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ال  بان   قخیسا   -و نیبه  صاادخا نتهیاخا  -( شاخصیا  نساا الخ جا فخندهخا GDP« )ساانه  ولید  هخصخی  انصی »شاخص  

سع  شلرهخ و ول ضعدا ال سخیدخن نصداروا. یخدهگ  آههخ بکخر   و شا آنهخ   خهیف  بعنلنن فخیگزین شخص  ط   و نرنئ    نه

 نتهیااخا -نفهمخع  وضااعدا وا ال  ارباگداه   نبعخا  خهیف( ب  عنلنن  فهل   فخ عwell-beingنه  وخ  فهلم بهبخشاا  )شاا  

بخش  ال  ولسط ودم  نز انهشگخ  « گزنرش فهخه  شخا »واین شخص  ار نین ز دن  ش  شخی  شنخصه گدا  شلا. نسا، نه نز 

هخ  زیا نشخر  ولنن ب  شخص ار نین رنسهخ    .نیجخا ش  هدخدهگ  ار نیخالت  هح  الیمبدخ و بان  هشخن انان هقخط  نف  ولسع 

 هملا:

 (Better Life Indexشخص  زه گ  بهها ) -

 (World happiness Reportگزنرش فهخه  شخا  ) -

 (Social Progress Indexپدشادا نفهمخع  )شخص   -

 (Happy Planet Indexشخص  سدخر  شخا ) -

 (Human Development Indexشخص  ولسع  نهسخه  ) -

غخ ض یخ شنخصه  هخ  روشبع   نتهیخا ، چخیشهخ  وکهخ ار  قخیس  بخ شخص نعهنخ  نین شخص بخ وفلا صاا خی  تخبل

 هخ  عبخرون  نز: سخز  و نفمخع با سا آههخ وفلا انرا. نز فمی  نین چخیشحی  هدز با سا پدخا ظخهانا غداتخبل

 هخگدا  شخص هخ   ی  نه نز هدخز ب  وشکدل المده  (1

 نعهبخرسنج  آههخ (2

نههخخب  دخن رویکاا نههزنع  )همخهن  آهچ  گزنرش فهخه  شخا  ار پدش گاده  نسا( یخ عدن  )همخهن  آهچ  سخز خن  (3

 همکخر  و ولسع  نتهیخا  ار پدش گاده  نسا(

 ن هدخز الی اه  ب  آههخ و وجمدع ار تخیب یک روب / هخ بخیلص نز  نظا وزنپدچد گ  انشبلرا شخص  (4

 هخ   هع ا آنهخ و  لنفه  بخ چخیشسخز  نین شخص نهمدا چگلهگ  پدخا  (5

بیلرت ف نگخه  ار حخل الخر با رو   ( و شاالا  شخور    یایا  کنز LSEهخی  نز   رس  نتهیخا ین ن )ار حخل حخضا ودم

 هسهن . (robust weighing) اه  نسهلنرهخ  عدن  و نههزنع  بخ وزنواالدب سنج 

( ولسع  یخده  OECD( ال  ولسط سخز خن همکخر  و ولسع  نتهیخا  )BLI« )شخص  زه گ  بهها»ار نان   هشسا  ذاللر با 

ش  سا  هماالز  شخص « شخص  زه گ  بهها». ن سخز خن همکخر  و یک  نز  س   شنخ شهلنه  الخر الخر سا ال  بخ پ هخ   هخصا ن

سدخر وعخ ی  و الخرباپسن  نسا ال    وبولسع  نتهیخا  نیجخا ش   نسا. نز فمی   زنیخ  آن،  ولنن ب  صلرت پلیخ سخیا ب

 هخ  صخم الشلرهخ رن  شخه   هملا.بن   الشلرهخ، ن هدخزنت ار ها شخص  و انا هخ رن وغددا انا و را اه  شخص وزن

سدلن نه نز » شادا نفهمخع المد یخا  و پد س  و «گدا  عمیکاا نته سهدگیدهز، آ خرودخ ساپاسه  فلزف  ب  ولسط اویا دانه ن

شاالا و سااخز خن همکخر  و ولسااع  نتهیااخا  یک  نز  دزبخهخن نین المده    نه نز  ( رن SSFپل ددهلساا  )المده  -ساان و ننن

ش    شهبخ  نه نز ». پدخم نین المده  نین بلا ال  بخ سنج گدا     خ زه گدمخن رن انریم ب  ن ن  بان  الندم و ولید  هخصخی  انصی  

سخز خن همکخر  «. سا. ار ونتع رش  نتهیخا  نبزنر  نسا بان  یک ه ف غخی  ایگا، و ه  نینک  صلا غخیا بخش بهبخش  هد
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سخل  یخا  ار نان   ار  سع  نته سدس الاا ال  ار هلن با  2013و ول سهقل وخ او گزنرش صلا رن ار  2019گاوه  عخیداوب  و  

 6th OECD Worldشااااشاااااامااادااان نفاااجو فاااهاااخهااا  آ اااخر، انهاااش و سااااااداااخسااااااا )

Forum on Statistics, Knowledge and Policyد   نین گزنرش دخم الی ئ  اناه . او پ هخ عبخرت بلاه  نز ( ار الا  فنلب  نرن

 نینک :

  گذنره . نگا چدزهخی  رن ال  شلا نثا   شله  با نینک  چ  الخرهخی  نهجخم   هخ و چدزهخی  ال  نه نز  گاده    سنج

الخرهخی  رن ال  الزم هدساااا نهجخم صلنهد  انا. و نگا چدز  رن نه نز  هگدای  ب  و ری  الزم هدساااا نه نز  بگدای  

 ن  وفلا ه نرا.شلا نهگخر ال   سئی دان لش   

  گدا  و گدا  صااادخا دن  هدسااهن  بیک  ریشاا  ار هظخم حکمانه  و ساادخساا   خ انره . فها سااخئل  ابلط ب  نه نز

 هخ   اا خن عخا  فخ ع  نسا.هخ بخ اغ غ نن پدله  سنج النن    دزگدا  وعددنچگلهگ  نه نز 

سهدگیدهز صلاهمخی     سخالس و فلزف ن شمن نن نین حلز  همخهن  ففا   سا ال  یک  نز وفل  ندهانق ال   دخن نه ی الن  نین ن

طح  ح نتی  هخ  آن شله  و پس نز رسد ن ب  سآیخ الشلرهخ  ار حخل ولسع  بخی  نبه ن  هماالز با رش  نتهیخا  و شخص 

وا بهبخش  رن    هظا تانر هخ  فخ عهخ  بهبخش  بپاانزه  )ففا  سخالس( یخ نینک  نز نبه ن شخص نز رش  نتهیخا ، ب  شخص 

 نسهدگیدهز(.زنوا صلنه  بلا )وا و اروناهن  و ها چن  ساعا رش  نتهیخایشخن  مکن نسا پخیدن بدخی  ن خ ولسع  آههخ  هلنزن

نه ، همخهن  هخ  بهبخش  ار وع نا  ح وا  نز الشلرهخ ونرا دضخ  سدخس  ش  سخز ، شخص  نظا گفهمخن ار ههخیا نینک  نز

بخ نین وفلا هخ  بهبخش  ب سا آورا. النله  آن ولنهسه  آرنء صلا رن بخ وماالز با شخص  هخسا وزیاار هدلزیین ، نهگیسهخن. 

ضعدا رن ار ن سکخه ینخو  ال  عم وخا بههاین و شلرهخ  ن شخص ال س   سخز گفهمخنهخ انره  ب  یحخظ وخریخ  ب ون ین  سدخ

 .نه اسا یخده  هخب نه نه  وهخ عمل الاا ، ب ین شخص صخص 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/  

https://www.oecd.org/statistics/measuring-economic-social-progress/ 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/

