
  

  

 

  
  
  

شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان  بررسی جامعه
  سرپرست خانوار

 )زنان سرپرست خانوار شهر تهران: مورد مطالعه(

  **ابراهیم انصاري     ،     *آتنا غالم نیارمی
 11/11/94: شاریخ پذیرت              20/8/94: تاریخ دریافت

  
  چکیده

نام زن سرپرست خانوار، یک واقعیت اجتماعی است که امروزه در  اي به پدیده
این گروه اجتماعی . آید دالیل گوناگون پدید می سراسر جهان وجود داشته و به 

براي امرار معاش و فعالیت اجتماعی و اقتصادي خود به امنیت اجتماعی نیاز 
شناختی مؤثر بر  وهش، بررسی عوامل جامعهرسالت اصلی این پژ. جدي دارد

در نظر گرفتن ابعاد مالی، جانی،  امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است با
پیمایشی در جامعه  دراین راستا، پژوهش. عاطفی و ارتباطی امنیت اجتماعی

                                                
  atena1359@yahoo.com        ). نویسنده مسئول(. دانشجوي دکتري *

e.ansari29@yahoo.com        . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان**
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 زن سرپرست خانوار تحت پوشش مؤسسات حمایتی 400هدفی متشکل از 
هاي حاصل از  داده. در شهر تهران صورت گرفته است) نهاد مردم (غیردولتی 

و براي  تحلیل شده و هاي آماري رگرسیون چندمتغیره تجزیه پیمایش با روش
گیري و آزمون نیکویی برازش ساختار مورد  اي ابزار اندازه آزمون اعتبار سازه

ج نتای. استفاده شده است) 1افزار ایموس نرم(سازي معادالت ساختاري  نظراز مدل
) 25/0(دهد عامل اقتصادي  ها نشان می حاصل از رگرسیون چندمتغیره داده

پس از . مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است
و عوامل خانوادگی ) 12/0(، عوامل قانونی )13/0(آن به ترتیب عوامل محیطی 

باتوجه به نتایج . ذارندگ بر امنیت اجتماعی این گروه از زنان تأثیر) 10/0(
ویژه در بستر  هاي مناسب به آمده از این پژوهش، با ایجاد شرایط و زمینه دست به

اقتصادي و محیطی که این زنان در آن احساس امنیت اجتماعی داشته باشند، 
  .توان زمینه توانمندسازي آنان را فراهم کرد می

 امنیت مالی، امنیت  زن سرپرست خانوار، امنیت اجتماعی،: کلیديمفاهیم
  جانی، امنیت عاطفی، امنیت ارتباطی

 
  طرح مسئله

نام زن سرپرست خانوار، یک واقعیت اجتماعی است که امروزه در سراسر  اي به پدیده
علل مختلف در  این گروه از زنان به. آید دالیل گوناگون پدید می جهان وجود داشته و به

هاي اخیر  ویژه در سال افزایش تعداد این زنان بهدر ایران نیز . دنیا رو به فزونی هستند
و 1375، 1365، 1355هاي  براساس آمارهاي رسمی، در سال. چشمگیر بوده است

این نسبت .  بوده است4/9 و 7/7، 7/4، 1/3 خانوارهاي زن سرپرست به ترتیب 1385
اد افزایش تعد). 1394سایت بهزیستی کل کشور، ( رسیده است 1/12 به 1393 در سال

شود که  دالیل مختلف و مسائل و مشکالت آنان، باعث می خانوارهاي زن سرپرست به

                                                
1. Amos 
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طبق تعریف . عنوان یک مسئله اجتماعی قابل بررسی نگاه کرد به این مسئله بتوان به
دار تأمین معاش  زنی است که عهده» زن سرپرست خانوار«سازمان بهزیستی کشور، 

زنان مطلقه، زنان بیوه و زنانی که . ویش استمادي و معنوي خود و اعضاي خانوار خ
عنوان زن سرپرست  شوهرانشان مهاجرت کرده و یا اطالعی از آنان در دست نیست، به

عبارتی زن سرپرست خانوار زنی است که بدون حضور  به. شوند خانوار شناخته می
در . اردمنظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خود یا یک خانواده را برعهده د

اغلب جوامع، معموالً مردان سرپرست خانواده بوده و نقش اقتصادي و حمایتی خانواده 
عنوان سرپرست خانواده باید وارد جامعه شده و در  این زنان به. برعهده آنان است

المللی در زمینه حقوق  بسیاري از اسناد بین. محیط اقتصادي و اجتماعی حضور یابند
در . کنند ترین حقوق افراد یک جامعه مطرح می ا یکی از بنیاديبشر، امنیت اجتماعی ر

عنوان عضوي از  هر فردي به«آمده است که ) 1948( اعالمیه جهانی حقوق بشر 22ماده 
سرپرست خانوار نیز براي حضور در  زنان. »جامعه، داراي حق امنیت اجتماعی است

بر  این زنان عالوه. نیاز دارندجامعه و فعالیت اقتصادي و اجتماعی به امنیت اجتماعی 
هاي مربوط به تأمین معاش و اداره و  هاي متداول زنان در خانواده، متولی نقش نقش

حضور در جامعه براي اشتغال و فعالیت اجتماعی ارتباط . مدیریت خانوار نیز هستند
 زنان رسد امنیت اجتماعی  نظر می بنابراین به. با احساس امنیت اجتماعی دارد  مستقیمی

اي محسوب  پذیر هر جامعه سرپرست خانوار که در اکثر موارد از قشرهاي آسیب
بر این مجموعه پرشماري از عناصر  عالوه . بررسی است شوند از مسائل قابل  می

ها، انتظارات  هاي رایج، هنجارها، باورها، ارزش فرهنگی شامل انواع قوانین، سنت
طور مستقیم وغیرمستقیم بر  ود دارند که بهها و اصول اخالقی وج غیررسمی، کلیشه

پس مسئله امنیت . وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در یک جامعه تأثیرگذار است
. اي اساسی و جدي است اجتماعی براي ارتقاي آسایش و رفاه اجتماعی این زنان مسئله

مدهاي خاص این مسئله با عنایت به گذار جامعه ایرانی از حالت سنتی به مدرن که پیا
چنانچه امنیت اجتماعی زنان . گیرد اجتماعی به همراه دارد، بیشترحائز اهمیت قرار می
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تر شده و این به ارتقاي  دغدغه سرپرست خانوار افزایش یابد، حضور آنان در جامعه بی
براین افزایش امنیت اجتماعی زنان  عالوه. هاي آنان کمک خواهد کرد توانمندي

 افزایش اعتماد اجتماعی آنان براي حضور در جامعه براي سرپرست خانوار باعث
هاي تولیدي و اقتصادي شده که این خود به توسعه  پذیرفتن مشاغل گوناگون در زمینه

همچنین وجود امنیت اجتماعی مناسب براي این . کند اقتصادي یک جامعه کمک می
ه بخشی از بدنه جامعه زنان به ارتقاي سطح کیفی زندگی فرزندان آنان خواهد انجامید ک

براي افزایش و ارتقاي امنیت اجتماعی این زنان ابتدا باید عوامل . روند شمار می آینده به
  .شناختی مؤثر بر این متغیر مورد بررسی قرار بگیرد جامعه

کند براي فراهم کردن   اقتضا می شده، رسالت علمی با در نظر گرفتن دالیل مطرح 
. ک گروه اجتماعی خاص، ابتدا عوامل مؤثر بر آن را شناختو توسعه امنیت اجتماعی ی

شناختی عوامل موثر بر امنیت  به همین دلیل مسئله اصلی این پژوهش، بررسی جامعه
رسد  نظر می اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر تهران در نظر گرفته شده است، زیرا به

 جهت ارتقاي امنیت اجتماعی در توان به برداشته شدن گامی با شناسایی این عوامل می
بعد اول امنیت اجتماعی زنان . این مسئله داراي دو بعد است. این زنان امیدوار بود

هاي  سرپرست خانوار و شناسایی عوامل موثر بر آن است؛ بعد دیگر این مسئله، راه
. خروج زنان سرپرست خانوار از تنگناهاي اجتماعی ـ اقتصادي پیش روي آنهاست

رورت اصلی بررسی پدیده زن سرپرست خانوار این است که در جوامع اهمیت و ض
در حوزه مطالعات امنیت . امروز این قضیه به یک مسئله اجتماعی مهم تبدیل شده است

. اجتماعی، جنسیت تأثیرگذارترین عامل شخصیتی در احساس ناامنی مطرح شده است
نی در زنان بیشتر از مردان دهد کالً درجه احساس ناام نتایج این مطالعات نشان می

پذیرتر جامعه هستند  هاي آسیب این اثرات بر زنان سرپرست خانوار که از گروه. است
هاي اجتماعی  اثراتی که باعث محدودیت بیشتر آنان در فعالیت. بیشتر خواهد بود

ترین مسائلی که زنان سرپرست خانوار با آن مواجه  بنابراین یکی از مهم. شود می
احساس امنیت به حدي حائز اهمیت است که . ، مسئله امنیت اجتماعی استشوند می
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 مراتب نیازها، نیاز به ایمنی را بعد از نیازهاي فیزیولوژیک و قبل از نیاز  مازلو در سلسله
اي که باید به آن توجه ویژه داشت این است که  نکته. به روابط اجتماعی قرار داده است
موثر بر امنیت اجتماعی افراد جامعه، تأمین امنیت بدون شناخت عوامل اجتماعی 

محقق در این پژوهش به دنبال . پذیر نخواهد بود امکان اجتماعی و نظم عمومی 
عوامل اقتصادي مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان : هاي زیر است پاسخگویی به پرسش

سرپرست خانوار چیست؟ عوامل محیطی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست 
انوار چیست؟ عوامل خانوادگی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار خ

  چیست؟ عوامل قانونی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار چیست؟
  

  پیشینه پژوهش
شده در حوزه امنیت اجتماعی در ایران نشان  هاي انجام  مروري بر پیشینه پژوهش

شناختی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان   جامعهدهد پژوهشی مشخصاً با عنوان عوامل می
رسد پژوهش حاضر، پژوهشی  نظر می سرپرست خانوار تاکنون صورت نگرفته و به

شده به امنیت اجتماعی کل زنان  هاي انجام بیشتر پژوهش. باشد جدید در این حوزه می
ابه هایی وجود دارد که از متغیرهایی مش مربوط بوده است که در میان آنها پژوهش

کامران وعبادتی نظرلو : از آن جمله. متغیرهاي این پژوهش در آن استفاده شده است
عوامل اقتصادي ـ اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و «در پژوهشی با عنوان ) 1389(

دهند متغیرهاي طبقه اجتماعی،  نشان می» امنیت اجتماعی زنان دانشجوي شهر تهران
 و رسوم قومی، سن و اعتماد به عملکرد قانون، پنج حمایت خانواده، پایبندي به آداب

. اي هستند که بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی دانشجویان زن مؤثرند متغیر عمده
در پژوهش . کنند  درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می5/89 متغیر مجموعاً 5این 

 عملکرد مراجع قانونی با حاضر نیز رابطه بین متغیرهاي حمایت خانواده و اعتماد به
  سپهر نوروزي و فوالدي. امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بررسی شده است
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در پژوهشی تبیینی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی  )1388(
دهد  نتایج پژوهش نشان می. اند  سال شهر تهران پرداخته29 تا 15در بین زنان 

امنیت محل سکونت، وضعیت اقتصادي و احساس نظم اجتماعی بر متغیرهاي احساس 
دهد یکی  نتایج این پژوهش نشان می. احساس امنیت اجتماعی زنان تأثیر مستقیم دارند

هاي زنان کمبود امنیت در جامعه براي آنان است و این امر سبب  ترین دغدغه از عمده
 حضور زنان در شهر را در شده و هاي عمومی  محدودتر شدن فعالیت زنان در محیط

در پژوهش حاضر نیز رابطه بین متغیر . کند نقش یک شهروند فعال با مشکل مواجه می
سهرابی . وضعیت اقتصادي با امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بررسی شده است

ارتباطات اجتماعی زنان  زا در  بررسی عوامل آسیب«در پژوهشی با عنوان ) 1384(
دهد که نداشتن همسر به انزواي خانواده منجر شده و زنان  نشان می» رسرپرست خانوا

ماندن ارتباط مستمر با دیگران و دوستی پایدار، امید کمتري  سرپرست خانوار به باقی
براساس نتایج . تر از زنان داراي همسر است دارند و بقاي ارتباطی در بین آنان ضعیف

تري  ن سرپرست خانوار از سطح ضعیفاین پژوهش میزان امنیت ارتباطی در زنا
برخوردار بوده و احساس ناامنی و نگرانی در ارتباط با دیگران در میان آنان بیشتر است 

در پژوهش حاضر نیز . شود و ارتباطات طبیعی در روابط اجتماعی آنان کمتر دیده می
 تیانحقیق. عنوان یکی از ابعاد امنیت اجتماعی مطرح شده است امنیت ارتباطی به

نشان » احساس امنیت زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن«در پژوهشی با عنوان ) 1392(
 16میانگین (دهد میزان احساس امنیت زنان شهر اصفهان در سطح نسبتاً پایینی  می
در این پژوهش، متغیرهاي نوع دیدگاه شهروندان به پلیس و نوع . قرار دارد) 50 از

یدگی و میزان استفاده از رسانه از جمله عوامل تأثیرگذار د عملکرد این نهاد، تجربه بزه
در پژوهش حاضر نیز رابطه بین متغیر . بر احساس امنیت زنان مطرح شده است

ادن . با امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بررسی شده است عملکرد نیروي انتظامی 
طالق تا ازدواج از «در پژوهشی گسترده با عنوان ) 2007(و همکارانش  مورفیلد

                                                
1. Eden-Moorefield 
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به بررسی میزان امنیت اجتماعی در میان زنانی که طالق گرفته و مجدداً ازدواج » مجدد
هاي متعددي،  نتایج پژوهش حاکی از این است که این زنان چالش. پردازند اند، می کرده

هاي اقتصادي، را تجربه کرده و این مسئله پیامدهایی در زندگی آنان  ویژه چالش به
ترین عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی این زنان بوده  عوامل اقتصادي مهم. ستداشته ا

در پژوهش حاضر نیز رابطه بین دو متغیر عوامل اقتصادي و ازدواج مجدد با . است
پژوهشی درباره ) ) 1994سیمون. امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار بررسی شده

ه و به این نتیجه رسیده که زنان سرپرست زنان سرپرست خانوار در امریکا انجام داد
کنند که یکی از  هاي روانی را تجربه می ، میزان بیشتري از آسیب)مادران تنها(خانوار 

در . ها احساس ناامنی اجتماعی در جامعه و محل کار است ترین این نگرانی مهم
 شده عنوان یکی از ابعاد امنیت اجتماعی مطرح پژوهش حاضر نیز امنیت عاطفی به

 :فضاي شهري وامنیت«عنوان  در پژوهشی با 2004سال   درمتانی  ولوبووا. است
عنوان یکی از ابعاد امنیت اجتماعی  به اهمیت امنیت جانی به» رسیدگی ایمنی براي زنان

رسند که ترس از قربانی شدن، رفتار و حاالت را در فضاي  پرداخته و به این نتیجه می
پذیرتر  هاي آسیب هد و این اثرات بر روي زنان و گروهد شهري تغییر می عمومی

کند و این  هاي آنان را محدود می اثراتی که فعالیت. اقتصادي شدیدتر است اجتماعی و
در . دهد هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آنان را محدود کرده و کاهش می مسئله فرصت

  .نیت اجتماعی مطرح شده استعنوان یکی از ابعاد ام پژوهش حاضر نیز امنیت جانی به
  

  چارچوب نظري پژوهش
شناختی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان  در این پژوهش، براي تبیین نظري عوامل جامعه

هاي  هاي مربوط به حوزه امنیت اجتماعی، نظریه سرپرست خانوار از سه دسته نظریه
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مجدد استفاده هاي مربوط به ازدواج  مربوط به حوزه زنان سرپرست خانوار و نظریه
شناختی مربوط به امنیت اجتماعی در این پژوهش در قالب  هاي جامعه نظریه. شده است

خاص  در رویکرد اول امنیت اجتماعی با محوریت مفهومی. سه رویکرد بیان شده است
هاي امنیت اجتماعی  مطابق نظریه. بندي شده است دسته) مثل هویت، قانون و اقتصاد(

 و بیورن ، ال ویورپردازان مکتب کپنهاگ، یعنی باري بوزان محور که نظریه هویت
 امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ. اند، واژه محوري هویت است  مطرح کردهمولر

هایی اشاره دارد که براساس آن، افراد خود را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد  ویژگی
کند که هویت گروهی او  ارتباط پیدا میهایی از زندگی فرد  عبارتی با جنبه کنند یا به می

به عقیده او امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهاي سنتی زبان، . دهد را شکل می
بوزان بحث خود را با  .فرهنگ، مذهب و هویت ملی با شرایط مقبول مربوط است

 تأکید بر اصول نظام ارگانیکی بیان کرده و امنیت اجتماعی را مترادف با امنیت هویت
  ).41:1378بوزان، (کند  تلقی می

براي اولین بار هویت را » مفهوم امنیت اجتماعی«در پژوهشی با عنوانن  ال ویور
ها یا  دست جریان ها به سازي هویت در حد یک موضوع امنیتی ارتقا داد و یکسان

به اعتقاد ویور، گسترش مفهوم امنیت ملی و نهاد . ها را تهدیدي امنیتی برشمرد دولت
جامعه براساس . لت باعث غفلت از مفهوم امنیت اجتماعی و نهاد جامعه شده استدو

هویت، یعنی درك و برداشتی که اجتماعات و افراد از خود و از همبستگی خود دارند، 
مفهوم کلیدي امنیت، هویت است و هرگاه یک حرکت عمدي یا . شود تشکیل می

ضاي آن گروه، حرکت یا فرایند مذکور فرایندي ذهنی و احتمالی آن را تهدید کند و اع
  ).97 :1390نصري، (نماید  را تهدیدي بر بقاي خود بشمارند، ناامنی اجتماعی رخ می
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براساس تحقیقات اصحاب مکتب کپنهاگ که همگی هویت را موضوع مرکزي 
شدت ذهنی و آمیخته با  آورند، تهدید بر ضد هویت به شمار می امنیت اجتماعی به

 واقعیت أممکن است برداشت آن گروه اساس. خصی ـ گروهی استهاي ش برداشت
شود موضوع امنیت اجتماعی، منطق و مبناي  به همین دلیل گفته می. نداشته باشد

  ).97: 1390نصري، (شدت ذهنی و سیال است  همگانی و قابل شناخت ندارد و به
از . ا دارندمحور دغدغه نظم مبتنی بر قانون ر امنیت اجتماعی قانون هاي نظریه

 بوزان، برخالف تعبیر ویور و. اشاره کرد توان به ایستر برایمر پردازان آن می نظریه
هاي  امنیت شبکه صیانت مردم و بر برایمر معتقد است که مفهوم امنیت اجتماعی بر

امنیت تماس تلفنی و امنیت الکترونیک متمرکز  ونقل و مواصالتی از قبیل خطوط حمل
مر از صیانت مردم همان چیزي است که در گفتمان سلبی امنیت مقصود برای. است

بر این اساس امنیت اجتماعی . شود عنوان رفع دغدغه امنیتی جامعه یاد می به
تأمین شده است که افراد جامعه بتوانند در عرصه خصوصی زندگی خود از  هنگامی

برایمر معتقد . نددر امان باش) دولت و غیره(نظارت، مراقبت، تهدید و تعقیب دیگري 
بر پلیس مسلط و منصف، به همکاري  است براي رسیدن به امنیت اجتماعی عالوه

به گفته . دستگاه قضایی و قوه مقننه و دیگر نهادهاي نگهبان قانون نیاز مبرم وجود دارد
ویژه در حوزه  ها به شود که حقوق اساسی انسان تأمین می برایمر امنیت اجتماعی هنگامی

سازد که امنیت  برایمر تلویحاً خاطرنشان می. سبک زندگی مورد احترام باشدآزادي و 
 ,Brimmer(اجتماعی، حاصل تعامل و رعایت قانون از سوي افراد جامعه و پلیس است 

2006: 53(.  
گیرد  هایی که در مبحث امنیت اجتماعی مورد تأکید قرار می مؤلفه از یکی دیگر

هاي جدید  نظریه. یکی از ابعاد امنیت اجتماعی استامنیت مالی . امنیت اقتصادي است
ها بر  در این نظریه. در حوزه امنیت اجتماعی تمرکز بیشتري بر مؤلفه اقتصادي دارند
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رابطه بین شرایط اقتصادي هر فرد و . شود رابطه بین اقتصاد و امنیت اجتماعی تأکید می
که دایره امنیت اجتماعی چنان اهمیتی برخوردار است  احساس امنیت اجتماعی از آن

گسترش امنیت  میالدي کتاب راهنمایی را با عنوان 2010 در سال سازمان جهانی کار
 تدوین کرده است که در آن به لزوم افزایش قدرت مالی و درآمد اجتماعی براي همه

براي   در این کتاب پارادایمی. افراد براي ارتقاي سطح امنیت اجتماعی اشاره شده است
بعد اول شامل .  امنیت اجتماعی طراحی شده است که رویکردي دوبعدي داردگسترش

بعد دوم . نامند می» گسترش افقی«گسترش میزان درآمد افراد جامعه است که آن را 
شامل فراهم کردن سطوح باالتري از درآمد و کیفیت زندگی براي افراد جامعه است که 

گیرد که آن را  یمه اجتماعی را نیز دربرمیکارافتادگی و ب مستمري بازنشستگی، حقوق از
در این پارادایم اعتقاد بر این است با بهبود شرایط و . نامند می» گسترش عمودي«

پله . شکل پلکانی افزایش خواهد یافت امکانات مالی افراد جامعه، امنیت اجتماعی نیز به
بع براي همه افراد و هاي اولیه، پله دوم شامل دسترسی به منافع و منا اول شامل تضمین

 Social Security(هاي بعدي باالترین سطح تأمین نیازهاست  نهایت پله در

Department of ILO, 2010.(      
هاي رویکرد امنیت اجتماعی چند  رویکرد دوم در حوزه امنیت اجتماعی، نظریه

تند چندبعدي قائل هس  از میان کسانی که براي امنیت اجتماعی، مفهومی. بعدي است
شناسان کالسیک، پارسونز تنها بر  برخالف دیگر جامعه. توان به پارسونز اشاره کرد می

 بعد قائل 4کند بلکه براي امنیت اجتماعی  یک بعد خاص از امنیت اجتماعی تأکید نمی
سیستم جامعه مربوط هستند و از برآیند آنها امنیت در  است که هرکدام به یک خرده

امنیت مالی و اقتصادي، امنیت سیاسی، امنیت حقوقی و : آید وجود می سطح جامعه به
نبودن هریک از این ابعاد امنیت، روند سایبرنتیکی را دچار . قضایی وامنیت فرهنگی

 اختالل کرده، دنیاي کارکردها را مختل و جامعه را در کلیت خود دچار عدم تعادل و
هاي خویش پرداخته   ایفاي نقشها به سیستم او معتقد است وقتی خرده. کند پریشانی می
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ها فراهم  سیستم ها براي انسجام خرده  و آسیبی متوجه آنها نباشد یا امکان کسب فرصت
 ).79:1388نویدنیا، (باشد، امنیت اجتماعی برقرار شده است 

توان موقعیتی  از نظرگیدنز، امنیت را می. گیدنز نیز نگاهی دوبعدي به امنیت دارد
. شود یک رشته خطرهاي خاص مقابله و یا به حداقل رسانده میخواند که در آن با 

از نظر گیدنز، امنیت مصونیت در . تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد
: 1377گیدنز، (دهند  برابر خطرهاست و خطر و امنیت دو روي یک سکه را تشکیل می

ت در برابر هجوم گسترده گیدنز همچنین به مفهوم امنیت وجودي براي مقاوم). 44
امنیت وجودي یعنی ایمن بودن و در اختیار . کند مخاطرات نهادهاي مدرن اشاره می

هاي  هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی براي بعضی پرسش داشتن پاسخ
عبارت  به. اند نحوي مطرح کرده وجودي بنیادین که همه آدمیان در طی عمر خود به

ها به تداوم  گردد که بیشتر انسان  وجودي به اطمینانی بازمیدیگر اصطالح امنیت
هاي اجتماعی و مادي کنش در اطراف خود دارند  تشخیص هویت خود و دوام محیط

  ).33:1388نویدنیا، (
 بر امنیت اجتماعی چندبعدي تأکید امنیت اجتماعینام  نویدنیا نیز در اثر خود به

بعاد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت عاطفی و نویدنیا امنیت اجتماعی را در ا. دارد
  ).  6: 1388نویدنیا، (کند  امنیت ارتباطی مطرح می

شناختی حوزه زنان  هاي جامعه هاي مرتبط با این پژوهش، نظریه دسته دوم تئوري
پذیري زنان سرپرست خانوار یا زنانه شدن  مطابق نظریه آسیب. سرپرست خانوار است
اي داشته و فرایند فقیر  داراي سرپرست زن هستند، رشد فزایندهفقر، خانوارهایی که 

ها از امکانات  از طرف دیگر کودکان در این خانواده. شدن آنان همچنان ادامه دارد
دلیل فقر، حضور کمتري در  این کودکان به. رفاهی، مالی و عاطفی ناچیزي برخوردارند

. هاي دووالدي است دکان خانوادهمدارس دارند و میزان افت تحصیلی آنان بیش از کو
سوادي مادران کمتر در خانه به انجام تکالیف مدرسه  ها و کم دلیل مشغله بر این به  عالوه

ها بیشتر از  همچنین میزان بزهکاري در میان نوجوانان این خانواده. شوند تشویق می



  
  
  
  
 1395، بهار 26شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     36 

نداشتن یکی دیگر از معضالت زنان سرپرست  خانوار دسترسی . دیگر نوجوانان است
وقت،  اي، نیمه عبارت دیگر این زنان اغلب مشاغل حاشیه به. به مشاغل با منزلت است

افزاید  پذیري این زنان می مشکل دیگري که بر آسیب. درآمد دارند  و کم غیررسمی
نظران این  صاحب. مسئله تنظیم وقت براي انجام کارهاي بیرون و درون خانه است

 زندگی این زنان و این شرایط در علت اصلی وجود. اند نامیده مشکل را فقر زمانی
دهد تا از  پذیري آنان، نظام تبعیض جنسیتی است که به دو جنس این امکان نمی آسیب

هاي اجتماعی، شغلی، تحصیلی، درآمدي، رفاهی و تفریحی بهره یکسانی بگیرند  فرصت
  ).21: 1386محمدي، (

شکل طبیعی  سرپرست، اساساً به اي زنه مطابق نظریه ساختی ـ کارکردي، خانواده
اند و در واقع پیدایش این گروه از خانوارها  هاي دووالدي متفاوت و سنتی با خانواده

هاي زندگی کودکان تا حد  ها شانس در این خانواده. شود نوعی بحران محسوب می
ادگی، یابد و همچنین نبودن اقتدار پدر براي ساماندهی به زندگی خانو زیادي کاهش می

بحرانی که با ورود زنان به بازار کار به جاي انجام . کند خانواده را با بحران مواجه می
شروع شده و به تربیت نامناسب ) داري و رسیدگی به فرزندان خانه(وظایف سنتی 

هاي  انزواي اجتماعی در خانواده. شود کودکان، افت تحصیلی و بزهکاري آنان ختم می
در نظریه ساختی ـ . شود هاي دووالدي دیده می یشتر از خانوادهمراتب ب سرپرست به زن

پذیري این گروه از زنان این است که شکل طبیعی زندگی  کارکردي علت فقر و آسیب
به هم خوردن نظم طبیعی . زوجی از میان رفته است اي دو خانوادگی یعنی خانواده هسته

هاي اجتماعی است  سیبپیدایش فقر و آ در خود عامل مهمی زندگی خانوادگی،
)Megowan, 1990: 92.(  

مطابق نظریه بیگانگی اجتماعی زنان سرپرست خانوار، اغلب زنان سرپرست 
اند، دچار نوعی  پذیر نشده دلیل اینکه براي ایفاي نقش سرپرست جامعه خانوار به
کاهش ارتباطات اجتماعی یکی از مشکالتی . شوند و اختالل اجتماعی می  سردرگمی
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ها و  وجود باورهاي غلط، قضاوت. شوند که این گروه از زنان به آن دچار میاست 
نظرانه و نامناسب در جامعه نسبت به این زنان، احساس بیگانگی، ناامنی و  هاي تنگ نگاه

این احساسات منفی . کند گریز می وجود آورده و آنان را جامعه ناراحتی در این زنان به
هاي اجتماعی  ر در اجتماع به آنان داده و محدودیتنوعی حس معذب بودن براي حضو

زنان سرپرست خانوار اغلب به اعضاي درجه یک خانواده . آورد براي آنان به بار می
تري قرار  خود اعتماد دارند و میزان پذیرش افراد غیرفامیل براي آنان در سطح پایین

اي اجتماعی ـ اقتصادي این ه اعتمادي به دیگران، انگیزه شرکت در فعالیت کالً بی. دارد
سرپرست،  نوع نگرش برخی از افراد جامعه به زنان بی. دهد زنان را کاهش می

وجود آورده و نوعی بیگانگی  هاي جدي در شبکه روابط اجتماعی آنان به محدودیت
  ).19: 1384شادي طلب، (اجتماعی در آنان ایجاد کرده است 

لیل از دست دادن همسر در شبکه د زنان سرپرست خانوار در اغلب موارد به
بسیاري . شوند هایی می ها و چالش روابط اجتماعی و خانوادگی خود دچار محدودیت

این . اند اي از روابط با دوستان و خویشان خود داشته از این زنان تجارب آزاردهنده
 همچنین این زنان. کند مسائل این زنان را دچار نوعی بیگانگی و انزواي اجتماعی می

دلیل اینکه مردي در کنار  که از فضاي جامعه دارند و نیز به دلیل تجارب اجتماعی کمی به
هاي آنان را تکمیل کند، استقالل و آزادي کمتري براي فرزندان  آنان نیست تا تجربه

نفس کمتر و ترس بیشتري از  به شوند و معموالً فرزندان آنان داراي اعتماد خود قائل می
اینها همه باعث افزایش اضطراب، افسردگی، مشکالت روحی . تندفضاي اجتماعی هس

).                                                                                                                                      15: 1384معیدفر، (شود  و روانی زنان سرپرست خانوار می
شناختی مربوط به  هاي جامعه نظریه هاي مرتبط با این پژوهش، ريتئو دسته سوم

تواند  ازدواج مجدد در زندگی زنان سرپرست خانوار می. ازدواج مجدد است
بر تأمین مسائل جنسی، مالی،  از جمله این کارکردها عالوه. کارکردهایی داشته باشد

این . رست خانوار استروحی و روانی، کارکرد تأمین امنیت اجتماعی براي زنان سرپ
هاي چندگانه و  عللی از جمله نگرش منفی جامعه به آنان و البته با توجه به نقش زنان به
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هایشان، اغلب براي برقراري روابط اجتماعی وقت اضافه نداشته واین امر  مسئولیت
کند  اي برایشان ایجاد می مرور باعث طرد آنان از جامعه شده و مشکالت عدیده به
  ).134: 1386، محمدي(

این گروه از زنان در مقایسه با زنان دیگر بیشتر به افسردگی، اضطراب، شکایات 
نظر  به. کسی و فقدان روابط اجتماعی دچار هستند جسمانی، احساس تنهایی و بی

حل کارکردي براي حل این  ویژه در شکل دائم آن یک راه رسد ازدواج مجدد به می
  ).68: 1380 وي،خسر(مشکالت و کمبودها باشد 

هاي موجود درحوزه امنیت اجتماعی، بیشتر در کشورهاي  رسد نظریه نظر می به
در کشورهاي غیراروپایی مثل خاورمیانه وآسیاي . اروپایی و امریکایی بازتاب دارد

تنوع سیاسی و . شود اي متفاوت مالحظه می گونه شرقی موضوع امنیت اجتماعی به
 تجربه و پیشینه تاریخی و نحوه حکومت در این کشورها اجتماعی، موقعیت جغرافیایی،

پژوهشگرانی همچون . دهد مجموعه مسائل امنیتی آنان را به سمت متفاوتی سوق می
. و مصداقی هستند  محمد ایوب، ادوارد ازر، چونگ این مون قائل به این تمایز مفهومی

 جهان سوم به مفاهیمیاز نگاه آنان بسیاري از مسائل حوزه امنیت اجتماعی کشورهاي 
مانند خانواده، گروه، ساختار سنی و جنسی و نسلی، پایگاه اقتصادي، حکومت،  

نظر گرفتن عوامل  بنابراین دیدگاه، در. و قانونی مربوط است نیروهاي دولتی، انتظامی
به . شود مفیدتر واقع می  مؤثر بر امنیت اجتماعی افراد یک جامعه با متغیرهاي بومی

استفاده کرده  ها و متغیرهاي بومی  ل محقق در پژوهش حاضر از برخی نظریههمین دلی
توان  شده در بخش نظري و پیشینه تحقیق، می هاي مطرح با مرور برخی تئوري. است

چهار دسته عامل اقتصادي، محیطی، قانونی و خانوادگی که بر امنیت اجتماعی تأثیرگذار 
با عنایت به مفهوم امنیت اجتماعی در .  داداست را استخراج کرده و مورد سنجش قرار

این پژوهش، براي تبیین نظري عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، از 
محور و  توان از دو نظریه امنیت اجتماعی قانون شده می  هاي مطرح میان نظریه

دي این است محور، ایده کلی در نظریه امنیت اجتماعی قانون. اقتصادمحور بهره گرفت
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که مفهوم امنیت اجتماعی معطوف به نگهبانی و صیانت از سالمت مردم در قبال 
در . هاي حقوقی است یافته، اجراي قوانین و سیاست حوادث غیرمترقبه، جنایات سازمان

و دستگاه قضایی در برقراري امنیت ) پلیس( این نظریه بر عملکرد مراجع انتظامی 
رسد مفهوم امنیت اجتماعی  نظر می ز آنجا که در ایران نیز بها. اجتماعی تأکید شده است

گیري از متغیرهاي نظریه  وقضایی گره خورده است، بهره بیشتر با عملکرد مراجع انتظامی
هاي  نظریه. رسد نظر می محور براي جامعه ایران مناسب به امنیت اجتماعی قانون

شتر منابع مالی و خدمات اجتماعی اقتصادمحور نیز بر شاخص اقتصاد تمرکز داشته و بی
نظریه زنانه شدن . گیرند را عامل اصلی تأمین امنیت اجتماعی افراد جامعه در نظر می

دلیل مطرح کردن فقر و ضعف مالی اغلب زنان سرپرست خانوار و اهمیت  فقر نیز به
توانه هاي قابل استفاده براي پش توجه به مسائل اقتصادي در زندگی این زنان، از نظریه

بر نظریات اقتصادمحور،  عالوه . رود شمار می تئوریک عوامل اقتصادي این پژوهش به
هاي جهانی مؤسسه توسعه  براي سنجش متغیر اقتصاد، در این پژوهش از شاخص

هاي مالی  نظیر وضعیت مسکن، وضعیت درآمد و میزان حمایت) 1996(اجتماعی کانادا 
ار تحت پوشش آنها قرار دارند، استفاده شده مؤسسات حمایتی که زنان سرپرست خانو

خانوار، نوع  از سوي دیگر، با عنایت به نظریه بیگانگی اجتماعی زنان سرپرست. است
هاي جدي در شبکه روابط  سرپرست، محدودیت نگرش برخی از افراد جامعه به زنان بی

. اد کرده استوجود آورده و نوعی بیگانگی اجتماعی در آنان ایج اجتماعی این زنان به
هاي متغیر محیط، یعنی شبکه روابط اجتماعی، نگرش اطرافیان  در این پژوهش، شاخص
سرپرست مرد، نگرش افراد جامعه نسبت به زنان بی سرپرست  نزدیک نسبت به زنان بی

هاي فقر زمانی و همچنین  از نظریه. مرد با عنایت به همین نظریه استخراج شده است
توان براي تبیین متغیر خانواده بهره  خانوار می عی زنان سرپرستنظریه بیگانگی اجتما

 اجتماعی ه توسعههاي جهانی مؤسس براي سنجش متغیر خانواده نیز از شاخص. گرفت
نظیر شبکه روابط اجتماعی، آرامش خانواده و حمایت خانواده بهره ) 1996(کانادا 

ازدواج مجدد عاملی  غیربا توجه به نظریه کارکردي ازدواج، مت. گرفته شده است
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تأثیرگذار بر افزایش امنیت اجتماعی زنان مطرح شده است که این متغیر نیز در این 
براي ابعاد امنیت اجتماعی نیز از نظریه امنیت . پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

.  بعد امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی بهره گرفته شده است4اجتماعی نویدنیا با 
و هم به امور ذهنی ) امور واقعی(براي سنجش امنیت اجتماعی هم باید به عوامل عینی 

با توجه به چارچوب نظري و با عنایت به مدل . توجه کرد) درك و برداشت  فرد(
  : نظري تحقیق، فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین شده است

 . وجود داردبین وضعیت مسکن و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه .١

 .بین وضعیت درآمد و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود دارد .٢

هاي مالی مؤسسات حمایتی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست  بین حمایت .٣
 .خانوار، رابطه وجود دارد

 روابط اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود هبین شبک .۴
 .دارد

افراد جامعه و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه بین نوع نگرش  .۵
 .وجود دارد

بین نوع نگرش اطرافیان نزدیک و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه  .۶
 .وجود دارد

 .بین حمایت خانواده و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود دارد .٧
 .سرپرست خانوار، رابطه وجود داردبین آرامش خانواده و امنیت اجتماعی زنان  .٨

 .بین ازدواج مجدد و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود دارد .٩

و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود  میبین عملکرد نیروي انتظا .١٠
 .دارد
بین عملکرد دستگاه قضایی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه  .١١

 .وجود دارد

 .بین امنیت شهروندي و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، رابطه وجود دارد .١٢
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  متغیرهاي پژوهش تعاریف مفهومی
امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی خاطري است که هر جامعه : مفهوم امنیت اجتماعی

هاي شغلی، اقتصادي، سیاسی و قضایی ایجاد  موظف است براي اعضاي خود در زمینه
ین امنیت اجتماعی چیزي نیست جز حالتی از آسودگی خاطر مردم از ترس، بنابرا. کند

تهدید، اضطراب و مصون ماندن جان، مال، ناموس، هویت و اعتقادات آنان از هرگونه 
  ).4: 1376سروستانی،  صدیق(تهدید و تعرض مفروض 

نحوي در  شود که به امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می
این . شوند تباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط میار

نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت  اعتبار، قومیت، نژاد، زبان، توانند می قلمروها
امنیت اجتماعی ناظر به بخشی یا برداشتی از امنیت . باشند... سیاسی، آزادي، اعتقاد و
بندي ساختاري آن ارتباط پیدا  ی جامعه و وضعیت و صورتاست که به مسائل درون

اي از قواعد جزئی و کلی تشکیل یافته است که  امنیت اجتماعی از مجموعه. کند می
  ).219: 1391مجردي، (رود  شمار می ترین موارد آن به قوانین از مهم ها و هنجارها، ارزش

توان آن را  است که میهاي اساسی رفاه اجتماعی  امنیت اجتماعی یکی از شاخص
امنیت اجتماعی به . در یک شبکه علت و معلولی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد

هاي اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات  توانایی جامعه براي حفظ ویژگی
  ).6: 1382نویدنیا، (شود  واقعی و احتمالی گفته می

زن سرپرست «بهزیستی کشور، طبق تعریف سازمان : مفهوم زن سرپرست خانوار
دار تأمین معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار  زنی است که عهده» خانوار

زنان مطلقه، زنان بیوه و زنانی که شوهرانشان مهاجرت کرده و اطالعی از . خویش است
عبارتی زن  به. شوند عنوان زن سرپرست خانوار شناخته می آنان در دست نیست، به

 وار زنی است که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال،سرپرست خان
  .سرپرستی خود یا یک خانواده را برعهده دارد
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  روش پژوهش
هاي تبیینی و از حیث  این پژوهش بر مبناي هدف مطالعاتی خود از نوع پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، براي انجام آن از . است فرایند پژوهشی از نوع کمی
ها بهره  آوري داده و روش اسنادي در بخش نظري و روش پیمایش در بخش جمعد

جامعه آماري این پژوهش، شامل کل زنان سرپرست خانوار شهر . گرفته شده است
سایت (کنند  خانوار را زنان سرپرستی می 16 هزار و 247در شهر تهران، . تهران است

 هزار زن سرپرست خانوار 2دود از این میان ح). 1394سازمان بهزیستی کل کشور، 
نهاد غیردولتی بوده و تحت  ها و مؤسسات خیریه مردم فقط تحت پوشش سازمان

 2پوشش هیچ سازمان حمایتی دولتی نیستند که جامعه آماري این پژوهش را همین 
حجم نمونه مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از فرمول . دهند هزار نفر تشکیل می

نهاد  ها به مؤسسات خیریه مردم براي انتخاب نمونه. نفر برآورد شد 400کوکران تعداد 
اي  مرحله اي دو گیري خوشه ها با روش نمونه مراجعه شده و انتخاب نمونه) غیردولتی(

گیري، با عنایت به پراکندگی مؤسسات خیریه  در مرحله اول نمونه. انجام شده است
ل، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و موجود در مناطق شما) غیردولتی(نهاد  مردم

میزان تراکم این مؤسسات در این مناطق و همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار 
 مؤسسه، 9 مؤسسه، غرب تهران 7تحت پوشش این مؤسسات، از منطقه شمال تهران 

.  موسسه انتخاب شد10 مؤسسه و جنوب تهران 8 مؤسسه، مرکز تهران 6شرق تهران 
 400گیري تصادفی ساده، تعداد  گیري، با استفاده از روش نمونه نمونهدر مرحله دوم 

عنوان نمونه نهایی تحقیق  نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این مؤسسات، به
نهاد، همکاري بیشتر این  ها تنها از مراکز خیریه مردم دلیل انتخاب نمونه. انتخاب شدند
هاي پژوهش  اهنگی براي دسترسی به نمونههاي پژوهشی و سهولت هم مراکز با پروژه

مراکز حمایتی دولتی تمایل چندانی براي . در این مراکز نسبت به مراکز دولتی است
رسد دلیل آن وجود دوایر  نظر می دهند و به همکاري و کمک به پژوهشگران نشان نمی
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هاي  منظور سنجش روایی پرسش به. تخصصی پژوهش در خود این مراکز است
همچنین براي روایی سازه و . ، از روش اعتبار صوري بهره گرفته شده استمهپرسشنا

که شامل ) افزار ایموس نرم(ها، از مدل معادالت ساختاري  بررسی اعتبار سنجه
) روابط ساختاري(هاي مسیر  و مدل) گیري روابط اندازه(هاي عاملی تأییدي  مدل

 پژوهش، در دو سطح توصیفی و شده در این هاي گردآوري داده. است، استفاده شده
هاي  هاي تحقیق از آزمون استنباطی مورد پردازش قرار گرفته و براي آزمون فرضیه

ها، براي یافتن  در تحلیل داده. آماري مربوط به هریک از متغیرها استفاده شده است
میزان و سهم هریک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندگانه 

  .ها بهره گرفته شده است دهدا
  

  تعریف عملیاتی مفاهیم و نحوه عملیاتی کردن متغیرهاي پژوهش
  : آمده است1هاي هریک از متغیرها براي سنجش در جدول  شاخص

  
  سازي متغیرهاي پژوهش  معرف-1جدول 

 ها معرف  نام متغیر  نوع متغیر

 حمایتیهاي مؤسسات  وضعیت مسکن، وضعیت درآمد، حمایت اقتصاد مستقل

 محیط مستقل
شبکه روابط اجتماعی، نوع نگرش اطرافیان نزدیک نسبت به زنان 

 سرپرست سرپرست، نوع نگرش افراد غریبه جامعه نسبت به زنان بی بی

 عملکرد نیروي انتظامی، عملکرد دستگاه قضایی، امنیت شهروندي قانون مستقل

 اج مجددحمایت خانواده، آرامش خانواده، ازدو خانواده مستقل

 امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت عاطفی، امنیت ارتباطی  امنیت اجتماعی وابسته
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 به معنی مجموعه ارتباطات و تعامالت فرد با خانواده، :شبکه روابط اجتماعی
افرادي که در حلقه  ها و اهالی محله، دوستان و تمامی اقوام و خویشاوندان، همسایه

  .ندنوعی حضور دار اطراف فرد به
 به معنی میزان شناخت صحیح افراد از وضعیت واقعی زندگی زنان :نگرش افراد

سرپرست و تأثیر نوع  سرپرست خانوار، تأثیر نوع نگاه اطرافیان نزدیک نسبت به زنان بی
  .سرپرست است نگاه افراد غریبه جامعه نسبت به زنان بی

یت شهروندان و نقش در برقراري امن  شامل نقش نیروي انتظامی:امنیت شهروندي
  .شود مراجع قضایی در احقاق حقوق و امنیت شهروندان می

در جامعه براي   به اعتماد فرد به حضور نیروي انتظامی:نیروي انتظامی عملکرد
رسانی به او و میزان مراجعه به مراجع  کمک و  رفع مشکالت شخصی و عمومی

  .در مواقع بروز مشکل اشاره دارد انتظامی
 به میزان اعتماد فرد به اقتدار و ضمانت اجرایی قانون :تگاه قضاییعملکرد دس

براي حل مشکالت حقوقی و میزان مراجعه فرد به مراجع قضایی در مواقع الزم اشاره 
  . دارد

شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت عاطفی و امنیت : ابعاد امنیت اجتماعی
هایی  افراد در مقابل خطرات و آسیبامنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان . ارتباطی

ماندن اموال و  امنیت مالی یعنی اطمینان از درامان. که مانع ادامه حیات آنان شود
امنیت عاطفی یعنی اطمینان از . هاي مختلف ها و دیگر منابع مالی در برابر آسیب دارایی

 دردها ومصائب آنکه دیگران ما را دوست دارند و بود و نبودمان بر ایشان اهمیت دارد،
امنیت ارتباطی نیز مجموعه تعامالتی است که فرد با . کند ما آنان را نیز دچار اندوه می

اعضاي خانواده، خویشاوندان وافراد جامعه دارد و اعتمادي که در برقراري ارتباط با 
  ).1382 نویدنیا،(شود  دیگران وجود دارد به تسکین روحی فرد منجر می
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  ي کرونباخ متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته پژوهش ضریب آلفا-2جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد سؤال  متغیر  ردیف

 75/0 3 وضعیت مسکن 1

 71/0 3 وضعیت درآمد 2

 79/0 4 هاي مؤسسات حمایتی حمایت 3

 76/0 5 شبکه روابط اجتماعی 4

 72/0 3 نگرش اطرافیان نزدیک 5

 72/0 3 نگرش افراد غریبه 6

 78/0 4 کرد نیروي انتظامیعمل 7

 74/0 4 عملکرد دستگاه قضایی 8

 77/0 3 امنیت شهروندي 9

 71/0 4 حمایت خانواده 10

 71/0 3 آرامش خانواده 11

 79/0 3 ازدواج مجدد 12

  76/0 10 امنیت اجتماعی 13

  
  هاي پژوهش یافته
خش توصیفی، در ب. شود هاي پژوهش، در دو بخش توصیفی و تبیینی مطرح می یافته
هاي فردي و آماري و در بخش تبیینی آزمون فرضیات و  هاي مرتبط با ویژگی یافته

   . همبستگی متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل مطرح شده است
بندي   سال طبقه65 تا 25 گروه سنی از 5پاسخگویان در : هاي توصیفی یافته

 درصد از پاسخگویان در 3/17دهد  توزیع فراوانی سنی پاسخگویان نشان می. اند شده
 درصد در گروه 3/30 سال، 41ـ34 درصد در گروه سنی 5/27 سال، 33ـ25گروه سنی 

 درصد در گروه سنی 9 سال و 57ـ50 درصد در گروه سنی 16 سال، 49ـ42سنی 
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توزیع فراوانی وضعیت تحصیالت پاسخگویان حاکی ازآن .  سال قرار دارند65ـ58
 63 درصد داراي سواد خواندن و نوشتن، 8/20 فاقد سواد،  درصد ازآنان8/10است که 

توزیع فراوانی علت .  درصد داراي مدرك لیسانس هستند5/5درصد داراي دیپلم و 
 درصد 5/28دلیل فوت همسر،   درصد از آنان به51دهد  سرپرستی پاسخگویان نشان می

ازکارافتادگی همسر دلیل   درصد به5/14دلیل غیبت همسر و   درصد به6دلیل طالق،  به
توزیع فراوانی نوع مسکن پاسخگویان حاکی از آن است که . اند سرپرست خانوار شده

 درصد داراي 5/14 درصد از پاسخگویان داراي مسکن استیجاري رهن واجاره، 57
 درصد داراي 21 درصد داراي مسکن سازمانی و 5/7مسکن استیجاري رهن کامل، 

 درصد از 8/43دهد  انی درآمد پاسخگویان نشان میتوزیع فراو. مسکن شخصی هستند
 400 درصد از آنان درآمدي بین 3/56 هزار تومان و 400 هزار تا 200آنان درآمدي بین 

توزیع فراوانی تعداد افراد تحت سرپرستی پاسخگویان .  هزار تومان دارند600هزار تا 
 نفر و 4 تا 3 درصد بین 3/21 نفر، 2 تا 1 درصد از پاسخگویان بین 3/67دهد  نشان می

الزم به ذکر است که همگی .  نفر را تحت سرپرستی دارند6 تا 5 درصد بین 5/11
پاسخگویان تحت پوشش مؤسسات حمایتی بوده و از هر دو نوع حمایت مالی نقدي و 

  .کنند غیرنقدي این مؤسسات استفاده می
ان تأثیر چند متغیر این پژوهش از نوع تحقیق علی است که میز: هاي تبیینی یافته

ها، متغیرهاي   شدن معرفcomputeپس از . سنجد مستقل بر یک متغیر وابسته را می
دست آمده که این متغیرها شامل اقتصاد، محیط، قانون وخانواده  مستقل اصلی به

  .باشد می
  : آمده است3ها در جدول  آمده از آزمون فرضیه  دست نتایج به
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  هاي پژوهش  نتایج آزمون فرضیه-3جدول 

  متغیرها  فرضیه
سطح 

  معناداري
 همبستگی

 768/0 001/0 وضعیت مسکن ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار اول

 881/0 04/0 وضعیت درآمد ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار دوم

 سوم
هاي مالی مؤسسه ـ امنیت اجتماعی زنان  حمایت

 سرپرست خانوار
001/0 561/0 

 چهارم
 روابط اجتماعی ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست شبکه

 خانوار
02/0 111/0 

 پنجم
تأثیر نگرش افراد جامعه ـ امنیت اجتماعی زنان 

 سرپرست خانوار
05/0 096/0 

 ششم
تأثیر نگرش اطرافیان نزدیک ـ امنیت اجتماعی زنان 

 سرپرست خانوار
05/0 096/0 

 221/0 05/0 پرست خانوارحمایت خانواده ـ امنیت اجتماعی زنان سر هفتم

 390/0 04/0 آرامش خانواده ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار هشتم

 045/0 001/0 ازدواج مجدد ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار نهم

 دهم
ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست  عملکرد نیروي انتظامی

 خانوار
001/0 578/0 

 یازدهم
امنیت اجتماعی زنان سرپرست عملکرد دستگاه قضایی ـ 

 خانوار
03/0 035/0 

 دوازدهم
امنیت شهروندي ـ امنیت اجتماعی زنان سرپرست 

 خانوار
04/0 360/0  
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بین وضعیت مسکن و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه : فرضیه اول
در فاصله اطمینان  Tبا توجه به نتایج ضریب همبستگی آزمون . معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است با 001/0 سطح معناداري برابر است با 95/0
به این ترتیب . ؛ بنابراین شدت رابطه قوي، جهت رابطه مثبت و مستقیم است768/0

دهد که وضعیت مسکن زنان  این همبستگی  نشان می. شود فرضیه اول تحقیق اثبات می
یعنی . امنیت اجتماعی آنان تأثیرگذار استسرپرست خانوار یکی از عواملی است که بر 

  .تر باشد امنیت اجتماعی آنان باالتر خواهد بود هر چه وضعیت مسکن آنان مناسب
 بین وضعیت درآمد و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه :فرضیه دوم

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله اطمینان . معناداري وجود دارد
 و میزان ضریب همبستگی برابر است با 04/0 سطح معناداري برابر است با 95/0

به این ترتیب . ؛ بنابراین شدت رابطه قوي و جهت رابطه مثبت و مستقیم است881/0
دهد که وضعیت درآمد زنان  این همبستگی  نشان می. شود فرضیه دوم تحقیق اثبات می

یعنی . منیت اجتماعی آنان تأثیرگذار استسرپرست خانوار یکی از عواملی است که بر ا
  .هرچه وضعیت درآمد آنان بهتر باشد امنیت اجتماعی آنان باالتر خواهد بود

هاي مالی مؤسسات حمایتی و امنیت اجتماعی زنان   بین حمایت:فرضیه سوم 
با توجه به نتایج ضریب همبستگی . سرپرست خانوار رابطه معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب 001/0 سطح معناداري برابر است با 95/0له اطمینان پیرسون در فاص
؛ بنابراین شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مثبت و 561/0همبستگی برابر است با 

این همبستگی  نشان . شود به این ترتیب فرضیه سوم تحقیق اثبات می. مستقیم است
لی است که بر امنیت هاي مالی مؤسسات حمایتی یکی از عوام دهد که حمایت می

هاي مالی  یعنی هرچه حمایت. اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأثیرگذار است
  .مؤسسات حمایتی بیشتر باشد، امنیت اجتماعی آنان باالتر خواهد بود
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بین شبکه روابط اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست : فرضیه چهارم
 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در با توجه به. خانوار رابطه معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی 02/0 سطح معناداري برابر است با 95/0فاصله اطمینان 
. ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت و مستقیم است111/0برابر است با 

دهد که  این همبستگی  نشان می. شود به این ترتیب فرضیه چهارم تحقیق اثبات می
ابط اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از عواملی مؤثر بر امنیت اجتماعی شبکه رو
  .آنان است

نوع نگرش افراد جامعه و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار : فرضیه پنجم
با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله . رابطه معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است 05/0 سطح معناداري برابر است با 95/0اطمینان 
به این . ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف وجهت رابطه مثبت و مستقیم است096/0با 

دهد که نوع نگرش  این همبستگی نشان می. شود ترتیب فرضیه پنجم تحقیق اثبات می
افراد جامعه یکی از عواملی است که بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار 

پاسخگویان معتقدند نگرش منفی افراد جامعه نسبت به همسر نداشتن . ار استتأثیرگذ
کند که گاهی به انزواي  اعتمادي در آنان ایجاد می آنان نوعی احساس ناامنی و بی

  .شود اجتماعی آنان منجر می
بین نوع نگرش اطرافیان نزدیک و امنیت اجتماعی زنان سرپرست : فرضیه ششم

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در . ي وجود داردخانوار رابطه معنادار
 و میزان ضریب همبستگی 05/0 سطح معناداري برابر است با 95/0فاصله اطمینان 

. ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت و مستقیم است096/0برابر است با 
دهد که نوع  شان میاین همبستگی  ن. شود به این ترتیب فرضیه ششم تحقیق اثبات می

نگرش اطرافیان نزدیک یکی از عواملی است که بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست 
پاسخگویان معتقدند نگرش منفی اطرافیان نزدیک نسبت به . خانوار تأثیرگذار است
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شان منجر شده و  هاي نزدیکان تواند به ناامیدي آنان از حمایت همسر نداشتن آنان می
  . ی یا حتی طرد شدن در آنها ایجاد کندنوعی احساس بیگانگ

بین حمایت خانواده و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه : فرضیه هفتم
با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله اطمینان . معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است با 05/0 سطح معناداري برابر است با 95/0
به این ترتیب . ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت و مستقیم است221/0

دهد که حمایت خانواده  این همبستگی  نشان می. شود فرضیه هفتم تحقیق اثبات می
زنان . یکی از عواملی است که بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأثیرگذار است

تر بوده و  خود برخوردارند، اغلب موفقسرپرست خانواري که از حمایت خانواده 
  .رضایتمندي بیشتري در زندگی دارند

بین آرامش خانواده و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه : فرضیه هشتم
با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله اطمینان . معناداري وجود دارد

ن ضریب همبستگی برابر است با  و میزا04/0 سطح معناداري برابر است با 95/0
به این ترتیب . ؛ بنابراین شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مثبت و مستقیم است390/0

دهد که آرامش خانواده  این همبستگی  نشان می. شود فرضیه هشتم تحقیق اثبات می
  .یکی از عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار است

ج مجدد و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطه  بین ازدوا:فرضیه نهم
در فاصله اطمینان T با توجه به نتایج ضریب همبستگی آزمون . معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است با 001/0 سطح معناداري برابر است با 95/0
به این ترتیب . ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت و مستقیم است045/0

شایان ذکر است زنان سرپرست خانوار ازدواج . شود فرضیه هشتم تحقیق اثبات می
دانند ولی به ازدواج موقت  را عاملی تأثیرگذار  بر امنیت اجتماعی خود می  مجدد دائمی

هاي منفی افراد جامعه نسبت به خود  نگرشی منفی داشته و آن را عامل افزایش نگاه
  .دانند می
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و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار  بین عملکرد نیروي انتظامی: دهمفرضیه 
با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله . رابطه معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است 001/0 سطح معناداري برابر است با 95/0اطمینان 
به این . بطه مثبت و مستقیم است؛ بنابراین شدت رابطه متوسط و جهت را578/0با 

دهد که حضور  این همبستگی  نشان می. شود ترتیب فرضیه دهم تحقیق اثبات می
در جامعه و عملکرد این نهاد یکی از عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان  نیروي انتظامی

  .سرپرست خانوار است
ن سرپرست بین عملکرد دستگاه قضایی و امنیت اجتماعی زنا: فرضیه یازدهم

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در . خانوار رابطه معناداري وجود دارد
 و میزان ضریب همبستگی 03/0 سطح معناداري برابر است با 95/0فاصله اطمینان 

. ؛ بنابراین شدت رابطه ضعیف و جهت رابطه مثبت و مستقیم است035/0برابر است با 
دهد که  این همبستگی نشان می. شود  اثبات میبه این ترتیب فرضیه دهم تحقیق

عملکرد نهاد قضایی یکی از عواملی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار 
  .است

بین امنیت شهروندي و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، : فرضیه دوازدهم
اصله با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در ف. رابطه معناداري وجود دارد

 و میزان ضریب همبستگی برابر است 04/0 سطح معناداري برابر است با 95/0اطمینان 
به این . ؛ بنابراین شدت رابطه متوسط و جهت رابطه مثبت و مستقیم است360/0با 

دهد که امنیت  این همبستگی نشان می. شود ترتیب فرضیه دوازدهم تحقیق اثبات می
شود یکی از عوامل مؤثر بر امنیت   برقرار میشهروندي که از سوي مراجع قانونی

  .اجتماعی زنان سرپرست خانوار است
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  هاي پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه داده
این پژوهش به منظور بررسی روابط چندگانه بین متغیرها از تحلیل رگرسیون  در

دهد ضریب  نتایج جدول رگرسیون نشان می. ها استفاده شده است چندگانه داده
است ) 65/0(ستگی بین امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر برآن همب

، رابطه آن )000/0(و سطح معناداري جدول رگرسیونی ) F) 64/27که با توجه به میزان 
 از 39/0دهنده آن است که   نشان5در جدول ) R2(ضریب تعیین . معنادار است

خانوار با متغیرهاي موجود در معادله واریانس متغیر امنیت اجتماعی زنان سرپرست 
  .شود که در سطح معناداري قراردارند، تبیین می) 4جدول (رگرسیون 

  
   رگرسیون چندگانه براي تبیین امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار-4جدول 

سطح 
  معناداري

Sig 

F  

خطاي 
استاندارد 

  برآورد

ضریب تعیین 
تعدیل شده 

R2 

ضریب 
  تعیین

R  

ضریب 
همبستگی 
 چندگانه

Multiple R 
000/0 64/27 91/4 38/0 39/0 65/0  

  
، با توجه به سطح معناداري، آماره 6شده در جدول  از بین متغیرهاي مستقل مطرح

t 251/0( هر متغیر و میزان ضریب بتا، به ترتیب متغیر اقتصاد با ضریب همبستگی( ،
و ) 121/0( همبستگی متغیر قانون با ضریب) 136/0(متغیرمحیط با ضریب همبستگی 

بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار ) 109/0(متغیر خانواده با ضریب همبستگی 
آمده، متغیر اقتصاد بیشترین تأثیر و متغیر   دست با توجه به ضرایب بتاي به. مؤثر هستند

خانواده کمترین تأثیر را بر روي متغیر وابسته پژوهش، یعنی امنیت اجتماعی زنان 
  .ت خانوار، داردسرپرس
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   میزان ضرایب رگرسیون چند متغیره امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار-5جدول 

  سطح معناداري
Sig 

  ضرایب استاندارد بتا tآماره 
 

 متغیرها

000/0 855/6  Constant 

 اقتصاد 251/0 122/5 000/0

 محیط 136/0 707/2 007/0

 قانون 121/0 693/2 000/0

 خانواده 109/0 438/2 000/0

  
   سازي معادالت ساختاري مدل

هاي پیشرفته براي بررسی روابط بین متغیرها و همچنین آزمون اعتبار  یکی از روش
سازي معادالت  گیري و آزمون نیکویی برازش ساختار، مدل  اندازههاي وسیل سازه

اي وسیله  زهاین مدل به آزمون اعتبار سا.  استایموسافزار  ساختاري با استفاده از نرم
گیري امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار و آزمون نیکویی برازش ساختار آن  اندازه

هاي  آید، بیشتر معرف گیري همچنان که از مدل برمی در بخش اندازه. پرداخته است
بخش ساختاري مدل نیز . اند صورت نسبتاً متناسبی روي آنها بار شده متغیرهاي پنهان به
 که متغیرهاي اقتصاد و محیط بیشترین مقدار واریانس امنیت اجتماعی حاکی از آن است

شده با  هاي مدل، آزمون نیکویی برازش ساختار نظري طراحی شاخص. اند را تبیین کرده
. دهد گیري مورد بحث را نشان می اي وسیله اندازه شده و اعتبار سازه هاي مشاهده داده

دهند که به   را نشان می90/0 برابر یا باالتر از هاي تطبیقی مدل نیز مقادیر شاخص تمامی
معناي توان مدل براي فاصله گرفتن از یک مدل استقالل و نزدیک شدن به یک مدل 

از آنجا که معیارهاي . شده براي آنها است شده بر مبناي معیارهاي تعریف اشباع
GIF=0/92 ،AGIF=0/90  ،IFI=0/90  برازش  همگی نزدیک به یک هستند، حاکی از
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ها در مدل  مانده حاکی از عملکرد ضعیف باقی  RMSEA=0/05نسبتاً زیاد مدل و معیار 
هاي برازش به صورت کامل در جدول زیر آمده و پس از آن مدل  شاخص. است

  :معدالت ساختاري ترسیم شده است
  

  هاي برازش مدل ساختاري  شاخص-7جدول 
CMIN/DF  TLI  CFI  IFI  GFI  RMSEA  AGFI  Chi-

Square  
P-

Value  
DF 

457/2 89/0 90/0 90/0 92/0 05/0 90/0 89/210 000/0 81  
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  گیري بحث و نتیجه
رسالت اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مقوله امنیت اجتماعی زنان سرپرست 

چرا که مسئله زنان سرپرست خانوار از یک سو و مقوله . خانوار شهر تهران بوده است
پس بررسی .  سوي دیگر، دو حوزه قابل تأمل در دنیاي امروز استامنیت اجتماعی از

زمانی که یک زن، به هر . کند هاي جدي و گوناگونی را طلب می این دو حوزه، پژوهش
گیرد، براي رفع نیازهاي مالی و تأمین معاش  دلیلی، در نقش سرپرست خانوار قرار می

بنابراین وجود . شود  جامعه میخود و خانواده تحت سرپرستی خود ناچار به حضور در
این . رسد نظر می یک جامعه امن و یک محیط سالم براي فعالیت این زنان ضروري به

در . پذیر خواهد بود مهم تنها با برقراري و ارتقاي سطح امنیت اجتماعی جامعه امکان
، اي بسیار اساسی و قابل بررسی است این میان عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی، مسئله

. تواند در این حوزه راهبردي و کاربردي باشد چرا که شناسایی این عوامل است که می
ویژه زنان سرپرست خانوار، از پیامدهاي  شک ارتقاي امنیت اجتماعی زنان جامعه، به بی

  .اي است شرط بنیادین توسعه و پیشرفت هر جامعه مهم نظم و انسجام اجتماعی و پیش
دهد از میان متغیرهاي اقتصاد، محیط، قانون و  ان میهاي این پژوهش نش  یافته

خانواده تأثیرگذارترین عامل بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، عامل اقتصاد 
هاي رویکرد امنیت اجتماعی اقتصادمحور کامالً منطبق  این یافته پژوهش با نظریه. است
کننده و تأثیرگذار  تعیینوضعیت مسکن و درآمد زنان سرپرست خانوار دو متغیر . است

چرا که داشتن مسکن مناسب و درآمد مکفی، . بر امنیت اجتماعی این زنان است
نیازهاي مالی آنان را تا حدودي برآورده کرده و به ارتقاي سطح امنیت اجتماعی آنان 

هاي مالی مؤسسات حمایتی که این زنان تحت پوشش آنها قرار  حمایت. کند کمک می
تأمین نیازهاي مادي زنان سرپرست . یر مثبتی بر رفع نیازهاي مالی آنان دارددارند نیز تأث

هاي این حوزه، مبنایی الزم و ضروري براي  گذاري خانوار از طریق کاربست سیاست
هاي این پژوهش، متغیر محیط دومین  براساس یافته. تأمین امنیت اجتماعی آنان است
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دهد شبکه  سرپرست خانوار است که نشان میعامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی زنان 
روابط اجتماعی، نگرش افراد جامعه و نگرش اطرافیان نزدیک نسبت به 

بر امنیت اجتماعی این گروه اجتماعی  تواند تأثیر مهمی بودن این زنان می سرپرست بی
طلب و خسروي  این یافته پژوهش نیز با نتایج تحقیقات معیدفر، شادي. داشته باشند

هر چه زنان سرپرست خانوار در تعامالت و ارتباطات خود با دیگران . بقت داردمطا
تري در جامعه خواهند  بیشتر احساس امنیت داشته باشند، حضور مفیدتر و پررنگ

همسر، یکی از مسائل بسیار جدي است  اصالح نگرش افراد جامعه به زنان بی. داشت
هاي اصلی زن  یکی از دغدغه. کالن داردسازي  رسد نیاز به نوعی فرهنگ نظر می که به

ها و  سرپرست خانوار براي حضور در جامعه، نداشتن احساس امنیت، زیر نگاه
بسیاري از زنان سرپرست خانوار، . هاي سنتی منفی برخی افراد جامعه است نگرش

و پیشنهاد  مدت، آزارهاي کالمی هاي نابجاي مردان مثل صیغه کوتاه تجاربی از خواسته
تجربه تلخ دیگر این زنان این است که . شدن در قبال ارتباط جنسی را دارند یتحما

رود از آنان حمایت کنند، از  جنس خود آنان هستند و انتظار می حتی زنان دیگر که هم
به . پرهیزند تا مبادا شوهرانشان تمایلی به این زنان پیدا کنند گسترش رابطه با آنان می

انوار اغلب در دایره روابط با خانواده خود و فرزندانشان این ترتیب زنان سرپرست خ
وجود این . شود نوعی محبوس شده و گسترش شبکه روابط اجتماعی آنان مختل می به

اي تعادل روانی و ارتباطی آنان را به  گونه مسائل در شبکه روابط اجتماعی این زنان، به
توان این  سازي می با فرهنگ. کند یهم ریخته و امنیت عاطفی و ارتباطی آنان را تهدید م

تري براي حضور زن سرپرست  هاي منفی سنتی را از جامعه زدود و محیط امن نگرش
. متغیر قانون در رتبه سوم تأثیرگذاري قرار گرفته است. خانوار در اجتماع پدید آورد

تحت ترین دلیل آن، نگرانی زن سرپرست خانوار براي مراجعه به نهادهاي قانونی،  مهم
این نگرش . »بهتر است پاي ما به کالنتري و دادگاه باز نشود«این نگرش سنتی است که 

ها مدارا کند ولی  شود زن سرپرست خانوار با بسیاري از نامالیمات و سختی باعث می
به مراجع قانونی مراجعه نکند، مگر در مواردي که امنیت جانی او مورد تهدید قرار 
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اي امنیت جانی و  گونه دلیل حفظ آبرو، به نهادهاي قانونی بهمراجعه نکردن به . گیرد
با وجود این و در نهایت، . رو خواهد کرد مالی زنان سرپرست خانوار را با تهدید روبه

 را بر امنیت  ویژه نیروي انتظامی بسیاري از این زنان، عملکرد نهادهاي قانونی به
ه در رتبه آخر تأثیرگذاري قرار گرفته متغیر خانواد.دانند اجتماعی خود تأثیرگذار می

بر امنیت  عنوان دو متغیر اصلی، نقش مهمی حمایت خانواده و آرامش خانواده به. است
اجتماعی زن سرپرست خانوار دارند، ولی نسبت به عوامل دیگر، داراي تأثیر کمتري 

اج دائم شکل ازدو متغیرازدواج مجدد نیز متغیري تأثیرگذار است، اما اگر به. هستند
تنها باعث ارتقاي امنیت اجتماعی  زنان سرپرست خانوار معتقدند ازدواج موقت نه. باشد

تر کرده و امنیت  آنان نخواهد شد، بلکه نگرش افراد جامعه را نسبت به آنان منفی
شود  هاي این پژوهش، این نتیجه حاصل می کالً از یافته. کند عاطفی آنان را تهدید می

با وجود . له در زندگی زنان سرپرست خانوار، تأمین اقتصادي استترین مسئ که مهم
نهاد غیردولتی و مؤسسات حمایتی دولتی، باز هم  هزاران مؤسسه حمایتی مردم

رسد عامل  نظر می به. ترین دغدغه آنان، درآمد پایین و نداشتن شغل مناسب است بزرگ
با توجه به . ت خانوار دارداقتصادي تأثیر بسیار اساسی بر امنیت اجتماعی زن سرپرس

هاي دولتی و  وسعت و گستره مشکالت مالی زنان سرپرست خانوار، حتی حمایت
به همین دلیل باید تدابیر . غیردولتی، پاسخگوي نیازهاي اقتصادي آنان نبوده است

نتایج این پژوهش، نکته دیگري را نیز مشخص . اساسی در این راستا اندیشیده شود
هاي زنان سرپرست خانوار و کیفیت زندگی این زنان به   و محدودیتکمبودها. کند می

. لحاظ اجتماعی، فرهنگی، قانونی، حقوقی و روانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد
تواند  افزایش منابع قدرت و بهبود موقعیت اجتماعی این زنان در پیوند با یکدیگر می

. زایی بر امنیت اجتماعی آنان بگذاردبا هدف توانمندسازي آنان باشد و تأثیر بس گامی
سازي حقوقی، اجتماعی  اي براي آگاه اعطاي تسهیالت مالی در کنار فراهم آوردن زمینه

و فرهنگی، تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به مقوله بیوه بودن یک زن، سبب امنیت 
.  شدبخشی به زندگی زنان سرپرست خانوار و ارتقاي اعتماد و عزت نفس آنان خواهد
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مشارکت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در محیطی امن با امنیت اجتماعی باال، استفاده 
بسا در صورت  سازد و چه پذیر می از پتانسیل یک گروه اجتماعی در جامعه را امکان

نبودن این امنیت اجتماعی، نیروهاي بالقوه حضور این زنان در مشارکت اجتماعی و 
طرفی احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار بر از . اقتصادي به هدر برود

گونه که نتایج این  همان. ارتقاي کیفیت نقش مادري این زنان تأثیرگذار خواهد بود
دهد عوامل اقتصادي و محیطی موثرترین عوامل بر امنیت اجتماعی  پژوهش نشان می

ي و محیطی که این بنابراین با ایجاد شرایط مناسب اقتصاد. زن سرپرست خانوار است
توان زمینه توانمندسازي آنان را  زنان در آن احساس امنیت اجتماعی داشته باشند، می
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