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 **بهزاد خدری، *زادهییحسین یح
 

، کشند می ف خانواده را به دوشیزنان سرپرست خانوار که بار تکل یت اجتماعیامنمقدمه: 
آنان دارد.  یو اجتماع یروانی، با سالمت جسمان یکه رابطه تنگاتنگ ییاست؛ تا جا یامر مهم

 یت اجتماعیامن مرتبط با یو اقتصاد یعوامل اجتماع یبرخ ییشناسا، هدف از پژوهش حاضر
 یاسیو س یمالی، ق به سه حوزة جانین تحقیت در ایاحساس امن وزنان سرپرست خانوار است 

 است.م شده یتقس

وان ینفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان مر 111 بر یشیمایپ، پژوهش حاضرروش: 
 .است
گاه یو پا، سیاز عملکرد پل یتلق، تیامن تأمینش به مشارکت در ین گرایب:  ها هافتی

ت ین احساس محرومیم و بیرابطة مستق یت اجتماعی( با امنینیو ع ی)ذهن یاقتصاد -یاجتماع
ت یاز عمل کردن قانون با امن یوجود دارد. اما تلق یرابطة معکوس یاجتماعت یو امن ینسب

ر وابسته یرات متغیی% از تغ75ره نشان داد که یون چندمتغیج رگرسیندارد. نتا یا رابطه یاجتماع
 .کنند مین ییمستقل تب یرهایمتغ را

با هم دارند  یرابطة تنگاتنگ یت اجتماعیامن تأمیندر  یو اقتصاد یاجتماع یرهایمتغبحث: 
ت یط آنان اهمیزنان سرپرست خانوار با توجه به شرا یبرا یاقتصاد -یگاه اجتماعیر پایو متغ

جاد یای، ت نسبید داد که اقدام جهت کاهش احساس محرومنهاشیتوان پ یدارد. م یا ژهیو
تواند سودمند  یم یاعت اجتمیع عادالنه امکانات جهت ارتقاء احساس امنیبرابر و توز ی تهافرص
 .باشد

  یت نسبیمحروم، زنان سرپرست خانواری، ت اجتماعیامنها واژه دیلک

 4/4/31تاریخ پذیرش:        33/8/37تاریخ دریافت: 

 
 دکتر مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی *

 )نویسنده مسئول( <behzad.khedri@gmail.com>، دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی**

احساس امنیت  مرتبط باعوامل اجتماعی و اقتصادی 
 زنان سرپرست خانوار اجتماعی

 در شهرستان مریوان 
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  مقدمه

شاود و   یما  یتلق یدر چارچوب رفاه خانواده امر مهم، زنان سرپرست خانواروضعیت 
ات موجاود در جامعاه   یا واقع گرناد. یکدیک از یرقابل تفکیقتاً زن و خانواده دو مقولة غیحق

 یالمللا  نیبا  ی نهاو ساازما  دهانهاس یو تأس  ها یهانیو ب  ها یهرغم اعالمینشان از آن دارد که عل

 تاأمین  یفرساا  قابال توجاه و طاقات    ی هاا  هنیت و هزیمسئول، مختلف در تحقق حقوق زن

از موارد ساخت   یاریدر بس، است یر اجتماعیپذ بین قشر آسیمعاش خانواده که برعهدة ا

را تهاا  و محنیها سرشاار از ساخت   یز زنادگ یا تحقاق ن  درصاورت رممکن است و یغ یا حتی
ت یمسائول  یزناان سرپرسات خاانوار دارا   ، انیا ن میا کند. در ایقشر از زنان من یمتحمل ا

در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هام   یو اجتماع ین اقتصادیسنگ
 تاأمین ت یشاود کاه مسائول    یاطالق م یپدران آنان. اصطالح زنان سرپرست خانوار به زنان

دار هساتند.   ا موقات عهاده  یطور دائم  انواده خود را بها خیا اداره امور خود ی یمعاش زندگ

چاون   یاناد کاه گااه عاوامل     یر اجتمااع یپذ بیآس یهاهزنان سرپرست خانوار ازجمله گرو

موجااب ، شاادن توسااط مااردان و رهااا یاز کارافتااادگ، اد همسااریااا اعتیاافااوت ، طااالق

 ی ها هسة دادیمقاه با کاست  درحالین یا شود. یع در جامعه میف وسین طیرشدن ایپذ بیآس

ن گاروه افازوده   یا شور به جماع ا کهزار زن در  54ساالنه ، 1786با  1736سال  یسرشمار
 زند. یش دامن میش از پین معضل بیرشد طالق بر ا، ریاخ ی سالها ه درکآن ویژه بهشود؛  یم

، آن  طاوری کاه باا زوال    باه ، رود انسان به شامار مای    ی اساسی ها امنیت از نیازها و انگیزه
گیرد و مرتفاع   می اضطراب و ناآرامی جای آن را، تشویش رود و خاطر انسان از بین می آرامش

امنیات اسات. همچناین آبراهاام ماازلو نیاز در        تأمینآدمی در گرو   شدن بسیاری از نیازهای

دهاد   نیازهای اولیاه قارار مای     احساس امنیت را بالفاصله پس از ارضای، مراتب نیازها سلسله
، آن براسااس  هکا  دارد اشااره  یی گیهاحفظ ویژ به، بوزان نظر از اجتماعی امنیت(. 1780، )کاهه

 از یای  هاا  جنباه  با، به عبارتی یا، نندکمی قلمداد اجتماعی گروه کی عنوان عضو به را خود افراد
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 (.1118، 1دهد )ویور و بوزان می لکش را او گروهی ه هویتکند ک می پیدا ارتباط فرد زندگی

 شیافازا  به هک ردیگ یم صورت ییشناخت رفتارها با نهات یاجتماع تیامن احساس تأمین

 یاک  در اسات  نکا مم رفتارها نیا از یبرخ شود. یم ت در سطح اجتماع منجریامن اهشک ای

 جامعاه  یو اجتمااع  یتوسعة روان از مانع و آورده دیرا پد هراس و یناامن احساس، اجتماع

 اسات.  شاده  مواجاه  یتیوضاع  نیبا چن، ما یبررس مورد جامعة رسد یم نظر به هکچنان شود.

 گفتاه  نیا ا نیسپا( مبا ی)ا رانیا انیدانشجو یارسنجکز افکمر یسو از ینظرخواه یکجة ینت

 (.  1780، انیالهچکنند )ک یم یناامن احساسای  گونه به انیرانیا % از81ه کاست 

شاود؛ چراکاه    یما  تاأمین ن و یتضام ، با محافظت و مراقبات ، ات انسان از بدو تولدیح

ساتند و در تماام مراحال    ین یمحدود به دوران خاص از زنادگ ، و خطرات آسیبها،  یهاماریب
 ی یتهاا گساترش فعال  یاز امروز زناان بارا  ین نتری مهم(. 1781، ایدنیوجود دارند )نو یزندگ

تار و   یجاد ، مختلاف  ی ها هت است و هرچه حضور زنان در عرصیجاد امنیانها، آ یاجتماع

 یاجتمااع   در هر نظام یاساس یا مقوله، تیشتر خواهد بود. امنیب نهات آیامن، تر باشد پررنگ
اماا  ، دهناد  یما   ت در جامعه اختصاصیامن یبه برقرار ت اول خود رایاست و کشورها اولو

ست؛ چراکاه  ین ریپذ امکان، ت وجود داشته باشدیصددرصد امن یا م در جامعهیبخواه که این

از  یهماواره درصاد   ل شده ویمختلف تشک ی هارسوم و فرهنگ با آداب و یدجامعه از افرا
اسات و باه هماان     یعا یطب  ین امر تاا حاد  یوجود دارد و ا یا جامعه ت در هریجرم و جنا

ش از حاد  ین احساس با یا  افتد که یاتفاق م یوجود دارد. اما گاه یناامن  ز احساسینسبت ن
د باا دقات   یا شاود و با  یما   یامر در جامعه معضل تلقا ن ید و ایآ یوجود م  ن مردم بهیدر ب

مطالعاة   اسات و  یچندبعاد  یا دهیا پد، تی(. امن1786ی، پرداخته شود )کرامت  به آن یشتریب
ر اسات.  یپاذ  امکاان   یو اجتماع یاقتصادی، اسیمختلف س  ک جامعه از جهاتیزان آن در یم

ک اجتمااع و بسترسااز رشاد و توساعه و ثباات      یا  ین وجوه بالندگیاز بارزتر یک، یتیامن

                                                           
1. Weaver and Buzan  
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 (.1738ی، است )نصر یاجتماع

چاون   یاست که در آن حداقل عناصار  یازمند ساختاریک جامعه نیت در یاستقرار امن
ت مردم و مشارکت کامال  یو حاکم یآزاد، اشتغالی، و رفاه اجتماع ی، تأمینعدالت اجتماع

ختگاان و  یفره یرویاستفاده از نی، تالل اجتماعاخ، و اطالعات در جامعه ییع دانایتوزنها، آ

، از تفاوق نظام   یتیت وضاع یا ر آن وجود داشته باشد. امنیو نظا یاجتماع یسازگار، انیدانا

د در یا ه آن از خطر و تهدیک جامعه است که شهروندان در سایت عدالت در یقانون و رعا

و عوامل تعارض    ها هنیمکردن ز از حقوق خود و برطرف یحفظ و پاسدار یامان بوده و برا
 (.  1784مینان خاطر دارند )فرخجسته، اط یاحتمال

 یناشا  نجاا یا از زیا ن یاجتماع تیاحساس امن بر مؤثر عوامل درخصوص مطالعه تیاهم
 تیا امن ، تاأمین افاراد  در یمنا یا احسااس  باا  مرتبط و مؤثر عوامل بدون شناخت هک شود یم

 در عوامال  نیا شناخت نخواهد بود. لذا ریپذ انکجوامع ام سطح در یعموم نظم و یاجتماع

 ارتقاء ساطح  جهت ریزی برنامهدر  یاساس های طشرشیپ ازی، اجتماع تیامن جاد احساسیا

زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ  یاجتماعت یامنت یسنجش وضعاست.  یاجتماع تیامن
 یشاناخت  عاه ت است و موجب شاناخت بعاد جام  یحائز اهم یو هم از لحاظ کاربرد ینظر

و گاذاریها   سیاسات  یبارا ، ماؤثر بار آن   یرهاا یتاوان باا شاناخت متغ    ین میشود. همچن یم
در  یقادم ی، تیاز چتر حما نهاکردن آ ن قشر استفاده کرد تا با خارجیمربوط به اریزیها  برنامه

و   هاا  هارانا یبا توجه به طرح هدفمندکردن ، ن راستایآنان برداشت. در ا یجهت توانمندساز

به هماة افاراد جامعاه از     یمبلغ پرداخت که اینن طرح با توجه یشدن جامعه بعد از ا حساس

 یط قبلا یکناد و در شارا   ینم نهاآ یط اجتماعیدر شرا یآنچنان فرق، کسان استی یهر قشر

ت یگذار بر امنتأثیر یو اجتماع یعوامل اقتصاد یان ذکر است بررسیمانند. شا یم یخود باق
زناان   یموجاود بارا   ی هاا  همهم در برنام یکرد اصلیاست؛ چراکه رو یاتیار حیبس یاجتماع

ت از زناان سرپرسات خاانوار عمادتاً بار محاور       یقانون حما تأثیر تحت ، سرپرست خانوار

قاانون   0متمرکاز اسات. اگرچاه مطاابق ماادة       یو اجتمااع ی ت اقتصادیو امن یت مالیحما
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-یت فرهنگا یا و حما یماال  یتیماا ن قاانون باه دو دساتة ح   یا موضوع ا ی یتهاحما، مذکور

ن قشار را  یا ا یت اجتمااع یا و امن یت اقتصااد یا از به امنید نیاند که با م شدهیتقس یاجتماع

وجاه   یکرد خادمات یه در برابر رویریخ یتیکرد حمایاوالً رو، حال نیاما درع، برآورده سازد
ی، ت ماال یا حما ل سهولت در ارائاة یو مؤسسات موجود به دلنها سازما، اًیقالب را دارد و ثان

کارد  یرو ینقااط ضاعف اساسا   ، دارناد. در واقاع   یرماال یغ ی یتهاش به ارائة حمایکمتر گرا

الزم اسات. در   یبخشا اثرو  ییفاقد کاارا  یت منابع فعلیرین است که مدیموجود ا یتیحما

د یهرگز نبا، قرار دارد که براساس آن یبر توانمندساز یکرد مبتنیرو، کرد موجودیمقابل رو
ا هار گاروه در معارض خطار     یا جهت ارائة خدمات به زنان سرپرست خانوار  ریزی برنامه

کارد  یبلکاه رو ، آنان حفظ وضع موجاود باشاد   یتیالعمر حما بر پوشش مادام یمبتن یگرید
خاود   یمخاارج زنادگ   تاأمین  ید بارا یا جد ی تهابر ارائة فرص ید مبتنیبه مددجو با یاساس

و  یت اجتمااع یا امن ی هاا  هنا یت کنناد تاا زم  یهادا  یباشند و آنان را در جهت توانمندسااز 

 ن زنان برآورده شود. یا یاساس ی گیهاژیحفظ و ییو توانا یاقتصاد
ت یامن احساس با مرتبط و عوامل یبرخ ییشناسا یپ در و منظور همین به حاضر پژوهش

 از یی ، بخشهااست مقاله مدنظر نیا در هک یمقوالت از دسته آن است. گرفته صورت یاجتماع

 یبرخ ییشناسا، . هدف از پژوهش حاضرافراد است یزندگ یاقتصاد و یاجتماع ی ها هحوز
زناان سرپرسات خاانوار اسات کاه       یت اجتمااع یامن مرتبط با یو اقتصاد یعوامل اجتماع

از  م شاده اسات.  یتقسا  یاسا یو س یو مال یق به سه حوزة جانین تحقیت در ایاحساس امن
 ناه یبه و جاامع  یالگاو  نباود ی، احساس ناامن وجود دربارة مباحث و از مسائل یکی هک آنجا

 و یاجتمااع  تیاحساس امن اسباب و علل شناخت با لذا، است یت اجتماعیامن یارتقا یبرا
خواهد  حاصل یاجتماع قاتیتحق قیاز طر کش یب ه، کآن ندةایفز و اهندهک عوامل یارکدست

 آمد. نائل جامعه در یاجتماعت یامن احساس از یقبول قابل سطح به توان یم، شد
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 ينة تجربیشیپ
 داد. قارار  یبررسا  مورد را« سنندج در یت اجتماعیامن» 1786سال  جان دربگه یصمد

 ةیحاش و زکمر مناطق در نکسا یباال به سال 18 شهروندان هیلک شامل، قیتحق یجامعة آمار

 آماده  عمل مصاحبه به نفر 54با  آن یط هک بوده قیعم مصاحبة، روش پژوهش بود. سنندج

 تیا امنی، ماال  تیا امنی، اجتمااع  – یگااه اقتصااد  یپا همچون ییرهایمتغ تأثیر محقق است.

( یذهن و ینیع دو بُعد )در یاجتماع تیامن بر را یاسیس تیامن و یقوم تیهوی، گذار هیسرما
افاراد و   هکا  داد نشاان  قیا تحق نیا ا جاة ینت نتاری  مهام است.  داده قرار یبررس مورد نینکسا

یادها،  تهد ثقال  زکا مر اماا  دارا هساتند  را خاود  خاص یناامن و یدهاتهد دامکهر ،  ها هخانواد
 عوامال  یساو  از  هاا  هخاانواد  و افاراد  یاجتمااع  تیامن، در واقع است. یاقتصاد یدهایتهد

 از یباا برخاوردار   سانده ینو، اثار  نیا شود. در یم دیتهد سلب و یاقتصاد حوزة در موجود

،  هاا  هداد یآورجمع ق( دریعم )مصاحبة یفکی انتخاب روش و منسجم و املک ینظر مباحث

 انیپاسخگو دید از را تید امنیا تهدی جادیا عوامل و ردهک نفوذ مردم یزندگ و جامعه به بطن

 تیا امن ینا یبُعد ع سنجش به مربوط، است وارد قیتحق نیا بر هک یاست. نقد ساخته روشن

و  عیوسا  یآماار  ی هاا  هداد ازمندینی، اجتماع تیامن ینیع بُعد سنجش هکچرا است؛ یاجتماع

 از بُعد نیا سنجش به تواند ینم افراد پرسش از با محقق هکاست  النک سطح در یی شاخصها

 د.یآ نائل، دیبا هکچنانی، ت اجتماعیامن
 «تهران شهرستان در زنان یاجتماع تیامن بر عوامل مؤثر یبررس»به  1786سال  در افشار

 انجاام  تهاران  شهرستان سال 06تا  16ن یب زنان یبرا و یشیمایپ صورت به قیتحق پرداخت.

 ردکا عمل، سیپلا  ردکا عمل، التیتحص، شغل، تأهل تیداد که وضع نشان آن جینتا و گرفته

 دارد؛ یریچشامگ  تاأثیر  زنان یت اجتماعیامن بر یاجتماع هنجار و یاجتماع تیحما، قانون

 زناان  یت اجتمااع یا امن بر یارتباط لیوسا و یزندگ کسب، تیقوم، درآمد، سن هک درحالی

 و ینظار  تداخل مباحاث ، است وارد قیتحق نیا بر هک ینقد نیترعمده .ندارد یچندان تأثیر
 است.   تیامن یردهایکرو از روشن یبنددسته عدم
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 یخفا یتوسط خاانم  « یت اجتماعیعوامل مؤثر بر احساس امن» برای شناسایی یپژوهش

از  یریا گ ت باا بهاره  یا و احسااس امن  یه اجتمااع ین انواع سارما یبا هدف شناخت ارتباط ب

ش در شهر تهران صورت گرفته اسات.  یمایو به روش پیپارسونز و بورد، منهایما ی ها یهنظر
با ابعاد  یاجتماع سرمایهو  یفرهنگ سرمایهن یاز وجود رابطه ب یق فوق حاکیتحق  ی ها هافتی

، ( اسات یو جمعا  یجاان ی، فکار ی، ت ماال یا ت )شاامل احسااس امن  یمختلف احساس امن

 متفاوت است.   یطبقات اجتماع  نیت در بیاحساس امن ، سطحنیهمچن

توساط دالور در  « تیا آزماون احسااس امن   یابیهنجارو ساخت »گر با عنوان یق دیتحق
نفار در مراکاز    1744ش با حجام نموناة   یمایصورت گرفته است که با روش پ 1780 سال 

ق نشان داد که زنان نسبت باه ماردان و   یتحق ی ها هافتیگرفته است.   کشور صورت ی نهااستا
ساال   61-61 یگروه سن، نیهمچن، دارند یشتریب یاحساس ناامنها مجردها نسبت به متأهل

ت نهایا را دارناد و در   یزان احسااس نااامن  ین میسال کمتر 66 یباال ین و گروه سنیشتریب

س و یت ناوام یا % امن41/7ی، ت اقتصااد یا % امن71/3ی، ت جانین امنای% پاسخگو01 ینگران
 (.1714ی، خفیهستند ) یت اجتماعی% نگران امن10

« تیا ترس از جرم و احسااس امن »با عنوان  یقیتحق، قات خارج از کشوریان تحقیدر م

ا انجاام گرفتاه اسات.    یدر اساترال  ینفار  1144 ش و با نموناه یمایبا روش پ 1115در سال 
نهاا  شاتر از جوا یترهاا ب  مسن، شتر از مردانیکه زنان ب  ن استیدهندة ا ق نشانیتحق ی ها هافتی

الت یکه تحصا  یشتر از کسانیدارند ب یکمتر  التیکه تحص ی)برعکس نمونة تهران( و کسان
ترس از انواع جارائم  ی، زان احساس ناامنین میشتریکنند. ب یم یدارند احساس ناامن یباالتر

پنداشات  »باا عناوان    یجناوب  یقاا یگر در آفری(. پژوهش د1111، 1لمنتسبه عنف است )ک
ش یش صورت گرفته است که بیمایو بار روش پ ینفر 314با حجم نمونه « تیمردم از امن

درصاد در   13، دارناد  یناامن در خانه خودشان احساس یدرصد در محلة خود و حت 34از 

                                                           
1. Clements 
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ل یدرصاد در وساا   77دارناد.  یاحسااس نااامن   یم خصوصا یشتر از حریب یعموم ی نهامکا

چاون   ییرهاا یان باه متغ یدرصد پاساخگو  03و  اند تهداش یاحساس ناامن یونقل عموم حمل
ش احسااس  یدولت در افازا  یتوجه یو ب یاختالل در روابط اجتماعی، اعتماد عموم  کاهش

 (.1118، 1ن و همکارانیلگیاند )ب اشاره کرده یناامن

1ندسترومیال
 بر یاجتماع ةیسرما تأثیر یبررس به یامطالعه در 1447سال  در ارانکهم و 

 شاهر  ساال  84تاا   14افاراد   را قیتحق یآمار تیجمع کردند. اقدام در محله یناامن احساس

 در تکمشار زانیم شد. گرفته نظر در نفر 6544آن  در نمونه حجم و داده لکیتش سوئد مالمو

 یامحلاه  و یفارد  عوامال  به توجه با یة اجتماعیسرما، مطالعه نیا % بود. در31 شیماین پیا

 نشاان  جینتاا  است. بوده یشهر در انتخابات تکشری، محل عوامل از منظور و شده دهیسنج

 با تأثیر نیا ند.ک یم نییتب افراد را یناامن احساس انسیوار لک از %1/3 یا عوامل محله هک داد

 حاذف  ت بانهای در د.یرس یم درصد 3/4به  و افتهی اهش، کدر مدل یفرد عوامل ردنک وارد

 تاا  توانسات  و شد دهیسنج انتخابات در تکبه مشار توجه با یاجتماع ةیسرمای، فرد عوامل

(. 1447، ندساتروم و همکااران  یکناد )ال  نیای تب را افاراد  ینااامن  %( احساس1/3) یادیحد ز
انتخاباات از   در تکمشار واسطة به نهات یاجتماع هیسنجش سرما با، ارانکهم و ندسترومیال

 را یاجتماع ةیسرما هکچرا اند دهیغفلت ورز و... واسط، گرمداخله، اذبک یرهایمتغ سنجش

 انتخابات در تکشرکه  ، درحالیاند داده قرار سنجش مورد انتخابات در تکواسطة شر به نهات

 رد.یپذیم ، تأثیرشد یپوشچشم نهاآ از مزبور قیتحق ه درک یگرید یرهایمتغ از خود

ش به جارم  یبر گرا یة اجتماعیسرما اثرعنوان  را تحت یپژوهش 1714ان در سال یخادم

از آن اسات کاه نباود     یج به دست آماده حااک  یدر زنان سرپرست خانوار انجام داده که نتا

منجار باه    یررسام یغ یاجتماع ی ها هو شبک یخانوادگ یوندهایو پ ینیو د یمدن ی گروهها
با عنوان  یقیدر تحق 1785در سال  یدیدفر و حمیمع شود. ین زنان میباال رفتن جرائم در ا
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ن زنان یا یشود سرپرست یدند آنچه موجب میجه رسین نتیبه ا یاجتماع ی آسیبهاو   ها هنگفت

رون بار  یب یایاست که در دن یمشکالت و موانع، شناخته شود یک مسئله اجتماعی عنوان به

 عناوان  باه شود تا زناان سرپرسات خاانوار     یوجود آمده و باعث م زنان به یسر راه سرپرست
ن عوامال  یای با عنوان تع یا در مقاله 1781در سال  یفیشر ر شناخته شوند.یپذ بیآس یقشر

ل داشاتن  یافت که زنان سرپرست خانوار به دلیزنان سرپرست خانوار در ییمؤثر بر خودکفا

الت یگر زناان از تحصا  یسه با دیدر مقا معموالًد و فرصت آموزش را ندارن، متعدد ی شهانق

، ن اغلاب یدارد. همچنا  نهاا بر خاانواده آ  ینقش مثبت، رو آموزش نیبرخوردارند. از ا یکمتر
 یبارا  یرو هر اقدام نیاست. از ا یمشکل اقتصاد، ن مشکل زنان سرپرست خانوارتری بزرگ

 یریا گ باا انادازه   1441و همکاارانش در ساال   1تار ید خواهاد باود. ل  ین مشکل مفیکاهش ا
کاا نشاان   یو... در آمر یامکاناات آموزشا  غاذایی،   ماواد  تاأمین ت یمانند وضع یی شاخصها

شده که زناان   یوالد تک ی ها هرتر شدن فرزندان خانوادید موجب فقیدهند که قانون جد یم

 یناه خواساتار باازنگر   ین زمیا در ا ییادعاا  ی هالذا با طرح، عهده دارند آنان را به یسرپرست
در ساال   1یرویا ل شادند.   ها هن خانوادیشتر به ایو کمک ب یاجتماع ی ریزیها برنامهن و یقوان

رد که ماادران و  یگ یجه مین نتیچن یوالد تک ی ها همشکالت مادران خانواد یبا بررس 1440

ن یبناابرا ، رفاتن در دام فقار هساتند    مستعد فرو، ر اقشاریش از سایفرزندان خردسال آنان ب
 یبااق  یاجتمااع  تاأمین و خدمات  یا مهیب ی یتهااز دارند تا تحت حمایر اقشار نیش از سایب

مانناد  ی، و اجتماع یتیاز چتر حما یی ها هن خانوادیرون ماندن چنیاو ب نظر بهن یبنابرا، بمانند
 یو اجتمااع  یسفر به اعماق فقر و مشکالت اقتصااد  یبرا یریالس عیت قطار سریدن بلیخر

 است.
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 ینظر يمبان
 تاى و یامن دیا جد ى هالیتحل توسعة یپ در آن از یناش و احساس 1اجتماعى تیامن مفهوم

 مفهومى باه  ردیکرو یک عنوان به نخست، مفهوم نیشد. ا مطرح اروپا در سرد جنگ از پس

دا کارده  یا پ توساعه  نهااک پک صالح  قاات یتحق مؤسساه  در محققاان  از مساتقلى  گروه لةیوس
مقابال   شان در یگروه تیهو از حفاظت براى جامعه یک توان صورت به ( و1447، نیگیلی)ب

 تیامن، (1444) 1مولر دةیعق به(. 1444، وری)واست  شده فیتعر، فرضى ای واقعى یدهاتهد
 قومى ى ، گروهها تهامل مانند اجتماعى ى گروهها من براىیت ایموضوع هو عنوان به اجتماعى

 باه  دولات  و افاراد  هک است اىمقوله، اجتماعى تیامن او دةیعق به، دیآمى شمار به مذهبى و

 رقابال یغ باا  هماراه  و جیتادر  باه  رونیا ا از و اندیکشر و میسه آن تأمین در گریدیک همراه

دا یپ مصداق دو آن ناامنى درخصوص حالت نیهم، گریدیک از جامعه و دولت شدن کیکتف
 ند. کمى

 یآزاد سرکوب از است ممکن، کنند دیتهد را جامعه کیت یهو توانندیم که یعواملاما 
 نیا ا، باوزان  بااور  به باشد. داشته تنوع خود انیب و ابراز یبرا آن ی یتهاقابل در مداخله تا انیب

 ازها لباسا ،  هانام، زبان یریکارگ به تیباشند: ممنوع موارد نیا بر مشتمل است ممکن عوامل

(. 1446، 7ییک اجتماع )روی یو کشتار اعضا دیتبع ای ینید و یآموزش ی نهامکا بستن قیطر

 انساانى  طیمح در نهاآ هک است قتیحق نیا از ناشى، افراد براى یدهاتهد شتریب، بیترت نیبد

، اجتمااعى  اجتنااب  رقابال یغ فشاارهاى  اناواع  وجود آورندة به، طیمح نیا و رندبیسر م به

 تیا امن مساالة ، گرندیدیک ناامنى منبع نیافراد اول که این به توجه است. با اسىیس اقتصادى و

تاار  یان میز(. از نظر م1111، رده است )بوزانک دایپ اسىیس و اجتماعى تر گسترده ابعاد، افراد
 یسازمانده و یتکنولوژ، نیسرزم ایفضا ، اطالعات، تیجمع زانیم از اگر یاجتماع هرگروه
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 از یکمتار ه بهار  کاه   گروههاا  ریسا به شتر نسبتیب یاجتماع تیامن از باشد برخوردار شتریب

 عبارت یاجتماع تیامن توان گفتیم (.1115، 1تاری)ماست  برخوردار، دارند فوق یرهایمتغ

، فرهناگ ، زباان  یسانت  یالگوها تکامل یبرا یداخل قبول قابل طیشرا حفظ تیاز: قابل است
 تیامن حوزة در یانتقاد (. مطالعات1446، 1)واتسون یو مذهب یت ملیو هو رسوم،  نهاانجم

 و مرجاع  مثابه به برتر دولت گاهیجا رد و تیامن مفهوم به دنیبخش عمق و گسترشوسیله  به

 یسنت صورت به تیامن مرجع آن در هک را یریمس توانست نهانه ت، تیامن ارگزارک و عامل هم

 دگرگاون  زیا ن را تیا امن یکالسا ک نظرات مطالعات و اهداف هکبل، دهد رییتغ شد یم تصور

 (.1115، 7)کروزساخت 

ق یا عم یداند و ناهماهنگ یم یاجتماع  را علت نظم یبر اصول اخالقنها ذه  توافق، کنت
 .آورد یبه حساب ما  یاجتماع ینظم یب  را اساس یومرج فکر گر هرجیو به عبارت د  یفکر

معتقاد باود کاه     زار و هراساان باود و  یا ب یاجتماع ینابسامان ز مانند کنت ازین م یل دورکیام

م یدورکا   نیهمچنا  کااهش داد.  یحات اجتمااع اصاالً را باا   یاجتمااع   ی یهاتوان نابسامان یم
هماراه دارد    را به یداند که نظم اجتماع یجامعه م یو بقا را عامل حفظ یاجتماع یهمبستگ

(. اماا پارساونز از   1714، ات مشترک است )کاوزر یاخالق و یکه خود معلول اشتراک اخالق

ه یا در نظر یاساسا  مسائله   شاود. اگرچاه   ینظم محسوب ما  یشناس جامعه شگامان معاصریپ
و کانش   یمعتقد بود که منافع فرد  یاما و، است یپارسونز همان نظم اجتماع  کنش یلیتحل

ه یا ب در نظریا ن ترتیا باه ا ، ستین یکاف  نظم یبرقرار یبرا نهاییانه به تیسودجو و یعقالن
شاوند و   یساتم در نظار گرفتاه ما    یس  کیا  عنوان به یاجتماع یهنجارها، پارسونز  یستمیس

، ناد ین فرآین در ایکل نظام است. همچن  یکپارچگیجاد و حفظ یز این ینظام اجتماع کارکرد
ب یا ترت  نیا دارند و به ا یت اساسیز اهمیکردن ن  یملکه ذهن ساختن و اجتماع یفراگردها
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کناد باه     نظاام توجاه  ک یا  ی شاها انتقال هنجارهاا و ارز   ی ها هویش از آنکه به شیپارسونز ب

ن یا ا  در واقاع ، شادن موفاق   یناد اجتمااع  یکاه در فرآ   مند است کنشگران درون نظام عالقه
 (. 1714شوند )ریتزر،  می ملکه ذهن افرادشها هنجارها و ارز

معتقاد    یاسات. و  1یرشا یس هیتاراو ی، اجتمااع   ان مکتب کنترلصاحبنظرن تری مهماز 

ه جامعاه اسات )محسانی تبریازی،     علق فرد با ت یگسستگ ایاز ضعف  یناش یاست کجرو

ود فارد نسابت باه اجتمااع     یا کاه ق  افتد یاتفاق م یزمان یبزهکار یرشیاعتقاد ه  (. به1787

اسات   معتقاد  یرشیخالصه ه طور به(. 1781ه کلی از بین برود )مشکاتی، ب ایف شود یضع
و  یریا درگ، تعهاد ی، خورناد: وابساتگ   یوناد ما  یهام پ  ر باه یچهار عنصر ز وسیله نها بهانسا

 (. 1783د اخالقی و اجتماعی )ستوده، قواع  فرد به یباورها
  را برقارار نگااه   یبتوان نظم اجتماع که این یبرا معتقدند یپردازان کنترل اجتماع هینظر

باه کماک    شدن و یق فراگرد اجتماعیرا از طر یا شده الگو یاجتماع ید رفتارهایبا، داشت

کنتارل و نظاارت   ، هیا ن نظریل کرد. طبق ایا تحمین یتلق  جامعه یبه اعضا ینظارت اجتماع

جامعاه باشاد )محسانی     ای ییشدن و همنوا یعوامل مهم اجتماع از یکیتواند  یم یاجتماع
ز باه  یشناسان ن گر از جامعهید یبرخی، ان کنترل اجتماعصاحبنظرعالوه بر  .(1786تبریزی، 

  عناوان  باه اند.  ت در جامعه اشاره کردهیامن نظم و ینقش و کارکرد دولت در برقرار تیاهم
 کناد: از  یمطارح ما  « و هراستها دول، مردم»  در کتاب خود تحت عنوان 1بوزان یبار، مثال

شاده    لیتشک، هستند یمنافع و مناسبات متفاوت  یکه دارا یکه جامعه از افراد مختلف ییآنجا

که هرکس   طوری ، بهشوند یم یتلق یمنبع ناامن عنوان بهن افراد در جامعة خود یپس ا، است

دات و یا تهد  بردن به یو پ یآگاه اثرج افراد در یاما به تدر، منافع خود است تأمینبه دنبال 

خود باه مرجاع     یآزاد یآماده واگذار، شان ییش و دارایخو حفظ یخود و برا یمنابع ناامن
د کاه از  یآ یدر م یسازوکار  صورت بهت ین وضعیج ایتدر شوند. به یم  به نام دولت یمستقل

                                                           
1. Trauos Hirschi 

2 .Barry Buzan 
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جامعه هستند  یهدیدهامقابل ت ت دریاز امن یبه سطوح کاف یابیدرصدد دست  ق آن مردمیطر

 یقو یاسیساختار س دولت و یک جامعه دارایهرچه ، دگاهین دیا  (. براساس1738)بوزان، 

 ییدر کشاورها اماا  ، شود یم  تأمین ینه کمتریت افراد بهتر و با هزیامن، باشد یو قدرتمندتر
ت خاود  یا امن تاأمین  یافراد برا، باشد  فینه نشده و ضعیدنها یحکومت به خوب که ساختار

 و یماذهب  ی نهاساازما ، لیا ا، شاوند. خاانواده   یم  متوسل یاجتماع یسازوکارها و ابزارها به

کنند  یم  یرا باز یفرد یتیامن یازهایبه ن ییپاسخگو  یجوامع نقش مرکز گونه ایندر  یمحل

 (.1444، )بوزان
در  ت افاراد یمعتقاد اسات: عضاو    یکنترل اجتمااع   ان مکتبصاحبنظراز ، 1والتر رکلس

افاراد در   کننادة ناوع رفتاار    نییتواند تع یم نهامتقابل آ و روابط یمختلف اجتماع ی گروهها
 ا ازیا بکشااند   یانحاراف و کجارو   یفرد را به سو تواند یباشد و م یط خاص زندگیشرا

 هماین  باه (. 1783عی را تهدیاد کناد )شایرازیان،    ت اجتماا یتواند امن یه مکانحراف بازدارد 

و  یاقتصااد   وضع نابسامان، ارتکاب جرم را در جامعه  شناسان علل از جامعه یاریجهت بس
، ن جهات یا ا سات و از یکس بالفطره مجرم و بزهکار ن  چیآن دانسته و معتقدند: ه یاجتماع

امال  ع  یط نامسااعد اجتمااع  یو شارا  یاوضااع اقتصااد   ندیگو ینند و مدا یفرد را مقصر نم

شاهروندان   یبارا قدر  ت محل سکونت آنی(. موضوع امن1781ارتکاب جرم است )فرجاد، 
 ینارخ بااال   یدارا  ی هاجوامع مانند فرانسه به محاالت و شاهرک   از یمهم است که در برخ

-ممنوعاه  ی هاشاهرک ، دار مسئله، حساس ی ها همحل، تیمخل امن عنوان به یاجتماع ی آسیبها
خطرنااک  ، خالف ی ها همحل عنوان بهما  جامعة یکه در افکارعموم یمشابه اصطالحات تقریباً

محال   ینه نااامن یزم انجام شده در ی شهاز پژوهیران نیشود. در ا یاطالق م، است یو... جار
پشات   یخاال  یوجود فضا ک مکان ناامن عبارتند از:ی ی گیهاژیو  دهد که یسکونت نشان م

جااد  یکه موجب ا یارتباط بصر  و قطع گیهافرورفت، برد ین میناظران را از ب دیکه د یارتفاع

                                                           
1 .Valtter Reckles 
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ی از جملاه فضااها    هاا  هرپلا یگودها و ز، رگذرهاین زیشود. همچن یبزهکاران م  یت برایامن

 (. 1781هسنتد )پودراتچی،   ابل دفاعقغیر
ن یا چ دیکاه ها    داند و معتقاد اسات   یم یاجتماع یهمبستگ مذهب را مظهر، میدورک

مختص خود   یتیفیک یداند که دارا یم یقتیرا به مثابة حق  نید یوجود ندارد. و ینیدروغ

ن یجانشا   اناد و ناه   ناه تاوهم محاض    ینا ید یا نمادهاا یا  یشهاکه نما ین معنیاست؛ به ا

  خودمداراناه  ی هاا رکوجاود دارناد تاا از مح    در اذهان افاراد  نهابلکه آ، گرید ی ها هدیپد

ت یواقع  به ینیطور ع انضباط درآورند که بتواند به  تحت یقیممانعت کنند و فرد را به طر
از  یاریبسا  اماا ، اسات  یمهما  مسئلهت ی(. اگرچه امن1731، مقدم یبپردازد )جالل یرونیب

کنناد و   یما   فیت توصیتر از وجود امن یو ضرور تر مهم ت رایشناسان احساس امن جامعه
اناد.   لیا دخ  ن احساس در جواماع مختلاف  یا کمبود ای  در فقدان یاریمعتقدند عوامل بس

اسات و   یو ادراک یده احساسیک پدیت یمعتقدند که امن  از دانشمندان یارین بسیهمچن

گردد و ممکان اسات    یبرم  دکنندة جرمیشهروندان از عوامل تهد  یشتر به احساس روانیب

دکنناده مطابقات نداشاته    یتهد  زان عواملیم یت خارجیفرد با واقع یناامن  زان احساسیم
 زیفرد ن یزان احساس ناامنیم، دکنندهیتهد  عوامل اثرزان و یمتناسب به م، ا برعکسیباشد 

، رناد )باوزان و همکااران   یگ یدر نظر ما  یو ذهن ینیدر نوسان باشد و آن را در دوبعد ع
احسااس   حتمااً ، ت وجاود دارد یا کاه امن  یا جامعهدر  ان کردیتوان ب ین نمی(. بنابرا1118

به   د نسبتیفقدان تهدی، نیع یت در معنایتوان گفت امن یدر کل م، ز وجود داردیت نیامن

مورد  مزبور ی شهاارز که اینفقدان هراس از  یعنی  یذهن یشده و در معنا کسب ی شهاارز

 مرجاع  و هادف  باب از را یاجتماع تیامن باب مولر در(. 1738، رد )بوزانیحمله قرار گ

 هک یی آسیبها و دها( خطراتیتهد نوع است )و یسانکچه  یبرا تیامن تأمین یعنیت )یامن
 در را تیامن است. او ردهک زیمتما گریدیک ود( ازشیمحسوب م تیامن هدف نهاآ با مبارزه

یما  نهاا آ از یاک هر حادومرز  نییتع به و نظر گرفته در یانسان و یاجتماعی، مل لکش سه

 (.1444، پردازد )مولر
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 ن زنانیدر ب يت اجتماعیاحساس امن مرتبط با یو اقتصاد يبر عوامل اجتماع يمبن ینظر ( مدل1شکل )

 

 و نظاارت  یابزارهاا  باه  نهاا ت پارسونز ةینظر در تیامن و نظم حفظ هک مییم بگویتوان یم

دربار   زین ردن راک یاجتماع عنصر و نترلک یدرون ابزار هکبل، شود یخالصه نم یرونیب نترلک

 ینقش در یارزش یشهایگرا وه متفاوتیش دویی، الگو یرهایمتغ، پارسونز دةیعق به رد.یگ یم

 هکا  یای  یتهاا موقع در یمعن نیند. بدک فایا یاجتماع نظام هر در رود یانتظار م فرد از هک است

 

 

 

  

احساس 

امنیت 

 اجتماعی

 امنیت جانی

 امنیت مالی

 امنیت سیاسی

 

 سن تحصیالت 

گرایش به مشارکت در 

 تأمین اجتماعی

 احساس محرومیت نسبی

 تلقی از عملکرد پلیس

 از عمل کردن قانون تلقی

ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه 

 اجتماعی خود -اقتصادی

 -پایگاه اقتصادی

 اجتماعی)عینی(

حوزة 

 اجتماعی

حوزة 

 اقتصادی
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 تاأمین جهات   در هایشا یگرا رود یما  انتظاار  فرد از، شود یم متوجه اجتماع یناامن و دیتهد

 اجتمااع  در یدرونا  نتارل ک ابازار  عنوان به امر نیا دهد. نشان خود از، طیمح و اجتماع تیامن

، ن ساان یباود. باد   خواهاد  ریپاذ  صورت، حیصح شدن یاجتماع به واسطه نهات و ردهک عمل

 و ردنکا  یاجتمااع  -1عنصار:   دو بر یمبتن، پارسونز هینظر در یاجتماع تیامن و نظم حفظ

 (.  1714است )ریتزر،  نترلک یرونیب ابزار و یاجتماع نظارت -1و ، نترلک یدرون ابزار

 یق مبتنا یتحق ینظر چارچوب از برگرفته، ق استیتحق ینظر ( که مدل1شکل شماره )

 باشد. ینز موپارس وتکتال و وریو ال، بوزان یبار بر آراء

 روش 

 و حجم نمونه یجامعه آمار، قیروش تحق -1
وان یا باوده کاه زناان سرپرسات خاانوار شهرساتان مر       یشا یمایروش پژوهش حاضر پ

زناان سرپرسات خاانوار     یشامل تماام  یاند. نمونة آمار انتخاب شده یجامعة آمار عنوان به

 بوده است.   نامه پرسش  ها هداد یآور نفرند و ابزار جمع 111است که 

 

  ها هسنج -2

 یذهنا  را تین امنیآغاز نقطه هک وریو و بوزان آراء بر هکیت با :يت اجتماعیاحساس امن

در  یاجتماع تیامن ق احساسیتحق وابسته ریمتغ، نندکیم یمعرف نشگرانک میتصم بر یمبتن و
 و یاساس ی گیهاژیو که این از فقدان هراس به یاجتماع تیامن احساس است. شده گرفته نظر

 از نباود تارس   آن به، نیهمچن فتند.یب مخاطره به ای رندیگ قرار دیتهد مورد یانسان ی شهاارز

 در یاجتمااع  تیامن (. احساس1786شود )افشار،  می گفته مشروع ی یهاآزاد و حقوق دیتهد

 است: م شدهیتقس یاسیس تیامن و یجان تیامنی، مال تیامن بعد سه مطالعه به نیا

 یجان تیامن، باشد داشته وجودنها جان انسا هیعل بر هک یدیتهد هرگونه جاني: ( امنیت1

 هیعل بر یدیتهد گونه چیه هک است یطیشرا یجان تیامن طیشرا نیبنابرا برد. یم نیب از را نهاآ
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و  1780ناجاا )  قاتیتحق از عمدتاً، ریمتغ نیا ی هاباشد. معرف نداشته وجود جامعه افراد جان

 است. شده ( اخذ1786

 در حاد  چاه  تاا  افاراد  اماوال  و ییه داراک است نیا یمال تیامن از منظور مالي: امنیت( 2

 ی هاا (. معرف1780جان،  بگه ی)صمد رندیگینم قرار دیتهد موردییها ن دارایا است و تیامن

 ( اخاذ 1780جان )بگه یصمد ( و1780و  1787ناجا ) قاتیاز تحق عمدتاًی، مال تیامن بعد

 است. شده

 هکا  نناد ک یما  احسااس  جامعاه تاچاه حاد    افراد یعنی، یاسیس تیامن سیاسي: ( امنیت3
 نداشته نهاآ یبرا یمنف امدیپی، اسیس ی یتهافعال کنند و انیب را آزادانه خود یباورها، توانند یم

 یصامد  د ویلساع کامالً قاات یتحق از عمادتاً ، شااخص  نیا ساخت ی(. برا30باشد )همان: 
 است. شده گرفته ( الهام1780جان ) بگه

 یروانا  یآماادگ  و پاساخگو  لیا تما، آن منظور از ت:یامن تأمین در تکمشار به شیگرا

 ی(. بارا 1738است )خوشفر،  تیامن تأمین نهیزم در انهیجو تکمشار یبه رفتارها اقدام یبرا
 0ن یشده است که جمع ا رت استفادهیکل فیط قالب در هیگو 0 از، ریمتغ نیکردن ا یاتیعمل

 قیا تحق از عمادتاً  ریمتغ نیا ی شاخصها باشد. یمطرح م یا فاصله اس شبهیقالب مقه در یگو

 اند. شده ( انتخاب1738خوشفر )
 در تواناد یما  افاراد  یرونا یب نترلک ابزار عنوان به سیپل ردکعمل س:یپل ردکعمل از يتلق

 در حضاور مساتمر  ، باودن  دساترس  در شامل هک باشد مؤثر یت اجتماعیامن احساس جادیا

ن یا کاردن ا  یاتیا عمل (. جهات 1786عملکرد است )افشاار،   از تیرضا و یعموم ی محیطها

ه در قالاب  یا گو 0ن یا شده است که جماع ا  استفاده رتیکل فیط قالب در هیگو 0 از مفهوم

 باشد. یمطرح م یا فاصله اس شبهیمق

 سیپلا  ردکا عمل از یتلقا  و قاانون  ردکا عمل از یتلق یرهایمتغ: قانون ردکعمل از يتلق

 ( بهاره 1738ق خوشافر ) یتحق ازشاخصها  انتخاب در و شده اخذ ه پارسنزیاز نظر مستقیماً
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 فیا قالاب ط  در هیا گو 0 از، قاانون  ردکا عمل از یکردن تلق یاتیعمل یبرا است. شده گرفته

مطارح   یا فاصاله  اس شابه یا ه در قالاب مق یا گو 0ن یا شده است که جماع ا  استفاده رتیکل
 باشد. یم

 زانیا م برحساب  را افاراد ی، اجتمااع  یقشاربند  نظاام  :ياجتمـاع -یاقتصـا  گـاه یپا

 متناساب  یطبقات اجتماع در را نهاآ و ردهک یبند رتبه، مطلوب ی یتهافکیاز  شان یبرخوردار

 گااه یپا ریا (. متغ1738خوشافر،   از نقال  ؛ باه 1738، وئنکا ) دهاد یما  یجا شان تیوضع با

 ی شاخصهااست.  شده یاتیعملی، ذهن و ینیع وهیش به دو مقالة حاضر در یاجتماع-یاقتصا

 ن اسات. کنوع مسا  و درآمد زانیم، شغل نوع، التیتحص سطح شاملی، نیع وهیش به مربوط

در  خاود  گاهیجا از پاسخگو یابیارزی، اجتماع-یگاه اقتصایپا از فرد یذهن یابیارز از منظور

 شاود.  محساوب  گاذار اثر ریمتغ عنوان به تواندیم هک اوست خود دگاهید از یاجتماع ساختار

 ی هاا  هنا یپانج گز  رتیکا ل فیا ط قالاب  در یاجتمااع -یاقتصاا  گاهیاز پا فرد یذهن یابیارز

 شده است. یریگ اندازه

 وجاود  بار  کنشاگران  احسااس  صاورت  ی، بهنسب تیمحروم :ينسب تیمحروم احساس

(. 1153شود )گر، یم ط مشخصیمح یارزش ییتوانا و خود یانتظارات ارزش انیاختالفات م

در  نهاا و جمع آ بوده رتیکل فیط قالب در هک سه سؤال بکیاز تر ینسب تیمحروم شاخص
 تدرابرت توسط هها کمعرف نیا است. شده ساخته، باشد یمطرح م یا فاصله اس شبهیقالب مق

ساه  یعبارتناد از: مقا ، هساتند  افاراد مارتبط   یزندگ یاقتصاد حوزة با شتریب و شده مطرح گر

 فارد  یاقتصاد تیو وضع ونتکس محل منطقه، خانواده یرفاه اناتکام (ینابرابر ای ی)برابر

 گران.  ید با

 یریگ ابزار اندازه یيایو پا روایي -3
و حصاول شاده و    تأییاد د داور و مشاور یتوسط اسات نامه پرسش ، رواییقین تحقیدر ا

 یبارا ب ین ضریکرونباخ برآورد شده است که مقدار ا یب آلفایق ضریز از طریآن ن ییایپا
 بوده است.   3/4عوامل باالتر از کل 
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 رهایمتغ یيایپا یبرا شده محاسبه رونباخک یآلفا بیضرا (1جدول )

   ریمتغ

 50/4 تیامن تأمین در تکمشار به شیگرا

 31/4 سیپل ردکعمل

 61/4 قانون ردکعمل

 35/4 خود یاقتصاد-یاجتماع گاهیپا از فرد ینیو ع یذهن یابیارز

 81/4 ینسب تیمحروم

 یاجتماع تیامن حساسا

 81/4 یجان تیامن

 31/4 یمال تیامن

 83/4 یاسیس تیامن

 81/4 سه بُعد( )مجموع یاجتماع تیامن حساسکل ا صشاخ

 

  ها هافتی

 ف نمونهیتوص

 1/76نموناه   تیا جمع سان  نیانگیا ه مکا  دهدیم نشان آمده دست به یفیتوص ی ها هافتی

 است. سال 10 آن حداقل و سال 36سن  ثرکحدا، سال

% در 6/77برخوردارناد و   ینیی% از سطح درآماد پاا  7/63مورد نظر  یاز کل نمونه آمار

قرار داشتند. الزم به ذکر اسات ماراد از    یی% در سطح درآمد باال1/1سطح درآمد متوسط و 

باه   یون تومان اسات کاه درصاد کما    یلیک میهزار تا  844ن پژوهش فقط یدرآمد باال در ا

ن سطح درآمد یهزار تومان و باالتر 044ن سطح درآمد یتر نییداده است. پاخود اختصاص 
 ون تومان است.  یلیک می
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 آن گانه سه ابعاد و ياجتماع تیامن احساس به مربوط يفیتوص ی ها هآمار (2جدول )

 ياسیس تیامن يمال تیامن يجان تیامن يت اجتماعیامن احساس شاخص

M 3/08 6/13 7/11 1/15 

SD 1/16 6/6 1/6 7/8 

S 1/118 3/71 6/18 5/30 

 

ابتادایی و   3/11% از زناان سرپرسات خاانوار بیساواد و     6/75از لحاظ ساطح تحصایالت،   
% از زنان سرپرست خانوار دارای تحصایالت لیساانس و   7/6% دیپلم و 1/11% راهنمایی و 0/13

  است. 31/08نمونه  اجتماعی جمعیت امنیت احساس میانگین باالتر از لیسانس بودند. همچنین

 يت اجتماعیاحساس امن ی ها هف مؤلفیتوص
 احسااس  نیانگیا تفااوت م  اسات؛  برخوردار ییت بسزایاهم از یفیبخش توص در آنچه

 در نموناه  افاراد  های کا  گوناه  به وابسته است. ریابعاد متغ از یکهر  در نمونه تیجمع تیامن

 احساس زانیم نیمتر، کاز آن پس برخوردارند. تیامن احساس زانیم نیمترک ازی، ت مالیامن

 تیا امن باه  مربوط، تیامن احساس زانیم نیشتریب و بوده نهاآ یاسیت سیامن به مربوط، تیامن

 است. شده دی( ق1جدول شماره ) در جینتا نیا است. یجان

 رهایمتغ نیب آزمون روابط
 ه:ک است آن دیمؤ رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر از حاصل جینتا

 نیسان  زناان  هکا  ین معنیندارد. بد نهاآ یاجتماع تیامن احساس با یا زنان رابطه سن .1

 (.r ،714/4=p=415/4برخوردارند ) یسانیک نسبتاً یاجتماع تیامن احساس از، مختلف

صورت کاه باا    این اجتماعی زنان دارد. به امنیت احساس با داری معنی ارتباط تحصیالت .1
نوباه خاود عااملی جهات افازایش سارمایه         اجتمااعی کاه باه   باال رفتن تحصیالت و آگاهی 

 (.r ،471/4= p=113/4یابد ) اجتماعی نیز است، احساس امنیت اجتماعی زنان نیز افزایش می

رابطاه دارد   زناان  یاجتمااع  تیا امن احسااس  باا  تیا امن تأمین در تکمشار به شیگرا .7
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(134/4=r ،441/4= pنتا .)تکمشار به شیگرا ریمتغ دهد یره نشان میون چندمتغیج رگرسی 

، r=114/4) یاسا یس تیامن ( وr ،441/4> p=104/4) یجان تیامن دو بعد با، تیامن تأمین در

441/4= pی هاا  هافتا ، یباه عاالوه   نادارد.  یارتباط یمال تیامن بعد با یول، است ارتباط ( در 
 از خاود  یشاتر یب شیگارا ، تیا امن تأمین در تکمشار به ه نسبتک یسان، کداد نشان قیتحق

 برخوردارند. یمترک ینسب تیمحروم احساس از، دهند یم نشان

 و تیا امن تاأمین  در تکمشار به شیر گرایمتغ نیب کیکیتف یهمبستگ بیضر، در ضمن

 یتلق، سیپل ردکاز عمل یمستقل)تلق یرهایمتغ ریسا نترلک بای، اجتماع تیاحساس امن ریمتغ
باا احتماال    487/4( برابر باا  ینسب تیمحروم و یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا، قانون ردکعمل از

 یب همبساتگ یضار  هکا  معناا  نیشاود. باد   یدهد رابطة فوق رد م یاست که نشان م 161/4
 تیا امن تاأمین  در تکمشاار  باه  شیگارا  یرو گرید مستقل یرهایمتغ اثر هک یزمان، رسونیپ

 دهد. یم دست از را خود یدار یمعن، شودیم نترلک

، r=136/4رابطاه دارد )  نهادر آ یاجتماع تیامن احساس با سیپل ردکعمل از زنان یتلق .0
441/4= pریا متغ شود. یشتر میب فرد یاجتماع تیامن احساس، ریمتغ نیا شیافزا ه باک(. چرا 

، r=174/4) یمال تیامن ( وr ،441/4> p=184/4) یجان تیامن ابعاد با سیپل ردکعمل از یتلق

441/4> pدهد. ینم نشان را یدار یرابطه معن یاسیت سیامن با هک ، درحالیدارد ی( رابطه قو 

 احسااس  و پلایس  از عملکارد  تلقای  متغیار  رابطه بین تفکیکی همبستگی در ضمن، ضریب

 از امنیات، تلقای   تاأمین  در مشارکت به مستقل )گرایش سایر متغیرهای کنترل اجتماعی، با امنیت

 448/4باا احتماال    113/4نسبی( برابر باا   و محرومیت اجتماعی -اقتصادی قانون، پایگاه عملکرد

 اثار  که پیرسون، زمانی همبستگی ضریب شود. بنابراین دهد رابطة فوق تأیید می است که نشان می
 دار است.معنی شود، نیزمی پلیس کنترل عملکرد از تلقی روی دیگر مستقل متغیرهای

کاه   نشان داد یاجتماع تیامن احساس و قانون ردکعمل از یتلق نیرابطه ب آزمون جینتا .6

 هک یهنگام اما، (r ،451/4= p=453/4شود ) ینم ر مشاهدهیمتغ دو نیا نیب یداریمعن رابطه
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، گرفات  قارار  لیا تحل ماورد  وابساته  ریابعاد متغ کتکت با قانون ردکعمل از یتلق نیب ارتباط

 ادیا ز ناان یاطم با ریمتغ نیا دارد. ییبسزا تأثیر زنان یجان تیامن بر رین متغیا هک شد مشخص

هرچاه   هک صورت نیا به دارد. ( زنانr ،441/4= p=134/4) یجان تیامن با یدار یرابطه معن

 بود. خواهد شتریز بین نهاآ یجان تیامن، باشد بهتر قانون ردکعمل از زنان یتلق

 نتارل ک بای، اجتماع تیامن احساس و ریمتغ نین ایرابطة ب کیکیتف یهمبستگ، در ضمن

 گااه یپا، سیپلا  ردکاز عمل یتلق، تیامن تأمین در تکمشار به شیمستقل)گرا یرهایمتغ ریسا

اسات کاه نشاان     443/4با احتمال  113/4( برابر با یت نسبیمحروم و یاجتماع – یاقتصاد
 احساس و قانون ردکعمل از یتلق ریرابطه متغ، معنا نیا شود. در یم تأییددهد رابطة فوق  یم

  است. یو منف داریمعن، مستقل یرهایمتغ ریسا اثر نترلک بای، ت اجتماعیامن

( r ،441/4=p=004/4) یذهن ی شاخصها گرفتن نظر در با همی، اقتصاد-یگاه اجتماعیپا .5

 یاجتمااع  تیا احسااس امن  ( باr ،440/4= p=361/4) ینیع ی شاخصهاگرفتن  نظر در با هم و

 تیاحساس امن از باال یاجتماع طبقه به متعلق زنان نیدارد. بنابرا یداریمعن و مثبت زنان رابطة

 توجاه  باا  ریمتغ نیا برخوردارند. نییپا یاجتماع طبقه به متعلق زنان به نسبت یشتریب یاجتماع

، (r ،443/4=p=154/4) یت جاان یا امن یعنیت یاحساس امن بعد هر سه بای، ذهن ی شاخصهابه 

 در باا  و ( رابطه داردr ،411/4=p=154/4) یاسیس تی( و امنr ،441/4>p=164/4) یمال تیامن

 است. ارتباط در (r ،411/4=p=114/4) یاسیس تیامن با نهاتی، نیع ی شاخصهاگرفتن  نظر

 احسااس  و اجتمااعی -اقتصاای  پایگااه  متغیار  بین رابطه تفکیکی در ضمن، همبستگی

امنیات،   تاأمین  در مشاارکت  باه  )گارایش  مستقل سایر متغیرهای کنترل اجتماعی، با امنیت

 گارفتن  نظار  در نسابی(، باا   و محرومیات  قاانون  عملکرد از پلیس، تلقی عملکرد از تلقی

دهاد رابطاة فاوق رد     است که نشان مای  705/4با احتمال  478/4عینی، برابر با  ی شاخصها
 – اقتصاادی  ماا غیرپایگااه   روی مساتقل  متغیرهاای  سایر اثر کنترل درصورت شود. لذا می

 دهد. می دست از وابسته با متغیر را خودرابطه  متغیر اجتماعی، این
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 ياجتماع تیامن احساس و متغیرهای مستقل نیب رسونیپ يهمبستگ بیضر آزمون جینتا (3جدول )

 r p ریمتغ

 714/4 415/4 سن

 471/4 113/4 التیتحص

 441/4 136/4 تیامن تأمینش به مشارکت در یگرا

 <441/4 111/4 سیاز عملکرد پل یتلق

 451/4 453/4 از عملکرد قانون یتلق

 441/4 004/4 یذهن یاجتماع-یگاه اقتصادیپا

 440/4 361/4 ینیع یاجتماع-یگاه اقتصادیپا

 441/4 -157/4 یت نسبیاحساس محروم

 اجتماعی -اقتصای پایگاه ذهنی ی بین شاخصها رابطه تفکیکی همبستگی اما، محاسبه .3

 <441/4باا احتماال    710/4ضاریب برابار باا     که این داد نشان اجتماعی احساس امنیت و

 پیرساون  همبساتگی  معنا، ضاریب  این شود. در دهد رابطة فوق تأیید می است که نشان می

می کنترل دیگر مستقل متغیرهای اثر که وابسته، زمانی متغیر و پایگاه ذهنی ی بین شاخصها
 شود. می قوی افزوده اطمینان شود، با

 اجتمااعی  امنیات  معکوس )منفی( با احساس نسبی، رابطة احساس محرومیت متغیر .8

 نسابی  محرومیات  احسااس  زنان هرچه که (. بدین معنیr ،441/4=p=-157/4دارد ) زنان

 کاهش با خواهند داشت، درحالی که کمتری اجتماعی امنیت باشند، احساس داشته بیشتری

محرومیات نسابی،    اساحسا  یافت. خواهد افزایش آنها امنیت اجتماعی متغیر، احساس این
سیاسای   ( و امنیات r ،446/4=p=114/4جاانی )  امنیات  یعنای  وابساته  متغیار  بعاد  دو باا 
(134/4=r ،441/4>pرابطه قوی ) ندارد. داری معنی رابطه مالی امنیت با و دارد 



 65شماره، دهمپانز سال، پژوهشی رفاه اجتماعیا فصلنامة علمی  

 

130 

 تیامن احساس و ینسب تیر محرومیمتغ نیب رابطه کیکیتف یهمبستگ بیضر، در ضمن

 از یتلقا ، تیا امن تاأمین  در تکمشاار  به شی)گرا مستقل یرهایمتغر یسا نترلک بای، اجتماع

با احتمال  134/4برابر با ، (یاجتماع-یگاه اقتصادیپا، قانون ردکعمل از یتلق، سیپل ردکعمل

 یهمبساتگ  بیضار ، واقاع  شاود. در  یما  تأییاد دهد رابطة فوق  یاست که نشان م <441/4

 یرهاا یگر متغید اثر هک ی، درصورتیاجتماع تیامن احساس و یت نسبیمحروم نیب رسونیپ

 شود. یافزوده م، شود نترلک وابسته ریمتغ یرو مستقل

 زنان يت اجتماعیمستقل در احساس امن یرهاینقش متغ ينیب شیپ
ت یرات احساس امنیتغ ینیب شیمستقل در پ یرهاین نقش متغییتع ین پژوهش برایدر ا
ه در آن کا ره )همزمان( اساتفاده شاده اسات    یون چندمتغیاز روش رگرس، در زنان یاجتماع

ج یزناان داشاتند. نتاا    یت اجتماعیاحساس امن یرو یدار یمعن اثرمستقل  یرهایمتغ یتمام
محاسبه شده است که  51/4چندگانه معادل  یب همبستگیدهد که ضر ی( نشان م0جدول )

از عملکارد   یتلقا ، تیا امن تأمینش به مشارکت در یر گرایمتغ 5ن مطلب است که یانگر ایب
از عمال کاردن قاانون و احسااس      یتلق، (ینیو ع ی)ذهن یاقتصاد -یگاه اجتماعیپا، سیپل

 دارند.  یهمبستگ یت اجتماعیبا احساس امن 51/4طور همزمان  به یت نسبیمحروم

 76/4متغیار، برابار باا     5واریانس تبیین شده از احساس امنیت اجتماعی زنان از ساوی ایان   

متغیر قابال   5% از تغییرات احساس امنیت اجتماعی زنان از طریق این 76 دهد است که نشان می
 % باقیمانده متعلق به عوامل دیگری است که خارج از این بررسی هستند.  56توضیح است و 

زناان باه    یت اجتمااع یا مستقل بر احساس امن یرهایمتغ یگذارتأثیر ، درجةنیهمچن   

از  یتلقا ، 134/4ب یت باا ضار  یا امن تاأمین ش باه مشاارکت در   ین شکل بوده است: گرایا
ب باا  یا ( باه ترت ینا یو ع ی)ذهن یاقتصاد-یگاه اجتماعیپا، 114/4ب یس با ضریعملکرد پل

ت یو احساس محروم 453/4ب یاز عمل کردن قانون با ضر یتلق، 364/4و  004/4ب یضرا

 .-156/4ب یبا ضر ینسب
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 زنان يت اجتماعیساس امنن احییتب یره برایون چندمتغی( خالصة مدل رگرس4جدول )
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adj. F p 

51/4 75/4 76/4 05/86 441/4> 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زنان يت اجتماعیمستقل بر احساس امن یرهایمتغ تأثیر يونیرگرس ( مدل2شکل )
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 اجتماعی

 امنیت جانی

 امنیت مالی

 امنیت سیاسی

 

 سن تحصیالت 

 گرایش به مشارکت 

 در تأمین اجتماعی

 احساس محرومیت نسبی

 تلقی از عملکرد پلیس

 تلقی از عمل کردن قانون

ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه 

 اجتماعی خود -اقتصادی

 -پایگاه اقتصادی

 اجتماعی)عینی(

حوزة 

 اجتماعی

حوزة 

 اقتصادی
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  بحث
 و یماال  تیا امنی، جاان  تیا امن بعد در سه افراد یاجتماع تیامن احساس مقالة حاضر در

، زنان سرپرست خانوار هک آن است از کیحا جینتا و گرفت قرار یمورد بررس یاسیس تیامن
ن یا ادهنادة   برخوردارند کاه در واقاع نشاان    تیامن زان احساسیم نیمترک از یمال تیامن در

خود را نشاان   ییارآکنه نتوانسته ین زمیدر ا، مربوط ی نهاو سازما یتیحما یچترهااست که 

ه کا  ییز از آنجاا یا ن  هاا  هارانا ی یهدفمناد ، ر شاد کذ یچنانچه در مباحث نظر یدهند و حت

 یو ماال  یت مادیکردن امن اینه مهیدر زم، جامعه به بار آورد یرا برا یموجبات تورم و گران

ن یا از ا کیت حاا یا ن بعد از امنیج این نتایمثمرثمر نبوده است. همچنن قشر چندان یا یبرا
ر نتوانساته  یپاذ  بین قشار آسا  یا ت از ایا حما یشور براکن در یب قوانیتصو یه حتکاست 

ی، توساعه اجتمااع   ی هاا  هالت مرباوط باه برناما   کرا مشیز، ت فراهم آوردیامن یبرا یمحمل
ر یباه مانناد ساا    ییو اجرا یتیریو چه در بعد مد ریزی برنامهچه در بعد  یو رفاه یاقتصاد

زان یا م نیمتار ، کآن از پاس  و رفاه ناموفق بوده اسات.  یارکنه مددیمختلف در زم ی شهابخ

 تیا امن باه  مربوط، افراد تیامن زان احساسیم نیشتریب و است افراد یاسیس تیامن به مربوط
وان یا ت در شهرستان مریجنااهش روند جرم و کد یمو یت جانیج امنیه نتاک ستنهاآ یجان

بار   نهاا تواند نه ت یم  ها هن مؤلفیه اک( 1781، ز آمار استانکش روند اشتغال است )مریو افزا

گاذار  تأثیرز یا ر اقشاار ن یت ساا یه بر احساس امنکبل، ت زنان سرپرست خانواریاحساس امن
( 1780جاان )  هبگا  یق صمدیتحق جینتا، وابسته ریمتغ ابعاد یبرا به دست آمده ریباشد. مقاد

 جاان  بگاه  یصامد  قیا تحق در یبررس مورد یشهرها رسد یم نظر به هککند؛ چرا یم تأیید را

 ی تهاشاباه  یاسیس و یاقتصادی، ساختار اجتماع لحاظ به، وان(ی)مر مقالة حاضر و )سنندج(

 دارا هستند. را یشتریب

 باا  مساتقل  یرهایمتغ نیب روابط یبر بررس عالوه، اطالعات لیتحل و یاستنباط بخش در

 و تار اطالعاات  قیا عم لیا تحل منظاور  باه  مساتقل  یرهایمتغ یبرخ نیروابط ب وابسته؛ ریمتغ

 گرفتند. قرار یبررس مورد زین، روابط خلوص نان ازیاطم منظور به کیکیتف یهمبستگ بیضرا
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 یتنگاتنگ روابطی، و اقتصاد یاجتماع ی ها هحوز در موجود یرهایمتغ هک داد اقدام نشان نیا

 باا  نیهمچن، گذارندیم تأثیر وابسته ریمتغ بر میمستق صورت به که این بر عالوه و دارند هم با

 اتتاأثیر  و رواباط  باشاند.  ماؤثر  افاراد  تیا احسااس امن  بر توانند یم زین هم یرو یگذاراثر

 قاتیتحق یدگیچیاز پ یاملک نمونه، قیتحق نیا در وابسته ریمتغ هم و بر مستقل بر یرهایمتغ

 افاراد  هک داد نشان رهایمتغ نیب روابط یشود. بررس یمحسوب م یاجتماع و یانسان علوم در

 تیا امن احسااس  نیانگیا برخوردارناد. م  یساان یک نسبتاً تیامن احساس از ن مختلفیسن در

 متفاوت هم با یجان تیامن در بعد نهات نییالت باال و متوسط و پایبا تحص زنان نیب یاجتماع

، r=113/4کمتار از ساطح متوساط )    یب همبستگیه با ضریج فرضینتا بودن معنادار و است

471/4=p) ،الت یزنان با تحصی، لیپنج سطح تحص نیسه بیمقا در هک ندک یم تأیید را امر نیا
از  یالت موجب آگاهیدهد تحص ین امر نشان میبرخوردارند. ا یمترک یجان تیامن از نییپا

تار تجرباه    را امان  یطا یمح یجاه زناان فضاا   یکشور بوده و در نت یتیو امن یاسیت سیوضع

 کنند. یم

 احساس بر تیامن تأمین در تکبه مشار شیگرا، سو یک از داد که نشان قیتحق ی ها هافتی

 تیا احسااس محروم  باودن  نییپاا ، گرید یسو از دارد و ییبسزا تأثیرافراد  یاجتماع تیامن

 نیا ا دهاد.  یما  ساوق  تیامن تأمین در تکطرف مشار به شتریب را فرد هک است یعامل ینسب
 ییبسازا  تاأثیر  یت اجتمااع یا امن احساس بر سیپل ردکعمل از فرد یتلق هک نشان داد قیتحق

 نتارل ک با رابطه نیا است. گذاراثر او یجان تیامن بر نهاقانون ت ردکعمل از فرد یتلق اما، دارد

 یتلقی، نترلک نیچن اعمال درصورت یعنی داد؛ دست به را یتأمل قابل جینتا، رهایمتغ ریسا اثر

 گرید از ان شد.ینما وسکمع صورت به یو یاجتماع تیامن و احساس قانون ردکعمل از فرد

 طبقاات  افاراد  باود.  افاراد  یاجتماع تیامن بر احساس یاجتماع طبقة ، تأثیرقیتحق ی ها هافتی

 نییپاا  یاجتمااع  افاراد طبقاات   به نسبت یشتریب یاجتماع تیامن احساس از، باال یاجتماع

 یت اجتماعیامن احساس بر یوسکمع ی، تأثیرنسب تیاحساس محروم نیهمچن برخوردارند.
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 و اباد ی یما  اهشکا  فارد  یاجتمااع  تیا احسااس امن ، عامل نیا شیافزا با یعنی دارند. افراد

 ثار کا دری، ت اجتمااع یا امن احسااس  باا  یاجتمااع  – یاقتصااد  گاهیپا ریمتغ رابطه س.کبالع

 است. شده تأیید و یبررس تیامن نیشیپ مطالعات

 و نهادهاشیپ در، دهد یم ارائه یت اجتماعیامن ارتقاء احساس یبرا قیتحق نیا هک ییالگو

د خاانواده در  نهاا ه و اساس یپا عنوان بهزنان سرپرست خانوار  است. ل نهفتهیذ یارهاکراه

و اداره  یسرپرست، آنان یکاریا بی یماریا بیهنگام از دست دادن همسرانشان ، سراسر جهان

و  یو اجتماع یده اقتصادین لحاظ با مشکالت و موانع عدیرند. بدیگ یخانواده را برعهده م
و  یو اماور آموزشا   یادار یبه ناچاار مسائول انجاام کارهاا     نهاشوند. آ یرو م روبه یقانون

کند؛ چراکه  یسلب م نهات را از آیصرفا مردانه احساس امن یلذا فضاها، و... هستند یدرمان
 یکمتار  یروابط و ارتباطات اجتمااع ، که جامعه به آنان دارند یو منف یل نگرش سنتیبه دل

، خود دارند یت ارتباطیبه امن یشتریهمسر احساس خطر ب یدارند. آنان نسبت به زنان دارا

نفاس   آنان سبب بااالرفتن اعتمااد باه    یت اجتماعیزنان و فراهم کردن امن یلذا توانمندساز

شود. باا آماوزش    یآنان م یت اجتماعیت مستقل موجب بهبود وضعیک هویشده و کسب 
و شاان   ا فرزنادان یا و... باه آناان    یاشاتغال خاانگ  ی، نیکاارآفر ی، ا حرفهی، زندگ ی تهامهار

 تاأمین آنان  یت اجتماعیاز امن یبخشی، و فرهنگ یاجتماع ی یتهامشارکت دائم آنان در فعال
اماا باا توجاه باه گساتره      ، را فراهم کارده  یالتیران دولت تسهیجامعه اشود. اگرچه در  یم

الت ین تساه یا ا، ن زناان و تاورم بااال   یا باه ا  یدولتا  ی تهان بودن نرخ پرداخییپا، مشکالت

ف یا ا تخفیا حال   یب باشاد. بارا  ین قشر در معرض آسا یمشکالت ا یتواند پاسخگو ینم

د خواهد باود  یمف درصورتی یریتداب نیگرفته شود و چنکار  به یتر یر جدید تدابیبا مشکل

مهام   مسائله ن یا ن ایریا ز ی ها یهبردن به ال یو پ یشناخت ق جامعهیبر مطالعات عم یکه مبتن
 باشد. یاجتماع

ته اماداد  یمک یساز توان به حساس یوهش م ن پژیمرتبط با ا یکاربردنهادها شیگر پیاز د

 یتخصصا  ی هاا  هدور یو برگازار  یت ماال یا د جهت گسترش چتار حما نهان یو مسئوالن ا
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 یا وحرفاه  یفن ی گاههاارک یتواند با برگزار ید منهان یرد. اکن زنان اشاره یا یبرا ینیارآفرک

ردساتان  که در کا  یمحل ی هاو دوخت لباس یباف میو گل یباف مانند فرش یو رشد خوداشتغال

را  یو اساتقالل اقتصااد   ییاکا خودات ی هاا  هنا یزم، شود یمحسوب م یشتیمع یج و منبعیرا
 ت خواهد شد. یر ابعاد امنیو به تبع آن سا یت مالیش امنین مورد باعث افزایه اکفراهم کند 

ن یا ن اییت پاکالت و مشاریاز سطح تحص کیه حاکج پژوهش یبا توجه به نتا، نیهمچن

 یهاا و معاونات اجتمااع    NGO، هیا ریسساات خ ؤه مکا د داد نهاشا یتاوان پ  یما ، قشر است

و  یه اجتمااع یسارما ی، زندگ ی تهادر قالب مهار یآموزش ی گاههاارک یبا برگزاری، شهردار
ن زناان را  یا ا یت اجتمااع کو مشاار  یآگااه  ی هاا  هنا یزم یو اجتماع یسالمت روان، اعتماد

 را فراهم آورند. یو جان یاسیت سیرشد امن ی ها هنیه زمکش دهد یافزا
و  یاجتمااع  ی گاذاریها  سیاسات شتر دولت در یه توجه بکد داد نهاشیتوان پ ین میهمچن

ه کا  یافاراد  ی هاا  هارانا یه کا  صورتی ، به ها هارانیمثال فاز دوم  یبرا یاجتماع ی ریزیها برنامه

ازمناد  یر اقشاار ن ین قشار و ساا  یا حذف و باه ا ، دارند یمناسب ین مالکستند و تمیازمند نین
زناان سرپرسات خاانوار     یتمااع اج تأمینش رفاه و یتواند در جهت افزا یم، ابدیاختصاص 

 مؤثر واقع شود.

 یدهاا نها ی یتهاا ن قشار و حما یا فرزنادان ا  یبارا  یآموزش ی تهاش فرصین افزایهمچن
جهات  ، نییردن در سن پاا کارکه مجبور به ک صورتی بهالت آنان یادامه تحص یبرا یآموزش

ن ماادران  یا ا یو اجتمااع  یتواند به آراماش روانا   یم، اقتصاد خانواده نباشد تأمینبه  کمک
ن رفاع  یه خود اکاهد کب یادینده فرزندان آنان تا حد زیآ ی یهاکند و از نگران یانیشا کمک

 ین صورت تمامیآنان منجر شود. در ا یت اجتماعیش احساس امنیتواند به افزا یمی، نگران
زنان سرپرست خاانوار   یو توانمندساز ییاکتواند جهت رشد خودات یور مکمذ نهادهایشیپ

 د باشد.یو مف مؤثر

 تاا  توانندیم، شوند بستهکار  به یتیامن ریزیهای برنامه در چنانچه ریز نهادهایشیل پکدر 
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 جامعاه  در سطح یاجتماع تیامن احساس جهینت در و زنان یاجتماع تیامن یتوجه قابل حد

 ق:یتحق جینتا طبق ارتقا بخشند. را
 بر سو یک از ینسب تیو محروم یطبقات فاصله اهشک و ثروت و اناتکام ع عادالنهیتوز

 یبارا  یبساتر  شادن  فراهم موجب گرید یسو از و افزوده جامعه یاجتماع تیامن احساس

 هک داد نشان قیتحق نین ایهمچن شد. جامعه خواهد یاجتماع تیامن تأمین در مردم تکمشار

 از و دارد افاراد  یت اجتمااع یامن احساس با یمیمستق ارتباط سو یک از، افراد یاجتماع طبقه

شاود.  یما  مارتبط  آناان  یاجتماع تیامن احساس با رهایگر متغید بر یگذاراثر با، گرید یسو
 در یطبقاات  فاصاله  اهشک و یاجتماع – یاقتصاد گاهیپا ی شاخصها عادالنه عیتوز، نیبنابرا

 باه  متعلق افراد نیدر ب ویژه به یاجتماع تیامن ارتقاء احساس جهت دنهاشین پینخست، جامعه

 است.   تر نییپا یاجتماع طبقات

 جااد یا قیاز طر ینسب تیمحروم احساس اهشک جهت توان گفت که اقدام یدر ادامه م

 ارتقااء احسااس   جهات  قیا تحق نیا دنهاشیپ گرید، اناتکام عادالنه عیتوز و برابر ی تهافرص

 وجاود  هکا  اسات  یهیباد  است. تیامن تأمین در افراد تکمشار بهبود زیو ن یت اجتماعیامن

 مناافع و  معارض  در جامعاه  افراد گرفتن قرار نیهمچن، وجود مساوات احساس و مساوات

 ی هاا نترلک صاورت  نیا ا در و ت باوده یا امن یبرقارار  طیشارا  نیتریاصل از برابر مخاطرات
 شامار  باه  کما ک یبارا  یابزار و نشده محسوب یلکقانون( مش و سیرد پلک)عمل یاجتماع

 باه  مرباوط  عمادتاً  رایا ز، هساتند  درازمادت  ایا  مدتانیم یزمان ثیح از ارهاکراه د.یآ یم

در وهلة  دارد. -مناسب تحول و رییتغ جادیا یبرا -زمان به ازین نهاآ یاجرا هک هستند یوجوه

 شود در مشخص تا شوند رارکت یمقطع صورت به دیبا قاتیتحق نوع نیا توان گفت یاول م

 چاه  زناان  نیبا  در گاذار بار آن  تأثیرو عوامل  یاجتماع تیامن و آرامش احساس مدت نیا

 است.   ردهک یتفاوت

 تا یابد اختصاص تحقیقی و پژوهشی کارهای به ایبودجه ساالنه توان پیشنهاد کرد که می

 را مؤثر کنند، عوامل بررسی را اجتماعی امنیت و آرامش احساس بر مؤثر عوامل پژوهشگران
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رسانی نظیر اطالع و فرهنگی نهادهای همچنین بهبردارند.  گام امنیت برقراری جهت در و بیابند

 امنیت تعالی به را خویش هنری و فرهنگی ی ها وردهآفر از بخشی تا رسانه ملی پیشنهاد داد

 مأموریت از یی بخشها تا شود اندیشیده دهند و نیز، تدابیری اختصاص اخالقی و اجتماعی

 ی سازمانها به ویژه زنان به شهروندان به اخالقی و اجتماعی امنیت تعالی و ایجاد، حفظ، تقویت

آوری  دسترسی آسان به جامعة آماری، زمان طوالنی در جمع شود. عدم نهاد، واگذارمردم

توان  نامة پژوهش حاضر را می ی این پژوهش و همچنین روایی صوری پرسش ها نامه پرسش

 ی پژوهش تلقی کرد. ترین محدودیتها عنوان مهم به



 

Referencesمنابع و مآخذ         

 

 

181 
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  .دانشگاه مازندران، ارشد یارشناسکنامه  انی. پاسرپرست خانواده

 تیامن گسترش و حف ، جادیدر ا مردم تکمشار يبررس(. 1738غ. )، خوشفر -

 تأمین یرخانه شورایدب سفارش . بهمازندران استان ی نهاز شهرستاکمرا ياجتماع

 مازندران. استان

 ترجمة محسن دوران معاصر. در يشناسجامعه ةینظر(. 1714) ج.، تزریر -

 .یعلم انتشارات تهران:، دهم . چاپیثالث

تهران:  انحرافات(. يشناس )جامعه ياجتماع يشناس بیآس(. 1783ه. )، ستوده -

 نور. ینشر آوا

زنان  یین عوامل مؤثر بر خودکفایی(. تع1781) یآگهی، ا. و کالنتری، فیشر -

 .يپژوهش يفصلنامة علمسرپرست خانوار. 

عملکرد نیروی انتظامي بر  تأثیرشناختي  بررسي جامعه(. 1783ف. )، انیرازیش -

ارشد  ینامه کارشناس انی. پاتهران 3میزان احساس امنیت در ساکنین منطقه 

 تهران شمال. یدانشگاه آزاد اسالمی، پژوهش اجتماع
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 ةنام نایپا، سنندج در شهر اجتماعي امنیت (.1786ج. )، جانبگه یصمد -

 تهران. دانشگاه، ارشد. تهران یارشناسک

. تهران: انحرافات يشناس و جامعه ياجتماع يشناس بیآس(. 1781م. )، فرجاد -

 انتشارات بدر.

مجوعه مقاالت . در بررسی ایستارها و ذهنیتها ایران(. 1784ه. )، فرخجسته -

 .یو انتظام یتیتهران: وزارت کشور. معاونت امن، امنیت عمومي و وحدت ملي

تهران: ، 1. جلد يت اجتماعیش امنیمجموعه مقاالت هما(. 1780ا. )، کاهه -

 انتشارات گلپونه.

. ترجمة محسن يشناس شة بزرگان جامعهیو اند يزندگ(. 1714ل. )، کوز -

 .ی. تهران: انتشارت علمیثالث

 شهروندان نیب در یت اجتماعیامن احساس زانیم ی(. بررس1786م. )ی، رامتک -

 معاونت ياجتماع تیامن مطالعات صلنامهف دوم(. شیمایشور )پک ی نهااستا زکمرا

 هفتم. و ششم . شمارهیمستندات اجتماع زکمر - ناجا ارشاد و ياجتماع

 مقاالت مجموعه. یت اجتماعیامن تحقق یارهاک(. راه1780م. )، انیالهچک -

انتشارات  . تهران:(یک ناجا )شماره ياجتماع معاونت ياجتماع تیامن شیهما

 ه.یگلپو

 نور. ی. تهران: انتشارات آواسمیوندال(. 1787. ع. )یزیتبر یمحسن -

 یخانواده بر بزهکار یرونیو ب یعوامل روان تأثیر(. سنجش 1781م. )ی، مشکات -

 .1شماره ، 0دوره ، يشناس مجله انجمن جامعهنوجوانان. 

و   ها ه(. زنان و سرپرست خانوار: ناگفت1785ن. )ی، دیس. و حم، دفریمع -

 .ياجتماعنامه علوم . یاجتماع ی آسیبها

 يشناسمفهوم جزوهت. یامن یشناس جامعه انکار و (. معنا1738ق. )ی، نصر -

 .یراهبرد مطالعات دهکپژوهش . تهران:دات(یبر تهد يت )شرحیامن
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. یراهبرد مطالعات فصلنامه. یاجتماع تیامن بر ی(. درآمد1781م. )، ایدنینو -
 .11شماره  ششم. سال

 تیامن گسترش و حفظ، جادیدر ا مردم تکمشار ی(. بررس1780) ------- -

ناجا  یاجتماع معاونت، ياجتماع تیامن شیهما مجموعه مقاالت. یاجتماع

 هیگلپو انتشارات ک(. تهران:ی)شماره 

 تیامن مطالعات فصلنامه. یت اجتماعیامن رامونیپ ی(. گفتمان1786) ------- -

 . شمارهیاجتماع مستندات زکمر -ناجا ارشاد و یمعاونت اجتماع، ياجتماع
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