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چکیده 
پيش نياز هرگونه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی احساس امنيت است. آگاهی از 
احساس امنيت ساکنان يک جامعه نقش مؤثری در شناخت چالش ها و ارائه ی راهبردهای توسعه ای 
در آن جامعه دارد. يکی از مهم ترين مواردی که توس��عه يافتگی را تحت تأثير قرار می دهد، امکان 
دسترسی زنان مانند مردان به احساس امنيت است. اين امر برای زنان سرپرست خانوار در جامعه 
محسوس تر است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ی عوامل اقتصادی-اجتماعی با احساس 
امنيت )در هشت بعد امنيت جانی، مالی، فرهنگی، حقوقی، نواميس، اخالقی، احساسی و عاطفی( 
در ميان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره ی کل بهزيستی شهرستان رامهرمز به انجام رسيد. 
جامعه ی آماری اين پژوهش کليه ی زنان تحت پوش��ش اداره ی کل بهزيس��تی شهرس��تان رامهرمز 
بودند که با فرمول کوکران 224 زن سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گيری 
تصادفی س��اده انتخاب ش��دند. يافته های پژوهش بين ميزان تحصيالت، نگرش به پوش��ش، ميزان 
درآمد، حمايت اجتماعی، علت سرپرس��تی و احس��اس امنيت رابطه نشان می دهد. سه متغير ميزان 
تحصيالت، درآمد و حمايت اجتماعی 14% واريانس متغير وابس��ته احس��اس امنيت زنان را تبيين 
نمودند. با پذيرش نقش اين س��ه متغير در توانمندی زنان سرپرس��ت خانوار، به دس��ت می آيد که 
توانمندسازی زنان، سبب باالرفتن اعتماد به نفس، کسب يک هويت مستقل، بهبود وضعيت اجتماعی 

آنها و در نهايت احساس امنيت بيشتر در ايشان می شود که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
که� چرا� مي�شود،� تأمين� و� تضمين� مراقبت� و� محافظت� با� تولد� بدو� از� انسان� حيات�
بيماري�ها،آسيب�هاو�خطرات�محدود�به�دوران�خاصي�از�زندگي�نيستند�و�در�تمام�مراحل�زندگي�
وجود�دارند،�به�همين�دليل�نياز�به�شرايطي�بدون�خطر�و�امن،�يک�نياز�دائمي�است�و�پاياني�براي�
آن�نمی�توان�تصور�کرد.�چنان�که�سلسله�نيازهاي�مزلو�نيز�حکايت�همين�مدعاست.�مزلو�نياز�به�
ايمني�را�پس�از�نيازهاي�فيزيوژيکي�قرار�داده�است.�ضرورت�نياز�به�ايمني�به�حدي�است�که�آن�را�

قبل�از�نياز�به�روابط�اجتماعي�مطرح�کرده�است�)سيد�ميرزايی�و�همکاران،�81�:1390(.
زنان�به�ويژه�زنان�سرپرست�خانوار�از�مهم�ترين�گروه�های�هستند�که�به�علت�موقعيت�شکننده�
و�آسيب�پذيرشان�در�ساختار�اجتماعی�و�اقتصادی�جوامع،�به�خصوص�کشورهای�در�حال�توسعه�
در�کانون�توجه�محققان�و�برنامه�ريزان�در�حوزه�ی�امنيت�پژوهی�و�احساس�امنيت�قرار�گرفته�اند.�
در�فهم�مسائل�اجتماعی�زنان�و�مهم�تر�از�آن�در�تدوين�سياست�های�اجتماعی�مرتبط�با�آن�بايد�
توجه�داشت�که�زنان�جمعيتی�همگن�و�واحد�نيستند�و�در�ميان�آنها�گروه�های�کوچک�و�متکثر�
مانند�زنان�سرپرست�خانوار�وجود�دارند�که�اين�گروه�ها�ضمن�برخی�هم�پوشانی�ها�و�داشتن�مسائل�
اجتماعی�مشترک�با�معضالت�خاص�و�متمايز�نيز�مواجه�اند؛�لذا�در�تحقيقات�اجتماعی�بايد�موقعيت�
زنان�درباره�ی�مؤلفه�ها�و�ويژگی�های�گوناگون�اجتماعی،�فرهنگی،�مکانی،�امنيتی�و�...�مطالعه�شود.�
مهم�ترين�نياز�امروز�زنان�براي�گسترش�فعاليت�هاي�اجتماعي�آنها�ايجاد�امنيت�است�و�هر�چه�

حضور�زنان�در�عرصه�هاي�مختلف�جدي�تر�و�پررنگ�تر�باشد،�امنيت�آنها�بيشتر�خواهد�شد.�
���زنان�سرپرست�خانوار�به�عنوان�پايه�و�اساس�نهاد�خانواده�در�سراسر�جهان�به�هنگام�از�دست�
دادن�همسرانشان،�يا�بيماري�و�يا�بيکاري�آنها،�سرپرستي�و�اداره�ی�خانواده�را�برعهده�مي�گيرند.�
در�ايران�نيز�افزايش�تعداد�خانوارها�ی�زن�سرپرست�خانوار�را�شايد�بتوان�يکی�از�مسائل�نوظهور�
اجتماعی�جمعيتی�دانست�که�از�طرفی�تحت�تأثير�تغييرات�اقتصادی�– اجتماعی�کالن�بوده�و�از�
طرف�ديگر�تا�حدودی�توان�تأثيرگذاری�در�روند�توسعه�ی�کشور�را�نيز�داراست.�اطالعات�سرشماری�
سال��1390نشان�دهنده�ی�آن�است�که�بالغ�بر��12درصد�خانوارهای�کشور�را�زنان�سرپرستی�
می�کنند.�به�عبارت�ديگر�از�هر��9خانوار�کشور�يک�خانوار�را�زنان�اداره�می�کنند.�اين�نسبت�در�
فاصله�ی�دو�سرشماری�آخر�افزايش�داشته�است�)در�سال��1375و��1385به�ترتيب�به�ازای�هر�
�12خانوار�و��11خانوار�کشور�اداره�ی�يک�خانوار�بر�عهده�ی�زنان�بوده�است(.�طبق�آخرين�آمار�
�2548072خانوار�زن�سرپرست�در�کشور�وجود�دارد�که��180هزار�خانواده�ی�آن�تحت�پوشش�
بهزيستی�است.�اولين�علتی�که�زنان�سرپرست�خانواده�تحت�پوشش�بهزيستی�قرار�می�گيرند،�با�
فراوانی��67هزار�نفر�مربوط�به�از�کار�افتادگی�همسر،�دومين�علت�با�فراوانی��63هزار�نفر�مربوط�
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به�فوت�همسر�است�)�70درصد�زنان�به�علت�فوت�همسر،�سرپرست�خانواده�می�شوند(؛�و�سومين�
علت�با�فراوانی��35هزار�نفر�مربوط�به�طالق�است؛�کارشناسان�يکی�از�داليل�رشد�سهم�خانوارهای�

زن�سرپرست�خانوار�را�را�باال�رفتن�نرخ�طالق�در�ايران�می�دانند�)مسعودی�فريد:�1�،1394(.�
معموالً�خانوارهايي�که�به�وسيله�ی�زنان�سرپرستي�مي�شوند،�از�نظر�دستيابي�به�امکانات�و�خدمات�
محدوديت�دارند.�زنان�سرپرست�خانوار�اغلب�با�عواملی�مانند�دسترسي�نداشتن�به�فرصت�هاي�
شغلي،�کم�سوادي�و�نداشتن�درآمد�مستمر�مواجه�اند.�اين�در�حالي�است�که�روزبه�روز�بر�تعداد�اين�
زنان�سرپرست�خانوار�افزوده�مي�شود.�آنچه�امنيت�زنان�سرپرست�خانوار�را�به�عنوان�يک�مسئله�ی�
اجتماعي�مطرح�می�کند،�مشکالت�و�موانعي�است�که�در�دنياي�بيرون�بر�سر�راه�سرپرستي�زنان�
به�وجود�آمده�و�باعث�مي�شود�تا�زنان�سرپرست�خانوار�به�عنوان�قشري�آسيب�پذير�شناخته�شوند�
و�احساس�امنيت�نکنند.�ناامني�براي�آنها�به�مشکالت�ديگري�هم�دامن�زده�و�روابط�اجتماعي�شان�
را�مخدوش�مي�کند�)معيدفر،�155�:1386(.�بنابراين�می�توان�گفت،�فشار�مسئله�ی�اقتصادي�بر�روي�

زنان�سرپرست�خانوار�تنها�مشکلي�نيست�که�امنيت�آنها�را�تهديد�مي�کند.
لذا�با�توجه�به�اينکه�زنان�نيمي�از�جمعيت�جامعه�را�تشکيل�مي�دهند،�پرداختن�به�مسائل�
خاص�زنان�به�عنوان�سرمايه�هاي�اجتماعي�و�انساني�از�ضروري�ترين�نيازهاي�جامعه�ی�امروز�است.�
از�سوي�ديگر،�اهميت�مسئله�ی�امنيت�در�زندگي�اجتماعي�انسان�ها�به�اندازه�اي�است�که�در�صورت�
فقدان�احساس�امنيت،�انسا�ن�ها�در�روابط�اجتماعي�خود�با�ديگران�دچار�شک�و�ترديد�مي�شوند�
و�از�برقراري�روابط�اجتماعي�با�ديگران�پرهيز�مي�کنند.�در�اثر�تداوم�چنين�شرايطي،�سرمايه�ی�
اجتماعي�رو�به�زوال�مي�رود�و�در�درازمدت�پيامدهاي�منفي�بسياري�بر�جامعه�ی�انساني�مي�گذارد.�
رامهرمز� در� معمولی� خانوار� از��25269 و�مسکن�سال��1390 نفوس� اساس�سرشماری� بر�
سرپرستی��2457خانوار�معادل�)�9/72درصد(�بر�عهده�ی�زنان�بوده�است.�طبق�آخرين�آمار�واحد�
امور�اجتماعی�زنان�سرپرست�خانوار�اداره�ی�بهزيستی�شهرستان�رامهرمز�در�سال��1394تعداد�
�1314زن�سرپرست�خانوار�تحت�پوشش�اين�اداره�بودند�که�از�اين�تعداد��825نفر�به�علت�از�کار�
افتادگی�همسر،��309نفر�به�علت�فوت�همسر،��87نفر�به�علت�طالق�و��93نفر�ديگر�به�ساير�علل�
)متارکه،�خود�سرپرستی،�اعتياد�و..(�سرپرستی�خانوارها�را�بر�عهده�داشته�اند�)واحد�امور�اجتماعی�
زنان�سرپرست�خانوار،�اداره�بهزيستی�رامهرمز(.�مطالعه�ی�حاضر�به�همين�منظور�و�در�پي�شناسايي�
برخي�عوامل�تأثيرگذار�و�مرتبط�با�احساس�امنيت�اجتماعي�زنان�سرپرست�خانوار�تحت�پوشش�
اداره�ی�کل�بهزيستی�شهرستان�رامهرمز�انجام�شده�است.�سؤال�اصلی�پژوهش�اين�است�که�زنان�
سرپرست�خانوار�تا�چه�اندازه�احساس�امنيت�می�کنند؟�و�مهم�ترين�عوامل�تأثيرگذار�در�احساس�

امنيت�آنها�کدا�م�اند؟
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2- پیشینه ی پژوهش
يحيی�زاده�و�همکاران�در�تحقيق�خود�با�عنوان��»بررسی�رابطه�برخی�عوامل�اقتصادی�اجتماعی�
با�امنيت�زنان�سرپرست�خانوار�شهرستان�مريوان«�که�با�روش�پيمايش�بر�روی��112نفر�از�زنان�
سرپرست�خانوار�انجام�دادند،�به�اين�نتيجه�رسيدند�که�بين�گرايش�به�مشارکت�در�تأمين�امنيت،�
تلقی�از�عملکرد�پليس�و�پايگاه�اجتماعی�–اقتصادی�با�امنيت�اجتماعی�رابطه�ی�مستقيم�و�بين�
احساس�محروميت�نسبی�و�امنيت�رابطه�ی�معکوسی�وجود�دارد.�متغير�های�مستقل�به�کار�گرفته�
شده�در�اين�پژوهش�36%�از�تغييرات�متغير�وابسته�را�تبيين�نمودند�)يحيی�زاده�و�همکاران،�1393(.�
يافته�های�پژوهش�ساروخانی�و�همکاران�نشان�داد�که�محل�سکونت�در�امنيت�خانواده�تأثير�
معنی�داری�دارد�)ساروخانی�و�همکاران،�1388(.�يافته�های�پژوهش�بيات�نشان�داد�که�ميزان�احساس�
ناامنی�از�حيث�جنسيت،�منطقه�ی�محل�سکونت،�تأهل�و�سن�پاسخ�گويان�متفاوت�است�)بيات،�1388(.�
��سيدميرزايي�و�همکاران�در�تحقيق�خود�با�عنوان�»عوامل�اجتماعی�مؤثر�بر�امنيت�اجتماعی�
زنان�سرپرست�خانوار�)فوت�همسر�و�مطلقه(�تحت�پوشش�سه�سازمان�حمايتی�کميته�امداد�امام)ره(،�
بهزيستی�و�بنياد�شهيد«�به�اين�نتيجه�رسيدند�که�حمايت�خانواده،�اعمال�قانون�و�توانمندي�زنان�
در�امنيت�اجتماعي�زنان�سرپرست�خانوار�تأثير�بسزايي�دارد.�همچنين،�در�يافته�ها�رابطه�ی�بين�

سازمان�حمايتگر�و�امنيت�اجتماعي�تأييد�شد�)سيد�ميرزايی�و�همکاران،�1390(.�
معيدفر�و�همکاران�در�مقاله�ی�خود�با�عنوان�»زنان�سرپرست�خانوار:�نگفته�ها�و�آسيب�های�
اجتماعی«�به�بيان�مشکالت�و�مسائل�زنان�سرپرست�خانوار�از�منظر�خود�اين�زنان�پرداختند.�اگر�
چه�اين�مقاله�مستقيم�به�موضوع�امنيت�زنان�نپرداخته،�اما�نتايج�مطالعه�ی�آنها�نشان�داد�که�هم�
مسئله�ی�اقتصادی�و�معيشتی�ـ�که�زنان�سرپرست�خانوار�مورد�مطالعه�به��عنوان�مهم�ترين�مشکل�
پيش�روی�خود�بدان�اشاره�کردندـ�و�هم�ناامنی�جسمی�شان�باعث�می�شود�که�آنها�در�جامعه�احساس�
امنيت�نکنند�و�در�نتيجه�نتوانند�تعادل�را�در�زندگی�خود�و�فرزندان�و�ساير�اعضای�خانواده�شان�حفظ�
کنند؛�لذا�فرزندان�آنها�که�در�کنار�مادر�متحمل�بسياري�فشارهاي�مختلف�مي�شوند،�به�آسيب�هايي�
مانند�ترک�تحصيل،�بزه�کاري�و�...�کشيده�شده�و�نيز�نمي�توانند�رابطه�ی�سالمي�را�با�مادر�خود�
داشته�باشند.�سمت�ديگر�آسيب�هاي�وارد�شده�به�فرزندان،�نگراني�هاي�مادران�آنهاست.�اين�زنان�
بيش�از�ساير�زنان�نگران�وضعيت�تحصيل،�ازدواج�و�آينده�ی�فرزندان�خود�هستند،�نگراني�اي�بجا�

که�زنان�سرپرست�خانوار�را�به�نحوي�روزافزون�مي�فرسايد�)معيدفر�و�همکاران،�1386(.
احمدی�و�همکاران�در�تحقيق�خود�با�عنوان�»احساس�امنيت�اجتماعی�زنان�و�عوامل�اجتماعی�
مؤثر�بر�آن:�شهر�سنندج«�که�بر�روی��250نفر�از�زنان�65-�18ساله�شهر�سنندج�انجام�شده�است،�
به�اين�نتيجه�رسيدند�که�رابطه�ی�معنی�داري�بين�احساس�امنيت�اجتماعي�زنان�در�شهر�سنندج�
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�اجتماعي،�پوشش�مناسب،�پاي�بندي�مذهبي�و�استفاده�از�وسايل�ارتباط�جمعي� و�پايگاه�اقتصاديـ�
وجود�ندارد،�اما�رابطه�ی�معني�دار�و�مثبتي�بين�احساس�امنيت�اجتماعي�زنان�در�شهر�سنندج�و�
حمايت�اجتماعی�و�محل�سکونت�وجود�داشت.�اين�دو�متغير�حدود�30%�واريانس�متغير�وابسته�

احساس�امنيت�اجتماعی�زنان�در�شهر�سنندج�را�تبيين�کردند�)احمدی�و�همکاران،�1392(.�
جهانگيری�و�همکاران�در�مقاله�ی�خود�با�عنوان�»بررسی�عوامل�مؤثر�بر�امنيت�اجتماعی�زنان؛�
مورد�مطالعه:�زنان�40-�15ساله�شهر�شيراز«�به�اين�نتيجه�رسيدند�که�عواملي�همچون�وضعيت�
تأهل،�رضايت�از�وضعيت�ظاهري،�حمايت�خانواده،�چگونگي�برخورد�ديگران،�تعهد�مذهبي�و...��از�
عوامل�مؤثر�در�احساس�امنيت�اجتماعي�در�ميان�زنان�هستند�که�در�اين�ميان�حمايت�خانواده�

بيشترين�تأثير�را�داشت�)جهانگيری�و�همکاران،�1392(.
استانکو�در�پژوهش�خود�در�جامعه�ی�اياالت�متحده�نشان�مي�دهد�که�ترس�از�وقوع�جرم�در�زنان�
)ترس�از�مورد�تجاوز�قرار�گرفتن(��3برابر�مردان�است�)Stanko, 1992(.�بررسی�های�ويور�در�اياالت�
متحده�نشان�مي�دهد�که�حمايت�اجتماعي�با�احساس�امنيت�زنان�در�رابطه�است�و�زناني�که�در�
خانواده�ی�خود�مورد�توجه�همسر�و�حتي�فرزندان�خود�هستند،�احساس�آرامش�و�امنيت�بيشتري�

.)Weaver, 2010(دارند�و�با�شادي�و�نشاط�بيشتر�کارهاي�روزمره�ی�خود�را�پيگيري�مي�کنند�
جکسون�در�بررسی�خود�با�عنوان�»امنيت�اجتماعی�و�پای�بندی�به�قواعد�غير�رسمی«�نتيجه�
می�گيرد�که�تصورات�از�انسجام�اجتماعی،�اعتماد�و�کنترل�اجتماعی�غير�رسمی�و�تفسيرها�از�
ارزش�ها،�هنجارها�و�اخالق�مردم�تشکيل�دهنده�ی�اجتماع،�درست�به�همان�اندازه�ی�تفاسير�مربوط�به�
پنجره�های�شکسته�و�ناامنی�در�شکل�دادن�به�تصور�مخاطره�نقش�دارند،�زيرا�سبب�نقض�اعتمادی�
�.)Jackson, 2006(می�شوند�که�انتظارات�منفی�را�پنهان�نگه�می�دارند�و�به�احساس�ناامنی�می�انجامد�
در�مجموع�بايد�گفت�که�در�مطالعات�مرور�شده�کمتر�به�بحث�احساس�امنيت�در�حوزه�های�
اختصاصی�تر�مانند�زنان�سرپرست�خانوار�توجه�شده�است.�اين�در�صورتی�است�که�مسئله�ی�زنان�
سرپرست�خانوار،�يکی�از�مسائل�نوظهور�اجتماعی�جمعيتی�در�ايران�است�که�به�علت�نداشتن�حمايت�
مردان�در�خانواده،�موقعيتشان�به�مراتب�شکننده�تر�و�آسيب�پذيرتر�از�ساير�اقشار�زنان�است؛�لذا�بايد�
با�دقت�بيشتری�به�مسائل�زنان�سرپرست�خانوار�از�جمله،�موضوع�احساس�امنيت�در�آنها�پرداخت.�

3- مبانی و چارچوب نظری پژوهش
از�منظر�جامعه�شناسي�سطوح�متعددي�براي�امنيت�در�نظر�گرفته�شده�است�که�مهم�ترين�آنها�
امنيت�در�سطح�خرد�و�کالن�است.�بر�اين�اساس�تعاريف�مربوط�به�امنيت�حداقل�در�سه�دسته�
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تقسيم�مي�شوند؛�دسته�ی�اول،�تعاريفي�هستند�که�بر�تهديد�هويت�جمعي�تأکيد�دارند.�بوزان�1
امنيت�اجتماعي�را�به�حفظ�مجموعه�ويژگي�هايي�ارجاع�مي�دهد�که�بر�مبناي�آن�افراد�خود�را�
عضو�گروه�خاصي�تلقي�کرده�اند�.از�ديدگاه�وي�امنيت�اجتماعي�عبارت�است�از�توانايي�گروه�هاي�
مختلف�صنفي،�قومي،�محلي�و...��در�حفظ�هستي�و�هويت�خود.�در�واقع،�بوزان�امنيت�را�حالت�
فراغت�از�هويت�جمعي�و�گروهي�تلقي�مي�کند�)گروسی،�29�:1386(.�دسته�ی�دوم�تعاريف،�امنيت�
را�به�عنوان�فقدان�هراس�از�ويراني�و�تهديد�ارزش�هاي�جامعه�مي�دانند.�اگر�امنيت�اجتماعي�شامل�
تمهيداتي�براي�حفظ�زندگي�اعضاي�جامعه�و�سپس�حفظ�راه�و�روش�زندگي�آنها�باشد،�مي�توان�
امنيت�اجتماعي�را�رفع�تهديد�از�عنصر�اتصال�دهنده�ی�اعضاي�جامعه�به�يکديگر�در�نظر�گرفت.�
اين�نوع�تعريف�از�امنيت�شامل�امنيت�حاصل�از�فضاي�اجتماعي�است؛�اين�فضاي�اجتماعي�سطح�
کالن�يا�دولت�به�معناي�عام�را�در�بر�نمي�گيرد.�امنيت�اجتماعي�فقط�به�سطح�امنيت�فرد�محدود�
نمي�شود،�بلکه�بر�مجموعه�اي�از�افراد�تأکيد�مي�کند�که�عنصر�يا�عناصري�ويژه�مانند�جنسيت،�
قوميت،�مذهب�و...��آنها�را�به�هم�مرتبط�مي�کند�و�با�تهديد�ارزش�هاي�اتصال�دهنده�ی�افراد،�
امنيت�اجتماعي�متزلزل�مي�شود.�دسته�ی�سوم�از�تعاريف،�بر�فراغت�جمعي�از�تهديدي�که�عمل�
غيرقانوني�دولت�يا�دستگاه�يا�فرد�و�يا�گروهي�که�در�تمام�يا�قسمتي�از�جامعه�به�وجود�آورده�
است،�تأکيد�می�کند�)گروسی،�29�:1386(.�در�اين�تحقيق،�از�ميان�دسته�هاي�مطرح�شده،�نظريه�ی�
بوزان�به�همراه�مکتب�کوپنهاگ�به�کار�گرفته�می�شود.�اصطالح�امنيت�اجتماعي�را�باري�بوزان�
براي�اولين�بار�در�کتاب�مردم،�دولت�ها،�هراس�به�کار�برد.�امنيت�اجتماعی�تنها�يکي�از�بخش�هاي�
پنج�گانه�ی�رويکرد�پنج�بعدي�او�به�فرضيه�ی�امنيت�است.�ديگر�بخش�هاي�اين�رويکرد�عبارت�انداز:�
امنيت�نظامي،�سياسي،�اقتصادي�و�محيطي.�به�طور�کلي،�امنيت�نظامي�به�آثار�متقابل�توانايي�هاي�
تهاجمي�و�دفاعي�مسلحانه�ی�دولت�ها�و�نيز�برداشت�آنها�از�مقاصد�يکديگر�مربوط�است.�امنيت�
آنها� به� ايدئولوژيي�است�که� و� ثبات�سازماني�دولت�ها،�سيستم�هاي�حکومتي� بر� ناظر� سياسي�
مشروعيت�مي�بخشد.�امنيت�اقتصادي�يعني�دسترسي�به�منابع،�ماليه�و�بازارهاي�الزم�براي�حفظ�
سطوح�مقبولی�از�رفاه�و�قدرت�دولت�وامنيت�اجتماعي�يعنی�قابليت�حفظ�الگوهاي�سنتي�زبان،�
فرهنگ،�مذهب�و�هويت�ملي�که�با�شرايط�مقبولی�از�تحول�مربوط�است.�امنيت�زيست�محيطي�
بر�حفظ�محيط�جهاني�به�عنوان�سيستم�پشتيباني�ضروري�که�تمام�حيات�بشري�بدان�متکي�
است،�ناظر�است.�اين�پنج�بخش�جدا�از�يکديگر�عمل�نمي�کنند.�هر�يک�از�آنها�کانون�مهمي�در�
درون�مسئله�ی�امنيت�و�روشي�براي�تنظيم�اولويت�ها�داشته�و�از�طريق�ارتباط�های�قوي�به�يکديگر�
متصل�هستند�)بوزان،�34�:1378(.�از�نظر�بوزان،�امنيت�اجتماعي�به�حفظ�ويژگي�هايي�اشاره�می�کند�

1- Buzan
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که�بر�اساس�آن�افراد�خود�را�به�عنوان�عضو�يک�گروه�اجتماعي�قلمداد�مي�کنند،�يا�به�عبارتي،�با�
جنبه�هايي�از�زندگي�فرد�ارتباط�پيدا�مي�کند�که�هويت�گروهي�او�را�شکل�می�دهد.�نکته�اي�که�
بوزان�با�ظرافت�به�آن�اشاره�مي�کند،�اين�است�که�ممکن�است�در�جامعه�اي�امنيت�وجود�داشته�
باشد،�اما�به�داليلي�فرد�احساس�امنيت�نکند.�وي�مي�گويد�که�احساس�ايمني�ذهني�يا�اعتماد�به�
دانستني�هاي�فشرده،�به�هيچ�روي�به�منزله�ی�وجود�امنيت�واقعي�يا�درستي�دريافت�هاي�شخصي�
نيست؛�براي�مثال،�اگر�فرد�مرفهي�را�در�کشوري�مرفه�در�نظر�بگيريم،�نمي�توان�چندان�مطمئن�
بود�که�امنيت�در�مفهوم�جامع�آن�براي�وي�تأمين�شود،�چرا�که�هر�يک�از�افراد�جامعه�اعم�از�غني�
و�فقير�به�طور�نسبي�در�معرض�تهديدات�مختلفي،�از�جمله�تهديدات�طبيعي�)مانند�زلزله،�قحطي،�
سيل(،�تهديدات�فيزيکي�يا�جسمي�)درد،�صدمه�و�مرگ(،�تهديدات�اقتصادي�)سرقت�يا�تخريب�
اموال،�عدم�اشتغال(،�تهديدات�حقوقي�)زنداني�شدن�،�فقدان�آزادي�بيان(،�تهديدات�موقعيتي�)از�
دست�دادن�شغل،�تنزل�رتبه(،�تهديدات�اجتماعي�)نبود�اعتماد،�فقدان�تعهد،�از�دست�دادن�آبرو�و�
ارزش�هاي�اخالقي(،�تهديدات�فرهنگي�)دسترسي�نداشتن�به�دانش�و�معرفت�و�تضعيف�الگوهاي�
فکري�–رفتاري(�قرار�مي�گيرند�)بوزان،�86�:1378(.�به�طور�کلي،�از�نظر�بوزان�آنچه�سبب�سامان�
يافتن�گروه�اجتماعي�می�شود،�احساس�وابستگي�و�تعلقي�است�که�ميان�اعضاي�گروه�وجود�دارد�
و�به�آنها�کليت�يکپارچه�اي�مي�بخشد�که�مبناي�تعريف�اعضا�از�هستي�خويش�و�شناسايي�ديگران�
به�عنوان�بيگانه�و�خارجي�خواهد�بود.�پس�گروه�اجتماعي�کليت�خاصي�است�که�به�دليل�اشتراک�
اعضاي�گروه�در�انديشه�ها�و�باورها،�احساسات�و�عواطف،�کردار�و�اعمال�به�وجود�آمده�است�و�از�آن�
به�عنوان�»ما«�ياد�مي�کنند؛�براي�مثال�ما�مسلمان�ها،�ما�زنان�و...��حال�هر�عامل�و�پديده�اي�که�باعث�
اختالل�در�احساس�تعلق�و�پيوستگي�اعضاي�گروه�شود،�در�واقع�هويت�گروه�را�به�مخاطره�انداخته�
و�تهديدي�براي�تهديد�امنيت�اجتماعي�قلمداد�مي�شود�)همان:�43(.�در�يک�جمع�بندی�کلی�بايد�
گفت�که�بوزان�بحث�خود�را�در�باب�امنيت�اجتماعی�با�بيان�معنوی�ارگانيکی�نهفته�در�اين�تئوری�
آغاز�می�کند�و�معتقد�است�زمانی�امنيت�اجتماعی�مطرح�خواهد�بود�که�نيروی�بالقوه�يا�بالفعلی�به�
عنوان�تهديدی�برای�هويت�افراد�جامعه�وجود�داشته�باشد.�همان�گونه�که�اشاره�شد،�از�نظر�بوزان�
امنيت�اجتماعی�به�حفظ�ويژگی�هايی�اشاره�دارد�که�بر�مبنای�آن�افراد�خودشان�را�به�عنوان�عضو�
يک�گروه�اجتماعی�قلمداد�می�کنند�يا�به�بيان�ديگر�به�جنبه�هايی�از�زندگی�فرد�معطوف�می�شود�
که�هويت�گروهی�او�را�سامان�می�بخشد؛�لذا�از�اين�نظريه�در�حوزه�ی�هويت�خواهی،�متغيرهايی�

چون�نگرش�به�حجاب�و�اعتماد�بين�فردی�به�عنوان�متغيرهای�مستقل�در�نظر�گرفته�شدند.�
ال�ويور�از�ديگر�نظريه�پردازان�مکتب�کپنهاگ�در�کتاب�هويت�خود�رويکرد�پنج�بعدی�بوزان�از�
امنيت�را�نقد�می�کند.�وی�حوزه�ی�امنيت�را�بر�حسب�نوعی�دوگانگی�امنيت�دولت�و�امنيت�اجتماعی�
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در�نظر�می�گيرد.�امنيت�اجتماعی�در�نظريه�ی�ويور�بخشی�از�امنيت�دولتی�به�شمار�می�رود،�اما�
به�عنوان�يک�بخش�مستقل�هم�)که�بوزان�از�آن�غفلت�ورزيده(��به�آن�ارجاع�داده�شده�است.�در�
حالي�که�امنيت�ملي،�درگير�و�دل�مشغول�تهديدات�متعرض�دولت�است،امنيت�اجتماعي�نگران�
تهديداتي�است�که�به�هويت�جامعه�تعرض�می�کنند.�بنابراين،�اگرچه�دولت�اکنون�محمل�و�مرجع�
امنيت�نظامي،�سياسي،�اقتصادي،�اجتماعي�و�محيطي�است،�اما�اجتماع�نيز�در�حد�خود،�مرجع�
امنيت�اجتماعي�به�شمار�مي�رود�)روی،�682�:1382-683(.�با�چنين�نگرشی�امنيت�اجتماعی�تنها�با�
�که�به�عنوان�واقعيت�های�سياسی�و�اجتماعی� کاربرد�آن�برای�بررسی�گروه�ها�يا�واحدهای�جمعیـ�
شناخته�شده�اندـ�فهميده�می�شود�و�مفهوم�امنيت�اجتماعی�با�هر�شکل�خاص�اجتماع�سياسی�مانند�
گروه�های�ملی،�گروه�های�قومی�يا�اجتماعات�مذهبی�ارتباط�پيدا�می�کند.�از�آنجا�که�همه�ی�جوامع�
يک�تعداد�از�گروه�های�با�هويت�خاص�خود�را�دارند�)مثل�زنان(،�بنابراين،�اين�گروه�ها،�واحدهای�
ابتدايی�تحليل�امنيت�اجتماعی�به�حساب�می�آيند�)نبوی�و�همکاران،�13�:1388(.�از�مباحث�نظری�
ال�ويور�نيز�متغير�مهمی�مانند�حمايت�اجتماعی�به�عنوان�متغير�مستقل�در�نظر�گرفته�شده�است.�
طبق�نظريه�های�مکتب�کوپنهاگ،�زنان�از�جمله�گروه�هاي�اجتماعي�هستند�که�هويت�مخصوص�
به�خود�را�دارند�.عوامل�متعددي�از�جمله�عوامل�اقتصادي،�اجتماعي،�رسانه�ها،�تعهد�مذهبي�و...��
مي�توانند�در�ايجاد�احساس�امنيت�در�آنها�دخيل�باشند؛�چنان�که�اين�عوامل�مي�توانند�در�حقوق�
زنان،�آزادي�بيان�و�آزادي�ديني�تأثيرگذار�باشند�و�به�انواع�تهديداتي�که�بوزان�به�آن�اشاره�مي�کند،�
منتهي�شوند�)جهانگيری�و�مساوات،�49�:1392-47(.�بنابراين�با�توجه�به�نظريه�های�مطرح�شده�می�توان�

مدل�نظری�پژوهش�حاضر�و�به�تبع�آن�فرضيه�ها��را�به�صورت�زير�تعريف�کرد.�
 حمايت اجتماعي 

نگرش زنان 

 نسبت به پوشش

 متغيرهاي زمينهاي

 - محل سكونت
 - وضعيت اشتغال
 - ميزان تحصيالت
 - درآمد
 - علت قبول سرپرستي
 
 

 احساس امنيت

4- فرضیه های پژوهش
1-�بين�نگرش�زنان�سرپرست�خانوار�نسبت�به�پوشش�و�احساس�امنيت�در�آنها�رابطه�وجود�دارد.�
2-�بين�ميزان�حمايت�اجتماعی�درک�شده�توسط�زنان�سرپرست�خانوار�و�احساس�امنيت�در�

آنها�رابطه�وجود�دارد.��
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3-�بين�علت�سرپرستی�زنان�)مطلقه،�بيوه،�همسر�از�کار�افتاده�و...(�و�احساس�امنيت�اجتماعی�
در�آنها�رابطه�وجود�دارد.

4-�بين�وضعيت�اشتغال�زنان�سرپرست�خانوار�و�احساس�امنيت�در�آنها�رابطه�وجود�دارد.
5-�بين�محل�سکونت�زنان�سرپرست�خانوار�و�احساس�امنيت�در�آنها�رابطه�وجود�دارد.
6-�بين�ميزان�تحصيالت�و�احساس�امنيت�در�زنان�سرپرست�خانوار�رابطه�وجود�دارد.�

7-�بين�درآمد�و�احساس�امنيت�در�زنان�سرپرست�خانوار�رابطه�وجود�دارد.�

5- روش شناسی پژوهش
زنان� کليه�ی� شامل� آماری� جامعه�ی� است.� پيمايشی� نوع� از� اجرا� لحاظ� به� حاضر� پژوهش�
سرپرست�خانوار�تحت�پوشش�اداره�ی�بهزيستی�شهرستان�رامهرمز�بودند�که�طبق�آخرين�آمار�
سال��94تعداد�آنها�برابر�با��1314نفر�بوده�است�و�بر�اساس�فرمول�کوکران�حجم�نمونه��224نفر�
مشخص�شد.�در�اين�تحقيق�از�روش�نمونه�گيری�تصادفی�ساده�استفاده�شد.�ابزار�استفاده�شده�
در�اين�پژوهش�پرسش�نامه�ی�محقق�ساخته�بود�که�برای�بررسی�اعتبار�محتوای�آن�پرسش�نامه��
ساخته�شده،�به�چند�نفر�از�اساتيد�و�متخصصان�نشان�داده�شد�و�با�استفاده�از�نظرات�آنها�اصالح�
شد.�پايايی�متغيرهاي�اصلي�پژوهش�از�طريق�ضريب�آلفاي�کرونباخ�به�دست�آمده�که�در�جدول�

شماره�ی��1آورده�شده�است.�
جدول 1: مقدار آلفاي متغیرهاي اصلي تحقیق

αتعداد گویهمتغیرهاي اصلي تحقیق

60/825حمايت�اجتماعی
30/801احساس�امنيت�جانی
40/627احساس�امنيت�مالی
40/632احساس�امنيت�عاطفی
40/623احساس�امنيت�احساسی
40/376احساس�امنيت�اخالقی
40/531احساس�امنيت�فرهنگی
40/480احساس�امنيت�حقوقی
40/751احساس�امنيت�نواميس
60/811نگرش�زنان�به�پوشش
30/642اعتماد�بين�فردی

310/805شاخص�کل�احساس�امنيت
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6- تعریف مفاهیم 

6-1- سرپرست خانوار
تاکنون�برای�واژه�ی�سرپرست�خانوار�نزديک�به��80تعريف�متفاوت�ارائه�شده�است.�از�نظر�
جامعه�شناسان،�واژه�ی�سرپرست�خانوار�يک�اصطالح�توصيفي�است�و�سرپرست�خانوار�به�کسي�
اطالق�مي�شود�که�قدرت�بسياری�بر�ساير�اعضاي�خانوار�دارد.�معموالً�مسن�ترين�فرد�خانوار�است�

 .)Megowan, 1990: 216(و�مسئوليت�اقتصادي�خانوار�به�عهده�ی�وي�است�

6-2-احساس امنیت 
در�يک�تعريف�مناسب�از�احساس�امنيت�می�توان�گفت�که�احساس�امنيت��به�فقدان�هراس�
از�تهديد�شدن�يا�به�مخاطره�افتادن�ويژگي�هاي�اساسي�و�ارزش�هاي�انساني�و�نبود�ترس�از�تهديد�
حقوق�و�آزادي�هاي�مشروع�گفته�مي�شود�)افشار،�61�:1385(.�احساس�امنيت�به�احساس�رهايي�

انسان�از�اضطراب،�بيم�و�خطر�اطالق�مي�شود�)گروسي�و�ديگران،�30�:1385(.�
برای�سنجش�ميزان�احساس�امنيت�در�تحقيق�حاضر،�اين�مقوله�در�هشت�بعد�جداگانه�و�برای�
هر�بعد��4گويه�به�غير�از�بعد�احساس�امنيت�جانی�که�با��3گويه�سنجيده�شده�و�در�مجموع��31گويه�
در�يک�طيف�شش�درجه�ای�سنجيده�شد.�مطابق�جدول�شماره�ی�1،�ضريب�آلفای�کرونباخ�)0/805(�
همسانی�درونی�بااليی�را�بين�گويه�ی�استفاده�شده�برای�سنجش�احساس�امنيت�اجتماعی�نشان�داد.�

6-3- حمایت اجتماعی 
حمايت�اجتماعي�مفهومي�چند�بعدي�است�که�به�اشکال�و�طرق�مختلفي�تعريف�شده�است؛�
براي�مثال،�مي�توان�آن�را�به�عنوان�يک�منبع�فراهم�شده�توسط�ديگران،�به�عنوان�امکاناتي�براي�
مقابله�با�استرس��يا�يک�مبادله�اي�از�منابع�تعريف�کرد�)رياحی�و�ديگران،��1389به�نقل�از�شولتز�و�

شوارتزر،2004(.�
برخي�از�پژوهشگران،�حمايت�اجتماعي�را�ميزان�برخورداري�از�محبت،�همراهي،�مراقبت،�
احترام،�توجه�و�کمک�دريافت�شده�توسط�فرد�از�سوي�افراد�يا�گروه�هاي�ديگر�نظير�اعضاي�خانواده،�
دوستان�و�ديگران�مهم�تعريف�کرده�اند�)Sarafino, 1998(.�در�مجموع،�شايد�بتوان�گفت�که�حمايت�
اجتماعي�يعني�اين�احساس�که�شخص�مورد�توجه�ديگران�است�و�ديگران�براي�او�ارزش�قائل�اند�
و�اينکه�او�به�يک�شبکه�ی�اجتماعي�متعلق�است�)گاچل�و�ديگران،�1377(.�در�اين�تحقيق،�برای�
سنجش�و�اندازه�گيری�ميزان�حمايت�اجتماعی�از�مقياس��6گويه�ای�حمايت�ادارک�شده�ی�زيمت�
و�همکاران�)1998(�استفاده�شده�است�که�همسانی�درونی�بااليی�نيز�دارد�)مقدار�ضريب�آلفای�

کرونباخ�برای�اين�مقياس�برابر��0/825بود(.���
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6-4- نگرش نسبت به پوشش زنان
اين�مقوله�ارزش�گذاری�و�داوری�عمومی�زنان�درباره�ی�نحوه�ی�پوشش�خودشان�است.�مقوله�ی�
پوشش�و�استاندارد�بدن�به�عنوان�جزء�جدايی�ناپذير�حيات�انسانی،�امری�کاماًل�مشهود�و�بی�نياز�
از�تعديل�است.�برای�پوشش�و�لباس�کارکردهايی�در�دو�حوزه�ی�فردی�و�اجتماعی�متصور�است؛�
اول،�کارکردهای�فردی�همچون�پاسخ�گويی�به�نيازهای�فطری�»خود�استتاری«�و�تأمين�امنيت�
در�برابر�سرما�و�گرما.�دوم،�کارکردهای�اجتماعی.�از�جمله�کارکردهای�اجتماعی�»پوشش«�و�
»لباس«،�هويت�بخشی�آن�است؛�چرا�که�نوع�پوشش�نشان�دهنده�ی�سنت�ها،�ارزش�ها�و�باورهای�
يک�جامعه�است�)نوری،�12�:1381(.�در�تحقيق�حاضر،�برای�سنجش�نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش�
از��6گويه�استفاده�شده�که�ضريب�آلفای�کورنباخ�به�دست�آمده�)0/811(�نشان�دهنده�ی�ميزان�

باالی�همسانی�درونی�اين�گويه�در�اندازه�گيری�مفهوم�مورد�نظر�بود.�

7- یافته ها ی پژوهش

7-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان
داده�های�جدول�شماره�ی��1حاکی�است�که�بيشترين�درصد�پاسخ�گويان�)�52/3درصد(�به�
گروه�سنی�40-�31سال�و�سپس�گروه�سنی�50-�41سال�با��24/8درصد�تعلق�داشتند.�ميانگين�
سنی�نمونه�ی�بررسی�شده��38/4سال�بوده�است.�الزم�به�ذکر�است�که�کمترين�ميانگين�سنی�به�
زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�طالق،��35/6سال�و�سپس�به�زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�از�کار�
افتادگی�همسر��38/22تعلق�داشته�و�بيشترين�ميانگين�سنی�به�زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�
فوت�همسر�با��41/8سال�تعلق�داشت.��75/2درصد�پاسخ�گويان�در�شهر�و��24/8درصد�در�روستا�
زندگی�می�کردند.�به�عالوه،�نتايج�جدول�حاکی�است�که��89درصد�زنان�بررسی�شده،�بيکار�و�
فقط��11درصد�شاغل�بودند.��31/5درصد�زنان�بررسی�شده،�به�علت�فوت�همسر،��27/9درصد�به�
علت�طالق،��19/8درصد�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�و��9/6درصد�بنا�بر�ساير�داليل�سرپرستی�
خانوارهای�خود�را�بر�عهده�داشتند.�ميانگين�درآمد�زنان�سرپرست�خانوار�بررسی�شده،��335000
تومان�بود�و�بيش�از��64درصد�از�اين�زنان�درآمد�ماهيانه�زير��500000تومان�داشتند.�از�نظر�
مالکيت�منزل�مسکونی�بيش�از�نيمی�از�زنان�مستأجر�بودند�و�در�خانه�ای�رهنی�و�اجاره�ای�زندگی�
می�کردند�و�فقط��38درصد�از�آنها�اعالم�کردند�که�در�منزل�شخصی�خودشان�زندگی�می�کنند.�
نتايج�مطالعه�ی�حاضر�نشان�داد�که��7/7درصد�از�زنان�سرپرست�خانوار�بررسی�شده�بی�سواد،�
�24/5درصد�با�تحصيالت�ابتدايی،��35درصد�با�تحصيالت�راهنمايی،��23/1درصد�متوسطه�و�تنها�

�9/7درصد�با�تحصيالت�دانشگاهی�بوده�اند.
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جدول2. توزیع ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان

%fمتغیرهای جمعیت شناختی%fمتغیرهای جمعیت شناختی

گروه�های�
سنی

20-303616/2

ميزان�درآمد�
)به�هزار�
تومان(

0-1000004118/9

101000-2000004018/1

31-4011652/3201000-3000003315

41-505524/8301000-4000003817/1

�51156/8و�باالتر
401000-500000104/6

�5010003616/5و�باالتر

ميانگين�335000ميانگين�سنی�38/4

محل�زندگی
16775/2شهر

مالکيت�
منزل�
مسکونی

8438شخصی

11853رهن�و�اجاره5524/8روستا

وضعيت�
اشتغال

63سازمانی19587/8بيکار

136منزل�پدری2712/2شاغل

علت�
سرپرستی

6227/9طالق

تعداد�
فرزندان

219/5بدون�فرزند

�13917/6فرزند

26428/8فرزند7031/5فوت

از�کار�افتادگی�
�35022/5فرزند4419/8همسر

44319/5فرزند�و�بيشتر219/6ساير�علل

7-2- سنجش متغیرهای اصلی تحقیق
متغيرهای�اصلی�مطالعه�ی�حاضر،�ميزان�احساس�امنيت�و�ابعاد�هشت�گانه�ی�آن�)متغير�وابسته(،�
ميزان�حمايت�اجتماعی،�نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش�و�اعتماد�بين�فردی�است�که�در�جدول�
شماره�ی��3شاخص�های�مرکزی�و�پراکندگی�آن�آورده�شده�است.�همان�طور�که�در�جدول�شماره�ی�
�3مشاهده�می�شود،�در�بين�شاخص�های�احساس�امنيت،�امنيت�عاطفی�و�حقوقی�به�ترتيب�با�
ميانگين��10/9و��10/6بيشترين�و�شاخص�های�امنيت�جانی،�مالی�و�فرهنگی�به�ترتيب�با�ميانگين�
�5/6�،2/4و��9/3کمترين�ميزان�را�به�خود�اختصاص�داده�اند.�الزم�به�ذکر�است�که�ميانگين�کلی�
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احساس�امنيت�در�نمونه�ی�بررسی�شده��67/3با�دامنه�ی�تغييرات��97و�انحراف�معيار��14/71
نمره�بوده�است.�کمترين�نمره�ی�مشاهده�شده�سازه�ی�حمايت�اجتماعی��6و�بيشترين�نمره�29،�

ميانگين�17/8،�دامنه�ی�تغييرات��23با�انحراف�معيار��5/74بوده�است.�
جدول 3. شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای اصلی تحقیق

minmaxRangeMSDتعداد گویهشاخص

3013132/42/95امنیت جانی

4015155/63/34امنیت مالی

40181810/93/1امنیت عاطفی

4018189/33/2امنیت احساسی

40161610/62/95امنیت اخالقی

4017179/33/49امنیت فرهنگی

401616103امنیت حقوقی

4020208/94/6امنیت نوامیس

3141019767/314/71شاخص کلی احساس امنیت

66292317/85/74حمایت اجتماعی

611301925/54/6نگرش زنان نسبت به پوشش

30121282/4اعتماد بین فردی

7-3- آزمون رابطه ی بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت
با�توجه�به�سطح�معنی�داری�آزمون��پيرسون،�بين�سواد،�حمايت�اجتماعی�و�احساس�امنيت�
رابطه�ی�مثبت�در�سطح�0/01وجود�دارد.�همچنين�بين�نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش�و�احساس�
امنيت�رابطه�ی�مثبت�در�سطح��0/05مشاهده�شد.�بر�اين�اساس�می�توان�گفت�هر�چه�تحصيالت�
فرد�باالتر�باشد،�احساس�امنيت�بيشتری�دارد.�همچنين�با�توجه�به�رابطه�ی�بين�حمايت�اجتماعی�
و�احساس�امنيت�می�توان�گفت�که�هر�چه�شخص�بيشتر�مورد�توجه�ديگران�باشد�و�ديگران�براي�
او�ارزش�قائل�شوند�و�اينکه�شخص�خود�را�به�يک�شبکه�ی�اجتماعي�متعلق�بداند،�احساس�امنيت�
بيشتری�می�کند.�نتايج�جدول�شماره�ی��4حاکی�است�که�زنان�سرپرست�خانواری�که�نگرش�
مثبت�تری�نسبت�به�پوشش�زنان�داشته�اند،�احساس�امنيت�بيشتری�نيز�داشته�اند.�شايد�دليل�اين�
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رابطه�ی�مثبت�)نگرش�به�پوشش�و�احساس�امنيت(�اين�باشد�که�در�جامعه�ی�ما�زن�بدون�مرد�
براي�بسياري�مردان�به�عنوان�يک�فرصت�جلوه�مي�کند.�اين�مسئله�در�ابعاد�متفاوتي�نظير�تقاضاي�
ازدواج�هاي�نامطلوب�و�بدون�شرايط�مناسب�نمود�می�يابد.�بنابراين�پوشش�و�حجاب�می�تواند�به�

عنوان�يک�راهبرد�قوی�از�طرف�زنان�و�به�ويژه�زنان�سرپرست�خانوار�نمود�پيدا�کند.�
جدول 4. آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت

متغیرهای مستقل
احساس امنیت 

rp

0/0070/918سن

**0/2050/002سواد

0/0860/227درآمد

**0/3040/000حمايت�اجتماعی

*0/1390/038نگرش�نسبت�به�پوشش

0/0080/917-مدت�سرپرستی

0/0770/261تعداد�فرزندان

0/1180/083اعتماد�بين�فردی

**معنی�داری�در�سطح�������0/01*معنی�داری�در�سطح�0/05

7-4- مقایسه ی تفاوت احساس امنیت در بین گروه های مختلف
براي�شناخت�تفاوت�احساس�امنيت�)به�عنوان�متغير�وابسته(�بر�حسب�وضعيت�اشتغال�زنان�
)بلي/��خير(�و�محل�سکونت�)روستا/شهر(�از�آزمون��tاستفاده�شده�است.�با�توجه�به�ميانگين��هاي�
دو�گروه�و�سطح�معني�داري�جدول�شماره�ی5،�مالحظه�مي�شود�که�از�لحاظ�احساس�امنيت�بين�
شاغلين�و��بيکاران�تفاوت�معني�داري�وجود�دارد،�به�طوري�که،�ميانگين�احساس�امنيت��شاغلين�
برابر��72/62و�بيکاران�برابر��66/56است.�پس�مي�توان�گفت�که�شاغل�بودن�يکي�از�عوامل�مؤثر�
در�افزايش�احساس�امنيت�به�حساب�می�آيد.�اگر�چه�ميانگين�احساس�امنيت�در�زنان�سرپرست�
خانوار�شهری��1/7نمره�بيشتر�از�زنان�سرپرست�خانوار�روستايی�است،�اما�اين�تفاوت�از�نظر�آماری�

معنی�دار�نبوده�است.��
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جدول )5(: آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت برحسب وضعیت اشتغال و محل سکونت

nMSDtDfpمتغیرها

اشتغال
2772/6214/3بلی

2/0212200/045
19566/5614/65خير

محل�زندگی
16767/7130/7452200/457شهر

556619روستا

بر�حسب�علت�سرپرستی� وابسته(� متغير� )به��عنوان� امنيت� احساس� تفاوت� براي�شناخت�
�)ANOVA(از�تحليل�واريانس�يک�طرفه��)پاسخ�گويان�)به�عنوان�متغير�مستقل�اسمي�چهار�وجهي
استفاده�شده�است.�خالصه�ی�يافته�هاي�آزمون�در�جدول�شماره�ی�6آورده�شده�است.�مطابق�با�اين�
جدول،�از�نظر�احساس�امنيت�جانی،�زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�نسبت�
به�ساير�گروه�ها�کمترين�ميانگين�را�داشتند�که�اين�تفاوت�با�دو�گروه�زنان�سرپرست�به�علت�فوت�
همسر�و�ساير�موارد�)زندانی�همسر،�اعتياد�همسر،�بد�سرپرستی�و...(�از�نظر�آماری�معنی�دار�بود.�
ميانگين�احساس�امنيت�جانی�در�زنان�مطلقه،�فوت�همسر،�از�کارافتادگی�همسر�و�ساير�علل�به�
ترتيب�برابر�با�)3/4�،1/1�،2/55�،2/1(�بوده�است.�از�نظر�امنيت�مالی،�بين�زنان�سرپرست�خانوار�در�
گروه�های�مختلف�تفاوت�معنی�داری�مشاهده�نشد.�از�نظر�امنيت�عاطفی،�ميانگين�زنان�سرپرست�
خانوار�به�علت�از�کارافتادگی�همسر�نسبت�به�ساير�زنان�باالتر�بوده�و�اين�گروه�با�زنان�سرپرست�به�
علت�فوت�همسر�و�ساير�علل�از�نظر�آماری�معنی�دار�بوده�است،�اما�بين�ساير�زنان�تفاوت�معنی�داری�
مشاهده�نشد.�همچنين�از�لحاظ�امنيت�احساسی،�زنانی�که�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�سرپرست�
خانوار�خود�بودند�نسبت�به�ساير�زنان�ميانگين�باالتری�داشتند،�اگر�چه�اين�تفاوت�فقط�با�زنانی�
که�به�علت�فوت�همسر،�سرپرستی�خانوار�خود�را�به�عهده�گرفته�بودند،�معنی�دار�بود.�ميانگين�
بعد�امنيت�احساسی�در�زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�طالق،�فوت�همسر،�از�کار�افتادگی�همسر�و�
ساير�موارد�به�ترتيب�عبارت�اند�از:��10/8�،9�،9/38و�9/2.�از�نظر�امنيت�اخالقی،�بين�زنان�گروه�های�
مختلف�تفاوت�معنی�داری�مشاهده�نشد.�از�نظر�امنيت�فرهنگی،�ميانگين�زنان�سرپرست�خانوار�به�
علت�زندانی�همسر،�اعتياد�همسر،�بد�سرپرستی�و...�از�ساير�زنان�باالتر�بوده�است�و�اين�تفاوت�فقط�
با�زنان�سرپرست�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�معنی�دار�بوده�است.�نتايج�آزمون�تحليل�واريانس�
نشان�داد�که�زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�نسبت�به�ساير�زنان�در�احساس�
امنيت�حقوقی�ميانگين�باالتری�دارند�و�اين�تفاوت�با�زنان�سرپرست�به�علت�فوت�همسر�معنی�دار�
بوده�است.�آخرين�بعد�بررسی�شده،�امنيت�نواميس�بوده�است�که�اگر�چه�در�اين�بعد�هم�امنيت�
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زنان�سرپرست�خانوار�به�علت�از�کار�افتادگی�همسر�از�ساير�زنان�باالتر�بوده،�اما�تفاوت�معنی�داری�
با�ساير�گروه�ها�نداشته�است.�ساير�ابعاد�احساس�امنيت�اجتماعی�)مالی،�اخالقی�و�نواميس(�که�در�

بين�زنان�بررسی�شده�تفاوت�معنی�داری�نداشتند�در�جدول�گزارش�نشدند.
جدول )6(: آزمون تفاوت میانگین ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی برحسب علت سرپرستی

احساس امنیت 
nMSDFpعلت سرپرستیاجتماعی

احساس�امنيت�
جانی

622/12/5طالق

4/552

0/004

702/53/1فوت�همسر

441/11/8از�کار�افتادگی�همسر

ساير�موارد�)اعتياد،�بد�
سرپرستی،�متواری�بودن،�

زندانی�همسر(
213/42/6

احساس�امنيت�
عاطفی

6210/83/1طالق

4/0420/008

7010/82/6فوت�همسر

4412/32/2از�کار�افتادگی�همسر

ساير�موارد�)اعتياد،�بد�
سرپرستی،�متواری�بودن،�

زندانی�همسر(
2110/13/3

احساس�امنيت�
احساسی

629/42/9طالق

3/3360/021

7092/9فوت�همسر

4410/82/7از�کار�افتادگی�همسر

ساير�موارد�)اعتياد،�بد�
سرپرستی،�متواری�بودن،�

زندانی�همسر(
219/23/2



125

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

احساس امنیت 
nMSDFpعلت سرپرستیاجتماعی

احساس�امنيت�
فرهنگی

629/63/5طالق

0/0183/42

709/43/7فوت�همسر

448/52/9از�کار�افتادگی�همسر

ساير�موارد�)اعتياد،�بد�
سرپرستی،�متواری�بودن،�

زندانی�همسر(
2111/42/7

احساس�امنيت�
حقوقی

6210/13طالق

4/20/007

70102/8فوت�همسر

4411/51/8از�کار�افتادگی�همسر

ساير�موارد�)اعتياد،�بد�
سرپرستی،�متواری�بودن،�

زندانی�همسر(
2111/302

���7-5-  پیش بین های احساس امنیت
به�منظور�بررسي�تأثير�هم�زمان�متغيرهاي�مستقل�در�احساس�امنيت،�متغيرهاي�مستقل�
سن،�تعداد�سال�های�تحصيل،�حمايت�اجتماعی،�وضعيت�شغلی،�مدت�سرپرستی،�تعداد�فرزندان،�
نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش،�محل�سکونت،�ميزان�درآمد�و�اعتماد�بين�فردی�با�روش�گام�به�گام�
به�معادله�ی�رگرسيون�خطی�وارد�شدند.�جدول�شماره�ی�7،�ضرايب�رگرسيوني�و�ساير�اطالعات�
برآمده�از�محاسبه�ی�رگرسيون�چند�متغيري�را�نشان�مي�دهد.�با�توجه�به�ضريب�F،�از�مجموع�
�10متغير�مستقل�وارد�شده�در�معادله،�فقط�سه�متغير�سواد،�درآمد�و�حمايت�اجتماعی�رابطه�ی�
معني�داري�را�با�متغير�وابسته�نشان�دادند.�ضريب�همبستگي�چندگانه�)0/434(�نشان�دهنده�ی�

همبستگي��به�نسبت�باالی�بين�متغيرهاي�موجود�در�معادله�ی�نهايی�رگرسيون�است.�
ضريب�تعيين�تعديل�شده�1نشان�مي�دهد�که�سه�متغير�ذکر�شده�در�مدل،�حدود��14درصد�
از�تغييرات�احساس�امنيت�را�تبيين�مي�کنند.�با�توجه�به�بتاهاي�به�دست�آمده،�متغير�حمايت�
اجتماعی�و�بعد�از�آن�متغير�سواد�و�در�نهايت�متغير�ميزان�درآمد�بيشترين�رابطه�را�با�احساس�

امنيت�داشتند.��

1- Adjusted R Square  )R2Ad(
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جدول )7(: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیري مربوط به تأثیر متغیرهاي مستقل دراحساس امنیت 

Bβtpمتغیرها
3/6760/000-44/988مقدار ثابت

0/7990/3033/2660/001حمایت اجتماعی

0/9740/2512/8780/004سواد

9/0020/1602/1110/036درآمد

R0/434--
 R20/189--

R2Adj0/138--
F3/7230/000

���با�توجه�به�مقادير�B،�معادله�رگرسيون�را�مي�توان�به�شرح�ذيل�نوشت:

)سواد(977 /0 + )حمایت اجتماعی(799 /0 + )مقدار ثابت( 44/988 = احساس امنیت 
 .e + )درآمد( 9/002 +

نتیجه گیری
نتايج�مطالعه�ی�حاضر�حاکی�است�که�اولين�و�بزرگ�ترين�مسئله�ی�اين�زنان،�اقتصادي�است،�
به�طوری�که�ميانگين�درآمد�ماهيانه�آنها�در�مطالعه�ی�حاضر��335000تومان�بوده�است�و�از�نظر�
بيشتر�پاسخ�گويان�مهم�ترين�عاملی�که�باعث�احساس�ناامنی�در�آنها�بود�عامل�فقر�مالی�و�بيکاری�
بيان�شد.�آنها�از�سطح�درآمد�بسيار�پايين�و�نيز�توان�پرداخت�هزينه�هاي�اندکي��برخوردارند�که�
معموالً�صرف�نيازهاي�اوليه�ی�خود�آنها�و�خانواده�شان�شده�و�در�موارد�زيادي�نيز�براي�همان�نيازها�
هم�کفايت�نمي�کند.�طبق�نظريات�مکتب�کوپنهاگ،�زنان�از�جمله�گروه�هاي�اجتماعي�هستند�که�
هويت�مخصوص�به�خود�دارند.�عوامل�متعددي�از�جمله�عوامل�اقتصادي،�اجتماعي،�رسانه�ها،�
تعهد�مذهبي�و...��مي�توانند�در�ايجاد�احساس�امنيت�در�آنها�دخيل�باشند.�معيد�فر�و�حميدی�در�
تحقيق�خود�بيان�کردند�که�قسمت�بزرگی�از�دل�نگرانی�ها�و�دغدغه�هاي�زنان�سرپرست�خانوار�به�
مسئله�ی�اقتصاد�و�مسائل�پيرامونی�آن�مانند�مسکن،�بيکاري�و�...�معطوف�می�شود.�داده�ها�حاکی�
است�که�اين�زنان�و�خانواده�هايشان�بيشتر�جزء�اقشار�حاشيه�نشين�محسوب�شده�و�شرايط�سختی�را�
می�گذرانند.�همچنين�نتايج�مطالعه�نشان�می�دهد�که�در�زنان�مطالعه�شده،�بعد�از�مسئله�ی�اقتصادی،�
از�آنجا�که�مردی�سرپرستی�اين�زنان�را�بر�عهده�ندارد،�تعرض�به�نواميس�و�خشونت�های�شهری�
در�رده�های�بعدی�احساس�ناامنی�قرار�دارد�)معيدفر�و�حميدی،�116�:1386-115(.�نتايج�آزمون�های�
همبستگی�نشان�داد�که�بين�متغيرهای�ميزان�تحصيالت،�نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش�و�حمايت�
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اجتماعی�رابطه�ی�مثبت�و�معنی�داری�وجود�دارد،�به�طوری�که�زنان�با�سطح�تحصيالت�باالتر�و�
نگرش�مثبت�تر�نسبت�به�پوشش�بيشتر�احساس�امنيت�می�کردند�و�همچنين�نتايج�نشان�داد�که�
با�افزايش�ميزان�حمايت�اجتماعی،�ميزان�احساس�امنيت�نيز�افزايش�می�يابد.�حمايت�اجتماعی�
يک�تبادل�فکري�است�که�طی�آن�فردي�به�فرد�ديگر�کمک�می�کند�و�می�تواند�به�عنوان�يک�منبع�
خارجی�آثار�ناشی�از�مشکالت�فرد�را�کاهش��داده�و�باال�رفتن�احساس�امنيت�در�افراد�را�افزايش�
دهد.�از�نظر�بوزان�آنچه�سبب�سامان�يافتن�گروه�اجتماعي�می�شود،�احساس�وابستگي�و�تعلقي�
است�که�ميان�اعضاي�گروه�وجود�دارد�و�به�آنها�کليت�يکپارچه�اي�مي�بخشد�که�مبناي�تعريف�اعضا�
از�هستي�خويش�و�شناسايي�ديگران�به�عنوان�بيگانه�و�خارجي�خواهد�بود.�پس�گروه�اجتماعي�آن�
کليت�خاصي�است�که�به�دليل�اشتراک�اعضاي�گروه�در�انديشه�ها�و�باورها،�احساسات�و�عواطف،�
کردار�و�اعمال�به�وجود�آمده�است�و�از�آن�به�عنوان�»ما«�ياد�مي�کنند؛�براي�مثال�ما�مسلمان�ها،�
ما�زنان�و...�.�حال�هر�عامل�و�پديده�اي�که�باعث�اختالل�در�احساس�تعلق�و�پيوستگي�اعضاي�گروه�
شود،�در�واقع�هويت�گروه�را�به�مخاطره�انداخته�و�تهديدي�براي�تهديد�امنيت�اجتماعي�قلمداد�
مي�شود.�بر�اين�اساس�می�توان�گفت،�چنانچه�زنان�و�به�ويژه�زنان�سرپرست�خانوار�منابع�حمايتی�
خانواده�و�اجتماع�را�داشته�باشند،�مجبور�نيستند�به�تنهايی�بار�تمام�مشکالت�را�به�دوش�بکشند�
و�توانايی�بيشتري�برای�اداره�ی�زندگی�و�حتی�ايجاد�انگيزه�برای�فعاليت�هاي�محله�و�شهر�خود�
داشته�و�توانمندی�هاي�آنها�را�افزايش�خواهد�داد.�اين�نتايج�همسو�با�نتايج�احمدی�و�ديگران،�ياری�

و�ديگران،�سيد�ميزايی�و�همکاران�و�جهانگيری�و�ديگران�است.�
فقدان�شغل�يا�درآمد�مکفی�برای�امرار�معاش،�خود�زمينه�ساز�بروز�مشکالت�ديگري�می�شود�
و�تأمين�مخارج�زندگی�و�هزينه�هاي�تحصيل�و...�فرزندان�در�کنار�نگهداري�و�مراقبت�از�آنها�)با�
توجه�به�آنکه�مادر�بيشترين�شايستگی�را�در�پرورش�و�حفظ�فرزند�دارد�بار�سنگينی�بر�دوش�زنان�
خواهد�گذاشت.�اين�امر�با�باال�رفتن�تعداد�افراد�تحت�تکفل�زن،�حادتر�می�شود؛�لذا�هر�اقدامی�
درخصوص�مسائل�اقتصادي�مانند�شغل،�درآمد�و�....�زنان�سرپرست�خانوار�صورت�گيرد�در�ميزان�
توانمندي�آنها�تأثير�خواهد�گذاشت�و�باعث�می�شود�زنان�سرپرست�بيشتر�احساس�امنيت�کنند.�
در�واقع�با�آموختن�حرفه�به�اين�زنان�يا�يافتن�کار�مناسب�برای�آنها�يا�فرزندانشان�و�مشارکت�دائم�

آنها�در�فعاليت�های�اجتماعی�و�فرهنگی�بخشی�از�امنيت�زنان�سرپرست�خانوار�تأمين�می�شود.
يافته�های�حاصل�از�آزمون�تحليل�واريانس�يک�راهه�برای�مقايسه�ی�ميانگين�احساس�امنيت�
اجتماعی�در�ابعاد�مختلف�آن�بر�حسب�علت�سرپرستی�نشان�داد،�زنانی�که�به�علت�از�کار�افتادگی�
همسر�سرپرست�خانوار�خود�هستند�در�بيشتر�ابعاد�احساس�امنيت�بيشتری�نسبت�به�ساير�زنان�
ديگر�داشته�اند.�در�تحقيقات�و�تجربيات�گذشته،�مشخص�شده�که�زن�و�شوهر�می�توانند�منبع�
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بزرگ�حمايتی�برای�يکديگر�باشند�و�در�حل�مشکالت�به�هم�کمک�کنند�و�حتی�اگر�قادر�نباشند�
که�مشکل�يکديگر�را�حل�کنند،�يک�منبع�آرامش�برای�هم�هستند؛لذا�به�نظر�می�رسد�اين�گروه�
از�زنان�حمايت�های�عاطفی�همسران�خود�را�دارند�و�از�نظر�اجتماعی�نسبت�به�ساير�زنان�مطلقه�

و�بيوه�بيشتر�احساس�امنيت�می�کنند.
به�منظور�بررسي�تأثير�هم�زمان�متغيرهاي�مستقل�در�احساس�امنيت�اجتماعی،�متغيرهاي�
مستقل�سن،�تعداد�سال�های�تحصيل،�حمايت�اجتماعی،�وضعيت�شغلی،�مدت�سرپرستی،�تعداد�
فرزندان،�نگرش�زنان�نسبت�به�پوشش،�محل�سکونت،�ميزان�درآمد،�و�اعتماد�بين�فردی�به�معادله�ی�
رگرسيون�خطی�وارد�شدند�که�فقط�سه�متغير�سواد،�درآمد�و�حمايت�اجتماعی�رابطه�ی�معني�داري�
با�متغير�وابسته�نشان�دادند.�با�پذيرش�نقش�اين�سه�متغير�در�توانمندی�زنان�سرپرست�خانوار،�به�
دست�می�آيد�که�توانمندسازی�زنان،�سبب�باال�رفتن�اعتماد�به�نفس،�کسب�يک�هويت�مستقل،�
بهبود�وضعيت�اجتماعی�آنها�و�در�نهايت�احساس�امنيت�بيشتر�در�ايشان�می�شود�که�کل�جامعه�
از�آن�منتفع�خواهد�شد.�متغير�حمايت�اجتماعی�قوي�ترين�رابطه�را�با�احساس�امنيت�دارد.�اين�
نتيجه�همسو�با�مطالعه�ی�ويور�در�اياالت�متحده�است.�زنان�و�دختراني�که�از�کمک�هاي�مادي�و�
عاطفي�خانواده�در�مواقع�ضروري�در�زندگي�بهره�مند�بودند،�احساس�امنيت�بيشتری�داشتند.�در�
سطح�فراتر�از�خانواده�هم،�پاسخ�گويانی�که�معتقد�بودند�در�زمان�وقوع�مشکلی�)مانند�اينکه�در�
خيابان�افراد�ولگرد�برای�آنها�مزاحمت�ايجاد�کنند(�کمک�و�ياری�آشنايای،�همسايه�ها�و�حتی�ساير�

مردم�را�دريافت�می�کنند،�احساس�امنيت�بيشتری�داشتند.�
اگر�چه�مهم�ترين�مسئله�ی�زنان�سرپرست�خانوار�مسئله�ی�اقتصادی�است،�اما�فقر�اين�زنان�
ابعاد�چندگانه�ی�اجتماعی،�روانی�و�فرهنگی�دارد.�فقر�زنان�به�ويژه�دسترسی��نداشتن�به�منابع�و�
نيز�بی�سوادی�و�کم�سوادی�و�در�نتيجه�پايين�بودن�سطح�آگاهی�های�بيشتر�زنان�سرپرست�خانوار�
نسبت�به�مشارکت�اجتماعی،�زمينه�ی��توانمندی�اجتماعی�آنها�را�فراهم�نکرده�است.�افزايش�منابع�
قدرت�و�موقعيت�اجتماعی�زنان�تأثير�بسزايی�در�امنيت�آنها�دارد.�تسهيالت،�توان�مالی،�همچنين�
وضع�قوانين�حقوقی�و�اجتماعی�برابر�ميان�زن�و�مرد�موجب�امنيت�بخشی�بيشتر�به�زنان�می�شود.�
در�واقع�شايد�بتوان�گفت�که�تئوری�امنيت�اجتماعی�با�الگو�گرفتن�از�مکتب�کپنهاگ�و�استفاده�
از�نظريات�باری�بوزان�و�ال��ويور�در�سطح�تجربی�تأييد�شد؛�چرا�که�امنيت�در�گرو�توان�و�قدرت�

واحد�اجتماعی�تعريف�شده�است.
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