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چکیده:
. با استپژوهش بررسی موانع ازدواج مجدد در میان زنان اینهدف از

ها و تغییر نقش،طرد اجتماعیهاي اقتصادي ازدواج، گیري از نظریهبهره
هاي فرهنگی، فرضیات تحقیق تدوین گردید. روش تحقیق توصیفی و ارزش

يجامعهشد.زار پرسشنامه انجام ها به روش پیمایش و با ابگردآوري داده
تحت پوشش زنان فاقد همسر (مطلقه و همسر فوت شده) يآماري کلیه

بر حجم نمونه،بودسال شهر سنندج 55تا 18سنی يدر ردهي امداد کمیته
گیري و نمونهتعیین گردیدنفر 377اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 

که دهدمینشان ایج آزمون فرضیاتنت. انجام گرفتساده به روش تصادفی 
هاي فرهنگی با عدم ازدواج بین متغیرهاي طرد اجتماعی و باور به کلیشه

دار و مستقیم وجود دارد، همچنین بین متغیرهاي نگرش ي معنیمجدد رابطه
دار ي معنیمدرن به ازدواج مجدد و اتکاء به خود با موانع ازدواج مجدد رابطه

هاي تغییرات فرهنگی و رشد ارزشتوان گفتمیو معکوس وجود دارد.
فردگرایانه، در کنار استقالل مالی و اتکاء به خود در میان زنان نه تنها گرایش 

ي ازدواج کنندهتوانند عوامل تسریعبه ازدواج مجدد را کاهش نداده بلکه می
مجدد در میان زنان باشند.
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مسألهیانبودمهمق
هاي فرهنگی و شرایط اجتماعی گرایشات و تمایالت اي بنا به سنتدر هر جامعه

توان از اي براي همسرگزینی و تشکیل زندگی خانوادگی وجود دارد و مینهادینه شده
ادگی نام برد. البته در بطن زندگی بناي تشکیل زندگی خانوعنوان سنگهمسرگزینی به

ی واحد خانوادگی نیز ممکن است تعارضات و یا اتفاقاتی رخ دهد که منجر به فروپاش
Asanjarani(هاي گذشته طالق در ایران روند صعودي داشتهشود. طی دههخانوده می

& et. al., 2018 ( ه مورد ب1ازدواج 9/3از هر 1396و طبق آمارهاي رسمی در سال
هاي زن سرپرست تعداد خانواده).Asanjarani & et. al., 2017(شودطالق منجر می

هاي شد قابل توجهی نسبت به سایر دورههزار خانوار است و ر563میلیون و 2بیش از 
) 1385-1390ساله دو سرشماري (5يطوري که در فاصلهسرشماري داشته است، به

درصد 41صد کل خانوار رسیده است. بر اساس آمارها در1/12درصد به 5/6میزان آن از 
ین نهاد تربزرگيامداد به منزلهياز زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیته

).Dalilgo & et. al., 2016: 33(اندحمایتی کشور، قرار گرفته
ایران، همچنان ازدواج یکی از با وجود تغییرات فرهنگی و اجتماعی رخ داده در 

ایرانی اهمیت يهاي مهم براي افزایش پایگاه اجتماعی زنان است. ازدواج در جامعهاهر
رود زنان مطلقه با مشکالت به همین دلیل انتظار می،، داردزیادي، به خصوص براي زنان

:Khalajabadi Farahani & et. al., 2017(فراوان ارتباطی پس از طالق مواجه شوند

هاي منفی ي خود با مسائل و کلیشهدر تعامالت اجتماعی روزمرهبسیاري از آنان ).224
& Afrasiabi(حریم ناامن را براي آنان به همراه دارديروبرو هستند که تجربه

Jahangiri, 2017: 431.(سرپرست بودن، از قیر و بیزنان مطلقه به دلیل زن بودن و ف
د. این مسأله، شانس انی طرد شدههاي اجتماعها و حضور در شبکهها و تعاملارتباط

.Haghighatian & et(دهدان کاهش میهاي اجتماعی را براي این زندریافت حمایت

al., 2018: 88.( فقدان پیوندهاي اجتماعی مناسب و عدم دریافت حمایت مناسب، چه از
یري پذمسیر دیگر براي تشدید فقر و آسیبتواند رسمی، مینوع رسمی و چه از نوع غیر

).Khani & et. al., 2018: 617(آنان باشد
پذیري اجتماعی، از نظر سالمت روانی نیز این زنان در عالوه بر فقر اقتصادي و آسیب

هاي پیمایش ملی اروپا بین سال بر اساس نتایج پژوهش بر روي دادهمعرض خطر هستند. 
هاي تأهلین از نظر شاخصر مقایسه با ماند دافرادي که طالق گرفته2007تا 2006هاي 

بر اساس ).Symoens & et. al., 2014(سالمت روانی در وضعیت نامساعدتري هستند
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اند و اي روانی در زنانی که طالق گرفتههاخلی نیز احتمال ابتال به بیمارينتایج تحقیقات د
نند بیشتر کتأهلین و کسانی که تنها زندگی میسرپرستی خانواده را نیز بر عهده دارند از م

.)Orojloo & Khodabakhshi Koolaee, 2016; Boldaji & et. al., 2011(است
هاي اجتماعی و روانی را تواند ابعاد آسیبهایی است که میازدواج مجدد یکی از راه

ط جنسی کاهش داده و در بهبود کیفیت زندگی این زنان مؤثر باشد. از سوي دیگر، ارتبا
هاي مهم و تأثیرگذار بر سالمت فردي و اجتماعی هر جامعه اخصمطلوب و هنجارمند از ش

در مطالعات ).Shafiabadi & Gholamhossein Ghashghaee, 2012: 95(است
تداوم ازدواج در میان يکنندهبینیداخلی نشان داده شده است که رضایت جنسی پیش

انجام شده در داخلی ت اکثر تحقیقا).Gheshlaghi & et. al., 2014(زوجین ایران است
ند که ازدواج اهبه این نتیجه دست یافتآنانو بهبود سالمت روان زنانمورد ازدواج مجدد 

این گروه و عاطفیمجدد در بهبود افسردگی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و عالئم جسمانی
ي هاازدواج).Ghorban Shirodi & Poursedighi, 2011: 47(از زنان مؤثر بوده است

تواند احساسات تنهایی را کاهش دهد، منجر به یک زندگی شادتر شود و افزایش مجدد می
. )Indriana, 2013(رضایت زندگی را در پی داشته باشد

، نرخ باالي طالق و 1در بسیاري از جوامع کنونی، به دلیل افزایش امید به زندگی
و )؛Watson & et. al., 2010(مرگ همسران، نرخ ازدواج مجدد نیز در حال افزایش است

نیز از نظر تعداد در سراسر جهان در حال افزایش است2هاي ترکیبیخانوادهمتعاقب آن 
)Kumar, 2017 .( شودها به طالق منجر میدرصد از نخستین ازدواج41آمریکا در
)Gold, 2016( ،مجدداً تا یک سال بعد گیرنددرصد از افرادي که طالق می30ود حد
درصد از 80بیش از و ) Martin-Uzzi & Duval-Tsioles, 2013(کننددواج میاز

,Coates(کنندان مطلقه نهایتاً ازدواج مجدد میدرصد از زن75مردان مطلقه و حدود 

نهاد خانواده استيکنندهترمیماز سوي دیگر در سطح کالن ازدواج مجدد). 201 :2008
)De Graaf & Kalmijn: 2003: 1460(ها به ازدواج گرایش بسیاري از آمریکاییو

اي از این باشد که ازدواج هنوز عنوان نشانهتواند بهمجدد پس از فروپاشی ازدواج اول می
تواند منافع اجتماعی، عاطفی عنوان یک نهاد اجتماعی ارزشمند همچنان تداوم دارد و میبه

).Sweeney, 2010(و اقتصادي در بر داشته باشد

1 life expectancy
2 blended families
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رپرست خانوار را باال تحقیقات میزان رغبت به ازدواج مجدد زنان سر ایران نیز د
این بیانگرولی این آمار )؛Hosseini, 2016; Malek Motiee, 2009(اندگزارش کرده

به واقعیت است که بخش قابل توجهی از زنان بعد از طالق و فوت همسر علیرغم تمایل
شاهد تفاوت ونمایند ن کمتر مبادرت به ازدواج مجدد میمرداازدواج مجدد، در مقایسه با

ایرانی يهاي مجدد زنان مطلقهازدواج مجدد هستیم. نسبت ازدواججنسیتی در اقدام به
هاي مجدد مردان همسر ده و بالعکس نسبت ازدواجدرصد کمتر بو25نسبت به زنان غربی 

ي که عداد زنان مجردتر شده است. درصد بیشت6طالق داده ایرانی به مردان مشابه غربی 
برابر بیشتر از مردان همسر فوت شده و تعداد زنان 6اند، به علت فوت همسر تنها مانده

). Sadeghi & et. al., 2018: 171(برابر بیشتر از مردان جدا شده است2مطلقه، 
ها و هاي ازدواج براي کسانی که تمایل دارند ریشه در چالشعدم وجود فرصت

شده گیرند. در این تحقیق، تالشر تحقیق حاضر مورد بررسی قرار میمشکالتی دارد که د
هاي ازدواج مجدد افزایش یابد با معرفی سه عنصر جدید به است تا فهم ما از بازدارنده

هاي شناختی یا بنیانحقیقات قبلی اغلب بر عوامل جمعیتاول، ت؛ادبیات این حوزه
اند، از جمله سن در زمان اند متمرکز بودهرا تحت تأثیر قرار دادهاقتصادي که ازدواج مجدد

ایم با مالحظه تحقیق ما این عوامل را بسط دادهطالق، جنسیت، کودکان، و آموزش. در این
تأثیرگذار مورد بررسی قرار بیشتر. دوم، عوامل اجتماعی هاي اقتصاديِکردن ویژگی

ان هایی که زنفرصتموقعیت اجتماعی و هستند بر ز هاي اجتماعی متمرکاند، فرضیهگرفته
شوند. سوم، عوامل فرهنگی با توجه به بافت جامعه براي در ازدواج دوم با آن مواجه می

ی تمرکز دارند بر ترجیحات و اند، فرضیات فرهنگبررسی ازدواج مجدد زنان لحاظ شده
لی این پژوهش بررسی موانع و نهاد ازدواج. بر این اساس، هدف کيهاي زنان دربارهنگرش

هاي ازدواج مجدد زنان با لحاظ کردن فاکتورهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بازدارنده
تري هاي قويکنندهبینیتوانند پیشاست که چه عواملی میسؤال اصلی تحقیق این است. 

براي تبیین عدم ازدواج مجدد در میان زنان در شهر سنندج باشند؟ 

ژوهشپپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

هاي ازدواج مجدد در در خصوص بازدارنده)،Sadeghi & et. al., 2018(در پژوهش
عوامل امداد در سراسر کشور، بريبین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته

دهد که مقوالت عدم تعادل بازار عرضه و اختی متمرکز شده و نتایج نشان میشنجمعیت
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ج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان تقاضاي ازدوا
آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی براي ازدواج مجدد در 

از ازدواج بازماندن زنان طور معناداري باالتر از گروه زنان بیوه بود.گروه زنان مطلقه به
گیرد.را دربر میمناطق کشور واي نیست و تمامی اقوامهمجدد خاص قوم یا منطق

هاي زنان و با روش کیفی براي توصیف نگرش)، Osmani & et. al., 2018(پژوهش
سال) در شهر بوکان در خصوص موانع ازدواج مجدد 60مردان بیوه در سن باال (باالي 

اصلی يچهار مقولهانجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق موانع ازدواج مجدد در
بندي شدند: عوامل فردي، هنجاري، تعاملی و مالی. افراد در سن باال بیشتر نگران دسته

عقاید عمومی و هنجارهاي اجتماعی در خصوص ازدواج مجدد هستند. این عقاید و 
میان هنجارهاي سنتی با گذشت زمان همچنان تداوم داشته و مفهوم ازدواج مجدد در

عنوان یک تابو و نگرانی عمده باقیمانده است. فاقد همسر بهمردان و زنان 
يکه با روش مصاحبه)،Ahmadnia & Kamel ghalibaf, 2017(در پژوهش

که دهدتهران انجام شده، نتایج نشان مینفر از زنان سرپرست خانوار شهر30کیفی با 
چه اغلب تمایل رند، اگراند و وضعیت اقتصادي مناسبی دازنان سرپرست خانواري که شاغل

يچندانی به سرپرستی خانوار و بزرگ کردن فرزندان به تنهایی ندارند، اما به دلیل تجربه
زندگی قبلی و حضور فرزندان، تمایلی به ازدواج مجدد ندارند. کسانی تمایل نسبتاً بیشتري 

زندگی يبه ازدواج مجدد دارند که همسرشان را به دلیل فوت از دست دادند و تجربه
شان همراه با درگیري و خشونت نبوده است. قبلی

زنان ازدواج مجدد درباره به روش کیفی که )،Dalilgo & et al., 2016(پژوهش
انجام شده، به این نتایج دست امداد استان اصفهانيسرپرست خانوار تحت پوشش کمیته

هاي دواج مجدد به نوعی جانشینبراي ازگیري گان در فرایند تصمیمکنندمشارکتیافته که
اند که آنها ماعی، عاطفی و فیزیولوژیکی رسیدهنسبی به منظور رفع نیازهاي اقتصادي، اجت

سازد.مقاوم میرا در برابر ازدواج مجدد 
که با هدف )،Orojloo & Khodabakhshi Koolaee, 2016(در پژوهش

سرپرست خانوار با تمایل یا عدم هاي شخصیتی و امید به زندگی زنانویژگیيمقایسه
سال) در شهر 50تا 25زن سرپرست خانوار (140تمایل به ازدواج مجدد انجام شده، 

که زنان سرپرست خانوار با دهدقرار گرفته، نتایج پژوهش نشان میتهران مورد مطالعه 
ند و زنان گرایی و پذیرا بودن تمایل بیشتر به ازدواج مجدد دارهاي شخصیتی برونویژگی
خویی تمایل کمتري براي ازدواج مجدد دارند. ست خانوار با ویژگی شخصیتی آزردهسرپر
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نفر از 243نفر از زنان فاقد شوهر (450که بر روي )،Ahmadi, 2004(تحقیقدر 
داده به این نتایج نفر از همسران متوفیان عادي) از شهر تهران انجام207همسران شهدا و 

ترین عمدهاند.نان فاقد همسر ازدواج مجدد داشتهدرصد از ز5/24دود که: حرسد می
دالیل عدم ازدواج مجدد در بین زنان مورد بررسی عبارت بود از نگرانی از آینده فرزندان، 
نداشتن حوصله، عدم نیاز نسبت به ازدواج مجدد، نبود مورد مناسب و وجود تعهد به پیمان 

قبلی با شهید یا متوفی.

تحقیقات خارجیب) 
دواج مجدد و پیامدهاي شناختی و نرخ ازاز تحقیقات به بررسی ابعاد جمعیتاي دسته
دهد که نرخ ازدواج مجدد در کشورهاي غربی باالست و ها نشان میپژوهشاند:آن پرداخته

,.Abela & et. al(به امري نهادینه شده تبدیل شده است در آمریکا این نرخ ،)2015
هاي ها شامل ازدواجهاي آمریکاییتقریباً نصف ازدواجاز کشورهاي اروپایی است. باالتر 

نمایند درصد از جمعیت آمریکا سه بار ازدواج می16مجدد براي یکی یا هر دو زوج است و 
)Coates, 2008: 204( سال سال در 40هاي باالي سن بیش از یک پنجم از آمریکاییو

).United State Census Bureau, 2008(اندودهچندین بار ازدواج نم2007
شناختی و خط سیر زندگی افراد اند که عوامل جمعیتو شفر نیز نشان دادهجیمز

مجدد طی سه سال هاي اغلب ازدواجزندگی شود. يتواند مانع یا مشوق تشکیل دوبارهمی
نان اقدام به ازدواج مجدد تر از زعنوان یک قاعده، مردان سریعدهند. بهپس از طالق رخ می

کنند نسبت به افرادي که تر ازدواج مجدد میاند سریعافرادي که طالق گرفتهنمایند. می
با تغییر ).James & Shafer, 2012(ازدواج اول آنها با مرگ همسر به پایان رسیده است

هده شده است.هایی در نتایج مشاشرایط سنی مردان و زنان و به ویژه با افزایش سن تفاوت
اند بر روي وضعیت و منافع ازدواج مجدد در میان برخی مطالعات متمرکز شده

هایی در گرایش به ازدواج مجدد در میان زنان و مردان مسن، تفاوتجمعیت سن باال. 
درصد مردان بیوه تمایل به ازدواج مجدد دارند، در حالی که براي 60وجود دارد: بیش از 

).Indriana, 2013(درصد است20خ کمتر از زنان بیوه این نر
اي هموانع ازدواج مجدد در میان جمعیتپژوهش براون و همکاران نشان می دهد که 

هاي مجدد در میان افراد مسن در میان تعداد و نسبت کم ازدواج، مختلف چندبعدي است
رهنگی، ـ فعیکشورهاي مختلف داللت دارد بر وجود موانع مشخصی از قبیل موانع اجتما
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الدینشان، وفاداري به همسر پیشیناز جمله نگرش منفی کودکان نسبت به ازدواج مجدد و
). Brown & et. al., 2006(و همچنین موانع هنجاري و مالی

ازدواج مجدد و هم خانگی را پس از )De Graaf & Kalmijn, 2003(در پژوهش
هاي فردگرایانه نگرشنشان می دهد که هاتهاند. یافمورد بررسی قرار دادهطالق در هلند 

هاي فردگرایانه عمدتاً د زنان است. براي زن مطلقه، نگرشداراي تأثیر منفی بر ازدواج مجد
اقتصادي ـ هاي اجتماعیمطلقه از جنبهمندي ضعیف زنان بهره، بیانگر رد ازدواج است

نیازهاي مالی زنان را کاهش اشتغال احتماالً. شودجر به نرخ باالي ازدواج مجدد نمیمن
از کهنیز دهد، بنابراین ممکن است منجر به کاهش میل به ازدواج مجدد شود. زنانی می

کمتري دارند.هاي ازدواج مجدد کنند فرصتخدمات اداره رفاه استفاده می

چارچوب نظري پژوهش
اجتماعی که در بخش قبلی ذکر شد، در این پژوهش فاکتورهاي اقتصادي،طورهمان

رو، گیرند. از ایناج مجدد زنان مورد بررسی قرار میهاي ازدوعنوان بازدارندهو فرهنگی به
دوم ياقتصادي ازدواج مجدد، در دستهياقتصادي) نظریهياول (نظریهيدر دسته

سوم يها، و در دستههاي طرد اجتماعی و تغییر نقشاجتماعی) نظریههاي(نظریه
عنوان چارچوب نظري و مبنایی براي هاي فرهنگی بهارزشينگی) نظریهفرهي(نظریه

گیرند. هاي تحقیق مورد استفاده قرار میطرح فرضیه
ي هاي اقتصادي رایج دربارههاي اخیر، تئوريدر دههاقتصادي ازدواج مجدد:ينظریه

اما .اندار برده شدهثبات در ازدواج به کگیري ازدواجِ اول وازدواج اغلب براي توضیح شکل
تري براي تواند آزمون جدید و قويبراي تبیینِ ازدواج مجدد نیز میکاربست این تئوري

اقتصادي ازدواج به مثابه بازار در يدر نظریه).Oppenheimer, 1997(این تئوري باشد
عیت در موقدر بازار ازدواج مجدد سنتی، زنانی که از نظر اقتصادي شود. ینظر گرفته م

تمایل نیزنیاز بیشتري به شریک زندگی دارند و مردان سنتیقرار دارندوابسته ضعیف و 
ازدواج در زنان متأهل که در دورانخواهند داشت تا از آنها حمایت اقتصادي داشته باشند. 

تري در بازار کار خواهند داشت. این پس از طالق موقعیت ضعیفاند بازار کار نقش نداشته
کن است از نظر مالی استقالل کمتري داشته باشند و بنابراین نیاز مالی بیشتري به زنان مم

).Sweeney, 1997(یک شریک زندگی دارند
ند و یا در بازار کار اقش نداشتهزنانی که در دوران ازدواج در تولید درآمد خانواده ن

از نهادهاي انی که زناز سوي دیگر، .اند احتمال ازدواج مجدد کمتري دارندنقش نداشته
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کنند احتمال کمتري دارد که ازدواج مجدد نمایند در خدمات رفاهی دریافت میحمایتی 
کنند باالترین نرخ کنند. زنانی که کار مینی که چنین حمایتی را دریافت نمیمقایسه با زنا

ا سایر ترین نرخ ازدواج مجدد و زنان بند و زنان تحت حمایت رفاهی پایینازدواج مجدد دار
اگر بازار ازدواج مجدد دهد کهاین موارد نشان می.منابع درآمدي در حد وسط قرار دارند
از بیشتر وابستگی اقتصادي زنان رايشود که درجهکمتر سنتی باشد، این بحث مطرح می

سازد. تحت این شرایط، نیاز و جذابیت در دو جهت متفاوت کار نگاه مردان کمتر جذاب می
).De Graaf and Kalmijn, 2003: 1490(کنندمی

عنوان یک استراتژي براي غلبه بر برخی پیامدهاي منفی ازدواج مجدد ممکن است به
-نظر رفاه اقتصادي دچار کاستی میطالق به کار برده شود. پس از طالق، زنان اغلب از

ی مندي مالمیزان بهرهرو از این)،De Graaf & Kalmijn, 2003: 1460(شوند
).Ozawa & Yoon, 2008(کنددواج مجدد را براي زنان ایجاد میازيترین انگیزهمهم

بین فقر اقتصادي زنان و گرایش به ازدواج، تحقیقات داخلی نیز نشان يدر خصوص رابطه
ازدواج یا عدم ازدواج و زمان ـداده است که عوامل اقتصادي (فقر) بر تصمیمات و انتخاب

). Zarabi & Mostafavi, 2012: 35(باشدیرگذار می(سن) ازدواج تأث
ي آن، اجتماعی فرایندي است که در نتیجهمحرومیت طرد اجتماعی:ينظریه

شوند لذا به یه رانده میهاي اجتماعی و افرادي معین از اجتماعی، طرد و به حاشگروه
& Blakemore(هایی براي بهبود شرایط خود پیدا کنندتوانند فرصتسختی می

Griggs, 2007(،کند مفهوم طرد اجتماعی توجه ما را به طیف وسیعی از عواملی جلب می
داردپیش روي اکثر جمعیت است، باز میهایی کهها را از داشتن فرصتکه افراد و گروه

)Khalajabadi Farahani & et. al., 2017: 238 .(روابط با فامیل و يدر حوزه
کنند. ر و اجتماع، زنان مطلقه طرد اجتماعی و اقتصادي را تجربه میآشنایان و در محل کا
شود و بیشتر متصل است به هاي ارتباطی آنها کوچکتر میکنند شبکهافراد وقتی ازدواج می

شریک زندگیشان. پس از طالق یا فوت همسر، براي بسیاري از زنان مشکل است يشبکه
:De Graaf & Kalmijn(اعی شکل دهندجدید ارتباطی و مشارکت اجتميکه شبکه

طرد اجتماعی شکل بگیرد، يهر ساختاري که باعث شود چرخه).1469 :2003
ست و هر عاملی که باعث شود مردم در اجتماع فعالیت کنند، توانمندساز ازداتوانمندي

زدا زنان سرپرست ساختار ذهنی توانمندييمنفی به منزلهياست. در نتیجه، کلیشه
هاي روابط و شبکهزدا زنان را از کند. ساختارهاي توانمنديانوار را از زندگی عادي دور میخ

آید در نتیجه آسیب میها پاییناجتماعی آنيسازد و سرمایهاجتماعی محروم می
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از سوي دیگر هر چه ).Afrasiabi & Jahangiri, 2017: 448(بینندبیشتري می
سرپرست خانوار بیشتر شود و آنها بتوانند پیوند اجتماعی پذیرش اجتماعی نسبت به زنان
گر از جمله توانمندي باشند در کنار سایر شرایط تسهیلبیشتري با اطرافیان خود داشته

مالی و تعداد اندك فرزندان، گرایش بیشتري نسبت به ازدواج مجدد خواهند داشت
)Hosseini, 2016(.

ورود به دنیاي تجرد پس از » هاتغییر نقشيیهنظر«مطابق ها:تغییر نقشينظریه
هاي زنان سرپرست خانوار به وجود فوت همسر یا طالق، تغییراتی بنیادین در نقش

هاي جنسیتی سنتی شوهر در طول زندگی مشترك از نقشآورد، به ویژه اگر زن ومی
در نگالنگ و یا).Clarke-Stewart & Brentano, 2010: 131(رده باشندپیروي ک

کننداي تلقی میک فرایند سه مرحلهطالق را یخصوص این تجارب و تغییرات نقش، 
)Long & Young, 2006(:1 -بازسازي يمرحله- 2گیري قبل از طالق؛ تصمیميمرحله

بهبودي پس از طالق. در هر یک از این مراحل، فرد مطلقه تعامالت يمرحله-3؛ طالق
بهبودي افراد سعی در کشف تجربیات و هویت و يدر مرحلهکند.متفاوتی را تجربه می

انتقالی که به يویژه پس از طی مرحلهان سرپرست خانوار بهزنمنابع عشق جدید دارند.
شدن با ازدواج پایدار سر بازیابی فردي و اجتماعی خود نیاز دارند به احتمال زیاد از مواجه

تجارب این دوران، برداشتی از خود را به تعبیر ).Dalilgo & et. al., 2016(زنندباز می
ی منفعل روزنبرگ در زنان شکل داده که در غالب موارد این برداشت منفی بوده و صورت

مگر زمانی که زنان نقش فعالی در ه، ارادگی در زنان بروز کردداشته و به شکل احساس بی
مستقل انجامیده و رضایت از گیري خودي فعال وق داشته باشند که این امر به شکلطال

). Enayatzade & Ghazi Tabatabaee, 2013: 393(خود را به دنبال داشته است
ي در همسرگزینی همواره معیارها و ضوابطی بر پایههاي فرهنگی:ارزشينظریه

هاي فرهنگی قواعد ازدواج را توجیه گیرد. ارزشهاي اجتماعی مورد توجه قرار میارزش
,Delkhamoush(خوانندی قلمرو زندگی زناشویی را فرا میهاي عمل، یا مفروضهکنندمی

طور کلی متأثر از ر تغییرات ساختاري و فرهنگی و بهنهاد ازدواج تحت تأثی).211 :2009
جایگاه جوامع در گذار از نظم سنتی به نظم مدرن دچار تغییرات چشمگیري شده است

)Tayebinia, 2014: 66.(ت تغییرات عمده، فردي شدن نهاد ازدواج و خانواده اسیکی از
ها و ان آنها افراد از قید و بند ارزششود که در جریو به مجموعه تغییراتی اطالق می

کنند. گیري میهاي شخصی خود تصمیمنی رهایی یافته و بر اساس خواستههنجارهاي بیرو
ن تغییرات را در بطن تحوالت نظرانی از جمله گیدنز، بک، باومن و کاستلز ایصاحب
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& Maleki(اندي متأخر یا ظهور عصر اطالعات بررسی کردهتر موسوم به مدرنیتهوسیع

et. al., 2015: 45 .(هاي ارزش-1:ها قابل تمایز هستندمهم ارزشيسه جنبه
هاي ارزش- 2؛هاي جنسی برابر و استقالل زندیدگاهی مبتنی بر نقش؛بخشرهایی
این بحث جریان هاي مذهبی. عموماً ارزش-3کید بر خودمختاري و تحقق خود و تأ؛فردي
بی کمتر از نهاد ازدواج حمایت بخش، فردي و غیر مذههاي رهاییکه مردم با ارزشدارد
یک جبر به آسانی تابعتر است، و یا اینکه آنها کنند. ترجیح آنها براي ازدواج ضعیفمی

مطالعات نشان .)De Graaf and Kalmijn: 2003: 1473(ندنیستاخالقی براي ازدواج
هایی با در میان زوجخانگی، نداشتن فرزند و طالق بیشتر اند که ازدواج دیررس، همداده

).Barber & Axinn, 1998(هاي سنتی کمتر متداول استارزش

پژوهشات فرضی
ار وجود دارد. معنادبین فقر اقتصادي و عدم ازدواج مجدد زنان رابطه-1
معنادار وجود دارد. بین محرومیت اجتماعی و عدم ازدواج مجدد زنان رابطه-2
معنادار وجود هاي فرهنگی و عدم ازدواج مجدد زنان رابطهبین باور به کلیشه-3

دارد.
بین بازسازي پس از فقدان همسر و عدم ازدواج مجدد زنان فاقد همسر رابطه-4

رد.معنادار وجود دا
معنادار وجود دارد.بین اتکاء به خود و عدم ازدواج مجدد زنان فاقد همسر رابطه-5
معنادار بین نگرش مدرن به ازدواج و عدم ازدواج مجدد زنان فاقد همسر رابطه- 6

وجود دارد.
، ي اقتصادي ازدواجبر اساس نظریهبر اساس 1يقابل ذکر است که فرضیه

و هاتغییر نقشياز نظریه5و4هاي ، فرضیهي طرد اجتماعییهنظراز 3و2هاي فرضیه
استخراج و تدوین شده است.هاي فرهنگیارزشياز نظریه6يفرضیه

شناسی پژوهشروش
باشد این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و توصیفی میها:روش گردآوري و تحلیل داده

ساخته محققيپرسشنامهو از ایش استو روش گردآوري اطالعات در این پژوهش پیم
کدام از متغیرهاي مستقل و وابسته با هره است.استفاده شدها جهت گردآوري داده

جهت اند. شدهاي تنظیم هاي متعدد در سطح سنجش ترتیبی یا اسمی و فاصلهشاخص
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فاده از با استهاي متداول و مناسب توصیفی و استنباطی آمارهها از تجزیه و تحلیل داده
شده است.انجام SPSSافزار آماري نرم

فاقد همسر زنانيآماري پژوهش شامل کلیهيجامعهگیري:آماري و نمونهيجامعه
در سال در شهرستان سنندج امداديکمیته) تحت حمایتمطلقه و همسر فوت شده(

حجم اشد. بمینفر 17818جمعیت کل، شامل بر اساس آمار ارائه شده باشد.می1394
نفر 377تعدادKrejce & Morganدر این پژوهش بر اساس جدولبرآورد شده ينمونه

گیري به روش تصادفی ساده انجام شد. ي لیست زنان گروه هدف، نمونه. با تهیهباشدمی
اعتبار صوريهاعتباري که در این پژوهش از آن استفاده به عمل آمدو پایایی:اعتبار

آزمون در پس از اجراي پیشبدین منظور . تنی بر قضاوت متخصصان استمبکهباشدمی
نهایی از اساتید روش تحقیق و يهدر طراحی پرسشنامدرصد از حجم نمونه 10میان 

و سؤاالت مورد شد نظرخواهی مسائل اجتماعی و خانوادهيکارشناسان حوزههمچنین 
در تحقیق حاضر و شودش محسوب میپایایی دقت در سنجگرفتند. بازبینی و اصالح قرار 

ده است. استفاده ش60هایی با مقدار آلفاي باالتر از حداقل از گویه

متغیرهاو عملیاتی نظريتعاریف
فقر اقتصادي 

یابد قال میاي است که از نسلی به نسل دیگر انتپدیدهبر اساس پارادایم جدید فقر،
مناسب از اعضاي تحت سرپرستی خود نیستند، زیرا زنان سرپرست خانوار قادر به حمایت

ي بسته حرکت در نتیجه اعضاي خانوارهاي زن سرپرست فقرایی هستند که در یک دایره
ـعوامل اقتصادي (فقر) نیز بر تصمیمات و انتخاب).Shaditalab, 2004: 52(کنندمی

,Zarabi & Mostafavi(باشددواج و زمان (سن) ازدواج تأثیرگذار میازدواج یا عدم از

هاي اقتصادي زنان و خانواده اقتصادي، وضعیت درآمد و تواناییمنظور از فقر). 35 :2012
باشد. شاخص فقر هاي ازدواج میتأمین هزینهآنها جهت گذران زندگی و همچنین جهت 

. عملیاتی شدهگویه5اقتصادي در دو بعد (سطح درآمد و تأمین نیازهاي مادي) و در قالب 

محرومیت اجتماعی
دي و کمبودهاي اقتصادي، اي چندوجهی است و فراتر از ابعاد ماطرد اجتماعی پدیده

هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همچون طرد از حقوق اي متنوع از محرومیتبر دامنه
شهروندي، طرد جنسیتی، طرد از بازار کار، طرد از مشارکت در زندگی اجتماعی و طرد از 
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).Firouzabadi & Sadeghi, 2010: 96(هاي اجتماعی داللت داردبکهروابط و ش
اند که عبارتند ماعی زنان فاقد همسر را ذکر کردههاي مختلف محرومیت اجتمحققان جنبه

اجتماعی ضعیفياي یا سرمایههاي بین گروهی و فقر شبکهیداري شبکهناپااز:
)Pierson, 2002: 13.(طرد اجتماعی و ارتباطات متغیر محرومیت اجتماعی) عددر دو ب

عملیاتی شده است. گویه6اجتماعی) و در قالب 

هاي فرهنگی باور به کلیشه
هاي منفی بخشی از فرایند طرد اجتماعی است که زنان فاقد همسر را از کلیشه

,Afrasiabi & Jahangiri(سازدهاي اجتماعی محروم میو از روابط و شبکهجامعه 

هایی در فرهنگ عامه است که هاي فرهنگی، باورها و نگرشمنظور از کلیشه).448 :2017
عف و شود و گرایشات مبتنی بر ضو حضور واقعی زنان در اجتماع میمانع از مشارکت

هاي فرهنگی نسبت به خودشان گونه کلیشهزنانی که به اینزند، ناتوانی را در آنان دامن می
این . کنندمیمنفی و توأم با تردید نسبت به ازدواج مجدد پیدا باور داشته باشند نگرش

مطلقه، تقدیرگرایی و تعمیم در سه بعد (پذیرش باورهاي منفی نسبت به زنان بیوه ومتغیر
عملیاتی شده است.  گویه6هاي منفی نسبت به مردان) در نگرش

بازسازي پس از فقدان همسر 
ا، زنانی که پس از طالق و فقدان همسر نقش فعالی در هتغییر نقشيبر اساس نظریه

توانند بر دسترس به خوبی استفاده نمایند میزندگی خود داشته باشند و از منابع در 
ها و مشکالت موجود غلبه نموده و شرایط زندگی خود را بازسازي نمایندمحدودیت

)Enayatzade & Ghazi Tabatabaee, 2013.( پس از فقدان همسر منظور از بازسازي
این است که یک زن تا چه حد توانسته خود را با وضعیت جدید سازگار نماید و تا چه حد 

ر چهار متغیر داین است. دست دادن همسر داشته نایی حل مشکالت زندگی را پس از توا
هاي فردي، غلبه بر شرایط سخت پس از فقدان همسر، غلبه بر تجارب بعد (پرورش توانایی

گویه عملیاتی شده است. 8شایند ازدواج قبلی و رضایت از زندگی فعلی) در ناخو

اتکاء به خود
عنوان یک عنصر بازاندیشی بههاي فردي و ي تکیه بر تواناییاین متغیر دربرگیرنده

دوران مدرن است. يمنبع درونی کنار آمدن با مسائل است که به تعبیر گیدنز خصیصه
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تواند به زنان براي حل مسائل،رشد و تعالی دارد که میهمی در نقش مبازاندیشی هویت 
ها ازدواج براي آنيهایی که با خاتمهها، به رغم کشاکشکاهش فشارها، و ارزیابی توانایی

هاي خود تأثیر زیادي بر عملکردهاي ارزیابی فرد از توانایی).Ibid(دهد، کمک کندرخ می
گیري از نفس فرد افزایش یابد میزان بهرهاعتماد بهچقدرفردي و اجتماعی دارد و هر

د بر تصمیمات و سرنوشتش بیشتر یابد و کنترل فرهاي بالقوه نیز افزایش میتوانایی
يمتغیر اتکاء به خود در سه بعد (اعتماد به نفس، کنترل بر سرنوشت خود و اداره. شودمی

گویه عملیاتی شده است. 6زندگی مستقل) در قالب 

نگرش مدرن به ازدواج 
مدرن یکی از مهمترین ویژگی هاي زندگیدر چارچوب نظري مبتنی بر نوسازي، 

ازدواج مبتنی بر انتخاب ،گسترش فرد محوري،از تضعیف شبکه خویشاوندياستعبارت
,Sadeghi(زدواج و تشکیل خانواده هاي جدید مرتبط با اها و ارزشظهور ایدهوافراد

ممکن است و کردهدواج مجدد بازاندیشی نسبت به ازافراد مدرن نگرش در).105 :2007
شود که ها باعث میاین نگرش. دانند را پذیرش نکنندهاي سنتی که کارآمد نمیشیوه
خود را به تأخیر بیندازند و یا اگر هاي متفاوتی به ازدواج داشته باشند، یا ازدواجِانگیزه

رآورده نشود تصمیم به ازدواج نگیرند. متغیر نگرش مدرن به معیارهاي آنها جهت ازدواج ب
ازدواج در سه بعد (آزادي در انتخاب همسر، ازدواج بر اساس عشق و عالقه و اعتقاد به 

عملیاتی شده است. گویه6برابري در روابط زناشویی) و در قالب 

متغیر اثرپذیر
از میان زنانی که شوهر خود را به ». عدم ازدواج مجدد زنان«این متغیر عبارتست از 

هر دلیل از دست داده، برخی ممکن است مجدداً ازدواج نمایند و برخی دیگر ممکن است 
در این متغیر بررسی ازدواج ننمایند و موانعی بر سر راه ازدواج مجدد آنها قرار گیرد. 

برو هستند، اما ازدواج مجدد تا چه حد با مانع رويزنان گروه هدف در زمینهشود که می
باشد. باشد مربوط به متغیرهاي مستقل میاینکه خود این موانع و مشکالت چه چیزهایی 

ي کنندهرسد تعیینکه به نظر مییی است هاشرایط و موقعیتشاملعدم ازدواج مجدد 
رو، متغیر عدم ازدواج مجدد زنان در چهار بعد یا عدم ازدواج مجدد باشد، از اینازدواج 

(عدم تمایل به ازدواج مجدد، به تأخیر انداختن ازدواج مجدد، تردید نسبت به ازدواج اصلی
گوبه مورد سنجش قرار گرفته است. 8مجدد و داشتنِ امکانِ ازدواج مجدد) در قالب 
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هاي پژوهشیافته
شناختی هاي جمعیتالف) ویژگی

رار به دست آمده پس از اجراي پرسشنامه مشخصات دموگرافیک پاسخگویان از این ق
درصد بدون 4/41درصد از پاسخگویان بدون همسر (به دلیل فوت همسر) و 6/58است: 

میانگین سال و55تا 18سن پاسخگویان بین يباشند. دامنههمسر (به دلیل طالق) می
ازدواج يبار سابقهدرصد از پاسخگویان یک7/82باشد. سال می39سن پاسخگویان 

اند. از لحاظ درصد سه بار و بیشتر ازدواج نموده9/3درصد از آنها دو بار و 2/13اند، داشته
درصد 8/10جستجوي کار) و درصد بیکار (در 1/6دار، درصد خانه1/83وضعیت شغلی؛ 

5/33سواد، درصد از پاسخگویان بی8/31باشند و از لحاظ میزان تحصیالت؛ شاغل می
درصد متوسطه و دیپلم و 6/11درصد راهنمایی، 1/16درصد داراي تحصیالت ابتدایی، 

باشند. درصد باالتر از دیپلم می9/6
4/7باشد. می3، نما نیز 3يباشد. میانهنفر می3/3ویان میانگین بعد خانوار پاسخگ

18نفره، 4درصد 9/33نفره، 3درصد 5/9نفره، 2درصد 3/18نفره، 1درصد از خانوارها 
باشند. از میان نفره و بیشتر می7درصد 2/2ره و نف6درصد 7/10نفره، 5درصد 

درصد از آنها داراي 4/19دارند (فرزند درصد 9/81درصد فرزند ندارند و 1/18پاسخگویان 
4درصد داراي 9/10فرزند، 3درصد داراي 9/7فرزند، 2درصد داراي 1/24فرزند، 1

فرزند 7درصد داراي 6/5فرزند و 6صد داراي در9/3فرزند، 5درصد داراي 1/10فرزند، 
درصد همراه با فرزندان، 8/61کنند، درصد به تنهایی زندگی می4/7د). باشیا بیشتر می

درصد همراه با 2/1و درصد همراه با والدین26درصد همراه با فرزندان و والدین، 4/3
درصد در منزل شخصی، 8/30درصد در منازل استیجاري، 8/26نمایند. اقوام زندگی می

درصد در منزل 3/5امداد و يدرصد در منازل کمیته1/11درصد در منزل پدري، 26
کنند.بستگان زندگی می

هاي توصیفیب) یافته
متغیرهاي مستقل: متغیر فقر اقتصادي در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. 

ها میانگینباشد. نتایج مقایسهمی79/0پایایی این شاخص بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 
میانگین درآمد در دو گروه (زنان مطلقه و زنان همسر فوت کهشان می دهدن1در جدول 

هزار 254زنان همسر فوت شده (يشده) با یکدیگر متفاوت است؛ میانگین درآمد ماهیانه
اشد و این تفاوت بهزار تومان) می325زنان مطلقه (يتومان) و میانگین درآمد ماهیانه
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زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست . بنابراین )Sig=031/0معنادار است (
گیرند. دهند بیشتر از زنان مطلقه در معرض کمبود درآمد و فقر اقتصادي قرار میمی

ها براي دو گروه مستقل در شاخص فقر اقتصاديمیانگینيمقایسه:1جدول 
Table 1: Compare Means for Independent Samples in Economic Poverty

Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

325زنان مطلقهفقر اقتصادي
2/170/031 254زنان همسر فوت شده

پایایی این متغیر محرومیت اجتماعی در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت و 
دهد که بیش از نتایج نشان می. باشدمی80/0س ضریب آلفاي کرونباخ شاخص بر اسا

درصد) در سطح متوسط و زیاد محرومیت اجتماعی را تجربه 56نیمی از پاسخگویان (
که میانگین محرومیت نشان می دهد2جدول درها میانگینيمقایسهنتایج کنند. می

وت شده) با یکدیگر متفاوت است، یعنی اجتماعی در دو گروه (زنان مطلقه و زنان همسر ف
) و براي زنان مطلقه 9/13ي محرومیت اجتماعی براي زنان همسر فوت شده (میانگین نمره

زنانی که همسر خود را به دلیل .)Sig=021/0باشد و این تفاوت معنادار است () می6/12(
کنند. به میدهند بیشتر از زنان مطلقه محرومیت اجتماعی را تجرفوت از دست می

ها براي دو گروه مستقل در شاخص محرومیت اجتماعیمیانگینيمقایسه:2جدول 
Table 2: Compare Means for Independent Samples in Social Exclution

Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

12/6زنان مطلقهمحرومیت اجتماعی
2/340/021 13/9زنان همسر فوت شده

در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. پایایی هاي فرهنگی یشهکلبهباورشاخص
دهد هاي تحقیق نشان مییافتهباشد. می79/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ این شاخص بر 

هاي درصد) در سطح متوسط و زیاد به کلیشه9/55که بیش از نیمی از پاسخگویان (
در ها میانگینيمقایسهنتایج . هنگی منفی جامعه نسبت به زنان فاقد همسر باور دارندفر
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هاي فرهنگی در دو گروه (زنان ي باور به کلیشهمیانگین نمرهنشان می دهد که3جدول 
) و 9/9مطلقه و زنان همسر فوت شده) با یکدیگر متفاوت است؛ زنان همسر فوت شده (

توان گفت بر این اساس می. )Sig=000/0تفاوت معنادار است () و این2/8زنان مطلقه (
هاي دهند بیشتر از زنان مطلقه به کلیشهزنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست می

فرهنگی منفی در خصوص زنان بیوه باور دارند.

نگیهاي فرهروه مستقل در شاخص باور به کلیشهها براي دو گمیانگینيمقایسه:3جدول 
Table 3: Compare Means for Independent Samples in Belive to Cultural

Stereotypes Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

8/2زنان مطلقههاي فرهنگیباور به کلیشه
3/70/000 9/9زنان همسر فوت شده

ر در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. پایایی متغیر بازسازي پس از فقدان همس
در ها میانگینيباشد. نتایج مقایسهمی81/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ این شاخص بر 

ي بازسازي پس از فقدان همسر در دو گروه (زنان میانگین نمرهنشان می دهد که4جدول 
توان گفت هر رد، بنابراین میمطلقه و زنان همسر فوت شده) با یکدیگر تفاوت معناداري ندا

توانایی بازسازي زندگی خود را دارند.دو گروه از زنان به یک اندازه پس از فقدان همسر 

ها براي دو گروه مستقل در شاخص بازسازي پس از فقدان همسرمیانگینيمقایسه:4جدول 
Table 4: Compare Means for Independent Samples in Restoration after

the Lack of a Spouse Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

15/36زنان مطلقهبازسازي پس از فقدان همسر
-1/4770/141 14/92زنان همسر فوت شده

متغیر اتکاء به خود در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. پایایی این شاخص بر 
دهد که تقریباً هاي تحقیق نشان مییافتهباشد. می83/0لفاي کرونباخ اساس ضریب آ

نتایج درصد) در سطح متوسط و زیاد اتکاء به خود دارند. 2/95اکثریت پاسخگویان (
که میانگین اتکاء به خود در دو گروه نشان می دهد 5در جدول ها میانگینيمقایسه
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دیگر تفاوت معناداري ندارد، پس هر دو گروه از (زنان مطلقه و زنان همسر فوت شده) با یک
زنان به یک اندازه خوداتکایی دارند. 

ها براي دو گروه مستقل در شاخص اتکاء به خودمیانگینيمقایسه:5جدول 
Table 5: Compare Means for Independent Samples in Self-Reliance

Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

16/06زنان مطلقهاتکاء به خود
1/550/122 16/12زنان همسر فوت شده

متغیر نگرش مدرن به ازدواج در طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. پایایی این 
دهد که هاي تحقیق نشان مییافتهباشد. می76/0یب آلفاي کرونباخ شاخص بر اساس ضر

درصد) در سطح متوسط و زیاد نگرش مدرن به ازدواج 3/91اسخگویان (تقریباً اکثریت پ
نگرش که میانگین نمرهنشان می دهد 6در جدول ها میانگینآزمون مقایسهنتایج دارند. 

مدرن به ازدواج مجدد در بین دو گروه زنان مطلقه و همسر فوت شده با یکدیگر تفاوت 
د که اکثر پاسخگویان نسبت به ازدواج مجدد نگرش دهاین ارقام نشان میمعناداري ندارد.

مدرن دارند. 

ها براي دو گروه مستقل در شاخص نگرش مدرن به ازدواجمیانگینيمقایسه:6جدول 
Table 6: Compare Means for Independent Samples in Modern Attitude to

Marriage Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

نگرش مدرن 
به ازدواج

10/93زنان مطلقه
-0/9140/361 10/75زنان همسر فوت شده

متغیر وابسته
ابتدا که بعد مورد سنجش قرار گرفت 4شاخص عدم ازدواج مجدد زنان بر اساس 

شود:ابعاد و سپس شاخص کلی متغیر وابسته توصیف می
درصد در حد 3/18درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/56تمایل به ازدواج مجدد؛ 

درصد در حد زیاد نسبت به ازدواج مجدد تمایل دارند.2/25متوسط و 
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درصد 4/20درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/24به تأخیر انداختن ازدواج مجدد؛ 
رند. درصد در حد زیاد تمایل دارند که ازدواج را به تأخیر بیندا4/55در حد متوسط و 

در حد کم، درصد از پاسخگویان 2/55وجود امکان و شرایط الزم براي ازدواج مجدد؛ 
درصد در حد زیاد شرایط الزم براي ازدواج دارند. 9/20درصد در حد متوسط و 9/23

5/35در حد کم، درصد از پاسخگویان 3/25برخورد با موانع جهت ازدواج مجدد؛ 
اند. ت ازدواج مجدد با مانع روبرو شدهدر حد زیاد جهدرصد1/41درصد در حد متوسط و 

میانگین نمرهبیانگر این است که 7در جدول شاخص کلی عدم ازدواج مجدد نتایج 
) 53/15زنان همسر فوت شده (متفاوت است؛ میانگین نمرهعدم ازدواج مجدد در دو گروه

توان گفت زنانی که می.)Sig=000/0) و این تفاوت معنادار است (84/11و زنان مطلقه (
هاي کمتري براي ازدواج آمادگی و فرصتازدهندهمسر خود را به دلیل فوت از دست می

این زنان بیشتر از زنان مطلقه با موانع ازواج مجدد روبرو هستند.برخوردارند ومجدد 

ها براي دو گروه مستقل در شاخص عدم ازدواج مجددمیانگینيمقایسه:7جدول 
Table 7: Compare Means for Independent Samples in Barriers to

Remarriage Index
سطح معناداريي تینمرهمیانگینگروه

GroupsMeanTSig

11/84زنان مطلقهعدم ازدواج مجدد
9/6450/000 15/53زنان همسر فوت شده

و آزمون فرضیاتاستنباطیج) تحلیل 
بین متغیرهاي مستقل با هر کدام از ابعاد و شاخص کلی يرابطهنتایج8در جدول 

در بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون اج مجدد زنان) متغیر وابسته (عدم ازدو
نشان داده شده است.99/0سطح اطمینان 
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متغیرهاي مستقل یا ابعاد و شاخص کلی متغیر وابستهيرابطه:8جدول 
Table 8: Relationship of Independent Variables with Dimensions and

Total Index of Dependent Variable

متغیرها
تمایل به 
ازدواج 
مجدد

به تأخیر 
ازدواج انداختن

مجدد

وجود امکان و 
شرایط الزم براي 

ازدواج مجدد

برخورد با مانع 
جهت ازدواج 

مجدد

شاخص کلی
عدم ازدواج 
مجدد زنان

فقر 
صادياقت

ضریب همبستگی پیرسون
0/0780/002-0/326-0/1060/109

Pearson Correlation
باله)دار (دوسطح معنی

0/3460/9850/0060/2010/187
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df

محرومیت 
اجتماعی

ضریب همبستگی پیرسون
-0/4450/486-0/3010/2840/492

Pearson Correlation
باله)دار (دوسطح معنی

0/0000/0000/0000/0000/000
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df

باور به 
هاي کلیشه

فرهنگی

ضریب همبستگی پیرسون
-0/4250/434-0/3680/3810/509

Pearson Correlation
باله)دار (دوسطح معنی

0/0000/0000/0000/0000/000
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df

بازسازي 
پس از 
فقدان 
همسر

ضریب همبستگی پیرسون
0/1140/0750/056-0/163-0/149

Pearson Correlation
باله)دار (دومعنیسطح

0/1680/3700/5010/0480/072
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df

اتکاء به 
خود

ضریب همبستگی پیرسون
0/1170/0280/203-0/131-0/171

Pearson Correlation
باله)دار (دوسطح معنی

0/1580/7350/0140/1150/038
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df

نگرش 
مدرن به 

ازدواج

ضریب همبستگی پیرسون
0/2540/1630/120-0/100-0/247

Pearson Correlation
باله)دار (دوسطح معنی

0/0020/0490/1470/2260/003
Sig. (2-tailed)

آزادييدرجه
377377377377377

df
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متغیر 4شود که از میان متغیرهاي مستقل مشخص می8هاي جدول بر اساس یافته
هاي فرهنگی، اتکاء به خود و نگرش مدرن به ازدواج (محرومیت اجتماعی، باور به کلیشه

معناداري دارند. يبطهمجدد) با متغیر وابسته (شاخص کلی موانع ازدواج مجدد زنان) را
بین محرومیت اجتماعی با هر چهار بعد و شاخص کلی متغیر يها مؤید رابطهیافته
معنادار يبین متغیر محرومیت اجتماعی و عدم ازدواج مجدد زنان رابطهو باشدوابسته می

ع و مستقیم در سطح متوسط وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش محرومیت اجتماعی موان
شود. تأیید می2شود. بنابراین فرضیهازدواج مجدد نیز بیشتر می

اي در مورد زنان فاقد همسر با هردهد که تفکرات کلیشهنشان میتحلیل استنباطی 
همچنین نشان هااج مجدد زنان) رابطه دارد. یافتهچهار بعد متغیر وابسته (عدم ازدو

يفرهنگی و متغیر عدم ازدواج مجدد زنان رابطههايدهد که بین متغیر باور به کلیشهمی
هاي معنا که با افزایش باور به کلیشهمعنادار و مستقیم در سطح متوسط وجود دارد؛ بدین 

شود. نیز تأیید می3يشود. بنابراین فرضیهفرهنگی عدم ازدواج مجدد زنان بیشتر می
اتکاء به خود و متغیر شود که بین متغیرمشخص می8هاي جدول بر اساس یافته

معنادار و معکوس در سطح ضعیف وجود دارد؛ بدین معنا يرابطهعدم ازدواج مجدد زنان 
نیز تأیید 5يیابد. بنابراین فرضیهکه با افزایش اتکاء به خود موانع ازدواج مجدد کاهش می

به خود اتکاء اند بیشتر فوق این است که زنانی که توانستهيشود. معناي دیگر یافتهمی
د روبرو داشته باشند و به استقالل نسبی رسیده باشند با موانع کمتري جهت ازدواج مجد

ي ازدواج مجدد زنان باشد. کنندهتواند تسهیلهستند و اتکاء به خود می
شود که بین متغیرهاي نگرش مدرن به ازدواج و بر اساس جدول فوق مشخص می

معنادار و معکوس در سطح ضعیف وجود دارد؛ بدین معنا يعدم ازدواج مجدد زنان رابطه
یابد، بنابراین اج عدم ازدواج مجدد زنان کاهش میکه با افزایش نگرش مدرن به ازدو

شود. معناي دیگر این یافته این است که نگرش مدرن به ازدواج مجدد تأیید می6يفرضیه
ج مجدد در میان زنان است. موجب کاسته شدن از موانع ازدواج مجدد و تسهیل ازدوا

هاي جدول فوق بیانگر این است که از میان فرضیات تحقیق چهار فرضیه یافته
) رد شدند، یعنی بین 4و1) تأیید شدند و دو فرضیه (فرضیات 6و5، 3، 2(فرضیات 

ناداري یافت نشد. در معيمتغیرهاي فقر اقتصادي و بازسازي پس از فقدان همسر رابطه
عنوان عامل تواند بهنمیبه تنهاییگفت که احتماالً فقر اقتصاديتوان ص میاین خصو

اج مجدد زنان مطرح باشد، بلکه احتماالً فقر اقتصادي و تأثیرگذار بر عدم ازدوکنندهتعیین
تواند مطرح باشد، یعنی زنانی که فقر اقتصادي ي ازدواج مجدد میکنندهعنوان تسهیلبه
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کنند احتماالً گرایش بیشتري به ازدواج مجدد خواهند داشت و بالعکس یباالتري تجربه م
هاي اقتصادي به شتري دارند کمتر تحت تأثیر مؤلفهزنانی که توانایی و استقالل مالی بی

ازدواج مجدد گرایش خواهند یافت. در خصوص عدم رابطه بین بازسازي پس از فقدان
که این یافته احتماالً بیانگر این است که توان گفتهمسر و عدم ازدواج مجدد زنان می

زنانی که بیشتر توانسته باشند پس از فقدان همسر زندگی خود را بازسازي کرده باشند با 
پس از فقدان همسر احتماالً مانع کمتري جهت ازدواج مجدد روبرو خواهند بود و بازسازي 

ي ازدواج مجدد زنان باشد. کنندهتسهیل

راي روابط معنادار متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته آزمون رگرسیون ب
اجتماعی،محرومیتمستقل (متغیر4کهشدمشخص8هاي جدولیافتهاساسبر
يهاي فرهنگی و اتکاء به خود) رابطهه کلیشهبباور، مجددازدواجبهمدرننگرش

آزمون نتایج 9در جدول دد زنان) دارند. معناداري با متغیر وابسته (عدم ازدواج مج
بینی میزان تغییرات متغیر وابسته بر اساس متغیرهاي جهت تبیین و پیشرگرسیون 

.نشان داده شده استمستقل 

ضرایب همبستگی رگرسیون براي متغیرهاي مستقل و وابسته:9جدول 
Table 9: Regression Correlation Coefficients for Independent and

Dependent Variables

متغیرهاي مستقل
متغیر وابسته: عدم ازدواج مجدد زنان

ضریب تعیین رگرسیون
سطح ضریب بتاتعدیل شده

معناداري
Independent VariablesR

Adjusted R
Square

Beta
Coefficients

Sig

0/5090/2540/5090/000باور به کلیشه 

0/4920/2370/4920/000محرومیت اجتماعی

0/2470/003-0/2470/054نوگرایانه به ازدواج مجددنگرش 

0/1710/038-0/1710/023اتکاء به خود

اولویت اول شود که؛ درمشخص می9بر اساس ضرایب به دست آمده در جدول
هاي فرهنگی، در اولویت دوم متغیر محرومیت اجتماعی، در اولویت متغیر باور به کلیشه

یانه به ازدواج مجدد و در اولویت چهارم متغیر اتکاء به خود سوم متغیر نگرش نوگرا



98پاییز ،1شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 52

کنند. نتایج جدول فوق نشان بینی میرات متغیر وابسته را تبیین و پیشبیشترین تغیی
درصد از تغییرات متغیر وابسته را 254/0هاي فرهنگی دهد که متغیر باور به کلیشهمی

کند. پس از آن، متغیر محرومیت بینی مییشاز تغییرات متغیر وابسته را پ509/0تبیین و 
از تغییرات متغیر 492/0درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و 237/0اجتماعی 

از 054/0کند. سپس متغیر نگرش نوگرایانه به ازدواج مجدد بینی میوابسته را پیش
کند. بینی میرا پیشاز تغییرات متغیر وابسته -247/0تغییرات متغیر وابسته را تبیین و 

درصد-171/0و غییرات متغیر وابسته را تبییناز ت023/0در گام آخر متغیر اتکاء به خود 
کند. بینی میاز تغییرات متغیر وابسته را پیش

گیريبحث و نتیجه
درصد) گرایش 5/43دهد که حدود نیمی از پاسخگویان (نشان میهاي پژوهشیافته

دواج مجدد دارند که با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه رقم متوسط و زیاد به از
هاي با یافتهقابل توجهی است و نشانگر تمایل بیشتر زنان براي ازدواج مجدد است که 

;Sadeghi & et. al., 2018(تحقیق Hosseini, 2016; Malek Motiee, 2009( در
ها این یافتهرست خانوار همسویی دارد. مورد وجود آمادگی براي ازدواج مجدد در زنان سرپ

که است )Orojloo & Khodabakhshi Koolaee, 2016: 103(پژوهشيمغایر نتیجه
عنوان مانعی براي ازدواج مجدد ذکر نموده. پذیري باالي زنان سرپرست خانوار را بهآسیب

به ان فاقد همسر دهد که باورهاي عمومی و به ویژه نوع نگاه زننتایج این تحقیق نشان می
دد آنها کننده ازدواج مجهاي فرهنگی، یکی از عوامل تعیینخودشان از جمله باور به کلیشه

تواند به صورت یک مانع اساسی بر سر راه ازدواج مجدد زنان قرار باشد و این باورها میمی
باید تا زن«، »شوندنان فقط در ازدواج اول خوشبخت میز«گیرد. باورهایی از قبیل اینکه 

تقدیر و سرنوشت از قبل تعیین شده و فرد «، »آخر عمر نسبت به همسر سابق وفادار باشد
شود و نگیزه و تمایل به ازدواج مجدد میمنجر به کاهش ا» نقشی در تغییر شرایط ندارد

کنند دانند، احساس میرا دارند خود را مغلوب سرنوشت میزنانی که بیشتر این طرز تفکر 
شوند و یا ازدواج مجدد خود را بیشتر به تأخیر اج با موانع بیشتري روبرو میازدوجهت 

هاي قیقات نیز به تأثیرات منفی کلیشهخواهند انداخت. همسو با این نتایج، در سایر تح
نشان )،Osmani & et. al., 2018(پژوهشفرهنگی بر این زنان اشاره شده است؛ در 

ر در سن باال بیشتر نگران عقاید عمومی و هنجارهاي داده شده است که افراد فاقد همس
اجتماعی در خصوص ازدواج مجدد هستند. 
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تواند منجر به کاهش تعامالت و ارتباطات زنان منجر محرومیت اجتماعی زنان می
تواند به صورت مانعی بر ا در پی داشته باشد، همین امر میشود و انزواي اجتماعی آنان ر

زنان درآید و از حقوقی مانند ازدواج مجدد محروم بمانند. این نتایج سر راه ازدواج مجدد
همسویی دارد ، )Khalajabadi Farahani & et. al., 2017: 238(هاي پژوهشبا یافته

روابط خانوادگی محیط کنترلی و يکه طبق نتایج آن زنان مطلقه بررسی شده در حوزه
زا و بستر ناامنی شغلی زا و برونتماعی دروني روابط اجتماعی طرد اجحمایتی و در حوزه

نیز علت اصلی ، )Shaditalab & et. al., 2005(اند. در تحقیقتجربه نمودهو اجتماعی را
دلیل عدم پذیرش هاي رفتاري این زنان بلکه بهمحرومیت اجتماعی زنان را نه در ویژگی

وه بر اینکه محرومیت و طرد دهد که عالدانند. نتایج تحقیق نشان میاجتماعی آنان می
ري از زنان با ساز جدایی زنان فاقد همسر از اجتماع شود، بسیاتواند زمینهاجتماعی می

ی و ها دچار انزواي اجتماعی شده و پیامد این امر هم در بعد ذهنپذیرش این محدودیت
ی که دهد که زنانشود، زیرا نتایج تحقیق نشان میهم در بعد رفتاري مشاهده می

محرومیت اجتماعی بیشتري دارند تمایل کمتري به ازدواج مجدد دارند و با موانع بیشتري 
جهت ازدواج مجدد روبرو هستند. 

درصد از پاسخگویان در حد 90بیش از نتایجی که به دست آمد گویاي این است که؛ 
هاي تحقیقاین نتایج با یافتهمتوسط و زیاد نگرش مدرن نسبت به ازدواج مجدد دارند.

)Haghighatian & et. al., 2018; Maleki & et. al, 2015.( همسویی دارد که نشان
ي ایرانی در راستاي فردي شدن هر چه بیشتر شناختی خانوادهاند تغییرات جمعیتداده

و تغییراتی مانند عقالنی بودن، فردگرایی و نقد سنت در رودي خانواده پیش میعرصه
نیز )،Delkhamoush, 2009: 229(نتایج پژوهش.نی اتفاق افتاده استي ایراخانواده

نتی سزنان جوان ایرانی در رویارویی با الگوهاي ارزشی سنتی و غیرنشان داده است که 
هاي این . از سوي دیگر، یافتهندرداهاي سنتی ابراز میازدواج، تأکید کمتري بر ارزش

De(خالف نتایج پژوهش خارجیبرتحقیق  Graaf and Kalmijn, 2003: 1493( است
، و هاي فردگرایانه داراي تأثیر منفی بر ازدواج مجدد زنان استنگرشگیري نموده که نتیجه

نتایج تحقیق حاضر . هاي فردگرایانه عمدتاً بیانگر رد ازدواج استمطلقه، نگرشانبراي زن
يدد دارند تمایل و انگیزهتري به ازدواج مجنی که نگرش نوگرایانهدهد، زنانشان می

يبیشتري براي ازدواج مجدد خواهند داشت و نگرش مدرن با عدم ازدواج مجدد رابطه
زندگیبرايگیريتصمیمدرفرديباورهايبرمبتنیکهنوگرایانهنگرشمعکوس دارد. 

واجازدگرتسهیلوساززمینهکهعاملیکعنوانبهتواندمیاستمجددازدواجخود و
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مجدد است عمل نماید. افرادي که نگرش مدرن به ازدواج مجدد دارند امکان دارد که 
هاي آنان نسبت به ازدواجداشته باشند و همین امر بر نگرشتحرك اجتماعی بیشتري

تر هاي سنتیتواند در تقابل با نگرشهاي مدرن زنان میمجدد تأثیرگذار خواهد بود، نگرش
ها را در خصوص ازدواج مجدد کاهش و تأثیرات منفی آن نگرشاي قرار بگیرد و کلیشه

نگرش زنان ينحوهدهد که نیز نشان می)،Mahmudian, 2004: 39(دهد. نتایج تحقیق
تواند زمان ازدواج آنها را تحت تأثیر قرار هاي مرتبط با آن، مینسبت به ازدواج و وضعیت

مورد مطالعه علیرغم اینکه از لحاظ زنانيدهد که همهنتایج تحقیق نشان می.دهد
کنند و همچنین را تجربه میاقتصادي در شرایط مساعدي نیستند و میزانی از فقر 

وتی نسبت به هاي فرهنگی نسبت به آنان وجود دارد، با این وجود آنها مواجهه متفاکلیشه
هاي ازدواج دارند.موقعیت

رند، ی عدم ازدواج مجدد زنان دابینعواملی که بیشترین نقش را در تبیین و پیش
هد (از ان را در ساختار اجتماعی نشان میسو موقعیت پایین زنعبارتند از عواملی که از یک

هاي فرهنگی منفی جامعه عی) و از سوي دیگر مربوط به نگرشجمله محرومیت اجتما
(باور به باشدود زنان میها توسط خفاقد همسر و درونی کردن این نگرشنسبت به زنان 

هاي ها و مؤلفهشدن برخی از نگرشهنگی). از سوي دیگر نفوذ و درونیهاي فرکلیشه
توانند موانع ازدواج مجدد ازدواج مجدد و اتکاء به خود) می(نگرش مدرن بهفرهنگ مدرن 

نتایج این پژوهش از ي ازدواج زنان مطرح باشند. کنندهعنوان تسهیلهند و بهرا کاهش د
هاي طرد اجتماعی و تغییر هاي اجتماعی (نظریهي اول از نظریهیک در درجهنظر تئور

هاي فرهنگی) ي ارزشفرهنگی (نظریهيکند، پس از آن از نظریهها) حمایت مینقش
ي اقتصادي ننموده است. به نظر کند. شواهد تجربی مذکور حمایتی از نظریهحمایت می

عیاول در موانع اجتمايمجدد زنان را باید در وهلههاي اصلی ازدواجبازدارندهرسد که می
با توجه به هاي فرهنگی) تشخیص داد. (از جمله طرد اجتماعی و کلیشهو فرهنگی

ل و هاي فردگرایانه و مدرن و استقالپژوهش تغییرات فرهنگی و رشد ارزشهاي این یافته
را کاهش گرایش به ازدواج مجدد هاي مالی و شخصیتی) نه تنها اتکاء آنان به خود (از جنبه
ن زنان مطرح ي ازدواج مجدد در میاکنندهعنوان تسریعتواند بهنداده بلکه این عوامل می

ي اجتماعی بیشتر در جهت تقویت نهاد توان گفت نوسازي و توسعهباشد. بنابراین می
عمل می کند. ازدواج و خانواده 
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Abstract:

The purpose of this study was to investigate the barriers to
remarriage among women. Research hypotheses were formulated
using economic theories of marriage, social exclusion, changing
roles and cultural values. The research method was descriptive and
the data were collected by survey method and questionnaire. The
statistical population was all widows (divorced and dying wife) 18 to 55
years old Covered by the Relief Committee in Sanandaj. The sample size
was 377 according to Krejcie and Morgan table. Sampling was done by
simple random method. The hypotheses test results show that there is a
significant and direct relationship between the social exclusion and belief
in cultural stereotypes with no remarriage variables. There is also a
significant and inverse relationship between the modern attitude to
remarriage and self-reliance with barriers to remarriage variables. it can
be said that Cultural change and the rise of individualistic values, along
with financial independence and self-reliance among women, can not
only reduce the tendency to remarry, but can also be accelerating factors
for remarriage among women.
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