي اجتماعي) عي)، شبكه هاي ارتباطي و خانوادگيسرمايه ي اجتما پل زدن مياناجتماعي و مشاركت ( 
و مشاركت سياسي و اعتماد نهادي (ارتباط سرمايه اجتماعي) مورد سنجش قرار مي دهد. اين ركن ارزيابي مي كندكه 
عواملي مانند داوطلب شدن، كمك كردن به غريبه ها و كمك كردن به سازمان هاي خيريه بر بازدهي اقتصادي و 
رضايت از زندگي تاثير ميگذارد. اين ركن سطوح اعتماد (آيا شهروندان به اين اعتقاد دارند كه ميتوانند به ديگران 
تكيه كنند؟ و آيا اينكه مي توانند به نهادهايي مانند پليس تكيه كنند؟) را اندازه ميگيرد. همچنين اينكه آيا شهروندان 

ند را احساس و بر اساس آن عمل ميكنند را اندازه ميگيرد. مطالعات تجربي همان چيزي كه در فراگرد سياسي بيان ميكن
بر سرمايه اجتماعي نشان داده است كه خوشبختي شهروندان از طريق اعتماد عمومي و خانواده و روابط جامعه بهبود 

اجتماعي) سطوح پايين به طور مشابه جوامع با سطوح پايين تر اعتماد(به عنوتن جز اصلي سرمايه بهبود پيدا ميكند. 
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در سرمايه اجتماعي سهم شبكه هاي اجتماعي را به  "سرمايه"تري از رشد اقتصادي را نمايان كرده اند. بنابراين كلمه 
  عنوان يك دارايي كه مولد بازده اقتصادي است و خوشبختي را بهبود مي دهد؛ برجسته ميكند. 

   كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از : 10

  نيوزلند، استراليا، كانادا، اياالت متحده امريكا، ايسلند، نروژ، دانمارك، مالت، آلمان، ايرلند

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 

  
  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  افغانستان، مراكش، جمهوري افريقاي مركزي، انگوال، ارمنستان، چين،گرجستانبروندي، يمن، بنين، توگو، 

  كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. 
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  زيست محيطگروه شاخص هاي 

محيط زيست در اين گزارش براي اولين بار در نظر گرفته شده است. در اين پژوهش شامل چندين شاخص ركن 
زيست محيطي از جمله استفاده از آفت كش ها، زمين ها و مناطق دريايي اختصاص داده شده به طبيعت و كيفيت هوا 

ي است. اين يافته ها بالفاصله براي نشان دهنده ارتباط مشخص آنها با متوسط خوشبختي ملي و ثروت ماداست كه 
هركسي كه در جستجوي هواي تميزتر يا فضاي سبز باشد آشكار مي شود. همچنين براي جمعيت روستايي كه از 
طريق روش هاي پايدار كشاوزي كه افزايش بهره وري را در برداشت است از فقر جسته اند كامال واضح خواهد بود. 

به اين جهت به اين پژوهش اضافه شده است كه يك محيط زيست با كيفيت حس به طور خالصه ركن محيط زيست 
خوشبختي و رضايت را به مردم يك كشور از طريق ويژگي هايي كه ممكن است فيزيكي (مانند كيفيت هوا)، 

فيت مي اجتماعي (مانند فضاهاي سبز براي مالقات) يا نمادين (مانند پارك هاي ملي) منتقل ميكند. محيط زيست با كي
  تواند مزاياي اقتصادي قابل توجهي را براي مردمي كه در آن زندگي ميكنند، فراهم كند. 

  كشور برتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  بريتانيااسلوني،فنالند، لوكزامبورگ، فرانسه، نروژ، آلمان، استوني، سويس ، سوئد، 

  شاخص اصلي و ساير زيرشاخص ها قابل مشاهده است. كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در 
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  كشور بدتر در اين گروه شاخص ها عبارتند از :  10

  پاكستان، عراق، افغانستان، موريتاني، يمن، جمهوري دموكراتيك كنگو، سودان، مولداوي، آذربايجان، هند، آنگوال

  ر زيرشاخص ها قابل مشاهده است. كه در ضمن در شكل بعدي جايگاه كلي كشورها در شاخص اصلي و ساي
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  كشور برتر در شاخص اصلي 10

با توجه به شاخص هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته در نهايت مي توان ادعا كرد كه حكومت هاي زير به ترتيب 
ها در جدول بيشترين كاميابي و رفاه را براي شهروندان خود فراهم ميكنند، ساير رتبه هاي اين كشورها در زير شاخص 

  قابل مشاهده است

  نيوزلند، نروژ، فنالند، سوييس، كانادا، استراليا، هلند، سوئد، دانمارك و بريتانيا

  
  كشور بدتر در شاخص اصلي 10

با توجه به شاخص هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته در نهايت مي توان ادعا كرد كه حكومت هاي زير به ترتيب 
را براي شهروندان خود فراهم ميكنند، ساير رتبه هاي اين كشورها در زير شاخص ها در جدول كمترين كاميابي و رفاه 

  قابل مشاهده است

يمن، افغانستان، جمهوري آفريقاي مركزي، سودان، جمهوري دموكراتيك كنگو، چاد، عراق، موريتاني، آنگوال، 
  بروندي، پاكستان
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  بررسي  و تحليل جايگاه ايران

نشان ميدهيم سپس براي بررسي جايگاه ايران ابتدا به صورت كلي جايگاه ايران را در شاخص اصلي و زير شاخص ها 
  مقايسه دقيق تر يك دسته كشور را به صورت تطبيقي با ايران مقايسه خواهيم نمود.  براي

 منطقه اي قوي در آموزش، كشور را بدست آورده است. با وجود عملكرد 149از ميان  118ايران در مجموع رتبه 
   كشور پايين باقي مانده است. 35) در ميان 1385(سال  2007رتبه كلي رفاه و كاميابي در ايران از سال 

  جايگاه ايران در اين رتبه بندي و نمرات كسب شده در زيرشاخص ها در طي ساليان گذشته به شرح زير است: 
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  از ايران  تحليل موسسه لگاتوم

ايرانيان يكي از بدترين عملكردها در حوزه ي حكمراني و آزادي هاي شخصي در دنيا را تحمل ميكنند. بيش از هر 
در سطح پاييني نگه داشته است. محدوديت ها در  1385چيزي اين دو زير شاخص است كه رفاه كلي ايران را از سال 

رگيري هاي منطقه اي و نزاع هاي سياسي داخلي مورد آزادي هاي مدني در دو سال گذشته سخت تر شده است و د
بر خالف اين زمينه، عملكرد ايران در زير شاص هاي آموزشي، در حالي كه همچنان رتبه ي همچنان ادامه دارد. 

داستان كاميابي  مستمرا بهبود يافته است. 1385پاييني است اما نسبت به همسايگان منطقه اي خود باالتر است و در سال 
در ايران، يكي از نا اميدكننده ها است. ايران در حال حاضر كشوري با درامد متوسط است. اقتصاد ايران داراي  و رفاه

پتانسيل قابل توجهي براي فراهم كردن رفاه و كاميابي براي شهروندان خود است. عملكرد سيستم آموزشي ايران را 
ي به خاطر سيستم ناكارآمد حكمراني عقب نگهداشته شده يكي از بهترين ها در منطقه قرار داده است، اما رفاه كل

   است.
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در داخل كشور اختالفات تلخ روساي جمهور با قوه هاي مقننه و قضائيه، محيط سياسي و جامعه ايران را قطبي كرده 
  ياست. در سطح سياسي اين اختالفات به حاكميت قانون و استقالل قوه قضائيه آسيب زده است. در سطح اجتماع

. رتبه نزول 3 2016تا  2013سرمايه ي اجتماعي ايرانيان را از بين برده است. سرمايه اجتماعي در ايران از سال هاي 
داشته است. اين كاهش نگران كننده عمدتا به خاطر وخامت اعتماد نهادي محاسبه شده است كه از طريق اعتماد 

ي كه ايرانيان در هنگام مشكل مي توانند از ميان دوستان و ايرانيان به نيروهاي پليس و همچنين كاهش تعداد افراد
  آشنايان مي توانند روي  آنها حساب كنند اندازه گيري ميشود. 

رتبه حكمراني در ايران از تمام اما  مانده استدر حالي كه سرمايه اجتماعي در ايران نسبت يه همسايگان باالتر 
ان پايين تر است. رتبه حكمراني در حقيقت ايران را در ميان كشورهاي همسايگانش نظير اسرائيل، عراق، اردن و لبن

آن چيزي كه بيش از همه رفاه و كاميابي را در ايران پايين نگه مي آفريقايي مثل آنگوال و موريتاني قرار داده است. 
ه است. داشت دبرخي بهبود هايي وجو اما بايد توجه داشتدارد عملكرد در حوزه آزادي هاي شخصي است. 

سرخوردگي در شاخص هاي حكمراني و آزادي هاي شخصي ايران را از رسيدن به ظرفيت گسترده سرمايه انساني 
ايران را يك منبع  "ايران پتانسيل آزاد نشده "خود عقب نگه داشته است. در گزارش اخير موسسه لگاتوم با عنوان 

كاميابي ايرانيان تنها به مديريت صحيح صادرات نفت و گاز  تجديد پذير بيش از ذخاير نفت و گاز بيان ميكند. رفاه و
بستگي ندارد. همانگونه كه بحث شد اين رفاه همچنين به مديريت استعدادهاي شهرونداني كه توانايي هاي آنها به 

  دليل حكمراني ضعيف و محدوديت هاي سياسي بي استفاده مانده است، نيز بستگي دارد. 
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1 جدول  ای مورد بررس  نمرات ایران در زرشاخص   

  
در رتبه بندي زير شاخص ها ايران بهترين عملكرد را در حوزه آموزش و سرمايه .از نمودار باال معلوم مي شود كه 

  شخصي به دست آورده است.اجتماعي داشته است و پايين ترين نمره را در حوزه آزادي هاي 

  

  فاصله رفاه :

فاصله رفاه توليد ناخالص داخلي يك كشور را در نظر ميگيرد و از آن به عنوان معيار اندازه گيري رتبه رفاه و كاميابي 
 مورد انتظار يك ملت استفاده ميكند. 
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مي به رفاه با افزايش سرانه در جدول فوق هر نقطه نمايش دهنده ي يك كشور است. منحني نشان مي دهد كه ميل عو
اگر يك كشور زير منحني باشد مي توان گفت در مقايسه با ساير كشورهاي توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد. 

گر يك هم اندازه در توليد ناخالص داخلي، كمتر براي شهروندان خود رفاه را به همراه مي آورد. به همين ترتيب ا
 ميتوان گفت بيش از حد انتظار براي شهروندان خود رفاه را به همراه مي آورد. كشور باالتر از منحني باشد 

با توجه به فاصله رفاه و نمودار باال در مي يابيم كه ايران، كسري رفاه بزرگ و مداومي دارد. اين كسري از عراق كمتر 
به دليل نزاع هاي سياسي و اجتماعي است اما بسيار بزرگتر از ساير همسايگان (اسرائيل، لبنان و اردن) است. ايران 

  نتوانسته است اين كسري را بهبود بخشد.  1385مستمر از 

  شاخص هاي ايران: تطبيقيبررسي 

كشور : اياالت متحده امريكا، تركيه، كره جنوبي، افريقاي  9شامل براي برررسي تطبيقي شاخص هاي ايران يك گروه 
  و مصر به همراه ايران در شاخص ها مقايسه خواهند شد.  سعودي جنوبي، قطر، مالزي، عراق، آلمان، عربستان

انتخاب اين كشورها با داليل متعددي صورت گرفته است كه از جمله داليل آن مي توان به مشابهت در ابعاد تاريخي، 
در  جغرافيايي و ساختار اقتصادي، شروع تحوالت و توسعه از نقطه مشترك، مشابهت در مذهب و فرهنگ، همسايگي

  نهايت انتخاب اياالت متحده امريكا به عنوان سرامدترين كشور در جهان؛ اشاره نمود. 
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  بررسي كيفيت اقتصاد در كشورهاي منتخب . 1

  
  

  بررسي محيط كسب و كار در كشور هاي منتخب . 2
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  بررسي آموزش در كشورهاي منتخب . 3

  
  بررسي حكمراني در كشور هاي منتخب . 4
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  در كشور هاي منتخب بررسي سالمت و بهداشت . 5

  
  در كشور هاي منتخب محيط زيستبررسي  . 6
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  بررسي آزادي شخصي در كشور هاي منتخب . 7

  

  
  بررسي امنيت و ايمني در كشور هاي منتخب . 8
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  آتينقاط ضعف و پيشنهادات براي تحقيقات 
يكي از نقاط ضعف اين مدل پژوهش هاي بين المللي ضعف در شناخت ماهيت ساختار كشورها و روابط واقعي حاكم 

قدرت است. فقدان شناخت گروه هاي ذي نفوذ باعث مي شود كه تحليل هاي ارائه شده همراه گزارش از دقت بر 
داخلي و خارجي حاكم بر سياست هاي يك كافي برخوردار نباشد. فارغ از اين جنبه ضعف، اين گزارش شرايط 

كشور را ناديده گرفته و بر همين اساس ارزشيابي عملكرد حكومت ها با صرف ادراكات از اين گزارش ها از دقت 
از طرف ديگر يكي از كافي برخوردار نبوده و نمي تواند كامليت و حقيقت موضوعات را به طور كامل بيان كند. 

ن گزارشات عدم توجه به تفاوت هاي مذهبي و فرهنگي جوامع و عدم توافق بر تعريف واحد انتقادات وارد شده به اي
بر شاخص هاي اندازه گيري شده مي باشد، البته مغفول نماند كه با توجه به استفاده از روش هاي آماري دقيق روايي 

سازي مفاهيم ذهني كاري سختت و پايايي اين پژوهش ها تا حد بسيار خوبي قابل تاييد است. به طور كلي عينيت 
  است. از همين رو نيز ارزشيابي عملكردها با توجه به ماهيت پيچيده ديناميزم اجتماعي دو چندان سخت خواهد بود.

براي ارتقاي سطح اين پژوهش ها پيشنهاد مي شود، انجام اين آنها به نهاد هاي غير دولتي محلي نيز واگذار شود و 
با يافته هاي موسسه اصلي مورد بررسي قرار گيرد. ضمنا درنظر گرفتن برخي تفاوت ها در  نتايج حاصل براي مقايسه

تعاريف از آن جهت كه بتوان تعريفي جهان شمول تر براي اندازه گيري استفاده نمود و صرفا معيارهاي محدودي 
  براي اندازه گيري و تعريف شاخص ها در نظر گرفته نشود مناسب است.

  جمع بندي نهايي
در پايان به نظر مي رسد با بررسي هاي انجام شده ايران پتانسيل رشد بسيار خوبي را دارد اما ايرادات مطرح شده در 

عقب ماندگي ايران عنوان ميكند. با پذيرش تحليل موسسه لگاتوم عموما مسائل مربوط به حكمراني و سياسي را عامل 
حاكم بر كشور، شرايط منطقه اي و تاريخي، پيچيدگي هاي  اين موضع بر اين مهم تاكيد مي شود كه شرايط خاص

باعث مي شوند تا برخي سياسيت هاي تشويق و تجويز شده عمال قابل اجرا فراوان و محدوديت هاي سياست داخلي 
نباشد. همچنين اولويت بندي اهداف و منافع ملي در ايران به تحت تاثير عوامل گسترده بسيار پيچيده بوده و سياست 

  اي فراملي باعث مي شود برخي چالش ها براي رفاه و كاميابي ملي به وجود آيد. ه

در پايان به نظر مي رسد با توجه به پتانسيل بسيار خوب موجود، اصالحات تدريجي راه را براي شكستن دور باطل 
  اضمحالل و عقب ماندگي فراهم كند. 
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