از نابرابریهای جنسـیتی تا کیفیـت زندگـی زنان
ژاله شادیطلب

*

چکـیده
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آگاهــی بیشــتر دربــارۀ محــروم مانــدن نیمــی از جمعیــت جهــان از حقــوق انســانی و نادیــده انگاشــتن نیازهــا و ضرورت مشــارکت
آنهــا در تصمیمگیریهــای مؤثــر بــر کیفیــت زندگیشــان نهتنهــا پژوهشــگران را بــه فهــم بیشــتر دالیــل چنیــن وضعیتــی
ـی برابــر همــه بــه منابــع و منافــع توســعه
ترغیــب کــرده ،بلکــه سیاسـتگذاران را بــا چالــش جــدی بــرای رفــع موانــع و دسترسـ ِ
و ســهیمشــدن در آنهــا مواجــه کــرده اســت .بنابرایــن بــرای کمــک بــه سیاسـتگذاران و بهمنظــور طراحــی انــواع شــاخصهای
نشــاندهندۀ نابرابریهــای جنســیتی در حوزههــای مختلــف زندگــی تالشهــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت .در عیــن حــال
کــه ایــن تالشهــا کمــاکان بــرای تناســب بیشــتر شــاخصها بــا وضعیــت زنــان ادامــه دارد ،کشــورهای غالب ـ ًا توســعهیافته
بــرای روشــنکــردن زمینههــای نابرابــری در شــرایط عینــی و ذهنــی زندگــی چنددهــهای اســت بــه انجــام پیمایشهــای
ملــی بــا تأکیــد بــر انتخــاب نمونههایــی متناســب بــا ترکیــب جمعیــت کشــور پرداختهانــد و نتایــج را بــا تحلیلهــای جنســیتی
گــزارش میکننــد .مــروری بــر مقــاالت مبتنــی بــر ایــن پیمایشهــا (آنچــه قابــل دسترســی بــوده) از کشــورهای ژاپــن ،روســیه،
اســترالیا ،بریتانیــا ،امریــکا ،رومانــی ،ســنگاپور و کشــورهای عضــو اتحادیــۀ اروپــا نشــاندهندۀ تفــاوت در کیفیــت زندگــی زنــان
ی بــه دالیــل مختلــف اســت .در برخــی کشــورها زنــان شــادترند و در تعــدادی مــردان
و مــردان و میــزان رضایــت آنهــا از زندگـ 
از زندگــی رضایــت بیشــتری دارنــد .بــه نظــر میرســد آنچــه موجــب تفاوتهــای جنســیتی شــده نــه جنــس انســانها ،بلکــه
بســترهای اجتماعــی و فرهنگی کشورهاســت.

کلـیدواژهها
کیفیت زندگی ،نابرابریهای جنسیتی ،بسترهای اجتماعی و فرهنگی

* دکتری جامعهشناسی

jshadi@yahoo.com

مقدمـه

 -1در این مقاله مفهوم بهزیستی ( )well- beingمترادف کیفیت زندگی
( )quality of lifeبه کار برده شده است.
2- sex
3- gender socialization

4- gender analysis
5- Gender Human Development
6- Gender Empowerment
7- outcomes
8- objective indicator
9- gender neutral
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مطالعــات کیفیــت زندگــی رونــد افزاینــدهای در پیــش گرفتــه
1
اســت .شــاید بهدلیــل اینکــه مــردم احســاس بهزیســتی
نمیکننــد و آنچنانکــه انتظــار دارنــد شــاد نیســتند .از
دهههــای  1960و  1970بــه بعــد موضــوع شــاخصهای
کیفیــت زندگــی بــه مســئلهای درخــور پژوهش در رشــتههای
علمــی گوناگــون و از زوایای مختلف بدل شــده اســت (Land
:)et al, 2001
 فیلســوفان بــه تمرکز بــر اصول نظــری تمایــل دارند؛
اصولــی کــه ممکــن اســت انســانها را بــه جسـتوجوی
شــادی رهنمــون شــود .از نظــر این گــروه ،دانســتن اینکه
چــه چیــزی یــک «زندگــی خــوب» را میســازد بــرای
مــردم چنــدان آســان نیســت.
 اقتصاددانــان بیشــتر عالقهمندنــد بداننــد کــه کاالهــا
چگونــه میــان مــردم توزیــع شــده اســت و ایــن توزیــع در
طــول زمــان چگونــه تغییــر میکنــد .ایــن کاالهــا شــامل
طیف وســیعی از ســامت ( ،)Wilkinson, 1996اشتغال
( )Gallie, 1996و پــول ( )Easterlin, 2001میشــود
تــا پایگاه اقتصــادی ( ،)Marmot, 2004محیــط (Bliss,
 )1996و...
 متخصصان حــوزۀ علوم اجتماعی در اهدافشــان متواضعتر
هســتند و فقــط بــه تمرکز بــر کاالهایــی تمایــل دارند که
ممکــن اســت بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی کمــک کننــد
( )Scott et al, 2010: 193و در میــان مجموعــهای از
کاالهــا ،آنهایــی را مهمتریــن میداننــد کــه در عرصــۀ
اجتماعــی و خانــواده یافــت میشــوند.
گرچــه در دهــۀ اخیــر همگرایــی بیشــتری میــان متخصصــان
رشــتههای مختلــف حاصــل شــده (،)Sirgy et al, 2006
امــا کمــاکان برخــی از ابعــاد کلیــدی فرهنگی-اجتماعــی در
بررس ـیهای کیفیــت زندگــی ناشــناخته باقــی مانــده اســت.
جنــس 2و جامعهپذیــری جنســیتی 3بهعنــوان عواملــی کــه
میتواننــد موجــب تفــاوت در نتایــج کیفیــت زندگــی شــوند
لهای اخیــر کمتــر دیــده شــدهاند ،بــهطــوری کــه
تــا ســا 
اغلــب یافتههــای پژوهشــی حتــی بــه تفکیک جنــس گزارش

نشــده و در نتیجــه تحلیــل جنســیتی 4از نتایــج و تجربیــات
بهدســتآمده ارائــه نشــده اســت (Eckermann, 2011,
.)2014
در ســالهای پایانــی قــرن بیســتم ،توجــه بــه توســعۀ انســانی
( )Sen, 1995, 1999بــا تأکیــد بــر دسترســی برابــر مــردم
بــه منابــع و فرصتهــا و برخــورداری از آنهــا ســبب طــرح
دو شــاخص «توســعۀ انســانی جنســیتی »5و «توانمنــدی
7
جنســیتی »6شــد کــه کیفیــت زندگــی را بــر پایــۀ نتایــج
حاصــل از میــزان برخــورداری آنــان از درآمــد ،ســامت و
آمــوزش در مقایســه بــا مــردان بــه تصویــر کشــیده اســت.
گرچــه متغیرهــای بســیاری ماننــد مســئولیت ســنگین کار در
منــزل و امــور مراقبتــی و نیــز تجربــۀ خشــونت خانگــی بــر
کیفیــت زندگــی زنــان تأثیــر میگذارنــد ،امــا هنــوز هــم در
مقیاسهــای عینــی 8کیفیــت زندگــی نمیگنجنــد (Fine-
 .)Davis et al, 2004توجــه بــه نابرابریهــای زنــان و مردان
پژوهشــگران را بــا پرســشها و چالشهــای جــدی مواجــه
کــرده اســت:
 آیــا نابرابریهــای جنســیتی بــه نابرابری در ســطح کیفیت
زندگــی و بهزیســتی منجــر میشــود؟
 آیــا محرومیــت در زمینــۀ برخــورداری از شــرایط عینــی در
ارزیابــی ذهنــی زنــان از کیفیــت زندگــی انعــکاس مییابــد؟
در ایــن صــورت آیــا ضــروری نیســت فراتــر از شــرایط عینــی
بــه برداشـتهای ذهنــی و فراتــر از معیارهای از نظر جنســیتی
«خنثــی »9کیفیــت زندگــی بــه ابعــادی اندیشــیده شــود کــه
زندگــی «زنــان» را آنگونــه کــه هســت و تجربــه میکننــد،
منعکــس کنــد؟ آیــا تحقیقاتــی کــه بــرای اندازهگیــری
نابرابریهــا تــاش کردهانــد تــا شــکافهای جنســیتی را
گــزارش کننــد ،توانســتهاند وضعیــت «خــاص زنان» را نشــان
دهنــد؟ در حالــیکــه جنــس و جامعهپذیــری جنســیتی ابعــاد
مهمــی از ایجادکننــدۀ تفــاوت در کیفیــت زندگیانــد و در واقع
تعیینکننــدۀ نتایــج آن هســتند چگونــه و تــا چــه انــدازه در
مطالعــات و سیاسـتگذاریهای کیفیــت زندگــی مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد؟

هــدف ایــن مقالــه نــه پاســخگویی بــه همــۀ ایــن پرسـشها،
ن شــدن اهمیت
کــه فقــط فراهــم آوردن اطالعاتی برای روشـ 
ـرورت دیــدهشــدن مســائل زنــان و نیازهای خــاص آنان
و ضـ ِ
در مباحــث کیفیــت زندگــی اســت .بنابراین در بخش نخســت
مقالــه چالشهــای جنســیتی دیــدن کیفیــت زندگــی شــامل
مــواردی از مشــکالت مفهومــی و روشــی طــرح میشــود .در
ایــن زمینــه بــا ارائــۀ تعــدادی از رایجتریــن شــاخصهای
عینــی موجــود بــرای اندازهگیــری نابرابریهــای جنســیتی
در کیفیــت زندگــی بــه شــاخصهایی کــه بــرای فراگیــری
ویژگیهــای خــاص زنــان در ســایۀ کاســتیهای مفهومــی یــا
روشــی مقیاسهــای گذشــته پیشــنهاد شــده اســت ،پرداختــه
میشــود .در بخــش دوم مقالــه یافتههــای پژوهشهــای
انجامشــده در جوامــع کامــ ً
ا متفــاوت از نظــر اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ـ کــه تفاوتهــای زنــان و مــردان
را در رضایــت از کیفیــت زندگــی بــر مبنــای شــاخصهای
ذهنــی گــزارش کردهانــد ـ ارائــه خواهــد شــد .جمعبنــدی
نیــز قســمت پایانــی مقالــه خواهــد بــود.

بخش اول :جنسیت در ارزیابی کیفیت زندگی
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شــکافهای جنســیتی بــزرگ و مقاومــی در بســیاری از
شــاخصهای عینــی بهزیســتی در جهــان وجــود دارد .نابرابری
در برخــورداری از آمــوزش ،دسترســی بــه اشــتغال ،کســب
گومیــر،
درآمــد ،برخــورداری از ســامت جســمی و روانــی ،مر 
کنتــرل بــر منابــع اقتصــادی ،تغذیــۀ کافی ،مســکن مناســب،
صــرف وقــت در عرصــۀ خصوصی ،مشــارکت فعــال در عرصۀ
عمومــی و ...کــه همــه از قابلیتهــای اساســی بــرای «زندگی
خــوب» هســتند از آن جملهانــد (.)Sen, 1999
شــاید فاحشتریــن شــکل نابرابــری جنســیتی در برخــی از
جوامــع آســیایی حــذف جنیــن دختــر پیش از بــه دنیــا آمدن و
در واقــع «نابرابــری در حــق حیات» بــهدالیل غالبـ ًا اقتصادی
و فرهنگــی اســت کــه پدیــدهای بــا عنــوان «زنــان گمشــده»
را رقــم زده اســت (Klasen and Wink, 2002; Klasen,
 .)2004: 3واقعیــت ایــن اســت کــه یــک ارزیابــی کامــل
از کیفیــت زندگــی زنــان شــامل موضوعاتــی میشــود کــه
بیشــتر بــه قابلیتهــا و عاملیــت زنــان ( )Sen, 1992مربــوط
اســت ،ماننــد حــق انتخــاب ،حــق تصمیمگیــری و دسترســی
بــه فرصتهــا (Razavi, 1996, 1997؛ بــه نقــل از Saith and

 )Harriss-White, 1999کــه بــه نظــر میرســد بــرای ورود

آنهــا بــه مجموعــۀ شــاخصهای عینــی بهزیســتی هنــوز
راه طوالنــی و دشــواری در پیــش اســت و در شــرایط کنونــی
بیشــتر در طیــف شــاخصهای ذهنــی کیفیــت زندگــی مــورد
مطالعــه قــرار میگیرنــد .در عیــن حــال مشــخص اســت کــه
تمرکــز بــر یــک حــوزۀ واحــد از مجموعهمســائل و تفاوتهای
مــردان و زنــان نمیتوانــد تصویــری درســت از نابرابریهــا و
بهزیســتی زنــان ارائــه کنــد .در نتیجــه ،انتخــاب موضوعــات و
حوزههــای مهــم بــرای ســنجش بهزیســتی جنســیتی 1شــامل
قضاوتهــای ارزشــی در جوامــع گوناگــون میشــود.
در تــاش بــرای تدویــن معیارهــای بهزیســتی دربرگیرنــدۀ
مســائل خــاص زنــان و نشــاندهندۀ تفاوتهــای جنســیتی
مشــکالت زیــادی بــروز میکنــد کــه برخــی نظــری و
مفهومیانــد و تعــدادی مربــوط بــه روش و اندازهگیــری،
کــه در اندیشــیدن بــه بهزیســتی جنســیتی روشــن کــردن
ایــن موضوعــات ضــروری اســت.

 -1چالشهای مفهومی بهزیستی جنسیتی

در مباحــث کیفیــت زندگــی ،وقتــی موضــوع جنســیت مدنظــر
ـی جــدی کــه پیــش میآیــد
قــرار میگیــرد ،مســئلۀ مفهومـ ِ
ایــن اســت کــه «چــه جنبههایــی از زندگــی را بایــد در ارزیابی
بهزیســتی وارد کــرد و چــه حوزههایــی بهتــر میتواننــد
گویــای کیفیــت زندگــی زنان باشــند؟» زیــرا برخــی از ابعادی
کــه در زمینــۀ کیفیــت زندگــی فــارغ از جنســیت مــورد توجــه
قــرار میگیرنــد بــرای ارزیابــی بهزیســتی جنســیتی مناســب
نیســتند .بنابرایــن ایــن پرســش کلیــدی مطــرح میشــود کــه
«آیــا لزومـ ًا حوزههــای مرتبــط بــا بهزیســتی بــرای مــردان و
زنــان بایــد یکســان باشــد؟»

 -۱-۱حوزۀ اقتصادی :کار و درآمد

درســتی تمرکــز بــر کار و درآمــد بهعنــوان یکــی از جنبههــای
عینــی مؤثــر بــر بهزیســتی جنســیتی از مجموعهچالشهــای
مفهومــی اســت کــه در ادبیــات کیفیــت زندگــی بهویــژه در
جوامــع در حــال توســعه بــه اشــکال گوناگــون مــورد بحــث
و تردیــد قــرار گرفتــه اســت .دو جنبــه از ایــن موضــوع بــه
نــوع نــگاه و تفســیر از اشــتغال و کســب درآمــد زنــان مربــوط
میشــود:
1- gender- related well-being

 )1996; Barraclough, 1997و باالخــره موضوعــی کــه
بیارتبــاط بــه مســائل روشــی هــم نیســت مســئلۀ درآمدهــا
بــر اســاس واحــد خانــوار و تفکیــک آن میــان اعضــای خانوار
از جملــه زنــان اســت کــه غالبـ ًا ســبب بــرآورد ســهم زنــان از
درآمدهــا میشــود کــه چنــدان اعتبــاری هــم نــدارد .بنابرایــن
آیــا بایــد از حــوزۀ اقتصــادی ،اشــتغال و درآمــد در ارزیابــی
بهزیســتی جنســیتی چشمپوشــی کــرد؟
ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی از جوامــع بهویــژه جوامــع
توســعهیافتۀ صنعتــی بــر ضرورت منظــور کردن جــزء درآمدی
در ارزیابــی ســطح پیشــرفت زنــان و بهزیســتی جنســیتی
تأکیــد میشــود (Berenger and Verdier-Chouchane,
 ،)2007 :556; Piedano and Cespedes, 2004ماننــد
کشــور اســپانیا کــه مشــارکت زنــان در عرصــۀ شــغلهای
دســتمزدی یکــی از پایینترینهــا در میان کشــورهای اروپایی
و در واقــع میــان کشــورهای توســعهیافته اســت .در نتیجــه،
پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه عــدم اشــتغال یــا دریافــت
پاداشهــای کــم ویژگــی اصلــی نابرابــری زنــان و مــردان
ارزیابــی
در اسپانیاســت و بــا صرفنظــر کــردن از آن در
ِ
نابرابریهــا و بهزیســتی جنســیتی مخالفانــد ،زیــرا در
اینگونــه کشــورها زنــان و مــردان در برخــورداری از آمــوزش
و ســامت و ســایر حوزههــای مرتبــط تقریبـ ًا برابرنــد و متغیر
اشــتغال و درآمــد تأثیــر جدیتــری بــر نابرابریهــای میــان
زنــان و مــردان دارد .در ایــنصــورت ،آیــا مدلهــای متفاوتــی
بــرای ســنجش نابرابــری و بهزیســتی جنســیتی در جوامــع
مختلــف مــورد نیــاز اســت؟

 -2-1حوزۀ سالمت :عمـر کوتاهتر مـردان

فــرض پنهــان در تعییــن و انتخــاب حوزههــای
ایــن
ِ
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی همــواره وجود داشــته اســت و دارد
کــه محرومیــت در ایــن زمینههــا در واقــع بــه معنای از دســت
رفتــن بهزیســتی اســت .بنابرایــن ،نتیجــۀ واقعــی برخــورداری
از خدمــات بهداشــتی و درمانــی در «زنــده مانــدن» و «ســالم
بــودن» فــرد منعکــس میشــود کــه جنبــۀ عینــی ســامت
اســت و همــواره بهعنــوان یکــی از مهمتریــن حوزههــا در
ی کــه در
کیفیــت زندگــی در نظــر گرفتــه میشــود .در حال ـ 
اغلــب مــوارد چنیــن اســتداللی معقــول به نظــر میرســد ،باید
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 اول :آیــا درآمــد و اشــتغال هــدف بهزیســتی اســت یــا
وســیل های بــرای دســتیابی بــه کیفیــت زندگــی بهتــر؟
در قســمت اول ایــن پرســش فعالیــت اقتصــادی زنــان بــرای
ارتقــای قابلیــت و عاملیــت آنــان در خانــواده و جامعــه و
اســتفاده از ســرمایههای انســانی مدنظــر اســت ،در حالــی
کــه در قســمت دوم ایــن پرســش دسترســی بــه منابــع مــادی
و پولــی بــرای ادامــۀ حیــات و برخــورداری از نیازهای اساســی
مطــرح میشــود.
پاســخ مثبــت به هــر یک از دو قســمت پرســش در بهزیســتی
جنســیتی بهشــدت تحــت تأثیــر قضاوتهــای ارزشــی جوامــع
قــرار میگیــرد ،امــا بهطــور یقیــن نمیتــوان در بحــث
کیفیــت زندگــی از آنهــا بهســادگی چشمپوشــی کــرد.
 دوم :آیــا لزومـ ًا حضور زنــان در بازار کار نشــانۀ توانمندی
و قابلیت آنهاســت؟
در بســیاری از جوامــع کار زنــان بهویــژه از طبقــات پاییــن
درآمــدی نشــانهای از وضعیــت بــد اقتصــادی و پایــگاه
اجتماعی-اقتصــادی پایینتــر آنهــا در خانــواده و جامعــه
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،زنــان از روی ناچــاری وارد بــازار
کار میشــوند ( .)Klasen, 2004در ایــنصــورت آیــا میتوان
مشــارکت آنهــا را در بــازار کار بهعنــوان حــوزهای مؤثــر بــر
بهزیســتی جنســیتی تلقــی کــرد؟
بــا پذیــرش ایــن فــرض کــه دسترســی زنــان بــه منابــع
مالــی احتمــا ًال میتوانــد بــا بهزیســتی آنــان مرتبــط باشــد،
مشــکالت دیگــری بــروز میکند .در بســیاری از جوامع ســهم
مشــارکت زنــان در بــازار کار رســمی بســیار انــدک اســت و
گویــای واقعیــت کار آنــان و نقششــان در تولیــدات خانگــی و
تأمیــن منابــع مالــی خانــوار نیســت .عالو ه بــر ایــن ،کار بدون
دســتمزد آنهــا در خانــه چگونــه بایــد دیــده شــود؟ همچنیــن
ماهیــت فعالیــت زنــان در بخشهــای مختلــف اقتصــادی بــه
یــک شــکل نیســت و غالب ًا بخشــی از وظایــف خانـهداری آنها
محســوب میشــود ،ماننــد کار زنــان در بخــش کشــاورزی .به
ایــن مجموعــه از ابهامــات و پرسـشها دربــارۀ ســهم نابرابــر
زنــان در اشــتغال بایــد تفــاوت در دســتمزدها را کــه غالبـ ًا هم
بهعنــوان شــاخصی از نابرابــری جنســیتی مــورد اســتناد قــرار
میگیــرد ،افــزود .امــا آن ســهمی از نابرابریهــای دســتمزدی
را کــه ناشــی از تفــاوت در مهارتهــا و غالبـ ًا مهــارت کمتــر

زنــان اســت چگونــه بایــد مدنظــر قــرار داد؟ (Prabhu et al,
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بــه تفاوتهــای جنســیتی در آنچــه بــر وزن شــاخص عینــی
ســامت زنــان و مــردان میافزایــد یــا میکاهــد نیــز توجــه
داشــت .در برخــی از مــوارد تفاوتهای بیولوژیــک و رفتارهای
جنســیتی میتوانــد ســبب نتیجهگیریهــای نادرســتی در
مــورد نابرابریهــای جنســیتی شــود .بهتریــن نمونــه بــرای
ایــن مــورد «طــول عمــر »1افــراد اســت .مطالعــات بســیاری
گــزارش میکننــد کــه جنــس مذکــر در مقابــل جنــس مؤنــث
در ایــن زمینــه دچــار محرومیــت اســت و افــراد ایــن جنــس
ســالهای کمتــری زندگــی میکننــد .ایــن موضــوع را بــرای
دو گــروه ســنی نــوزادان و ســالمندان مســتند کردهانــد .بــر
اســاس همیــن مطالعــات کــه نشــاندهندۀ میــزان بیشــت ِر
مرگومیــر مــردان در مقایســه بــا زنــان اســت (Klasen,
 )1994; Waldron, 1993, 1998ایــن وضعیــت بــه دو دلیل
متفــاوت اســت:
 امیــد بــه زندگــی :بخــش عمــدهای 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
بیشــتر زنــان از ســامت را نشــان نمیدهــد (Dijkstra
 )and Hanmer, 2000و انتظــار نــرخ مرگومیــر برابــر
بــرای نــوزادان پســر و دختــر در واقــع یــک تــورش
جنســیتی در حــوزۀ ســامت خواهــد بــود .بــه همیــن
دلیــل ،برخــی از پژوهشــگران معتقدنــد کــه شــاخص
امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد ارزشــی بــرای نشــان
دادن تفاوتهـ�ای جنسـ�یتی نـ�دار د (�Saith and Har
.)riss-White, 1999:486
 رفتارهــای جنســیتی :بخشــی از طــول عمــر کمتــر
مــردان ناشــی از الگوهــای رفتــاری بهاصطــاح
«مردانــۀ» آنهــا 2و مصــرف کاالهــای مضــر بــرای
ســامتی ماننــد ســیگار کشــیدن ،مشــروب خــوردن و
یــا فــوت و آســیبهای ناشــی از رانندگــی و حــوادث
محیــط کار اســت .گرچــه اطالعــات ناشــی از اینگونــه
رفتارهــای جنســیتی مثـ ً
ا در مرگومیرهــا یــا الگوهای
بیماریهــا را میتــوان پیگیــری کــرد ،امــا تعییــن و
1- longevity
2- self-destruction

تفکیــک میــزان دقیق تأثیــر عوامــل بیولوژیــک از نتایج
رفتارهــای جنســیتی ،کــه موجــب کاهــش طــول عمــر
مــردان میشــود ،دشــوار اســت.
بنابرایــن منطقــی بـ ه نظر نمیرســد کــه بگوییم طــول عمر
بیشــتر زنــان را بایــد امتیــازی بــرای آنها بهحســاب آورد
کــه مــردان از آن محرومانــد ،و لزومـ ًا همــۀ تفاوتهــای
جنســیتی بــرای کســانی کــه کمتــر برخوردارنــد
منعکسکننــدۀ بهزیســتی کمتــر آنهــا نیســت (Coal
et al, 1983, Saith and Harriss-White, 1999:

.)467

 -3-1بهزیستـی جنسـیتی و بدن زنان

برخــی از نابرابریهــای جنســیتی بــا «جنــس» و
تفاوتهــای بیولوژیکــی زنــان و مــردان توجیــه میشــوند.
در حالــیکــه جنــس قابــل تغییــر نیســت ،دیــده میشــود که
زنــان یــا مــردان بهخاطــر آن تنبیــه یــا تشــویق میشــوند.
بنابرایــن ،بــدن زنــان و قابلیــت آنهــا بــرای فرزنــدآوری در
بهزیســتی جنســیتی توجــه بیشــتری را میطلبــد.
برخــاف نابرابریهــای جنســیتی کــه در واقــع نتیجــۀ
فرایندهــای تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی و بــه عبــارت
دیگــر برســازههای اجتماعــی هســتند ،نابرابریهــای بــر
اســاس جنــس جنبــۀ «انتســابی »3بــه خــود میگیرنــد.
همچنیــن برخــاف نابرابریهــای جنســیتی مثــل دسترســی
بــه فرصتهــای شــغلی ،اشــتغال و حضــور در بــازار کار کــه
قابــل مشــاهده و ارزیابیانــد) ،غالبــ ًا نابرابریهایــی کــه
سرمنشــأ جنســیتی دارنــد در درون خانــواده اتفــاق میافتنــد
و قابــل مشــاهده نیســتند ،در حالــیکــه بــر بهزیســتی زنــان
بســیار مؤثــر واقــع میشــوند .مســائل خــاص زنــان کــه بــا
تفاوتهــای بیولوژیــک مرتبطانــد غالبــ ًا در بحثهــای
کیفیــت زندگــی و بهزیســتی ارزیابــی نمیشــوند ،بهویــژه
در زمینـ�ۀ نقـ�ش فرزنـ�دآوری آنهـ�ا (�Berenger and Verdi
 ،)er-Chouchane, 2007: 570در حالــی کــه الزم اســت
محرومیــت و آســیبپذیری زنــان بهدلیــل ویژگــی بــدن
صهای کیفیــت زندگــی دیــده شــود .بــه
آنهــا در درون شــاخ 
همیــن دلیــل ،بهزیســتی زنــان بــدون فراگیــری یــک بُعــد
بیننســلی بــه نقــش آنــان بهعنــوان بهدنیاآورنــدۀ فرزنــدان
3- ascriptive inequalities

نمیتوانــد بهدرســتی فهــم و ارزیابــی شــود.

 -4-1عاملـیت و ازخودگذشتگـی زنان

1- Sen

41
شمارة۶۱

ســن 1تأکیــد دارد کــه عاملیــت زنــان بــه معنــای نقــش
آنــان بهعنــوان عضــوی از جامعــه و مشــارکتکننده در امــور
اقتصــادی ،اجتماعی و سیاســی ( )Sen, 1990, 1999باید یک
هــدف بــا ارزش مجــزا و همــراه بــا ارتقــای کیفیــت بهزیســتی
آنــان در نظــر گرفته شــود .بــهعبارت دیگــر ،عاملیــت میتواند
بهعنــوان وســیلهای بــرای تقویــت پایــگاه زنــان بــه بهبــود
بهزیســتی خــود آنهــا و ســایر اعضــای خانــواده کمــک کنــد.
وقتــی عاملیــت ابــزاری بــرای چانهزنــی در زمینــۀ احقــاق حــق
در درون منــزل و بیــرون از آن دیــده شــود ،آنوقــت حوزههــا
و روشهایــی کــه موجبــات ارتقــای آن را فراهــم میآورنــد
ماننــد دسترســی بــه آمــوزش ،فرصــت کســب درآمــد ،شــرایط
اقتصــادی بهتــر و حمایتهــای قانونــی در امــور خانواده بســیار
مهــم تلقــی میشــوند .همچنین اســت مشــارکتهای سیاســی
زنــان و نمایندگــی آنهــا در ســطوح محلــی کــه میتوانــد زمینۀ
سیاس ـتگذاریهایی را بــه نفــع زنــان فراهــم آورد.
امــا آیــا توانمنــدی زنــان بهخودیخــود هــدف اســت یــا تقویت
آن بــه معنــای توانافزایــی آنــان بــرای رســیدن بــه بهزیســتی
اســت؟ در آن صــورت اولویــت زنــان در بهزیســتی فرزنــدان
بــه قیمــت افــت بهزیســتی خودشــان را چگونــه بایــد تفســیر
کــرد؟ یافتههــای پژوهشــی زیــادی نشــان میدهنــد کــه در
بســیاری از جوامع جنوب آسیا (;Sen, 1990; Thomas, 1997
 )Klasen, 1998زنــان تمایــل بیشــتری بــرای اختصاص منابع
بــه فرزندانشــان دارنــد و بــرای بهزیســتی خودشــان اهمیــت
کمتــری قائلانــد.
اگــر عاملیــت زنــان بهعنوان بخش مهمــی از بهزیســتی در نظر
گرفتــه شــود ،در آن صــورت تصمیــم زنــان و اولویــت فرزنــدان
و خانــواده بــر خودشــان بایــد بهصــورت مثبــت بــر بهزیســتی
و رضایــت آنهــا از زندگــی تأثیرگــذار باشــد کــه بــه طــور یقین
بــه معنــای فــداکاری زنــان و گذشتشــان از بهزیســتی خــود
خواهــد بود.
نمیتــوان انــکار کــرد کــه بــا عاملیــت ،حــق انتخــاب و تعییــن
اولویــت از ســوی زنــان قابــل پیشبینــی اســت کــه چنیــن
ترجیحاتــی در تصمیمگیریهــای آنــانـ وقتــی بهزیســتی بــا

شــاخصهای عینــی اندازهگیــریشــود ـ کاهــش بهزیســتی
آنهــا را نشــان خواهــد داد (.)Gasper, 2004; Folbre, 1994
در ایــنصــورت نابرابریهــای بهزیســتی جنســیتی را چگونــه
بایــد معنــی کــرد؟
گرچه بهزیســتی جنســیتی و شــاخصهای آن علــل نابرابریها
را توضیــح نمیدهنــد ،امــا بــا درک عاملیــت زنــان و بــرای فهم
بیشــتر دالیــل ایــن انتخــاب آنهــا میتــوان بــه ریشــههای
نوعدوســتی بیشــتر زنــان بهوضــوح در فراینــد جامعهپذیــری
دختــران نــگاه کــرد ( .)Hinmmelweit, 2000بــ ه نظــر
میرســد کــه انتخابهــا و رفتارهــای آنــان در ایــام بزرگســالی
و در خانــواده انعکاســی اســت از نتایــج درونــی کــردن هنجارها
و ارزشهــای آموختهشــده در دوران کودکــی .در ایــن صــورت
نتایــجاینگونــه نابرابریهــا را در بهزیســتی جنســیتی چگونــه
میتــوان ارزیابــی کــرد؟
مــروری بــر ادبیــات کیفیــت زندگی نشــان میدهد کــه مباحث
آن بهطــور ضمنــی بــر ایــن فــرض اســتوارند کــه پژوهشــگران
فــارغ از جنــس افــراد و تفاوتهــای جنســیتی در پــی شــناخت
«زندگــی خــوب» بــرای همــه هســتند و شــاخصها نیــز
بیطرفانــه عمــل میکننــد .امــا ب ـ ه نظــر میرســد در عالــم
واقــع امــکان منظــور کــردن اطالعاتــی را کــه بــه جنبههــای
خاصــی از زندگــی زنــان مربــوط میشــود ،نداشــتهاند؛
جنبههایــی کــه میتواننــد ناشــی از ویژگــی بــدن زنــان و
تفاوتهــای بیولوژیــک یــا حاصــل فراینــد جامعهپذیــری و
قضاوتهــای ارزشــی جامعــه باشــند .در نتیجــه ،بهزیســتی
جنســیتی حاصــل نشــده اســت.
در حالــیکــه برخــی از نابرابریهــا ماننــد «طــول عمـ ِر» کمتر
مــردان بــه تفاوتهــای بیولوژیــک و رفتارهــای مردانــه متصل
هســتند ،پژوهشــگران آن را امتیــازی بــرای زنــان و کیفیــت
زندگــی آنــان در نظــر گرفتهانــد .از ســوی دیگــر ،انتخــاب و
تصمیــم زنــان بهعنــوان عامــان در اولویت بهزیســتی دیگران
بــر بهزیســتی خودشــان ،غالبـ ًا در بحثهــای کیفیــت زندگــی
نادیــده باقــی مانــده اســت .همچنیــن در حالــیکه بســیاری از
نابرابریهــای جنســیتی مؤثــر بــر بهزیســتی زنــان ـ بــا ارتبــاط
یــا بــدون ارتبــاط بــه منابــع اقتصــادی ـ در درون خانــه و بیرون
از بازارهــای رســمی و عرصههــای عمومــی اتفــاق میافتنــد،
امــا چــون کمتــر قابــل مشــاهده و اندازهگیری هســتند کماکان
در بهزیســتی جنســیتی مغفــول ماندهانــد.

بدیــن ترتیــب مشــکالت مفهومی بهزیســتی جنســیتی ،ضمن
ـی بهظاهــر بیطرفانــه،
هشــدار در تفســیر یافتههــای پژوهشـ ِ
گویــای وابســتگی حوزههــای تعیینشــده بــرای فهــم و ارزیابی
کیفیــت زندگــی زنــان بــه بســترهای 1اجتماعــی و اقتصــادی
جوامع اســت.

 -2چالشهای اندازهگیری بهزیستی جنسیتی
میگوینــد اندازهگیــری اولیــن قــدم بــه ســوی پیشــرفت اســت

(Saith and Harris-White, 1999: 467؛ بــه نقل از Morris,
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 .)1979اقــدام دفتــر عمران ســازمان ملل متحد در ســال 1995
در گــزارش توســعۀ انســانی بــا پیشــنهاد دو شــاخص جنســیتی
ت آنهــا با مــردان،
بــرای ارزیابــی کیفیــت زندگــی زنــان و تفــاو 
در ابعــاد چندگانــه و قابل مقایســه میان کشــورها و در دورههای
مختلــف زمانــی ،چشـمگیرترین اقــدام در اندیشــیدن ،طراحی و
اندازهگیــری بهزیســتی جنســیتی اســت.
گرچــه ترکیــب جنبههــای متفاوتــی از نابرابریهــای جنســیتی
در یک شــاخص که گویای عملکرد و پیشــرفت کشــورها باشــد
کار آســانی نیســت و بــه انتخــاب حوزههای مرتبط ،شــاخصها
و وزندهــی آنهــا در یــک چارچــوب قابــل مقایســه و قابــل
اعتماد بستگی دارد (Berenger and Verdier-Chouchane,
 )2007: 554-555و بــه همیــن دلیــل هــم مــورد نقدهــای
بســیاری قــرار گرفتــه اســت ،امــا بـ ه هــر حــال از اهمیــت این
اقــدام نمیکاهــد .بهطــور یقیــن ،اندازهگیــری نابرابریهــا بــا
روش تجمیــع شــاخصهای متفــاوت و اســتفاده از دادههــای
بینالمللــی مشــکالتی هســتند کــه میتواننــد ســبب اشــتباه
در تفســیر شــوند و کاربــرد ایــن شــاخصها را محــدود کننــد.
در ایــن قســمت از مقالــه ،در ســایۀ مســائل مفهومی طرحشــده
در بخــش پیشــین ،در حــد امــکان بــه معرفــی مختصــر ایــن
شــاخصها و شــاخصهای دیگــری پرداختــه میشــود کــه
در بیســت ســال اخیــر بــرای در نظــرگرفتــن مســائل خــاص
زنــان در اندازهگیریهــای نابرابریهــا و کیفیــت زندگــی
طــرح شــدهاند.
2

 -1-2شاخصهای نابرابری و توانمندی جنسیتی

 شاخص توسعۀ جنسـیتی ()3 GDI
ایــن شــاخص یــک مقیــاس کلــی 4و عینی اســت که با ســازگار
1- contextual

 -2برای اطالعات بیشتر به بخش «کیفیت زندگی در عرصة جهانی»
همین فصلنامه رجوع شود.
3- Gender Development Index
4- overall

کــردن 5شــاخص توســعۀ انســانی بــر حســب نابرابریهــای
جنســیتی موجــود در طــول عمــر ،آمــوزش و درآمــد بــه دســت
میآیــد و شــاخص جداگانـهای از بهزیســتی زنــان و مــردان بــه
دســت نمیدهــد .تفــاوت بیــن دو مقیــاس «توســعۀ انســانی»
و «توســعۀ جنســیتی» میتوانــد نشــانهای از افــت بهزیســتی
بهدلیــل نابرابریهــای جنســیتی در ســه جــز ِء توســعۀ انســانی
باشــد .در کشــورهای با توســعۀ انســانی زیــاد این تفــاوت خیلی
اندک اســت .در نتیجه ،ارزش 6و رتبۀ 7توســعۀ جنســیتی چندان
تفاوتــی بــا توســعۀ انســانی این کشــورها نــدارد .در کشــورهایی
کــه تفــاوت ایــن دو مقیــاس چش ـمگیر اســت بهطــور عمــده
ناشــی از شــکافهای جنســیتی در جــز ِء درآمــدی یــا حــوزۀ
اقتصــادی اســت و آمــوزش و ســامت (طول عمر) اثــر ناچیزی
بــر آن دارنــد.
شــاخص طــول عمــر بــا پذیــرش فرض یــک امتیــاز پنجســاله
بــرای زنــان محاســبه میشــود و کشــورها بــر اســاس میــزان
کمتــر یا بیشــتر از این اســتاندارد ســنجیده میشــوند (Klasen,
 .)2004در نتیجــه ،روشــن نیســت کــه چگونــه مرگومیــر
نــوزادان پســر در بــدو تولــد یــا فــوت مــردان بهدلیــل رفتارهای
جنســیتی و لطمهزننــده بــه ســامتی آنهــا مشــابه مرگومیــر
بیشــتر زنــان بهدلیــل دسترســی کمتــر بــه خدمــات (مثــ ً
ا
هنــگام بــارداری و زایمــان) دیــده میشــود.
جــز ِء 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  ،)1ایــن
بخــش از شــاخص بــا مشــکالت جــدی مواجــه اســت .نــرخ
مشــارکت زنــان و مــردان در بــازار کار رســمی و نابرابــری در
درآمدهــای کسبشــده و تفاوتهــای دســتمزدی مهمتریــن
نکاتــی هســتند کــه از اعتبــار ایــن شــاخص در برخــی از
کشــورهای در حــال توســعه بهعنــوان شــاخص حســاس بــه
جنســیت میکاهنــد.
در جوامعــی کــه تفاوت شــاخصهای توســعۀ انســانی و توســعۀ
جنســیتی انــدک اســت ،ممکــن اســت این تفســیر ایجاد شــود
کــه موضوع شــکافهای جنســیتی به کشــورهای توســعهیافته
غیرمرتبــط اســت .در حالــیکــه چنیــن نیســت ،زیــرا هنــوز
تفاوتهــای جنســیتی بســیاری در کشــورهای صنعتــی وجــود
5- connected
6- value
7- rank

1- stock vs. flow
2- Gender Empowerment Index

(Dijkstra and Hanmer, 2000; Bardhan and Klasen,

 .)1999در نتیجــه ،ایــن مســئله ســبب نادیــده مانــدن ماهیــت
واقعــی نابرابریهــا در آمــوزش و ســامت میشــود .برخــی
از پژوهشــگران انتقــاد میکننــد کــه ایــن دو شــاخص بــه
بازدارندههــای نهــادی کــه زنــان بــا آن روبــهرو هســتند
نمیپردازنــد و میتواننــد بــا شــاخصهای دیگــری ماننــد
مــوارد زیر تکمیل شــوند (:)Morrisson and Jutting, 2005
 سهم زنانی که پیش از 20سالگی ازدواج میکنند وجود چندهمسری قانونی و تعداد چندهمسران ندادن اجازۀ جابهجایی و تحرک به زنان میزان کنترل زنان بر داراییبهطــور کلــی ،تأکیــد بــر کنتــرل و تصمیمگیــری در عرصــۀ
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دارد کــه لزوم ـ ًا همــۀ آنهــا در نرخهــای ســه جــز ِء شــاخص
توســعۀ جنســیتی منعکــس نمیشــود ،ماننــد دسترســی نابرابــر
به فرصتها و دســتمزدهای نابرابــر (Bradhan and Klasen,
 .)2000جــزء آمــوزش ایــن شــاخص شــاید کمتریــن نقدهــا را
برانگیختــه اســت .امــا تعــدادی از پژوهشــگران بــا توجــه بــه
زمینههــای اجتماعــی کشــورها در مــورد متناســب بــودن روش
اندازهگیــری آمــوزش ،یعنــی نــرخ باســوادی بزرگســاالن 1در
مقابــل نــرخ ثبتنــام بچههــا در ســطوح مختلــف آموزشــی
نظرهــای متفاوتــی دارنــد (.)Klasen, 2004
بهطــور کلــی ،اغلــب پژوهشــگران بــر ایــن نظرند که شــاخص
توســعۀ جنســیتی فارغ از اینکــه کدامیــک از دو جنس محرومتر
باقــی ماندهانــد (Berenger and Verdier-Chouchane,
 )2007: 555نابرابریهــای میــان زنــان و مــردان را بهدرســتی
اندازهگیــری نمیکنــد و نشــان نمیدهــد.
2
 شاخص توانمندی جنسـیتی () GEM
ایــن شــاخص درصــدد اندازهگیــری بهزیســتی نیســت ،بلکــه
بــر توانمنــدی نســبی زنــان و مــردان تمرکــز میکنــد .ســه
جـ�زء ایـ�ن شـ�اخص عبارتانـ�د ا ز (�Berenger and Verdi
:)er-Chouchane, 2007: 555
 )۱مشــارکت زنان/مــردان در قدرت و تصمیمگیری سیاســی
(ســهم در پارلمان)
 )۲مشــارکت زنان/مــردان در قــدرت و تصمیمگیــری در
زندگــی اقتصــادی (پســتهای ارشــد و مدیریتــی و
شــغلهای حرفــهای)
 )۳قــدرت زنان/مــردان بــر کنتــرل منابــع اقتصادی (بــرآورد
ســهم آنهــا در درآمــد کسبشــده)
اطالعــات موجــود نشــان میدهنــد کــه برخــی از کشــورهای
موفق در توســعۀ انســانی و توســعۀ انســانی جنســیتی لزومـ ًا در
شــاخص توانمندی جنســیتی کــه نشــاندهندۀ مشــارکت زنان
در تصمیمگیریهــای کالن و خُ ــرد سیاســی و اقتصادی اســت
پیشــرفت چندانــی نکردهانــد .امــا بــا توجه بــه اینکــه توانمندی
زنــان هــم بهعنــوان ابــزاری برای رســیدن بــه بهزیســتی و هم
بهعنــوان بخشــی از بهزیســتی (هــدف) نقــش مهمــی دارد ،در
ارزیابیهــای بهزیســتی جنســیتی در نظــر گرفتــه میشــود.
انتقــادات واردشــده بــه شــاخصهای توســعۀ جنســیتی و
توانمنــدی جنســیتی را میتــوان در زمینههــای مربــوط بــه

انتخــاب شــاخصها و وزندهــی آنهــا جمعبنــدی کــرد.
بهطــور خالصــه ،منتقــدان بــر ایــن نظرنــد کــه مفهــوم
توســعۀ انســانی خیلــی گســتردهتر از ســه جــزء محاسبهشــده
در توســعۀ جنســیتی اســت و همبســتگی ایــن شــاخصها بــا
تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و ترکیب ســطوح مطلق توســعۀ
انســانی و نابرابری جنســیتی مقایسۀ کشــورهای فقیر و ثروتمند
در برابری جنســیتی را دشــوار کــرده اســت (.)Dijkstra, 2000
منتقــدان بــر ایــن نظرنــد که نادیــده گرفتن یــا کمشــماری کار
ن غــذا و معیشــت اکثریت نیــروی کار ،که
زنــان در بخــش تأمی 
تقریبـ ًا 50درصــد از تولیــد ناخالص داخلــی برخی از کشــورها را
تشــکیل میدهــد(Berenger and Verdier-Chouchane,
) ،2007: 556ســبب امتیــازی بــه نفــع زنــان طبقــۀ نخبـهای
شــده اســت کــه در بازار کار رســمی حضــور مییابنــد (Chant,
) .2006ادغــام درآمــد کسبشــده در ایــن شــاخص نادرســت
اســت .شــکاف درآمــدی بیــن زنــان و مــردان ارائهکننــدۀ
تصویــر درســتی از واقعیــت نقــش تولیدکنندگــی زنــان ،کار
بــدون دســتمزد آنــان در خانــه و ...نیســت .بنابرایــن وارد کردن
درآمــد در محاســبۀ دو شــاخص شــاید فقــط در کشــورهای
صنعتــی قابلیــت کاربرد داشــته باشــد .عــاوه بــر اینهــا ،در بُعد
مشــارکت سیاســی تعــداد زنانــی کــه بــر صندلیهــای پارلمــان
تکیــه زدهانــد شــاخص مناســبی نیســت ،زیــرا زنــان فقــط بــا
نفــوذ اقتصادی و سیاســی بــه آن دســت مییابنــد (Berenger
.)and Verdier-Chouchane, 2007: 557
وقتــی امیــد بــه زندگــی بیشــتر زنان بــا آمــوزش و درآمــد جمع
میشــود در واقــع تفاوتهــا یکدیگــر را خنثــی میکننــد

خصوصــی بهویــژه کنتــرل زنــان بــر بــدن (روابــط جنســی) مهــم
اســت .بنابراین باید به شــاخصهای مناسـبتری برای کشــورهای
در حال توســعه اندیشــید.

)(White, 1997

 -2-2شاخصهای جایگزین

ـگران عالقهمنــد بــه موضــوع نابرابریهــای
برخــی از پژوهشـ ِ
جنســیتی و بهزیســتی زنــان بــرای رفــع ایرادهــای توســعۀ
انســانی جنســیتی در اندازهگیــری نابرابریهــا تــاش کردهانــد
شــاخصهای دیگــری بــا اســتفاده از رابطــۀ مقیاسهــای
توســعۀ انســانی و توســعۀ جنســیتی و حســاس بــه جنســیت
ارائــه کننــد ،ماننــد شــاخص نابرابــری جنســیتی ( )GIو برابری
جنســیتی ( )GEQکــه محاســبۀ آنهــا بــه شــرح زیــر پیشــنهاد
شــده اســت:

)(Forsythe et al, 1998

عــاوه بــر اینهــا ،شــش شــاخص خــاص جنســیتی 9بــا کاربرد
همــان اطالعــات و روش توســعۀ انســانی طراحــی شــدهاند.
تهیهکننــدگان ایــن شــاخصها در دو مــورد نهادهایی 10هســتند
کــه در دهــۀ اخیــر بــه ایــن کار اقــدام کردهانــد که نشــاندهندۀ
درک اهمیــت نابرابریهــای جنســیتی بــرای ارزیابی بهزیســتی
و کیفیــت زندگــی در جوامــع مختلف اســت.
بــا توجــه بــه رابطۀ تنگاتنــگ زمینههــای اجتماعی بــا چارچوب
مفهومــی و انتخــاب حوزههــای مرتبــط بــا نابرابریهــای
جنســیتی و بهزیســتی ،برخــی از قارههــا نیــز بــرای طراحــی
شــاخصهایی ویــژۀ شــرایط خــود (در ایــن مــورد شــاخص

جدول  .1شاخصهای جایگزین جنسیتی
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نام شاخص

تعداد شاخصها

تعداد
کشورها

کمیتۀبحران
جمعیت ()1988

شاخص کمیتۀ بحران
جمعیت)PCC(۱

 20شاخص

99

Mohiuddin
()1996

شاخص جایگزین مرکب

Dijkstra and
Hanmer
()2000

جایگاه نسبی زنان
()RSW

۲

 16شاخص

()AC

۳

112

مالحظات
ترکیب انواع مختلف
شاخصها (نرخها ،نسبتها
و شکافها)
ترکیبنسبتهایجنسیتی
و شکافهای جنسیتی

 3شاخص (از )GDI

136

فقط نسبت مردان ـ زنان

Dijkstra
()2000

شاخص استانداردشدۀ برابری
جنسیتی)SIGE(۴

 5شاخص

115

فقط نسبت مردان ـ زنان

کمیسیون
اقتصادیآفریقا
()2004

شاخص جنسیت و توسعۀ
آفریقا)AGDI(۵ـ شاخص
وضعیت زنان)GSI( ۶
ـ رتبهبندی پیشرفت زنان
آفریقایی)AWPS(۷

مجمعجهانی
اقتصاد ()2005

شکاف جنسیتی جهانی

۸

 42شاخص
 31شاخص

12

فقط نسبت مردان ـ زنان
مقیاسکیفی

 17شاخص

115

فقط نسبت مردان ـ زنان

منبعBerenger and Verdier-Chouchane, 2007: 559 :
)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

جدول  .2شاخص جینی جنسیتی ( )GGبه تفکیک مناطق جغرافیایی
امید به زندگی

آموزش

درآمد

کل

آفریقا ( 48کشور)

0/061677

0/18252

0/108407

0/130262

خاورمیانه ( 10کشور)

0/177336

0/245438

0/307524

0/241087

آمریکای التین ( 26کشور)

0/0457

0/041

0/1175

0/060848

آسیا ( 21کشور)

0/059747

0/114307

0/11744

0/099489

سایر کشورها ( 48کشور)

0/071221

0/038581

0/039844

0/04849

منبعBerenger and Verdier-Chouchane, 2007: 564 :
1 - Gender Gini Index

 -2برای آشنایی با نحوۀ محاسبه و کشورهایی که اطالعات آنها منظور
شده است به Berenger and Verdier-Chouchane, 2007: 562-565
رجوع شود.

3- Relative Women Disadvantage Index
4- functioning

 -5این اقدام برای رفع مشکل مفهومی امید به زندگی ،پدیدۀ زنان
گمشده و انتخاب جنس جنین صورت گرفته است.
6- capability
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جنســیتی و توســعۀ آفریقــا) اقــدام کردهانــد.
در محاســبۀ شــاخصهای توســعۀ جنســیتی ،وقتــی اطالعــات
خــاص زنــان وارد شــاخصهای ارزیابــی بهزیســتی میشــود،
ماننــد دادههــای مربــوط بــه ســامت ،بــارداری و مرگومیــر
هنــگام زایمــان ،در واقــع وضعیــت فقــر و ثــروت کشــورها و
همبســتگی احتمالــی میــان فقــر و پایــگاه زنــان نیــز نشــان
داده میشــود .در ایــن صــورت دادههــا کمتــر بیانکننــدۀ
نابرابریهــای جنســیتی هســتند و بیشــتر پایــگاه بهزیســتی
زنــان را نشــان میدهنــد .بنابرایــن میتــوان بــه دو
ســطح از شــاخصهای جنســیتی پرداخــت؛ شــاخصهایی
کــه نابرابریهــای جنســیتی را اندازهگیــری میکننــد و
شــاخصهایی کــه ســطح محرومیــت و بهزیســتی زنــان را
نشــان میدهنــد .دقــت در تفــاوت ایــن دو موضوع ســبب طرح
شــاخصهای جدیــدی بــرای بهتــر نشــان دادن نابرابریهــا و
همچنیــن بهزیســتی جنســیتی شــده اســت.
 شاخص جینی جنسـیتی ()1 GG
ایــن شــاخص بـرای اندازهگیــری نابرابریهای جنســیتی از روشــی
بهــره میبــرد که معمــو ًال بـرای نشــاندادن توزیع درآمــد و نمایش
نابرابریهــای درآمــدی یــک جامعــه اســتفاده میشــود و بــر مبنای
همــان معیارهــا و اطالعــات شــاخصهای ســازمان ملــل متحــد
محاســبه میشــود.
ایــن شــاخص بــا هــدف نشــاندادن نابرابریهای جنســیتی بر پایۀ
تفــاوت در عملکردهای زنــان و مردان و با اطالعات قابل دسترســی
برای تعدادی از کشــورها (جدول  )2محاســبه و ارائه شــده اســت.
بر اســاس محاســبات صورتگرفتــه ،2نابرابریهای جنســیتی برای
شــاخصهای مختلــف بهطــور نســبی کــم و نتایــج بــه تفکیــک

مناطــق جغرافیایی نشــاندهندۀ بیشــترین نابرابریهای جنســیتی
در همــۀ حوزههــا در کشــورهای خاورمیانــه اســت.
 شاخص محرومیت نسبی زنان ()3 RWD
بــا هــدف اندازهگیــری نابرابریهــا در عملکردهــای 4زنــان و
مــردان از ترکیب شــاخصهای ســامت ،آموزش و مشــارکت
اســتفاده شــده اســت .بــا حذف حــوزۀ اقتصــادی و بُعــد مالی
5
در ســنجش نابرابریهــا ،در ترکیــب شــاخص ســامت زنان
نســبت جنســی بهعنـوان تکمیلکننــدۀ اطالعــات امیــد به
زندگــی وارد شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بـرای اندازهگیــری
قابلیــت 6زنــان از شــاخصهای آمــوزش و فرصتهــای
مشــارکت در حوزههــای اقتصادی و سیاســی اســتفاده شــده
است.
محاســبات انجامشــده نشــاندهندۀ همبســتگی قــوی
میــان ایــن شــاخص و ســه جــز ِء تشــکیلدهندۀ آن
اســت ،امــا ضریــب همبســتگی میــان ســه جــزء ضعیف
و معنادار نیســت(Berenger and Verdier-Chouchane,
).2007: 568-582
ایــن اطالعــات نشــاندهندۀ رفتارهــا و برخوردهــای
متفــاوت دختــران و پســران در اجــزای ســهگانۀ شــاخص
محرومیــت نســبی زنــان بســته بــه منطقــۀ جغرافیایی اســت.
نابرابــری در مشــارکت اقتصــادی و سیاســی در همــۀ مناطــق
زیــاد اســت ،اما بهطــور کلــی خاورمیانــه بیشــترین نابرابریها
و محرومیــت زنــان را در مشــارکت و ســامت نشــان میدهد.
اجــزای شــاخص ســامت حاکــی از تبعیــض علیــه دختــران
نیســت ،بلکــه دسترســی نابرابر بــه خدمات درمانی و ســامتی
را نشــان میدهــد.

جدول  .3شاخص محرومیت نسبی زنان ( )RWDبه تفکیک مناطق جغرافیایی
سالمت

آموزش

مشارکت

کل

آفریقا ( 49کشور)

0/93067

0/774742

0/563045

0/798694

خاورمیانه ( 11کشور)

0/917041

0/858321

0/307225

0/770453

آمریکای التین ( 27کشور)

0/993704

0/975843

0/46522

0/879444

آسیا ( 20کشور)

0/961194

0/878677

0/571234

0/850053

سایر کشورها ( 49کشور)

0/998414

0/987131

0/630028

0/919216

منبعBerenger and Verdier-Chouchane, 2007: 568 :

دادههــای بهدســتآمده دربــارۀ نابرابریهــای بیــن زنــان و
مــردان ایــن پرســش را ایجــاد میکنــد کــه «چــه رابط ـهای
میــان نابرابریهــا و ســطح بهزیســتی زنــان وجــود دارد و
بــرای ســاختن یــک شــاخص کیفیــت زندگــی زنــان چگونــه
بایــد اقــدام کــرد؟»
 -3-2شاخص کیفیت زندگی زنان ()1 WQL
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ایــن شــاخص درصــدد بررســی و تحلیــل توســعۀ انســانی بــر
پایــۀ دیدگاههــای زنانــه بــا فراهــم کــردن زمینــۀ دیده شــدن
مســائل زنــان و ارزیابــی ظرفیتهــا و فرصتهایــی اســت که
بــه زنــان داده میشــود .ایــن شــاخص کیفیــت زندگــی زنــان
را در درون شــاخصی از نابرابریهــا میبینــد و تــاش دارد
رابطــۀ بیــن نابرابریهــا (محرومیتهــا و آســیبپذیریهای
زنــان) و قابلیتهــای آنــان تشــخیص داده شــود .در ایــن
شــاخص اطالعــات نشــاندهندۀ نابرابریهــای جنســیتی
ماننــد شــاخص محرومیــت نســبی زنــان ( )RWDبــا شــاخص
کیفیــت زندگــی زنــان ( )WQLتکمیــل میشــود و پیشفرض
ایــن شــاخص وجــود یــک رابطــۀ منفــی میــان نابرابریهــای
جنســیتی و بهزیســتی زنــان اســت.
در چارچــوب رویکــرد قابلیــت ،شــاخص کیفیــت زندگــی زنان
چنیــن تعریــف شــده اســت :ترکیــب نتایــج کار انســانها
(کارکردهــا) و قابلیتهــا کــه شــامل ارزشگــذاری دســتاوردها
نیــز میشــود .ایــن شــاخص زنــان را بــا مــردان مقایســه
نمیکنــد ،بلکــه از اطالعاتــی اســتفاده میکنــد کــه فقــط
زنــان و کــودکان را در بــر میگیــرد و پیشــنهاددهندگان بــا
منظــور کــردن دادههــای خــاص زنــان و کیفیت زندگــی آنها،
1- Women’s Quality of Life

عــاوه بــر بهزیســتی زنــان ،بهزیســتی فرزنــدان را هــم وارد
محاســبات کردهانــد .در نتیجــه ،هفــت شــاخص بهزیســتی
زنــان و ســه شــاخص بهزیســتی کــودکان در شــاخص کل
کیفیــت زندگــی تلفیــق شــده اســت:

 بهزیستی زنان
 )۱مرگ و میر مادران هنگام زایمان
 )۲امید به زندگی
 )۳ترکیــب آمــوزش ســه ســطح ابتدایــی ،متوســطه و
دانشــگاه
 )۴نرخ باسوادی
 )۵نرخ فعالیت اقتصادی
 )۶سهم صندلیهای زنان در مجلس
 )۷شاخص سیاست سقط جنین
 بهزیستی کودکان
 )۱ثبتنام در دورۀ آموزش ابتدایی
 )۲سهم کموزنی بچهها یا کوتاهقدی
 )۳کودکان کار
بدیــن ترتیــب قابلیتهایــی کــه پایــگاه زنــان را مشــخص
میکنــد شــامل شــاخصهای ســامتی ،آمــوزش و
فراهــم بودن/نبــودن فرصتهــا بــرای فعــال بــودن زنــان
در عرصههــای اقتصــادی ،سیاســی و همچنیــن حــق
تصمیمگیــری در مــورد فرزنــدآوری اســت.
در مــورد کــودکان ،تغذیــۀ آنهــا از طریــق کموزنــی و نیــز
ص کــردن غیبتشــان
ثبتنــام آنهــا در مدرســه بــرای مشــخ 
از آمــوزش و منظــور کــردن بچههــای کار بــرای نشــان دادن
محرومیــت آنــان از بــه دســت آوردن قابلیتهــای الزم بــرای

جدول  .4شاخص کیفیت زندگی زنان و کودکان به تفکیک مناطق جغرافیایی
مناطق

WQL

زنان

کودکان

آفریقا ( 49کشور)

0/512002

0/3624495

0/544366

خاورمیانه ( 11کشور)

0/611937

0/510249

0/801116

آمریکای التین ( 27کشور)

0/703352

0/603348

0/855485

آسیا ( 20کشور)

0/611969

0/562916

0/701152

سایر کشورها ( 49کشور)

0/832500

0/790457

0/908929

منبعBerenger and Verdier-Chouchane, 2007: 573 :

1- deficit

بهزیســتی انســان متأثــر از وضعیــت او در ابعــاد گوناگــون
زندگــی اســت و نمیتــوان کیفیــت زندگــی را فقــط از یــک
منظــر یــا بــا تمرکــز بــر یــک جنبــه از زندگــی مطالعــه کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،بهزیســتی انســانها نــه در خــأ کــه در
رابطــه بــا دیگــران و در زمینههــای 2اجتماعــی و فرهنگــی

مختــص بــه خــود آنهــا شــکل میگیــرد و در ایــن چارچــوب
درک و تحلیــل میشــود.
در مطالعــۀ کیفیــت زندگــی ،بهویــژه آنجــا که مقایســۀ جوامع
مدنظــر اســت ،غالبـ ًا بــا رویکــردی عینــی 3جنبههــای قابــل
مشــاهده و اندازهگیریهــای ک ّمــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه
و شــاخصهای بســیاری هرچنــد بــا مشــکالت مفهومــی و
کاســتیهای روشــی تدوین شــده اســت .آنچه از شــاخصهای
نابرابریهــای جنســیتی و شــاخصهای جایگزیــن بــرای
اصــاح و تکمیــل آنهــا در حــد منظــور کــردن ویژگیهــای
خــاص زنــان و بهزیســتی کــودکان در بخــش پیشــین مطــرح
شــد ،همگــی بــر جنبههــای عینــی کیفیــت زندگــی متمرکزند
و نتایــج دسترســی زنــان و مــردان و برخورداریهــا را بــرای
ادامــۀ حیــات و فعالیــت بــه تصویــر میکشــند .امــا همــۀ
اینهــا ارزیابــی بهزیســتی زنــان و مــردان از نــگاه دیگــران
اســت .رضایت/نارضایتــی زنــان و مــردان ،آنگونــه کــه افــراد
خــود کیفیــت زندگیشــان را احســاس و تجربــه میکننــد،
چگونــه مطالعــه میشــود؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش ،رویکــرد ذهنــی بهزیســتی 4بــرای
2- context
3- objective well-being approach
4- subjective well-being approach
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فعــال بــودن در عرصههــای اجتماعــی و اقتصــادی در آینــده
در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــا محاســبۀ ایــن شــاخص عملکــرد هــر کشــور بــر اســاس
پایــگاه زنــان و بهزیســتی آنــان قابــل بررســی و مقایســه
خواهــد بــود .محاســبات نشــان میدهنــد کــه کشــورهای
خاورمیانــه و آفریقــا هــم در نابرابریهــای جنســیتی و هــم
در بهزیســتی زنــان بیشــترین کمبودهــا 1را دارنــد.
بدیــن ترتیــب ،شــاخص محرومیــت نســبی ()RWD
مشــخصکنندۀ نابرابریهــای جنســیتی (بــدون منظــور
کــردن بُعــد اقتصــادی و مالــی) اســت و شــاخص کیفیــت
زندگــی زنــان ( )WQLو در واقــع توســعۀ انســانی را از دیــدگاه
زنــان نشــان میدهــد .محاســبۀ رابطــۀ میــان این دو شــاخص
نشــاندهندۀ همبســتگی قــوی و رابطــۀ میــان پایــگاه زنــان و
نابرابریهــای جنســیتی اســت .اگرچــه این همبســتگی حاکی
از رابطــۀ علّــی نیســت ،امــا گویای آن اســت کــه نابرابریهای
جنســیتی بــر پایــگاه و بهزیســتی زنــان (مــادران) و کــودکان
تأثیــر میگــذارد.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه وضعیــت شــاخص
کیفیــت زندگــی زنــان بهطــور جــدی بــا معیارهــای نابرابــری
جنســیتی رابطــه دارد و مشــخصترین نتیجهگیــری ایــن
اســت کــه اگــر کاهشــی در نابرابــری جنســیتی ب ـ ه وجــود
بیایــد ،بهبــودی نیــز در بهزیســتی زنــان حاصــل میشــود.

بخش دوم :تأثیرپذیری بهزیستی جنسیتی
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مطالعــات کیفیــت زندگــی بــر پایــۀ جریــان اطالعــات از مردم
بــه پژوهشــگران ،نظریهپــردازان و سیاســتگذاران مطــرح
شــده کــه ویژگیهایــی کام ـ ً
ا متفــاوت بــا رویکــرد عینــی
بهزیســتی دارد:
 کیفیــت زندگــی را ماهیتــاً موضوعــی ذهنــی
میپنــدارد.
 بــهجــای برخــورد هنجــاری پژوهشــگران دربــارۀ
«زندگــی خــوب» ،بــه نظــرات خــود افــراد دربــارۀ
کیفیــت زندگــی متکــی اســت.
 قضــاوت افــراد دربــارۀ حوزههــای مهــم و عوامــل
مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی آنهــا را بــر قضــاوت
دیگــران برتــر میدانــد.
 ارزیابــی ذهنــی افــراد را از یــک پدیــدۀ واحــد لزوماً
یکســان نمیدانــد.
برخــی از پژوهشــگران رضایــت از زندگــی را بهصــورت یــک
«کل »1مــورد پرســش قــرار دادهانــد و گروهــی ،چــون زندگی
مجموع ـهای از حوزههــای مختلــف 2اســت ،بــه نقــش هــر
یــک از ایــن حوزههــا در شــکلگیری رضایــت از زندگــی
پرداختهانــد .حوزههــای مؤثــر بــر رضایــت از زندگــی افــراد
گاه از ســوی خــود آنهــا و در مــواردی بــا توجــه بــه هــدف
تحقیــق ،قضاوتهــای ارزشــی و بــر پایــۀ شــرایط اجتماعــی
و فرهنــگ جامعــه انتخــاب شــدهاند.
بــر اســاس مــروری بــر ادبیــات و فراتحلیــل پژوهشهــای
کیفیــت زندگــی ،حوزههــای عمــدهای را کــه مطالعــه شــدهاند
میتــوان چنیــن مشــخص کــرد:
 بهزیستی مادی ،وضعیت مالی سالمتی3
 شغل و بهرهوری صمیمیت روابط ،مشارکت در اجتماع امنیت بهزیستی احساسی و عاطفی مسکن اوقات فراغت محیطتعــدادی از پژوهشــگران حوزههــا 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 بهعنوان
حــوزهای مســتقل در ارزیابیهــای ذهنــی از کیفیــت زندگــی
وارد کردهانــد (Cummins, 1996; Salvatore and Muñoz
.)Sastre, 2001; Rojas, 2004
ایــن بخــش از مقالــه بــا رویکــرد ذهنــی از بهزیســتی
پیــش مــیرود و نتایــج برخــی از پژوهشهــای انجامشــده
بــا دادههــای گردآوریشــده در ســطح ملــی را در جوامــع
مختلــف ارائــه میکنــد .بهطــور یقیــن ،بهدلیــل تفاوتهــای
فرهنگــی و اجتماعــی ایــن جوامــع و همچنیــن تفــاوت در
تعاریــف ،حوزههــای تعیینکننــدۀ کیفیــت زندگــی در مطالعــه،
روشهــای اندازهگیــری و شــاخصها امــکان تلفیــق نتایــج
ایــن پژوهشهــا وجــود نــدارد .امــا تــاش میشــود آن بخش
از یافتههــا کــه حاکــی از تفاوتهــا یــا تشــابهات زنــان و
مــردان در رضایــت از زندگــی و برداشــتهای ذهنــی آنهــا
از عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگیشــان اســت ،ارائــه شــود
تــا در ایــن عرصــۀ محــدود مشــخص شــود کــه کدامیــک از
دو جنــس رضایــت بیشــتری از زندگــی دارنــد و کدامیــک از
ابعــاد زندگــی در ایــن رضایــت نقــش بیشــتری ایفــا میکنند.

 -۱شکاف جنسیتی شادی 4در ژاپن

ژاپــن در جهــان نهتنهــا بــا امیــد بــه زندگــی بــاال و رونــد
افزایشیابنــدۀ جمعیــت ســالمند شــناخته شــده ،بلکــه بــه
داشــتن ســاختار اجتماعــی ســخت و نســبت ًا ســنتی کــه مســیر
زندگــی انســانها را از قبــل تعیین کرده ،مشــهور شــده اســت
) .(Sugimoto, 2010در یــک پیمایــش بینالمللــیTesch-( 5
 ،)Römer et al, 2007هنگامیکــه ژاپنیهــا بــا این پرســش
مواجــه شــدهاند کــه «آیــا وقتــی شــغل کــم اســت ،مــردان
حــق بیشــتری نســبت به زنــان بــرای شــاغل شــدن دارند؟»،
فقــط حــدود 21درصــد از پاســخگویان بــا آن مخالــف بودهاند.
یعنــی نزدیــک بــه 80درصــد نابرابری جنســیتی در دسترســی
بــه فرصتهــای شــغلی را پذیرفتهانــد .بــا ایــن ویژگیهــا،
تفاوتهــای جنســیتی و ســنی در بهزیســتی ذهنــی در ژاپــن
بیشــتر از ســایر کشــورها آشــکار میشــود.
اغلــب مطالعــات مربــوط بــه ژاپن شــکاف بزرگی را در شــادی
بیــن مــردان و زنــان گــزارش کردهانــد (;Ohtake, 2012
 -4پژوهشگران در این تحقیق مفاهیم شادی ( )happinessو رضایت
از زندگی را مانند بسیاری از محققان دیگر (Frey, 2008; Veenhoven,
 )1991, 2008بهجای هم استفاده میکنند.
5- The World Value Survey

نمودار  .1میانگین شادی بر حسب جنسیت و سن
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منبعTiefenbach and Kolbacher, 2014: 189 :

 )Kusago, 2008و تحلیــل یافتههــای پیمایشهــای ملــی
شــواهد بیشــتری را در تأیید تحقیقات پیشــین و اینکه زنان در
ژاپــن شــادتر از مــردان هســتند ،به دســت میدهنــد .همچنین
بر اســاس مقایسـههای انجامشــده ،شــکاف جنســیتی شــادی
در کشـ�ور ژاپـ�ن از سـ�ایر کشـ�ورها بزرگتـ�ر اسـ�ت (�Tiefen
.)bach and Kolbacher, 2014
1
دادههــای پیمایــش ملــی «ترجیحــات ســبک زندگــی » در
ســالهای  2010تــا ( 2012یــک دورۀ سهســاله) مورد اســتناد
ایــن گــزارش پژوهشــی (Tiefenbach and Kolbacher,
 )2013اســت .مجمــوع اطالعــات خــام 2پیمایشهــای ملــی
کــه هــر ســال بــا حــدود 5هــزار نمونــه و شــامل زنــان و
مــردان 15تا80ســالۀ ژاپنــی انجــام شــده در نمــودار 1
1- National Survey on Life Style Preferences
2- pooled data

(الــف و ب) خالصــه شــده اســت .ایــن نمودارها متوســط
شــادی در گروههــای ســنی برای کل نمونـ ه و به تفکیک
زنــان و مــردان ،باالتریــن و پایینتریــن میــزان شــادی
در گروههــای ســنی و خــط رونــد 3را نشــان میدهنــد.
بر اســاس ایــن اطالعات ،متوســط شــادی مردان  6/21اســت
کــه  0/46کمتــر از شــادی زنــان ( )6/67اســت .بــا توجــه بــه
خــط رونــد مشــخص میشــود کــه رابطۀ ســن و شــادی برای
مــردان شــکل  Uدارد (نمــودار ب) ،در حالــیکــه ایــن رونــد
بــرای زنــان جریانــی کاهشیابنــده اســت (نمــودار الــف) .در
ایــن پژوهــش رابطــۀ متغیرهــای دیگــری بــا میــزان شــادی
زنــان و مــردان بررســی و تحلیــل شــده اســت کــه مهمتریــن
یافتههــا بــه طــور خالصــه ارائــه میشــود:
3- bipolynomial trend line

 رابطــۀ درآمــد و شــادی بــرای هــر دو گــروه زنــان
و مــردان مثبــت اســت ،امــا ضریــب همبســتگی آن
بــرای مــردان بزرگتــر اســت.
 بچههــا بــه ســطح شــادی زنــان و مــردان
میافزاینــد ،گرچــه بــرای هیچیــک از نظــر آمــاری
معنـیدار نیســت و فقــط بچههــای کوچکتــر از 6
ســال بــر بهزیســتی زنــان تأثیرگذارنــد.
 وضعیــت مالــی و پسانــداز نداشــتن بــر رضایــت
زنــان ژاپنــی پیامــد منفــی دارد.1
 فقــط پسـتهای مدیریتــی بــر شــادی مــردان اثــر
مثبــت دارد.
 مفاهیــم شــادی و رضایــت از زندگــی را حداقــل در
ژاپــن میتــوان بــهجــای هــم اســتفاده کــرد.
بدیــن ترتیــب ،در ایــن مطالعــه هــم ،بــا تأییــد یافتههــای
پژوهشهــای پیشــین ،زنــان در ژاپــن بهطــور معنــاداری
شــادتر از مــردان هســتند.

 -۲زنان در استرالیا اندکی بیشتر از مردان از
زندگی رضایت دارند
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آیا زنان در استرالیا خوشحالتر از مردان هستند؟
بــرای پاســخ به ایــن پرســش و درک تفاوتهای جنســیتی در
رضایــت از زندگــی از چارچــوب نظــری «تعادل در بهزیســتی»
اســتفاده شــده اســت .بهطــور بســیار خالصــه ،ایــن رویکــرد
نظــری پیشــنهاد میکنــد کــه انســانها بــه شــیوهای مشــابه
حفــظ تعــادل 2حــرارت بــدن تــاشکنند تــا بهزیســتی ذهنی
خــود را کنتــرل و بــا ثبــات نســبی حفــظ کننــد .بهزیســتی
ذهنــی 3افــراد میتوانــد تحــت تأثیر شــرایط بــد و ناگــوار افت
کنــد .امــا تمایــل انســانها بــه حفــظ تعادل ســبب اســتفاده از
مکانیسـمها یــا به عبــارت دیگــر محافظــان درونــی و بیرونی
بــرای دفــاع از آن میشــود .اغلــب افــراد بهصــورت ماهرانهای
از طریــق حفــظ روالهــای عــادی زندگــی و مدیریــت آن از
چالشهــای جــدی پرهیــز میکننــد ،ولــی بــه هــر حــال
حــوادث غیرمنتظــره و پیشبینینشــدۀ مثبــت یــا منفــی
میتوانــد موجــب تغییــر بهزیســتی فــردی و افزایــش یــا
کاهــش آن در یــک دورۀ زمانــی غالب ـ ًا کوتــاه شــود کــه بــا
 1آنهایی هم که پساندازهای زیادی را اعالم کردهاند اثر معنادار مثبتی
بر شادیشان دیده نمیشود.
2- homeostasis
)3- Subjective Well-Being (SWB

اســتفاده از محافظــان درونــی و بیرونــی بــه ســازگاری مجــدد
میانجامــد .اگــر تجربیــات منفــی بهصــورت شــدید ،مکــرر،
مســتمر و در یــک دورۀ طوالنــی رخ دهــد ،قــدرت برقــراری
تعــادل فــرد (بــه معنــای تــابآوری )4آســیب میبینــد و خطــر
بیماریهــای روانــی افزایــش مییابــد.
در خــط مقــدم حفــظ تعــادل و ثبــات نســبی بهزیســتی ،پرهیز
از تعامــل بــا شــرایط منفــی محیطــی اســت .مهمتریــن منابع
در دفــاع از بهزیســتی ذهنــی (محافظــان بیرونــی) روابــط
نزدیــک بــا دیگــران و منابــع مالــی اســت .گرچــه در مــورد
اهمیــت منابــع مالــی گاهــی برداشـتهای ناصحیحــی وجــود
دارد ،امــا در ایــن حــد بایــد توجــه داشــت کــه پول و ثــروت به
افــراد کمــک میکنــد از خودشــان در برابــر شــرایط محیطــی
بالقــوۀ منفــی دفــاع کننــد .عــاوه بــر محافظــان بیرونــی،
محافظــان درونــی نیــز از طریــق تغییــر نــوع نــگاه نســبت
بــه عوامــل چالـشزا 5یــا خــود افــراد بــه کاهــش تأثیــر عــدم
موفقیتهــا بــر احســاس مثبــت آنهــا کمــک میکننــد.
بهطــور خالصــه ،محافظــان بیرونی و درونــی افــراد را از حفظ
بهزیســتی مطمئــن میکننــد .بنابرایــن همــواره ثبــات نســبی
قابــل مالحظـهای در بهزیســتی ذهنــی وجــود خواهد داشــت.
ش تفاوتهــای جنســیتی
امــا ایــن چارچــوب نظــری بــه پرسـ 
در بهزیســتی ذهنــی چگونــه پاســخ میدهــد؟
بــه نظــر پژوهشــگران دالیل کافــی وجــود دارد که بهزیســتی
درونی میان زنان و مردان مشــابه دانســته شــود (Cummins,
 ،)2014امــا اگــر در زندگــی بهطــور مســتمر و سیســتماتیک
یــک جنــس بــر دیگــری ترجیــح داده شــود ،بهآســانی
میتوانــد ســبب تفاوتهــای جنســیتی در بهزیســتی ذهنــی
شــود .بــا پذیــرش درســتی این گــزاره میتــوان نتیجــه گرفت
کــه تفاوتهــای جنســیتی نتیجــۀ محرومیتهایــی اســت که
افــراد تجربــه میکننــد و در مــورد زنــان یــک منبــع چنیــن
محرومیتــی (حداقــل بهصــورت نظــری) مانــدگاری نقشهای
ســنتی زنــان در انجــام فعالیتهــای خانــه و مراقبتــی بــدون
دســتمزد در مقابــل کار دســتمزدی مــردان اســت .بــا آگاهــی
از تفاوتهــای فرهنگــی ،درآمــد ،ســطح تحصیــات و...
کــه بــر تــداوم نقشهــای جنســیتی تأثیرگذارنــد ،کمــاکان
 -4تابآوری :به معنای بازتعریف شرایط و مجددا ً به حالت طبیعی
بازگشتن ()Cummins, 2014
 -5بیان جمالتی نظیر «خدا مرا آزمایش میکند»« ،تقصیر من نبود»
و «آنچه اتفاق افتاد ،اص ً
ال مهم نبود» نشانههایی از تالش برای حفظ
تعادل بهزیستی ذهنی است.

نمودار  .2شاخص بهزیستی شخصی ( )PWIبه تفکیک جنسیت در پیمایشهای ملی استرالیا

منبعCummins, 2014: 30 :

)1- Personal Wellbeing Index (PWI
_2- http://www.deakin.edu.au/research/acqol/index
wellbeing/index.htm

3- interaction

 -4البته این تفاوت بر نتایج کل حوزهها تأثیری نداشته است.
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میتــوان پیشبینیهایــی را دربــارۀ رابطــۀ بهزیســتی ذهنــی
و نقشهــای جنســیتی ســنتی انجــام داد.
در چارچــوب نظــری «تمایــل بــه حفــظ ثبــات نســبی
بهزیســتی» و احتمــال اینکــه نقشهــای جنســیتی ســنتی
میتواننــد منبــع یــا مانــع رضایــت و شــادی باشــند دادههــای
گردآوریشــده در پیمایــش ملــی «بهزیســتی شــخصی»1
( )PWIدر ســالهای  2001تــا  2008مــورد واکاوی قــرار
گرفتــه اســت .با پوشــش جمعیــت  18ســال به باالی اســترالیا
در هــر پیمایــش دادههــای الزم شــامل شــاخص بهزیســتی
شــخصی ،شــاخص بهزیســتی ذهنــی و همچنیــن اطالعــات
دموگرافیــک جمـعآوری شــده اســت.2
نتایــج یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه در تمــام پیمایشهــا
بهطــور متوســط نــرخ بهزیســتی ذهنــی زنــان حــدود
یکدرصــد بیشــتر از مــردان اســت .اطالعــات (نمــودار
 )2نشــان میدهــد کــه در طــول دورۀ مــورد مطالعــه
تفاوتهــای جنســیتی تغییــر کــرده اســت؛ در چهــار ســال
نخســت تفاوتهــای جنســیتی معنــادار بــوده و از ســال
 2005بــه بعــد بهطــور مســتمر بهزیســتی ذهنــی زنــان
رونــد کاهشیابنــدهای را طــی کــرده و شــکاف جنســیتی کــم
شــده اســت (بــدون رنــگ خاکســتری) .در آخریــن پیمایــش
نیــز جهــت آن برعکــس شــده و بهزیســتی ذهنــی مــردان
از زنــان بیشــتر شــده اســت .گرچــه بــر اســاس محاســبات
ســطح معنــاداری آن  0/05اســت ،امــا بــه هــر حــال در چنین
مطالعـهای رونــد تغییرات نیز مهم اســت .یکنواختــی در جهت

و میــزان تفــاوت میــان زنــان و مــردان نشــاندهندۀ ثبــات
نســبی بهزیســتی در تأییــد نظریــۀ طرحشــده اســت .احتمــا ًال
تغییــرات آخریــن پیمایــش نیــز تصادفــی نیســت ،بلکه ناشــی
از پیامدهــای سیســتماتیک عواملــی بــر جمعیــت اســت کــه
بــه نفــع بهزیســتی مــردان (کــه پایینتــر از ســطح مــورد
انتظــار بــوده) عمــل کــرده اســت .در توضیــح بیشــتر شــاید
بتــوان گفــت زنانــی کــه در باالتریــن ســطح بهزیســتی ذهنی
بودهانــد دیگــر جایــی بــرای ارتقــا ندارنــد .بنابرایــن آنهایــی
کــه در ســطح پایینتــری از بهزیســتی هســتند (مــردان)
امــکان ارتقــا یافتهانــد.
در ایــن پیمایشهــا حوز ههــای بهزیســتی شــخصی متشــکل
از هفــت حــوزۀ ســامت ،اســتاندارد زندگــی ،امنیــت ،روابــط،
اجتمــاع ،امنیــت آینــده و دســتاوردها بــوده اســت .بــر اســاس
تجزیــه و تحلیــل دادههــای همــۀ پیمایشهــا ،در تمامــی
ایــن حوزههــا در تعامــل 3بــا متغیــر جنســیت یــا بــدون آن در
رضایــت زنــان ثبــات نســبی وجــود داشــته اســت .در حالیکه
در همــۀ حوزههــا ســطح رضایــت باالتــر زنــان دیده میشــود،
فقــط در حــوزۀ «امنیــت» اســت کــه رضایــت مــردان بهطــور
یکنواخــت بیشــتر از زنــان 4اســت و زنــان باالتریــن رضایت را
در حــوزۀ روابــط بــا دیگــران اعــام کردهانــد .بهطــور خالصه،
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه رضایت زنــان از حوزهها بیشــتر
از مــردان اســت و در همــۀ پیمایشهــا تغییــرات بــرای هــر دو
جنــس ناچیــز بوده اســت.
بــا هــدف توضیــح بیشــتر تفاوتهــای جنســیتی در بهزیســتی

نمودار  .3شاخص بهزیستی ذهنی به تفکیک جنسیت و سن

منبعCummins, 2014: 37 :
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ذهنــی ،اثــرات تعــدادی از متغیرهــای مهــم دموگرافیــک نیــز
تجزیــه و تحلیــل شــده اســت کــه برخــی از آنهــا بهطــور
خالصــه ارائــه میشــود:
 در گروههـای سـنی جـوان تفاوتهـای جنسـیتی وجـود
نـدارد ،ولـی بـا بهبود نسـبی وضعیت زنان و افـت مردان
بهتدریـج تفـاوت معناداری شـکل میگیـرد .بهطور کلی
از 56سـالگی بـه بعـد بهزیسـتی ذهنـی مـردان و زنـان
افزایـش معنـاداری مییابد.
 در حالـیکـه تفـاوت معنـاداری میـان هرگزازدواجنکرده،
جداشـده و طالقگرفتـه وجـود نـدارد ،متأهلان و بیوهها
تفاوتهـای جنسـیتی معنـاداری را بـه نفـع زنـان نشـان
میدهنـد.
 اشـتغال تماموقـت بـر بهزیسـتی مـردان بیشـتر از زنان ـ
و مردانـی کـه تماموقـت خانـهدار هسـتند ـ تأثیـر مثبـت

میگـذارد و در واقـع ایـن گونۀ اشـتغال بر بهزیسـتی زنان
تأثیر نداشـته اسـت.
 بر اسـاس دادههـای خالصهشـده (نمـودار  ،)4تفاوتهای
جنسـیتی میـان وضعیتهـای شـغلی بهطـور قابـل
مالحظهای متفاوت اسـت .هیـچ تفاوت آمـاری معناداری
میـان زنـان و مردانی که شـاغل ،نیمهبازنشسـته یا بهطور
محصل هسـتند به چشـم نمیخورد.
کامل بازنشسـته و یا ّ
اما در سـه گروه دیگر (فعالیتهای داوطلبانه ،کار در خانه،
بیـکار) امتیـازات زنـان کام ً
ال بارز اسـت .سـهم مـردان در
ایـن سـه گـروه  6/4درصـد از کل مـردان و سـهم زنـان
 23/3درصـد از کل زنـان اسـت .بنابراین به نظر میرسـد
تفاوتهای جنسـیتی زنان به میزان زیادی ناشـی از سهم
بزرگتـر آنهـا در وضعیت شـغلی در این سـه گروه اسـت
کـه با نقشهـای جنسیتیشـان سـازگاری دارد.

نمودار  .4وضعیت شغلی زنان در کل جامعه و تفاوتهای جنسیتی

منبعCummins, 2014: 41 :

بهطــور خالصــه ،نتایــج تجزیــه و تحلیــل دادههــای
پیمایشهــای ملــی در یــک دورۀ هفتســاله (-2001
 )2008در اســترالیا تفاوتهــای کامـ ً
ا مشــخصی را بیــن
جنســیت و بهزیســتی ذهنــی نشــان میدهــد .زنــان ایــن
کشــور ،حتــی بــا رونــد کاهشیابنــده در ســالهای آخــر
ایــن پیمایشها ،هنــوز در کل و هــم در رابطه با متغیرهای
مختلــف دموگرافیــک از ســطح بهزیســتی ذهنــی باالتری
برخوردارنــد و رضایــت بیشــتری از زندگــی دارنــد.

 -۳مـردان در روسـیه جوانتـر میمیـرند
اما راضـیترند

روزانـ�ه (مشـ�ارکت در امـ�ور خانـ�ه) اختصاص میدهنـ�د (�Mez

ی که دسترســی برابر
 .)entseva, 2003بدیــن ترتیــب ،در حال 
بــه بــازار کار ممکــن اســت امتیــازی بــرای زنــان محســوب
شــود ،امــا نقشهــای جنســیتی ســنتی و نگرشهــای عمومی
نســبت بــه مشــارکت مــردان در کار عرصــۀ خصوصــی منافع
بالقــوۀ برابــری را خنثــی میکنــد و نابرابریهــای جنســیتی
باقــی میماننــد ( .)Roshchin and Zubarevich, 2005در
روســیه مــردان  10تــا  14ســال کمتــر از زنــان عمــر میکنند.
مصــرف الــکل و مــواد مخــدر ،بیماریهــای قلبی ،خودکشــی

روســیه انجــام شــده نشــاندهندۀ تفاوتهــای جنســیتی در
رضایــت از زندگــی بــه معنــای شــادی بیشــتر مــردان اســت
(Graham et al, 2004; Senik, 2004; Sanfey and Teksoz,

 .)2008امــا چــون اطالعاتــی دربــارۀ وضعیــت دورۀ قبــل از
تغییــرات اقتصــادی 2در کشــورهای سوسیالیســتی پیشــین در
دســترس نیســت ،نمیتــوان نتیجه گرفــت کــه دورۀ انتقالی و
تغییــرات اقتصــادی تــا چــه انــدازه بــر شــادی زنــان یا مــردان
مؤثــر بوده اســت.
بــر اســاس یافتههــای پژوهشــی موجــود ،شــادی و بهزیســتی
ذهنــی در طــول زندگــی شــکل  Uبــه خــود میگیــرد .همیــن
الگــو در ســایر کشــورهای در حــال گــذار نیــز گــزارش شــده
اســت (;Easterlin, 2008; Namazie and Sanfey, 2001
 .)Lelkes, 2006البتــه بــه نظــر میرســد کــه تفــاوت در
کشــورهای بســیار صنعتــی و در حــال گــذار در ســن و حداقل
میــزان کاهــش شــادی در زندگــی اســت .در کشــورهای
توســعهیافته حداقــل میــزان آن در 40ســالگی (;Clark, 2006
 )Blanchflower and Oswald, 2000اســت ،در حالــیکــه
در کشــورهای پساسوسیالیســت بیــن 50تا60ســالگی اســت
(.)Namazie and Sanfey, 2001; Graham et al, 2004
پژوهــش حاضــر بــا مــروری بــر ادبیــات و پژوهشهــای
موجــود دربــارۀ رابطــۀ بهزیســتی ذهنــی و جنســیت و
تأثیــر تعامــل ســن و جنســیت بــر بهزیســتی بــه موضــوع
شــکافهای جنســیتی شــادی در طــول زندگی زنــان و مردان
روســی میپــردازد .در ایــن پژوهــش مفهــوم بهزیســتی ذهنی
منعکسکننــدۀ شــادی ،رضایــت از زندگی ،پنداشــت از کیفیت
زندگــی و کیفیــت زندگــی ذهنی تلقــی شــده (Veenhoven,
 ،)2001بــا ایــن تعریــف کــه شــادی ارزیابــی مثبــت فــرد از
کلیــت 3کیفیــت زندگــی کنونیاش اســت و رضایــت از زندگی
هــم همیــن معنــی را میدهــد.
ایــن گــزارش بــر اســاس دادههــای «پیمایــش پایــش طولــی
روســیه »4کــه 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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در روســیه (پساشــوروی) شــاخصهای عینــی بهزیســتی
نشــان میدهنــد کــه ســطح آمــوزش زنــان باالتــر از مــردان
اســت (زنــان  56درصــد از تحصیلکــردگان و مــردان 44
درصــد) .در میــان جمعیــت 15تا72ســاله 71/4 ،درصــد از
مــردان و  61/6درصــد از زنــان در بــازار کار فعــال هســتند.
گرچــه ســهم زنــان در بــازار کار حــدود  10درصــد کمتــر از
مــردان گــزارش شــده ،امــا نــرخ بیــکاری هــر دو تقریبـ ًا برابر
اســت .در حالــیکــه کارفرمایــان کارگــران مــرد را ترجیــح
میدهنــد و زنــان دســتمزدی معــادل  60درصــد دســتمزد
مــردان دریافــت میکننــد 38 ،درصــد از مدیــران در روســیه
زن هســتند کــه حاکــی از شــرایط بهتــر زنــان بــرای ارتقــا
بــه ســمتهای مدیریتــی حتــی در قیــاس بــا بســیاری از
کشــورهای توســعهیافته اســت.
در مقابــل ســاعات کار هفتگــی تقریبـ ًا نزدیــک بــه هــم زنان
و مــردان ( 38/4ســاعت در برابــر  43ســاعت) ،زنــان حــدود
 60ســاعت در هفتــه و مــردان کمتــر از نیمــی از ایــن میــزان
( 28/4ســاعت) را بــه مراقبــت از بچههــا ،کار در خانــه و خرید

و حــوادث منجــر بــه مــرگ از دالیــل ایــن مســئله گــزارش
شــده است.
1
مطالعــات بســیاری کــه در اقتصادهــای در حال گــذار از جمله
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اصالحــات ایــن کشــور بــر وضعیــت اقتصــادی و بهزیســتی
افــراد ـ بهویــژه الگوهــای مصــرف و ســامتی ـ انجــام شــده،
تدویــن شــده اســت .ایــن پیمایشها از ســال  1994آغاز شــده
اســت و حــدود  4500خانــوار روســی را پوشــش میدهــد و
شــامل اطالعاتــی دربــارۀ آمــوزش ،اشــتغال ،وضعیت شــغلی،
ســاختار هزینــه و درآمــد ،اوقات فراغت ،ســامتی و دسترســی
بــه امکانــات بهداشــتی و درمانــی ،رفتــار تولیدمثــل و ســاختار
خانــواده و متغیرهــای دیگــر اســت .همچنین دادههایــی دربارۀ
نگرشهــا و ارزیابیهــای ذهنــی در حوزههــای زندگــی
گــردآوری میشــود.
1
در ایــن گــزارش دادههــای  12مــوج از ایــن پیمایشهــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر اینهــا ،رضایــت
از زندگــی بهطــور کلــی هــم بــا ســؤال «تــا چه انــدازه شــما از
کلیــت زندگــی کنونی خودتان راضی هســتید؟» بررســی شــده
اســت .همچنیــن اطالعــات گردآوریشــده دربــارۀ حوزههــای
ســن ،وضعیــت تأهــل ،وضعیــت شــغلی ،وضعیــت ســامتی،
درآمــد ســرانۀ خانــوار ،وجــود بچههــا ،آمــوزش و پیامدهــای
آن بــر شــادی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
بــه نظــر میرســد جنســیت در تقاطــع و تعامــل میــان ســن و
شــادی نقــش واســط را ایفــا میکنــد .در ســنین جوانــی زنــان
شــادترند ،امــا بعــد از ســن مشــخصی از شــادی آنهــا کاســته
میشــود .زیــرا زنــان بــه احتمــال زیــاد در ســنین پیــری بیــوه
میشــوند و منابــع اقتصــادی را از دســت میدهنــد .بــه همین

دلیــل در روســیه زنــان در ســنین پیــری بیشــتر در خطــر فقیر
شــدن هســتند ،در حالــیکــه مــردان زودتــر میمیرنــد و
بنابرایــن از دورۀ فقیــر شــدن میگریزنــد (Roshchin and
.)Zubarevich, 2005
بــا توجــه بــه نابرابریهــای جنســیتی در روســیه ،تفاوتهــای
جنســیتی در بهزیســتی ذهنــی بــه انــدازهای کــه انتظــار
میرفــت جــدی و اساســی نیســت .بهطــور کلــی ،مــردان
در روســیه شــادتر از زنــان گــزارش شــدهاند (Graham et
 )al, 2004; Senik, 2004و ایــن رونــد رضایــت از زندگــی
در طــول دورۀ گــذار ادامــهیافتــه اســت و زنــان همچنــان در
ســطح پایینتــری از بهزیســتی هســتند و شــکاف جنســیتی
تغییــری نمیکنــد.
مهمتریــن اطالعــات بهدســتآمده را میتــوان چنیــن
خالصــه کــرد:
 زنان و مردان ،هر دو ،در صورتی که متأهل بودند ،سلامتی
کامل داشـتند ،شـاغل بودند ،تحصیالت بیشـتر و وضعیت
مالی بهتر داشـتند ،شـادی بیشـتری را اعالم کردند و تغییر
در این حوزهها اثرات مشـابهی را برای زنان و مردان داشـت.
بنابراین ،در تفسـیر الگوی کلی مردان شادتر از زنان (نمودار
 )5بایـد کمی احتیـاط کرد ،زیـرا وقتی بهزیسـتی ذهنی در
طـول زندگی 2مـورد واکاوی قرار میگیـرد اهمیت تحوالت
در این فرایند بیشـتر معلوم میشـود.

نمودار  .5رضایت از زندگی در روسیه در دورۀ زمانی  1994تا 2006

منبعUglanov, 2014: 142:
1- pooled data

2- life span

 بـا فـرض اینکه همه در شـرایط مشـابهی ایـن دوره را طی
میکنند ،حمایتهای اجتماعی (زندگی خانوادگی) ،سالمت
و وضعیت مالی مهمترین منابع شـادی هستند و وقتی افراد
پیرتـر میشـوند بـا افـت وضعیـت در ایـن حوزههـا مواجه
میشـوند .نمودارهـای  6و  7رابطـۀ شـادی با سـن را وقتی
کـه هـر یـک از متغیرهـای سلامت و درآمد کنترل شـده
اسـت ،نشـان میدهند.
 در متغیـر سـن ،زنـان تا 30سـالگی شـادترند ،ولـی کاهش
تدریجـی شـادی در سـنین باالتـر پیش میآیـد .در نتیجه،

شـکاف جنسـیتی شـادی به سـود مـردان تغییـر میکند.
 بـا کنترل متغیـر وضعیـت سلامت ،منحنی شـادی برای
هـر دو جنـس تغییر میکند و شـکل  Uبارزتر میشـود ،اما
شـکاف جنسـیتی در جوانـی و پیری از بیـن نمیرود.
 بـا کنترل متغیـر وضعیت تأهـل ،تفاوتهـای رضایت از
زندگـی تقریبـ ًا محو میشـود .با توجه به امیـد به زندگی
کمتر مردان در روسـیه ،زنان بیشتر در معرض بیوه شدن
هسـتند و در سـنین بـاالی  60سـال تعـداد آنهـا تقریب ًا
سـه برابر مردان بیوه اسـت .بنابراین تفکیک جمعیت بر

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

*
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* اطالعات به روش خوداظهاری گردآوری شده است.
منبعUglanov, 2014: 146 :
نمودار  .7سن و رضایت از زندگی در میان زنان و مردان ،با کنترل متغیر درآمد سرانۀ خانوار

منبعUglanov, 2014: 147 :

اسـاس متغیر تأهل میتواند به توضیح شـکاف جنسیتی
در پیـری بهدلیـل کاهش رضایتمنـدی حاصل از روابط
با دیگـران کمک کند.
بهطــور کلــی ،رضایــت از زندگــی زنــان در طــول عمــر تغییــر
اساســی نمیکنــد ،امــا شــکاف جنســیتی در بهزیســتی ذهنــی
بهطــور بــارزی در ســنین جوانــی و باالتــر از  60ســال بــه
چشــم میخــورد .بدیــن ترتیــب ،بــر اســاس دادههــای خــام
در روســیه ،زنــان از زندگــی رضایــت کمتــری دارنــد.

 -۴زنانهشدن ناخشنودی در رومانی
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پژوهشهــای کیفیــت زندگــی در کشــورهای توســعهیافته در
مقایســه بــا کشــورهایی کــه از نظــر سیاســی و اقتصــادی در
دورۀ گــذار هســتند گاه نتایــج متفــاوت و حتــی متناقضــی را
ی که در کشــورهای
گــزارش میکننــد .بهطــور نمونــه ،در حالـ 
پیشــرفتۀ اقتصــادی بــا گــذر عمــر و افزایــش ســن رضایــت
1
از زندگــی بیشــتر میشــود ،ایــن پدیــده در کشــور رومانــی
(دورۀ گــذار اقتصادی :ســالهای 2003-1990) چنین نیســت.
در کشــورهای بــا وضعیــت اقتصــادی خــوب و نســبت ًا باثبــات،
بعــد از 60ســالگی ـ بهویــژه در میــان طبقــات ثروتمندتــر و
بــا بــرآورد ه شــدن نیازهــای مــادی ـ امــکان فراغــت و لــذت
بــردن از تفریحــات فراهــم میشــود .اصــو ًال در ســنین باالتــر
هرچنــد تواناییهــای فیزیکــی و اجتماعــی کاهــش مییابــد،
امــا بــه نظــر میرســد افــراد از نیازهــای خیلــی جــدی رهــا
میشــوند و از ســطح آرزوهــا و انتظــارات آنهــا نیــز کاســته
میشــود .بنابرایــن بهگونــهای میــان ابعــاد مثبــت و منفــی
افزایــش ســن تعــادل برقــرار میشــود.
ش ارائهشــده از وضعیــت کشــور رومانــی
بــر اســاس گــزار 
بهنظــر میرســد دســتیابی بــه چنیــن تعادلــی بهشــدت
بــه زمینههــای اجتماعی-اقتصــادی هــر جامعــه بســتگی دارد
و لزومـ ًا در همــۀ جوامــع تغییــرات «ســنی» نتایــج مشــابهی
در رضایــت از زندگــی بــه بــار نمـیآورد .احتمــا ًال متغیرهایــی
نظیــر حمایــت اجتماعــی ،ســامت و فعالیتهــای فیزیکــی و
فکــری تأثیرهــای جدیتــری از ســن بــر بهزیســتی ذهنــی
افــراد دارنــد (.)Bălţătescu, 2014
 -1تحوالت کشور رومانی :همزمان با شروع موج آزادیخواهی مردم
کشورهای اروپای شرقی و سقوط رژیمهای کمونیستی ،اعتراضات مردم
رومانی علیه حکومت به فروپاشی دولت کمونیستی این کشور در سال
 1989منجر شد و در دورۀ زمانی اطالعات این پژوهش (سالهای
 )2003-1990جامعه هنوز درگیر تحوالت تغییر رژیم بوده است.

از دیــدگاه جامعهشــناختی رابطــۀ بیــن جنســیت ،جنــس و
بهزیســتی ذهنــی تحــت تأثیــر ســایر متغیرهــا ماننــد «پایــگاه
اجتماعــی» قــرار میگیــرد .در دورۀ تغییــرات سیاســی و
اقتصــادی رومانــی ،افــت پایــگاه اجتماعــی زنــان موجــب
تفاوتهــای بیشــتری میــان زنــان و مــردان شــد.
در دورۀ نخســت گــذار ،بــا برعکــس شــدن رونــد نوســازی،
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 نقشهــای جنســیتی آســیب دید.
زمانیکــه زنــان مجــدداً بــه عرصــۀ عمومــی بازگشــتند بــه
موقعیتهــای پایینتــری در مقایســه بــا مــردان دســت یافتند.
ایــن تغییــرات بــر وضعیــت دختــران جوانتــر کــه نســبت
بــه مس ـنترها تحصیلکردهتــر بودنــد کمتــر اثــر گذاشــت.
ســالمندان در ایــن تغییــرات اقتصــادی و رکــود بهدلیــل
کاهشهــای پیشآمــده در قــدرت خریــد ،حمایتهــای
واقعــی و هزینههــای اجتماعــی دولــت بیشــتر لطمــه دیدنــد.
بنابرایــن ،گــزارش حاضــر بــر پایــۀ این اســتدالل تدوین شــده
کــه تفــاوت جنســیتی در بهزیســتی بزرگســاالن و ســالمندان
( 60ســال بــه بــاال) بهمراتــب مهمتــر و جدیتــر اســت
و ایــن تفاوتهــا همــواره بــه زیــان کیفیــت زندگــی زنــان
بــوده اســت.
در کشــور رومانــی پیمایشهــای ملــی ســاالنهای وجــود دارند
کــه اطالعــات کافی را برای شــناخت و تحلیل شــرایط زندگی
مــردم ارائــه میدهنــد ،ماننــد برنامــۀ «تشــخیص کیفیــت
زندگــی »2کــه بــا هــدف اندازهگیــری کیفیــت زندگــی در
دوران پساکمونیســت رومانــی انجــام میشــود .ایــن پیمایــش
بــا  2000نمونــه از ســال  1990آغــاز شــد و اطالعــات بــدون
هیــچ تغییری در ســالهای  1991تــا  1999گردآوری شــد .در
ســال  1999برنامــه قطع شــد ،ولــی دوباره از ســال  2003آغاز
شــده اســت .مأخــذ دیگــر اطالعــات ایــن گــزارش پیمایــش
«ســنجش نظــر عمومــی »3اســت کــه بــرای پایــش تغییــرات
اجتماعــی از ســال  1994آغــاز شــده اســت .بدیــن ترتیــب،
2- Diagnosis of Quality of Life
)3- Public Opinion Barometer (POB
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در ایــن گــزارش ( )Bălţătescu, 2014از هــر دو منبــع کــه
رضایــت از زندگــی را بهطــور کلــی و در حوزههــای مختلــف
اندازهگیــری میکننــد ،اســتفاده شــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات پیمایــش تشــخیص کیفیــت زندگــی،
از همــان آغــاز دورۀ گــذار تــا ســال  ،2003زنــان ســطح
پایینتــری از «رضایــت از زندگــی» را داشــتهاند و تفاوتهــای
جنســیتی از نظــر آمــاری معنــادار بــوده اســت (نمــودار  .)8بــه
عبــارت دیگــر ،زنــان و مــردان بــه یــک انــدازه از بهزیســتی
ذهنــی برخــوردار نیســتند .همیــن یافتــه در دادههای ســنجش
نظــر عمومــی نیــز بــه دســت آمــده اســت.
بــر اســاس اطالعــات ایــن دو پیمایش ،ســن کاهــش رضایت
از زندگــی بیــن ســالهای  1990تــا  1999در تمــام گروههای
ســنی مشــخص اســت ،بــه اســتثنای جوانــان کــه ســطح
رضایــت آنهــا در دورۀ مــورد مطالعــه ثابــت نشــان داده شــده
اســت (نمــودار  .)9ایــن واقعیــت را کــه تغییــرات اجتماعــی بر
جوانهــا ،بهدلیــل برخــورداری از منابــع ،آثــار منفــی کمتــری
داشــته اســت یافتههــای ســایر تحقیقــات ()Delhey, 2004
نیــز تأییــد میکننــد.
کســانی کــه بیشــتر از همــه تحــت تأثیــر ایــن تغییــرات قــرار
گرفتهانــد افــراد  60ســال به باال هســتند .آنچه در ســال 1990
بــا یافتههــای پژوهشــی کشــورهای توســعهیافته هماهنــگ

بــود (رابطــۀ مثبــت میــان رضایــت از زندگــی و ســن بعــد از
ســیزده ســال) در رومانــی برعکــس شــده اســت (Cummins
 .)et al, 2003بدیــن ترتیــب ،ایــن رونــد رضایــت از زندگی تا
ســال  2003تغییر کرده اســت و جوانان 18تا30ســاله از ســایر
گروههــای ســنی فاصلــۀ بیشــتری گرفتهانــد .ایــن وضــع
ناشــی از افزایــش فرصتهــا بــرای جوانــان تحصیلکــرده و
بدتــر شــدن شــرایط زندگی ســالمندان اســت.
مشــاهده میشــود کــه رومانــی از نظــر وضعیــت رکــود
اقتصــادی ،کاهــش هزینههــای اجتماعــی و افزایــش بســیار
زیــاد نــرخ فقــر کامــ ً
ا مخالــف آنچــه در ســایر جوامــع از
جملــه آمریــکا در دهــۀ  80اتفــاق افتــاده ،پیــش رفتــه اســت.
ت ارزیابــی گروههــای ســنی از بهزیســتی ذهنــی
امــا تفــاو 
تغییــری نکــرده اســت.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــر اســاس تعامــل دو متغیــر ســن و
جنســیت و اثــر آنهــا بــر رضایــت از زندگــی نشــان میدهد که
تفاوتهــای جنســیتی در رضایــت از زندگــی بــرای جمعیــت
بــاالی  30ســال ثابــت اســت و مــردان امتیــاز اساســی و
معنــاداری در مقایســه بــا زنــان دارنــد .امــا بــرای گروههــای
ســنی کمتــر از  30ســال چنیــن نیســت کــه میتوانــد
ناشــی از برابــری دسترســی زنــان و مــردان بــه آمــوزش و
فرصتهــای اجتماعــی و اقتصادی باشــد .همچنیــن در دوران
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گــذار اجتماعی-اقتصــادی احتمــا ًال ســرخوردگی ،افســردگی و
فشــارهای عصبــی تأثیــر منفــی بیشــتری بــر بهزیســتی زنان
در مقایســه بــا مــردان داشــته اســت .ایــن تفاوتها بهویــژه در
ســالمندی میتوانــد ناشــی از نابرابــری نقشهــای خانوادگی و
پایــگاه پایینتــر زنــان در جامعۀ رومانــی باشــد (Bălţătescu,
.)2014: 112-113
بهطــور خالصــه ،ســن و جنــس بــا هم ســهم بســیار کوچکی
از واریانــس را در متوســط بهزیســتی ذهنــی کنونــی (رومانــی
در دوران پساکمونیســت) توضیــح میدهنــد و ســطح شــادی
زنــان و مــردان در گروههــای ســنی تحــت تأثیــر موقعیــت
آنهــا و دسترســی بــه فرصتهــای اجتماعــی و اقتصــادی در
جامعه اســت.

 -۵وارون ه شـدن شادی نسـبی میان زنان و
مردان در آمریکا

ایــن نظــر کــه بهزیســتی در یــک حــوزۀ خــاص از زندگــی به
تعــادل میــان آرزوهای 1یــک فرد و دســتاوردهای 2او بســتگی
دارد از گذشــتههای دور در رشــتههای علمــی گوناگــون
اقتصـ�ا د ( ،)March and Simon, 1958روانشناســی (�Lew
 )in et al, 1996; Solberg et al, 2002و مطالعــات کیفیــت
1- aspirations
2- achievements

زندگــی ( )Micholas, 1985مطــرح و بررســی شــده اســت.
روانشناســان تأثیــر شــرایط عینــی را در یــک فراینــد ذهنــی
بــر بهزیســتی شــخصی 3میبیننــد ،یعنــی قضــاوت دربــارۀ
بهزیســتی از طریــق ارزیابــی و مقایســۀ شــرایط عینــی بــا
میــزان دســتیابی بــه انتظــارات صــورت میگیــرد .بدیــن
ترتیــب ،فاصلــۀ میــان انتظــارات و داشــتهها مــاک ارزیابــی
بهزیســتی دیــده میشــود و هــر چــه شــکاف میــان انتظــارات
و دســتاوردها در زندگی بیشــتر باشــد ،رضایــت از زندگی کمتر
ت بــا توجه بــه وقایع مهــم زندگــی مانند
اســت .امــا ایــن تفــاو 
تشــکیل خانــواده یــا تولــد یــک نــوزاد (Plagnol and Scott,
 )2011وضعیــت ثابتــی نیســت و در طــول زندگــی انتظــارات
و دســتاوردهای افــراد تغییــر میکننــد و در نتیجــه قضــاوت
دربــارۀ رضایــت از زندگــی نیــز تغییــر میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،کلیــت بهزیســتی 4یــک فــرد نتیجــۀ خالــص
رضایــت او در حوزههــای مختلــف زندگــی اســت .بنابرایــن
بهتــر اســت از «رویکــرد حــوزۀ زندگــی »5بــرای توضیــح
بهزیســتی شــخصی اســتفاده شــود.
در توضیــح ایــن رویکــرد کــه روانشناســان آن را چندیــن
دهــۀ پیــش مطــرح کردهانــد (;Campbell et al, 1976
3- personal wellbeing
4- overall wellbeing
5- life domain approach

1- Roper Center for Public Opinion Research at the
)University of Connecticut (www.nopworld.com

 -1-5تفاوتهای جنسیتی

 زندگـی خانوادگـی :در تحلیـل دادههـا مشـخص
میشـود که در بخـش عمـدهای از دورۀ زندگی آرزوی
ازدواج موفـق در میان زنان و مردان ،هر دو ،زیاد اسـت
امـا در شـروع بزرگسـالی (نوزدهسـالگی) ایـن انتظار در
زنـان بیشـتر از مردان اسـت .بهتدریج ،با افزایش سـن،
این انتظار با سـرعت بیشـتری در زنـان کاهش مییابد،
بـه طـوری که بعد از 42سـالگی سـهم زنانی که آرزوی
ازدواج موفـق دارنـد کمتر از مردان و شـکاف جنسـیتی
در سـن سـالمندی بیشـتر میشود.
ب ـه نظــر میرســد ایــن تفــاوت جنســیتی باعــث رضایــت
کمتــر زنــان نســبت بــه مــردان میشــود :در فراینــد تحلیــل
دادههــا و وارد کــردن متغیــر ســن مشــخص میشــود کــه
در ایــام جوانــی احتمــال اینکــه زنــان بیــش از مــردان
ازدواج موفقی داشــته باشــند بیشــتر اســت (نمــودار  10ب)،
در حالــیکــه در دورههــای بعــدی زندگــی برعکــس ایــن
جریــان اتفــاق میافتــد و دســتیابی بــه ازدواج موفــق
بــرای زنــان بیــش از مــردان کاهــش مییابــد .در نتیجــه،
تفــاوت جنســیتی در داشــتن ازدواج موفــق بــا انتظــار آن،
هــم در ســنین جوانــی و هم در ســالمندی ،بیشــتر میشــود.
ازدواج موفــق زنــان در آغــاز زندگــی و از دســت رفتــن
 -2بهطور مثال با ارائۀ فهرستی از حوزهها پرسیده شده است که:
«آیا این حوزه را بخشی از یک زندگی خوب میدانید؟» و سپس« :آیا
خودتان آن را دارید؟»
3- United States General Social Survey (GSS) conducted by the National Opinion Research Center
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 )Campbell, 1981زندگــی روزانــه بــه حوزههایــی تفکیــک
میشــود کــه مــردم در پاســخ بــه ســؤالهایی دربــارۀ رضایت
از زندگــی یــا شــادی بیــان کردهانــد .رضایــت در یــک حــوزه
بــه تعــادل خالــص میــان آرزوهــا و دســتاوردها بســتگی دارد.
گرچــه در مــورد اولویــت و اهمیــت حوزههــا در رضایــت از
زندگــی توافــق کامــل وجــود نــدارد ،امــا اغلــب مطالعــات
توافــق دارنــد (Cummins, 1996; Rojas, 2007, Saris et
 )al, 1995; Van Praag and Ferrer-I-Carbonell, 2004که
برخــی حوزههــا ماننــد زندگــی خانوادگــی و وضعیــت مالــی از
مهمتریــن عوامــل تعیینکننــدۀ شــادی هســتند.
یافتههــای مطالعــهای کــه در ایــن بخــش ارائــه میشــود
بــر اســاس مــدل آرزوها/دســتاوردها از رضایــت از حوزههــا و
شــادی از کلیــت زندگــی بــه دســت آمــده و بــه شــکاف بیــن
زنــان و مــردان در تعــادل خالــص میــان آرزوهــا و دســتاوردها
ـس
در طــول زندگــی و بــه توضیــح عوامــل تأثیرگــذار در پـ ِ
پــردۀ تغییــرات در زندگــی پرداختــه اســت.
بــر اســاس پژوهشهــای پیشــین در مــورد نظــر مــردم
دربــارۀ حوزههــای مهــم بــرای رضایــت آنهــا از زندگــی،
ماننــد مطالعهای کــه در دوازده کشــور ( )Cantril, 1965انجام
شــده اســت ،مــردم چهــار حــوزۀ خانــواده ،وضعیــت مالــی،
ســامت و کار را تعییــن کردهانــد .همچنیــن بر اســاس آخرین
مطالعــۀ انجامشــده در انگلســتان ( )Scott et al, 2009مــردم
خانــواده ،ســامت و وضعیــت مالــی را مهمتریــن حوزههــای
مرتبــط بــه کیفیــت زندگــی خــود دانســتهاند .در ایــن مطالعــه
نیــز پژوهشــگران حوزههــای خانــواده ،وضعیت مالی ،ســامت
و کار را بــرای مطالعــۀ رضایــت از زندگــی و شــادی زنــان و
مــردان انتخــاب کردهانــد.
تفاوتهــای جنســیتی در هــر یــک از حوزههــا بررســی شــده
اســت .الگوهــای تغییــرات در حوزههــا و تفــاوت در شــادی
دورۀ زندگــی زنــان و مــردان نشــان داده شــده و بــا مقایســۀ
تعــادل خالــص آرزوهــا و دســتاوردهای کل ،تفاوتهــای زنان
و مــردان در زمینــۀ رضایــت در طــول زندگــی گــزارش شــده
ا ست .
مطالعــه بــا اســتفاده از دو مجموعــۀ متفــاوت از دادههــا انجــام
شــده اســت :یک مجموعه شــامل اطالعاتــی دربــارۀ انتظارات
و دســتاوردها 1و دیگــری شــامل اطالعاتــی دربــارۀ رضایــت از

حوزههــا و شــادی .در مجموعۀ نخســت ،دادههــای  9پیمایش
ل  1978تــا 2003
ملــی کــه هــر ســه ســال یــک بــار از ســا 
انجــام شــده اســت و اطالعاتــی راجــع بــه حوزههــای مهــم
در «زندگــی خــوب »2ارائــه میکنــد مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .دادههــای رضایــت و شــادی از پیمایشهــای
اجتماعــی آمریــکا 3کــه مرکــز تحقیقــات ملــی نظرســنجی هر
دو ســال یــک بــار از ســال  1994انجــام میدهد ،گرفته شــده
اســت .بــر اســاس واکاوی در اجــزای اطالعــات دموگرافیــک،
پژوهشــگران بــه ایــن جمعبنــدی رســیدهاند کــه ویژگیهــای
جامعــۀ مــورد پرســش در ســن ،جنــس ،آمــوزش و وضعیــت
تأهــل در هــر دو مجموعــه کامـ ً
ا مشــابه هســتند (Plagnol
.)and Easterlin, 2008: 605

نمودار  .10ازدواج موفق :آرزوها ،دستاوردها و کمبودها بر حسب
جنس و سن (بر اساس دادههای )Roper

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

منبعPlagnol and Easterlin, 2008: 608 :

راضــی هســتند ،امــا در ســالهای ســالمندی از رضایــت
آنهــا کاســته میشــود.
بــهنظــر میرســد 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 مهمتــری بــرای شــادی اســت و احتمــا ًال،
فراتــر از متغیــر ســن ،بچههــا نیــز در حفــظ رضایــت زنــان
از خانــواده مؤثرنــد.
 وضعیـت مالی :بـر اسـاس اطالعات گردآوریشـده،
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منبعPlagnol and Easterlin, 2008: 607 :

آن در ســالهای پیــری میتوانــد بــه ایــن معنــا باشــد
کــه زنــان در شــروع زندگــی بیشــتر از مــردان از زندگــی

در ایـن حـوزه نیـز ماننـد زندگـی خانوادگـی چرخشـی
در انتظـارات و دسـتاوردها میـان زنـان و مـردان اتفاق
میافتـد .وضعیـت مالی در ایـن مطالعه شـامل تعدادی
از مهمتریـن امکانـات ماننـد خانه ،یک یـا دو اتومبیل،
سـفر خـارج از کشـور ،تلویزیـون ،خانهای بـرای اوقات
فراعـت ،اسـتخر ،پـول و لبـاس خوب بوده اسـت.
بهطــور متوســط ،مــردان بیشــتر از زنــان انتظــار و احتمــال
دســتیابی بــه اینگونــه امکانــات را داشــتهاند .تنهــا

نمودار  .12رضایت از وضعیت مالی بر حسب سن و جنس (بر اساس دادههای )GSS

منبعPlagnol and Easterlin, 2008: 611 :

مــوردی کــه زنــان انتظــار بیشــتری از مــردان داشــتهاند
مربــوط بــه «لبــاس خــوب» بــوده اســت .بدیــن ترتیــب،
تفاوتهــای جنســیتی معنــاداری در انتظــارات بــرای
وضعیــت مالــی (برخــی از امکانــات) وجــود دارد.
بهدلیــل اینکــه مــردان نســبت بــه زنــان آرزوهــای
بزرگتــری بــرای مالکیــت و برخــورداری از ایــن کاالهــا
دارنــد ،در ســنین جوانــی شــکاف میــان انتظــارات و
دســتاوردها بــرای مــردان بیشــتر از زنــان اســت .امــا در
مراحــل بعــدی زندگــی ایــن شــکاف بــرای زنــان بزرگتــر
اســت ،زیــرا زنــان بهطــور کلــی کمتــر از مــردان از ایــن
امکانــات برخــوردار میشــوند.
 سلامتی :تعـداد زیـادی از زنـان و مردان سلامتی را
بخـش مهمـی از زندگـی میداننـد و تجزیـه و تحلیـل
دادههـا نشـان میدهـد که آرزوی سلامتی بـا افزایش
سـن در هـر دو جنـس بیشـتر میشـود ،ولـی احتمـال
کمتـری وجـود دارد کـه به سلامتی مورد انتظـار خود
دسـت یابنـد .بهطور کلی ،دسـتاوردهای زنـان و مردان
در این حوزه شـبیه هم اسـت و هر دو با سـهم مشابهی
دسـتاوردها را از انتظـارات سلامتی خـوب دور میدانند.

 کار :کار و شـغل بهعنـوان وسـیلهای بـرای رسـیدن
بـه انتظـارات در تأمیـن هزینههـای زندگـی مـورد
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت .در پاسـخ بـه این پرسـش
کـه «کدامیـک از دو جنـس در طول زندگـی به تحقق
انتظـارات شـغلی خـود نزدیکتـر شـدهاند؟» دادههـای
موجـود نشـان میدهنـد کـه بهطـور متوسـط مـردان
بیشـتر از زنـان بـرای یـک کار جالب با دسـتمزد خوب
تلاش کردهانـد و در عین حال بیشـتر از زنـان احتمال
بـه دسـت آوردن چنیـن شـغلی را گـزارش کردهانـد.
ســهم بزرگــی از زنــان کــه انتظــار داشــتن یک شــغل خوب
را داشــتهاند بــه آن دســت نیافتهانــد .گرچــه شــکاف بیــن
انتظــارات و دســتاوردها قابــل توجــه بــوده ،امــا تفــاوت
جنســیتی معنــاداری وجــود نداشــته اســت.

نمودار  .13یک شغل جالب :آرزوها و دستاوردها بر حسب جنس
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منبعPlagnol, 2014: 57 :

 -2-5شادی زنان و مردان

تفاوتهــای میــان زنــان و مــردان در الگــوی شــادی کل
بــه میــزان زیــاد همانــی اســت کــه در الگوهــای رضایــت در
حوزههــا مشــاهده میشــود .در آغــاز زندگــی ،زنــان نســبت
بــه مــردان رضایــت بیشــتری از خانــواده و وضعیــت مالــی
دارنــد و در نتیجــه خوشــحالترند .در دورههای بعــدی زندگی،
مــردان دربــارۀ شــرایط مالــی و زندگــی خانوادگــی احســاس
بهتــری دارنــد و شــادتر از زنان هســتند .تفاوتهای جنســیتی
در رضایــت از حوزههــا بــه میــزان زیــادی منعکسکننــدۀ
تفاوتهــای زنــان و مــردان در تحقــق آرزوهــای آنهاســت.
تغییــر در رضایــت از حوزههــا در طــول زندگــی منتــج بــه
وارونــه شــدن شــادی نســبی میــان زنــان و مــردان میشــود.
بهطــور خالصــه ،در آغــاز بزرگســالی زنــان احتمــا ًال بیــش از
مــردان انتظــارات خــود را از زندگی خانوادگــی و کاالهای مهم
تحقــق میبخشــند .بنابرایــن رضایــت آنهــا در ایــن حوزههــا
و شــادی کل 1آنهــا بیشــتر از مــردان اســت .امــا در ســالهای
بعــدی مــردان بــه تحقــق آرزوهایشــان در ایــن دو حــوزه
نزدیکتــر میشــوند و در نتیجــه شــادتر از زنــان هســتند.
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 -۶نقـشهای جنسـیتی و پنداشـتهای
متفاوت از کیفیـت زندگـی در بریتانیـا

طــرح موضــوع تقســیم کار جنســیتی کــه بــر اســاس آن مردان
کار دســتمزدی و نــانآوری خانــواده و زنــان کار غیردســتمزدی
در داخــل خانــه را بــه عهــده دارنــد ممکــن اســت در بریتانیــا
بیمــورد بــه نظــر برســد ،امــا پژوهشهــا نشــان میدهنــد
کــه رونــد فزاینــدۀ مشــارکت زنــان در بــازار کار چنــدان تأثیری
بــر نقشهــای جنســیتی زنــان در ایــن کشــور نداشــته یــا
آنچنانکــه انتظــار میرفتــه نداشــته اســت و زنــان همچنــان
مســئولیت کار بــدون دســتمزد عرصــۀ خصوصــی را فــارغ از
وضعیــت شــغلی خــود بــر عهــده دارنــد .در نتیجــه ،دو موضــوع
جایــگاه خانــواده و کیفیــت روابــط بــا دوســتان و خانــواده و
همچنیــن چگونگــی برقــراری تعــادل میــان کار و خانــواده بــه
موضوعــات مهــم در مطالعــات کیفیــت زندگــی بریتانیــا تبدیل
شــده اســت .چنیــن تفاوتهایــی در نقشهای جنســیتی در این
کشــور بــه معنــای آن اســت کــه مــردان و زنــان در ســنجش
اینکــه «چــه چیــزی» بــرای کیفیــت زندگــی آنهــا مهم اســت
از دیدگاههــای مختلفــی بــه قضیــه نــگاه خواهنــد کــرد.

نمودار  .14شادی بر حسب جنس و سن (بر اساس دادههای )GSS

شمارة۶۱
منبعPlagnol and Easterlin, 2008: 612 :

1- overall happiness

1- life course perspective

 ...معنــی کیفیــت زندگــی بــرای شــما چیســت و
چــه چیزهایــی را بــرای کیفیــت زندگیتــان مهــم
میدانیــد؟
اطالعــات بهدســتآمده از پرســش بــاز بــرای نشــان دادن
تفاوتهــای کیفــی زنــان و مــردان در انتخــاب حوزههــای
مهــم در کیفیــت زندگیشــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت تــا تأثیــر جنســیت بــر معناهایــی کــه پاســخگویان بــه
هــر یــک از حوزههــا میدهنــد بهتــر درک شــود.
2- British Household Panel Survey

 -3یافتههای دو مقاله( )Scott et al, 2010; Plagnol and Scott, 2011با
اطالعات یکسان ترکیب شده است.
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پژوهشــگران تأکیــد دارنــد کــه بهتر اســت در مطالعــات کیفیت
زندگــی از «دیــدگاه دورۀ زندگی »1و تغییر پنداشـتها از کیفیت
زندگــی اســتفاده شــود .در ایــن صــورت آیــا میتــوان گفــت
کــه ممکــن اســت تفاوتهــای جنســیتی در پنداشــت زنــان و
مــردان از کیفیــت زندگــی نیــز وجود داشــته باشــد؟
ت
موضــوع فقــط ایــن نیســت کــه احتمــا ًال جوانترهــا پنداشـ 
متفاوتــی نســبت بــه گروههــای مســن دارنــد ،بلکــه پنداشــت
افــراد از کیفیــت زندگــی بــا وقایــع مهــم در طــول زندگــی
تغییــر میکنــد ،ماننــد تشــکیل خانــواده ،ب ه دنیــا آمــدن اولین
فرزنــد و بازنشســتگی .مســئلۀ مهمتــری که در دیــدگاه «دورۀ
زندگــی» مطــرح میشــود ایــن اســت کــه زندگــی اعضــای
خانـ�واده به هم گره خـ�ورده اسـ�ت (�Antonucci and Akiya
 .)ma, 1987آنچــه بــرای یــک عضــو خانــواده اتفــاق میافتد
بهطــور جــدی بــر زندگــی ســایرین نیــز اثــر میگــذارد .ایــن
بُعــد «روابــط» بــا ســایرین غالبـ ًا در مطالعــات کیفیــت زندگی
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت ،زیــرا در اغلــب پیمایشهای
ملــی فقــط بــا یــک نفــر از هــر خانــواده مصاحبــه میشــود.
در ادبیــات روانشناســی گفتــه میشــود کــه زنــان بیشــتر از
مــردان بــه روابــط بــا دیگــران تمایــل دارنــد .اهمیــت روابــط
و صمیمیـ�ت بـ�ا دیگـ�ران را برخـ�ی جنسـ�یتی میداننـ�د (�Gilli
 )gan, 1982: 17و بــر ایــن نظرنــد کــه زنــان آن را از دوران
کودکــی میآموزنــد؛ آنجــا کــه پســران و دختــران در وابســته
بــودن و جدایــی از مادرانشــان طبــق الگوهــای متفاوتــی عمل
میکننــد .هویتیابــی دختــران بــا مــادران در دورههــای
بعــدی زندگــی اهمیــت روابــط را بــرای آنهــا بیشــتر میکنــد،
در حالــیکــه پســران بــرای خــود هویــت جنســیتی متفاوتــی
تعریــف میکننــد.
اینکــه ایــن نظریههــای روانشناســانه تــا چــه انــدازه مــورد
قبــول و تأییدنــد و نیــز اهمیــت پرســش اصلــی پژوهــش
کــه «گروههــای مرجــع در پنداشــت کیفیــت زندگــی نقــش
مهمتــری بــرای زنــان دارنــد تــا مــردان؟» موضوعــی درخــور
مطالعــه اســت کــهبایــد بــا دادههــای میدانــی مــورد آزمــون
قــرار بگیــرد.
در ایــن گــزارش بــر اســاس آنچــه مــردم میگوینــد در کیفیت
زندگیشــان مهــم اســت ( )Scott et al, 2010چهــار هــدف

تحلیلــی اساســی دنبــال میشــود:
 چگونـه زنـان و مـردان بهصـورت ک ّمی و کیفـی در آنچه
میگوینـد بـرای زندگیشـان مهـم اسـت ،متفاوتاند.
 آیـا زنـان و مـردان وابسـتگی کیفیـت زندگی خودشـان به
دیگـران را متفـاوت میبیننـد؟
 چگونه پنداشـت از کیفیـت زندگی با گذر بـه مادری/پدری
تغییـر میکند.
 گذر به بازنشسـتگی چگونه بر پنداشت کیفیت زندگی تأثیر
میگذارد.
دادههــای مــورد نیــاز از پیمایــش خانــوار در بریتانیــا 2ـ کــه
انجام آن از ســال  1991آغاز شــده اســت و اهداف چندگانهای
را دنبــال میکنــد ـ گرفتــه شــده اســت .ارزش منحصربهفــرد
ایــن دادههــا بــه ایــن دالیل اســت:
 همان افراد را در طول زمان دنبال میکند.
 با همۀ اعضای بزرگسـال خانوار ( 16سـال به باال) مصاحبه
میکند.
 بهطور ساالنه انجام میشود.
 تعـداد خانوارهـا بـه انـدازهای اسـت که امـکان تحلیلهای
علمـی و معنـادار در زیرگروههای جمعیتی مثل سـن و نوع
خانـواده را فراهـم میکند.
مــوج اول ایــن پیمایــش بــا حــدود  5500خانــوار انجــام شــده
و بــرای ایــن گــزارش از اطالعــات ســالهای 1997تــا2002
و ســال  3 2007اســتفاده شــده اســت .در همــۀ پیمایشهــا ،در
بخــش پایانــی پرسشــنامه ،یــک ســؤال بــاز دربــارۀ کیفیــت
زندگــی بــا یــک مقدمــه و تقریب ـ ًا بــا ایــن مضمــون طــرح
میشــود:

 سلامت :اهمیت سلامت بهعنـوان بنیاد کیفیـت زندگی
مـورد تأکیـد قـرار گرفته ،اما بـرای برخی از گروههای سـنی
(اواسـط 30سـالگی) مهمتـر از بقیـه اسـت کـه احتمـا ًال
منعکسکننـدۀ آگاهـی بیشـتر دربـارۀ کاهـش انـرژی و
مشـکالتی اسـت کـه در انجـام کارهـا پیـش میآیـد .در
نتیجه ،سالمتی را برای انجام بقیۀ کارهای زندگی (کسب
درآمد ،کار ،نگهداری از فرزند و )...الزم میدانند .بر اساس
اطالعـات کیفی بهدسـتآمده ،نوع نگاه افراد به سلامتی
خودشـان ،وقتی بچهدار میشـوند و نقش مراقبتکننده را
پیـدا میکننـد ،تا اندازهای تغییر میکند و سلامتی سـایر
اعضـای خانـواده بهویـژه بچهها اولویـت بیشـتری مییابد.
 خانـواده :برخلاف آنچـه گفتـه میشـود ،بـا افزایـش
طلاق ،ورود زنـان به بـازار کار ،مجرد مانـدن ،فردگرایی
و امـکان جابهجایـی جغرافیایـی بر اثر تغییـرات اقتصادی
و اجتماعـی ،خانـواده از نظـر عاطفـی و مـادی نسـبت به
گذشته اهمیت کمتری مییابد (Giddens, 1992; Beck,
 .)1992پژوهشهـای بسـیاری بـا نقد ادعـای فوق تأکید
میکننـد که خانواده و کیفیت روابـط همچنان برای مردم
اهمیـت دارند (Nolan and Scott, 2006; Crompton,
 .)2006; Duncan and Smith, 2006یافتههـای ایـن
پژوهش نیز نشـاندهندۀ ادامۀ اهمیت خانواده برای جامعۀ

در چارچــوب «رویکــرد حوزههــای زندگــی» کــه رضایــت
از حوزههــا را مشــخصکنندۀ بهزیســتی فــرد میدانــد
اطالعــات ســه حوزۀ ســامتی ،خانــواده و وضعیت مالــی افراد
در ارزیابــی بهزیســتی شــخصی بیشــتر واکاوی شــده اســت.
بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،بهطــور کلــی زنــان
و مــردان ،هــر دو ،ســامت را بهعنــوان مهمتریــن بخــش
کیفیــت زندگــی بیــش از ســایر حوزههــا نــام بردهانــد .امــا در
ســنین جوانــی محتملتــر اســت کــه هــر دو جنس خانــواده و
وضعیــت مالی را بیشــتر از ســامتی عنــوان کنند .بــرای درک
تفاوتهــای نســلی در اهمیــت حوزههــای کیفیــت زندگــی،
اطالعــات جوانتریــن و مســنترین گــروه بــرای مقایســه
(جــدول  )5آورده شــده اســت.
دادههــای تمــام گروههــای ســنی تفاوتهــای جنســیتی
معنــاداری را نشــان میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه زنــان
احتمــا ًال بیشــتر از مردان ســامت ،خانواده ،شــادی و دوســتان
را مهمتریــن تعیینکنندههــای کیفیــت زندگــی میداننــد و
بــه احتمــال کمتــر وضعیــت مالــی ،اوقــات فراغــت و اشــتغال
را نــام میبرنــد.
مهمتریــن اطالعــات ک ّمــی و کیفــی در حوزههای تعیینشــده
بهطــور خالصــه ارائــه میشــود:
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جدول  .5کیفیت زندگی مطرحشده بر حسب سن و جنسیت (دادههای ترکیبشدۀ سالهای  2002-1997و )2007

*

سن

مردان

زنان
25-15

<64

همه

25-15

<64

همه

سالمت

33/78

61/95

57/33

29/02

62/29

50/33

خانواده

54/05

38/57

52/35

38/96

29/42

41/10

وضعیت مالی

38/64

20/90

33/21

40/99

27/68

38/14

شادی

29/75

16/32

27/86

23/69

16/40

23/33

دوستان

36/13

19/53

20/09

33/12

11/16

15/65

اوقات فراغت

10/84

23/36

15/08

18/33

24/39

19/31

راحتی منزل

15/58

11/77

12/36

14/88

10/27

11/74

اشتغال

19/45

0/63

9/33

23/56

1/49

13/94

* به ترتیب اهمیت 8 ،حوزه که بیش از  10درصد پاسخگویان به آنها اشاره کردهاند ،آورده شده است.
منبعPlagnol and Scott, 2011: 123 :

نمودار  .15سهم پاسخگویانی که سالمتی را برای کیفیت زندگی
مهم میدانند ( 2002 ،1997و )2007

میشــود .همچنیــن مــردان بیشــتر بــه امــور مالــی اشــاره
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 -1-6نقاط عطف زندگی 1و تغییر ارزیابی کیفیت

آیــا مفهــوم کیفیــت زندگــی در دورۀ زندگــی ثابــت اســت یــا
بــا ســن و جنســیت تغییــر میکنــد؟
تحلیــل دادههــای ســالهای 1997تــا 2002و ( 2007در
فواصــل پنــج ســال) حاکی از آن اســت کــه این مفاهیــم ثابت
نمیماننــد .زنــان و مــردان ،هــر دو ،ســامت را مهمتریــن
عامــل دانســته بودنــد ،امــا در جوانــی ســامت در مرتبۀ ســوم
اهمیــت قــرار میگیــرد.
اهمیــت خانــواده بــرای زنــان همــواره بیشــتر از مردان اســت،
امــا بــا افزایــش ســن شــاید بهدلیــل جدایــی (ناشــی از طالق
یــا فــوت همســر) یــا از خانــه رفتــن بچههــا اهمیــت آن کمتر
1- turning point

بدیــن ترتیــب ،بــا تغییــر چیزهــای مهــم در زندگــی و
تفاوتهــای مــردان و زنــان در ایــن بخــش ،بــه تأثیــر
وقایــع بااهمیــت بــر پنداشــت زنــان و مــردان از چیزهــای
مهــم بــرای کیفیــت زندگــی آنهــا پرداختــه میشــود؛ وقایعــی
ماننــد تشــکیل خانــواده و بازنشســتگی کــه غالبـ ًا بــه معنــای
تغییــر در نقــش اجتماعــی افــراد اســت و بنابرایــن احتمــا ًال
پیامدهایــی بــرای بهزیســتی و اولویتهــای زندگــی آنهــا دارد.
ایــن وقایــع غالب ـ ًا «نقطــۀ عطــف دورۀ زندگــی» در ادبیــات
نامیــده شــدهاند .برخــی آنهــا را شــامل وقایــع پیشبینیناپذیر
و ناگهانــی میداننــد ،ولــی در این پژوهش تحــوالت هنجاری
زندگــی کــه نیازمند ســازگاری بــا نقشهــای جدیــد اجتماعی
اســت ،ماننــد فارغالتحصیــل شــدن از دانشــگاه و پــدر یــا مادر
شــدن نیــز جــزو وقایــع یــا نقاط عطــف منظــور شــدهاند.
بــا توجــه بــه دسترســی بــه اطالعــات در یــک دورۀ زمانــی
دهســاله ( )2007-1997و نحوۀ گردآوری اطالعات ،مشــخص
کــردن وقایــع یــا نقطــۀ عطــف و تغییــرات در برداش ـتهای
آنهــا از کیفیــت زندگــی ،هــم در میــان افــراد و هــم بــرای
خــود افــراد ،میســر شــده اســت .وقایعــی کــه اکثــر افــراد
جامعــه بهطــور گســترده آنهــا را تجربــه میکننــد ،ماننــد
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 سالهای
 2007-1997ازدواج بهطور معناداری سـبب شده بیشتر از
قبـل بـه «خانواده ،شـادی و خانۀ راحت» اشـاره شـود ،در

65
شمارة۶۱

بریتانیایـی بهخصوص زنان اسـت .زنان در همۀ گروههای
سـنی احتمـا ًال بیش از مـردان خانواده را بخـش مهمی از
کیفیـت زندگیشـان میدانند.
 وضعیـت مالـی :گاهـی اوقـات ادعـا میشـود کـه
مصرفگرایـی و آرزوی سـبکهایی از زندگـی بهطـور
فزاینـدهای بـر ارزشها و کیفیت زندگی غلبه یافته اسـت
( .)Rapley, 2003ایـن در حالی اسـت که فقط یکسـوم
افـراد به مسـائل مربـوط به امـور مالی بهعنـوان چیزهای
مهـم در زندگی اشـاره کردهانـد .بررسـی اطالعات کیفی
نیـز نشـان میدهد که مـردم خـواب برند ه شـدن التاری
را نمیبیننـد و خریـد یـک اتومبیـل لوکس یـا لباسهای
برندهـای مشـهور جـزو مهمتریـن چیزهـا بـرای کیفیت
زندگـی آنـان نیسـت؛ همیـن قـدر کـه نگـران پرداخـت
هزینههـای زندگـی نباشـند راضی هسـتند.
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حالـیکه «دوسـتان» اهمیـت کمتـری در کیفیت زندگی
یافتهانـد و کاهش مختصری هم در اشـاره به «اشـتغال»
به چشـم میخورد .تغییـرات در مهمترین چیزهای زندگی
پس از تشـکیل خانواده برای زنان و مردان ،هر دو ،تقریب ًا
یکسـان بـود .بنابرایـن ،فرضیـهای که زنان ممکن اسـت
تمرکز بیشـتری بر خانواده داشـته باشـند ،تأیید نمیشود.
 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) بهعنوان مهمترین عامـل کیفیت زندگی
اعلام کـرد ه و در عین حـال کمتر به دوسـتان ،امور مالی
و اشـتغال اشـاره کردهاند.
هیچکــدام از ایــن تغییــرات بهطــور معنــاداری بیــن زنــان
و مــردان متفــاوت نبــود .بــا گذشــت پنــج ســال از واقعــه،
کمــاکان خانــواده مهمتریــن عامــل بــوده و دوســتان بــرای
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 هیچکدام
تغییـری را گـزارش نکردهاند.
 بازنشسـتگی :غالبـ ًا تصور میشـود که مردان بیشـتر از
زنـان تحـت تأثیـر بازنشسـتگی قـرار میگیرند ،زیـرا (به
طـور متوسـط) احتما ًال مردان بیشـتر از شـغل خود هویت
کسـب میکننـد ،در حالـیکـه شـغل و حرفه بـرای زنان
کمتر محور زندگی است و آنها تعادل بین کار و خانواده را
ترجیح میدهند .بر اسـاس اطالعات بهدسـتآمده پس از
بازنشسـتگی« ،خانواده» و «اشتغال» کمتر مطرح شدهاند،
در حالـیکـه دوسـتان اهمیت بیشـتری یافته اسـت و هر
دو جنـس بیشـتر از گذشـته به امـور مالی اشـاره کردهاند.
بهطــور خالصــه ،زنــان و مــردان بریتانیایــی در حالــیکــه
پنداشــتهای متفاوتــی از چیزهــای مهــم بــرای کیفیــت
زندگــی دارنــد ،غالبـ ًا واکنشهــای مشــابهی در مقابــل وقایــع
زندگــی از خــود بــروز میدهنــد .زنــان بیشــتر مســئولیت
نگــهداری بچههــا را دارنــد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
زنــان و مــردان ،هــر دو ،اولویــت چیزهــای مهــم را در کیفیت
زندگــی بــه طــرف خانــواده تغییــر میدهنــد .بدیــن ترتیــب،
بــرای اکثــر مــردم ،تغییــر وضعیــت بهدلیــل ازدواج و پــدری/

مــادری ســبب طــرح اولویتهای دیگــری در زندگی میشــود
و کیفیــت زندگــی افــراد بیشــتر بــه بهزیســتی شــرایط دیگران
متمایــل میشــود .1بـ ه عبــارت دیگــر ،زنــان و مــردان روابــط
بــا ســایرین را عاملــی مهــم در بهبــود کیفیــت زندگــی خــود
میبیننــد و اهمیــت ایــن روابــط را در خانــواده میتــوان دیــد.
هیچیــک از وقایــع مهــم ایــن بررســی بــر پنداشــت از کیفیت
زندگــی زنــان یــا مــردان بهدلیــل جنســیت تأثیــری را نشــان
نمیدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،تغییــرات و نقــاط عطــف زندگی
مســائل خاص جنســیتی 2نیســتند ،بلکــه زمینههــای 3اجتماعی
کســانی کــه بهزیســتی ذهنــی آنهــا مــورد مطالعــه اســت ،بــر
ارزیابیشــان 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 میکند.

 -۷در سنگاپور زنان فقط اندکی ناراضیترند

ســنگاپور کــه قبــل از ســلطۀ انگلیســیها یــک دهکــدۀ
ماهیگیــری بــوده متشــکل از  63جزیــره اســت کــه از ســال
 1965اســتقالل یافتــه و بیشــتر قوانیــن آن میــراث دوران
اســتعماری اســت .پیمایــش جهانــی کیفیــت زندگــی 4در
ســال  2012ســنگاپور 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
اســت کــه چینیهــا بزرگتریــن قــوم را بــا 74درصــد از
جمعیــت تشــکیل میدهنــد .امیــد بــه زندگــی مــردان در
بــدو تولــد  79/6و امیــد بــه زندگــی زنــان  84/3ســال اســت.
نــرخ باســوادی در جمعیــت  15ســال بــه بــاال  96درصــد،
نــرخ مشــارکت اقتصــادی مــردان  76درصــد ،نــرخ مشــارکت
اقتصــادی زنــان حــدود  58درصــد و نــرخ بیــکاری نیــز 2
درصــد گــزارش شــده اســت.
یافتههــای پیمایــش ملــی کــه در ســال  2011دربــارۀ کیفیــت
زندگــی جمعیــت  15ســال بــه باال صــورت گرفته منبــع اصلی
5
ایــن گــزارش اســت .در چارچــوب رویکــرد حوزههــای زندگی
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

جدول  .6تفاوتهای جنسیتی در اهمیت روابط با سایرین در رضایت از حوزههای زندگی
جنسیت

والدین

فرزندان

خواهران و برادران

همسر /شریک عاطفی

دوستان

مرد

5/34

5/21

5/12

4/96

4/85

زن

5/29

5/14

5/06

4/80

4/83
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جدول  .7تفاوتهای جنسیتی در دالیل رضایت از زندگی در سنگاپور
جنسیت

امنیت

تمیزی کشور

کیفیت اجرای قانون

کیفیت آموزش

خدمات عمومی

مرد

4/92

4/82

4/68

4/64

4/60

زن

4/94

4/83

4/74

4/63

4/62

منبعTambyah and Tan, 2014: 235 :









67
شمارة۶۱

روابــط ازدواج ،رابطــه بــا پــدر و مــادر ،رابطــه بــا فرزنــدان،
رابطــه بــا خواهــر و بــرادر ،رابطــه بــا همســایگان ،اســتاندارد
زندگــی ،درآمــد خانــوار ،ســامتی ،دســتاورد آموزشــی ،شــغل،
فعالیتهــای اوقــات فراغت/ســرگرمی و زندگــی معنــوی.
بــر اســاس اطالعــات گردآوریشــده ،روابــط بــا ســایرین بــرای
زنان و مردان ســنگاپوری بیشــترین اهمیت را داشــته اســت ،اما
بهطــور کلــی زنــان در همــۀ انــواع روابــط ســطح پایینتــری از
رضایــت را داشــتهاند ،گرچــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری (بهجز
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 ارائهشــده راضــی بودهانــد .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 کامـ ً
ا شــاد) ،زنــان بــه ترتیــب بــا  18و
 57/6درصــد در مقابــل مــردان بــا  20/1و  52/7درصــد اظهــار
شــادی کردهانــد .بهطــور کلــی ،بیــش از  70درصــد زنــان و
مــردان ســنگاپوری میزان باالیــی از شــادی را گــزارش کردهاند.
مهمتریــن یافتههــای ایــن گــزارش را میتــوان چنیــن خالصه
کرد:
 بـر اسـاس متغیر سـن ،زنـان مسـنتر (بـاالی  50سـال)
شـادتر از جوانترها هسـتند و بعد از 40سـالگی زنان شادی

بیشـتری از مـردان را اعلام کردهانـد .بر اسـاس اطالعات
جامع سـنگاپور رابطۀ Uشـکل سن و بهزیستی ذهنی به این
معنی که جوانترها و مسـنترها سـطح باالتری از شادی را
ابراز میکنند و وقتی در میانسـالی هستند بهدلیل مشکالت
و مسـئولیت کمتر شـاد هسـتند ،تأیید نمیشود.
ازدواج بـرای زنـان و مـردان سـنگاپوری بـه یـک انداره
شـادی بـه همـراه دارد و متأهلان بیش از مجردها شـاد
هستند .
زنـان بـا سـطح تحصیلات کمتـر شـادتر از زنـان بـا
تحصیلات بیشـتر بودهانـد.
قدرت ناشـی از کسـب درآمد بیشـترین شـادی را برای
زنـان بـه همراه داشـته اسـت.
بدیـن ترتیـب ،احتما ًال زنانی که بیش از همه در سـنگاپور
ل و دارای درآمد
خیلی شـادند  50سـال به باال دارند ،متأه 
شـخصی  5تـا  8هـزار دالر در مـاه اما نه لزومـ ًا با مدرک
تحصیلـی بـاال هسـتند .این در حالی اسـتکه مـردان در
دورۀ 60سـالگی و بـا بیـش از  8هـزار دالر درآمـد بیشـتر
شادند.
زنـان و مـردان سـنگاپوری در مـورد پنـج حـوزهای کـه
بیشـترین نقش را در رضایت آنها از زندگی داشـت همنظر
بودنـد و این حوزههـا متمرکز بر روابط بـا اعضای خانواده
بـود .بهطـور کلی ،زنان سـطح پایینتـری از رضایت را در
ایـن حوزهها ابـراز کردند.

 در مـورد پنج حوزهای 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 همنظـر 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
دادههـا ،پژوهشـگران بـه ایـن جمعبنـدی رسـیدند که به
نظـر میرسـد در مجمـوع زنان کمتـر از مـردان از زندگی
رضایـت دارند و زمینههـای اجتماعی-فرهنگی سـنگاپور
در تفاوتهـای جنسـیتی خاموش هسـتند.

میشـوند.
 )۲اثر جنسیت وقتی با پدران مقایسه میشوند.
بدیــن ترتیــب ،نقطــۀ شــروع بــرای تحلیــل رضایــت از زندگی
مــادران ســطح رضایــت زنــان بــدون فرزنــد اســت (آنچنانکه
خــود اظهــار کردهانــد) .تفــاوت این دو شــاخص نتایــج مادری
را نشــان میدهــد کــه بــه دو دســتۀ متفــاوت از عوامــل و
پیامدهــا مربوط اســت:
 )۱نتیجهای که مسـتقیم ًا به مادری/پدری 3مربوط است
4
و بـهعبـارت دیگـر ،اثـر مسـتقیم مادری/پدری
 )۲نتیجـهای کـه بـه جنسـیت مربوط اسـت و بـ ه عبارت
5
دیگـر ،اثـر جنسـیت بـر مادری/پـدری
 اثر بـارز مادری/پدری :وقتی فرزنـدی در خانواده به
دنیـا میآیـد بـرای پـدر و مـادر هزینههـا و در عین
حـال مطلوبیتهایی به همـراه دارد (.)Becker, 1991
هزینهها شـامل هزینههای مالی بـرای برآورد ه کردن
نیازهـای بچه ،کاهش وقت آزاد و ...اسـت.
در ایــن پژوهــش فــرض بــر ایــن اســت کــه هزینههــا و
فایدههــا بــرای پــدر و مــادر مشــابه اســت ،مثــل کاهــش
ســاعاتی کــه زن و شــوهر بــا هــم میگذراننــد و یــا
چشمپوشــی آنهــا از مصــرف برخــی کاالهــا .حتــی بــا ایــن
فرضهــا ،هنــوز بچــهدار شــدن میتوانــد بــه صورتهــای
متفاوتــی بــر رضایــت از زندگــی پــدران و مــادران و اولویــت
آنهــا مؤثــر واقــع شــود.
 اثـر جنسـیت بـر مادری/پـدری :اثـر ورود فرزنـد به
خانـواده میتوانـد بـا تفاوتهـای جنسـیتی در درون خانه
تشـخیص داده شـود:
 تفاوتهـای بیولوژیـک :زنـان هسـتند کـه حاملـهمیشـوند ،فرزنـد را بـه دنیـا میآورند ،به او شـیر میدهند
و پیامدهـای بـارداری و زایمـان را بر سلامت خـود ـ که
ممکـن اسـت منفـی باشـد ـ تحمـل میکننـد .ایـن آثار
میتوانـد بـه افزایـش یـا کاهش رضایـت از زندگـی زنان
بینجامد.
 تغییـر در رفتـار بهدلیـل حضـور فرزنـد :ایـن تغییـراتشـامل مراقبـت از بچـه بهجای لـذت بردن از وقـت آزاد،
کنار گذاشـتن شـغل یا افزایش کار دستمزدی برای کسب

 2در این گزارش پژوهشگران مفاهیم بهزیستی ذهنی (subjective
 ،)wellbeingخشنودی ( ،)contentmentرضایت از زندگی (life
 )satisfactionو شادی ( )happinessرا به جای همدیگر و بهعنوان

3- parenthood
)4- Clear Parenthood Effect (CPE
)5- Gender Determinant Parenthood Effect (GDE

 -۸در کشـورهای اروپایـی پدران از مادران
شادتـرند
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شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه بهزیســتی ذهنــی مــادران در
ت اســت ( .)Michon, 2008امــا بــرای درک
کشــورها متفــاو 
کامــل پیامدهــای مــادری بــر رضایــت از زندگــی زنــان کافی
نیســت کــه فقــط ســطح مطلــق بهزیســتی آنهــا بــا زنــان
بــدون فرزنــد مقایســه شــود ،بلکــه بــرای آگاهــی از نتایجــی
کــه فرزنــد داشــتن بــر شــادی و رضایــت زنــان دارد بایــد در
یــک دیــدگاه نســبینگر 1رضایــت از زندگــی مــادران بــا زنان
بــدون فرزنــد و پــدران بــا مــردان بــدون فرزند مقایســه شــود.
بــر اســاس دادههــای بهدســتآمده در اولیــن پیمایــش
کیفیــت زندگــی در کشــورهای اتحادیــۀ اروپا در ســال ،2007
تفاوتهــای معنــاداری در متوســط رضایــت از زندگــی مادران
در میان کشــورها وجود دارد .در  9کشــور از  26کشــور ،مادران
شــادترین گروه هســتند و مقایســۀ متوســط رضایــت از زندگی
مــادران در میــان کشــورها نشــان میدهــد کــه هر چه کشــور
ثروتمندتــر اســت مــادران از زندگیشــان راضیترنــد.
هــدف ایــن گــزارش مشــخص کــردن اثــرات مــادری بــر
رضایــت از زندگــی 2اســت .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 میشــود .ایــن مقایســه نســبی امــکان
تمرکــز بــر دو بُعــد مرتبــط بــا مــادری را فراهــم میکنــد:
 )۱داشـتن فرزنـد وقتی بـا زنانی که فرزند ندارند مقایسـه
1- relative perspective

توصیفکنندۀ ذهنی کیفیت ذهنی به کار بردهاند.

جدول  .8متوسط رضایت از زندگی مادران ،پدران ،زنان بدون فرزند و مردان بدون فرزند 20تا50ساله در  26کشور اتحادیۀ اروپا
کشور

مادران

پدران

زنان بدون فرزند

مردان بدون فرزند

اتریش

7/78

7/72

7/56

7/43

بلژیک

6/97

7/01

6/93

6/46

بلغارستان

5/28

5/69

5/88

5/55

جمهوری چک

6/89

6/76

6/82

6/68

دانمارک

8/01

8/12

7/91

7/54

استونی

5/61

5/35

6/15

5/70

فنالند

7/69

7/60

7/41

7/31

فرانسه

6/77

6/69

6/74

6/56

آلمان

7/08

6/75

7/08

6/96

بریتانیا

6/96

7/25

7/44

6/83

یونان

6/39

6/35

6/08

6/18

مجارستان

5/65

5/50

6/18

5/50

ایرلند

7/90

7/89

7/95

7/50

ایتالیا

7/09

6/99

6/49

6/61

لتونی

5/02

4/79

5/37

5/29

لیتوانی

4/72

4/46

5/11

5/54

لوکزامبورگ

7/37

7/44

7/33

7/32

مالت

7/94

7/97

7/92

7/69

هلند

7/65

7/49

7/47

7/41

لهستان

6/11

5/69

6/82

6/45

پرتغال

6/87

6/88

6/94

7/26

رومانی

4/64

4/76

5/76

4/98
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اسلواکی

5/79

5/70

6/02

7/12
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اسلوونی

6/96

6/74

7/42

7/12

اسپانیا

6/94

6/85

6/73

6/54

سوئد

7/24

7/47

7/09

6/77

منبعMichon, 2014: 84 :

درآمـد بیشـتر و تأمیـن هزینههـای نگهـداری و پـرورش
فرزند اسـت.
 تغییـر در سیسـتمهای ارزشـی و اولویتهـا :رضایـتاز زندگـی فقـط تحـت تأثیـر تغییـر در هزینههـا یـا رفتار
نیسـت ،بلکـه از سیسـتم ارزشـی و اولویتهـای فـرد نیز
تأثیـر میپذیـرد .ورود بچههـا به خانـواده همهچیز زندگی
روزمـره را عـوض میکنـد و علاوه بر تغییـر در هزینهها
و رفتـار ،اولویتهـای پـدر و مادر و ارزشهـا نیز تغییر
میکننـد.
اگــر ایــن فرضهــا درســت باشــد ،تفــاوت بالقــوه میــان

رضایــت از زندگــی مــادر بــا پــدر یــا آنهایــی کــه پــدر و مــادر
نیســتند نمیتوانــد فقــط بــا تغییــرات در رفتــار و شــرایط
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 میشــود ،تعریــف و ترســیم شــده اســت.
1
ش ارزشهــای جهانــی در
بــر اســاس یافتههــای پیمایــ 
مــورد رضایــت از زندگــی و دادههــای ســازمان ملــل متحــد
دربــارۀ تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانۀ کشــورهای اروپایــی،
پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه در کشــورهای
1- World Value Survey
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ثروتمندتــر بــا احتمــال بیشــتری مــادر شــدن بــر رضایــت از
زندگــی زنــان میافزایــد و در نقطــۀ مقابــل ،در کشــورهای
فقیــر ،پیامدهــای منفــی بــرای رضایــت از زندگــی زنــان دارد.
بدیــن ترتیــب ،ایــن پرسـشها مطــرح میشــود :آیــا پــدری/
1
مــادری اثــرات مشــابهی بــر رضایــت از زندگی زنــان و مردان
دارد؟ و تفــاوت میــان  26کشــور اتحادیــۀ اروپــا در ایــن زمینه
چگونه اســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســشها ســه مرحلــه در تحلیــل
دادههــا طــی شــده اســت:
 )۱محاسـبۀ تفـاوت رضایـت از زندگی بین مـادران و
زنـان بـدون فرزنـد
 )۲محاسـبۀ تفـاوت رضایـت از زندگـی پـدران و مـادران
دارای فرزنـد
 )۳مقایسۀ نتایج دو مرحلۀ پیشین
نتایــج تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد کــه در 17
کشــور از  26کشــور اروپایی «مادری» در مقایســه با «پدری»
موجــب کاهــش معنــادار یــا افزایــش بســیار ناچیــز (از نظــر
آمــاری بــدون معنــی) در رضایــت از زندگــی زنــان میشــود.
در کشــورهای نســبت ًا فقیرتــر ،مــادران در مقایســه بــا زنــان
بــدون فرزنــد (بــا کنترل ســطح آمــوزش) کمتر شــاد هســتند،
در حالــیکــه در کشــورهای ثروتمندتر برعکس اســت .همین
نتایــج در مــورد مقایســۀ پــدران بــا مــردان بــدون فرزنــد نیــز
بــه دســت آمــده اســت.
این یافتهها را به گونۀ دیگری میتوان جمعبندی کرد:

 اثـر مثبت پدری/مادری بر زنان و مردان در کشـورهایثروتمندتر
 اثـر منفـی پدری/مادری بر زنان و مردان در کشـورهایفقیر تر
از دیــدگاه جنســیتی نیــز تأکیــد شــده اســت کــه ورود فرزنــد
بــه خانــواده بهطــور متوســط نتایــج مشــابهی (مثبــت در
کشــورهای ثروتمندتــر و منفــی در کشــورهای فقیرتــر) بــرای
هــر دو جنــس دارد .امــا وقتــی دادههــا بــر اســاس «تغییــرات
رضایــت از زندگــی» پــدران و مــادران مقایســه میشــوند،
میتــوان دریافــت کــه:
 اگـر پدری/مـادری سـبب کاهش رضایـت از زندگیآنها میشـود ،کاهش بهطور متوسـط برای مادران بیشـتر
از پدران اسـت.
 اگـر پدری/مـادری سـبب افزایـش رضایـت از زندگـیمیشـود ،پـدران بهطـور نسـبی رضایـت بیشـتری بـه
دسـت میآورنـد.
بهطــور خالصــه ،برنــدگان ورود فرزنــد بــه خانــواده پــدران
هســتند .اگــر قــرار اســت چیــزی از دســت بــرود ،آنهــا کمتــر
از مــادران از دســت میدهنــد و اگــر قــرار اســت چیــزی بــه
دســت بیایــد ،آنهــا بیشــتر از مــادران بــه دســت میآورنــد.
بــرای توضیــح ایــن پدیــدۀ تفــاوت جنســیتی در رابطــه بــا اثر
مادری/پــدری بــر رضایــت از زندگــی و نیــز نتایــج متفــاوت
بچـهدار شــدن بــر رضایــت از زندگــی در کشــورهای فقیــر و
غنــی ســه دســته از عوامــل مجــزا و در عیــن حــال مرتبــط
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 -1بر اساس آنچه پاسخگویان اظهار میکنند.

طــرح و واکاوی شــده اســت:
 درآمـد

مطالعــۀ رابطۀ میــان درآمد و رضایــت از زندگی همــواره حوزهای
مــورد عالقــه در پژوهشهــای کیفیــت زندگــی بــوده اســت
(�Oswald, 1997; Cummins, 2000; Di Tella and Mac

 .)Culloch, 2006نتایــج بســیاری از ایــن مطالعــات را شــاید
بتــوان چنیــن خالصــه کــرد :مــردم بــا درآمــد بــاال ،بهطــور
متوســط ،شــادتر از مــردم بــا درآمــد پاییــن هســتند .البتــه لزوم ًا
ثروتمندتــر شــدن افزایــش شــادی را تضمین نمیکنــد (Burni
and Stanca, 2005; Clark et al., 2007; Di Tella and

.)MacCulloch, 2006; Frank, 2005
 کار با دستمزد و بدون دستمزد

 1تفاوتهای بین کشورها مطالعه شده است ،نه در داخل کشورها.

2- life course perspective
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مــادری نتایــج جــدی بــرای زنــان دارد .شــاید یکــی از
مهمتریــن آنهــا بــه مســئلۀ اشــتغال در کشــورهای اروپایــی،1
نــرخ اشــتغال زنــان و ســاعات کار آنهــا و تــا انــدازۀ زیــادی بــه
تعــداد و ســن بچههــا مربــوط میشــود .بهطــور متوســط،
داشــتن یــک بچــۀ زیــر  12ســال یــا کمتــر احتمــال اشــتغال
زنــان را از  75درصــد (زنــان بــدون بچــه) بــه  60درصــد کاهش
میدهــد ،در حالــیکــه ایــن مســئله بــرای مــردان برعکــس
اســت .در اروپــا احتمــال کار کــردن پارهوقــت زنــان بیشــتر از
مــردان اســت و در میــان مادران بیشــتر از ســایر گروههــای زنان
رایــج اســت ،بهطــوری کــه در مقابل  38درصــد از مــادران دارای
شــغل پارهوقــت فقــط  20درصــد از زنــان بــدون فرزنــد بــه کار
پارهوقــت اشــتغال دارنــد.
ایــن اطالعــات نشــان میدهــد کــه ضــرورت ســازگار کــردن
کار و زندگــی خانوادگــی مــادران را وادار میکنــد کــه مشــارکت
خــود را در بــازار کار کاهــش دهنــد .بر اســاس اطالعــات موجود
در بســیاری از کشــورها ،راضیتریــن مادرها «خانهدار» هســتند،
ولــی بایــد تأکیــد کــرد کــه «خانـهداران خوشــحال» پدیــدهای
خــاص مــادران نیســت؛ زنــان بــدون فرزنــد هــم کــه خانهدارند
بهطــور نســبی رضایت بیشــتری از زندگــی را گــزارش میکنند.
ایــن نتایــج در ارزش سیاسـتهایی کــه مــادران را بــه اشــتغال
تشــویق میکننــد تردیــد ایجــاد میکنــد .امــا ایــن پرســش که
آیــا لزومـ ًا تشــویق مــادران بــه محــدود کردن کارشــان بــه خانه
و بچـهداری موجــب افزایــش رضایــت از زندگــی آنهــا میشــود

جــای بررســی زیــادی دارد .زیــرا چنیــن نتیجهگیــریای بــه این
معنــی اســت کــه همــۀ زنــان در رابطــه بــا عوامــل تأثیرگــذار بر
شــادی آنهــا گروهی مشــابه پنداشــته میشــوند و تغییــرات مهم
در دیدگاههــای طــول زندگــی 2کــه باعــث تغییــر رضایــت از آن
میشــود نادیــده گرفتــه شــده اســت.
شــاید بیشــتر قابــل درک و توجیــه باشــد اگــر بــهجــای
همگنپنــداری همــۀ زنــان بپذیریم کــه گروهی از زنــان گرایش
بیشــتری بــه اشــتغال و حرفــه دارنــد ،گروهــی دارای گرایــش
بیشــتری بــه خانــه هســتند و عــدهای هــم (شــاید بزرگتریــن
گــروه) درصــدد برقراری تعــادل بین ایــن دو حوزهانــد (Hakim,
 .)2001دو نمونــه از کشــورهای اروپایــی به توضیح این مســئله
کمــک میکنــد:
 بـر اسـاس اطالعـات موجـود در کشـور آلمـان ،مـادران
خانـهدار بهطـور متوسـط بیشـتر از مـادران شـاغل راضی
هسـتند ،چـون میتواننـد وقت بیشـتری برای آنچـه آنها
را خوشـحال میکنـد اختصـاص دهنـد ،ماننـد مالقات با
دوسـتان ،مراقبـت از دیگران و پرداختن به سـرگرمیهای
مـورد عالقه .البته این در صورتی اسـت که مـادران برای
تأمین بخشـی از هزینههای زندگی به کار کردن و کسـب
درآمد نیاز نداشـته باشـند.
سیاســتهای اجتماعــی در ایــن میــان چــه میکننــد؟ یــک
پاســخ احتمالــی ایــن اســت :اگــر شــرایطی فراهــم شــود کــه
آنهــا در خانــه بماننــد ،خوشــحالترند .امــا ممکن اســت مادرانی
کــه بایــد بــرای تأمیــن هزینههــای زندگــی کار کنند از اشــتغال
و کســب درآمــد راضیتــر باشــند ،چــون از فقــر نجــات پیــدا
میکننــد.
 در کشـور انگلیـس ،برعکس ،مـادران خانهدار جـزو گروهی
هسـتند کـه کمتریـن شـادی و رضایـت را از زندگـی دارند.
اینها شـاید مادرانیاند که ترجیح میدهند شـاغل باشـند اما
بهدلیل نبود امکانات و تسـهیالت مراقبـت از بچهها بهاجبار
خانهنشـین شـدهاند .این گروه رضایت از زندگی را بیشـتر در
کسـب درآمـد و مالقـات مـردم در محـل کار و عرصههای
اجتماعـی میدانند .در نتیجـه ،در اینگونه کشـورها افزایش
رضایت از زندگی مادران نیازمند سیاسـتهایی برای حمایت
از اشتغال آنهاست .در این صورت ،برای خروج زنان و مادران
از گـروه ناراضی از زندگی (ناخشـنود) چـهکار باید کرد؟

نمودار  .18ساعات کار رنان و مردان در  14کشور اروپایی (بر اساس دادههای )Eurostat, 2008
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اســناد بســیار زیــادی ثابــت میکننــد کــه بیــکاری موجــب
نارضایتــی از زندگــی میشــود .بنابرایــن بهتــر اســت بــا
سیاسـتهای اجتماعــی بــه زنــان فرصــت انتخــاب داده شــود،
بــهجــای اینکــه دیگــران تصمیــم بگیرند که چــهچیــزی برای
آنهــا خــوب اســت.1

در توضیــح تفــاوت رضایــت از زندگی پدرهــا و مادرها و همچنین
تفــاوت در میــان کشــورهای اروپایــی« ،کار مضاعــف »2زنــان
مســئلۀ مهمــی در رضایــت از زندگــی گــزارش شــده اســت .طی
ســالهای اخیــر ســهم زنــان در بــازار کار افزایــش یافتــه ،ولــی
واقعیــت ایــن اســت کــه با وجــو ِد افزایــش کار بــا دســتمزد ،زنان
همچنــان مســئول کارهای خانه باقــی ماندهانــد .در نتیجه ،خیلی
بیشــتر از مردهــا هــم بــار مســئولیت کار با دســتمزد و هــم بدون
 -1رابطۀ بین رضایت از زندگی (با کنترل آموزش) و احساس کنترل بر
زندگی محاسبهشده در  26کشور کام ً
ال قوی است (ضریب همبستگی
پیرسون )0/429 :و تمایل افراد به تصمیمگیری برای خود و اثر مثبت
آن بر رضایت از زندگی را نشان میدهد.
2- double shift

دســتمزد را بــه عهــده گرفتهانــد.
بــر اســاس تحلیــل دادههــای قابــل دسترســی از کشــورهای
اروپایــی 3میتــوان گفــت:
 در کشــورهای فقیــر ،زنــان ســاعات طوالنیتــری از زنــان
کشــورهای ثروتمندتــر کار میکننــد (بــه طــور متوســط
حــدود یــک ســاعت بیشــتر).
 در تمــام کشــورها بهجــز آلمــان زنــان ســاعات بیشــتری از
مــردان کار میکننــد ( 64دقیقــه در کشــورهای فقیــر و 20
دقیقــه در کشــورهای ثروتمنــد) .بدیــن ترتیب تفــاوت بین

زنــان و مــردان در کشــورهای فقیرتــر بارزتــر و بیشــتر اســت.

 نگرشهای اجتماعی

نگرشهــای غالــب در جوامــع حداقــل بــه چهــار دلیــل
بــرای سیاس ـتهای اجتماعــی مهــم هســتند:
 -3این یافتهها مربوط به  14کشور اروپایی است که  8کشور اروپایی
ثروتمند و  6کشور فقیر را شامل میشود.

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

بخش سـوم :جمـعبندی و نتیجـهگیری

جســتوجو بــرای دســتیابی بــه اصــول جهانشــمول و
کیفیــت زندگــی مطلــوب موجــب آفتابــیشــدن تعــداد زیــادی
متغیــر مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی در زمینههــای گوناگون شــده
اســت .در ایــن مقالــه تمرکــز بر جنس و جنســیت ســبب شــده
اســت اهمیــت و نقــش زمینههــای اجتماعــی و فرهنگــی در
شــکلدهی شــاخصهای عینــی و ذهنــی کیفیــت زندگــی
در جوامــع مختلــف نشــان داده شــود .شــگفت آنکــه بــهنظــر
میرســد جنــس و جنســیت بهعنــوان عاملــی تفاوتگــذار و
مهــم در نتایــج کیفیــت زندگــی تــا ســالهای اخیــر کمتــر
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن کمتوجهــی میتوانــد
ناشــی از عــدم گــزارش یافتههــای مطالعــات کیفیــت زندگــی
بــه تفکیــک جنــس و غیبــت تحلیلهــای جنســیتی در نتایــج
پژوهشهــا باشــد.
از اواخــر قــرن بیســتم ،پــس از آنکــه برنامــۀ توســعۀ ســازمان
ملــل دو شــاخص جدید جنســیتی را مطــرح کرد ،پژوهشــگران
بهویــژه متخصصــان حــوزۀ مطالعــات جنســیتی بــرای رفــع
کاســتیهای این دو شــاخص و ســازگاری بیشــتر آنها با شرایط
زنــان تالشهــای بســیاری انجــام دادهانــد و بــرای طراحــی
مقیاسهایــی کــه کیفیــت زندگــی زنــان را بــا شــاخصهای
عینــی متناســب بــا نیازهــا و وضعیــت آنهــا میســنجند ،اقــدام
کردهانــد .بهرغــم ایــن تالشهــا ،همچنــان ابهامــات مفهومــی
و روشــی در اندازهگیــری کیفیــت زندگــی زنــان و تحلیلهــای
جنســیتی بهعنــوان موضوعــی مهــم و چالشبرانگیــز در
مطالعــات کیفیــت زندگــی باقــی مانــده اســت.
بــر اســاس گزارشهــای بینالمللــی ،بــا وجــود پیشــرفتهای
حاصلشــده در دسترســی و برخورداری بیشــتر زنــان از امکانات
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 ایـن نگرشهـا پنداشـت از تعـادل کار و زندگـی را بـه مانشـان میدهنـد.
 آنها گویای تجربههای نسلهای پیشین در زمینۀ اشتغال،درآمـد و بچهداریاند.
ت اجتماعـی مؤثـر بـر
 در شـرایط مـادران شـاغل ،حمایـ بهزیسـتی ذهنـی زنـان ممکـن اسـت تحـت تأثیـر ایـن
نگرشهـا قـرار گیـرد.
 فهمیدن این نگرشها جهتگیری سیاستهای اجتماعیرا نشـان میدهد.
بــا هــدف ارزیابــی نگــرش جامعــه نســبت بــه اشــتغال مــادران،
پژوهشــگران «شــاخص حمایت از اشــتغال مــادران »1را طراحی
کردهانــد و بــا اســتفاده از اطالعات پیمایــش ارزشهای جهانی و
آزمــون این شــاخص نتیجه گرفته شــده که در تمام کشــورهای
مــورد مطالعــه در دو دهــۀ اخیــر میزان پذیرش اشــتغال مــادران
بهتدریــج افزایــش یافته اســت ( .)Michon, 2008بــا وجود این،
انتظــار مـیرود کــه مــادران دارای بچههــای کوچک از ســاعات
کار خــود کــم کننــد یــا حداقل بهطــور موقت از اشــتغال دســت
بکشــند .امــا بــه نظــر میرســد چنیــن انتظــاری در کشــورهای
فقیر بیشــتر اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه نقشهــای ســنتی زنــان در بســیاری از
مطالعــات معــادل خانـهدار بــودن و بچــهداشــتن تعریــف شــده
اســت ،پژوهشــگران بــا طراحــی «شــاخص نقشهــای ســنتی
زنــان »2و اســتفاده از اطالعــات پیمایــش ارزشهــای جهانی در
پاس ـخهای دادهشــده بــه دو گویــۀ:
 )۱شـغل خوب اسـت ،اما آنچه اکثر زنان واقع ًا میخواهند
یک خانـه و بچه اسـت
 )۲خانـهدار بـودن همانقـدر رضایتبخش اسـت که کار
با دسـتمزد
چنیــن نتیجــه گرفتهانــد :در جوامعــی کــه نقشهــای
ســنتی زنــان حمایــت میشــود پاســخگویان بــا دو گویــۀ
فــوق بهشــدت موافــق بودهانــد .مقایســۀ ایــن شــاخص در
میــان کشــورها حاکــی از آن اســت کــه در کشــورهای فقیرتر
نقــش زنــان در مقایســه بــا کشــورهای ثروتمندتــر بیشــتر
ســنتی اســت.
بهطــور خالصــه ،یافتههــا نشــان میدهــد کــه زنــان از

کشــورهای بهطــور نســبی فقیرتــر اروپایــی وقتیکــه بچـهدار
میشــوند 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 مییابــد ،ایــن افزایــش بــرای پــدران
بیشــتر اســت و اگــر کاهــش یافتــه ،میــزان این کاهــش برای
پــدران کمتــر اســت .بنابرایــن ،اثــر بچههــا بــر بهزیســتی
فــردی همچنــان جنســیتی اســت ،هرچنــد میــزان ایــن اثــر
در کشــورهای ثروتمندتــر کمتــر اســت.
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و تســهیالت در برخــی کشــورها ،هنــوز بهدلیــل تفاوتهــای
مانــدگار جنســیتی تــا دسـتیابی بــه شــرایط مطلــوب فاصلــۀ
بســیار زیادی وجــود دارد.
شــاید در اینکــه شــرایط اقتصــادی (فقــر و عوامــل طبقاتــی)
و مــکان جغرافیایــی حتــی در داخــل کشــورها بــر بهزیســتی
شــخصی تأثیــر میگذارنــد تردیــد کمتــری وجود داشــته باشــد
تــا پیامدهــای عوامل فرهنگــی و اجتماعی و پنداشــت و ارزیابی
زنــان از مجموعهعوامــل مرتبــط و مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی
آنــان .چنیــن شــرایطی ســبب طــرح ایــن پرســش کلیــدی
میشــود کــه آیــا نابرابریهــای جنســیتی شــاخصهای عینــی
در ارزیابــی ذهنــی زنــان از کیفیــت زندگــی انعــکاس مییابــد؟
بــا غیبــت تحلیلهــای جنســیتی در پژوهشهــای منطق ـهای
و ملــی ،اطالعــات مــورد نیــاز بــرای پاســخ بــه پرس ـشهایی
از ایــن دســت کافــی نیســت .بــه همیــن دلیــل کشــورهای
بســیاری ـ غالبــ ًا توســعهیافته ـ از دهــۀ ( 1990و برخــی
زودتــر) پیمایشهــای ملــی را بــرای اندازهگیــری کیفیــت
زندگــی شــهروندان خــود و طبیعت ـ ًا سیاس ـتگذاریهای الزم
بــرای بهبــود و ارتقــای آن آغــاز کردهانــد و در میــان مجموعــۀ
متغیرهــای عینــی و ذهنــی مطالعهشــده ،جنســیت بهعنــوان
تعیینکننــدۀ کلیــدی نتایج کیفیت زندگی بررســی شــده اســت.
یافتههــای کشــورهای مختلف نشــاندهندۀ پیچیدگــی موضوع
و در برخــی مــوارد اطالعــات متناقــض و در عیــن حــال ارائــۀ
شــواهدی بــر روابــط متقابل جنســیت و جنس با ســایر متغیرها
ماننــد ســن ،انتظــارات ،دســتاوردها ،زمینههــای فرهنگــی و
تجربیات گذشــته اســت.
بهطــور 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 یافتههــای مشــابه مـیرود،
پیمایشهــا نشــاندهندۀ الگوهــای متفــاوت از ارزیابیهــای
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
رضایــت نمیکننــد.
در بســیاری از کشــورها ،متغیرهــای کلیــدی دیگری مانند ســن

و رابطــۀ تعاملــی آن بــا جنســیت بــر رضایــت از زندگــی تأثیــر
میگــذارد و در حالــیکــه ایــن رابطــه در برخــی از کشــورها U
شــکل اســت ،در تعــداد دیگــری روند نزولــی کیفیــت زندگی با
افزایــش ســن و در ســالمندی بــه چشــم میخــورد .بــه همیــن
دلیــل ،زنــان ســالمندی کــه منابــع کمتــری از نظــر ثــروت و
روابــط اجتماعــی دارنــد و بــا وجــود بــار ســنگین بیماریهــا
بهتنهایــی زندگــی میکننــد یــک چالــش اصلــی بــرای ایــن
کشــورها هستند.
بهطــور خالصــه ،تحقیقــات در پاســخ بــه این پرســش کــه «آیا
زنــان خوشــحالتر از مــردان هســتند؟» پاسـخهای یکدســت
نمیدهنــد .در نهایــت ،پیچیدگــی موضــوع کیفیــت زندگــی و
نتایــج کامـ ً
ا 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 ارزیابیهــای مقطعی کیفیت
زندگــی بایــد طــول دورۀ زندگــی زنــان و مــردان کــه بــا بــاال
رفتــن ســن وقایــع متفاوتــی را تجربــه میکنند ،بررســی شــود.
مهمتــر آنکــه ،بــر اســاس یافتههــای پیمایشهــای ملــی
در کشــورهای مختلــف ،عــدم همخوانیهــا در مــورد کیفیــت
زندگــی زنــان و تفاوتهــای آنــان بــا مــردان گویــای اهمیــت
بســیار زیــاد بســتر اجتماعی-فرهنگــی اســت کــه ســاختارها و
روابــط جنســیتی را شــکل میدهنــد .بنابرایــن متغیــر جنــس
عامــل مهمــی در کیفیــت زندگــی نیســت ،بلکــه نابرابریهای
جنســیتی حاصــل از بســترهای اجتماعی-فرهنگــی عامــل
تعیینکننــده هســتند.
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From Gender Inequalities to Women’s Quality of Life
Jaleh Shaditalab

countries.
A review of the publications based on data from
national surveys (accessible ones) on Japan, Russia, Australia, Britannia, America, Romani, Singapore, 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 Context, Cultural, Satisfaction
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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 situation 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 population have been conducted and gender analysis
of findings is presented, mostly in developed

