سنجـش بهزیسـتی در استرالیا
تهیه و تنظیم :الهه کشیری

*

شاخص بهزیستی
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ـترالیایی
شــرکت  ، Australian Unityبــا همــکاری مرکز اسـ
ِ
کیفیــت زندگــی 3در دانشــگاه دیکین اســترالیا 4،از ســال 2001
بهطــور منظــم میــزان رضایــت اســترالیاییها از زندگــی
خــود و زندگــی در اســترالیا را بررســی میکنــد .بــا اســتفاده از
شــاخص بهزیســتی اســترالیا 5،رضایــت از شــرایط اقتصــادی،
محیطــی و اجتماعــی در اســترالیا بررســی و بینشهایــی
در مــورد بهزیســتی فــردی حاصــل میشــود .شــاخص
بهزیســتی اســترالیا کــه از ایــن پــس  AUWIنام برده میشــود
شــاخصی جامــع از بهزیســتی شــخصی و ملی اســت .برخالف
شــاخصهای ســنتی کیفیــت زندگــی ماننــد تولیــد ناخالــص
داخلــی ،ایــن شــاخص چگونگــی احســاس اســترالیاییها بــه
مســائل شــخصی ماننــد روابــط خودشــان و یــا مســائل ملــی
ماننــد رضایــت از دولــت را اندازهگیــری میکنــد.

بهزیستی چیست؟

2

برخــاف بــاور عمومــی ،بهزیســتی بــا شــادی 6متفاوت اســت.
ممکــن اســت شــادی در یــک لحظــه اتفــاق بیفتــد و بگــذرد،
در حالــیکــه بهزیســتی وضعیــت پایدارتــر خــوببــودن،

احســاس رضایــت و خرســندی اســت.
عناصــر شــاخص بهزیســتی شــخصی شــامل رضایتمنــدی از
مــوارد زیــر اســت:
 سالمتی روابط شخصی میزان احساس امنیت استاندارد زندگی آنچه در زندگی بهدست میآورید احساس بخشی از جامعه بودن امنیت آیندة شماعناصــر شــاخص بهزیســتی ملــی شــامل رضایتمنــدی از
مــوارد زیــر اســت:
 شرایط اجتماعی وضعیت اقتصادی وضعیت محیط زیست کسب و کار امنیت ملی -دولت

* دانشجوی دکتری شهرسازی
elahekashiri@gmail.com
1- wellbeing index
 - ۲این شرکت از قدیمیترین شرکتها در استرالیاست که خدمات سالمت ،زندگی و سرمایهای را ارائه میدهد و هدف آن خدمترسانی و ارتقای بهزیستی اعضا و مشتریان است.
3 - Australian Centre on Quality of Life
4- Deakin University
5- Australian Unity Wellbeing Index
6- happiness

چرا شاخص بهزیستی سنجیده میشود؟

چه کسانی پژوهش میکنند؟

شــرکت  Australian Unityایــن شــاخص را بــا همــکاری
دانشــگاه دیکیــن و محققــان برجســته در سراســر کشــور
تبییــن میکنــد .پروفســور بــاب کامینــز 2از مرکــز اســترالیایی
کیفیــت زندگــی در دانشــگاه دیکیــن نویســندة ایــن شــاخص
اســت و از زمــان طــرح ایــن شــاخص در ســال  2001در ایــن
پــروژه فعالیــت میکنــد .دانشــگاه دیکیــن مســئولیت تمــام
1 - normative range
2 - Professor Bob Cummins

سنجش شاخص
The Australian Unity Wellbeing Index
)(AUWI

شــاخص واحد بهزیســتی اســترالیا ( )AUWIشــاخص سنجش
رضایــت اســترالیاییها از زندگی در استرالیاســت .این شــاخص
بــا اســتفاده از شــاخصهای بهزیســتی شــخصی )PWI( 3و
شــاخص ملــی بهزیســتی )NWI( 4بــه ســنجش بهزیســتی
میپــردازد .شــاخص بهزیســتی شــخصی میانگیــن ســطح
رضایــت در هفــت جنبــة زندگــی شــخصی یعنــی اســتاندارد
زندگــی ،ســامت ،موفقیــت در زندگــی ،روابــط شــخصی،
ایمنــی ،ارتباطــات اجتماعــی و امنیــت آینــده اســت .شــاخص
ملــی بهزیســتی میانگیــن امتیــاز رضایــت در شــش جنبــة
زندگــی ملــی اقتصــاد ،محیــط زیســت ،شــرایط اجتماعــی،
حکمروایــی ،تجــارت ،و امنیــت ملــی اســت.
ســؤاالت اصلی شــاخص ،که  PWIو  NWIرا شــکل میدهد،
بهطــور مشــابه در هــر پیمایش پرســیده میشــود .عالوهبراین،
ایــن پیمایــش شــامل دو پرســش بســیار عمومــی اســت .یکی
از ســؤاالت دربــارة «رضایــت از زندگــی بهعنــوان یــک کل»
اســت کــه رضایــت کلــی از زندگی 5نامیده میشــود .ســنجش
شــخصی از بهزیســتی تاریخچهای بســیار طوالنی در پیشــینة
نظری پیمایش دارد و ســنجش آن امکان مقایســة مســتقیم با
چنیــن دادههایــی را فراهــم مـیآورد .دومیــن مورد ،بهزیســتی
کلــی در ســطح ملــی 6اســت کــه بهمثابــة 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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ســنجش اینکــه یــک ملــت چقــدرخــوب بــه گــذران زندگــی
میپــردازد معمــو ًال بــر مبنــای مالحظــات اقتصــادی نظیــر
تولیــد ناخالص داخلی ،میزان اشــتغال و قیمت مســکن اســتوار
ن حــال ،در یــک دورة زمانــی ،کــه اســترالیاییها
اســت .بــا ایـ 
غنیتــر از همیشــه هســتند ،ســاالنه بیــش از یــک میلیــون
بزرگســال و 100هــزار جوان دچار افســردگی هســتندAUWI .
عوامــل دیگــری را کــه بــر زندگــی تأثیــر میگــذارد بررســی
میکنــد و خألیــی کــه بــا مالحظــات اقتصــادی پوشــش داده
نمیشــود پــر میکنــد و چشــماندازی کامــل از بهزیســتی
اســترالیا را نشــان میدهــد.
ســنجش شــاخص بهزیســتی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد
کــه ســازمانهای اجتماعــی ،دولتهــا و تصمیمگیرنــدگان
کســب و کار ،بــرای اهــداف متعــدد اعــم از برنامهریــزی
اســتراتژیک و سیاس ـتگذاری و در اختیــار نهــادن اطالعــات
بــرای بهبــود بهزیســتی شــخصی افــراد برنامهریــزی کننــد.
ایــن امــر ســبب افزایــش آگاهــی دربــارة مســائل مهــم
اجتماعــی ،کــه بــر بهزیســتی اســترالیاییها تأثیــر میگــذارد،
میشــود.
ایــن شــاخص مبتنــی بــر ایــن فرضیــه اســت کــه بهزیســتی
کمتــر از «حــد اصولــی یــا هنجــاری »1نشــانة گرایش بیشــتر
بــه افزایــش افســردگی بالینــی اســت .وقتــی نیازهــای مــردم
از منابــع آنهــا فراتــر رود ،ســبب میشــود تــا بهزیســتی بــه
پایینتــر از حــد هنجــاری نــزول یابــد .بنابرایــن ،این شــاخص
در شناســایی گروههایــی از مــردم جامعــه ،کــه نیازهایشــان
بیــش از منابعشــان اســت و نیــز شناســایی افــرادی کــه بــه
کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد تــا بــه افســردگی دچــار نشــوند،
بســیار مفیــد اســت.

تحلیلهــای داده و جمعبنــدی هــر گــزارش را بــر عهــده دارد.
ایــن پایــگاه داده در حال حاضــر حاوی بیش از 28هــزار رکورد
اســت .پروفســور کامینــز گــروه بینالمللــی بهزیســتی را نیــز
رهبــری میکنــد کــه بیــش از  200محقــق از  45کشــور در
آن فعالیــت دارنــد.

نمودار  .1رضایت کلی از زندگی در طول زمان

در هــر پیمایــش ،از پاسـخدهندگان پرســیده شــده اســت :آیــا اخیراً
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اتفاقــی افتــاده اســت که ســبب شــود بیــش از حد طبیعی احســاس
شــادی یا غــم کنید؟ گزینههای پاســخ عبارتانــد از« :بله ،شــادتر»،
«بلــه ،غمگینتر»« ،بله ،شــادتر و غمگینتــر» و «هیچ رویـدادی».
اگــر پاســخ «بلــه ،شــادتر» یــا «بلــه ،غمگینتــر» باشــد ،از آنهــا
خواســته میشــود تــا «تأثیــر آن را در مقیــاس  0تــا  ،10از بســیار
ضعیــف تــا بســیار قــوی» تعیین کننــد .اگــر از مــردم بهطــور جدی
در ایــن زمینــه پرســش شــود ،تقریبـ ًا همــه رویـدادی را بــه خاطــر
میآورنــد کــه آنهــا را شــادتر یــا غمگینتــر از حــد معمــول کــرده
اســت .بــازة زمانــی بـرای «اخیـراً» آزاد اســت و نقطــة مرجــع «حد
طبیعــی یــا عــادی» برای تفســیر بــاز اســت .امــا از پاسـخدهندگان
ســختگیرانه پرســش و بازجویــی نمیشــود و اگــر پاسخشــان ایــن
باشــد کــه چنیــن رویـدادی را تجربــه نکردهانــد ،مصاحبهکننــده به
گویــة بعــدی مـیرود .بــه این ترتیــب ،این مــورد یا حساســیت افراد
بــه رویدادهــای مثبــت و منفی در زندگــی و یا حــد و انـدازهای را که
مــردم بـرای شناســایی چنیــن رویدادهایــی تمایل دارند میســنجد.
هــر دو مــورد ،بـرای توجــه مــردم بهســمت مثبــت یا منفــی زندگی
آنهــا ســنجیده میشــود.
عــاوه بــر آن ،همة پیمایشها شــامل تعـداد اندکی از پرسـشهای
اضافــی اســت کــه از یک پیمایش به پیمایش بعــدی تغییر میکند.
ایــن مـوارد اضافــه موضوعــات و مســائل خاص ملی و یا شــخصی
را بررســی میکننــد .چنیــن دادههایــی اهـداف متعــددی دارنــد .آنها
امکان اعتبارســنجی شــاخص ،ایجــاد زیرگروههــای جمعیتی جدید
و اکتشــاف بیشــتر ســاختار بهزیستی را میســر میکنند.

در نهایــت ،تمــام نظرســنجیها شــامل تع ـدادی از پرس ـشهای
جمعیتشــناختی دربــارة ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل ،ترکیــب
خانـوار ،وضعیــت اشــتغال و درآمــد خانوارهاســت.

روششناسـی

پیمایشهای یک تا  30و پیمایش شمارة  34مبتنی بر مصاحبة تلفنی
با 2هزار استرالیایی بود که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند
تا توزیـع جغرافیایی جمعیت ملـی را نشـان دهند .بـرای پیمایشهای
شـمارة  31تا  33روشهای مشـابهی دنبال شـد و فقط تعداد نمونهها
به هزار نفر کاهش یافت .این تعداد نمونهها بـرای اهداف تحلیلی مورد
نظرکافی بوده است.
دادههای پیمایش از جامعة آماری مورد نظر شامل استرالیاییهایی است
که بیش از  18سـال داشـته باشـند و بتوانند به زبان انگلیسی صحبت
کنند .نمونههـا بـرای نشـاندادن جمعیت اسـترالیا بهلحـاظ موقعیت
جغرافیایی طبقهبندی میشـوند .نسبت جنسـیت نیز در پیمایش برابر
بوده است .دادهها را مؤسسهای ب ه نام  Iviewکه در زمینة تحقیقات بازار
و تحقیقات اجتماعی در اسـترالیا فعالیت میکند بررسی کرد.

گـزارش ویـژۀ «چـه چیزی مـا را خوشـحال
1
میکنـد؟»
نتایج و یافتههـای پیمایشهای انجامشـده ،عالوهبـر آنکه جداگانه
منتشـر میشـود ،در قالب گزارشهای ویـژهای بهنـام «چه چیزی
ما را خوشـحال میکنـد؟» نیز منتشـر میشـود و خواننـدگان را از
اطالعات چندسـالة تحقیقاتی در مورد بهزیستی ذهنی استرالیاییها
1 - What Makes Us Happy report

نمودار .2شاخص بهزیستی شخصی ( )PWIدر پیمایشهای متعدد

1 - Bali
2 - Victorian bushfires
3 - Queensland

4 - Homeostasis theory
5 - Homeostatic response
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آگاه میکند .سـومین نسـخه از گـزارش مذکور ،که آخرین نسـخة
منتشرشده نیز اسـت ،یافتهها و بینشهای بهدسـتآمده از  15سال
یدارد .نسخة دوم این
تحقیقات انجامشـده در این زمینه را عرضه م 
گـزارش نیـز در سـال  2010ارائه شـده اسـت .این حجـم عظیم از
اطالعـات دربـارة احسـاس مردم بـه زندگی خودشـان و بهزیسـتی
ذهنـی در تحقیقـات اسـترالیا بیهمتاسـت .از ایـنرو ،در ادامـه
نسـخة سـوم گزارش ویژة «چه چیزی مـا را خوشـحال میکند؟»
بهصـورت کوتاه بررسـی میشـود.
همانگونـه کـه پیـش از این نیـز بیان شـده اسـت ،تاکنـون بیش
از  30پیمایـش  AUWIانجام شـده اسـت .در همـة این پیمایشها
کشـف چیزهایی که ما را خوشـحال میکند و منجر بـه درک بهتر
از عوامـل مهـم در رضایـت از زندگی میشـود مدنظر بوده اسـت.
از سـال اول پژوهش ،که همزمان با حمالت تروریستی  11سپتامبر
 2001در ایـاالت متحده بوده اسـت ،مجموعهای از سـؤاالت نهتنها
در زمینة بهزیسـتی روزمره ،بلکـه دربـارة ارتباط احتمالی مسـائل و
رویدادهای کنونی با رضایت از زندگی نیـز در این پیمایش گنجانده
شده اسـت .مسـائل و رویدادها مانند  11سـپتامبر ،بمبگذاریهای
2
بالـی 1در سـالهای  2002و  ،2005آتشسـوزیهای ویکتوریایـی
در سـال  2009و سـیلهای کوئینزلنـد 3در سـال  ،2010که بسـیار
غمانگیـز بودهانـد .سـایر پرسـشها شـامل کشـف زندگـی روزمره
اسـت؛ از جمله چگونگی کار ،روابـط ،تعداد فرزندان ،خواب مناسـب
و زندگی در شـهر بزرگ یـا کوچک که با بهزیسـتی مرتبط اسـت.
برخی پرسـشها نیز دربـارة امـور مالی بـوده اسـت؛ از جملـه تأثیر

تغییرات نرخ سـود ،مالکیت خانـه ،بحران مالـی جهانی و قمـار .در
طول ایـن پیمایشها مـوارد جالبی نیـز وجود داشـته اسـت؛ یافتن
نمونههایـی از بهزیسـتی و خوشـبختی دربـارة نامادریهـا ،داشـتن
حیوان خانگی ،رقصیـدن ،گوشدادن به موسـیقی و حتـی خوردن
شکالت.
میانگین  PWIدر اسـترالیا حدود  75اسـت و در سـالهای متمادی
نیز تغییر کـرده اسـت ،امـا این تغییـر تنهـا در حد طبیعـی یعنی 3
امتیـاز در طـول تاریـخ 15سـالة شـاخص بـوده ( )76/7-73/9کـه
نشـانهای از ثبات بهزیسـتی ذهنی اسـت ،همانطور کـه در نظریة
هومواستاسـیز 4نیز مطرح شـده اسـت.
اما چه میزان از شـاخص بهزیسـتی شـخصی ( )PWIخوب است و
چه میزان از آن خوب نیسـت؟ نگارندگان این گـزارش بر این باورند
که حد هنجـاری یا اصولی در طیف وسـیعی بین  60تـا  90تعریف
میشـود ،زیـرا افـراد ذاتـ ًا متفاوتاند .بعضی بیشـتر مثبت هسـتند،
بعضی دیگر نیز کمتر .بـا اینحـال ،اگر  PWIفـرد زیر  60باشـد و
در طول زمان نیـز به همان ترتیب باقی بماند ،این نشـانهای اسـت
از اینکه واکنش هومواسـتاتیک 5آنها در حـال نزول اسـت و آنها در
معرض خطر افسـردگیاند.
اقدامات اضافـی بـرای ارزیابی زندگـی در اسـترالیا نیز با اسـتفاده از
شاخص ملی بهزیسـتی ( )NWIانجام میشـود .میزان این شاخص
بهشـدت متغیـر و بهمراتـب کمتـر از  PWIاسـت ،بـ ه طـوریکـه
امتیازهـای شـاخص ملـی بهزیسـتی ( )NWIدر گسـترة  55تا 65
است.

) در پیمایشهای متعددNWI(  شاخص بهزیستی ملی.3نمودار
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