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ــگاه  ــه دانش ــت ک ــاخصی اس ــادا1 ش ــتی کان ــاخص به زیس ش
واترلــو2 از ســال 1994 میــالدی و در بازه هــای زمانی دوســاله 
بــرای مقایســۀ تطبیقــی میزان تغییرات در احســاس به زیســتی 
میــان شــهروندان کانادایــی و میــزان پیشــرفت تولیــد ناخالص 
داخلــی در ایــن کشــور، بــا بررســی 8 شــاخص اصلــی مــورد 

ســنجش قــرار می دهــد. 
ــنجۀ  ــی س ــاد نوع ــاخص ایج ــن ش ــرح ای ــی ط ــل اصل دلی
تکمیلــی بــرای شــاخص »تولیــد ناخالــص داخلــی«، به منظور 
ــت زندگــی شــهروندان  ــت از کیفی ــری ســطح رضای اندازه گی
ــد سیاســت گذاری  ــه رون کانادایــی و همچنیــن جهت دهــی ب
ــت  ــطح کیفی ــود س ــتای بهب ــادا در راس ــور کان کالن در کش
زندگــی بــوده اســت. از ایــن  رو، ویژگــی بــارز ایــن شــاخص 
را می تــوان در ریشه داشــتن آن در ارزش هــای جامعــۀ کانــادا 
برشــمرد؛ ارزش هایی که در این شــاخص و براســاس مشــورت 
عمومــی بــا شــهروندان کانادایــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت 
عبارت انــد از عدالــت، تنــوع، برابری، شــمول، ســالمت، ایمنی، 

امنیــت اقتصــادی، دموکراســی و پایــداری.
ــش رو انتخــاب  ــای پی ــن اســاس، یکــی از چالش ه ــر همی ب
شــاخص هایی بــوده اســت کــه بازتاب دهنــدۀ ایــن ارزش هــا 
باشــند؛ شــاخص هایی کــه بتواننــد اهــداف اجتماعــی بنیادیــن 

را محقــق کننــد؛ شــاخص هایی کــه بتواننــد زمینــه ای بــرای 
گفت و گــو دربــارۀ نــوع سیاســت ها، برنامه هــا و فعالیت هایــی 
ــر از  ــادا را به ســمت ســطحی باالت ــۀ کان ــد جامع کــه می توان

به زیســتی هدایــت کنــد.
بــر همیــن اســاس، بــا پرســش از شــهروندان کانادایــی دربارۀ 
موضوعــات مهــم بــرای خــود و خانواده هایشــان و همچنیــن 
ــود  ــای به زیســتی خ ــرای ارتق ــاز ب ــورد نی ــات م ــوع اطالع ن
ــر  ــوارد زی ــران م ــت گذاران و تصمیم گی ــا سیاس ــل ب در تعام
اصلی تریــن اولویت هــای مدنظــر آنهــا بــرای ارتقــای کیفیــت 

ــوده اســت: زندگی شــان ب
تحصیــالت ابتدایــی، دسترســی به خدمــات بهداشــتی، محیط 
ــی،  ــای اجتماع ــالم، برنامه ه ــوای س ــالم، آب و ه ــت س  زیس
سیســتم مالیاتــی پاســخگو، ایمنــی و امنیــت عمومــی، امنیت 
شــغلی، فرصت های شــغلی، دســتمزد متناســب بــرای زندگی، 

اســتفادۀ درســت از زمــان و مشــارکت اجتماعــی.
بر اسـاس ایـن مـوارد، کمیتـۀ راهبری ملی شـاخص به زیسـتی 
چارچوبـی   )CIW’s  National  Steering  Committee( کانـادا 
مفهومـی بـرای سـنجش ارزش هـای مدنظـر شـهروندان کانادا 
تدوین کـرد؛ چارچوبـی که در ابتدا شـامل 7 و سـپس شـامل 8 

حـوزۀ موضوعی شـد. 
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چشم انداز
توانمندســازی کانادایی هــا در دســتیابی به باالتریــن وضعیت از 
به زیســتی از طریق شناســایی، توســعه و اطالع رســانی عمومی 
شــفاف، معتبــر و منظــم ســنجه های آمــاری مرتبط بــا اهداف 

و خروجی هــای مدنظــر بــرای به زیســتی.

مأموریت
انجام تحقیقـات دقیق، گزارش دهی منظـم و عمومی دربارة   

کیفیت زندگـی کانادایی ها
تشـویق سیاسـت گذاران و رهبـران دولتی بـه تصمیم گیری   

براسـاس شـواهد جامع
توانمندسـازی کانادایی هـا بـرای حمایـت از تغییراتـی که به   

نیازهـا و ارزش هـای آنهـا پاسـخ می دهـد

اهداف کالن
نظـارت بـر توسـعه و پیاده سـازی شـاخص به زیسـتی کانادا   
به منزلـۀ انعکاسـی از خواسـته ها و تفاوت هـای فرهنگـی و 
منطقـه ای جامعـۀ کانـادا و یکپارچه سـازی ایـن شـاخص با 

بافـت جامعه
اطمینان از پیشـرفت تحقیق و توسـعه بر شـاخص به زیستی   
کانادا شـامِل اصالح بیشـتر اسـتانداردهای مشـترک، آزمون 
زیرشـاخص ها به صورت پایلوت، جمـع آوری و تکمیل داده ها 
و روندهای مربوط به سـالمت، اجتمـاع، اقتصاد و متغیرهای 

زیست محیطی
ارتقـای جمـع آوری داده هـا از طریق شناسـایی شـکاف های   

موجـود میـان دانـش مربـوط بـه اندازه گیـری به زیسـتی
افزایش و گسـترش شبکۀ شاخص به زیسـتی کانادا در میان   
رهبـران و سیاسـت گذاران پرنفـوذ برای تأثیرگذاری مسـتمر 

بـر روند تصمیمات سیاسـی
کمک به فهم اجتماعی )سواد آماری( و استفاده از شاخص ها   

)سواد و مشارکت شهروندان(
کمـک بـه جنبـش اندازه گیری به زیسـتی که برای شـرکا و   

ابتـکارات بین المللـی مفیـد خواهـد بود

اهداف خرد
نهادینه سـازی نگاهـی مشـترک بـه اجـزای تشـکیل دهندة   
به زیسـتی پایـدار و ارکان تقویت کننـده یـا تضعیف کننـدة آن

سـنجش پیشـرفت ملی در راسـتا یا خالف رسـیدن به این   

نگاه مشـترک
درک و ارتقای آگاهی دربارة چرایی مسیر حرکت جامعه  

ایجـاد فضـای بحـث و گفت و گـو دربـارة انـواع سیاسـت ها،   
برنامه هـا و فعالیت هایـی کـه می توانـد جامعـه را با سـرعت 

بیشـتری به سـوی به زیسـتی پیـش بـرد
فراهـم  آوردن ابزار مورد نیاز سیاسـت گذاران و تصمیم گیران   

بـرای ارتقای به زیسـتی
کمـک به سیاسـت گذاران و تصمیم گیران بـرای درک نتایج   

اقداماتشـان بر به زیسـتی مـردم کانادا
توانمندسـازی مردم کانادا برای مقایسۀ سطح به زیستی خود   

بـا دیگر مـردم کانـادا و نیز جهان

چارچوب مفهومی مورد عمل
ــت  ــی هدای ــی مفهوم ــادا را چارچوب ــتی کان ــاخص به زیس ش
می کنــد کــه هــدف آن تغییــر نــگاه صرفــاً اقتصادی بــه مردم 
بــه نگاهــی جامــع بــه ســایر جنبه هــای اساســی زندگــی مردم 
اســت. پــس از مشــورت بــا شــهروندان کانادایی، کارشناســان 
کانادایــی و بین المللــی و پیمایشــی محیطــی، چارچوبــی 
متشــکل از 8 حــوزۀ موضوعــی به هم پیوســته بــرای ســنجش 
وضعیــت به زیســتی تدویــن شــد. ایــن چارچــوب بــا اســتفاده 
ــاس  ــر احس ــه ب ــی را ک ــتمی ارکان مهم ــردی سیس از رویک
ــه  ــرد ک ــدی ک ــوزه طبقه بن ــد در 8 ح ــتی تأثیرگذارن به زیس
عبارت انــد از ســرزندگی اجتماعــی، مشــارکت مردم ســاالرانه، 
تحصیــالت، محیــط زیســت، جمعیت ســالم، اوقــات فراغت و 

فرهنــگ، اســتانداردهای زندگــی، اســتفاده از زمــان.
ــه  ایــن چارچــوب تصویــری کامــل از مفهــوم به زیســتی ارائ
ــدی  ــاخص کلی ــه ای از 64 ش ــامل مجموع ــه ش ــد ک می کن
ــه  اجتماعــی، بهداشــتی، اقتصــادی و محیطــی اســت کــه ب
ــه در  ــی ک ــود؛ چارچوب ــر می ش ــی منج ــی زندگ ــت کل کیفی
ــی  ــی شــاخص ترکیب ــی مدنظــر یعن ــت محصــول نهای نهای
ــد پیشــرفت به زیســتی مــردم  ــی رون ــزار ردیاب به زیســتی و اب

ــد. ــد می کن ــادا را تولی کان
چارچــوب شــاخص به زیســتی کانــادا به مــردم در طرح ســؤال 
دربــارۀ نحــوۀ اتخــاذ تصمیمــات کالن جــاری و نیــز انتخــاب 
راه هــای جایگزیــن برای ارتقای ســطح کیفیــت زندگی کمک 
ــود  ــدون وج ــی ب ــوب، حت ــن چارچ ــتفاده از ای ــد. اس می کن
داده هــای تفصیلــی، پتانســیل تغییــر نــگاه و رفتار شــهروندان 

کانادایــی  را در چارچــوب به زیســتی خواهــد داشــت.
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حوزه های موضوعی و سنجه ها
یکــی از ویژگی هــای تمایزبخــش شــاخص به زیســتی کانــادا 
ســنجش تغییــرات در 8 حــوزه از موضوعات مربــوط به کیفیت 
زندگــی اســت. در ابتدا ارزش هــای مدنظر شــهروندان کانادایی 
ــپس  ــود و س ــتخراج می ش ــی اس ــت زندگ ــای کیفی در ارتق
محققــان چارچــوب متشــکل از 8 حــوزۀ موضوعی را نــام برده 
و همچنیــن معیارهــای انتخــاب ســنجه های آنهــا را تدویــن 
ــادا  ــی شــاخص به زیســتی کان ــای موضوع ــد. حوزه ه می کنن

ــد از: ــنجه های آن عبارت ان و س

سرزندگی اجتماعی 1
ــت زندگــی  ــه کیفی ــن حــوزه ب ای
از منظــر اجتماعــی کــه مــردم در 
آن زندگــی می کننــد می نگــرد 

ــد  ــان در واح ــال جری ــای در ح ــل رویداده ــی از قبی و کیفیات
ــا  ــزان مشــارکت ی ــت و می ــراد، احســاس امنی همســایگی اف
ــان  ــِی در حــال جری مشــارکت  نکــردن در فعالیت هــای جمع
را می ســنجد. ســرزندگی اجتماعــی همچنیــن شــامل چهــار 
زیرحــوزه اســت کــه در دو بُعــد اصلــی دســته بندی شــده اند. 
ــه  ــد ک ــی می کن ــی را بررس ــط اجتماع ــت رواب ــد نخس بُع

1- community vitality

جمعیت
 سالم

اوقات فراغت 
و فرهنگ

استانداردهای 
زندگی

مشارکت 
مردم ساالرانه

سرزندگی 
اجتماعی

استفاده از 
زمان

تحصیالت

محیط زیست

شاخص
 به زیستی

 کانادا

شاخص ترکیبی به زیستی

64 سنجة تلفیقی در قالب یک 
معدل یکپارچه

8 حوزه
8 سنجه
در هر حوزه

سنجهزیرحوزهابعاد

روابط 
اجتماعی

تعامل اجتماعی
o .درصد مردمی که احساس بسیار یا تا حدودی قوی از عضویت در جامعه را گزارش می کنند
o  درصد مردمی که بدون دریافت حق الزحمه یا به صورت داوطلب رسمی با گروه ها و سازمان ها

همکاری کرده اند.

درصد مردمی که ۵ دوست صمیمی یا بیشتر دارند. oحمایت اجتماعی
o .درصد مردمی که به دیگران کمک بالعوض کرده اند

درصد مردمی که از پیاده روی به تنهایی در ساعات تاریکی ترسی ندارند. oایمنی اجتماعی
o شدت جرایم گزارش شده به پلیس

هنجارها و 
ارزش های 

اجتماعی
نگرش به دیگران 

و جامعه
o .درصد مردمی که در ۵ سال گذشته، به دالیل قومی-فرهنگی، تجربۀ تبعیض اجتماعی داشته اند
o .درصد مردمی که بر این باورند که اکثر یا بسیاری از مردم قابل  اعتمادند
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ــت  ــی، حمای ــل اجتماع ــد از تعام ــای آن عبارت ان زیرحوزه ه
ــا و  ــز هنجاره ــد دوم نی ــی. بُع ــی اجتماع ــی و ایمن اجتماع
ــه  ــرش ب ــوزۀ »نگ ــب زیرح ــی را در قال ــای اجتماع ارزش ه

ــنجد. ــه« می س ــران و جامع دیگ

مشارکت مردم ساالرانه1
ــای  ــه  معن ــاالرانه ب ــارکت مردم س مش
شــرکت در فرایندهــای دموکراتیک در 

قالــب مؤسســات، نهادهــا یــا فعالیت هــای سیاســی اســت. در 
جامعــه ای کــه از ویژگــی مشــارکت مردم ســاالرانه برخــوردار 
باشــد، شــهروندان می تواننــد آزادانــه در فعالیت هــای سیاســی 
شــرکت داشــته، عقایــد خــود را ابــراز کننــد و دانــش سیاســی 
ــه ارتباطــات و  ــت ب ــا ســایرین ســهیم شــوند. دول خــود را ب
ــد و مشــارکت شــهروندی را تشــویق  ــاد شــکل می ده اعتم
ــرکت  ــر از ش ــالم فرات ــاالری س ــع، مردم س ــد. در واق می کن

1 - democratic engagement

سنجهابعاد

مشارکت

o درصد رأی دهندگان در انتخابات فدرال
o نسبت رأی دهندگان واجد شرایط ثبت شده
o درصد جمعیت داوطلب برای گروه های مرتبط با امور حقوقی، وکالت و سیاست
o شکاف در درصد مشارکت میان رأی دهندگان مسن تر و جوان تر

درصد بودجۀ اختصاص داده شده از سوی اعضای مجلس برای ارتباط با حوزه های انتخاباتی oارتباطات

رهبری
o درصد زنان در مجلس فدرال
o درصد جمعیت بسیار راضی یا حدوداً راضی از سازوکارهای دموکراتیک در کانادا
o درصد جمعیت با اعتماد باال به مجلس

صــرف در انتخابــات اســت. این مفهــوم بر تعامــل دموکراتیک 
مســتمر در حیــن و میــان انتخابــات متعــدد داللــت دارد. ابعــاد 
گوناگــون ایــن حــوزه، کــه بــر مبنــای گــزارش دموکراســی 
360 2 تنظیــم شــده اســت، عبارت انــد از مشــارکت، ارتباطــات 

و رهبــری.

تحصیالت
تمرکز ایـن حوزه بـر یادگیـری از طریق 
تحصیل در مـدارس و تحصیل از طریق 

آموزش های غیررسـمی اسـت. در واقع، این حوزه عالوه  بر بررسـی 
شـاخص های سـنتی تحصیـل، برخـی از شـاخص های به  نسـبت 
جدید در آمـوزش و پـرورش را نیز در بر می گیـرد. حوزۀ تحصیالت 
در ارتباط با مفهوم کیفیـت زندگی بـر 3 بُعد اصلی تمرکـز دارد که 
عبارت انـد از توانایی هـای اجتماعـی و عاطفـی، مهارت هـا و دانش 

تحصیلی پایه  و دسـتاوردها و مشـارکت کلی تحصیلی.

2 - Democracy 360 report

نمودار 1. روندها در حوزة سرزندگی اجتماعی، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

سرزندگی اجتماعی 
+14/8٪

تولید ناخالص داخلی
+38٪

شاخص به زیستی کانادا 
+9/9٪
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سنجهابعاد
توانایی های اجتماعی و 

میزان زمان اختصاص یافته برای فعالیت های مبتنی بر صحبت با کودکان ۰ تا ۱۴ساله oعاطفی

مهارت ها و دانش تحصیلی 
پایه 

o .درصد کودکان ۰ تا ۵ سال که دارای فضای مراقبت در مراکز رسمی اند
o نسبت دانش آموزان به معلمان در مدارس دولتی

دستاوردها و مشارکت کلی 
تحصیلی

o متوسط هزینه برای دانش آموزان دولتی
o .درصد جمعیت 2۵ سال و باالتر که در فعالیت های مرتبط با تحصیالت شرکت دارند
o میانگین هزینۀ تحصیل در مقطع کارشناسی
o .درصد کانادایی های 2۰ تا 2۴سالۀ شاغل که در حال تکمیل مقطع دبیرستان هستند
o درصد جمعیت 2۵ تا ۶۴سالۀ دارای مدرک دانشگاهی

نمودار ۲. روندها در حوزة مشارکت مردم ساالرانه، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

مشارکت مردم ساالرانه 
+13٪

تولید ناخالص داخلی
+38٪

شاخص به زیستی کانادا 
+9/9٪
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نمودار3. روندها در حوزة تحصیالت، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی
تولید ناخالص داخلی
+38٪

شاخص به زیستی کانادا 
+9/9٪
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تحصیالت
+32/8٪ 
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جمعیت سالم
ــالم  ــت س ــه جمعی ــوط ب ــوزۀ مرب ح
اندازه گیــری وضعیــت  بــا  اساســاً 
ــار و  ــی و رفت ــبک زندگ ــالمت، س س
ــالمت  ــوزۀ س ــای ح ــام مراقبت ه نظ

ســروکار دارد. ابعــاد وضعیت ســالمت )رفاه شــخصی، شــرایط 
ــر، ســالمت  ــه زندگــی/ مرگ ومی ــد ب ســالمت فیزیکــی، امی
روانــی و ســالمت عملکــردی( جنبه هــای متعــدد ســالمت را 
می ســنجند. ابعــاد دیگــر )ســبک زندگــی و رفتــار، ســالمت 
ــی را  ــز عوامل ــالمت( نی ــوزۀ س ــای ح ــی و مراقبت ه عموم

محیط زیست
حــوزۀ محیــط زیســت جنبه های 
گوناگونــی از موضوعــات مرتبــط 
شــهروندان  به زیســتی  بــا 

ــاک، آب  ــوای پ ــه ه ــود، از جمل ــامل می ش ــی را ش کانادای
تمیــز، دسترســی بــه انــرژی و مــواد خــام، مقــدار بیابــان، تنوع 
گونه هــا و منابــع بــا تأثیــر اقتصــادی بــاال. اصلی تریــن ابعــاد 

و ســنجه های ایــن حــوزه عبارت انــد از:

سنجهابعاد

سطح اُزن  oهوا
o )در سال CO2 میزان انتشار مطلق گازهای گلخانه ای )میلیون تن

تولید اولیۀ انرژی )بر حسب تراژول( oانرژی
o )مصرف انرژی خانگی )پتاژول در هر ۱۰۰۰ خانوار

بازده ساالنۀ آب در جنوب کانادا )کیلومتر مکعب( oآب
شاخص ذخایر قابل مالحظۀ فلزات oمواد غیرقابل تجدید

میزان اراضی کشاورزی )هکتار( oمنابع زیستی
o ردپای اکولوژیک

نمودار 4. روندها در حوزة محیط زیست، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

شاخص به زیستی کانادا 
+9/9٪

تولید ناخالص داخلی
+38٪

محیط  زیست
-2/9٪ 
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می ســنجند که ســالمت افــراد از جنبــۀ سیاســت های عمومی 
و طرح هــای ســالمت تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در واقــع، 
ایــن ابعــاد عوامــل خارجــی را، کــه بر وضعیــت ســالمت افراد 

ــنجند. ــد، می س ــع تأثیرگذارن و جوام
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سنجهابعاد
درصد جمعیتی که وضعیت سالمت عمومی خود را بسیار خوب یا عالی ارزیابی می کنند. oرفاه شخصی

درصد جمعیتی که دیابت )به گفتۀ خودشان( دارند. oشرایط سالمت فیزیکی
میزان امید به زندگی در سال تولد oامید به زندگی/ مرگ ومیر

درصد جمعیتی که وضعیت سالمت روانی خود را بسیار خوب یا عالی ارزیابی می کنند. oسالمت روانی
درصد جمعیت فاقد سالمت یا با محدودیت های حرکتی oسالمت عملکردی

درصد نوجوانان ۱2 تا ۱۹سالۀ سیگاری )استعمال روزانه یا تفریحی( oسبک زندگی و رفتار
درصد جمعیت ایمن شده در برابر آنفلوآنزا )در یک سال گذشته( oسالمت عمومی

درصد شهروندان کانادایی دارای پزشک عمومی oمراقبت های حوزة سالمت

نمودار 5. روندها در حوزة جمعیت سالم، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

جمعیت سالم 
+16/2٪

تولید ناخالص داخلی
+38٪

شاخص به زیستی کانادا 
+9/9٪
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اوقات فراغت و فرهنگ
ــت و  ــات فراغ ــه اوق ــوط ب ــوزۀ مرب ح
ــل  ــارکت و تعام ــزان مش ــگ می فرهن
شــهروندان کانادایــی بــا هنــر، فرهنگ 

و تفریحــات را بررســی می کنــد. شــرکت در ایــن فعالیت هــا 
ــالمت  ــتی و س ــاس به زیس ــزا در احس ــر بس ــر تأثی ــالوه  ب ع
فیزیکــی و روانــی افــراد، بــه رونــد جــذب اجتماعــی، آرامش و 
یادگیــری افــراد نیــز کمــک می کنــد. حــوزۀ اوقــات فراغــت و 

ــد از:  ــه عبارت ان ــود ک ــد می ش ــامل 4 بُع ــگ ش فرهن
1- »مشــارکت« در فعالیت هــای تفریحــی، فرهنگی و هنری؛ 
ــارۀ فعالیت هــای تفریحــی  ــا احساســات درب 2- »ادراکات« ی
از جملــه چرایــی مشــارکت مــردم، نیازهــای برطرف شــده از 

طریــق مشــارکت و مزایــای تفریــح و اوقــات فراغــت؛ 
3- »تجربــه«ی تفریــح و یــا معنــای آن در ارتبــاط بــا مفهوم 

ــت زندگی؛ کیفی
ــی  ــای تفریحــی و  فرهنگــی. فرصت های ــۀ فرصت ه  4- ارائ
ــاز و  ــای ب ــی، فضاه ــات تفریح ــه امکان ــی ب ــد دسترس مانن
پارک هــا، اماکــن هنری-فرهنگــی و اماکــن تفریحــی. ایــن 
4 بُعــد در کنــار یکدیگــر بــرای تعریــف، اندازه گیــری و فهــم 
ــا مفهــوم به زیســتی  ــاط آن ب ــز ارتب فرهنــگ و فراغــت و نی

ــوند. ــتفاده می ش اس
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استانداردهای زندگی
ــه اســتانداردهای  ــوط ب حــوزۀ مرب
ــد  ــع درآم ــطح و توزی ــی س زندگ
ــی از  ــهروندان کانادای ــروت ش و ث

سنجهابعاد

مشارکت

o میانگین درصد زمان صرف شده در روز قبل در فعالیت های فراغتی اجتماعی
o میانگین درصد زمان صرف شده در روز قبل در فعالیت های فرهنگی - هنری
o میانگین فراوانی ماهانۀ مشارکت در فعالیت های بدنی بیش از ۱۵ دقیقه
o میانگین حضور در هر نمایش از مجموع نمایش های هنری سال گذشته
o میانگین تعداد ساعات فعالیت داوطلبانه برای سازمان های فرهنگی یا تفریحی
o میانگین تعداد شب های در تعطیالت در مقصدی با فاصلۀ بیش از ۸۰ کیلومتر از خانه
o نسبت هزینه برای فعالیت های تفریحی و فرهنگی به کل هزینه های خانوار

فقدان اطالعات oادراک
فقدان اطالعات oتجربه

متوسط بازدید از هر محوطه در مقایسه با مجموع پارک های ملی و محوطه های تاریخی oفرصت

نمودار 6. روندها در حوزة اوقات فراغت و فرهنگ، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

شاخص به زیستی 
کانادا 9/9٪+

تولید ناخالص داخلی
+38٪

اوقات فراغت و 
فرهنگ 9/3٪-
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طریــق بررســی میــزان فقــر، نوســانات درآمــدی، امنیــت بازار 
کار و کیفیــت شــغل را بررســی می کنــد. ایــن حــوزه همچنین 
ــکن در  ــی و مس ــت غذای ــه امنی ــروری از جمل ــای ض نیازه
اســتطاعت را نیــز بررســی می کنــد. ابعــاد و ســنجه های ایــن 

حــوزه عبارت انــد از:

سنجهابعاد
متوسط درآمد خانوار پس از کسر مالیات oمتوسط درآمد و ثروت
ضریب جینی oتوزیع درآمد و ثروت
فقدان اطالعات oنوسان پذیری درآمد

امنیت اقتصادی

o درصد افراد کم درآمد براساس برش آماری از جمعیت کم درآمد
o درصد خانوارهای در معرض ناامنی غذایی شدید یا متوسط
o درصد نیروی کار شاغل
o درصد نیروی کار در بیکاری بلندمدت
o کیفیت استخدام CIBC شاخص
o مسکن در استطاعت براساس هزینه های استفاده از سرپناه
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نمودار ۷. روندها در حوزة استانداردهای زندگی، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

استانداردهای زندگی 
+11/9٪

تولید ناخالص داخلی
+38٪

شاخص به زیستی 
کانادا 9/9٪+
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نمودار 8. روندها در حوزة استفاده از زمان، شاخص به زیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال 1۹۹4 تا ۲۰14 میالدی

شاخص به زیستی 
کانادا 9/9٪+

تولید ناخالص داخلی
+38٪

استفاده از زمان
+3٪ 
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استفاده از زمان
سنجه های استفاده شده در این حوزه برای 
سنجش چگونگی استفاده از زمان از سوی 
شهروندان کانادایی، چگونگی تجربۀ زمان، 

سنجهابعاد

زمان
o درصد جمعیت 2۵ تا ۶۴ساله با بیش از ۵۰ ساعت کار هفتگی در شغل اصلی خود
o )میانگین زمان صرف شده با دوستان در هر روز )بر حسب دقیقه در روز
o )درصد نیروی کار با ساعت کاری کمتر از ۳۰ ساعت در هفته )به اجبار
o میانگین زمان سفرهای کاری روزانه برای افراد شاغل

درصد افراد شاغل با ساعات کاری منعطف oزمان بندی
o .درصد افراد شاغل با ساعت کاری مشخص و منظم روزانه

درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ساله تحت فشار زمانی  oسرعت گذر زمان
درصد افراد با خواب مناسب بین ۷ تا ۹ ساعت oریتم طبیعی زمان

عوامل کنترل کنندۀ زمان شهروندان و نحوۀ تأثیر استفاده از زمان در 
به زیستی مردم طراحی شده اند. چارچوب استفاده شده در این حوزه 
بر مبنای نظریۀ اجتماعی زمان1 تنظیم شده و 4 بُعد عمده را شامل 

می شود: زمان، زمان بندی، سرعت گذر زمان2 و ریتم طبیعی زمان.3

1 - social theory of time
2 - tempo
3 - temporality
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وضعیت کلی شاخص
در مجمــوع وضعیــت کلی شــاخص نشــانۀ این موضوع اســت 
کــه کیفیــت زندگــی شــهروندان کانادایی، در مقایســه با رشــد 
اقتصــادی کشــور، ســرعت و رونــد مشــابهی نداشــته اســت. از 
ســال 1994، شــاخص به زیســتی کانــادا رشــدی 9/9درصــدی 
ــد  ــی تولی ــازۀ زمان ــن ب ــی  کــه در همی داشــته اســت، در حال
ناخالــص داخلــی رشــدی 38درصــدی را تجربــه کرده اســت. 

شاخص به زیستی کانادا 9/9٪+

تولید ناخالص داخلی38٪+
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