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شـد و بـا   ها: اطالعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقـاالت مثلـث سـازي    یافته
ها دسته بندي و تحلیل شد و مـدل بـومی بـر    کدگذاري سیستماتیک نظریه برخاسته از داده

اساس نتایج فـوق و اسـتنباط محقـق و مشـورت بـا متخصصـین ذیـربط تـدوین گردیـد.          
هاي کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بـاالتر از  یافته

بات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب متوسط است شاخص تعص
).Sig≥05/0یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود  (

عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد، زنان سرپرست خانوار، آمـادگی بـراي   :هاکلیدواژه
ازدواج مجدد، مدل بومی

. مقدمه1
اخیر، تغییرات محسوسی را تجربه کرده اسـت. بـا توجـه    خانواده و ازدواج در چند دهه نهاد

هاي بـین ها و نگرشرود که بر ارزشسرعت تغییرات اجتماعی در سالیان اخیر، انتظار میبه
هـاي جدیـد و قـدیم در امـر ازدواج از     رو، نگـرش نسـل  نسلی تأثیر گذاشته باشند و ازایـن 

ایـن  (Vilyamgood)سیون ویلیـام گـود  یکدیگر متمایز شده باشد. و بر اساس تئوري مدرنیزا
دگرگونی ها تغییرات اجتناب ناپذیري در سطوح خـرد (خـانواده) و ازدواج در پـی خواهـد     
داشت. و اجباراً باید خود را با این دگرگونی هاي سطح کـالن انطبـاق دهنـد. اگرچـه افـراد      

ایی پارسـنز(  امکان انتخاب براي عمل دارند، ولی انتخـاب هـا بـر اسـاس نظریـه کـارکردگر      
Talketparsenez1394شود (دلیل گو ،) از طریق ساختارها شکل داده می.(

ها داراي اصولی اسـت کـه پیـروي از    عنوان یکی از حقوق اولیه و طبیعی انسانازدواج به
گردد تا رضایت بیشتري به دست آید و  بسیاري از نیازهاي روحی، جسـمی و  آن باعث می

واجی سالم برطرف گـردد و معمـوالً افـرادي کـه ازدواج مـوفقی را      عاطفی بشر از طریق ازد
انـد و یـا   تر از کسانی هستند کـه یـا مجـرد مانـده    تر و شاداباند هدفمندتر، سالمتجربه کرده

).13: 1387اند. (زاهدي، ق داشتهازدواجی ناموف
طالق ، فوت همسر و ازدواج نکردن دختـران سـه عامـل تولیـد زن سرپرسـت خـانوار       

) . ازدیاد دختران در سن ازدواج در میدان رقابتی نـابرابر، زنـان   14: 1384باشد ( حیدري، می
: 1392بیوه یا مطلقه شانس کمتري براي انتخاب شدن و ازدواج مجدد دارند (بانکی پـورفرد، 

کـه در  طـوري شدت در حـال افـزایش اسـت بـه    ). آمار زنان سرپرست خانوار در ایران به26
درصـد  12.1درصـد بـه   6.5) میـزان آن از  1385- 1390دو سرشماري اخیر (ساله5فاصله 
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). بـه دنبـال افـزایش    1390کل خانوار رسیده است ( اداره آمار ، سرشماري نفوس و مسکن،
عنوان روشـی موجـه   ها، ازدواج مجدد بهروزافزون طالق در جوامع و دگرگون شدن خانواده

یزان ازدواج مجدد  به تبعیت از افزایش میزان طـالق و  کند و مو منطقی معنا و مفهوم پیدا می
گونه روش زندگی گـر چـه عمـدتاً در جوامـع صـنعتی در      بیوگی، افزایش خواهد یافت این

ــه جوامــع غیــر صــنعتی نیــز در حــال ورود  حــال حاضــر جریــان دارد ولــی بــه تــدریج ب
6ی به مـردان غربـی   ایرانیقمجدد مردان طاليهاازدواجنسبت ).1385:85باشد(گیدنز،می

درصـد  25ایرانی نسبت به زنـان غربـی   مطلقه مجدد زنان يهاازدواجدرصد بیشتر و نسبت 
.)1394:5(الهی ،کمتر است

ازدواج مجدد هنجاري زنـان در ایـران بـه اشـکال ازدواج دائـم، ازدواج موقـت، ازدواج       
تنگناهـا و موانـع بـر    ت،رسد مشکالباشد و به نظر میچندهمسري، ازدواج دوستانه و ... می

تر شـده اسـت و در   یافته است و پیچیدههاي اخیر افزایشسر راه ازدواج مجدد در طول سال
هـاي جنسـیتی ریشـه    فـاوت فرهنگی، اقتصـادي و ت شناختی (فردي)، اجتماعی،عوامل روان
.دوانده است

ز دسـت  شـود و ا شناختی برگشت مجدد به عالم تجرد بحران حسـاب مـی  از منظر روان
هـا را  تـوان زخـم  تنهایی نمـی گذارد باگذشت زمان بهگاه راه سختی را پیش رو میدادن تکیه

کننـده بـاقی مسـیر    التیام بخشید . بلکه نحوه کنار آمدن فرد با فقدان عشق و مشکالت تعیـین 
ترین علت عدم ازدواج زنـان سرپرسـت خـانوار    ). عمده1391:12زندگی است ( اشجاري، 

آینده فرزندان، حوصله نداشتن، عدم نیاز بـه ازدواج مجـدد بـا توجـه بـه شـرایط       نگرانی از
جدید اجتماعی، نبود مورد مناسب، بـاور تعهـد داشـتن بـه ازدواج قبلـی، طـرح واره هـاي        
ناسازگار و نگرش به پیامدهاي منفی ازدواج، تعصـبات قـومی و فرهنگـی اسـت ( خجسـته      

)و این عوامل بـا گذشـت زمـان و تطـور     1391:257) ( جهانبخشی و کوشه، 1391:3مهر،
اي کـه هـم   جوامع مسلمان، فرهنگ ازدواج مجدد را نیز دچار دگرگونی کرده است، به گونه

اکنون در کشور مسلمان ایران ،ازدواج مجدد بر خالف صدر اسـالم از عمومیـت برخـوردار    
با الگـوي ازدواج مجـدد   باشد و نیست و تلقی مردم از ازدواج مجدد همانند صدر اسالم نمی

سایر کشور هاي غیر مسلمان نیز فاصله دارد. با عمومیت یافتن شرایط جدیـد (عـدم ازدواج   
صورت طبیعـی بـه خـود گرفتـه و از     ( Dorkim )مجدد) طبق نظریه وجدان جمعی دورکیم

فشار هاي اجتماعی و اطرافیان (وجدان اجتماعی)براي اقدام به ازدواج مجدد کاسته است تـا 
).1380:64،توسـلی (» پس از گذر از آستانه معینی، این امر نیز جنبه مرضی به خـود بگیـرد.  
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اگر زنان بیوه سرپرستی فرزندان را نیز بر عهده داشته باشـند در معـرض خطـر بیشـتر قـرار      
). هرچنـد در تحقیقـات   455: 1392دارند و آسیب پـذیرتر هسـتند ( رضـایی و همکـاران،     

دهـد نقـاط ضـعف آن از    شده است نشان میروي ازدواج مجدد انجامداخلی و خارجی که 
شوند و خطاهاي افـراد در زنـدگی بیشـتر    گر مینقاط قوت اش بیشتر است و فرزندان ستیزه

Monica J. Grant،(2013(شـود ( گرانـت  است و موجب توقف رشد در فرزندان و زنان مـی 
رفـت از مشـکل بـدانیم    راه کار براي بـرون یکعنوان حال اگر ازدواج مجدد را به) بااین365:

هاي مجدد هم کفوتر و سازگارتري داشته باشیم.باید ازدواج
که اگر جامعـه آمـاده   باشدیمصنعتی مرحلهسنتی به مرحلهکشور ایران در حال گذر از 

). 30: 1390پذیرش نباشد تبعات منفی آن بیشتر خواهـد بـود (حبیـب پورگتـابی و غفـاري،     
ي داده اسـت  اهستهخانوادهو جاي خود را به باختهرنگي گسترده اخانوادهگی با سبک زند

ي سن ازدواج افزایش یافته و میزان تولید زن سرپرسـت خـانوار نیـز    اهستهدر سبک زندگی 
.) بهبود وضعیت اقتصادي، مهاجرت بـه  Jedlicka., D( ،2011:40(رشد داشته است (جدلیکا 

نجر به افزایش سـن ازدواج شـده اسـت (ضـرابی و مصـطفوي،      شهر و افزایش تحصیالت م
درصد مردم نسبت به سن ازدواج تغییرکرده است (حسینی و گراونـد،  80). نگرش33:1390

) البته روابط آزادتر بین دو جـنس نیـز باعـث افـزایش سـن ازدواج در شـهر و       115: 1392
بـر عکـس   ابدیینمواج افزایش روستا شده است در این روابط میل پسران و مردان را به ازد
). رشد شهرنشینی سـن  1392:7دختران و زنان (فراهانی خلج آبادي، کاظمی پور و رحیمی، 

). مهـاجرت بـی رویـه بـه     33:1390سال رسانده است (ضرابی و مصطفوي،28ازدواج را تا 
باعـث گسـترش   )Antone gendez(شهرها و شهرنشینی طبق نظریـه نـوگرایی آنتـونی گیـدنز    

اعتمادي و دورویی در روابط اجتمـاعی و گسـترش اعتیـاد، فریبکـاري و کالهبـرداري و      یب
انواع انحرافات اخالقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسري یافتـه و  

بدیهی است هر قدر اعتمـاد  اساساً کیفیت ارتباط با دیگران را دچار شک و تزلزل کرده است
تر از پیش اقـدام بـه   رود و افراد، محتاطمعه کمتر باشد، ریسک ازدواج باالتر میمیان افراد جا
طبـق نظریـه تـورم رکـودي بـروز انـواع بحـران هـاي         ).144:1383گیدنز،(کنند.این کار می

هاي تورم رکودي نظیـر حجـم نقـدینگی، تـورم، رکـود، کـاهش       ترین مؤلفهاقتصادي و مهم
و افـزایش سـطح انتظـارات اثـرات منفـی ازدواج و      حجم تولید، بیکـاري، مصـرف گرایـی   

خصوصاً ازدواج مجـدد گذاشـته و موانـع و مشـکالتی را در عرصـه اقتصـادي در سـر راه        
ازدواج قرار داده است و سود زیان اقدام به ازدواج مجدد تغییـر یافتـه اسـت و طیـق نظریـه      
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د خواهند کرد که سـودي در  افراد زمانی اقدام به ازدواج مجد(Hetker)گزینش معقوالنه هکتر
آن نهفته باشد یعنی بتوانند از طریق ازدواج پایگاه و منزلـت اجتمـاعی خـود را حفـظ و یـا      

اي بـه نـام عـدم تمایـل ازدواج در     ترقی دهند و زمانی که چنین موقعیتی پیش نیایـد پدیـده  
االً جـوان  آن این است که زنـانی احتمـ  جهینت). 141: 1386شود(مجدالدین،جامعه پدیدار می

تا پایان زندگی، بدون همسر باقی خواهند ماند و این امر تبعات فردي، اجتماعی و فرهنگـی  
تأثیر موانع فرهنگی بر ازدواج از موانع اقتصادي و اجتمـاعی بیشـتر   گذاردیمعمیقی بر جاي 

است ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت (بـانکی پـور فـرد؛ کالنتـري و مسـعودي نیـا،        
ي همسر گزینـی مـؤثر اسـت (جبرئیلـی؛     هاسبکي فرهنگی در تعیین هاارزش). 26: 1390

( شـد یمـ ). در گذشته تجرد به عنوان یک نقص تلقـی  377: 1392زاده محمدي و حیدري، 
ي فـامیلی طرفـدار   هـا ازدواج) و طالق مورد پذیرش عمـوم مـردم نبـود و    1386:10رجبی، 

(دواتـی و  باشـد یمـ خویشـاوندي  هـا ازدواجدرصد 7/17بیشتري داشت ولی اکنون حدود 
). گرایش به چند همسري در ایران نسبت به قبل کـاهش یافتـه اسـت    287: 1388همکاران، 

تنهایی، محرومیت از زندگی خانوادگی، نبـود  ). با توجه به اینکه 30: 1384(رمضان نرگسی، 
روحـی و  يهـا بیآسـ رنج نگهداري از فرزنـدان، مشـکالت مـالی و اجتمـاعی،     سرپرست، 

عاملی در جهت اقدام بخشی این افراد بـه ازدواج مجـدد باشـد. امـا     تواندیمروانی، هر یک 
طالق یا فـوت بـه علـت وجـود موانـع      تجربهبخشی دیگر از این افراد ممکن است پس از 

ره ترجیح دهند. این امر بخصـوص بـراي زنـان    ی، تنهایی را به وصلت دوبااجتماع–فرهنگی
در اسـت  تـر يجـد ، انـد مواجهازدواج مجدد حوزهایرانی که با مشکالت عمیق فرهنگی در 

ابـد ییمـ فرهنگ ایرانی زنان با ازدواج آزادي بیشتري پیدا کرده و به رشد و بالنـدگی دسـت   
حصیالت، مدت زنـدگی بـا   سن، ت،ارتباط معنادار میان عوامل فرهنگی).86: 1392(شفیعی، 

همسر اول، تعداد فرزندان ازدواج اول، نحـوه زنـدگی فرزنـدان ازدواج اول، سـن در زمـان      
از فوت همسر و طالق، با ازدواج مجدد زنـان  هگذشتيهاسالفوت همسر و طالق و تعداد 

تـرین عوامـل   جنس است و عوامل فرهنگی از مهموابسته به ازدواج مجدد امريوجود دارد 
با توجه به تغییر فرهنگـی در زمینـه ازدواج   در تبیین جنسیتی بودن ازدواج مجدد است.ؤثرم

باشـد یمـ ي آموزشی جوانـان متناسـب بـا نیازهـاي روز آنـان ضـروري       هابرنامهسازي غنی
).233: 1392(کرامت و همکاران، 

1390آن در سـال  با این حال با رشد روز افزون آمار دختران باز مانده از ازدواج که آمار 
نفـر  2.500.000رسیده است و همچنین آمار زنان سرپرسـت خـانوار کـه بـه     4.500.000به 
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) و در جمعیــت 1390رســیده اســت (ســایت مرکــز آمــار، سرشــماري نفــوس و مســکن  
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی کشـور آمـار دختـران بـاز مانـده از ازدواج      

نفـر  1010726مچنین آمـار زنـان سرپرسـت خـانوار کـه بـه       نفر رسیده است و ه435430
رسیده است که به نسبت به میزان بیشتري در روستاها سکونت دارند (سالنامه آمـاري کمیتـه   

( ها رسـیده اسـت  درصد در برخی از استان51) و آمار طالق که به رکورد 62: 1392امداد ،
لی رغم رسیدن موج افزایش جمعیـت  ) و عدم رشد آمار ازدواج ع1392سایت وزارت رفاه، 

) ( 8.88) بر رشد آمـار ازدواج( 14.2به سن ازدواج و از طرفی پیشی گرفتن رشد آمار طالق(
رشـد  1391بـه  1392) و از طرفی میـزان آمـار ازدواج از سـال    1393سایت موسوي چلک، 

طـالق  واقعه 16) به طوري که در هر ساعت 1393:30درصد داشته است (حیدر، 6.7منفی 
.)28: 1393رسد (محزون،به ثبت میدر ایران

با توجه به آمار باالي زنان سرپرست خانوار تحت حمایت امداد و شیب تند افـزایش آن  
ها مهار نشده اسـت و  علی رغم افزایش منابع و خدمات کمیته امداد رشد فقر در این خانواده

باشـد و از طرفـی   ایـن قشـر نمـی   ادامه روند با سبک قبلی جوابگـوي نیازهـاي روز افـزون    
هاي حمایتی و در پیش گرفتن سبک زنـدگی جدیـد   رسوب زنان سرپرست خانوار در ارگان

( وابستگی به خدمات حمایتی ، عدم تمایل به برگشت به سطوح عملکردي قبل و اجتمـاع ،  
روي عدم تمایل به ازدواج مجدد ) این نهاد را بر آن داشت تا با انجـام پژوهشـی علمـی بـر     

هاي بـرون رفـت از مشـکل و برگشـت     زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد کشور راه
هـاي امـدادي را بـا شناسـائی     ها به چرخه زندگی عادي و غیر وابسته به حمایتاین خانواده

عوامل بومی فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار را با کمـک متخصصـین   
آورد و بـا برنامـه ریـزي و اسـتفاده از نتـایج تحقیـق در سیاسـت        شاغل در این نهاد فـراهم 

هـا  یشتر ایـن خـانواده  ها و شیوه ارائه خدمت زمینه توانمند سازي و استقالل هر چه بگذاري
میسر گردد.

واالت تحقیق. س2
مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار چگونه است؟

ــاخص ــدش ــاي کلی ــده ازدواج  ه ــی بازدارن ــل فرهنگ ــت  ي عوام ــان سرپرس ــدد زن مج
کدامند؟خانوار
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آیا مدل تدوین شده عوامل فرهنگـی بازدارنـده ازدواج مجـدد زنـان سرپرسـت خـانوار       
باشد؟داراي برازش می

روش تحقیق. 3
باشد و در دو مرحله انجام گردید. در مرحلـه اول بـا   کیفی می- مطالعه از نوع مطالعات کمی

ش مصاحبه اکتشافی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنـان سرپرسـت خـانوار بـر     رو
میزان آمادگی زنان سرپرست خانوار شناسـائی شـدند و داده هـاي هـر سـه منبـع (متـون و        
مقاالت، متخصصان ازدواج، زنان سرپرست خانوار) بطـور مجـزا و همچنـین بـا سـه سـویه       

هـا دسـته   تحقیق سیستماتیک نظریه برخاسته از دادهسازي اطالعات بصورت ترکیبی با طرح 
بندي شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اسـاس یافتـه   
هاي تحقیق کیفی و استنباط محقق از موضوع تدوین گردید و گویه هاي پرسشـنامه جهـت   

بـروش دلفـی از زنـان و    بررسی برازش مدل بر اساس یافته تنظیم گردیـد و بـا نظرخـواهی   
اساتید روائی صوري و محتوائی و سازه آن تائید شد و با اجـرا در نمونـه پـایلوت بـه روش     

) و پایـایی  <0.90pتحلیل عاملی تأییـدي و اکتشـافی، روایـی همگـرا، روایـی تشخیصـی (      
) مورد آزمون و تائید قرار گرفت.<0.70p،(ضریب آلفاي کرنباخ 

طرح کلی پژوهش1.3
تحلیلـی و در حیطـه   –کیفی و مطالعات توصـیفی - این پژوهش به روش طرح تحقیق کمی

مرحلـه  (بخـش   2باشد که در هاي رگرسیونی و از نوع معادالت مدل ساختاري میپژوهش
پذیرد.صورت میکیفی ، بخش کمی)

تحقیقات کیفی (مرحلۀ اول پژوهش)بخش2.3
یفی صورت پذیرفت، و مولفه هاي مـدل بـومی   اولین مرحله از این پژوهش که به صورت ک

از منابع سه گانه (مرور ادبیـات پـژوهش در زمینـه ازدواج مجـدد زنـان سرپرسـت خـانوار،        
مصاحبه با زنان سرپرست خانوار و متخصصان و خبرگان فعال در حوزه ازدواج انجـام شـد.   

ر و مدل بومی با نظـ و عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار استخراج گردید 
پژوهشگر و اساتید تدوین گردید.
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ي مصاحبه با متخصصان روان شناسی،سازمثلثهاي استخراج شده با  . مقوله1جدول
ده، روانسنجی، علوم اجتماعی،مشاوره خانواده و ازدواج، مددکاران خانوا

اي مطالعات متون و تحقیقات مرتبطزنان سرپرست خانوار و محتو

بازکدگذاريکد
(مقوله ها)
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تمایل به ازدواج مجدد با وجود احتمال عدم موفقیت 1
آن

عاطفی

جدد
ج م

دوا
ي از

 برا
گی

ماد
د آ

بع

وار
خان

ت 
رس

سرپ
ان 

د زن
جد

ج م
دوا

از

عدم درمان و رهائی از مشکالت زندگی قبلی2
پایان دادن به تنهایی و داشتن هم صحبت3
ایجاد حس خوب با صحبت کردن در مورد ازدواج4
امادگی قبول مسئولیت زندگی با ازدواج مجدد5

رفتاري
آمادگی برقراري رابطه عاطفی جدید6
آمادگی رویارویی با خواستگار7
براي ازدواجهاخواستهگدشت از برخی 8
بی معنایی زندگی بدون همسر9

شناختی
ي زندگی گدشته با ازدواج مجددهایکاستجبران 10
زندگی معنادار در کنار فرد دیگر11
در اولویت نبودن عشق و عاشقی12
از دست دادن جایگاه فعلی با ازدواج مجدد13

هاي ارزش
ازدواج

جدد
ج م

دوا
ه از

رند
ازدا

ی ب
هنگ

 فر
امل

 عو
عد)

ب ) خوب نبودن زندگی مجردي14

تمایل به ازدواج مجدد به خاطر دید بد مردم به زن 15
مطلقه و بیوه

تجربه مجدد حس مادري16
تشکیل خانواده17
ازدواج مجدد مختص زنان هوس باز18

تعصبات قومی
خانواده همسر سابق با ازدواج مجددمخالفت 19
مخالفت فرزندان با ازدواج مجدد مادر20
تشویق به ازدواج مجدد در خانواده ما21
محدودیت در ازدواج مجدد به دلیل نگاه منفی اطرافیان22
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رسم نبودن ازدواج درخانواده23
موانع فرهنگی نامناسب بودن ازدواج مجدد24

ترغیب خانواده به ازدواج مجدد به دلیل پرهیز از گناه25
دست و پاگیر بودن رسوم ازدواج26

آداب و رسوم 
ازدواج

تغییر آداب با تماشاي تلوزیون27
رسانه بر آذاب و رسومریتأث28
بد دانستن ازدواج مجدد طبق آداب و رسوم29
ترس از افشاي ازدواج مجدد30

ازدواج موقت
بد دانستن ازدواج موقت در خانواده31
تکمیل کردن دین با ازدواج مجدد32

اعتقادات دینی
آخرتاعتقاد به خدا و 33

، درتجزیه و تحلیل اطالعـات در زمینـه   شودیم) مشاهده 4- 4همانطوري که در جدول (
ي مصـاحبه بـا   هـا مقولـه ي سازمثلث(ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار از منابع چندگانه 

متخصصان روان شناسی، مشاوره خـانواده و ازدواج و مـددکاران خـانواده، زنـان سرپرسـت      
33ي مـرتبط) درکدگـذاري بـاز    هـا پـژوهش خانوار و محتواي مطالعات متون و تحقیقات و 

دسـته موضـوعی (شـاخص    2مقوله که درکدگذاري محوري براساس شباهت موضوعی در 
اي یـا اصـلی تحـت عنـوان     و در نهایت در کدگذاري گزینشی در یک مقوله هسـته کلیدي)

ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار نامگذاري شده است.
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مدل بومی عوامل جامعه شناختی بازدارنده ازدواج.1شکل

آماريۀجامع3.3
تحت حمایت کمیتـه امـداد امـام    1395کلیه زنان سرپرست خانوار مطلقه یا بیوه که در سال 

زن  سرپرستظ خانوار).نفر  1.049.871اند( خمینی (ره) کشور ایران بوده
با مراجعه به لیست موجود (فایـل) مـددجویان در اداره کـل فـن آوري و برنامـه ریـزي       
کمیته امداد امام خمینی مرکز و تعیین تعداد مددجویان واجد شرایط، براي مصاحبه اکتشـافی  

نمونه پیاپی) بصـورت تصـادفی و هدفمنـد از افـراد واجـد شـرایط در       12تا سرحد اشباع (
هاي هم ریخت) نمونه انتخاب گردید و مصاحبه نیمـه سـاختار یافتـه    قات متفاوت (کانونطب

باشـد و ادامـه کـار منجـر بـه      مصاحبه احساس شد اطالعات تکـراي مـی  12بعمل آمد پس 
.ردد  نمونه گیري را متوقف نمودیمگدریافت اطالعات جدید نمی

تحقیقات کمی (مرحلۀ دوم پژوهش)بخش 4.3
هاي رگرسیونی و از نوع معادالت مـدل  تحلیلی و در حیطه پژوهش–مطالعات توصیفینوع 

باشد.ساختاري می

میزان آمادگی 
براي ازدواج 

مجدد

موقت

عاطفی

رفتاري

شناختی

عوامل 
فرهنگی 
بازدارنده 

ازدواج مجدد
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آماريۀجامع5.3
تحت حمایت کمیتـه امـداد امـام    1395کلیه زنان سرپرست خانوار مطلقه یا بیوه که در سال 

نفر آنهـا  520.962نفر زن سرپرست خانوار که  1.049.871اند خمینی (ره) کشور ایران بوده
سال قرار دارند60تا 15رنج سنیدر 

با مراجعه به لیست موجود (فایـل) مـددجویان در اداره کـل فـن آوري و برنامـه ریـزي       
کمیته امداد امام خمینی مرکز و تعیین تعداد مددجویان واجد شرایط، براي مصاحبه اکتشـافی  
تا سرحد اشباع بصـورت تصـادفی و هدفمنـد از افـراد واجـد شـرایط در طبقـات متفـاوت         

اب گردید و براي بخش دوم تحقیق که کمـی باشـد برحسـب    هاي کشور) نمونه انتخ(استان
(کـه مطابقـت دارد   22Amos -SPSS24برابري معادالت ساختاري نرم افزار 20تا10فرمول 

برابـري  0.1با جدول و فرمول کوهن و کوکران) تعداد و حجم نمونه انتخاب شـد بـا روش   
اخـذ شـده از سـالنامه آمـاري     از حجم نمونه حجم گروه پایلوت تعیین  شد. براساس آمـار 

زن 1.049.871کمیته امداد (آخرین آمار مستند موجود در زمان انجام پژوهش) تعـداد  1392
سال) زیر پوشش قرار دارنـد. بعـد از تعیـین حجـم     60نفر زیر 520.962سرپرست خانوار (

نفـر  38یوه و نفر ب38نفر مطلقه) و تعیین حجم نمونه پایلوت (875نفر بیوه و 731نمونه ( 
مطلقه)، با مراجعه به لیست موجود (فایل) مددجویان در اداره کل فن آوري و برنامـه ریـزي   
کمیته امداد امام خمینی مرکز و تعیین سهمیه متناسب با حجـم جمعیـت هـدف هـر یـک از      

ها ( هر استان) نمونـه گیـري بصـورت    اي متناسب با حجم)، و در درون طبقهها (طبقهاستان
ی ساده انجام شد و در پـژوهش شـرکت داده شـدند مبنـاي طبقـه بنـدي بـر اسـاس         تصادف

استان کل کشور اتخاب شدند و به پرسشـنامه ارسـالی پاسـخ دادنـد.     31تقسیمات کشوري 
اي مبتنی بر ابعاد مدل بـومی عوامـل بازدارنـده از ازدواج مجـدد زنـان سرپرسـت       پرسشنامه

هـا در جـدول زیـر نمـایش     مون قرار گرفت که دادهخانوار ساخته  شد و پایایی آن مورد آز
شد.ی مدل تدوین شده جهت برازش بررسیداده شد . سپس بصورت میدان

ها به تفکیک جمعیتی و تعداد نمونه استانلیست. 1جدول 
نمونه دریافت شدهزنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد به تفکیک سن (جمعیت هدف)

ردی
18--15استانف

سال
19--24

سال
25--40

سال
41--58

طالفوتجمعسال59سال
جمعق

551491,4543,1774865,32119524چهارمحال1
1,9743,2756,0929,0421,70222,085161733لرستان2
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1055451,5203,7564206,3467916کهکیلویه3
1121711,8333,1164725,704347زنجان4
9362,0906,0978,6072,26319,993131629آذرشرقی5
6909572,5344,3295779,0879615اردبیل6
1,2332,3175,1067,1263,45819,24071623آذر غربی7
4488402,6965,52965210,1659615کردستان8
3658374,7389,0331,06516,0385972131کرمانشاه9
441771,1552,6144434,4336511ایالم10
5218484,3666,01254612,29311920همدان11
5351,2633,7164,2941,27211,08010616بوشهر12
4811,1588,39814,9851,50326,525154863خوزستان13
7082,9324,7446,0981,30815,790142943هرمزگان14
1,7642,9599,94410,0473,15127,865172441کرمان15
1,5502,61410,33015,3541,84631,694221638سیستان16

خراسان 17
1403722,3905,3053908,5978917شمالی

2144048991,4482693,2349413سمنان18

خراسان 19
1385722,5443,1602576,6715611جنوبی

خراسان 20
2,2603,71814,52818,6071,46340,576283361رضوي

1856272,9945,2807389,8247613مرکزي21
621552,1193,5782576,1717512قم22
1,7514,78011,48214,5911,98234,586282149تهران23
722702,4255,2202618,2486915البرز24
762311,8081,9971374,24941721یزد25
9071,8378,60911,3241,70824,385302333635اصفهان26
2,2886,24915,18117,5554,06445,337263258فارس27
1181,4386,6339,95722218,368131831قزوین28
1,0632,00410,01910,4634,28627,835262147گیالن29
7241,6476,3818,5281,68818,96871926گلستان30
7901,4386,6339,9571,43620,254181432مازندران31

22,30948,874169,368240,08940,32جمع
2520,962731835156

6
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هادادهابزار گردآوري 6.3
عدد از پرسشنامه در منطقه مشابه نمونه مورد مطالعـه از  76براي تعیین پایانی پرسشنامه ابتدا 

مورد زنان سرپرست خـانوار  38داخل جامعه آماري به صورت کامالً تصادفی تکمیل گردید(
مورد زنان سرپرست خانوار بدلیل طالق). سـپس بـا اسـتفاده از    38بدلیل فوت سرپرست و 

از طریق ضریب کرونباخ آلفا میـزان پایـانی پرسشـنامه بررسـی شـد. بـا       SPSS, 22نرم افزار 
نامـه در حـدقابل قبـول بـرآورده گردیـد. کـه در       توجه به نتایج حاصله میزان پایایی پرسـش 

) آمده است.2ـ3جدول (
هـاي  ها بـر حسـب عوامـل و تـم    بعد از مطالعه متون و تحقیقات قبلی و تعیین شاخص

به با زنان مطلقه و بیوه، با کمک متخصص آمار و روان سـنجی و روان  بدست آمده از مصاح
ویژه عوامل بازدارنـده یـا مـؤثر بـر آمـادگی      شناسی و علوم اجتماعی و مددکاران پرسشنامه

براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خـانوار طراحـی شـد و بـراي تعیـین روائـی صـوري و        
مار و روان سنجی و روان شناسی و علـوم  محتوائی از نظرات زنان مطلقه و بیوه، متخصص آ

اجتماعی و مددکاري استفاده حداکثري بعمل آمد الزم به ذکر است که این پرسشنامه قبـل از  
اي اجرا در پژوهش، در یک مطالعـه پـایلوت (مقـدماتی) در سـطح کشـور ( انتخـاب طبقـه       

هـاي روان  صهاي هم ریخت و انتخاب تصادفی از هر طبقه ) تمـامی شـاخ  سهمی از کانون
سنجی آنان (روایی صوري، محتوائی، آلفاي کرونباخ و تحلیل عوامل ) انـدازه گیـري شـد و    

هاي روان سنجی در پژوهش استفاده شد.بعد از کسب کردن حد نصاب شاخص

اعتبار و پایایی پرسشنامه7.3
مـورد بررسـی   در این بخش با استفاده از رویکردهاي رایج، اعتبار و پایایی ابزارهاي پژوهش 

قرار گرفته است؛ به منظور بررسی اعتبار ابزار سنجش مربوط به متغیرهـاي اصـلی پـژوهش    
در جامعه مورد مطالعـه از اعتبـار سـازه و  رویکـرد تحلیـل عـاملی تأییـدي تحلیـل عـاملی          

و براي تعیین روائی صوري و محتوائی از نظـرات زنـان مطلقـه و بیـوه، متخصـص      اکتشافی
ی، روان شناسی و مشاوره خـانواده و ازدواج، علـوم اجتمـاعی و مـددکاري     آمار، روان سنج

ها از ضـریب آلفـاي کرنبـاخ    استفاده حداکثري بعمل آمد و به منظور بررسی پایایی این ابزار
استفاده گردید:  
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بـه صـورت مـدل عـاملی مرتبـه دوم      "عوامل آمادگی بـراي ازدواج "مدل عاملی متغیر  
هاي کلی بـرازش و پارامترهـاي   ي مربوط به این مدل شامل شاخصتدوین گردید، برآوردها

هاي این متغیر) در زیر گزارش شده است:ها و گویهاصلی (بارهاي عاملی مولفه

مدل عاملی مرتبه دوم متغیر عوامل آمادگی براي ازدواج.2شکل 

واجهاي ارزیابی مدل عاملی متغیر عوامل آمادگی براي ازدبرآورد شاخص. 2جدول

درجه شاخص
آزادي

کاي اسکوئر 
نسبی

شاخص 
برازش تطبیقی

شاخص 
برازش تطبیقی 

مقتصد
ریشه دوم میانگین 

هلترمربعات خطاي برآورد

5122/395/062/008/0188مقدار

هـا بـه   هاي ارزیابی کلیت مدل عاملی در مجموع بیانگر این است که برازش دادهشاخص
هاي ارزیابی کلیت مدل عاملی بـا مـدنظر قـرار دادن مقـادیر     مدل برقرار است. همه شاخص

عوامـل آمـادگی بـراي    "ها داللت بـر مطلوبیـت مـدل عـاملی متغیـر      مربوط به این شاخص
دارند."ازدواج
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برآورد مقادیر بارهاي عاملی متغیر عوامل  آمادگی براي ازدواج.3جدول 

ولفه
بار م

بار گویهCRPعاملی
CRPعاملی

فی
- - 98/0عاط

81/0 - -

82/098/36001/0

29/018/11001/0
81/052/36001/0

ري
97/013/36001/0رفتا

86/0 - -

 -86/077/42001/0

82/055/39001/0

ی 
اخت

96/086/34001/0شن

84/0 - -
55/028/22001/0

64/043/27001/0

83/094/38001/0

74/029/33001/0

هـا و  بر حسب مقادیر برآورد شده در جدول باال بارهاي عـاملی مربـوط بـه همـه گویـه     
در وضعیت مطلوبی قرار دارند؛ همبستگی ایـن  "ازدواجعوامل آمادگی براي "هاي متغیرمولفه

شـوند؛ در نتیجـه ابـزار    هاي آن در حد متوسط بـه بـاال بـرآورد مـی    ها و گویهمتغیر با مولفه
سنجش این متغیر از اعتبار عاملی برخوردار است.

هاي مختلف پرسشنامه در مرحله پایلوتمیزان پایایی بخش. 4جدول 

تعداد آزموننوع صفت مورد ردیف
هاگویه

میزان پایایی
(ضریب آلفاي کرونباخ)

14791/0آمادگی براي ازدواج مجدد1

عوامل فرهنگی مؤثر بر آمادگی به ازدواج مجدد 2
19711/0زنان سرپرست خانوار
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- 20عوامل دموگرافیک3

هاي ارزیابی مدل عاملیبرآورد شاخص. 5جدول 
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارعوامل بومی بازدارنده 

ارزیابی شاخص مقدار 
مدل عاملی متغیر

درجه 
آزادي

کاي 
اسکوئر 

نسبی

شاخص 
برازش 
تطبیقی

شاخص 
برازش

تطبیقی مقتصد

ریشه دوم 
میانگین مربعات 

خطاي برآورد
هلتر

5122/395/062/008/0188آمادگی براي ازدواج
عوامل فرهنگی 

22571/291/057/008/0124مجددبازدارنده ازدواج 

برآورد مقادیر بارهاي عاملی.6جدول 
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارابعاد مدل بومی عوامل بازدارنده

ولفهعوامل
بار م

بار گویهCRPعاملی
CRPعاملی

واج
ازد

ي 
 برا

گی
آماد

فی
- - 98/0عاط

با ازدواج مجدد به رنج تنهائی هایم پایان 
می دهم و  هم صحبت  پیدا می کنم

81/0 - -

صحبت در مورد ازدواج حس خوبی در 
من ایجاد می کند

82/098/36001/0

می خواهم با ازدواج مجدد کسی را 
و او هم مرا دوست دوست داشته باشم

داشته باشد

29/018/11001/0

زندگی بدون همسر بی معنا است 
(احساس)

81/052/36001/0

ري
97/013/36001/0رفتا

آمادگی دارم با ازدواج مجدد مسئولیت 
زندگی را بپذیرم

86/0 - -

اگر کسی به من پیشنهاد ازدواج مجدد 
ام با او صحبت کنم بدهد آماده

86/077/42001/0

حاضرم با گذشتن از برخی خواسته ها 
شرایط ازدواج را فراهم تر  کنم 

82/055/39001/0

ختی
96/086/34001/0شنا

اگر  نیمه دوم خودم را پیدا کنم ازدواج می 
کنم

84/0 - -

حتی اگر میزان موفقیت در ازدواج مجدد 
کمتر از ازدواج اول باشد باز هم  قصد 

55/028/22001/0
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دارم ازدواج مجدد کنم
می توانم با ازدواج مجدد معایب و  کاستی 

هاي زندگی قبلی را رفع کنم 
64/043/27001/0

ازدواج مجدد حق  هر کسی است که تنها 
مانده است 

83/094/38001/0

تواند معنا و مفهوم زندگی با یک فرد می
پیدا کند 

74/029/33001/0

جدد
ج م

دوا
ه از

رند
ازدا

ی ب
هنگ

فر

ش
ارز

واج
ازد

ي 
- - 29/0ها

می خواهم بچه دار شوم ( دوباره مادر 
- - 58/0شوم)

67/002/18001/0از زندگی مجردي بدم می آید
نسبت به زن بیوه و مطلقه چون دید مردم 

73/068/18001/0بد است می خواهم ازدواج مجدد کنم

تواند معنا و زندگی با یک فرد دیگر می
61/020/17001/0مفهوم پیدا کند

می
 قو

ات
صب

تع

67/040/9001/0

نگاه منفی اطرافیان به ازدواج مجدد باعث 
- - 32/0محدودیت ازدواج من شده است 

54/046/12001/0زشت است دوباره ازدواج کنم
52/015/12001/0بچه هایم با ازدواج من مخالف هستند
85/016/14001/0خانواده ما ازدواج مجدد را بد می دانند

86/017/14001/0طبق رسم ما ازدواج مجدد را بد می دانند

گی
رهن

ع ف
موان

36/068/6001/0

- - 68/0ازدواج مجدد باید مخفی بماند
خانواده شوهر سابقم با ازدواج مجدد من 

53/071/17001/0مخالف خواهند بود.

زندگی چند همسري را قبول دارم یا 
ازدواج چند همسري در فامیل ما وجود 

دارد
54/001/18001/0

ینی
ت د

قادا
اعت

23/093/5001/0

- - 70/0کنم تا دینم کامل شودمی خواهم ازدواج
خانواده ام بخاطر پرهیز از گناه مرا به 

53/023/11001/0ازدواج مجدد ترغیب می کنند

فکر می کنم قسمت و تقدیر ازدواج مجدد 
23/052/6001/0را تعیین می کند                           

49/010/11001/0زندگی بدون همسر بی معنا است

واج
 ازد

سوم
و ر

ب 
آدا

68/078/9001/0

- - 45/0رسومات ازدواج دست و پا گیر  است
53/025/12001/0در خانواده ما ازدواج مجدد رسم نیست

با تماشاي تلوزیون آداب و اعتقادات من 
67/030/13001/0تغییر کرده است

رسانه ها بر آداب و رسوم زندگی من 
56/056/12001/0موثر  می باشند 

اج 
زدو

ا
قت

مردانی که سراغ من می آیند بیشتر متاهل 58/067/6001/0مو
- - 22/0هستند
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ازدواج موقت ( صیغه ) نیاز به ازدواج را 
89/086/7001/0برطرف می کند

بسیاري از با ازدواج موقت ( صیغه ) 
79/091/7001/0نیازهاي یک زن برطرف می شود

پرسشنامه نهائیبرآورد ضریب آلفاي کرنباخ مربوط به متغیرهاي پژوهش در .7جدول 

ضریب ابعادمفهوم
آلفا

عوامل آمادگی براي 
ازدواج

77/0عاطفی
88/0رفتاري
84/0شناختی

عوامل فرهنگی 
بازدارنده ازدواج مجدد

71/0هاي ازدواجارزش
77/0تعصبات قومی
78/0موانع فرهنگی
73/0اعتقادات دینی

73/0آداب و رسوم ازدواج
73/0ازدواج موقت

ابزار تجزیه تحلیل و انواع مدل8.3
.انجام گرفتSpss24و - 22Amosتجزیه و تحلیل آماري پژوهش  به کمک نرم افزار 

میانگین ، فراوانی، جدول و نمودار، مد، میانهآمار توصیفی : - الف
هــاي تحلیلــی و در حیطــه پــژوهش–آمــار اســتنباطی : نــوع مطالعــات توصــیفی - ب

باشد. تجزیه و تحلیـل آمـاري پـژوهش  بـه     رگرسیونی و از نوع معادالت مدل ساختاري می
ول و نمـودار،  انجام گرفت و با میانگین ، فراوانی، جـد Spss24و - 22Amosکمک نرم افزار 

مد، میانه ارائه گردید.
هاي اصـلی پـژوهش بـا اسـتفاده از     هاي کمی، فرضیهدر این بخش از تحلیل آماري داده

انـد، ابتـدا بـا    محور مورد آزمون قـرار گرفتـه  سازي معادله ساختاري کوواریانسرویکرد مدل
پـژوهش ارائـه و   استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ماتریس همبستگی متغیرهـاي اصـلی   

اند:یکرد مورد بررسی قرار گرفتههاي پژوهش با استفاده از این رودرادامه فرضیه
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ماتریس همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش.8جدول 

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است: بین متغیر مسـتقل پـژوهش بـا متغیـر     
). بـا مـدنظر   Sig≥05/0وابسته (آمادگی براي ازدواج مجدد) رابطـه معنـاداري وجـود دارد (   

شـناختی بازدارنـده   تـوان گفـت رابطـه متغیـر عوامـل روان     قرار دادن ضرایب همبستگی می
آمادگی براي ازدواج مجدد معکوس برآورد شده است.ازدواج مجدد با متغیر 

توصیف متغیر عوامل  آمادگی براي ازدواج در نمونه آماري پژوهش.9جدول 

شاخصمتغیر 
کشیدگیکجیواریانسانحراف معیارمیانگین

- 55/0- 98/286/074/021/0عوامل آمادگی براي ازدواج
- 45/0- 388/077/014/0عاطفی 
- 76/0- 94/21109/0رفتاري 
- 39/0- 99/290/081/025/0شناختی 

- ) میانگین متغیر عوامل آمادگی براي ازدواج مجـدد و خـرده  1بر حسب مقادیر جدول باال: 

) برآورد شـده اسـت، بنـابراین میـزان آمـادگی نمونـه       3تر از حد متوسط (هاي آن پایینمقیاس
هـاي پراکنـدگی   ) مقادیر مربوط بـه شـاخص  2از متوسط قرار دارد تر آماري براي ازدواج پایین

- هاي این متغیـر و خـرده  (انحراف معیار و واریانس) بیانگر میزان پراکندگی در حد معمول داده

هـاي شـکل   ) در خصـوص شـاخص  3هاي از شاخص میانگین در نمونه آماري است. مقیاس
هـاي  مقیـاس هاي این متغیـر و خـرده  مرهتوزیع؛ مقدار منفی شاخص کجی نشان دهنده تمایل ن

آن به سمت مقادیر باالتر از میانگین و مقدار منفی شاخص کشـیدگی نشـان دهنـده پراکنـدگی     
هـاي ایـن متغیـر و    ها در سطح منحنی و به عبارت دیگر شـکل توزیـع نسـبتاً مسـطح داده    داده

مایـل شـکل توزیـع    هاي شکل توزیع نشان دهنـده ت هاي آن است. مقادیر شاخصمقیاسخرده
هاي آن به سمت توزیع نرمال است.مقیاسهاي این متغیر و خردهداده

آمادگی براي ازدواج مجددمتغیر
تعدادSigضریب پیرسون

40/0001/01566عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد
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نگار شکل توزیع متغیر آمادگی براي ازدواج در نمونه آماريبافت.1نمودار 

توصیف متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد در نمونه آماري پژوهش .10جدول 

شاخص متغیر 
کشیدگیکجیواریانسانحراف معیارمیانگین

عوامل فرهنگی بازدارنده 
80/249/024/017/013/1ازدواج مجدد

- 42/0- 95/287/076/010/0هاي ازدواج ارزش
- 74/279/062/021/013/0تعصبات قومی 
36/279/063/042/023/0موانع فرهنگی 
19/0- 11/373/053/009/0اعتقادات دینی 

26/0- 89/271/051/005/0آداب و رسوم ازدواج 
59/282/068/030/009/0ازدواج موقت 

) میانگین متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجـدد و  1بر حسب مقادیر جدول باال: 
) بـرآورد  3تر از حـد متوسـط (  مقیاس اعتقادات دینی پایینهاي آن به جزء خردهمقیاسخرده

- توان گفت میزان بازدارندگی عوامل فرهنگی در ازدواج مجدد پـایین شده است، بنابراین می
هاي پراکندگی (انحراف معیـار و واریـانس)   ) مقادیر مربوط به شاخص2تر از متوسط است. 

هاي این متغیر از شـاخص میـانگین در نمونـه آمـاري     بیانگر میزان پراکندگی در حد کم داده
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هاي شکل توزیع؛ مقدار مثبت شاخص کجـی متغیـر عوامـل    شاخص) در خصوص3است. 
هاي تعصبات قومی، موانـع فرهنگـی و ازدواج موقـت نشـان دهنـده      مقیاسفرهنگی و خرده

- مقیـاس تر از میانگین و مقدار منفی شاخص کجی خردهها به سمت مقادیر پایینتمایل نمره

هـاي  م و ازدواج بیـانگر تمایـل نمـره   هاي ازدواج، اعتقادات دینی و آداب و رسوهاي ارزش
این متغیر به سمت مقادیر باالتر از میانگین اسـت. مقـدار مثبـت شـاخص کشـیدگی متغیـر       

هاي موانع فرهنگی، اعتقادات دینـی، آداب و رسـوم ازدواج و   مقیاسعوامل فرهنگی و خرده
توزیـع نسـبتاً   ها در سطح منحنی و به عبـارتی شـکل  ازدواج موقت بیانگر پراکندگی کم داده

هـاي ازدواج و  هـاي ارزش مقیـاس ها و مقـدار منفـی شـاخص کشـیدگی خـرده     برآمده داده
ها در سطح منحنی و به عبارت دیگر شکل توزیـع  تعصبات قومی نشان دهنده پراکندگی داده

هـاي شـکل   ها در نمونه آماري است. مقادیر شـاخص مقیاسهاي این خردهنسبتاً مسطح داده
هاي این متغیر به سمت توزیع نرمال است.  ر تمایل توزیع دادهتوزیع بیانگ

نگار شکل توزیع متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد در نمونه آماريبافت.2نمودار 

آیا بین عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد و میزان آمادگی براي ازدواج مجدد رابطـه  
وجود دارد؟  

سـازي معادلـه سـاختاري اسـتفاده گردیـد،      بـاال از رویکـرد مـدل   جهت بررسی فرضـیه  
هـاي عـاملی   مدلمتغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش به صورت متغیرهاي مکنون و در قالب

هاي ارزیابی کلیت مـدل  مرتبه اول وارد مدل ساختاري شدند، برآوردهاي مربوط به شاخص
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متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده بر آمـادگی  معادله ساختاري و پارامترهاي اصلی این مدل (اثر 
براي ازدواج مجدد) در شکل و جداول زیر گزارش شده است:  

مدل معادله ساختاري اثر عوامل فرهنگی بازدارنده بر آمادگی براي ازدواج مجدد.3شکل

هاي ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاريبرآورد مقادیر شاخص. 11جدول 

برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق شاخص
Hoelter

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA

64/6892/091/093/056/02486/206/0246مقدار

- هاي ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب این شـاخص شاخص

هـاي پـژوهش   دادهها در مجموع بیانگر این است که مـدل مفـروض تـدوین شـده توسـط      
هـا  ها به مدل برقرار است و همگـی شـاخص  شوند، به عبارت دیگر برازش دادهحمایت می

داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاري دارند.  

عوامل فرهنگی بازدارنده بر آمادگی براي ازدواج مجددبرآورد مقادیر اثر .12جدول 

ضریب متغیر وابستهمسیر متغیر مستقل
تعیین

برآورد 
CRP

استانداردغیراستاندارد

عوامل فرهنگی 
بازدارنده 

<--
-

آمادگی براي 
46/030/168/034/17001/0ازدواج مجدد 
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مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است: الف) متغیر عوامل فرهنگـی بازدارنـده   
کنـد، بـا   براي ازدواج مجدد را تبیـین مـی  درصد از واریانس متغیر آمادگی 46ازدواج مجدد، 

شـود،  توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار بزرگ برآورد مـی 
به عبارت دیگر متغیر عوامل فرهنگی در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر آمـادگی بـراي   

ر متغیر آمـادگی بـراي ازدواج   ازدواج مجدد را دارد. ب) اثر متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده ب
). بنـابراین فرضـیه پـژوهش مبنـی بـر اینکـه       p≥05/0مجدد به لحاظ آماري معنادار است (

- عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد بر آمادگی براي ازدواج مجدد تأثیر دارد، تأییـد مـی  
آمـادگی بـراي   توان گفت اثـر ایـن متغیـر بـر متغیـر      شود. با توجه به مقدار ضریب تأثیر می

شود.حد متوسط به باال برآورد میازدواج مجدد مستقیم و در 
هاي متغیر عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجـدد و میـزان آمـادگی    مقیاسخردهآیا بین 

اي ازدواج مجدد رابطه وجود دارد؟بر
واج هاي متغیر عوامل فرهنگـی بازدارنـده بـر آمـادگی بـراي ازد     مقیاسدر ادامه اثر خرده

سازي معادله ساختاري مورد بررسی قرار گرفته است:    مجدد با استفاده از مدل

برهاي عوامل فرهنگی بازدارنده مقیاسمدل معادله ساختاري اثر خرده.4شکل 
آمادگی براي ازدواج مجدد

هاي ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاريبرآورد مقادیر شاخص.13جدول 

شاخص
برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق 

Hoelter
CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/D

F
RMSE

A

3397/093/097/052/01275/207/0275مقدار
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بـا توجـه بـه دامنـه مطلـوب ایـن       هاي ارزیابی کلیـت مـدل معادلـه سـاختاري     شاخص
هـاي  دادهها در مجموع بیانگر این اسـت کـه مـدل مفـروض تـدوین شـده توسـط        شاخص

ها بـه مـدل برقـرار اسـت و همگـی      شوند، به عبارت دیگر برازش دادهپژوهش حمایت می
ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاري دارند.  شاخص

هاي عوامل فرهنگی بازدارنده بر آمادگی براي ازدواج مجددمقیاسبرآورد مقادیر اثر خرده.14جدول

متغیر مسیرمتغیر مستقل
وابسته

ضریب 
تعیین

برآورد 
CRP

استانداردغیراستاندارد
هاي ازدواج ارزش

<---

آمادگی 
براي 

ازدواج 
مجدد

42/0

41/050/077/16001/0
001/0- 62/5- 12/0- 12/0تعصبات قومی 
01/001/060/0545/0موانع فرهنگی 
30/029/007/14001/0اعتقادات دینی 

013/0- 49/2- 05/0- 05/0آداب و رسوم ازدواج 
04/004/044/2015/0ازدواج موقت 

هـاي متغیـر عوامـل    مقیاسمقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است: الف) خرده
درصد از واریـانس متغیـر آمـادگی بـراي ازدواج مجـدد را      42فرهنگی بازدارنده در مجموع 

کند، با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقـدار بـزرگ   تبیین می
هاي متغیر عوامل فرهنگـی بازدارنـده ازدواج در   مقیاسشود، به عبارت دیگر خردهبرآورد می

حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر آمـادگی بـراي ازدواج مجـدد را دارنـد. ب) اثـر همـه       
مقیاس موانع فرهنگی بر متغیر آمـادگی بـراي ازدواج   غیر به جز خردههاي این متمقیاسخرده

). با توجه به مقـادیر ضـرایب تـأثیر مربـوط بـه ایـن       p≥05/0به لحاظ آماري معنادار است (
هاي ازدواج مسـتقیم و در حـد بـاال، اثـر     مقیاس ارزشتوان گفت اثر خردهها میمقیاسخرده
مقیـاس اعتقـادت دینـی    در حد ضـعیف، اثـر خـرده   مقیاس تعصبات قومی معکوس و خرده

مقیاس آداب و رسوم ازدواج معکوس و در حد ضـعیف  مستقیم و در حد متوسط، اثر خرده
عیف بـرآورد شـده اسـت. ج) اثـر     مقیاس ازدواج موقـت مسـتقیم و در حـد ضـ    و اثر خرده

ي معنـادار  مقیاس موانع فرهنگی بر متغیر آمادگی بـراي ازدواج مجـدد بـه لحـاظ آمـار     خرده
مقیـاس بـر متغیـر    توان گفت مقدار اثـر ضـعیف ایـن خـرده    ). بنابراین میp<05/0نیست (
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گیـري  دف یا خطاي نمونـه آمادگی براي ازدواج مجدد در نمونه آماري پژوهش ناشی از تصا
به جامعه آماري پژوهش را ندارد.درصد قابلیت تعمیم95شود و با اطمینان برآورد می

گیري. نتیجه4
ازدواج مجــدد زنــان سرپرســت فرهنگــی بازدارنــدههــاي متغیــر عوامــلیــاسمقخــردهآیــا 

باشد؟میخانوار
و طالق مورد پذیرش عموم مردم نبـود  شدیمدر گذشته تجرد به عنوان یک نقص تلقی 

هـا ازدواجدرصـد  17.7ي فامیلی طرفـدار بیشـتري داشـت ولـی اکنـون حـدود       هاازدواجو 
گرایش به چند همسري در ایران نسبت به قبل کـاهش یافتـه اسـت و    باشدیمخویشاوندي 

ي فرهنگی (مانند لـزوم ازدواج، عـذوبت و ناپسـند    هاارزشي همسر گزینی متاثر از هاسبک
دانستن تجرد، اجتاب از تداوم طالق یا بیوگی، دید منفی مردم و محدودیت براي مطلقه هـا،  

اهمیـت دادن بـه افـراد متاهـل، اهمیـت ازدواج هـاي       عقد آسمانی پسر و دختر عمویا خاله،
( اولویت داشتن وظایف مادري نسـبت بـه   یاجتماع–موانع فرهنگی درون فرهنگی و ... )، 

ازدواج مجدد، دید منفی اطرافیان، نگرانی نسبت به واکنش هاي تند پیش بینـی نشـده اقـوام    
تسـهیل شـدن ارتباطـات بـین دو     سببی مانند داماد ... ، محبوب نبـودن نامـادري و ناپـدري،   

جنس)، تعصبات قومی (مخالفت برادران، غیرت فرزندان ذکور، مرسوم نبودن ازدواج مجـدد  
زنان، قطع ارتباط با اقوام همسر سابق و فرزندان)، اعتقـادات دینـی (تکلیـف دینـی و ثـواب      

هزینـه  دانستن ازدواج، چند همسري)، آداب و رسوم ازدواج(تشریفات زائد و غیـر ضـرور،  
هاي سنگین ازدواج)، ازدواج موقت (تجربه نامناسب در ازدواج هاي مخفـی، از دسـت دادن   

زنـان سرپرسـت   بخشی از فرصت هاي ازدواج پایدار بدلیل ازدواج هاي موقت)می باشد و  
طالق یا فوت، تنهایی را به وصلت دوبـاره تـرجیح دهنـد.    تجربهممکن است پس از خانوار 

ازدواج مجـدد  حـوزه ي زنان ایرانی که با مشکالت عمیق فرهنگـی در  این امر بخصوص برا
جـنس اسـت و عوامـل فرهنگـی از     وابسته به ازدواج مجدد امري است تريجد، اندمواجه

در ایـن بخـش از تحقیـق    در تبیین جنسیتی بودن ازدواج مجدد اسـت. مؤثرمهمترین عوامل 
هنگـی بازدارنـده ازدواج مجـدد بـر متغیـر      ي متغیر عوامـل فر هااسیمقخردههر یک از ریتأث

آمادگی براي ازدواج مجدد را بررسی کنیم.
هـاي متغیـر   یاسمقخردهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی پژوهش نشان داد میانگین 

عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد در مجموع در حد بـاال متغیـر آمـادگی بـراي ازدواج     
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ي ازدواج، بر متغیر آمـادگی بـراي ازدواج   هاارزشیاس مقخردهاثر کنند، ویممجدد را تبیین 
هـاي تعصـبات قـومی و آداب و رسـوم ازدواج     یاسمقخردهباشد و اثر یممجدد در حد باال 

یاس اعتقادت دینی مسـتقیم و در  مقخردهبازدارنده و در حد ضعیف برآورد شده است. و اثر 
یـاس ازدواج موقـت، بـر متغیـر آمـادگی بـراي       قمخـرده حد متوسط برآورد شده است و اثر 

باشد.یمازدواج مستقیم و در حد ضعیف 
توان گفت اثر متغیر عوامل فرهنگی بر متغیر آمـادگی بـراي ازدواج مجـدد    یمدر مجموع 

شود. نتایج این تحقیق با تحقیـق عسـگري نجـف    یممستقیم و در حد متوسط به باال برآورد 
فرهنگـی  موانـع بینکهباشد در این تحقیق کمی به این نتیجه رسید ) همسو می1393آبادي (

. داردوجـود معنـاداري رابطـه اراکـی خـانوار سرپرستزنانمجددازدواجبهگرایشعدمو 
نشـان داد  در این تحقیق کمی باشد) همسو می1387نتایج این تحقیق با تحقیق ملک مطیعی(

مربـوط بـه   تـأثیر و کمتـرین  مربوط به متغیر تصـور ارزش از ازدواج مجـدد  تأثیر، بیشترین 
در تحقیـق  باشـد ثـانوي در مـورد ازدواج مجـدد مـی    هـاي گروهمتغیر تصور فرد از ارزیابی 

رده مقیـاس  هاي ازدواج باالترین تأثیر و خـ حاضر نیز در عوامل فرهنگی خرده مقیاس ارزش
موانع فرهنگی کمترین تأثیر را بر آمادگی براي ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار مشـهدي  

باشـد نتـایج  همسـو مـی  ) 1386( همکـاران وداشته است. نتایج این تحقیق با تحقیق گلدي
رسـوم وآدابمجـدد ازدواجمـانع مهمتـرین در این تحقیق کمی مشخص نمـود هايیافته

سرپرسـت زنـان ازاعظمـی بخـش کـه بـود آنهاي این تحقیق بیـانگر یافتهباشدمیمحلی
فـردي تبعاتامراینکهمانندمیباقیهمسربدونعمرپایانتاهستندجوانغالباًکهخانوار

شـش نـرخ کـه شـد گیرينتیجهپژوهشاینازهمچنین. داردهمراهبهبسیارياجتماعیو
اثـر بـر مجردزنانبرابريچهارنرخومردانبهنسبتهمسرفوتاثربرمجردزنانبرابري
کنـد مقایسـه   مـی نمایانرازنانازکثیريجمعیتتنهاییتلخحقیقتمردانبهنسبتطالق

سـال اخیـر حفـظ شـده و     10دهد این الگو طـی  نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر نشان می
Welch, et)تحقیق با تحقیق ویلچ و همکـاران باشد. نتایج این نسبتاً پایدار  و روبه رشد می

al))2008 (ی هايیافتهباشد نتایجهمسو میفرهنگـی موانع"عنوانتحتدر این تحقیق کم
بـر حـاکم هنجارهـاي درجنسیتعصباتخصوصدر"زنانبیندرمجددازدواجسهولت
ازدواجدرمـردان بـه نسبتبیشتريمشکالتبازنانکهگردیدبیانپذیرفتصورتجامعه
رو بـه رو  اسـت اجتمـاعی هـاي زمینـه درکمیقدرتدارايزنآندرکهجوامعدرمجدد
مجـدد ازدواجبازدارنـده عوامـل مهمتـرین ازمحلیوقومیخانوادگی،تعصباتوهستند
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) 2007((Brad Eeden),تحقیـق ون  نتـایج ایـن تحقیـق بـا    .باشـد میجوامعاینگونهدرزنان
در این تحقیق کمی در مـورد ازدواج مجـدد دریافـت ازدواج    هايیافتهباشد نتایجهمسو می

ل شده اسـت و  مجدد در بسیاري از کشورهاي غربی به سرعت به یک رویداد هنجاري تبدی
.داردهاي مجدد تأثیر به سزایی در موفقیت ازدواجتوجه به بهداشت روانی

آیا عوامل فرهنگی بازدارنده بر میزان آمادگی براي ازدواج مجدد تأثیر دارد؟
یر مسـتقیم متغیـر   تـأث نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی پـژوهش نشـان داد میـانگین    

درصـد از واریـانس متغیـر آمـادگی بـراي      68جمـوع  مستقل عوامل فرهنگی پـژوهش در م 
شـود، بـه عبـارت دیگـر     یمکنند، که این مقدار در حد باال برآورد یمازدواج مجدد را تبیین 

متغیر مستقل پژوهش در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیـر میـزان آمـادگی بـراي ازدواج     
مجدد را دارند.

توان گفت اثـر متغیـر عوامـل فرهنگـی     وهش مینتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی پژ
شـود. نتـایج ایـن    بازدارنده ازدواج مجدد بر متغیر آمادگی مستقیم و در حد باال بـرآورد مـی  

در این تحقیق کمی بـا عنـوان   هايیافتهباشد نتایج) همسو می2009تحقیق با تحقیق بریچ (
2بر روي  سه گروه از مهـاجران در  "تشکیل خانواده و ازدواج مجدد در مهاجران ایتالیائی"

منطقه روستایی ایتالیا که از بسیاري جهات متفـاوت بـود انجـام داد. هـدف از ایـن      1شهر و 
مقاله  این بود تا مقایسه کند تا چه حـد عوامـل اجتمـاعی و اقتصـادي ، فرهنگـی و قـانونی       

ر دهـد. همچنـین   ممکن است الگوهاي ازدواج مجدد در این سه جمعیت را تحت تأثیر قـرا 
نشان داد که زمان و میزان ازدواج مجدد به شدت وابسته به عوامـل اجتمـاعی و اقتصـادي ،    

باشد.و قانونی خاص هر جامعه میفرهنگی
باشـد در ایـن   ) همسـو مـی  1394نتایج این تحقیق با تحقیق مشرف قهفرخی و انصاري (

ر) و با آداب و سنن فرهنگی ویـژه  ل- تحقیق کمی در شهرکرد با تمرکز بر یک قوم (بختیاري
آن شهرستان به این نتیجه رسید.

در مجموع عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنـان سرپرسـت خـانوار نمـی باشـد      
بلکه ترغیب کننده ازدواج مجدد می باشد ولی خرده مقیاس هاي تعصـبات قـومی در مـورد    

ان کم مانع ازدواج مجدد می باشد.ازدواج مجدد زنان و آداب و رسوم ازدواج مجدد بمیز
زنـان سرپرسـت خـانوار داراي    آیا مدل تـدوین شـده عوامـل بازدارنـده ازدواج مجـدد     

باشد؟میبرازش
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هـاي ارزیـابی   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و برآوردهـاي مربـوط بـه شـاخص    
توجه به دامنـه  کلیت مدل معادله ساختاري و پارامترهاي اصلی این مدل پژوهش نشان داد با

ه مـدل مفـروض تـدوین شـده توسـط      ها در مجموع بیانگر ایـن اسـت کـ   مطلوب شاخص
ها بـه مـدل برقـرار اسـت و     شوند، به عبارت دیگر برازش دادههاي پژوهش حمایت میداده

لوبیت مدل معادله ساختاري دارند.ها داللت بر مطهمگی شاخص
درصـد از  68ستقل پژوهش در مجمـوع  بر حسب مقادیر برآورد شده: الف) متغیرهاي م

کننـد، بـا مـدنظر قـرار دادن مقـادیر      واریانس متغیر آمادگی براي ازدواج مجدد را تبیـین مـی  
شود، به عبارت دیگـر  مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار بزرگ برآورد می

ي ازدواج مجـدد را  متغیر مستقل پژوهش در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر آمادگی برا
دارند.

نامهکتاب
). بررسی موانع و مشکالت فرهنگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خـانوار بـا تاکیـد    1391اشجاري، م . (

بر مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر اراك. پایان نامه کارشناسـی ارشـد، رشـته جامعـه     
المی واحد اراك.شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اس

). رابطه موانع فرهنگی با ازدواج مجدد زنان سرپرسـت خـانوار تحـت حمایـت کمیتـه      1394الهی، م.م. (
امداد امام خمینی (ره) در شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشـته امـور فرهنگـی، دانشـکده     

هان.علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصف
. فصـلنامه مشـاوره و   ازدواج در بین دختران و پسران نـامزد ◌ٔ). بررسی انگیزه1391امانی، ا.؛ و بهزاد، د. (

.385، ص6شماره روان درمانی خانواده، 
hptt://Rejestrat.php). مجموعه مقاالت ازدواج.  1392بانکی پور فرد، ا، ح. (

بـه تمایـل کاهشدرروانیروحی،زايتنشعواملسی). برر1394براهویی، م.؛ و محمد حسنی، م. ن. (
هاي نـوین در مـدیریت، اقتصـاد و    کنفرانس بین المللی پژوهشزاهدان. شهربیوهمجدد زنانازدواج

.علوم انسانی
). نیازهاي آموزشی ارتقـا سـالمت روان در جوانـان    1391پورمرزي، د.؛ ریماز، ش.؛ ومرقاتی خویی، ع. (

.1ص،39، شماره مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتداوطلب ازدواج. 
انسـانی علـوم کتـب تـدوین ومطالعـه سـازمان : تهـران ،شناسـی جامعههاينظریه. )1380(.غتوسلی،

.)سمت(هادانشگاه
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). رابطه ابعاد طـرح واره هـاي ناسـازگار اولیـه و تمایزیـافتگی بـا       1391ز.؛ و کوشه. م. ك. (جهانبخشی، 
رغبت به ازدواج در دانشجویان دختـر و پسـر دانشـگاه عالمـه.  فصـلنامه مشـاوره و روان درمـانی        

256- 234، صص 5خانواده، ش 
91هـاي  در کشور مقایسـه سـال  دهنده از افزایش طالق و کاهش ازدواج ). آمار تکان1393حیدر ، ش .(

http://icana.ir/Fa/News/256028. 30، ص92و

عملکرد تحصیلی، سالمت روانی و مسؤلیت پذیري فرزنـدان شـاهد کـه    ◌ٔ) . مقایسه1384حیدري، ع.( 
نامـه کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه     ند. پایانامادرانشان ازدواج نموده با آنهایی که ازدواج مجدد نداشته

.14بوشهر ،ص
اي اسنادهاي ارتباطی و راهبردهاي حـل  ). نقش واسطه1391خجسته مهر، ر؛ کوچکی، ر.؛ و رحیمی، غ.(
دو فصـلنامه روانشناسـی   هاي دلبستگی و کیفیـت زناشـویی.   تعارض غیر سازنده در رابطه بین سبک

.3، ص2، سال هفتم، شمارهمعاصر
پیش بینی رابطه بین رغبت به ازدواج مجدد زنان سرپرسـت خـانوار تحـت حمایـت     ). 1396اجی، ا. (دیب

هاي شخصیتی کتل و آیزینک. پایان نامـه کارشناسـی ارشـد، رشـته      کمیته امداد امام اصفهان با ویژگی
، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسـی ، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    روان شناسی گرایش شخصیت

خمینی شهر اصفهان.
). بررسـی مشـکالت زنـان سرپرسـت     1392رضائی،  م.ع.؛ محمدي نیا، ن.؛ و  سمیعی زاده طوسی، ط. (

سـوم، شـماره   سـال  مجله پـژوهش و سـالمت،  .  1389خانواده استان سیستان و بلوچستان در سال 
.457- 453صص،3

).  بررسی علل افزایش سن ازدواج دانشـجویان دانشـگاه پیـام نـور کرمـان. پایـان نامـه        1387زاهدي،ز. (
.53، ص 48، ش نشریه زنانکارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور کرمان . 

.1392ـ1375سالنامه آماري کمیته امداد امام خمینی(ره) سالهاي 
).1392سایت وزارت رفاه .(

هاي توانمند سازي زنان و تبیین عوامـل مـؤثر   ). مؤلفه1386شکوري، ع.؛  رفعت جاه، م.؛ و جعفري، م. (
.6، ص1، شمارهزن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)بر آن. 

مجـدد ازدواجبهیزدشهرخانوارسرپرستزناننگرش). بررسی1395شعبانی سوق، ف و بیرانوند،ف. (
.هاي نوین در روانشناسی و علوم اجتماعیکنفرانس سراسري پژوهشآن. برمؤثرعواملو

سال تحت پوشـش کمیتـه   45تا 20. بررسی علل ازدواج نکردن زنان مطلقه)1395عسکري باغمیانی، ا .(
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.یزدامداد

زنـان سرپرسـت   ازدواج مجـدد  بررسی موانـع و مشـکالت فرهنگـی   ).1393آبادي،ق.(عسگري نجف 
هگاارشد، دانشـ یکارشناسپایان نامهخانواربا تاکید بر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهر اراك

.آزاد اسالمی واحد داراك
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زنـان: مطالعـه مـوردي    ). بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر الگوي ازدواج 1389کاظمی، ز.؛ و نیازي، ص. (
.23- 3صص،30، شماره مجله جامعه شناسی ایرانشهر شیراز. 

مـددکاري  فصلنامه علمی پژوهشـی  ) تحلیل جنیستی ازدواج مجدد، 1386کلدي،ع  و عابدي آق زیارت(
.25شماره .اجتماعی 

عوامل و موانع فرهنگی اجتماعی ازدواج مجـدد افـراد   ).1386. (ط،فرج اهللا زاده.؛ م،عابدي.؛ ع،گلدي
.25ره شما.مددکاري اجتماعی.همسر از دست داده 

.85، ترجمه ن، موفقیان، نشر نی:تهران،ص تشخص و تجدد)، 1385گیدنز، آ. ( 
پژوهشـنامه . آشـتیان درروسـتایی دخترانازدواجسنافزایشآثارودالیلبررسی). 1386. (امجدالدین،
.375- 386صص،53شمارهانسانی،علوم

درروسـتایی دختـران ازدواجسنافزایشاثراتودالیلبررسی. )1386(.را، جمالی،ا.؛ والدین،مجد
چهارم.دوم،شمارهسالآشتیان. آزاددانشگاهشناسیجامعهتخصصیفصلنامهایران. 

ازدواج خبر خوش ثبت احوال از افـزایش موالیـد در   96طالق، 16) ، هر ساعت 1393محزون ، ع، ا . ( 
www.entekhab.ir/fa/news/119843کشور، 
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مجدد زنان مطلقه و بی سرپرست تحت پوشش کمیته امـداد امـام خمینـی(ره) شهرسـتان شـهرکرد.      

کنفرانس ملی چهارسوي علوم انسانی.
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