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Abstract  
     The aim of this analytical study was to investigate the association of social security feeling and 
Demographic factors in women heading households of Qazvin in 2014. The study subjects were 310 
women heads of households selected by random sampling method. Data were collected through a 
standardized questionnaire for social security feeling. Mean communication security score was 
2.13. Mean emotional, physical, and financial security scores were 2.71, 2.54, and 2.27, 
respectively. Mean social security score was 2.41 in women heading households. The association of 
heads’ income, family size, and heads’ education level with social security feeling was statistically 
significant. It seems that providing free consultation is effective to increase communication security 
in women heading households and providing job opportunities appropriate for their financial needs 
is effective to promote social security feeling. 
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چکیده 

بود.  1393ر قزوین با برخی عوامل جمعیتی در سال هدف این مطالعه تحلیلی تعیین رابطه احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار شه     
نفر از زنان سرپرست خانوار تکمیل شد که به  310گر آموزش دیده براي نامه استاندارد احساس امنیت اجتماعی با روش مصاحبه توسط پرسشپرسش

 54/2، 71/2و امنیت عاطفی، جانی و مالی به ترتیب  13/2گیري تصادفی انتخاب شدند. میانگین امنیت ارتباطی در زنان سرپرست خانوار روش نمونه
و بین میزان درآمد زنان سرپرسـت خـانوار، تعـداد افـراد تحـت تکفـل،        41/2بود. میانگین احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار 27/2و 

ه مشاوره رایگان جهـت ارتقـاي امنیـت ارتبـاطی و ایجـاد       دار برقرار بود. ارایتحصیالت زنان سرپرست خانوار با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی
 رسد.ها مؤثر به نظر میهاي متناسب با رفع نیازهاي مالی زنان در ارتقاي احساس امنیت اجتماعی آنشغل

 
 زنان سرپرست خانوار، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی ها:کلیدواژه

 
 

:مقدمه 
اجتمـاعی اسـت و    اي اساسی در هر نظامامنیت مقوله     

کشورها اولویت اول خود را به برقراري امنیـت در جامعـه   
در بعد ذهنی مراد از امنیت، احسـاس   .دهنداختصاص می

آرامش یا احساس عـدم تهدیـد و تـرس ناشـی از محـیط      
هـاي اجتمـاعی، عـدم    علل بسیاري از ناهنجـاري  )1(است.

وجود احساس امنیت اجتماعی اسـت. احسـاس امنیـت در    
هاي مختلف اجتماعی، شدت و گستره متفـاوتی دارد  هگرو

که این مسأله در زنان، به خصوص زنان سرپرست خـانوار  
 )2(از اهمیت باالیی برخوردار است.

نتایج مطالعـه ویـور در آمریکـا نشـان داد زنـانی کـه            
احساس امنیت اجتماعی براي آنان قطعی و ملموس است، 

نـد داشـت. وي معتقـد    تري خواهدر جامعه مشارکت فعال
است، احساس امنیـت اجتمـاعی در چهـار حیطـه امنیـت      
ارتبــاطی، امنیــت عــاطفی، امنیــت جــانی و امنیــت مــالی 

در مطالعه دابیهال زنان معمولی نسـبت   )3(شود.خالصه می
ــان سرپرســت خــانوار احســاس امنیــت اجتمــاعی       ــه زن ب

گـر ایـن   مطالعـه سـخامپو نیـز بیـان     )4(تري داشتند.بیش

پذیري زنان سرپرست خانوار نسـبت  اقعیت بود که آسیبو
سازي عدالت در تر است و براي پیادهبه زنان معمولی بیش

تر مورد توجه بایست زنان سرپرست خانوار بیشجامعه می
 )5(قرار گیرند.

نتایج مطالعه احمدي و همکاران در سنندج نشـان داد       
ت سـهم  هاي اجتماعی و شرایط محـل سـکون  که حمایت

بسزایی در احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خـانوار  
بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطـه   )6(کند.ایفا می

احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار با برخی 
 عوامل جمعیتی انجام شد.

 
ها:مواد و روش 

زن  310بـر روي   1393این مطالعه تحلیلی در سـال       
خانوار شهر قزوین انجام شد. این افراد با در نظر  سرپرست

(عـدم احسـاس امنیـت     5/0، احتمـال  05/0گرفتن دقـت  
ــان   ــان) و ضــریب اطمین ــه روش  96/1اجتمــاعی در زن ب

گیري تصادفی انتخـاب شـدند. معیارهـاي ورود بـه     نمونه
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مطالعه سرپرست خانوار بودن (به علت فوت یـا طـالق از   

وین بود. اطالعات مورد نیـاز  همسر) و سکونت در شهر قز
هـا  جهت یافتن زنان سرپرست خانوار و محـل زنـدگی آن  

توسط سازمان بهزیستی، کمیتـه امـداد و اداره کـل بنیـاد     
شهید قزوین فراهم شد. زنان سرپرست خانوار با تمایل در 
مطالعه شـرکت کردنـد و در صـورت عـدم تمایـل بـراي       

 .شدندشرکت در مطالعه، از تحقیق خارج می
نامه اسـتاندارد کـه روایـی آن    ها از طریق پرسشداده     

توسـط   )7و6(ها بـه اثبـات رسـیده بـود،    توسط سایر مطالعه
هـا   گر بـا مراجعـه بـه محـل سـکونت آن     مصاحبه پرسش

نامـه شـامل چهـار حیطـه امنیـت      آوري شد. پرسـش جمع
ارتباطی، امنیت عاطفی، امنیت جانی و امنیت مالی بود که 

سـؤال بودنـد.    5و  6، 6، 11هـر کـدام شـامل    به ترتیـب  
هاي جمعیتی شامل سن، تحصیالت، درآمـد (بـدون   سؤال

ها) و تعداد افـراد  احتساب درآمد حاصل از هدفمندي یارانه
نامـه براسـاس   تحت تکفل بود. نحوه امتیـازدهی پرسـش  

) تا کـامالً مخـالف   4مقیاس لیکرت از کامالً موافق (نمره 
هاي با بار منفی نحوه امتیازدهی سؤال. در (نمره صفر) بود

 هـنامبه صورت معکوس بود. ضریب توافق درونی پرسش

بـود.   85/0بازآزمون برابر  -و ضریب آزمون 80/0برابر با  
هـاي  و آزمـون  SPSS 18افـزار  نـرم از ها با اسـتفاده  داده

 آماري آنووا و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. 
 
ها:یافته   

ــین      ــر ( 112زن سرپرســت خــانوار،  310 از ب  4/36نف
نفـر   132سـال داشـتند.    49تا  40درصد) دامنه سنی بین 

درصـد)   8/4نفـر (  15سواد بودند و تنها درصد) بی 6/42(
نفر از زنان سرپرسـت   154تحصیالت دانشگاهی داشتند. 

 100تـر از  درصد) میانگین درآمد ماهیانه کم 6/49خانوار (
درصـد)   2/16نفـر (  50و تنهـا درآمـد    هزار تومان داشتند

هزار تومان در ماه بود. تعـداد افـراد تحـت     500تر از بیش
نفـر بـود و تنهـا     3تا  1درصد) بین  4/61نفر ( 190تکفل 

درصد) داراي افـراد تحـت تکفـل نبودنـد.      7/19نفر ( 61
ارتباط با خویشاوندان دور، دفاع اعضاي خانواده از یکدیگر 

رس از رفت و آمـد در سـطح شـهر و    در شرایط حساس، ت
هـاي  توانایی در تأمین نیازهاي ضروري از جمله زیر حیطه

با نمره پایین در چهار حیطه مورد بررسـی بودنـد (جـدول    
 ).1شماره 

 
 نفر) 310هاي مرتبط با احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه (میانگین امتیاز زیرحیطه -1جدول 

 

 میانگین احساس امنیت اجتماعی هايسؤال هاهحیط

طی
رتبا

ت ا
منی

ا
 

 81/2±76/0 ثیر دارد.ر من روابط بر تثبیت موقعیت ما تأبه نظ
 69/2 ±68/0 با والدین خود رابطه صمیمانه دارم.من 
 13/3 ±83/0 خود رابطه صمیمانه دارم. با فرزندانمن 
 18/2±59/0 م.هاي خود رابطه صمیمانه داربا هم قومیمن 
 52/1±43/0 با همسایگان خود رابطه صمیمانه دارم.من 
 66/1 ±56/0 با دوستان خود رابطه صمیمانه دارم.من 
 22/2±59/0 صمیمانه دارم.با خویشاوندان نزدیک خود رابطه  من
 23/1 ±67/0 با خویشاوندان دور خود رابطه صمیمانه دارم.من 

 22/1±53/0 ط با اطرافیان خود هستم.روابمن قادر به برقراري 
 78/2±72/0 من به برقراري ارتباط با افراد غریبه تمایل دارم.
 04/2±49/0 من به ارتباط بین زن و مرد غریبه تمایل دارم.

فی
عاط

ت 
منی

ا
 

 81/1±43/0 کنند.در موقع لزوم از همدیگر دفاع می همه اعضاي خانواده
 93/2±57/0 دارند.قه خود را به هم ابراز میو عال همه اعضاي خانواده عشق

 21/3±69/0 همه اعضاي خانواده مشتاقند که با همدیگر و سر یک سفره غذا بخورند.
 66/2±62/0 توانند نظرات خود را آزادانه ابراز نمایند. همه اعضاي خانواده می

 85/2±74/0 همه اعضاي خانواده بسیار عالقمندند که با یکدیگر مسافرت کنند.
 79/2 ±55/0 کنند.مشکالت به سرپرست خانوار کمک می همه اعضاي خانواده در هنگام بروز

نی
 جا

یت
امن

 

 39/3±76/0 گیرم.و اذیت قرار می ، برادر و پدر) مورد آزار(پسر من از طرف افراد ذکور خانواده
 90/2 ±54/0 ند.کنگذارند و حقوق من را رعایت میي خانواده به نظرات من احترام میهمه اعضا

 16/2±49/0 کنم.هاي خیابانی در مسیرهاي خلوت رفت و آمد میمن بدون نگرانی از مزاحمت
 67/2±53/0 دوست ندارم.را من تنها ماندن در خانه 

 04/2 ±66/0 کنم.هاي شهر رفت و آمد میگونه ترس و نگرانی در خیابانبدون هیچ من
 83/2±69/0 روهاي مسافربر شخصی استفاده نکنم.دکنم به هیچ وجه در شب از خومن سعی می

لی
 ما

یت
امن

 

 94/2±54/0 هاي بانکی ندارم.گونه نگرانی بابت بازپرداخت مبالغ قرض گرفته شده و واممن هیچ
 55/1±46/0 م.به افراد مطمئن موافق هستگذاري اندازهاي خود براي سرمایهمن با واگذاري پس

 91/1 ±68/0 هستم. غیره خودرو وبه انجام خرید و فروش منزل،  بدون کمک دیگران قادر من به تنهایی و
 61/1±59/0 توانا هستم.من در تأمین نیازهاي ضروري خود 

 34/3±68/0 من حمایت مالی مستمر از زنان سرپرست خانوار الزم است. به نظر
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 71/2±52/0 عـاطفی بـا میـانگین   در مجموع، امنیت      

      بــا میــانگین ارتبــاطی تــرین امتیــاز و امنیــتداراي بــیش
ترین امتیاز بود. میـانگین احسـاس   داراي کم 48/0±13/2

حیطه ارتباطی، عاطفی، جـانی و   4 امنیت اجتماعی (شامل
بود. با توجـه بـه    41/2±43/0 مالی) در زنان مورد مطالعه
خـانوار بـا احسـاس    سرپرست  آزمون آنووا بین تحصیالت

) و با توجه به آزمون همبستگی P=01/0امنیت اجتماعی (
) و تعداد افـراد تحـت تکفـل    P=042/0بین میزان درآمد (
با احساس امنیت اجتمـاعی  ) P=021/0(سرپرستان خانوار 

 دار آماري برقرار بود.رابطه معنی
 
گیري:بحث و نتیجه   

س امنیت اجتماعی در زنان این مطالعه نشان داد احسا     
در  41/2±43/0بـا میـانگین   سرپرست خانوار شهر قـزوین 

شرایط متوسط قرار داشت. در مطالعه احمـدي در سـنندج   
بین سطح تحصیالت زنان بـا احسـاس امنیـت اجتمـاعی     

دهنده اثر تحصـیالت  داري برقرار بود که نشانرابطه معنی
طالعه حاضر بر ارتقاي احساس امنیت اجتماعی است و با م

 )6(نیز همخوانی داشت.
نتایج مطالعه میرزایی نشان داد کـه امنیـت ارتبـاطی،         

مالی، جانی و عـاطفی در زنـان سرپرسـت خـانوار در حـد      
متوسط بود و امنیت عاطفی در باالترین و امنیت ارتبـاطی  

ترین سـطح قـرار داشـت. بـین احسـاس امنیـت       در پایین
کفل سرپرست خانوار رابطـه  اجتماعی و تعداد افراد تحت ت

در  )7(دار برقرار بود که همسو با مطالعـه حاضـر بـود.   معنی
مطالعه نیازي اکثر زنان، احساس امنیت اجتمـاعی در حـد   
متوسط داشتند، اما زنان شمال تهـران از احسـاس امنیـت    

توان دالیـل ایـن   اجتماعی باالتري برخوردار بودند که می
ادي بهتـر منـاطق شـمال    امر را شرایط اجتماعی و اقتصـ 

نتــایج مطالعــه  )8(تهــران نســبت بــه جنــوب آن دانســت.
گر پـایین بـودن احسـاس امنیـت     آسیازبور در نیجریه بیان

اجتماعی در زنـان سرپرسـت خـانوار بـه علـل زیـر بـود:             
داري از فرزنـدان یتـیم، نبـود درآمـد مـنظم و کـافی،       نگه

تهیه و  پذیري، کشمکش جهتهاي متعدد و آسیببیماري

سازي غذا، دسترسی ضعیف به نیازهاي پایه سالمت، آماده
هـه  روانی بد، تغذیه ضعیف، مواج -تنهایی و شرایط روحی

در مطالعه بهیان زنان  )9(،با فقر و مشارکت اجتماعی پایین
برخـوردار   یمعمولی از احسـاس امنیـت اجتمـاعی مطلـوب    

 وضـعیت احسـاس امنیـت اجتمـاعی در مطالعـه      )10(.بودند
تر از مطالعه بهیـان  التر از مطالعه آسیازبور و پایینحاضر با

اجتمـاعی پـایین    -بود که دلیل این امر شرایط اقتصـادي 
کشور نیجریه و همچنین بررسی زنـان معمـولی در شـهر    

  .کرمان بود
به طور کلی در مطالعه حاضر احساس امنیت اجتماعی      

قـرار نداشـت.   آل شرایط ایـده در زنان سرپرست خانوار در 
ـ    ارتقاي ان سرپرسـت  تحصیالت و آموزش صـحیح بـه زن

مناسب جهـت تـأمین درآمـد کـافی     خانوار، ایجاد مشاغل 
پوشش ایـن  ناسی خانوار تحت شروانها، مشاوره نبراي آ

زنان جهت ارتقاي سطح ارتبـاط و اسـتحکام صـمیمیت و    
مین یکــدیگر و در نهایــت حمایــت و تــأ تعامــل افــراد بــا

، هاي حمـایتی توسط سازمان سی این خانوارهانیازهاي اسا
 شود. پیشنهاد می

 
گزاري:سپاس 

از همکاري مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مـؤثر بـر        
سالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین و دانشـگاه آزاد      

 شود.اسالمی واحد زنجان قدردانی می
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