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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.

