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چکیده
این پژوهش به مطالعه مشکالت زنان سرپرست خانوار بدون همسر پرداخته و رابطه آن را با
نگرش این دسته از زنان به ازدواج مجدد مورد بررسی قرار میدهد .روش پژوهش از نوع آمیخته
است؛ در روش کیفی ابتدا با  18نفر از این افراد مصاحبه نیمهساختاریافته انجام و مسائل فرهنگی-
اجتماعی مرتبط با ازدواج مجدد از دید زنان سرپرست خانوار بدون همسر استخراج و شاخصسازی
شد .در روش کمی پرسشنامهای تنظیم و توسط  510زن سرپرست خانوار استان تهران(با نمونه-
گیری گلوله برفی و از طریق نهادهای حمایتی) تکمیل گردید .یافتههای کیفی نشان داد زنان مورد
مطالعه گرایش باال یی به ازدواج دارند و مهمترین مشکالتشان ،نیازهای عاطفی ،امنیتی ،اقتصادی،
جنسی و فرهنگی -اجتماعی است که شاخصسازی شد و همبستگی آنها با نگرش به ازدواج مورد
آزمون قرار گرفت؛ نیاز جنسی ،عاطفی ،عوامل فرهنگی اجتماعی و نیاز امنیتی بهترتیب بیشترین
تاثیر را بر نگرش به ازدواج داشت و نیاز اقتصادی نگرش به ازدواج را تبیین نکرد .نتیجه اینکه اهمیت
مسائل اقتصادی در ازدواج کمرنگتر از بقیه عوامل بود زیرا ازدواج احساس و نیاز درونی است.
بنابراین در بازنگری سیاست توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عالوه بر توجه به مسائل اقتصادی
و اشتغال ،شرایط تسهیل برای ازدواج مجدد آنها ضرورت مییابد.
واژههای کلیدی :زنان سرپرست خانوار ،ازدواج مجدد ،مسائل فرهنگی -اجتماعی

 1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با استفاده از پژوهانه دانشگاه انجام شده است.
 ۲استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
* مسول نویسنده مقالهzmohammadiz@gmail.com :
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مقدمه
زنان سرپرست خانوار1به کسانی گفته میشود که بدون حضور و حمایت یک مرد بزرگسال،
سرپرستی خانوار را به عهده میگیرند و مسئولیت اداره اقتصادی خانواده ،تصمیمگیریهای عمده و
حیاتی به عهده آنهاست ( .)Iranian Center for Statistics, 2000امروزه تعداد آنها بهجهت افزایش
نرخ طالق و پایین آمدن طول دوره زندگی مشترک ،روند صعودی دارد.
در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی از جمله
سرپرستی فرزندان ،سختی مشکالت اقتصادی ،زندگی در تنهایی روبرو هستند .نگرش غلط جامعه
نسبت به زنان مطلقه و بیوه ،آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکالت عدیدهای
روبرو میکند؛ نگاههای معنیدار ،از دست دادن حمایتهای عاطفی همسر ،فقر اقتصادی و تمایل به
تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پارهای از مشکالت تمام ناشدنی آنهاست که گاهی در
معرض آسیبهای جدی قرار میگیرند .هدف از این پژوهش مطالعه مشکالت این دسته از زنان از
زبان خودشان است و اینکه تا چه حد آنها میل به ازدواج مجدد دارند .شناخت مشکالت و ارائه
راهکارهای مناسب از سوی دولت و نهادهای خدمات اجتماعی در طول سالها اولویت خاصی نداشته
است .یکی از این راهکارهای مربوطه «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» بوده است؛ توانمندسازی
بدین معناست که افراد را بهگونه ساده تشویق کنیم تا نقشی فعالتر در کار خود ایفا کنند و تا آنجا
پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیتهای خویش را برعهده بگیرند و در نهایت بهحدی از توان برسند
که بدون مراجعه به مسئول باالتر بتوانند تصمیمهای کلیدی اتخاذ کنند ()Ataei & Zamani, 2017
این راهکار نیازمند بودجه قابل توجه است و تاکنون علیرغم تالش قانونی و عملیاتی موفق چندانی
حاصل نشده است .راهکار دیگر ازدواج مجدد زنان سرپرست بیهمسر ،بهخصوص زنان جوان است.
«روان شناسان بر این باورند که زنان سرپرست خانوار هم از حیث مادی و هم از حیث روانی و عاطفی
دارای مشکل بوده و استرس و اضطرابی بیشتر را تجربه میکنند .بر اساس نتایج بهدست آمده احتمال
ابتال به بیماریهای روانی در زنان سرپرست خانوار از افراد متاهل و کسانی که تنها زندگی میکنند
بیشتر است نداشتن همسر میتواند کیفیت زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد ( Bashar poor,
.)Mohammadi & Asadi shishegar, 2017
ازدواج پیوندی است که نهتنها نیازهای اولیه مانند نیاز جسمی ،تولید مثل ،تجدید نسل و
بسیاری از نیازهای ثانویه عاطفی ،روحی -روانی و اقتصادی خانواده را برطرف میکند ( shikhi,
 )2009بلکه سالمت اجتماعی را نیز تضمین مینماید .اهمیت ازدواج تاحدی است که پیامبر
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اکرم(ص) میفرماید« :کسی که ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده است» ( .)Nori, 1988امروزه
وقتی نقش مرد به هر دلیلی از جمله فوت و طالق و غیره از خانوادهای کاسته شود ،عموما سرپرستی
خانواده بهعهده زن قرار میگیرد .درحالیکه در بررسی پیشینه نظری در قوانین اسالم و ایران زنان
همسر از دست داده در کنار کودکان و با عنوان «زنان و کودکان بیسرپرست» تلقی میشدند و
قوانین مربوطه نیز با این عنوان وضع شدهاند .لذا زنانی که فاقد همسر بودند باید تحت حمایت یک
مرد از خانواده یا اقوام نزدیک قرار میگرفتند .طی دو دهه اخیر بحث توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار باال گرفت و با وضع قانون «زنان سرپرست خانوار» ،این دسته از زنان عالوهبر نقش مادری و
ادره امور خانه ،بهطور رسمی امور اقتصادی خانواده را نیز بهعهده گرفته و به لحاظ داشتن شغل از
سوی جامعه در اولویت اشتغال قرار گرفتند .اگرچه ممکن است مشکالت اقتصادی این دسته از
خانوارها تاحدی کاسته شد اما این امر نه تنها موجب گرانباری نقش زن شده بلکه مسائل و مشکالتی
را برای این دسته از زنان و فرزندانشان درپی داشته است .بهنظر یکی از راههای اساسی رفع این
مشکالت ،توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از مسیر ازدواج مجدد است که باید از دید خودشان
به آن نگریست و نیاز سنجی کرد و عوامل و موانع اجتماعی ،فرهنگی مرتبط با آن را شناخت .لذا
این پژوهش در صدد است تا ضمن شناخت مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانوار ،رابطه آن را با
نگرش به ازدواج مجدد آنها را مورد مطالعه قرار دهد.
«زنان سرپرست خانوار» اصطالح جدیدی میباشد که با حضور بیشتر زنان در عرصههای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کاربرد پیدا کرده است .با مطالعه تاریخی این پدیده درمییابیم که نگرش
حاکم بر جامعه چنین بوده که همواره زن همانند کودک میبایست تحت سرپرستی یک مرد قرار
داشته باشد .چنانکه در فرهنگ ایرانی ،زمانی که پدر حضور ندارد ،به فرزند پسر القا میشود که تو مرد
خانه هستی و این ناشی از همان نگرش حق سرپرستی مردان بر زنان و روح مرد ساالرانه جامعه است
( .)Mohammdi, 2006اما امروزه بیسرپرستی زنان مفهوم خود را از دست داده و زنان بدون همسر به
عنوان سرپرستان خانوار شناخته میشوند .تحقیقات مرتبط نیز با این عنوان انجام میشوند که به چند
نمونه اشاره میشود.
مطهری کلور( )1394در پیمایش «بررسی موانع فرهنگی اجتماعی ازدواج مجدد زنان زنان
سرپرست خانوار» در بین زنان بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام شهرستان خلخال و کوثر
که تعدادشان  1608نفر بوده 310 ،نفر با روش نمونهگیری طبقهای انتخاب کرده و نتایج نشان داد
که بین میزان سن زنان ،بین میزان 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 رابطه وجود

259

مطالعهی جامعه شناختي مسائل مرتبط با ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار

دارد اما بین محل زندگی(شهر و روستا) ،اشتغال زنان ،نوع بیسرپرست بودن زنان(طالق ،فوت
سرپرست) و ازدواج مجدد زنان رابطهای وجود ندارد.
حسینی ( )1394در پیمایش «بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش به ازدواج
مجدد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان فارس» با جامعه آماری  65087نفر
از زنان زیر  45سال سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره ) استان فارس که
 384نفر از  10شهرستان بهعنوان نمونه انتخاب کرد .یافتهها نشان داد که گرایش به ازدواج مجدد
در بین زنان در حد متوسط و باالست .متغیرهای پذیرش اجتماعی ازدواج مجدد ،پیوند اجتماعی،
فشار اقتصادی و تعداد فرزندان بهعنوان مهمترین متغیرهای اثرگذار بر گرایش به ازدواج مجدد
بودند .نتیجه اینکه هر چه پذیرش اجتماعی مقوله ازدواج مجدد در کنش متقابل بین افراد بیشتر
رواج یابد ،زنان سرپرست خانوار پیوند اجتماعی بیشتری با اطرافیان خود داشته باشند و فشار
اقتصادی را نیز تجربه نموده و فرزند کمتری داشتهاند ،گرایش بیشتری به ازدواج مجدد دارند.
قلی پور و رحیمیان ( )1390در پیمایش «رابطه عوامل اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی با
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» با نمونه  240نفر از زنان سرپرست خانواری که با شهرداری
تهران ،کمیته امداد و سازمان بهزیستی در شهر کرج و تهران در تعامل بودهاند به این نتیجه رسیدند
که زنان سرپرست خانوار بهدلیل داشتن نقشهای متعدد ،فرصت آموزش ندارند و در مقایسه با دیگر
زنان از تحصیالت کمتری برخوردارند .آموزش و طرحهای خوداشتغالی موجب بروز احساس
توانمندی در زنان سرپرست خانوار میشود .بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار مشکل اقتصادی
است.
زاهد و خیری خامنه ( )1390در پیمایش «بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
کمیته امداد خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت» با نمونه  400نفری از زنان به این نتیجه
رسیدند که سن زن ،علت قبول سرپرستی ،نیازهای اقتصادی ،نیازهای امنیتی ،نیازهای جنسیتی و
فرهنگی ،تعداد فرزندان ،میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد ،امکانات رفاهی و تحصیالت زن با
نگرش وی نسبت به ازدواج موقت رابطه دارد .نیازهای اقتصادی از مهمترین عوامل گرایش به ازدواج
موقت و فشارهای اجتماعی از عمدهترین موانع متمایل شدن زنان به ازدواج موقت است.
گایالری ( )2009در پژوهشی در اتحادیه اروپا (سوئد و انگلستان ) پیرامون خانوادههای تک والدی
اعالم کرد؛ خانوادههای تک والدی در سوئد  22درصد و در انگلستان  17درصد است .شرایط و
استانداردهای زندگی زنان سرپرست خانواده در این کشورها ،بهویژه زنان دارای فرزند ،حدود  27درصد
پایینتر از کل جمعیت است .مشکالت فقر آنان به دالیل نرخ پایین اشتغال ،شغل نیمه وقت ،مزد پایین
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و ناامنی شغلی است .مشکالت شغلی افرادی که سطح تحصیالت پایینتری دارند و مسئولیت بچه را
بر عهده دارند ،بیشتر است.
بوونیک و گوپتا ( )1997در مطالعهای در پاناما دریافتند که محرومیتهای اقتصادی زنان سرپرست
خانوار در چرخه معیوب است ،آنها فقیر و درآمد پایین دارند .کودکان بهدلیل تغذیه نامناسب و فقر
غذایی سالمت و بهزیستی پایینی دارند .تحصیالتشان پایین و ترک تحصیل در آنها زیاد است .مشقّات
مادران سرپرست خانواده دو برابر مادران در خانوارهای دیگر است و سختیهای خود را به کودکان
خود منتقل میسازند و در نتیجه وقت کمتری برای تحصیل آنان باقی میگذارند .بسیاری از زنان
سرپرست خانواده با محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی ازجمله حق مالکیت ،حق قانونی به ارث بردن
از همسر یا والدین خود و حق خرید محدود مواجه هستند .درآمدزایی از طریق برنامههای آموزش
شغلی و فرصتهای استخدامی از سوی سازمانهای حامی یکی از برنامهها برای رفع محرومیتهای
مالی و فقر زنان سرپرست خانوار است.
بهرغم اینکه پیشینه نظری حمایت از زنان سرپرست خانوار سابقه آنچنانی ندارد اما حمایت از زنان
و کودکان یتیم و بیسرپرست دارای سابقهای بسیار طوالنی است .چنانکه حمورابی حکمران مشهور
بابل تقریبا در دو هزار سال قبل از میالد مسیح مراقبت از زنان و کودکان یتیم را بهعهده داشت و دفاع
ازحقوق افراد ضعیف و بیپناه قسمت مهمی از قوانینی را که او پایه گذاری نموده بود تشکیل می
داد( .)Walter, 1974در بررسی تاریخی این موضوع مشاهده میشود که رفتار اقوام بنیاسرائیل با ایتام
مناسب نبوده و به سبب ناسپاسیهای فراوان و شکستن پیمان خدا ،مورد غضب الهی قرار گرفتند
( .)Tabatabaie, 1968, j 2بعد از ظهور اسالم ،خداوند در دستورات خویش توسط فرستادگانش راه و
رسم رفتار با ایتام و بیسرپرستان را بیان کرده است .تا قرون وسطی یعنی قرن  13میالدی قانونی
پیرامون حمایت از ایتام موجود نیست .با گسترش صنایع در غرب و تغییر شکل برخی نهادهای
اجتماعی مانند خانواده در آن جوامع ،امکانات جوابگویی به نیازمندان کاهش یافت و مشکل گدایان،
یتیمها و زنان بیسرپرست و معلولین در اروپای قرن  18مسئله اصلی جوامع شد و به تبع آن مراکز و
موسسههای نگهداری از این افراد نیز افزایش یافت (.)Epakchi, 1985
مسئله سرپرستی و مدیریت ،مسألهای اساسی و مهم در جامعهی بشری است و یکی از تفاوتهای
حقوقی زن و مرد در مدیریت است .قرآن کریم مدیریت خانواده را بهعهده مردان گذاشته و زنان را
در سایر مسئولیتهای عظیم خانواده یعنی تربیت نسل و ایجاد آرامش و حرکت تکاملی مشمول
نموده است؛ « زندگی زن ،احساسی و عاطفی است ولی حیات و زندگی مرد تعقلی است .بههمین
سبب وظایف و تکالیف اجتماعی زن و مرد متفاوت است .این تفاوت مسئولیتها با تفاوت روحی
آنان مرتبط است ،که همان تفاوت زن و مرد در تعقل و احساسات است .از اینرو والیت و قضاوت و
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جنگ را به مردان اختصاص داده اند چرا که این امور نیاز به تعقل و حیات تعقلی دارد ولی حضانت
فرزندان و تربیت آنان و تدبیر امور خانه را بهعهده زنان گذاشتهاند چرا که این امور نیاز به احساسات
و عواطف فراوان دارد ( .)Tabatabaie,1968, j 2از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسالم ،زن وظیفهای
در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و میتواند درآمد فعالیتهای خود را صرف امور شخصی خود
یا پسانداز نماید .در سوره نساء آیه  32آمده است ...« :زنان را از آنچه بدست میآورند نصیبی است
 .»...بهطورکلی در دیدگاه اسالم ،مسئولیتهای مهم زن ،تربیت فرزندان ،گرم نگهداشتن محیط خانه
و فراهمسازی رشد و شکوفایی فضایل اخالقی در خانواده است .ساختار جسمی و روحی زن با این
مسئولیت مهم و ظریف تناسب دارد« .این مادر که بچه در دامن او بزرگ میشود ،بزرگترین و
شریفترین شغل را دارد .شغل بچه داری ،شریفترین شغل در عالم است؛ بزرگ کردن یک بچه و
تحویل دادن یک انسان به جامعه .در طول تاریخ از آدم تا خاتم ،انبیا آمدند تا انسان را درست کنند»
(.)khomaini, 2007
به لحاظ جامعه شناسی ،تالکوت پارسونز( ،)19561معتقد است بیشترین بازده و کارایی خانواده
هنگامی است که تقسیم کار جنسی کار بهصورت شفاف و واضح چنان باشد که زنان در نقشهای
عاطفی 2،یعنی تامین و مراقبت و امنیت برای کودکان و حمایت عاطفی از آنها و مردان باید نقشهای
ابزاری3را بهعهده داشته باشند ،یعنی نانآور خانواده باشند .این تقسیم کار از تمایز زیست شناختی
بین دو جنس سرچشمه میگیرد و استحکام خانواده را تضمین میکند( .)Giddens, 2010حال اگر
زنانی که بهدالیل مختلف عالوه بر نقشهای عاطفی مجبور شوند بهتنهایی نقش اقتصادی خانواده
یا به تعبیر پارسونز نقش ابزاری را بر دوش کشیده و جای خالی پدر را نیز در خانواده پر کنند،
گرفتار تعدد نقش خواهند شد و احتماال تعارض بین نقشها بوجود خواهد آمد و اگر قوانینی در
جامعه نباشد تا از آنها حمایت نماید و از تعارض نقشهای آنان بکاهد ،مشکالت جدی برای آنها
بوجود میآید.
گسترش این شکل از خانوارها در همه کشورهای جهان ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است.
مطالعات زیادی درخصوص ازدواج ،زنان و سرپرستی مطرح شده است و صاحب نظران هر یک به
فراخور رویکردهای خود ،نظریههای متنوّعی را در این خصوص ارائه کردهاند .در این تحقیق از نظریه-
های آسیبپذیری زنان سرپرست خانوار یا زنانه شدن فقر ،نظریه ساختی کارکردی و نظریه کنش
استفاده شده است؛
1

Talcott Parsons
Expressive roles
3
Instrumental roles
2

1
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طرفداران نظریه آسیبپذیری زنان سرپرست خانوار معتقدند خانوادههای دارای زن سرپرست
گسترش یافتهاند اما به خانوارهای سرپرست زن کم درآمد افزوده شده است .این مسئله حتی در
کشورهایی که پیشرفتهترین قوانین را به نفع زنان داشتهاند دیده میشود و بهرغم کمکهای دولتی
به این زنان فرایند فقیر شدن آنان همچنان ادامه دارد  .کودکان در این خانوارها امکانات رفاهی و
عاطفی ناچیزی دارند .از دیگر مشکالت این زنان عدم دسترسی به مشاغل با منزلت اجتماعی باال
است این زنان یا اغلب بیکارند و یا مشاغل حاشیهای ،نیمه وقت ،غیررسمی و کم درآمد دارند .مشکل
دیگری که بر میزان آسیبپذیری آنان میافزاید ،این است که حتی اگر در مشاغل با منزلت مشغول
بهکار باشند ،مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانه و کار بیرون از خانه است این مشکل را صاحب
نظران فقر زمانی1نامیدهاند .یعنی زنانی که بهطور تمام وقت در شبکه رسمی بازار کار میکنند و
برای رسیدگی به خود و فرزندانشان وقت کافی ندارند .فقر زمانی اگر با فقر مادی همراه شود
آسیبپذیری این قشر را دو چندان میکند (.)Giddens, 1994
در نظریه ساختی کارکردی ،خانوادههای زن سرپرست اساسا با شکل طبیعی خانوادهای دو والدی
در تضادند و در واقع پیدایش اینگونه خانوادهها نوعی انحراف محسوب میشود .براساس این نظریه
خانوادهای زن سرپرست در محالت غیرسازمانیافته ساکناند که میزان باالی جرم و کمکهای دولتی
شایع است .در نظریه زنانه شدن فقر ،علت اصلی آسیبپذیری زنان و کودکان «تبعیضهای جنسیتی»
و فرصتهای نابرابر برای زنان و مردان است اما در این نظریه علت فقر و آسیبپذیری این است که
شکل طبیعی زندگی یعنی خانواده دو زوجی از بین رفته و خانوادههای زن سرپرست اساسا بهمنزلهی
نوعی انحراف از شکل طبیعی خانواده درنظر گرفته میشود؛ در خانواده هستهای یا شکل طبیعی
خانواده ،وظایف بین زن و شوهر تقسیم شده است .بههم زدن این سامان طبیعی زندگی خانوادگی
خودبهخود موید پیدایش فقر و آسیبهای اجتماعی است ( .)Mohammdi, 2006در ادوار گذشته نیز
زناشویی و ازدواج مجدد کامال رواج داشت اگر یکی از زوجین میمرد همسر بازمانده سریعا ازدواج
مجدد می کرد زیرا چنین اقدامی کامال طبیعی و برای حفظ موجودیت خانواده ضروری بود ( Segaln,
.)1992
طرفداران نظریه کنش از جنبه دیگری به طرح مسأله میپردازند .بهنظر آنان اگر چه خانوادهای
زن سرپرست مشکالت متعددی دارند اما نمیتوان این گروه از زنان را قربانی و منفعل در برابر شرایط
دانست؛ بلکه باید با بررسی تجربههای شخصی این زنان و راههای مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان
را از نزدیک شناخت .اطالق لفظ «آسیب پذیر» به این گروه حداقل بهطور مطلق و فراگیر درست

time poverty
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نیست .زیرا به این ترتیب واکنش فردی یا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایطشان نادیده گرفته
میشود (.)Mote, 2000
جامعهشناسان معتقدند پدیده اجتماعی خاص را جز در متن اجتماع نمیتوان بررسی کرد؛ همان
طور که کارکرد یک عضو از بدن را بدون در نظر گرفتن رابطهی آن در کل بدن نمیشود تبیین
نمود .نمیتوان یک نگاه کامل و همهجانبه به پدیدهای چون ازدواج مجدد داشته باشیم ،مگر اینکه
کلیه عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن را مورد توجه قرار دهیم .لذا هدف این پژوهش شناخت
مشکالت زنان سرپرست خانوار بدون همسر و رابطه آن با نگرش به ازدواج مجدد آنها میباشد .به
همین دلیل ابتدا با تحقیق اکتشافی و مصاحبه از زنان واجد شرایط با سوال پیرامون مسائل و
مشکالت و علل عدم ازدواج مجدد آنان انجام و مطالبی استخراج گردید تا مکمل چارچوب نظری
باشد و فرضیههایی دقیقی برای بررسی تدوین شوند.
فرضیههای پژوهش
 -1سن زن در آغاز سرپرستی با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -2تعداد فرزندان زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -3وضعیت اشتغال زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -4پایگاه اقتصادی اجتماعی زن با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -5نیازهای عاطفی زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -6نیازهای اقتصادی زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -7نیازهای امنیتی زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -8نیازهای جنسی زن سرپرست با نگرش وی به ازدواج مجدد رابطه دارد.
 -9عوامل فرهنگی اجتماعی با نگرش زن سرپرست به ازدواج مجدد رابطه دارد.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته 1استفاده شده است .روش آمیخته عرصه غنی برای
ترکیب دادهها هستند که در آن هر دو نوع دادههای کمی و کیفی برای پاسخ به یک سوال خاص و
یا یک رشته سواالت بهکار گرفته میشود ( .)Nagy & Biber, 2016چنین ترکیبی از روش «درگیر
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گردآوری ،تحلیل و تلفیق دادههای کمی و کیفی در یک مطالعه تک مرحلهای و یا چند مرحلهای
است» (.)Hanson & …, 2005
در این پژوهش ابتدا برای کشف مسائل و نیازهای زنان سرپرست خانوار یک مطالعه اکتشافی با
روش کیفی انجام شد .در این روش گردآوری دادهها از طریق مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته
استخراج و با تحلیل و تقلیل آن ابزار مناسب پژوهش (پرسشنامه) تهیه گردید.
جامعه آماری تمامی زنان سرپرست خانوار استان تهران هستند که بهدلیل طالق یا فوت همسر
بیوه شده و سرپرستی خانوار را بهعهده گرفتهاند .نمونهگیری دو مرحله داشت؛ در مرحله اول و
مطالعه اکتشافی  18نفر از این زنان انتخاب و مصاحبه بهعمل آمد تا پرسشنامهای برای دستیابی به
دادههای جامعتر تنظیم شود .در روش کمی ،با توجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد افراد مورد نظر
وجود نداشت و واریانس جامعه مشخص نبود ،با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  384نفر
برآورد شد که ابتدا قرار بود از دو گروه زنان تحت پوشش نهادها و عدم پوشش حمایتی ،هریک
 384نمونه انتخاب شوند .پرسشنامه از طریق مراکز بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و
شهرداری که زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش دارند و نیز طریق نمونه گیری گلوله برفی توزیع
گردید اما ضمن کار بخاطر عدم همکاری و طوالنی شدن فرایند پژوهش به  560پرسشنامه پر شده
اکتفا شد که در بازنگری آنها  50پرسشنامه بهدلیل ناقص بودن از دور خارج و در نهایت 510
پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت.
نکات اصلی و متغیرهای مورد نظر از طریق مصاحبه با زنان سرپرست بهدست آمد و در تدوین
فرضیهها بهکار گرفته شد .ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی اقتصادی زنان سرپرست خانواری که در
مرحله تحقیق اکتشافی مصاحبه شدند ،در جدول  1آمده است.
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جدول  -1ویژگي زنان سرپرست خانوار مصاحبه شونده

سن

تحصیالت

علت سرپرستی

تعداد فرزند
وضعیت اشتغال

علت جدایی

قصد ازدواج

کمتر از  30سال
31-35
36-40
بیشتر از  41سال

2
6
6
4

ابتدایی و کمتر
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم و بیشتر

4
5
6
3

طالق

17

فوت

1

0
1
2

3
8
6

3

1

شاغل
غیر شاغل

12
6

اعتیاد
فساد اخالقی
اذیت و آزار

5
5
3

جروبحث و ناسازگاری

4

اصال ندارم
فعال ندارم
دارم /اما بخاطر بچهها
دارم /بهشرط خوب بودن
حتما دارم

3
3
4
2
6

دادههای فوق نشان میدهد که بیشترین زنان سرپرست خانوار بهعلت طالق از همسرشان جدا
شده و با درنظر گرفتن عمر کوتاه دوران زندگی مشترک دارای یک تا دو فرزند هستند .تحصیالت
بیشتر آنها دیپلم و سیکل است 6 .نفر غیر شاغل بودند که از طریق کمک خانواده گذران زندگی
کرده و  12نفر آنها شاغل بوده و دارای مشاغل پایین دستی از جمله فروشندگی ،آرایشگری ،پرستار
خانگی و  ...میباشند .علت طالق آنها بیشتر اعتیاد و فساد اخالقی همسر بوده است .عالرغم شکست

1
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در ازدواج اما وقتی صحبت از ازدواج مجدد میشد جز اندکی که به ازدواج فکر نمیکردند یا فعال
نمی خواستند ازدواج کنند و یا بخاطر فرزندانشان و یا ترس از شکست مجدد در زندگی مشترک،
بقیه ازدواج را ادامه راه زندگی قلمداد میکردند .پیرامون مسائل پیش روی این دسته از زنان و موانع
ازدواج و یا علت تمایل آنان به ازدواج مجدد نیز گفتگو بهعمل آمد که در دستهبندی و تحلیل این
نتایج حاصل شد که آنها عالوه بر مشکالت اقتصادی ،مشکالت عاطفی ،امنیتی ،جنسی و فرهنگی
اجتماعی داشتند .بهعبارت دیگر این گروه بهلحاظ عاطفی و امنیتی در نیاز به همسر و همدم احساس
کمبود داشتند .از نظر مالی و اقتصادی بهشدت در مضیقه بودند و از سختی گذران زندگی بهتنهایی،
سخن میگفتند .عوامل فرهنگی اجتماعی از جمله نگاه منفی اطرافیان و جامعه به آنان بهعنوان
زنان بیوه ،رنجآور بود .بر اساس این یافتهها ،متغیرهای اصلی پژوهش استخراج و فرضیهسازی برای
پژوهش کمی انجام شد .سپس سواالتی پیرامون آنها تدوین و در اختیار تعدادی از افراد زنان
سرپرست خانوار قرار داده شد تا اعتبار آنها سنجیده شود .بهکارگیری روش آمیخته در این پژوهش
و استفاده از دو روش گردآوری دادهها موجب افزایش اعتبار تحقیق شده و نتایج تحقیق غنا پیدا
کرده و تقویت میشود .همچنین با روش آمیخته محقق درک کاملتری از مسئله تحقیق بهدست
میآورد و نتایج وضوح بهتری مییابد ( .)Nagy & Biber, 2016برای اعتبار متغیرهای کمی از آلفای
کرونباخ استفاده شد که برای متغیرهای سنجیده شده بیش از  0/7به دست آمد و با اصالحات الزم،
پرسشنامه نهائی تنظیم گردید.
توصیف و تحلیل دادههای نهایی با استفاده از نرم افزار « »spssانجام شده است؛ از توزیع فراوانی
و مشخصههای مرکزی برای توصیف و از آزمون همبستگی پیرسون و خی دو برای فرضیهها و نیز
برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره
استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
عالوه بر یافتههای حاصل از پژوهش کیفی ،یافتههای پژوهش کمی نیز استخراج گردید و
ویژگیهای اجتماعی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مورد بررسی در جدول  2آمده است؛
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جدول  -2ویژگي زنان سرپرست خانوار
ویژگی

سن

سن بیوگی

تحصیالت

علت سرپرستی

تعداد فرزند
وضعیت اشتغال

درآمد

محل کسب درآمد
وضعیت تحت پوشش

گویه
 30سال و کمتر
31-40
41-50
50-60
بیشتر از  60سال
 30سال و کمتر
31-40
41-50
50-60
بیشتر از  60سال
ابتدایی و کمتر
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و بیشتر
طالق
فوت
بی پاسخ
0
1
2
3
 4و بیشتر
غیر شاغل
شاغل
کمتراز (1میلیون تومان در ماه)
 1تا 1/5
 1/5تا 2
 2تا 3
بیشتر از 3
بی پاسخ

تعداد
54
218
139
68
31
203
210
73
18
6
72
100
194
43
101
231
214
65
56
168
152
76
58
164
346
29
185
89
166
9
32

درصد
10.59
42.75
27.25
13.33
6.07
39.80
41.18
14.31
3.53
1.17
14.11
19.60
38.03
8.43
19.80
45.29
41.96
12.74
10.98
32.94
29.80
14.90
11.37
32.15
67.84
5.68
36.27
17.45
32.54
1.76
6.27

بیمه
حقوق و دستمزد
سایر کمکها
بیپاسخ
بهزیستی
کمیته امداد
بنیاد شهید
سایر
هیچکدام

38
318
79
75
23
108
20
74
285

7.45
62.35
15.49
14.70
4.50
21.17
3.92
14.50
55.88
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براساس دادههای توصیفی ،جوانترین زن سرپرست خانوار  20سال و مسنترین آنها  80سال
است .میانگین سن جامعه آماری  41/78سال است .بیش از  60درصد از آنها بین  30تا  50سال
است .کمترین سن بیوگی  20سالگی و بیشترین سن بیوگی  70سالگی است .میانگین سن زنان
سرپرست خانوار بههنگام بیوه شدن بهعلت فوت یا طالق  34/28سال است 80 .درصد از زنان زیر
سن  40سالگی بیوه شدهاند که عمدتا بهعلت طالق بوده است و این ناپایداری خانواده را میرساند.
تحصیالت بیشتر زنان سرپرست خانوار دیپلم است و بیش از  70درصد آنها دیپلم و زیر دیپلم
هستند .این در حالی است که حدود  20درصد از آنها لیسانس و باالترند .زنان سرپرست خانوار
کسانی هستند که عموما زود ازدواج کرده و بهدلیل داشتن نقشهای متعدد فرصت آموزش را ندارند
و معموال در مقایسه با دیگر زنان از تحصیالت کمتری برخوردارند.
سرپرست شدن زنان بهعلت طالق بیش از فوت همسر اعالم شده است و مدت زمان سرپرستی
حداقل  1و حداکثر  33سال بوده است .میانگین سالهای سرپرستی  7/35سال است و بیش از
نیمی از زنان کمتر از  5سال سرپرستی خانوار را عهدهدار هستند .حدود  10درصد از زنان بدون
فرزند و بیش از  60درصد از آنها یک یا دو فرزند دارند .از نظر وضعیت اشتغال دوسوم زنان سرپرست
خانوار شاغلند و در مشاغلی مانند دست فروشی ،تولید و خدمات خانگی یا در بازار مشغول بهکارند.
تعدادی از آنها در مشاغل اداری و عمدتا در شرکتهای خصوصی کار میکنند و فقط  10درصد از
آنها مشاغل دولتی دارند .درآمد این دسته از زنان عمدتا بین یک تا سه میلیون تومان در ماه اعالم
شده است که از طریق حقوق خود یا همسر فوت شدهشان و یا از نهاد تحت پوشش (بهزیستی،
کمیته امداد یا بنیاد شهید) و نیز کمکهای مردمی کسب میشود .حدود نیمی از جامعه مورد
مطالعه از امکانات رفاهی مناسبی ندارند و پایگاه اقتصادی اجتماعی آنها متوسط رو به پایین است.
سایر متغیرهای بهدست آمده از مصاحبههای تحقیق کیفی پیرامون ازدواج ،در تحقیق کمی مورد
سنجش قرار گرفت و نتایج آن (جدول  )3استخراج گردید.
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جدول  -3شاخصهای مرتبط با ازدواج مجدد
کامال
موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

کامال
مخالفم

جمع

تعداد
درصد

104
20

221
43.3

135
26.7

46
9.2

4
.8

510
100

تعداد
درصد
تعداد

38
6.9

244
48.7

161
32.5

57
10.6

8
1.3

510
100

83

172

115

108

32

510

درصد

16

33.7

22.7

21.3

6.3

100

تعداد

71
13.8

208
41.8

138
26.1

79
15.7

14
2.6

510
100

درصد
تعداد

79
14.6

197
39.5

152
30.7

65
12.5

17
2.7

510
100

35

196

225

43

11

510

درصد

6.3

39

47.3

5.4

2

100

شاخص
نگرش به
ازدواج
نیاز عاطفی
نیاز
اقتصادی
نیاز امنیتی
نیاز جنسی
عوامل
فرهنگی
اجتماعی

درصد
تعداد

یکی از مهمترین شاخصها نگرش زنان سرپرست خانوار نسبت به ازدواج مجدد است که نشان
میدهد ،بیش از  60درصد از زنان با ازدواج مجدد موافقند و کمتر از  10درصد از آنها مخالفند.
نیاز عاطفی شاخص دیگری است که برای زنان سرپرست خانوار سنجیده شد .بیش از  50درصد
از زنان اقرار کردند که با ازدواج مجدد نیاز عاطفی آنها برآورده میشود و این نشان میدهد که زنان
بهخصوص زنان سرپرست خانوار بهشدت نیازمند برآورده شدن احساسات و عواطف خود هستند.
عالرغم مناسب نبودن وضعیت اقتصادی بیشتر زنان سرپرست خانوار اما از نظر بیشتر آنها ازدواج
صرفا برای رفع نیازهای اقتصادی نیست .هرچند نیازهای اقتصادی نیز مرتفع میشود.
در شاخص امنیتی ،بیش از  50درصد از زنان موافق نقش امنیتی مرد در کنار خود هستند.
یعنی ازدواج مجدد تا حد زیادی نیاز امنیتی این گروه از زنان را تامین میکند و در نبود مرد ،امنیت
بهعنوان یکی از مشکالت آنان مطرح است.
بیش از  50درصد از زنان سرپرست خانوار نیاز جنسی خود را ابراز کردهاند و تنها  15درصد
انکار کردهاند .ازدواج مجدد سالمترین راه برای رفع نیاز جنسی این گروه از زنان است.
عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش زنان به ازدواج با  12گویه سنجیده شد که تا حد
زیادی در نگرش این گروه از زنان به ازدواج موثر است .آنها معتقدند جامعه نگاه مثبتی به آنها ندارد،
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حتی روابط فامیلی بین آنها و بهخصوص با زنان همسر دار کمرنگ شده است .کمتر از  10درصد از
زنان نیز این عوامل را موثر نمیدانند.
برای آزمون فرضیهها یعنی معنیدار بودن رابطه بین ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با
متغیرهای فوق از آزمونهای آماری همبستگی استفاده و نتایج زیر حاصل شد.
 -1رابطه سن زنان در آغاز سرپرستي با نگرش آنها به ازدواج مجدد

سن

همبستگی پیرسون

نگرش ازدواج
./021
./649

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه مورد تایید نیست.
یعنی رابطهای بین سن زنان در آغاز سرپرستی با نگرش آنها به ازدواج مجدد وجود ندارد.
 -2رابطهی تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
همبستگی پیرسون

نگرش ازدواج

تعداد فرزندان

./069
./126

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه مورد تایید نیست.
یعنی رابطهای بین تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج وجود ندارد و فرزند
مانعی برای ازدواج مجدد زن نیست.
 -3رابطه وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
آزمون
خیدو
درجه آزادی
sig

وضعیت اشتغال
a

66/844
1
./000

نگرش ازدواج
b

269/331
20
./000

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه مورد تایید است .یعنی
بین وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه وجود دارد.
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 -4رابطهی پایگاه اقتصادی اجتماعي زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
همبستگی پیرسون

پایگاه اقتصادی

نگرش ازدواج
- ./056
./237

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

پایگاه اقتصادی اجتماعی شاخصی است که از طریق تحصیالت ،درآمد ،شغل و امکانات رفاهی
زنان سنجیده شده است .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه
تایید نشد .یعنی پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه ندارد.
ازدواج یک امر درونی و یک نیاز جنسی و عاطفی است که در همه افراد وجود دارد.
 -5رابطهی نیازهای عاطفي زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
همبستگی پیرسون

نیاز عاطفی

نگرش ازدواج
- ./504
./000

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه تایید شد .یعنی
نیازهای عاطفی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه دارد .بهعبارت دیگر نیازهای
عاطفی بخشی از نگرش مثبت زنان به ازدواج را تبیین میکند.
 -6رابطهی نیازهای اقتصادی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
همبستگی پیرسون

نیازهای اقتصادی

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

نگرش ازدواج
./367
./000

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه تایید شد .یعنی
نیازهای اقتصادی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه دارد .در مصاحبهها نیز زنان از
سختی بهدوش کشیدن بار اقتصادی زندگی ناراضی بودند.
 -7رابطهی نیازهای امنیتي زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی
سطح معنیداری

نیاز امنیتی

نگرش ازدواج
./472
./000

1
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با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه تایید شد .یعنی
نیازهای امنیتی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه دارد و زنان وجود مرد را مایه
امنیت میدانند.
 -8رابطهی نیازهای جنسي زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج مجدد
نیاز جنسی

همبستگی پیرسون

نگرش ازدواج
./507
./000

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه تایید شد .یعنی
نیازهای جنسی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه دارد .نیاز جنسی یک غریزه است
که نمیتوان آن را سرکوب کرد و راه شرعی و قانونی آن ازدواج است.
 -9رابطهی عوامل فرهنگي اجتماعي با نگرش زنان سرپرست خانوار به ازدواج مجدد
عوامل فرهنگی جتماعی

همبستگی پیرسون

نگرش ازدواج
0/457
0/000

ضریب همبستگی
سطح معنیداری

با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی بهدست آمده این فرضیه تایید شد .یعنی عوامل
فرهنگی اجتماعی با نگرش زنان سرپرست خانوار به ازدواج رابطه دارد.
آزمونهای فوق رابطه یا عدم رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان داد .اما تعیین سهم
هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره (جدول  )4انجام و
نتایج زیر بهدست آمد.
جدول  -4ضرایب تأثیر رگرسیوني متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش زنان به ازدواج
متغیرهای
پیش بین

ضرایب استاندارد
B

ضرایب غیر استاندارد
Beta
خطای استاندارد

sig

(ثابت)

1.162

.225

پایگاه اقتصادی

.015

.043

.016

.356

نیاز عاطفی

.222

.082

.198

2.709

نیاز اقتصادی

-.046

.046

-.059

-1.000

نیاز امنیتی

.112

.061

.124

1.853

نیاز جنسی

.216

.062

.237

3.464

عوامل فرهنگی اجتماعی

.226

.077

.179

2.952

5.164

t
.000
.722
.007
.318
.065
.001
.003
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با توجه به سطح معناداری متغیرها و همچنین بتاهای بهدست آمده ،متغیرهایی که بیشترین
تاثیر را بر نگرش زنان به ازدواج مجدد دارند بهترتیب عبارتند از :نیاز جنسی با بتای  0/237نیاز
عاطفی با بتای  0/198عوامل اجتماعی فرهنگی با بتای  0/179و نیاز امنیتی با بتای 0/124
معادلهی رگرسیونی {نگرش زنان به ازدواج مجدد =  ( + 1/221نیاز جنسی با بتای + )0/237
( نیاز عاطفی با بتای ( + ) 0/198عوامل اجتماعی فرهنگی با بتای ( + )0/179نیاز امنیتی با بتای
 })0/124نشان میدهد که بهازای یک واحد افزایش در نیاز جنسی زنان مقدار  ،0/237بهازای یک
واحد افزایش در نیاز عاطفی مقدار  ،0/198بهازای یک واحد افزایش در عوامل اجتماعی فرهنگی
مقدار  0/179و بهازای یک واحد افزایش در نیاز امنیتی مقدار  0/124در نگرش زنان به ازدواج
مجدد تغییر ایجاد میشود .در مجموع  0/738از نگرش به ازدواج را این  4متغیر تامین میکنند و
بقیه مربوط به عواملی است که در این پژوهش سنجیده نشده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت ازدواج و خانواده دو والدین در پی پاسخ به مسائل و مشکالت
ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار و نگرش آنها به ازدواج از دید خودشان طرح شد .بهمنظور پاسخ
دقیق ،با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبههای عمیق و نیمه ساختاریافته با  18نفر از زنان
بدون همسر ،مسائل اصلی آنها را کنکاش و شاخصسازی نموده و با تدوین گویههایی ،در جامعه
بزرگتر (استان تهران) بهروش کمی ،مسئله مورد بررسی قرار گرفت .از مطالعات اولیه مسائلی ازجمله
نیازهای عاطفی ،اقتصادی ،امنیتی ،جنسی و عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با ازدواج مجدد زنان
سرپرست خانوار حاصل گردید .در روش پیمایشی تعداد  510پرسشنامه از افراد مورد نظر پر شد و
این نتایج حاصل گردید :میانگین سن زنان سرپرست خانوار  41/78سال و میانگین سن بههنگام
بیوه شدن آنها  34/28سال است .دو سوم زنان سرپرست خانوار شاغل هستند .شاغلین در تولید و
خدمات خانگی ،دست فروشی یا در بازار و ....مشغول بهکار هستند .تعدادی از آنها در مشاغل اداری
و عمدتا در شرکتهای خصوصی کار میکنند و درصد اندکی مشاغل دولتی دارند .درآمد زنان مورد
بررسی عمدتا بین یک تا سه میلیون تومان در ماه است که از طریق حقوق خود یا همسر فوت شده
شان ،یا از نهاد تحت پوشش و کمکهای مردمی کسب میشود.
تقریبا  90درصد از زنان یک تا سه فرزند دارند و حدود  10درصد از آنها بدون فرزند هستند.
نزدیک به دو سوم از زنان سرپرست خانوار یک یا دو فرزند دارند و فقط سه درصد از آنها بیش از 5
فرزند دارند .از نظر تحصیالت حدود یک سوم از آنها دیپلم دارند و فقط  20درصد از آنها لیسانس
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و باالترند و بقیه زیر دیپلم هستند .زنان سرپرست خانوار بهدلیل داشتن نقشهای متعدد فرصت
آموزش ندارند و معموال در مقایسه با دیگر زنان از تحصیالت کمتری برخوردارند.
سرپرست شدن زنان بهعلت طالق بیش از فوت همسر است و مدت زمان سرپرستی حداقل 1
و حداکثر  33سال بوده است .میانگین سالهای سرپرستی  7/35سال است .حدود نیمی از جامعه
مورد مطالعه از امکانات رفاهی مناسبی برخوردار نیستند و پایگاه اقتصادی اجتماعی آنها متوسط رو
به پایین است .با تحقیق قلیپور و رحیمیان ( ،)1390بوونیک و گوپتا ( )1997و گایالری ()1997
که بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار مشکل اقتصادی بود ،همسو است و با نظریه آسیبپذیری
زنان سرپرست خانوار (زنانه شدن فقر) قابل تبیین است؛ خانوادههای دارای زن سرپرست گسترش
یافتهاند و به خانوارهای سرپرست زن کم درآمد افزوده شده است .این مسئله حتی در کشورهایی
که پیشرفتهترین قوانین را بهنفع زنان داشتهاند دیده میشود و بهرغم کمکهای دولتی به این زنان
فرایند فقیر شدن آنان بهدالیل مختلف همچنان ادامه دارد.
در مورد نگرش زنان سرپرست خانوار به ازدواج ،حدود دو سوم آنها موافق و کامال موافق ازدواج
بودند و این نشاندهنده نیاز غریزی انسان به ازدواج است و این تمایل نشان میدهد که بهترین راه
برای تامین کلیه نیازها اعم از اقتصادی ،امنیتی و غیره ،تشویق به ازدواج و تسهیل ازدواج برای آنان
است و این راه کم هزینهتر از بقیه راهکارهاست .یافتههای حسینی ( )1394نیز نشان داد که گرایش
به ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار در حد متوسط و باالست.
دادهها در مورد نیاز عاطفی نشان داد ،زنان سرپرست خانوار بهشدت نیازمند برآورده شدن
احساسات و عواطف خود هستند .شاخص نیاز اقتصادی با تاکید بر ازدواج سنجیده شد که نظرات
متغیر است .ازدواج مجدد تا حد زیادی نیاز امنیتی این گروه از زنان را تامین میکند .بیش از 50
درصد از زنان سرپرست خانوار موافق رفع این نیاز جنسی خود از طریق ازدواج مجدد هستند که
سالمترین راه است و نباید آن را کمرنگ یا نادیده انگاشت .همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی به
خصوص نگاه های منفی اطرافیان و جامعه به این زنان ،طرد اجتماعی ،وجود ناپدری برای فرزندان،
عدم اعتماد زنان دیگر به آنها در روابط احتماعی و ...از جمله عواملی بود که تا حد زیادی در نگرش
زنان به ازدواج موثر است.
آزمونهای آماری نشان داد که بین سن زنان سرپرست خانوار در آغاز سرپرستی با نگرش آنها
به ازدواج رابطهای وجود ندارد .اما در پژوهش مطهری کلور ( )1394رابطه وجود داشت .در واقع
ازدواج سن شروع دارد اما پایانی ندارد و نیاز به ازدواج بیش از آنکه یک امر بیرونی باشد یک احساس
درونی است که افزایش یا کاهش سن تاثیری در آن ندارد ،مگر در سنین خیلی باال که از دید جامعه
خارج از عرف است.
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تعداد فرزندان با نگرش زنان سرپرست به ازدواج رابطه نداشت .اگرچه وجود فرزند هزینه و
مشغله خاصی برای مادر دارد اما این چیزی از نیازش به ازدواج را کاهش نمیدهد هرچند ممکن
است مانعی برای ازدواج مجدد باشد .زیرا پذیرش نامادری و ناپدری پدیدهای است که فرزندان
بهراحتی با این موضوع کنار نمیآیند .در پژوهش زاهد و خیری خامنه ( )1390تعداد فرزندان زن
با نگرش به ازدواج موقت رابطه داشت و در پژوهش مطهری کلور ( )1394نیز تعداد فرزندان و
نگرش به ازدواج مجدد زنان رابطه داشت.
وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه داشت .اما در پژوهش مطهری
کلور ( )1394رابطهای بین آنها وجود ندارد .از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسالم ،زن وظیفهای در
تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و میتواند درآمد فعالیتهای خود را صرف امور شخصی یا
پسانداز نماید .یعنی زن در سرپرستی خانواده وظیفهای ندارد و اگر تحت شرایطی این امور را
عهدهدار شود از روی فداکاری ،احسان و تبرع انجام میدهد .در سرپرستی اگر درآمدی در کار نباشد،
زن مجبور است کار کند و شاغل شود که بهلحاظ زمانی درگیر شده و دغدغه فکری دارد که ازدواج
مجدد میتواند راهگشا باشد.
پایگاه اقتصادی اجتماعی در تبیین نگرش زنان به ازدواج مجدد نقشی نداشت .نیاز به ازدواج
یک احساس درونی و فراپایگاهی است که شامل همه اقشار جامعه میشود .طرفداران نظریه کنش
معتقدند؛ اگر چه خانوادهای زن سرپرست مشکالت متعددی دارند (به دلیل تحصیالت کم و تبعیض
در بازار کار) ولی این مسئله بهمعنای آن نیست که آنها مطلقا از این شرایط تاثیر میپذیرند و نمی
توانند بر مشکالت خود فایق آیند .این گروه از زنان قربانی و منفعل در برابر شرایط نبوده و میخواهند
مانند سایر زنان زندگی کنند.
نیازهای عاطفی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه دارد .پژوهش حسینی
( )1394نیز نشان داد که پیوند اجتماعی با نیازهای عاطفی رابطهی نزدیکی دارد و مهمترین متغیر
اثر گذار بر گرایش به ازدواج مجدد است« .زندگی زن ،احساسی و عاطفی است ولی حیات و زندگی
مرد تعقلی است .بههمین سبب وظایف و تکالیف اجتماعی زن و مرد متفاوت است .این تفاوت
مسئولیتها با تفاوت روحی آنان مرتبط است ،از اینرو والیت و قضاوت و جنگ را به مردان اختصاص
دادهاند ولی حضانت فرزندان و تربیت آنان و تدبیر امور خانه را بهعهده زنان گذاشتهاند زیرا این امور
نیاز به احساسات و عواطف فراوان دارد (.)Tabatabaie, 1968, j 2
نیازهای اقتصادی زنان سرپرست خانوار با نگرش به ازدواج رابطه داشت که پژوهش زاهد و
خیری خامنه( )1390نشان داد که نیازهای اقتصادی از مهمترین عوامل گرایش به ازدواج موقت
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است و فشارهای اجتماعی از عمدهترین موانع تمایل زنان به ازدواج موقت میباشد .همچنین در
تحقیق قلیپور و رحیمیان ( )1390نیز بزرگترین مشکل زنان سرپرست خانوار اقتصادی است.
نیازهای امنیتی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه داشت .مرد نماد امنیت است
و قدرت حفاظت از زنان و کودکان را دارد .بنابراین وجود مرد در کنار زن به او احساس امنیت می
بخشد .این نتیجه با پژوهش زاهد و خیری خامنه ( )1390همسو است.
نیازهای جنسی زنان سرپرست خانوار با نگرش آنها به ازدواج رابطه داشت که با پژوهش زاهد و
خیری خامنه ( )1390همسو است .برخالف نظر برخی فمنیستها ،این یک نیاز غریزی است و نمی
توان منکر آن شد.
عوامل فرهنگی اجتماعی نیز بخشی از نگرش زنان به ازدواج مجدد را تبیین میکند .یافتههای
پژوهش حسینی ( )1394نیز نشان داد که پذیرش اجتماعی ازدواج مجدد و پیوند اجتماعی مهمترین
متغیرهای اثر گذار بر گرایش به ازدواج مجدد است .نتیجه اینکه هرچه پذیرش اجتماعی ازدواج
مجدد در کنش متقابل بین افراد بیشتر رواج یابد و زنان سرپرست خانوار پیوند اجتماعی بیشتری
با اطرافیان خود داشته باشند ،بیشتر گرایش به ازدواج مجدد دارند .در واقع پذیرش ازدواج مجدد
در جامعه فرایند آن را برای زنان بدون همسر تسهیل مینماید .در نتیجه زنان با توجه به نیاز عاطفی،
جنسی و امنیتی ،راحتتر و بدون دغدغه ازدواج خواهند کرد .در پژوهش زاهد و خیری
خامنه( )1390نیز فشارهای اجتماعی از عمدهترین موانع متمایل شدن زنان به ازدواج موقت بود.
درمجموع ،بیشترین تاثیر بر نگرش زنان به ازدواج مجدد را بهترتیب چهار متغیر نیاز جنسی،
نیاز عاطفی ،عوامل اجتماعی فرهنگی و نیاز امنیتی داشت و نیاز اقتصادی نقش آنچنانی نداشت .در
واقع آنچه که بهعنوان مهمترین مشکل برای زنان سرپرست خانوار ،نیاز اقتصادی فرض میشود ،نزد
خود آنها چنین نیست و عوامل غیر اقتصادی مهمتر است .بنابراین سیاستگذاری توانمندسازی زنان
میتواند از سمتوسوی اقتصادی به تشکیل خانواده هستهای یا دو زوجی که در نظریه ساختی
کارکردی ،شکل طبیعی خانواده محسوب می شود ،تغییر جهت دهد تا بسیاری از مشکالت پنهان
آنها نیز مرتفع شود.
هر پژوهشی محدویت هایی دارد که به عوامل مختلفی بستگی دارد .از آنجا که این پژوهش در
مورد زنان سرپرست خانوار بود و پیرامون ازدواج مجدد سوال میشد برای آنها حساسیتایی ایجاد
می کرد که گاه مانع از پاسخگویی به آن بودند و همین امر موجب شد تا از دو گروه زنان تحت
پوشش و غیره نتوان بهطور مستقل و کامل نمونهگیری نمود و نتایج را مورد مقایسه قرار داد.
پیشنهادهایی که از این پژوهش برمیآید این است اولویت سیاستگذاری توانمندسازی زنان از
سمتوسوی اقتصادی به تشکیل خانواده هستهای که در نظریه ساختی کارکردی ،شکل طبیعی
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 تغییر جهت دهد همان راهی که اسالم پیش روی زنان قرار می دهد؛،خانواده محسوب میشود
 پیشنهاد دیگر.بنظر این مسیر راحتتر و کم هزینهتر از توانمند سازی زنان سرپرست خانوار است
اینکه تحقیقات جامع کیفی انجام شود تا زوایای پنهان بسیاری از مشکالت و آسیبهایی که این
.دسته از زنان با آن روبرو هستند آشکار شود و در سیاست گذاریها مورد توجه قرار بگیرد
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