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دهد كه آيا ميزان احساس ناامني اجتماعي و اقتصادي همسران ايثارگر مقاله به اين پرسش پاسخ مي :چكيده

ي آماري، روش تحقيق، پيمايشي و جامعه است؟ عادي كمترهاي مختلف در مقايسه با زنان در ابعاد و زمينه
جوار آنان در شهرهاي و نيز همسران عادي هم) آزاده شهيد، جانباز و(هاي ايثارگر ي همسران خانوادهكليه

را ايثارگران و نيمي ديگر را همسران است كه نيمي از آن نفر 1176حجم نمونه . استان خراسان رضوي است
اي و تصادفي اي متناسب، خوشهطبقه ،ايگيريِ چندمرحلههاي نمونهدهند كه با تركيب روشيعادي تشكيل م

هاي ي محقق ساخته با پرسشنامهاطالعات از طريق پرسش. شوداز فهرست همسران انتخاب ميسيستماتيك 
كه  دهدج نشان مينتاي. ي نيازها و تضاد فمينيستي استچارچوب نظري شامل نظريه. شودآوري ميبسته جمع

ميزان احساس نگراني همسران ايثارگر در ابعاد مسكن، استقالل مالي، احساس خطر و تهديد در خيابان و 
تهديد شغلي، كمتر از همسران عادي اما در بعد بيماري شوهر، مشكالت فرزند، مشكالت جنسي و نقش 

كمبود مالي، جاني، سالمت جسمي، اقتدار بر در ابعاد نگراني از  ضمناً. بيشتر از همسران عادي است مردم،
. شودفرزند، نقش شوهر، نقش فاميل، نقش قانون و نيز در شاخص كل نگراني، تفاوتي بين دو گروه مشاهده نمي

فيزيولوژيك اقتصادي و  هاي عمدتاًهاي حمايتي بنياد شهيد در كاهش نگرانيمثبت برنامه تأثير ،نتايج
 قشويژه در منزل در ارتباط با نهاي اجتماعي زنان به، اما فقدان توجه كافي به نگرانيدهدايثارگران را نشان مي

  .شوهر و فرزند و نيز در سطح كل جامعه مشهود است
  .احساس ناامني، احساس امنيت، همسران، زنان، ايثارگر، بنياد شهيد، خراسان رضوي :يكليدي هاواژه
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  و طرح مسئله مقدمه
ي احساس ناامني همسران ايثارگر در ايران انجام نشده است، اما برخي درباره گرچه تحقيقاتي مستقل

احساس  هايرسد كه برخي زمينهبه نظر مي. هاي اين احساس استي وجود زمينهدهندهتحقيقات نشان
 ناامني در بين زنان به شرايط اجتماعي و اقتصادي آنان و نيز وضعيت روابط با اعضاي خانوار آنان بستگي

بنابراين، اين شرايط در . طوركلي بستگي داردكه برخي ديگر به موقعيت زنان در جامعه بهحالي دارد در
كه ي ديگر ايننكته. تواند باعث احساس نگراني و ناامنيِ متفاوت شودهاي عادي و ايثارگر ميخانواده

هاي ناامني، ت لذا ابعاد و زمينههاي ناامني به درون و برخي به بيرون از خانواده مربوط اسبرخي زمينه
ها ي وجود انواع نگرانيي ايران و جهان نشانهتحقيقات در جامعه. ي آن گسترده استگوناگون و دامنه

شود و طور كلي ناشي ميدر ميان زنان است كه از اعمال خشونت، تبعيض و فشار رواني عليه زنان به
ها شامل اضطراب و استرس، فقدان سالمت رواني، زمينه اين. كندرا فراهم مي زناني ناامني زمينه

  ). 128-129: 1382، پورعرب( شودهمسرآزاري مي افسردگي، وجود خشونت و
ها و آثار اي زمينهمقايسه يمطالعهكننده به مركز پزشكي قانوني، به در پژوهشي بر روي زنانِ مراجعه

درصد و  36ميان مراجعان داد كه فراواني خشونت خانگي در پرداخته شد و نشانخشونت عليه زنان در خانواده 
درصد قربانيان، اعمال فشار و خشونت جنسي را در روابط  13. بوده است فيزيكي نوع جراحت ايجادشده غالباً

ديگران،  و بختياري( درصد زنان نيز از عاليم سايكوسوماتيك متعدد اظهار تألم كردند 71و  جنسي عنوان
هاي زنان مهاجر و پناهنده اشاره تحقيقات گوناگون در استراليا به گوناگوني نيازها و نگراني. )28- 36: 1382

زنان . نظر از مليت آنان رواج دارداند كه صرفديگران دانسته تر ازها را در زنان مسلمان بسيار جديكرده و آن
تنها شامل مشكل زبان انگليسي، كه نه هاي گوناگون فرهنگ استراليا مشكالتي فراوان دارندمسلمان در جنبه

هاي جنسيتي، ي، بدرفتاري و زخم زبانيِ مردم، ناامني در حيطهيبلكه تبعيض در برخورد با آنان، ناامني غذا
ي فرزندان و مصون نگهداشتن آنان از عقايد و افكار غربي، مشكل گسيختگي خانوادگي، احساس ناامني درباره

علت مشكالت آنان در ايجاد ارتباط با ديگران هاي عمومي و انزوا بهور در عرصهي، ترس از حضيغربت و تنها
كه طوريي نيز رواج دارد بهيهاي آمريكاناامني زنان در خانواده). 2007 ،1و ديگران كاسيميرو( شودرا شامل مي

كه خشونت مردان ينتر ااند و مهمبار خشونت را تجربه كردهها در يك سال گذشته حداقل يكهشتم زوجيك

                                                           
1  . Casimiro 
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 ديدگي جسمي يا مرگ را در پي داشته است تا خشونت زنان عليه مردانتر از آسيبعليه زنان خطراتي جدي
هاي جانبازانِ جنگ ويتنام خشونت خانگي مردان عليه زنان گزارش شده خانواده در). 1998،  2شيفر و ديگران(

 ي جسمي در جنگ وز فشارهاي روحيِ پس از ضربهرا معلول عواملي چون اختالالت ناشي ااست كه آن
چنين رفتارهاي ضدّ اجتماعي دوران كودكي و فقدان روابط صميمانه ي جنگي و همهاي ناشي از منطقهآسيب

  ).2003، 3اوركات و ديگران( دانندآميز با والدين ميو محبت
اند سربازاني كه از جنگ برگشته هايدر خانوادهدرون خانه در برخي كشورها ابعاد ناامني همسرانِ 

ي خود نشان داد كه ي با اعضاي خانوادهيي رفتار سربازان آمريكانتايج تحقيقات درباره. شده است مطالعه
ي همسران و كودكان بازماندگان جنگ مطالعه. اندي به آزار همسر خود پرداختهيدرصد سربازان آمريكا 61

م بدني، ينفس كمتري نسبت به گروه كنترل داشتند، داراي عالهنشان داد كه همسران اعتمادب ويتنام
خوابي و اختالل اجتماعي بيشتري بودند و تضادهاي خانوادگي بيشتري نسبت به عصبيت، افسردگي و بي

نتايج پژوهش در استراليا نشان داده است كه همسران سربازان نسبت به ديگران داراي . گروه كنترل داشتند
 . ها بيشتر استها از ديگر خانوادههاي آنبيشتري بوده و احتمال بروز استرس در خانوادهمشكالت رواني 

 از در هر سال، بيش). 2002، 4بردا( اندبردهمي درصد از افسردگي رنج 30 درصد همسران از استرس و 40
ق مختلف قرباني درصد نيز به طر 50گيرند و شان مورد بدرفتاري قرار ميدوميليون نفر از طرف همسران

  .)2000، 5 ديگران سولر و( شوندخشونت مي
تر اجتماعي نيز احساس هاي بزرگهاي احساس ناامني درون خانواده، زنان در محيطعالوه بر زمينه

در ميان اجتماعي زنان در روابط شهري -شناسايي مشكالت امنيتي در پژوهشي كه به. كنندناامني مي
درصد ميزان  74حدود  :دست آمددر شهر تهران پرداخت نتايج زير به ه باالسال ب 14نان از زنفر  850

 خود در روابط ،درصد با شنيدن جرايم يا خواندن آن 66حدود  .دانند جرم و جنايت را در جامعه زياد مي
نگام درصد ه 74حدود . اند هاي بسيار مواجه شده راننده با مزاحمت درصد زنانِِِ 65حدود . كنند احتياط مي

جامعه براي زنان اصالً امن كه اند  درصد اعالم كرده 63حدود  و تاريك بودن معابر احساس دلهره دارند
   .)98: 1384نجيبي ربيعي، ( نيست

                                                           
2. Schafer et al 
3. Orcutt et al 
4. Breda 
5. Soler et al 
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نفر  1475كرد، با  مطالعهرا  ميزان احساس امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان تهرانيدر پژوهشي كه 
 شوندگان، مصاحبهاين نظرسنجيدر . مصاحبه شدشهر تهران  يگانه22سال به باالي مناطق  18از ساكنان 

مردم و وجود  براي نواميس  مخدر، ايجاد مزاحمت خريد و فروش مواد سرقت، كالهبرداري، جرايمي نظير
هاي وضعيت گويان درپاسخ. عنوان كردندعنوان پنج جرم مهم شهر بهرا دختران فراري و زنان خياباني 

حمل پول نقد به مقدار زياد، ترك اتومبيل در خيابان بدون قفل و : اند الي از خطر داشتهبا يزير احساس
هاي خلوت خصوصاً در شب و ها به تنهايي در شب، سوار كردن مسافران در خيابان دزدگير، تردد خانم

  ). 1382مركز افكارسنجي دانشجويان، ( هاي مسافربري شخصي در شبتردد با ماشين
نفر از زنان باالي  720پرداخت با ميزان احساس امنيت زنان شهر مشهد يمطالعهه به در پژوهشي ك

گويان درصد پاسخ 3/63حدود ترين نتايج تحقيق نشان داد كه مهم. سال شهر مشهد مصاحبه شد 15
ي روهادرصد آنان گفتند كه پياده 65شان باالست و معتقد بودند كه هنگام عبور از خيابان امكان تصادف

ميان ميزان اقتدار زن در خانواده و احساس . نيست و بايد مراقب خودشان باشندمناسب  هابراي آنشهر 
جايي ههنگام جاببه ،شغلي فرد باالتر باشد يهرچه مرتبه. مستقيم و معنادار مشاهده شد يامنيت او ارتباط
مشهد از نظر ميزان احساس مناطق مختلف شهر  زنانِ. كرد حساس امنيت خواهدبيشتر ادر سطح شهر 

نتايج نشان داد كه زنان مناطق پايين شهر نسبت به مناطق باالي شهر از . امنيت با هم تفاوت دارند
آيند در مقايسه با زنان روزانه به سطح شهر مي طور منظمِهب زناني كه. كمتر برخوردارند ياحساس امنيت

ميان ميزان تحصيالت و ميزان احساس  .ردار هستندباالتر برخو يديگر از آرامش خاطر و احساس امنيت
  .)1380زاده، يزنجان( مستقيم و معنادار مشاهده نشده است ايامنيت رابطه

ان، نسبت به كشور زنهاي احساس ناامني رسد كه استان خراسان از لحاظ برخي زمينهبه نظر مي
هاي ايرانيان در ها و نگرشارزش گرچه نتايج موج دوم پيمايش ملي. تر استداراي موقعيتي پايين

ها در كشور ما از برتري موقعيت استان خراسان نسبت به كل كشور در برخي ابعاد نگراني در 1382سال
. دست داده استها با يكديگر نتايجي متفاوت بهي استانهاي بعدي در مقايسهبين زنان است، اما تحليل

دادن درصد استان خراسان نگران از دست 6/26مقايسه با  ور دردرصد زنان كش 9/37كه در نگاه اول، چنان
         درصد و 9/40دست نياوردن شغل مناسب به ترتيب كار خود هستند و اين نسبت براي نگرانيِ به

درصد، فقدان  50 درصد و 7/72ترتيب براي فقدان احساس امنيت اجتماعي زياد به. درصد است 8/26
ترتيب درصد، فقدان احساس امنيت جاني زياد به 5/57درصد و  2/75ترتيب د بهاحساس امنيت مالي زيا
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هاي ي دادهاما در تحليل ثانويه). 1382، ارشاد اسالمي وزارت فرهنگ و( درصد است 7/48درصد و  1/69
هاي شخصيت، كه محصول موقعيت استان خراسان رضوي از لحاظ ابعاد ستاده 1382ملي سال  پيمايش
. شد مطالعهها مقايسه با ساير استان اند، درهاي زندگي آنان دانستهي مردم نسبت به واقعيتهانگرش

ها و در شاخص درصد استان 8/34نتايج نشان داد كه اين استان در شاخص كل احساس عدالت نسبت به 
به ها و در شاخص كل احساس عزت و احترام نسبت درصد استان 21كل همبستگي اجتماعي نسبت به 

تر ها در موقعيت پاييندرصد استان 9/24هاي شخصيت نسبت به ها و در كل ابعاد ستادهدرصد استان 27
اين ) ترينيپا تعداد موارد وتر تقسيم بركل تعداد موارد برتر تعداد موارد پايين(تر ينينسبتي پا. دارد قرار

درصد، در بعد همبستگي  68الت درصد، در بعد احساس عد 80استان در بعد احساس عزت و احترام 
 درصد است 1/59درصد و در كل ابعاد مزبور  35درصد و در بعد احساس آسايش و بهبود  48 اجتماعي

ي احساس نگراني و ناامني را براي رسد موقعيت استان خراسان زمينهلذا به نظر مي). 1383 بهروان،(
  .ها فراهم نموده استاز ساير استان زنان بيشتر
استان خراسان رضوي  در اختصاصاً 1385سال  مايش مزبور كه دري پينامهوي ديگر، نتايج پرسشاز س

خود،  درصد از وضع مسكن 9/47زندگي خود،  درصد زنان از وضع مالي در 6/57شد، نشان داد كه  اجرا
رصد در د 7/47درصد از ازدواج خود رضايت زياد ندارند و  4/23ي سكونت خود و درصد از محله 2/35

درصد زنان استان خراسان  8/17نتايج نشان داد كه فقط  چنينهم. زندگي احساس خوشبختي زياد ندارند
 4/92كه دانند در حاليدرصد رانندگان تاكسي را به ميزان زياد قابل اعتماد مي 6/26رضوي مردم را و 

 2/45درصد تبعيض را زياد و  6/55درصد دزدي را زياد،  3/57درصد زنان اين استان گراني را زياد، 
طور معنادار بيشتر از هايي كه زنان اين استان بهترين نگرانيمهم. داننددرصد ظلم و ستم را زياد رايج مي

ي خود و فرزندان، نگراني مسكن، نگراني از آينده: كنند عبارتند ازمردان در زندگي خود احساس مي
در مركز استان ) جز مشكالت خانوادگيبه(ها اين نگراني. سالمتي جسمي و روحي و مشكالت خانوادگي

  ).1385 بهروان،( ها بوده استبيشتر از شهرستان
ها و نقش ل دروني و بروني خانوادهيها به مساهاي ناامني و ارتباط آنبا توجه به گستردگي زمينه

توسط  زناننگراني  ي ابعادرسد رسيدگي به همهها، به نظر ميهاي حمايتي در كاهش آنسازمان
هاي احساس ناامني و نگراني بنابراين در اين مقاله ابعاد و زمينه. هاي حمايتيِ خاص دشوار استسازمان

پس از پيروزي . ها را روشن كندهمسران ايثارگر با همسران عادي مدّ نظر قرارگرفته است تا اين تفاوت
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ي اي رسيدگي به امور ايثارگران تأسيس شد و فلسفهبر »بنياد شهيد و امور ايثارگران«انقالب اسالمي، 
ي هدف، جلب رضايت آنان و نيز گسترش تعامل با آحاد ي خدمات مطلوب به جامعههيوجودي خود را ارا

ي هدف آن؛ شهدا، جانبازان، آزادگان و جامعه. منظور ترويج فرهنگ جبهه و شهادت اعالم كردجامعه به
دهند با برخي تحقيقات نشان مي). 9: 1383، ايثارگران امور و شهيد بنياد( هاي معظم آنان استخانواده

شود، از ه شده و مييهاي تحت پوشش اراوجود خدمات گوناگون كه از سوي بنياد شهيد به خانواده
شده به اعضاي اين هيي ايثارگران، توازني مطلوب در توجه به نيازها و خدمات اراديدگاه اعضاي خانواده

ها از توجه بنياد شهيد به نيازهاي عبارت ديگر، درك و انتظار اعضاي خانوادهبه. شودها ديده نميادهخانو
طور دهد كه هنوز نيازها بهچنين نشان مياين نتايج هم). 158: 1385دانايي، ( مهم آنان متفاوت است

رسيدگي . دي داشته باشندها مشكالت جرسد كه برخي اعضاي خانوادهكامل برآورده نشده و به نظر مي
شده با هاي اكتشافيِ انجامهاي همسران به اين دليل شايان توجه است كه در مصاحبهبه نيازها و نگراني

نظر رسيد كه ميزان و برخي كارشناسانِ رسيدگي به امور ايثارگران و نيز تعدادي از همسران ايثارگر به
ها ممكن است باعث ها متفاوت است و اين تفاوتوادهي حمايت بنياد بر حسب وضع همسران و خانشيوه

 عالوه بر آن، قلمرو نيازهاي انسان بسيار متنوع و. تفاوت در ميزان احساس نگراني از رفع نيازها شود
ها در جهت رفع نيازهاي جسماني و اقتصادي صورت رسد بسياري از تالشنظر ميگسترده است و به
ويژه در ها بهنگراني عالوه، گستردگي نيازها وبه. ي كمتر توجه شده استهاي اجتماعگرفته و به نگراني

آشنايان در بيرون و مردم  ابعاد تعامالت اجتماعي با اعضاي خانواده در منزل و با ديگران مانند فاميل و
 ابراينبن .ها رسيدگي كندها را كنترل و به آنشود كه يك سازمان خاص نتواند آنكوچه و خيابان باعث مي

هاي شهيد يا جانباز و نگراني همسران به اين علت از اولويت برخوردار است كه همسران، چه در خانواده
. ي زندگي را بر عهده دارند و وجود مشكالت موجب نگراني بيشتر براي آنان استآزاده، مسئوليت اداره

بسياري از جوامع موجب نگراني هاي جنسيتي در جهت مردساالري در كه ساختار تفكيك نقشويژه آنبه
ي همسران ايثارگر با همسران عادي را ضرورت مقايسه ت واين نكته نيز اهمي. بيشتر زنان شده است

تواند بهبود وضعيت تنهايي نميموضوع امنيت درونِِ گروه همسران ايثارگر به يمطالعهكند زيرا آشكار مي
ي آنان با همسران عادي از دو خوبي نشان دهد، بنابراين مقايسهي ابعاد را بهامنيت و ناامني آنان در همه

اول از جهت اهداف بنياد شهيد كه بهبود وضعيت همسران ايثارگر را : نظر ضروري و مفيد خواهد بود
جهت  دوم، از. ان در جامعه دانستزنتوان وضع كلي كند و مالك بهبود وضعيت آنان را ميدنبال مي
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گرچه . كندهاي كلي همسران را آشكار مير جامعه كه وضع عمومي و سطح نگرانيان دزنوضعيت امنيت 
همسران در خانوارهاي شاهد و ايثارگر در كشور ما انجام شده، اما تاكنون  يتحقيقاتي معدود درباره
ي موضوع احساس ناامني همسران مزبور در كشور انجام نشده و از موضوع امنيت تحقيقي مستقل درباره

 ها است كهپس هدف مقاله پاسخ به اين پرسش. هاي ايثارگر غفلت شده استخصوص در خانوادهان بهزن
است؟  آيا ميزان احساس ناامني اجتماعي و اقتصادي همسران ايثارگر در مقايسه با همسران عادي كمتر

در پي  جه است؟هايي احساس ناامني و نگراني به تفكيك همسران ايثارگر و عادي قابل تودر چه زمينه
احساس فقدان امنيت مشخص خواهد شد،  ظكه وضع اين دوگروه از لحاها، عالوه بر آنپاسخ اين پرسش

مند ي سالم و توانيابي به الگوي خانوادهدست. شودوضع عمومي ناامني همسران در جامعه نيز معلوم مي
ستلزم وجود احساس رضايت خاطر و آرامش ي هدف بنياد شهيد، معنوان جامعههاي ايثارگر بهدر خانواده

كه احساس امنيت داراي بعد سلبي با توجه به اين. توسط همسران و نبود نگراني شديد در آنان است
احساس وجود امنيت (و ايجابي ) احساس فقدان امنيت يا احساس تهديد نسبت به امور مهم در نظر فرد(

ي همگاني و الزمه ي خفيف آن تقريباًمتفاوت دارد و درجه است و نيز درجات) يا رضايت از تأمين نيازها
آميز آن يعني احساس ناامني شديد و لهئو مس سلبيبه بعد  مطالعهي است، بنابراين در اين يتالش و پويا

  .شودي ناامني استفاده ميي احساس امنيت از واژهجاي واژهجدي توجه و به
  
  نظري مباني

توان به تفاوت در سطح رفع هاي آن بين همسران را ميناامني و تفاوتهاي احساس منابع و زمينه
هري . كنند احساس ناامني كمتر دارندكساني كه نيازهاي خود را برآورده مي .ان مربوط دانستزننيازهاي 

كردن معتقد است كه قسمت اعظم رفتارهاي انسان براي از ميان برداشتن يا سبك استك ساليوان
او معتقد است . نيازهاي بدني و اضطراب ناامني اجتماعي: گيرندو از دو منبع سرچشمه مي هاي اوتنيدگي

گويد كه اين نظريه مي). 36: 1374 نيك،رحيمي( آموزدتدريج ميواپسي را بهكه انسان، از آغاز زندگي دل
ان سطوح زنهاي شود، اما نيازاحساس ناامني، اكتسابي است و در فرايند زندگي اجتماعي آموخته مي

توان احساس مي. نشده بستگي داردهاي احساس ناامني به نوع نيازهاي برآوردهمتفاوت دارد و زمينه
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امنيت، ثبات، وابستگي،  ؛هايي دانست كه شامل؛ مجموعه شرايط و زمينه6مازلوان را به پيروي از زنامنيت 
نظم قانون، محدوديت، داشتن حامي مقتدر و آشفتگي، نياز به سازمان،  ي از ترسِ نگراني ويحمايت، رها
تر موجب ترس ينيمعتقد بود كه ارضا نشدن نيازهاي سطح پا لينگرن). 74-79: 1372( باشدالي آخر مي

 ،نيكرحيمي( شودنگراني مي طراب وضشود و هرچه باالتر برويم فقدان ارضاي نياز باعث اخشم مي و
تواند نيازهاي ، به شرايطي اطالق نمود كه فرد نمي7كرونباخاز توان به پيروي مي چنينهم). 37، 1374
شمندان معتقدند كه نهر حال، دابه). 99 :1954( بخش تأمين كندطور رضايتهايي بهرا در زمينه خود

ي قرار دارد و خود، هسته »خود«عبارتي خصوصيات فرد يا به نيازهاي فرد تحت تأثير افكار، احساسات و
توان معتقد بود كه ميزان پس مي. گيردهاي شخص پيرامون آن قرار ميه نيازها و هدفمركزي است ك

هاي مختلف خصوصيات فردي و رفع نيازهاي آنان در زمينه احساس ناامني همسران به ادراكات و
شده در رفتارهاي هاي مشاهدهنياز، مفهومي فرضي است كه به تبيين تفاوت مورايدر نظر . بستگي دارد

از سوي . ي واسط پنهان بين محرك و عمل در يك شخص استدر واقع، نياز حلقه. كندراد كمك مياف
آموزند هاي خود با محيط اطراف ميافراد از تعامل. گذارندديگر، عوامل بيروني و دروني بر رفتار تأثير مي

شان از پردازند و ادراكها به محاسبه ميآنان در انجام كنش. هاي خود را بهبود بخشندكه چگونه كنش
ان در احساس ناامني به زنبنابراين تفاوت . )1384 ،شولتز( ها در زمان حال مؤثر استآينده بر رفتار آن
  .ها و نيز ادراكات آنان مربوط استتفاوت در موقعيت

ين به تقسيم كار جنسيتي در جامعه بستگي دارد بنابرا زنانديدگاه ديگر اين است كه احساس ناامني 
توان معتقد بود كه اين احساس از تفاوت جنسيتي، نابرابري جنسيتي و ي تضاد فمينيستي ميطبق نظريه

ي زنان در بيشتر گاه و تجربهگويد كه جايديدگاه تفاوت مي. گيردستمگري جنسيتي سرچشمه مي
گويد كه ابرابري ميديدگاه ن. ها تفاوت داردي مردان در همان موقعيتگاه و تجربهها با جايموقعيت

. بهاتر و با آن نابرابر استتنها متفاوت از مردان، بلكه از آن كمها نهگاه زنان در بيشتر موقعيتجاي
ي قدرت مستقيم ميان مردان و زنان گويد كه موقعيت زنان را بايد برحسب رابطهديدگاه ستمگري مي

تابعيت، تحميل، سوءاستفاده و بدرفتاري مردان  زنان تحت ستم قرار دارند يعني تحت قيدوبند،. درك كرد
  ). 468: 1374 ريتزر،( برندسر ميبه

                                                           
6  . Maslow, Abraham 
7. Cronbach ,Lee      
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از ديدگاه تفاوت، زندگي روحي دروني . احساس ناامني همسران با هر سه ديدگاه قابل تحليل است
هاي ي داوريشان، شيوهها و منافع بنيادينزنان از نظر ارزش. زنان با حيات روحي مردان تفاوت دارد

هاي جنسي، احساس هويت، فراگردهاي آگاهي و ادراك خود هاي دستاوردي، نقشارزشي، ساخت انگيزه
زنان با فرزندان خود . ي ساخت واقعيت اجتماعي، بينش و برداشتي متفاوت از مردان دارندو باالخره درباره

هايي دشان و با زنان ديگر به شيوهسال با خوزنان بزرگ. ي مردان با آنان دارنداي متفاوت از رابطهرابطه
از ديدگاه نابرابري، زنان از منابع مادي، منزلت اجتماعي، قدرت و . كنندفرد رابطه برقرار ميمنحصربه
تواند بر طبقه، شغل، قوميت، دين و گاه مياين جاي. هاي تحقق نفس كمتري برخوردارند تا مردانفرصت

ي قدرت از ديدگاه ستمگري جنسيتي، موقعيت زنان پيامد رابطه. آموزش يا هر عامل ديگر مبتني باشد
اي كه طي آن مردان كه منافعي عيني و بنيادي در نظارت، رابطه. مستقيم ميان زنان و مردان است

. كنندسوءاستفاده، انقياد و سركوبي زنان دارند از طريق اعمال ستم جنسي بر زنان اين منافع را برآورده مي
هاي احساس ناامني همسران در برخي منابع و زمينه. شودگويي است كه پدرساالري خوانده مياين همان ال

  . اين تحقيق با توجه به اين مفاهيم سنجيده شده است
  

  روش تحقيق
كاربردي  اي و از نظر نتايج،از نظر هدف، توصيفي، تحليلي و مقايسه .تحقيق با روش پيمايشي انجام شد

هاي ي همسران شهيد، جانباز، آزاده و عادي در مراكز شهرستانآماري شامل كليه يجامعه. نظري است و
شامل زناني شوند و همسران عادي ي اول ايثارگر ناميده ميهمسران سه دسته. استان خراسان رضوي است

ندگي جوار زنان ايثارگر زاست كه داراي شوهر هستند و ازدواج مجدد نداشته و با همسر خود در منازل هم
خانواده و در كل  19348ي مشهد معادل گانههاي ايثارگر در مناطق سهتعداد كل خانواده. اندكردهمي

). 1387: شهيد خراسان رضوي آمار بنياد( خانواده برآورد شده است 29796استان خراسان رضوي معادل 
 درصد 95با احتمال  )d(ه دقت نمون. عادي است 590 ايثارگر و 587شامل  نفر، 1177حجم نمونه معادل 

برآورد  82/0معادل  نوسان دارد 68كه بين صفر تا ) هامجموع نگراني( و استفاده از واريانس متغير وابسته
   .نگراني است 1ي كمتر از عبارت ديگر، خطاي نمونهبه. شد
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اي و اي، دومرحلهاي متناسب، خوشههاي طبقهي گزينش نمونه عبارت است از تركيب روششيوه
و در داخل هر طبقه تعدادي خوشه به ) طبقه 9داراي (اي گيري طبقهدر واقع نمونه. تصادفيِ سيستماتيك

كه با فرض اين. گيري تصادفي سيستماتيك صورت گرفته استتصادف انتخاب و در داخل هر خوشه نمونه
ي ، وضع همسر و درجهموضوع نگراني بر حسب وضعيت همسران و نيز بزرگي يا كوچكي شهر تفاوت دارد

اي مد نظر قرارگرفت و حجم نمونه به گيري طبقهعنوان صفات مهم در نمونهاهميت شهر از نظر جمعيت به
درصد و  7/59درصد، همسر جانباز  3/26هاي ايثارگران در كل استان براي همسر شهيد نسبت انواع خانواده

عنوان مركز استان به سه ن عالوه بر مشهد بهسپس كل شهرهاي استا. درصد رعايت شد 14همسر آزاده 
سيزده (، درجه سه )چهار شهر( ، درجه دو)دو شهر(يك  طبقه تقسيم شد كه عبارت بودند از شهرهاي درجه

كه درون هر طبقه از با فرض اين. طور تصادفي برگزيده شدي طبقات مزبور شهر نمونه بهو از همه) شهر
عنوان خوشه مد نظر قرار گرفت و از ي اول، شهرهاي هر طبقه بهحلهشهرها همگوني وجود دارد در مر

دو شهر ) با توجه به بيشتر بودن تعداد(ي سه ي دو، تربت حيدريه و از طبقهي يك، سبزوار و از طبقهطبقه
ي دوم در هر در مرحله. ي نمونه برگزيده شدطور تصادفي از فهرست شهرهاي هر طبقهچناران و درگز به

ي ي نمونههاي فوق تعدادي خانوادهنمونه، با استفاده از فهرست خانوارهاي ايثارگر و با رعايت نسبت شهر
با وجود حجم باالي  ضمناً. با همسر خانواده مصاحبه شدطور تصادفي سيستماتيك برگزيده و ايثارگر به

ن شد تا اثر حجم نمونه بر نتايج ي همسران عادي تقريباَ برابر با ايثارگر تعييهمسران عادي، تعداد نمونه
طوري كه پس از تصادفي بودن گزينش آنان تابع انتخاب تصادفي همسران ايثارگر است به. كنترل شود
ي ساعت انتخاب شد و شرط گزينش ترتيب در جهت عقربهي مجاور او بهي ايثارگر، همسايهتعيين نمونه

  .د تعيين شدهمسر عادي، زندگي با شوهر و نداشتن ازدواج مجد
 :شاخص احساس ناامني

ها و ي ما از جهات مختلف نگرانيدر جامعه زنانبعضي «: صورت پرسش زير استروش سنجش آن به
اين موارد براي برخي جدي و براي برخي شايد چندان . شوداند كه براي شما ذكر ميهايي ابراز نمودهناامني

احساسي را كه  لطفاً »كنيد؟طور جدي احساس ميرا چقدر بهها شما در حال حاضر اين ناامني. جدي نباشد
اين شاخص  .باشد )0( يا خير) 1( تواند بليپاسخ شما مي. ايدچه در گذشته داشتهاالن داريد بيان كنيد نه آن

 1ي براي پاسخ مثبت به هرگويه نمره. ها محاسبه شدگويه است و از طريق مجموع نمرات گويه 68شامل 
  . است  68ي شاخص اصلي صفر و حداكثر نمره لذا حداقل نمره. ي صفر منظور شداسخ خير نمرهپ و براي
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  ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد) 1( جدول
 ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد منابع ناامني

بار 
 عاملي

ضريب آلفاي 
  **كرونباخ

 مسكن
 

q2/19 :891/0 .نگرانم مسكن اجاره قيمت شدن گران از 

95/0 

q3/19 :885/0 .كنم پيدا مناسب مسكن نتوانم ترسممي 

q 5/19 :864/0 .ترسممي رحمبي هايخانه صاحب دام به افتادن از 

q 6/19 :859/0 .شوم خانه صاحب تنوانم ترسممي مسكن خريد قيمت شدن گران ه علتب 

q 1/19 :832/0 .ترسممي ساله هر كشياسباب از 

q 4/19: 805/0 .كنم سكونت ناجور ايهمحل در شوم مجبور كه ترسميم 

 شغل

q 27/19 :804/0 .هستم شغل تعويض نگران و ندارم مناسب يشغل 

78/0 

q 26/19 :797/0 .هستم زيان و ضرر نگران و ندارد مشخصي درآمد شغلم 

q 25/19 :795/0 .نگرانم شغلي نوسانات از و ندارم تبثا يشغل 

q 24/19 :706/0 هستم شغلم دادن دست از نگران 

q 23/19 :562/0 هستم شغل پيداكردن نگران 

 كمبود مالي

q 16/19 :713/0 .بدهم را هايمقرض و بدهي جواب نتوانم ترسممي 

80/0 

q 15/19 :676/0 .كنم مينأت را مازندگي ضروري هايهزينه نتوانم ترسممي 

q 20/19 :595/0 .بپردازم را فرزندانم هايهزينه تنوانم كه نگرانم 

q 9/19 :553/0 .بپردازم را پزشكي هايهزينه نتوانم شوم بيمار اگر ترسممي 

q 13/19 :509/0 .بپردازم را مسكن اقساط نتوانم ترسممي 

Q14/19  :462/0 .بپردازم را مسكن وسازساخت هايهزينه نتوانم كه نگرانم 

  استقالل مالي
q 18/19 :814/0 .ندارم مالي استقالل كه نگرانم 

85/0 q 17/19 :748/0 .ندارم ثابتي درآمد منبع كه نگرانم 

q 19/19 :731/0 .ندارم مالي يپشتوانه كه نگرانم 

 - 792/0 .كنم تحمل را ديگري مشكالت يا كنم سركوب را جنسي نياز يا مجبورم: q 12/19  جنسي

سالمت 
  جسماني

q 8/19: 784/0 .هستم امخانواده اعضاي سالمتي نگران 
28/0* 

q 7/19 :759/0 .هستم خود سالمتي نگران 

  جاني
q 11/19 :739/0 .ندارم جاني امنيت احساس امخانه در 

28/0* 
q 10/19 :686/0 .ندارم جاني امنيت احساس خيابان و كوچه در 

  احساس خطر
 مالي و
  اجتماعي

q 22/19 :689/0 .شود سرقت مالم يا پول خيابان و كوچه در ترسممي 

72/0 
q 54/19 :649/0 .نگرانم مردان عضيب يهرزه نگاه از 

q 55/19 :644/0 .ترسممي مردان مزاحمت و طمع از 

q 21/19 :626/0 .بيايد مانخانه به دزد ترسممي 

  نقش شوهر
q 29/19 :783/0 .كند اريككتك و دعوا مرا شوهرم ترسممي 

85/0 
q 30/19 :774/0 .كند نفقه ترك يا دهد طالق مرا شوهرم ترسممي 
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  ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد) 1( جدولي ادامه
 ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد منابع ناامني

بار 
 عاملي

ضريب آلفاي 
  **كرونباخ

  نقش شوهر

q 28/19 :757/0 .كند توهين و دهني بد من با شوهرم نگرانم 

85/0  
q 31/19 :716/0 .كند ازدواج ديگر يزن با شوهرم ترسممي 

q 35/19 :637/0 .نگرانم شوهرم مهريبي از 

q 32/19 :573/0 .شود صبانيع شوهرم ترسممي 

q 36/19 :465/0 )غيره و اعتياد بيكاري، قبيل از( نگرانم همسرم اجتماعي مشكالت زا 

  بيماري شوهر
q 33/19 :658/0 .ببيند آسيب يا شود تشديد شوهرم بيماري ترسممي 

62/0 
q 34/19 :618/0 .بروم بيرون خانه از وانمتنمي شوهرم مشكالت بخاطر 

  
شاخص اصلي از پانزده شاخص فرعي تشكيل شد كه از طريق تحليل عوامل شاخص اصلي با روش 

. هاي عوامل را تبيين كرده استواريانس درصد 1/72بدست آمد اين ابعاد معادل ) 1جدول( 8وريماكس
اين نسبت از تقسيم ميانگين هر بعد بر  .مورد تحليل قرار گرفت سپس نسبت ميانگين آن ابعاد محاسبه و

  :است )2( ي ابعاد اين شاخص به شرح جدوليضريب پايا. دست آمدي آن بعد بهكل نمره
  

  ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد) 2(جدول 
 بارعاملي ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد اامنيمنابع ن

ضريب آلفاي 
  كرونباخ

 مشكالت فرزند

q 39/19 :805/0 هستم فرزندانم ازدواج وضع نگران 

86/0 

q 38/19 :801/0 .هستم فرزندانم شغلي وضع نگران 

q 37/19 :728/0 .هستم فرزندانم تحصيلي وضع نگران 

q 40/19 :675/0 .هستم فرزندانم سالمتي وضع نگران 

q 41/19 :661/0 .هستم فرزندانم وروحي عاطفي وضع نگران 

q 42/19 :602/0 .هستم فرزندانم اخالقي و اجتماعي رفتار وضع نگران 

 اقتدار بر فرزند

q 44/19 :835/0 .نشوند قايل احترام برايم فرزندانم كهاين از نگرانم 

86/0 q 43/19788/0 .ندهند گوش حرفم به فرزندانم كهاين از نگرانم 

q 45/19 :731/0  .نگرانم فرزندانم مهريبي از 

  

                                                           
8  . Varimax 
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  ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد) 2(جدول ي ادامه
منابع 
 ناامني

 بارعاملي ناامني احساس تحليل عوامل ابعاد
ضريب آلفاي 

  كرونباخ

 فاميل

q 49/19 :850/0 .نگرانم فاميل هايبدرفتاري از 

94/0  

q 50/19 :827/0 نگرانم فاميل يهامخالفت از 

q 52/19 :825/0 .نگرانم فاميل مهريبي و قهر از 

q 51/19 :813/0 .نگرانم من با فاميل دعواي از 

q 47/19 :793/0 .گيرم قرار فاميل تهمت مورد ترسممي 

q 48/19 :و  يبدگمان از771/0 .ترسميم فاميل هايحرف و تعبيرسوء 

q 46/19 :722/0 .گيرم قرار فاميل توهين و تحقير احترامي،بي مورد ترسممي 

 مردم

q 58/19 :758/0 .ترسممي مردم گذاريمنت از 

84/0 

q 59/19 :755/0 .ترسممي مردم زدن برچسب از 

q 57/19 :722/0 .ترسممي مردم سوءتعبير و بدگماني از 

q 61/19 :705/0 .نگرانم امخانوادهو  خودم يارهبدر مردم باطل خياالت و تصورها از 

q 56/19 :676/0 .نگرانم  مردم نامهرباني و مهريبي از 

q 60/19 :652/0 .كنم انتقاد چيزي از توانمنمي مردم حرف ترس از 

q 62/19 :645/0 .بدانند مقصر مرا مردم كه ترسممي 

q 63/19 :535/0 .گيرم قرار سوءاستفاده مورد نيازمندم بدانند دممر اگر ترسممي 

q 53/19 :441/0 .كنم معرفي مردم به را خودم ترسممي 

 سازماني و
 قانون

q 66/19 :754/0 .نگرانم كاركنان برخورد طرز از روممي ادارات به تنها وقتي 

70/0 

q67/19:بيشتر هاآن به هندتادمي پيچ را كارم هستم تنها بدانند اگر كاركنان 
 .كنم رجوع

732/0 

q68/19:گرفته من از را تحصيل و كار در پيشرفت امكان خانوادهمسئوليت بار 
 .كنممي ماندگيعقب واحساس است

517/0 

q 64/19 :506/0 .بگيرم مردان دست از منت با بايد را حقم و كرده وابسته مردان به مرا قانون 

q 65/19 :501/0 .گيردنمي قرار قانون و دولت حمايت و توجه مورد درخانواده من زحمات 

 94/0 براي شاخص كل احساس ناامني معادل ** )مناسب است 40/0تا 20/0بين ( ايضريب همبستگي بين گويه*

  
       استفاده از تحقيقات موجود،   -1 :ي ناامني عبارتند ازنامهچهار روش اعتبار محتواي پرسش :9اعتبار
مشورت با   -2 )زنانساعت مصاحبه با  56( ي هدفي اكتشافي با جامعههاي نظري، مصاحبهديدگاه

                                                           
9  . Validity 
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هاي كيفي، زمان با طرح پرسشاعتبار وابسته به معيار دروني هم -3كاران گروه علوم اجتماعي هم
  .اعتبار سازه با تكنيك تحليل عوامل استفاده شد -4و  ماتريس همبستگي

براي شاخص كل احساس  1استفاده كرديم كه طبق جدول  از آلفاي كرونباخ :10ليت اعتمادضريب قاب
   .ها در حد بسيار مطلوب استي زيرشاخصو براي بقيه 94/0ناامني معادل
ها بر حسب نوع همسران انجام و گروه نمرات شاخص 11آزمون ناپارامتري تفاوت ميانگين :روش تحليل

  .يكديگر مقايسه شدهمسران ايثارگر و عادي با 
  

  ي تحقيقهايافته
  ها بين همسران عادي و ايثارگري شاخص ابعاد نگرانيمقايسه

ها بين دو گروه تفاوت ميانگين نسبت نگراني) دارياسطح معن(ستون دوم از سمت چپ  )3(جدول  در
ول ابعادي كه نگراني ي ادسته. شودابعاد نگراني به سه دسته تقسيم مي. دهدعادي و ايثارگر را نشان مي

طور معنادار بيشتر از ي دوم ابعادي كه نگراني عادي بهطور معنادار بيشتر از عادي است، دستهايثارگران به
ي سوم ابعادي كه نگراني بين دو گروه ايثارگران عادي معنادار نيست، اما ايثارگران است، و دسته

  .بيشترين نسبت نگراني بيان شده است
  ابعاد نگراني همسر ايثارگران ي اولدسته

  :بيشترين احساس نگراني همسران ايثارگر كه بيشتر از عادي است عبارتند از
  .است درصد 63بيشترين احساس نگراني بيماري شوهر در همسر جانباز

  .است درصد 79آزاده  جانباز و بيشترين احساس نگراني نقش فرزند در همسر
  .است درصد 44ر همسر جانباز بيشترين احساس نگراني نقش مردم د

  ي دوم ابعاد نگراني همسر عاديدسته
  :بيشترين احساس نگراني همسران عادي كه بيشتر از ايثارگر است عبارتند از

  .است درصد 49بيشترين احساس نگراني مسكن در همسر عادي 

                                                           
10. Reliability 
11. Mann-Whitney Test 
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غلي اگرچه ميزان نگراني ش(است  درصد 12بيشترين احساس نگراني شغلي در همسران عادي 
همسران عادي درمقايسه با كل ايثارگران بيشتر است، اما بيشترين احساس نگراني شغلي مربوط به 

  ).درصد 18: همسر آزاده است
  .است درصد 62عادي  بيشترين احساس نگراني استقالل مالي در همسر

  .است درصد 62 بيشترين احساس نگراني تهديد مالي و اجتماعي در همسر عادي
  : ابعاد نگراني كه بين دو گروه همسر عادي و ايثارگر تفاوت نيستي سوم دسته

در ابعاد زير اگرچه تفاوت معنادار بين همسران عادي وايثارگر ديده نشد، اما ميزان نگراني در 
  :همسران قابل توجه است

  . است درصد 63بيشترين احساس نگراني كمبود مالي در همسر جانباز و نيز عادي 
  .است درصد 62عادي  نگراني استقالل مالي در همسر بيشترين احساس

  .درصد است 86 بيشترين احساس نگراني جسمي در همسر جانباز و نيز عادي
  .است درصد 20بيشترين احساس نگراني جاني در همسر جانباز

  .است درصد 38يشترين احساس نگراني نقش شوهر در همسر جانباز 
  .است درصد 79آزاده  همسر جانباز و ببيشترين احساس نگراني نقش فرزند در

  .است درصد 55بيشترين احساس نگراني اقتدار بر فرزند در همسر آزاده 
  .است درصد 44بيشترين احساس نگراني نقش مردم در همسر جانباز 

  .است درصد 44ها در همسرجانباز سازمان بيشترين احساس نگراني نقش قانون و
  .است درصد 46حساس نگراني در همسر جانباز بيشترين نسبت ميانگين شاخص كل ا

كنيد كه در چهار بعد، نگراني همسران ايثارگران و در چهار بعد، نگراني همسران مالحظه مي
ي فوق بيشترين نسبت ميانگين احساس گانهدر مجموع در نُه مورد از ابعاد پانزده. عادي بيشتر است

د مربوط به عادي، در سه مورد مربوط به آزاده و فقط در نگراني مربوط به همسران جانباز، در پنج مور
  . يك مورد مربوط به همسر شهيد است
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  عادي و ايثارگر همسران نگراني نسبت ميانگين ابعاد آزمون تفاوت) 3(جدول 

  
 نگرانيابعاد 

  عادي و ايثارگر همسران نگراني نسبت ميانگين ابعاد آزمون تفاوت
Mann-Whitney U  

.Asymp. Sigهمسر عاديهمسر آزادههمسر جانبازهمسر شهيدنكل همسرا
 (2-ailed)  نگراني بيشتر

 - 171/0 44/0 44/0 46/0 36/0 44/0 نسبت كل  نگراني
 عادي 000/0 49/0 37/0 30/0 26/0 39/0 مسكن

 عادي 023/0 12/0 18/0 08/0 08/0 11/0 شغل

 - 148/0 63/0 60/0 63/0 53/0 61/0 كمبود مالي

 عادي 000/0 62/0 50/0 57/0 36/0 56/0 استقالل مالي

  ايثارگر 000/0 02/0 03/0 04/0 13/0 04/0 جنسي
 - 162/0 86/0 83/0 86/0 84/0 85/0 سالمت جسمي

 - 636/0 19/0 10/0 20/0 18/0 18/0 جاني

 عادي 002/0 62/0 56/0 57/0 50/0  58/0 تهديد مالي واجتماعي

 ايثارگر 000/0 25/0 54/0 63/0 11/0 36/0 بيماري شوهر

 - 912/0 28/0 34/0 38/0 11/0 29/0 نقش شوهر

 ايثارگر 001/0 71/0 79/0 79/0 71/0 74/0 مشكالت فرزند

 - 089/0 54/0 55/0 52/0 42/0 52/0 فرزند بر  اقتدار

 - 981/0 36/0 34/0 39/0 31/0 36/0 نقش فاميل
 ايثارگر 050/0 38/0 36/0 44/0 41/0 40/0 نقش مردم

 - 667/0 41/0 42/0 44/0 38/0 41/0 هاسازمان نقش قانون و

  
  ها بين همسران عادي و ايثارگري شاخص نگرانيمقايسه

سو، و نيز درون گروه همسران اكنون در سطح خُردتر بين گروه همسران ايثارگر و عادي از يك
: در اين مقايسه دو نكته مورد نظر است. كنيما مقايسه ميهاي احساس نگراني رايثارگر از سوي ديگر، زمينه

 يمطالعهدوم؛ . هاي معنادار بين درون همسران ايثارگر و بيرون آن با همسران عاديتفاوت يمطالعهاول؛ 
بنابراين از آزمون ناپارامتري . هاي بين همسرانهاي مختلف زمينهدرصدهاي مهم احساس نگراني در زمينه

 استفاده كرديم وگروهي همسران ايثارگر گروهي و بروني دروندو بار براي مقايسه )V( امرهمبستگي كر
كنار * با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت ) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن اتفاوت معن

  .ترين درصد مشخص شده استمهم
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  عادي و ايثارگر   بين همسران  مسكن هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
ي مسكن احساس نگراني گانههاي پنجدهد كه همسران عادي در تمامي زمينهنشان مي )4( جدول

آن مربوط به  بيشتري نسبت به ايثارگران دارند، اما فقط در يك زمينه بين ايثارگران تفاوت وجود دارد و
و  درصد 9/56تا  درصد 9/46قل هاي مسكن در همسران عادي از حدادرصد نگراني. آزاده است همسر

دهد كه با اين نتايج نشان مي. در نوسان است درصد 34تا  درصد 9/26در همسران ايثارگر بين حداقل 
سوم همسران ايثارگر چهارم تا يكهاي مسكن، هنوز در حدود يكوجود نگراني كمتر ايثارگران در زمينه

سكونت در « به همسران آزاده و) درصد 8/45( ن آنتريي مسكن نگراني جدي دارند كه عمدهدر زمينه
              .مربوط است »هاي ناجورمحله

    
 بين همسران عادي و ايثارگر مسكن هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )4( جدول

 
  

 هاي نگراني مسكنزمينه

 )درصد( V sig  )درصد( همسر وضعيت
 همسر

  شهيد

 همسر

  جانباز

 همسر

  آزاده
  ديعا ايثارگر

 9/46* 9/27 9/31 7/29 8/22 بلي .ترسممي هرساله كشياسباب از

 5/50* 0/30 1/36 2/30 9/26 بلي .نگرانم مسكن ياجاره قيمت شدن گران از

 1/47* 3/29 7/34 1/29 5/27  ليب .كنم پيدا مناسب مسكن نتوانم ترسممي
 6/53* 9/34 8/45+ 5/35  2/29  بلي .كنم سكونت ناجور يهامحله در شوم مجبور كه ترسممي اين از

 7/49* 3/29 1/36 1/31 8/22 بلي  .ترسممي  رحمبي هايخانهصاحب دام به افتادن از

 5/47* 9/26 7/34 7/26  0/24  بلي .شوم خانه صاحب تنوانم ترسممي مسكن خريد قيمت شدن گران ه علتب

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ مت با عال) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا

  
  بين همسران عادي و ايثارگر    جاني هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
دهد كه همسران ايثارگر در دو زمينه، نگراني جانيِ بيشتري نسبت به همسر عادي نشان مي )5( جدول

همسر عادي در يك زمينه، نگراني . است »سركوب نياز جنسي« و »خانه احساس نگراني در«آن  دارند و
 »هاي پزشكيعلت مشكل پرداخت هزينهترس از بيمار شدن به«آن  بيشتري نسبت به همسر ايثارگر دارد و

 درصد 6/87و در همسران عادي به  درصد 2/86 حداكثر به هاي جاني در همسران ايثارگردرصد نگراني. است
و همسر  »ي خودسالمتي اعضاي خانواده«آزاده نسبت به  درون همسران ايثارگر، همسران جانباز و .رسدمي

  .بيشترين درصد نگراني را دارند »سركوب نياز جنسي خود«شهيد نسبت به 
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 بين همسران عادي وايثارگر جاني هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )5( جدول
  

  
  هاي نگراني جانيزمينه

)درصد( V sig )درصد( رهمس وضعيت
 همسر

  شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 7/84 3/83 4/76 1/87 8/28 بلي .هستم خود سالمتي نگران

 6/87 2/86 9/88+ 7/88+ 1/80 بلي .هستم امخانواده اعضاي سالمتي نگران

 3/77* 7/70 4/69 5/73 5/65 بلي .بپردازم را پزشكي هايهزينه نتوانم شوم بيمار اگر ترسممي

 7/29 9/24 3/15 6/27 4/23 بلي .ندارم جاني امنيت احساس خيابان و كوچه در

 5/7 2/11* 2/4 5/12 7/11 بلي .ندارم جاني امنيت احساس امخانه در

 9/1 6/6* 8/2 4/4 9/12+ بلي .كنم تحمل را ديگر يمشكالت يا سركوب را جنسي نياز يا مجبورم

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت ) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا
  بين همسران عادي و ايثارگر    مالي هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه

احساس دهد كه همسران عادي در شش زمينه نسبت به همسران ايثارگر بيشتر نشان مي )6(جدول 
نداشتن درآمد «، »پرداخت قرض«، »هاي ضروري زندگيتأمين هزينه«: نگراني دارندكه عبارتند از

بيشترين نگراني مالي درون . »سرقت اموال در خيابان«و  »ي ماليپشتوانه«، »استقالل مالي«، »ثابت
در همسران عادي  هاي ماليترين درصد نگرانيمهم. آزاده است همسران ايثارگر مربوط به جانباز و

  .     رسدمي درصد 3/68و در ايثارگر به  درصد 70حداكثر به
 ايثارگر بين همسران عادي و مالي هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )6(جدول     

 
  

  هاي نگراني ماليزمينه

)درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 4/41 0/44 1/43 7/47 8/36 بلي .بپردازم را مسكن اقساط نتوانم ترسممي

 1/46 8/43 0/50 9/43 9/40 بلي .بپردازم را مسكن وسازساخت هايهزينه نتوانم كه نگرانم

 0/70* 7/63 1/61 3/68+ 6/55 بلي .كنم مينأت را مازندگي ضروري هايهزينه نتوانم ترسممي

 2/72* 6/66 4/69 3/70+ 9/57 بلي .بدهم را هايمقرض و دهيب جواب نتوانم ترسممي

 8/59* 6/42 9/38 4/49+ 4/30 بلي .ندارم ثابتي درآمد منبع كه نگرانم

 4/62* 4/51 0/50 0/61+ 7/32 بلي .ندارم مالي استقالل هك نگرانم

 7/63* 5/55 5/62+ 9/59 9/43 بلي .ندارم مالي يپشتوانه كه نگرانم

 7/69 3/68 4/69 2/71 0/62 بلي  .بپردازم را فرزندانم هايهزينه تنوانم هك نگرانم

 2/62 1/58 7/59 9/59 8/53 بلي  .بيايد مانخانه به دزد ترسممي

 0/60* 3/51 2/54 6/50 5/51  بلي  .شود سرقت مالم يا پول خيابان و كوچه در ترسممي

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ ا عالمت ب) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا
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  بين همسران عادي و همسران ايثارگر    شغلي هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
و  »فقدان ثبات شغلي«آن  دهد كه همسران عادي در دو زمينه بيشتر نگراننند ونشان مي )7(جدول 

درون ايثارگران، بيشترين نگراني شغلي به همسر آزاده مربوط است و . است »نداشتن درآمد مشخص«
ترين درصد نگراني شغلي در مهم. است »ثبات شغل« و »از دست دادن شغل«، »پيدا كردن شغل«آن 

  .رسدمي درصد 6/18و در ايثارگر به  درصد 22همسران عادي حداكثر به  
 بين همسران عادي و ايثارگر شغلي نيهاي احساس نگراي زمينهمقايسه )7( جدول

 
  

  هاي نگراني شغليزمينه

 )درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

  عادي ايثارگر  آزاده

 0/22 6/18 8/27+ 5/19 9/12 بلي .هستم شغل كردن پيدا نگران

 1/5 8/4 9/13+ 8/3 9/2 بلي .هستم شغلم دادن دست از نگران

 2/14* 4/10 6/23+ 8/7 9/9 بلي .نگرانم شغلي نوسانات از و ندارم ثايت يشغل

 5/11* 2/7 7/9 1/6 2/8  بلي .هستم زيان و ضرر رانو نگ ندارد مشخصي درآمد شغلم

 8/7 0/6 9/13+ 8/3 0/7 بلي .هستم شغل تعويض نگران و ندارم مناسبي شغل

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت  )با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا

  بين همسران عادي و ايثارگر    شوهر هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
دهدكه همسران ايثارگران در سه زمينه نسبت به همسران عادي بيشتر نگرانند كه نشان مي )8(جدول 
  .»مهري شوهربي«و  »خاطر شوهرنشين شدن بهانزوا و خانه« ،»يد بيماري شوهرترس از تشد« :عبارتند از

 بين همسران عادي و ايثارگر شوهر هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )8( جدول
 

  
  هاي نگراني شوهرزمينه

 )درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 5/32 1/36 9/38 8/46+ 5/13 بلي .كند توهين و بددهني من هب شوهرم نگرانم

 5/22 3/27 6/23 9/36+ 4/9 بلي .كند كاريكتك و دعوا مرا شوهرم ترسممي

 6/17 9/16 8/20+ 1/20+ 8/8 بلي كند نفقه ترك يا دهد طالق مرا شوهرم ترسممي

 0/22 7/18 4/26+ 4/22+ 2/8 بلي .كند ازدواج ديگر زن با شوهرم ترسممي

 9/51 5/53 2/79+ 4/67+ 6/14 بلي شود عصباني شوهرم ترسممي

 4/34 8/58* 8/77+ 6/77+ 9/12 بلي .ببيند آسيب يا شود تشديد شوهرم بيماري ترسممي

 7/14 8/34* 6/30+ 5/48+ 8/8 بلي .بروم بيرون خانه از توانمنمي شوهرم مشكالت علتهب

 5/21 6/27* 0/25+ 9/34+ 0/14 بلي .رانمنگ شوهرم مهريبي از

 5/27 6/26 0/25+ 6/34+ 1/11 بلي )غيره و اعتياد كاري،بي قبيل از( نگرانم همسرم اجتماعي مشكالت از
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، »بددهني«گيرد كه شامل ها را در بر ميدرون همسران ايثارگر نيز نگراني همسر جانباز تمام زمينه
، »تشديد بيماري شوهر«، »عصبانيت«، »د به ازدواج با ديگريتهدي«، »تهديد به طالق«، »كتك«
و همسر آزاده نيز در هفت زمينه از . است »مشكالت اجتماعي شوهر«و  »مهريبي«، »نشين شدنخانه«

و  درصد 8/58بيشترين درصد نگراني شوهر در ايثارگران حداكثر به . نُه زمينه احساس نگراني جدي دارد
  .رسدمي ددرص 9/51در عادي به 
  بين همسران عادي و ايثارگر    فرزند هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه

دهد كه  ايثارگران در سه زمينه بيشترين نگراني فرزند را نسبت به عادي دارند نشان مي )9(جدول 
اده در درون  همسران ايثارگر نيز همسران جانباز و نيز آز. »ازدواج«و  »شغل«، »تحصيل«: كه عبارتند از

راجع به فرزند نگراني بيشتري دارند تا همسر  »مهريبي«و  »رفتار اجتماعي«، »تحصيل«سه زمينه 
  .رسدمي درصد 8/77و در عادي به  درصد 1/82بيشترين درصد نگراني فرزند در ايثارگران حداكثر به. شهيد

 يثارگربين همسران عادي و ا فرزند هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )9( جدول

  
  

  هاي نگراني فرزندزمينه

 )درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 0/68 5/75* 5/87+ 1/79+ 2/63 بلي .هستم فرزندانم تحصيلي وضع نگران

 8/65 3/76* 0/75 9/77 7/37 بلي .هستم فرزندانم شغلي وضع نگران

 3/66 9/72* 6/73 0/75 4/68 بلي .هستم فرزندانم ازدواج وضع نگران

 8/77 1/82 5/87 6/82 9/78 بلي .هستم فرزندانم سالمتي وضع نگران

 2/74 5/78 6/80 2/80 3/74 بلي .هستم فرزندانم روحي و عاطفي وضع نگران

 9/71 3/73 8/70+ 6/77+ 5/65 بلي .هستم فرزندانم اخالقيو اجتماعي رفتار وضع نگران

 4/61 2/56 7/59 7/58 7/49 بلي .ندهند گوش حرفم به فرزندانم كه نگرانم

 2/54 3/50 6/55 6/52 3/43 بلي .نشوند قايل احترام برايم فرزندانم كه نگرانم

 9/45 4/42 0/50+ 8/44+ 5/34  بلي .نگرانم فرزندانم مهريبي از

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ مت با عال) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا  

  بين همسران عادي و ايثارگر    فاميل هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
هاي نگراني فاميل يك از زمينهدهد كه بين دو گروه ايثارگر و عادي در هيچنشان مي )10(جدول 

تهمت «ثارگران، همسران شهيد و نيز جانباز بيشتر نگرانند كه مورد تفاوتي وجود ندارد، اما درون اي
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و در  درصد 2/40هاي نقش فاميل در ايثارگران حداكثر به بيشترين درصد نگراني. قرار گيرند »فاميل
  .مي رسد درصد 5/39عادي به 

  بين همسران عادي و ايثارگر فاميل هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه )10( جدول
  

  
  هاي نگراني فاميلمينهز

)درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر
 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 5/39 2/40 1/36 0/43 3/36 بلي .گيرم قرار فاميل توهينو تحقير احترامي،بي مورد ترسممي

 7/33 9/33 2/22 8/37+ 0/31+ بلي .گيرم قرار فاميل تهمت مورد ترسممي

 0/38 3/36 7/34 2/39 0/31 بلي .ترسممي فاميل هايحرف و تعبيرسوء و بدگماني از

 4/36 5/36 7/34 2/39 6/31 بلي .نگرانم فاميل هايبدرفتاري از

 1/34 3/33 4/33 8/35 7/28 بلي .نگرانم فاميل هايمخالفت از

 1/33 0/33 7/34 0/36 3/26 بلي .نگرانم منبا فاميل دعواي از

 1/37 8/38 9/38 0/41 5/34 بلي .نگرانم فاميل مهريبي و قهر زا

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت ) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا 

  بين همسران عادي و ايثارگر    مردم هاي احساس نگرانيي زمينهمقايسه
نگاه « :آن عبارتند از دهد كه در دو زمينه همسر عادي نگراني بيشتري دارد ونشان مي )11(جدول 

ي ديگر، همسر ايثارگر نگراني بيشتري در دو زمينه. »طمع مردان مزاحمت و« ،»ي بعضي مردانهرزه
ارگران نيز درون ايث. »گذاري مردمترس از منت«و  »ترس از معرفي خود به مردم«: آن عبارتند از دارد و

ترس از سوءتعبير و «ي و همسر جانباز در زمينه »ترس از معرفي خود به مردم«ي همسر شهيد در زمينه
هاي نقش مردم در ايثارگران بيشترين درصد نگراني. كنندبيشترين نگراني را احساس مي »بدگماني مردم

  .رسدمي درصد 9/62و در عادي به  درصد 56حداكثر به 
  بين همسران عادي و ايثارگر مردم ي زمينه هاي احساس نگرانيمقايسه )11( جدول

 
  

  هاي نگراني مردمزمينه

 )درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 0/11 7/18* 3/8 6/16 5/27+ بلي .كنم معرفي مردم به را خودم ترسممي

 9/62* 0/56 9/56 3/59 1/49 بلي .نگرانم دانمر بعضي يهرزه نگاه از

 9/61* 8/53 8/52 4/473/57 بلي .ترسممي مردان مزاحمت و طمع از

 1/46 2/47 3/33 5/48 6/45 بلي .نگرانم مردم نامهرباني و مهريبي از
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  بين همسران عادي و ايثارگر مردم ي زمينه هاي احساس نگرانيمقايسه )11( جدولي ادامه

 
  
  هاي نگراني مردممينهز

 )درصد(  V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 1/46 0/52 1/36 2/51+ 9/43 بلي .ترسممي مردم عبيرتسوء و بدگماني از

 2/49 8/50* 2/47 8/53 3/50 بلي .ترسممي مردم گذاريمنت از

 9/31 0/37 2/47 1/54 6/45 ليب .ترسممي مردم زدن برچسب از

 2/44 9/47 3/33 1/38 3/63 بلي .نمكانتقاد چيزي از توانمنمي مردم حرف ترس از

 9/36 2/42 6/48 8/48 6/45 بلي .نگرانم امخانوادهو خودم يدرباره مردم باطل خياالت ورها تصو از

 1/43 8/45 3/40 3/45 8/36 بلي .بدانند مقصر مرا مردم ترسممي

 8/37 0/40 6/30 3/43 4/37 بلي .گيرم قرار استفادهسوء مورد ،نيازمندم بدانند مردم اگر ترسممي

  .ترين درصد مشخص شده استكنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت ) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا
  بين همسران عادي و ايثارگر    هادولت و سازمان قانون،هاي احساس نگراني ي زمينهمقايسه

هاي نگراني قانون، يك از زمينهدهد كه كه بين دوگروه ايثارگر و عادي در هيچنشان مي )12(جدول 
ها تفاوتي وجود ندارد، اما درون ايثارگران، همسران جانباز و آزاده بيشترين نگراني را به سازمان دولت و

 .»گيردنمي قرار قانون و دولت حمايت و توجه مورد خانواده در همسر حماتز«اين علت دارند كه 
و در  درصد 4/57ها در ايثارگران حداكثر به سازمان هاي نقش قانون، دولت وبيشترين درصد نگراني

  .رسدمي درصد 4/56عادي به 
  سران عادي و ايثارگربين هم هاقانون، دولت و سازماناحساس نگراني هاي ي زمينهمقايسه )12( جدول

  
  

  هاهاي نگراني قانون و سازمانزمينه

 V sig )درصد( همسر وضعيت
 همسر

 شهيد

 همسر

 جانباز

 همسر

 آزاده
 عادي ايثارگر

 مردان دست از منت با بايد را حقم و است كرده وابسته مردان به مرا قانون
 .بگيرم

 4/43 2/42 7/41 1/45 8/36 بلي

 4/56 4/57 7/66+ 3/61+ 6/45 بلي .گيردنمي قرار قانون و دولت حمايت و توجه مورد خانواده در من زحمات

 1/38 9/39 1/36 4/40 4/40 بلي .نگرانم كاركنان برخورد طرز از روممي ادارات به تنها وقتي

 1/28 6/29 6/23 4/31 7/28 بلي .كنم رجوع بيشتر هاآن به تا دهنديم پيچ را كارم هستم تنها بدانند اگر كاركنان

 گرفته من از را تحصيل و كار در پيشرفت امكان خانواده مسئوليت بار
 .كنممي ماندگيعقب احساس است

 7/39 0/40 3/40 7/40 6/38 بلي

  .استترين درصد مشخص شده كنار مهم* با عالمت ) با عادي(گروه و برون+ با عالمت ) با يكديگر(گروه درون )Sig(دار آن تفاوت معنا
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  گيرينتيجه
در پاسخ به پرسش اول كه آيا ميزان احساس نگراني همسران ايثارگر كمتر از عادي است؟ نتايج نشان 

خيابان و شغلي  مسكن، استقالل مالي، تهديد در داد كه ميزان احساس نگراني همسران ايثارگر در ابعاد
 فرزند و نگرش مردم بيشتر از همسر كمتر از همسر عادي، اما در ابعاد بيماري شوهر، جنسي، مشكالت

فرزند،  در ساير ابعاد نگراني يعني كمبود مالي، سالمت جسمي، جاني، نقش شوهر، اقتدار بر. عادي است
البته بين . نقش قانون و نيز در شاخص كل نگراني تفاوتي بين دو گروه مشاهده نشد نقش فاميل و

  .شودها در ابعاد گوناگون نگراني مربوط ميي زمينههايي مشاهد شد كه به برخايثارگران نيز تفاوت
هايي احساس ناامني و نگراني به تفكيك همسران ايثارگر و در پاسخ به پرسش دوم ،كه در چه زمينه

ي هر يك از ابعاد نگراني نتايجي يهاي جزاي همسران در زمينهمقايسه يمطالعهعادي قابل توجه است؟ 
دار بين دوگروه در برخي ابعاد بدين معني نيست كه ايثارگران اداد كه نبود تفاوت معننشان  ه كرد ويتر ارادقيق

هاي كه بيشترين درصد احساس نگراني در برخي زمينه بنابراين مشاهده شد. در اين ابعاد نگراني زيادي ندارند
در ايثارگر حداكثر به هاي جاني ، در برخي زمينهدرصد  9/56و عادي  درصد 34مسكن در ايثارگر حداكثر به 

، درصد 70 و عادي درصد 3/68هاي مالي در ايثارگر حداكثر به ، در برخي زمينهدرصد 6/87و عادي  درصد 86
هاي نقش ، در برخي زمينهدرصد 22 و عادي درصد 6/18هاي شغلي در ايثارگر حداكثر به در برخي زمينه

هاي نقش فرزند در ايثارگر حداكثر به ، در برخي زمينهدرصد 9/51و عادي  درصد 8/58شوهر در ايثارگر حداكثر به 
و عادي  درصد 2/40هاي نقش فاميل در ايثارگر حداكثر به ، در برخي زمينهدرصد 8/77و عادي  درصد 1/82
و در برخي  درصد 9/63و عادي  درصد 56هاي نقش مردم در ايثارگر حداكثر به ، در برخي زمينهدرصد 5/39

  .رسدمي درصد 4/56و عادي به  درصد 4/57ها در ايثارگر حداكثر به سازمان ش قانون و دولت وهاي نقزمينه
هاي به موقعيت زناناحساس ناامني . سويي داردهاي مختلف هماين نتايج با تحقيقات پيشين در زمينه

يقات پيشين نشان گونه كه تحقهمان. خاص آنان درون خانواده و وضعيت و نوع رابطه با همسر بستگي دارد
، با وضعيت )پور، شيفر و ديگران؛ سولر و ديگرانبختيار، عرب(دادند، اين احساس با خشونت خانگي عليه زنان 

و  كاسيميرو(در غربت  زنان، با محيط زندگي )اوركات و ديگران؛ بردا، سولر و ديگران(ديدگي همسر آسيب
با توجه . ارتباط دارد) رت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بهروانوزا(و با شرايط خاص استان خراسان رضوي ) ديگران

را به مشكالت زندگي و رفع نشدن نيازهاي گوناگون آنان  زنانتوان احساس ناامني هاي نظري ميبه ديدگاه
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از تفاوت در سطح نيازهاي آنان و نيز تفاوت در شرايط  زنانتفاوت در ابعاد ناامني و نگراني . مربوط دانست
  . انواده و روابط با اعضا و نيز تفاوت در نوع روابط با ديگران در بيرون خانواده حكايت دارددروني خ

برخي ايثارگران مانند همسران جانباز . اين شرايط و روابط در بين همسران عادي و ايثارگر متفاوت است
كه برخي ديگر در حاليديدگي او در جنگ نگرانند بيشتر از ديگران از وضعيت بيماري شوهر و عواقب آسيب

مانند همسر شهيد در نبود شوهر و حمايت سازماني نگراني كمتري در بعد استقالل مالي و اقتصادي احساس 
برخي ابعاد اقتصادي مانند مسكن و  در اًهاي سازماني براي ايثارگران عمدتثير حمايتأدر مجموع، ت. اندكرده

اين ابعاد  نگراني كمتري نسبت به زنان عادي دارند، اما در برخي  شغل و استقالل مالي است زيرا ايثارگران در
چنين در ابعاد اجتماعي مانند هم. شودابعاد اقتصادي مانند كمبود مالي هنوز تفاوتي با همسران عادي ديده نمي

يط سالمت جسمي، جاني، تبعيض و نقش شوهر، نگرش فاميل، اقتدار بر فرزند و برخورد قانون با زنان، شرا
  . شود و تفاوت مشهود نيستكننده احساس ميبراي ايثارگران همانند همسران عادي نگران

كه هاي زنان به سطح نيازها، ساختار جامعه و تقسيم كار جنسيتي مربوط است بنابراين برخي نگراني
نگراني  ؛ي ماننديهاها چنان باال است كه نگرانينظر از وجود تفاوت بين همسران، ميزان برخي نگرانيصرف
هاي كار، تحصيل و ازدواج، نگرش مردم به كمبود مالي، رابطه با شوهر، نگراني مربوط به فرزند در زمينه جاني،

هايي البته با تفاوت(هاي عمومي و برخورد قانون توسط هر دو گروه عرصه زنان و رفتار مردان در خيابان و در
هاي زنان چه عبارت ديگر، نگرانيبه. صد نمره ابعاد احساس شده استدر 50به ميزان بيش از ) در برخي موارد

ها را به وظايف سازمان خاصي مربوط توان آندرون خانواده يا بيرون آن تا حدي زياد هنوز عموميت دارد و نمي
 ي ما مربوط است كه اين تحقيق بازتاب شرايط استاندانست، بلكه به ساختار كلي و شرايط عمومي جامعه

برخي از اين شرايط مانند خشونت خانگي، تبعيض عليه زنان، نگرش منفي به زنان و . خراسان رضوي است
 .ي ما نيستنگراني فرزندان حتي در سطح جهان براي زنان موجب ناامني و نگراني است و مخصوصِ جامعه
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