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شاخص به زیستی۱
شــرکت 2Australian Unity، بــا همــکاری مرکز اســترالیایِی 
کیفیــت زندگــی۳ در دانشــگاه دیکین اســترالیا،4 از ســال 2001 
ــی  ــترالیایی ها از زندگ ــت اس ــزان رضای ــم می ــور منظ به ط
خــود و زندگــی در اســترالیا را بررســی می کنــد. بــا اســتفاده از 
شــاخص به زیســتی اســترالیا،5 رضایــت از شــرایط اقتصــادی، 
محیطــی و اجتماعــی در اســترالیا بررســی و بینش هایــی 
در مــورد به زیســتی فــردی حاصــل می شــود. شــاخص 
به زیســتی اســترالیا کــه از ایــن پــس AUWI نام برده می شــود 
شــاخصی جامــع از به زیســتی شــخصی و ملی اســت. برخالف 
شــاخص های ســنتی کیفیــت زندگــی ماننــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی، ایــن شــاخص چگونگــی احســاس اســترالیایی ها بــه 
مســائل شــخصی ماننــد روابــط خودشــان و یــا مســائل ملــی 

ــد.  ــری می کن ــت را اندازه گی ــت از دول ــد رضای مانن

به زیستی چیست؟
برخــالف بــاور عمومــی، به زیســتی بــا شــادی6 متفاوت اســت. 
ممکــن اســت شــادی در یــک لحظــه اتفــاق بیفتــد و بگــذرد، 
ــودن،  ــوب  ب ــر خ ــت پایدارت ــتی وضعی ــه به زیس ــی  ک در حال

احســاس رضایــت و خرســندی اســت.
عناصــر شــاخص به زیســتی شــخصی شــامل رضایتمنــدی از 

مــوارد زیــر اســت:
- سالمتی

- روابط شخصی
- میزان احساس امنیت

- استاندارد زندگی
- آنچه در زندگی به دست می آورید

- احساس بخشی از جامعه بودن
- امنیت آیندة شما

ــدی از  ــامل رضایت من ــی ش ــتی مل ــاخص به زیس ــر ش عناص
مــوارد زیــر اســت:

- شرایط اجتماعی
- وضعیت اقتصادی

- وضعیت محیط زیست
- کسب و کار
- امنیت ملی

- دولت
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چرا شاخص به زیستی سنجیده می شود؟
ســنجش اینکــه یــک ملــت چقــدر  خــوب بــه گــذران زندگــی 
ــر  ــای مالحظــات اقتصــادی نظی ــر مبن ــردازد معمــواًل ب می پ
تولیــد ناخالص داخلی، میزان اشــتغال و قیمت مســکن اســتوار 
اســت. بــا ایــن  حــال، در یــک دورۀ زمانــی، کــه اســترالیایی ها 
ــر از همیشــه هســتند، ســاالنه بیــش از یــک میلیــون  غنی ت
 AUWI .بزرگســال و 100هــزار جوان دچار افســردگی هســتند
عوامــل دیگــری را کــه بــر زندگــی تأثیــر می گــذارد بررســی 
می کنــد و خأیــی کــه بــا مالحظــات اقتصــادی پوشــش داده 
ــتی  ــل از به زیس ــم اندازی کام ــد و چش ــر می کن ــود پ نمی ش

اســترالیا را نشــان می دهــد.
ســنجش شــاخص به زیســتی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد 
ــدگان  ــا و تصمیم گیرن ــی، دولت ه ــازمان های اجتماع ــه س ک
ــزی  ــم از برنامه ری ــدد اع ــداف متع ــرای اه ــب و کار، ب کس
اســتراتژیک و سیاســت گذاری و در اختیــار نهــادن اطالعــات 
بــرای بهبــود به زیســتی شــخصی افــراد برنامه ریــزی کننــد. 
ــم  ــائل مه ــارۀ مس ــی درب ــش آگاه ــبب افزای ــر س ــن ام ای
اجتماعــی، کــه بــر به زیســتی اســترالیایی ها تأثیــر می گــذارد، 

می شــود. 
ایــن شــاخص مبتنــی بــر ایــن فرضیــه اســت کــه به زیســتی 
کمتــر از »حــد اصولــی یــا هنجــاری1« نشــانۀ گرایش بیشــتر 
بــه افزایــش افســردگی بالینــی اســت. وقتــی نیازهــای مــردم 
ــه  ــا به زیســتی ب ــر رود، ســبب می شــود ت ــع آنهــا فرات از مناب
پایین تــر از حــد هنجــاری نــزول یابــد. بنابرایــن، این شــاخص 
ــه نیازهایشــان  ــه، ک ــردم جامع ــی از م در شناســایی گروه های
بیــش از منابعشــان اســت و نیــز شناســایی افــرادی کــه بــه 
کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد تــا بــه افســردگی دچــار نشــوند، 

بســیار مفیــد اســت.

چه کسانی پژوهش می کنند؟
ــکاری  ــا هم ــن شــاخص را ب شــرکت Australian Unity ای
ــور  ــر کش ــته در سراس ــان برجس ــن و محقق ــگاه دیکی دانش
تبییــن می کنــد. پروفســور بــاب کامینــز2 از مرکــز اســترالیایی 
کیفیــت زندگــی در دانشــگاه دیکیــن نویســندۀ ایــن شــاخص 
اســت و از زمــان طــرح ایــن شــاخص در ســال 2001 در ایــن 
ــد. دانشــگاه دیکیــن مســئولیت تمــام  ــروژه فعالیــت می کن پ
1 - normative range
2 - Professor Bob Cummins

تحلیل هــای داده و جمع بنــدی هــر گــزارش را بــر عهــده دارد. 
ایــن پایــگاه داده در حال حاضــر حاوی بیش از 28هــزار رکورد 
اســت. پروفســور کامینــز گــروه بین المللــی به زیســتی را نیــز 
رهبــری می کنــد کــه بیــش از 200 محقــق از 45 کشــور در 

آن فعالیــت دارنــد.

سنجش شاخص
The Australian Unity Wellbeing Index 
)AUWI(

شــاخص واحد به زیســتی اســترالیا )AUWI( شــاخص سنجش 
رضایــت اســترالیایی ها از زندگی در استرالیاســت. این شــاخص 
ــخصیPWI( 3( و  ــتی ش ــاخص های به زیس ــتفاده از ش ــا اس ب
ــتی  ــنجش به زیس ــه س ــتیNWI( 4( ب ــی به زیس ــاخص مل ش
ــطح  ــن س ــخصی میانگی ــتی ش ــاخص به زیس ــردازد. ش می پ
رضایــت در هفــت جنبــۀ زندگــی شــخصی یعنــی اســتاندارد 
ــخصی،  ــط ش ــی، رواب ــت در زندگ ــالمت، موفقی ــی، س زندگ
ایمنــی، ارتباطــات اجتماعــی و امنیــت آینــده اســت. شــاخص 
ــۀ  ــش جنب ــت در ش ــاز رضای ــن امتی ــتی میانگی ــی به زیس مل
ــی،  ــط زیســت، شــرایط اجتماع ــی اقتصــاد، محی ــی مل زندگ

حکمروایــی، تجــارت، و امنیــت ملــی اســت.
ســؤاالت اصلی شــاخص، که PWI و NWI را شــکل می دهد، 
به طــور مشــابه در هــر پیمایش پرســیده می شــود. عالوه براین، 
ایــن پیمایــش شــامل دو پرســش بســیار عمومــی اســت. یکی 
از ســؤاالت دربــارۀ »رضایــت از زندگــی به عنــوان یــک کل« 
اســت کــه رضایــت کلــی از زندگی5 نامیده می شــود. ســنجش 
شــخصی از به زیســتی تاریخچه ای بســیار طوالنی در پیشــینۀ 
نظری پیمایش دارد و ســنجش آن امکان مقایســۀ مســتقیم با 
چنیــن داده هایــی را فراهــم مــی آورد. دومیــن مورد، به زیســتی 
کلــی در ســطح ملــی6 اســت کــه به مثابــۀ یــک مــورد مشــابه 
»ملــی« در نظــر گرفته شــده اســت که بــا »رضایــت از زندگی 

در اســترالیا« مرتبط اســت.

3-  Personal Wellbeing Index
4 - National Wellbeing Index
5 - Global Life Satisfaction
6 - Global National Wellbeing
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در هــر پیمایــش، از پاســخ دهندگان پرســیده شــده اســت: آیــا اخیراً 
اتفاقــی افتــاده اســت که ســبب شــود بیــش از حد طبیعی احســاس 
شــادی یا غــم کنید؟ گزینه های پاســخ عبارت انــد از: »بله، شــادتر«، 
»بلــه، غمگین تر«، »بله، شــادتر و غمگین تــر« و »هیچ رویــدادی«. 
اگــر پاســخ »بلــه، شــادتر« یــا »بلــه، غمگین تــر« باشــد، از آنهــا 
خواســته می شــود تــا »تأثیــر آن را در مقیــاس 0 تــا 10، از بســیار 
ضعیــف تــا بســیار قــوی« تعیین کننــد. اگــر از مــردم به طــور جدی 
در ایــن زمینــه پرســش شــود، تقریبــاً همــه رویــدادی را بــه خاطــر 
می آورنــد کــه آنهــا را شــادتر یــا غمگین تــر از حــد معمــول کــرده 
اســت. بــازۀ زمانــی بــرای »اخیــراً« آزاد اســت و نقطــۀ مرجــع »حد 
طبیعــی یــا عــادی« برای تفســیر بــاز اســت. امــا از پاســخ دهندگان 
ســختگیرانه پرســش و بازجویــی نمی شــود و اگــر پاسخشــان ایــن 
باشــد کــه چنیــن رویــدادی را تجربــه نکرده انــد، مصاحبه کننــده به 
گویــۀ بعــدی مــی رود. بــه این ترتیــب، این مــورد یا حساســیت افراد 
بــه رویدادهــای مثبــت و منفی در زندگــی و یا حــد و انــدازه ای را که 
مــردم بــرای شناســایی چنیــن رویدادهایــی تمایل دارند می ســنجد. 
هــر دو مــورد، بــرای توجــه مــردم به ســمت مثبــت یا منفــی زندگی 

آنهــا ســنجیده می شــود.
عــالوه  بــر آن، همۀ پیمایش ها شــامل تعــداد اندکی از پرســش های 
اضافــی اســت کــه از یک پیمایش به پیمایش بعــدی تغییر می کند. 
ایــن مــوارد اضافــه موضوعــات و مســائل خاص ملی و یا شــخصی 
را بررســی می کننــد. چنیــن داده هایــی اهــداف متعــددی دارنــد. آنها 
امکان اعتبارســنجی شــاخص، ایجــاد زیرگروه هــای جمعیتی جدید 

و اکتشــاف بیشــتر ســاختار به زیستی را میســر می کنند.

در نهایــت، تمــام نظرســنجی ها شــامل تعــدادی از پرســش های 
جمعیت شــناختی دربــارۀ ســن، جنــس، وضعیــت تأهــل، ترکیــب 

خانــوار، وضعیــت اشــتغال و درآمــد خانوارهاســت.

روش شناسـی
پیمایش های یک تا 30 و پیمایش شمارۀ 34 مبتنی بر مصاحبۀ تلفنی 
با 2هزار استرالیایی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند 
تا توزیـع جغرافیایی جمعیت ملـی را نشـان دهند. بـرای پیمایش های 
شـمارۀ 31 تا 33 روش های مشـابهی دنبال شـد و فقط تعداد نمونه ها 
به هزار نفر کاهش یافت. این تعداد نمونه ها بـرای اهداف تحلیلی مورد 

نظرکافی بوده است.
داده های پیمایش از جامعۀ آماری مورد نظر شامل استرالیایی هایی است 
که بیش از 18 سـال داشـته باشـند و بتوانند به زبان انگلیسی صحبت 
کنند. نمونه هـا بـرای نشـان  دادن جمعیت اسـترالیا به لحـاظ موقعیت 
جغرافیایی طبقه بندی می شـوند. نسبت جنسـیت نیز در پیمایش برابر 
بوده است. داده ها را مؤسسه ای به  نام Iview که در زمینۀ تحقیقات بازار 

و تحقیقات اجتماعی در اسـترالیا فعالیت می کند بررسی کرد.

گـزارش ویـژة »چـه چیزی مـا را خوشـحال 
می کنـد؟«1

نتایج و یافته هـای پیمایش های انجام شـده، عالوه  بـر آنکه جداگانه 
منتشـر می شـود، در قالب گزارش های ویـژه ای به  نـام »چه چیزی 
ما را خوشـحال می کنـد؟« نیز منتشـر می شـود و خواننـدگان را از 
اطالعات چندسـالۀ تحقیقاتی در مورد به زیستی ذهنی استرالیایی ها 
1 - What Makes Us Happy report

نمودار 1. رضایت کلی از زندگی در طول زمان
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آگاه می کند. سـومین نسـخه از گـزارش مذکور، که آخرین نسـخۀ 
منتشرشده نیز اسـت، یافته ها و بینش های به دسـت آمده از 15 سال 
تحقیقات انجام شـده در این زمینه را عرضه می دارد. نسخۀ دوم این 
گـزارش نیـز در سـال 2010 ارائه شـده اسـت. این حجـم عظیم از 
اطالعـات دربـارۀ احسـاس مردم بـه زندگی خودشـان و به زیسـتی 
ذهنـی در تحقیقـات اسـترالیا بی همتاسـت. از ایـن  رو، در ادامـه 
نسـخۀ سـوم گزارش ویژۀ »چه چیزی مـا را خوشـحال می کند؟« 

به صـورت کوتاه بررسـی می شـود.
همان گونـه کـه پیـش از این نیـز بیان شـده اسـت، تاکنـون بیش 
از 30 پیمایـش AUWI انجام شـده اسـت. در همـۀ این پیمایش ها 
کشـف چیزهایی که ما را خوشـحال می کند و منجر بـه درک بهتر 
از عوامـل مهـم در رضایـت از زندگی می شـود مدنظر بوده اسـت. 

از سـال اول پژوهش، که همزمان با حمالت تروریستی 11 سپتامبر 
2001 در ایـاالت متحده بوده اسـت، مجموعه ای از سـؤاالت نه تنها 
در زمینۀ به زیسـتی روزمره، بلکـه دربـارۀ ارتباط احتمالی مسـائل و 
رویدادهای کنونی با رضایت از زندگی نیـز در این پیمایش گنجانده 
شده اسـت. مسـائل و رویدادها مانند 11 سـپتامبر، بمب گذاری های 
بالـی1 در سـال های 2002 و 2005، آتش سـوزی های ویکتوریایـی2 
در سـال 2009 و سـیل های کوئینزلنـد3 در سـال 2010، که بسـیار 
غم انگیـز بوده انـد. سـایر پرسـش ها شـامل کشـف زندگـی روزمره 
اسـت؛ از جمله چگونگی کار، روابـط، تعداد فرزندان، خواب مناسـب 
و زندگی در شـهر بزرگ یـا کوچک که با به زیسـتی مرتبط اسـت. 
برخی پرسـش ها نیز دربـارۀ امـور مالی بـوده اسـت؛ از جملـه تأثیر 

1 - Bali
2 - Victorian bushfires
3 - Queensland

تغییرات نرخ سـود، مالکیت خانـه، بحران مالـی جهانی و قمـار. در 
طول ایـن پیمایش ها مـوارد جالبی نیـز وجود داشـته اسـت؛ یافتن 
نمونه هایـی از به زیسـتی و خوشـبختی دربـارۀ نامادری هـا، داشـتن 
حیوان خانگی، رقصیـدن، گوش  دادن به موسـیقی و حتـی خوردن 

شکالت. 
میانگین PWI در اسـترالیا حدود 75 اسـت و در سـال های متمادی 
نیز تغییر کـرده اسـت، امـا این تغییـر تنهـا در حد طبیعـی یعنی 3 
امتیـاز در طـول تاریـخ 15 سـالۀ شـاخص بـوده )73/9-76/7( کـه 
نشـانه ای از ثبات به زیسـتی ذهنی اسـت، همان طور کـه در نظریۀ 

هومواستاسـیز4 نیز مطرح شـده اسـت. 
اما چه میزان از شـاخص به زیسـتی شـخصی )PWI( خوب است و 
چه میزان از آن خوب نیسـت؟ نگارندگان این گـزارش بر این باورند 
که حد هنجـاری یا اصولی در طیف وسـیعی بین 60 تـا 90 تعریف 
می شـود، زیـرا افـراد ذاتـاً متفاوت اند. بعضی بیشـتر مثبت هسـتند، 
بعضی دیگر نیز کمتر. بـا این  حـال، اگر PWI فـرد زیر 60 باشـد و 
در طول زمان نیـز به همان ترتیب باقی بماند، این نشـانه ای اسـت 
از اینکه واکنش هومواسـتاتیک5 آنها در حـال نزول اسـت و آنها در 

معرض خطر افسـردگی اند. 
اقدامات اضافـی بـرای ارزیابی زندگـی در اسـترالیا نیز با اسـتفاده از 
شاخص ملی به زیسـتی )NWI( انجام می شـود. میزان این شاخص 
به شـدت متغیـر و به مراتـب کمتـر از PWI اسـت، بـه  طـوری  کـه 
امتیازهـای شـاخص ملـی به زیسـتی )NWI( در گسـترۀ 55 تا 65 

است.
4 - Homeostasis theory
5 - Homeostatic response

نمودار۲. شاخص به زیستی شخصی )PWI( در پیمایش  های متعدد
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