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Well-being is the experience of health, 
happiness and prosperity. It includes having 
good mental health, high life satisfaction, and a 
sense of meaning or purpose. Our paper aims 
to investigate the connection between gender 
equality and well-being. It also focuses on how 
this relates to happiness and life satisfaction 
of both genders. Gender inequality has been 
one of the major problems which have been 
prevalent in the world and subject to many 
studies and discussions. In order to overcome 
this issue most of the states have taken different 
measures to prevent the negative consequences 
of it. Substantial progress has been made toward 
gender equality over the past years across a 
number of dimensions. According to Blau (1998) 
“Gender differences in labor force participation 

Gülzade Yakupova Ceylan Useinova

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ
GENDER EQUALITY AND WELL-BEING

İyi oluş sağlık, mutluluk ve refahı kapsayan bir 
deneyimdir; iyi bir ruh sağlığı, yüksek hayat do-
yumu, anlamlı ve amaç odaklı bir yaşamı kapsar. 
Bu çalışmada cinsiyet eşitliği ve psikolojik iyi oluş 
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda, her iki cinsiyetin de mutluluk ve 
yaşam doyumu ile nasıl ilişkili olduğuna odak-
lanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dün-
yada yaygın olan ve birçok araştırma ve tartış-
maya konu olan ana sorunlardan biri olmuştur. 
Bu sorunun üstesinden gelmek için devletlerin 
çoğu, olumsuz sonuçlarının önlenmesi için fark-
lı önlemler almıştır. Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet 
eşitliği konusunda önemli miktarda kayda değer 
ilerleme sağlanmıştır. Blau (1998)’ya göre; “İşgü-
cüne katılımdaki cinsiyet farklılıkları keskin bir 
şekilde daraltılmış, mesleklerde, eğitim türleri ve 
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have narrowed sharply, differences between men 
and women in occupations, types of education, 
and rates of self-employment have been greatly 
diminished; and women have narrowed the 
gender wage gap substantially”. Researchers 
state that women are now better off than before 
as a result of greater gender equality and that 
women’s subjective well-being has improved 
greatly. However, there is no empirical support 
for this prediction. The issue is controversial 
because in some states women have reported 
lower life satisfaction and happiness despite the 
efforts for diminishing gender inequality. We will 
try to cover all the impacts and effects of gender 
equality on an individual’s well-being.

serbest meslek sahibi olma oranlarında erkek-
ler ve kadınlar arasındaki farklar büyük ölçüde 
azalmıştır ve kadınlar cinsiyet ücret farkını ciddi 
oranda daralttılar”. Araştırmacılar, kadınların artık 
cinsiyet eşitliği konusunda eskiye kıyasla daha 
iyi durumda olduklarını ve kadınların öznel iyi 
oluşlarının büyük ölçüde geliştiğini belirtiyor. An-
cak bu varsayımı ispatlayan bilimsel bir veri yok. 
Bu konu tartışmaya açık çünkü bazı devletlerde 
kadınlar cinsiyet eşitsizliğini azaltma çabalarına 
rağmen düşük hayat doyumu ve mutluluğuna 
sahip olduğu belirtmektedirler. Biz bu çalışmada 
cinsiyet eşitliğinin bireyler üzerindeki etkilerini 
tartışmaya çalışacağız.


