
چکـیده
آگاهــی بیشــتر دربــارة محــروم مانــدن نیمــی از جمعیــت جهــان از حقــوق انســانی و نادیــده انگاشــتن نیازهــا و ضرورت مشــارکت 
ــی  ــن وضعیت ــل چنی ــه فهــم بیشــتر دالی ــت زندگی شــان نه تنهــا پژوهشــگران را ب ــر کیفی ــر ب آنهــا در تصمیم گیری هــای مؤث
ترغیــب کــرده، بلکــه سیاســت گذاران را بــا چالــش جــدی بــرای رفــع موانــع و دسترســِی برابــر همــه بــه منابــع و منافــع توســعه 
و ســهیم  شــدن در آنهــا مواجــه کــرده اســت. بنابرایــن بــرای کمــک بــه سیاســت گذاران و به منظــور طراحــی انــواع شــاخص های 
نشــان دهندة نابرابری هــای جنســیتی در حوزه هــای مختلــف زندگــی تالش هــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت. در عیــن حــال 
ــاً توســعه یافته  ــان ادامــه دارد، کشــورهای غالب ــا وضعیــت زن ــرای تناســب بیشــتر شــاخص ها ب کــه ایــن تالش هــا کمــاکان ب
ــای  ــه انجــام پیمایش ه ــه ای اســت ب ــی چند ده ــی زندگ ــی و ذهن ــرایط عین ــری در ش ــای نابراب ــردن زمینه ه ــرای روشــن  ک ب
ملــی بــا تأکیــد بــر انتخــاب نمونه هایــی متناســب بــا ترکیــب جمعیــت کشــور پرداخته انــد و نتایــج را بــا تحلیل هــای جنســیتی 
گــزارش می کننــد. مــروری بــر مقــاالت مبتنــی بــر ایــن پیمایش هــا )آنچــه قابــل دسترســی بــوده( از کشــورهای ژاپــن، روســیه، 
اســترالیا، بریتانیــا، امریــکا، رومانــی، ســنگاپور و کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا نشــان دهندة تفــاوت در کیفیــت زندگــی زنــان 
و مــردان و میــزان رضایــت آنهــا از زندگــی  بــه دالیــل مختلــف اســت. در برخــی کشــورها زنــان شــادترند و در تعــدادی مــردان 
از زندگــی رضایــت بیشــتری دارنــد. بــه نظــر می رســد آنچــه موجــب تفاوت هــای جنســیتی شــده نــه جنــس انســان ها، بلکــه 

بســترهای اجتماعــی و فرهنگی کشورهاســت.
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مقدمـه
مطالعــات کیفیــت زندگــی رونــد افزاینــده ای در پیــش گرفتــه 
ــتی۱  ــاس به زیس ــردم احس ــه م ــل اینک ــاید به دلی ــت. ش اس
نمی کننــد و آنچنان کــه انتظــار دارنــد شــاد نیســتند. از 
ــاخص های  ــوع ش ــد موض ــه بع ــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ب دهه ه
کیفیــت زندگــی بــه مســئله ای درخــور پژوهش در رشــته های 
 Land( علمــی گوناگــون و از زوایای مختلف بدل شــده اســت

:)et al, 2001

فیلســوفان بــه تمرکز بــر اصول نظــری تمایــل دارند؛   
اصولــی کــه ممکــن اســت انســان ها را بــه جســت وجوی 
شــادی رهنمــون شــود. از نظــر این گــروه، دانســتن اینکه 
ــرای  ــک »زندگــی خــوب« را می ســازد ب ــزی ی چــه چی

مــردم چنــدان آســان نیســت.
ــا  ــه کااله ــد ک ــد بدانن ــتر عالقه مندن ــان بیش اقتصاددان  
چگونــه میــان مــردم توزیــع شــده اســت و ایــن توزیــع در 
طــول زمــان چگونــه تغییــر می کنــد. ایــن کاالهــا شــامل 
طیف وســیعی از ســالمت )Wilkinson, 1996(، اشتغال 
)Gallie, 1996( و پــول )Easterlin, 2001( می شــود 

 Bliss,( محیــط ،)Marmot, 2004( تــا پایگاه اقتصــادی
1996( و...

متخصصان حــوزة علوم اجتماعی در اهدافشــان متواضع تر   
هســتند و فقــط بــه تمرکز بــر کاالهایــی تمایــل دارند که 
ممکــن اســت بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی کمــک کننــد 
ــه ای از  ــان مجموع )Scott et al, 2010: 193( و در می

ــه در عرصــۀ  ــد ک ــن می دانن ــی را مهم تری ــا، آنهای کااله
اجتماعــی و خانــواده یافــت می شــوند.

گرچــه در دهــۀ اخیــر همگرایــی بیشــتری میــان متخصصــان 
 ،)Sirgy et al, 2006( رشــته های مختلــف حاصــل شــده
امــا کمــاکان برخــی از ابعــاد کلیــدی فرهنگی-اجتماعــی در 
بررســی های کیفیــت زندگــی ناشــناخته باقــی مانــده اســت. 
ــه  ــی ک ــوان عوامل ــیتی۳ به عن ــری جنس ــس2 و جامعه پذی جن
می تواننــد موجــب تفــاوت در نتایــج کیفیــت زندگــی شــوند 
ــه  طــوری کــه  ــده شــده اند، ب ــر دی ــر کمت ــا ســال  های اخی ت
اغلــب یافته هــای پژوهشــی حتــی بــه تفکیک جنــس گزارش 

1 - در این مقاله مفهوم به زیستی )well- being( مترادف کیفیت زندگی 
)quality of life( به کار برده شده است.

2 - sex
3 - gender socialization

ــات  ــج و تجربی ــل جنســیتی۴ از نتای نشــده و در نتیجــه تحلی
 Eckermann, 2011,( به دســت آمده ارائــه نشــده اســت

.)2014

در ســال های پایانــی قــرن بیســتم، توجــه بــه توســعۀ انســانی 
ــردم  ــر م ــر دسترســی براب ــد ب ــا تأکی )Sen, 1995, 1999( ب

ــا ســبب طــرح  ــورداری از آنه ــا و برخ ــع و فرصت ه ــه مناب ب
ــدی  ــیتی۵« و »توانمن ــانی جنس ــعۀ انس ــاخص »توس دو ش
ــج۷  ــۀ نتای ــر پای ــی را ب ــت زندگ ــه کیفی ــد ک ــیتی۶« ش جنس
ــالمت و  ــد، س ــان از درآم ــورداری آن ــزان برخ ــل از می حاص
ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی ــا مــردان ب آمــوزش در مقایســه ب
گرچــه متغیرهــای بســیاری ماننــد مســئولیت ســنگین کار در 
منــزل و امــور مراقبتــی و نیــز تجربــۀ خشــونت خانگــی بــر 
ــد، امــا هنــوز هــم در  ــان تأثیــر می گذارن کیفیــت زندگــی زن
 Fine-( ــد ــی نمی گنجن ــت زندگ ــی۸ کیفی ــای عین مقیاس ه
Davis et al, 2004(. توجــه بــه نابرابری هــای زنــان و مردان 

ــه  ــدی مواج ــای ج ــا پرســش ها و چالش ه پژوهشــگران را ب
کــرده اســت:

آیــا نابرابری هــای جنســیتی بــه نابرابری در ســطح کیفیت   
زندگــی و به زیســتی منجــر می شــود؟

آیــا محرومیــت در زمینــۀ برخــورداری از شــرایط عینــی در   
ارزیابــی ذهنــی زنــان از کیفیــت زندگــی انعــکاس می یابــد؟

در ایــن صــورت آیــا ضــروری نیســت فراتــر از شــرایط عینــی 
بــه برداشــت های ذهنــی و فراتــر از معیارهای از نظر جنســیتی 
»خنثــی۹« کیفیــت زندگــی بــه ابعــادی اندیشــیده شــود کــه 
زندگــی »زنــان« را آن گونــه کــه هســت و تجربــه می کننــد، 
ــری  ــرای اندازه گی ــه ب ــی ک ــا تحقیقات ــد؟ آی ــس کن منعک
ــیتی را  ــکاف های جنس ــا ش ــد ت ــالش کرده ان ــا ت نابرابری ه
گــزارش کننــد، توانســته اند وضعیــت »خــاص زنان« را نشــان 
دهنــد؟ در حالــی  کــه جنــس و جامعه پذیــری جنســیتی ابعــاد 
مهمــی از ایجادکننــدة تفــاوت در کیفیــت زندگی انــد و در واقع 
ــدازه در  ــا چــه ان ــه و ت ــدة نتایــج آن هســتند چگون تعیین کنن
مطالعــات و سیاســت گذاری های کیفیــت زندگــی مــورد توجــه 

ــد؟ ــرار گرفته ان ق

4 - gender analysis
5 - Gender Human Development
6 - Gender Empowerment
7 - outcomes
8 - objective indicator
9 - gender neutral
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هــدف ایــن مقالــه نــه پاســخگویی بــه همــۀ ایــن پرســش ها، 
کــه فقــط فراهــم آوردن اطالعاتی برای روشــن  شــدن اهمیت 
و ضــرورِت دیــده  شــدن مســائل زنــان و نیازهای خــاص آنان 
در مباحــث کیفیــت زندگــی اســت. بنابراین در بخش نخســت 
مقالــه چالش هــای جنســیتی دیــدن کیفیــت زندگــی شــامل 
مــواردی از مشــکالت مفهومــی و روشــی طــرح می شــود. در 
ــاخص های  ــن ش ــدادی از رایج تری ــۀ تع ــا ارائ ــه ب ــن زمین ای
ــیتی  ــای جنس ــری نابرابری ه ــرای اندازه گی ــود ب ــی موج عین
ــری  ــرای فراگی ــه شــاخص هایی کــه ب ــت زندگــی ب در کیفی
ویژگی هــای خــاص زنــان در ســایۀ کاســتی های مفهومــی یــا 
روشــی مقیاس هــای گذشــته پیشــنهاد شــده اســت، پرداختــه 
می شــود. در بخــش دوم مقالــه یافته هــای پژوهش هــای 
ــادی،  ــر اقتص ــاوت از نظ ــاًل متف ــع کام ــده در جوام انجام ش
ــردان  ــان و م ــای زن ــه تفاوت ه ــی ـ ک ــی و فرهنگ اجتماع
ــاخص های  ــای ش ــر مبن ــی ب ــت زندگ ــت از کیفی را در رضای
ــدی  ــد. جمع بن ــد ش ــه خواه ــد ـ ارائ ــزارش کرده ان ــی گ ذهن

نیــز قســمت پایانــی مقالــه خواهــد بــود.

بخش اول: جنسیت در ارزیابی کیفیت زندگی
شــکاف های جنســیتی بــزرگ و مقاومــی در بســیاری از 
شــاخص های عینــی به زیســتی در جهــان وجــود دارد. نابرابری 
ــب  ــتغال، کس ــه اش ــی ب ــوزش، دسترس ــورداری از آم در برخ
درآمــد، برخــورداری از ســالمت جســمی و روانــی، مرگ و میــر، 
کنتــرل بــر منابــع اقتصــادی، تغذیــۀ کافی، مســکن مناســب، 
صــرف وقــت در عرصــۀ خصوصی، مشــارکت فعــال در عرصۀ 
عمومــی و... کــه همــه از قابلیت هــای اساســی بــرای »زندگی 

.)Sen, 1999( خــوب« هســتند از آن جمله انــد
ــی از  ــری جنســیتی در برخ ــن شــکل نابراب ــاید فاحش تری ش
جوامــع آســیایی حــذف جنیــن دختــر پیش از بــه دنیــا آمدن و 
در واقــع »نابرابــری در حــق حیات« بــه  دالیل غالبــاً اقتصادی 
و فرهنگــی اســت کــه پدیــده ای بــا عنــوان »زنــان گمشــده« 
 Klasen and Wink, 2002; Klasen,( را رقــم زده اســت
ــل  ــی کام ــک ارزیاب ــه ی ــت ک ــن اس ــت ای 3 :2004(. واقعی

ــه  ــی می شــود ک ــان شــامل موضوعات ــی زن ــت زندگ از کیفی
بیشــتر بــه قابلیت هــا و عاملیــت زنــان )Sen, 1992( مربــوط 
اســت، ماننــد حــق انتخــاب، حــق تصمیم گیــری و دسترســی 
 Saith and ؛ بــه نقــل ازRazavi, 1996, 1997( بــه فرصت هــا

Harriss-White, 1999( کــه بــه نظــر می رســد بــرای ورود 

ــوز  ــتی هن ــی به زیس ــاخص های عین ــۀ ش ــه مجموع ــا ب آنه
راه طوالنــی و دشــواری در پیــش اســت و در شــرایط کنونــی 
بیشــتر در طیــف شــاخص های ذهنــی کیفیــت زندگــی مــورد 
مطالعــه قــرار می گیرنــد. در عیــن حــال مشــخص اســت کــه 
تمرکــز بــر یــک حــوزة واحــد از مجموعه مســائل و تفاوت های 
مــردان و زنــان نمی توانــد تصویــری درســت از نابرابری هــا و 
به زیســتی زنــان ارائــه کنــد. در نتیجــه، انتخــاب موضوعــات و 
حوزه هــای مهــم بــرای ســنجش به زیســتی جنســیتی۱ شــامل 

ــع گوناگــون می شــود. قضاوت هــای ارزشــی در جوام
ــدة  ــای به زیســتی دربرگیرن ــن معیاره ــرای تدوی ــالش ب در ت
ــای جنســیتی  ــان و نشــان دهندة تفاوت ه مســائل خــاص زن
ــری و  ــی نظ ــه برخ ــد ک ــروز می کن ــادی ب ــکالت زی مش
مفهومی انــد و تعــدادی مربــوط بــه روش و اندازه گیــری، 
ــردن  ــن ک ــیتی روش ــتی جنس ــه به زیس ــیدن ب ــه در اندیش ک

ــات ضــروری اســت. ــن موضوع ای

۱- چالش های مفهومی به زیستی جنسیتی 
در مباحــث کیفیــت زندگــی، وقتــی موضــوع جنســیت مدنظــر 
قــرار می گیــرد، مســئلۀ مفهومــِی جــدی کــه پیــش می آیــد 
ایــن اســت کــه »چــه جنبه هایــی از زندگــی را بایــد در ارزیابی 
به زیســتی وارد کــرد و چــه حوزه هایــی بهتــر می تواننــد 
گویــای کیفیــت زندگــی زنان باشــند؟« زیــرا برخــی از ابعادی 
کــه در زمینــۀ کیفیــت زندگــی فــارغ از جنســیت مــورد توجــه 
قــرار می گیرنــد بــرای ارزیابــی به زیســتی جنســیتی مناســب 
نیســتند. بنابرایــن ایــن پرســش کلیــدی مطــرح می شــود کــه 
»آیــا لزومــاً حوزه هــای مرتبــط بــا به زیســتی بــرای مــردان و 

زنــان بایــد یکســان باشــد؟«

1-1- حوزة اقتصادی: کار و درآمد
درســتی تمرکــز بــر کار و درآمــد به عنــوان یکــی از جنبه هــای 
عینــی مؤثــر بــر به زیســتی جنســیتی از مجموعه چالش هــای 
مفهومــی اســت کــه در ادبیــات کیفیــت زندگــی به ویــژه در 
جوامــع در حــال توســعه بــه اشــکال گوناگــون مــورد بحــث 
ــه  ــه از ایــن موضــوع ب ــه اســت. دو جنب ــد قــرار گرفت و تردی
نــوع نــگاه و تفســیر از اشــتغال و کســب درآمــد زنــان مربــوط 

می شــود:
1 - gender- related well-being
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ــا  ــت ی ــتی اس ــدف به زیس ــتغال ه ــد و اش ــا درآم اول: آی  
ــر؟ ــی بهت ــت زندگ ــه کیفی ــت یابی ب ــرای دس ــیله  ای ب وس

در قســمت اول ایــن پرســش فعالیــت اقتصــادی زنــان بــرای 
ــه و  ــواده و جامع ــان در خان ــت آن ــت و عاملی ــای قابلی ارتق
ــی  ــت، در حال ــر اس ــانی مدنظ ــرمایه های انس ــتفاده از س اس
 کــه در قســمت دوم ایــن پرســش دسترســی بــه منابــع مــادی 
و پولــی بــرای ادامــۀ حیــات و برخــورداری از نیازهای اساســی 

ــود. ــرح می ش مط
پاســخ مثبــت به هــر یک از دو قســمت پرســش در به زیســتی 
جنســیتی به شــدت تحــت تأثیــر قضاوت هــای ارزشــی جوامــع 
قــرار می گیــرد، امــا به طــور یقیــن نمی تــوان در بحــث 

کیفیــت زندگــی از آنهــا به ســادگی چشم پوشــی کــرد.
دوم: آیــا لزومــاً حضور زنــان در بازار کار نشــانۀ توانمندی   

و قابلیت آنهاســت؟
ــن  ــات پایی ــژه از طبق ــان به وی ــع کار زن ــیاری از جوام در بس
درآمــدی نشــانه ای از وضعیــت بــد اقتصــادی و پایــگاه 
اجتماعی-اقتصــادی پایین تــر آنهــا در خانــواده و جامعــه 
ــازار  ــان از روی ناچــاری وارد ب ــارت دیگــر، زن ــه عب اســت. ب
کار می شــوند )Klasen, 2004(. در ایــن  صــورت آیــا می توان 
ــر  ــر ب ــازار کار به عنــوان حــوزه ای مؤث مشــارکت آنهــا را در ب

ــرد؟ ــی ک ــیتی تلق ــتی جنس به زیس
ــع  ــه مناب ــان ب ــی زن ــه دسترس ــرض ک ــن ف ــرش ای ــا پذی ب
ــان مرتبــط باشــد،  ــا به زیســتی آن ــد ب ــی احتمــااًل می توان مال
مشــکالت دیگــری بــروز می کند. در بســیاری از جوامع ســهم 
ــازار کار رســمی بســیار انــدک اســت و  ــان در ب مشــارکت زن
گویــای واقعیــت کار آنــان و نقش شــان در تولیــدات خانگــی و 
تأمیــن منابــع مالــی خانــوار نیســت. عالوه  بــر ایــن، کار بدون 
دســتمزد آنهــا در خانــه چگونــه بایــد دیــده شــود؟ همچنیــن 
ماهیــت فعالیــت زنــان در بخش هــای مختلــف اقتصــادی بــه 
یــک شــکل نیســت و غالباً بخشــی از وظایــف خانــه داری آنها 
محســوب می شــود، ماننــد کار زنــان در بخــش کشــاورزی. به 
ایــن مجموعــه از ابهامــات و پرســش ها دربــارۀ ســهم نابرابــر 
زنــان در اشــتغال بایــد تفــاوت در دســتمزدها را کــه غالبــاً هم 
به عنــوان شــاخصی از نابرابــری جنســیتی مــورد اســتناد قــرار 
می گیــرد، افــزود. امــا آن ســهمی از نابرابری هــای دســتمزدی 
را کــه ناشــی از تفــاوت در مهارت هــا و غالبــاً مهــارت کمتــر 

 Prabhu et al,( زنــان اســت چگونــه بایــد مدنظــر قــرار داد؟
Barraclough, 1997 ;1996( و باالخــره موضوعــی کــه 

بی ارتبــاط بــه مســائل روشــی هــم نیســت مســئلۀ درآمدهــا 
بــر اســاس واحــد خانــوار و تفکیــک آن میــان اعضــای خانوار 
از جملــه زنــان اســت کــه غالبــاً ســبب بــرآورد ســهم زنــان از 
درآمدهــا می شــود کــه چنــدان اعتبــاری هــم نــدارد. بنابرایــن 
ــی  ــد در ارزیاب ــوزۀ اقتصــادی، اشــتغال و درآم ــد از ح ــا بای آی

ــرد؟ به زیســتی جنســیتی چشم پوشــی ک
ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی از جوامــع به ویــژه جوامــع 
توســعه یافتۀ صنعتــی بــر ضرورت منظــور کردن جــزء درآمدی 
ــیتی  ــتی جنس ــان و به زیس ــرفت زن ــطح پیش ــی س در ارزیاب
 Berenger and Verdier-Chouchane,( تأکیــد می شــود
Piedano and Cespedes, 2004 ;556: 2007(، ماننــد 

ــغل های  ــان در عرصــۀ ش ــارکت زن ــه مش ــپانیا ک ــور اس کش
دســتمزدی یکــی از پایین ترین هــا در میان کشــورهای اروپایی 
و در واقــع میــان کشــورهای توســعه یافته اســت. در نتیجــه، 
پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه عــدم اشــتغال یــا دریافــت 
ــردان  ــان و م ــری زن ــی نابراب ــی اصل ــم ویژگ ــای ک پاداش ه
در اسپانیاســت و بــا صرف نظــر کــردن از آن در ارزیابــِی 
نابرابری هــا و به زیســتی جنســیتی مخالف انــد، زیــرا در 
این گونــه کشــورها زنــان و مــردان در برخــورداری از آمــوزش 
و ســالمت و ســایر حوزه هــای مرتبــط تقریبــاً برابرنــد و متغیر 
ــر نابرابری هــای میــان  اشــتغال و درآمــد تأثیــر جدی تــری ب
زنــان و مــردان دارد. در ایــن  صــورت، آیــا مدل هــای متفاوتــی 
ــع  ــری و به زیســتی جنســیتی در جوام ــرای ســنجش نابراب ب

مختلــف مــورد نیــاز اســت؟

1-۲- حوزة سالمت: عمـر کوتاه تر مـردان
ــای  ــاب حوزه ه ــن و انتخ ــان در تعیی ــرِض پنه ــن ف ای
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی همــواره وجود داشــته اســت و دارد 
کــه محرومیــت در ایــن زمینه هــا در واقــع بــه معنای از دســت 
رفتــن به زیســتی اســت. بنابرایــن، نتیجــۀ واقعــی برخــورداری 
از خدمــات بهداشــتی و درمانــی در »زنــده مانــدن« و »ســالم 
بــودن« فــرد منعکــس می شــود کــه جنبــۀ عینــی ســالمت 
ــا در  ــن حوزه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــواره به  عن ــت و هم اس
ــی  کــه در  کیفیــت زندگــی در نظــر گرفتــه می شــود. در حال
اغلــب مــوارد چنیــن اســتداللی معقــول به نظــر می رســد، باید 
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بــه تفاوت هــای جنســیتی در آنچــه بــر وزن شــاخص عینــی 
ســالمت زنــان و مــردان می افزایــد یــا می کاهــد نیــز توجــه 
داشــت. در برخــی از مــوارد تفاوت های بیولوژیــک و رفتارهای 
ــتی در  ــای نادرس ــبب نتیجه گیری ه ــد س ــیتی می توان جنس
ــرای  ــه ب مــورد نابرابری هــای جنســیتی شــود. بهتریــن نمون
ایــن مــورد »طــول عمــر1« افــراد اســت. مطالعــات بســیاری 
گــزارش می کننــد کــه جنــس مذکــر در مقابــل جنــس مؤنــث 
در ایــن زمینــه دچــار محرومیــت اســت و افــراد ایــن جنــس 
ســال های کمتــری زندگــی می کننــد. ایــن موضــوع را بــرای 
ــر  ــد. ب ــوزادان و ســالمندان مســتند کرده ان ــروه ســنی ن دو گ
ــتِر  ــزان بیش ــان دهندۀ می ــه نش ــات ک ــن مطالع ــاس همی اس
 Klasen,( ــت ــان اس ــا زن ــه ب ــردان در مقایس ــر م مرگ ومی
Waldron, 1993, 1998 ;1994( ایــن وضعیــت بــه دو دلیل 

متفــاوت اســت:
امیــد بــه زندگــی: بخــش عمــده ای از دالیــل طول   
عمــر بیشــتر زنــان بیولوژیــک اســت، یعنی نوزادان پســر 
در بــدو تولــد شــانس کمتــری بــرای زنــده مانــدن دارند. 
در نتیجــه، امیــد بــه زندگــی زنــان در بــدو تولد بیشــتر از 
مــردان اســت. اما ایــن نابرابری دسترســی و برخــورداری 
 Dijkstra( بیشــتر زنــان از ســالمت را نشــان نمی دهــد
and Hanmer, 2000( و انتظــار نــرخ مرگ ومیــر برابــر 

ــورش  ــک ت ــع ی ــر در واق ــر و دخت ــوزادان پس ــرای ن ب
ــه همیــن  ــود. ب جنســیتی در حــوزۀ ســالمت خواهــد ب
ــه شــاخص  ــد ک ــل، برخــی از پژوهشــگران معتقدن دلی
ــرای نشــان  ــد ارزشــی ب ــدو تول ــه زندگــی در ب ــد ب امی
Saith and Har-( ــدارد ــیتی ن ــای جنس  دادن تفاوت ه

.)riss-White, 1999:486

رفتارهــای جنســیتی: بخشــی از طــول عمــر کمتــر   
الگوهــای رفتــاری به اصطــالح  از  مــردان ناشــی 
ــرای  ــر ب ــای مض ــرف کااله ــا2 و مص ــۀ« آنه »مردان
ســالمتی ماننــد ســیگار کشــیدن، مشــروب خــوردن و 
ــوادث  ــی و ح ــی از رانندگ ــیب های ناش ــوت و آس ــا ف ی
محیــط کار اســت. گرچــه اطالعــات ناشــی از این گونــه 
رفتارهــای جنســیتی مثــاًل در مرگ ومیرهــا یــا الگوهای 
ــن و  ــا تعیی ــرد، ام ــری ک ــوان پیگی ــا را می ت بیماری ه

1 - longevity
2 - self-destruction

تفکیــک میــزان دقیق تأثیــر عوامــل بیولوژیــک از نتایج 
رفتارهــای جنســیتی، کــه موجــب کاهــش طــول عمــر 

ــت. ــوار اس ــود، دش ــردان می ش م
بنابرایــن منطقــی بــه  نظر نمی رســد کــه بگوییم طــول عمر 
بیشــتر زنــان را بایــد امتیــازی بــرای آنها به حســاب آورد 
کــه مــردان از آن محروم انــد، و لزومــاً همــۀ تفاوت هــای 
جنســیتی بــرای کســانی کــه کمتــر برخوردارنــد 
 Coal( ــت ــا نیس ــر آنه ــتی کمت ــدۀ به زیس منعکس کنن
 et al, 1983, Saith and Harriss-White, 1999:

.)467

1-3- به زیستـی جنسـیتی و بدن زنان 
برخــی از نابرابری هــای جنســیتی بــا »جنــس« و 
ــوند.  ــه می ش ــردان توجی ــان و م ــی زن ــای بیولوژیک تفاوت ه
در حالــی  کــه جنــس قابــل تغییــر نیســت، دیــده می شــود که 
ــا تشــویق می شــوند.  ــه ی ــردان به خاطــر آن تنبی ــا م ــان ی زن
ــدآوری در  ــرای فرزن ــا ب ــت آنه ــان و قابلی ــدن زن ــن، ب بنابرای

ــد.  ــتری را می طلب ــه بیش ــیتی توج ــتی جنس به زیس
برخــالف نابرابری هــای جنســیتی کــه در واقــع نتیجــۀ 
ــارت  ــه عب ــی و ب ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای تاریخ فراینده
ــر  ــای ب ــتند، نابرابری ه ــی هس ــازه های اجتماع ــر برس دیگ
ــد.  ــود می گیرن ــه خ ــابی3« ب ــۀ »انتس ــس جنب ــاس جن اس
همچنیــن برخــالف نابرابری هــای جنســیتی مثــل دسترســی 
بــه فرصت هــای شــغلی، اشــتغال و حضــور در بــازار کار کــه 
قابــل مشــاهده و ارزیابی انــد(، غالبــاً نابرابری هایــی کــه 
ــواده اتفــاق می افتنــد  ــد در درون خان سرمنشــأ جنســیتی دارن
و قابــل مشــاهده نیســتند، در حالــی  کــه بــر به زیســتی زنــان 
ــا  بســیار مؤثــر واقــع می شــوند. مســائل خــاص زنــان کــه ب
در بحث هــای  تفاوت هــای بیولوژیــک مرتبط انــد غالبــاً 
ــژه  ــوند، به وی ــی نمی ش ــتی ارزیاب ــی و به زیس ــت زندگ کیفی
Berenger and Verdi-(  در زمینــۀ نقــش فرزنــدآوری آنهــا

ــت  ــه الزم اس ــی ک er-Chouchane, 2007: 570(، در حال

ــدن  ــی ب ــل ویژگ ــان به دلی ــیب پذیری زن ــت و آس محرومی
آنهــا در درون شــاخص  های کیفیــت زندگــی دیــده شــود. بــه 
ــد  ــدون فراگیــری یــک بُع ــان ب  همیــن دلیــل، به زیســتی زن
ــدان  ــدۀ فرزن ــوان به دنیاآورن ــان به عن ــه نقــش آن بین نســلی ب

3 - ascriptive inequalities 
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ــود.  ــی ش ــم و ارزیاب ــتی فه ــد به درس نمی توان

1-4- عاملـیت و ازخودگذشتگـی زنان
ــش  ــای نق ــه معن ــان ب ــت زن ــه عاملی ــد دارد ک ــن1 تأکی س
ــان به عنــوان عضــوی از جامعــه و مشــارکت کننده در امــور  آن
اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی )Sen, 1990, 1999( باید یک 
هــدف بــا ارزش مجــزا و همــراه بــا ارتقــای کیفیــت به زیســتی 
آنــان در نظــر گرفته شــود. بــه  عبارت دیگــر، عاملیــت می تواند 
ــود  ــه بهب ــان ب ــگاه زن ــت پای ــرای تقوی ــوان وســیله ای ب به عن
به زیســتی خــود آنهــا و ســایر اعضــای خانــواده کمــک کنــد.

وقتــی عاملیــت ابــزاری بــرای چانه زنــی در زمینــۀ احقــاق حــق 
در درون منــزل و بیــرون از آن دیــده شــود، آن  وقــت حوزه هــا 
ــد  ــم می آورن ــای آن را فراه ــات ارتق ــه موجب ــی ک و روش های
ماننــد دسترســی بــه آمــوزش، فرصــت کســب درآمــد، شــرایط 
اقتصــادی بهتــر و حمایت هــای قانونــی در امــور خانواده بســیار 
مهــم تلقــی می شــوند. همچنین اســت مشــارکت های سیاســی 
زنــان و نمایندگــی آنهــا در ســطوح محلــی کــه می توانــد زمینۀ 

سیاســت گذاری هایی را بــه نفــع زنــان فراهــم آورد.
امــا آیــا توانمنــدی زنــان به خودی  خــود هــدف اســت یــا تقویت 
آن بــه معنــای توان افزایــی آنــان بــرای رســیدن بــه به زیســتی 
ــدان  ــتی فرزن ــان در به زیس ــت زن اســت؟ در آن صــورت اولوی
بــه قیمــت افــت به زیســتی خودشــان را چگونــه بایــد تفســیر 
ــد کــه در  ــادی نشــان می دهن کــرد؟ یافته هــای پژوهشــی زی
 Sen, 1990; Thomas, 1997;( بســیاری از جوامع جنوب آسیا
Klasen, 1998( زنــان تمایــل بیشــتری بــرای اختصاص منابع 

ــرای به زیســتی خودشــان اهمیــت  ــد و ب ــه فرزندانشــان دارن ب
ــد. کمتــری قائل ان

اگــر عاملیــت زنــان به عنوان بخش مهمــی از به زیســتی در نظر 
گرفتــه شــود، در آن صــورت تصمیــم زنــان و اولویــت فرزنــدان 
و خانــواده بــر خودشــان بایــد به صــورت مثبــت بــر به زیســتی 
و رضایــت آنهــا از زندگــی تأثیرگــذار باشــد کــه بــه طــور یقین 
ــان و گذشتشــان از به زیســتی خــود  ــداکاری زن ــای ف ــه معن ب

ــد بود. خواه
نمی تــوان انــکار کــرد کــه بــا عاملیــت، حــق انتخــاب و تعییــن 
ــن  ــه چنی ــی اســت ک ــل پیش  بین ــان قاب ــت از ســوی زن اولوی
ــا  ترجیحاتــی در تصمیم گیری هــای آنــان ـ وقتــی به زیســتی ب
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ــری  شــود ـ کاهــش به زیســتی  ــی اندازه گی شــاخص های عین
 .)Gasper, 2004; Folbre, 1994( آنهــا را نشــان خواهــد داد
در ایــن  صــورت نابرابری هــای به زیســتی جنســیتی را چگونــه 

بایــد معنــی کــرد؟
گرچه به زیســتی جنســیتی و شــاخص های آن علــل نابرابری ها 
را توضیــح نمی دهنــد، امــا بــا درک عاملیــت زنــان و بــرای فهم 
ــه ریشــه های  ــوان ب ــا می ت ــن انتخــاب آنه ــل ای بیشــتر دالی
ــری  ــد جامعه پذی ــان به  وضــوح در فراین نوع دوســتی بیشــتر زن
دختــران نــگاه کــرد )Hinmmelweit, 2000(. بــه  نظــر 
می رســد کــه انتخاب هــا و رفتارهــای آنــان در ایــام بزرگســالی 
و در خانــواده انعکاســی اســت از نتایــج درونــی کــردن هنجارها 
و ارزش هــای آموخته شــده در دوران کودکــی. در ایــن صــورت 
نتایــج  این گونــه نابرابری هــا را در به زیســتی جنســیتی چگونــه 

ــی کــرد؟ ــوان ارزیاب می ت
مــروری بــر ادبیــات کیفیــت زندگی نشــان می دهد کــه مباحث 
آن به طــور ضمنــی بــر ایــن فــرض اســتوارند کــه پژوهشــگران 
فــارغ از جنــس افــراد و تفاوت هــای جنســیتی در پــی شــناخت 
ــز  ــاخص ها نی ــتند و ش ــه هس ــرای هم ــوب« ب ــی خ »زندگ
ــم  ــه  نظــر می رســد در عال ــا ب ــد. ام ــه عمــل می کنن بی طرفان
واقــع امــکان منظــور کــردن اطالعاتــی را کــه بــه جنبه هــای 
خاصــی از زندگــی زنــان مربــوط می شــود، نداشــته اند؛ 
ــان و  ــدن زن ــی ب ــی از ویژگ ــد ناش ــه می توانن ــی ک جنبه های
ــری و  ــد جامعه پذی ــل فراین ــا حاص ــک ی ــای بیولوژی تفاوت ه
ــتی  ــه، به زیس ــند. در نتیج ــه باش ــی جامع ــای ارزش قضاوت ه

جنســیتی حاصــل نشــده اســت. 
در حالــی  کــه برخــی از نابرابری هــا ماننــد »طــول عمــِر« کمتر 
مــردان بــه تفاوت هــای بیولوژیــک و رفتارهــای مردانــه متصل 
ــت  ــان و کیفی ــرای زن ــازی ب هســتند، پژوهشــگران آن را امتی
ــد. از ســوی دیگــر، انتخــاب و  ــان در نظــر گرفته ان زندگــی آن
تصمیــم زنــان به عنــوان عامــالن در اولویت به زیســتی دیگران 
بــر به زیســتی خودشــان، غالبــاً در بحث هــای کیفیــت زندگــی 
نادیــده باقــی مانــده اســت. همچنیــن در حالــی  که بســیاری از 
نابرابری هــای جنســیتی مؤثــر بــر به زیســتی زنــانـ  بــا ارتبــاط 
یــا بــدون ارتبــاط بــه منابــع اقتصــادیـ  در درون خانــه و بیرون 
از بازارهــای رســمی و عرصه هــای عمومــی اتفــاق می افتنــد، 
امــا چــون کمتــر قابــل مشــاهده و اندازه گیری هســتند کماکان 

در به زیســتی جنســیتی مغفــول مانده انــد.
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بدیــن ترتیــب مشــکالت مفهومی به زیســتی جنســیتی، ضمن 
ــه،  هشــدار در تفســیر یافته هــای پژوهشــِی به ظاهــر بی طرفان
گویــای وابســتگی حوزه هــای تعیین شــده بــرای فهــم و ارزیابی 
کیفیــت زندگــی زنــان بــه بســتر های1 اجتماعــی و اقتصــادی 

ــت. جوامع اس

2- چالش های اندازه گیری به زیستی جنسیتی
می گوینــد اندازه گیــری اولیــن قــدم بــه ســوی پیشــرفت اســت 
 Morris, ؛ بــه نقل ازSaith and Harris-White, 1999: 467(

1979(. اقــدام دفتــر عمران ســازمان ملل متحد در ســال 1995 

در گــزارش توســعۀ انســانی بــا پیشــنهاد دو شــاخص جنســیتی 
بــرای ارزیابــی کیفیــت زندگــی زنــان و تفــاوت  آنهــا با مــردان، 
در ابعــاد چندگانــه و قابل مقایســه میان کشــورها و در دوره های 
مختلــف زمانــی، چشــم گیرترین اقــدام در اندیشــیدن، طراحی و 

اندازه گیــری به زیســتی جنســیتی اســت.
گرچــه ترکیــب جنبه هــای متفاوتــی از نابرابری هــای جنســیتی 
در یک شــاخص که گویای عملکرد و پیشــرفت کشــورها باشــد 
کار آســانی نیســت و بــه انتخــاب حوزه های مرتبط، شــاخص ها 
ــل  ــل مقایســه و قاب ــک چارچــوب قاب ــا در ی و وزن دهــی آنه
 Berenger and Verdier-Chouchane,( اعتماد بستگی دارد
ــل هــم مــورد نقدهــای  ــن دلی ــه همی 555-554 :2007( و ب

بســیاری قــرار گرفتــه اســت، امــا بــه   هــر حــال از اهمیــت این 
ــا  ــدام نمی کاهــد. به طــور یقیــن، اندازه گیــری نابرابری هــا ب اق
ــای  ــاوت و اســتفاده از داده ه ــع شــاخص های متف روش تجمی
بین المللــی مشــکالتی هســتند کــه می تواننــد ســبب اشــتباه 
در تفســیر شــوند و کاربــرد ایــن شــاخص ها را محــدود کننــد. 

در ایــن قســمت از مقالــه، در ســایۀ مســائل مفهومی طرح شــده 
در بخــش پیشــین، در حــد امــکان بــه معرفــی مختصــر ایــن 
ــه  ــود ک ــه می ش ــری پرداخت ــاخص های دیگ ــاخص ها و ش ش
در بیســت ســال اخیــر بــرای در نظــر  گرفتــن مســائل خــاص 
زنــان در اندازه گیری هــای نابرابری هــا و کیفیــت زندگــی 

ــده اند. ــرح ش ط

۲-1- شاخص های نابرابری و توانمندی جنسیتی2
)3 GDI( شاخص توسعۀ جنسـیتی  

ایــن شــاخص یــک مقیــاس کلــی4 و عینی اســت که با ســازگار 
1 - contextual

2 -  برای اطالعات بیشتر به بخش »کیفیت زندگی در عرصة جهانی« 
همین فصلنامه رجوع شود.

3 - Gender Development Index
4 - overall

ــای  ــر حســب نابرابری  ه ــردن5 شــاخص توســعۀ انســانی ب ک
جنســیتی موجــود در طــول عمــر، آمــوزش و درآمــد بــه دســت 
می آیــد و شــاخص جداگانــه ای از به زیســتی زنــان و مــردان بــه 
دســت نمی دهــد. تفــاوت بیــن دو مقیــاس »توســعۀ انســانی« 
ــد نشــانه ای از افــت به زیســتی  و »توســعۀ جنســیتی« می توان
به دلیــل نابرابری هــای جنســیتی در ســه جــزِء توســعۀ انســانی 
باشــد. در کشــورهای با توســعۀ انســانی زیــاد این تفــاوت خیلی 
اندک اســت. در نتیجه، ارزش6 و رتبۀ7 توســعۀ جنســیتی چندان 
تفاوتــی بــا توســعۀ انســانی این کشــورها نــدارد. در کشــورهایی 
کــه تفــاوت ایــن دو مقیــاس چشــم گیر اســت به طــور عمــده 
ــا حــوزۀ  ناشــی از شــکاف های جنســیتی در جــزِء درآمــدی ی
اقتصــادی اســت و آمــوزش و ســالمت )طول عمر( اثــر ناچیزی 

بــر آن دارنــد. 
شــاخص طــول عمــر بــا پذیــرش فرض یــک امتیــاز پنج  ســاله 
بــرای زنــان محاســبه می شــود و کشــورها بــر اســاس میــزان 
 Klasen,( کمتــر یا بیشــتر از این اســتاندارد ســنجیده می شــوند
ــر  ــه مرگ ومی ــه چگون ــت ک ــن نیس ــه، روش 2004(. در نتیج

نــوزادان پســر در بــدو تولــد یــا فــوت مــردان به دلیــل رفتارهای 
جنســیتی و لطمه زننــده بــه ســالمتی آنهــا مشــابه مرگ ومیــر 
ــاًل  ــات )مث ــه خدم ــر ب ــل دسترســی کمت ــان به دلی ــتر زن بیش

هنــگام بــارداری و زایمــان( دیــده می شــود.
جــزِء درآمــدی ایــن شــاخص بــه معنــای تصویری از دسترســی 
افــراد بــه منابعــی کــه بــرای ادامــۀ حیــات و فعــال بــودن الزم 
اســت )تغذیــه، مســکن، لبــاس و...( در نظــر گرفته شــده اســت. 
بــا توجــه بــه مســائل مفهومــی )توضیحــات قســمت 1(، ایــن 
بخــش از شــاخص بــا مشــکالت جــدی مواجــه اســت. نــرخ 
ــازار کار رســمی و نابرابــری در  ــان و مــردان در ب مشــارکت زن
ــن  ــتمزدی مهم تری ــای دس ــده و تفاوت ه ــای کسب ش درآمده
ــی از  ــاخص در برخ ــن ش ــار ای ــه از اعتب ــتند ک ــی هس نکات
کشــورهای در حــال توســعه به عنــوان شــاخص حســاس بــه 

ــد. ــیت می کاهن جنس
در جوامعــی کــه تفاوت شــاخص های توســعۀ انســانی و توســعۀ 
جنســیتی انــدک اســت، ممکــن اســت این تفســیر ایجاد شــود 
کــه موضوع شــکاف های جنســیتی به کشــورهای توســعه یافته 
ــوز  ــرا هن ــی  کــه چنیــن نیســت، زی غیرمرتبــط اســت. در حال
تفاوت هــای جنســیتی بســیاری در کشــورهای صنعتــی وجــود 

5 - connected
6 - value
7 - rank
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ــاً همــۀ آنهــا در نرخ هــای ســه جــزِء شــاخص  دارد کــه لزوم
توســعۀ جنســیتی منعکــس نمی شــود، ماننــد دسترســی نابرابــر 
 Bradhan and Klasen,( به فرصت ها و دســتمزدهای نابرابــر
2000(. جــزء آمــوزش ایــن شــاخص شــاید کمتریــن نقدهــا را 

برانگیختــه اســت. امــا تعــدادی از پژوهشــگران بــا توجــه بــه 
زمینه هــای اجتماعــی کشــورها در مــورد متناســب بــودن روش 
ــرخ باســوادی بزرگســاالن1 در  ــی ن ــوزش، یعن ــری آم اندازه گی
ــف آموزشــی  ــا در ســطوح مختل ــام بچه ه ــرخ ثبت ن ــل ن مقاب

.)Klasen, 2004( نظرهــای متفاوتــی دارنــد
به طــور کلــی، اغلــب پژوهشــگران بــر ایــن نظرند که شــاخص 
توســعۀ جنســیتی فارغ از اینکــه کدام یــک از دو جنس محروم تر 
 Berenger and Verdier-Chouchane,( باقــی مانده انــد
555 :2007( نابرابری هــای میــان زنــان و مــردان را به درســتی 

ــد.  ــد و نشــان نمی ده ــری نمی کن اندازه گی
)2 GEM( شاخص توانمندی جنسـیتی  

ایــن شــاخص در صــدد اندازه گیــری به زیســتی نیســت، بلکــه 
ــد. ســه  ــردان تمرکــز می کن ــان و م ــدی نســبی زن ــر توانمن ب
Berenger and Verdi-( ــد از ــاخص عبارت ان ــن ش ــزء ای  ج

:)er-Chouchane, 2007: 555

مشــارکت زنان/مــردان در قدرت و تصمیم گیری سیاســی   )1
ــهم در پارلمان( )س

ــری در  ــدرت و تصمیم گی ــردان در ق ــارکت زنان/م مش  )2
زندگــی اقتصــادی )پســت های ارشــد و مدیریتــی و 

شــغل های حرفــه ای( 
قــدرت زنان/مــردان بــر کنتــرل منابــع اقتصادی )بــرآورد   )3

ــد کسب شــده(  ــا در درآم ســهم آنه
اطالعــات موجــود نشــان می دهنــد کــه برخــی از کشــورهای 
موفق در توســعۀ انســانی و توســعۀ انســانی جنســیتی لزومــاً در 
شــاخص توانمندی جنســیتی کــه نشــان دهندۀ مشــارکت زنان 
در تصمیم گیری هــای کالن و ُخــرد سیاســی و اقتصادی اســت 
پیشــرفت چندانــی نکرده انــد. امــا بــا توجه بــه اینکــه توانمندی 
زنــان هــم به عنــوان ابــزاری برای رســیدن بــه به زیســتی و هم 
به عنــوان بخشــی از به زیســتی )هــدف( نقــش مهمــی دارد، در 

ارزیابی هــای به زیســتی جنســیتی در نظــر گرفتــه می شــود.
ــیتی و  ــعۀ جنس ــاخص های توس ــه ش ــده ب ــادات واردش انتق
ــه  ــوط ب ــای مرب ــوان در زمینه ه ــیتی را می ت ــدی جنس توانمن

1 - stock vs. flow
2 - Gender Empowerment Index

انتخــاب شــاخص ها و وزن دهــی آنهــا جمع بنــدی کــرد. 
ــوم  ــه مفه ــد ک ــن نظرن ــر ای ــدان ب ــه، منتق ــور خالص به ط
توســعۀ انســانی خیلــی گســترده تر از ســه جــزء محاسبه شــده 
در توســعۀ جنســیتی اســت و همبســتگی ایــن شــاخص ها بــا 
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و ترکیب ســطوح مطلق توســعۀ 
انســانی و نابرابری جنســیتی مقایسۀ کشــورهای فقیر و ثروتمند 
 .)Dijkstra, 2000( در برابری جنســیتی را دشــوار کــرده اســت
منتقــدان بــر ایــن نظرنــد که نادیــده گرفتن یــا کم شــماری کار 
زنــان در بخــش تأمین  غــذا و معیشــت اکثریت نیــروی کار، که 
تقریبــاً 50درصــد از تولیــد ناخالص داخلــی برخی از کشــورها را 
  )Berenger and Verdier-Chouchane,تشــکیل می دهــد
)556 :2007، ســبب امتیــازی بــه نفــع زنــان طبقــۀ نخبــه ای 

 )Chant, شــده اســت کــه در بازار کار رســمی حضــور می یابنــد
)2006. ادغــام درآمــد کسب شــده در ایــن شــاخص نادرســت 

ــدۀ  ــردان ارائه کنن ــان و م ــن زن ــدی بی ــکاف درآم ــت. ش اس
ــان، کار  ــی زن ــش تولید کنندگ ــت نق ــتی از واقعی ــر درس تصوی
بــدون دســتمزد آنــان در خانــه و... نیســت. بنابرایــن وارد کردن 
ــورهای  ــط در کش ــاید فق ــاخص ش ــبۀ دو ش ــد در محاس درآم
صنعتــی قابلیــت کاربرد داشــته باشــد. عــالوه بــر اینهــا، در بُعد 
مشــارکت سیاســی تعــداد زنانــی کــه بــر صندلی هــای پارلمــان 
تکیــه زده انــد شــاخص مناســبی نیســت، زیــرا زنــان فقــط بــا 
 )Berenger نفــوذ اقتصادی و سیاســی بــه آن دســت می یابنــد

.)and Verdier-Chouchane, 2007: 557

وقتــی امیــد بــه زندگــی بیشــتر زنان بــا آمــوزش و درآمــد جمع 
می شــود در واقــع تفاوت هــا یکدیگــر را خنثــی می کننــد 
 Dijkstra and Hanmer, 2000; Bardhan and Klasen,(

1999(. در نتیجــه، ایــن مســئله ســبب نادیــده  مانــدن ماهیــت 

ــی  ــود. برخ ــالمت می ش ــوزش و س ــا در آم ــی نابرابری ه واقع
ــه  ــاخص ب ــن دو ش ــه ای ــد ک ــاد می کنن ــگران انتق از پژوهش
ــتند  ــه رو هس ــا آن روب ــان ب ــه زن ــادی ک ــای نه بازدارنده ه
ــد  ــری مانن ــاخص های دیگ ــا ش ــد ب ــد و می توانن نمی پردازن
:)Morrisson and Jutting, 2005( مــوارد زیر تکمیل شــوند

سهم زنانی که پیش از 20سالگی ازدواج می کنند  -
وجود چندهمسری قانونی و تعداد چندهمسران  -

ندادن اجازۀ جابه جایی و تحرک به زنان   -
میزان کنترل زنان بر دارایی  -

ــۀ  ــری در عرص ــرل و تصمیم گی ــر کنت ــد ب ــی، تأکی ــور کل به ط
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خصوصــی به ویــژه کنتــرل زنــان بــر بــدن )روابــط جنســی( مهــم 
اســت. بنابراین باید به شــاخص های مناســب تری برای کشــورهای 

در حال توســعه اندیشــید.

۲-۲- شاخص های جایگزین
برخــی از پژوهشــگراِن عالقه منــد بــه موضــوع نابرابری هــای 
ــعۀ  ــای توس ــع ایراده ــرای رف ــان ب ــتی زن ــیتی و به زیس جنس
انســانی جنســیتی در اندازه گیــری نابرابری هــا تــالش کرده انــد 
ــای  ــۀ مقیاس ه ــتفاده از رابط ــا اس ــری ب ــاخص های دیگ ش
ــه جنســیت  توســعۀ انســانی و توســعۀ جنســیتی و حســاس ب
ارائــه کننــد، ماننــد شــاخص نابرابــری جنســیتی )GI( و برابری 
جنســیتی )GEQ( کــه محاســبۀ آنهــا بــه شــرح زیــر پیشــنهاد 

شــده اســت:

)White, 1997(

)Forsythe et al, 1998(

عــالوه بــر اینهــا، شــش شــاخص خــاص جنســیتی9 بــا کاربرد 
ــعۀ انســانی طراحــی شــده  اند.  ــات و روش توس ــان اطالع هم
تهیه کننــدگان ایــن شــاخص ها در دو مــورد نهادهایی10 هســتند 
کــه در دهــۀ اخیــر بــه ایــن کار اقــدام کرده انــد که نشــان دهندۀ 
درک اهمیــت نابرابری هــای جنســیتی بــرای ارزیابی به زیســتی 

و کیفیــت زندگــی در جوامــع مختلف اســت. 
بــا توجــه بــه رابطۀ تنگاتنــگ زمینه هــای اجتماعی بــا چارچوب 
ــای  ــا نابرابری ه ــط ب ــای مرتب ــاب حوزه ه ــی و انتخ مفهوم
ــرای طراحــی  ــز ب جنســیتی و به زیســتی، برخــی از قاره هــا نی
ــاخص  ــورد ش ــن م ــود )در ای ــرایط خ ــژۀ ش ــاخص هایی وی ش

تعداد تعداد شاخص هانام شاخص
مالحظاتکشورها

کمیتۀ بحران 
جمعیت )1988(

شاخص کمیتۀ بحران 
)PCC(199 20 شاخصجمعیت

ترکیب انواع مختلف 
شاخص ها )نرخ ها، نسبت ها 

و شکاف ها(

 Mohiuddin
)1996(

شاخص جایگزین مرکب2 
)AC(

ترکیب نسبت های جنسیتی 16112 شاخص
و شکاف های جنسیتی

 Dijkstra and
 Hanmer

)2000(

جایگاه نسبی زنان3 
)RSW(

)GDI فقط نسبت مردانـ  زنان3136 شاخص )از

 Dijkstra
)2000(

شاخص استانداردشدۀ برابری 
 )SIGE(4فقط نسبت مردانـ  زنان5115 شاخصجنسیتی

کمیسیون 
اقتصادی آفریقا 

)2004(

شاخص جنسیت و توسعۀ 
آفریقاAGDI(5(ـ شاخص 

)GSI( 6وضعیت زنان
ـ رتبه بندی پیشرفت زنان 

)AWPS(7آفریقایی

 42 شاخص
فقط نسبت مردانـ  زنان3112 شاخص

مقیاس کیفی

مجمع جهانی 
اقتصاد )2005(

فقط نسبت مردانـ  زنان17115 شاخصشکاف جنسیتی جهانی8

جدول 1. شاخص های جایگزین جنسیتی
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1 - Population Crisis Committee (PCC)
2 - Alternative Composite Index (AC)
3- Relative Status of Women (RSW)
4 - Standardised Index of Gender Equality )SIGE(
5-  African Gender and Development Index )AGDI(
6 - Gender Status Index )GSI(
7 - African Women’s Progress Scoreboard )AWSP(
8 - Global Gender Gap

9- Gender- Specific Indices <?> - The United Nations 
10- Economic Commission for Africa )UNECA( and The 
World Economic Forum
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جنســیتی و توســعۀ آفریقــا( اقــدام کرده انــد.
در محاســبۀ شــاخص های توســعۀ جنســیتی، وقتــی اطالعــات 
ــی به زیســتی می شــود،  ــان وارد شــاخص های ارزیاب خــاص زن
ــارداری و مرگ ومیــر  ماننــد داده هــای مربــوط بــه ســالمت، ب
هنــگام زایمــان، در واقــع وضعیــت فقــر و ثــروت کشــورها و 
ــان نیــز نشــان  همبســتگی احتمالــی میــان فقــر و پایــگاه زن
ــدۀ  ــر بیان کنن ــا کمت ــورت داده ه ــن ص ــود. در ای داده می ش
ــگاه به زیســتی  ــای جنســیتی هســتند و بیشــتر پای نابرابری ه
بنابرایــن می تــوان بــه دو  زنــان را نشــان می دهنــد. 
ــاخص هایی  ــت؛ ش ــیتی پرداخ ــاخص های جنس ــطح از ش س
کــه نابرابری هــای جنســیتی را اندازه گیــری می کننــد و 
ــان را  ــتی زن ــت و به زیس ــطح محرومی ــه س ــاخص هایی ک ش
نشــان می دهنــد. دقــت در تفــاوت ایــن دو موضوع ســبب طرح 
شــاخص های جدیــدی بــرای بهتــر نشــان دادن نابرابری هــا و 

ــن به زیســتی جنســیتی شــده اســت. همچنی
)1 GG( شاخص جینی جنسـیتی  

ایــن شــاخص بــرای اندازه گیــری نابرابری های جنســیتی از روشــی 
بهــره می بــرد که معمــوالً بــرای نشــان  دادن توزیع درآمــد و نمایش 
نابرابری هــای درآمــدی یــک جامعــه اســتفاده می شــود و بــر مبنای 
همــان معیارهــا و اطالعــات شــاخص های ســازمان ملــل متحــد 

محاســبه می شــود.
ایــن شــاخص بــا هــدف نشــان  دادن نابرابری های جنســیتی بر پایۀ 
تفــاوت در عملکردهای زنــان و مردان و با اطالعات قابل دسترســی 

برای تعدادی از کشــورها )جدول 2( محاســبه و ارائه شــده اســت.
بر اســاس محاســبات صورت گرفتــه2، نابرابری های جنســیتی برای 
شــاخص های مختلــف به طــور نســبی کــم و نتایــج بــه تفکیــک 

1 - Gender Gini Index
2 - برای آشنایی با نحوۀ محاسبه و کشورهایی که اطالعات آنها منظور 
 Berenger and Verdier-Chouchane, 2007: 562-565 به شده است 

رجوع شود.

مناطــق جغرافیایی نشــان دهندۀ بیشــترین نابرابری های جنســیتی 
در همــۀ حوزه هــا در کشــورهای خاورمیانــه اســت.
)3 RWD( شاخص محرومیت نسبی زنان  

ــان و  ــای4 زن ــا در عملکرده ــری نابرابری ه ــدف اندازه گی ــا ه ب
مــردان از ترکیب شــاخص های ســامت، آموزش و مشــارکت 
اســتفاده شــده اســت. بــا حذف حــوزۀ اقتصــادی و بُعــد مالی 
در ســنجش نابرابری هــا، در ترکیــب شــاخص ســامت زنان5 
نســبت جنســی به عنــوان تکمیل کننــدۀ اطاعــات امیــد به 
زندگــی وارد شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، بــرای اندازه گیــری 
قابلیــت6 زنــان از شــاخص های آمــوزش و فرصت هــای 
مشــارکت در حوزه هــای اقتصادی و سیاســی اســتفاده شــده 

است. 
ــوی  ــتگی ق ــان دهندۀ همبس ــده نش ــبات انجام ش محاس
ــکیل دهندۀ آن  ــزءِ تش ــه ج ــاخص و س ــن ش ــان ای می
اســت، امــا ضریــب همبســتگی میــان ســه جــزء ضعیف 
  )Berenger and Verdier-Chouchane,و معنادار نیســت

 .2007: 568-582(

ایــن اطاعــات نشــان دهندۀ رفتارهــا و برخوردهــای 
ــاخص  ــه گانۀ ش ــزای س ــران در اج ــران و پس ــاوت دخت متف
محرومیــت نســبی زنــان بســته بــه منطقــۀ جغرافیایی اســت. 
نابرابــری در مشــارکت اقتصــادی و سیاســی در همــۀ مناطــق 
زیــاد اســت، اما به طــور کلــی خاورمیانــه بیشــترین نابرابری ها 
و محرومیــت زنــان را در مشــارکت و ســالمت نشــان می دهد. 
اجــزای شــاخص ســالمت حاکــی از تبعیــض علیــه دختــران 
نیســت، بلکــه دسترســی نابرابر بــه خدمات درمانی و ســالمتی 

ــد. ــان می ده را نش

3 - Relative Women Disadvantage Index
4 - functioning

5 - این اقدام برای رفع مشکل مفهومی امید به زندگی، پدیدۀ زنان 
گمشده و انتخاب جنس جنین صورت گرفته است.

6 - capability

کلدرآمدآموزشامید به زندگی

0/0616770/182520/1084070/130262آفریقا )48 کشور(

0/1773360/2454380/3075240/241087خاورمیانه )10 کشور(

0/04570/0410/11750/060848آمریکای التین )26 کشور(

0/0597470/1143070/117440/099489آسیا )21 کشور(

0/0712210/0385810/0398440/04849سایر کشورها )48 کشور(

جدول ۲. شاخص جینی جنسیتی )GG( به تفکیک مناطق جغرافیایی
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ــان و  ــن زن ــای بی ــارۀ نابرابری ه ــت آمده درب ــای به دس داده ه
مــردان ایــن پرســش را ایجــاد می کنــد کــه »چــه رابطــه ای 
ــود دارد و  ــان وج ــتی زن ــطح به زیس ــا و س ــان نابرابری ه می
بــرای ســاختن یــک شــاخص کیفیــت زندگــی زنــان چگونــه 

بایــد اقــدام کــرد؟« 

)1 WQL( ۲-3- شاخص کیفیت زندگی زنان
ایــن شــاخص در  صــدد بررســی و تحلیــل توســعۀ انســانی بــر 
پایــۀ دیدگاه هــای زنانــه بــا فراهــم کــردن زمینــۀ دیده شــدن 
مســائل زنــان و ارزیابــی ظرفیت هــا و فرصت هایــی اســت که 
بــه زنــان داده می شــود. ایــن شــاخص کیفیــت زندگــی زنــان 
ــالش دارد  ــد و ت ــا می بین ــاخصی از نابرابری ه را در درون ش
ــا و آســیب پذیری های  ــا )محرومیت ه ــن نابرابری ه رابطــۀ بی
ــن  ــود. در ای ــخیص داده ش ــان تش ــای آن ــان( و قابلیت ه زن
ــیتی  ــای جنس ــان دهندۀ نابرابری ه ــات نش ــاخص اطالع ش
ماننــد شــاخص محرومیــت نســبی زنــان )RWD( بــا شــاخص 
کیفیــت زندگــی زنــان )WQL( تکمیــل می شــود و پیش فرض 
ایــن شــاخص وجــود یــک رابطــۀ منفــی میــان نابرابری هــای 

جنســیتی و به زیســتی زنــان اســت. 
در چارچــوب رویکــرد قابلیــت، شــاخص کیفیــت زندگــی زنان 
ــان ها  ــج کار انس ــب نتای ــت: ترکی ــده اس ــف ش ــن تعری چنی
)کارکردهــا( و قابلیت هــا کــه شــامل ارزش گــذاری دســتاوردها 
ــه  ــردان مقایس ــا م ــان را ب ــاخص زن ــن ش ــود. ای ــز می ش نی
ــط  ــه فق ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــه از اطالعات ــد، بلک نمی کن
ــا  ــرد و پیشــنهاددهندگان ب ــر می گی ــان و کــودکان را در ب زن
منظــور کــردن داده هــای خــاص زنــان و کیفیت زندگــی آنها، 

1 - Women’s Quality of Life

عــالوه بــر به زیســتی زنــان، به زیســتی فرزنــدان را هــم وارد 
ــاخص به زیســتی  ــت ش ــد. در نتیجــه، هف ــبات کرده ان محاس
ــاخص کل  ــودکان در ش ــاخص به زیســتی ک ــه ش ــان و س زن

کیفیــت زندگــی تلفیــق شــده اســت:
به زیستی زنان  

مرگ و میر مادران هنگام زایمان  )1
امید به زندگی  )۲

ترکیــب آمــوزش ســه ســطح ابتدایــی، متوســطه و   )۳
دانشــگاه

نرخ باسوادی  )4
نرخ فعالیت اقتصادی  )5

سهم صندلی های زنان در مجلس  )6
شاخص سیاست سقط جنین  )۷

به زیستی کودکان  
ثبت نام در دورۀ آموزش ابتدایی  )1

سهم کم وزنی بچه ها یا کوتاه قدی  )۲
کودکان کار  )۳

ــان را مشــخص  ــگاه زن ــه پای ــی ک ــب قابلیت های ــن ترتی بدی
و  آمــوزش  ســالمتی،  شــاخص های  شــامل  می کنــد 
ــان  ــودن زن ــال ب ــرای فع ــا ب ــودن فرصت ه ــم بودن/نب فراه
در عرصه هــای اقتصــادی، سیاســی و همچنیــن حــق 

تصمیم گیــری در مــورد فرزنــدآوری اســت.
ــز  ــی و نی ــق کم وزن ــا از طری ــۀ آنه ــودکان، تغذی ــورد ک در م
ثبت نــام آنهــا در مدرســه بــرای مشــخص  کــردن غیبتشــان 
از آمــوزش و منظــور کــردن بچه هــای کار بــرای نشــان دادن 
محرومیــت آنــان از بــه دســت آوردن قابلیت هــای الزم بــرای 

کلمشارکتآموزشسالمت

0/930670/7747420/5630450/798694آفریقا )49 کشور(

0/9170410/8583210/3072250/770453خاورمیانه )11 کشور(

0/9937040/9758430/465220/879444آمریکای التین )27 کشور(

0/9611940/8786770/5712340/850053آسیا )20 کشور(

0/9984140/9871310/6300280/919216سایر کشورها )49 کشور(
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فعــال بــودن در عرصه هــای اجتماعــی و اقتصــادی در آینــده 
در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بــا محاســبۀ ایــن شــاخص عملکــرد هــر کشــور بــر اســاس 
ــه  ــی و مقایس ــل بررس ــان قاب ــتی آن ــان و به زیس ــگاه زن پای
ــورهای  ــه کش ــد ک ــان می دهن ــبات نش ــود. محاس ــد ب خواه
ــای جنســیتی و هــم  ــا هــم در نابرابری ه ــه و آفریق خاورمیان

ــد. ــا1 را دارن ــترین کمبوده ــان بیش ــتی زن در به زیس
 )RWD( بدیــن ترتیــب، شــاخص محرومیــت نســبی 
مشــخص کنندۀ نابرابری هــای جنســیتی )بــدون منظــور 
ــت  ــاخص کیفی ــت و ش ــی( اس ــادی و مال ــد اقتص ــردن بُع ک
زندگــی زنــان )WQL( و در واقــع توســعۀ انســانی را از دیــدگاه 
زنــان نشــان می دهــد. محاســبۀ رابطــۀ میــان این دو شــاخص 
نشــان دهندۀ همبســتگی قــوی و رابطــۀ میــان پایــگاه زنــان و 
نابرابری هــای جنســیتی اســت. اگرچــه این همبســتگی حاکی 
از رابطــۀ علـّـی نیســت، امــا گویای آن اســت کــه نابرابری های 
جنســیتی بــر پایــگاه و به زیســتی زنــان )مــادران( و کــودکان 

ــذارد. ــر می گ تأثی
ــاخص  ــت ش ــه وضعی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای
کیفیــت زندگــی زنــان به طــور جــدی بــا معیارهــای نابرابــری 
ــن  ــری ای ــخص ترین نتیجه گی ــه دارد و مش ــیتی رابط جنس
ــه  وجــود  ــری جنســیتی ب ــر کاهشــی در نابراب ــه اگ اســت ک
ــود.  ــان حاصــل می ش ــز در به زیســتی زن ــودی نی ــد، بهب بیای

1 - deficit

بخش دوم: تأثیرپذیری به زیستی جنسیتی
ــون  ــاد گوناگ ــت او در ابع ــر از وضعی ــان متأث ــتی انس به زیس
زندگــی اســت و نمی تــوان کیفیــت زندگــی را فقــط از یــک 
منظــر یــا بــا تمرکــز بــر یــک جنبــه از زندگــی مطالعــه کــرد. 
ــه در  ــأ ک ــه در خ ــان ها ن ــتی انس ــن، به زیس ــر ای ــالوه ب ع
ــی و فرهنگــی  ــای2 اجتماع ــران و در زمینه ه ــا دیگ ــه ب رابط
مختــص بــه خــود آنهــا شــکل می گیــرد و در ایــن چارچــوب 

ــود.  ــل می ش درک و تحلی
در مطالعــۀ کیفیــت زندگــی، به ویــژه آنجــا که مقایســۀ جوامع 
مدنظــر اســت، غالبــاً بــا رویکــردی عینــی3 جنبه هــای قابــل 
مشــاهده و اندازه گیری هــای کّمــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــا مشــکالت مفهومــی و  ــد ب و شــاخص های بســیاری هر چن
کاســتی های روشــی تدوین شــده اســت. آنچه از شــاخص های 
ــرای  ــن ب ــاخص های جایگزی ــیتی و ش ــای جنس نابرابری ه
اصــالح و تکمیــل آنهــا در حــد منظــور کــردن ویژگی هــای 
خــاص زنــان و به زیســتی کــودکان در بخــش پیشــین مطــرح 
شــد، همگــی بــر جنبه هــای عینــی کیفیــت زندگــی متمرکزند 
و نتایــج دسترســی زنــان و مــردان و برخورداری هــا را بــرای 
ــۀ  ــا هم ــند. ام ــر می کش ــه تصوی ــت ب ــات و فعالی ــۀ حی ادام
ــران  ــگاه دیگ ــردان از ن ــان و م ــتی زن ــی به زیس ــا ارزیاب اینه
اســت. رضایت/نارضایتــی زنــان و مــردان، آن گونــه کــه افــراد 
ــد،  ــه می کنن ــاس و تجرب ــان را احس ــت زندگی ش ــود کیفی خ

ــه می شــود؟ ــه مطالع چگون
در پاســخ بــه ایــن پرســش، رویکــرد ذهنــی به زیســتی4 بــرای 

2 - context
3 - objective well-being approach
4 - subjective well-being approach

کودکانزنانWQLمناطق

0/5120020/36244950/544366آفریقا )49 کشور(

0/6119370/5102490/801116خاورمیانه )11 کشور(

0/7033520/6033480/855485آمریکای التین )27 کشور(

0/6119690/5629160/701152آسیا )20 کشور(

0/8325000/7904570/908929سایر کشورها )49 کشور(

جدول 4. شاخص کیفیت زندگی زنان و کودکان به تفکیک مناطق جغرافیایی
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مطالعــات کیفیــت زندگــی بــر پایــۀ جریــان اطالعــات از مردم 
ــرح  ــت گذاران مط ــردازان و سیاس ــگران، نظریه پ ــه پژوهش ب
ــا رویکــرد عینــی  شــده کــه ویژگی هایــی کامــاًل متفــاوت ب

به زیســتی دارد:
کیفیــت زندگــی را ماهیتــاً موضوعــی ذهنــی   

رد. می پنــدا
ــارۀ  بــه  جــای برخــورد هنجــاری پژوهشــگران درب  
»زندگــی خــوب«، بــه نظــرات خــود افــراد دربــارۀ 

کیفیــت زندگــی متکــی اســت.
ــل  ــارۀ حوزه هــای مهــم و عوام ــراد درب قضــاوت اف  
ــاوت  ــر قض ــا را ب ــی آنه ــت زندگ ــر کیفی ــر ب مؤث

دیگــران برتــر می دانــد.
ارزیابــی ذهنــی افــراد را از یــک پدیــدۀ واحــد لزوماً   

ــد. ــان نمی دان یکس
برخــی از پژوهشــگران رضایــت از زندگــی را به صــورت یــک 
»کل1« مــورد پرســش قــرار داده انــد و گروهــی، چــون زندگی 
ــه نقــش هــر  ــف2 اســت، ب ــه ای از حوزه هــای مختل مجموع
ــی  ــت از زندگ ــکل گیری رضای ــا در ش ــن حوزه ه ــک از ای ی
ــراد  ــت از زندگــی اف ــر رضای ــر ب ــد. حوزه هــای مؤث پرداخته ان
ــه هــدف  ــا توجــه ب گاه از ســوی خــود آنهــا و در مــواردی ب
تحقیــق، قضاوت هــای ارزشــی و بــر پایــۀ شــرایط اجتماعــی 

ــه انتخــاب شــده اند. و فرهنــگ جامع
ــای  ــل پژوهش ه ــات و فراتحلی ــر ادبی ــروری ب ــر اســاس م ب
کیفیــت زندگــی، حوزه هــای عمــده ای را کــه مطالعــه شــده اند 

می تــوان چنیــن مشــخص کــرد:
به زیستی مادی، وضعیت مالی  -

سامتی  -
شغل و بهره وری۳  -

صمیمیت روابط، مشارکت در اجتماع  -
امنیت  -

به زیستی احساسی و عاطفی  -
مسکن  -

اوقات فراغت  -
محیط  -

تعــدادی از پژوهشــگران حوزه هــا را با عناویــن و گاه در اجزای 

1 - overall approach
2 - domain life strategic approach
3 - productivity

متفــاوت تعریــف کــرده و در مــواردی نیــز خانــواده را به عنوان 
حــوزه ای مســتقل در ارزیابی هــای ذهنــی از کیفیــت زندگــی 
 Cummins, 1996; Salvatore and Muñoz( وارد کرده انــد

.)Sastre, 2001; Rojas, 2004

ایــن بخــش از مقالــه بــا رویکــرد ذهنــی از به زیســتی 
ــده  ــای انجام ش ــی از پژوهش ه ــج برخ ــی رود و نتای ــش م پی
ــع  ــی را در جوام ــطح مل ــده در س ــای گردآوری ش ــا داده ه ب
مختلــف ارائــه می کنــد. به طــور یقیــن، به دلیــل تفاوت هــای 
ــاوت در  ــن تف ــع و همچنی ــن جوام ــی ای ــی و اجتماع فرهنگ
تعاریــف، حوزه هــای تعیین کننــدۀ کیفیــت زندگــی در مطالعــه، 
ــج  ــق نتای ــری و شــاخص ها امــکان تلفی روش هــای اندازه گی
ایــن پژوهش هــا وجــود نــدارد. امــا تــالش می شــود آن بخش 
ــان و  ــابهات زن ــا تش ــا ی ــی از تفاوت ه ــه حاک ــا ک از یافته ه
ــا  ــی آنه ــی و برداشــت های ذهن ــت از زندگ ــردان در رضای م
از عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگی شــان اســت، ارائــه شــود 
تــا در ایــن عرصــۀ محــدود مشــخص شــود کــه کدام یــک از 
دو جنــس رضایــت بیشــتری از زندگــی دارنــد و کدام یــک از 
ابعــاد زندگــی در ایــن رضایــت نقــش بیشــتری ایفــا می کنند. 

۱- شکاف جنسیتی شادی4 در ژاپن
ــد  ــاال و رون ــه زندگــی ب ــد ب ــا امی ــا ب ــن در جهــان نه تنه ژاپ
ــه  ــه ب ــده، بلک ــناخته ش ــالمند ش ــت س ــدۀ جمعی افزایش یابن
داشــتن ســاختار اجتماعــی ســخت و نســبتاً ســنتی کــه مســیر 
زندگــی انســان ها را از قبــل تعیین کرده، مشــهور شــده اســت 
 Tesch-( ۵در یــک پیمایــش بین المللــی .)Sugimoto, 2010(

Römer et al, 2007(، هنگامی کــه ژاپنی هــا بــا این پرســش 

مواجــه شــده اند کــه »آیــا وقتــی شــغل کــم اســت، مــردان 
حــق بیشــتری نســبت به زنــان بــرای شــاغل شــدن دارند؟«، 
فقــط حــدود 21درصــد از پاســخگویان بــا آن مخالــف بوده اند. 
یعنــی نزدیــک بــه 80درصــد نابرابری جنســیتی در دسترســی 
ــا،  ــن ویژگی ه ــا ای ــد. ب ــغلی را پذیرفته ان ــای ش ــه فرصت ه ب
تفاوت هــای جنســیتی و ســنی در به زیســتی ذهنــی در ژاپــن 

بیشــتر از ســایر کشــورها آشــکار می شــود.
اغلــب مطالعــات مربــوط بــه ژاپن شــکاف بزرگی را در شــادی 
 Ohtake, 2012;( ــد ــزارش کرده ان ــان گ ــردان و زن ــن م بی
4 - پژوهشگران در این تحقیق مفاهیم شادی )happiness( و رضایت 
 Frey, 2008; Veenhoven,( از زندگی را مانند بسیاری از محققان دیگر

2008 ,1991( به  جای هم استفاده می کنند.
5-  The World Value Survey 
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ــی  ــای مل ــای پیمایش ه ــل یافته ه Kusago, 2008( و تحلی

شــواهد بیشــتری را در تأیید تحقیقات پیشــین و اینکه زنان در 
ژاپــن شــادتر از مــردان هســتند، به دســت می دهنــد. همچنین 
بر اســاس مقایســه های انجام شــده، شــکاف جنســیتی شــادی 
Tiefen-(  در کشــور ژاپــن از ســایر کشــورها بزرگ تــر اســت

.)bach and Kolbacher, 2014

ــی »ترجیحــات ســبک زندگــی1« در  ــش مل داده هــای پیمای
ســال های 2010 تــا 2012 )یــک دورۀ سه ســاله( مورد اســتناد 
 Tiefenbach and Kolbacher,( ایــن گــزارش پژوهشــی
2013( اســت. مجمــوع اطالعــات خــام2 پیمایش هــای ملــی 

ــان و  ــامل زن ــه و ش ــزار نمون ــدود 5ه ــا ح ــال ب ــر س ــه ه ک
مــردان 15تا80ســالۀ ژاپنــی انجــام شــده در نمــودار 1 
1 - National Survey on Life Style Preferences
2 - pooled data

)الــف و ب( خاصــه شــده اســت. ایــن نمودارها متوســط 
شــادی در گروه هــای ســنی برای کل نمونــه  و به تفکیک 
ــان و مــردان، باالتریــن و پایین تریــن میــزان شــادی  زن
در گروه هــای ســنی و خــط رونــد3 را نشــان می دهنــد.
بر اســاس ایــن اطالعات، متوســط شــادی مردان 6/21 اســت 
کــه 0/46 کمتــر از شــادی زنــان )6/67( اســت. بــا توجــه بــه 
خــط رونــد مشــخص می شــود کــه رابطۀ ســن و شــادی برای 
مــردان شــکل U دارد )نمــودار ب(، در حالــی  کــه ایــن رونــد 

بــرای زنــان جریانــی کاهش یابنــده اســت )نمــودار الــف(. در 
ایــن پژوهــش رابطــۀ متغیرهــای دیگــری بــا میــزان شــادی 
زنــان و مــردان بررســی و تحلیــل شــده اســت کــه مهم تریــن 

یافته هــا بــه طــور خالصــه ارائــه می شــود:
3 - bipolynomial trend line

نمودار 1. میانگین شادی بر حسب جنسیت و سن

Tiefenbach and Kolbacher, 2014: 189 :منبع
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رابطــۀ درآمــد و شــادی بــرای هــر دو گــروه زنــان   
و مــردان مثبــت اســت، امــا ضریــب همبســتگی آن 

ــر اســت. ــردان بزرگ ت ــرای م ب
بچه هــا بــه ســطح شــادی زنــان و مــردان   
می افزاینــد، گرچــه بــرای هیچ یــک از نظــر آمــاری 
معنــی دار نیســت و فقــط بچه هــای کوچک تــر از 6 

ــد. ــان تأثیرگذارن ــتی زن ــر به زیس ــال ب س
ــت  ــر رضای ــداز نداشــتن ب ــی و پس ان وضعیــت مال  

ــی دارد1. ــد منف ــی پیام ــان ژاپن زن
فقــط پســت های مدیریتــی بــر شــادی مــردان اثــر   

مثبــت دارد.
مفاهیــم شــادی و رضایــت از زندگــی را حداقــل در   

ــه  جــای هــم اســتفاده کــرد. ــوان ب ژاپــن می ت
ــای  ــد یافته ه ــا تأیی ــم، ب ــه ه ــن مطالع ــب، در ای ــن ترتی بدی
ــاداری  ــور معن ــن به ط ــان در ژاپ ــین، زن ــای پیش پژوهش ه

ــردان هســتند. شــادتر از م

2- زنان در استرالیا اندکی بیشتر از مردان از 
زندگی رضایت دارند

آیا زنان در استرالیا خوشحال تر از مردان هستند؟ 
بــرای پاســخ به ایــن پرســش و درک تفاوت های جنســیتی در 
رضایــت از زندگــی از چارچــوب نظــری »تعادل در به زیســتی« 
اســتفاده شــده اســت. به طــور بســیار خالصــه، ایــن رویکــرد 
نظــری پیشــنهاد می کنــد کــه انســان ها بــه شــیوه ای مشــابه 
حفــظ تعــادل2 حــرارت بــدن تــالش  کنند تــا به زیســتی ذهنی 
ــد. به زیســتی  ــات نســبی حفــظ کنن ــا ثب ــرل و ب خــود را کنت
ذهنــی3 افــراد می توانــد تحــت تأثیر شــرایط بــد و ناگــوار افت 
کنــد. امــا تمایــل انســان ها بــه حفــظ تعادل ســبب اســتفاده از 
مکانیســم ها یــا به عبــارت دیگــر محافظــان درونــی و بیرونی 
بــرای دفــاع از آن می شــود. اغلــب افــراد به صــورت ماهرانه ای 
از طریــق حفــظ روال هــای عــادی زندگــی و مدیریــت آن از 
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــز می کنن ــدی پرهی ــای ج چالش ه
ــی  ــا منف ــت ی ــدۀ مثب ــره و پیش بینی نش ــوادث غیرمنتظ ح
ــا  ــش ی ــردی و افزای ــتی ف ــر به زیس ــب تغیی ــد موج می توان
کاهــش آن در یــک دورۀ زمانــی غالبــاً کوتــاه شــود کــه بــا 
1  آنهایی هم که پس اندازهای زیادی را اعالم کرده اند اثر معنادار مثبتی 

بر شادی شان دیده نمی شود.
2 - homeostasis
3 - Subjective Well-Being (SWB)

اســتفاده از محافظــان درونــی و بیرونــی بــه ســازگاری مجــدد 
می انجامــد. اگــر تجربیــات منفــی به صــورت شــدید، مکــرر، 
مســتمر و در یــک دورۀ طوالنــی رخ دهــد، قــدرت برقــراری 
تعــادل فــرد )بــه معنــای تــاب آوری4( آســیب می بینــد و خطــر 

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــای روان بیماری ه
در خــط مقــدم حفــظ تعــادل و ثبــات نســبی به زیســتی، پرهیز 
از تعامــل بــا شــرایط منفــی محیطــی اســت. مهم تریــن منابع 
ــط  ــی( رواب ــان بیرون ــی )محافظ ــتی ذهن ــاع از به زیس در دف
ــا دیگــران و منابــع مالــی اســت. گرچــه در مــورد  نزدیــک ب
اهمیــت منابــع مالــی گاهــی برداشــت های ناصحیحــی وجــود 
دارد، امــا در ایــن حــد بایــد توجــه داشــت کــه پول و ثــروت به 
افــراد کمــک می کنــد از خودشــان در برابــر شــرایط محیطــی 
ــی،  ــر محافظــان بیرون ــد. عــالوه ب ــاع کنن ــی دف ــوۀ منف بالق
ــگاه نســبت  ــوع ن ــر ن ــق تغیی ــز از طری ــی نی محافظــان درون
بــه عوامــل چالــش زا5 یــا خــود افــراد بــه کاهــش تأثیــر عــدم 

ــر احســاس مثبــت آنهــا کمــک می کننــد. موفقیت هــا ب
به طــور خالصــه، محافظــان بیرونی و درونــی افــراد را از حفظ 
به زیســتی مطمئــن می کننــد. بنابرایــن همــواره ثبــات نســبی 
قابــل مالحظــه ای در به زیســتی ذهنــی وجــود خواهد داشــت. 
امــا ایــن چارچــوب نظــری بــه پرســش  تفاوت هــای جنســیتی 

در به زیســتی ذهنــی چگونــه پاســخ می دهــد؟
بــه نظــر پژوهشــگران دالیل کافــی وجــود دارد که به زیســتی 
 Cummins,( درونی میان زنان و مردان مشــابه دانســته شــود
2014(، امــا اگــر در زندگــی به طــور مســتمر و سیســتماتیک 

یــک جنــس بــر دیگــری ترجیــح داده شــود، به آســانی 
ــی  ــد ســبب تفاوت هــای جنســیتی در به زیســتی ذهن می توان
شــود. بــا پذیــرش درســتی این گــزاره می تــوان نتیجــه گرفت 
کــه تفاوت هــای جنســیتی نتیجــۀ محرومیت هایــی اســت که 
افــراد تجربــه می کننــد و در مــورد زنــان یــک منبــع چنیــن 
محرومیتــی )حداقــل به صــورت نظــری( مانــدگاری نقش های 
ســنتی زنــان در انجــام فعالیت هــای خانــه و مراقبتــی بــدون 
دســتمزد در مقابــل کار دســتمزدی مــردان اســت. بــا آگاهــی 
ــات و...  ــطح تحصی ــد، س ــی، درآم ــای فرهنگ از تفاوت ه
ــاکان  ــد، کم ــای جنســیتی تأثیرگذارن ــداوم نقش ه ــر ت ــه ب ک
4 - تاب آوری: به معنای بازتعریف شرایط و مجدداً به حالت طبیعی 

)Cummins, 2014( بازگشتن
5 - بیان جمالتی نظیر »خدا مرا آزمایش می کند«، »تقصیر من نبود« 
و »آنچه اتفاق افتاد، اصاًل مهم نبود« نشانه هایی از تالش برای حفظ 

تعادل به زیستی ذهنی است.
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می تــوان پیش بینی هایــی را دربــارۀ رابطــۀ به زیســتی ذهنــی 
و نقش هــای جنســیتی ســنتی انجــام داد.

در چارچــوب نظــری »تمایــل بــه حفــظ ثبــات نســبی 
ــنتی  ــیتی س ــای جنس ــه نقش ه ــال اینک ــتی« و احتم به زیس
می تواننــد منبــع یــا مانــع رضایــت و شــادی باشــند داده هــای 
ــخصی1«  ــتی ش ــی »به زیس ــش مل ــده در پیمای گردآوری ش
)PWI( در ســال های 2001 تــا 2008 مــورد واکاوی قــرار 
گرفتــه اســت. با پوشــش جمعیــت 18 ســال به باالی اســترالیا 
در هــر پیمایــش داده هــای الزم شــامل شــاخص به زیســتی 
شــخصی، شــاخص به زیســتی ذهنــی و همچنیــن اطالعــات 

دموگرافیــک جمــع آوری شــده اســت2. 
نتایــج یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه در تمــام پیمایش هــا 
به طــور متوســط نــرخ به زیســتی ذهنــی زنــان حــدود 
یک درصــد بیشــتر از مــردان اســت. اطالعــات )نمــودار 
2( نشــان می دهــد کــه در طــول دورۀ مــورد مطالعــه 
ــال  ــار س ــرده اســت؛ در چه ــر ک ــیتی تغیی ــای جنس تفاوت ه
نخســت تفاوت هــای جنســیتی معنــا دار بــوده و از ســال 
ــان  ــی زن ــتی ذهن ــتمر به زیس ــور مس ــد به ط ــه بع 2005 ب
رونــد کاهش یابنــده ای را طــی کــرده و شــکاف جنســیتی کــم 
شــده اســت )بــدون رنــگ خاکســتری(. در آخریــن پیمایــش 
ــردان  ــی م ــز جهــت آن برعکــس شــده و به زیســتی ذهن نی
ــر اســاس محاســبات  ــان بیشــتر شــده اســت. گرچــه ب از زن
ســطح معنــاداری آن 0/05 اســت، امــا بــه هــر حــال در چنین 
مطالعــه ای رونــد تغییرات نیز مهم اســت. یکنواختــی در جهت 

1 - Personal Wellbeing Index )PWI(
2 - http://www.deakin.edu.au/research/acqol/index_
wellbeing/index.htm

ــات  ــردان نشــان دهندۀ ثب ــان و م ــان زن ــاوت می ــزان تف و می
نســبی به زیســتی در تأییــد نظریــۀ طرح شــده اســت. احتمــااًل 
تغییــرات آخریــن پیمایــش نیــز تصادفــی نیســت، بلکه ناشــی 
از پیامدهــای سیســتماتیک عواملــی بــر جمعیــت اســت کــه 
ــورد  ــطح م ــر از س ــه پایین ت ــردان )ک ــتی م ــع به زیس ــه نف ب
انتظــار بــوده( عمــل کــرده اســت. در توضیــح بیشــتر شــاید 
بتــوان گفــت زنانــی کــه در باالتریــن ســطح به زیســتی ذهنی 
بوده انــد دیگــر جایــی بــرای ارتقــا ندارنــد. بنابرایــن آنهایــی 
ــردان(  ــتند )م ــتی هس ــری از به زیس ــطح پایین ت ــه در س ک

ــد. ــا یافته ان ــکان ارتق ام
در ایــن پیمایش هــا حوزه  هــای به زیســتی شــخصی متشــکل 
از هفــت حــوزۀ ســالمت، اســتاندارد زندگــی، امنیــت، روابــط، 
اجتمــاع، امنیــت آینــده و دســتاوردها بــوده اســت. بــر اســاس 
ــی  ــا، در تمام ــۀ پیمایش ه ــای هم ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ایــن حوزه هــا در تعامــل3 بــا متغیــر جنســیت یــا بــدون آن در 
رضایــت زنــان ثبــات نســبی وجــود داشــته اســت. در حالی  که 
در همــۀ حوزه هــا ســطح رضایــت باالتــر زنــان دیده می شــود، 
فقــط در حــوزۀ »امنیــت« اســت کــه رضایــت مــردان به طــور 
یکنواخــت بیشــتر از زنــان4 اســت و زنــان باالتریــن رضایت را 
در حــوزۀ روابــط بــا دیگــران اعــالم کرده انــد. به طــور خالصه، 
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رضایت زنــان از حوزه ها بیشــتر 
از مــردان اســت و در همــۀ پیمایش هــا تغییــرات بــرای هــر دو 

جنــس ناچیــز بوده اســت. 
بــا هــدف توضیــح بیشــتر تفاوت هــای جنســیتی در به زیســتی 

3 - interaction
4 - البته این تفاوت بر نتایج کل حوزه ها تأثیری نداشته است.

نمودار ۲. شاخص به زیستی شخصی )PWI( به تفکیک جنسیت در پیمایش های ملی استرالیا
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ذهنــی، اثــرات تعــدادی از متغیرهــای مهــم دموگرافیــک نیــز 
ــور  ــا به ط ــی از آنه ــه برخ ــت ک ــده اس ــل ش ــه و تحلی تجزی

ــه می شــود: خالصــه ارائ
در گروه هـای سـنی جـوان تفاوت هـای جنسـیتی وجـود   
نـدارد، ولـی بـا بهبود نسـبی وضعیت زنان و افـت مردان 
به تدریـج تفـاوت معناداری شـکل می گیـرد. به طور کلی 
از 56سـالگی بـه بعـد به زیسـتی ذهنـی مـردان و زنـان 

افزایـش معنـاداری می یابد. 
در حالـی  کـه تفـاوت معنـاداری میـان هرگز ازدواج نکرده،   
جداشـده و طالق گرفتـه وجـود نـدارد، متأهـالن و بیوه ها 
تفاوت هـای جنسـیتی معنـاداری را بـه نفـع زنـان نشـان 

می دهنـد.
اشـتغال تمام وقـت بـر به زیسـتی مـردان بیشـتر از زنانـ    
و مردانـی کـه تمام وقـت خانـه دار هسـتندـ  تأثیـر مثبـت 

می گـذارد و در واقـع ایـن گونۀ اشـتغال بر به زیسـتی زنان 
تأثیر نداشـته اسـت.

بر اسـاس داده هـای خالصه شـده )نمـودار 4(، تفاوت های   
قابـل  به طـور  شـغلی  وضعیت هـای  میـان  جنسـیتی 
مالحظه ای متفاوت اسـت. هیـچ تفاوت آمـاری معناداری 
میـان زنـان و مردانی که شـاغل، نیمه بازنشسـته یا به طور 
کامل بازنشسـته و یا محّصل هسـتند به چشـم نمی خورد. 
اما در سـه گروه دیگر )فعالیت های داوطلبانه، کار در خانه، 
بیـکار( امتیـازات زنـان کاماًل بارز اسـت. سـهم مـردان در 
ایـن سـه گـروه 6/4 درصـد از کل مـردان و سـهم زنـان 
23/3 درصـد از کل زنـان اسـت. بنابراین به نظر می رسـد 
تفاوت های جنسـیتی زنان به میزان زیادی ناشـی از سهم 
بزرگ تـر آنهـا در وضعیت شـغلی در این سـه گروه اسـت 

کـه با نقش هـای جنسیتی شـان سـازگاری دارد.

نمودار 3. شاخص به زیستی ذهنی به تفکیک جنسیت و سن
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به طــور خاصــه، نتایــج تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
پیمایش هــای ملــی در یــک دورۀ هفت ســاله )۲001-
۲008( در اســترالیا تفاوت هــای کامــاً مشــخصی را بیــن 
جنســیت و به زیســتی ذهنــی نشــان می دهــد. زنــان ایــن 
کشــور، حتــی بــا رونــد کاهش یابنــده در ســال های آخــر 
ایــن پیمایش ها، هنــوز در کل و هــم در رابطه با متغیرهای 
مختلــف دموگرافیــک از ســطح به زیســتی ذهنــی باالتری 

برخوردارنــد و رضایــت بیشــتری از زندگــی دارنــد.

3- مـردان در روسـیه جوان تـر می میـرند 
اما راضـی ترند

در روســیه )پساشــوروی( شــاخص های عینــی به زیســتی 
نشــان می دهنــد کــه ســطح آمــوزش زنــان باالتــر از مــردان 
ــردان 44  ــردگان و م ــد از تحصیل ک ــان 56 درص ــت )زن اس
ــد از  ــاله، 71/4 درص ــت 15تا72س ــان جمعی ــد(. در می درص
ــال هســتند.  ــازار کار فع ــان در ب مــردان و 61/6 درصــد از زن
ــازار کار حــدود 10 درصــد کمتــر از  گرچــه ســهم زنــان در ب
مــردان گــزارش شــده، امــا نــرخ بیــکاری هــر دو تقریبــاً برابر 
ــح  ــان کارگــران مــرد را ترجی ــی  کــه کارفرمای اســت. در حال
ــتمزد  ــد دس ــادل 60 درص ــتمزدی مع ــان دس ــد و زن می دهن
مــردان دریافــت می کننــد، 38 درصــد از مدیــران در روســیه 
ــرای ارتقــا  ــان ب ــر زن زن هســتند کــه حاکــی از شــرایط بهت
ــیاری از  ــا بس ــاس ب ــی در قی ــی حت ــمت های مدیریت ــه س ب

ــت.  ــعه یافته اس ــورهای توس کش
در مقابــل ســاعات کار هفتگــی تقریبــاً نزدیــک بــه هــم زنان 
و مــردان )38/4 ســاعت در برابــر 43 ســاعت(، زنــان حــدود 
60 ســاعت در هفتــه و مــردان کمتــر از نیمــی از ایــن میــزان 
)28/4 ســاعت( را بــه مراقبــت از بچه هــا، کار در خانــه و خرید 
Mez-(  روزانــه )مشــارکت در امــور خانــه( اختصاص می دهنــد

entseva, 2003(. بدیــن ترتیــب، در حالی  که دسترســی برابر 

بــه بــازار کار ممکــن اســت امتیــازی بــرای زنــان محســوب 
شــود، امــا نقش هــای جنســیتی ســنتی و نگرش هــای عمومی 
نســبت بــه مشــارکت مــردان در کار عرصــۀ خصوصــی منافع 
ــد و نابرابری هــای جنســیتی  ــری را خنثــی می کن بالقــوۀ براب
ــد )Roshchin and Zubarevich, 2005(. در  ــی می مانن باق
روســیه مــردان 10 تــا 14 ســال کمتــر از زنــان عمــر می کنند. 
مصــرف الــکل و مــواد مخــدر، بیماری هــای قلبی، خودکشــی 

و حــوادث منجــر بــه مــرگ از دالیــل ایــن مســئله گــزارش 
ــده است.  ش

مطالعــات بســیاری کــه در اقتصادهــای در حال گــذار1 از جمله 
ــای جنســیتی در  ــیه انجــام شــده نشــان دهندۀ تفاوت ه روس
رضایــت از زندگــی بــه معنــای شــادی بیشــتر مــردان اســت 
 Graham et al, 2004; Senik, 2004; Sanfey and Teksoz,(

2008(. امــا چــون اطالعاتــی دربــارۀ وضعیــت دورۀ قبــل از 

تغییــرات اقتصــادی2 در کشــورهای سوسیالیســتی پیشــین در 
دســترس نیســت، نمی تــوان نتیجه گرفــت کــه دورۀ انتقالی و 
تغییــرات اقتصــادی تــا چــه انــدازه بــر شــادی زنــان یا مــردان 

ــر بوده اســت. مؤث
بــر اســاس یافته هــای پژوهشــی موجــود، شــادی و به زیســتی 
ذهنــی در طــول زندگــی شــکل U بــه خــود می گیــرد. همیــن 
الگــو در ســایر کشــورهای در حــال گــذار نیــز گــزارش شــده 
 Easterlin, 2008; Namazie and Sanfey, 2001;( ــت اس
ــاوت در  ــه تف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب Lelkes, 2006(. البت

کشــورهای بســیار صنعتــی و در حــال گــذار در ســن و حداقل 
ــورهای  ــت. در کش ــی اس ــادی در زندگ ــش ش ــزان کاه می
 Clark, 2006;( توســعه یافته حداقــل میــزان آن در 40ســالگی
Blanchflower and Oswald, 2000( اســت، در حالــی  کــه 
ــن 50تا60ســالگی اســت  در کشــورهای پساسوسیالیســت بی
.)Namazie and Sanfey, 2001; Graham et al, 2004(

ــای  ــات و پژوهش ه ــر ادبی ــروری ب ــا م ــر ب ــش حاض پژوه
موجــود دربــارۀ رابطــۀ به زیســتی ذهنــی و جنســیت و 
ــه موضــوع  ــر به زیســتی ب ــل ســن و جنســیت ب ــر تعام تأثی
شــکاف های جنســیتی شــادی در طــول زندگی زنــان و مردان 
روســی می پــردازد. در ایــن پژوهــش مفهــوم به زیســتی ذهنی 
منعکس کننــدۀ شــادی، رضایــت از زندگی، پنداشــت از کیفیت 
 Veenhoven,( زندگــی و کیفیــت زندگــی ذهنی تلقــی شــده
2001(، بــا ایــن تعریــف کــه شــادی ارزیابــی مثبــت فــرد از 

کلیــت3 کیفیــت زندگــی کنونی اش اســت و رضایــت از زندگی 
هــم همیــن معنــی را می دهــد.

ایــن گــزارش بــر اســاس داده هــای »پیمایــش پایــش طولــی 
روســیه4« کــه در ســطح خانــوار بــرای بررســی اثــرات 
1 - transition economies
2 - pre-transition period
3 - life as a whole
4 - Russian Longitudinal Monitoring Survey (http://
www.cpc.unc.edu/projects/rlms(
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اصالحــات ایــن کشــور بــر وضعیــت اقتصــادی و به زیســتی 
افــرادـ  به ویــژه الگوهــای مصــرف و ســالمتیـ  انجــام شــده، 
تدویــن شــده اســت. ایــن پیمایش ها از ســال 1994 آغاز شــده 
ــوار روســی را پوشــش می دهــد و  اســت و حــدود 4500 خان
شــامل اطالعاتــی دربــارۀ آمــوزش، اشــتغال، وضعیت شــغلی، 
ســاختار هزینــه و درآمــد، اوقات فراغت، ســالمتی و دسترســی 
بــه امکانــات بهداشــتی و درمانــی، رفتــار تولیدمثــل و ســاختار 
خانــواده و متغیرهــای دیگــر اســت. همچنین داده هایــی دربارۀ 
نگرش هــا و ارزیابی هــای ذهنــی در حوزه هــای زندگــی 

ــود.  ــردآوری می ش گ
ــا  ــن پیمایش ه ــوج1 از ای ــای 12 م ــزارش داده ه ــن گ در ای
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. عــالوه بــر اینهــا، رضایــت 
از زندگــی به طــور کلــی هــم بــا ســؤال »تــا چه انــدازه شــما از 
کلیــت زندگــی کنونی خودتان راضی هســتید؟« بررســی شــده 
اســت. همچنیــن اطالعــات گردآوری شــده دربــارۀ حوزه هــای 
ســن، وضعیــت تأهــل، وضعیــت شــغلی، وضعیــت ســالمتی، 
درآمــد ســرانۀ خانــوار، وجــود بچه هــا، آمــوزش و پیامدهــای 

آن بــر شــادی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. 
بــه نظــر می رســد جنســیت در تقاطــع و تعامــل میــان ســن و 
شــادی نقــش واســط را ایفــا می کنــد. در ســنین جوانــی زنــان 
شــادترند، امــا بعــد از ســن مشــخصی از شــادی آنهــا کاســته 
می شــود. زیــرا زنــان بــه احتمــال زیــاد در ســنین پیــری بیــوه 
می شــوند و منابــع اقتصــادی را از دســت می دهنــد. بــه همین 

1 - pooled data

دلیــل در روســیه زنــان در ســنین پیــری بیشــتر در خطــر فقیر 
ــد و  ــر می میرن ــردان زودت ــه م ــی  ک ــتند، در حال ــدن هس ش
 Roshchin and( ــد ــدن می گریزن ــر ش ــن از دورۀ فقی بنابرای

.)Zubarevich, 2005

بــا توجــه بــه نابرابری هــای جنســیتی در روســیه، تفاوت هــای 
ــار  ــه انتظ ــدازه ای ک ــه ان ــی ب ــتی ذهن ــیتی در به زیس جنس
ــردان  ــی، م ــور کل ــت. به ط ــی نیس ــدی و اساس ــت ج می رف
 Graham et( ــده اند ــزارش ش ــان گ ــادتر از زن ــیه ش در روس
ــی  ــت از زندگ ــد رضای ــن رون al, 2004; Senik, 2004( و ای

در طــول دورۀ گــذار ادامــه  یافتــه اســت و زنــان همچنــان در 
ســطح پایین تــری از به زیســتی هســتند و شــکاف جنســیتی 

ــد. ــری نمی کن تغیی
مهم تریــن اطالعــات به دســت آمده را می تــوان چنیــن 

ــرد:  خالصــه ک
زنان و مردان، هر دو، در صورتی که متأهل بودند، سـالمتی   
کامل داشـتند، شـاغل بودند، تحصیالت بیشـتر و وضعیت 
مالی بهتر داشـتند، شـادی بیشـتری را اعالم کردند و تغییر 
در این حوزه ها اثرات مشـابهی را برای زنان و مردان داشـت. 
بنابراین، در تفسـیر الگوی کلی مردان شادتر از زنان )نمودار 
5( بایـد کمی احتیـاط کرد، زیـرا وقتی به زیسـتی ذهنی در 
طـول زندگی2 مـورد واکاوی قرار می گیـرد اهمیت تحوالت 

در این فرایند بیشـتر معلوم می شـود. 

2 - life span

نمودار 5. رضایت از زندگی در روسیه در دورة زمانی 1۹۹4 تا ۲۰۰6
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بـا فـرض اینکه همه در شـرایط مشـابهی ایـن دوره را طی   
می کنند، حمایت های اجتماعی )زندگی خانوادگی(، سالمت 
و وضعیت مالی مهم ترین منابع شـادی هستند و وقتی افراد 
پیرتـر می شـوند بـا افـت وضعیـت در ایـن حوزه هـا مواجه 
می شـوند. نمودارهـای 6 و 7 رابطـۀ شـادی با سـن را وقتی 
کـه هـر یـک از متغیرهـای سـالمت و درآمد کنترل شـده  

اسـت، نشـان می دهند.
در متغیـر سـن، زنـان تا 30سـالگی شـادترند، ولـی کاهش   
تدریجـی شـادی در سـنین باالتـر پیش می آیـد. در نتیجه، 

شـکاف جنسـیتی شـادی به سـود مـردان تغییـر می کند.
بـا کنترل متغیـر وضعیـت سـالمت، منحنی شـادی برای   
هـر دو جنـس تغییر می کند و شـکل U بارزتر می شـود، اما 

شـکاف جنسـیتی در جوانـی و پیری از بیـن نمی رود.
بـا کنترل متغیـر وضعیت تأهـل، تفاوت هـای رضایت از   
زندگـی تقریبـاً محو می شـود. با توجه به امیـد به زندگی 
کمتر مردان در روسـیه، زنان بیشتر در معرض بیوه شدن 
هسـتند و در سـنین بـاالی ۶۰ سـال تعـداد آنهـا تقریبًا 
سـه برابر مردان بیوه اسـت. بنابراین تفکیک جمعیت بر 

نمودار 6. سن و رضایت از زندگی در میان زنان و مردان، با کنترل متغیر سالمت*

نمودار ۷. سن و رضایت از زندگی در میان زنان و مردان، با کنترل متغیر درآمد سرانة خانوار

* اطالعات به روش خوداظهاری گردآوری شده است.
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اسـاس متغیر تأهل می تواند به توضیح شـکاف جنسیتی 
در پیـری به دلیـل کاهش رضایت منـدی حاصل از روابط 

با دیگـران کمک کند.
به طــور کلــی، رضایــت از زندگــی زنــان در طــول عمــر تغییــر 
اساســی نمی کنــد، امــا شــکاف جنســیتی در به زیســتی ذهنــی 
ــه  ــال ب ــر از 60 س ــی و باالت ــنین جوان ــارزی در س ــور ب به ط
چشــم می خــورد. بدیــن ترتیــب، بــر اســاس داده هــای خــام 

در روســیه، زنــان از زندگــی رضایــت کمتــری دارنــد.

4- زنانه  شدن ناخشنودی در رومانی
پژوهش هــای کیفیــت زندگــی در کشــورهای توســعه یافته در 
مقایســه بــا کشــورهایی کــه از نظــر سیاســی و اقتصــادی در 
دورۀ گــذار هســتند گاه نتایــج متفــاوت و حتــی متناقضــی را 
گــزارش می کننــد. به  طــور نمونــه، در حالــی  که در کشــورهای 
پیشــرفتۀ اقتصــادی بــا گــذر عمــر و افزایــش ســن رضایــت 
از زندگــی بیشــتر می شــود، ایــن پدیــده در کشــور رومانــی1 
)دورۀ گــذار اقتصادی: ســال های 1990-2003(  چنین نیســت.
در کشــورهای بــا وضعیــت اقتصــادی خــوب و نســبتاً باثبــات، 
ــر و  ــان طبقــات ثروتمندت ــژه در می بعــد از 60ســالگی ـ به وی
بــا بــرآورده  شــدن نیازهــای مــادی ـ امــکان فراغــت و لــذت 
بــردن از تفریحــات فراهــم می شــود. اصــواًل در ســنین باالتــر 
هر چنــد توانایی هــای فیزیکــی و اجتماعــی کاهــش می یابــد، 
امــا بــه نظــر می رســد افــراد از نیازهــای خیلــی جــدی رهــا 
ــز کاســته  ــا نی می شــوند و از ســطح آرزوهــا و انتظــارات آنه
ــی  ــت و منف ــاد مثب ــان ابع ــه ای می ــن به گون ــود. بنابرای می ش

افزایــش ســن تعــادل برقــرار می شــود. 
ــی  ــور رومان ــت کش ــده از وضعی ــزارش  ارائه ش ــاس گ ــر اس ب
ــدت  ــی به ش ــن تعادل ــه چنی ــت یابی ب ــد دس ــر می رس به نظ
بــه زمینه هــای اجتماعی-اقتصــادی هــر جامعــه بســتگی دارد 
و لزومــاً در همــۀ جوامــع تغییــرات »ســنی« نتایــج مشــابهی 
در رضایــت از زندگــی بــه بــار نمــی آورد. احتمــااًل متغیرهایــی 
نظیــر حمایــت اجتماعــی، ســالمت و فعالیت هــای فیزیکــی و 
ــر به زیســتی ذهنــی  فکــری تأثیرهــای جدی تــری از ســن ب

 .)Bălţătescu, 2014( افــراد دارنــد
1 - تحوالت کشور رومانی: همزمان با شروع موج آزادی خواهی مردم 
کشورهای اروپای شرقی و سقوط رژیم های کمونیستی، اعتراضات مردم 
رومانی علیه حکومت به فروپاشی دولت کمونیستی این کشور در سال 
1989 منجر شد و در دورۀ زمانی اطالعات این پژوهش )سال های 

1990-2003( جامعه هنوز درگیر تحوالت تغییر رژیم بوده است.

ــس و  ــیت، جن ــن جنس ــۀ بی ــناختی رابط ــدگاه جامعه ش از دی
به زیســتی ذهنــی تحــت تأثیــر ســایر متغیرهــا ماننــد »پایــگاه 
اجتماعــی« قــرار می گیــرد. در دورۀ تغییــرات سیاســی و 
ــب  ــان موج ــی زن ــگاه اجتماع ــت پای ــی، اف ــادی رومان اقتص

ــد. ــردان ش ــان و م ــان زن ــتری می ــای بیش تفاوت ه
ــد نوســازی،  ــا برعکــس شــدن رون در دورۀ نخســت گــذار، ب
اقتصــاد روســتایی بــه اقتصــاد معیشــتی بــا تولیــد ناکافــی در 
واحدهــای کوچــک خانوادگــی تبدیــل شــد و با تغییــر وضعیت 
صنایعــی کــه زنــان در آنهــا فعــال بودنــد نــرخ بیــکاری آنــان 
افزایــش یافــت. همــۀ ایــن عوامــل و تعــدادی دیگــر زنــان را 
بــه خانــه بازگردانــد، ســبب کاهــش پایــگاه اجتماعــی آنهــا 
شــد و پیشــرفت در برابــری نقش هــای جنســیتی آســیب دید. 
ــه  ــه عرصــۀ عمومــی بازگشــتند ب ــان مجــدداً ب زمانی کــه زن
موقعیت هــای پایین تــری در مقایســه بــا مــردان دســت یافتند. 
ــه نســبت  ــر ک ــران جوان ت ــت دخت ــر وضعی ــرات ب ــن تغیی ای
ــر گذاشــت.  ــر اث ــد کمت ــر بودن ــه مســن ترها تحصیل کرده ت ب
ــل  ــود به دلی ــادی و رک ــرات اقتص ــن تغیی ــالمندان در ای س
کاهش هــای پیش آمــده در قــدرت خریــد، حمایت هــای 
واقعــی و هزینه هــای اجتماعــی دولــت بیشــتر لطمــه دیدنــد. 
بنابرایــن، گــزارش حاضــر بــر پایــۀ این اســتدالل تدوین شــده 
کــه تفــاوت جنســیتی در به زیســتی بزرگســاالن و ســالمندان 
ــت  ــر اس ــر و جدی ت ــب مهم ت ــاال( به مرات ــه ب ــال ب )60 س
ــان  ــت زندگــی زن ــان کیفی ــه زی ــا همــواره ب ــن تفاوت ه و ای

بــوده اســت.
در کشــور رومانــی پیمایش هــای ملــی ســاالنه ای وجــود دارند 
کــه اطالعــات کافی را برای شــناخت و تحلیل شــرایط زندگی 
ــت  ــخیص کیفی ــۀ »تش ــد برنام ــد، مانن ــه می دهن ــردم ارائ م
ــی در  ــت زندگ ــری کیفی ــدف اندازه گی ــا ه ــه ب ــی2« ک زندگ
دوران پساکمونیســت رومانــی انجــام می شــود. ایــن پیمایــش 
بــا 2000 نمونــه از ســال 1990 آغــاز شــد و اطالعــات بــدون 
هیــچ تغییری در ســال های 1991 تــا 1999 گردآوری شــد. در 
ســال 1999 برنامــه قطع شــد، ولــی دوباره از ســال 2003 آغاز 
شــده اســت. مأخــذ دیگــر اطالعــات ایــن گــزارش پیمایــش 
»ســنجش نظــر عمومــی3« اســت کــه بــرای پایــش تغییــرات 
اجتماعــی از ســال 1994 آغــاز شــده اســت. بدیــن ترتیــب، 

2 - Diagnosis of Quality of Life
3 - Public Opinion Barometer )POB(
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در ایــن گــزارش )Bălţătescu, 2014( از هــر دو منبــع کــه 
رضایــت از زندگــی را به طــور کلــی و در حوزه هــای مختلــف 

ــد، اســتفاده شــده اســت. ــری می کنن اندازه گی
بــر اســاس اطالعــات پیمایــش تشــخیص کیفیــت زندگــی، 
ــطح  ــان س ــال 2003، زن ــا س ــذار ت ــاز دورۀ گ ــان آغ از هم
پایین تــری از »رضایــت از زندگــی« را داشــته اند و تفاوت هــای 
جنســیتی از نظــر آمــاری معنــادار بــوده اســت )نمــودار 8(. بــه 
عبــارت دیگــر، زنــان و مــردان بــه یــک انــدازه از به زیســتی 
ذهنــی برخــوردار نیســتند. همیــن یافتــه در داده های ســنجش 

نظــر عمومــی نیــز بــه دســت آمــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات ایــن دو پیمایش، ســن کاهــش رضایت 
از زندگــی بیــن ســال های 1990 تــا 1999 در تمــام گروه های 
ــطح  ــه س ــان ک ــتثنای جوان ــه اس ــت، ب ــخص اس ــنی مش س
رضایــت آنهــا در دورۀ مــورد مطالعــه ثابــت نشــان داده شــده 
اســت )نمــودار 9(. ایــن واقعیــت را کــه تغییــرات اجتماعــی بر 
جوان هــا، به دلیــل برخــورداری از منابــع، آثــار منفــی کمتــری 
 )Delhey, 2004( داشــته اســت یافته هــای ســایر تحقیقــات

نیــز تأییــد می کننــد.
کســانی کــه بیشــتر از همــه تحــت تأثیــر ایــن تغییــرات قــرار 
گرفته انــد افــراد 60 ســال به باال هســتند. آنچه در ســال 1990 
ــا یافته هــای پژوهشــی کشــورهای توســعه یافته هماهنــگ  ب

بــود )رابطــۀ مثبــت میــان رضایــت از زندگــی و ســن بعــد از 
 Cummins( در رومانــی برعکــس شــده اســت )ســیزده ســال
et al, 2003(. بدیــن ترتیــب، ایــن رونــد رضایــت از زندگی تا 

ســال 2003 تغییر کرده اســت و جوانان 18تا30ســاله از ســایر 
ــع  ــن وض ــد. ای ــتری گرفته ان ــۀ بیش ــنی فاصل ــای س گروه ه
ناشــی از افزایــش فرصت هــا بــرای جوانــان تحصیل کــرده و 

بدتــر شــدن شــرایط زندگی ســالمندان اســت.
ــود  ــت رک ــر وضعی ــی از نظ ــه رومان ــود ک ــاهده می ش مش
اقتصــادی، کاهــش هزینه هــای اجتماعــی و افزایــش بســیار 
ــع از  ــایر جوام ــه در س ــف آنچ ــاًل مخال ــر کام ــرخ فق ــاد ن زی
جملــه آمریــکا در دهــۀ 80 اتفــاق افتــاده، پیــش رفتــه اســت. 
ــی  ــتی ذهن ــنی از به زیس ــای س ــی گروه ه ــاوت  ارزیاب ــا تف ام

تغییــری نکــرده اســت.
تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــر اســاس تعامــل دو متغیــر ســن و 
جنســیت و اثــر آنهــا بــر رضایــت از زندگــی نشــان می دهد که 
تفاوت هــای جنســیتی در رضایــت از زندگــی بــرای جمعیــت 
ــی و  ــاز اساس ــردان امتی ــت و م ــت اس ــال ثاب ــاالی 30 س ب
معنــاداری در مقایســه بــا زنــان دارنــد. امــا بــرای گروه هــای 
ســنی کمتــر از 30 ســال چنیــن نیســت کــه می توانــد 
ــوزش و  ــه آم ــردان ب ــان و م ــری دسترســی زن ناشــی از براب
فرصت هــای اجتماعــی و اقتصادی باشــد. همچنیــن در دوران 

نمودار 8. زمینه های جنسیتی در رضایت از زندگی بر اساس پیمایش تشخیص کیفیت زندگی )۲۰۰3-1۹۹۰(
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گــذار اجتماعی-اقتصــادی احتمــااًل ســرخوردگی، افســردگی و 
فشــارهای عصبــی تأثیــر منفــی بیشــتری بــر به زیســتی زنان 
در مقایســه بــا مــردان داشــته اســت. ایــن تفاوت ها به ویــژه در 
ســالمندی می توانــد ناشــی از نابرابــری نقش هــای خانوادگی و 
 Bălţătescu,( پایــگاه پایین تــر زنــان در جامعۀ رومانــی باشــد

.)2014: 112-113

به طــور خالصــه، ســن و جنــس بــا هم ســهم بســیار کوچکی 
از واریانــس را در متوســط به زیســتی ذهنــی کنونــی )رومانــی 
در دوران پساکمونیســت( توضیــح می دهنــد و ســطح شــادی 
ــت  ــر موقعی ــردان در گروه هــای ســنی تحــت تأثی ــان و م زن
آنهــا و دسترســی بــه فرصت هــای اجتماعــی و اقتصــادی در 

ــت. جامعه اس

5- وارونه  شـدن شادی نسـبی میان زنان و 
مردان در آمریکا

ایــن نظــر کــه به زیســتی در یــک حــوزۀ خــاص از زندگــی به 
تعــادل میــان آرزوهای1 یــک فرد و دســتاوردهای2 او بســتگی 
دارد از گذشــته های دور در رشــته های علمــی گوناگــون 
Lew-( روان شناســی ،)March and Simon, 1958(  اقتصــاد

in et al, 1996; Solberg et al, 2002( و مطالعــات کیفیــت 

1-  aspirations
2-  achievements

زندگــی )Micholas, 1985( مطــرح و بررســی شــده اســت. 
روان شناســان تأثیــر شــرایط عینــی را در یــک فراینــد ذهنــی 
ــارۀ  ــی قضــاوت درب ــد، یعن ــر به زیســتی شــخصی3 می بینن ب
ــا  ــی ب ــرایط عین ــۀ ش ــی و مقایس ــق ارزیاب ــتی از طری به زیس
ــن  ــرد. بدی ــورت می گی ــارات ص ــه انتظ ــت یابی ب ــزان دس می
ترتیــب، فاصلــۀ میــان انتظــارات و داشــته ها مــالک ارزیابــی 
به زیســتی دیــده می شــود و هــر چــه شــکاف میــان انتظــارات 
و دســتاوردها در زندگی بیشــتر باشــد، رضایــت از زندگی کمتر 
اســت. امــا ایــن تفــاوت  بــا توجه بــه وقایع مهــم زندگــی مانند 
 Plagnol and Scott,( تشــکیل خانــواده یــا تولــد یــک نــوزاد
2011( وضعیــت ثابتــی نیســت و در طــول زندگــی انتظــارات 

و دســتاوردهای افــراد تغییــر می کننــد و در نتیجــه قضــاوت 
دربــارۀ رضایــت از زندگــی نیــز تغییــر می کنــد.

عــالوه بــر ایــن، کلیــت به زیســتی4 یــک فــرد نتیجــۀ خالــص 
ــن  ــی اســت. بنابرای ــف زندگ ــای مختل ــت او در حوزه ه رضای
ــح  ــرای توضی ــی5« ب ــوزۀ زندگ ــرد ح ــت از »رویک ــر اس بهت

ــود. ــتفاده ش به زیســتی شــخصی اس
ــن  ــان آن را چندی ــه روان شناس ــرد ک ــن رویک ــح ای در توضی
 Campbell et al, 1976;( دهــۀ پیــش مطــرح کرده انــد
3 - personal wellbeing
4 - overall wellbeing
5 - life domain approach

نمودار ۹. رضایت از زندگی در گروه های سنی بر اساس پیمایش تشخیص کیفیت زندگی )۲۰۰3-1۹۹۰(
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Campbell, 1981( زندگــی روزانــه بــه حوزه هایــی تفکیــک 

می شــود کــه مــردم در پاســخ بــه ســؤال هایی دربــارۀ رضایت 
از زندگــی یــا شــادی بیــان کرده انــد. رضایــت در یــک حــوزه 
بــه تعــادل خالــص میــان آرزوهــا و دســتاوردها بســتگی دارد. 
ــت از  ــا در رضای ــت حوزه ه ــت و اهمی ــورد اولوی ــه در م گرچ
ــات  ــب مطالع ــا اغل ــدارد، ام ــود ن ــل وج ــق کام ــی تواف زندگ
 Cummins, 1996; Rojas, 2007, Saris et( ــد ــق دارن تواف
al, 1995; Van Praag and Ferrer-I-Carbonell, 2004( که 

برخــی حوزه هــا ماننــد زندگــی خانوادگــی و وضعیــت مالــی از 
ــادی هســتند. ــدۀ ش ــل تعیین کنن ــن عوام مهم تری

ــود  ــه می ش ــش ارائ ــن بخ ــه در ای ــه ای ک ــای مطالع یافته ه
بــر اســاس مــدل آرزوها/دســتاوردها از رضایــت از حوزه هــا و 
شــادی از کلیــت زندگــی بــه دســت آمــده و بــه شــکاف بیــن 
زنــان و مــردان در تعــادل خالــص میــان آرزوهــا و دســتاوردها 
ــِس  ــه توضیــح عوامــل تأثیرگــذار در پ در طــول زندگــی و ب

پــردۀ تغییــرات در زندگــی پرداختــه اســت.
ــردم  ــر م ــورد نظ ــین در م ــای پیش ــاس پژوهش ه ــر اس ب
ــی،  ــا از زندگ ــت آنه ــرای رضای ــم ب ــای مه ــارۀ حوزه ه درب
ماننــد مطالعه ای کــه در دوازده کشــور )Cantril, 1965( انجام 
ــی،  ــواده، وضعیــت مال شــده اســت، مــردم چهــار حــوزۀ خان
ســالمت و کار را تعییــن کرده انــد. همچنیــن بر اســاس آخرین 
مطالعــۀ انجام شــده در انگلســتان )Scott et al, 2009( مــردم 
خانــواده، ســالمت و وضعیــت مالــی را مهم تریــن حوزه  هــای 
مرتبــط بــه کیفیــت زندگــی خــود دانســته اند. در ایــن مطالعــه 
نیــز پژوهشــگران حوزه هــای خانــواده، وضعیت مالی، ســالمت 
و کار را بــرای مطالعــۀ رضایــت از زندگــی و شــادی زنــان و 

ــد. ــردان انتخــاب کرده ان م
تفاوت هــای جنســیتی در هــر یــک از حوزه هــا بررســی شــده 
ــادی  ــاوت در ش ــا و تف ــرات در حوزه ه ــای تغیی اســت. الگوه
دورۀ زندگــی زنــان و مــردان نشــان داده شــده و بــا مقایســۀ 
تعــادل خالــص آرزوهــا و دســتاوردهای کل، تفاوت هــای زنان 
و مــردان در زمینــۀ رضایــت در طــول زندگــی گــزارش شــده 

ست.  ا
مطالعــه بــا اســتفاده از دو مجموعــۀ متفــاوت از داده هــا انجــام 
شــده اســت: یک مجموعه شــامل اطالعاتــی دربــارۀ انتظارات 
و دســتاوردها1 و دیگــری شــامل اطالعاتــی دربــارۀ رضایــت از 
1 - Roper Center for Public Opinion Research at the 
University of Connecticut (www.nopworld.com)

حوزه هــا و شــادی. در مجموعۀ نخســت، داده هــای 9 پیمایش 
ملــی کــه هــر ســه ســال یــک بــار از ســال  1978 تــا 2003 
انجــام شــده اســت و اطالعاتــی راجــع بــه حوزه  هــای مهــم 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــه می کن ــوب2« ارائ ــی خ در »زندگ
گرفتــه اســت. داده هــای رضایــت و شــادی از پیمایش هــای 
اجتماعــی آمریــکا3 کــه مرکــز تحقیقــات ملــی نظرســنجی هر 
دو ســال یــک بــار از ســال 1994 انجــام می دهد، گرفته شــده 
اســت. بــر اســاس واکاوی در اجــزای اطالعــات دموگرافیــک، 
پژوهشــگران بــه ایــن جمع بنــدی رســیده اند کــه ویژگی هــای 
جامعــۀ مــورد پرســش در ســن، جنــس، آمــوزش و وضعیــت 
 Plagnol( تأهــل در هــر دو مجموعــه کامــاًل مشــابه هســتند

.)and Easterlin, 2008: 605

5-۱- تفاوت های جنسیتی
داده هـا مشـخص  تحلیـل  در  زندگـی خانوادگـی:   
می شـود که در بخـش عمـده ای از دورۀ زندگی آرزوی 
ازدواج موفـق در میان زنان و مردان، هر دو، زیاد اسـت 
امـا در شـروع بزرگسـالی )نوزده سـالگی( ایـن انتظار در 
زنـان بیشـتر از مردان اسـت. به تدریج، با افزایش سـن، 
این انتظار با سـرعت بیشـتری در زنـان کاهش می یابد، 
بـه طـوری که بعد از 42سـالگی سـهم زنانی که آرزوی 
ازدواج موفـق دارنـد کمتر از مردان و شـکاف جنسـیتی 

در سـن سـالمندی بیشـتر می شود.
ــه  نظــر می رســد ایــن تفــاوت جنســیتی باعــث رضایــت  ب
کمتــر زنــان نســبت بــه مــردان می شــود: در فراینــد تحلیــل 
داده هــا و وارد کــردن متغیــر ســن مشــخص می شــود کــه 
ــردان  ــش از م ــان بی ــه زن ــال اینک ــی احتم ــام جوان در ای
ازدواج موفقی داشــته باشــند بیشــتر اســت )نمــودار 10 ب(، 
در حالــی  کــه در دوره هــای بعــدی زندگــی بر عکــس ایــن 
ــق  ــه ازدواج موف ــت یابی ب ــد و دس ــاق می افت ــان اتف جری
بــرای زنــان بیــش از مــردان کاهــش می یابــد. در نتیجــه، 
ــا انتظــار آن،  تفــاوت جنســیتی در داشــتن ازدواج موفــق ب
هــم در ســنین جوانــی و هم در ســالمندی، بیشــتر می شــود. 
ــن  ــت رفت ــی و از دس ــاز زندگ ــان در آغ ــق زن ازدواج موف

از حوزه ها پرسیده شده است که:  ارائة فهرستی  با  به طور مثال    -2
»آیا این حوزه را بخشی از یک زندگی خوب می دانید؟« و سپس: »آیا 

خودتان آن را دارید؟«
3 - United States General Social Survey )GSS( conduct-
ed by the National Opinion Research Center
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ــد  ــا باش ــن معن ــه ای ــد ب ــری می توان ــال های پی آن در س
ــان در شــروع زندگــی بیشــتر از مــردان از زندگــی  کــه زن

ــت  ــالمندی از رضای ــال های س ــا در س ــتند، ام ــی هس راض
ــود. ــته می ش ــا کاس آنه

بــه  نظــر می رســد زندگــی خانوادگــی بــرای زنــان بیــش از 
یــک ازدواج موفــق اســت و بــر اســاس اطالعــات جامعــۀ 
مــورد بحــث، از نظــر زنــان در مقایســه بــا مــردان، زندگــی 
خانوادگــی حــوزۀ مهم تــری بــرای شــادی اســت و احتمــااًل، 
فراتــر از متغیــر ســن، بچه هــا نیــز در حفــظ رضایــت زنــان 

از خانــواده مؤثرنــد.
وضعیـت مالی: بـر اسـاس اطاعات گردآوری  شـده،   
در ایـن حـوزه نیـز ماننـد زندگـی خانوادگـی چرخشـی 
در انتظـارات و دسـتاوردها میـان زنـان و مـردان اتفاق 
می افتـد. وضعیـت مالی در ایـن مطالعه شـامل تعدادی 
از مهم تریـن امکانـات ماننـد خانه، یک یـا دو اتومبیل، 
سـفر خـارج از کشـور، تلویزیـون، خانه ای بـرای اوقات 

فراعـت، اسـتخر، پـول و لبـاس خوب بوده اسـت.
به طــور متوســط، مــردان بیشــتر از زنــان انتظــار و احتمــال 
دســت یابی بــه این گونــه امکانــات را داشــته اند. تنهــا 

نمودار 1۰. ازدواج موفق: آرزوها، دستاوردها و کمبودها بر حسب 
)Roper جنس و سن )بر اساس داده های

Plagnol and Easterlin, 2008: 607 :منبع

نمودار 11. رضایت از زندگی خانوادگی بر حسب سن و جنس 
)GSS بر اساس داده های(

Plagnol and Easterlin, 2008: 608 :منبع

)GSS نمودار 1۲. رضایت از وضعیت مالی بر حسب سن و جنس )بر اساس داده های

Plagnol and Easterlin, 2008: 611 :منبع
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ــته اند  ــردان داش ــار بیشــتری از م ــان انتظ ــه زن ــوردی ک م
ــوده اســت. بدیــن ترتیــب،  ــه »لبــاس خــوب« ب ــوط ب مرب
بــرای  انتظــارات  در  معنــاداری  تفاوت هــای جنســیتی 

ــود دارد. ــات( وج ــی از امکان ــی )برخ ــت مال وضعی
به دلیــل اینکــه مــردان نســبت بــه زنــان آرزوهــای 
ــن کاالهــا  ــرای مالکیــت و برخــورداری از ای ــری ب بزرگ ت
دارنــد، در ســنین جوانــی شــکاف میــان انتظــارات و 
ــا در  ــان اســت. ام ــتر از زن ــردان بیش ــرای م ــتاوردها ب دس
مراحــل بعــدی زندگــی ایــن شــکاف بــرای زنــان بزرگ تــر 
ــن  ــر از مــردان از ای ــی کمت ــان به طــور کل ــرا زن اســت، زی

امکانــات برخــوردار می شــوند. 
سـالمتی: تعـداد زیـادی از زنـان و مردان سـالمتی را   
بخـش مهمـی از زندگـی می داننـد و تجزیـه و تحلیـل 
داده هـا نشـان می دهـد که آرزوی سـالمتی بـا افزایش 
سـن در هـر دو جنـس بیشـتر می شـود، ولـی احتمـال 
کمتـری وجـود دارد کـه به سـالمتی مورد انتظـار خود 
دسـت یابنـد. به طور کلی، دسـتاوردهای زنـان و مردان 
در این حوزه شـبیه هم اسـت و هر دو با سـهم مشابهی 
دسـتاوردها را از انتظـارات سـالمتی خـوب دور می دانند. 

رسـیدن  بـرای  به عنـوان وسـیله ای  و شـغل  کار  کار:   
مـورد  زندگـی  هزینه هـای  تأمیـن  در  انتظـارات  بـه 
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در پاسـخ بـه این پرسـش 
کـه »کدام یـک از دو جنـس در طول زندگـی به تحقق 
انتظـارات شـغلی خـود نزدیک تـر شـده اند؟« داده هـای 
موجـود نشـان می دهنـد کـه به طـور متوسـط مـردان 
بیشـتر از زنـان بـرای یـک کار جالب با دسـتمزد خوب 
تـالش کرده انـد و در عین حال بیشـتر از زنـان احتمال 

بـه دسـت آوردن چنیـن شـغلی را گـزارش کرده انـد.
ســهم بزرگــی از زنــان کــه انتظــار داشــتن یک شــغل خوب 
را داشــته اند بــه آن دســت نیافته انــد. گرچــه شــکاف بیــن 
ــاوت  ــا تف ــوده، ام ــه ب ــل توج ــتاوردها قاب ــارات و دس انتظ

جنســیتی معنــاداری وجــود نداشــته اســت.

نمودار 13. یک شغل جالب: آرزوها و دستاوردها بر حسب جنس

Plagnol, 2014: 57 :منبع
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5-2- شادی زنان و مردان
ــادی کل  ــوی ش ــردان در الگ ــان و م ــان زن ــای می تفاوت ه
بــه میــزان زیــاد همانــی اســت کــه در الگوهــای رضایــت در 
ــان نســبت  حوزه هــا مشــاهده می شــود. در آغــاز زندگــی، زن
ــی  ــت مال ــواده و وضعی ــت بیشــتری از خان ــردان رضای ــه م ب
دارنــد و در نتیجــه خوشــحال ترند. در دوره های بعــدی زندگی، 
مــردان دربــارۀ شــرایط مالــی و زندگــی خانوادگــی احســاس 
بهتــری دارنــد و شــادتر از زنان هســتند. تفاوت های جنســیتی 
ــدۀ  ــادی منعکس کنن ــزان زی ــه می ــا ب ــت از حوزه ه در رضای
ــای آنهاســت.  ــق آرزوه ــردان در تحق ــان و م ــای زن تفاوت ه
ــه  ــج ب ــی منت ــول زندگ ــا در ط ــت از حوزه ه ــر در رضای تغیی
وارونــه شــدن شــادی نســبی میــان زنــان و مــردان می شــود. 
به طــور خالصــه، در آغــاز بزرگســالی زنــان احتمــااًل بیــش از 
مــردان انتظــارات خــود را از زندگی خانوادگــی و کاالهای مهم 
تحقــق می بخشــند. بنابرایــن رضایــت آنهــا در ایــن حوزه هــا 
و شــادی کل1 آنهــا بیشــتر از مــردان اســت. امــا در ســال های 
ــوزه  ــن دو ح ــان در ای ــق آرزوهایش ــه تحق ــردان ب ــدی م بع

ــان هســتند. ــر می شــوند و در نتیجــه شــادتر از زن نزدیک ت

1 - overall happiness

پنداشـت های  و  6- نقـش های جنسـیتی 
متفاوت از کیفیـت زندگـی در بریتانیـا

طــرح موضــوع تقســیم کار جنســیتی کــه بــر اســاس آن مردان 
کار دســتمزدی و نــان آوری خانــواده و زنــان کار غیردســتمزدی 
در داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد ممکــن اســت در بریتانیــا 
ــد  ــان می دهن ــا نش ــا پژوهش ه ــد، ام ــر برس ــه نظ ــورد ب بی م
کــه رونــد فزاینــدۀ مشــارکت زنــان در بــازار کار چنــدان تأثیری 
ــا  ــته ی ــور نداش ــن کش ــان در ای ــیتی زن ــای جنس ــر نقش ه ب
آنچنان کــه انتظــار می رفتــه نداشــته اســت و زنــان همچنــان 
ــارغ از  ــدون دســتمزد عرصــۀ خصوصــی را ف مســئولیت کار ب
وضعیــت شــغلی خــود بــر عهــده دارنــد. در نتیجــه، دو موضــوع 
ــواده و  ــتان و خان ــا دوس ــط ب ــت رواب ــواده و کیفی ــگاه خان جای
همچنیــن چگونگــی برقــراری تعــادل میــان کار و خانــواده بــه 
موضوعــات مهــم در مطالعــات کیفیــت زندگــی بریتانیــا تبدیل 
شــده اســت. چنیــن تفاوت هایــی در نقش های جنســیتی در این 
کشــور بــه معنــای آن اســت کــه مــردان و زنــان در ســنجش 
اینکــه »چــه چیــزی« بــرای کیفیــت زندگــی آنهــا مهم اســت 

از دیدگاه هــای مختلفــی بــه قضیــه نــگاه خواهنــد کــرد. 

)GSS نمودار 14. شادی بر حسب جنس و سن )بر اساس داده های

Plagnol and Easterlin, 2008: 612 :منبع
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پژوهشــگران تأکیــد دارنــد کــه بهتر اســت در مطالعــات کیفیت 
زندگــی از »دیــدگاه دورۀ زندگی1« و تغییر پنداشــت ها از کیفیت 
ــوان گفــت  ــا می ت زندگــی اســتفاده شــود. در ایــن صــورت آی
کــه ممکــن اســت تفاوت هــای جنســیتی در پنداشــت زنــان و 

مــردان از کیفیــت زندگــی نیــز وجود داشــته باشــد؟ 
موضــوع فقــط ایــن نیســت کــه احتمــااًل جوان ترهــا پنداشــت  
متفاوتــی نســبت بــه گروه هــای مســن دارنــد، بلکــه پنداشــت 
ــع مهــم در طــول زندگــی  ــا وقای ــراد از کیفیــت زندگــی ب اف
تغییــر می کنــد، ماننــد تشــکیل خانــواده، به  دنیــا آمــدن اولین 
فرزنــد و بازنشســتگی. مســئلۀ مهم تــری که در دیــدگاه »دورۀ 
زندگــی« مطــرح می شــود ایــن اســت کــه زندگــی اعضــای 
Antonucci and Akiya-(  خانــواده به هم گره خــورده اســت
ma, 1987(. آنچــه بــرای یــک عضــو خانــواده اتفــاق می افتد 

به  طــور جــدی بــر زندگــی ســایرین نیــز اثــر می گــذارد. ایــن 
بُعــد »روابــط« بــا ســایرین غالبــاً در مطالعــات کیفیــت زندگی 
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، زیــرا در اغلــب پیمایش های 

ملــی فقــط بــا یــک نفــر از هــر خانــواده مصاحبــه می شــود.
در ادبیــات روان شناســی گفتــه می شــود کــه زنــان بیشــتر از 
مــردان بــه روابــط بــا دیگــران تمایــل دارنــد. اهمیــت روابــط 
Gilli-(  و صمیمیــت بــا دیگــران را برخــی جنســیتی می داننــد

gan, 1982: 17( و بــر ایــن نظرنــد کــه زنــان آن را از دوران 

کودکــی می آموزنــد؛ آنجــا کــه پســران و دختــران در وابســته 
بــودن و جدایــی از مادرانشــان طبــق الگوهــای متفاوتــی عمل 
ــای  ــادران در دوره ه ــا م ــران ب ــی دخت ــد. هویت یاب می کنن
بعــدی زندگــی اهمیــت روابــط را بــرای آنهــا بیشــتر می کنــد، 
در حالــی  کــه پســران بــرای خــود هویــت جنســیتی متفاوتــی 

ــد. ــف می  کنن تعری
اینکــه ایــن نظریه هــای روان شناســانه تــا چــه انــدازه مــورد 
ــش  ــی پژوه ــش اصل ــت پرس ــز اهمی ــد و نی ــول و تأییدن قب
کــه »گروه هــای مرجــع در پنداشــت کیفیــت زندگــی نقــش 
مهم تــری بــرای زنــان دارنــد تــا مــردان؟« موضوعــی درخــور 
مطالعــه اســت کــه  بایــد بــا داده هــای میدانــی مــورد آزمــون 

قــرار بگیــرد.
در ایــن گــزارش بــر اســاس آنچــه مــردم می گوینــد در کیفیت 
زندگی شــان مهــم اســت )Scott et al, 2010( چهــار هــدف 
1 - life course perspective

تحلیلــی اساســی دنبــال می شــود: 
چگونـه زنـان و مـردان به صـورت کّمی و کیفـی در آنچه   

می گوینـد بـرای زندگی شـان مهـم اسـت، متفاوت اند. 
آیـا زنـان و مـردان وابسـتگی کیفیـت زندگی خودشـان به   

دیگـران را متفـاوت می بیننـد؟ 
چگونه پنداشـت از کیفیـت زندگی با گذر بـه مادری/پدری   

تغییـر می کند.
گذر به بازنشسـتگی چگونه بر پنداشت کیفیت زندگی تأثیر   

می گذارد. 
ــا2 ـ کــه  ــوار در بریتانی ــاز از پیمایــش خان داده هــای مــورد نی
انجام آن از ســال 1991 آغاز شــده اســت و اهداف چندگانه ای 
را دنبــال می کنــد ـ گرفتــه شــده اســت. ارزش منحصر به فــرد 

ایــن داده هــا بــه ایــن دالیل اســت:
همان افراد را در طول زمان دنبال می کند.  

با همۀ اعضای بزرگسـال خانوار )16 سـال به باال( مصاحبه   
می کند.

به طور ساالنه انجام می شود.  
تعـداد خانوارهـا بـه انـدازه ای اسـت که امـکان تحلیل های   
علمـی و معنـادار در زیرگروه های جمعیتی مثل سـن و نوع 

خانـواده را فراهـم می کند.
مــوج اول ایــن پیمایــش بــا حــدود 5500 خانــوار انجــام شــده 
و بــرای ایــن گــزارش از اطالعــات ســال های 1997تــا2002  
و ســال 2007 3 اســتفاده شــده اســت. در همــۀ پیمایش هــا، در 
بخــش پایانــی پرسشــنامه، یــک ســؤال بــاز دربــارۀ کیفیــت 
ــا ایــن مضمــون طــرح  ــاً ب ــا یــک مقدمــه و تقریب زندگــی ب

می شــود:

ــت و  ــما چیس ــرای ش ــی ب ــت زندگ ــی کیفی ... معن
ــم  ــان مه ــت زندگی ت ــرای کیفی ــی را ب ــه چیزهای چ

می دانیــد؟

ــان دادن  ــرای نش ــاز ب ــش ب ــت آمده از پرس ــات به دس اطالع
ــای  ــاب حوزه ه ــردان در انتخ ــان و م ــی زن ــای کیف تفاوت ه
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــت زندگی ش ــم در کیفی مه
اســت تــا تأثیــر جنســیت بــر معناهایــی کــه پاســخگویان بــه 

ــود.  ــر درک ش ــد بهت ــا می دهن ــک از حوزه ه ــر ی ه

2 - British Household Panel Survey
3 - یافته های دو مقاله)Scott et al, 2010; Plagnol and Scott, 2011(  با 

اطالعات یکسان ترکیب شده است.
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ــت  ــه رضای ــی« ک ــای زندگ ــرد حوزه ه ــوب »رویک در چارچ
از حوزه هــا را مشــخص کنندۀ به زیســتی فــرد می دانــد 
اطالعــات ســه حوزۀ ســالمتی، خانــواده و وضعیت مالــی افراد 
در ارزیابــی به زیســتی شــخصی بیشــتر واکاوی شــده اســت.
ــان  ــی زن ــور کل ــا، به ط ــل داده ه ــه و تحلی ــاس تجزی ــر اس ب
ــش  ــن بخ ــوان مهم تری ــالمت را به عن ــر دو، س ــردان، ه و م
کیفیــت زندگــی بیــش از ســایر حوزه هــا نــام برده انــد. امــا در 
ســنین جوانــی محتمل تــر اســت کــه هــر دو جنس خانــواده و 
وضعیــت مالی را بیشــتر از ســالمتی عنــوان کنند. بــرای درک 
تفاوت هــای نســلی در اهمیــت حوزه هــای کیفیــت زندگــی، 
ــه  ــرای مقایس ــروه ب ــن ترین گ ــن و مس ــات جوان تری اطالع

)جــدول 5( آورده شــده اســت. 
ــیتی  ــای جنس ــنی تفاوت ه ــای س ــام گروه ه ــای تم داده ه
ــان  ــه زن ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاداری را نشــان می دهن معن
احتمــااًل بیشــتر از مردان ســالمت، خانواده، شــادی و دوســتان 
ــد و  ــی می دانن ــت زندگ ــای کیفی ــن تعیین کننده ه را مهم تری
بــه احتمــال کمتــر وضعیــت مالــی، اوقــات فراغــت و اشــتغال 

ــد.  ــام می برن را ن
مهم تریــن اطالعــات کّمــی و کیفــی در حوزه های تعیین شــده 

به طــور خالصــه ارائــه می شــود:

سـالمت: اهمیت سـالمت به عنـوان بنیاد کیفیـت زندگی   
مـورد تأکیـد قـرار گرفته، اما بـرای برخی از گروه های سـنی 
)اواسـط 30سـالگی( مهم تـر از بقیـه اسـت کـه احتمـااًل 
منعکس کننـدۀ آگاهـی بیشـتر دربـارۀ کاهـش انـرژی و 
مشـکالتی اسـت کـه در انجـام کارهـا پیـش می آیـد. در 
نتیجه، سالمتی را برای انجام بقیۀ کارهای زندگی )کسب 
درآمد، کار، نگهداری از فرزند و...( الزم می دانند. بر اساس 
اطالعـات کیفی به دسـت آمده، نوع نگاه افراد به سـالمتی 
خودشـان، وقتی بچه دار می شـوند و نقش مراقبت کننده را 
پیـدا می کننـد، تا اندازه ای تغییر می کند و سـالمتی سـایر 
اعضـای خانـواده به ویـژه بچه ها اولویـت بیشـتری می یابد. 
خانـواده: برخـالف آنچـه گفتـه می شـود، بـا افزایـش   
طـالق، ورود زنـان به بـازار کار، مجرد مانـدن، فردگرایی 
و امـکان جابه جایـی جغرافیایـی بر اثر تغییـرات اقتصادی 
و اجتماعـی، خانـواده از نظـر عاطفـی و مـادی نسـبت به 
 Giddens, 1992; Beck,( گذشته اهمیت کمتری می یابد
1992(. پژوهش هـای بسـیاری بـا نقد ادعـای فوق تأکید 

می کننـد که خانواده و کیفیت روابـط همچنان برای مردم 
 Nolan and Scott, 2006; Crompton,( اهمیـت دارند
Duncan and Smith, 2006 ;2006(. یافته هـای ایـن 

پژوهش نیز نشـان دهندۀ ادامۀ اهمیت خانواده برای جامعۀ 

سن
مردانزنان

همه64<15-۲5همه64<۲5-15

۳۳/۷۸۶۱/۹۵۵۷/۳۳2۹/۰2۶2/2۹۵۰/۳۳سالمت

۵۴/۰۵۳۸/۵۷۵2/۳۵۳۸/۹۶2۹/۴2۴۱/۱۰خانواده

۳۸/۶۴2۰/۹۰۳۳/2۱۴۰/۹۹2۷/۶۸۳۸/۱۴وضعیت مالی

2۹/۷۵۱۶/۳22۷/۸۶2۳/۶۹۱۶/۴۰2۳/۳۳شادی

۳۶/۱۳۱۹/۵۳2۰/۰۹۳۳/۱2۱۱/۱۶۱۵/۶۵دوستان

۱۰/۸۴2۳/۳۶۱۵/۰۸۱۸/۳۳2۴/۳۹۱۹/۳۱اوقات فراغت

۱۵/۵۸۱۱/۷۷۱2/۳۶۱۴/۸۸۱۰/2۷۱۱/۷۴راحتی منزل

۱۹/۴۵۰/۶۳۹/۳۳2۳/۵۶۱/۴۹۱۳/۹۴اشتغال

جدول 5. کیفیت زندگی مطرح شده بر حسب سن و جنسیت )داده های ترکیب شدة سال های 1۹۹۷-۲۰۰۲ و ۲۰۰۷(*

* به ترتیب اهمیت، 8 حوزه که بیش از 10 درصد پاسخگویان به آنها اشاره کرده اند، آورده شده است.
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بریتانیایـی به خصوص زنان اسـت. زنان در همۀ گروه های 
سـنی احتمـااًل بیش از مـردان خانواده را بخـش مهمی از 

کیفیـت زندگی شـان می دانند.
ادعـا می شـود کـه  اوقـات  وضعیـت مالـی: گاهـی   
از زندگـی به طـور  مصرف گرایـی و آرزوی سـبک هایی 
فزاینـده ای بـر ارزش ها و کیفیت زندگی غلبه یافته اسـت 
)Rapley, 2003(. ایـن در حالی اسـت که فقط یک سـوم 

افـراد به مسـائل مربـوط به امـور مالی به عنـوان چیزهای 
مهـم در زندگی اشـاره کرده انـد. بررسـی اطالعات کیفی 
نیـز نشـان می دهد که مـردم خـواب برنده  شـدن التاری 
را نمی بیننـد و خریـد یـک اتومبیـل لوکس یـا لباس های 
برندهـای مشـهور جـزو مهم تریـن چیزهـا بـرای کیفیت 
زندگـی آنـان نیسـت؛ همیـن قـدر کـه نگـران پرداخـت 

هزینه هـای زندگـی نباشـند راضی هسـتند.

6-1- نقاط عطف زندگی1 و تغییر ارزیابی کیفیت
آیــا مفهــوم کیفیــت زندگــی در دورۀ زندگــی ثابــت اســت یــا 

بــا ســن و جنســیت تغییــر می کنــد؟ 
تحلیــل داده هــای ســال های 1997تــا2002 و 2007 )در 
فواصــل پنــج ســال( حاکی از آن اســت کــه این مفاهیــم ثابت 
ــن  ــالمت را مهم تری ــر دو، س ــردان، ه ــان و م ــد. زن نمی مانن
عامــل دانســته بودنــد، امــا در جوانــی ســالمت در مرتبۀ ســوم 

ــرد. ــرار می گی ــت ق اهمی
اهمیــت خانــواده بــرای زنــان همــواره بیشــتر از مردان اســت، 
امــا بــا افزایــش ســن شــاید به دلیــل جدایــی )ناشــی از طالق 
یــا فــوت همســر( یــا از خانــه رفتــن بچه  هــا اهمیــت آن کمتر 

1 - turning point

ــاره  ــی اش ــور مال ــه ام ــتر ب ــردان بیش ــن م ــود. همچنی می ش
ــر دو  ــرای ه ــن ب ــش س ــا افزای ــت آن ب ــا اهمی ــد، ام کرده ان

جنــس کاهــش می یابــد )نمــودار 16(.

نمودار 16. سهم پاسخگویانی که خانواده را برای کیفیت زندگی 
مهم می دانند )1۹۹۷، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷(

Plagnol and Scott, 2011: 124 :منبع

نمودار 15. سهم پاسخگویانی که سالمتی را برای کیفیت زندگی 
مهم می دانند )1۹۹۷، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷(

Plagnol and Scott, 2011: 124 :منبع

بدیــن ترتیــب، بــا تغییــر چیزهــای مهــم در زندگــی و 
تفاوت هــای مــردان و زنــان در ایــن بخــش، بــه تأثیــر 
ــای  ــردان از چیزه ــان و م ــت زن ــر پنداش ــت ب ــع بااهمی وقای
مهــم بــرای کیفیــت زندگــی آنهــا پرداختــه می شــود؛ وقایعــی 
ماننــد تشــکیل خانــواده و بازنشســتگی کــه غالبــاً بــه معنــای 
ــن احتمــااًل  ــراد اســت و بنابرای ــر در نقــش اجتماعــی اف تغیی
پیامدهایــی بــرای به زیســتی و اولویت هــای زندگــی آنهــا دارد.

ایــن وقایــع غالبــاً »نقطــۀ عطــف دورۀ زندگــی« در ادبیــات 
نامیــده شــده اند. برخــی آنهــا را شــامل وقایــع پیش بینی ناپذیر 
و ناگهانــی می داننــد، ولــی در این پژوهش تحــوالت هنجاری 
زندگــی کــه نیازمند ســازگاری بــا نقش هــای جدیــد اجتماعی 
اســت، ماننــد فارغ التحصیــل شــدن از دانشــگاه و پــدر یــا مادر 

شــدن نیــز جــزو وقایــع یــا نقاط عطــف منظــور شــده اند.
بــا توجــه بــه دسترســی بــه اطالعــات در یــک دورۀ زمانــی 
ده ســاله )1997-2007( و نحوۀ گردآوری اطالعات، مشــخص 
کــردن وقایــع یــا نقطــۀ عطــف و تغییــرات در برداشــت های 
ــرای  ــراد و هــم ب ــان اف آنهــا از کیفیــت زندگــی، هــم در می
ــراد  ــر اف ــه اکث ــی ک ــده اســت. وقایع ــراد، میســر ش ــود اف خ
ــد  ــد، مانن ــه می کنن ــا را تجرب ــترده آنه ــور گس ــه به ط جامع
تشــکیل خانــواده )ازدواج(، بــه دنیــا آمــدن اولین فرزنــد، رفتن 
آخریــن فرزنــد از خانــه و بازنشســتگی در ایــن مطالعــه دیــده 

شــده اســت.
تشـکیل خانواده: بر پایۀ اطالعات موجود طی سال های   
1997-2007 ازدواج به طور معناداری سـبب شده بیشتر از 
قبـل بـه »خانواده، شـادی و خانۀ راحت« اشـاره شـود، در 
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حالـی  که »دوسـتان« اهمیـت کمتـری در کیفیت زندگی 
یافته انـد و کاهش مختصری هم در اشـاره به »اشـتغال« 
به چشـم می خورد. تغییـرات در مهم ترین چیزهای زندگی 
پس از تشـکیل خانواده برای زنان و مردان، هر دو، تقریبًا 
یکسـان بـود. بنابرایـن، فرضیـه ای که زنان ممکن اسـت 
تمرکز بیشـتری بر خانواده داشـته باشـند، تأیید نمی شود. 
بـه دنیا آمـدن اولین فرزنـد: پاسـخگویانی کـه اولین   
فرزندشـان در طـول ده سـال )سـه پیمایـش موردنظر( به 
دنیا آمده بود با احتمال زیادتری خانواده را بیش از گذشـته 
)پیـش از واقعـه( به عنوان مهم ترین عامـل کیفیت زندگی 
اعـالم کـرده  و در عین حـال کمتر به دوسـتان، امور مالی 

و اشـتغال اشـاره کرده اند.
ــان  ــن زن ــاداری بی ــور معن ــرات به ط ــن تغیی ــدام از ای هیچ ک
ــه،  ــال از واقع ــج س ــا گذشــت پن ــود. ب ــاوت نب ــردان متف و م
ــرای  ــوده و دوســتان ب ــواده مهم تریــن عامــل ب کمــاکان خان
زنــان اهمیــت کمتــر و شــادی اهمیــت بیشــتری یافته اســت.
از خانه رفتن آخرین فرزنـد: در موضوع رفتن فرزندان   
از خانـه و رفتـن آخریـن فرزند، زنـان و مـردان هیچ کدام 

تغییـری را گـزارش نکرده اند.
بازنشسـتگی: غالبـاً تصور می شـود که مردان بیشـتر از   
زنـان تحـت تأثیـر بازنشسـتگی قـرار می گیرند، زیـرا )به 
طـور متوسـط( احتمااًل مردان بیشـتر از شـغل خود هویت 
کسـب می کننـد، در حالـی  کـه شـغل و حرفه بـرای زنان 
کمتر محور زندگی است و آنها تعادل بین کار و خانواده را 
ترجیح می دهند. بر اسـاس اطالعات به دسـت آمده پس از 
بازنشسـتگی، »خانواده« و »اشتغال« کمتر مطرح شده اند، 
در حالـی  کـه دوسـتان اهمیت بیشـتری یافته اسـت و هر 
دو جنـس بیشـتر از گذشـته به امـور مالی اشـاره کرده اند.

ــه  ــی  ک ــی در حال ــردان بریتانیای ــان و م به طــور خالصــه، زن
ــت  ــرای کیفی ــم ب ــای مه ــی از چیزه ــت های متفاوت پنداش
زندگــی دارنــد، غالبــاً واکنش هــای مشــابهی در مقابــل وقایــع 
ــئولیت  ــتر مس ــان بیش ــد. زن ــروز می دهن ــود ب ــی از خ زندگ
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد، ام ــا را دارن ــه داری بچه ه نگ
زنــان و مــردان، هــر دو، اولویــت چیزهــای مهــم را در کیفیت 
زندگــی بــه طــرف خانــواده تغییــر می دهنــد. بدیــن ترتیــب، 
بــرای اکثــر مــردم، تغییــر وضعیــت به دلیــل ازدواج و پــدری/

مــادری ســبب طــرح اولویت های دیگــری در زندگی می شــود 
و کیفیــت زندگــی افــراد بیشــتر بــه به زیســتی شــرایط دیگران 
متمایــل می شــود1. بــه  عبــارت دیگــر، زنــان و مــردان روابــط 
بــا ســایرین را عاملــی مهــم در بهبــود کیفیــت زندگــی خــود 
می بیننــد و اهمیــت ایــن روابــط را در خانــواده می تــوان دیــد.

هیچ یــک از وقایــع مهــم ایــن بررســی بــر پنداشــت از کیفیت 
زندگــی زنــان یــا مــردان به دلیــل جنســیت تأثیــری را نشــان 
نمی دهــد. بــه عبــارت دیگــر، تغییــرات و نقــاط عطــف زندگی 
مســائل خاص جنســیتی2 نیســتند، بلکــه زمینه هــای3 اجتماعی 
کســانی کــه به زیســتی ذهنــی آنهــا مــورد مطالعــه اســت، بــر 
ارزیابی شــان از عوامــل مهــم در کیفیــت زندگی اثرگذار اســت. 
نتیجــۀ دیگــر اینکــه پنداشــت زنــان و مــردان در طــول عمــر 

از چیزهــای مهــم بــرای کیفیــت زندگــی تغییــر می کند.

۷- در سنگاپور زنان فقط اندکی ناراضی ترند 
ــدۀ  ــک دهک ــی ها ی ــلطۀ انگلیس ــل از س ــه قب ــنگاپور ک س
ماهیگیــری بــوده متشــکل از 63 جزیــره اســت کــه از ســال 
ــراث دوران  ــن آن می ــتر قوانی ــه و بیش ــتقالل یافت 1965 اس
ــی4 در  ــت زندگ ــی کیفی ــش جهان ــت. پیمای ــتعماری اس اس
ســال 2012 ســنگاپور را یکــی از بهتریــن شــهرهای دنیــا و 
هماننــد توکیــو بــا باالتریــن کیفیــت زندگــی در آســیا ارزیابی 

کــرده اســت.
ســنگاپور یــک جامعــۀ چندقومیتــی، چندمذهبــی و چندزبانــه 
ــد از  ــا 74درص ــوم را ب ــن ق ــا بزرگ تری ــه چینی ه ــت ک اس
ــردان در  ــی م ــه زندگ ــد ب ــد. امی ــکیل می دهن ــت تش جمعی
بــدو تولــد 79/6 و امیــد بــه زندگــی زنــان 84/3 ســال اســت. 
ــاال 96 درصــد،  ــه ب ــال ب ــت 15 س ــوادی در جمعی ــرخ باس ن
نــرخ مشــارکت اقتصــادی مــردان 76 درصــد، نــرخ مشــارکت 
ــز 2  ــکاری نی ــرخ بی ــد و ن ــدود 58 درص ــان ح ــادی زن اقتص

درصــد گــزارش شــده اســت.
یافته هــای پیمایــش ملــی کــه در ســال 2011 دربــارۀ کیفیــت 
زندگــی جمعیــت 15 ســال بــه باال صــورت گرفته منبــع اصلی 
ایــن گــزارش اســت. در چارچــوب رویکــرد حوزه هــای زندگی5 
چندیــن حــوزه انتخــاب شــده اســت: مســکن، روابط دوســتی، 

1 - other oriented
2 - gender specific
3 - context
4 - Mercer Human Resource Consultancy 
5 - life domain approach
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ــدان،  ــا فرزن ــادر، رابطــه ب ــدر و م ــا پ ــط ازدواج، رابطــه ب رواب
رابطــه بــا خواهــر و بــرادر، رابطــه بــا همســایگان، اســتاندارد 
زندگــی، درآمــد خانــوار، ســالمتی، دســتاورد آموزشــی، شــغل، 

فعالیت هــای اوقــات فراغت/ســرگرمی و زندگــی معنــوی. 
بــر اســاس اطالعــات گردآوری شــده، روابــط بــا ســایرین بــرای 
زنان و مردان ســنگاپوری بیشــترین اهمیت را داشــته اســت، اما 
به  طــور کلــی زنــان در همــۀ انــواع روابــط ســطح پایین تــری از 
رضایــت را داشــته اند، گرچــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری )به جز 

مــورد ازدواج( معنادار نیســت. 
مــردان و زنــان از زندگــی در ســنگاپور بیــش از همــه از ســطح 
امنیــت، تمیزی کشــور، کیفیت اجــرای قوانین، کیفیــت آموزش 
و خدمــات عمومــی ارائه شــده راضــی بوده انــد. میــزان رضایــت 
زنــان بــه مقــدار بســیار ناچیــزی از رضایــت مــردان کمتــر بوده 

و بــه همیــن دلیــل معنــادار نبوده اســت. 
در ارزیابــی و مقایســۀ میــزان شــادی زنــان و مــردان در باالترین 
ســطح )خیلــی شــاد و کامــاًل شــاد(، زنــان بــه ترتیــب بــا 18 و 
57/6 درصــد در مقابــل مــردان بــا 20/1 و 52/7 درصــد اظهــار 
ــان و  ــد زن ــش از 70 درص ــی، بی ــور کل ــد. به ط ــادی کرده ان ش
مــردان ســنگاپوری میزان باالیــی از شــادی را گــزارش کرده اند. 
مهم تریــن یافته هــای ایــن گــزارش را می تــوان چنیــن خالصه 

 : کرد
بـر اسـاس متغیر سـن، زنـان مسـن تر )بـاالی 50 سـال(   
شـادتر از جوان ترها هسـتند و بعد از 40 سـالگی زنان شادی 

بیشـتری از مـردان را اعـالم کرده انـد. بر اسـاس اطالعات 
جامع سـنگاپور رابطۀ Uشـکل سن و به زیستی ذهنی به این 
معنی که جوان ترها و مسـن ترها سـطح باالتری از شادی را 
ابراز می کنند و وقتی در میانسـالی هستند به دلیل مشکالت 

و مسـئولیت کمتر شـاد هسـتند، تأیید نمی شود.
ازدواج بـرای زنـان و مـردان سـنگاپوری بـه یـک انداره   
شـادی بـه همـراه دارد و متأهـالن بیش از مجردها شـاد 

. هستند
زنـان بـا سـطح تحصیـالت کمتـر شـادتر از زنـان بـا   

بوده انـد.  بیشـتر  تحصیـالت 
قدرت ناشـی از کسـب درآمد بیشـترین شـادی را برای   

زنـان بـه همراه داشـته اسـت. 
بدیـن ترتیـب، احتمااًل زنانی که بیش از همه در سـنگاپور   
خیلی شـادند 50 سـال به باال دارند، متأهل  و دارای درآمد 
شـخصی 5 تـا 8 هـزار دالر در مـاه اما نه لزومـاً با مدرک 
تحصیلـی بـاال هسـتند. این در حالی اسـت  که مـردان در 
دورۀ 60سـالگی و بـا بیـش از 8 هـزار دالر درآمـد بیشـتر 

شادند.
زنـان و مـردان سـنگاپوری در مـورد پنـج حـوزه ای کـه   
بیشـترین نقش را در رضایت آنها از زندگی داشـت هم نظر 
بودنـد و این حوزه هـا متمرکز بر روابط بـا اعضای خانواده 
بـود. به طـور کلی، زنان سـطح پایین تـری از رضایت را در 

ایـن حوزه ها ابـراز کردند. 

دوستانهمسر/ شریک عاطفیخواهران و برادرانفرزندانوالدینجنسیت
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در مـورد پنج حوزه ای که کمتریـن رضایت از آنها گزارش   
شـده بود، یعنی درآمد خانوار، سـطح تحصیالت، استاندارد 
زندگـی، روابـط بـا همسـایگان، و شـغل، بـاز هـم زنان و 
مـردان هم نظـر بودند و فقط زنـان اندکی بیشـتر ناراضی 
بودنـد. در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه »پیامـد جنسـیت 
بـر رضایـت از زندگی در سـنگاپور چیسـت؟«، بـا تحلیل 
داده هـا، پژوهشـگران بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدند که به 
نظـر می رسـد در مجمـوع زنان کمتـر از مـردان از زندگی 
رضایـت دارند و زمینه هـای اجتماعی-فرهنگی سـنگاپور 

در تفاوت هـای جنسـیتی خاموش هسـتند.

8- در کشـورهای اروپایـی پدران از مادران 
شادتـرند

شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه به زیســتی ذهنــی مــادران در 
کشــورها متفــاوت  اســت )Michon, 2008(. امــا بــرای درک 
کامــل پیامدهــای مــادری بــر رضایــت از زندگــی زنــان کافی 
ــان  ــا زن ــا ب ــق به زیســتی آنه نیســت کــه فقــط ســطح مطل
بــدون فرزنــد مقایســه شــود، بلکــه بــرای آگاهــی از نتایجــی 
کــه فرزنــد داشــتن بــر شــادی و رضایــت زنــان دارد بایــد در 
یــک دیــدگاه نســبی نگر1 رضایــت از زندگــی مــادران بــا زنان 
بــدون فرزنــد و پــدران بــا مــردان بــدون فرزند مقایســه شــود.
بــر اســاس داده هــای به دســت آمده در اولیــن پیمایــش 
کیفیــت زندگــی در کشــورهای اتحادیــۀ اروپا در ســال 2007، 
تفاوت هــای معنــاداری در متوســط رضایــت از زندگــی مادران 
در میان کشــورها وجود دارد. در 9 کشــور از 26 کشــور، مادران 
شــادترین گروه هســتند و مقایســۀ متوســط رضایــت از زندگی 
مــادران در میــان کشــورها نشــان می دهــد کــه هر چه کشــور 

ثروتمندتــر اســت مــادران از زندگی شــان راضی ترنــد.
ــر  ــادری ب ــرات م ــردن اث ــزارش مشــخص ک ــن گ ــدف ای ه
رضایــت از زندگــی2 اســت. در ایــن صــورت به شــاخصی فراتر 
از متوســط رضایــت از زندگــی نیــاز اســت. بنابرایــن تفــاوت 
رضایــت از زندگــی مــادران در رابطــه بــا زنــان بــدون فرزند و 
پــدران در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن مقایســه نســبی امــکان 

تمرکــز بــر دو بُعــد مرتبــط بــا مــادری را فراهــم می کنــد:
1( داشـتن فرزنـد وقتی بـا زنانی که فرزند ندارند مقایسـه   
1 - relative perspective

 subjective( 2  در این گزارش پژوهشگران مفاهیم به زیستی ذهنی
 life( زندگی  از  رضایت   ،)contentment( خشنودی   ،)wellbeing
به عنوان  و  همدیگر  به  جای  را   )happiness( شادی  و   )satisfaction

توصیف کنندۀ ذهنی کیفیت ذهنی به کار برده اند.

می شـوند.
2( اثر جنسیت وقتی با پدران مقایسه می شوند.  

بدیــن ترتیــب، نقطــۀ شــروع بــرای تحلیــل رضایــت از زندگی 
مــادران ســطح رضایــت زنــان بــدون فرزنــد اســت )آنچنان که 
خــود اظهــار کرده انــد(. تفــاوت این دو شــاخص نتایــج مادری 
ــل و  ــاوت از عوام ــتۀ متف ــه دو دس ــه ب ــد ک ــان می ده را نش

پیامدهــا مربوط اســت:
1( نتیجه ای که مسـتقیماً به مادری/پدری3 مربوط است   

و بـه  عبـارت دیگـر، اثـر مسـتقیم مادری/پدری4
2( نتیجـه ای کـه بـه جنسـیت مربوط اسـت و بـه  عبارت   

اثـر جنسـیت بـر مادری/پـدری5 دیگـر، 
اثر بـارز مادری/پدری: وقتی فرزنـدی در خانواده به   
دنیـا می آیـد بـرای پـدر و مـادر هزینه هـا و در عین 
 .)Becker, 1991( حـال مطلوبیت هایی به همـراه دارد
هزینه ها شـامل هزینه های مالی بـرای برآورده  کردن 

نیازهـای بچه، کاهش وقت آزاد و... اسـت.
ــا و  ــه هزینه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــش ف ــن پژوه در ای
ــش  ــل کاه ــت، مث ــابه اس ــادر مش ــدر و م ــرای پ ــا ب فایده ه
ســاعاتی کــه زن و شــوهر بــا هــم می گذراننــد و یــا 
چشم پوشــی آنهــا از مصــرف برخــی کاالهــا. حتــی بــا ایــن 
ــای  ــه صورت ه ــد ب ــوز بچــه دار شــدن می توان ــا، هن فرض ه
متفاوتــی بــر رضایــت از زندگــی پــدران و مــادران و اولویــت 

ــر واقــع شــود. آنهــا مؤث
اثـر جنسـیت بـر مادری/پـدری: اثـر ورود فرزنـد به   
خانـواده می توانـد بـا تفاوت هـای جنسـیتی در درون خانه 

تشـخیص داده شـود: 
- تفاوت هـای بیولوژیـک: زنـان هسـتند کـه حاملـه   
می شـوند، فرزنـد را بـه دنیـا می آورند، به او شـیر می دهند 
و پیامدهـای بـارداری و زایمـان را بر سـالمت خـودـ  که 
ممکـن اسـت منفـی باشـد ـ تحمـل می کننـد. ایـن آثار 
می توانـد بـه افزایـش یـا کاهش رضایـت از زندگـی زنان 

بینجامد.
- تغییـر در رفتـار به دلیـل حضـور فرزنـد: ایـن تغییـرات   
شـامل مراقبـت از بچـه به  جای لـذت بردن از وقـت آزاد، 
کنار گذاشـتن شـغل یا افزایش کار دستمزدی برای کسب 
3 - parenthood
4 - Clear Parenthood Effect (CPE)
5 - Gender Determinant Parenthood Effect (GDE)
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درآمـد بیشـتر و تأمیـن هزینه هـای نگهـداری و پـرورش 
فرزند اسـت.

- تغییـر در سیسـتم های ارزشـی و اولویت هـا: رضایـت   
از زندگـی فقـط تحـت تأثیـر تغییـر در هزینه هـا یـا رفتار 
نیسـت، بلکـه از سیسـتم ارزشـی و اولویت هـای فـرد نیز 
تأثیـر می پذیـرد. ورود بچه هـا به خانـواده همه چیز زندگی 
روزمـره را عـوض می کنـد و عـالوه بر تغییـر در هزینه ها 
و رفتـار، اولویت هـای پـدر و مادر و ارزش هـا نیز تغییر 

می کننـد.
ــان  ــوه می ــاوت بالق ــد، تف ــت باش ــا درس ــن فرض ه ــر ای اگ

رضایــت از زندگــی مــادر بــا پــدر یــا آنهایــی کــه پــدر و مــادر 
ــرایط  ــار و ش ــرات در رفت ــا تغیی ــط ب ــد فق ــتند نمی توان نیس
زندگــی توضیــح داده شــود. بنابرایــن مــدل مفهومــی پژوهش 
بــا فــرض اینکه تفــاوت رضایــت از زندگی پــدران و مــادران و 
زنــان بــدون فرزنــد بــا دو نــوع اثــر پدری/مــادری و جنســیتی 

تعییــن می شــود، تعریــف و ترســیم شــده اســت.
ــی1 در  ــای جهان ــش  ارزش ه ــای پیمای ــاس یافته ه ــر اس ب
مــورد رضایــت از زندگــی و داده هــای ســازمان ملــل متحــد 
ــارۀ تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ کشــورهای اروپایــی،  درب
ــه ایــن نتیجــه می رســند کــه در کشــورهای  پژوهشــگران ب

1 - World Value Survey

جدول 8. متوسط رضایت از زندگی مادران، پدران، زنان بدون فرزند و مردان بدون فرزند ۲۰تا5۰ساله در ۲6 کشور اتحادیة اروپا
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مردان بدون فرزندزنان بدون فرزندپدرانمادرانکشور
۷/۷۸۷/۷2۷/۵۶۷/۴۳اتریش
۶/۹۷۷/۰۱۶/۹۳۶/۴۶بلژیک

۵/2۸۵/۶۹۵/۸۸۵/۵۵بلغارستان
۶/۸۹۶/۷۶۶/۸2۶/۶۸جمهوری چک

۸/۰۱۸/۱2۷/۹۱۷/۵۴دانمارک
۵/۶۱۵/۳۵۶/۱۵۵/۷۰استونی
۷/۶۹۷/۶۰۷/۴۱۷/۳۱فنالند
۶/۷۷۶/۶۹۶/۷۴۶/۵۶فرانسه
۷/۰۸۶/۷۵۷/۰۸۶/۹۶آلمان
۶/۹۶۷/2۵۷/۴۴۶/۸۳بریتانیا
۶/۳۹۶/۳۵۶/۰۸۶/۱۸یونان

۵/۶۵۵/۵۰۶/۱۸۵/۵۰مجارستان
۷/۹۰۷/۸۹۷/۹۵۷/۵۰ایرلند
۷/۰۹۶/۹۹۶/۴۹۶/۶۱ایتالیا
۵/۰2۴/۷۹۵/۳۷۵/2۹لتونی
۴/۷2۴/۴۶۵/۱۱۵/۵۴لیتوانی

۷/۳۷۷/۴۴۷/۳۳۷/۳2لوکزامبورگ
۷/۹۴۷/۹۷۷/۹2۷/۶۹مالت
۷/۶۵۷/۴۹۷/۴۷۷/۴۱هلند

۶/۱۱۵/۶۹۶/۸2۶/۴۵لهستان
۶/۸۷۶/۸۸۶/۹۴۷/2۶پرتغال
۴/۶۴۴/۷۶۵/۷۶۴/۹۸رومانی
۵/۷۹۵/۷۰۶/۰2۷/۱2اسلواکی
۶/۹۶۶/۷۴۷/۴2۷/۱2اسلوونی
۶/۹۴۶/۸۵۶/۷۳۶/۵۴اسپانیا
۷/2۴۷/۴۷۷/۰۹۶/۷۷سوئد
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ثروتمندتــر بــا احتمــال بیشــتری مــادر شــدن بــر رضایــت از 
ــل، در کشــورهای  ــد و در نقطــۀ مقاب ــان می افزای ــی زن زندگ
فقیــر، پیامدهــای منفــی بــرای رضایــت از زندگــی زنــان دارد.
بدیــن ترتیــب، ایــن پرســش ها مطــرح می شــود: آیــا پــدری/
مــادری اثــرات مشــابهی بــر رضایــت از زندگی زنــان و مردان1 
دارد؟ و تفــاوت میــان 26 کشــور اتحادیــۀ اروپــا در ایــن زمینه 

ــت؟ چگونه اس
ــل  ــه در تحلی ــه مرحل ــش ها س ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب

ــا طــی شــده اســت: داده ه
1( محاسـبۀ تفـاوت رضایـت از زندگی بین مـادران و   

زنـان بـدون فرزنـد
2( محاسـبۀ تفـاوت رضایـت از زندگـی پـدران و مـادران   

فرزنـد دارای 
3( مقایسۀ نتایج دو مرحلۀ پیشین  

نتایــج تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان می دهــد کــه در 17 
کشــور از 26 کشــور اروپایی »مادری« در مقایســه با »پدری« 
موجــب کاهــش معنــادار یــا افزایــش بســیار ناچیــز )از نظــر 
آمــاری بــدون معنــی( در رضایــت از زندگــی زنــان می شــود.

ــان  ــا زن ــر، مــادران در مقایســه ب در کشــورهای نســبتاً فقیرت
بــدون فرزنــد )بــا کنترل ســطح آمــوزش( کمتر شــاد هســتند، 
در حالــی  کــه در کشــورهای ثروتمندتر برعکس اســت. همین 
نتایــج در مــورد مقایســۀ پــدران بــا مــردان بــدون فرزنــد نیــز 

بــه دســت آمــده اســت. 
این یافته ها را به گونۀ دیگری می توان جمع بندی کرد:

1 - بر اساس آنچه پاسخگویان اظهار می کنند.

- اثـر مثبت پدری/مادری بر زنان و مردان در کشـورهای   
ثروتمندتر

- اثـر منفـی پدری/مادری بر زنان و مردان در کشـورهای   
تر فقیر

از دیــدگاه جنســیتی نیــز تأکیــد شــده اســت کــه ورود فرزنــد 
ــت در  ــابهی )مثب ــج مش ــط نتای ــور متوس ــواده به ط ــه خان ب
کشــورهای ثروتمندتــر و منفــی در کشــورهای فقیرتــر( بــرای 
هــر دو جنــس دارد. امــا وقتــی داده هــا بــر اســاس »تغییــرات 
ــوند،  ــه می ش ــادران مقایس ــدران و م ــی« پ ــت از زندگ رضای

ــه: ــت ک ــوان دریاف می ت
- اگـر پدری/مـادری سـبب کاهش رضایـت از زندگی   
آنها می شـود، کاهش به طور متوسـط برای مادران بیشـتر 

از پدران اسـت.
- اگـر پدری/مـادری سـبب افزایـش رضایـت از زندگـی   
می شـود، پـدران به طـور نسـبی رضایـت بیشـتری بـه 

دسـت می آورنـد.
ــدران  ــواده پ ــه خان ــد ب ــدگان ورود فرزن به طــور خالصــه، برن
هســتند. اگــر قــرار اســت چیــزی از دســت بــرود، آنهــا کمتــر 
از مــادران از دســت می دهنــد و اگــر قــرار اســت چیــزی بــه 
ــد.  ــه دســت می آورن ــادران ب ــد، آنهــا بیشــتر از م دســت بیای
بــرای توضیــح ایــن پدیــدۀ تفــاوت جنســیتی در رابطــه بــا اثر 
مادری/پــدری بــر رضایــت از زندگــی و نیــز نتایــج متفــاوت 
بچــه دار شــدن بــر رضایــت از زندگــی در کشــورهای فقیــر و 
غنــی ســه دســته از عوامــل مجــزا و در عیــن حــال مرتبــط 

نمودار 1۷. اجزای کلیدی رضایت از زندگی مادران

Michon, 2014: 85 :منبع

۶۱
ارة

شم

۷۰



طــرح و واکاوی شــده اســت:

درآمـد  
مطالعــۀ رابطۀ میــان درآمد و رضایــت از زندگی همــواره حوزه ای 
ــوده اســت  ــی ب ــت زندگ ــای کیفی ــه در پژوهش ه ــورد عالق م
Oswald, 1997; Cummins, 2000; Di Tella and Mac-(

Culloch, 2006(. نتایــج بســیاری از ایــن مطالعــات را شــاید 

ــاال، به طــور  ــد ب ــا درآم ــردم ب ــرد: م ــن خالصــه ک ــوان چنی بت
متوســط، شــادتر از مــردم بــا درآمــد پاییــن هســتند. البتــه لزومًا 
 Burni( ثروتمندتــر شــدن افزایــش شــادی را تضمین نمی کنــد
 and Stanca, 2005; Clark et al., 2007; Di Tella and

.)MacCulloch, 2006; Frank, 2005

کار با دستمزد و بدون دستمزد  
ــان دارد. شــاید یکــی از  ــرای زن ــج جــدی ب مــادری نتای
مهم تریــن آنهــا بــه مســئلۀ اشــتغال در کشــورهای اروپایــی1، 
نــرخ اشــتغال زنــان و ســاعات کار آنهــا و تــا انــدازۀ زیــادی بــه 
ــط،  ــور متوس ــود. به ط ــوط می ش ــا مرب ــن بچه ه ــداد و س تع
داشــتن یــک بچــۀ زیــر 12 ســال یــا کمتــر احتمــال اشــتغال 
زنــان را از 75 درصــد )زنــان بــدون بچــه( بــه 60 درصــد کاهش 
می دهــد، در حالــی  کــه ایــن مســئله بــرای مــردان برعکــس 
ــان بیشــتر از  ــا احتمــال کار کــردن پاره وقــت زن اســت. در اروپ
مــردان اســت و در میــان مادران بیشــتر از ســایر گروه هــای زنان 
رایــج اســت، به طــوری کــه در مقابل 38 درصــد از مــادران دارای 
شــغل پاره وقــت فقــط 20 درصــد از زنــان بــدون فرزنــد بــه کار 

ــد.  پاره وقــت اشــتغال دارن
ایــن اطالعــات نشــان می دهــد کــه ضــرورت ســازگار کــردن 
کار و زندگــی خانوادگــی مــادران را وادار می کنــد کــه مشــارکت 
خــود را در بــازار کار کاهــش دهنــد. بر اســاس اطالعــات موجود 
در بســیاری از کشــورها، راضی تریــن مادرها »خانه دار« هســتند، 
ولــی بایــد تأکیــد کــرد کــه »خانــه داران خوشــحال« پدیــده ای 
خــاص مــادران نیســت؛ زنــان بــدون فرزنــد هــم کــه خانه دارند 
به طــور نســبی رضایت بیشــتری از زندگــی را گــزارش می کنند.
ایــن نتایــج در ارزش سیاســت هایی کــه مــادران را بــه اشــتغال 
تشــویق می کننــد تردیــد ایجــاد می کنــد. امــا ایــن پرســش که 
آیــا لزومــاً تشــویق مــادران بــه محــدود کردن کارشــان بــه خانه 
و بچــه داری موجــب افزایــش رضایــت از زندگــی آنهــا می شــود 

1  تفاوت های بین کشورها مطالعه شده است، نه در داخل کشورها.

جــای بررســی زیــادی دارد. زیــرا چنیــن نتیجه گیــری ای بــه این 
معنــی اســت کــه همــۀ زنــان در رابطــه بــا عوامــل تأثیرگــذار بر 
شــادی آنهــا گروهی مشــابه پنداشــته می شــوند و تغییــرات مهم 
در دیدگاه هــای طــول زندگــی2 کــه باعــث تغییــر رضایــت از آن 

می شــود نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــه  ج ــر ب ــد اگ ــه باش ــل درک و توجی ــتر قاب ــاید بیش ش
همگن پنــداری همــۀ زنــان بپذیریم کــه گروهی از زنــان گرایش 
بیشــتری بــه اشــتغال و حرفــه دارنــد، گروهــی دارای گرایــش 
بیشــتری بــه خانــه هســتند و عــده ای هــم )شــاید بزرگ تریــن 
 Hakim,( در صــدد برقراری تعــادل بین ایــن دو حوزه انــد )گــروه
2001(. دو نمونــه از کشــورهای اروپایــی به توضیح این مســئله 

ــد:  کمــک می کن
بـر اسـاس اطالعـات موجـود در کشـور آلمـان، مـادران   
خانـه دار به طـور متوسـط بیشـتر از مـادران شـاغل راضی 
هسـتند، چـون می تواننـد وقت بیشـتری برای آنچـه آنها 
را خوشـحال می کنـد اختصـاص دهنـد، ماننـد مالقات با 
دوسـتان، مراقبـت از دیگران و پرداختن به سـرگرمی های 
مـورد عالقه. البته این در صورتی اسـت که مـادران برای 
تأمین بخشـی از هزینه های زندگی به کار کردن و کسـب 

درآمد نیاز نداشـته باشـند.
ــک  ــد؟ ی ــه می کنن ــان چ ــن می ــی در ای سیاســت های اجتماع
پاســخ احتمالــی ایــن اســت: اگــر شــرایطی فراهــم شــود کــه 
آنهــا در خانــه بماننــد، خوشــحال ترند. امــا ممکن اســت مادرانی 
کــه بایــد بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی کار کنند از اشــتغال 
ــدا  ــر باشــند، چــون از فقــر نجــات پی و کســب درآمــد راضی ت

ــد. می کنن
در کشـور انگلیـس، برعکس، مـادران خانه دار جـزو گروهی   
هسـتند کـه کمتریـن شـادی و رضایـت را از زندگـی دارند. 
اینها شـاید مادرانی اند که ترجیح می دهند شـاغل باشـند اما 
به دلیل نبود امکانات و تسـهیالت مراقبـت از بچه ها به اجبار 
خانه نشـین شـده اند. این گروه رضایت از زندگی را بیشـتر در 
کسـب درآمـد و مالقـات مـردم در محـل کار و عرصه های 
اجتماعـی می دانند. در نتیجـه، در این گونه کشـورها افزایش 
رضایت از زندگی مادران نیازمند سیاسـت هایی برای حمایت 
از اشتغال آنهاست. در این صورت، برای خروج زنان و مادران 

از گـروه ناراضی از زندگی )ناخشـنود( چـه کار باید کرد؟ 
2 - life course perspective
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ــب  ــکاری موج ــه بی ــد ک ــت می کنن ــادی ثاب ــیار زی ــناد بس اس
نارضایتــی از زندگــی می شــود. بنابرایــن بهتــر اســت بــا 
سیاســت های اجتماعــی بــه زنــان فرصــت انتخــاب داده شــود، 
بــه  جــای اینکــه دیگــران تصمیــم بگیرند که چــه  چیــزی برای 

آنهــا خــوب اســت1.
در توضیــح تفــاوت رضایــت از زندگی پدرهــا و مادرها و همچنین 
ــان  تفــاوت در میــان کشــورهای اروپایــی، »کار مضاعــف2« زن
مســئلۀ مهمــی در رضایــت از زندگــی گــزارش شــده اســت. طی 
ســال های اخیــر ســهم زنــان در بــازار کار افزایــش یافتــه، ولــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه با وجــوِد افزایــش کار بــا دســتمزد، زنان 
همچنــان مســئول کارهای خانه باقــی مانده انــد. در نتیجه، خیلی 
بیشــتر از مردهــا هــم بــار مســئولیت کار با دســتمزد و هــم بدون 
1 - رابطة بین رضایت از زندگی )با کنترل آموزش( و احساس کنترل بر 
زندگی محاسبه شده در 26 کشور کامالً قوی است )ضریب همبستگی 
پیرسون: 0/429( و تمایل افراد به تصمیم گیری برای خود و اثر مثبت 

آن بر رضایت از زندگی را نشان می دهد.
2 - double shift

دســتمزد را بــه عهــده گرفته انــد.
ــل دسترســی از کشــورهای  ــای قاب ــل داده ه ــر اســاس تحلی ب

ــت: ــوان گف ــی3 می ت اروپای
در کشــورهای فقیــر، زنــان ســاعات طوالنی تــری از زنــان   
ــه طــور متوســط  ــد )ب ــر کار می کنن کشــورهای ثروتمندت

حــدود یــک ســاعت بیشــتر(.
در تمــام کشــورها به جــز آلمــان زنــان ســاعات بیشــتری از   
مــردان کار می کننــد )64 دقیقــه در کشــورهای فقیــر و 20 
دقیقــه در کشــورهای ثروتمنــد(. بدیــن ترتیب تفــاوت بین 
زنــان و مــردان در کشــورهای فقیرتــر بارزتــر و بیشــتر اســت.

نگرش های اجتماعی  
ــه چهــار دلیــل  نگرش هــای غالــب در جوامــع حداقــل ب

ــرای سیاســت های اجتماعــی مهــم هســتند: ب

3 - این یافته ها مربوط به 14 کشور اروپایی است که 8 کشور اروپایی 
ثروتمند و 6 کشور فقیر را شامل می شود.

)Eurostat, 2008 نمودار 18. ساعات کار رنان و مردان در 14 کشور اروپایی )بر اساس داده های

Michon, 2014: 93 :منبع
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- ایـن نگرش هـا پنداشـت از تعـادل کار و زندگـی را بـه ما   
نشـان می دهنـد.

- آنها گویای تجربه های نسل های پیشین در زمینۀ اشتغال،   
درآمـد و بچه داری اند.

- در شـرایط مـادران شـاغل، حمایـت  اجتماعـی مؤثـر بـر   
به زیسـتی ذهنـی زنـان ممکـن اسـت تحـت تأثیـر ایـن 

نگرش هـا قـرار گیـرد.
- فهمیدن این نگرش ها جهت گیری سیاست های اجتماعی   

را نشـان می دهد.
بــا هــدف ارزیابــی نگــرش جامعــه نســبت بــه اشــتغال مــادران، 
پژوهشــگران »شــاخص حمایت از اشــتغال مــادران1« را طراحی 
کرده انــد و بــا اســتفاده از اطالعات پیمایــش ارزش های جهانی و 
آزمــون این شــاخص نتیجه گرفته شــده که در تمام کشــورهای 
مــورد مطالعــه در دو دهــۀ اخیــر میزان پذیرش اشــتغال مــادران 
به تدریــج افزایــش یافته اســت )Michon, 2008(. بــا وجود این، 
انتظــار مــی رود کــه مــادران دارای بچه هــای کوچک از ســاعات 
کار خــود کــم کننــد یــا حداقل به طــور موقت از اشــتغال دســت 
بکشــند. امــا بــه نظــر می رســد چنیــن انتظــاری در کشــورهای 

فقیر بیشــتر اســت. 
ــان در بســیاری از  ــه اینکــه نقش هــای ســنتی زن ــا توجــه ب ب
مطالعــات معــادل خانــه دار بــودن و بچــه  داشــتن تعریــف شــده 
اســت، پژوهشــگران بــا طراحــی »شــاخص نقش هــای ســنتی 
زنــان2« و اســتفاده از اطالعــات پیمایــش ارزش هــای جهانی در 

ــۀ: ــه دو گوی پاســخ های داده شــده ب
1( شـغل خوب اسـت، اما آنچه اکثر زنان واقعاً می خواهند   

یک خانـه و بچه اسـت
2( خانـه دار بـودن همان قـدر رضایت بخش اسـت که کار   

دسـتمزد با 
چنیــن نتیجــه گرفته انــد: در جوامعــی کــه نقش هــای 
ــۀ  ــا دو گوی ــخگویان ب ــود پاس ــت می ش ــان حمای ــنتی زن س
ــاخص در  ــن ش ــۀ ای ــد. مقایس ــق بوده ان ــوق به شــدت مواف ف
میــان کشــورها حاکــی از آن اســت کــه در کشــورهای فقیرتر 
ــتر  ــر بیش ــا کشــورهای ثروتمندت ــه ب ــان در مقایس ــش زن نق

ســنتی اســت.
ــان از  ــه زن ــد ک ــان می ده ــا نش ــه، یافته ه ــور خالص به  ط

1 - Mothers’ Employment Support Indicator )MES(
2 - Female Traditional Role (FTR)

کشــورهای به طــور نســبی فقیرتــر اروپایــی وقتی کــه بچــه دار 
می شــوند شــانس کمتــری بــرای شــادتر شــدن دارنــد و »اثــر 
مــادری« پیامدهــای منفــی بر متوســط رضایــت از زندگی آنها 
دارد. در شــرایطی کــه رضایــت مــادران در مقایســه بــا زنــان 
بــدون فرزنــد افزایــش می یابــد، ایــن افزایــش بــرای پــدران 
بیشــتر اســت و اگــر کاهــش یافتــه، میــزان این کاهــش برای 
ــتی  ــر به زیس ــا ب ــر بچه ه ــن، اث ــت. بنابرای ــر اس ــدران کمت پ
فــردی همچنــان جنســیتی اســت، هر چنــد میــزان ایــن اثــر 

در کشــورهای ثروتمندتــر کمتــر اســت. 

بخش سـوم: جمـع بندی و نتیجـه گیری
جســت وجو بــرای دســت یابی بــه اصــول جهان شــمول و 
کیفیــت زندگــی مطلــوب موجــب آفتابــی  شــدن تعــداد زیــادی 
متغیــر مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی در زمینه هــای گوناگون شــده 
اســت. در ایــن مقالــه تمرکــز بر جنس و جنســیت ســبب شــده 
اســت اهمیــت و نقــش زمینه هــای اجتماعــی و فرهنگــی در 
ــی  ــت زندگ ــی کیفی ــی و ذهن ــاخص های عین ــکل دهی ش ش
در جوامــع مختلــف نشــان داده شــود. شــگفت آنکــه بــه  نظــر 
ــذار و  ــی تفاوت گ ــوان عامل ــیت به عن ــس و جنس ــد جن می رس
ــر  ــر کمت ــال های اخی ــا س ــی ت ــت زندگ ــج کیفی ــم در نتای مه
ــد  ــن کم توجهــی می توان ــه اســت. ای ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ناشــی از عــدم گــزارش یافته هــای مطالعــات کیفیــت زندگــی 
بــه تفکیــک جنــس و غیبــت تحلیل هــای جنســیتی در نتایــج 

ــد.  ــا باش پژوهش ه
از اواخــر قــرن بیســتم، پــس از آنکــه برنامــۀ توســعۀ ســازمان 
ملــل دو شــاخص جدید جنســیتی را مطــرح کرد، پژوهشــگران 
ــع  ــرای رف ــات جنســیتی ب ــژه متخصصــان حــوزۀ مطالع به وی
کاســتی های این دو شــاخص و ســازگاری بیشــتر آنها با شرایط 
ــرای طراحــی  ــد و ب ــان تالش هــای بســیاری انجــام داده ان زن
ــا شــاخص های  ــان را ب مقیاس هایــی کــه کیفیــت زندگــی زن
عینــی متناســب بــا نیازهــا و وضعیــت آنهــا می ســنجند، اقــدام 
کرده انــد. به رغــم ایــن تالش هــا، همچنــان ابهامــات مفهومــی 
و روشــی در اندازه گیــری کیفیــت زندگــی زنــان و تحلیل هــای 
جنســیتی به عنــوان موضوعــی مهــم و چالش برانگیــز در 

مطالعــات کیفیــت زندگــی باقــی مانــده اســت.
بــر اســاس گزارش هــای بین المللــی، بــا وجــود پیشــرفت های 
حاصل شــده در دسترســی و برخورداری بیشــتر زنــان از امکانات 
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و تســهیالت در برخــی کشــورها، هنــوز به دلیــل تفاوت هــای 
مانــدگار جنســیتی تــا دســت یابی بــه شــرایط مطلــوب فاصلــۀ 

بســیار زیادی وجــود دارد. 
شــاید در اینکــه شــرایط اقتصــادی )فقــر و عوامــل طبقاتــی( 
ــر به زیســتی  و مــکان جغرافیایــی حتــی در داخــل کشــورها ب
شــخصی تأثیــر می گذارنــد تردیــد کمتــری وجود داشــته باشــد 
تــا پیامدهــای عوامل فرهنگــی و اجتماعی و پنداشــت و ارزیابی 
زنــان از مجموعه عوامــل مرتبــط و مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی 
ــدی  ــن پرســش کلی ــن شــرایطی ســبب طــرح ای ــان. چنی آن
می شــود کــه آیــا نابرابری هــای جنســیتی شــاخص های عینــی 
در ارزیابــی ذهنــی زنــان از کیفیــت زندگــی انعــکاس می یابــد؟
بــا غیبــت تحلیل هــای جنســیتی در پژوهش هــای منطقــه ای 
و ملــی، اطالعــات مــورد نیــاز بــرای پاســخ بــه پرســش هایی 
ــل کشــورهای  ــن دلی ــه همی ــی نیســت. ب ــن دســت کاف از ای
بســیاری ـ غالبــاً توســعه یافته ـ از دهــۀ 1990 )و برخــی 
ــت  ــری کیفی ــرای اندازه گی ــی را ب ــای مل ــر( پیمایش ه زودت
ــاً سیاســت گذاری های الزم  زندگــی شــهروندان خــود و طبیعت
بــرای بهبــود و ارتقــای آن آغــاز کرده انــد و در میــان مجموعــۀ 
ــوان  ــی مطالعه شــده، جنســیت به عن ــی و ذهن متغیرهــای عین
تعیین کننــدۀ کلیــدی نتایج کیفیت زندگی بررســی شــده اســت.
یافته هــای کشــورهای مختلف نشــان دهندۀ پیچیدگــی موضوع 
و در برخــی مــوارد اطالعــات متناقــض و در عیــن حــال ارائــۀ 
شــواهدی بــر روابــط متقابل جنســیت و جنس با ســایر متغیرها 
ــی و  ــای فرهنگ ــتاوردها، زمینه ه ــارات، دس ــن، انتظ ــد س مانن

تجربیات گذشــته اســت.
به طــور مثــال، در کشــورهای ژاپــن و اســترالیا زنــان شــادتر از 
مــردان هســتند، ولــی در کشــورهای اروپایــی و روســیه مــردان 
از زندگــی رضایــت بیشــتری دارنــد. در دو کشــور با درآمــد باال، 
ماننــد ژاپــن و ســنگاپور، کــه شــاید بــا توجــه به ســطح توســعۀ 
اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا انتظــار یافته هــای مشــابه مــی رود، 
ــای  ــاوت از ارزیابی ه ــای متف ــان دهندۀ الگوه ــا نش پیمایش ه
زنــان و مــردان از زندگــی اســت. در ژاپــن، زنــان شــادترند و در 
ســنگاپور، در عیــن حــال کــه همه در ســطح باالیــی از رضایت 
از زندگــی هســتند، زنــان بــه انــدازۀ مــردان احســاس شــادی و 

ــد. ــت نمی کنن رضای
در بســیاری از کشــورها، متغیرهــای کلیــدی دیگری مانند ســن 

و رابطــۀ تعاملــی آن بــا جنســیت بــر رضایــت از زندگــی تأثیــر 
U می گــذارد و در حالــی  کــه ایــن رابطــه در برخــی از کشــورها

شــکل اســت، در تعــداد دیگــری روند نزولــی کیفیــت زندگی با 
افزایــش ســن و در ســالمندی بــه چشــم می خــورد. بــه همیــن 
دلیــل، زنــان ســالمندی کــه منابــع کمتــری از نظــر ثــروت و 
ــار ســنگین بیماری هــا  ــا وجــود ب ــد و ب ــط اجتماعــی دارن رواب
به تنهایــی زندگــی می کننــد یــک چالــش اصلــی بــرای ایــن 

ــورها هستند. کش
به طــور خالصــه، تحقیقــات در پاســخ بــه این پرســش کــه »آیا 
زنــان خوشــحال تر از مــردان هســتند؟« پاســخ های یک دســت 
نمی دهنــد. در نهایــت، پیچیدگــی موضــوع کیفیــت زندگــی و 
نتایــج کامــاًل متفــاوت در کشــورها و حتــی جوامــع مختلــف در 
درون یــک کشــور و روابــط متقابــل متغیرهــای عینــی و ذهنی 
ســبب طرح ایــدۀ »کیفیت زندگــی در طول دورۀ زندگی« شــده 
اســت. به عبــارت دیگــر، به جــای ارزیابی هــای مقطعی کیفیت 
زندگــی بایــد طــول دورۀ زندگــی زنــان و مــردان کــه بــا بــاال 
رفتــن ســن وقایــع متفاوتــی را تجربــه می کنند، بررســی شــود.
ــی  ــای مل ــای پیمایش ه ــاس یافته ه ــر اس ــه، ب ــر آنک مهم ت
در کشــورهای مختلــف، عــدم همخوانی هــا در مــورد کیفیــت 
زندگــی زنــان و تفاوت هــای آنــان بــا مــردان گویــای اهمیــت 
بســیار زیــاد بســتر اجتماعی-فرهنگــی اســت کــه ســاختارها و 
روابــط جنســیتی را شــکل می دهنــد. بنابرایــن متغیــر جنــس 
عامــل مهمــی در کیفیــت زندگــی نیســت، بلکــه نابرابری های 
ــل  ــی عام ــترهای اجتماعی-فرهنگ ــل از بس ــیتی حاص جنس

ــتند.  ــده هس تعیین کنن
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Abstract
Increasing awareness about deprivation of the 
half of the world’s population’s from human 
rights and negligence of their needs as well as 
participation in decision makings which affects 
their quality of life, have encouraged researches 
to look for the related factors of such a situation. 
In addition, it has confronted policy makers with 
serious challenges for elimination of hindrance 
for equal access to resources and benefits of 
development. 
Thus to help policy makers, programs have been 
initiated to manifest gender inequalities in life’ 
domaines through development of different 
indicators. In the last decades, as the search for 
more appropriate indicators with women’s situ-
ation has continued, for a better understanding 
of gender inequalities in objective and subjective 
aspects of life, national surveys on quality of life 
with samples representing the whole popula-
tion have been conducted and gender analysis 
of findings is presented, mostly in developed 

countries.
A review of the publications based on data from 
national surveys (accessible ones) on Japan, Rus-
sia, Australia, Britannia, America, Romani, Singa-
pore, and countries of European Union reports 
differences in women and men’s quality of life 
and different degree of their life satisfaction. In 
few countries, women are happier than men are 
and in some others, men are more satisfied from 
their lives. It seems the reasons behind gender 
differences in quality of life is not due to the 
sex of individuals, but rather social and cultural 
context of the societies.
Key Words
Quality of Life, Gender Inequalities, Social Con-
text, Cultural, Satisfaction
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