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تاریخ دریافت4332/4/44:
تاریخ پذیرش4332/3/22:
چکیده
برای رشد و توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،امنیت امری الزم و ضروری است .در بررسی سلسله مراتب نیازهای مازلو ،نیاز به امنیت،
پس از نیازهای فیزیولوژیک از سلسله نیازهای اصلی و اساسی انسان منظور میگردد که در رشد و تعالی شخصیت انساان نشا
بسزایی دارد .پژوه

حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیات اجتمااعی زناان سرپرسات خاانوار(فوه همسار و

مطلشه)تحت پوش

سه سازمان حمایتی(کمیته امداد امام(ره) ،بهزیستی و بنیاد شهید)در ابعاد امنیت عاطفی ،ارتباطی ،مالی و جانی

صوره گرفته است .جامعهی پژوه  ،کلیهی زنان سرپرست خانوار(فوه همسر و مطلشه) شهر ایالم به تعداد  7052نفر بود .که با
استفاده از فرمول کوکران نمونه ای با حجم  015انتخاب و سهم هر سازمان با روش مطلق/طبشه بنادی بار حساب جمعیات هار
سازمان انتخاب و اطالعاه مورد نظر به وسیله ابزارهای پرسشنامه(به تعداد  00سؤال) ،مصاحبه و مطالعه پروناده هاای حماایتی
گردآوری و تجزیه و تحلیل شد .تئوری امنیت اجتماعی در سطح تجربی تأیید گردید چرا که امنیت اجتماعی درگرو توان و قدره
واحد اجتماعی تعریف شده که تکنیک تحلیل عامل نشان داد حمایت خانواده ،اعمال قانون و توانمندی زنان در امنیات اجتمااعی
زنان سرپرست خانوار تأثیر بسزایی دارد.

واژگان کلیدی:امنیت اجتماعی ،احساس امنیت ،زنان سرپرست خانوار ،ایالم.
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 -مشاله ی حاضر بر گرفته از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد که به راهنمایی دکتر سید محمد سیدمیرزایی و مشاوره ای دکتر ساروخانی در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحشیشاه در 1031انجام گرفته است.
 - 7کارشناس ارشد مطالعاه زنان(زن وخانواده)
 - 0دکتری جمعیت شناسی و هیأه علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحشیشاه تهران
 - 4دکتری جامعه شناس عضو هیأه علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحشیشاه تهران
 - 0کارشناس ارشد جامعه شناس و عضو هیأه علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم،نویسنده مسؤول
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مقدمه

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  ،4325تعداد خانوارهای زن سرپرست بیش از یک میلیون و 144
هزار خانوار است .بر این اساس میزان سهم زنان در سرپرستی خانوارها  3/4درصد ،که این میزان در
سال  2/4،4335درصد بوده است .بنابراین ساالنه  16هزار زن در کشور بی سرپرست شدهاند.
کارشناسان یکی از دالیل این رشد را باال رفتن نرخ طالق در ایران میدانند.
مهمترین نیاز امروز زنان برای گسترش فعالیتهای اجتماعی آنها ،ایجاد امنیت است؛ و هرچه حضور
زنان در عرصه های مختلف جدیتر و پررنگتر باشد .امنیت آنها بیشتر خواهد شد در حالی که
تصور برخی افراد بر این است که امنیت زنان با انزوا و حاشیه نشینی آنها تأمین میشود .امروزه
شرایط حاکم بر جامعه ،زندگی بسیاری از زنان را با مشکالت زیادی مواجه کرده است .بارها از منابع
مختلف شنیده شده است که نحوه و میزان برخورداری زنان از رفاه اجتماعی ،به ویژه حمایتهای
اجتماعی ،مطلوب نیست .در جامعه ما تعداد زنانی که مجبورند برای تأمین زندگی خود ،کار در
کارگاههای بزرگ و کوچک به کارهای دشوار و طاقتفرسا را بپذیرند ،کم نیست .رسیدگی به وضع
این زنان یک ضرورت ملی است ،و نیازمند ابزارهای قانونی مؤثر است .زنان سرپرست خانوار از
جمله گروه های آسیب پذیر جامعه هستند که گاه عواملی چون طالق ،فوت و یا اعتیاد همسر ،از کار
افتادگی او ،رها شدن توسط مردان مهاجر و...موجب آسیبپذیرتر شدن این طیف وسیع از جامعه
میشود .عوامل مؤثر بر بروز مشکالت زنان سرپرست خانوارمی توان به فقـر ،منزوی شدن زنان
سرپرست خانوار ،ترس و نگرانی از آینده مبهم و نامعلوم ،نداشتن شغل ،ناکافی بودن حمایتهای مالی
و معنوی دولت و...اشاره کرد.
با توجه به اینکه شهر ایالم دارای تعدادی زنان سرپرست خانوار میباشد و این دسته اغلب بی کار و
بی سواد هستند و از طرف خویشان و اقوام کمتر مورد حمایت قرار میگیرند لزوم توجه بیشتر به آنها
بیش از پیش ضروری مینماید.
پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار پرداخته ،که در این جا
به امنیت مالی ،امنیت جانی ،امنیت عاطفی ،امنیت ارتباطی تقسیم شدهاند .ضمن این که تأثیر عوامل
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سواد ،سن ،توانمندی زنان و عملکرد قانون نیز به عنوان متغیرهای جمعیت شناختی در امنیت اجتماعی
مورد بررسی قرار گرفته میشود.
اهداف تحقیق

هدف کلی:
 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر ایالم.
اهداف جزئی:
 بررسی تأثیر درآمد بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر توانمندی زنان بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر حمایت خانواده بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر میزان تحصیالت بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر اعمال قانون بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر نوع مسکن بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
 بررسی تأثیر سازمان حمایتی بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار.
پیشینه تحقیق

امنیت یکی از موضوعاتی است که در ابعاد مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است و هر یک ،از
زاویه ای آن را مورد بررسی قرار دادهاند .آن چه در این بخش مطرح میگردد ،خالصه ای از
پژوهشهای مشابه در زمینهی امنیت اجتماعی و زنان سرپرست خانوار میباشد.
 تحقیقی با عنوان بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی
زنان انجام گرفته است(عبادتی و کامران.)8811،
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هدف اصلی این رساله بررسی احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته جامعه شناسی ذکر شده است .طبق نتایج پژوهش ،احساس آرامش و امنیت در بین نمونه
پژوهش در حد باالیی قرار داشته است (.)%23
در این پژوهش عواملی چون اعتماد به عملکرد پلیس ،اعتماد به عملکرد قانون ،سن ،طبقه اجتماعی،
حمایت خانواده ،دیدگاه فمینیستی ،پایبندی به آداب و رسوم قدیمی بر احساس امنیت تأثیر گذار
است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است که با تغییر متغیرهایی مثل اعتماد به عملکرد قانون ،طبقه
اجتماعی ،سن ،حمایت خانواده و پایبندی به آداب و رسوم قومی احساس آرامش و امنیت اجتماعی
تغییر میکند.
 تحقیقی با عنوان سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیطهای شهری(محدودهی اطراف
پارك شهر-تهران) انجام گرفته اسـت (بمانیاان ،رفیعیاان و ضاابییان.)8811،در ایـن پـژوهش تـالش شـده،
موضوع امنیت محیطهای شهری با رویکرد جنسیتی مورد مطالعه قرار گیـرد .محـدودهی مطالعـاتی بـا
توجه به میزان کشش اجتماعی فضای عمومی شهر ،محدوده ای در جنوب خیابان امام خمینی ،انتخاب
گردیده است .سنجش میـزان امنیـت درك شـده از فضـا و میـزان تـردد و اسـتفاده از آن فضـا ،رابطـه
مستقیمی وجود دارد .همچنین در سنجش شاخصهای کالبدی ،به مسأله میـزان آشـنا بـودن محـیط و
شهرت فضا و در بعد اجتماعی به شاخص عدالت اجتماعی فضا و اهمیت متغیـر چیرگـی جنسـیتی در
احساس امنیت ذهنی زنان در این شاخص پرداخته شده است.
 تحقیقی با عنوان بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانـی توسـط مرکـز
افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا)8811،انجام گرفته است.
حجم نمونه این پژوهش  4435نفر از ساکنان  42سال به باالی مناطق  22گانه شهر تهران اسـت .طبـق
این نظر سنجی جرایمی نظیر کاله برداری ،سرقت ،خرید و فروش مواد مخدر ،ایجـاد مزاحمـت بـرای
نوامیس مردم و وجود دختران فراری و زنان خیابانی به عنوان ،پنج جرم مهم شهر تلقی شدهاند .پاسـخ
گویان در وضعیتهای زیر احساس باالیی از خطر داشتهاند :حمل پول نقد به مقدار زیاد ،ترك اتومبیل
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بدون قفل و دزدگیر ،تردد خانمها به تنهایی در شـب ،سـوار کـردن مسـافران در خیابـانهـای خلـوت
خصوصاً در شب و تردد با ماشینهای مسافربری شخصی در شب.
چارچوب نظری تحقیق

واقعیت این است که رویکرد نظری خاصی که بتواند مسأله ی امنیت اجتماعی را تبیین کند وجود
ندارد .به عبارت بهتر دیدگاه نظری را نمیتوان یافت که برخاسته از زمان و مکان بوده و بتواند این
مسأله را تبیین کند .البته تنوع در تفکر نظری ،منبع بسیار غنی از آراء و اندیشهها را فراهم میسازد که
در تبیین مسأله ی تحقیق میتوان از آنها استفاده کرد .اما از آن جا که امنیت دارای ابعاد فردی(سطح
خرد)و اجتماعی(سطح کالن)است لذا دیدگاهی قادر به تحلیل چنین مسأله ای است که در ارتباطی
هماهنگ این سطوح را تحلیل و دائماً بین سطوح خرد و کالن نوسان کند .بنابراین در پژوهش حاضر،
نظریهها در دو سطح خرد و کالن مد نظر قرار میگیرند.
امنیت در سطح خرد:
در مقوله امنیت در سطح خرد ،سه عنصر اصلی ،فرد ،کنش متقابل و گروه مورد توجه قرار میگیرد.
بنابراین در بررسی امنیت اجتماعی باید به تفاوت گروه های اجتماعی از لحاظ نوع روابط ،کیفیت
پیوندهای متقابل و مشترك آنها توجه داشت .در این سطح ،امنیت با فرآیند اجتماعی شدن(درونی
کردن ارزشها و هنجارهای اجتماعی)یعنی یادگیری فرهنگ مشترك مربوط است .به عبارت بهتر با
درونی کردن ارزشها و هنجارها توسط اعضای جامعه بخش اعظم امنیت حاصل میشود به این
صورت که برای برقراری هر نوع رابطه میان افراد و گروه های اجتماعی ،هنجارهای مشترك ضرورت
دارد و پایداری نسبی کنشهای متقابل افراد بدون حداقل از این نمادها ،اطالعات و ارزشها قابل
تصور نیست؛ و در صورتی که اشتراك در نمادها و ارزشها(که حول محور هنجارها رخ
میدهد)وجود نداشته باشد فرد قدرت برقراری ارتباط با دیگران و انجام کنش متقابل را از دست
میدهد .این وضعیت باعث میشود که فرآیند جامعه پذیری در فرد به خوبی صورت نگیرد و ارزشها
و هنجارها به نحو مناسب به او منتقل نشود که برآیند آن از دست دادن احساس تعهد و تعلق به
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دیگران و ضعف در کنشهای متقابل به دلیل عدم شناخت ارزشها و هنجارها است؛ لذا جامعه پذیری
مطلوب ،احساس تعلق به گروه و رفع نیازها در قالب کنشهای متقابل اجتماعی جهت احساس امنیت،
در سطح فردی ضرورت اساسی دارد.
امیل دورکیم ،همبستگی اجتماعی را یک پدیدهی اخالقی و معنوی در نظر میگیرد که ارزشها و
باورهای مشترکی مانند وفاداری و صداقت که وجدان جمعی را زنده نگه میدارد تأکید دارد .در سطح
خرد گیدنز"اعتماد را با امنیت مرتبط دانسته و اعتمادپذیری را مستلزم نسبت دادن به صداقت ،عشق به
فرد مورد اعتماد و نوعی خلوص متقابل را عامل صمیمیت بیان کرده است" (نویدنیا.)81318811،

هم چنین در سطح خرد(فردی)"جنسیت به عنوان تأثیرگذارترین عامل شخصیتی در احساس امنیت
مطرح است .حس امنیت در بین زنان و مردان متفاوت است .عموماً زنان نسبت به مردان بیشتر
احساس ناامنی میکنند .به طور کلی مردان احساس مثبتتر در مورد امنیت محیط خودشان نسبت به
زنان دارند"(بمانیان.)8118811،

"در چنین شرایطی زنان از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نظیر کار کردن تا دیروقت یا شغلهایی که
شیفتی هستند یا کالسهای عصر و فعالیتهایی نظیر آن خارج میشوند" (الویرا و متانی.)8311661،

برای مثال تحقیقات در مورد ارتقای زنان در سال  4332نشان داد که"در کانادا  16درصد از منتظر
ماندن برای استفاده از وسایل نقلیهی عمومی بعد از تاریک شدن هوا میترسند" (بمانیان.)8118811،

فمینیستها"معتقدند امنیت اجتماعی وقتی کامل میشود که زنان به طور اساسی در مرکز امنیت قرار
گیرند .به عبارت دیگر فمینیستها داعیه توجه دادن جریان مطالعات امنیتی به سطح خرد یعنی مردم و
افراد که غالباً در پرتو مالحظات قدرت محور به فراموشی سپرده شدهاند را دارد" (تریف و
دیگران.)16318818،

امنیت در سطح کالن:
زندگی اجتماعی در جوامع بزرگ با ساختار ارگانیکی و تمایز یافته که نابرابری از مختصات بارز آنها
است پتانسیل باالیی برای عدم توافق ،ناسازگاری و ناامنی وجود دارد .بوژان()1666با تأکید بر اصول
نظام ارگانیکی ،امنیت اجتماعی را "هویت"نامیده و امنیت اجتماعی را مترادف "امنیت هویت"تلقی
میکند.
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وی تعریف شرایطی که در آن یک خطر جدی ،امنیت جامعه را تهدید میکند ،کار مشکلی دانسته و
چنین ابراز میدارد"آنچه تهدید تلقی میشود با آن چه عمالً میتواند تهدید باشد ،ممکن است کامالً
متفاوت باشند .شاید نتوان تهدیدات واقعی را با دقت دید یا تهدیدات فرضی تلقی شده ،واقعی نباشند
اما ممکن است دارای آثار واقعی گردند .اما در مجموع تهدیداتی که متعرض امنیت جامعه میشوند
زمانی روی میدهند که جامعهی ،به این استنتاج دست یابد که در یک شرایط خاص هویت آنها
یعنی"ما" مورد تعرض و خطر واقع شده است .عواملی که میتوان هویت یک جامعه را تهدید کنند
ممکن است از آزادی بیان تا مداخله در قابلیتهای آن برای ابراز و بیان خود ،تنوع داشته باشند .وی
معتقد است که این عوامل ممکن است شامل ،ممنوعیت بهکارگیری زبان ،نام ،لباس وهم چنین بستن
مکانهای آموزشی ،دینی و یا تبعید و کشتار اعضای آن گروه خاص باشد"(بوژان.)1811666،

ویور ،در نگرش و تعریفی هم سو با بوژان معتقد است"امنیت اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ
ویژگیهای اساسی خود در برابر شرایط متمول و تهدیدهای واقعی یا اجتماعی مربوط است .به طور
خالصه ،این نوع امنیت بر تابعیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ،
مذهب ،هویت ملی و رسوم متکی است .در چارچوب این تعریف ،مشخص شدن زمانی که تهدیدی
علیه امنیت اجتماعی وجود دارد ،دشوار میگردد.
امنیت اجتماعی مربوط به وضعیتی است که جوامع ،تهدیدی نسبت به مؤلفه های هویت خود احساس
میکنند .ویور به جای دولت ،جامعه را به مثابه مرجع امنیت مطرح میکند"(موتیمر.)81118816،

میرام میتار"برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستماتیک استفاده میکند و بر کاربرد نظریه آنارشی
اجتماعی بیلی تکیه میکند .وی میکوشد مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ،افراد ،گروه،
سازمان ،اجتماع و سیستم فراملی تحلیل کند ،و از آنارشی(هرجومرج)به جای تعادل به عنوان وسیله
ای برای اندازه گیری حاالت نظام استفاده کند" (عبادتی نظرلو.)8118811،

سؤالهای تحقیق

 توانمندی زنان سرپرست خانوار تا چه اندازه بر امنیت اجتماعی آنان تأثیر گذار است؟
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 درآمد ،تحصیالت و حمایت خانواده تا چه اندازه بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تأثیر
گذار است؟
عوامل دیگر از جمله نوع سازمان حمایتی ،نوع مسکن تا چه اندازه بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست
خانوار تأثیر گذار است.
فرضیه های تحقیق

 به نظر میرسد میزان توانمندی بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آنان مؤثر است.
 به نظر میرسد اعمال قانون بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آنان مؤثر است.
 به نظر میرسد حمایت خانواده بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آنان مؤثر است.
 به نظر میرسد در آمد ماهیانه امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آنان مؤثر است.
 به نظر میرسد نوع سازمان حمایتی بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آنان مؤثر است.
روش تحقیق

برای شناخت موضوع مطالعه ،از روش پیمایشی استفاده شده است .برای گردآوری اطالعات از ابزار
پرسشنامه و مصاحبه و هم چنین مطالعه پرونده های حمایتی زنان سرپرست خانوار استفاده شده است.
جامعهی آماری این پژوهش تمامی زنان سرپرست خانوار(مطلقه و فوت همسر)تحت حمایت سازمان
بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر ایالم به تعداد  2563نفر
میباشد ...در این پژوهش از روش نمونه گیری مطبق(بر حسب جمعیت هر سازمان)استفاده شده
است .سپس با بهره گیری از فرمول کوکران(رفیع پور.)818 18818،نمونه ای به حجم  346نفر انتخاب
گردید؛ و در مرحلهی بعدی و با اخذ مجوز الزم ،لیست خانوارهای واجد شرایط تهیه ،و نسبت به
انتخاب افراد مورد هدف پژوهش به صورت تصادفی اقدام گردید.
t 2 pq
d2
1
t pq
1
(
) 1
N
d2
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)(3 / 84)(%28)(%72
)(0 / 0025
 308  310
1
)(3 / 84)(%28)(%72
1
(
) 1
2507
0 / 0025

n

جدول شماره -1حجم نمونه مورد مطالعه
نوع سازمان

بهزیستی

کمیته امداد

بنیاد شهید

جمع

حجم نمونه

79

111

79

013

اعتبار و روایی
اعتبار:برای تعیین اعتبار تحقیق از اعتبار سازه ای با مراجعه به افراد صاحب نظر و متخصص ،از اعتبار
محتوا با در نظر گرفتن و تطبیق متغیرها و شاخصها با فرضهای چارچوب نظری استفاده شده است.
برای سنجش اعتبار از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.
روایی:در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی شاخصها بهره گرفته شده است،
نتایج مربوط به آزمون ،روایی مقیاسها رانشان میداد .ضریب آلفای کلی تحقیق  %31ارزیابی شده
است.
مدل تحلیلی تحقیق
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یافته های تحقیق
جدول شماره -7ضریب همبستگی رگرسیون عوامل مؤثر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
ردیف

نام متغیر

انحراف معیار

مقدار Beta

مقدار t

Sig=3031

1

مقدار ثابت

4404

-

1101

P<./333

2

توانمندي زنان

1043

30212

4010

P<./333

0

حمایت خانواده

1029

30204

4029

P<./333

4

اعمال قانون

3029

30211

4031

P<./333

1

تعداد افراد تحت تكفل

3039

30314

30219

P<./97

6

مسكن

3026

30312

30239

P<./331

9

میزان تحصیالت

3009

3022

30301

P<./333

9

درآمد ماهیانه

1042

30303

30639

P<./333

7

نوع سازمان حمایتی

1030

30191

30139

P<./333

Y  B x   cons tan t
Y  0 / 977  44 / 4  45 / 4

ضریب رگرسیون با فاصله اطمینان  %35نشان میدهد که متغیرهای :توانمندی زنان ،درآمد ماهیانه،
حمایت خانواده ،اعمال قانون ،نوع سازمان حمایتی ،نوع منزل مسکونی و میزان تحصیالت فرد بر
امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار مؤثر میباشد.
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جدول شماره -0عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

با توجه به جدول فوق ،دو متغیر درآمد( )4/4و توانمندی زنان سرپرست خانوار( )4/3تأثیر مسـتقیم بـر
امنیت اجتمـاعی زنـان سرپرسـت خـانوار دارد .تحصـیالت و حمایـت خـانواده بـا مجـذور واریـانس
( )6/4533تأثیر باالیی بر امنیت اجتماعی دارد.

تحلیل عاملی

تحلیل عامل از مهمترین ابزار در تحقیقات اجتماعی است .با آن ،عوامل گونه بندی میشوند و به
صورت متغیرهای دوشقی یا فاصله ای درمی آیند .باید توجه داشت ،زمانی که متغیرهایی برای تحلیل
عامل مطرح میشوند ،حتیالمقدور نباید بین آنها رابطهی علی وجود داشته باشد ،بلکه باید همبستگی
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آنها معلول عاملی دیگر باشد .متغیرهای کنترل به همین معنی به کار میآیند .آنها ،متغیرهایی هستند
که یک یا چند متغیر تابع را زیر پوشش دارند.
جدول شمار -4تحلیل عاملها
مدل خطی مستقیم

0133109

269

11109

P<30333

اثر تعامل بین متغیرها

12742901

1

12742901

P<30333

حمایت خانواده

99109

7

7404

P<30331

توانمندي زنان

196403

22

9409

P<30333

اعمال قانون

227906

02

9109

P<30333

حمایت خانواده -توانمندي زنان

93109

19

4904

P<30329

حمایت خانواده -اعمال قانون

109001

23

6909

P<30331

توانمندي زنان  -اعمال قانون

079101

19

6709

P<30333

R=%33
با توجه به تحلیل عاملی که در فاصله اطمینان  %35به دست آمد سه متغیر حمایت خانواده ،توانمندی
زنان و اعمال قانون تأثیر فراوانی بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار دارد)r=%33( .
توانمندي زنان

امنيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار

اعمال قانون
آزمون فرضیه های تحقیق
جدول شماره -0رابطه بین متغیرهای مستشل و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
متغیر وابسته

قضاوت آماري

امنیت اجتماعی زنان
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنادار()%1

30434

P<30333

ارتباط معنادار

اعمال قانون

30064

P<30333

ارتباط معنادار

حمایت خانواده

30090

P<30333

ارتباط معنادار

تعداد افراد تحت تكفل

-30309

P<30333

عدم ارتباط معنادار

میزان تحصیالت فرزندان

3070

P<30110

ارتباط معنادار

روابط اجتماعی

30414

P<30333

ارتباط معنادار

متغیر مستقل
توانمندي زنان
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با توجه به داده های جدول شماره  ،5آزمون همبستگی پیرسون بـا فاصـله اطمینـان %35رابطـهی بـین
توانمندی زنان ،اعمال قانون ،حمایت خانواده و میزان تحصـیالت فرزنـدان بـا امنیـت اجتمـاعی زنـان
سرپرست خانوار تأیید مینماید .اما بین تعداد افراد تحـت تکفـل و امنیـت اجتمـاعی زنـان سرپرسـت
خانوار رابطه وجود ندارد.
جدول شماره -6رابطه بین پایگاه اقتصادی –اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ابعاد امنیت اجتماعی آنان
ابعاد امنیت اجتماعی ضریب همبستگی کندال t

سطح معنادار

قضاوت آماري

امنیت ارتباطی

30104

30334

ارتباط معنادار

امنیت عاطفی

30361

30333

ارتباط معنادار

امنیت جانی

30164

30333

ارتباط معنادار

امنیت مالی

30119

30333

ارتباط معنادار

طبق داده های جدول فوق ،ضریب همبستگی کندال tدر فاصله اطمینان  %35رابطه مثبت و معنادار
بین پایگاه اقتصادی –اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ابعاد امنیت اجتماعی آنان را نشان میدهد
جدول شماره -2رابطه بین توانمندی زنان سرپرست خانوار و ابعاد امنیت اجتماعی آنان

ابعاد امنیت اجتماعی ضریب همبستگی اسپیرمن سطح معنادار قضاوت آماري
امنیت ارتباطی

-30037

30334

عدم ارتباط معنادار

امنیت عاطفی

30471

30333

ارتباط معنادار

امنیت جانی

30031

30333

ارتباط معنادار

امنیت مالی

30061

30333

ارتباط معنادار

با توجه به داده های جدول شماره  3آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه بین توانمندی زنان و امنیت
عاطفی ،جانی و مالی رابطه معنادار وجود دارد .اما بین توانمندی زنان و امنیت ارتباطی رابطه معنادار
وجود ندارد.
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جدول شمارهی  -3رابطه بین میزان حمایت خانواده و ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
ابعاد امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی کندال t

سطح معنادار قضاوت آماري

امنیت ارتباطی

-30199

30334

عدم ارتباط معنادار

امنیت عاطفی

30462

30333

ارتباط معنادار

امنیت جانی

30161

30333

ارتباط معنادار

امنیت مالی

30207

30333

ارتباط معنادار

ضریب همبستگی کندال  tدر فاصله اطمینان  %35نشان میدهد بین میزان حمایت خانواده و امنیت
عاطفی ،جانی و مالی زنان سرپرست خانوار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
جدول شمارهی  -1رابطه بین میزان حمایت خانواده و ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
ابعاد امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی کندال t

سطح معنادار قضاوت آماري

امنیت ارتباطی

-30199

30334

ارتباط معنادار

امنیت عاطفی

30462

30191

عدم ارتباط معنادار

امنیت جانی

30161

30333

ارتباط معنادار

امنیت مالی

30207

30333

ارتباط معنادار

با توجه به داده های جدول شمارهی  3بین اعمال قانون و امنیت ارتباطی ،امنیت جانی و امنیـت مـالی
زنان سرپرست خانوار رابطه معنادار وجود دارد .اما بین اعمال قانون و امنیت عاطفی زنان رابطه معنادار
وجود ندارد.
ضریب مسیر و تجزیه همبستگی
ضریب مسیر کسری از انحرافات استاندارد متغیر وابسته است که عامل معین شده مستقیماً مسـؤول آن
است .یعنی کسری است که با تغییر عامل معین شده به نسبت داده هـای مشـاهده ای و ثبـات عوامـل
دیگر(ازجمله باقی ماندهها)حاصل میشود .به عبارت دیگر ،ضریب مسیر به تأثیر مستقیم یک متغیر(که
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علت فرض شده است)در متغیر دیگر (که معلول فـرض شـده اسـت)داللت مـیکنـد (ساارواانی18813،

.)88بنابراین با تعیین انحراف معیار هر متغیر ،میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر امنیت اجتمـاعی مشـخص
میگردد.
تحلیل مسیر

در نمودار تحلیل مسیر ضرایب بتا محاسبه گردیدند.

همان طور که از دیاگرام مسیر مشاهده میگردد تعصبات خانوادگی و عدم توانایی فرد دو متغیر کدری
هستند که تأثیر منفی بر متغیر مستقل گذاشتهاند .تعصبات خانوادگی سبب میگردد که زنان سرپرست
خانوار خارج از محیط خانه کار نداشته باشند و فاقد درآمد مناسبی هستند .بنابراین هرچه تعصبات
خانوادگی بیشتر باشد اشتغال و درآمد فرد کاهش مییابد ...

121

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 2931

نتیجه گیری

مهمترین نیاز امروز زنان برای گسترش فعالیتهای اجتماعی آنها ایجاد امنیت است و هرچه حضور
زنان در عرصه های مختلف جدیتر و پررنگتر باشد امنیت آنها بیشتر خواهد در حالی که تصور
برخی افراد بر این است که امنیت زنان با انزوا و حاشیه نشینی آنان تأمین میشود .از آنجا که امروزه
بدون حضور و مشارکت زنان در اجتماع اداره امور منزل و تربیت فرزندان نیز غیر ممکن به نظر
میرسد زنان ناچار به اداره امور اقتصادی ،منزل ،رفت و آمد داخل شهری و انجام کارهای اداری و
امور آموزشی و درمانی خانواده میباشند در نتیجه فضاهای اجتماعی صرفاً مردانه ،احساس امنیت و
اطمینان را از آنان سلب میکند.
زنان سرپرست خانوار به عنوان پایه و اساس نهاد خانواده در سراسر جهان به هنگام از دست دادن
همسرانشان ،یا بیماری ،بیکاری آنان سرپرستی و اداره خانواده را بر عهده میگیرند بدین لحاظ با
مشکالت و موانع شدید اقتصادی ،اجتماعی و قانونی روبرو میگردند .معموالً خانوارهایی که به وسیله
زنان سرپرستی میشوند از نظر دستیابی به امکانات و خدمات محدودیت دارند .زنان سرپرست خانوار
اغلب با عوامل آسیب زا همچون تبعیض فرهنگی ،عدم دسترسی به فرصتهای شغلی ،کم سوادی،
نداشتن درآمد مستمر مواجه هستند و این در حالی است که روزبه روز بر تعداد این زنان سرپرست
خانوار افزوده میشود.
پژوهش حاضر عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سه
سازمان حمایتی(بنیاد شهید ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی)را مورد بررسی قرار داده
است .تئوری امنیت اجتماعی در سطح تجربی تأیید گردید .چون امنیت اجتماعی در گرو توان و
قدرت واحد اجتماعی تعریف شده و زنان سرپرست خانوار به ازای افزایش تحصیل ،درآمد ،شغل و
رفاه ،حمایت خانواده و جامعه امنیت اجتماعی زنان باال میرود .امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
مستلزم توان مقابله با خطرات و آسیبها است که این توانمندی در سایه باال رفتن کیفیت زندگی
فراهم میگردد .امنیت اجتماعی خصلت طبقاتی دارند .هرچه امکانات رفاهی ،اجتماعی توانمندی
افزایش یابد احتمال برخورداری از امنیت بیشتر میشود .این پژوهش که بررسی عوامل اجتماعی مؤثر
بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سه سازمان حمایتی(بنیاد شهید ،کمیته امداد
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امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی)در شهر ایالم میباشد بر اساس تحلیل عاملی که به دست آمد
عاملهای حمایت خانواده ،توانمندی زنان و اعمال قانون بیشترین تأثیر بر امنیت اجتماعی زنان دارند.
در این پژوهش ،از مجموع  44فرضیه ای که ارائه و آزمون گردید  46فرضیه پذیرفته و یک فرضیه رد
گردید .به این معنا که با  %35اطمینان و قبول %5خط بین میزان تحصیالت ،تعداد افراد تحت تکفل،
میزان درآمد ،میزان تحصیالت فرزندان ،نوع منزل مسکونی ،حمایت خانواده ،شبکه روابط اجتماعی،
توانمندی زنان ،نوع سازمان حمایتی و اعمال قانون با امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار رابطهی
معنادار وجود دارد.
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