
»گزارش جهانی شــادکامی« به صورت ساالنه از سال 2012  
توسط شبکة گشايش توســعة پايدار، واقع در نيويورک منتشر 
می شــود و وضعيت شــادکامی کشــورها را براساس اطالعات 

موجود ارائه می کند.
گزارش جهانی شــادکامی تنها به نتايج حاصل از پاسخ های 
افراد به پرسش  »مؤسســة گالوپ« در ارزيابی شادکامی افراد 
اکتفا نمی کند و آن را به مثابه متغير وابســته در نظر می گيرد 
که متغيرهای ديگری بر آن تأثيرگذارند و نمرة شــادکامی را از 
مجموع متغيرهای اشاره شده ارائه می دهد. متغيرهای مستقل 
و تأثيرگذار بر ميزان رضايت فرد از زندگی خويش عبارت اند از: 
عواطف مثبت؛ عواطــف منفی؛  توليد ناخالص داخلی؛ حمايت 
اجتماعی؛ اميد به زندگی ســالم در بدو تولــد؛ آزادی انتخاب؛  

بخشش يا کمک کردن؛ ادراک فساد. 
در گزارش اخير شــادکامی )2020(، ايــران در جايگاه 118 

جای دارد. نمرة شــادکامی و رتبة جهانی ايران بين ســال های 
2013 تا 2020  نشــان می دهد، وضعيت شادکامی مردم ايران 
چندان تغييری نداشــته اســت و مردم ايران شادکامی خود را 

نزديک به متوسط ارزيابی می کنند. 

کلید واژه ها: وضعيت ايران، گزارش جهانی شادکامی، رضايت 
از زندگی، توسعه  پايدار

الف( شادکامی چطور سنجش  می شود؟
 در گزارش مذکور، شــادکامی معــادل »ارزيابی ذهنی فرد 
از وضعيت زندگی خود« تعريف شــده اســت و برای سنجش 
شــادکامی از ســؤال های ارزيابی زندگی »مؤسسة نظرسنجی 
گالوپ« اســتفاده می شــود. مؤسســة گالوپ نيز از »مقياس 
کانتريل« )1965( در ارزيابی فرد از زندگی خود بهره می گيرد. 

ترجمه و تدوين
ابراهیم شیرعلی

پژوهشگر مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی 

دانش اجتماعی بومی

وضعیت ایران
در گـــــزارش جهـــــانی

)2013 تـــا 2020(
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مؤسسة گالوپ از شهروندان در سطح جهانی سؤال می کند: 
»فــرض کنيد نردبانــی دارای 10 پله اســت. پلة صفر به 
معنای بدترين وضعيت و حالت زندگی، و پلة 10 به معنای 
بهترين وضعيت و شرايط زندگی است. در حال حاضر شما 

احساس می کنيد در کدام پله از نردبان ايستاده ايد؟« 
بر اساس پاســخ هايی که شــهروندان به اين پرسش 
می دهند و در بــازه 0 تا 10 وضعيــت عمومی زندگی 
خود را ارزيابی می کنند، کشــورها از حيث »رضايت از 
زندگی« رتبه بندی می شــوند. گزارش جهانی شادکامی 
تنها به نتايج حاصل از پاسخ های افراد به پرسش مؤسسة 
گالوپ در ارزيابی شادکامی افراد اکتفا نمی کند و آن را 
به مثابه متغير وابســته در نظــر می گيرد که متغيرهای 
ديگری بر آن تأثيرگذارند. نمرة شــادکامی را از مجموع 
متغيرهای اشاره شــده ارائه می کند. متغيرهای مستقل 
و تأثيرگــذار بر ميــزان رضايت فــرد از زندگی خويش 

عبارت اند از: 
1. عواطف مثبت: در پنج گويه گنجانده  شــده اند که 
مؤسسة نظرســنجی گالوپ هر ساله در کشورهای جهان  

آن ها را می سنجد. اين پنج گويه عبارت اند از: 
● آيا احساس می کنيد ديروز به خوبی استراحت کرديد؟ 

● آيا تمام ديروز با شما به احترام رفتار شد؟ 
● آيا تمام ديروز به ميزان زيادی لبخند زديد يا خنديديد؟ 

● آيا ديروز چيز جالبی ياد گرفتيد يا انجام داديد؟ 
● آيا ديروز احساسات مثبت زيادی را مانند لذت بردن 

از زندگی تجربه کرديد؟
2. عواطــف منفی: ايــن عواطف هــم در پنج گويه 
گنجانده  شده اند که مؤسسة نظرسنجی گالوپ هر ساله در 

کشورهای جهان  آن ها را می سنجد و عبارت اند از:  
● آيا ديروز درد جسمانی تجربه کرديد؟ 

● آيا ديروز احساس منفی نگرانی را تجربه کرديد؟ 
 ● آيــا ديــروز احســاس منفــی زيــادی را، مثل غم،

تجربه کرديد؟ 
● آيا ديروز استرس )فشار روانی( زيادی را تجربه کرديد؟ 

● آيا در طول ديروز عصبانی يا خشمگين بوديد؟ 
3. تولیــد ناخالص داخلی: اطالعات و آمار مربوط به 
اين شاخص در گزارش شادکامی، از آمارهای منتشرشدة  

بانک جهانی استخراج و استاندارسازی می شود. 

4. حمايــت اجتماعی: اطالعات مربــوط به حمايت 
اجتماعی حاصل يافته های نظرســنجی مؤسســة گالوپ 
است. ســؤال مرتبط با متغير حمايت اجتماعی که توسط 
اين مؤسسه از شــهروندان پرسيده می شــود، اين سؤال 
است: »اگر در وضعيت دشواری و سختی باشيد، دوستان 
و بستگانی داريد که در هر زمان که به آن ها نياز داريد، به 

شما کمک کنند يا خير؟« 
5. امید به زندگی سالم در بدو تولد: اطالعات و آمار 
مربوط به اين شــاخص توسط »سازمان جهانی سالمت« 

فراهم می آيد. 
6. آزادی انتخاب: اطالعات و آمــار مربوط به آزادی 
انتخــاب در گزارش جهانی شــادکامی، حاصل يافته های 
نظرسنجی مؤسســة گالوپ اســت. گالوپ از شهروندان 
می پرســد: »آيا شــما از آزادی انتخاب در زندگی خويش 

رضايت داريد يا ناراضی هستيد؟« 
7. بخشش يا کمک کردن: اطالعات و آمار مربوط به 
اين شــاخص  حاصل يافته های نظرسنجی مؤسسة گالوپ 
است. گالوپ از شهروندان کشــورها می پرسد:  »آيا در يک 

ماه گذشته به خيريه ها و نيازمندان کمک مالی کرده ايد؟«
8. ادراک فساد: اطالعات مربوط به ادراک فساد در 
گزارش جهانی شــادکامی، حاصل يافته های نظرسنجی 
مؤسســة گالوپ اســت. گالوپ از شــهروندان کشورها 
می پرســد: »آيا در کل حکومت فســاد گسترده وجود 
دارد؟ و آيا در بخش تجارت و کسب و کار فساد گسترده 

وجود دارد؟« 

جدول 1. نمره شادکامی ایران در سال های مختلف
رتبه جهانینمره شادکامی )10-0(سال

20204/672118

20194/548117

20184/707106

20174/692108

20164/813105

20154/686110

20134/643115
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ب(رتبة جهانی ايران در گزارش جهانی شادکامی
رتبة ايران در گزارش جهانی شــادکامی بين ســال های 
2013 تا 2020 موجود اســت. شايان ذکر است، در سال 
2014 گزارش مذکور منتشــر نشد. نمرة شادکامی و رتبة 
جهانی ايران بين ســال های اشاره شده در جدول ۱ آمده 
اســت که نشــان می دهد در اين فاصلــة زمانی وضعيت 
شادکامی مردم ايران چندان تغييری نداشته است و مردم 
ايران شادکامی و رضايت از زندگی خود را نزديک متوسط 

ارزيابی کرده اند. 
              

ج( رتبة منطقه ای ايران در گزارش جهانی شادکامی 
)2020(

در جدول ۲ بر اساس اطالعات موجود در آخرين گزارش 
جهانی شادکامی )2020( کشورهای منطقه از حيث ميزان 
شادکامی رتبه بندی شده اند. امارات با نمرة  6/۷۹۱  از 10، 
و کشور مصر با نمرة  4/151 ، بيشترين و کمترين ميزان 
شادکامی را دارا هستند. ايران با نمرة 4/6۷۲  در رتبة نهم 

جای می گيرد. 

                 

جدول ۲. رتبه بندی کشورهای منطقه از نظر شادمانی

رتبه  در 
منطقه

نمره کشور
شادکامی 

)0-10(

رتبه جهانی 
)1-153(

6/79121امارات متحده عربی 1

6/40627عربستان سعودی2

6/22740بحرين 3

6/10248کويت4

5/69366پاکستان5

5/13293ترکيه6

4/785110عراق7

4/772111لبنان8

4/672118ايران9

4/633119اردن10

4/553125فلسطين11

4/151138مصر12

3/527146يمن 13

2/567153افغانستان14
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