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 پاینده ایران

 

ها بحث بوده است که بیشتر مواقع  آنمیان هواداران  فایده و کارکرد انواع حکومتبر سر برتری و میزان همواره 

اینگونه بحث ها با رویکردی  است و از دیگر سو اجتماعی، و سیاسی ی، تاریخی،این بحث ها پیرامون مسائل آرمان

خالئی که در اینگونه  .، و نهایتاً با ذکر دو یا سه مثال از کشورها استو بدون ارائه آمارهای عددی توصیفی -کیفی 

ماری از مباحث برای مقایسه کارکردهای اجتماعی و سیاسی انواع حکومت های وجود دارد، موضوع بررسی های آ

 ست.ست آمده و تحلیل و مقایسه آن هاطریق شاخص های عددی به د

برای بررسی کارکرد حکومت ها در دو شکل پادشاهی و جمهوری الزم است که از داده های آماری چند شاخص 

کمک  جهانی استفاده و سپس آن ها را تحلیل کرد تا داده های کّمی به توصیف های کیفی بدل گردد که دانش آمار به

 آمده است. در ابتدا الزم است که تعریفی از دانش آمار داشته باشیم: ها این بررسی

علم و پردازد. آمار را باید  می اه داده گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی دانشی است که به مطالعه آمار

های گردآوری، تنظیم، پرورش، و  ز روشبا استفاده ا انسانی تجربی های دانش عمل استخراج، بسط، و توسعه

ی و تحلیل های کمّ  فراهم کردن داده لم آمار، علمعو آزمایش( دانست.  گیری اندازه )حاصل از تجربی های داده تحلیل

رخی از منابع، آمار را ب .ها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است آن

 .آورندی شمار مه ب ها نظریه تصمیم ای از شاخه

شاخص های هر کشور با توجه به شکل حکومتی آن است. همچنین جامعه آماری مورد نظر  ،داده ها در این بررسی

آن شاخص برای آن سال در دسترس نویسنده بوده  هستند که اطالعاتشان در در هر یک از شاخص ها، کشورهایی

ده نبوده است است، و کشورهایی که اطالعاتشان در آن شاخص برای آن سال منتشر نشده است یا در دسترس نویسن

در محاسبات و بررسی های آن شاخص نادیده گرفته شده است. غالباً کشورهای توسعه نیافته و کشورهایی که جمعیت 

 و یا مساحت اندکی دارند، اطالعاتشان در برخی از شاخص ها در دسترس نیست.

مؤسسه معتبر و مشخصی  اطالعات مربوطه به کشورها برای هر شاخص در آخرین سال در دسترس نویسنده، توسط

 جمع آوری و منتشر شده است که نویسنده برای بررسی ها و تحلیل های خود به آنان استناد کرده است.

از وضعیت  نسبتاً دقیق، روشن، و جامع که شاخص های مهم و با توصیف کنندگی است در این بررسی کوشش شده

های جهانی در این نوشتار کاری بسیار سخت و زمان کشورها مورد بررسی قرار گیرد زیرا بررسی تمام شاخص 

 همانند بررسی کنونی است.بر و البته به احتمال بسیار دارای نتیجه ای 

حکومت ها در این نوشتار بر اساس شکل کلی آن ها به دو دسته پادشاهی و جمهوری تقسیم بندی شده و شکل جزئی 

ی آن ها از طریق شاخص ها به کار رفته مورد سنجش قرار تر آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است ولی محتوا

گفتنیست در تمام بررسی ها و تحلیل های آماری این نوشتار اصل بی طرفی رعایت شده تا نتایج دقیق و گرفته است. 

 قابل اعتمادتری ارائه گردد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 الزم است توضیحاتی ارائه شود:پیش از شروع بررسی ها 

. شاخص، کمیتی است که نماینده چند استا نشان دهنده، یا نماینده معنای نمودار ی در کل، به شاخص واژهشاخص: 

متغیر همگن است و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی 

 بررسی نمود. تغیرهای معینی را در طول یک دورهتغییرات ایجاد شده در م توان هستند، که بر مبنای آن می

 بر  علمی های گوناگون در بسیاری از زمینه ش و مدیریت پیچیدگیکاه نقشی عمده و بنیادی در مسیر متغیرهامتغیر: 

به کار  کردهاعمل و مفاهیم کردن صوری ا را به منظوره کنند که آن هایی عمل می شبیه ظرف غیرهامت عهده دارند.

 .نقطه شروع و آغاز ماشینی کردن دانست توان واقع، صوری کردن را می برده می شود و در

شود.  نامیده می (construct) سازهمتغیرهای چند وجهی یا  ،تر هستند تغیر سادهکه مرکب از چندین م برخی متغیرها

گیری  ، که برای اندازهاست (dimention) عدسازه متشکل از چند ب  گیری نیستند و هر  ها مستقیماً قابل اندازه سازه

 شود، اندازه نامیده می (indicator) شاخص عد توسط متغیرهای جزئی تری کهآن باید تمام ابعاد را سنجید. هر ب  

ً  شاخصشود. ی گیری م های ریاضی  ها را به روش ها، آن گیری شاخص  قابل سنجش هستند. پس از اندازهها مستقیما

 شود، نشان داد.  نامیده می شاخص ترکیبی شوند و بتوان به صورت عددی واحد که کنند تا جمع پذیر همتزار می

 

 

 اخص های بررسی شده در این نوشتارش

 

 

 :آسیب پذیریشاخص 

 توسط ۲۰۰۵پذیری کشورها است که از سال  یک گزارش ساالنه درباره آسیب پذیری کشورها شاخص آسیب

 دوق، خلق ابزارهای عملی و رهیافتشود. اهداف این صن منتشر می فارین پالیسی و مجله صندوق صلح اندیشکده

 .است ظری برای کاهش مخاصمات عنوان شدههای ن

ها عبارتند از فشارهای جمعیتی، پناهندگان و جمعیت جابجا شده داخلی، نارضایتی گروهی، فرار جمعیت،  این شاخص

اکمیت قانون، ح ،مشروعیت حکومت، خدمات عمومی، حقوق بشر متوازن اقتصادی، نزول اقتصادی، توسعه غیر

 .و دخالت خارجی ،بندی جناحی نخبگانه دستگاه امنیتی، دست

است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، آن کشور دارای آسیب پذیری بیشتری است و  1۲۰تا  ۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰18ار مربوط به سال برعکس آن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این نوشت

 

 :شاخص رفاه

 مختلف منتشر می هایرفاه در کشورسطح  است که درباره لگاتوم ندی ساالنه مؤسسه پژوهشیب رفاه لگاتوم رتبه

اساس ترکیبی از وضعیت  کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را بر این گزارش را می ۲۰۰7توم از سال شود. لگا

 اند. ها در هشت حوزه مختلف تعریف کردهکشور

داری،  ، حکومتکسب و کار هایها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آن

 .شود سنجیده می سرمایه اجتماعی و های فردی آزادی آموزش، سالمت، امنیت و ایمنی،

است و برعکس آن نیز.  مرفه تراست که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، آن کشور  1۰۰تا  ۰از بازه این شاخص 

 است. ۲۰17همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال 
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 شاخص رضایت از زندگی:

 است، که تالش می دانشگاه لسستراز آدرین ج. وایت از روانشناسی اجتماعی شاخص رضایت از زندگی یک تحلیل

 لف را نشان دهد.مندی در کشورهای مخت کند درجه رضایت

این مثالی است . ای مالک قرار داده شده است ، و دسترسی به آموزش پایهثروت ،سالمتی در این محاسبه، میزان

های دیگر  بندیم زندگی، در مقابل تقسیضایتشان از با پرسش مستقیم از مردم در مورد ر شادی گیری اندازه از

 .گیری کرد وان به طور مؤثر اندازهت ی را میدهد که شاد برخی مطالعات نشان می .تولید ناخالص ملی همانند

رضایت بیشتری  از زندگی آن کشورمردم است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد،  3۰۰تا  1۰۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰۰6و برعکس آن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال  دارند

 

 شاخص شادی:

، شبکه توسعه( راه حل های پایدار "SDSN" (سسه مطالعاتیؤتوسط م شادیرتبه بندی کشورها از لحاظ شاخص 

 :عبارتند از مؤثر است کهرتبه بندی  هشت عامل در اینانجام شده است.  ۲۰17وابسته به سازمان ملل در سال 

وجود  -5 سخاوت، -4 آزادی به انتخاب زندگی، -3 تولد،امید به زندگی در بدو  -۲ میزان حمایت های اجتماعی،1- 

غم و اندوه  ،حاالت منفی )نگرانی -8 حاالت مثبت )خنده، شادی و...(، -7 سرانه تولید ناخالص داخلی، -6 فساد،

 ....(و

نیز. است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، مردم آن کشور شادتر هستند و برعکس آن  1۰تا  ۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰17همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال 

 

 شاخص صلح جهانی:

است. این شاخص  گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها نام یک شاخص برای اندازه شاخص صلح جهانی

 .است استرالیا در مؤسسه صلح و اقتصاد حاصل تحقیقاتدد و گر سالیانه تعیین می

بیشتری  صلح و آرامش نسبیاست که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، آن کشور دارای  ۲.5تا  ۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰18وشتار مربوط به سال است و برعکس آن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این ن

 

 شاخص توسعه انسانی:

، شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور، (HDI) شده صورت خالصه به انسانی شاخص توسعه

 ب.و سطح زندگی مناس دسترسی به دانش و معرفت زندگی طوالنی و سالم، :انسانی پایه از توسعه معیار در سه

انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف پیشرفت و توسعه تأکید دارد. هدف واقعی توسعه باید خلق  مفهوم توسعه

میانگین  انسانی هشاخص توسع ی طوالنی، سالم و خالق لذت ببرند.محیطی برای افراد باشد که در آن بتوانند از زندگ

 .است امید به زندگی، تحصیالت، و درآمد سرانه های سه ب عد شاخص هندسی

است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، آن کشور دارای صلح و آرامش نسبی بیشتری  1تا  ۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰16ن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال است و برعکس آ
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C


 شاخص مردمساالری:

کشورهای در  ساالریممرد وضعیت ونومیست دربارهنتایج تحقیقات سالیانه واحد اطالعات اک ساالریشاخص مردم

 ،تکثرگرایی ،انتخابات ی در پنج شاخص اصلی شامل شیوها شاخص دسته شصتاین شاخص بر اساس جهان است. 

را بر اساس وضعیت مردمساالری  کشورها این فهرست، است.  فرهنگ سیاسی و ،، مشارکت سیاسیهای مدنی آزادی

ی شکننده، شرایط بینابینی الرساری کامل، مردمساالترین وضعیت به به چهار نوع مردمم از بهترین وضعیت تا وخی

 .کند تقسیم می های استبدادی حکومت و ،های دوگانه( )حکومت

دموکراتیک تر و دارای آن کشور  حکومت است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، 1۰تا  ۰بازه این شاخص از 

 ۲۰17بیشتری است و برعکس آن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال  مردمساالری

 است.

 

 شاخص احساس فساد:

 د درحسب میزان فساد موجو ، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برلمللا سازمان شفافیت بین

شاخصی است که رتبه فساد در  کند. به عبارت دیگر، این معیاری م بندی مات دولتی و سیاستمدارانشان رتبهمیان مقا

 .دهد میان سایر کشورهای جهان نشان می بخش عمومی یک کشور را در

الملل و دانشگاه ن شده سازمان جهانی شفافیت بی وسیله معیارهای تعیین شود، به این شاخص که هرساله منتشر می

 .شود محاسبه می پاساو در آلمان

های ساالنه خود را بر پایه معیارهایی از  گزارش دفتر داشته و در کشورهای مختلفسازی  المللی شفافن سازمان بی

 یئو قضا ، ساختار حقوقیخدمات عمومی جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به

 .کند تهیه می بخش خصوصی حاکم در کشورها و موقعیت

است که هرچقدر این مقدار بیشتر باشد، حکومت و مسئوالن آن کشور پاک تر و دارای  1۰۰تا  ۰بازه این شاخص از 

 است. ۲۰17و برعکس آن نیز. همچنین شاخص استفاده شده در این نوشتار مربوط به سال  فساد کمتری هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C


 جدول شاخص های هر کشور

 (جمهوریردیف های زرد: کشورهای با حکومت  - حکومت پادشاهیکشورهای با سبز:  یردیف ها)

 کشور ردیف

آسیب 

 یپذیر

 

(2018) 

 رفاه

  

 

(2017) 

رضایت 

 از زندگی

 

(2006 ) 

 شادی

 

 

(2017 ) 

صلح 

 جهانی

 

(2018) 

توسعه 

 انسانی

 

(2016) 

مردم 

 ساالری

 

(2017) 

ادراک 

 فساد

 

(2017) 

 15 ۲.55 ۰.479 3.585 3.794 - 38.76 1۰6.6 افغانستان 1

 38 5.98 ۰.764 1.849 4.644 153.33 57.89 6۰.1 آلبانی ۲

 33 3.56 ۰.745 ۲.181 5.87۲ 173.33 5۰.8۲ 75.8 الجزایر 3

 - - ۰.858 - - - - - آندورا 4

 19 3.6۲ ۰.533 ۲.۰48 3.795 16۰.۰۰ 4۲.۲1 89.4 آنگوال 5

 - - ۰.786 - - ۲46.67 - 55.6 آنتیگوا و باربودا 6

 39 6.96 ۰.939 1.947 6.599 ۲۲6.67 61.78 46.1 آرژانتین 7

 35 4.11 ۰.743 ۲.۲87 4.376 1۲3.33 54.83 69.5 ارمنستان 8

 77 9.۰9 ۰.939 1.435 7.۲84 ۲43.33 76.98 ۲۰.8 استرالیا 9

 75 8.4۲ ۰.893 1.۲74 7.۰۰6 ۲6۰.۰۰ 75.۲4 ۲6.۲ شاتری 1۰

 31 ۲.65 ۰.759 ۲.454 5.۲34 163.33 53.33 74.6 آذربایجانج  11

 65 - ۰.79۲ - - ۲56.67 - 5۰.۰ باهاما 1۲

 36 ۲.71 ۰.8۲4 ۲.343 6.۰87 ۲4۰.۰۰ 59.61 64.4 بحرین 13

 ۲8 5.43 ۰.579 ۲.۰84 4.6۰8 19۰.۰۰ 5۲.17 9۰.3 بنگالدش 14

 68 - ۰.795 0 - ۲43.33 - 48.۲ باربادوس 15

 44 3.13 ۰.796 ۲.11۲ 5.569 133.33 55.۰9 7۰.5 بالروس 16

 75 7.78 ۰.896 1.56۰ 6.891 ۲43.33 74.۲4 ۲9.7 بلژیک 17

 - - ۰.7۰6 - 5.956 ۲3۰.۰۰ 57.44 63.7 بلیز 18

 39 5.61 ۰.485 1.973 3.657 18۰.۰۰ 5۰.37 75.7 بنین 19

 67 5.۰8 ۰.6۰7 1.545 5.۰11 ۲53.33 - 74.3 بوتان ۲۰

 33 5.49 ۰.674 ۲.۰9۲ 5.8۲3 183.33 57.6۲ 75.۲ بولیوی ۲1

 38 4.87 ۰.75۰ ۲.۰65 5.18۲ 17۰.۰۰ - 71.3 بوسنی و هرزگوین ۲۲

 61 7.81 ۰.698 1.659 3.766 18۰.۰۰ 59.55 6۲.۰ بوتسوانا ۲3

 37 6.86 ۰.754 ۲.16۰ 6.635 ۲1۰.۰۰ 6۰.64 68.7 برزیل ۲4

 6۲ - ۰.865 - - ۲53.33 - 59.8 برونئی ۲5

 43 7.۰3 ۰.794 1.635 4.714 143.33 61.۲۰ 51.7 بلغارستان ۲6

 4۲ 4.75 ۰.4۰۲ ۲.۰۲9 4.۰۲۲ 156.67 51.75 86.5 بورکینافاسو ۲7

 ۲۲ ۲.33 ۰.4۰4 ۲.488 ۲.9۰5 1۰۰.۰۰ 43.76 97.4 بروندی ۲8

 ۲1 3.63 ۰.563 ۲.1۰1 4.168 186.67 55.۲7 84.۰ کامبوج ۲9

 ۲5 3.61 ۰.518 ۲.484 4.695 17۰.۰۰ 48.۲۰ 95.3 کامرون 3۰

 8۲ 9.15 ۰.9۲۰ 1.37۲ 7.316 ۲53.33 77.۰3 ۲1.5 کانادا 31

 55 7.88 ۰.648 - - 193.33 - 68.۰ کیپ ورد 3۲

 ۲3 4.5۲ ۰.35۲ 3.۲36 ۲.693 163.33 36.84 111.1 آفریقای مرکزی 33

 ۲۰ 1.5۰ ۰.396 ۲.498 3.936 15۰.۰۰ 39.59 1۰8.3 چاد 34

 67 7.84 ۰.847 1.649 6.65۲ ۲16.67 66.۰6 4۰.7 شیلی 35

 41 3.1۰ ۰.738 ۲.۲43 5.۲73 ۲1۰.۰۰ 55.83 7۲.4 چین 36

 37 6.67 ۰.7۲7 ۲.7۲9 6.357 ۲4۰.۰۰ 58.93 76.6 کلمبیا 37

 ۲7 3.71 ۰.497 - - 196.67 48.41 8۲.6 کومور 38

 59 7.88 ۰.776 1.767 7.۰79 ۲5۰.۰۰ 66.69 43.۲ کاستاریکا 39

 49 6.63 ۰.8۲7 1.639 5.۲93 196.67 63.48 48.7 کرواسی 4۰

 47 3.31 ۰.775 ۲.۰37 - ۲1۰.۰۰ - 6۲.9 کوبا 41

 57 7.59 ۰.856 1.913 5.6۲1 ۲3۰.۰۰ 66.17 6۰.3 قبرس 4۲

 57 7.6۲ ۰.878 1.381 6.6۰9 ۲13.33 69.۲4 39.۰ چکج  43

 ۲1 1.61 ۰.435 3.۲51 4.۲8۰ 11۰.۰۰ 4۰.59 - ج د کنگو 44

 88 9.۲۲ ۰.9۲5 1.356 7.5۲۲ ۲73.33 77.۰6 19.8 دانمارک 45

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%A7_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D8%B1%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9


 کشور ردیف

آسیب 

 یپذیر

 

(2018) 

 رفاه

  

 

(2017) 

رضایت 

 از زندگی

 

(2006 ) 

 شادی

 

 

(2017 ) 

صلح 

 جهانی

 

(2018) 

توسعه 

 انسانی

 

(2016) 

مردم 

 ساالری

 

(2017) 

ادراک 

 فساد

 

(2017) 

 31 ۲.76 ۰.473 ۲.۲69 - 16۰.۰۰ 5۲.33 87.1 جیبوتی 46

 57 6.66 ۰.7۲6 - - ۲43.33 - - دومینیکا 47

 ۲9 - ۰.7۲۲ ۲.۰73 5.۲3۰ ۲33.33 6۰.۲3 69.۲ ج دومینیکن 48

 38 7.19 ۰.6۰5 1.895 - ۲۲۰.۰۰ - 88.3 تیمور شرقی 49

 3۲ 6.۰۲ ۰.739 1.987 6.۰۰8 186.67 58.33 74.۲ اکوادور 5۰

 3۲ 3.36 ۰.691 ۲.63۲ 4.735 16۰.۰۰ 49.99 88.7 مصر 51

 33 6.43 ۰.68۰ ۲.۲75 6.۰۰3 ۲۲۰.۰۰ 55.47 71.۲ السالوادور 5۲

 17 1.81 ۰.59۲ 1.946 - 173.33 - 83.4 گینه استوایی 53

 ۲۰ ۲.37 ۰.4۲۰ ۲.5۲۲ - 146.67 - 97.۲ اریتره 54

 71 7.79 ۰.865 1.73۲ 5.611 17۰.۰۰ 69.16 43.۰ استونی 55

 35 3.4۲ ۰.448 ۲.5۲4 4.46۰ 156.67 46.8۰ 99.6 اتیوپی 56

 - 5.85 ۰.736 - - ۲۲3.33 - 74.5 فیجی 57

 85 9.۰3 ۰.895 1.5۰6 7.469 ۲56.67 78.46 17.9 فنالند 58

 7۰ 7.8۰ ۰.897 1.9۰9 6.44۲ ۲۲۰.۰۰ 7۲.۰1 3۲.۲ فرانسه 59

 3۲ 3.61 ۰.697 ۲.۰99 4.465 ۲۰6.67 49.16 7۲.5 گابن 6۰

 3۰ 4.۰6 ۰.45۲ 1.989 - 19۰.۰۰ - 87.1 گامبیا 61

 56 5.93 ۰.769 ۲.13۰ 4.۲86 136.67 56.93 74.۰ گرجستان 6۲

 81 8.61 ۰.9۲6 1.531 6.951 ۲4۰.۰۰ 76.41 ۲5.8 آلمان 63

 4۰ 6.69 ۰.579 1.77۲ 4.1۲۰ ۲۰6.67 56.61 68.1 غنا 64

 48 7.۲9 ۰.866 ۲.۰۲۰ 5.۲۲7 ۲1۰.۰۰ 61.64 55.3 یونان 65

 5۲ - ۰.754 - - ۲16.67 - 59.9 گرنادا 66

 ۲8 5.86 ۰.64۰ ۲.۲14 6.454 ۲33.33 56.65 81.8 گواتماال 67

 ۲7 3.14 ۰.4۰4 ۲.1۰1 3.5۰7 17۰.۰۰ 45.۰6 1۰1.6 گینه 68

 17 1.98 ۰.4۲4 ۲.۲75 - 18۰.۰۰ - 98.1 گینه بیسائو 69

 38 - ۰.638 ۲.۰43 - ۲4۰.۰۰ 57.91 7۰.4 گویان 7۰

 ۲۲ 4.۰3 ۰.493 ۲.۰64 3.6۰3 183.33 - 1۰۲.۰ هائیتی 71

 ۲9 5.7۲ ۰.653 ۲.۲8۲ 5.181 ۲4۰.۰۰ 57.۲9 77.3 هندوراس 7۲

 45 6.64 ۰.836 1.531 5.3۲4 19۰.۰۰ 6۲.3۰ 5۰.۲ مجارستان 73

 77 9.58 ۰.9۲1 1.۰96 7.5۰4 ۲6۰.۰۰ 76.۰6 ۲۰.3 ایسلند 74

 4۰ 7.۲3 ۰.6۲4 ۲.5۰4 4.315 18۰.۰۰ 54.38 76.3 هند 75

 37 6.39 ۰.689 1.853 5.۲6۲ ۲۲۰.۰۰ 6۰.18 7۲.3 اندونزی 76

 3۰ ۲.45 ۰.774 ۲.439 4.69۲ ۲۰۰.۰۰ 5۰.65 84.3 ایران 77

 18 4.۰9 ۰.649 3.4۲5 4.497 - 4۰.6۰ 1۰۲.۲ عراق 78

 74 9.15 ۰.9۲3 1.393 6.977 ۲53.33 76.1۲ ۲۰.7 ایرلند 79

 6۲ 7.79 ۰.899 ۲.764 7.۲13 ۲۲3.33 65.3۲ 78.5 اسرائیل 8۰

 5۰ 7.98 ۰.887 1.766 5.964 ۲3۰.۰۰ 66.۲۰ 43.8 ایتالیا 81

 36 3.93 ۰.474 ۲.۲۰7 4.18۰ 15۰.۰۰ 49.54 94.6 ساحل عاج 8۲

 44 7.۲9 ۰.73۰ ۲.۰68 5.311 ۲33.33 6۰.46 63.1 جامائیکا 83

 73 7.88 ۰.9۰3 1.391 5.9۲۰ ۲۰6.67 7۰.4۰ 34.5 ژاپن 84

 48 3.87 ۰.741 ۲.1۰4 5.336 17۰.۰۰ 55.۲8 76.8 اردن 85

 31 3.۰6 ۰.794 1.979 5.819 193.33 58.14 63.4 قزاقستان 86

 ۲8 5.11 ۰.555 ۲.354 4.553 186.67 54.5۰ 97.4 کنیا 87

 - - ۰.59۰ - - - - - کیریباتی 88

 39 - - ۲.۰78 5.۲79 - - - کوزوو 89

 39 3.85 ۰.8۰۰ 1.799 6.1۰5 ۲4۰.۰۰ 57.41 55.9 کویت 9۰

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
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(2017) 

 ۲9 5.11 ۰.655 ۲.181 5.۰۰4 ۲۲۰.۰۰ 57.۰8 78.6 قرقیزستان 91

 ۲9 ۲.37 ۰.575 1.8۲1 - 18۰.۰۰ 53.۰9 8۰.7 الئوس 9۲

 58 7.۲5 ۰.819 1.749 5.85۰ 156.67 65.35 44.9 لتونی 93

 ۲8 4.7۲ ۰.763 ۲.778 5.۲۲5 186.67 53.57 86.8 لبنان 94

 4۲ 6.64 ۰.497 ۲.144 3.8۰8 143.33 51.71 8۰.1 لسوتو 95

 31 5.۲3 ۰.4۲7 1.931 3.533 - 48.1۰ 9۲.6 لیبریا 96

 17 ۲.3۲ ۰.716 3.۲6۲ 5.5۲5 19۰.۰۰ 45.54 94.6 لیبی 97

 - - ۰.91۲ - - - - - لیختن اشتاین 98

 59 7.41 ۰.848 1.689 5.9۰۲ 156.67 63.69 39.4 لیتوانی 99

 8۲ 8.81 ۰.898 - 6.863 ۲53.33 75.71 ۲۰.8 لوکزامبورگ 1۰۰

 35 5.57 ۰.748 ۲.۰58 5.175 163.33 6۰.31 64.8 مقدونیه 1۰1

 ۲4 5.11 ۰.51۲ 1.766 3.644 193.33 49.15 83.6 ماداگاسکار 1۰۲

 31 5.49 ۰.476 1.811 3.97۰ 153.33 5۲.68 85.5 ماالوی 1۰3

 47 6.54 ۰.789 1.619 6.۰84 ۲46.67 63.69 63.6 مالزی 1۰4

 33 - ۰.7۰1 - - ۲۲۰.۰۰ - 7۲.4 مالدیو 1۰5

 31 5.64 ۰.44۲ ۲.686 4.19۰ 176.67 47.17 96.6 مالی 1۰6

 56 8.15 ۰.856 - 6.5۲7 ۲5۰.۰۰ 7۰.66 36.۲ مالت 1۰7

 - - - - - - - - جزایر مارشال 1۰8

 ۲8 3.8۲ ۰.513 ۲.355 4.۲9۲ 176.67 4۰.58 9۲.۲ موریتانی 1۰9

 5۰ 8.۲۲ ۰.781 1.548 5.6۲9 ۲16.67 65.9۰ 4۰.5 موریس 11۰

 ۲9 6.41 ۰.76۲ ۲.583 6.578 ۲3۰.۰۰ 59.97 71.5 مکزیک 111

 - - - - - - - 74.4 ایاالت فدرال میکرونزی 11۲

 31 5.94 ۰.699 1.939 5.838 116.67 54.61 69.5 مولداوی 113

 - - - - - - - - موناکو 114

 36 6.5۰ ۰.735 1.8۲1 4.955 ۲۲3.33 58.65 54.9 مغولستان 115

 46 5.69 ۰.8۰7 1.895 5.۲37 - 59.۰4 55.3 مونته نگرو 116

 4۰ 4.87 ۰.647 1.979 5.۲35 186.67 54.65 74.۰ مراکش 117

 ۲5 4.۰۲ ۰.418 ۲.۰56 4.55۰ 18۰.۰۰ 49.48 88.7 یکموزامب 118

 3۰ 3.83 ۰.556 ۲.3۰۲ 4.545 176.67 - 96.1 میانمار 119

 51 6.31 ۰.64۰ 1.8۰6 4.574 ۲16.67 58.64 68.8 نامیبیا 1۲۰

 - - - - - - - - نائورو 1۲1

 31 5.18 ۰.558 ۲.۰53 4.96۲ 183.33 56.18 87.9 نپال 1۲۲

 8۲ 8.89 ۰.9۲4 1.574 7.377 ۲5۰.۰۰ 77.33 ۲6.۲ هلند 1۲3

 89 9.۲6 ۰.915 1.19۲ 7.314 ۲46.67 78.57 ۲۰.9 نیوزیلند 1۲4

 ۲6 4.66 ۰.645 1.96۰ 6.۰71 ۲1۰.۰۰ 56.94 75.3 نیکاراگوئه 1۲5

 33 3.76 ۰.353 ۲.359 4.۰۲8 15۰.۰۰ 44.69 96.۲ نیجر 1۲6

 ۲7 4.44 ۰.5۲7 ۲.873 5.۰74 183.33 48.۲۰ 99.9 نیجریه 1۲7

 17 1.۰8 - ۲.95۰ - - - 93.۲ کره شمالی 1۲8

 85 9.87 ۰.944 1.519 7.537 ۲46.67 79.85 18.3 نروژ 1۲9

 44 3.۰4 ۰.796 1.984 - ۲43.33 58.۰6 5۲.6 عمان 13۰

 3۲ 4.۲6 ۰.55۰ 3.۰79 5.۲69 143.33 45.5۲ 96.3 پاکستان 131

 - - ۰.788 - - - - - پاالئو 13۲

 - 4.46 ۰.684 ۲.6۲1 4.775 18۰.۰۰ 64.19 - فلسطین 133

 37 7.۰8 ۰.788 1.8۲6 6.45۲ ۲4۰.۰۰ 58.64 49.5 پاناما 134

 ۲9 6.۰3 ۰.516 ۲.1۰9 - ۲1۰.۰۰ - 84.8 پاپوآ گینه نو 135

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
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(2017) 

ادراک 

 فساد

 

(2017) 

 ۲9 6.31 ۰.693 1.997 5.493 ۲16.67 58.64 69.8 پاراگوئه 136

 37 6.49 ۰.74۰ 1.986 5.715 186.67 6۰.۰3 7۰.1 پرو 137

 34 6.71 ۰.68۲ ۲.51۲ 5.43۰ ۲13.33 59.33 855.5 فیلیپین 138

 6۰ 6.67 ۰.855 1.7۲7 5.973 196.67 66.۰3 41.5 لهستان 139

 63 7.84 ۰.843 1.318 5.195 ۲۰3.33 69.55 ۲7.3 پرتغال 14۰

 63 3.19 ۰.856 1.869 6.375 ۲33.33 6۲.۰۰ 48.1 قطر 141

 ۲1 3.۲5 ۰.591 ۲.343 4.۲91 19۰.۰۰ 46.67 - ج کنگو 14۲

 48 6.44 ۰.8۰۲ 1.596 5.8۲5 173.33 6۲.۰5 49.4 رومانی 143

 ۲9 3.17 ۰.8۰4 3.16۰ 5.963 143.33 54.۲8 77.۲ روسیه 144

 55 3.19 ۰.498 ۲.14۰ 3.471 146.67 56.5۰ 89.3 رواندا 145

 - - - - - - - - صحرای غربی 146

 - - ۰.765 - - ۲46.67 - - سنت کیتس و نویس 147

 55 - ۰.735 - - ۲33.33 - - سنت لوسیا 148

 58 - ۰.7۲۲ - - ۲4۰.۰۰ - - هاسنت وینسنت و گرنادین 149

 - - ۰.7۰4 - - ۲3۰.۰۰ - 65.5 ساموآ 15۰

 - - - - - - - - سان مارینو 151

 46 - ۰.555 - - ۲۲3.33 - 7۲.1 سائوتومه و پرنسیپ 15۲

 49 1.93 ۰.847 ۲.417 6.344 ۲43.33 57.51 7۰.۲ عربستان سعودی 153

 45 6.15 ۰.494 1.849 4.535 186.67 53.۲۰ 79.6 سنگال 154

 41 6.41 ۰.776 1.851 5.395 - 6۰.۲۰ 68.1 صربستان 155

 6۰ - ۰.78۲ - - ۲46.67 - 56.8 سیشل 156

 3۰ 4.66 ۰.4۲۰ 1.74۰ 4.7۰9 166.67 49.۰8 89.1 سیرالئون 157

 84 6.3۲ ۰.9۲5 1.38۲ 6.57۲ ۲3۰.۰۰ 73.53 3۰.4 سنگاپور 158

 5۰ 7.16 ۰.845 1.568 6.۰98 18۰.۰۰ 65.5۰ 4۲.5 اسلواکی 159

 61 7.5۰ ۰.89۰ 1.396 5.758 ۲۲۰.۰۰ 71.31 3۰.3 اسلوونی 16۰

 39 - ۰.515 - - ۲3۰.۰۰ - 83.1 جزایر سلیمان 161

 9 - - 3.367 5.151 - - 113.۲ سومالی 16۲

 43 7.۲4 ۰.666 ۲.3۲8 4.8۲9 19۰.۰۰ 61.11 7۲.9 آفریقای جنوبی 163

 54 8.۰۰ ۰.9۰1 1.8۲3 5.838 193.33 65.36 35.7 کره جنوبی 164

 1۲ - ۰.418 3.5۰8 3.591 - - 113.4 سودان جنوبی 165

 57 8.۰8 ۰.844 1.678 6.4۰3 ۲33.33 71.4۲ 41.4 اسپانیا 166

 38 6.48 ۰.766 1.954 4.44۰ ۲۰3.33 61.۰۰ 84.9 سریالنکا 167

 16 ۲.15 ۰.49۰ 3.155 4.139 1۲۰.۰۰ 38.9۰ 1۰8.7 سودان 168

 41 6.76 ۰.7۲5 - - ۲43.33 61.۲9 64.۰ سورینام 169

 39 3.۰3 ۰.541 1.98۰ - 14۰.۰۰ 48.13 87.5 سوازیلند 17۰

 84 9.39 ۰.913 1.5۰۲ 7.۲84 ۲56.67 77.59 ۲۰.8 سوئد 171

 85 9.۰3 ۰.939 1.4۰7 7.494 ۲73.33 77.64 19.۲ سوئیس 17۲

 14 1.43 ۰.536 3.6۰۰ 3.46۲ 17۰.۰۰ 53.99 111.4 سوریه 173

 63 7.73 ۰.885 1.736 6.4۲۲ ۲۲۰.۰۰ 53.59 - تایوان 174

 ۲1 1.93 ۰.6۲7 ۲.۲66 5.۰41 ۲۰3.33 58.91 79.5 تاجیکستان 175

 36 5.47 ۰.531 1.837 3.349 183.33 48.5۰ 79.4 تانزانیا 176

 37 4.63 ۰.74۰ ۲.۲59 6.4۲4 ۲16.67 58.91 75.۰ تایلند 177

 3۲ 3.۰5 ۰.487 ۲.1۰4 3.495 163.33 48.5۰ 85.۲ توگو 178

 - - ۰.7۲1 - - ۲۲۰.۰۰ - - تونگا 179

 41 7.۰4 ۰.78۰ ۲.۰53 6.168 ۲3۰.۰۰ 6۲.44 54.6 ترینیداد و توباگو 18۰

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3_%D9%88_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D9%88


 کشور ردیف

آسیب 

 یپذیر

 

(2018) 

 رفاه

  

 

(2017) 

رضایت 

 از زندگی

 

(2006 ) 

 شادی

 

 

(2017 ) 

صلح 

 جهانی

 

(2018) 

توسعه 

 انسانی

 

(2016) 

مردم 

 ساالری

 

(2017) 

ادراک 

 فساد

 

(2017) 

 4۲ 6.3۲ ۰.7۲5 1.998 4.8۰5 ۲13.33 55.۲1 7۲.1 تونس 181

 4۰ 4.88 ۰.767 ۲.898 5.5۰۰ 176.67 56.۲8 8۲.۲ ترکیه 18۲

 19 1.7۲ ۰.691 ۲.۲83 5.8۲۲ 133.33 - 7۲.6 ترکمنستان 183

 - - - - - - - - تووالو 184

 ۲6 5.۰9 ۰.493 ۲.168 4.۰81 156.67 5۰.93 95.1 اوگاندا 185

 3۰ 5.69 ۰.743 3.113 4.۰96 1۲۰.۰۰ 51.75 7۲.6 اوکراین 186

 71 ۲.69 ۰.84۰ 1.8۲۰ 6.648 ۲46.67 64.36 4۲.8 امارات متحده عربی 187

 8۲ 8.53 ۰.9۰9 1.876 6.714 ۲36.67 76.9۲ 34.3 بریتانیا 188

 75 7.98 ۰.9۲۰ ۲.3۰۰ 6.993 ۲46.67 7۲.83 37.7 ایاالت متحده آمریکا 189

 75 8.1۲ ۰.795 1.761 6.454 ۲1۰.۰۰ 67.4۰ 35.4 اروگوئه 19۰

 ۲۲ 1.95 ۰.7۰1 ۲.144 5.971 ۲13.33 - 79.1 ازبکستان 191

 43 - ۰.597 - - ۲46.67 - - وانواتو 19۲

 18 3.87 ۰.767 ۲.64۲ 5.۲5۰ ۲46.67 47.87 86.۲ ونزوئال 193

 35 3.۰8 ۰.683 1.9۰5 5.۰74 ۲۰3.33 57.5۲ 68.4 ویتنام 194

 16 ۲.۰7 ۰.48۲ 3.3۰5 3.593 ۲۰6.67 36.36 11۲.7 یمن 195

 37 5.68 ۰.579 1.8۲۲ 4.514 163.33 53.91 87.۲ زامبیا 196

 ۲۲ 3.16 ۰.516 ۲.3۲6 3.875 11۰.۰۰ 5۰.37 1۰۲.3 زیمبابوه 197

 

 

 جدول شمار کشورها بر پایه نوع کلی حکومت

 تعداد کشورها نوع کلی حکومت

 43 پادشاهی

 154 جمهوری
 

 جدول کشورهای با حکومت پادشاهی

 رفاه آسیب پذیری شاخص
رضایت از 

 زندگی
 شادی

صلح 

 جهانی

توسعه 

 انسانی

مردم 

 ساالری
 ادراک فساد

جمع 

 شاخص
18۲6.5 1777.59 8993.34 157.۲۲6 48.586 3۲.19 169.89 ۲۰۲7 

تعداد 

 کشورها
35 ۲7 39 ۲5 ۲7 41 ۲7 34 

 59.6176 6.۲9۲۲ ۰.7851 1.7994 6.۲89۰ ۲3۰.5984 65.8366 5۲.1857 میانگین

 

 جمهوریجدول کشورهای با حکومت 

 رفاه آسیب پذیری شاخص
رضایت از 

 زندگی
 صلح جهانی شادی

توسعه 

 انسانی

مردم 

 ساالری

ادراک 

 فساد

جمع 

 شاخص
1۰958.3 7۰46.65 ۲6443.31 655.۲64 1۰56.4۰5 98.556 7۲8.67 554۰ 

تعداد 

 کشورها
141 1۲4 137 1۲7 136 146 137 14۲ 

 39.۰14 5.3187 ۰.675 7.7676 5.1595 193.۰168 56.8۲78 77.7184 میانگین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87


 روش های محاسبه:

𝐊 =
شاخص کشورهای پادشاهی∑

∑ شاخص کل کشورها 
∗ 𝟏𝟎𝟎                                  𝐑 =

شاخص کشورهای جمهوری∑

∑ شاخص کل کشورها 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

O = 
∑ شاخص کل کشورهای جهان

تعداد کشورهای جهان
 

SO = 
مجموع کل شاخص کشورهای پادشاهی

تعداد کشورهای پادشاهی
+ 

مجموع کل شاخص کشورهای جمهوری

تعداد کشورهای جمهوری
 

𝐓𝐎 =
𝐎 

𝐒𝐎 
∗ 𝟏𝟎𝟎             KTO = K - TO              RTO = R - TO              KR = K - R 

 )نمادها قراردادی است(

 کشورهای جهانجدول کلی 

 نماد شاخص
آسیب 

 پذیری
 رفاه

رضایت از 

 زندگی
 شادی

صلح 

 جهانی

توسعه 

 انسانی

مردم 

 ساالری

ادراک 

 فساد

جمع 

 شاخص
- 1۲784.8 88۲4.۲4 356۰9.97 815.881 34۰.95 13۰.158 91۰.67 7681 

تعداد 

 کشورها
- 176 151 176 15۲ 163 187 164 176 

میانگین 

 جهانی
O 7۲.64۰9 58.4386 ۲۰۲.3۲93 5.3676 ۲.۰917 ۰.696۰ 5.55۲8 43.64۲۰ 

مجموع 

میانگین 

دو شکل 

 حکومت

SO 1۲9.9۰41 1۲۲.6644 4۲3.615۲ 11.4485 9.567۰ 1.46۰1 11.61۰9 98.6316 

 

 جدول مقایسه

 نماد شرح

آسیب 

 پذیری

 

 

 )درصد(

 رفاه

 

 

 

 )درصد(

رضایت 

از 

 زندگی

 

 )درصد(

 شادی

 

 

 

 )درصد(

صلح 

 جهانی

 

 

 )درصد(

توسعه 

 انسانی

 

 

 )درصد(

 مردم

 ساالری

 

 

 )درصد(

ادراک 

 فساد

 

 

 )درصد(

 K 4۰.17 53.67 54.43 54.93 18.8۰ 53.77 54.19 6۰.44 پادشاهی به کل

 R 59.83 46.33 45.57 45.۰7 81.۲۰ 46.۲3 45.81 39.56 جمهوری به کل

اختالف پادشاهی 

 از جمهوری
KR 19.66- 7.34+ 8.86+ 9.86+ 62.40- 7.54+ 8.38+ 20.88+ 

میانگین جهانی 

به مجموع 

میانگین دو شکل 

 حکومت

TO 55.9۲ 47.64 47.76 46.88 ۲1.86 47.67 47.8۲ 44.۲5 

اختالف پادشاهی 

از میانگین 

 جهانی

KT

O 
15.75- 6.03+ 6.67+ 8.05+ 3.06- 6.10+ 6.37+ 16.19+ 

اختالف جمهوری 

از میانگین 

 جهانی

RT

O 
3.91+ 1.31- 2.19- 1.81- 59.34+ 1.44- 2.01- 4.69- 



 در دو نوع حکومت پادشاهی و جمهوری: ها شاخص تحلیل ها و مقایسه

 

آن مربوط به  درصد 4۰.17 ، به طور میانگینآسیب پذیری کشورهای جهانشاخص در میان مجموع  آسیب پذیری:

به طور متوسط آسیب پذیری ن مربوط به کشورهای جمهوری است که آ درصد 58.83کشورهای پادشاهی و 

شاخص آسیب پذیری کشورهای میانگین  نسبت .از کشورهای جمهوری کمتر است درصد 19.66 کشورهای پادشاهی

آسیب پذیری  ،است که به این ترتیب و به طور میانگین 55.9۲پادشاهی و جمهوری به میانگین جهانی برابر با 

 درصد از آن بیشتر است. 3.91درصد از آن کمتر و آسیب پذیری کشورهای جمهوری  15.75کشورهای پادشاهی 

 

درصد آن مربوط به کشورهای پادشاهی  53.67 کشورهای جهان، به طور میانگین رفاهشاخص  در میان مجموع رفاه:

درصد از  7.34 کشورهای پادشاهی به طور متوسط درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 46.33و 

جهانی  ،کشورهای پادشاهی و جمهوری به میانگین شاخص رفاه. نسبت میانگین مرفه تر هستندکشورهای جمهوری 

درصد از آن  6.۰3کشورهای پادشاهی در  رفاهاست که به این ترتیب و به طور میانگین درصد  47.64برابر با 

 است. درصد از آن کمتر 1.31مهوری کشورهای جدر  و بیشتر

درصد آن  54.43 کشورهای جهان، به طور میانگین شاخص رضایت از زندگی در میان مجموع :رضایت از زندگی

رضایت  به طور متوسط درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 45.57مربوط به کشورهای پادشاهی و 

شاخص رضایت . نسبت میانگین بیشتر است کشورهای جمهوری ازدرصد  8.86در کشورهای پادشاهی  از زندگی

است که به این ترتیب و به طور درصد  47.76کشورهای پادشاهی و جمهوری به میانگین جهانی برابر با  از زندگی

درصد  ۲.19در کشورهای جمهوری  و بیشتردرصد از آن  6.67کشورهای پادشاهی  رضایت از زندگی در ،میانگین

 است. از آن کمتر

 

درصد آن مربوط به کشورهای  45.93 کشورهای جهان، به طور میانگین در میان مجموع شاخص شادی :شادی

 9.86به طور متوسط کشورهای پادشاهی  درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 45.۰7پادشاهی و 

کشورهای پادشاهی و جمهوری  شاخص رضایت از زندگی. نسبت میانگین شادتر هستنداز کشورهای جمهوری درصد 

کشورهای پادشاهی  در شادی ،است که به این ترتیب و به طور میانگیندرصد  46.88به میانگین جهانی برابر با 

 است. درصد از آن کمتر 1.81هوری در کشورهای جم و بیشتردرصد از آن  8.۰5

 

درصد آن مربوط به  18.8۰ کشورهای جهان، به طور میانگین صلح جهانیدر میان مجموع شاخص  :صلح جهانی

به طور متوسط کشورهای پادشاهی  درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 81.۲۰کشورهای پادشاهی و 

صلح جهانی شاخص . نسبت میانگین هستند بیشتری آرامشدارای صلح و از کشورهای جمهوری درصد  6۲.4۰

 ،است که به این ترتیب و به طور میانگیندرصد  ۲1.86ری به میانگین جهانی برابر با کشورهای پادشاهی و جمهو

 درصد از آن کمتر 59.34هوری در کشورهای جم و بیشتردرصد از آن  3.۰6کشورهای پادشاهی  در صلح و امنیت

 است.

 

درصد آن مربوط  53.77 کشورهای جهان، به طور میانگین توسعه انسانیدر میان مجموع شاخص  :توسعه انسانی

به طور متوسط کشورهای پادشاهی  درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 46.۲3به کشورهای پادشاهی و 

کشورهای پادشاهی  توسعه انسانیشاخص . نسبت میانگین هستند توسعه یافته تراز کشورهای جمهوری درصد  7.54

توسعه یافتگی در  ،است که به این ترتیب و به طور میانگیندرصد  47.67و جمهوری به میانگین جهانی برابر با 

 است. درصد از آن کمتر 1.44در کشورهای جمهوری  و بیشتردرصد از آن  6.1۰شورهای پادشاهی ک



درصد آن مربوط به  54.19 کشورهای جهان، به طور میانگین مردمساالریدر میان مجموع شاخص  :مردمساالری

به طور متوسط کشورهای پادشاهی  درصد آن مربوط به کشورهای جمهوری است که 45.81کشورهای پادشاهی و 

 مردمساالریشاخص . نسبت میانگین هستند تر مردمساالرتر و دموکراتیکاز کشورهای جمهوری درصد  8.38

 ،میانگیناست که به این ترتیب و به طور درصد  47.8۲کشورهای پادشاهی و جمهوری به میانگین جهانی برابر با 

درصد  ۲.۰1در کشورهای جمهوری  و بیشتردرصد از آن  6.37شورهای پادشاهی در ک دموکراسی و مردمساالری

 است. از آن کمتر

 

درصد آن مربوط به  6۰.44 کشورهای جهان، به طور میانگین در میان مجموع شاخص توسعه انسانی :ادراک فساد

به طور متوسط کشورهای پادشاهی  کشورهای جمهوری است کهصد آن مربوط به در 39.56کشورهای پادشاهی و 

سالم تر و شفاف تر و به همین میزان کشورهای جمهوری از کشورهای از کشورهای جمهوری درصد  ۲۰.88

 44.۲5مهوری به میانگین جهانی برابر با کشورهای پادشاهی و ج میانگین ادراک فساد . نسبتپادشاهی فاسدتر هستند

در  و کمتردرصد از آن  16.19شورهای پادشاهی در ک ،، فساده این ترتیب و به طور میانگیناست که بدرصد 

 است. درصد از آن کمتر 4.69کشورهای جمهوری 

 

در مجموع می توان نتیجه گرفت که کشورهای پادشاهی نسبت به کشورهای جمهوری دارای آسیب پذیری کمتر، 

دتر، دارای صلح و امنیت بیشتر، توسعه یافته تر، دموکراتیک تر، و مرفه تر، دارای رضایت از زندگی بیشتر، شا

 سالم تر هستند.از نظر فساد 

کشوری که دارای بهترین شرایط زندگی در دنیا هستند با  10کشور از  7، سازمان ملل متحد بنا بر آمارهمچنین 

 [1] .شوند مشروطه اداره می پادشاهیحکومت 

از آنجا که ساختار حکومت های پادشاهی ایجاب کننده بایدها و شرایط الزم برای کشورها و ملت هاست، شاید بتوان 

است نیز تعمیم داد که هر یک نیاز به بررسی  هایی که در این نوشتار لحاظ نشدهاخص نتیجه گیری باال را به دیگر ش

، همچنین از آنجا که تغییرات هر شاخص برای هر کشور در سال های گذشته بسیار اندک بوده است جداگانه دارد.

 برای سال های آینده پیش بینی کردنتایج به دست آمده را می توان با ثبات نسبی باال 
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