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 چكيده
در جامعـة  . جوامع بشـري اسـت   يتمام  ةمهم و پسنديدهاي  ازدواج يكي از سنت

اقـدام بـه ازدواج    .ازدواج دائم و ازدواج موقت: اسالمي ما ازدواج بر دو نوع است
كند و انتخـاب يكـي از ايـن دو نـوع ازدواج      مي اجتماعي خود را ايجاب موقعيت

دهد  مي م نشانمطالعة احكام خانواده در اسال .طلبد مي را دخو موقعيتمشروع نيز 
گيـري از رواج   پـيش  برايگذاشتن بر ازدواج موقت  كه نظر شارع مقدس در صحه

كامل با  ةخانواد .مقدمه يا تقويت ازدواج دائم است ،حاالت و در بسياري از فحشا
وجودآمـده در عصـر    تغييرات به رغم به .گيرد مي و فرزندان شكل ،وجود پدر، مادر

خـانواده و  هاي  هزينه ةكنند آور و تأمين عموالً پدر نانمجوامع،  بسياري ازدر مدرن 
و فرزندان  ،پردازد مي داري و تربيت فرزندان پشتيبان اجتماعي آن است، مادر به نگه

هـاي   ليتئوتربيتـي، بـراي پـذيرش مسـ    هـاي   پذيري در خانه و ديگر نهاد با جامعه
ـ  مي ه ناقصخانواد ،يا طالق مرگ پدربا  .شوند مي آماده هاجتماعي آيند ن شود و اي

دو  ،در كشـور مـا  . كند ايجاد مي مسائل و مشكالتي ،مانده باقي يبراي اعضا ،نقص
برخـي از   »)ره(  حضرت امام خميني ةميتك«و  »سازمان بهزيستي«هاي  عنوان بانهاد 
ازدواج مجـدد  . دهنـد  مـي  پوشش و سرپرستي خـود قـرار   تحترا ها  خانواده  اين
با هدف بررسي  ،حاضر ةمطالع .استرفته  ستديگاه پدر ازجاي براي جبران حل  راه
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) ره(  امداد حضرت امام خمينـي  ةپوشش كميت تحتنگرش زنان سرپرست خانوار 
 تحـت  ةاز سه منطقـ  ،در اين مطالعه .ه استشدشهر شيراز به ازدواج موقت انجام 

 حـت تزن  248هـزار و   13از ميان  نمونه براي ،امداد در شهر شيراز ةپوشش كميت
 درشـده   آوري العـات جمـع  طا .اند شدهبررسي زن سرپرست خانوار  400 ،پوشش
دهد كه سن زن، علت قبولي سرپرسـتي، نيازهـاي    مي خودساخته نشان ةنام پرسش

ميـزان  تعـداد فرزنـدان،   اقتصادي، نيازهاي امنيتـي، نيازهـاي جنسـي و فرهنگـي،     
صيالت زن با نگرش زن به و تح ،امكانات رفاهي ،امداد ةمستمري دريافتي از كميت

  .اند در ارتباطموقت  ازدواج
  .، طالقخانواده، ازدواج، ازدواج موقت، زنان سرپرست خانوار :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

جوامـع بشـري    همـة  در اجتماعي است كه تقريباً  مهم و پسنديدةهاي  ازدواج يكي از سنت
متصل  ديگر يكزادگان را به  كه آدميدر ميان انواع پيوندهايي . رسميت شناخته شده است به

مهدوي، (تر است  تر و به يك معنا ضروري كند، پيوند زناشويي از همه مقدس مي يا نزديك
، فارسـي فرهنگ (گويند  مي ازدواجشدن را  قرين و هم ،گرفتن، شوهركردن جفت ).2: 1377
ن، آة پايـ  بـر رد كـه  ازدواج قراردادي است ميان زن و م ،چنين هم ).»ازدواج«ذيل  /1 :1371
، هللا فضـل ( شـود  مي حاكم ها آناست بر  گوناگوناديان و قوانين  بر حسبقانوني كه ة رابط

ن زو اجتمـاعي مـرد و    ،به اتحاد جسماني، رواني ،در تعريفي ديگر از ازدواج). 263: 1383
 طـرفين  مواجهة گيرند و مي كه در معرض انطباق و ادغام در قبال جامعه قرار شود مياشاره 

 داردبسـتگي  از تفـاوت زن و مـرد    هـا  آنبرداشـت   ةنحوطور تنگاتنگ، به  به ،با اين مسائل
جمله قـانون مـدني   از ،دني ايران و بسياري از كشورهانكاح در قانون م ).79: 1383دانينو، (

: تـوان آن را چنـين تعريـف كـرد     مي ولي در اصطالح حقوقي ،تعريف نشده است ،فرانسه
ديگـر شـريك و متحـد     دي است كه به موجب آن زن و مرد در زندگي با يكنكاح قراردا«

  ).13: 1382امامي،  و صفايي( »دهند مي را تشكيلاي  و خانواده شوند مي
كـه تـرك ازدواج    و در مـواردي نيـز  است كد شناخته شده ؤدر اسالم ازدواج مستحب م
: 1384شـرقي شـهري،   ( واجب شناخته شـده اسـت   شود مي باعث آلودگي به زنا و امثال آن

اقـدام بـه    .ازدواج دائم و ازدواج موقـت : استازدواج بر دو نوع  ،در جامعة اسالمي ما). 23
ز از اين دو نوع ازدواج مشروع نيهريك و انتخاب  دطلب مياجتماعي خود را موقعيت ازدواج 
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رنظرگرفتن كه ازدواج موقت بدون د اين سبب به ،اخيرهاي  در سال .طلبد ميرا  ودخموقعيت 
حـال  . اسـت شـده  تهديدي براي ازدواج دائم تلقي  ،شرايط ايجاب آن در جامعه مطرح شده

تحكيم  ،حال هر نظر شارع مقدس دركه دهد  مي كه مطالعة احكام خانواده در اسالم نشان آن
گذاشـتن بـر    و حتي صحهاست  ،در ازدواج دائمويژه  به ،مناسبات زن و شوهر بعد از ازدواج

  .گيري از فحشاست تقويت ازدواج دائم و پيشبراي موقت در بسياري از حاالت ازدواج 
كه مسئوليت زندگي خانوادگي، مسائل و  اند گروهي از زنان وزنان سرپرست خانوار جز
 نظـر  بـه . فشارهاي روانـي آن را بـر دوش دارنـد    و ،اقتصادي ،مشكالت اجتماعي، فرهنگي

گونـه   هرچند ايـن  .سازد مياين مشكالت را مرتفع سامان بخشي از رسد ازدواج موقت ب مي
و هــا  حــدوديتســبب م  ، ولــي بــهددارنيــز  را مشــكالت خــاص خــود ازدواج مصــائب و

 شـان  ي در زنـدگي يكاركردهاممكن است  ،هايي كه اين زنان در زندگي خود دارند دشواري
نياز  يمن ارضاض ،اين ازدواج براي زنان سرپرست خانوارهاي  ازجمله كاركرد .داشته باشد

كه اين كاركرد در  اين .استمانند داشتن امنيت اجتماعي  گوناگونيهاي  جنسي، برآوردن نياز
  .كند مي گوشزدرا ها  اين نوع پژوهش دادن انجام ضرورتشود يا خير  مي عمل احساس

و  ،منفي جامعه به آنـان   ازجمله نگرش ،ليعلزنان سرپرست خانوار به  ،ديگرة از زاوي
غلب براي برقراري روابـط  ا، شانبسيارهاي  چندگانه و مسئوليتهاي  با توجه به نقش البته

مشـكالت   ،شـود  مـي طرد از جامعه  باعثمرور  به ،ندارند و اين امروقت اضافي اجتماعي 
ة جانبـ  همهنداشتن حضور علت فرزندانشان به ،ازطرفي .دورآ مي همراه هب شانبراياي  عديده

ـ  سـبب  سرپرسـتان بـه   خـود  ،چنين سرپرست و هم در معـرض   ،مين مايحتـاج خـانواده  أت
اين گروه از زنـان در مقايسـه    ).134: 1385محمدي، (گيرند  مي اجتماعي قرارهاي  آسيب

 شكايات جسماني، احساس تنهـايي  ،اختالالتي چون افسردگي، اضطراب به ،با زنان ديگر
نـد  دچار غيـره و  ،گذاشـتن مشـكالت فرزنـدان    درميـان  بـراي  كسـي، فقـدان فـردي    بي و
  ).68: 1380 خسروي،(

نقـش و وظيفـة   و  ،هـا  بودن ايـن خـانواده   شكسته ،گرفته صورتهاي  با وجود حمايت
سـاير   مقايسـه بـا   درزندگي و تربيت فرزندان ة زنان سرپرست خانوار در قبال ادار تر بيش

 توانـد  و مي كند ه آنان كمك ميب ،حقوقي اي هرابط ةمثاب  به ،زنان بايد ديد كه ازدواج موقت
سـاز   مشـكل بـراي ايـن قشـر     ،عين حـال يا درسازد  نياز به همسر را براي اين زنان مرتفع 

خواهيم بدانيم به نظر خود زنان سرپرسـت خـانوار، آيـا ازدواج     مي ،؟ در اين تحقيقاست
  دارد؟ي ايكار شانبراي موقت
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  اهداف تحقيق. 2
  : ند ازا عبارتف اين تحقيق اهدا

 ميتة امداد به ازدواج موقت؛ش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كبررسي نگر. 1
  .ر نگرش زنان سرپرست خانوار به ازدواج موقتعوامل مؤثر دبررسي . 2
  

  تحقيق ةپيشين. 3
احمدي و جهـانگيري،   .استدر ارتباط با موضوع باشد بسيار محدود  اًتحقيقاتي كه مستقيم

و والـدين   ثر بر نگـرش جوانـان  ؤاقتصادي م ـ يعوامل اجتماع تأثير«در پژوهشي با عنوان 
نگرش دختران و پسران  در اين موضوعكه  اند به اين نتيجه رسيده ،»نسبت به ازدواج موقت

 اظهـار بـه آن  ازدواج موقت مخالفت و  باتر از مردان  است و زنان بيشنزديك بسيار به هم 
ازدواج موقت «پژوهشي با عنوان زاده در  فالح. )1376، احمدي و جهانگيري( اند دهكرتنفر 

روشي براي جلوگيري از فساد در جامعه بسيار حكم  درازدواج موقت را  »در كتاب و سنت
بررسـي  «خسـروي در پژوهشـي بـا عنـوان     . )1377، زاده فـالح ( دانـد  مـي  الزم و ضروري

با روشي اسنادي به بررسي مشـكالت   ،»اجتماعي زنان سرپرست خانوار ـ روانيهاي  آسيب
دهـد كـه    مـي  نتـايج نشـان   .)1380، خسـروي ( اين زنان پرداختـه اسـت   اجتماعي ـ رواني
آمـادگي  نداشـتن  ترين مشكالت زنان سرپرست خانوار در قالب مشكالت اقتصادي،  عمده

منفي اجتمـاع بـه زن سرپرسـت خـانواده،     هاي  امور اقتصادي خانوادگي، نگرشة براي ادار
زنان  ،اين تحقيق بر اساس. شود مي مطرحد تعارض نقش و تعد ،فرزندانة آيندبراي نگراني 

هاي  اجتماعي مناسب برخوردار باشند، شيوههاي  از حمايتدرصورتي كه سرپرست خانوار 
 آسـيب را متحمـل   تـرين  كـم اشـند  ب  داشـته و منبع كنترل دروني  د،مناسب را بياموزن ةمقابل
سرپرست در بـين   هاي تك نوادهشناسي اجتماعي خا بررسي علل آسيب«به  مبارك. شوند مي

 »)و مطلقـه  ،متوفي ،هاي شاهد موردي خانواده ةمطالع(هاي وزارت جهاد كشاورزي  خانواده
هاي  آسيب باگر آن است كه ميزان تحصيالت مادر خانواده  ين تحقيق بياننتايج ا. پردازد مي

ضـعيت اقتصـادي   و ،ارتباط مـادر بـا فرزنـدان    ،چنين هم .است در ارتباطاجتماعي فرزندان 
تـرك تحصـيل    ،افـت تحصـيلي   ،وضـعيت مسـكن   ،تـر  گسترده ةارتباط با خانواد ،خانواده
علي در پژوهشـي    گدا .)1382، مبارك( اند ارتباطدر اجتماعي هاي  با آسيب غيره و ،فرزندان

شـرايط ازدواج موقـت و آثـار     تشـريع قـانون و   بيانبه  ،»ازدواج موقت و آثار آن«با عنوان 
  جلوگيري ازهاي  دهد يكي از راه مي نتايج نشان. امروز پرداخته استة آن در جامع اجتماعي
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نكـاح  «غضنفريان پيرامـون  . )1382، علي  گدا( ازدواج موقت است فساد و فحشا در جامعه
تحقيق  »ساير مكاتب و مذاهب جهانهاي  آن با ديدگاه ةاز نظر اسالم و مقايس) متعه(منقطع 

شناسايي نكـاح منقطـع و   ) الف: است اين تحقيق در دو بخش كلي .انجام داده است يكامل
كـاربرد نكـاح منقطـع     .تجزيه و تحليل شرايط و موانع نكاح منقطع) ب ؛تاريخي آن ةسابق

 فسـاد و تـرويج انحرافـات اخالقـي اسـت      ةجلـوگيري از اشـاع   ،سـنده ياز نظر نو ،)متعه(
شناختي سـاختار حقـوقي    بررسي جامعه«عنوان  بادر تحقيقي  ،بزرگيان  .)1384، غضنفريان(

كـه باعـث    ،و فرهنگـي  ،رات اجتماعي، اقتصادي، جمعيتـي يبه تغي ،»ازدواج موقت در ايران
است با وجود ايـن تغييـرات در    بر آنكند و  مي اشاره ،تغيير در ساختار خانواده شده است

و تعارضات ها  لذا شاهد بروز آسيب ؛ساختار حقوقي و ازدواج تغييري صورت نگرفته است
 ،كردن ساختار حقوقي خـانواده بـا سـاختار واقعـي آن     منطبقمنظور  به .ايم جدي در خانواده

از شـيوع فسـاد و روابـط نامشـروع در جامعـه       كـه ايـن ازدواج  گيـريم   ميگونه نتيجه  ناي
كند و سبب كـاهش افسـردگي و انحـراف ناشـي از تجـرد در ميـان جوانـان         ميجلوگيري 

بـاقري  . )1384، بزرگيـان ( دشـو  مـي  سبب تضـعيف نهـاد خـانواده    ،مقابلولي در ،شود مي
به نكاح و اقسام  ،»بررسي ازدواج موقت و آثار اجتماعي آن« در پژوهشي با عنوان ،چي قهوه
مخالفـان و   هاي ديدگاه ،چنين و روايات و هم قرآنپردازد و ازدواج موقت را از منظر  مي آن

 ه احكام و موانع ازدواج موقت از نظر فقهي و حقوقي و آثاركند و ب مي متعه بررسي انموافق
در  ،سـبحاني . )1385، چـي  بـاقري قهـوه  ( پردازد مي اجتماعي ازدواج موقت و اشكاالت آن

 گيـري  گونه نتيجـه  ازدواج موقت ايناز  ،»ازدواج موقت در كتاب و سنت« عنوانبا اي  مقاله
 بـه  فحشا در جامعه روة ر نيست و زمينسمي كه ازدواج دائم براي همگان هنگامي كه كند مي

مناسب براي حل مشكالت اشـاره شـده    كاري راه در حكمازدواج موقت  به رود، مي فزوني 
  .)1385، سبحاني( است

 ،شدهتر بررسي  چه بيش دهد آن مي موضوع حاضر نشان بارةشده در مرور مطالعات انجام
. نگرش جوانان به اين نوع ازدواج اسـت  پرداختن به كليات ازدواج موقت از نظر حقوقي و

توجه خود را به مسائل حقوقي و فقهي ازدواج موقت معطـوف   ةگران عمد تر پژوهش بيش
 هـاي  جنبـه ولي ازدواج موقت درعين حال كه موضوعي حقوقي و فقهـي اسـت،    ،اند داشته

عـه دارد و  گير در خـانواده و جام  ي چشمتأثيرچراكه تبعات اين ازدواج  ؛دارداجتماعي هم 
بـا ديـدي    ،احمـدي و جهـانگيري و سـهيال مبـارك    . گرفـت آن را ناديـده   تـأثير توان  نمي

  .اند به اين موضوع پرداخته ،شناسانه به ازدواج موقت جامعه
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در جامعـه و   موقعيتشـان كـه   انـد  كه زنان سرپرست خانوار گروهي از اين جامعـه  با آن
ج موقت ازدواة ولي دربار ،متفاوت است يشاناه و خانوادهديگر جوانان موقعيت خانواده با 

مربوط به زنان سرپرست هاي  در پژوهش. انجام نشده است تحقيقيزنان سرپرست خانوار 
هـاي   سرپرست و طـرح  اجتماعي و وضعيت زنان بيهاي  تر به بررسي سياست بيش ،خانوار

ش مشكالت اين زنان تواند به كاه مي ،خودة پرداخته شده است كه به نوب آنانحمايتي براي 
نگرش زنان سرپرست خانوار را به  اًخواهيم مستقيم مي ما اوالً ،در تحقيق حاضر. كمك كند

موجود، سعي خواهيم كرد رابطة آن را بـا  هاي  به نياز ازدواج موقت بررسي كنيم و با توجه
  .يمو با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تحليل كناي  زمينههاي  عوامل و متغير

  
  ارچوب نظري تحقيقهچ. 4

، ازدواج در اسـالم بـه دو   كشور مـا از نظر فقه شيعه و قانون مدني  طور كه اشاره شد، همان
ازدواج دائـم  ). 17: 1384گنجي، (ازدواج موقت  .2 ؛ازدواج دائم .1: شود مي صورت انجام

 جعفـري (زن و مـرد بـراي تشـكيل خـانواده و زنـدگي مشـترك        تراضـي عبارت است از 
 يو ارضـا  ،تشكيل خانواده، توليد نسـل  زدواج دائماهداف اترين  مهم). 2: 1376لنگرودي، 

نساء ة مبارك ةسور 24ة فقهاي اماميه با استناد به آي). 18: 1384گنجي، ( استجنسي ة غريز
ازدواج موقت ، »را بپردازيد ايد مهر مقررشان ها برخوردار شده زناني كه از آن«: فرمايد مي كه
   :است  فرمودهكتاب نكاح : شرح لمعهثاني در كه شهيد   طوري به ؛شناسند مي رسميت هرا ب

بودن آن  نكاح متعه همان ازدواج موقت است و هيچ اختالفي ميان فقهاي اماميه در مشروع
) شيعه و سني(هيچ اختالفي ميان مسلمانان  ،عبارت ديگر تا زمان فعلي وجود ندارد و يا به

كه ازدواج موقت پس از مشـروعيت،   هرچند در اين ؛دن آن وجود نداردبو در اصل مشروع
  ).191: 1380شهيد ثاني، (اند  نسخ شد يا نه، فقهاي شيعه و اهل سنت اختالف كرده

نهـي   ،كننـد  مي بودن ازدواج موقت به آن استناد كه اهل سنت براي حرام علتيترين  مهم
كنم  مي اما من آن را نهي ،حالل بود) ص(  دو متعه در زمان رسول خدا«: عمر است كه گفت

مكـارم شـيرازي،    ؛201 :همـان ( »حـج ة نساء و متعـ ة دهم، متع مي آن را كيفرة آورندجا هو ب
 ؛211: تـا  عالمـه امينـي، بـي    ؛43: 1384شـرقي شـهري،    ؛48: 1357مطهري،  ؛337: 1354
  ).342: 1383اهللا،  فضل

عقـد انقطـاع    كه درپردازد  مي اج موقتبه موضوع نفقه در ازدو 1113ة قانون مدني ماد
 منصور،(آن جاري شده باشد  بر مبنيكه عقد  كه شرط شده يا آن مگر اين ؛زن حق نفقه ندارد
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اگـر زن و  . از موارد بسيار مهم ديگـر در ازدواج موقـت، موضـوع ارث اسـت    ). 58: 1384
يكي از زوجين از ديگر ارث ببرند يا فقط  ند كه از يككنشوهر در ضمن عقد ازدواج شرط 

بـرد   مي ، ارثاست شرط به نفع او شده كههرببرد يا بالعكس، در اين صورت ديگري ارث 
خويي، موسوي  ؛234 /9 :1384شهيد ثاني، (برخي از فقها اين شرط صحيح است  نظر  بهو 

پردازنـد   ميبه مخالفت  ن موضوعولي برخي از علما با اي ،)412: 1378تبريزي،  ؛98 :1386
برنـد، حتـي اگـر شـرط شـده باشـد        كه زن و شوهر در ازدواج موقت ارث نمي اند آن برو 
  ).795: 1370مكارم شيرازي،  ؛1026: 1370خميني، اهللا  آيت(

تأكيـد بـر مـوارد جنسـي و      ،توان گفت كـه در ازدواج موقـت   مي موارد باال با توجه به
 ندا بر آنبرخي  ،وقتدر ضرورت طرح ازدواج م. عاطفي بيش از موضوعات اقتصادي است

از زنا جلوگيري كند،  د و مطلقاًكنخواهد آميزش جنسي را محدود به ازدواج  يم مذهبي كه
كند در قانون خـود   مي ناگزير است ازدواج موقت را با شرايط خاصي كه مفاسد زنا را رفع

  ).23: 1377 مهدوي،(بدهد پاسخي كافي عمومي ة بگنجاند تا به اين غريز
با  ،داردقصد و قرارداد زوجيت كه  ،آن رانبايد و شيعه است ة خاص جامع هعصيغه يا مت

و ازدواج  )concubinage( بـاليني  هـم  يـا  )cohabitation( سـكنايي  چـون هـم   هايي هم پديده
چون در اين  ؛مترادف دانست ،شود مي انجامها  در ديگر كشور كه ،)trial marriage( آزمايشي
چـه   چنـين، آن  هـم . خـورد  چشم نمي بهيك  حتي قصد زوجيت، هيچ نه قرارداد و نه ،پيوندها

ة شود، باز با پديـد  مي واندهخ )pan mixia( ا ازدواج آزادي )pan gamy( امروز ازدواج همگان
اخير هدف رهاسازي گزينش همسر از بند موانـع  هاي  الذكر يكي نيست؛ زيرا در ازدواج فوق

شـود بسـياري از    مـي  سببكه ) طبقاتيهاي  نظام و نظير كاست، نژادپرستي،(اجتماعي است 
  ).81: 1375ساروخاني، (ديگر را نيابند  رغم ميل قلبي، حق ازدواج با يك بهها  انسان

 ،هايي بر آن مترتب است خاص فايده موقعيتصيغه يا ازدواج موقت اصلي است كه در 
ي اجراي صحيح آن طبق كه بايد برادارد چون ازدواج دائم شرايطي  ولي اين ازدواج نيز هم

باعـث   اجراي ناهنجار اين اصـل  .ودشعمل  بيان شدهقوانين و اصولي كه در اين خصوص 
ازدواج موقت در دفـاتر رسـمي    نكردن ثبت ،براي مثال .شود ميمشكالتي براي جامعه بروز 

 عدالت اجتمـاعي در  برقرارنكردنتر مردم با احكام اسالمي و ديني،  بيشنبودن ازدواج، آشنا
اين نـوع ازدواج در  هاي  جمله نارسايياز آنو نبود قانوني مدون براي  ،ازدواج موقت ةزمين

حدود و ثغور ايـن نـوع    ،هرچند از لحاظ قوانين شرعي ؛)145: 1382 رافعي،( است جامعه
  .است ازدواج شناخته شده
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پوشـش كميتـة حضـرت    تحت آوردن نوع نگرش زنان سرپرست خانوار  دست براي به
آن، از در گـذار  تأثيرو مشـكالت آنـان و عوامـل    ها  ي صيغه براي رفع نيازايبه كار) ره(  امام

اي  نظريـه  1.مازلو و نيز نظرية نگرش استفاده شده استازسوي شده  مراتب نياز طرح سلسله
: 1370، يانئرضـا (اسـت  اي  انگيـزه هـاي   از مشهورترين نظريه كرده عرضهكه آبراهام مازلو 

مراتـب نيـاز پرداخـت     رسـد اولـين كسـي كـه بـه طـرح سلسـله        مـي  رنظ هرچند به). 176
 ،مطابق بـا قـرن سـيزدهم مـيالدي    قمري متفكر مسلمان در قرن هشتم هجري  ،خلدون  ابن
اجتمـاعي،  هـاي   را به ضروري و تفنني تقسيم كـرد و بـر اسـاس آن فعاليـت    ها  او نياز .بود

ــدي  و صــنعتي را دســته ،اقتصــادي ــربن ــن(د ك ــدون،   اب ــروز  ،)1012 /2: 1362خل ــا ام ام
   .شود مي بندي نياز از مازلو نقل بندي و درجه ترين نوع تقسيم معروف

زيـرا منشـأ نيـاز     ؛خوردند مي متفاوتي رقمهاي  نيازها به گونه ،گوناگونهاي  در فرهنگ
قلبي ما به جهتي تمايـل يابنـد و روش زنـدگي مـا بـر آن      هاي  هرگاه گرايش .ارزش است

نياز به راز و نيـاز   ،براي مثال. كنيم مي سو احساس نياز  و  سمتدر همان  ،اساس شكل گيرد
. نياز اعتقاد داشته باشـد  وجود آن بي  با خداوند تبارك و تعالي براي كسي مطرح است كه به

بحـث  . كننـد  مـي  كساني كه گرايش مادي دارند نياز خود را در مظـاهري از مـاده خالصـه   
 انساني خود نوشتة مسـتقلي را هاي  و گرايشها  ة آن با ارزشپيرامون نياز و انواع آن و رابط

به معروف علمـي روز   ،رو در اين تحقيق از اين. اهداف اين تحقيق نيست وطلبد كه جز مي
مسئلة نياز به شناسي كشور عزيزمان  شناسي و جامعه باشد تا انديشمندان روان ،كنيم مي اكتفا

  .ندن آينده باشاو راهنماي محقق كنندتوجه 
گيـرد و   مـي  بـودن آن صـورت   انسان به فرض مـادي هاي  نگاه به نياز ،نظرية مازلودر 

نيازهاي جسـماني،   :از ندا ترتيب عبارت به شود كه مي آدمي در پنج طبقه قرار دادههاي  نياز
بنـدي   بـه طبقـه  . و نياز بـه حرمـت   ،نياز به امنيت، نياز به محبت، نياز به خوديابي و كمال

و نياز بـه زيبـايي و نظـم نيـز اضـافه      ها  اندوزي و شناخت و درك پديده دانشمذكور نياز 
 .1 ،نظـر وي   بـه ). 153: 1374الواني، (گيرد  مي كه قبل از نياز به خوديابي قراراست شده 

نخسـتين و  ) و غيـره  ،غذا، هوا، مسـكن، نيـاز بـه جفـت، سـرپناه     ( نيازهاي فيزيولوژيكي
مـذكور   ةكـه نيازهـاي اوليـ    دهند، ولي به مجرد اين مي كيلترين نيازهاي بشر را تش ابتدايي
نيازهـاي بعـد    يصدد ارضـا روند و انسان در شمار نمي شد ديگر محرك رفتار فرد به ارضا
نيازهاي ايمني مانند رهـايي از تـرس، مصـونيت از تجاوزهـاي      .2 ؛آيد ميترتيب زير بر به
 .3 ؛اس اطمينان و از خطر دوربـودن برخورداري از احس و كردن، ايمنيكارانه، احساس  تبه
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دوسـتان و   ميـان عشق و محبت مانند نيـاز بـه داشـتن روابـط عـاطفي در خـانواده و در       
معنـي   بـه  ،قـدر و منزلـت   .4 ؛داشتن تعلقشدن و  واقع قبولممعاشرت و دوستي با مردم و 

ديگـران   ،سو نزد خويش احساس قدر و منزلت كند و ازسوي ديگـر  كه شخص از يك اين
 و انـدوزي  نيـاز بـه دانـش   مانند  نيازهاي شناختي .5 ؛محترم شمارندو كنند ستايش ي را و

نيـاز بـه    ماننـد  نياز به خودشـكوفايي  .7 ؛نياز به تقارن مانند نيازهاي زيباشناسي .6 ؛ادراك
  ).50: 1375اقتداري، (فردي هاي  بخشيدن به توانايي تحقق

ي تأثيريافته و  سازمان هتجرب از طريقنگرش يك حالت رواني و عصبي آمادگي است كه 
 هـايي كـه بـه آن مربـوط     اشيا يـا موقعيـت   ةفرد، در برابر كليهاي  هدايتي يا پويا بر پاسخ

  ).263: 1375كريمي، (شود، دارد  مي

 دانند كه هـم حالـت عـاطفي را بيـان     مي نگرش را نوعي حالت جسماني يا وضعيت«
). 119: 1370روش بــالو، (» ســازد مــي آن حالــت را بــه حركتــي مبــدلهــم دارد و  مــي

 )و تمايـل بـه عمـل    ،شناختي، احساسي يا عـاطفي ( تعريف سه عنصر نگرش درمجموع،
عنصـر شـناختي   . شناسان اجتماعي روي آن اتفاق نظر دارند تر روان تعريفي است كه بيش

عنصـر احساسـي يـا    . يك شيء يا انديشه است ةشامل اعتقادات و باورهاي شخص دربار
نوعي احساس عاطفي با باورهاي مـا پيونـد دارد و تمايـل بـه      ي آن است كه معموالًعاطف

عناصـر  بـر   افـزون . شـود  مـي  خاص اطـالق اي  گويي به شيوه عمل، به آمادگي براي پاسخ
كه هر نگرشي شـامل يـك شـيء، شـخص،      نخست اين: دارد، نگرش سه ويژگي ذكرشده
كـه   و سـوم آن  ؛انـد  يابانـه  ارزش عمـوالً مهـا   كـه نگـرش   دوم آن ؛يا موقعيت است ،رويداد
دهنـده، عنصـر    از ميان عناصر تشكيل. دارند يهتوج درخورثبات و دوام  معموالًها  نگرش

 را تشـكيل هـا   نگـرش هـاي   لفهؤترين م مهم يابي ها، ويژگي ارزش عاطفي و از ميان ويژگي
  ).266: 1375كريمي، (دهند  مي

 رام نگاه ثابت و بادوام زنان سرپرسـت خـانوار   خواهي مي ،نگرش دربارة ،در اين تحقيق
  .ندنيز برخوردارو تمايل به عمل  ،ارزشي ،عاطفي ةكه از پشتوان، زناني دست آوريم به

 ةكننـد  برطـرف  در حكـم  كم دستنگاه ما به ازدواج موقت براي زنان سرپرست خانوار 
ممكـن اسـت    آن، هرچند ازدواج، حتي از نوع موقـت . استو عاطفي  ،نياز جنسي، امنيتي

ي را هـم  يبـاالبردن ادراك و خودشـكوفا   و زن و مـرد ماننـد قـدر و منزلـت    هاي  ديگر نياز
 انسانكم  دسترا محدود فرض كنيم، ها  گونه ازدواج اين ةگيرد، اما درصورتي كه نتيج  دربر

  .يابد ميدست  يهياز اولنبه سه  ،آن از طريق
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و ها  به زمينه ،شدن نياز از ازدواج موقت  برآوردهطبيعتاً داشتن گرايش خاص و انتظار 
تـر جايگـاه    نيز در درك بـيش  ها آنگردد كه دانستن  ميبر اي ويژهاجتماعي هاي  شرط پيش

عمـدتاً  هـاي   زمينـه بـه   ،در ايـن تحقيـق  علـت   همـين بـه   .اين پديده مـؤثر خواهـد بـود   
اين عوامل با  ةو رابط شود ميزنان سرپرست خانوار توجه  ينوع نيازها و شناختي جمعيت
اين تحقيق در پرتو مدل  ،اساس اينبر . شود مي زنان به ازدواج موقت سنجيدهاين نگرش 

  .شود مي زير هدايت
  

  مدل نظري تحقيق. 5

  
  

  فرضيات تحقيق. 6
  ؛دارد ارتباطنگرش وي به ازدواج موقت  باسن زن سرپرست خانوار در آغاز سرپرستي  .1
  ؛ارتباط داردنگرش وي به ازدواج موقت  ابتحصيالت زن سرپرست خانوار  .2
 نگرش وي به ازدواج موقـت  باتعداد فرزندان تحت سرپرستي زن سرپرست خانوار  .3

  ؛ارتباط دارد
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  ؛ارتباط دارد نگرش وي به ازدواج موقت باهل فعلي زن سرپرست خانوار أوضعيت ت .4
  ؛دارد ارتباطت نگرش وي به ازدواج موق باوضعيت اشتغال زن سرپرست خانوار  .5
  ؛دارد ارتباطنگرش وي به ازدواج موقت  بازن سرپرست خانوار  مدآدر .6
  ؛ارتباط داردنگرش وي به ازدواج موقت  بانيازهاي عاطفي زن سرپرست خانوار  .7
  ؛ارتباط داردازدواج موقت  وي به نگرش ابنيازهاي جنسي زن سرپرست خانوار  . 8
  ؛دارد ارتباطازدواج موقت وي به نگرش  ابنوار نيازهاي امنيتي زن سرپرست خا .9

  ؛ارتباط دارد نگرش وي به ازدواج موقت بانيازهاي فرهنگي زن سرپرست خانوار  .10
  ؛ارتباط دارد به ازدواج موقتبا نگرش وي نيازهاي اقتصادي زن سرپرست خانوار  .11
  ؛دارد ارتباطوقت به ازدواج م وي نگرشبا زمان سرپرستي زن سرپرست خانوار   مدت .12
  ؛ارتباط داردبه ازدواج موقت  وي نگرشبا نوع مسكن زن سرپرست خانوار  .13
  ؛دارد ارتباطبه ازدواج موقت با نگرش وي ميزان مستمري زن سرپرست خانوار  .14
  .دارد ارتباطبه ازدواج موقت  وينگرش  باامكانات رفاهي زن سرپرست خانوار  .15
  

  روش تحقيق. 7
زنـان   شـده  بررسـي آمـاري  ة جامع. است )survey( اين پژوهش روش پيمايش درما روش 

زنان  همة .است در شهر شيراز) ره(  امداد امام خمينية پوشش كميتتحت سرپرست خانوار 
و غـدير   ،آباد زرگري، عادل ةسرپرست خانوار شهر شيراز از نظر محل سكونت به سه منطق

 4 ،ترتيـب  بـه  ،1388در سال تي در اين مناطق شوند كه تعداد زنان تحت سرپرس مي تقسيم
 13 ،درمجمـوع  ،به ايـن ترتيـب  . اند بودهنفر  500هزار و  5و  ،620 هزار و 3، 128هزار و 
بـراي   ،در اين تحقيـق . بودندزن سرپرست خانوار در اين مناطق تحت پوشش  248هزار و 

 ةو درجـ  5/0د احتمـال  ايم كـه بـا وجـو    هكردين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده يتع
اطمينـان   بـراي  .شـود  مـي  محاسـبه  380حجم نمونه  05/0و احتمال خطاي  97/1اطمينان 

صـورت   بـه و  )quota sampling( اي هكـه بـه روش سـهمي    شـد   نفر پرسش 400از تر  بيش
بـاز و بسـته   هـاي   الؤنامه با سـ  از پرسش ،ها آوري داده براي جمع. اند انتخاب شده تصادفي
 شده استفادهة نام پرسش. آوري شده است حضوري جمع صورت بهشده و اطالعات  استفاده

نگرش و عوامل مـؤثر بـر    ،نوعي به يككه هردارد جدول  3پرسش و  27 ،در اين پژوهش
  .سنجند مي راه ازدواج موقت بنگرش زنان 
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  تعريف مفاهيم. 8
  مستقلهاي  متغير 1. 8

سـت كـه در   تولد تا زمـان تحقيـق ا   بدوگو از  شده از عمر پاسخ سپريهاي  تعداد سال: سن
  .شود مي سنجيدهاي  سطح فاصله

فراگيري آموزش رسـمي   بههايي است كه فرد  تعداد سالة دهند نشان: ميزان تحصيالت
و  ،سواد، ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و ديپلم، فوق ديـپلم  بي سطحو به شش است  پرداخته

  .ليسانس تقسيم شده است
  .گوست تعداد فرزندان فرد پاسخ: انتعداد فرزند

عهـده   كنون سرپرستي خانوار را بهكه فرد تااست هايي  تعداد سال: زمان سرپرستي  مدت
  .داشته است

آوردن سود،  دست هو مستمر كه براي ب ،مشخص ،تالشي است محدود: وضعيت اشتغال
  .شود مي پذير انآن امرار معاش و گذران زندگي امك باگيرد و  مي يا حقوق انجام ،مزد

  .كند مي مزد دريافت دست در حكم شامل مقدار پولي است كه فرد ماهانه: درآمد
 گـاهي اسـت كـه زن سرپرسـت خـانوار در آن زنـدگي       منظور نوع سكونت: نوع مسكن

  .منزل اقوامو ي كميته، ياستيجاري، رهن، ملكي، منزل پدري، منزل فرزندان، اهدا شامل ؛كند مي
چون تلويزيون، يخچـال و فريـزر،    شامل دسترسي به وسايل جديد هم: رفاهيامكانات 

  .شود مي كه با سطح سنجش ترتيبي سنجيده است اتومبيلو موبايل، كامپيوتر، 
حسـاب    امداد بـه ة بار از طرف كميت دو ماه يك مقدار پولي است كه هر: ميزان مستمري

  .شود مي واريزپوشش تحت فرد 
جا بـه   ر وضعيت فرد از نظر موقعيت ازدواج است كه در اينگ بيان: هل فعليأوضعيت ت
  .و صيغه تقسيم شده است ،مطلقه ،سه گروه بيوه

  .شدن در خانواده است پذيرفته منظور نياز به مورد توجه قرارگرفتن و: عاطفيهاي  نياز
  .است جنسية غريز يمنظور نياز به ارضا: نيازهاي جنسي

  .شدن نيازهاي مالي است برآورده منظور نياز به: نيازهاي اقتصادي
  .است گر داشتن امنيت و آرامش اجتماعي بيان: نياز به امنيت

گيـرد و زنـدگي    مـي  تئمنظور مسائلي است كه از فرهنگ جامعه نش: نيازهاي فرهنگي
  .دهد مي شعاع قرارال افراد را تحت
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 وابسته متغير 2. 8
موقت اسـت كـه در كتـب و     ازدواج) dependent variable(متغير وابسته  ،پژوهشدر اين 
اگرچـه بعضـي منـابع از     ؛مشابهي تعريف شده اسـت  تقريباًهاي  به صورت گوناگونمنابع 

نبودن ايـن نـوع    ولي دائمي ،برند مي نكاح منقطع نام و صيغه، متعه،هاي  ازدواج موقت با نام
معني بريده است و  منقطع در لغت به. است گوناگونازدواج از نظر زماني مورد اتفاق منابع 

 ؛زناشويي است كه براي مدت محدودي واقـع شـده باشـد   نوعي اصطالح، نكاح منقطع  در
نكاح وقتي منقطع است كه بـراي مـدت معينـي    « :گويد مي قانون مدني 1075 ةچه ماد چنان

زيرا مدت در اين نكاح ؛ ، اصطالح حقوقي از معني لغوي دور نيفتاده است»واقع شده باشد
 نكـاح مـذبور را متعـه    .شـود  مـي  نكاح موقت ناميده ،و به اين اعتبار است قطوعموقت و م

ازدواج  ).104: 1373امـامي،  (شـود   مـي  مندشـدن از زن واقـع   منظور بهره زيرا به ؛گويند مي
زن و مرد پديد آمده و بر اثـر آن   ميانانعقاد پيماني ة موقت نوعي زناشويي است كه در ساي

هـا   زن و شـوهر اسـت نـزد آن    ميانچه در  و آن ،روابط معاشرتي برقراريرفع نياز جنسي، 
  ).212: 1364قائمي، (شود  مي مجاز شناخته

  
  ابزار سنجش پايايي و اعتبار 3. 8

 مياننامه در  پرسش 30 ،نامه پرسش )validity(و اعتبار پايايي سنجش براي  يآزمون در پيش
 بـا آن هـاي   شـاخص  سنجش وشد  امداد توزيع ةپوشش كميت تحتزنان سرپرست خانوار 

  :دهد مي آمده را نشان دست جدول زير ارقام به .بودآلفاي كرونباخ 
 تحقيق ةنام ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به متغيرهاي پرسش .1جدول 

 نام متغير تعداد گويه ضريب آلفا

 نيازهاي عاطفي 10 9665

 نيازهاي جنسي 3 9851

 نيازهاي فرهنگي 7  9740
 ياز به امنيتن 5  9890
 نيازهاي اقتصادي 3 9959

نامه  پرسش ؛است )face validity( پژوهش اعتبار صوريدر اين  شده اعتبار استفادهشيوة 
عرضـه  شناسـي و مطالعـات زنـان     جامعـه كارشناسي ارشد رشتة به اساتيد و دانشجويان را 

  .شديد أينامه ت اعتبار پرسش ،و با جوياشدن نظر ايشان كرديم
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  تحقيقهاي  فتهيا. 9
  ميزان آگاهي و اطالعات 1.9

الزم است بدانيم زنان سرپرست خانوار تا چه حد از ازدواج موقـت و شـرايط آن    ،نخست
از را  شـده  بررسـي ميزان آگـاهي زنـان سرپرسـت خـانوار      2جدول . اطالع و آگاهي دارند
  .دهد مي ازدواج موقت نشان

  ازدواج موقت ازگاهي آميزان  بر حسبد افراهاي  درصد توزيع فراواني پاسخ .2 جدول
  رديف گويه غلط درست

  1 .بايد عربي خوانده شودعقد در ازدواج موقت حتماًةخطب 8/71%  2/28%
  2 .ازدواج موقت ازدواجي است كه براي مدت معيني باشد 2/34% 8/65%
  3 .ازدواج موقت نياز به مهريه ندارد  5/36% 5/63%
  4 .برداج موقت از شوهر خود ارث نميزن در ازدو  0/44%  0/65%
  5 .در ازدواج موقت مرد وظيفه دارد به همسر خود نفقه بدهد 5/83% 5/16%
  6 .عده در ازدواج موقت مثل عده در ازدواج دائم نيست  0/50%  0/50%
  7 .برندفرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدر خود ارث نمي  8/65%  2/34%
  8 .دواج موقت وظيفه ندارد براي زن مسكن تهيه كندمرد در از  8/69%  2/30%
  9 .تواند در ازدواج موقت با زنش نزديكي نكندميمرد  2/76%  8/23%
  10 .سرپرستي فرزنداني كه در طول ازدواج موقت به دنيا آمده باشند با مادر است 0/80% 0/20%

واعد ازدواج موقت ق ازآگاهي زنان سرپرست خانوار  ،دهد كه مي اطالعات جدول نشان
آن اسـت كـه بـه ايـن      دهندة نوع ازدواج نشان اين ازاطالعات آنان . استدر حد متوسطي 
  .اند را سنجيده آن جوانبتاحدي و  اند موضوع فكر كرده

  
  نگرش. 10
ازدواج  در برابـر  شـده  بررسـي ر سرپرست خانوازنان  ،دهد كه مي نشان 3 جدولهاي  پاسخ

 ،درمجمـوع . نـد ا تفاوت بسيار كم بيهاي  مخالف دارند و پاسخگيري موافق يا  موقت موضع
هـاي   به علت ،از نظر نگرش احساسي و عاطفي و تمايل به ازدواج موقت ،نظرهاي مخالف

 عمـل مخالفـت در تمايـل بـه     ،در اين ميان. موافق استهاي  تر از نظر آمده در جدول بيش
بـا   ،ا نگرش شناختي اغلـب آنـان  ام ،تر از مخالفت در نگرش احساسي و عاطفي است بيش
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 اعـث شـمارند و آن را ب  مـي  كه اين نوع ازدواج را ماننـد ازدواج دائـم مقـدس    توجه به اين
  .مثبت است ،دانند مي افتادن گناه بهگيري از  پيش

اجتماعي يكي از موانع اين نـوع ازدواج  هاي  فشار ،دهد مي نشان 3كه جدول طور  همان
گيري  پيش كه ازدواج موقت از گناه  اصل اينبا ) %70حدود (ي يالاكثريت با. رود مي شمار به
ـ ا ادهنـد نشـان  تمايل ازدواج موقت به اما به هر صورت اغلب  ،ندا موافق كند مي احتمـال  . دن

از موانـع   مشـكل بـراي فرزنـدان    بـروز احساس شكست عاطفي بعـد از ازدواج موقـت و   
  .است ين ازدواجاگيري  شكل

  نگرش به ازدواج موقت بر حسبافراد هاي  فراواني پاسخدرصد توزيع  .3 جدول
 كامالً
  مخالفم

 موافقم  نظر بي  مخالفم
كامالً
 موافقم

  رديف گويه

2/46%  8/2%  0/1%  8/7%  2/42% 
كه بخواهم ازدواج موقت كنم، احساس گنـاهاز اين
  .كنم مي

1  

5/35%  8/5%  0/5%  5/13% 2/40% 
اج دائـمبه نظر من ازدواج موقـت هـم ماننـد ازدو

 .مقدس است
2  

  3 .هلي شوم، متنفرمأكه بخواهم همسر مرد متاز اين 0/81% 0/4%  0/1%  8/3%  2/10%
  4 .كردن استازدواج موقت مثل خيانت،نظر من  به 5/40%  0/6%  0/2%  2/11%  3/40%
  5 .ه ازدواج موقت نداردبجامعه ديد خوبي 0/72% 2/8%  5/4%  8/4%  5/10%

2/22%  0/3%  8/1%  2/8%  8/64%  
،امكه ديگـران بفهمنـد ازدواج موقـت كـردهاز اين
  .ترسم مي

6  

5/32%  8/1%  2/4%  0/5%  5/56%  
ده مرا تـركشترسم بعد از مدت مشخصميچون
  .كنم ازدواج موقت نمي ،كند

7  

0/90%  5/1%  8/2%  2/1%  5/4%  
اگر دخترم بخواهد ازدواج موقـت بكنـد، موافقـت

  .كنم مي
8  

0/84%  2/2%  8/3%  5/2%  5/7%  
اگر پسرم بخواهـد ازدواج موقـت بكنـد، موافقـت

  .كنم مي
9  

  10 .ازدواج موقت نفعي براي زنان ندارد 3/52%  5/11%  0/4%  0/17%  2/15%
  11 .كردمميازدواج موقت،تر بوداگر سنم پايين 5/12%  8/8%  2/1%  3/4%  2/73%
  12 .كردممياج موقتازدو،اگر حرف مردم نبود 0/21%  5/10%  2/1%  3/4%  0/63%
  13 .كنمميبا آن موافقت،اگر ازدواج موقت ثبت شود 0/32%  0/8%  0/8%  0/2%  0/50%
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0/23%  8/4%  4/3%  8/3%  0/65%  
خواهم فرزنـدانمچون نمي؛كنمازدواج موقت نمي
  .ناپدري داشته باشند

14  

  15 .كنندميطردام مرااگر ازدواج موقت كنم، خانواده 0/52%  3/11%  0/4%  5/5%  2/27%

5/3%  3/4%  3/0%  4/4%  5/87%  
ولـي،مشكالت را تحمل كـنمةدهم همميترجيح

  .ازدواج موقت نكنم
16  

7/12%  0/2%  7/3%  8/14%  8/66%  
نشدن به گنـاهازدواج موقت براي آلوده،نظر من  به

  .مفيد است
17  

  
  نياز به همسر. 11

. دهنـد  مي نشان راه احساس نياز به همسر پاسخ زنان سرپرست خانوار ب 8تا  4 هاي جدول
و  شـود  مشـاهده مـي  احساس نياز بـه همسـر در آنـان     ،آيد ميبر ها طور كه از جدول همان

  .و جنسي آنان قرار دارد ،ترتيب اهميت احساس نياز امنيتي، فرهنگي، اقتصادي، عاطفي به
  نيازهاي امنيتي حسب بردر مورد نياز به همسر درصد توزيع فراواني پاسخ افراد  .4 جدول

كامالً 
  مخالفم

 موافقم  نظر بي  مخالفم
 كامالً
 موافقم

  رديف گويه

  1 .تري داشته باشمدر محيط كار امنيت بيش 5/40%  8/31%  7/27%    
  2 .از تنهايي دربيايم 8/40% 0/33% 2/26%  

  3 .به چشم يك زن بيوه يا مطلقه به من نگاه نكنند 0/41%  4/32%  3/23%  3/3%
  4 .مردي همراهم باشدهادر مسافرت 8/40% 0/32% 2/27%  

  نيازهاي فرهنگي بر حسبدر مورد نياز به همسر درصد توزيع فراواني پاسخ افراد  .5 جدول
 كامالً
  مخالفم

 موافقم  نظر بي  مخالفم
كامالً
 موافقم

  رديف گويه

  1 .خواهم مردي باالي سر فرزندانم باشد مي 5/37%  2/34%  0/28%   3/0%

    0/28%  5/34% 5/37% 
تر با مـردان و زنـان ديگـر ارتبـاطراحت

 .اجتماعي برقرار كنم
2  

  3 .در جامعه يك حامي داشته باشم 5/39% 7/32%  8/27%   
  4 .زنان ديگر به من اعتماد داشته باشند 1/40%  5/32%  4/27%   
  5 .اسم مردي روي من باشد 2/30% 0/37%  0/33%   
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  6  .سروسامان بگيرم  8/39%  5/32%  7/27%    

  7  .به من احترام بگذارند اطرافيانم  5/38%  0/32%  5/26%    3/0%

  8  .نكنندبدگويي  اطرافيانم دربارة من  5/40%  0/32%  5/27%    

  نيازهاي اقتصادي بر حسبدر مورد نياز به همسر درصد توزيع فراواني پاسخ افراد  .6 جدول
 كامالً
 موافقم  نظر بي  مخالفم  مخالفم

 امالًك
 موافقم

  رديف گويه

  1  .از لحاظ مالي محتاج كسي نباشم 0/35%  2/36%  8/28%    

  2 .مرا بدهد ةمخارج روزمر 0/40% 0/33% 0/27%  

  3 .مين كندأام را ت از لحاظ مالي آتيه  0/35% 2/36% 8/28%  

  4  .برايم مسكن تهيه كند  8/39%  2/33%  0/27%    

  5 .ندانم را بدهدخرج فرز 0/39% 0/32% 0/27% 0/2% 

  نيازهاي عاطفي بر حسبدر مورد نياز به همسر درصد توزيع فراواني و پاسخ افراد  .7 جدول
 كامالً
 موافقم  نظر بي  مخالفم  مخالفم

 كامالً
 موافقم

  رديف گويه

  1  .مورد توجهش باشم 2/33%  3/36%  4/30%    

  2 .مختلف برايم هديه بخردهاي  در مناسبت 5/32% 2/38%  3/29%    
  3 .در كنارم باشدها  و غمها  در شادي  5/35% 0/36%  5/28%    
  4  .هايم باشد درددل ةشنوند  5/35%  0/36%  5/28%    
  5 .گاهم باشد تكيه 8/35% 8/35%  4/28%    
  6  .مرا درك كند  8/35%  8/35%  4/28%    
  7  .استقالل داشته باشم  5/35%  0/36%  5/28%    
  8  .رزندانم مرا ياري كنددر تربيت ف  5/35%  0/36%  5/28%    
  9  .مشورت كند گوناگونبا من در امور   3/35%  2/36%  4/28%    
دهـم از مـن    مـي  خاطر كارهـايي كـه انجـام    به 5/34% 0/37%  5/28%    

 .قدرداني كند
10  
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  نيازهاي جنسي بر حسب در مورد نياز به همسرافراد هاي  درصد توزيع فراواني پاسخ . 8 جدول
 كامالً
  مخالفم

 موافقم  نظر بي  الفممخ
 كامالً
 موافقم

  رديف گويه

  1  .برقرار كندجنسي  ةبا من رابط 0/26%  3/31%  4/31%  0/10%  2/1%
  2 .كندمرا از لحاظ جنسي ارضا  0/26% 3/31% 0/32% 4/9% 2/1%
  3 .از لحاظ جنسي او را جذب كنم  5/26% 8/30% 7/31% 5/5% 4/3%

  
  ها تحليل داده. 12

هـم،  نم، شتم، هفتشم، هشم، سواول، دوم، هاي  آماري مربوط به فرضيهي ها تحليل 9جدول 
 ،با توجه به ارقام اين جـدول  .را در خود دارد پانزدهم و دهم،چهاردوازدهم، دهم، يازدهم، 

و  تأييـد  و پـانزدهم  ،چهاردهم ،زدهماي ،همد ،همن ،مشته ،مفته ،مسو ،دوم، اولهاي  فرضيه
  . دشو مي رد و دوازدهم شمشهاي  فرضيه
جنسي، هاي  مد، نيازهاي عاطفي، نيازآسن، ميزان تحصيالت، تعداد فرزندان، ميزان در ميانارتباط بررسي  .9 جدول
زمان سرپرستي، ميزان مستمري و امكانات رفاهي زن   اقتصادي، مدتهاي  امنيتي، نيازهاي  فرهنگي، نيازهاي  نياز

  نگرش وي به ازدواج موقت با ،سرپرست خانوار

 .R R2 Adj متغير مستقل
R2  

طايخ
 B Beta T F Sig  دارداستان

  004/0  460/8  - 909/2  - 144/0  - 225/0  077/0  018/0  021/0 144/0  سن

ميزان 
  تحصيالت

276/0  076/0  074/0  169/0  9640/0 276/0  721/5  732/32  000/0  

  000/0  504/14  - 808/3  - 188/0  - 268/1  913/1  033/0  035/0 188/0  تعداد فرزندان

  609/0  265/0  515/0  065/0    000/0  - /012  004/0 065/0  ميزان درآمد

  000/0  166/105  184/0  458/0  752/0  035/0  207/0  209/0 458/0  نيازهاي عاطفي

  000/0  137/92  599/9  434/0  879/1  196/0  168/0  188/0 343/0  نيازهاي جنسي
نيازهاي 
  فرهنگي

440/0 194/0  192/0  146/0  423/1  440/0  778/9  607/95  000/0  

  000/0  324/87  345/9  424/0  353/1  145/0  178/0  180/0 424/0  به امنيت نياز
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نيازهاي 
  اقتصادي

439/0 193/0  191/0  184/0  790/1  439/0  754/9  972/94  000/0  

زمان   مدت
  سرپرستي

082/0  007/0  004/0  116/0 -  192/0 -  082/0 -  649/1 -  719/2  100/0  

  000/0  451/12  - 529/3  000/0  000/0  000/0  028/0  30/0 174/0  ميزان مستمري

  00/0  940/2  715/0  086/0  603/0  005/0  040/0  007/0  986/0  امكانات رفاهي

  . شود مي تأييدچهارم  ةفرضي 10طبق جدول 
  ها به ازدواج موقت هل فعلي زنان سرپرست خانوار و نگرش آنأبررسي وضعيت ت .10 جدول

هل أوضعيت ت
  فعلي

  ميانگين  نيفراوا
انحراف 
  استاندارد

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
  F Sig  مجذورات

  98621/10 3575/40  207  بيوه

178/6946  089/3473  034/23  000/0  
  53170/13  4432/45  185  مطلقه
  65912/13  5000/66  8  صيغه
  93975/12  2325/43  400  جمع

  .شود مي ردپنجم  ةيآمده است فرض 11  گونه كه در جدول همان
  نگرش وي به ازدواج موقت باوضعيت اشتغال زن سرپرست خانوار  ارتباطبررسي  .11 جدول
 وضعيت
  اشتغال

  ميانگين  نيفراوا
طايخ

  استاندارد
 داري آزمونمعنا

Levent  
t  معناداري  

  84356/12 7194/42  335  دار خانه
841/0  805/1 -  072/0  

  21045/13  8769/45  65  شاغل

  .شود مي تأييدسيزدهم  ةفرضي ،12ق جدول طب
  ها به ازدواج موقت بررسي نوع مسكن زنان سرپرست خانوار و نگرش آن .12جدول 

  ميانگين  نيفراوا  نوع مسكن
انحراف 
  استاندارد

مجموع 
  مجذورات

ميانگين 
  F Sig  مجذورات

  29455/13 9646/44  198  استيجاري
  96217/14  6667/42  6  رهن  029/0  257/2  828/369  796/2588

  28674/12  7451/40  102  ملكي
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  06469/12  1290/42  62  منزل پدري
  00505/11  1111/39  9  منزل فرزندان

  55385/7  8333/37  12  ي كميتهياهدا
  85757/16  8000/40  10  منزل اقوام
  93975/12  2325/43  400  جمع

 
  گيري نتيجه. 13
تحصيالت  اند از ها عبارت اين فرضيه. شدد أييته فرضي 12 ،شده هعرض ةيفرض 15ميان از 

هل فعلي، نيازهاي عاطفي، نيازهاي جنسي، نياز به امنيت، أزن، تعداد فرزندان، وضعيت ت
سن زن سرپرست  ،نيازهاي فرهنگي، ميزان مستمري و امكانات رفاهي ،نيازهاي اقتصادي

از  قتصـادي شـود، نيازهـاي ا   مـي  ور كه نشان دادهط همان ؛چنين نوع مسكن و هم ،خانوار
. كنـد  مـي  متمايـل  ترين نيازهايي است كه زنان سرپرست خانوار را به ازدواج موقت مهم
تـري بـه ازدواج موقـت نشـان      تمايـل بـيش   دارنـد زناني كه منزل اسـتيجاري   ،چنين هم
نگـرش   ،تر باشد يشامداد ب ةهرچه ميزان مستمري دريافتي از كميت ،در اين ميان. دهند مي

نيازهاي ديگري چـون نيـاز بـه    . شود مي تر زنان سرپرست خانوار به ازدواج موقت منفي
 اند فرهنگي همگي نيازهايينيازهاي و  ،يامنيت در جامعه، نيازهاي عاطفي، نيازهاي جنس

تري كنند، نگرششان بـه ازدواج موقـت تحـت     بيش احساس خألها  كه هرچه زنان در آن
  .گيرد مي قرار تأثير

بـا  . شـود  مـي  تـر  به ازدواج موقت مثبت شاننگرش ،شود ميهرچه به سن زنان افزوده 
گيـرد و بـا حـس تنهـايي      مـي  نيازهاي اساسي انسان شكل ديگري به خود ،باالرفتن سن

زنـاني كـه    ،ازطرفـي . دهـد  مـي  شود و نياز به داشتن همدم را در افراد افـزايش  مي همراه
كننـد و   مـي  نيازهـاي عـاطفي خـود را در كنـار فرزنـدان ارضـا       دارندتري  فرزندان بيش

كننـد و هرچـه تعـداد ايـن فرزنـدان       مـي  تري به ازدواج موقت حس تمايل كم ،نتيجهدر
  .شود مي تر اين تمايل منفي ،تر باشد بيش

زنـان   .شـود  مي تر نگرش زنان به ازدواج موقت مثبت ،تر باشد هرچه تحصيالت بيش
حس عشق به گذشـته و همسـر   علت  بهاند،  فوت شده شانسرسرپرست خانواري كه هم

با ازدواج تر  بيش اند زناني كه مطلقه ،به ازدواج موقت ديدي منفي دارند و برعكس، خود
  .ندا موقت موافق
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 وزنان سرپرست خانوار جـز  ،است دست آمده هبا توجه به نتايجي كه در اين پژوهش ب
كه اين قشر از زنـان   با اين .ر روحي و هم اجتماعي، محروم هم از نظاند زنان محروم جامعه

نيازهـاي  بـه  چنـان   كنند هم نقش مادر، ولـي هـم   مي براي فرزندانشان هم نقش پدر را ايفا
 در توانينا صورت بهگيري در پژوهش زهره خسروي  اين نتيجه. شود نميتوجه  شان ابتدايي

  .مده استآنيز فرزندان  ةامور اقتصادي و نگراني از آيند ةادار
رغم احساس نياز باالي آنان به داشتن همسر و نگرش شناختي نسبتاً مثبت به ازدواج  به
اجتمـاعي  هـاي   فشـار  .دهند مي نشان عالقهتر از نيمي از آنان به اين نوع ازدواج  كم ،موقت
 ،پـژوهش  ةبا توجـه بـه نتيجـ   . است شدن به اين نوع ازدواج آنان از متمايل مانعترين  عمده
است  ييترين نيازها مهم ودر زنان سرپرست خانوار جز عاطفيشود كه نيازهاي  مي دهمشاه
اين برآوردن  ،ترس از طرد خانواده و فرزندانعلت  بهولي گاه  ،كنند مي جوو ها جست كه آن

برخي از زنان سرپرست  ،به هر صورت ؛گيرند مي ازدواج موقت ناديده از طريقنياز خود را 
تـر   خـود و بـيش   ةكردن نيازهاي اولي كاري براي برطرف راه مثابة  بهموقت ازدواج خانوار به 

  .انديشند مي اقتصادي و امنيتيهاي  نياز
  
  نوشت پي

اين مقاله اين تذكر  مازلو در موضوع ازدواج موقت، يكي از داوران ةامكان استفاده از نظري ةدربار .1
  :را داده كه

محترم بهتر است با توجه بـه   ةخورد، نويسند شم ميچ بهكه التقاط در اين پژوهش  جا از آن
چراكه ديدگاه مازلو شامل  ؛نظري اساسي انجام دهد متون اسالمي در موضوع خود تجديد

توان از  مگر مي. ... سان باشد دست و يك لذا اصل و فرع بهتر است يك ؛جهان اسالم نيست
 ،طور است كار گرفت؟ اگر اين هرا ب) مازلو(ارچوب نظري مادي هو غيره ياد كرد و چ قرآن

اسـالمي   ةاين نظريه را در جامعـ  اصوالً. نيست...  كردن منابع فقهي و ديگر نيازي به اضافه
محترم يا بر اساس منابع غربي پـژوهش   ةرسد نويسند نظر مي به ...؟ !كار گرفت؟ هتوان ب مي

 ةابع فقهي را براي تأييد نظريو من قرآنتوان  ؛ نمي... و قرآنخود را انجام دهد و يا بر اساس 
 مگـر از ديـدگاه مـازلو و   ...  ؛اسـت ...  غيـر علمـي و   ايـن امـر اساسـاً   . كار گرفت همازلو ب

نويسـنده  ...  گردد؟ شدن ايجاد مي دومطريق همسر  از... يابي به امنيت و  همكارانش، دست
مـورد مطالعـه   ...  جنسـي و  يتوانست ديدگاه مازلو را براي كسب محبت، امنيت، ارضا مي

  .كنددگاه پويايي اسالمي مقايسه و با دي دهدقرار 
  :ايشان چنين پاسخ داد. شداول مقاله ارسال  ةداور محترم براي نويسند هاي ديدگاهمتن 
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شناسـي اسـالمي    دادن ايشان به موضوع بايد بگويم كه توجه ،در مورد نظر داور محترم دوم
 چنـد در مرحلـة فعلـي تغييـر    هر ؛قـدير اسـت  منـد و قابـل ت   جانب بسـيار ارزش  اينبراي 

جملـه نبـود امكـان     مـن  ،شناسي اسـالمي بـه داليـل متعـددي     ارچوب مقاله به موضوعهچ
  .نيستآوري مجدد اطالعات بر اساس طرح نظرية اسالمي مقدور  جمع

شناسي علوم انساني موجـود متفـاوت    شناسي اسالمي با انسان پرواضح است كه انسان
انسان از ديدگاه اسالم و تعريف انسان از ديدگاه مكاتب مادي امروز بـا  است؛ زيرا تعريف 

شناسي و بر اسـاس   شناسي و هستي حتي اگر اختالف در مباني معرفت. ديگر فرق دارد يك
شناسي اسالمي و مادي را در نظر نگيريم، بايـد همـراه بـا داور دوم گفـت كـه       روشها  آن
پـردازي بـراي ايـن دو     و نظريه است ادي متفاوتيك انسان موحد و يك انسان مهاي  نياز

گراسـت  گراسـت بـا انسـاني كـه خدا     انساني كه مـاده هاي  نياز. دشو مي نوع انسان مختلف
كه انسـان  اي  مسلماً با نظريه ،بودن انسان دارد نظرية مازلو كه فرض بر مادي. متفاوت است

شناسي اسالمي و يـا حتـي    موضوعاگر بخواهيم در  ،رو از اين. كند مي داند فرق مي را الهي
زماني  ،اما اين امر .نمايد كارگيري اين نظريه موجه نمي به ،شناسي بومي تحقيق كنيم موضوع
، بحـث  انـد  يابد كه كساني امثال داور محترم دوم مقاله، كه آگـاه بـه ايـن تفـاوت     مي تحقق

ي را در جامعة علمـي  بوم ،شناسي اسالمي و يا حداقل پيرامون نياز انسان از ديدگاه موضوع
در آن . دشوطرح نمايند كه آن نظريه به يكي از معروفات رشته تبديل اي  گونه كشورمان به

نگرش نسبت به  ،خواهند روي موضوع ديگري مي كه ،صورت است كه نويسندگان حاضر
اسـتفاده   »نياز«خواهند از محصوالت فكري موجود در مورد  مي كار كنند و ،ازدواج موقت

  .د، بتوانند از كار پروردة ديگري غير از مازلو استفاده كنندنماين
توان همة مفروضات نظري را در يك تحقيـق   نمي. اند پيوسته  هم بههاي  تحقيقات حلقه

كه  ،صيغه ،الهيهاي  ند تا يكي از معروفا نويسندگان بر آن ،در اين تحقيق. به انجام رساند
انديشمندان علوم ده است را بر اساس منطق موجود متأسفانه در جامعة ما به منكر تبديل ش

اميد است به همت و درايت داور محتـرم  . عنوان يك معروف معرفي كنند اجتماعي روز، به
روزي بيايد كه ما هم بتوانيم در فضاي منطق علـوم انسـاني اسـالمي تـنفس كنـيم و       ،دوم

و نظري اسالمي بـه   ،تيشناخ فلسفي، روشهاي  فرض خود را با پيشهاي  مقاالت و تحقيق
ارچوب مقاله از يك تحقيق سـكوالر بـه   هسواي عدم امكان تغيير چ. رشتة تحرير درآوريم
  .اور محترم دوم در مقاله اعمال شدنظر د ،ي كه مقدور بوديجا يك مقالة اسالمي، تا

مجله، توضيح نويسنده را كافي تشخيص داد، اما بنا شـد كـه سـير بحـث در      ةهيئت تحريري
علم بومي و اسالمي دارند و ذكر اين  ةاول مقاالت متعددي در زمين ةنويسند. مقاله بيايد وشتن پي

اين عرصـه   انمحترم و ساير محقق ةتر موضوع و دعوت از داور و نويسند نكات براي بسط بيش
  .)سردبير( است دادن اين بحث و نيز ادامه زمينهبراي نگارش مقاله در اين 
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