
  
  
  
  
   

  
  
  
  

 و طالق از پس زناني اقتصادی ـ اجتماع تیامناحساس 
  ی،اجتماع هیسرما با آن ارتباط

   موردي شهر سبزوارمطالعه

  *شفیعه قدرتی
  10/2/1397: پذیرشتاریخ    2/7/1396: دریافتتاریخ 

  
  چکیده

 تغییرات زیادي را تجربه کرده است و یکـی از           ری اخ يها  دههایران طی   
طالق آغاز فرایندي اسـت بـا مـشکالت         . استآنها، افزایش نرخ طالق     

 حاضر به دنبال بررسی امنیت اجتمـاعی ـ اقتـصادي و    مطالعهفراوان و 
روش تحقیـق  . اسـت  اجتماعی و ارتباط آنها در بین زنان مطلقه       هیسرما

 نمونـه .  اسـتفاده شـد    پرسشنامهکمی است و از تکنیک پیمایش و ابزار         
پرسشنامه از . در شهر سبزوار است نفر از زنان مطلقه   200تحقیق شامل   

 آلفـاي   هاعتبار صوري برخوردار است و براي دستیابی به پایـایی، آمـار           
ي ا  سـازه به کمـک آزمـون تحلیـل عامـل، اعتبـار            . کرونباخ استفاده شد  

                                                
 S.ghodrati@hsu.ac.ir        .سبزواري حکیم دانشگاه شناسی جمعیت استادیار *
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 از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه      ها  افتهدر تحلیل ی  . ارزیابی شد 
  .استفاده شد

حساس ناامنی اقتصادي زنان فقط انـدکی        که ا  دهد  می نشان   ها  افتهی
بیش از ناامنی اجتماعی آنها است که بیانگر اهمیت پرداختن به حمایت          
اجتماعی از زنان مطلقه است زیـرا بـا وجـود بنیـادي بـودن اقتـصاد و                

میـانگین  . ي اجتماعیِ آنها تقریباً در همان حد اسـت        ها ینگرانمعیشت،  
و نزدیک بـه اعتمـاد رقیـق اسـت و         سطوح اعتماد به اقوام بسیار پایین       

 مؤید وجـود   ها  آزمون.  اعتماد غلیظ در آنها بسیار تنگ شده است        حوزه
بـر  . باشـد  مـی  اجتماعی و امنیت اجتماعی ـ اقتصادي  هیسرمارابطه بین 

این اساس افزایش احساس امنیت اجتماعی زنـان مطلقـه، معطـوف بـه            
و بـراي بهبـود امنیـت     ي اجتماعیِ آنها است     ها  شبکهافزایش پیوندها و    

اقتصادي، الزم است راهکارهایی براي افـزایش اعتمـاد اجتمـاعی آنهـا             
 درصد از تغییرات امنیـت اقتـصادي و      30مدل رگرسیونی،   . لحاظ گردد 

  .کند می درصد از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین 45
 زنان، طالق، امنیت اجتمـاعی، امنیـت اقتـصادي،      :هاي کلیدي   واژه

  جتماعی اهیسرما
  

  مسئلهمقدمه و طرح 
 و اهمیت توجه به آن و  شود یم نهادها در هر جامعه محسوب       نیتر  مهمخانواده یکی از    

 يهـا   از دغدغـه یکـ یهمـواره  .  و مشکالت آن، بر کسی پوشیده نیست ها  بیآسبررسی  
 رادر بطن آن و باتوجـه  ی اجتماعيها بیکه آسی این است   اجتماع مسائل یشناس بیآس

رسـد خاسـتگاه    ی که بـه نظـر مـ   ي از جمله موارد.ندی نمای جامعه بررس  ی بوم طیبه شرا 
 سالم  يها نواده بدون داشتن خا   يا  جامعه چیه«. باشد یخانواده م ،  هاست بی از آس  يا پاره
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 دی پد، از خانوادهتأثیر ی بی اجتماعيها بی از آسک یچی سالمت کند و هيتواند ادعا ینم
 .)11 :1375 ،یساروخان( »اند امدهین

یی از جملـه    هـا   شـاخص نوسازي را تجربه کرده اسـت و        ری اخ يها  دههایران طی   
 وسایل ارتباط جمعی به شدت رشـد نمـوده   توسعهمیزان شهرنشینی، تحصیالت زنان و   

عالوه بر آن جمعیت ایران، انتقال جمعیتی اول را پشت سـر گذاشـته و در حـال          . است
برخی جمعیـت شناسـان از جملـه        . )1390درتی،  میرزایی و ق   (باشد یماِتمام این انتقال    

 انتقال جمعیتی دوم است     مرحله ایران در حال ورود به       کنند یماستدالل  ) 1387 (ییسرا
. یی ـ که در پی آن تغییراتی در خانواده و فرزند آوري رخ خواهـد داد  ها لیتعدـ البته با 

 براي اولـین بـار بیـان    1)1986 (دوکاي است که لستهاق و ون ا دهیاانتقال جمعیتی دوم،   
 و براي تبیین باروري پایین در جوامع پیشرفته، بـه تغییـرات خـانواده و جامعـه        اند  کرده

، افزایش نرخ طالق است که روند صـعودي آن در          ها یدگرگونیکی از این    . اشاره دارند 
  . تغییرات عمیقی استتجربه ایرانی در حال خانواده که دهد یمکل کشور، نشان 

 و شود یم بحران عاطفی براي هر دو زوج شروع تجربهرایندي است که با     طالق ف 
امـا طـالق   . ابدی یم و سبک زندگی متفاوت، خاتمه ها  نقشبا ورود به موقعیتی جدید با       

پایان ماجرا نیست و پس از آن جوانب و ابعاد مختلف زنـدگی اعـضاء خـانواده تحـت        
وایـزمن گـذار از   ). 113: 1390اهري،  کالنتري، روشـن فکـر و جـو        (ردیگ یم قرار   تأثیر

این مراحل که توأم با رنـج و غـم   . کند یم همپوش تقسیم مرحله طالق را به پنج   مرحله
انکار، شکست و افسردگی، خشم و دوسو گرائی، تغییر سبک زندگی      : هستند عبارتند از  

پایان  گفت توان یمبدین ترتیب ). 128: 1382اخوان تفتی،  (انسجامو هویت، پذیرش و   
و  ي فراوانـی اسـت  ها بیآسزندگی مشترك، آغاز فرایندي است که توأم با مشکالت و        

مطالعـات  . ي طالق براي زنان بیش از مـردان باشـد  ها بیآس که پیامدها و رود یمانتظار  
 و شرایط روان شـناختی و  ها ویژگی و به بررسی     اند  پرداختهمختلفی به پیامدهاي طالق     

                                                
1. Lestehaghe and Van De Ka 
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، مشکالت عـاطفی ـ   )1388حفاریان و دیگران،  (یزندگ کیفیت اجتماعی افراد از جمله
 مطالعـه . اند پرداخته طالق،  تجربه، و شرایط فرزندان پس از       )1382اخوان تفتی،    (یروان

  . اجتماعی زنان مطلقه استهیسرماحاضر به دنبال بررسی امنیت اجتماعی و 
 و کنـد  یمر هم فراهم  را در کناها انسانامنیت اولین عاملی است که امکان زندگی   

ي هـا  تیمـسؤول  افراد جامعه بتوانند از یاري هـم بهـره منـد گردنـد، در     شود یمموجب  
امیـري و   صـالحی  (باشـند اجتماعی مشارکت جویند و در رشـد و تعـالی جامعـه مـؤثر       

مطالعـات مختلـف نـشان داده اسـت کـه احـساس امنیـت          ). 50: 1390افشاري نادري،   
 ایـن کـه  و با توجه بـه  ) 1389نبوي و دیگران، (نداردمناسبی اجتماعی در ایران، شرایط     

 گفـت احـساس   تـوان  یم از مردان است،   تر  نییپااحساس امنیت اجتماعی در بین زنان،       
از دیدگاه جامعـه   . اجتماعی شده است  مسئلهناامنی اجتماعی در بین زنان تبدیل به یک         

جامعـه شناسـی   .  مرتبط است یک فرد با جامعهرابطهشناسی امنیت، امنیت به چگونگی  
امنیت به معناي شناخت وضعیت رهایی از دغدغه و تعقیب ایمنی در پرتو مناسـبات و                

زنان در نظام اجتمـاعی  ). 116: 1381نصیري،   (استتعامالت جاري بین نهادها و افراد       
 زنان هـستند و بـدین    هیحاش و زنان مطلقه در      شوند یمي محسوب   ا  هیحاشعموماً گروه   

 احساس امنیت براي زنان، امري ضروري است، براي زنان مطلقه بـه             مطالعهاگر  ترتیب  
  .باشد یمي مضاعف، امري حیاتی ا هیحاشعنوان یک گروه 

 به سازگاري بهتر افراد تواند یمپس از طالق، حمایت اجتماعیِ دوستان و نزدیکان 
پذیرش فـرد  ، مانند هم صحبتی،     عاطفی -یاجتماع تیحما .با شرایط جدید کمک کند    

 حمایـت اسـت و در مقایـسه بـا          نیتـر   مناسـب در جمع دوستان و معاشـرت بـا آنهـا،           
 شبکهافرادي که دوستان بیشتري دارند، . ي مالی و مادي، اهمیت بیشتري دارد  ها  تیحما

اجتماعی بزرگتري دارند و با دوستان خود تعامالت بیشتري دارند، بهتر با طالق سازگار 
ي پایـدار کـه شـامل       هـا   شـبکه . ، کیفیت تعامل اجتماعی اسـت     آنچه مهم است  . شود یم

 ,Clarke-Sewart and Brentano (دارنـد دوستان خوبِ صمیمی هستند، اهمیت زیادي 

                                                
1. Socioemotional 
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ـ نظري اجتمـاعی، مـضمون مرکـزي    ها شبکهروابط و ). 81 :2006  اجتمـاعی  هیسـرما  هی
 بـه  سـازد  یمـ در ایجاد ارتباط با دیگران و حفظ آن در طول زمـان، افـراد را قـا               . هستند

چیزهایی دست یابند که بدون آن، امکان دستیابی به آنها را ندارند یا به سختی موفق بـه     
از این رو این مطالعه به بررسی امنیت اجتماعی ). Field, 2003: 1 (شوند یم ها آنکسب 

به عبـارت  . پردازد یم اجتماعی زنان پس از طالق در شهر سبزوار         هیسرماو اقتصادي و    
  : هستیمها پرسش به دنبال پاسخ به این دیگر

   احساس امنیت اجتماعی زنان مطلقه چگونه است؟-
  احساس امنیت اقتصادي زنان مطلقه چگونه است؟ -
   اجتماعی آنها چگونه است؟هیسرما -
 اجتمـاعی زنـان مطلقـه       هیسـرما چه ارتباطی بین امنیت اجتماعی و اقتصادي و          -

  وجود دارد؟
  

   تحقیقنهیشیپ
اما در مورد زنان مطلقـه، پژوهـشی   . عات پیرامون امنیت اجتماعیِ زنان، بسیار است     مطال

، به مرور مطالعاتی که بر رابطـه امنیـت اجتمـاعی و       یادشدهاز بین تحقیقات    . یافت نشد 
، انـد  نموده اجتماعی توجه دارند و مطالعاتی که زنان سرپرست خانوار را بررسی     هیسرما

  .میا پرداخته
 امنیـت اجتمـاعیِ زنـان       مطالعـه بـه   ) 1390 (یگـ یکمرب عبـداللهی و     سیدمیرزایی،

ي عـاطفی،   هـا   مؤلفـه امنیـت اجتمـاعی بـا       . انـد   پرداختهسرپرست خانوار در شهر ایالم      
 کـه حمایـت     دهد یمي این مطالعه نشان     ها  افتهی. اند  شدهارتباطی، مالی و جانی سنجیده      

در بـین   . باشـند  یمـ  گـذاري    تـأثیر  خانواده، اِعمال قانون و توانمنـدي زنـان متغیرهـاي         
ي، درآمد به صورت مستقیم و تحـصیالت بـه صـورت غیرمـستقیم بـر        ا  نهیزممتغیرهاي  

  .دن دارتأثیراحساس امنیت اجتماعی زنان 
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 اجتماعی بر احساس ناامنی زنان      هیسرما تأثیر مطالعهبه  ) 1392 (همکارانربانی و   
. الی، حقوقی و فکري سـنجیده شـده اسـت   احساس ناامنی در ابعاد جانی، م. اند  پرداخته

.  اجتماعی و احساس ناامنی همبستگی باالیی دارنـد        هیسرما که   دهد یماین مطالعه نشان    
 هـاي   شـبکه گذار به ترتیب اعتماد اجتماعی، روابط اجتمـاعی، هنجـار و            تأثیرمتغیرهاي  
 .هستنداجتماعی 

 احـساس امنیـت    میان سـرمایه اجتمـاعی و    رابطهبه بررسی   ) 1394(صنعت خواه   
امنیت در ابعـاد جـانی، سیاسـی، روانـی و           . اجتماعی زنان در شهر تهران پرداخته است      

گذار بـه ترتیـب عبارتنـد از        تأثیردر این مطالعه، متغیرهاي     . اقتصادي بررسی شده است   
مـشارکت در امـور مـدنی، خیریـه و     . اعتماد نهادي، مشارکت سیاسی و اعتماد عمـومی   

  .ري ندارند معنادارابطهمذهبی، 
احساس امنیت اجتماعیِ زنان سرپرسـت خـانوار در    ) 1394 (يخدریحیی زاده و    

 و آن را به صورت امنیت جانی، مالی و سیاسی تعریف            اند  نمودهشهر مریوان را بررسی     
 که تحصیالت، مشارکت در تأمین امنیت، عملکـرد  دهد یمي آنها نشان   ها  افتهی. اند  نموده

ـ اقتصادي و احساس محرومیت نسبی، همبستگیِ معنی داري با پلیس، پایگاه اجتماعی  
، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي زنان بیـشترین   یادشدهدر بین متغیرهاي . متغیر وابسته دارند

  . را داردتأثیر
امنیت اجتماعیِ زنان سرپرست خانوار را مطالعـه        ) 1395 (يانصارغالم نیارمی و    

 انـد   نمودهامنیت جانی، مالی، عاطفی و ارتباطی تقسیم        نویسندگان امنیت را به     . اند  نموده
ترین عوامـل مـرتبط بـا آن را بـه ترتیـب عوامـل اقتـصادي، محیطـی، قـانونی و                 مهم و

  .کنند یمخانوادگی بیان 
به بررسی احساس امنیت اجتماعیِ زنان ) 1395(بنی فاطمه، علیزاده اقدم، صبوري 

ابعاد امنیت در این مطالعه . اند پرداختهر تبریز  و ادارات دولتی در شهها سازمانشاغل در 
ي آنها حاکی از آن است کـه        ها  افتهی. شامل امنیت شغلی، حقوقی، مالی و اخالقی است       

 شغلیِ زنان و تحصیالت     رده. امنیت شغلی، مالی و حقوقیِ زنان در سطح متوسط است         
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 ارتبـاط   ،بی و درآمـد    معنی داري ندارد، اما حمایت اجتماعی، اعتقادات مـذه         رابطهآنها  
  .معنی داري با احساس امنیت اجتماعی آنها دارد

همان گونه که ذکر شد، مطالعات در مورد احساس امنیت اجتماعی به ویژه در بین 
گذار بر احساس امنیـت  تأثیردر بین متغیرهایی که به عنوان متغیرهاي   . زنان، بسیار است  

 توان یمدیگر متغیرها به کار رفته است که  ، برخی بیش از     اند  شدهاجتماعیِ زنان بررسی    
؛ 1392 یترکـ ، حـاجی زاده میمنـدي و    1392 جهانگیري و مساوات،  ( اجتماعی   طبقهبه  

حاجی زاده میمندي و ترکی، (، استفاده از وسایل ارتباط جمعی )1392احمدي و کلدي، 
؛ خواجـه نـوري و   1389؛ مظلـوم خراسـانی و اسـمعیلی،      1392، موحد و همت،     1392
موحد و همـت،     (یمذهب، دین داري و پایبندي      )1389؛ احمدي و اسمعیلی،     1392کاوه،
؛ شایگان و رستمی،    1392؛ احمدي و کلدي،     1394؛ حاتمی، احمدي و اسمعیلی،      1392
 ؛ احمـدي و اسـمعیلی،     1389مظلوم خراسانی و اسمعیلی،      (یاجتماعو حمایت   ) 1390
  .اشاره کرد) 1394 اسمعیلی، ؛ حاتمی، احمدي و1392؛ احمدي و کلدي، 1389

  
  مبانی نظري

 نظري پیرامون مفهوم امنیت اجتمـاعی، بـه جامعـه شناسـانی از جملـه دورکـیم،             نهیشیپ
 نخستین کسی که بحث امنیت اجتماعی را به صورت    اما .گردد یمتونیس و پارسونز باز     

امنیـت  : نـد ک بوزان امنیت را به پنج دسته تقـسیم مـی        . مدون مطرح کرد، بري بوزان بود     
 یطـ یمحنظامی، امنیت سیاسـی، امنیـت اقتـصادي، امنیـت اجتمـاعی و امنیـت زیـست             

یی است کـه  ها ویژگیاز نظر وي امنیت اجتماعی به معنی حفظ        ). 125: 1381نصیري،  (
امنیـت اجتمـاعی   . کننـد  یمـ بر اساس آن افراد خود را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد        

را او کـه هویـت گروهـی     یی از زنـدگی فـرد  ها جنبهمترادف با امنیت هویت است و با    
ي شخصی ها برداشتتهدید هویت به شدت ذهنی است و        . ، مرتبط است  دنده یمشکل  

و گروهی بر آن اثر دارد و ممکن است واقعی نباشد و این امر در مورد احساس امنیـت       
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خی دیگـر   بوزان به همراه بر   ). 1395غالم نیارمی و انصاري،      (استاجتماعی نیز صادق    
  . دارندتأکیداز نظریه پردازان از جمله ویور و مولر بر رویکردي هویت محور 

در کنار رویکرد هویت محور، برخی دیگر امنیت را به معناي رفع دغدغـه امنیتـی          
 که امنیت اجتماعی وضعیتی اسـت کـه در         کند یمبرایمر استدالل   . برند یمجامعه به کار    

 زندگی خود از نظارت، مراقبـت، تهدیـد و تعقیـب     خصوصی عرصهآن افراد جامعه در     
 به ویژه در حوزه آزادي     ها  انساندر امان باشند و حقوق اساسی       ) دولت و غیره   (گرانید

ي مواصـالتی، ماننـد خطـوط    هـا  شبکهوي بر امنیت   . و سبک زندگی مورد احترام باشد     
م نیـارمی و  غـال  (داردحمل و نقل و امنیت تماس تلفنـی و امنیـت الکترونیـک تمرکـز         

  ).1395انصاري، 
کمپـر از نظریـه   .  امنیت را از نگاه جامعه شناسی عواطف نیز تبیـین نمـود         توان یم

 ،عواطف. داند یمپردازان در این حوزه است و محرك ابتدایی عاطفه را روابط اجتماعی     
 بعـد محـیط، بعـد اجتمـاعی     نیتـر   مهم و در جوامع مدرن،      اند یطیمحواکنشی به وقایع    

 که در طی تعامل    داند یمکمپر، قدرت و پایگاه را دو بعد اساسی روابط اجتماعی           . است
از نظـر وي اگـر   ). 1390مقدس و قدرتی،  (شوند یماجتماعی، منجر به عواطف خاصی    

 آن را از دست    ، مقابل در طی تعامل با دیگران، فرد قدرت را به دست آورد و یا کنشگرِ             
  ).2006کمپر،  (است دهد، پیامد عاطفی، احساس امنیت

از نظـر  . گیدنز از جمله نظریه پردازانی است که به امنیت اجتماعی پرداخته اسـت   
 و یـا  شـود  یموي امنیت، موقعیتی است که در آن با یک رشته از خطرات خاص مقابله    

امنیت، مصونیت از خطرها است و به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی . رسد یمبه حداقل 
امنیت اجتماعی تمهیداتی جهت حفـظ زنـدگی اعـضاي یـک        ). 44: 1377گیدنز،   (دارد

: 1384گیدنز به نقل از کالهچیـان،   (استجامعه و سپس حفظ راه و روش زندگی آنان     
141.(  

 دارد اجتماعی نیز توجـه  هیسرماجامعه شناسی امنیت عالوه بر امنیت اجتماعی به       
 جامعـه ي یـک    هـا   ویژگـی ند کـه از     امروزه اندیشمندان اتقاق نظر دار    ). 1381نصیري،  (



   
  
  
  

 157      ... اقتصادي زنان پس از –احساس امنیت اجتماعی 

اندیـشمندان زیـادي بـر ضـرورت و         .  است جامعه اجتماعی در آن     هیسرماسالم، وجود   
 تأکیـد  جوامع توسعه اجتماعی و به ویژه اعتماد اجتماعی براي انسجام و    هیسرمااهمیت  

 ).2002کولمن،  ؛2004زیمل، (اند کرده

ط اجتماعی در جامعه بـه کـار      اجتماعی براي بررسی کمیت و کیفیت رواب       هیسرما
 از طریـق  هـا  گروه اجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و   هیسرمامنظور از   . رود یم

 هیسـرما بوردیـو  ). 102: 1380شـارع پـور،    (آورنـد  بدسـت    تواننـد  یمپیوند با یکدیگر    
امی  بـادو شبکه مالکیت جهینت که داند یماجتماعی را حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی      

 اجتماعی، مستلزم چیـزي بـیش از وجـود          هیسرما.  بین افراد است   شدهاز روابط نهادي    
ي باید از نوع خاصی باشند، یعنـی   ا  شبکهدر واقع پیوندهاي    .  پیوندها است  شبکهصرف  

هـا   هـا، انجمـن    اجتمـاعی شـامل گـروه    هیسـرما  ).102: همـان  (اعتمادمثبت و مبتنی بر     
 ).1385پاتنام،  (استشهروندان، و هنجارهاي دادوستدي هاي افقی، اعتماد میان  وشبکه

 اجتماعی هیسرماوي .  نظریه پردازان در این حوزه استنیتر مهماز ) 2002(کلمن 
 و افراد را در دستیابی به اهداف کنند یم که کنش را تسهیل داند یمهاي جمعی     را دارایی 

 کـه چگونـه   دهـد  یمـ ی نشان   اجتماع هیسرمااز دیدگاه وي، مفهوم     . دهند یمخود یاري   
 هیسـرما کلمـن وجـوه   . ساختار اجتماعی یک گروه منبعی بـراي افـراد آن گـروه اسـت        

اجتماعی را در اعتماد، اطالع رسانی و ضمانت اجراهاي کارآمد، روابط اقتدار و میـزان               
 .داند یمتکالیف گروه 

 اسـت کـه   هاي داوطلبانـه  ها و انجمن  اجتماعی، شبکههیسرمایکی از اجزاء اصلی   
 هیسـرما  واژهپاتنـام از    . پردازنـد   گیري عالیـق خـود مـی        افراد با عضویت در آنها به پی      

 تأکیـد کند که بر انـسجام درونـی،          هایی استفاده می     براي انجمن  1گروهی  دروناجتماعی  
اي بـه کـار     اجتمـاعی هیسـرما  را براي اشاره به 2گروهی میان اجتماعی هیسرماکنند و    می
 در جامعه ارتباط برقـرار    دیگر هاي غریبه   کند تا با گروه     ها کمک می    نجمنبرد که به ا     می

                                                
1. Bonding 
2. Bridging 
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گروهی و   اجتماعی درون  هیسرما نمونهترین    خانواده واضح ). 33: 1385تاجبخش،  (کنند  
 شهروندان باز  همه مدنی که در عمل و از نظر قانونی درهاي آن به روي              جامعهسازمان  
  ).127: 1385پاتنام، (است گروهی  ن اجتماعی میاهیسرما ، نابنمونهاست، 

  
  چارچوب نظري تحقیق

بـدین  . پـردازد  یمـ  اجتماعی و امنیت اجتماعی      هیسرما بین   رابطهاین مطالعه به سنجش     
 بـین ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی و امنیـت      رابطـه  اصلی تحقیق نیز سـنجش  هیفرضترتیب  

کـه بـه ارتبـاط ایـن         نظریاتی است    مجموعهاین فرضیات مبتنی بر     . اجتماعی آنها است  
  .دنشو یم و در ادامه به طور خالصه بیان پردازند یممفاهیم 

 اجتماعی و افزایش احـساس امنیـت       هیسرماپاتنام روابط معناداري را بین افزایش       
هاي خشن، کاهش نزاع و درگیري، برتـري اقتـصادي افـراد و               اجتماعی، کاهش جنایت  

هـاي جـرم و    اعتمـادي در بـین قربـانی      به نظر او بی   . دهد  احساس خوشبختی، نشان می   
از این دیـدگاه، اعتمـاد اجتمـاعی حاصـل     . شود تر دیده می خشونت و افراد مطلقه، بیش 

آمیزي دارند نـسبت بـه    سالی است و کسانی که زندگی موفقیت هاي زندگی بزرگ  تجربه
ي ، دارابرنـد  یمـ عدالتی، تبعیض، استثمار و محرومیـت اجتمـاعی رنـج     کسانی که از بی  
  ).Putnum, 2000: 137 (هستنداعتماد بیشتري 

 زتومکـا ، و  )1976 (لومان،  )1377 (دنزیگ پردازانی از جمله     هینظرعالوه بر پاتنام،    
ـ نظرلومـان   . اند  نموده تأکیدبر ارتباط بین امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی         ) 1386(  هی

. کنـد  یمـ نا و ناآشنا بیـان      بر طبقه بندي جهان فردي به حوزه آش        تأکیدامنیت خود را با     
یی است که براي حفظ انسجام و تعیـین سیـستم           ها  عادت هنجارها و    طهیحدنیاي آشنا،   

ي آن، ناآشـنا هـستند،   هـا  حوزهدر جهان مدرن که بیشتر . رسد یماجتماعی کافی به نظر     
. شود یمهمین امر سبب احساس ناامنی فرد در این حوزه . این هنجارها کارکردي ندارند

 آشـنا  حـوزه ر چه احساس امنیت به طور مطلق وجود ندارد، اما تا زمانی که فـرد در            اگ
 که فرد وارد شود یماحساس ناامنی زمانی ایجاد . کند ینم، احساس ناامنی کند یمزندگی 
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ي هـا  ستمیـ سلومان تنها راه امنیت در حـوزه ناآشـنا را اعتمـاد بـه     . شود یمدنیاي ناآشنا   
  .)108: 1394، احمدي، و اسمعیلی، حاتمی (داند یمانتزاعی 

در صورت بندي و تحلیل نظـم اجتمـاعی بـه اعتمـاد اجتمـاعی و              ) 1375 (یچلب
ي ا جامعـه  در صورتی که نظم اجتماعی در        کند یمارتباط آن با امنیت اجتماعی استدالل       

بیشتر صبغه سیاسی به خود بگیرد و ابعاد اجتمـاعی و فرهنگـی آن تـضعیف شـود، بـه            
 نیز روابط بین کنشگران در تمام سطوح بر اساس سوگیري عاطفی و خاص همان نسبت

در ایـن شـرایط اعتمـاد اجتمـاعی        . شـود  یمـ گرا، به صورت دوست و دشمن تعریـف         
 احـساس امنیـت مـالی، جـانی، فکـري و          ها  گروه و در پی آن افراد و        گردد یمتضعیف  
 روابط اجتماعی شبکه چلبی بر آن است که هر چه در سطوح گوناگون. کنند ینمجمعی 

، )راهنمـایی، مـشاوره و آمـوزش     (جامعه، روابط امداد رسانی در ابعاد گوناگون معرفتی         
مادي، عاطفی و منزلتی بیشتر باشد به همان نـسبت میـزان یـأس اجتمـاعی و احـساس             

شیخی، جمـالی و   (ابدی یم و احساس امنیت اجتماعی هم افزایش ابدی یمناتوانی کاهش  
  ).46: 1390 نقل از چلبی، کمال آراي به

پاتنـام، گیـدنز،   ارتباط بین اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی بر اسـاس نظریـات            
  . استلومان و زتومکا

  . چلبی استهینظرارتباط بین اعتماد اجتماعی و امنیت اقتصادي مبتنی بر 
ـ نظرارتباط بین پیوندهاي اجتماعی و امنیت اجتمـاعی و اقتـصادي بـر اسـاس               هی

  . استچلبی
 هیسـرما  گانـه  گفت بین ابعاد دو توان یمبدین ترتیب بر طبق نظریات مطرح شده       

و امنیت اجتماعی و اقتـصادي رابطـه      ) اعتماد اجتماعی و پیوندهاي اجتماعی     (یاجتماع
  .وجود دارد

  :فرضیات اصلی تحقیق به شرح ذیل است
 .بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد -1

 .بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اقتصادي رابطه وجود دارد -2
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 .بین پیوندهاي اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد -3

  .بین پیوندهاي اجتماعی و احساس امنیت اقتصادي رابطه وجود دارد -4
  

  روش تحقیق
جتمـاعی در   اهیسرمااین مطالعه با هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی و اقتصادي و         

روش مطالعه، کمی است و از . بین زنان مطلقه و ارتباط آنها با یکدیگر انجام شده است       
 آماري ایـن تحقیـق،   جامعه.  استفاده شده استها داده جهت جمع آوري     پرسشنامهابزار  
بـه دلیـل   .  نفري از آنها انتخاب شـده اسـت  200 نمونه شهر سبزوار است و مطلقهزنان  

زم بـه ذکـر   ال.  ماه صـورت گرفـت   6ي در طی    گیر  نمونهاین  ن افراد،   دسترس پذیر نبود  
 موجود در آمـار و دسترسـی بـه        يها ي دشوار دلیلاست که در موضوعی مثل طالق به        

ي بدین ترتیب بـود کـه   گیر نمونهروش انجام . پاسخگویان این نمونه قابل پذیرش است   
 تحقیـق،  نمونـه  آماري در عهجام اول، براي رعایت حداکثر شمول و بازنمایی    مرحلهدر  

ي در ایـن منـاطق   گیر نمونهشهر سبزوار به چهار منطقه تقسیم شد و سعی بر آن بود که    
ي زنان مطلقه امکان پذیر نیست،   گیر  نمونهاز آنجا که دسترسی به چارچوب       . انجام شود 

بـه  ي گلوله برفی، مراجعه     گیر  نمونهبراي پیدا کردن موردها از جستجوي خانه به خانه،          
 به کمـک نـرم   ها افتهتحلیل ی.  استفاده شدها شگاهیآرا و  ها  فروشگاهدفاتر وکالت و حتی     

ي همبـستگی و  هـا  آزمـون ي اسـتنباطی از  هـا  افتـه  و در بخـش ی    باشـد  یمـ  SPSSافزار  
  .رگرسیون استفاده شده است

 اجتمـاعی و احـساس امنیـت      هیسـرما این مطالعه با هـدف بررسـی ارتبـاط بـین            
 رابطـه  محوري آن سنجش     هیفرضصادي انجام شده است و بدین ترتیب        اجتماعی و اقت  

در سنجش .  اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و اقتصادي استهیسرماي ها مؤلفهبین 
منظور از متغیرهاي . نقش متغیرهاي مداخله گر کنترل گرددکه  الزم است    یادشدهروابط  

 مورد آزمون اثرگذار باشند و اثـرات         بر روابط  توانند یممداخله گر، متغیرهایی است که      
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با توجه به شرایط زنـان پـس از طـالق، پایگـاه اجتمـاعی ـ       . تعاملی با آنها داشته باشند
ي روحـی و روانـی   هـا   بیآسـ  و   هـا  يمـار یب تجربـه  آنها و نیز     خانوادهاقتصادي آنان و    

 اجتماعی و هیسرما بین   رابطه بر احساس امنیت اجتماعی و اقتصادي آنها و نیز           تواند یم
متغیرهاي مـستقل مـورد   از این رو   . گذار باشد تأثیراحساس امنیت اجتماعی و اقتصادي      

 اقتصادي زنان، پایگاه اجتماعی ـ  ـ یاجتماعي، پایگاه ا نهیزممطالعه عبارتند از متغیرهاي 
  .ي روانیها بیآس اجتماعی زنان، و هیسرمااقتصادي پدر و مادر، 

  .، سن در هنگام ازدواج و مدت زمان طالق استي شامل سنا نهیزممتغیرهاي 
ي تحصیالت، وضـعیت اشـتغال و   ها شاخصپایگاه اجتماعی ـ اقتصادي از طریق  

  .شود یمدرآمد ماهیانه سنجش 
 اجتماعی از طریق اعتماد اجتماعی و پیونـدهاي اجتمـاعی سـنجیده شـده            هیسرما

. ه سایر اعضاي جامعـه  فرد نسبت ب  نگرش مثبت عبارت است از    اعتماد اجتماعی   . است
باشد و در شرایط عدم قطعیتِ  ویژگی اصلی این نگرش آن است که متضمن مخاطره می

منـصوریان و قـدرتی،   (دهد  حاصل از فقدان دانش و شناخت کاملِ طرف مقابل، رخ می  
. ي اعتماد غلـیظ و رقیـق تقـسیم شـده اسـت            ها  مؤلفهاعتماد اجتماعی به    ). 201: 1388

  .باشد یم شامل ارتباطات با خانواده، اقوام و دوستان پیوندهاي اجتماعی
ي جسمی و روانی اسـت کـه زنـان پـس از         ها يماریب مجموعهي روانی،   ها  بیآس

ي وسـواس، افـسردگی،   هـا  يمـار یبدر ایـن مطالعـه   . اند  شده طالق با آنها مواجه      تجربه
لی در مـورد   کسؤالخودکشی، ناسازگاري با خانواده مد نظر است و عالوه بر آنها یک         

  .ي جسمی و روحی پرسیده شده استها يماریب
شناسـی، اعتبـار صـوري         و متخصصان جامعه   استاداناعتبار پرسشنامه، با مشورت     

 آلفاي کرونباخ، همـسازي  هاست و براي دستیابی به پایایی مورد قبول، با استفاده از آمار     
ـ  .  و سازواري درونی پرسشنامه تأمین شده است       ها  گویه ر آن بـه کمـک آزمـون        عالوه ب

ي مربوط به امنیت اجتماعی و اقتصادي ارزیابی شده ها گویهي ا سازهتحلیل عامل، اعتبار 
  .است
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. ي علمی متفاوتی به کـار رفتـه اسـت         ها  حوزه امنیت در معانی مختلف و در        واژه
و ...) گیدنز، بوزان و ویور،  (استسنخ شناسی هاي متعددي در مورد امنیت انجام شده      

در ایـن مطالعـه، امنیـت       .  تعریـف و سـنجش آن مـشکل گـردد          شـود  یمامر باعث   این  
نبودِ نگرانی خاص در مواجهه با امور مربوط به زندگی اجتمـاعی،            اجتماعی را به معنی     

 .میریگ یمدر نظر 

در .  گویـه سـنجیده شـده اسـت    11احساس امنیت اجتماعی و اقتصادي در قالب      
 تجربـه مینه و بستري که زنان مطلقه در آن هستند و  سعی بر آن بود تا ز     ها  گویهطراحی  
 به کمک آزمون تحلیل عامـل بررسـی      ها  گویهاین  .  آنها مدنظر قرار گیرد    روزمرهزندگی  

 57/1732 و 701/0 از بـه ترتیـب عبارتنـد        Bartlet و   KMOي  هـا   آزمونمقادیر  . شدند
 مقـدار  ایـن کـه  بـه  با توجـه  . معنادار است/. 000 این آزمون در سطح اطمینان      نیهمچن

KMO    مطمئن بود   توان یم است و نیز با توجه به معناداري آزمون بارتلت،           5/0 بیش از 
تحلیـل عامـل بـه روش تحلیـل     .  براي انجـام تحلیـل عامـل مناسـب هـستند         ها  دادهکه  

.  در سه عامل بار شـدند ها گویهي اصلی انجام شد و در نهایت پس از چرخش، ها  مؤلفه
 بـه ترتیـب نـشان       ها  عاملبر این اساس،    . دهد یم را نشان    ها  گویه  توزیع نحوه 1جدول  

  . امنیت اقتصادي، امنیت اجتماعی و امنیت فرزندان استدهنده
  

  ها عاملهاي امنیت اجتماعی در   توزیع گویه-1جدول 
  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

نگرانی از دخالت مردم در   احساس امنیت اقتصادي
  زندگی

یت اقتصادي نگرانی از وضع
  فرزندان

  نگرانی از ازدواج فرزندان  نگرانی از حرف مردم  نگرانی از وضعیت اقتصادي
نگرانی از عدم امکان ازدواج   نگرانی از موقعیت شغلی

  مجدد
نگرانی از موقعیت اجتماعی 

  فرزندان
    احساس امنیت در بین دوستان  
    احساس امنیت در جامعه  
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، ضریب 2جدول .  آلفاي کرونباخ سنجش شده استپایایی تحقیق از طریق آزمون  
پایایی پرسشنامه پژوهش را براي مفاهیم احساس امنیـت اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی،           

. دهد یم آلفاي کرونباخ، نشان آمارهي روانی با استفاده از      ها  بیآسپیوندهاي اجتماعی و    
 پرسشنامه و پایایی  است7/0همان گونه که نشان داده شده است، ضریب پایایی بیش از 

  .گردد یمتأیید 
  

   ضریب پایایی مفاهیم مورد سنجش-2 جدول
  ضریب پایایی  تعداد گویه  تعداد  متغیر

  710/0  11  186  احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادي
  700/0  4  192  اعتماد اجتماعی

  704/0  3  195  پیوندهاي اجتماعی
  770/0  5  191  هاي روانی آسیب

  
  ها افتهی

 درصد بین یک تا پنج سـال،  58 درصد کمتر از یک سال،  13نان مورد مطالعه،    در بین ز  
 درصد بیش از ده سال است که از همسر خـود      5/13 درصد بین پنج تا ده سال و         5/15

 36 درصد از زنان شاغل و تنها 64.  سال است5میانگین مدت زمان طالق  . اند  شدهجدا  
 8/91 پدران و مادران آنهـا نیـز بـه ترتیـب            وضعیت اشتغال . درصد از آنها بیکار هستند    

  .باشد یم درصد 3/6درصد و 
. دهـد  یمـ ، توزیع پاسخگویان بر اساس سن در هنگـام ازدواج را نـشان              3جدول  

 سال است و در 20-23 سال و پس از آن 16-19بیشترین فراوانی، مربوط به گروه سنی 
  .اند کرده درصد از زنان در این سنین ازدواج 70مجموع 
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  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن در هنگام ازدواج-3جدول 

  درصد  فراوانی   سنیيها گروه
 6/16  32  12 ـ 15

  6/44  86  16 ـ 19
  5/25  49  20 ـ 23
  8/7  15  24 ـ 27
  2/5  10  28 ـ 31
  5/0  1  32 ـ 36

  100  193  مجموع
  

. دهـد  یمس سن آنها نشان    توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان را بر اسا        4جدول  
 سال هـستند و پـس از آن         25-29، بیشتر زنان در سنین      شود یمهمان گونه که مشاهده     

زنان در سن پنجاه سال و باالتر از آن کمترین سهم را            . باشد یم سال   30-34گروه سنی   
  . سال است42/32میانگین سن زنان . در بین پاسخگویان دارند

  
 رصد پاسخگویان بر اساس گروه سنی توزیع فراوانی و د-4جدول 

  ي سنیها گروه فراوانی درصد
4/18 35 24-18 

3/26 50 29-25 

1/22 42 34-30 

3/15 29 39-35 

4/7 14 44-40 

4/7 14 49-45 

   سال و باالتر50 6 2/3
  مجموع 190 100
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 توزیع درصديِ سطوح تحـصیالت پـدر، مـادر و پاسـخگویان را نـشان               5جدول  
بر این اساس تحصیالت بیش از نیمی از زنـان در سـطح دیـپلم و تحـصیالت                  . دهد یم

.  درصـد اسـت  12 و 8/13این رقم در مورد پدر و مادر آنها به ترتیب         . دانشگاهی است 
  .تحصیالت بیش از پنجاه درصد از پدران و مادران در سطح بیسواد و ابتدایی است

  
  نان توزیع درصد سطح تحصیالت پدر، مادر و ز-5جدول 

  مادر  پدر  پاسخگو  سطح تحصیالت
  3/39  8/24  1/1  بی سواد
  7/37  4/41  9/14  ابتدایی

  10  4/16  2/24  راهنمایی و دیپلم ناقص
  10  1/10  6/35  دیپلم

  0/2  7/3  2/24  تحصیالت دانشگاهی
  100  100  100  مجموع

  
 زنـان  انـه یماهبه منظور سنجش وضعیت اقتصادي زنان، سؤالی با مضمون درآمـد        

. ي درستی دریافت نشد و در بسیاري از موارد بدون پاسخ استها پاسخرسیده شد، اما    پ
.  پدري آنها اسـتفاده شـده اسـت   خانوادهاز این رو به جاي درآمد پاسخگویان از درآمد        

بیشترین . دهد یم پاسخگویان را نشان خانواده توزیع درصدي درآمد ماهیانه در 6جدول 
کمتر از یـک  .  پانصد هزار تا یک میلیون تومان قرار دارندپاسخ گویان در گروه درآمدي   

 درآمدي بیش از دو میلیون ها خانواده درصد از 12درصد آنها بدون درآمد هستند و تنها   
  .تومان دارند
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   پدريخانواده توزیع درصدي پاسخگویان بر اساس درآمد -6جدول 

 درآمد ماهیانه درصد

 بدون درآمد 6/0

 انصد هزار تومانکمتر از پ 4/24

 پانصد هزار تا یک میلیون تومان 1/45

 یک میلیون تا دو میلیون تومان 9/17

 بیش از دومیلیون تومان 12

  مجموع  100

  
 و اند کردهي روانی که زنان پس از طالق تجربه ها بیآس نیتر مهم 7 شمارهجدول 

. دهـد  یمـ را نـشان     ي مربوط به اعتماد اجتماعی و پیونـدهاي غیررسـمی زنـان           ها  گویه
ي روانـی را تـشکیل داده   هـا  بیآسي روانی، متغیر ها بیآسي مربوط به  ها  گویهمیانگین  

ي روانـی،  ها بیآسي مربوط به ها گویه بین  از .باشد یم 34/2 آناست که مقدار میانگین     
ي روانـی و جـسمی شـدید،       هـا   بیآسـ ي زیاد و بسیار زیـاد در مـورد          ها  پاسخمجموع  

ا دارد و پس از آن افسردگی و سپس ناسازگاري قرار دارد و فکر کردن   بیشترین مقدار ر  
 که بیش از نیمی از زنان پس دهد یم نشان 7جدول . به خودکشی، کمترین مقدار را دارد

ي هـا  يمـار یب ناسازگاري با خانواده و اطرافیان، افسردگی، وسـواس، و          تجربهاز طالق،   
  .اند داشتهجسمی و روحی شدید را 

، خـانواده و پـس از آن دوسـتان، بیـشترین          دهد یمي اعتماد نشان    ها  مؤلفه سهیمقا
 کـه  دهـد  یمـ ي هرگز و کم نشان ها نهیگزمجموع . اند کردهاعتماد زنان را به خود جلب    

. بیش از نیمی از زنان مورد مطالعه نسبت بـه مـردم و اقـوام خـود، بـی اعتمـاد هـستند          
  . است89/2میانگین متغیرهاي اعتماد 
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 که ارتباطات خانوادگی در بـیش  دهد یمي پیوندهاي اجتماعی زنان، نشان     ها گویه
پـس از خـانواده بیـشترین    . زیاد و یا بـسیار زیـاد اسـت   )  درصد3/54(زنان  از نیمی از    

میانگین متغیر پیوندهاي غیـر رسـمی    . ارتباطات زنان با دوستان و در آخر با اقوام است         
  . است32/3

  
 اجتماعی و  اعتمادي روانی،ها بیآسي مربوط به ها هگوی توزیع درصدي -7جدول 

  زنان پیوندهاي غیررسمی
بسیار   زیاد  متوسط  کم  هرگز  ها گویه  

  زیاد
  واریانس  میانگین

  98/1  23/2  8/8  5/16  8/10  0/17  9/46  وسواس

  32/2  71/2  0/21  3/11  9/16  0/20  8/30  افسردگی

  71/1  71/1  8/8  2/5  7/6  2/7  2/72  فکر کردن به خودکشی

ناسازگاري با 

  اطرافیان و خانواده

3/43  2/22  9/12  8/10  8/10  24/2  92/1  
ي ها بیآس

  روانی

جسمی و  يها يماریب

  روحی شدید

0/24  4/21  3/15  9/18  4/20  90/2  18/2  

  86/0 42/2 1/4 1/4 1/36 2/41 4/14 اعتماد به مردم
  05/1 94/3 7/38 8/27 2/24 2/8 0/1 اعتماد به خانواده
  86/0 78/2 1/4 4/12 7/49 4/24 3/9 اعتماد به دوستان

اعتماد 
  اجتماعی

  02/1 43/2 6/2 9/10 2/33 7/33 7/19 اعتماد به فامیل
  10/1  69/3  7/28  6/25  3/33  8/10  5/1  ارتباط با خانواده
  16/1  96/2  2/10  3/15  4/44  4/20  7/9  ارتباط با اقوام

پیوندهاي 
  اجتماعی

  10/1  28/3  3/13  0/27  3/40  3/13  1/6  وستانارتباط با د
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. دهـد  یمـ ، نـشان  سنجند یمیی که مفهوم امنیت را ها گویه توزیع فراوانی   8جدول  
 و بر اساس توزیـع  شوند یم حول سه عامل بار      ها  گویهآزمون تحلیل عامل نشان داد که       

  . به امنیت اقتصادي، اجتماعی، و فرزندان تقسیم شدندها عامل ها گویه
 نگرانـی از وضـعیت اقتـصادي و مـالی           دهـد  یمـ ي امنیت اقتصادي نشان     ها  ویهگ

پـس از آن و بـا انـدکی تفـاوت،           . ي زیاد و بسیار زیاد را دارد      ها  پاسخبیشترین مجموع   
  .نگرانی از وضعیت مسکن قرار دارد

ي نگرانی از حرف مردم، دخالت مردم در زنـدگی خـصوصی، نگرانـی از               ها  گویه
د، احساس امنیت در جمع دوستان و بستگان، و احـساس امنیـت در          امکان ازدواج مجد  

در بین آنها و پس از آن احساس ناامنی   . ي امنیت اجتماعی هستند   ها  مؤلفهسطح جامعه،   
  .باشد یمدر جامعه 
 اقتصادي فرزندان، موقعیت اجتماعی فرزنـدان و ازدواج      ندهیآي نگرانی از    ها  گویه

، بیـشترین   یادشـده ي  هـا   گویـه در بـین    . دهند یم نشان   فرزندان، عامل امنیت فرزندان را    
ي که نگرانیِ بیش ا گونه زنان، مربوط به موقعیت اجتماعیِ فرزندان آنها است، به        دغدغه

 رقم در مورد ازدواج فرندان و  نی ا . درصد از زنان در حد زیاد و بسیار زیاد است          90از  
  .د است درص2/83 درصد و 5/89 اقتصادي آنها به ترتیب ندهیآ

 که امنیت فرزندان، بیشترین مقدار را دارد و دهد یممقادیر مربوط به میانگین نشان 
 گفت، بیشترین احساس ناامنیِ زنان، مربوط به شرایطِ فرزندان آنها اسـت، پـس     توان یم

  .آن امنیت اقتصادي و اجتماعی قرار دارد از
  



   
  
  
  

 169      ... اقتصادي زنان پس از –احساس امنیت اجتماعی 

 ادي، اجتماعی، و فرزنداني مربوط به امنیت اقتصها گویه توزیع فراوانی -8جدول 

  زیاد  متوسط  کم  هرگز  گویه  عامل
بسیار 
  زیاد

  میانگین

  0/44  2/20  8/7  9/11  1/16  نگران وضعیت مسکن
  0/42  4/25  8/8  5/14  3/9  نگران وضعیت مالی

امنیت 
  اقتصادي

  3/34  4/20  8/13  2/18  3/13  نگران موقعیت شغلی
59/3  

  5/34  5/16  4/13  4/14  1/21  نگرانی از حرف مردم
نگرانی از عدم امکان 

  ازدواج مجدد
7/33  7/19  5/13  4/11  8/21  

دخالت مردم در زندگی 
  ام یخصوص

6/28  3/14  8/14  3/15  0/27  

  8/12  1/31  2/35  3/13  7/7  احساس نا امنی در جامعه

امنیت 
  اجتماعی

احساس ناامنی در جمع 
  دوستان و بستگان

5/13  2/20  3/37  3/23  7/5  

02/3  
  

 اقتصادي ندهیآنگرانی از 
  فرزندان

4/2  6/1  8/12  4/14  8/68  

نگرانی از موقعیت اجتماعی 
  فرزندان

4/2  2/3  4/2  8/20  2/71  
امنیت 
  فرزندان

نگرانی براي ازدواج 
  فرزندان

2/3  4/2  8/4  0/21  5/68  

50/4  

  
یـت  از زنان، فرزنـدي ندارنـد و بـا احتـساب امن         )  درصد 38 (یتوجهدرصد قابل   

 از این مؤلفـه صـرف   بنابراین، ابدی یمي آماري، تعداد نمونه کاهش ها آزمونفرزندان در   
 ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و احساس امنیت را نشان       9جدول  . نظر گردید 

آزمون همبستگیِ پیرسون براي متغیرهاي امنیت اجتمـاعی، امنیـت اقتـصادي و          . دهد یم
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امنیت اجتماعی ـ اقتصادي از ترکیـب دو   . ه کار رفته استامنیت اجتماعی ـ اقتصادي ب 
متغیرهاي وضعیت اشتغال   . متغیر امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادي به دست آمده است         

 و بدین ترتیب به صورت اند شدهسنجش ) شاغل ـ بیکار  (یدوشقزن و مادر به صورت 
  .شوند یم وارد تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهاي تصنعی

 کـه   دهـد  یمـ ي همبستگی بین متغیرهاي مستقل و امنیت اجتماعی نشان          ها  مونآز
متغیرهاي سن، مدت زمان طالق، وضعیت اشتغال زنـان، اعتمـاد اجتمـاعی، پیونـدهاي             

داري بـا امنیـت اجتمـاعی دارنـد و دربـین          معنـی  رابطـه ي روانـی    ها  بیآساجتماعی و   
 منفـی و معکـوس   تأثیر متغیرها هیبق  مستقیم و  تأثیري روانی   ها  بیآس،  یادشدهمتغیرهاي  

ي روانی بیشترین ضریب همبستگیِ معنی دار و مدت زمان سـپري   ها  بیآسمتغیر  . دارند
  .دار را دارد شده پس از طالق، کمترین ضریب همبستگیِ معنی

 دهد یمنتایج مربوط به آزمون همبستگی متغیرهاي مستقل و امنیت اقتصادي نشان     
ام ازدواج، تحصیالت زنان و پدر و مادر آنها، وضعیت اشتغال      که متغیرهاي سن در هنگ    

 معنـی داري بـا   رابطـه ي روانـی   هـا   بیآسمادر، اعتماد اجتماعی، پیوندهاي اجتماعی و       
ـ بق مـستقیم و  تـأثیر ي روانـی  ها بیآسوضعیت اشتغال مادر و     . امنیت اجتماعی دارند    هی

همبستگیِ معنی دار بـه ترتیـب        و کمترین ضریب     نیشتری ب . معکوس دارند  تأثیرمتغیرها  
  .ي روانی و سن ازدواج استها بیآسمربوط به متغیرهاي 

 اجتماعی هیسرما و بین ابعاد شود یمبدین ترتیب تمام فرضیات اصلیِ تحقیق تأیید 
، یادشـده در بـین روابـط   . و امنیت اجتماعی و نیر امنیـت اقتـصادي رابطـه وجـود دارد     

  . بین پیوندهاي اجتماعی و امنیت اجتماعی استهرابط همبستگی مربوط به نیتر يقو

                                                
1. Dummy Variable 
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 ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و احساس امنیت اجتماعی، اقتصادي و -9جدول 
  احساس امنیت کل

 امنیت اقتصادي امنیت اجتماعی 
امنیت اجتماعی ـ 

  اقتصادي

 متغیر مستقل
ضریب 
  sig  همبستگی

ضریب 
 همبستگی

sig 
ضریب 
 sig  همبستگی

  004/0  - 216/0  268/0  -084/0  000/0  -327/0 سن
  020/0  - 176/0  050/0  -147/0  086/0  -126/0 سن ازدواج
  254/0  - 087/0  042/0  -153/0  683/0  030/0 تحصیالت

  004/0  - 218/0  000/0  -279/0  593/0  -039/0 تحصیالت پدر
  004/0  - 217/0  001/0  -258/0  575/0  -041/0 تحصیالت مادر
مدت زمان 

 القط
231/0-  002/0  

019/0  800/0  
106/0-  164/0  

 خانوادهدرآمد 
 پدري

034/0-  661/0  
020/0  801/0  

003/0 - 966/0 

وضعیت اشتغال 
 زن

156/0-  036/0  
053/0-  495/0  

114/0 - 140/0 

وضعیت اشتغال 
 مادر

122/0  105/0  
204/0  008/0  

196/0 011/0 

ي ها بیآس
 روانی

525/0  000/0  
410/0  000/0  

520/0 000/0 

 000/0 - 308/0  000/0  -284/0  001/0  -241/0 اعتماد اجتماعی

پیوندهاي 
 اجتماعی

383/0-  000/0  
172/0-  021/0  

299/0 - 000/0 
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به غیر از متغیرهاي که  دهد یمضرایب مربوط به امنیت اجتماعی ـ اقتصادي نشان  
 رابطهتغال زنان،    پدري و وضعیت اش    خانوادهتحصیالت زنان، مدت زمان طالق، درآمد       

 ضـرایبِ  سهیمقا. معنی داري بین دیگر متغیرها و امنیت اجتماعی ـ اقتصادي وجود دارد 
 که بیشترین و کمترین ضریب همبـستگی مربـوط بـه متغیرهـاي      دهد یممعنی دار نشان    

روابط تمام متغیرها به جز وضعیت اشتغال مادر و . ي روانی و سن ازدواج استها بیآس
  .نی، معکوس و منفی استي رواها بیآس

ي هـا   مؤلفـه  نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرهاي مستقل و هر یـک از              سهیمقا
 که الگو و ساختار روابط بین آنها متفاوت است و به عبـارت دیگـر   دهد یمامنیت نشان   

.  متفاوتی بر امنیت اجتماعی و امنیت اقتـصادي دارنـد  تأثیرهر یک از متغیرهاي مستقل،     
 نسبتاً زیادي بر امنیت اجتماعی آنان دارد، اما همبستگی این تأثیر مثال سن زنان به عنوان

ي هـا  مؤلفـه بدین ترتیب الزم است هر یک از      . متغیر با امنیت اقتصادي معنی دار نیست      
  .امنیت به صورت جداگانه بررسی شوند

  
سـی  ي همبستگی، روابط بین متغیرها را بدون کنتـرل دیگـر متغیرهـا برر            ها  آزمون

به منظـور ارزیـابی اثـرات یـک متغیـر در کنـار دیگـر متغیرهـا، الزم اسـت از              . دنکن یم
 نتـایج آزمـون     11 و   10جـداول   . ي دیگر مانند تحلیل رگرسیون استفاده نمـود       ها  آزمون

رگرسیون بین متغیرهاي مستقل و امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادي و امنیت اجتمـاعی ـ   
ي رگرسیون بر اساس روش توأمـان اسـت و در سـه        ها  لمد. دنده یماقتصادي را نشان    

  در.انـد  شـده ي وارد ا نـه یزم اول، متغیرهاي    مرحله در   ،اند  شدهمرحله متغیرها وارد مدل     
مـدل نهـایی شـامل      . اند  شدهمدل دوم، اعتماد اجتماعی و پیوندهاي اجتماعی نیز اضافه          

  .ي روانی استها بیآستمام متغیرهاي پیشین به همراه متغیر 
.  مربوط به تحلیل رگرسیون متغیرهاي مستقل و امنیت اجتمـاعی اسـت    10جدول  

داري   که در مدل اول متغیرهاي سـن و تحـصیالت ضـرایب معنـی    دهد یم نشان ها  افتهی
در مدل دوم این رقـم  . کنند یم درصد از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین  3/18دارند و   
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، سن ازدواج و یادشدهاست و عالوه بر متغیرهاي  درصد رسیده 9/33افزایش یافته و به  
در مدل نهایی از بین متغیرهـاي وارد        . پیوندهاي اجتماعی نیز ضرایب معنی داري دارند      

ي هـا  بیآسـ شده، متغیرهاي سن، سن ازدواج، تحصیالت مادر، پیونـدهاي اجتمـاعی و     
یت اجتمـاعی    درصد از تغییرات امن    3/45روانی ضرایب معنی داري دارند و در مجموع         

  .دنکن یمرا تبیین 
  

   رگرسیون متغیرهاي مستقل بر متغیر امنیت اجتماعی-10جدول 

  

  3مدل   2مدل   1مدل 
اشتباه   ضریب  متغیر

  معیار
اشتباه   ضریب

  معیار
اشتباه   ضریب

 معیار

  011/0  -191/0  012/0  -250/0  013/0  -318/0  سن
  020/0  -171/0  022/0  -187/0  024/0  -144/0  سن ازدواج
  022/0  144/0  024/0  086/0  026/0  078/0  تحصیالت

  019/0  049/0  021/0  034/0  023/0  002/0  تحصیالت پدر
  021/0  -214/0  023/0  -186/0  025/0  -196/0  تحصیالت مادر
  018/0  -046/0  019/0  -042/0  021/0  -028/0  مدت زمان طالق

  000/0  024/0  000/0  014/0  000/0  004/0   پدريخانوادهدرآمد 
  142/0  -106/0  155/0  -126/0  171/0  -129/0  وضعیت اشتغال زن
  293/0  016/0  320/0  043/0  351/0  075/0  وضعیت اشتغال مادر

  اعتماد اجتماعی  117/0  018/0  128/0  -003/0    
  094/0  -327/0  101/0  -400/0      پیوندهاي اجتماعی

  067/0  366/0          ي روانیها بیآس
  582/0  534/0  488/0  عدد ثابت

R


 183/0  339/0  453/0  
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در مدل . دهد یم رگرسیون متغیرهاي مستقل را بر روي امنیت اقتصادي نشان     11جدول  
اول متغیرهاي تحصیالت پدر و مادر و وضعیت اشتغال مادر ضرایب معنی داري دارنـد     

 در مـدل دوم، . کنـد  یمـ  درصد از تغییرات امنیت اقتـصادي را تبیـین       7/20و مدل اولیه    
 درصـد افـزایش   5/23اعتماد اجتماعی نیز ضریب معنی داري دارد و درصـد تبیـین بـه         

در مدل سوم، متغیرهاي تحصیالت مـادر، وضـعیت اشـتغال مـادر، اعتمـاد               . یافته است 
 درصـد از  8/29ي روانی ضرایب معنی داري دارنـد و در مجمـوع           ها  بیآساجتماعی و   

  .کنند یمتغییرات امنیت اقتصادي را تبیین 
  

   رگرسیون متغیرهاي مستقل بر متغیر امنیت اقتصادي-11جدول 
  3مدل   2مدل   1مدل 

اشتباه   ضریب  متغیر
  معیار

اشتباه   ضریب
  معیار

اشتباه   ضریب
 معیار

  020/0  -128/0  020/0  -194/0  020/0  -156/0  سن
  034/0  -066/0  035/0  -068/0  034/0  -128/0  سن ازدواج
  036/0  056/0  037/0  007/0  037/0  018/0  تحصیالت

  030/0  -173/0  032/0  -178/0  032/0  -195/0  تحصیالت پدر
  033/0  -259/0  034/0  -245/0  034/0  -229/0  تحصیالت مادر
  028/0  113/0  029/0  119/0  029/0  100/0  مدت زمان طالق

  000/0  052/0  000/0  044/0  000/0  048/0   پدريخانوادهدرآمد 
  240/0  013/0  249/0  020/0  248/0  -/010  وضعیت اشتغال زن
  464/0  211/0  480/0  241/0  480/0  230/0  وضعیت اشتغال مادر

  اعتماد اجتماعی  195/0  -175/0  202/0  203/0    
  155/0  126/0  160/0  090/0      پیوندهاي اجتماعی

  108/0  272/0          ي روانیها بیآس
  955/0  831/0  676/0  عدد ثابت

R2  207/0  235/0  298/0  
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 گیري  و نتیجهبحث

یی از جملـه  هـا  شـاخص  تغییرات زیادي را تجربه کرده است و ری اخيها  دههایران طی   
 وسایل ارتباط جمعی به شدت رشـد نمـوده   توسعهمیزان شهرنشینی، تحصیالت زنان و   

، افزایش نرخ طالق است که رونـد صـعودي آن در کـل              ها یدگرگونیکی از این    . است
 تـوان  یمـ .  تغییرات عمیقی اسـت    تجربه ایرانی در حال     ادهخانو که   دهد یمکشور، نشان   

ي هـا   بیآسـ گفت پایان زندگی مشترك، آغاز فرایندي است کـه تـوأم بـا مـشکالت و                 
 و شـرایط روان  هـا  ویژگیمطالعات مختلفی به پیامدهاي طالق و بررسی     . فراوانی است 

 مطالعـه بـا هـدف    ، امـا ایـن  انـد  پرداخته طالق، تجربهشناختی و اجتماعی افراد پس از       
 اجتماعی زنان مطلقه در شهر سبزوار و بررسی ارتباط          هیسرما امنیت اجتماعی و     مطالعه

 نفري از زنان مطلقه انتخاب شد و بـه  200 نمونهبدین منظور . ه است بین آنها انجام شد   
  . جمع آوري شدها داده پرسشنامهکمک ابزار 

بیش از .  سال است42/32 مطالعه    که میانگین سن زنان مورد     دهد  می نشان   ها  افتهی
 و به طور متوسط پنج سال از زمان طالق اند کرده سالگی ازدواج 20نیمی از زنان تا سن 

 بـیش   التیتحص . درصد بیکار هستند   36 از آنها شاغل و تنها       درصد 64. گذرد یم ها  آن
  .از نیمی از زنان در سطح دیپلم و تحصیالت دانشگاهی است

 که بـیش از نیمـی از زنـان     دهد  میي روانی نشان    ها  بیآس ي مربوط به  ها  شاخص
ي هـا  يمـار یبپس از طالق، ناسازگاري با خانواده و اطرافیـان، افـسردگی، وسـواس، و            

 از خانواده بیـشترین ارتباطـات زنـان بـا            پس .اند  کردهجسمی و روحی شدید را تجربه       
طالعـه نـسبت بـه مـردم و     بیش از نیمی از زنان مورد م. دوستان و در آخر با اقوام است  

این یافته مؤید . اقوام خود، بی اعتماد هستند و یا اعتماد کمی دارند، که رقم باالیی است   
از نظـر وي اعتمـاد اجتمـاعی، حاصـل          . نظر پاتنـام در مـورد اعتمـاد اجتمـاعی اسـت           

آمیـزي ندارنـد و از    سالی است و کسانی کـه زنـدگی موفقیـت          هاي زندگی بزرگ    تجربه
، داراي اعتمـاد کمتـري      برنـد  یم، تبعیض، استثمار و محرومیت اجتماعی رنج        عدالتی  بی
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به طور معمول، اعتماد عموم مردم به خانواده، دوستان و سپس اقوام و خویشان             . هستند
، باال است و اعتماد به سایر شود یممحسوب ) اعتماد به افراد آشنا (ظیغلکه جزء اعتماد 

 بعد اسـت،  مرحله زیادي در  فاصلهبا  ) ماد به افراد ناآشنا   اعت(مردم یا همان اعتماد رقیق      
 شانیـ خو که میانگین سطوح اعتماد به اقـوام و   دهد یمي تحقیق حاضر نشان     ها  افتهاما ی 

 تـوان  یمـ دارد و بـدین ترتیـب     ) 42/2 (قیرقتفاوت بسیار کمی با سطح اعتماد       ) 43/2(
است و اقوام و خویشان را نیـز   اعتماد غلیظ در زنان مطلقه بسیار تنگ شده حوزهگفت  

 توانـد  یمـ این نکته بیانگر احساس انزواي باالیی اسـت کـه       . به وادي ناآشنایان می راند    
  .براي این قشر صدمات زیادي داشته باشد

 نـشان   ها  افتهی.  این مطالعه احساس امنیت اجتماعی و اقتصادي است        وابستهمتغیر  
ی و نگرانـی از حـرف مـردم، بـه ترتیـب       که نگرانی از وضعیت اقتصادي و مـال دهد  می

همچنین احساس ناامنی   . پرتکرارترین مؤلفه مربوط به امنیت اقتصادي و اجتماعی است        
ایـن نکتـه بیـانگر اهمیـت     . اقتصادي زنان فقط اندکی بیش از ناامنی اجتماعی آنها است 

اد و  پرداختن به حمایت اجتماعی از زنان مطلقه است که با وجود بنیـادي بـودن اقتـص                
تأمین معیشت، تقریباً در همان حد، نگران حرف مردم هستند که یک شاخصه فرهنگـی               

  .اجتماعی در جامعه ما است
 هیسـرما که زنان با  دهد  میآزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته نشان       

ر ي روانیِ کمتر، زنانی که پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي خود و پدها بیآساجتماعی باالتر، 
باالتر است و زنـانی  )  پدري و وضعیت اشتغال زنخانوادهبه غیر از درآمد     (آنها  و مادر   

ي همبستگی  ها  آزمون. ، امنیت اقتصاديِ بیشتري دارند    اند  کردهکه در سنین باالتر ازدواج      
ي روانـیِ   هـا   بیآسـ  اجتماعیِ باالتر،    هیسرما که   دهد یممربوط به امنیت اجتماعی نشان      

، امنیت گذرد یم ها آنسنین بیشتر و زنانی که مدت زمان بیشتري از طالق         کمتر، زنان با    
ي پایگاه اجتماعی، تنها وضعیت اشـتغال زنـان،        ها  مؤلفهدر بین   . اجتماعیِ بیشتري دارند  

بـدین ترتیـب   . دهـد  یمـ همبستگی معنی داري دارد و ناامنی اجتمـاعی آنهـا را کـاهش      
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، امـا  ابـد ی یماجتماعیِ زنان به تدریج بهبود   گفت در گذر زمان، احساس امنیت        توان یم
  .کند ینمگذشت زمان، کمکی به بهبود امنیت اقتصاديِ آنان 

، از مدل رگرسیونی براي پیش بینی تغییرات استفاده شد و تر  قیدقبه منظور تحلیل    
ي مربوط بـه  ها مؤلفهي و ا نهیزمابتدا متغیرهاي . متغیرها در سه مرحله وارد تحلیل شدند   

 18 درصد از تغییـرات امنیـت اقتـصادي و    21گاه اجتماعی وارد شدند و در مجموع       پای
 اجتماعی به  هیسرماي  ها  مؤلفهسپس  . درصد از تغییرات امنیت اجتماعی را تبیین نمودند       

 درصد 23کار رفتند و با ورود آنها درصد تبیین امنیت اقتصادي و اجتماعی به ترتیب به  
 درصد از تغییرات 30ي روانی ها بیآسس از ورود متغیر در نهایت پ.  درصد رسید34و 

بدین . شود یم درصد از تغییرات امنیت اجتماعی توسط مدل تبیین 45امنیت اقتصادي و 
ي و پایگـاه اجتمـاعی ـ    ا نـه یزم گفت در تحلیل چند متغیـره، متغیرهـاي   توان یمترتیب 

 نقش بیشتري دارند، در حالی      اقتصادي زنان و پدر و مادر آنها در تبیین امنیت اقتصادي          
ي روانی، درصد تبیین امنیت اجتماعی را بیش از امنیـت  ها  بیآسکه سرمایه اجتماعی و     

 اجتمـاعی و امنیـت اجتمـاعی و         هیسـرما وجود رابطـه بـین      . دهند یماقتصادي افزایش   
. است) 1392(صنعتخواه  و  ) 1392(همکاران  ي مطالعات ربانی و     ها  افتهاقتصادي مؤید ی  

 اجتماعی، اعتماد اجتماعی در مدل مربـوط بـه   هیسرماي ها مؤلفه دیگر آنکه در بین   هنکت
داري  امنیت اقتصادي و پیوند اجتماعی در مدل مربوط به امنیت اجتماعی ضریب معنـی             

  .دارند
ــشان   ــشین ن ــمــرور مطالعــات پی ــین پایگــاه اجتمــاعی ـ   رابطــه کــه دهــد یم  ب

در مطالعــاتی کــه .  تأییــد نــشده اســتاقتــصادي و امنیــت اجتمــاعی در تمــام مــوارد
مربـوط بـه زنــان سرپرسـت خـانوار اســت، جایگـاه اقتـصاديِ زنــان نقـش مهمــی در        
ــدین      ــست، ب ــین نی ــاً چن ــر لزوم ــات دیگ ــورد مطالع ــا در م ــاعی دارد ام ــت اجتم امنی
ترتیب کـه متغیرهـاي درآمـد، تحـصیالت، و ترکیـب آنهـا در قالـب پایگـاه اجتمـاعی               

 تــأثیر معنــی دار و در برخــی دیگــر تــأثیرخــی مطالعــات  اقتــصادي هــر یــک در بر-
 حاضـر، احـساس    مطالعـه در  . انـد   داشـته غیرمعنی داري بر احـساس امنیـت اجتمـاعی          
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 آنهـا بـود   خـانواده امنیت اقتصادي تـا حـد زیـادي متـأثر از پایگـاه اجتمـاعی زنـان و                 
ــر      ــان ب ــتغال زن ــعیت اش ــا وض ــست و تنه ــین نی ــاعی چن ــت اجتم ــورد امنی ــا در م ام

 توانـد  یمـ بـدین ترتیـب اگـر چـه خـانواده           .  دارد تـأثیر ساس امنیت اجتماعی آنـان      اح
در بهبــود احــساس امنیــت اقتــصاديِ زنــان مــؤثر باشــد، امــا ارتقــاء احــساس امنیــت  

  . خانواده خارج استحوزه از اجتماعیِ زنان پس از طالق،
  

   تحقیقهايپیشنهاد
جتمـاعی و اقتـصادي زنـان     اجتماعی و امنیـت ا   هیسرما بین   رابطهاین پژوهش به    
  :گردد یم ذیل مطرح هايي تحقیق پیشنهادها افتهبر اساس ی. مطلقه پرداخته است

ي تحقیق، افزایش احساس امنیت اجتماعی زنان مطلقه، معطوف         ها  افتهبر طبق ی   -
بهبـود پیونـدهاي اجتمـاعی زنـان        . ي اجتماعیِ آنها اسـت    ها  شبکهبه افزایش پیوندها و     

یکی از وجـوه ایـن برنامـه     . رنامه ریزي نهادهاي حمایت اجتماعی است     مطلقه نیازمند ب  
ي مردم نهاد باشد کـه بـا   ها سازمان  وها شبکه، ها گروه زمینه سازي ایجاد تواند یمریزي  

 و پیونـدهاي  هـا  ارتبـاط  به نحوي کـه در اثـر تعـامالت،      شود یممشارکت زنان تأسیس    
 شـود  یمـ  بـدین ترتیـب پیـشنهاد    . یابـد حاصل از این مشارکت، سطح امنیت آنها ارتقـا  

هایی بـراي     طالق و یا مکان    تجربهي مختص زنان با     ها  سمنسازوکارهایی براي تشکیل    
 . آنان با یکدیگر در نظر گرفته شودتجربهگردهم آیی و تبادل نظر و 

 ، کـه بـیش از نیمـی از زنـانِ مـورد مطالعـه، پـس از طـالق               دهد  می نشان   ها  افتهی
بـر ایـن   . انـد  کردهي را تجربه    ي جسمی و روحی شدید    ها يماریبو  افسردگی، وسواس   

ساز ...) بهزیستی، دادگستري و (اساس ضروري است در نهادهاي مرتبط با فرایند طالق 
و کاري ایجاد شود تا زنانی که در گیرِ طی مراحـل جـدایی و طـالق هـستند از وجـود         

 مواجهه با وهیشسمی طالق و مراکز مشاوره مطلع شده و نسبت به پیامدهاي روحی و ج
 بـراي زنـان   هـا  بیآسـ این پیامدها آگاهی کافی حاصل کنند به نحوي که شاهد کمترین  

  .مطلقه بعد از طالق باشیم



   
  
  
  

 179      ... اقتصادي زنان پس از –احساس امنیت اجتماعی 

همچنین این یافته که اعتماد غلیظ زنان مطلقه به خویشاوندان، در سطح اعتماد به              
اثر احساسِ بی پناهی بعـد   دردناکی است که عموماً در      تجربهافراد غریبه است، نشانگرِ     

 در  رسد یمبه نظر   . دهد یماز طالق و عدم حمایت کافی توسط خویشان به زنان دست            
ي زنان مطلقه و آگاهی بخشی به ها خانوادهي روانشناختی، درگیر کردنِ ها  مشاورهفرایند  

  آن بر پیامدهاي احتمـالی طـالق بـراي زن   تأثیر برخورد وابستگان و     نحوهآنها در مورد    
  . آنها را نسبت به حمایت بیشتر از زنان مطلقه بعد از طالق حساس کندتواند یممطلقه، 

ي پایگاه اجتماعی، تنها ها مؤلفهي تحقیق این است که در بین ها  افتهیکی دیگر از ی   
بر این اساس پیشنهاد . ي با ناامنی اجتماعی آنها دارد   ا  کاهنده رابطهوضعیت اشتغال زنان    

.  شغلی نیز بخشی از فرایند مددکاري زنان مطلقه گـردد  مشاوره طالق،    به هنگام  شود یم
 گـذران معیـشت، موجـب    دغدغـه تا بدین طریق با کاهش ابهام و سردرگمی حاصل از  

  .افزایش احساس امنیت و خاطر آنها گردد
  
  منابع
 احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل ،)1392 (. کلدي، علیرضا؛احمدي، محمد 

  .49 شماره، رفاه اجتماعی.  بر آن؛ شهر سنندجاجتماعی مؤثر
 سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر ، )1389 (.ء اسمعیلی، عطا؛احمدي، یقوب

 شماره، جامعه شناسی کاربردي. ي در شهر مشهدا رشتهعوامل چند بعدي و میان 
38. 

 بررسی میزان احساس امنیت ، )1389 (. اسمعیلی، عطاء؛مظلوم خراسانی، محمد
مجله علوم .  و عوامل مؤثر بر آن1385-86اعی زنان شهر مشهد در سال اجتم

  .16 شماره، اجتماعی
 مطالعات . پی آمدهاي طالق در گذار از مراحل آن، )1382 (.اخوان تفتی، مهناز

بنی فاطمه، حسین، علیزاده اقدم، محمد . 3 شماره. اجتماعی روان شناختی زنان
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 احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در بررسی، )1395 (.باقر، صبوري، رباب
ي راهبردي ها پژوهش.  و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آنها سازمان

 .12 شماره. امنیت و نظم اجتماعی

 اجتماعی و زندگی هیسرما برخوردار، جامعه"، )1385 (.پاتنام، روبرت 
ه کوشش کیان  ب.اعتماد، دموکراسی و توسعه:  اجتماعیهیسرما، در "عمومی

  .شیرازه: تهران.  افشین خاکباز و حسن پویان:ترجمه تاجبخش و
 بررسی عوامل مؤثر بر امنیت ، )1392 (. مساوات، ابراهیم؛جهانگیري، جهانگیر

ي راهبردي ها پژوهش.  سال شهر شیراز15-40زنان : اجتماعی زنان، مورد مطالعه
 .2 شماره، سال دوم، امنیت و نظم اجتماعی

 جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظري نظم ، )1375 (.سعودچلبی، م
  .نشر نی: تهران. اجتماعی

 بررسی عوامل مرتبط با ، )1394 (. اسمعیلی، عطاء؛ احمدي، بختیار؛حاتمی، علی
. میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه

  .11 مارهش، ي راهبردي امنیت و نظم اجتماعیها پژوهش
 مندي  بررسی رابطه بین بهره، )1392 (. ترکی، سیمین؛حاجی زاده میمندي، مسعود

دانش . از وسایل ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر یزد
  .30 شماره، سال پانزدهم، انتظامی

 در زنان ، )و ابعاد آن( کیفیت زندگی سهیمقا، )1388 (.حفاریان، لیال و دیگران
. ي جمعیت شناختی در شهر شیرازها ویژگی آن با رابطهطلقه و غیرمطلقه و م

  .41 شماره، 11سال .  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربرديفصلنامه
 ي و ا رسانهمطالعه رابطه بین مصرف ، )1392 (. کاوه، مهدي؛خواجه نوري، بیژن

  .2شمارهسال دوم، . احساس امنیت اجتماعی
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 بناب، سیدرضا؛ اسالمی، بتول؛محمود، اده، موالیی کرمانیز  عباس؛ربانی، رسول . 
 اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با هیسرما تأثیرمطالعه جامعه شناختی ، )1392(

).  موردي دانشجویان دختر دانشگاه اصفهانمطالعه (کیگرافکاربرد ایموس 
  .1 شماره. سال دوم. ي راهبردي امنیت و نظم اجتماعیها پژوهش

 میان رابطهبررسی ، )1390 (. کمربیگی، خلیل؛ عبداللهی، زهرا؛رزایی، محمدسیدمی 
زنان شهر : مورد مطالعه. عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

  .28 شمارهي، مطالعات امنیت اجتماع. ایالم
 نامه انجمن .  اجتماعی و پیامدهاي آنهیسرمافرسایش ، )1380 (.شارع پور، محمود

  .3شماره . معه شناسی ایرانجا
 مطالعه  (تیامنهویت اجتماعی و احساس ، )1390 (. رستمی، فاطمه؛شایگان، فریبا

  .9، شماره برنامه ریزي رفاه و توسعه اجتماعی). موردي زنان تهران
 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و احساس ، )1394 (.رضاصنعت خواه، علی

  .4 شماره، سال ششم،  جامعهزن و. امنیت زنان در شهر تهران
 بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر ، )1395 (. انصاري، ابراهیم؛غالم نیارمی، آتنا

زنان سرپرست خانوار شهر : مورد مطالعه(خانوار امنیت اجتماعی زنان سرپرست 
 .26 شماره. برنامه ریزي رفاه و توسعه اجتماعی). تهران

 مجموعه مقاالت . هاي تحقق امنیت اجتماعیراهکار، )1382 (.کالهچیان، محمود
  .تهران: انتشارات گلپونه. معاونت اجتماعی ناجا. همایش امنیت اجتماعی

 ،نشر نی،:  تهران منوچهر صبوري،: ترجمه،»جامعه شناسی «).1377 (.ی آنتونگیدنز 
  . چهارمچاپ

 با  عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط مطالعه، )1392 (. همت، صغري؛موحد، مجید
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