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سرپرست  زنان  میزان   1385-1390 سرشماری  دو  فاصله  در  مقدمه:   
خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای كشور رسیده است.  از 
طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد كمتر از نرخ جهانی 
شده و اكثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر 

تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. 
است.  كیفی-كمی(  تركیبی)  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش: 
قلمرو پژوهش در مرحله كیفی تمامی زنان سرپرست خانوار)60-15 ساله( 
مددجوی كمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقاالت و 
هدفمند  به صورت  نمونه گیری  كه  بود  زنان  مجدد  ازدواج  با  مرتبط  متون 
متوالی از زنان تا سرحد اشباع )12 نفر( و دو منبع دیگر تا سرحد كفایت 
با روش مصاحبه  و  پذیرفت  انجام  مورد(  منابع 62  و  )متخصصان 20نفر 
اكتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان 
سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به 
روش كدگذاری سیستمیك )باز، محوری، انتخابی( نظریه برخاسته از داده 
تحلیل و به طور مجزا و تركیبی )مثلثی( دسته بندی شد. مرحله دوم )كمی( از 
نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با كمك 
نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادالت مدل 
ساختاری، تحلیل واریانس یك طرفه، آزمون t مستقل، ماتریكس همبستگی، 
تحلیل عامل اكتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست 
خانوار مشابه مرحله كیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان 
مطلقه و بیوه )740 نفر( تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با 
حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 
آلفای  )ضریب  پایایی  و   )p>  0/90( تشخیصی  روایی  همگرا،  روایی  با 

كرنباخ ، α > 0/70( مناسب بود. 
یافته ها: با كدگذاری باز اطالعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله كه 
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در كدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در كدگذاری انتخابی در یك مقوله اصلی 
دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط 

محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد.
همچنین، تحلیل داده های كمی و میدانی نشان داد كه مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله كیفی برازش 
داشت و مورد تأیید قرار گرفت )ضریب تعیین 0/73(. و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان 

آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معكوس )كاهنده( وجود دارد. 
از متوسط و مقوالت عدم  پایین تر  برای عوامل اجتماعی  ازدواج مجدد  بازدارندگی  میانگین میزان  بحث: 
تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر 
میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان 
مطلقه به طور معناداری باالتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند 
دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار كاهش می یابد، ولی تنوع محل سكونت، قومیت، 

تأثیری بر آن ندارد.
واژه های کلیدی:  آمادگی برای ازدواج مجدد، زنان سرپرست خانوار، عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج 

مجدد، مدل بومی

 تاریخ دریافت: 96/12/22
تاریخ پذیرش: 97/7/3
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Compilation of the Native Model of 
Sociological Barriers to Remarriage of 
Female Heads of Households Covered 
by the National Relief Committee of 

Iran in 1395

Introduction: The family and marriage institution 
has undergone significant changes in recent decades 
and has been transformed due to the speed of social 
change of marital attitudes. In the two censuses of 
1385-1390, the number of female headed households 
has risen from 6.5 to 12.1 percent in the country’s 
household population, and unlike other countries that 
are witnessing a rise in marriage as divorce increases, 
in Iran re-marriage is faced with barriers, such that 
the rate of marriage of Iranian divorced women is 
25% lower than the global rate. Most of these women 
are supported by supportive organs, and they remain 
in these organs because of non-remarriage until the 
end of their lives.
Method: A mixed methods research design was used 
in this reseach. The aim of this study was to develop 
a qualitative section of the native model of social fac-
tors preventing the marriage of female as heads of 
households, and in the quantitative part of the study, 
the focus was on the fitting of the conceptual model 
developed by the qualitative stage. In the first stage 
(qualitative) with exploratory interviewing method, 
the factors influencing the readiness of female head 
of household for re-marriage identification and sys-
tematic (open, axial, selective) coding of the theory 
of data were summarized.
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In the second stage (quantitative), descriptive-analytic studies and the field Re-
gression analysis was carried out using Amos22 and Spss24 software, and struc-
tural equation analysis, one way ANOVA, independent T test, correlation matrix, 
exploratory, and confirmatory factor analysis were conducted. The domain of re-
search in qualitative stage of all women as heads of households is 15 to 60 years 
old according to Assistant Relief Committee in 1395, experts in the field of mar-
riage of women and women Lots, and texts related to women’s remarriage. The 
random sampling was carried out from the three sources to the saturated boundary. 
After studying and verifying the texts and related articles, interviews were con-
ducted by a researcher with a sample of female headed households (N = 12) and 
Experts (N = 20) , and the data of all three sources of systemic coding of the theory 
were  separately derived from data analysis together with three strains of informa-
tion in a combination (triangular). The target society in the quantitative stage of all 
women headed by households (aged 15-60) in the commission of the Relief Com-
mittee of Iran in 1959 was 520.962. The main sample size based on the formula 
20-10 equation (Number of Variables), structural equation for two independent 
groups of female headed households (due to differences in the ways people would 
think of them and the chance of marriage (divorced women) (740),female widows 
(740), and the sample size of the pilot sample (0.1) was identified by the method 
of determining the proportion of the proportional to the volume, the target popula-
tion of each one of the classes (provinces) was determined. Moreover, within the 
classes sampling was randomly done and replaced. The research instuments were 
a questionnaire of domestic marital deterrent factors of female head of household, 
whose items were confirmed by qualitative stage findings together with a survey 
of female headed households and faculty members and their content and structure. 
By performing a pilot study using factor analysis exploratory and confirmatory, 
convergent validity, diagnostic validity (p > 0.90), and reliability (Cronbach’s al-
pha coefficient, α > 0.70) were tested and then field-tested to evaluate the fit of the 
developed model.
Findings: By unencrypted data, three stratified trivial data were collected and di-
vided into 148 categories in axial coding based on the similarity of the subject in 
seven main themes (market supply and demand imbalance, uncoordinated rules of 
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marriage, free-to-life relationships, lifestyle, social conscience, media, and other 
social barriers) were categorized in selective coding in a main category as the so-
cial deterrence factors of the marriage of women as heads of households and the 
native model of the barriers to marriage of women as heads of households based 
on the aforementioned results and the inference of the researcher and consulta-
tion with relevant experts was developed, and a questionnaire for measuring the 
fit of the model was made. The quantitative findings of the study showed that the 
indigenous model presented (qualitatively) fitted the social barriers to remarriage 
of women as heads of households with field data (coefficient of determination 
> 0.73), and the native conceptual model developed in the qualitative stage was 
confirmed. There is a significant relationship between the independent variables 
(social factors) and the dependent variable (readiness for remarriage). In sum, it 
can be said that sociological factors have a deterrent effect on the level of readi-
ness for the remarriage of female headed households.
Discussion: The average retardation rate for social factors below the average and 
the categories of supply imbalance and demand for re-marriage and free-sex re-
lations between the two sexes respectively have the most deterrent effect on the 
level of readiness of married women in the households and the rate of readiness 
for remarriage in the group of divorced women was significantly higher than that 
of widows’ groups. With increasing age of women, increasing number of children, 
and having a female child, the level of readiness for re-marriage of female heads 
of households decreases, but the diversity of the place of residence, ethnicity, does 
not affect it.
Keywords: Female heads of households, Native model, Retirement marriage, Re-
tirement preparation, Social remedies
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مقدمه
نهاد خانواده و ازدواج در چند دهه اخیر، تغییرات محسوسی را تجربه كرده است. با توجه 
به سرعت تغییرات اجتماعی در سالیان اخیر، انتظار می رود كه بر ارزشها و نگرشهای بین نسلی 
تأثیر گذاشته باشند و ازاین رو، نگرش نسلهای جدید و قدیم در امر ازدواج از یكدیگر متمایز 
شده باشد. بسیاری از نیازهای روحی، جسمی و عاطفی بشر از طریق ازدواجی سالم برطرف 
می شود و معموالً افرادی كه ازدواج موفقی را تجربه كرده اند هدفمندتر، سالم تر و شاداب تر 
از كسانی هستند كه یا مجرد مانده اند و یا ازدواجی ناموفق داشته اند. ازدواج به عنوان یكی از 
حقوق اولیه و طبیعی انسانها دارای اصولی است كه پیروی از آن باعث می شود تا رضایت 
بیشتری به دست آید )زاهدی، 2008(. ازنظر قرآن، ازدواج مایه آرامش روح و روان آدمی 

است، كه این خود از نشانه های رحمت و بزرگی خداوند است )سوره روم، آیه 21(. 
طالق، فوت همسر و ازدواج نكردن دختران سه عامل تولید زن سرپرست خانوار است 
)حیدری، 2005(. ازدیاد دختران در سن ازدواج در میدان رقابتی نابرابر موجب شده زنان 
بیوه یا مطلقه شانس كمتری برای انتخاب شدن و ازدواج مجدد داشته باشند )بانكی پورفرد، 
2013(.  آمار زنان سرپرست خانوار در ایران به شدت در حال افزایش است؛ به طوری كه در 
فاصله 5 ساله دو سرشماری اخیر )1390-1385( میزان آن از 6.5 درصد به 12.1 درصد كل 
خانوار )به 2500 خانوار( رسیده است )سایت مركز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسكن، 
2010(. به دنبال افزایش روزافزون طالق در جوامع و دگرگون شدن خانواده ها، ازدواج مجدد 
به عنوان روشی موجه و منطقی معنا و مفهوم پیدا می كند و میزان ازدواج مجدد به تبعیت 
از افزایش میزان طالق و بیوگی، افزایش خواهد یافت. این گونه روش زندگی گرچه بیشتر 
در جوامع صنعتی جریان دارد ولی به تدریج به جوامع غیر صنعتی نیز در حال ورود است 

)گیدنز، 2006(.
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 ازدواج مجدد زنان در ایران به اشكال ازدواج دائم، ازدواج موقت، ازدواج چندهمسری، 
ازدواج دوستانه و... است. آمار ازدواج و ازدواج مجدد با وجود رسیدن موج افزایش جمعیت 
به سن ازدواج نه تنها رشد نداشته است بلكه میزان آمار ازدواج از سال 2012 به 2013 رشد 
از طرفی در هر ساعت 16 واقعه طالق در  منفی 6.7 درصد داشته است )حیدر، 2014(. 
ایران به ثبت می رسد )محزون، 2014(. در واقع شاهد پیشی گرفتن رشد آمار طالق )14.2 
درصد( بر رشد آمار ازدواج )8.88 درصد( هستیم )سایت موسوی چلك، 2014(. به نظر 
می رسد مشكالت، تنگناها و موانع بر سر راه ازدواج، ازدواج مجدد در طول سالهای اخیر 

افزایش یافته است.
با توجه به آمار باالی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت امداد و شیب تند افزایش آن 
با وجود افزایش منابع و خدمات كمیته امداد رشد فقر در این خانواده ها مهار نشده است 
و ادامه روند با سبك قبلی )سنتی-تجربی( جوابگوی نیازهای روزافزون این قشر نیست و 
رسوب زنان سرپرست خانوار در ارگانهای حمایتی و در پیش گرفتن سبك زندگی جدید ) 
وابستگی به خدمات حمایتی، عدم تمایل به برگشت به سطوح عملكرد اجتماعی قبلی، عدم 
تمایل به ازدواج مجدد ( و از طرفی نبود تحقیقی بومی كه عوامل مؤثر در میزان آمادگی زنان 
یا راهكاری علمی  باشد  را مطالعه كمی-كیفی كرده  ازدواج مجدد  برای  سرپرست خانوار 
برای مدیریت و كنترل ورود و خروج زنان به دوران تجرد مجدد ارائه داده باشد كمیته امداد 
مجدد  ازدواج  بازدارنده  جامعه شناختی  بومی  عوامل  پژوهشی  انجام  با  تا  داشت  آن  بر  را 
زنان سرپرست خانوار را با كمك متخصصان شاغل در این نهاد، اساتید دانشگاه و خبرگان 
متخصص در امر ازدواج و استفاده میدانی از نظرات خود زنان سرپرست خانوار را مورد 
شناسایی قرار دهد تا با استفاده از نتایج تحقیق در سیاست گذاریها و بروزرسانی شیوه های 

ارائه خدمت گامهای بعدی را بردارد.
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پیشینه تجربی
در این قسمت پیشینه مطالعاتی در زمینة موضوع تحقیق را بررسی می كنیم. در تحقیقی، 
و  باالست  و  متوسط  حد  در  زنان  در  مجدد  ازدواج  به  گرایش  داد  نشان   )2016( حسینی 
افراد  بین  متقابل  ازدواج مجدد در كنش  نتیجه گیری كرد كه هرچه پذیرش اجتماعی مقوله 
بیشتر رواج یابد، زنان سرپرست خانوار پیوند اجتماعی بیشتری با اطرافیان خود داشته باشند 
و فشار اقتصادی را نیز تجربه كرده و فرزند كمتری داشته اند، بیشتر گرایش به ازدواج مجدد 
دارند. در تحقیقی دیگر دلیل گو )2015( به این نتیجه رسید كه تجربیات و مشكالت قبل و 
بعد از طالق، عمده ترین مانع شكل گیری ازدواج مجدد زنان هستند و مشاركت كنندگان در 
فرایند تصمیم گیری برای ازدواج مجدد به نوعی جانشینهای نسبی جهت رفع نیازهای اقتصادی، 
اجتماعی، عاطفی و فیزیولوژیكی رسیده اند كه آنها را در مقاومت در برابر ازدواج مجدد یاری 
كرده است. مشرف قهفرخی و انصاری )2015( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه بین 
اشتغال، سن  عاطفی، وضعیت  و  عینی  وابستگی  انتظارات،  و  توقعات  سنتی، سطح  ذهنیت 
زنان، سن فرزندان، درآمد، میزان تحصیالت، محل زندگی، عدم احساس امنیت زنان مطلقه و 
بی سرپرست و تمایل به ازدواج مجدد آنها رابطه معناداری وجود دارد. ولییی و ناظری )2015( 
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه موانع اجتماعی بر عدم گرایش به ازدواج مجدد زنان 
سرپرست خانوار رابطه دارد.  مطهری كلور )2015( در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه بین 
سن زنان، سن زنان در زمان فوت یا طالق از همسر، بین تعداد فرزندان زنان، بین میزان باور به 
ارزشهای جنسیتی و نگرشهای خانوادگی و ازدواج مجدد زنان تفاوت وجود دارد اما بین محل 
زندگی )شهر و روستا(، اشتغال زنان، نوع بی سرپرست بودن زنان )طالق، فوت سرپرست( و 
ازدواج مجدد زنان رابطه وجود ندارد. ملك مطیعی )2009( به نتیجه رسید كه میانگین گرایش به 
ازدواج مجدد زنان مطلقه درحد متوسط است. همچنین فوایدی كه آنها از ازدواج مجدد انتظار 
دارند بیشتر بر محور نیازهای اجتماعی همچون كسب امنیت، كسب محبت، كسب احترام و 
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درنهایت رهایی از حرف مردم است و در وهله دوم ، نیازهای مالی و نیاز جنسی مطرح است. 
همچنین، بیشترین تأثیر مربوط به متغیر تصور ارزش از ازدواج مجدد و كمترین تأثیر مربوط به 

متغیر تصور فرد از ارزیابی گروه های ثانوی در مورد ازدواج مجدد است. 
با  و  اثباتی  پارادایم  در حوزه  بیشتر  گرفته  انجام  پژوهشهای  مشاهده شد  كه  همانطور 
رویكردهای كمی انجام پذیرفته است. ضمنًا بسیاری از تحقیقات خارجی صورت گرفته به 
بررسی وضعیت زنان ازدواج مجدد كرده پرداخته و كمتر به مقطع زمانی بین حادثه طالق 
نتیجه  به  ازدواج مجدد پرداخته اند در تحقیقات  برای  آمادگی  ازدواج مجدد و خصوصًا  و 
رسیده اند كه گرایش و رغبت به ازدواج متوسط به باالست ولی تبیین نكرده اند كه چرا این 
رغبت منجر به اقدام به ازدواج مجدد نشده است. بنابراین در پژوهش حاضر، مشخصًا به 
بررسی عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار در دوران تجرد دوم 
نظریه های  و  داده ها  از  برخاسته  نظریه  و  كیفی- كمی  رویكردهای  از  استفاده  با  و  پرداخته 
زمینه ای پیرامون موضوع بررسی جامع تری صورت گرفت تا به یك درك كلی از تفسیرها 
و جستجوی  بررسی  در  یابیم.  دست  زندگی  در صحنه  عوامل  این  متفاوت  برداشتهای  و 
به عمل آمده تاكنون پژوهشی كه متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار را 

موردمطالعه قرار داده باشد انجام نشده است.  

روش
مطالعه از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و از نوع 
معادالت مدل ساختاری است كه در دو مرحله  )بخش كیفی، بخش كمی( صورت گرفت. 
بر  مؤثر  جامعه شناختی  عوامل  محتوا  تحلیل  و  اكتشافی  مصاحبه  روش  با  اول  مرحله  در 
میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار شناسایی شدند و داده های هر سه 
منبع )متون و مقاالت، متخصصان ازدواج، زنان سرپرست خانوار( به طور مجزا و همچنین 
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نظریه  سیستماتیك  تحقیق  طرح  با  تركیبی  به صورت  اطالعات  سازی  )مثلث(  سه سویه  با 
برخاسته از داده ها دسته بندی شد و مدل بومی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان آمادگی 
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با الگوی استنتاجی بر اساس یافته های تحقیق كیفی و 
استنباط محقق از موضوع و مشورت با اساتید حوزه های مرتبط با ازدواج و متخصصان آمار-
معادالت ساختاری تدوین شد و گویه های پرسشنامه جهت بررسی برازش مدل بر اساس 
یافته ها تنظیم شد و با نظرخواهی از زنان و متخصصان ازدواج روایی صوری و محتوایی 
و سازه آن تأیید شد و با اجرا در نمونه پایلوت به روش تحلیل عاملی اكتشافی و تأییدی، 
 )α> 0/70 ، آلفای كرنباخ پایایی )ضریب  روایی همگرا، روایی تشخیصی )p> 0/90( و 

مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.

بخش تحقیقات کیفی
الف- از كلیه كتابها، مجالت و مقاالت علمی و سایتهای علمی ایران و جهان در  بازه 
زمانی 20 سال منتهی به زمان پژوهش كه حاوی مطالب مرتبط با موضوعات ازدواج مجدد 
بودند تا سرحد كفایت )62( مقاله و كتاب انتخاب و مقوله های )تمهای( مرتبط و مؤثر بر 
استخراج  اسناد  تحلیل  و  فیش برداری  با چك لیست،  زنان سرپرست خانوار  ازدواج مجدد 

گردید.
ب- از متخصصان )مشاوره، روان شناسی، مددكاری، علوم اجتماعی، روان سنج( دارای 
تحصیالت یا سوابق كاری یا آثاری درزمینه ازدواج و ازدواج مجدد داشتند تا سرحد كفایت 

)20 نفر( مصاحبه به عمل آمد.     
و  فن آوری  كل  اداره  در  مددجویان  )فایل(  موجود  لیست  به  مراجعه  با  سپس   - پ 
برنامه ریزی كمیته امداد امام خمینی مركز و تعیین تعداد مددجویان واجد شرایط )520.962 
نفر(، برای مصاحبه اكتشافی تا سرحد اشباع )12 نمونه پی یاپی( به صورت هدفمند متوالی از 
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افراد واجد شرایط در طبقات متفاوت )استانها( نمونه انتخاب شد و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
به عمل آمد. پس از 12 مصاحبه احساس شد اطالعات تكراری است و ادامه كار منجر به 

دریافت اطالعات جدید نمی شود؛ به این دلیل نمونه گیری را متوقف كردیم. 
برای بررسی محتوای اطالعات گردآوری شده از مصاحبه های صورت گرفته با متخصصان، 
با  مرتبط  مقاالت  و  متون  مطالعه  از  فیش برداریها  و  چك لیستها   ، خانوار  سرپرست  زنان 
موضوع تحقیق، كدگذاری باز و مفهوم سازی و استخراج مقوله ها اجرا شد. در كدگذاری باز، 
داده ها به دقت به كوچكترین اجزاء ممكن شكسته و در مرحله دوم داده ها بر اساس تفاوت و 
تشابه با یكدیگر، مقایسه و طبقه بندی شدند. بعد از حركت و لغزشهای مكرر در بین طبقات 
و كدها، دسته بندی صورت گرفت، كدهای مشابه در طبقاتی قرار گرفتند كه با نامهایی گویا 
قابل شناسایی و درك باشند. در طرح تحقیق سیستماتیك، نظریه برخاسته از داده ها با استفاده 
باز، كدگذاری محوری، و كدگذاری گزینشی  از طریق كدگذاری  از مراحل تحلیل داده ها 
انجام گرفت و از آن طریق به عوامل كلیدی بازدارنده ازدواج مجدد و خرده مقیاسهای آن 
دست یافتیم. در كدگذاری باز 50 مقوله كه در كدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی 
در 10 دسته موضوعی )عوامل كلیدی( و یك عامل كلی و درنهایت در كدگذاری گزینشی در 
یك مقوله هسته ای با عنوان عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار 
رسیدیم و مدل مفهومی بر اساس یافته ها، نظر محقق و  مشورت با متخصصان تدوین شد كه 

در مرحله بعدی پژوهش )مرحله كمی( برازش و استحكام آن بررسی خواهد شد.
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جدول )1( عوامل کلیدی و )خرده مقیاس( اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد

شاخصهای کلیدی)خرده مقیاس( بازدارنده ازدواج مجددعوامل کلیدی بازدارنده ازدواج مجدد

عوامل جامعه شناختی بازدارنده ازدواج 
مجدد

موانع اجتماعی

عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا

قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد

روابط آزاد بین دو جنس

سبك زندگی

وجدان اجتماعی

رسانه ها

عوامل  بُعد آمادگی برای ازدواج مجدد

عاطفی

رفتاری

شناختی

مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار: مدل بومی تدوین شده 
عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با توجه به مقوله های استخراج شده از  
محتوای مصاحبه با زنان سرپرست خانوار، متخصصان و خبرگان و پژوهشهای انجام گرفته 
و  آنها  بین  مثلث سازی  و  خانوار  سرپرست  زنان  مجدد  ازدواج  بازدارنده  عوامل  درزمینه 
استنباط محقق از موضوع و مشورت مكّرر با اساتید حوزه های مرتبط با ازدواج و متخصصان 
آمار-معادالت ساختاری درنهایت مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست 
خانوار تدوین شد. یك بعد به عنوان متغیر پیش بین و یك بعد به عنوان متغیر مالك در دیاگرام 

و  ارائه  خانوار  زنان سرپرست  مجدد  ازدواج  بازدارنده  عوامل  بومی  مدل  عنوان  با   )4-1(
تدوین شده است.
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شکل )1( مدل بومی عوامل روان شناختی بازدارنده ازدواج

بخش تحقیقات کمی
مرحله دوم پژوهش: نوع مطالعات توصیفی–تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی 

و از نوع معادالت مدل ساختاری است.
جامعه آماری: كلیه زنان سرپرست خانوار مطلقه یا بیوه كه در سال 1395 تحت حمایت 
كمیته امداد امام خمینی )ره( كشور ایران بوده اند. 1/049/871 نفر زن سرپرست خانوار كه 

520/962 نفر آنها در محدوده سنی 15 تا 60 سال قرار دارند.
)فایل(  موجود  لیست  به  مراجعه  با  جامعه:  از  نمونه  انتخاب  روش  و  نمونه  حجم 
مددجویان در اداره كل فن آوری و برنامه ریزی كمیته امداد امام خمینی مركز، لیست مددجویان 
واجد شرایط )زن سرپرست خانوار محدوده سنی 15 تا 60 ساله( به تفكیك استانهای كشور 
تهیه )احصاء( شد )هر استان به دلیل همسانی و همگنی بیشتر در متغیرهای قومی، مذهبی، 
فرهنگی، آداب و سنن و ...یك طبقه در نظر گرفته شد( بر اساس آمار اخذشده از سالنامه 
آماری 1392 كمیته امداد )آخرین آمار مستند موجود در زمان انجام پژوهش( تعداد 520/962 
نفر زن سرپرست خانوار در محدوده سنی 15 تا 60 سال زیر پوشش قرار داشتند )تعداد كل 
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زنان سرپرست خانوار زیر پوشش 1/049/871 نفر(. برحسب فرمول 10 تا 20 برابری )تعداد 
متغیرها( معادالت ساختاری حجم نمونه اصلی )740 نفر بیوه و 740 نفر مطلقه( و با روش 
0/1 برابری، حجم نمونه پایلوت )38 نفر بیوه و 38 نفر مطلقه(، محاسبه شد )قاسمی، 2010( 
و پس از تعیین سهمیه متناسب با حجم، از طبقه ها نمونه گیری به صورت تصادفی ساده با 

استفاده از جدول اعداد تصادفی انجام شد و در پژوهش شركت داده شدند.
روش پژوهش در مرحله دوم، توصیفی–  تحلیلی است. در این مرحله از پژوهش برای 
بررسی برازش مدل تدوین شده، پرسشنامه ای مبتنی بر ابعاد مدل بومی عوامل بازدارنده از 
كیفی  مرحله  از  به دست آمده  مقوله های  و  گویه ها  و  خانوار  سرپرست  زنان  مجدد  ازدواج 
تحقیق ساخته شد و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت كه داده ها در جداول زیر نمایش داده 

شد. سپس، این پرسشنامه به صورت میدانی اجرا شد.

ابزار گردآوری داده ها
ابتدا 76 پرسشنامه در نمونه ای  پایانی پرسشنامه  پرسشنامه محقق ساخته: برای تعیین 
منتخب تصادفی از داخل جامعه آماری تكمیل شد )38 مورد زنان سرپرست خانوار به دلیل 
فوت سرپرست و 38 مورد زنان سرپرست خانوار به دلیل طالق( )نمونه مستقل از نمونه 
آلفای كرونباخ  ver24.SPSS از طریق ضریب  از نرم افزار  با استفاده  اصلی تحقیق(. سپس 
میزان پایانی پرسشنامه بررسی شد. با توجه به نتایج حاصله میزان پایایی پرسشنامه در حد 

قابل قبول برآورد شد كه در جدول )3( آمده است.
برحسب عوامل و تمهای به دست آمده از مطالعه كیفی )مرحله اول پژوهش( پرسشنامه 
ویژه عوامل مؤثر بر آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار طراحی شد. الزم به ذكر 
است كه این پرسشنامه قبل از اجرا در مرحله اصلی پژوهش، در یك مطالعه پایلوت )مقدماتی( 
از هر طبقه(  انتخاب تصادفی  با حجم و  متناسب  )انتخاب طبقه ای سهمی  در سطح كشور 
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تمامی شاخصهای روان سنجی آنان )روایی صوری، محتوایی، آلفای كرونباخ و تحلیل عوامل( 
اندازه گیری شد و بعد از كسب كردن حدنصاب شاخصهای روان سنجی در پژوهش استفاده شد.

تعریف مفاهیم
زنان سرپرست خانوار: زنانی هستند كه بدون حضور منظم و یا حمایت یك مرد بزرگسال، 
سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و مسئولیت اداره اقتصادی خانواده و تصمیم گیریهای عمده 
و حیاتی به عهده ایشان است )كریمی، 2005(. زنان سرپرست خانوار زنانی هستند كه عهده دار 
تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند )سازمان بهزیستی، 2001-2000(. 
در این تحقیق، منظور از زنان سرپرست خانوار، زنانی است كه به علت فوت همسر یا طالق 

همسر در لیست مدد جویان كمیته امداد امام خمینی )ره( در سال 95 قرار دارند.
عوامل اجتماعی مؤثر بر ازدواج مجدد زنان: عواملی هستند كه به زندگی اجتماعی فرد و 
رابطه او با دیگران مربوط به موضوع ازدواج می شود. منظور از عوامل اجتماعی مؤثر بر ازدواج 
مجدد زنان مصادیقی مانند عدم تعادل هرم سنی و بازار عرضه و تقاضا ازدواج، افزایش سواد 
و آگاهی اجتماعی زنان، تغییر شكل خانواده گسترده به هسته ای، تغییرات سبك زندگی، ظهور 
رسانه های جدید، افزایش ضریب نفوذ رسانه ها، مهاجرت به شهر و رشد شهرنشینی، كاهش 
وجدان اجتماعی در موضوعات ازدواج و تشكیل خانواده، روابط آزادتر پسران و دختران، كاهش 
بعد خانوار، برابرطلبی، قوانین مرتبط با ازدواج، دسترسی آسان به قوانین قضایی، بهبود وضعیت 
افزایش ارگانهای حمایتی و سمنها، موانع اجتماعی  اقتصادی و رفاه جامعه و تجمل گرایی، 
مانند تأثیر منفی اعتیاد و تغییر دیدگاه نسبت به چندهمسری روی پدیده ازدواج مجدد است 
)ساروخانی، 1997(. در این پژوهش منظور نمراتی است كه فرد در بعد اجتماعی پرسشنامه 
محقق ساخته )تجمیع نمرات عوامل موانع اجتماعی، عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا، قوانین 
ناهمسو با ازدواج مجدد، روابط آزاد بین دو جنس، سبك زندگی، وجدان اجتماعی و رسانه ها( 
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كسب می كند. منظور از خرده مقیاسهای عوامل اجتماعی در این پژوهش نیز، نمراتی است كه 
فرد در هریك از خرده مقیاسهای ابعاد اجتماعی به شرح: موانع اجتماعی )اعتیاد، چندهمسری، 
...(، عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا، قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد، روابط آزاد بین دو جنس، 

سبك زندگی، وجدان اجتماعی و رسانه ها در پرسشنامه محقق ساخته كسب می كند.
ازدواج مجدد: ازدواج قراردادی است رسمی برای پذیرش یك تعهد متقابل به منظور تشكیل 
زندگی خانوادگی تا طرفین ازدواج در سایه آن، در خط مسیر معین و شناخته شده ای از زندگی 
قرار گیرند. این قرارداد با رضایت و خواسته زن و شوهر و بر مبنای آزادی كامل دو طرف منعقد 
می شود و در پرتو آن روابطی بس نزدیك  بین آن دو پدید می آید. این قرارداد ارتباط و پیوند 
دوطرفه به وسیله الفاظ و عباراتی معین انجام می گیرد كه آن را )عقد( یا )پیمان ازدواج( می نامیم و 

اگر برای بار دوم یا بیشتر باشد به آن ازدواج مجدد می گوییم )اكبری و همكاران، 2013(.
آمادگی برای ازدواج مجدد: حالت آمادگی، عبارت است از نوعی تمایل آماده بودن كه 
ورای عمل قرار دارد و آن رفتار را هدایت یا تعدیل می كند. از طرف دیگر منظور از آمادگی 
برای ازدواج، ارزیابی ذهنی از آمادگی فرد، برای قبول مسئولیتها و چالشهای ازدواج مطرح 
برای  آمادگی  بعد  در  فرد  كه  است  نمراتی  پژوهش  این  در   .)1988 )الرسون،  است  شده 

ازدواج مجدد پرسشنامه محقق ساخته كسب می كند.

اعتبار و پایایی پرسشنامه
پژوهش  ابزارهای  پایایی1  و  اعتبار  رایج،  رویكردهای  از  استفاده  با  بخش  این  در 
متغیرهای  به  مربوط  سنجش  ابزار  اعتبار  بررسی  به منظور  است؛  گرفته  قرار  موردبررسی 
اكتشافی3،  عاملی  تحلیل  رویكرد  و  سازه2  اعتبار  از  موردمطالعه  جامعه  در  پژوهش  اصلی 

1. validity and relibility
2. construct validity
3. exploratory analysis
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تحلیل عاملی تأییدی1 و برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظرات زنان مطلقه و بیوه، 
و  اجتماعی  علوم  ازدواج،  و  خانواده  مشاوره  و  روان شناسی  روان سنجی،  آمار،  متخصص 
مددكاری استفاده حداكثری به عمل آمد و به منظور بررسی پایایی این ابزارها از ضریب آلفای 

كرنباخ2 استفاده شد.
مدل عاملی متغیر »عوامل آمادگی برای ازدواج« به صورت مدل عاملی مرتبه دوم تدوین 
اصلی  پارامترهای  و  برازش  كلی  شاخصهای  شامل  مدل  این  به  مربوط  برآوردهای  شد، 

)بارهای عاملی مؤلفه ها و گویه های این متغیر( در زیر گزارش شده است:

شکل )2( مدل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل آمادگی برای ازدواج

1. conformity factor analysis
2. Cronbach Alpha
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شکل )3( مدل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد
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جدول )2( برآورد شاخصهای ارزیابی مدل عاملی عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد زنان 

سرپرست خانوار

شاخص مقدار 
ارزیابی مدل عاملی 

متغیر

درجه 
آزادی

کای اسکوئر 
نسبی

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش 
تطبیقی 
مقتصد

ریشه دوم 
میانگین 

مربعات خطای 
برآورد

ُهلتر

513/220/950/620/08188آمادگی برای ازدواج

عوامل اجتماعی 
بازدارنده ازدواج 

مجدد
2942/660/910/600/07168

شاخصهای ارزیابی كلیت مدل عاملی درمجموع بیانگر این است كه برازش داده ها به 
مدل برقرار است. همه شاخصهای ارزیابی كلیت مدل عاملی با مدنظر قراردادن مقادیر مربوط 
به این شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل عاملی متغیر »عوامل آمادگی برای ازدواج« و »عوامل 

اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد« دارند.
و  گویه ها  همه  به  مربوط  عاملی  بارهای  باال  جدول  در  شده  برآورد  مقادیر  برحسب 
مؤلفه های متغیر »عوامل آمادگی برای ازدواج« و »عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد« 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ همبستگی این متغیر با مؤلفه ها و گویه های آن در حد متوسط 

به باال برآورد می شوند؛ درنتیجه ابزار سنجش این متغیر از اعتبار عاملی برخوردار است.
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جدول )3( میزان پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه در مرحله پایلوت

ضریب آلفاابعادمفهوم

عوامل آمادگی برای ازدواج

0/77عاطفی

0/88رفتاری

0/84شناختی

0/77تعصبات قومی

0/78موانع فرهنگی

0/73اعتقادات دینی

0/73آداب ورسوم ازدواج

0/73ازدواج موقت

0/791عوامل آمادگی برای ازدواج

عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج 
مجدد

0/70موانع اجتماعی

0/71عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا

0/75قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد

0/70روابط آزاد بین دو جنس

0/71سبك زندگی

0/70وجدان اجتماعی

0/80رسانه ها

0/877 عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد

 Amos 22 ابزار تحلیل و انواع مدل: تجزیه وتحلیل آماری پژوهش به كمك نرم افزارهای
و SPSS.ver24 انجام گرفت و با میانگین، فراوانی، جدول و نمودار، مد، میانه ارائه شد.
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یافته ها

آمار استنباطی
در این قسمت، اطالعات مربوط به رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با میزان آمادگی برای 

ازدواج مجدد با استفاده از ضرایب و آزمونهای آماری مربوطه موردبررسی قرار گرفته اند:
جدول )4( آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین آمادگی برای ازدواج مجدد بین افراد مطلقه و 

همسر فوت شده

MSDنوع جداییمتغیر
همگنی واریانسی

tDfp آماره 
لوین

P

آمادگی برای 
ازدواج مجدد

3/050/84طالق
1/290/2563/32

1564

0/001
2/910/87فوت همسر

عاطفی
3/050/87طالق

0/040/8322/440/015
2/940/88فوت همسر

رفتاری
3/051/01طالق

0/500/4794/340/001
2/821/03فوت همسر

شناختی
3/050/89طالق

0/480/4902/720/007
2/930/91فوت همسر

برحسب مقادیر مربوط به برآورد آزمون t مستقل در جدول باال می توان گفت بین افراد 
مطلقه و همسر فوت شده به لحاظ میانگین متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد و خرده مقیاسهای 
برای  آمادگی  متغیر  میانگین  به عبارت دیگر   .)  p<  0/05( دارد  معناداری وجود  تفاوت  آن 
ازدواج مجدد و خرده مقیاسهای آن در بین افراد مطلقه به طور معناداری باالتر از افرادی است 

كه همسر آنها فوت كرده است.
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ارتباط بین عوامل زمینه ای )سن، تعداد فرزندان، محل سكونت، قومیت( با میزان آمادگی 
برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار

جدول )5( برآورد ضریب همبستگی جهت بررسی رابطه بین متغیرهای: سن، تعداد فرزندان و آمادگی 

برای ازدواج

متغیر
آمادگی برای ازدواج مجدد

rPn

0/190/0011488-سن
0/180/0011480-تعداد فرزندان

و  سن  متغیر  بین  است  این  بیانگر  باال  جدول  در  پیرسون  همبستگی  ضریب  مقادیر 
 .)p< 0/05( تعداد فرزندان با میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معناداری وجود دارد
به عبارت دیگر با توجه به مقدار ضریب پیرسون می توان گفت این رابطه معكوس و در حد 
ضعیف است؛ به این معنا كه در بخش كمی از جامعه آماری پژوهش با افزایش سن یا تعداد 
فرزندان میزان آمادگی برای ازدواج مجدد كاهش و با كاهش سن یا تعداد فرزندان میزان 

آمادگی برای ازدواج مجدد افزایش می یابد.
جدول )6( تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین آمادگی برای ازدواج مجدد بر اساس محل سکونت

محل متغیر
سکونت

MSD
همگنی واریانسی

F Welchp آماره 
لوین

p

آمادگی برای 
ازدواج مجدد

2/972/97شهر
4/250/0141/850/162 3/043/04روستا

3/153/15حومه
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برآورد مقادیر مربوط به آزمون تحلیل واریانس یك طرفه در جدول باال نشان دهنده این 
است؛ بین افراد ساكن در شهر و روستا و حومه به لحاظ آمادگی برای ازدواج مجدد تفاوت 
معناداری وجود ندارد )p<0/05(. به عبارت دیگر مقدار تفاوت بین این افراد به لحاظ میانگین 
آمادگی برای ازدواج مجدد در نمونه آماری پژوهش ناشی از تصادف یا خطای نمونه گیری 

برآورد می شود و با اطمینان 95 درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد.

جدول )7( برآورد تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین آمادگی برای ازدواج مجدد در بین قومیتها

MSDقومیتمتغیر
همگنی واریانسی

Fp آماره 
لوین

p

آمادگی برای ازدواج 
مجدد

2/900/86بختیاری

1/210/2801/050/394

2/960/81بلوچ
3/060/89ترك
2/900/85كرد

3/310/77گرجی
2/980/82فارس

30/93لر
3/210/82عرب

2/850/94معاودین
2/970/89گیلك

برآورد مقادیر مربوط به آزمون تحلیل واریانس یك طرفه در جدول باال نشان دهنده این 
است؛ بین قومیتهای مختلف به لحاظ آمادگی برای ازدواج مجدد تفاوت معناداری وجود 
ندارد )p<0/05 (. به عبارت دیگر مقدار تفاوت بین این قومیتها به لحاظ میانگین آمادگی برای 
ازدواج مجدد در نمونه آماری پژوهش ناشی از تصادف یا خطای نمونه گیری برآورد می شود 
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و با اطمینان 95 درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد.
از  با استفاده  از تحلیل آماری داده های كمی، فرضیه های اصلی پژوهش  در این بخش 
با  ابتدا  قرار گرفته اند،  آزمون  مورد  كوواریانس محور1  معادله ساختاری  رویكرد مدل سازی 
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش ارائه و در 

ادامه فرضیه های پژوهش با استفاده از این رویكرد موردبررسی قرار گرفته اند:

جدول )8( ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

متغیر
آمادگی برای ازدواج مجدد

rpn

0/320/0011566عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است كه بین متغیر مستقل )عوامل اجتماعی 
بازدارنده ازدواج مجدد( پژوهش با متغیر وابسته )آمادگی برای ازدواج مجدد( رابطه معناداری 
وجود دارد )p< 0/05 (. با مدنظر قراردادن ضرایب همبستگی می توان گفت رابطه متغیر 
ازدواج مجدد مستقیم  برای  با متغیر آمادگی  ازدواج مجدد  بازدارنده  عوامل جامعه شناختی 

برآورد شده است.
جدول )9( توصیف متغیر عوامل آمادگی برای ازدواج در نمونه آماری پژوهش

متغیر
شاخص

MSDS2SkewKort

0/55-0/21-2/980/860/74عوامل آمادگی برای ازدواج
0/45-0/14-30/880/77عاطفی
0/76-0/09-2/9411رفتاری
0/39-0/25-2/990/900/81شناختی

1. CB SEM
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برحسب مقادیر جدول باال: 
1( میانگین متغیر عوامل آمادگی برای ازدواج مجدد و خرده مقیاسهای آن پایین تر از حد 
متوسط )3( برآورد شده است، بنابراین مقدار آمادگی نمونه آماری برای ازدواج پایین تر از 

متوسط قرار دارد. 
میزان  بیانگر  واریانس(  و  معیار  )انحراف  پراكندگی  شاخصهای  به  مربوط  مقادیر   )2
پراكندگی در حد معمول داده های این متغیر و خرده مقیاسهای از شاخص میانگین در نمونه 

آماری است. 
3( در خصوص شاخصهای شكل توزیع؛ مقدار منفی شاخص كجی نشان دهنده تمایل 
نمره های این متغیر و خرده مقیاسهای آن به سمت مقادیر باالتر از میانگین و مقدار منفی شاخص 
كشیدگی نشان دهنده پراكندگی داده ها در سطح منحنی و به عبارت دیگر شكل توزیع نسبتاً مسطح 
داده های این متغیر و خرده مقیاسهای آن است. مقادیر شاخصهای شكل توزیع نشان دهنده تمایل 

شكل توزیع داده های این متغیر و خرده مقیاسهای آن به سمت توزیع نرمال است.

شکل )4( بافت نگار شکل توزیع متغیر آمادگی برای ازدواج در نمونه آماری
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جدول )10( توصیف متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد در نمونه آماری پژوهش

متغیر
شاخص

MSDS2SkewKort

2/920/470/220/041/23عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد
0/060/29-2/980/730/54موانع اجتماعی

0/080/09-3/120/730/53عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا
2/770/720/520/180/42قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد

2/950/750/570/110/32روابط آزاد بین دو جنس
0/010/70-3/050/660/44سبک زندگی

0/060/58-2/920/540/29وجدان اجتماعی
0/32-2/480/950/900/31رسانه ها

برحسب مقادیر جدول باال: 1( میانگین متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد و 
خرده مقیاسهای آن به جزء خرده مقیاس عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا پایین تر از حد متوسط 
)3( برآورد شده است، بنابراین میزان بازدارندگی عوامل اجتماعی در ازدواج مجدد پایین تر 
از متوسط است. 2( مقادیر مربوط به شاخصهای پراكندگی )انحراف معیار و واریانس( نشان 
دهنده میزان پراكندگی در حد كم داده های این متغیر از شاخص میانگین در نمونه آماری 
عوامل  متغیر  مثبت شاخص كجی  مقدار  توزیع؛  در خصوص شاخصهای شكل   )3 است. 
و  جنس  دو  بین  آزاد  روابط  مجدد،  ازدواج  با  ناهمسو  قوانین  خرده مقیاسهای  و  فرهنگی 
رسانه ها بیانگر تمایل نمره ها به سمت مقادیر پایین تر از میانگین و مقدار منفی شاخص كجی 

تقاضا، سبك زندگی و وجدان  بازار عرضه و  تعادل  اجتماعی، عدم  خرده مقیاسهای موانع 
است.  میانگین  از  باالتر  مقادیر  به سمت  متغیر  این  نمره های  تمایل  دهنده  نشان  اجتماعی 
مقدار مثبت شاخص كشیدگی متغیر عوامل اجتماعی و خرده مقیاسهای آن بیانگر پراكندگی 
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كم داده ها در سطح منحنی و به عبارتی شكل توزیع نسبتًا برآمده داده ها در نمونه آماری 
است. مقادیر شاخصهای شكل توزیع بیانگر تمایل توزیع داده های این متغیر به سمت توزیع 

نرمال است.

شکل )5( بافت نگار شکل توزیع متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد در نمونه آماری

میزان  و  ازدواج مجدد  بازدارنده  )اجتماعی(  بین عوامل جامعه شناختی  ارتباط  بررسی 

آمادگی برای ازدواج مجدد
جهت بررسی فرضیه باال از رویكرد مدل سازی معادله ساختاری استفاده شد، متغیرهای 
مستقل و وابسته پژوهش به صورت متغیرهای مكنون و در قالب مدلهای عاملی مرتبه اول 
معادله  مدل  كلیت  ارزیابی  شاخصهای  به  مربوط  برآوردهای  شدند،  ساختاری  مدل  وارد 
ساختاری و پارامترهای اصلی این مدل )اثر متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای 

ازدواج مجدد( در شكل و جداول زیر گزارش شده است:
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شکل )6( مدل معادله ساختاری اثر عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای ازدواج مجدد

جدول )11( برآورد مقادیر شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری

شاخص
Hoelterبرازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA

94/710/920/900/910/67332/870/07220مقدار

شاخصهای ارزیابی كلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها 
این است كه مدل مفروض تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت  بیانگر  درمجموع 
بر  داللت  شاخصها  همگی  و  است  برقرار  مدل  به  داده ها  برازش  به عبارت دیگر  می شوند، 

مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.
جدول )12( برآورد مقادیر اثر عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای ازدواج مجدد

R2متغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
برآورد

CRp
Bβ

عوامل اجتماعی 
آمادگی برای --->بازدارنده

0/160/610/40130/001ازدواج مجدد
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مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است: الف( متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده 
16 درصد از واریانس متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد را تبیین می كند، با توجه به مقادیر 
می شود،  برآورد  متوسط  حد  در  مقدار  این  تعیین  ضریب  شاخص  اثر  حجم  به  مربوط 
متغیر  واریانس  تبیین  توان  متوسط  حد  در  بازدارنده  اجتماعی  عوامل  متغیر  به عبارت دیگر 
میزان آمادگی برای ازدواج مجدد را دارد. ب( اثر متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده بر متغیر 
میزان آمادگی برای ازدواج مجدد به لحاظ آماری معنادار است )p < 0/05(. بنابراین فرضیه 
پژوهش مبنی بر اینكه عوامل اجتماعی بازدارنده ازدواج مجدد بر آمادگی برای ازدواج مجدد 
تأثیر دارد، تأیید می شود. با مدنظر قراردادن مقدار ضریب تأثیر می توان گفت اثر این متغیر 

مستقیم و در حد متوسط برآورد می شود.
در ادامه اثر خرده مقیاسهای متغیر عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای ازدواج مجدد 

با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری موردبررسی قرار گرفته است:

شکل )7( مدل معادله ساختاری اثر خرده مقیاسهای عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای ازدواج 

مجدد
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جدول )13( برآورد مقادیر شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری

شاخص
Hoelterبرازش مقتصدبرازش تطبیقیبرازش مطلق

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA

490/960/940/970/51143/500/05589مقدار

شاخصهای ارزیابی كلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصها 
این است كه مدل مفروض تدوین شده توسط داده های پژوهش حمایت  بیانگر  درمجموع 
بر  داللت  شاخصها  همگی  و  است  برقرار  مدل  به  داده ها  برازش  به عبارت دیگر  می شوند، 

مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.
جدول )14( برآورد مقادیر اثر خرده مقیاسهای عوامل اجتماعی بازدارنده بر آمادگی برای ازدواج مجدد

R2متغیر وابستهمسیرمتغیر مستقل
برآورد

CRp
Bβ

موانع اجتماعی

آمادگی برای ->
0/35ازدواج مجدد

0/040/041/320/188
0/530/5118/640/001عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا
0/160/165/690/001قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد

11/290/001-0/30-0/30-روابط آزاد بین دو جنس
1/470/141-0/04-0/05-سبک زندگی

0/100/073/060/002وجدان اجتماعی
0/010/020/740/459رسانه ها

 35( باالیی  در حد  بازدارنده  اجتماعی  عوامل  متغیر  برآورد شده خرده مقیاسهای  مقادیر 
درصد( توان تبیین واریانس متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد را دارند و اثر خرده مقیاسهای 
عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا، قوانین ناهمسو با ازدواج مجدد، روابط آزاد بین دو جنس و 
وجدان اجتماعی بر آمادگی برای ازدواج مجدد به لحاظ آماری معنادار است )p<0/05(. با 
توجه به مقادیر ضریب تأثیر این خرده مقیاسها می توان گفت اثر خرده مقیاس عدم تعادل بازار 
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با ازدواج  عرضه و تقاضا مستقیم و در حد متوسط به باال، اثر خرده مقیاس قوانین ناهمسو 
مجدد مستقیم و در حد ضعیف، اثر خرده مقیاس روابط آزاد بین دو جنس معكوس و در حد 
متوسط و اثر خرده مقیاس وجدان اجتماعی مستقیم و در حد ضعیف برآورد شده است. ج( 
ازدواج  برای  آمادگی  متغیر  بر  و رسانه ها  زندگی  اجتماعی، سبك  موانع  اثر خرده مقیاسهای 
مجدد به لحاظ آماری معنادار نیست )p>0/05(. بنابراین می توان گفت مقدار اثر ضعیف این 
خرده مقیاسها بر متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد در نمونه آماری پژوهش ناشی از تصادف 
یا خطای نمونه گیری برآورد می شود و با اطمینان 95 درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری 

پژوهش را ندارد.

بحث
آمادگی  متغیر  با  جامعه شناختی  عوامل  متغیر  بین خرده مقیاسهای  داد  نشان  كمی  نتایج 
برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد؛ بطوریكه درمجموع 
متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار را در حد باال تبیین می كنند. متغیر 
عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا در اقدام به ازدواج مجدد بیشترین تأثیر را بر متغیر آمادگی 
ازدواج مجدد زنان داشته است. در بررسی و مقایسه آمارهای رسمی كشور شاهد افزایش 
تراكمی تعداد زنان سرپرست خانوار و دختران در سن ازدواج نسبت به تعداد مردان همسر 
فوت شده یا طالق داده و پسران در شرف ازدواج هستیم و با ازدیاد دختران در سن ازدواج 
در میدان رقابتی نابرابر، زنان بیوه یا مطلقه شانس كمتری برای انتخاب شدن و ازدواج مجدد 
دارند؛ به طوری كه نسبت ازدواجهای مجدد زنان مطلقه ایرانی نسبت به زنان غربی 25 درصد 
كمتر بوده و بالعكس نسبت ازدواجهای مجدد مردان همسر طالق داده ایرانی به مردان مشابه 
غربی 6 درصد بیشتر شده است. در ایران تعداد زنان مجردی كه به علت فوت همسر تنها 
مانده اند، 6 برابر بیشتر از مردان همسر فوت شده و تعداد زنان مطلقه، 2 برابر بیشتر از مردان 
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جدا شده است. نتایج این تحقیق نشان داد زنان، آمادگی باالیی برای ازدواج مجدد دارند و 
تحقیقات دیگر نیز رغبت به ازدواج مجدد زنان را باال گزارش كرده اند؛ ولی این آمار نشان 
مردان كمتر  به  نسبت  از طالق و فوت همسر  بعد  زنان  كه  است  تلخ  واقعیت  این  دهنده 
مبادرت به ازدواج مجدد كرده اند و در ایران شاهد تفاوت جنسیتی در اقدام به ازدواج مجدد 
هستیم. این واقعیت را این گونه تبیین می كنیم كه درصد باالی آمادگی برای ازدواج مجدد 
زنان ناشی از بازماندگی تراكمی از ازدواج مجدد در میدان رقابتی نابرابر مذكور در گذر زمان 
منتهی به پژوهش حاضر است و جمالت »كو خواستگار« یا »كو مرد خوب برای ازدواج« 
زنان سرپرست خانوار در تحقیق حاضر ازلحاظ آماری معنی دار است. درصورتی كه آمار زنان 
نیز باالست یا سرعت تولید زن سرپرست  سرپرست خانوار در برخی از كشورهای دیگر 
خانوار باالتر از ایران است ولی به دلیل آمار باالی اقدام به ازدواج مجدد بازار عرضه و تقاضا 

متعادل است. نتایج این تحقیق با تحقیق بانكی پورفرد )2013( همسو است.
پس از متغیر عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا در اقدام به ازدواج مجدد بیشتر از همه 
خرده مقیاس روابط آزاد بین دو جنس، اثر بازدارندگی بر متغیر میزان آمادگی برای ازدواج 
مجدد زنان سرپرست خانوار دارد كه دالیل آن را می توان این گونه تبیین كرد كه زنان مجرد 
به دلیل فشار نیازهای متعدد: تكاملی، عاطفی، مالی، جنسی و... به یك مرد به عنوان همسر 
نیاز دارند انباشت این نیازها در گذر زمان از نظر روان شناختی نقش انگیزاننده قوی برای 
بهنگام می شد  ازدواج مجدد  به  امر درگذشته منجر  این  ایفا می كند  ازدواج مجدد  به  اقدام 
ولی تغییرات اجتماعی مانند مهاجرت بی رویه به شهرها، رنگ باختن خانواده های گسترده، 
به مدرن  باعث متحول شدن سبك زندگی سنتی  زنان  منزل  بیرون  اشتغال  ادامه تحصیل و 
شده و ارتباط زنان سرپرست خانوار با جنس مخالف را در مناسبات اجتماعی افزایش داده 
است و تعامل با یك فرد از جنس مخالف را تسهیل كرده است و از سوی دیگر با افزایش 
ضریب نفوذ رسانه ها و فضای مجازی، موجب شده باورهای مذهبی-فرهنگی و تعصبات 
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قومی- محلی كمتر مانع شكل گیری این ارتباطات باشد. با افزایش روابط اجتماعی بین دو 
جنس به طور موقت و محدود برخی از نیازهای مورداشاره توسط یك مرد تأمین می شود كه 
ازلحاظ كمی و كیفی قابل مقایسه با ازدواج نیست و جایگزین مناسبی نیز برای ازدواج مجدد 
نیست و برطرف كننده نیازهای زن در حد طبیعی و طوالنی مدت نشده، ولی به دلیل تعدیل 
موقت نیاز، انگیزه برای ازدواج مجدد را كاهش می دهد و زن سرپرست خانوار نیازمند به 
كمكهای حمایتی باقی مانده و برای اقدام به ازدواج مجدد اولویت قائل نمی شود و از طرفی 
از  این دسته  ارتباطی مذكور زمینه ساز بروز آسیبهای اجتماعی برای  قانونی نبودن روشهای 
زنان شده و شانس ازدواج مجدد را به شكلی فزاینده كاهش می دهد. از طرفی دریافت یارانه 
مضاعف و كمكهای مالی از سازمانهای حمایتی و... یا اشتغال نیز معادالت سود و زیان اقدام 
به ازدواج مجدد زنان را تغییر داده و باعث تداوم خودسرپرستی می شود. تمایل به ازدواج 
مجدد این زنان دیرهنگام و مراقبت محور بوده و در صورت وقوع فاقد شورونشاط جوانی 
آق زیارت  عابدی   ،)2008( طاهرپور  و  شرقی  تحقیقات  با  تحقیق  این  نتایج  بود.  خواهد 

)2008( و آلیسا لوین )2012( همسو است.
زنان  مجدد  ازدواج  برای  آمادگی  متغیر  و  مجدد  ازدواج  با  ناهمسو  قوانین  متغیر  بین 
سرپرست خانوار رابطه مستقیم معناداری وجود دارد كه دلیل آن می تواند تحصیالت پایین 
و ناآگاهی جمع كثیری از زنان سرپرست خانوار از قوانین ازدواج باشد. مراجعه به قانون در 
این طیف، اغلب در زمان بروز مشكل اتفاق می افتد و دسترسی به وكال یا مراجع قانونی نیز 
در این راستا است نه در زمان اتخاذ تصمیم یا اقدامات پیشگیرانه و یا این قوانین ازلحاظ 
كمی یا كیفی چندان مؤثر نیستند. به همین خاطر تأثیر قوانین در زمینه سازی و آمادگی برای 

ازدواج مجدد بازدارنده نیست.
بین متغیر وجدان اجتماعی و متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار 
رابطه مستقیم معناداری وجود دارد كه دلیل آن هم این است كه با وجود تحوالت اجتماعی 
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و فاصله گرفتن از سبك زندگی سنتی همچنان ارزشهای ازدواجی و خانوادگی حفظ شده 
است. خانواده و اطرافیان در مورد ازدواج مجدد ترغیب گر هستند و فشارهای اجتماعی برای 

اقدام به ازدواج مجدد وجود دارد.
در این تحقیق بین متغیرهای موانع اجتماعی، سبك زندگی و نقش رسانه ها در ازدواج 
مجدد و بر متغیر آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود 
الهی )2015(، عابدی )2008(  با تحقیق ولییی و ناظری )2015(،  این تحقیق  نتایج  ندارد. 
همسو نیست كه علت آن احتماالً تفاوت سطح رفاه زندگی گروه هدف باشد. در این تحقیق 
وجه  كه  گرفتند  قرار  موردمطالعه  كشور  امداد  كمیته  پوشش  زیر  خانوار  سرپرست  زنان 
مشترك آنها سطح پایین رفاه اقتصادی و معیشتی است. به نظر می رسد طبق هرم نیازهای 
مزلو این افراد به دلیل فقر در مراحل پایینی هرم نیازها قرار دارند و هنوز به دلیل رهانشدن 
ابتدایی زندگی )نیازهای خوراك، پوشاك، مسكن، جنسی و...(، زمینه ظهور و  از نیازهای 
بروز نیازهای رده باالتری )اجتماعی( در رفتارها و اندیشه هایشان كمتر فراهم شده است؛ از 
طرفی اشتغال ذهنی در مورد مشكالت و مسائل عینی مانند نیازهای اولیه، به عهده داشتن 
حضانت فرزندان، ترس از آینده فرزندان، ركود تورمی و فقدان خواستگار مناسب، میدان را 
برای ایفای نقش مؤلفه های انتزاعی تر مانند )موانع اجتماعی، سبك زندگی و نقش رسانه ها( 

تنگ تر كرده است.
همسر  و  مطلقه  زنان  بین  مجدد  ازدواج  برای  آمادگی  میزان  تفاوت  قابل توجه  نكته 
مجدد  ازدواج  برای  آمادگی  متغیر  میانگین  داد  نشان  پژوهش  كمی  نتایج  بود.  شده  فوت 
و خرده مقیاسهای آن در بین زنان مطلقه به طور معناداری باالتر از افرادی است كه همسر 
آنها فوت كرده است. دالیل آن را این گونه تبیین می كنیم: 1- زنان مطلقه در جمعیت نمونه 
ازلحاظ سنی جوان تر از زنان بیوه بودند و طبق نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه بین سن 
زنان و آمادگی برای ازدواج مجدد زنان رابطه معكوس وجود دارد 2- زنان مطلقه تحصیالت 
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باالتری نسبت به زنان بیوه داشتند. باسوادتر بودن زنان مطلقه منجر به حضور در محیط های 
تحصیل یا اشتغال بیرون از منزل و تعامل بیشتر با اجتماع و جنس مخالف شده است 3-زنان 
بیوه در بازار رقابت ازدواجی از شانس باالتری نسبت به زنان مطلقه برخوردار هستند؛ زیرا 
نظر مردان ایرانی و خانواده هایشان نسبت به آنها مثبت بوده و خانواده ایتام را با دیده اكرام و 
احترام می نگرند و زن بیوه را در سرنوشتش مقصر یا ناسازگار نمی پندارند و افرادی از این 
گروه كه در گذشته تمایل به ازدواج مجدد داشته اند احتماالً ازدواج كرده و از گروه حذف 
شده اند؛ ولی زنان مطلقه راغب به ازدواج مجدد كمتر مورد خواستگاری واقع شده اند. 4- 
دسته ای از زنان بیوه خود را به زندگی قبلی متعهد می دانند چون نظر مثبتی به زندگی گذشته 
و همسر مرحوم خود دارند و هنوز او را شریك زندگی خود می پندارند و از امكانات بیمه و 
مستمری بهره می برند و بیشتر زنان بیوه در همان منزلی )به ارث رسیده( كه در گوشه گوشه 
آن از زندگی مشترك قبلی خود خاطراتی دارند به زندگی ادامه می دهند 5- زنان بیوه وارث 
تعداد فرزندان بیشتری نسبت به زنان مطلقه از زندگی قبلی خود هستند و ناچار به مراقبت 
)حضانت( از آنها هستند و طبق نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه بین تعداد فرزندان و 
آمادگی برای ازدواج مجدد زنان رابطه معكوس وجود دارد 6- به دلیل اجرای طرح اكرام 
با  ایتام )طرح حمایت مضاعف خیرین-حامیان( در كمیته امداد میزان دریافتی خانوارهای 
سرپرستی زن بیوه )خانواده ایتام( بسیار بیشتر از خانوارهای با سرپرستی زن مطلقه بوده و 
رفع نیاز مالی این خانواده ها نیازمندی به حمایت یك مرد یا ازدواج با انگیزه های مالی را 

كاهش می دهد.
یافته های این تحقیق در مورد وجود آمادگی برای ازدواج مجدد در زنان سرپرست خانوار 
با نتایج تحقیق حسینی )2016( و ملك مطیعی )2009( همسو است و یافته این تحقیق در 
مورد آمادگی باالتر زنان مطلقه برای ازدواج مجدد با نتایج تحقیق اسپنسر و شفر )2012( 
همسو است، ولی یافته این تحقیق در مورد تفاوت میزان آمادگی برای ازدواج مجدد بین 
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زنان مطلقه و همسر فوت شده با نتایج تحقیق مطهری كلور )2015( همسو نیست كه دلیل آن 
می تواند بازه سنی پایین تر زنان سرپرست خانوار در تحقیق مذكور باشد و همچنین تمركز 

این تحقیق بر یك قوم و با آداب و سنن فرهنگی ویژه یك شهرستان كوچك باشد.
بین متغیر سن و آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معكوس و معناداری وجود دارد و بین 
متغیر سن زنان سرپرست خانوار مطلقه و سن زنان سرپرست خانوار بیوه تفاوت معناداری 
وجود دارد. به عبارت دیگر می توان گفت مقایسه سن زنان سرپرست خانوار مطلقه ها با بیوه ها 
نشان می دهد كه زنان سرپرست خانوار مطلقه جوانتر از زنان سرپرست خانوار بیوه هستند 
و فراوانی زنان مطلقه در سن كمتر از سن 38 سال است و فراوانی زنان بیوه در سن باالتر 
از 42 سال است. نتایج این پژوهش با تحقیق مشرف قهفرخی و انصاری )2015(، شعبانی و 
بیرانوند )2016(، مطهری كلور )12015394(، سعید زاهد )2013(، عابدی آق زیارت )2008( 
و گریفت و همكاران )2001( همسو است كه نشان دادند بین متغیر سن و آمادگی برای 
ازدواج مجدد رابطه معناداری وجود دارد، اما با نتایج تحقیق عسگری نجف آبادی )2014( 
ناهمسو است كه دلیل تفاوت آن را می توان تفاوت بازه سنی نمونه دو تحقیق و تعداد نمونه 

و محدودیت مكانی و موضوعی دانست.
دارد.  معناداری وجود  تفاوت  مجدد  ازدواج  برای  آمادگی  میزان  و  فرزندان  تعداد  بین 
به عبارت دیگر می توان گفت این رابطه معكوس و در حد ضعیف است، نتایج این پژوهش با 
تحقیق شعبانی و بیرانوند )2016(، حسینی در سال )2016(، مطهری كلور )2015(، گریفت 
و همكاران )2001(، سید سعید زاهد )2013(، عابدی آق زیارت )2008( و المرد و پیگ1 
)2004( همسو است. بین افراد ساكن در شهر و روستا و حومه و قومیتهای متعدد كشور به 
لحاظ آمادگی برای ازدواج مجدد تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر بازماندن زنان 
از ازدواج مجدد خاص قوم یا منطقه ای نیست و تمامی اقوام، ادیان و مناطق كشور مبتالبه آن 

1 -Lamoard and Peggs
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هستند و نتایج این پژوهش با تحقیق مطهری كلور )2015( همسو است.
 نتایج كمی و برآوردهای مربوط به شاخصهای ارزیابی كلیت مدل معادله ساختاری و 
پارامترهای اصلی این مدل پژوهش نشان داد با توجه به دامنه مطلوب شاخصها درمجموع 
می شوند؛  پژوهش حمایت  داده های  توسط  تدوین شده  مفروض  مدل  كه  است  این  بیانگر 
به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است و همگی شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل 
معادله ساختاری دارند. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل )عوامل اجتماعی( پژوهش در حد 
باالیی توان تبیین واریانس متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد را دارند و استحكام مدل 

را تأیید می كنند.
هرچند مدیریت بسیاری از عوامل مذكور در حیطه وظائف یا عملكرد كمیته امداد نیست 
و مدیریت این پدیده به سیاستهای كالن كشور بستگی دارد، ولی كمیته امداد می تواند در ارائه 
بسته های حمایتی ازجمله كمكهای بالعوض، تسهیالت اشتغال، دوره های آموزشی، مشاوره 
خدمات  ارائه  عبارتی  به  كند؛  خدمت  ارائه  ازدواج محور  نگاه  با  اشتغال  مشاوره  و  فردی 

حمایتی در مسیر تداوم تجرد و وابستگی به ارگانهای حمایتی نباشد.
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