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            چکیده
پیشنیاز هرگونه توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی احساس امنیت است .آگاهی از
احساس امنیت ساکنان یک جامعه نقش مؤثری در شناخت چالشها و ارائهی راهبردهای توسعهای
در آن جامعه دارد .یکی از مهمترین مواردی که توس��عهیافتگی را تحت تأثیر قرار میدهد ،امکان
دسترسی زنان مانند مردان به احساس امنیت است .این امر برای زنان سرپرست خانوار در جامعه
محسوستر است .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطهی عوامل اقتصادی-اجتماعی با احساس
امنیت (در هشت بعد امنیت جانی ،مالی ،فرهنگی ،حقوقی ،نوامیس ،اخالقی ،احساسی و عاطفی)
در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش ادارهی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز به انجام رسید.
جامعهی آماری این پژوهش کلیهی زنان تحت پوش��ش ادارهی کل بهزیس��تی شهرس��تان رامهرمز
بودند که با فرمول کوکران  224زن سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه و با روش نمونهگیری
تصادفی س��اده انتخاب ش��دند .یافتههای پژوهش بین میزان تحصیالت ،نگرش به پوش��ش ،میزان
درآمد ،حمایت اجتماعی ،علت سرپرس��تی و احس��اس امنیت رابطه نشان میدهد .سه متغیر میزان
تحصیالت ،درآمد و حمایت اجتماعی  %14واریانس متغیر وابس��ته احس��اس امنیت زنان را تبیین
نمودند .با پذیرش نقش این س��ه متغیر در توانمندی زنان سرپرس��ت خانوار ،به دس��ت میآید که
توانمندسازى زنان ،سبب باالرفتن اعتماد به نفس ،كسب يك هويت مستقل ،بهبود وضعيت اجتماعى
آنها و در نهایت احساس امنیت بیشتر در ایشان میشود كه كل جامعه از آن منتفع خواهد شد.
            واژگان كليدي
احساس امنیت ،زنان سرپرست خانوار ،حمایت اجتماعی ،توانمندی زنان.
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حيات انسان از بدو تولد با محافظت و مراقبت تضمين و تأمين ميشود ،چرا كه

بيماريها،آسيبهاو 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 ،يك نياز دائمي است و پاياني براي
آن نمیتوان تصور كرد .چنانكه سلسله نيازهاي مزلو نيز حكايت همين مدعاست .مزلو نياز به

ايمني را پس از نيازهاي فيزيوژيكي قرار داده است .ضرورت نياز به ايمني به حدي است كه آن را
قبل از نياز به روابط اجتماعي مطرح کرده است (سید میرزایی و همکاران.)81 :1390 ،

زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار از مهمترین گروههای هستند که به علت موقعیت شکننده

و آسیبپذیرشان در ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع ،به خصوص کشورهای در حال توسعه

در کانون توجه محققان و برنامهریزان در حوزهی امنیتپژوهی و احساس امنیت قرار گرفتهاند.
در فهم مسائل اجتماعی زنان و مهمتر از آن در تدوین سیاستهای اجتماعی مرتبط با آن باید

توجه داشت که زنان جمعیتی همگن و واحد نیستند و در میان آنها گروههای کوچک و متکثر
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مانند زنان سرپرست خانوار وجود دارند که این گروهها ضمن برخی همپوشانیها و داشتن مسائل

اجتماعی مشترک با معضالت خاص و متمایز نیز مواجهاند؛ لذا در تحقیقات اجتماعی باید موقعیت

زنان دربارهی مؤلفهها و ویژگیهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،مکانی ،امنیتی و  ...مطالعه شود.
مهمترين نياز امروز زنان براي گسترش فعاليتهاي اجتماعي آنها ايجاد امنيت است و هر چه
حضور زنان در عرصههاي مختلف جديتر و پررنگتر 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 بيكاري آنها ،سرپرستي و ادارهی خانواده را برعهده ميگيرند.
در ایران نیز افزایش تعداد خانوارهای زن سرپرست خانوار را شاید بتوان یکی از مسائل نوظهور

اجتماعی جمعیتی دانست که از طرفی تحت تأثیر تغییرات اقتصادی – اجتماعی کالن بوده و از

طرف دیگر تا حدودی توان تأثیرگذاری در روند توسعهی کشور را نیز داراست .اطالعات سرشماری

سال  1390نشان دهندهی آن است که بالغ بر  12درصد خانوارهای کشور را زنان سرپرستی

میکنند .به عبارت دیگر از هر  9خانوار کشور یک خانوار را زنان اداره میکنند .این نسبت در

فاصلهی دو سرشماری آخر افزایش داشته است (در سال  1375و  1385به ترتیب به ازای هر
 12خانوار و  11خانوار کشور ادارهی یک خانوار بر عهدهی زنان بوده است) .طبق آخرین آمار

 2548072خانوار زن سرپرست در کشور وجود دارد که  180هزار خانوادهی آن تحت پوشش

بهزیستی است .اولین علتی که زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی قرار میگیرند ،با

فراوانی  67هزار نفر مربوط به از کار افتادگی همسر ،دومین علت با فراوانی  63هزار نفر مربوط

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

به فوت همسر است ( 70درصد زنان به علت فوت همسر ،سرپرست خانواده میشوند)؛ و سومین

علت با فراوانی  35هزار نفر مربوط به طالق است؛ كارشناسان يكى از داليل رشد سهم خانوارهای
زن سرپرست خانوار را را باال رفتن نرخ طالق در ايران مىدانند (مسعودی فرید.)1 ،1394 :

معموالً خانوارهايي كه به وسيلهی زنان سرپرستي ميشوند ،از نظر دستيابي به امكانات و خدمات

محدوديت دارند .زنان سرپرست خانوار اغلب با عواملى مانند دسترسي نداشتن به فرصتهاي

شغلي ،كمسوادي و نداشتن درآمد مستمر مواجهاند .اين در حالي است كه روزبهروز بر تعداد اين

زنان سرپرست خانوار افزوده ميشود .آنچه امنیت زنان سرپرست خانوار را به عنوان يك مسئلهی

اجتماعي مطرح میکند ،مشكالت و موانعي است كه در دنياي بيرون بر سر راه سرپرستي زنان
به وجود آمده و باعث ميشود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشري آسيبپذير شناخته شوند

و احساس امنیت نکنند .ناامني براي آنها به مشكالت ديگري هم دامن زده و روابط اجتماعيشان

را مخدوش ميكند (معیدفر .)155 :1386 ،بنابراین میتوان گفت ،فشار مسئلهی اقتصادي بر روي
زنان سرپرست خانوار تنها مشكلي نيست كه امنیت آنها را تهديد ميكند.

لذا با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند ،پرداختن به مسائل

خاص زنان به عنوان سرمايههاي اجتماعي و انساني از ضروريترين نيازهاي جامعهی امروز است.

از سوي ديگر ،اهميت مسئلهی امنيت در زندگي اجتماعي انسانها به اندازهاي است كه در صورت

فقدان احساس امنيت ،انسانها در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار شك و ترديد ميشوند

و از برقراري روابط اجتماعي با ديگران پرهيز ميكنند .در اثر تداوم چنين شرايطي ،سرمايهی
اجتماعي رو به زوال ميرود و در درازمدت پيامدهاي منفي بسياري بر جامعهی انساني ميگذارد.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1390از  25269خانوار معمولی در رامهرمز

سرپرستی  2457خانوار معادل ( 9/72درصد) بر عهدهی زنان بوده است .طبق آخرین آمار واحد

امور اجتماعی زنان سرپرست خانوار ادارهی بهزیستی شهرستان رامهرمز در سال  1394تعداد

 1314زن سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره بودند که از این تعداد  825نفر به علت از کار

افتادگی همسر 309 ،نفر به علت فوت همسر 87 ،نفر به علت طالق و  93نفر دیگر به سایر علل
(متارکه ،خود سرپرستی ،اعتیاد و )..سرپرستی خانوارها را بر عهده داشتهاند (واحد امور اجتماعی
زنان سرپرست خانوار ،اداره بهزیستی رامهرمز) .مطالعهی حاضر به همين منظور و در پي شناسايي

برخي عوامل تأثيرگذار و مرتبط با احساس امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش

ادارهی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز انجام شده است .سؤال اصلی پژوهش این است که زنان

سرپرست خانوار تا چه اندازه احساس امنیت میکنند؟ و مهمترین عوامل تأثیرگذار در احساس

امنیت آنها کداماند؟
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یحییزاده و همکاران در تحقیق خود با عنوان  «بررسی رابطه برخی عوامل اقتصادی اجتماعی

با امنیت زنان سرپرست خانوار شهرستان مریوان» که با روش پیمایش بر روی  112نفر از زنان

سرپرست خانوار انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین گرایش به مشارکت در تأمین امنیت،
تلقی از عملکرد پلیس و پایگاه اجتماعی –اقتصادی با امنیت اجتماعی رابطهی مستقیم و بین

احساس محرومیت نسبی و امنیت رابطهی معکوسی وجود دارد .متغیرهای مستقل به کار گرفته

شده در این پژوهش  %36از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند (یحییزاده و همکاران.)1393 ،

یافتههای پژوهش ساروخانی و همکاران نشان داد که محل سکونت در امنیت خانواده تأثیر

معنیداری دارد (ساروخانی و همکاران .)1388 ،یافتههای پژوهش بیات نشان داد که میزان احساس

ناامنی از حیث جنسیت ،منطقهی محل سکونت ،تأهل و سن پاسخگویان متفاوت است (بیات.)1388 ،

  سيدميرزايي و همكاران در تحقیق خود با عنوان «عوامل اجتماعى مؤثر بر امنيت اجتماعى 

زنان سرپرست خانوار (فوت همسر و مطلقه) تحت پوشش سه سازمان حمايتى كميته امداد امام(ره)،

112

بهزيستى و بنياد شهيد» به این نتیجه رسیدند که حمايت خانواده ،اعمال قانون و توانمندي زنان

در امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار تأثير بسزايي دارد .همچنين ،در يافتهها رابطهی بين
سازمان حمايتگر و امنيت اجتماعي تأييد شد (سید میرزایی و همکاران.)1390 ،

معیدفر و همکاران در مقالهی خود با عنوان «زنان سرپرست خانوار :نگفتهها و آسیبهای

اجتماعی» به بیان مشکالت و مسائل زنان سرپرست خانوار از منظر خود این زنان پرداختند .اگر

چه این مقاله مستقیم به موضوع امنیت زنان نپرداخته ،اما نتایج مطالعهی آنها نشان داد که هم
مسئلهی اقتصادی و معیشتی ـکه زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه به عنوان مهمترین مشکل

پیشروی خود بدان اشاره کردندـ و هم ناامنی جسمیشان باعث میشود که آنها در جامعه احساس

امنیت نکنند و در نتیجه نتوانند تعادل را در زندگی خود و فرزندان و سایر اعضای خانوادهشان حفظ
کنند؛ لذا فرزندان آنها كه در كنار مادر متحمل بسياري فشارهاي مختلف ميشوند ،به آسيبهايي

مانند ترك تحصيل ،بزهكاري و  ...كشيده شده و نيز نميتوانند رابطهی سالمي را با مادر خود

داشته باشند .سمت ديگر آسيبهاي وارد شده به فرزندان ،نگرانيهاي مادران آنهاست .اين زنان

بيش از ساير زنان نگران وضعيت تحصيل ،ازدواج و آيندهی فرزندان خود هستند ،نگرانياي بجا

كه زنان سرپرست خانوار را به نحوي روزافزون ميفرسايد (معیدفر و همکاران.)1386 ،

احمدی و همکاران در تحقیق خود با عنوان «احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی

مؤثر بر آن :شهر سنندج» که بر روی  250نفر از زنان  18-65ساله شهر سنندج انجام شده است،

به این نتیجه رسیدند که رابطهی معنیداري بين احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي ،پوشش مناسب ،پايبندي مذهبي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي

وجود ندارد ،اما رابطهی معنيدار و مثبتي بين احساس امنيت اجتماعي زنان در شهر سنندج و
حمایت اجتماعی و محل سکونت وجود داشت .این دو متغیر حدود  %30واریانس متغیر وابسته
احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج را تبیین کردند (احمدی و همکاران.)1392 ،

جهانگیری و همکاران در مقالهی خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان؛

مورد مطالعه :زنان  15-40ساله شهر شیراز» به این نتیجه رسیدند كه 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 كه در اين ميان حمايت خانواده

بيشترين تأثير را داشت (جهانگیری و همکاران.)1392 ،

استانکو در پژوهش خود در جامعهی ایاالت متحده نشان ميدهد كه ترس از وقوع جرم در زنان

(ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن)  3برابر مردان است ( .)Stanko, 1992بررسیهای ویور در اياالت

متحده نشان ميدهد كه حمايت اجتماعي با احساس امنيت زنان در رابطه است و زناني كه در

خانوادهی خود مورد توجه همسر و حتي فرزندان خود هستند ،احساس آرامش و امنيت بيشتري

دارند و با شادي و نشاط بيشتر كارهاي روزمرهی خود را پيگيري ميکنند (.)Weaver, 2010

جکسون در بررسی خود با عنوان «امنیت اجتماعی و پایبندی به قواعد غیر رسمی» نتیجه

میگیرد که تصورات از انسجام اجتماعی ،اعتماد و کنترل اجتماعی غیر رسمی و تفسیرها از

ارزشها ،هنجارها و اخالق مردم تشکیل دهندهی اجتماع ،درست به همان اندازهی تفاسیر مربوط به
پنجرههای شکسته و ناامنی در شکل دادن به تصور مخاطره نقش دارند ،زیرا سبب نقض اعتمادی

میشوند که انتظارات منفی را پنهان نگه میدارند و به احساس ناامنی میانجامد (.)Jackson, 2006

در مجموع باید گفت که در مطالعات مرور شده کمتر به بحث احساس امنیت در حوزههای

اختصاصیتر مانند زنان سرپرست خانوار توجه شده است .این در صورتی است که مسئلهی زنان
سرپرست خانوار ،یکی از مسائل نوظهور اجتماعی جمعیتی در ایران است که به علت نداشتن حمایت

مردان در خانواده ،موقعیتشان به مراتب شکنندهتر و آسیبپذیرتر از سایر اقشار زنان است؛ لذا باید

با دقت بیشتری به مسائل زنان سرپرست خانوار از جمله ،موضوع احساس امنیت در آنها پرداخت.
 -3مبانی و چارچوب نظری پژوهش

از منظر جامعهشناسي سطوح متعددي براي امنيت در نظر گرفته شده است كه مهمترين آنها

امنيت در سطح خرد و كالن است .بر اين اساس تعاريف مربوط به امنيت حداقل در سه دسته
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تقسيم ميشوند؛ دستهی اول ،تعاريفي هستند كه بر تهديد هويت جمعي تأكيد دارند .بوزان

1

امنيت اجتماعي را به حفظ مجموعه ويژگيهايي ارجاع ميدهد كه بر مبناي آن افراد خود را
عضو گروه خاصي تلقي کردهاند .از ديدگاه وي امنيت اجتماعي عبارت است از توانايي گروههاي

مختلف صنفي ،قومي ،محلي و  ...در حفظ هستي و هويت خود .در واقع ،بوزان امنيت را حالت

فراغت از هويت جمعي و گروهي تلقي ميكند (گروسی .)29 :1386 ،دستهی دوم تعاريف ،امنيت
را به عنوان فقدان هراس از ويراني و تهديد ارزشهاي جامعه ميدانند .اگر امنيت اجتماعي شامل

تمهيداتي براي حفظ زندگي اعضاي جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگي آنها باشد ،ميتوان

امنيت اجتماعي را رفع تهديد از عنصر اتصال دهندهی اعضاي جامعه به يكديگر در نظر گرفت.

اين نوع تعريف از امنيت شامل امنيت حاصل از فضاي اجتماعي است؛ اين فضاي اجتماعي سطح
كالن يا دولت به معناي عام را در بر نميگيرد .امنيت اجتماعي فقط به سطح امنيت فرد محدود

نمي شود ،بلکه بر مجموعهاي از افراد تأكيد ميكند كه عنصر يا عناصري ويژه مانند جنسيت،

قوميت ،مذهب و  ...آنها را به هم مرتبط ميکند و با تهدید ارزشهاي اتصال دهندهی افراد،
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امنيت اجتماعي متزلزل ميشود .دستهی سوم از تعاريف ،بر فراغت جمعي از تهديدي كه عمل

غيرقانوني دولت يا دستگاه يا فرد و يا گروهي كه در تمام يا قسمتي از جامعه به وجود آورده

است ،تأكيد میکند (گروسی .)29 :1386 ،در این تحقیق ،از ميان دستههاي مطرح شده ،نظريهی
بوزان به همراه مكتب كوپنهاگ به کار گرفته میشود .اصطالح امنيت اجتماعي را باري بوزان

براي اولين بار در كتاب مردم ،دولتها ،هراس به كار برد .امنيت اجتماعى تنها يكي از بخشهاي

پنجگانهی رويكرد پنج بعدي او به فرضيهی امنيت است .ديگر بخشهاي اين رويكرد عبارتانداز:
امنيت نظامي ،سياسي ،اقتصادي و محيطي .بهطور كلي ،امنيت نظامي به آثار متقابل تواناييهاي

تهاجمي و دفاعي مسلحانهی دولتها و نيز برداشت آنها از مقاصد يكديگر مربوط است .امنيت

سياسي ناظر بر ثبات سازماني دولتها ،سيستمهاي حكومتي و ايدئولوژيي است كه به آنها

مشروعيت ميبخشد .امنيت اقتصادي يعني دسترسي به منابع ،ماليه و بازارهاي الزم براي حفظ
سطوح مقبولی از رفاه و قدرت دولت وامنيت اجتماعي یعنی 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 كه تمام حيات بشري بدان متكي

است ،ناظر است .اين پنج بخش جدا از يكديگر عمل نميكنند .هر يك از آنها كانون مهمي در

درون مسئلهی امنيت و روشي براي تنظيم اولويتها داشته و از طريق ارتباطهای قوي به يكديگر

متصل هستند (بوزان .)34 :1378 ،از نظر بوزان ،امنيت اجتماعي به حفظ ويژگيهايي اشاره میکند
1- Buzan

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

كه بر اساس آن افراد خود را به عنوان عضو يك گروه اجتماعي قلمداد ميكنند ،يا به عبارتي ،با
جنبههايي از زندگي فرد ارتباط پيدا ميكند كه هويت گروهي او را شکل میدهد .نكتهاي كه

بوزان با ظرافت به آن اشاره ميكند ،اين است كه ممكن است در جامعهاي امنيت وجود داشته

باشد ،اما به داليلي فرد احساس امنيت نكند .وي ميگويد كه احساس ايمني ذهني يا اعتماد به
دانستنيهاي فشرده ،به هيچ روي به منزلهی وجود امنيت واقعي يا درستي دريافتهاي شخصي

نيست؛ براي مثال ،اگر فرد مرفهي را در كشوري مرفه در نظر بگيريم ،نميتوان چندان مطمئن

بود كه امنيت در مفهوم جامع آن براي وي تأمين شود ،چرا كه هر يك از افراد جامعه اعم از غني

و فقير به طور نسبي در معرض تهديدات مختلفي ،از جمله تهديدات طبيعي (مانند زلزله ،قحطي،
سيل) ،تهديدات فيزيكي 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

ارزشهاي اخالقي) ،تهديدات فرهنگي (دسترسي نداشتن به دانش و معرفت و تضعيف الگوهاي

فكري –رفتاري) قرار ميگيرند (بوزان .)86 :1378 ،به طور كلي ،از نظر بوزان آنچه سبب سامان
یافتن گروه اجتماعي میشود ،احساس وابستگي و تعلقي است كه ميان اعضاي گروه وجود دارد
و به آنها كليت يكپارچهاي ميبخشد كه مبناي تعريف اعضا از هستي خويش و شناسايي ديگران

به عنوان بيگانه و خارجي خواهد بود .پس گروه اجتماعي كليت خاصي است كه به دليل اشتراك 
اعضاي گروه در انديشهها و باورها ،احساسات و عواطف ،كردار و اعمال به وجود آمده است و از آن

به عنوان «ما» ياد ميكنند؛ براي مثال ما مسلمانها ،ما زنان و  ...حال هر عامل و پديدهاي كه 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 ميشود (همان .)43 :در یک جمعبندی کلی باید

گفت که بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنوی ارگانیکی نهفته در این تئوری
آغاز میکند و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح خواهد بود که نیروی بالقوه یا بالفعلی به

عنوان تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد .همانگونه که اشاره شد ،از نظر بوزان

امنیت اجتماعی به حفظ ویژگیهایی اشاره دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عضو
یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا به بیان دیگر به جنبههایی از زندگی فرد معطوف میشود

که هویت گروهی او را سامان میبخشد؛ لذا از این نظریه در حوزهی هویت خواهی ،متغیرهایی
چون نگرش به حجاب و اعتماد بین فردی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.

ال ویور از دیگر نظریهپردازان مکتب کپنهاگ در کتاب هویت خود رویکرد پنج بعدی بوزان از

امنیت را نقد میکند .وى حوزهی امنيت را بر حسب نوعى دوگانگى امنيت دولت و امنيت اجتماعى 
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در نظر مىگيرد .امنيت اجتماعى در نظريهی ويور بخشى از امنيت دولتى به شمار مىرود ،اما
به عنوان يك بخش مستقل هم (كه بوزان از آن غفلت ورزيده)  به آن ارجاع داده شده است .در

حالي كه امنيت ملي ،درگير و دل مشغول تهديدات متعرض دولت است،امنيت اجتماعي نگران

تهديداتي است كه به هويت جامعه تعرض میکنند .بنابراين ،اگرچه دولت اكنون محمل و مرجع

امنيت نظامي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و محيطي است ،اما اجتماع نيز در حد خود ،مرجع

امنيت اجتماعي به شمار ميرود (روی .)683-682 :1382 ،با چنين نگرشى امنيت اجتماعى تنها با

كاربرد آن براى بررسى گروهها يا واحدهاى جمعى ـ كه به عنوان واقعيتهاى سياسى و اجتماعى 
شناخته شده اندـ فهميده مىشود و مفهوم امنيت اجتماعى با هر شكل خاص اجتماع سياسى مانند

گروههاى ملى ،گروههاى قومى يا اجتماعات مذهبى ارتباط پيدا مىكند .از آنجا كه همهی جوامع

يك تعداد از گروههاى با هويت خاص خود را دارند (مثل زنان) ،بنابراين ،اين گروهها ،واحدهاى 

ابتدايى تحليل امنيت اجتماعى به حساب مىآيند (نبوی و همکاران .)13 :1388 ،از مباحث نظری

الویور نیز متغیر مهمی مانند حمایت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
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طبق نظريههای مكتب كوپنهاگ ،زنان از جمله گروههاي اجتماعي هستند كه هويت مخصوص

به خود را دارند .عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،رسانهها ،تعهد مذهبي و  ...
ميتوانند در ايجاد احساس امنيت در آنها دخيل باشند؛ چنانكه اين عوامل ميتوانند در حقوق

زنان ،آزادي بيان و آزادي ديني تأثيرگذار باشند و به انواع تهديداتي كه بوزان به آن اشاره ميكند،

منتهي شوند (جهانگیری و مساوات .)47-49 :1392 ،بنابراین با توجه به نظریههای مطرح شده میتوان
مدل نظری پژوهش حاضر و به تبع آن فرضیهها  را به صورت زیر تعریف کرد.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ

 -ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ

 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ -ﺩﺭﺁﻣﺪ

 -ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ

ﻧﮕﺮﺵ ﺯﻧﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ

 -4فرضیههای پژوهش

 -1بین نگرش زنان سرپرست خانوار نسبت به پوشش و احساس امنیت در آنها رابطه وجود دارد.

 -2بین میزان حمایت اجتماعی درک شده توسط زنان سرپرست خانوار و احساس امنیت در

آنها رابطه وجود دارد  .

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

 -3بین علت سرپرستی زنان (مطلقه ،بیوه ،همسر از کار افتاده و )...و احساس امنیت اجتماعی

در آنها رابطه وجود دارد.

 -4بین وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار و احساس امنیت در آنها رابطه وجود دارد.
 -5بین محل سکونت زنان سرپرست خانوار و احساس امنیت در آنها رابطه وجود دارد.

 -6بین میزان تحصیالت و احساس امنیت در زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.

 -7بین درآمد و احساس امنیت در زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد.
 -5روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی است .جامعهی آماری شامل کلیهی زنان

سرپرست خانوار تحت پوشش ادارهی بهزیستی شهرستان رامهرمز بودند که طبق آخرین آمار
سال  94تعداد آنها برابر با  1314نفر بوده است و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  224نفر

مشخص شد .در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .ابزار استفاده شده

در این پژوهش پرسشنامهی محقق ساخته بود که برای بررسی اعتبار محتوای آن پرسشنامه 
ساخته شده ،به چند نفر از اساتید و متخصصان نشان داده شد و با استفاده از نظرات آنها اصالح

شد .پایایی متغيرهاي اصلي پژوهش از طريق ضریب آلفاي كرونباخ به دست آمده كه در جدول

شمارهی  1آورده شده است.

جدول  :1مقدار آلفاي متغيرهاي اصلي تحقيق
متغيرهاي اصلي تحقيق

تعداد گویه

α

حمایت اجتماعی

6

0/825

احساس امنیت جانی

3

0/801

احساس امنیت مالی

4

0/627

احساس امنیت عاطفی

4

0/632

احساس امنیت احساسی

4

0/623

احساس امنیت اخالقی

4

0/376

احساس امنیت فرهنگی

4

0/531

احساس امنیت حقوقی

4

0/480

احساس امنیت نوامیس

4

0/751

نگرش زنان به پوشش

6

0/811

اعتماد بین فردی

3

0/642

شاخص کل احساس امنیت

31

0/805
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 -6تعریف مفاهیم
 -1-6سرپرست خانوار

تاكنون برای واژهی سرپرست خانوار نزديك به  80تعريف متفاوت ارائه شده است .از نظر

جامعهشناسان ،واژهی سرپرست خانوار يك اصطالح توصيفي است و سرپرست خانوار به كسي

اطالق ميشود كه قدرت بسیاری بر ساير اعضاي خانوار دارد .معموالً مسنترين فرد خانوار است

و مسئوليت اقتصادي خانوار به عهدهی وي است (.)Megowan, 1990: 216

-2-6احساس امنیت

در یک تعریف مناسب از احساس امنیت میتوان گفت که احساس امنيت به فقدان هراس

از تهديد شدن يا به مخاطره افتادن ويژگيهاي اساسي و ارزشهاي انساني و نبود ترس از تهديد

حقوق و آزاديهاي مشروع گفته ميشود (افشار .)61 :1385 ،احساس امنيت به احساس رهايي
انسان از اضطراب ،بيم و خطر اطالق ميشود (گروسي و ديگران.)30 :1385 ،
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برای سنجش میزان احساس امنیت در تحقیق حاضر ،این مقوله در هشت بعد جداگانه و برای

هر بعد  4گویه به غیر از بعد احساس امنیت جانی که با  3گویه سنجیده شده و در مجموع  31گویه
در یک طیف شش درجهای سنجیده شد .مطابق جدول شمارهی  ،1ضریب آلفای کرونباخ ()0/805

همسانی درونی باالیی را بین گویهی استفاده شده برای سنجش احساس امنیت اجتماعی نشان داد.
 -3-6حمایت اجتماعی

حمايت اجتماعي مفهومي چند بعدي است كه به اشكال و طرق مختلفي تعريف شده است؛

براي مثال ،ميتوان آن را به عنوان يك منبع فراهم شده توسط ديگران ،به عنوان امكاناتي براي

مقابله با استرس  يا يك مبادلهاي از منابع تعريف کرد (ریاحی و دیگران 1389 ،به نقل از شولتز و
شوارتزر.)2004،

برخي از پژوهشگران ،حمايت اجتماعي را ميزان برخورداري از محبت ،همراهي ،مراقبت،

احترام ،توجه و كمك دريافت شده توسط فرد از سوي افراد يا گروههاي ديگر نظير اعضاي خانواده،

دوستان و ديگران مهم تعريف كردهاند ( .)Sarafino, 1998در مجموع ،شايد بتوان گفت كه حمايت

اجتماعي يعني اين احساس كه شخص مورد توجه ديگران است و ديگران براي او ارزش قائلاند
و اينكه او به يك شبكهی اجتماعي متعلق است (گاچل و دیگران .)1377 ،در این تحقیق ،برای

سنجش و اندازهگیری میزان حمایت اجتماعی از مقیاس  6گویهای حمایت ادارک شدهی زیمت

و همکاران ( )1998استفاده شده است که همسانی درونی باالیی نیز دارد (مقدار ضریب آلفای

کرونباخ برای این مقیاس برابر  0/825بود)   .

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

 -4-6نگرش نسبت به پوشش زنان

این مقوله ارزشگذاری و داوری عمومی زنان دربارهی نحوهی پوشش خودشان است .مقولهی

ال مشهود و بینیاز
پوشش و استاندارد بدن به عنوان جزء جداییناپذیر حیات انسانی ،امری کام ً
از تعدیل است .برای پوشش و لباس کارکردهایی در دو حوزهی فردی و اجتماعی متصور است؛

اول ،کارکردهای فردی همچون پاسخگویی به نیازهای فطری «خود استتاری» و تأمین امنیت

در برابر سرما و گرما .دوم ،کارکردهای اجتماعی .از جمله کارکردهای اجتماعی «پوشش» و
«لباس» ،هویتبخشی آن است؛ چرا که نوع پوشش نشان دهندهی سنتها ،ارزشها و باورهای
یک جامعه است (نوری .)12 :1381 ،در تحقیق حاضر ،برای سنجش نگرش زنان نسبت به پوشش

از  6گویه استفاده شده که ضریب آلفای کورنباخ به دست آمده ( )0/811نشان دهندهی میزان

باالی همسانی درونی این گویه در اندازهگیری مفهوم مورد نظر بود.
 -7یافتههای پژوهش
 -1-7ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

دادههای جدول شمارهی  1حاکی است که بیشترین درصد پاسخگویان ( 52/3درصد) به

گروه سنی  31-40سال و سپس گروه سنی  41-50سال با  24/8درصد تعلق داشتند .میانگین
سنی نمونهی بررسی شده  38/4سال بوده است .الزم به ذکر است که کمترین میانگین سنی به

زنان سرپرست خانوار به علت طالق 35/6 ،سال و سپس به زنان سرپرست خانوار به علت از کار

افتادگی همسر  38/22تعلق داشته و بیشترین میانگین سنی به زنان سرپرست خانوار به علت

فوت همسر با  41/8سال تعلق داشت 75/2 .درصد پاسخگویان در شهر و  24/8درصد در روستا

زندگی میکردند .به عالوه ،نتایج جدول حاکی است که  89درصد زنان بررسی شده ،بیکار و

فقط  11درصد شاغل بودند 31/5 .درصد زنان بررسی شده ،به علت فوت همسر 27/9 ،درصد به

علت طالق 19/8 ،درصد به علت از کار افتادگی همسر و  9/6درصد بنا بر سایر دالیل سرپرستی

خانوارهای خود را بر عهده داشتند .میانگین درآمد زنان سرپرست خانوار بررسی شده335000 ،

تومان بود و بیش از  64درصد از این زنان درآمد ماهیانه زیر  500000تومان داشتند .از نظر

مالکیت منزل مسکونی بیش از نیمی از زنان مستأجر بودند و در خانهای رهنی و اجارهای زندگی
میکردند و فقط  38درصد از آنها اعالم کردند که در منزل شخصی خودشان زندگی میکنند.

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که  7/7درصد از زنان سرپرست خانوار بررسی شده بیسواد،

 24/5درصد با تحصیالت ابتدایی 35 ،درصد با تحصیالت راهنمایی 23/1 ،درصد متوسطه و تنها
 9/7درصد با تحصیالت دانشگاهی بودهاند.
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جدول .2توزیع ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
f

%

20-30

36

16/2

31-40

116

52/3

41-50

55

24/8

 51و باالتر

15

6/8

متغیرهای جمعیتشناختی

گروههای
سنی

120

وضعیت
اشتغال

علت
سرپرستی

0-100000

41

18/9

101000-200000

40

18/1

201000-300000

33

15

301000-400000

38

17/1

401000-500000

10

4/6

 501000و باالتر

36

16/5

متغیرهای جمعیتشناختی

میزان درآمد
(به هزار
تومان)

میانگین سنی 38/4
محل زندگی

f

%

میانگین 335000

شهر

167

75/2

روستا

55

24/8

بیکار

195

87/8

شاغل

27

12/2

طالق

62

27/9

فوت

70

31/5

از کار افتادگی
همسر

44

19/8

سایر علل

21

9/6

مالکیت
منزل
مسکونی

تعداد
فرزندان

شخصی

84

38

رهن و اجاره

118

53

سازمانی

6

3

منزل پدری

13

6

بدون فرزند

21

9/5

 1فرزند

39

17/6

2فرزند

64

28/8

 3فرزند

50

22/5

4فرزند و بیشتر

43

19/5

 -2-7سنجش متغیرهای اصلی تحقیق

متغیرهای اصلی مطالعهی حاضر ،میزان احساس امنیت و ابعاد هشتگانهی آن (متغیر وابسته)،

میزان حمایت اجتماعی ،نگرش زنان نسبت به پوشش و اعتماد بین فردی است که در جدول

شمارهی  3شاخصهای مرکزی و پراکندگی آن آورده شده است .همانطور که در جدول شمارهی
 3مشاهده میشود ،در بین شاخصهای احساس امنیت ،امنیت عاطفی و حقوقی به ترتیب با

میانگین  10/9و  10/6بیشترین و شاخصهای امنیت جانی ،مالی و فرهنگی به ترتیب با میانگین

 5/6 ،2/4و  9/3کمترین میزان را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذکر است که میانگین کلی

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

احساس امنیت در نمونهی بررسی شده  67/3با دامنهی تغییرات  97و انحراف معیار 14/71

نمره بوده است .کمترین نمرهی مشاهده شده سازهی حمایت اجتماعی  6و بیشترین نمره ،29
میانگین  ،17/8دامنهی تغییرات  23با انحراف معیار  5/74بوده است.

جدول  .3شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای اصلی تحقیق
شاخص

تعداد گویه

min

max

Range

M

SD

امنیت جانی

3

0

13

13

2/4

2/95

امنیت مالی

4

0

15

15

5/6

3/34

امنیت عاطفی

4

0

18

18

10/9

3/1

امنیت احساسی

4

0

18

18

9/3

3/2

امنیت اخالقی

4

0

16

16

10/6

2/95

امنیت فرهنگی

4

0

17

17

9/3

3/49

امنیت حقوقی

4

0

16

16

10

3

امنیت نوامیس

4

0

20

20

8/9

4/6

شاخص کلی احساس امنیت

31

4

101

97

67/3

14/71

حمایت اجتماعی

6

6

29

23

17/8

5/74

نگرش زنان نسبت به پوشش

6

11

30

19

25/5

4/6

اعتماد بین فردی

3

0

12

12

8

2/4

 -3-7آزمون رابطهی بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت

با توجه به سطح معنیداری آزمون پیرسون ،بین سواد ،حمایت اجتماعی و احساس امنیت

رابطهی مثبت در سطح 0/01وجود دارد .همچنین بین نگرش زنان نسبت به پوشش و احساس
امنیت رابطهی مثبت در سطح  0/05مشاهده شد .بر این اساس میتوان گفت هر چه تحصیالت

فرد باالتر باشد ،احساس امنیت بیشتری دارد .همچنین با توجه به رابطهی بین حمایت اجتماعی

و احساس امنیت میتوان گفت كه هر چه شخص بیشتر مورد توجه ديگران باشد و ديگران براي

او ارزش قائل شوند و اينكه شخص خود را به يك شبكهی اجتماعي متعلق بداند ،احساس امنیت
بیشتری میکند .نتایج جدول شمارهی  4حاکی است که زنان سرپرست خانواری که نگرش

مثبتتری نسبت به پوشش زنان داشتهاند ،احساس امنیت بیشتری نیز داشتهاند .شاید دلیل این
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رابطهی مثبت (نگرش به پوشش و احساس امنیت) این باشد که در جامعهی ما زن بدون مرد
براي بسياري مردان به عنوان يك فرصت جلوه ميكند .اين مسئله در ابعاد متفاوتي نظیر تقاضاي

ازدواجهاي نامطلوب و بدون شرايط مناسب نمود مییابد .بنابراین پوشش و حجاب میتواند به
عنوان یک راهبرد قوی از طرف زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار نمود پیدا کند.
جدول  .4آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و احساس امنیت
متغیرهای مستقل

122

احساس امنیت
r

p

سن

0/007

0/918

سواد

0/205

**0/002

درآمد

0/086

0/227

حمایت اجتماعی

0/304

**0/000

نگرش نسبت به پوشش

0/139

*0/038

مدت سرپرستی

-0/008

0/917

تعداد فرزندان

0/077

0/261

اعتماد بین فردی

0/118

0/083

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

 -4-7مقایسهی تفاوت احساس امنیت در بین گروههای مختلف

براي شناخت تفاوت احساس امنیت (به عنوان متغير وابسته) بر حسب وضعیت اشتغال زنان

(بلي/ خير) و محل سکونت (روستا/شهر) از آزمون  tاستفاده شده است .با توجه به ميانگينهاي

دو گروه و سطح معنيداري جدول شمارهی ،5مالحظه ميشود كه از لحاظ احساس امنیت بين

شاغلین و بیکاران تفاوت معنيداري وجود دارد ،بهطوريكه ،ميانگين احساس امنیت شاغلین

برابر  72/62و بیکاران برابر  66/56است .پس ميتوان گفت که شاغل بودن يكي از عوامل مؤثر

در افزايش احساس امنیت به حساب میآید .اگر چه میانگین احساس امنیت در زنان سرپرست

خانوار شهری  1/7نمره بیشتر از زنان سرپرست خانوار روستایی است ،اما این تفاوت از نظر آماری

معنیدار نبوده است  .

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

جدول ( :)5آزمون تفاوت ميانگين احساس امنیت برحسب وضعیت اشتغال و محل سکونت
n

M

SD

بلی

27

72/62

14/3

خیر

195

66/56

14/65

شهر

167

67/7

13

روستا

55

66

19

متغیرها
اشتغال

محل زندگی

t

Df

p

2/021

220

0/045

0/745

220

0/457

براي شناخت تفاوت احساس امنیت (به عنوان متغير وابسته) بر حسب علت سرپرستی

پاسخگويان (به عنوان متغير مستقل اسمي چهار وجهي) از تحليل واريانس يك طرفه ()ANOVA

استفاده شده است .خالصهی يافتههاي آزمون در جدول شمارهی 6آورده شده است .مطابق با این
جدول ،از نظر احساس امنیت جانی ،زنان سرپرست خانوار به علت از کار افتادگی همسر نسبت

به سایر گروهها کمترین میانگین را داشتند که این تفاوت با دو گروه زنان سرپرست به علت فوت

همسر و سایر موارد (زندانی همسر ،اعتیاد همسر ،بد سرپرستی و )...از نظر آماری معنیدار بود.
میانگین احساس امنیت جانی در زنان مطلقه ،فوت همسر ،از کارافتادگی همسر و سایر علل به

ترتیب برابر با ( )3/4 ،1/1 ،2/55 ،2/1بوده است .از نظر امنیت مالی ،بین زنان سرپرست خانوار در
گروههای مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نشد .از نظر امنیت عاطفی ،میانگین زنان سرپرست

خانوار به علت از کارافتادگی همسر نسبت به سایر زنان باالتر بوده و این گروه با زنان سرپرست به

علت فوت همسر و سایر علل از نظر آماری معنیدار بوده است ،اما بین سایر زنان تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .همچنین از لحاظ امنیت احساسی ،زنانی که به علت از کار افتادگی همسر سرپرست

خانوار خود بودند نسبت به سایر زنان میانگین باالتری داشتند ،اگر چه این تفاوت فقط با زنانی

که به علت فوت همسر ،سرپرستی خانوار خود را به عهده گرفته بودند ،معنیدار بود .میانگین
بعد امنیت احساسی در زنان سرپرست خانوار به علت طالق ،فوت همسر ،از کار افتادگی همسر و

سایر موارد به ترتیب عبارتاند از 10/8 ،9 ،9/38 :و  .9/2از نظر امنیت اخالقی ،بین زنان گروههای
مختلف تفاوت معنیداری مشاهده نشد .از نظر امنیت فرهنگی ،میانگین زنان سرپرست خانوار به

علت زندانی همسر ،اعتیاد همسر ،بد سرپرستی و ...از سایر زنان باالتر بوده است و این تفاوت فقط

با زنان سرپرست به علت از کار افتادگی همسر معنیدار بوده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس

نشان داد که زنان سرپرست خانوار به علت از کار افتادگی همسر نسبت به سایر زنان در احساس

امنیت حقوقی میانگین باالتری دارند و این تفاوت با زنان سرپرست به علت فوت همسر معنیدار
بوده است .آخرین بعد بررسی شده ،امنیت نوامیس بوده است که اگر چه در این بعد هم امنیت

123

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /سال هیجدهم /شماره  / 71بهار 1395

زنان سرپرست خانوار به علت از کار افتادگی همسر از سایر زنان باالتر بوده ،اما تفاوت معنیداری
با سایر گروهها نداشته است .سایر ابعاد احساس امنیت اجتماعی (مالی ،اخالقی و نوامیس) که در
بین زنان بررسی شده تفاوت معنیداری نداشتند در جدول گزارش نشدند.

جدول ( :)6آزمون تفاوت ميانگين ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی برحسب علت سرپرستی
احساس امنیت
اجتماعی

احساس امنیت
جانی

124
احساس امنیت
عاطفی

احساس امنیت
احساسی

علت سرپرستی

n

M

SD

طالق

62

2/1

2/5

فوت همسر

70

2/5

3/1
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احساس امنیت
اجتماعی

احساس امنیت
فرهنگی

احساس امنیت
حقوقی

علت سرپرستی

n

M

SD

طالق

62

9/6

3/5

فوت همسر

70

9/4

3/7

از کار افتادگی همسر
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سایر موارد (اعتیاد ،بد
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طالق

62

10/1

3

فوت همسر

70

10

2/8

از کار افتادگی همسر

44

11/5

1/8

سایر موارد (اعتیاد ،بد
سرپرستی ،متواری بودن،
زندانی همسر)

21

11/30

2

F

0/018

4/2

p

3/42

0/007

    -5-7پیشبینهای احساس امنیت

به منظور بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل در احساس امنیت ،متغيرهاي مستقل

سن ،تعداد سالهای تحصيل ،حمایت اجتماعی ،وضعیت شغلی ،مدت سرپرستی ،تعداد فرزندان،

نگرش زنان نسبت به پوشش ،محل سکونت ،میزان درآمد و اعتماد بین فردی با روش گامبهگام

به معادلهی رگرسیون خطی وارد شدند .جدول شمارهی  ،7ضرايب رگرسيوني و ساير اطالعات

برآمده از محاسبهی رگرسيون چند متغيري را نشان ميدهد .با توجه به ضريب  ،Fاز مجموع

 10متغير مستقل وارد شده در معادله ،فقط سه متغير سواد ،درآمد و حمایت اجتماعی رابطهی

معنيداري را با متغير وابسته نشان دادند .ضريب همبستگي چندگانه ( )0/434نشان دهندهی

همبستگي  به نسبت باالی بين متغيرهاي موجود در معادلهی نهایی رگرسيون است.

ضريب تعيين تعدیل شده 1نشان ميدهد كه سه متغير ذكر شده در مدل ،حدود  14درصد

از تغييرات احساس امنیت را تبيين ميکنند .با توجه به بتاهاي به دست آمده ،متغير حمایت

اجتماعی و بعد از آن متغير سواد و در نهایت متغیر میزان درآمد بیشترین رابطه را با احساس
امنیت داشتند  .

)1- Adjusted R Square (R2Ad
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جدول ( :)7نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري مربوط به تأثير متغيرهاي مستقل دراحساس امنیت
متغيرها
مقدار ثابت

B

β

t

p

44/988

-

3/676

0/000

حمایت اجتماعی

0/799

0/303

3/266

0/001

سواد

0/974

0/251

2/878

0/004

درآمد

9/002

0/160

2/111

0/036

R

0/434

-

-

R2

0/189

-

-

R2Adj

0/138

-

-

F

3/723

0/000

   با توجه به مقادير  ،Bمعادله رگرسيون را ميتوان به شرح ذيل نوشت:

126

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

نتیجهگیری

نتایج مطالعهی حاضر حاکی است که اولين و بزرگترين مسئلهی اين زنان ،اقتصادي است،

به طوری که میانگین درآمد ماهیانه آنها در مطالعهی حاضر  335000تومان بوده است و از نظر
بیشتر پاسخگویان مهمترین عاملی که باعث احساس ناامنی در آنها بود عامل فقر مالی و بیکاری

بیان شد .آنها از سطح درآمد بسيار پايين و نيز توان پرداخت هزينههاي اندكي  برخوردارند كه
معموالً صرف نيازهاي اوليهی خود آنها و خانوادهشان شده و در موارد زيادي نيز براي همان نيازها

هم كفايت نميكند .طبق نظريات مكتب كوپنهاگ ،زنان از جمله گروههاي اجتماعي هستند كه

هويت مخصوص به خود دارند .عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،رسانهها،

تعهد مذهبي و  ...ميتوانند در ايجاد احساس امنيت در آنها دخيل باشند .معیدفر و حمیدی در

تحقیق خود بیان کردند که قسمت بزرگی از دل نگرانیها و دغدغههاي زنان سرپرست خانوار به
مسئلهی اقتصاد و مسائل پیرامونی آن مانند مسکن ،بیکاري و  ...معطوف میشود .دادهها حاکی

است که این زنان و خانوادههایشان بیشتر جزء اقشار حاشیهنشین محسوب شده و شرایط سختی را
میگذرانند .همچنین نتایج مطالعه نشان میدهد که در زنان مطالعه شده ،بعد از مسئلهی اقتصادی،

از آنجا که مردی سرپرستی این زنان را بر عهده ندارد ،تعرض به نوامیس و خشونتهای شهری

در ردههای بعدی احساس ناامنی قرار دارد (معیدفر و حمیدی .)115-116 :1386 ،نتایج آزمونهای

همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان تحصیالت ،نگرش زنان نسبت به پوشش و حمایت

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن

اجتماعی رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد ،به طوری که زنان با سطح تحصیالت باالتر و
نگرش مثبتتر نسبت به پوشش بیشتر احساس امنیت میکردند و همچنین نتایج نشان داد که

با افزایش میزان حمایت اجتماعی ،میزان احساس امنیت نیز افزایش مییابد .حمایت اجتماعی

یک تبادل فکري است که طی آن فردي به فرد دیگر کمک میکند و میتواند به عنوان یک منبع

خارجی آثار ناشی از مشکالت فرد را کاهش  داده و باال رفتن احساس امنیت در افراد را افزایش
دهد .از نظر بوزان آنچه سبب سامان یافتن گروه اجتماعي میشود ،احساس وابستگي و تعلقي

است كه ميان اعضاي گروه وجود دارد و به آنها كليت يكپارچهاي ميبخشد كه مبناي تعريف اعضا

از هستي خويش و شناسايي ديگران به عنوان بيگانه و خارجي خواهد بود .پس گروه اجتماعي آن

كليت خاصي است كه به دليل اشتراك اعضاي گروه در انديشهها و باورها ،احساسات و عواطف،

كردار و اعمال به وجود آمده است و از آن به عنوان «ما» ياد ميكنند؛ براي مثال ما مسلمانها،
ما زنان و . ...حال هر عامل و پديدهاي كه 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
ميشود .بر این اساس میتوان گفت ،چنانچه زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار منابع حمایتی

خانواده و اجتماع را داشته باشند ،مجبور نیستند به تنهایی بار تمام مشکالت را به دوش بکشند

و توانایی بیشتري برای ادارهی زندگی و حتی ایجاد انگیزه برای فعالیتهاي محله و شهر خود

داشته و توانمندیهاي آنها را افزایش خواهد داد .این نتایج همسو با نتایج احمدی و دیگران ،یاری

و دیگران ،سید میزایی و همکاران و جهانگیری و دیگران است.

فقدان شغل یا درآمد مکفی برای امرار معاش ،خود زمینهساز بروز مشکالت دیگري میشود

و تأمین مخارج زندگی و هزینههاي تحصیل و ...فرزندان در کنار نگهداري و مراقبت از آنها (با
توجه به آنکه مادر بیشترین شایستگی را در پرورش و حفظ فرزند دارد بار سنگینی بر دوش زنان

خواهد گذاشت .این امر با باال رفتن تعداد افراد تحت تکفل زن ،حادتر میشود؛ لذا هر اقدامی

درخصوص مسائل اقتصادي مانند شغل ،درآمد و  ....زنان سرپرست خانوار صورت گیرد در میزان
توانمندي آنها تأثیر خواهد گذاشت و باعث میشود زنان سرپرست بیشتر احساس امنیت کنند.

در واقع با آموختن حرفه به اين زنان يا يافتن كار مناسب براى آنها يا فرزندانشان و مشاركت دائم
آنها در فعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى بخشى از امنيت زنان سرپرست خانوار تأمين مىشود.

یافتههای حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسهی میانگین احساس امنیت

اجتماعی در ابعاد مختلف آن بر حسب علت سرپرستی نشان داد ،زنانی که به علت از کار افتادگی

همسر سرپرست خانوار خود هستند در بیشتر ابعاد احساس امنیت بیشتری نسبت به سایر زنان

دیگر داشتهاند .در تحقيقات و تجربيات گذشته ،مشخص شده كه زن و شوهر مىتوانند منبع
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بزرگ حمايتى براى يكديگر باشند و در حل مشكالت به هم كمك كنند و حتى اگر قادر نباشند

كه مشكل يكديگر را حل كنند ،يك منبع آرامش براى هم هستند؛لذا به نظر میرسد اين گروه

از زنان حمايتهاى عاطفى همسران خود را دارند و از نظر اجتماعی نسبت به سایر زنان مطلقه

و بیوه بیشتر احساس امنیت میکنند.

به منظور بررسي تأثير همزمان متغيرهاي مستقل در احساس امنیت اجتماعی ،متغيرهاي

مستقل سن ،تعداد سالهای تحصيل ،حمایت اجتماعی ،وضعیت شغلی ،مدت سرپرستی ،تعداد

فرزندان ،نگرش زنان نسبت به پوشش ،محل سکونت ،میزان درآمد ،و اعتماد بین فردی به معادلهی

رگرسیون خطی وارد شدند که فقط سه متغير سواد ،درآمد و حمایت اجتماعی رابطهی معنيداري
با متغير وابسته نشان دادند .با پذیرش نقش این سه متغیر در توانمندی زنان سرپرست خانوار ،به

دست میآید که توانمندسازى زنان ،سبب باال رفتن اعتماد به نفس ،كسب يك هويت مستقل،
بهبود وضعيت اجتماعى آنها و در نهایت احساس امنیت بیشتر در ایشان میشود كه كل جامعه

از آن منتفع خواهد شد .متغير حمایت اجتماعی قويترين رابطه را با احساس امنیت دارد .اين
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نتیجه همسو با مطالعهی ويور در اياالت متحده است .زنان و دختراني كه از كمكهاي مادي و
عاطفي خانواده در مواقع ضروري در زندگي بهرهمند بودند ،احساس امنيت بیشتری داشتند .در

سطح فراتر از خانواده هم ،پاسخگویانی که معتقد بودند در زمان وقوع مشکلی (مانند اینکه در

خیابان افراد ولگرد برای آنها مزاحمت ایجاد کنند) کمک و یاری آشنایای ،همسایهها و حتی سایر

مردم را دریافت میکنند ،احساس امنیت بیشتری داشتند.

اگر چه مهمترین مسئلهی زنان سرپرست خانوار مسئلهی اقتصادى است ،اما فقر اين زنان

ابعاد چندگانهی اجتماعى ،روانى و فرهنگى دارد .فقر زنان به ويژه دسترسى  نداشتن به منابع و

نيز بىسوادى و كمسوادى و در نتيجه پايين بودن سطح آگاهىهاى بيشتر زنان سرپرست خانوار
نسبت به مشاركت اجتماعى ،زمين هی توانمندى اجتماعى آنها را فراهم نكرده است .افزايش منابع

قدرت و موقعيت اجتماعى زنان تأثير بسزايى در امنيت آنها دارد .تسهيالت ،توان مالى ،همچنين
وضع قوانين حقوقى و اجتماعى برابر ميان زن و مرد موجب امنيت بخشى بيشتر به زنان مىشود.

در واقع شاید بتوان گفت که تئورى امنيت اجتماعى با الگو گرفتن از مكتب كپنهاگ و استفاده

از نظريات بارى بوزان و ال ویور در سطح تجربى تأييد شد؛ چرا كه امنيت در گرو توان و قدرت

واحد اجتماعى تعريف شده است.

بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل مؤثر در آن
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