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شــاخص بهزیســتی کانــادا 1شــاخصی اســت کــه دانشــگاه
واترلــو 2از ســال  1994میــادی و در بازههــای زمانی دوســاله
بــرای مقایســة تطبیقــی میزان تغییرات در احســاس بهزیســتی
میــان شــهروندان کانادایــی و میــزان پیشــرفت تولیــد ناخالص
داخلــی در ایــن کشــور ،بــا بررســی  8شــاخص اصلــی مــورد
ســنجش قــرار میدهــد.
دلیــل اصلــی طــرح ایــن شــاخص ایجــاد نوعــی ســنجة
تکمیلــی بــرای شــاخص «تولیــد ناخالــص داخلــی» ،بهمنظور
اندازهگیــری ســطح رضایــت از کیفیــت زندگــی شــهروندان
کانادایــی و همچنیــن جهتدهــی بــه رونــد سیاس ـتگذاری
کالن در کشــور کانــادا در راســتای بهبــود ســطح کیفیــت
زندگــی بــوده اســت .از ایــنرو ،ویژگــی بــارز ایــن شــاخص
را میتــوان در ریشهداشــتن آن در ارزشهــای جامعــة کانــادا
برشــمرد؛ ارزشهایی که در این شــاخص و براســاس مشــورت
عمومــی بــا شــهروندان کانادایــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت
عبارتانــد از عدالــت ،تنــوع ،برابری ،شــمول ،ســامت ،ایمنی،
امنیــت اقتصــادی ،دموکراســی و پایــداری.
بــر همیــن اســاس ،یکــی از چالشهــای پیــشرو انتخــاب
شــاخصهایی بــوده اســت کــه بازتابدهنــدة ایــن ارزشهــا
باشــند؛ شــاخصهایی کــه بتواننــد اهــداف اجتماعــی بنیادیــن

را محقــق کننــد؛ شــاخصهایی کــه بتواننــد زمینـهای بــرای
توگــو دربــارة نــوع سیاس ـتها ،برنامههــا و فعالیتهایــی
گف 
کــه میتوانــد جامعــة کانــادا را بهســمت ســطحی باالتــر از
بهزیســتی هدایــت کنــد.
بــر همیــن اســاس ،بــا پرســش از شــهروندان کانادایــی دربارة
موضوعــات مهــم بــرای خــود و خانوادههایشــان و همچنیــن
نــوع اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ارتقــای بهزیســتی خــود
در تعامــل بــا سیاســتگذاران و تصمیمگیــران مــوارد زیــر
اصلیتریــن اولویتهــای مدنظــر آنهــا بــرای ارتقــای کیفیــت
زندگیشــان بــوده اســت:
تحصیــات ابتدایــی ،دسترســی به خدمــات بهداشــتی ،محیط
زیســت ســالم ،آب و هــوای ســالم ،برنامههــای اجتماعــی،
سیســتم مالیاتــی پاســخگو ،ایمنــی و امنیــت عمومــی ،امنیت
شــغلی ،فرصتهای شــغلی ،دســتمزد متناســب بــرای زندگی،
اســتفادة درســت از زمــان و مشــارکت اجتماعــی.
بر اسـاس ایـن مـوارد ،کمیتـة راهبری ملی شـاخص بهزیسـتی
کانـادا ( )CIW’s National Steering Committeeچارچوبـی
مفهومـی بـرای سـنجش ارزشهـای مدنظـر شـهروندان کانادا
تدوین کـرد؛ چارچوبـی که در ابتدا شـامل  7و سـپس شـامل 8
حـوزة موضوعی شـد.

چشمانداز

توانمندســازی کاناداییهــا در دســتیابی به باالتریــن وضعیت از
بهزیســتی از طریق شناســایی ،توســعه و اطالعرســانی عمومی
شــفاف ،معتبــر و منظــم ســنجههای آمــاری مرتبط بــا اهداف
و خروجیهــای مدنظــر بــرای بهزیســتی.




مأموریت



 انجام تحقیقـات دقیق ،گزارشدهی منظـم و عمومی دربارة
کیفیت زندگـی کاناداییها
 تشـویق سیاسـتگذاران و رهبـران دولتی بـه تصمیمگیری
براسـاس شـواهد جامع
 توانمندسـازی کاناداییهـا بـرای حمایـت از تغییراتـی که به
نیازهـا و ارزشهـای آنهـا پاسـخ میدهـد

اهداف کالن
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نظـارت بـر توسـعه و پیادهسـازی شـاخص بهزیسـتی کانادا
بهمنزلـة انعکاسـی از خواسـتهها و تفاوتهـای فرهنگـی و
منطقـهای جامعـة کانـادا و یکپارچهسـازی ایـن شـاخص با
بافـت جامعه
اطمینان از پیشـرفت تحقیق و توسـعه بر شـاخص بهزیستی
شـامل اصالح بیشـتر اسـتانداردهای مشـترک ،آزمون
کانادا
ِ
زیرشـاخصها بهصورت پایلوت ،جمـعآوری و تکمیل دادهها
و روندهای مربوط به سلامت ،اجتمـاع ،اقتصاد و متغیرهای
زیستمحیطی
ارتقـای جمـعآوری دادههـا از طریق شناسـایی شـکافهای
موجـود میـان دانـش مربـوط بـه اندازهگیـری بهزیسـتی
افزایش و گسـترش شبکة شاخص بهزیسـتی کانادا در میان
رهبـران و سیاسـتگذاران پرنفـوذ برای تأثیرگذاری مسـتمر
بـر روند تصمیمات سیاسـی
کمک به فهم اجتماعی (سواد آماری) و استفاده از شاخصها
(سواد و مشارکت شهروندان)
کمـک بـه جنبـش اندازهگیری بهزیسـتی که برای شـرکا و
ابتـکارات بینالمللـی مفیـد خواهـد بود

اهداف خرد

 نهادینهسـازی نگاهـی مشـترک بـه اجـزای تشـکیلدهندة
بهزیسـتی پایـدار و ارکان تقویتکننـده یـا تضعیفکننـدة آن
 سـنجش پیشـرفت ملی در راسـتا یا خالف رسـیدن به این




نگاه مشـترک
درک و ارتقای آگاهی دربارة چرایی مسیر حرکت جامعه
توگـو دربـارة انـواع سیاسـتها،
ایجـاد فضـای بحـث و گف 
برنامههـا و فعالیتهایـی کـه میتوانـد جامعـه را با سـرعت
بیشـتری بهسـوی بهزیسـتی پیـش بـرد
فراهـ م آوردن ابزار مورد نیاز سیاسـتگذاران و تصمیمگیران
بـرای ارتقای بهزیسـتی
کمـک به سیاسـتگذاران و تصمیمگیران بـرای درک نتایج
اقداماتشـان بر بهزیسـتی مـردم کانادا
توانمندسـازی مردم کانادا برای مقایسة سطح بهزیستی خود
بـا دیگر مـردم کانـادا و نیز جهان

چارچوب مفهومی مورد عمل

شــاخص بهزیســتی کانــادا را چارچوبــی مفهومــی هدایــت
میکنــد کــه هــدف آن تغییــر نــگاه صرفـ ًا اقتصادی بــه مردم
بــه نگاهــی جامــع بــه ســایر جنبههــای اساســی زندگــی مردم
اســت .پــس از مشــورت بــا شــهروندان کانادایی ،کارشناســان
کانادایــی و بینالمللــی و پیمایشــی محیطــی ،چارچوبــی
متشــکل از  8حــوزة موضوعــی بههمپیوســته بــرای ســنجش
وضعیــت بهزیســتی تدویــن شــد .ایــن چارچــوب بــا اســتفاده
از رویکــردی سیســتمی ارکان مهمــی را کــه بــر احســاس
بهزیســتی تأثیرگذارنــد در  8حــوزه طبقهبنــدی کــرد کــه
عبارتانــد از ســرزندگی اجتماعــی ،مشــارکت مردمســاالرانه،
تحصیــات ،محیــط زیســت ،جمعیت ســالم ،اوقــات فراغت و
فرهنــگ ،اســتانداردهای زندگــی ،اســتفاده از زمــان.
ایــن چارچــوب تصویــری کامــل از مفهــوم بهزیســتی ارائــه
میکنــد کــه شــامل مجموعــهای از  64شــاخص کلیــدی
اجتماعــی ،بهداشــتی ،اقتصــادی و محیطــی اســت کــه بــه
کیفیــت کلــی زندگــی منجــر میشــود؛ چارچوبــی کــه در
نهایــت محصــول نهایــی مدنظــر یعنــی شــاخص ترکیبــی
بهزیســتی و ابــزار ردیابــی رونــد پیشــرفت بهزیســتی مــردم
کانــادا را تولیــد میکنــد.
چارچــوب شــاخص بهزیســتی کانــادا به مــردم در طرح ســؤال
دربــارة نحــوة اتخــاذ تصمیمــات کالن جــاری و نیــز انتخــاب
راههــای جایگزیــن برای ارتقای ســطح کیفیــت زندگی کمک
میکنــد .اســتفاده از ایــن چارچــوب ،حتــی بــدون وجــود
دادههــای تفصیلــی ،پتانســیل تغییــر نــگاه و رفتار شــهروندان
ی را در چارچــوب بهزیســتی خواهــد داشــت.
کانادای ـ 

جمعیت
سالم
استانداردهای
زندگی

مشارکت
مردمساالرانه

شاخص
بهزیستی
کانادا

سرزندگی
اجتماعی

تحصیالت

استفاده از
زمان

محیط زیست
اوقات فراغت
و فرهنگ

 8سنجه

در هر حوزه

حوزههای موضوعی و سنجهها

شاخص ترکیبی بهزیستی
 8حوزه

ابعاد

روابط
اجتماعی

هنجارها و
ارزشهای
اجتماعی

سرزندگی اجتماعی

1

ایــن حــوزه بــه کیفیــت زندگــی
از منظــر اجتماعــی کــه مــردم در
آن زندگــی میکننــد مینگــرد
و کیفیاتــی از قبیــل رویدادهــای در حــال جریــان در واحــد
همســایگی افــراد ،احســاس امنیــت و میــزان مشــارکت یــا
ـی در حــال جریــان
مشــارکتنکــردن در فعالیتهــای جمعـ ِ
را میســنجد .ســرزندگی اجتماعــی همچنیــن شــامل چهــار
زیرحــوزه اســت کــه در دو بُعــد اصلــی دســتهبندی شــدهاند.
بُعــد نخســت روابــط اجتماعــی را بررســی میکنــد کــه

زیرحوزه

سنجه

تعامل اجتماعی

ooدرصد مردمی که احساس بسیار یا تا حدودی قوی از عضویت در جامعه را گزارش میکنند.
ooدرصد مردمی که بدون دریافت حقالزحمه یا بهصورت داوطلب رسمی با گروهها و سازمانها
همکاری کردهاند.

حمایت اجتماعی

ooدرصد مردمی که  5دوست صمیمی یا بیشتر دارند.
ooدرصد مردمی که به دیگران کمک بالعوض کردهاند.

ایمنی اجتماعی

ooدرصد مردمی که از پیادهروی بهتنهایی در ساعات تاریکی ترسی ندارند.
ooشدت جرایم گزارششده به پلیس

نگرش به دیگران
و جامعه

ooدرصد مردمی که در  5سال گذشته ،به دالیل قومی-فرهنگی ،تجربة تبعیض اجتماعی داشتهاند.
ooدرصد مردمی که بر این باورند که اکثر یا بسیاری از مردم قابلاعتمادند.
1- community vitality
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یکــی از ویژگیهــای تمایزبخــش شــاخص بهزیســتی کانــادا
ســنجش تغییــرات در  8حــوزه از موضوعات مربــوط به کیفیت
زندگــی اســت .در ابتدا ارزشهــای مدنظر شــهروندان کانادایی
در ارتقــای کیفیــت زندگــی اســتخراج میشــود و ســپس
محققــان چارچــوب متشــکل از  8حــوزة موضوعی را نــام برده
و همچنیــن معیارهــای انتخــاب ســنجههای آنهــا را تدویــن
میکننــد .حوزههــای موضوعــی شــاخص بهزیســتی کانــادا
و ســنجههای آن عبارتانــد از:

 64سنجة تلفیقی در قالب یک
معدل یکپارچه

نمودار  .1روندها در حوزة سرزندگی اجتماعی ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
40

تولید ناخالص داخلی

+38٪

۳۵
۳۰

سرزندگی اجتماعی

+14/8٪

۱۵

شاخص بهزیستی کانادا

۱۰

+9/9٪

۵
۰

درصد تغییرات

۲۵
۲۰

-۵
2004 2006 2008 2010 ۲۰۱۲ ۲۰۱۴

زیرحوزههــای آن عبارتانــد از تعامــل اجتماعــی ،حمایــت
اجتماعــی و ایمنــی اجتماعــی .بُعــد دوم نیــز هنجارهــا و
ارزشهــای اجتماعــی را در قالــب زیرحــوزة «نگــرش بــه
دیگــران و جامعــه» میســنجد.

مشارکت مردمساالرانه

1
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مشــارکت مردمســاالرانه بــ ه معنــای
شــرکت در فرایندهــای دموکراتیک در
قالــب مؤسســات ،نهادهــا یــا فعالیتهــای سیاســی اســت .در
جامع ـهای کــه از ویژگــی مشــارکت مردمســاالرانه برخــوردار
باشــد ،شــهروندان میتواننــد آزادانــه در فعالیتهــای سیاســی
شــرکت داشــته ،عقایــد خــود را ابــراز کننــد و دانــش سیاســی
خــود را بــا ســایرین ســهیم شــوند .دولــت بــه ارتباطــات و
اعتمــاد شــکل میدهــد و مشــارکت شــهروندی را تشــویق
میکنــد .در واقــع ،مردمســاالری ســالم فراتــر از شــرکت
ابعاد

سال

2002

1994 1996 1998 2000

- ۱۰
- ۱۵

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
 2 360تنظیــم شــده اســت ،عبارتانــد از مشــارکت ،ارتباطــات
و رهبــری.

تحصیالت

تمرکز ایـن حوزه بـر یادگیـری از طریق
تحصیل در مـدارس و تحصیل از طریق
آموزشهای غیررسـمی اسـت .در واقع ،این حوزه عالوهبر بررسـی
شـاخصهای سـنتی تحصیـل ،برخـی از شـاخصهای ب ه نسـبت
جدید در آمـوزش و پـرورش را نیز در بر میگیـرد .حوزة تحصیالت
در ارتباط با مفهوم کیفیـت زندگی بـر  3بُعد اصلی تمرکـز دارد که
عبارتانـد از تواناییهـای اجتماعـی و عاطفـی ،مهارتهـا و دانش
تحصیلی پای ه و دسـتاوردها و مشـارکت کلی تحصیلی.
سنجه

مشارکت

ooدرصد رأیدهندگان در انتخابات فدرال
ooنسبت رأیدهندگان واجد شرایط ثبتشده
ooدرصد جمعیت داوطلب برای گروههای مرتبط با امور حقوقی ،وکالت و سیاست
ooشکاف در درصد مشارکت میان رأیدهندگان مسنتر و جوانتر

ارتباطات

ooدرصد بودجة اختصاصدادهشده از سوی اعضای مجلس برای ارتباط با حوزههای انتخاباتی

رهبری

ooدرصد زنان در مجلس فدرال
ooدرصد جمعیت بسیار راضی یا حدوداً راضی از سازوکارهای دموکراتیک در کانادا
ooدرصد جمعیت با اعتماد باال به مجلس
1 - democratic engagement

2 - Democracy 360 report

نمودار  .2روندها در حوزة مشارکت مردمساالرانه ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
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سال

ابعاد

2002

1994 1996 1998 2000

- ۱۰
- ۱۵

سنجه

تواناییهای اجتماعی و
عاطفی

ooمیزان زمان اختصاصیافته برای فعالیتهای مبتنی بر صحبت با کودکان  0تا 14ساله

دستاوردها و مشارکت کلی
تحصیلی

ooمتوسط هزینه برای دانشآموزان دولتی
ooدرصد جمعیت  25سال و باالتر که در فعالیتهای مرتبط با تحصیالت شرکت دارند.
ooمیانگین هزینة تحصیل در مقطع کارشناسی
ooدرصد کاناداییهای  20تا 24سالة شاغل که در حال تکمیل مقطع دبیرستان هستند.
ooدرصد جمعیت  25تا 64سالة دارای مدرک دانشگاهی
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مهارتها و دانش تحصیلی
پایه

ooدرصد کودکان  0تا  5سال که دارای فضای مراقبت در مراکز رسمیاند.
ooنسبت دانشآموزان به معلمان در مدارس دولتی

نمودار .3روندها در حوزة تحصیالت ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
تولید ناخالص داخلی
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تحصیالت
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۱۰
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سال

2002
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کانادایــی را شــامل میشــود ،از جملــه هــوای پــاک ،آب
تمیــز ،دسترســی بــه انــرژی و مــواد خــام ،مقــدار بیابــان ،تنوع
گونههــا و منابــع بــا تأثیــر اقتصــادی بــاال .اصلیتریــن ابعــاد
و ســنجههای ایــن حــوزه عبارتانــد از:

محیط زیست

حــوزة محیــط زیســت جنبههای
گوناگونــی از موضوعــات مرتبــط
بــا بهزیســتی شــهروندان

سنجه

ابعاد

ooسطح اُزن
ooمیزان انتشار مطلق گازهای گلخانهای (میلیون تن  CO2در سال)

هوا

ooتولید اولیة انرژی (بر حسب تراژول)
ooمصرف انرژی خانگی (پتاژول در هر  1000خانوار)

انرژی

ooبازده ساالنة آب در جنوب کانادا (کیلومتر مکعب)

آب

ooشاخص ذخایر قابلمالحظة فلزات

مواد غیرقابل تجدید

ooمیزان اراضی کشاورزی (هکتار)
ooردپای اکولوژیک

منابع زیستی

نمودار  .4روندها در حوزة محیطزیست ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
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تولید ناخالص داخلی
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شاخص بهزیستی کانادا

۱۰

محیطزیست

۰

+9/9٪

۵

-2/9٪

-۵

2004 2006 2008 2010 ۲۰۱۲ ۲۰۱۴

سال

جمعیت سالم

درصد تغییرات

۲۵
۲۰

حــوزة مربــوط بــه جمعیــت ســالم
اساســ ًا بــا اندازهگیــری وضعیــت
ســامت ،ســبک زندگــی و رفتــار و
نظــام مراقبتهــای حــوزة ســامت
ســروکار دارد .ابعــاد وضعیت ســامت (رفاه شــخصی ،شــرایط
ســامت فیزیکــی ،امیــد بــه زندگــی /مرگومیــر ،ســامت
روانــی و ســامت عملکــردی) جنبههــای متعــدد ســامت را
میســنجند .ابعــاد دیگــر (ســبک زندگــی و رفتــار ،ســامت
عمومــی و مراقبتهــای حــوزة ســامت) نیــز عواملــی را

2002

1994 1996 1998 2000

- ۱۰
- ۱۵

میســنجند که ســامت افــراد از جنبــة سیاسـتهای عمومی
و طرحهــای ســامت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در واقــع،
ایــن ابعــاد عوامــل خارجــی را ،کــه بر وضعیــت ســامت افراد
و جوامــع تأثیرگذارنــد ،میســنجند.

سنجه

ابعاد
رفاه شخصی
شرایط سالمت فیزیکی
امید به زندگی /مرگومیر
سالمت روانی

ooدرصد جمعیتی که وضعیت سالمت عمومی خود را بسیار خوب یا عالی ارزیابی میکنند.

ooدرصد جمعیتی که دیابت (بهگفتة خودشان) دارند.
ooمیزان امید به زندگی در سال تولد

ooدرصد جمعیتی که وضعیت سالمت روانی خود را بسیار خوب یا عالی ارزیابی میکنند.

سالمت عملکردی
سبک زندگی و رفتار
سالمت عمومی
مراقبتهای حوزة سالمت

ooدرصد جمعیت فاقد سالمت یا با محدودیتهای حرکتی

ooدرصد نوجوانان  12تا 19سالة سیگاری (استعمال روزانه یا تفریحی)

ooدرصد جمعیت ایمنشده در برابر آنفلوآنزا (در یک سال گذشته)

ooدرصد شهروندان کانادایی دارای پزشک عمومی

نمودار  .۵روندها در حوزة جمعیت سالم ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
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سال

اوقات فراغت و فرهنگ

حــوزة مربــوط بــه اوقــات فراغــت و
فرهنــگ میــزان مشــارکت و تعامــل
شــهروندان کانادایــی بــا هنــر ،فرهنگ
و تفریحــات را بررســی میکنــد .شــرکت در ایــن فعالیتهــا
عــاو ه بــر تأثیــر بســزا در احســاس بهزیســتی و ســامت
فیزیکــی و روانــی افــراد ،بــه رونــد جــذب اجتماعــی ،آرامش و
یادگیــری افــراد نیــز کمــک میکنــد .حــوزة اوقــات فراغــت و
فرهنــگ شــامل  4بُعــد میشــود کــه عبارتانــد از:
« -1مشــارکت» در فعالیتهــای تفریحــی ،فرهنگی و هنری؛
« -2ادراکات» یــا احساســات دربــارة فعالیتهــای تفریحــی
از جملــه چرایــی مشــارکت مــردم ،نیازهــای برطرفشــده از
طریــق مشــارکت و مزایــای تفریــح و اوقــات فراغــت؛
« -3تجربــه»ی تفریــح و یــا معنــای آن در ارتبــاط بــا مفهوم

کیفیــت زندگی؛
 -4ارائــة فرصتهــای تفریحــی وفرهنگــی .فرصتهایــی
ماننــد دسترســی بــه امکانــات تفریحــی ،فضاهــای بــاز و
پارکهــا ،اماکــن هنری-فرهنگــی و اماکــن تفریحــی .ایــن
 4بُعــد در کنــار یکدیگــر بــرای تعریــف ،اندازهگیــری و فهــم
فرهنــگ و فراغــت و نیــز ارتبــاط آن بــا مفهــوم بهزیســتی
اســتفاده میشــوند.
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سنجه

ابعاد

ooمیانگین درصد زمان صرفشده در روز قبل در فعالیتهای فراغتی اجتماعی
ooمیانگین درصد زمان صرفشده در روز قبل در فعالیتهای فرهنگی  -هنری
ooمیانگین فراوانی ماهانة مشارکت در فعالیتهای بدنی بیش از  15دقیقه
ooمیانگین حضور در هر نمایش از مجموع نمایشهای هنری سال گذشته
ooمیانگین تعداد ساعات فعالیت داوطلبانه برای سازمانهای فرهنگی یا تفریحی
ooمیانگین تعداد شبهای در تعطیالت در مقصدی با فاصلة بیش از  80کیلومتر از خانه
ooنسبت هزینه برای فعالیتهای تفریحی و فرهنگی به کل هزینههای خانوار

مشارکت

ادراک

ooفقدان اطالعات

فرصت

ooمتوسط بازدید از هر محوطه در مقایسه با مجموع پارکهای ملی و محوطههای تاریخی

ooفقدان اطالعات

تجربه

نمودار  .۶روندها در حوزة اوقات فراغت و فرهنگ ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
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۲۰۱۴

2004 2006 2008 2010 ۲۰۱۲

سال

2002

حــوزة مربــوط بــه اســتانداردهای
زندگــی ســطح و توزیــع درآمــد
و ثــروت شــهروندان کانادایــی از
ابعاد
توزیع درآمد و ثروت
نوسانپذیری درآمد

امنیت اقتصادی

1994 1996 1998 2000

- ۱۵

طریــق بررســی میــزان فقــر ،نوســانات درآمــدی ،امنیــت بازار
کار و کیفیــت شــغل را بررســی میکنــد .ایــن حــوزه همچنین
نیازهــای ضــروری از جملــه امنیــت غذایــی و مســکن در
اســتطاعت را نیــز بررســی میکنــد .ابعــاد و ســنجههای ایــن
حــوزه عبارتانــد از:

استانداردهای زندگی

متوسط درآمد و ثروت

درصد تغییرات

۲۵
۲۰

سنجه
ooمتوسط درآمد خانوار پس از کسر مالیات
ooضریب جینی

ooفقدان اطالعات
ooدرصد افراد کمدرآمد براساس برش آماری از جمعیت کمدرآمد
ooدرصد خانوارهای در معرض ناامنی غذایی شدید یا متوسط
ooدرصد نیروی کار شاغل
ooدرصد نیروی کار در بیکاری بلندمدت
ooشاخص  CIBCکیفیت استخدام
ooمسکن در استطاعت براساس هزینههای استفاده از سرپناه

نمودار  .۷روندها در حوزة استانداردهای زندگی ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی
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استفاده از زمان

سنجههای استفادهشده در این حوزه برای
سنجش چگونگی استفاده از زمان از سوی
شهروندان کانادایی ،چگونگی تجربة زمان،

2008

2006

2002

2004

سال

2000

1994 1996 1998

- ۱۵

عوامل کنترلکنندة زمان شهروندان و نحوة تأثیر استفاده از زمان در
بهزیستی مردم طراحی شدهاند .چارچوب استفادهشده در این حوزه
بر مبنای نظریة اجتماعی زمان 1تنظیم شده و  4بُعد عمده را شامل
3
میشود :زمان ،زمانبندی ،سرعت گذر زمان 2و ریتم طبیعی زمان.
سنجه

ابعاد

ooدرصد جمعیت  25تا 64ساله با بیش از  50ساعت کار هفتگی در شغل اصلی خود
ooمیانگین زمان صرفشده با دوستان در هر روز (بر حسب دقیقه در روز)
ooدرصد نیروی کار با ساعت کاری کمتر از  30ساعت در هفته (به اجبار)
ooمیانگین زمان سفرهای کاری روزانه برای افراد شاغل

زمان
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ooدرصد افراد شاغل با ساعات کاری منعطف
ooدرصد افراد شاغل با ساعت کاری مشخص و منظم روزانه.

زمانبندی

ooدرصد افراد  15تا 64ساله تحت فشار زمانی

سرعت گذر زمان

ooدرصد افراد با خواب مناسب بین  7تا  9ساعت

ریتم طبیعی زمان

نمودار  .۸روندها در حوزة استفاده از زمان ،شاخص بهزیستی کانادا و تولید ناخالص داخلی از سال  1994تا  2014میالدی

شاخص بهزیستی
کانادا +9/9٪
استفاده از زمان

۱۵

+38٪

۱۰
۵
۰
-۵
- ۱۰

+3٪

2000 2002 2004 2006 2008 2010 ۲۰۱۲ ۲۰۱۴

سال

1994 1996 1998

درصد تغییرات

تولید ناخالص داخلی

40
۳۵
۳۰
۲۵
۲۰

- ۱۵

1 - social theory of time
2 - tempo
3 - temporality

وضعیت کلی شاخص

در مجمــوع وضعیــت کلی شــاخص نشــانة این موضوع اســت
کــه کیفیــت زندگــی شــهروندان کانادایی ،در مقایســه با رشــد
اقتصــادی کشــور ،ســرعت و رونــد مشــابهی نداشــته اســت .از
ســال  ،1994شــاخص بهزیســتی کانــادا رشــدی 9/9درصــدی
ی کــه در همیــن بــازة زمانــی تولیــد
داشــته اســت ،در حال ـ 
ناخالــص داخلــی رشــدی 38درصــدی را تجربــه کرده اســت.
40
۳۵

درص

د
تغیی
ر
ا
تد
ر ش خا

۳۰
۲۵
۲۰
۱۵

تولید ناخالص داخلی+38٪

ص

۱۰
۵
۰
-۵

شاخص بهزیستی کانادا +9/9٪
2000 2002 2004 2006 2008 2010 ۲۰۱۲ ۲۰۱۴

سال
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