
 

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینامۀ زنان پژوهش
  86 -69، 1396م، پاییز سوسال هشتم، شمارة 

  ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی شناختی ارزیابی جامعه
  در بین زنان سرپرست خانوار

  )زنان سرپرست خانوار شهرتهرانمورد مطالعه: (

  *آتنا غالم نیارمی

  چکیده
یکی از گروه هاي اجتماعی که براي امرار معاش و مشارکت اجتماعی و اقتصادي خود نیاز 
جدي به امنیت اجتماعی دارد، گروه زنان سرپرست خانوار است. هدف پـژوهش حاضـر،   

عـاطفی و   جـانی،  مل امنیت مالی،ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی شا
 ارتباطی در بین زنان سرپرست خانوار شهر تهـران بـوده اسـت. در ایـن راسـتا، پژوهشـی      

زن سرپرست خانوار تحـت پوشـش موسسـات     400پیمایشی در جامعه هدفی متشکل از 
اي انتخـاب   گیري خوشـه اي دو مرحلـه   تهران که به شیوه نمونهحمایتی مردم نهاد در شهر 

ودند، انجام گرفت. ابزار جمـع آوري داده هـا پرسشـنامه بـه همـراه مصـاحبه بـود.        شده ب
چارچوب نظري پژوهش با بهره گیري از نظریه هاي امنیت اجتماعی از جمله چند بعدي و 

بیگانگی اجتمـاعی تبیـین و    اقتصاد محور و نظریه هاي اقتصادي از جمله زنانه شدن فقر و
ستفاده از آمار توصیفی و اسـتنباطی تجزیـه و تحلیـل شـد.     هاي حاصل از پیمایش با ا داده
هاي پژوهش نشان داد که زنان سرپرست خانوار در فضاي خصوصی خانه و خانواده  یافته

از احساس امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی باالتري برخوردار هسـتند. امـا درفضـاي    
  یابد.  اهش چشمگیري میک عمومی میزان احساس ابعاد امنیت اجتماعی در بین آنان

  شناختی، زن سرپرست خانوار، امنیت اجتماعی. ارزیابی جامعه :ها واژهکلید
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 مقدمه .1
بسیاري از اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر، امنیت اجتماعی را به عنوان یکی از بنیادي 

بشـر   اعالمیـه جهـانی حقـوق    22ترین حقوق افراد یک جامعه مطرح مـی کننـد. در مـاده    
هر فردي به عنوان عضـوي از جامعـه داراي حـق امنیـت اجتمـاعی      ") آمده است که1948(

سرپرست خانوار نیز براي حضور در جامعه و فعالیت اقتصادي  . گروه اجتماعی زنان"است
و اجتماعی نیاز مبرم به امنیت اجتماعی دارند. چراکه این زنان عالوه بر نقش هـاي متـداول   

پس  هاي مربوط به تأمین معاش و مدیریت خانوار نیز هستند. متولی نقشزنان در خانواده، 
وجود یک محیط امن اجتماعی براي فعالیت هاي گوناگون آنان به ویژه فعالیت هاي شـغلی  
و اجتماعی ضروري است. در اغلب جوامع به طور معمول مردان سرپرست خانواده بـوده و  

نان است. اما زنان بی سرپرست با نقشی عمـدتاً  نقش اقتصادي و حمایتی خانواده بر عهده آ
غیر معمول به عنوان سرپرسـت خـانواده بایـد وارد جامعـه شـده و در محـیط اقتصـادي و        
اجتماعی حضور یابند. این گروه از زنان به دلیل داشتن اجبار در تأمین معاش خانواده بایـد  

امنیـت اجتمـاعی مسـأله اي    در فضاي عمومی کسب و کار قرار گیرند. بنابراین بـراي آنـان   
فعال در جامعه براي اشتغال و سایر فعالیت هـاي اجتمـاعی    حساس تر خواهد بود. حضور

  "امنیـت اجتمـاعی  "ارتباط مستقیمی با میزان احساس امنیت اجتماعی دارد. براي سنجش 

ن می توان میزان ابعاد آن را مورد سنجش قرار داد. ارزیابی امنیت اجتمـاعی در زنـدگی زنـا   
سرپرست خانوار که در اکثر موارد از اقشار آسیب پذیر هر جامعه اي محسوب می شوند از 
مسائل ضروري و قابل بررسی است. احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرسـت خـانوار کـه    
مسأله اصلی این پژوهش است براي ارتقاء آسایش و رفـاه اجتمـاعی آنـان مقولـه اي حـائز      

ا عنایت به گذار جامعه ایـران از حالـت سـنتی بـه مـدرن کـه       اهمیت می باشد. این مسأله ب
پیامدهاي خاص اجتماعی به همراه دارد، از اهمیت بیشتري نیز برخوردار می شود. از سوي 
دیگر، افزایش تعداد خانوارهاي زن سرپرست به دالیل مختلف و مسائل و مشکالت فراوان 

ان یک مسأله اجتمـاعی قابـل توجـه نگـاه     آنان، باعث می شود که به این مسأله بتوان به عنو
، 1355کرد. براساس آمارهاي رسمی سازمان بهزیستی کل کشـور، در ایـران در سـال هـاي     

بـوده   4/9و  7/7، 7/4، 1/3نسبت خانوارهاي زن سرپرست به ترتیـب   1375،1385، 1365
داد ایـن  رسیده است. بر اساس این آمار، افزایش تع1/12به 1395است. این نسبت در سال  

هاي اخیر در ایران چشمگیر بوده است. بنابراین بررسی وضعیت ایـن   زنان به ویژه در سال
زنان در ابعاد گوناگون زندگی شان از اهمیت و ضرورت خاصی برخـوردار اسـت. مطـابق    
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زنی اسـت کـه عهـده دار تـأمین معـاش مـادي و        "زن سرپرست خانوار "تعاریف موجود،
  ر خویش است.معنوي خود و اعضاي خانوا

زنان مطلقه، زنان بیوه و زنانی که شوهرانشان مهاجرت کـرده و یـا اطالعـی از آنـان در     
دست نیست، به عنوان زن سرپرسـت خـانوار شـناخته مـی شـوند. بـه عبـارت دیگـر، زن         
سرپرست خانوار زنی است که بـدون حضـور مـنظم و یـا حمایـت یـک مـرد بزرگسـال،         

 بر عهده دارد.افـزایش امنیـت اجتمـاعی زنـان سرپرسـت     سرپرستی خود یا یک خانواده را 

خانوار باعث افزایش اعتماد اجتماعی آنان بـراي حضـور در جامعـه بـراي انجـام مشـاغل       
گوناگون در زمینه هاي تولیدي و اقتصادي شده که این خود به توسعه اقتصادي یک جامعه 

ان سرپرست خانوار امکـان  کمک می کند. این مهم با سنجش میزان ابعاد امنیت اجتماعی زن
  پذیر خواهد بود.

در خصوص امنیت و مفاهیم آن، تعاریف گوناگونی در جامعه وجود دارد. گاهی امنیت 
به معناي در امان بودن حیثیت و آبروي افراد و مـورد تعـدي و تجـاوز قـرار نگـرفتن آن و      

فراد در جامعـه در  گاهی به معنی طراحی سیستم امنیت اجتماعی به گونه اي که مال و جان ا
امان بوده و محیط اجتماعی براي حضور افراد ایمن باشد، در نظر گرفته مـی شـود. در ایـن    

یافتـه هـاي   پژوهش، امنیت اجتماعی بـه هـر دو معنـاي بـاال در نظـر گرفتـه شـده اسـت.         
هاي متعددي نشان می دهد احساس امنیت، در میان زنان سرپرست خـانوار پـایین    پژوهش

نا امنی، عدم اطمینان و گاهی انزواي اجتماعی در میان این گروه از زنان بیشتر  بوده و ترس،
  )1386، محمدي،1380، خسروي، 1384تجربه و احساس می شود. (معیدفر،

در پژوهش هاي انجام شده تا کنون به طور مشخص به ارزیابی ابعاد امنیت اجتماعی در 
ن جهت هدف اصلی این پژوهش بررسـی  بین زنان سرپرست خانوار پرداخته نشده، به همی

میزان ابعاد امنیت اجتماعی این زنان در شهر تهران است. شهر تهران بـه عنـوان یـک کـالن     
شهر، تعداد باالیی از زنان سرپرست خانوار کشور را در خـود جـاي داده اسـت. از طرفـی     

تکثرتـرین  مسأله امنیت اجتماعی در کالن شهري مانند تهران به عنوان شـهري کـه شـامل م   
شکل گروه هاي اجتماعی و فرهنگ هاي مختلف است اهمیت ویـژه اي مـی یابـد. امنیـت     
اجتماعی در شهرهاي بزرگتر باید به شکل گسترده تـري مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بـا در       
نظرگرفتن ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی که شامل امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت عـاطفی  

  ست، این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش زیر است: و امنیت ارتباطی ا
میزان احساس امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتباطی در بین زنان سرپرست خانوار شـهر  

  تهران چقدر است؟ 
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  اهداف پژوهش .2
  با عنایت به مسأله پژوهش، اهداف زیر براي پژوهش حاضر مطرح می گردد: 

  در بین زنان سرپرست خانوار شناخت و بررسی میزان احساس امنیت مالی ـ
  شناخت و بررسی میزان احساس امنیت جانی در بین زنان سرپرست خانوار ـ
  شناخت و بررسی میزان احساس امنیت عاطفی در بین زنان سرپرست خانوار ـ
 .شناخت و بررسی میزان احساس امنیت ارتباطی در بین زنان سرپرست خانوار ـ
  

  هاي تحقیق فرضیه .3
اجتماعی هم باید به عوامل عینی (امـورواقعی) و هـم بـه امـور ذهنـی       براي سنجش امنیت

با عنایت به چارچوب نظري پژوهش، فرضیه هاي تحقیق  توجه کرد. (درك و برداشت فرد)
  به صورت زیر تدوین می گردد:

فرضیه اول: احساس امنیت مالی زنان سرپرست خانوار در فضـاي خصوصـی بـاالتر از    
  فضاي عمومی  است.

فرضیه دوم: احساس امنیت جانی زنان سرپرست خانوار در فضاي خصوصـی بـاالتر از   
  فضاي عمومی  است.

فرضیه سوم: احساس امنیت عاطفی زنان سرپرست خانوار در فضاي خصوصی باالتر از 
  فضاي عمومی است.

فرضیه چهارم: احساس امنیت ارتباطی زنان سرپرست خانوار در فضاي خصوصی باالتر 
  عمومی  است. از فضاي

در جدول شماره یک ابعاد امنیت اجتماعی، تعـاریف آنهـا و معـرف هـایی کـه از ایـن       
  تعاریف استخراج شده، آمده است:

  ابعاد ومولفه هاي امنیت اجتماعی. 1جدول
ابعاد 
امنیت 
 اجتماعی

 ها معرف تعاریف

امنیت 
 مالی

مالی فرد منابع اطمینان از در امان ماندن اموال و دارایی ها و سایر 
 هاي مختلف. در برابر آسیب

آسودگی خاطر از در امان ماندن اموال و -
  دارایی در منزل

آسودگی خاطر از در امان ماندن اموال و -
 دارایی در محیط عمومی
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امنیت 
 جانی

تضمین جسم و جان افراد در  مقابل خطرات و آسیب هایی که 
 مانع ادامه حیات آنان شود.

  جانی در منزل احساس امنیت جسمی و-
احساس امنیت جسمی و جانی در محیط -

 عمومی

امنیت 
 عاطفی

اطمینان از آنکه دیگران ما را دوست دارند و بود و نبودمان برایشان 
 کند.  ئب ما آنان را نیز دچار اندوه میاهمیت دارد، دردها و مصا

میزان سهیم بودن دیگران در شادي هاي -
  پاسخگویان

دیگران در رفع میزان سهیم بودن -
 مشکالت پاسخگویان

امنیت 
 ارتباطی

مجموعه تعامالتی است که فرد با اعضاي خانواده، خویشاوندان 
 وافراد جامعه دارد واعتمادي که دربرقراري ارتباط با دیگران وجود

 گردد دارد منجر به تسکین روحی فرد می

میزان تعامالت پاسخگویان با خانواده -
  ونزدیکان

 تعامالت پاسخگویان  باافرادجامعهمیزان -

  
  تحقیق ۀپیشین .4

با مروري برپیشینه تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت اجتماعی زنان در ایـران بـه نظرمـی    
رسد پژوهش حاضر، پژوهشی جدید در این حوزه باشد. چرا که در پـژوهش هـاي انجـام    

نوار، اوالً بررسی این ابعـاد  شده مربوط به میزان احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خا
چهارگانه مدنظر نبوده و ثانیاً بیشتر به امنیت اجتماعی کل زنان پرداخته شده است. نوروزي 

بررسی عوامـل اجتمـاعی مـوثر بـر احسـاس       در پژوهشی تبیینی به )1388( و فوالدي سپهر
ـ   پرداختـ  سال شهر تهران 29تا 15امنیت اجتماعی در بین زنان  ژوهش نشـان  ه انـد. نتـایج پ

دهد متغیرهاي احسـاس امنیـت محـل سـکونت، وضـعیت اقتصـادي و احسـاس نظـم          می
) در پژوهشـی  1384اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان تأثیر مستقیم دارند. سهرابی (

نشـان   "بررسی عوامل آسیب زا در ارتباطـات اجتمـاعی زنـان سرپرسـت خـانوار     "با عنوان
ه انزواي خانواده گشته و زنان سرپرسـت خـانوار بـه بـاقی     دهد که فقدان همسر منجر ب می

ماندن ارتباط مستمر با دیگران و دوستی پایدار، امید کمتري دارند و بقـاء ارتبـاطی در بـین    
 ") در پژوهشی بـا عنـوان  (Morefield,2007 آنان ضعیفتر از زنان داراي همسر است. مورفیلد

منیت اجتماعی در میان زنانی که طالق گرفتـه و  به بررسی میزان ا "از طالق تا ازدواج مجدد
مجدداٌ ازدواج کرده اند، می پـردازد. نتـایج پـژوهش حـاکی از ایـن اسـت کـه ایـن زنـان          

هاي متعددي به ویژه چالش هاي اقتصادي را تجربه کرده و این مسأله پیامـدهایی در   چالش
ر بر امنیت اجتمـاعی ایـن   زندگی آنان داشته است. عوامل اقتصادي مهمترین عامل تأثیر گذا

امنیـت اجتماعی:اقتصـاد و   ") در پژوهشـی بـا عنـوان    (Midley,2005زنان بوده است. میدلی 
به ارتباط بین اقتصاد و توسعه و امنیت اجتماعی پرداخته و نتیجه می گیـرد هرچـه    "توسعه
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افـزایش  اقتصاد قوي تر باشد سطح امنیت اجتماعی افراد جامعه باالتر می رود و این باعـث  
توسعه یک کشور خواهد بود. در این تحقیق به زنان جامعه به عنوان نیمی از افـراد جامعـه   
اشاره داشته و تصریح می کند امنیت مالی براي زنان امنیت اجتمـاعی بیشـتري را رقـم مـی     

) پژوهشی درباره زنان سرپرست خانوار در آمریکا انجـام داده و  (Simon, 1994 زند. سیمون
تیجه می رسد که زنان سرپرست خانوار (مادران تنها) میزان بیشتري از آسیب هـاي  به این ن

روانی را تجربه می کنند که یکی از مهمترین این نگرانی ها احساس ناامنی عاطفی در منزل، 
 در پژوهشی با عنوان  (Lubua&Metanni, 2004 )جامعه و محل کار می باشد. لوبووا و متانی

به اهمیت امنیت جانی به عنوان یکی از  ": رسیدگی ایمنی براي زنانفضاي شهري و امنیت"
ابعاد امنیت اجتماعی پرداخته و به این نتیجه رسیدند کـه تـرس از قربـانی شـدن، رفتـار و      
حاالت را در فضاي عمومی شهري تغییرمی دهد و این اثـرات بـر روي زنـان و گروههـاي     

. اثراتی که فعالیت هاي آنان را محدود می آسیب پذیرتر اجتماعی و اقتصادي شدیدتر است
کند و این  مسأله فرصت هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آنان را محدود کرده و کـاهش  

سنجش "در پژوهشی با عنوان  (Bonnety&Pascal,2007)می دهد. مطالعات بونتی و پاسکال 
نشان مـی دهـد    "ریسمقایسه اي میزان امنیت اجتماعی زنان و دختران درمحله هاي شهرپا

زنان و دختران از زندگی کردن در مکان هایی که مطـابق آمارهـاي رسـمی نـا امنـی هـاي       
  بیشتري در آن وجود داشته و جرم خیز هستند، در هراسند و احساس ناامنی می کنند.

  
  چارچوب نظري تحقیق .5

خـانوار از دو دسـته   در این پژوهش، براي تبیین نظري ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست 
نظریه هاي مربوط به حوزه امنیت اجتماعی و نظریه هاي مربوط به حـوزه زنـان سرپرسـت    
خانوار استفاده شده است. با عنایت به مفهوم امنیت اجتماعی در این پژوهش، بـراي تبیـین   
نظري ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، از میان نظریه هاي موجود از بعد نظري 
می توان از دو نظریه امنیت اجتماعی اقتصاد محور و نظریه زنانه شدن فقر به عنوان پشتوانه 
تئوریک بعد مالی امنیت اجتماعی، از نظریه بیگانگی اجتماعی زنان سرپرست خانوار بـراي  
پشتوانه تئوریک بعد ارتباطی و عاطفی امنیت اجتماعی و در بعد تجربـی از نظـرات امنیـت    

ومی بعـد جـانی امنیـت اجتمـاعی       پاسکال و لوبوا و متانی براي پشتوانه مفهـ  جانی بونتی و
  گرفت. بهره 
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نظریه هاي جدید در حوزه امنیت اجتماعی تمرکز بیشتري بر محـور اقتصـاد دارنـد. در    
این نظریه ها بر رابطه بین اقتصاد و امنیت اجتماعی تأکیـد مـی شـود. رابطـه بـین شـرایط       

س امنیت اجتماعی از آن چنان اهمیتی برخوردار اسـت کـه دایـره    اقتصادي هر فرد و احسا
مـیالدي کتـاب راهنمـایی را بـا عنـوان       2010امنیت اجتماعی سازمان جهانی کار در سـال  

تدوین نموده است که در آن به لزوم افزایش قـدرت   "گسترش امنیت اجتماعی براي همه"
اشـاره شـده اسـت. در ایـن کتـاب       مالی و درآمد افراد براي ارتقاي سطح امنیت اجتمـاعی 

پارادایمی براي گسترش امنیت اجتماعی طراحی شده است کـه رویکـردي دو بعـدي دارد.    
می نامنـد.   "گسترش افقی"بعد اول شامل گسترش میزان درآمد افراد جامعه است که آن را 

ه بعد دوم شامل فراهم کردن سطوح باالتري از درآمد و کیفیت زنـدگی بـراي افـراد جامعـ    
است که مستمري بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و بیمه اجتماعی را نیز در بر مـی گیـرد   

می نامند. در این پارادایم اعتقاد بر این است با بهبود شرایط و  "گسترش عمودي"که آن را 
امکانــات مــالی افــراد جامعــه، امنیــت اجتمــاعی نیــز بــه شــکل پلکــانی افــزایش خواهــد  

  )  2010ت اجتماعی سازمان جهانی کار،یافت.(دپارتمان امنی
آینـده   "نظریه پردازان امنیت اقتصاد محور در کتابی با عنـوان  از  (Mckay,2005 )مک کی

به اهمیت مولفه اقتصادي در تأمین امنیت اجتماعی اشاره می کنـد   "سیاست امنیت اجتماعی
دن تغییر شکل امنیت به عنوان یک فرصت ارزشمند براي نشان دا و از درآمد پایه شهروندان

اجتماعی در آینده کشورهاي سـرمایه داري یـاد مـی کنـد. او امنیـت اجتمـاعی را در گـرو        
تضمین حداقل درآمد هر شهروند دانسته و معتقد است توانمنـدي اقتصـادي  افـراد گـامی     

  موثر در جهت تأمین عدالت و امنیت اجتماعی خواهد بود.
امنیـت  ") در کتـابی بـا عنـوان     (Midley& Tang,2008 میـدلی و تانـگ   در بعـد تجربـی  

به نقش مهم و تأثیرگذار عوامل اقتصـادي بـر امنیـت اجتمـاعی      "اجتماعی، اقتصاد و توسعه
اشاره می کنند. آنان معتقدند که میان امنیت اجتماعی و اقتصاد رابطه معنادار وجود دارد. این 

یقـاي جنـوبی، شـیلی، چـین،     کشـور افر  8دو محقق در پژوهش هایی که در این زمینـه در  
ایاالت متحده امریکا، کره جنوبی، انگلستان، نروژ و هند انجام داده انـد نتیجـه مـی گیرنـد     
امکانات اقتصادي و مالی هر فرد در جامعه بر میزان احساس امنیت اجتمـاعی او تأثیرگـذار   

اشـد،  است. بدین معنی که هر چه فرد به لحـاظ درآمـدي و مـالی شـرایط بهتـري داشـته ب      
) در (Gruber&Wise,2007 بیشتري را تجربه می کند. وایس وگرابـر احساس امنیت اجتماعی 

رابطه بین امنیـت   "امنیت اجتماعی و سازماندهی تأمین شغل "پروژه اي تحقیقاتی با عنوان 
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اجتماعی و درآمد و مستمري بازنشستگی را بررسی کرده اند. نتایج تحقیق نشان مـی دهـد   
لی و مستمري بازنشستگی (متغیرهاي اقتصـادي) و امنیـت اجتمـاعی یـک     بین دستمزد شغ

رابطه معنادار قوي وجود دارد. با افزایش میزان دستمزد شغلی و مستمري بازنشستگی میزان 
تـأثیر   ") در پژوهشـی بـا عنـوان    (James,2008جیمز امنیت اقتصادي افراد افزایش می یابد. 
مکزیـک نتیجـه   در سـه کشورشـیلی، آرژانتـین و     "اصالحات امنیت اجتمـاعی برجنسـیت  

گیرد که اصالح برخی عوامل در امنیت اجتماعی بر برابري جنسـیتی تأثیرگـذار خواهـد     می
بود. تفاوت هاي دستمزد موجود میان زنان و مردان، شکاف جنسیتی عمیقی ایجاد می کنـد  

  که این مسأله بر امنیت اجتماعی تأثیرگذار است. 
حوزه امنیت اجتماعی شامل نظریه هاي امنیـت   یکردهاي مطرح شده دررو از یکی دیگر

بـر امنیـت    "امنیـت اجتمـاعی   "اجتماعی چند بعدي است. نویدنیا نیز در اثر خـود بـه نـام   
 اجتماعی چند بعدي تأکید دارد. به نظراو امنیت اجتماعی یکی از شاخص هاي اساسی رفاه

علت و معلولی مورد بررسی و ارزیابی قـرار  اجتماعی است که می توان آن را در یک شبکه 
داد. نوید نیا امنیت اجتماعی را در ابعاد امنیت جانی، امنیت مـالی، امنیـت عـاطفی و امنیـت     
ارتباطی مطرح می کند. امنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان افراد در مقابـل خطـرات و   

مینان از در امان ماندن اموال آسیب هایی که مانع ادامه حیات آنان شود. امنیت مالی یعنی اط
و دارایی ها و سایر منابع مالی در برابر آسیب هاي مختلف. امنیت عاطفی یعنـی اطمینـان از   
آنکه دیگران ما را دوست دارند و بود و نبودمان برایشان اهمیت دارد، دردها و مصـائب مـا   

تی است که فرد با اعضاي آنان را نیز دچار اندوه می کند. امنیت ارتباطی نیز مجموعه تعامال
خانواده، خویشاوندان و افراد جامعه دارد واعتمادي که در برقراري ارتباط با دیگران وجـود  

  )6: 1388دارد منجر به تسکین روحی فرد می گردد. (نویدنیا،
دسته دوم تئوري هاي مرتبط با این پژوهش، نظریه هاي جامعـه شـناختی حـوزه زنـان     

بق نظریه آسیب پذیري زنان سرپرست خانوار یا زنانه شدن فقر، سرپرست خانوار است. مطا
خانوارهایی که داراي سرپرست زن هستند، رشد فزاینده اي داشته و فرایند فقیر شدن آنـان  
همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر کودکان در این خانواده هـا از امکانـات رفـاهی، مـالی و     

ي در میان نوجوانان این خانواده ها بیشتر از سایر اطفی ناچیزي برخوردارند. میزان بزهکارع
نوجوانان است. یکی دیگر از معضالت زنان سرپرست خانوار عدم دسترسی به مشـاغل بـا   
منزلت است. به عبارت دیگر این زنان اغلب مشاغل حاشیه اي، نیمه وقت، غیررسمی و کم 

زایـد، مسـأله تنظـیم وقـت     درآمد دارند. مشکل دیگري که بر آسیب پذیري این زنان می اف
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 "فقـر زمـانی  "براي انجام کارهاي بیرون و درون خانه است. صاحب نظران این مشـکل را  
نامیده اند. علت اصلی وجود این شرایط در زندگی این زنان و آسیب پـذیري آنـان، نظـام    
تبعیض جنسیتی است که به دو جنس این امکان را نمی دهد تا از فرصت هـاي اجتمـاعی،   

  )  21: 1386تحصیلی، درآمدي، رفاهی و تفریحی بهره یکسانی بگیرند. (محمدي،  شغلی،
مطابق نظریه بیگانگی اجتماعی زنان سرپرست خانوار، اغلب زنان سرپرست خانوار بـه  
دلیل اینکه براي ایفاي نقش سرپرست جامعه پذیر نشده اند، دچار نوعی سردرگمی و اختالل 

ات اجتماعی یکی از مشکالتی است که این گروه از زنان اجتماعی می شوند. کاهش ارتباط
به آن دچار می شوند. وجود باورهاي غلط، قضاوت ها ونگاه هاي تنگ نظرانه و نا مناسب در 
جامعه نسبت به این زنان، احساس بیگانگی، ناامنی و ناراحتی در این زنان بوجـود آورده و  

ی نوعی حس معذب بودن براي حضـور در  آنان را جامعه گریز می کند. این احساسات منف
اجتماع به آنان داده و محدودیت هاي اجتماعی براي آنان به بار مـی آورد. زنـان سرپرسـت    
خانوار اغلب به اعضاي درجه یک خانواده خود اعتماد دارند و میزان پذیرش افراد غیر فامیل 

به دیگران، انگیزه شرکت در براي آنان در سطح پایین تري قراردارد. به طور کلی عدم اعتماد 
اقتصادي این زنان را کاهش می دهد. نوع نگرش برخی از افراد جامعه -فعالیت هاي اجتماعی

به زنان بی سرپرست، محدودیت هاي جدي در شبکه روابط اجتماعی آنان به وجود آورده و 
نیت ارتباطی نوعی بیگانگی اجتماعی در آنان ایجاد کرده است. این مسأله امنیت عاطفی و ام

  )19: 1384طلب،ا اختالل مواجه خواهد کرد. (شادي این زنان را  ب
زنان سرپرست خانوار در اغلب موارد به دلیل از دست دادن همسـر، در شـبکه روابـط    
اجتماعی و خانوادگی خود دچار محدودیت ها و چالش هایی می شـوند. بسـیاري از ایـن    

دوستان و خویشاوندان خود داشته اند. ایـن مسـائل   زنان تجارب آزار دهنده اي از روابط با 
این زنان را دچار نوعی بیگانگی و انزواي اجتماعی می نماید. همچنین این زنـان بـه دلیـل    
تجارب اجتماعی کمی که از فضاي جامعه دارند و نیز به دلیل اینکـه مـردي در کنـار آنـان     

ي کمتري براي فرزندان خود قائـل  نیست تا تجربه هاي آنان را تکمیل کند، استقالل و آزاد
می شوند و معموال فرزندان آنان داراي اعتماد به نفـس کمتـر و تـرس بیشـتري از فضـاي      
اجتماعی هستند. اینها همه باعث افزایش اضـطراب، افسـردگی و مشـکالت روحـی زنـان      

  .)15: 1384سرپرست خانوار گردیده و امنیت عاطفی آنان را به مخاطره می اندازد. (معیدفر،
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  روش تحقیق .6
این پژوهش بر مبناي هدف مطالعاتی اش از نوع پـژوهش هـاي تبیینـی و از حیـث فراینـد      
پژوهشی از نوع کمی است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، بـراي انجـام آن از دو روش   
اسنادي در بخش نظري و روش پیمایش در بخش جمـع آوري داده هـا بهـره گرفتـه شـده      

بهتر و عمیق تر پاسخ پاسخگویان از مصاحبه همراه با پرسشـنامه اسـتفاده   است. براي درك 
شده است.جامعه آماري این پژوهش، شامل تمام زنان سرپرست خانوار شهر تهـران اسـت.   

خانوار توسط زنان سرپرستی می شـوند. (نقـل از سـایت سـازمان      247016در شهر تهران، 
  .)1395بهزیستی کل کشور،

هـزار زن سرپرسـت خـانوار فقـط تحـت پوشـش سـازمان هـا و          2از این میان حدود 
موسسات خیریه مردم نهاد غیردولتی بوده و تحت پوشـش هـیچ سـازمان حمـایتی دولتـی      

هزار نفر تشکیل مـی دهنـد. حجـم نمونـه      2نیستند که جامعه آماري این پژوهش را همین 
فر برآورد شد. براي انتخاب ن 400مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

نمونه ها به موسسات خیریه مردم نهاد (غیردولتی) مراجعه شده و انتخاب نمونه ها با روش 
نمونه گیري خوشه اي دو مرحله اي انجام شده است. در مرحله اول نمونه گیري، با عنایت 

نوب، شرق، به پراکندگی موسسات خیریه مردم نهاد (غیردولتی) موجود در مناطق شمال، ج
غرب و مرکز تهران و میزان تراکم این موسسـات در ایـن منـاطق و همچنـین تعـداد زنـان       

موسسه، غرب تهران  7سرپرست خانوار تحت پوشش این موسسات، از منطقه شمال تهران 
موسسـه   10موسسـه و جنـوب تهـران     8موسسـه، مرکـز تهـران     6موسسه، شرق تهران  9

مونه گیري، با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی سـاده،  انتخاب گردید. در مرحله دوم ن
نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این موسسات، به عنوان نمونه نهایی  400تعداد 

تحقیق انتخاب شدند. دلیل انتخاب نمونه ها تنها از مراکز خیریه مردم نهاد، همکاري بیشـتر  
هنگی براي دسترسی به نمونه هاي پژوهش این مراکز با پروژه هاي پژوهشی و سهولت هما

در این مراکز نسبت به مراکز دولتی است. . روش انجام این پـژوهش روش کمـی اسـت.با    
توجه به ماهیت وموضوع تحقیق،داده هاي مـورد نیـاز از طریـق دو ابزارجمـع آوري شـده      

هـا.   است:پرسشنامه محقق ساخته ومصاحبه عمقی به منظور تکمیل و درك عمیق تر پاسـخ 
دراین پژوهش به منظور سنجش روایی پرسش هاي مـورد اسـتفاده در پرسشـنامه،از روش    

منـابع معتبـر موجـود در     اعتبار صوري استفاده شده است که ضمن بهـره گیـري از کتـب و   
(اعتبـارمحتوا)   صاحب نظـران  با رجوع به متخصصان و پس از تنظیم طرح اولیه، طراحی آن،
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د و پس از اعمال اصالحات پیشنهاد شده توسط آنـان پرسشـنامه   در زمینه هاي مربوطه تأیی
نهایی تدوین گردید. همچنین براي سنجش پایایی ابزار تحقیق، از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    

ثبات درونـی قابـل قبـولی مـی باشـد. داده هـاي        استفاده شده است که بیانگر همبستگی و
  تنباطی مـورد پـردازش قـرار    گردآوري شده در این پـژوهش، در دو سـطح توصـیفی و اسـ    

  گرفته است.

  ضریب آلفاي کرونباخ سنجش ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار .2جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ تعداد سوال متغیر ردیف

 75/0 4 امنیت مالی 1
 71/0 4 امنیت جانی 2
 79/0 4 امنیت عاطفی 3
 76/0 4 امنیت ارتباطی 4

 

 تحقیقهاي  یافته .7
  یافته هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و تبیینی به شرح زیر است:

  
  تحقیق هاي توصیفی یافته 1.7

  اند.  بندي شده سال طبقه 65تا  25گروه سنی از  5پاسخگویان در
 درصـد از پاسـخگویان در گـروه    3/17توزیع فراوانی سنی پاسخگویان نشان می دهـد  

  سال،  33 -25سنی 
سـال،   49-42درصـد در گـروه سـنی     3/30سـال،   41-34سـنی   درصد در گروه 5/27

  سال قرار دارند.  65-58درصد درگروه سنی  9سال  و 57-50سنی  درصد درگروه16
درصـد از   8/10توزیع فراوانی وضعیت تحصیالت پاسخگویان حاکی از آن اسـت کـه   

 5/5دیـپلم و  درصـد داراي   63درصد داراي سواد خواندن و نوشتن،  8/20آنان فاقد سواد، 
درصد داراي مدرك لیسانس هستند.توزیع فراوانی علت سرپرستی پاسـخگویان نشـان مـی    

درصـد بـه دلیـل     6درصد به دلیل طالق،  5/28درصد از آنان به دلیل فوت همسر،  51دهد 
درصد به دلیل از کار افتادگی همسر سرپرست خانوار شده اند. توزیع  5/14غیبت همسر و 

درصـد از پاسـخگویان داراي    57ن پاسـخگویان حـاکی از آن اسـت کـه     فراوانی نوع مسک
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 5/7درصـد داراي مسـکن اسـتیجاري رهـن کامـل،       5/14مسکن استیجاري رهن و اجاره، 
درصد داراي مسکن شخصـی هسـتند. توزیـع فراوانـی     21درصد داراي مسکن سازمانی و 

هـزار   400هزار تـا   200درصد از آنان درآمدي بین  8/43درآمد پاسخگویان نشان می دهد 
هـزار تومـان دارنـد. توزیـع      600هـزار تـا     400درصد از آنان درآمدي بین  3/56تومان و 

درصد از پاسـخگویان   3/67فراوانی تعداد افراد تحت سرپرستی پاسخگویان نشان می دهد 
نفـر را تحـت    6تـا   5درصـد  بـین    5/11نفـر و   4تـا   3درصـد بـین    3/21نفر،  2تا 1بین 

ی دارند. الزم به ذکر است که همگی پاسخگویان تحت پوشش موسسات حمـایتی  سرپرست
  بوده و از هر دو نوع حمایت مالی نقدي و غیر نقدي این موسسات استفاده می کنند.

  
  تحقیق هاي تبیینی یافته 2.7

ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار که شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت  میزان
  ی و امنیت ارتباطی است مورد سنجش قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:عاطف

  بعد امنیت جانی 1.2.7
 5/1که شامل احساس امنیت جسمی و جانی پاسخگویان در منزل و در محیط عمومی است. 

درصد در حد خیلی  8/47درصد در حد زیاد و  8/50درصد از پاسخگویان در حد متوسط، 
 5/17درصد از پاسخگویان در حد خیلی کم،  5/4امنیت جانی دارند. زیاد در خانه احساس 

درصد در حد متوسط در محیط عمومی احساس امنیت جانی دارند.  78درصد در حد کم و 
این آمارها نشان می دهد پاسخگویان در محیط عمومی احساس امنیت جانی کمتري نسبت به 

دن احساس امنیت جانی در محیط عمومی خانه دارند. در مصاحبه، پاسخگویان دالیل کم بو
  را آزارکالمی و جسمی مردان و نگرانی از سوء استفاده جسمی توصیف کرده اند.

  بعد امنیت مالی 2.2.7
که شامل در امان ماندن اموال و دارایی هاي پاسخگویان در خانه و در محیط عمومی است. 

درصـد در حـد   5/31زیـاد و  درصد در حد  67درصد از  پاسخگویان در حد متوسط،  5/1
درصد از پاسـخگویان در حـد خیلـی     3/10خیلی زیاد در خانه احساس امنیت مالی دارند. 

درصد در حـد متوسـط در محـیط عمـومی احسـاس       5/54درصد در حد کم و  3/35کم، 
امنیت مالی دارند. این آمارها نشان می دهد پاسخگویان در محیط عمومی احسـاس امنیـت   
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ت به خانه دارند. در مصاحبه، پاسخگویان دالیل کم بودن احساس امنیـت  مالی کمتري نسب
مالی در محیط عمومی را نگرانی از سرقت کیف یا اشیاء همراه خود یا گرفتار کاله بـرداري  

  مالی شدن توصیف کرده اند.

  بعد امنیت عاطفی 3.2.7
فتـاري هـاي   که شامل سهیم بودن اطرافیان در شادي ها و کمک بـه رفـع مشـکالت در گر   

درصـد در حـد زیـاد     3/46درصد از پاسخگویان در حد متوسط،  5/34پاسخگویان است. 
درصـد   5/34درصد در حد خیلی زیاد اطرافیان را در شادي هایشان سهیم می دانند.  3/19و

درصد در حد خیلـی زیـاد،    3/19درصد در حد زیاد و 3/46از پاسخگویان در حد متوسط، 
ه رفع مشکالت در گرفتاري هایشان سهیم می دانند. در این مورد این اطرافیان را در کمک ب

زنان اذعان می کنند که به اطرافیان نزدیک خود اعتماد بیشتري براي بازگو کردن مشـکالت  
  یا درد دل هاي خود و تقسیم شادي ها نسبت به غریبه ها دارند.

  بعد امنیت ارتباطی 4.2.7
با اعضاي خانواده و خویشاوندان (نزدیکـان) و میـزان    که شامل میزان تعامالت پاسخگویان
درصـد   3/96درصد از پاسخگویان در حد زیـاد و   8/3تعامالت با دیگر افراد جامعه است. 

درصد از  8/49در حد خیلی زیاد با اعضاي خانواده و خویشاوندان (نزدیکان) تعامل دارند.  
دیگر افراد جامعه تعامل دارند. این درصد در حد متوسط با  3/50پاسخگویان در حد کم و 

آمارها نشان می دهد میزان تعامالت و امنیت ارتباطی پاسخگویان با اطرافیـان نزدیـک آنـان    
بیشترو با دیگـر افـراد جامعـه کمتـر اسـت. در مصـاحبه، پاسـخگویان دلیـل پـایین بـودن           

  ه اند.تعامالتشان با دیگرافراد جامعه را عدم اعتماد کامل به آنان توصیف کرد

  توزیع فراوانی متغیرهاي ابعاد امنیت اجتماعی از نظرپاسخگویان. 3جدول
 درصد فراوانی پاسخ متغیر ابعاد

 امنیت جانی

 احساس امنیت جسمی و جانی در منزل
  متوسط
  زیاد

 خیلی زیاد

6  
203  
191 

5/1  
8/50  
8/47 

 احساس امنیت جسمی و جانی در محیط عمومی
  متوسط

  کم
 خیلی کم

312  
70  
18 

78  
5/17  
5/4 
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 امنیت مالی

 اطمینان از در امان ماندن اموال و دارایی در منزل
  متوسط
  زیاد

 خیلی زیاد

6  
268  
126 

5/1  
67  

5/31 

 اطمینان از در امان ماندن اموال و دارایی درمحیط عمومی
  متوسط

  کم
 خیلی کم

218  
141  
41 

5/54  
3/35  
3/10 

 امنیت عاطفی

 شادي هاي پاسخگویانمیزان سهیم بودن دیگران در 
  متوسط
  زیاد

 خیلی زیاد

138  
185  
77 

5/34  
3/46  
3/19 

 میزان سهیم بودن دیگران در رفع مشکالت پاسخگویان
  متوسط
  زیاد

 خیلی زیاد

138  
185  
77 

5/34  
3/46  
3/19 

امنیت 
 ارتباطی

 میزان تعامالت پاسخگویان با خانواده و نزدیکان
  زیاد

 خیلی زیاد
15  
385 

8/3  
3/96 

 میزان تعامالت پاسخگویان با افراد جامعه و غریبه ها
  متوسط

 کم
201  
199 

3/50  
8/49 

  
  هاي مرکزي و پراکندگی ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار شاخص .4جدول شماره

 ابعاد
امنیت جانی 
در محیط 
 عمومی

امنیت جانی 
 در منزل

امنیت مالی 
در محیط 
 عمومی

امنیت مالی 
 در منزل

جمع 
 شادي

رفع 
 مشکالت

تعامل با 
 نزدیکان

تعامل با 
افراد 
 جامعه

 400 400 400 400 400 400 400 400 تعداد

 3 5 4 4 4 3 4 3 میانه

 3 5 4 4 4 3 4 3 مد

دامنه 
 R 2 2 2 3 2 2 1 1تغییرات

  
 گیري نتیجه .8

شـهر  هدف این پژوهش، میزان سنجی ابعاد امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خـانوار  
تهران بود. چرا که مسأله زنان سرپرست خانوار از یک سو و مقوله امنیت اجتماعی از سوي 
دیگر، دو حوزه قابل تأمل در دنیاي امروز است. پس بررسی این دو حوزه، پـژوهش هـاي   

زمانی که یک زن به هر دلیلی سرپرست خـانوار مـی شـود،     جدي و گوناگونی را می طلبد.
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معه براي رفع نیازهاي مالی و تأمین اقتصادي خود و خـانواده تحـت   ناچار به حضور در جا
سرپرستی خود می شود. بنابراین وجود یک جامعه امن و یک محیط سالم براي فعالیت این 
زنان ضروري به نظر می رسد. این مهم تنها با برقراري امنیت اجتمـاعی مناسـب و ارتقـاي    

ر این میان سنجش میزان هریک از ابعاد امنیت سطح آن در جامعه امکان پذیر خواهد بود. د
یـک زن سرپرسـت خـانوار را نشـان      اجتماعی که در نهایت کلیت میزان امنیـت اجتمـاعی  

دهد، مسأله اي بسیار اساسی و قابـل بررسـی اسـت. چـرا کـه شناسـایی میـزان امنیـت          می
ارتقاي امنیت  اجتماعی این زنان می تواند در این حوزه راهبردي و کاربردي باشد. بی شک

اجتماعی زنان جامعه به ویژه زنـان سرپرسـت خـانوار از پیامـدهاي مهـم نظـم و انسـجام        
  اجتماعی و پیش شرط بنیادین توسعه و پیشرفت هر جامعه اي است.

یافته هاي این پژوهش نشان می دهد به طور کلی زنـان سرپرسـت خـانوار در فضـاي     
اطی باالتري برخوردار هستند. امـا در فضـاي   خصوصی از امنیت مالی، جانی، عاطفی و ارتب

مالی، عاطفی و ارتباطی آنان کاهش چشم گیري می یابـد. نتـایج    عمومی میزان امنیت جانی،
به دست آمده از این پژوهش بیانگر این نکته است که راهکارهاي افزایش احسـاس امنیـت   

اعی آنـان بایـد مـورد    اجتماعی این گروه از زنان در جامعه به جهت ارتقاي مشارکت اجتمـ 
بازنگري قرار گیرد. مهمترین یافته اي که از این پژوهش که از میان صحبت هاي ایـن زنـان   
در مصاحبه به دست آمد این است که زنان سرپرست خانوار  تنهادر محیط خانه و در کنـار  
اعضاي درجه یک خانواده و خویشاوندان بسیار نزدیک خود احساس امنیت کامـل دارنـد.   

ن در حالی است که زنان بد سرپرست یعنی داراي همسري مشـکل دار حتـی گـاهی در    ای
محیط خانه خود احساس امنیت جانی و مالی ضعیفی دارند. آنان اذعان می کننـد همسـران   
اغلب معتاد آنان، با ضرب و شتم پول هایی که ایشان از کار کردن خود به دست آورده انـد  

تسلیم پول یا حتی وسایل خانگی بکنند، آسیب هاي جـدي   را گرفته و چنانچه مقاومتی در
  به جسم آنان وارد می آورند.

) و پـژوهش  2007در بعد امنیت مالی، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ادن مورفیلد (
) مطابقت و با نظریه امنیت اجتماعی اقتصاد محور و نظریه زنانـه شـدن   2005جیمز میدلی (

نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج       ارد. در بعـد امنیـت جـانی،   فقر شـادي طلـب همخـوانی د   
ــژوهش ــپهر(   پ ــوالدي س ــوروزي و ف ــاي ن ــکال ( 1388ه ــونتی و پاس ــایج  )2007)، ب و نت
) مطابقت دارد. در بعد امنیت عاطفی، نتایج این پـژوهش  1992هاي بریتیش کلمبیا ( پژوهش

ی زنـان سرپرسـت   ) مطابقت و بـا نظریـه بیگـانگی اجتمـاع    1994با نتایج پژوهش سیمون(
خانوار همخـوانی دارد. در بعـد امنیـت ارتبـاطی، نتـایج ایـن پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش           
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) مطابقت و با نظریـه بیگـانگی اجتمـاعی زنـان سرپرسـت خـانوار معیـدفر        1384سهرابی(
  همخوانی دارد.

نتایج این پژوهش، نکته دیگري را نیز مشخص می کند. کمبودهـا و محـدودیت هـاي    
خانوار تنها در بخش اقتصادي حائز اهمیت نیست. بلکه کیفیت زندگی ایـن   زنان سرپرست

زنان به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و ارتباطی نیز باید مورد توجه قرار گیـرد. بـه نظـر    
می رسد امروزه موسسات حمایتی بیشتر به بخش مالی و اقتصادي زندگی زنـان سرپرسـت   

ایج پژوهش حاضر نشان می دهد سه بعد دیگـر امنیـت   خانوار عنایت دارند. در حالی که نت
اجتماعی این زنان به ویژه در محیط عمومی جامعه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.  
میزان ابعاد امنیت اجتماعی زنان سرپرست خـانوار در بعـد جـانی و عـاطفی و ارتبـاطی در      

ه بازنگري اساسی براي طراحی محیط عمومی کاهش قابل توجهی داشته که این خود، نیاز ب
  راهکارهاي کاربردي براي این مسأله خواهد داشت.

یکی از دغدغه هاي اصلی زن سرپرست خانوار براي حضور در جامعه، عـدم احسـاس   
امنیت، زیر نگاه ها و نگرش هاي سنتی منفی برخی افـراد جامعـه اسـت. بسـیاري از زنـان      

بجاي مردان مثل صیغه کوتاه مدت یا آزارهـاي  سرپرست خانوار، تجاربی از خواسته هاي نا
کالمی را دارند. تجربه تلخ دیگر این زنان این است که حتی زنان دیگر که هم جنس خـود  
آنان هستند و انتظار می رود ازآنان حمایت کنند، از گسترش رابطه با آنان مـی پرهیزنـد تـا    

ترتیب زنان سرپرست خانوار اغلب در مبادا شوهرانشان تمایلی به این زنان پیدا کنند. به این 
دایره روابط در خانواده خود و فرزندانشان به نوعی محبوس شده و گسترش شـبکه روابـط   
اجتماعی آنان مخدوش می گردد. بنابراین در محیط خانه و در کنـار افـراد خـانواده سـطح     

ائل در شـبکه  باالتري از امنیت جانی، عاطفی و ارتباطی را احساس می کنند. وجود این مس
روابط اجتماعی این زنان، به گونه اي تعادل روانی و ارتباطی آنان را به هم ریخته و امنیـت  
عاطفی و ارتباطی آنان را تهدید می کند. با نوعی فرهنگ سازي می توان این نگـرش هـاي   
منفی سنتی را از جامعه زدود و محیط امـن تـري بـراي حضـور زن سرپرسـت خـانوار در       

ید آورد. از طرفی احساس امنیت اجتماعی در زنان سرپرست خانوار  بـر ارتقـاي   اجتماع پد
کیفیت نقش مادري این زنان تأثیرگذار خواهد بود. افزایش منابع قـدرت و بهبـود موقعیـت    
اجتماعی این زنان در پیوند با یکدیگر می تواند گامی در جهت توانمندسازي آنان باشـد و  

تماعی آنان بگذارد. اعطاي تسهیالت مالی در کنار فـراهم آوردن  تأثیر به سزایی بر امنیت اج
زمینه اي براي آگاه سازي حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، تغییر نگرش افراد جامعه نسبت بـه  
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مقوله بیوه بودن یک زن با نوعی فرهنـگ سـازي، سـبب امنیـت بخشـی بـه زنـدگی زنـان         
رست خانوار در محیطی امـن بـا   سرپرست خانوار خواهد شد. مشارکت اجتماعی زنان سرپ

امنیت اجتماعی باال، استفاده از پتانسیل یک گروه اجتماعی در جامعـه را امکـان پـذیر مـی     
سازد و چه بسا در صورت عدم وجود این امنیت اجتماعی، نیروهاي بالقوه حضور این زنان 

سب اقتصـادي  درمشارکت اجتماعی و اقتصادي به هدر می رود. بنابراین با ایجاد شرایط منا
و محیطی که ایـن زنـان در آن احسـاس امنیـت اجتمـاعی داشـته باشـند مـی تـوان زمینـه           

  توانمندسازي آنان را فراهم نمود.
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