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، که به تحقق است بشري جوامع تمامی پسنديدة و مهم هاي سنت از يكی ازدواج :چکیده

نهاد مقدس خانواده می انجامد.اما ممكن است به داليلی چون فوت يكی از طرفین ، طالق،... 

د می تواند به منجر به گسیختگی اين نهاد شود . بنابراين ازدواج مجدد اين گروه از افرا

بازسازي خانواده هاي گسیخته کمک کند . که ازدواج مجدد زنان به خصوص زنان سرپرست 

خانوار نسبت به مردان حائز اهمیت بیشتراست . زنان سرپرست خانوار به خاطر فقدان چتر 

زنان سرپرست خانوار موضوع ازدواج مجدد هاي حمايتی با مشكالت بسیاري روبرو هستند . 

بايد به گیرد . و حث نیست مگر آنكه آن را در بستر فرهنگ و اجتماع مورد بررسی قرار قابل ب

. هدف در اين ساختار اجتماعی جامعه که تحت تأثیر فرهنگ آن هم قرار دارد، توجه شود

پژوهش بررسی بايدهاو نبايدهاي است که زنان سر پرست خانوار را به ازدواج مجدد سوق می 

در پی استخراج اين بايدها و نبايدها بر « تحلیل ثانويه »د . بر اساس روش دهد يا با ز می دار

آمده ايم. که يافته هاي پژوهش حاکی است زنان سرپرست خانوار در تصمیم نهايی براي 

ازدواج مجدد بیشتر تحت تأثیر نبايدهاي ازدواج مجدد در جامعه قرار دارند . و همین امر 

 زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان است. باعث کاهش آمار ازدواج مجدد 

 ، بايد ها و نبايدهاي ازدواج مجدد: ازدواج ، ازدواج مجدد، زنان سر پرست خانوار  کلید واژه ها
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 مقدمه : 

ازدواج عامل پیدايی خانواده است و خانواده از ديدگاهی يک نشان يا نماد اجتماعی شمرده می شود و برآيند يا انعكاسی از کل 

 اي چهره جامعه هر در و زمان هر در. نیست ومكان زمان بستر از فارغ و مطلق اي پديده  (. 311:  3128جامعه است ) ساروخانی،

ی است، زيرا با توجه به ساخت اجتماع نماد يک ازدواج(.  88: 3128 ساروخانی،) شود می دگرگون نیز جامعه با و دارد خاص

 41:  3128 ساروخانی،کند)بیماريها، نابسامانیها و به طورکلی ويژگیهاي کل جامعه را منعكس میجامعه شكل می گیرد و در خود 

(. نهاد اجتماعی بسیار فراگیري است با وجود اين مانند ساير جنبه هاي زندگی اجتماعی تفاوتهاي زيادي درالگوي خانواده و ازدواج 

 (.181: 3146درمیان فرهنگهاي گوناگون وجود دارد.) گیدنز، 

آلن ژيرار می گويد: در بین تمام مراسم، آداب و حوادث اساسی حیات انسانی، ازدواج از اهمیت بسزا برخوردار است. هم از نظرگاه 

فرد، هم از ديدگاه زيستی و هم از منظر اجتماعی. هیچ نهادي نیست که همانند آن جهانی و از نظر غايت ثابت و پايدار باشد. از 

 (.33:  3128گیرد.) ساروخانی، هادي همانند آن تحت تاثیر دگرگونیهاي اجتماعی قرار نمیاين رو هیچ ن

 عاطفی، ثانويه، نیازهاي از  بسیاري باشد، می …وتجديدنسلکنندة نیازهاي مربوط به تولیدمثل،که برطرفازدواج عالوه برآن

رساند که در مقايسه با ديگر ارتباطات  می را ارتباطی ازدواج(.  363:  3143 شیخی،. ) کند می برطرف نیز را اقتصادي و فرهنگی

انسانی هر يک بعدي از ابعاد حیات را می پوشانند و حال آنكه زوجیت داراي ابعاد زيستی، اقتصادي، عاطفی و نیز روانی و اجتماعی 

 ( 81:  3128است. ) ساروخانی، 

دوار گذشته، ياخته هاي زناشويی به مراتب بیش از زمان حاضر بواسطة مرگ افراد در انگاره هاي جمعیت شناسی مربوط به ا

به ازدواج مجدد دست می  متالشی می شدند و ازدواج مجدد کامالً رواج داشت. اگر يكی از زوجین می مرد، همسر بازمانده سريعاً

(. میلیونها زن و مرد روزگار ما به محض آنكه  11:  3147زد، زيرا چنین اقدامی براي حفظ موجوديت خانوار، ضروري بود ) سگالن، 

بتوانند به سختی، خود را از البالي ويرانه هاي زندگی زناشويی شان بیرون بكشند، گرفتار رنج و درد شديد می شوند و خود را به 

ندازند. اگر تنها پاي اقلیت خاطر اين شكست مالمت می کنند و بارديگر به غلط، تقصیر و گناه اين شكست را به گردن خود می ا

 مصائب انواع ديگر و جدايی طالق، که وقتی اما. بود می فردي شكستهاي از بازتابی پاشیدگی اين شايد  کوچكی در میان بود،

عوامل فردي را  می کشد، بسیار نامعقول است اگر صرفاً خود کام در کشورها از بسیاري در را خانواده میلیونها يكباره به خانوادگی



 222-293، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره       

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

889 
 

تجربیات  علت آن بدانیم. هرچند مرگ و طالق به خودي خود واقعه اي يگانه و بی همتاست ولی کسانی که از نتايج آن در رنجند،

 )863:  3138مشترك بسیاري دارند.) گود ، 

ومیتش ، حالت طبیعی داشته است، اما در جامعه ايران به جهت عدم ازدواج مجدد در جوامع غربی و در صدر اسالم به جهت عم

شیوع و عدم عمومیتش کمتر مورد قبول واقع شده است و بیشتر از آن که طبیعی تلقی شود ، غیر طبیعی و مرضی انگاشته می 

ش می کند و همین آمار براي زنان تعداد زنان مجرد در اثر طالق را دو برابر مردان گزار،28آماري سال  ا آنجا که سالنامةتشود

برابر مردان ذکرشده است. اين واقعیت تلخ بیانگر آن است که زنان بعد از طالق و فوت همسر،کمتر  6 مجرد در اثر فوت همسر،

 مبادرت به ازدواج مجدد می کنند واين امر را بايد در طیفی وسیع از موانع اجتماعی جستجو کرد.

چارچوب ساختارهاي اجتماعی که بر گرفته از فرهنگ ايرانی است بايد جستجو کرد که هدف اصلی دريد را بامساله ازدواج مجدد 

در اين پژوهش نیز، بررسی اين بايد ها و نبايدها است که می توانند زنان سرپرست خانوار را به ازدواج مجدد سوق بدهند يا باز 

 دارند. 

 پیشینه پژوهش : 

در اين مطالعه ، تعدا  انجام گرفته است مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیرازتوسطرح پژوهشی در خصوص ازدواج مجدد ، يک ط

ازدواج مجدد بعد از  478ازدواج مجدد پس از طالق و  626خانوار شیرازي مورد بررسی قرار گرفته اند که از اين تعداد ،  616/34

بعد از فوت همسر ازدواج مجدد کرده اند و اين رقم براي کسانی  درصد از افراد %1بر اساس تحقیق فوق،  فوت به ثبت رسیده است.

نفري که بعد از طالق مبادرت به ازدواج مجدد کرده اند ،  626از تعداد  درصد است. %3که بعد از طالق ازدواج مجدد کرده اند ، 

درصد آن را زنان در  %1مونه را مردان و درصد کل ن %4نفر را زنان تشكیل می دهند که به ترتیب  186نفر را مردان و  667تعداد، 

 813نفر را مردان و  163د د، تعدانفري که بعد از فوت همسر اقدام به ازدواج مجدد نموده ان 478همچنین از تعداد  بر می گیرند.

هش تعداد مردان اين پژو درصد آن متعلق به زنان است. %1درصد نمونه متعلق به مردان و  %3نفر را زنان تشكیل می دهند. يعنی 

درصد  %1درصد مردان و  %3نفر گزارش نموده است که به ترتیب  1373نفر و تعداد زنان مشابه را  112بی همسر بر اثر فوت را 

 %3نفر است که به ترتیب  184نفر و براي زنان مشابه  21زنان را در بر می گیرد. اين رقم براي مردان بی همسر در اثر طالق 

درصد را زنان شامل می شوند.در اين تحقیق تنها به تفاوتهاي جنسیتی زنان و مردانی پرداخته شده است که  %1و درصد را مردان 

بر اساس پژوهش فوق ، مقايسه  ازدواج مجدد نموده اند و زنان و مردان بی همسر بر اثر فوت و طالق ، مورد مطالعه قرار نگرفته اند.
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نشان داد که در تمامی متغیرهاي مورد  Tمجدداً ازدواج کرده اند ، با استفاده از آزمون  زنان و مردانی که بعد از فوت همسر ،

ازدواج  بررسی به جز تحصیالت، تفاوت معناداري بین زنان و مردان مشاهده می شود. در مقايسه زنان و مردانی که بعد از طالق،

 داري معنا تفاوت ، سن اختالف و اول ازدواج فرزندان تعداد ، اول همسر با زندگی مدت جز به ها، متغیر مجدد کرده اند، در تمامی

درصد از مردانی که ازدواج اول آن ها منجر به طالق شده است ، مبادرت به  26بررسی فوق نشان می دهد که  .دارند يكديگر با

درصد از مردان  1/33وجود داشته است . از زنان مطلقه ، امكان ازدواج برايشان  %37ازدواج مجدد نموده اند. در صورتی که حدود 

 (68درصد زنان بیوه تن به ازدواج داده اند.)رجبی:  1/6با فوت همسر مجدداً ازدواج کرده اند. اما تنها 

بررسی مقايسه اي وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی همسران شهدا و همسران متوفیان توسط خدابخش احمدي 

درصد از زنان فاقد همسر ازدواج مجدد داشته اند عمده ترين 3/81گرفته است نتايج تحقیق نشان داد که حدود انجام 3127درسال 

داليل عدم ازدواج مجدد در بین زنان مورد بررسی عبارت بود از نگرانی از آينده فرزندان ، نداشتن حوصله ، عدم نیاز نسبت به 

د به پیمان قبلی با شهید يا متوفی . همچنین تحقیق نشان داد که بیش ترين عالئم ازدواج مجدد ، نبود مورد مناسب ، و وجود تعه

 در بین زنان فاقد همسر در برگیرنده  اختالل بدنی شكل ، وسواس ، افسردگی ، اضطراب و پارانوئید بود .

ت نتايج نشان می دهد انجام گرفته اس3127زنان سرپرست خانواده توسط زهره خسروي  اجتماعی_ بررسی آسیب هاي روانی 

عمده ترين مشكالت زنان سرپرست خانواده ، در قالب مشكالت اقتصادي ، عدم آمادگی براي اداره امور اقتصادي خانوادگی ، نگرش 

 هاي منفی اجتماعی نسبت به زن سرپرست خانواده ، نگرانی نسبت به آينده فرزندان و تعدد وتعارض نقش اظهار می شود .

نوار : نگفته ها و آسیب هاي اجتماعی سعیدمعیدفر و نفیسه حمیدي در اين مقاله به بررسی مشكالت و موانعی زنان سرپرست خا

 که در دنیاي بیرون بر سر راه زنان سر پرست خانوار وجود دارند می پردازند 

آسیب هاي اجتماعی به اين نتايج  زهرا منصوري در مقاله اي با عنوان توجه به زنان سرپرست خانوار در قوانین و تأثیر آن برکاهش

، فقدان دست يافته اند که زنان سرپرست خانوار به دلیل فقدان يک چتر حمايتی و تأمین مالی ، کمبود مهارتهاي حرفه اي 

مهارتهاي زندگی در مواجهه با بی همسري و نگهداري و تربیت فرزندان عموما در معرض آسیب جدي قرار دارند. فرزندان زنان 

ست خانوار نیز به طور بالقوه ، در معرض آسیب هاي اجتماعی بسیاري از قبیل : فرار کودکان از جمله دختران ، کار کودکان ، سرپر

بزهكاري ، محرومیت از تحصیل و سوء تغذيه قرار می گیرند . در اين میان عنصر حمايت يا عدم پشتیبانی دولت و جامعه ، بر 

 مستقیم وقطعی دارد. افزايش يا کاهش فشارها ، تأثیر 
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بررسی اختالفات رفتاري در کودکان پیش دبستانی تک والدي و مقايسه آن با کودکانی که با هر دو والد زندگی می کنند. اين 

ساله در مهد کودکهاي تهران مورد بررسی  6تا  1کودك  333پژوهش توسط آقاي حسن پاشا شريفی انجام گرفته است و طی آن 

رفتارهاي ايذايی و -ه ها و با استفاده از آزمون مجذور کاي نتايج زير حاصل شده است: الفقرار گرفته اند که پس از جمع آوري داد

 مورد رفتاري اختاللهاي ديگر انواع نظر از اما. است والدي دو کودکان از بیش والدي تک کودکان در رفتاري–اختاللهاي هیجانی 

تاثیر خانواده تک والدي بر اختاللهاي رفتاري پسران در همه -ب ر مشاهده نشد.دا معنی تفاوت ، گروه دو بین پژوهش اين مطالعه

محرومیت از پدر و مادر در اختاللهاي رفتاري و هیجانی مورد مطالعه اين پژوهش -موارد بیش از اثر متغیر بر دختران بوده است.ج

شاهدي که مادرانشان ازدواج مجدد  بررسی میزان ناسازگاري اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر يكسان داشته است.

نموده اند و مقايسه آنها با دانش آموزان شاهدي که مادرانشان ازدواج ننموده اند ، در مقطع ابتدايی شهر مشهد. اين مطالعه توسط 

نه مورد مدرسه شاهد دخترانه و پسرا 32دانش آموز از  177انجام گرفته است.در اين پژوهش ،  3141آقاي مهدي اژدري در سال 

بررسی قرار گرفتند که در نتیجه تفاوت معناداري چه از نظر عملكرد تحصیلی و چه از نظر ناسازگاري اجتماعی بین آزمودنیهاي 

سه گروه )يعنی دانش آموزان غیر شاهد ، دانش آموزان شاهدي که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند و دانش آموزانی که مادرانشان 

 اند( مشاهده شده ولی میان دخترها و پسرها از نظر اين دو متغیر، تفاوتی وجود نداشت. ازدواج مجدد نكرده

بررسی و مقايسه ويژگی هاي رفتاري نوجوانان شاهد در خانواده هاي تک والدي و ازدواج مجدد در سطح شهرستان قروه. اين 

ساله مورد بررسی قرار  34تا  38و پسر نوجوان دختر  317پژوهش توسط خانم زهرا نظري انجام گرفته است. طی اين مطالعه 

گرفته اند که نتايج نشان می دهد بین هیچكدام از گروهها اختالف معناداري وجود ندارد و در رفتار ، عواطف و احساسات آنها 

اج نكرده اند و افراد تفاوت قابل مالحظه اي ديده نشده است. بین گروههايی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهايی که ازدو

 عادي از نظرآماري تفاوت معناداري وجود نداشت.

 :خاستگاه و ادبیات نظری بایدها و نبایدهای ازدواج مجدد

اين بايدها و ازدواج مجدد جز در بستر فرهنگ و اجتماع میسر نمی باشد، براي شناخت  بايدها و نبايدهاي مطالعه و بررسی

 توجه ، است جامعه آن فرهنگ از متأثر که جامعه هر اجتماعی ساختار به بايد مجدد ازدواج اجتماعی –فرهنگی نبايدهاي 

پژوهش در ازدواج مجدد ، بايد در بستر جامعه و در ارتباط با ساير عوامل اجتماعی که متاثر از فرهنگ جامعه می باشند، نمود

 اجتماع متن در جز  ممكن نیست که پديده اجتماعی خاص»صورت گیرد. بر حسب نظر کنت که از جامعه شناسان اثبات گراست، 
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 نظر در بدون ، آن کارکردهاي و اندام يک تبیین نیز شناسی زيست در چنانچه. شود تبیین و درك دارد، تعلق آن به که کلیتري

 (36: 3121)توسلی ،« فتن رابطه آن با کل ، امكان پذير نیستگر

تشكیل دهنده هر جامعه اي هستند ،در مطالعه پديده هاي اجتماعی از جمله ازدواج مجدد لذا بايد عوامل اجتماعی و فرهنگی که 

آن را سبب می گردد، نگرش جامعه است.معموال  به اقدام يا مجدد ازدواج از احتراز موجبات که عواملی از يكی. شونددر نظر گرفته 

تصمیمات فرد ، حتی در حوزه هاي خصوصی و شخصی زندگی اش متاثر از نگرش جماعتی است که، در میان آنها زندگی می کند. 

د. همچنین ديدگاه منفی و آزاردهنده افراد جامعه نسبت به فرد طالق گرفته می تواند عامل سوق دهنده وي به ازدواج دوباره باش

نگرش منفی جامعه نسبت به فردي که به ازدواج مجدد روي می آورد ، می تواند عامل خودداري وي از وصلت مجدد ، علیرغم میل 

بازي تعبیر  باطنی اش باشد. به خصوص زنان که ازدواج دوباره آنها به ويژه اگر داراي فرزندانی نیز باشند ، به تنوع طلبی و هوس

 می گردد.

شايد بتوان اين تاثیر پذيري از نگرش جامعه را بر اساس تئوري وجدان جمعی دورکیم توجیه نمود.وي معتقد است که : دورکیم

بخش عمده حاالت وجدانی ما از طبیعت روان شناسی انسان به طور کلی مشتق نمی شود. بلكه نتیجه طرز برخورد افرادي است 

قرار می دهند و بر حسب تعداد و دوري و نزديكی از يكديگر ، اين اثر متقابل ، کم و هم پیوسته اند و يكديگر را تحت تاثیر ه که ب

زياد می گردد. از آنجا که اين وجدان جمعی حاصل زندگی گروهی است ، تنها ماهیت گروه می تواند آن را توجیه کند. بنابراين به 

(براساس تئوري وجدان جمعی 66: 3121)توسلی ، تنظر وي حجم و تراکم گروه نیز در چگونگی ظهور وجدان جمعی مؤثر اس

دورکیم ،وجدان جمعی عاملی است که ماهیت خاص واقعیت اجتماعی را ، آشكار و تبديل آن را به هرگونه واقعیت ديگر نا ممكن 

: 3121سلی ،)تو .می سازد. دورکیم حتی به وجدان ، جنبه اي غیر مادي و معنوي بخشیده و آن را نوعی وجود متعالی می دانست

(.بنابراين ، نگرش و ديدگاه جامعه می تواند در تصمیمات شخص براي احتراز از ازدواج مجدد يا اقدام به آن موثر باشد و می 63

تواند تمايالت شخص را تحت الشعاع خويش قرار می دهد.در جوامع غربی ، طالق و جدايی و تشكیل مجدد زندگی زناشويی امري 

ی گردد. درصدر اسالم نیز ، ازدواج مجدد فرد همسر از دست داده يا طالق گرفته امري عادي انگاشته می طبیعی و عادي تلقی م

شد. چنانچه اگر زنی همسرش را از دست می داد، پس از سپري شدن ايام عده به ازدواج مردي ديگر درمی آمد و مردان نیز 

ع مسلمان ، فرهنگ ازدواج مجدد را نیز دچار دگرگونی کرده است ، هیچگاه از وجود زن بی بهره نبودند.گذشت زمان و تطور جوام

به گونه اي که هم اکنون در کشور مسلمان ايران ،ازدواج مجدد بر خالف صدر اسالم از عمومیت برخوردار نیست و تلقی مردم از 

مري عمومیت کامل يافت، نسبت به در هر جامعه موقعی که ا»ازدواج مجدد همانند صدر اسالم نمی باشد.دورکیم معتقد است که: 
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آن جامعه صورت طبیعی دارد، در صورتی که ممكن است همان امر در جامعه ديگر چندان شايع و مورد قبول نبوده ، صورت غیر 

طبیعی يا مرضی داشته باشد. همچنین وقتی امري به مقدار کمی در جامعه شیوع پیدا کرده ، از نسبت معینی تجاوز نكند، براي 

جامعه طبیعی محسوب می شود. )البته منظور آن نیست که آن امر براي آن جامعه خوب يا بد است بلكه وجودش در آن جامعه آن 

 (61: 3121)توسلی ،« طبیعی است.( ولی پس از گذر از آستانه معینی ، اين امر نیز جنبه مرضی به خود می گیرد.

عمومیتش ، حالت طبیعی داشته است، اما در جامعه ايران به جهت عدم  ازدواج مجدد در جوامع غربی و در صدر اسالم به جهت

شیوع و عدم عمومیتش کمتر مورد قبول واقع شده است و بیشتر از آن که طبیعی تلقی شود ، غیر طبیعی و مرضی انگاشته می 

آن است. در واقع ازدواج امري صد در صد  عملی تحقق مانع  اجتماعی–شود.ازدواج مجدد مورد تمايل انسانها است ، موانع فرهنگی 

طبیعی است و از طبیعت و میل نهادينه بشر به تشكیل خانواده سرچشمه می گیرد. ولی فرهنگ و عوامل آن ، براين طبیعت پیشی 

 دارد. زيرا قبل از طبیعت بر ازدواج اثر می گذارد.

است، با بیان قواعد اجتماعی و کشش جنسی، افرادي که  ازدواج، محل برخورد دراماتیک فرهنگ و طبیعت :کلود لوی اشتروس

حق زوجیت با يكديگر دارند، از جانب فرهنگ برگزيده می شوند، يعنی فرهنگ است که با تمهید قوانین منع زناي با محارم، 

ین روابطی مجاز می دارد. بسیاري از انسان ها را از برقراري روابط زوجیت با يكديگر منع می کند و بسیاري ديگر را به برقراري چن

سپس با استقرار روابط شروع زوجیت، کار طبیعت آغاز می شود و انتقال ويژگی هاي ارثی زوجین به فرزندانشان صورت می 

 (336: 3128 ساروخانی،) پذيرد.

نويسد: جايی که محقق معروف فرانسوي و شاگرد دورکیم، در رابطه با برخورد طبیعت و فرهنگ و الويت فرهنگ می   :هالبواکس

می توانست صرفاً جوالنگاه طبیعت باشد و با آن، سوائق کور طبیعی آرام پذيرند، چنان در سیطره فرهنگ قرار می گیرد و با آداب و 

رسوم گاه طوالنی و همیشه پیچیده اجتماعی همراه می شود که در بسیاري موارد، سوائق طبیعی در البالي اين همه قواعد 

ه اجمال نهاده می شوند. اين از آن روست که همواره گروه اجتماعی، ابزار و وسايل بسیاري در راه بسط سلطه خود اجتماعی به بوت

 آنان هاي انگیزه سازي دگرگون بر روي رفتار )حتی پنهان( اعضاي خويش دارد. گروه اجتماعی می تواند افعال انسان ها را حتی با

 د. )همان منبع(آور نظم به
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فرهنگ، سنت، آداب و رسوم، نگرش جامعه و ديدگاه اطرافیان، بر میل طبیعی انسان نسبت به ازدواج و تشكیل  نتیجه آن که

خانواده تأثیر می گذارد و تصمیمات انسان را در مورد ازدواج تحت الشعاع قرار می دهد. بخصوص نگرش جامعه نسبت به ازدواج 

 ست.مجدد در تمايل و احتراز انسان نسبت بدان موثر ا

نیز ساختار اجتماعی را مبتنی بر الگوهاي نهادي شده فرهنگ هنجاري می داند و آن را چهارچوب مرجع کنش  :وي پارسونز

(به عبارت ديگر فرهنگ را موثر بر اعمال و رفتار انسان می داند.در نظريه کنش متقابل 367: 3121انسان تلقی می کند. )توسلی، 

دارد که او آنها را با شیوه تحلیلی خود، با عطف به واژه هاي شخصیت، جامعه و فرهنگ از  اجتماعی وي، سه نظام کنشی وجود

واکنش ،ونزپارس.يكديگر متمايز کرده است و ارتباط نهايی میان اين سه خرده نظام کنشی را در سطح نظام اجتماعی برقرار می داند

هاي افراد را که چیزي جز الگوي مشترك فرهنگی هنجاري نیست، متأثر از ارتباط نظام اجتماعی با نظام کنشی شخصیت افراد می 

داند. از ديدگاه وي، يک نظام اجتماعی قبل از هر چیز و در نخستین برخورد، شبكه اي از روابط متقابل میان افراد و میان گروه 

سه عنصر را در بر می گیرد: اول انتظارات  ونزنظريه کنش متقابل اجتماعی پارس ا بهم پیوند می دهدهاست و عوامل زيادي ر

که در ارتباط با ازدواج مجدد اين عنصر همان انتظار جامعه از فرد طالق گرفته و همسر از  منبع( متقابل میان عامل ها. )همان

ود دارد که بر رفتار عامل ها حاکم است يا فرض می شود که حاکم است. دوم ارزش ها و هنجارهايی وج دست داده است و بالعكس.

در واقع بر اساس فرهنگ هنجاري جامعه، نگرشی در مورد افراد طالق گرفته و همسر از دست داده يا آنها که ازدواج مجدد می 

ن فرهنگ هنجاري که همان ارزش کنند، در جامعه شكل می گیرد. همچنین فرد طالق گرفته يا همسر از دست داده بر اساس اي

سوم ضمانت اجرايی يا پاداش و تنبیهی که خود و ديگري در صورت عدم  .پذيرد می  هاي جامعه است عمل می نمايد و از آن تأثیر

 (منبع برآوردن انتظار متقابل نصیبشان می شد. )همان

ايد، با تنبیه جامعه مواجه می شود. به عنوان مثال : در اگر فرد طالق گرفته يا همسر از دست داده برخالف انتظار جامعه عمل نم

 ، حقوقی لحاظ به گیرند، قرار جامعه افراد  هاي آزار دهنده مورد زنان ممكن است از طرف جامعه طرد شوند، تحت فشار نگاه

و عدم حمايت خانواده يا بدهند، از حقوق و مستمري شوهر فوت شده محروم شوند و يا با بی مهري  دست از را فرزندانشان حضانت

، نظام اجتماعی که بر اساس ارزشها ، هنجارها و به عبارتی  ونزفرزندان روبرو شوند.همانطور که مالحظه شد بر اساس نظريه پارس

فرهنگ هنجاري جامعه شكل يافته است، فرد را به سوي رفتاري سوق می دهد که در جهت منافع نظام باشد و با آن در تضاد 

و به همین جهت است که نظام شخصیتی براي نظام اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. آنچه نظام اجتماعی از نظام نباشد . 
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 3121شخصیت طلب می کند، مجموعه تمايالت و گرايشهايی است که عامل را به سوي مناسب نظام سوق می دهد.)توسلی ،

:368) 

 روش شناسی پژوهش : 

از مقاالت و تحقیقات و آمارهاي موجود است . به بیانی بهتر ، « تحلیلی ثانويه»اين پژوهش ، اکتشاف ، توصیف ، تبیین و در نهايت 

روش اين مطالعه ، روش تحلیل ثانويه يا فراتحلیل از تحقیقات موجود در مورد زنان سرپرست خانوار است. و هدف کلی اين 

 هاي است که زنان سرپرست خانوار را به ازدواج مجدد سوق می دهد يا باز می دارد. پژوهش بررسی بايدها و نبايد 

 :تعریف مفاهیم 

: عنوان سرپرست خانوار به يكی از اعضاي خانوار که در خانواده با اين مسئولیت شناخته می شود اطالق  تعریف سرپرست خانوار

رست خود نباشند ، مسن ترين عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار می گردد. در صورتی که اعضاي خانوار قادر به تعیین سرپ

شناخته می شود . در خانواده معموال پدر سرپرست خانوار می باشد و در صورت نبود پدر ) طالق ، فوت و....( مادر سرپرست خانوار 

شهرت « بی سرپرست »ه خانواده محسوب می شود . در گذشته خانواده هايی که با سرپرستی زنان اداره می شد در جامعه ب

 داشتند . متأسفانه هنوز هم در برخی موارد از اين ادبیات نادرست استفاده می شود.

: زنان بیوه ، زنان مطلقه ) اعم از زنانی که پس از طالق به تنهايی زندگی می کنند و يا به  انواع زنان سرپرست خانوار شامل

ش می کنند (، همسران مردان معتاد ، همسران مردان زندانی ، همسران مردان بیكار ، خانه پدري بازگشته ولی خود امرار معا

همسران مردان مهاجر ، همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند ، زنان خود سرپرست ) زنان سالمند تنها ( ، 

 )سران مردان از کار افتاده و سالمند می شود .دختران خود سرپرست ) دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نكرده اند ( ، هم

 (11: 3124،منصوري
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 بایدها ونبایدهای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار: 

 :ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران

تواند ازدواج نمايد.  در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احكام فقهی اسالم است، زن، مادام که همسر دارد، برخالف مرد، نمی

ازدواج مجدد، تنها براي زنان مجرد مطلقه و بیوه، آن هم پس از سپري شدن ايام عده، تجويز شده است. اما با وجود تجويز ازدواج 

 مجدد براي اينگونه زنان، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که اين

طفل  حضانت براي مادر شرايط از يكی فقها مشهور بر بنا ديد کننده، مانع از تشكیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند.هموانع ت

 است حضانت مدت خالل در او نكردن ازدواج

دار حضانت طفل خود  : هرگاه پس از طالق ، مادر عهده ق.مقرر داشته 3347 ه ي مادّ در نظر اين از تبعیت به نیز محترم نگذار قانو

ساقط می شود و حضانت باپدر خواهد بود . به عبارت ديگر شوهر  او حضانت حق کند، باشد و در اين دوره شوهر ديگري انتخاب

کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد ، البته در صورت فوت پدر ، در هر حال حضانت با مادر است و شوهر کردن 

ندارد. مالحظه می شود که ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد ، موجب سلب حضانت وي از فرزندانش در آن اثر 

 (41:  3167می شود . )رهبر،

ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی، اجتماعی، اقتصادي اين امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امري بس مشكل 

است. در صورتی که ازدواج مجدد مردِ مطلق، با وجود داشتن فرزندان، موجب سلب حضانت از وي نمی شود. اگر قانونِ عدم ازدواج 

الح طفل است، اين سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدري در قانون در نظر مادر در حین حضانت، به جهت مص

گرفته شده است، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادري در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاري نامادري در 

 بهمن  6روزنامه همشهري،  (مورد ناپدري می شنويمازدواج هاي دوم می بینیم و می شنويم، بسیار بیشتر از آن است که در 

3128( 

 مسئله اقتصادی :

مسئله اقتصادي در واقع مهم ترين مسئله اي است که زنان سرپرست خانوار در زندگی روزمره خود با آن مواجهند وقدرت وفشار 

با اين مسأله می شناسند اين مساله با باال  اين مساله به حدي است که گاهی ساير گروههاي مردم ،اساساً زنان سرپرست خانوار را
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رفتن تعداد افراد تحت تكفل زن ،حادتر می شود و کمترين مواجهه با چنین امري را می توان نزد زنان سرپرست خانوارهاي تک 

ت اقتصادي دچار نفره يافت . به خصوص اگر اين زنان شاغل و داراي درآمد هم باشند، کمتر از ساير زنان براي فراهم کردن امكانا

مشكل می شوند . اما حتی هنگامی که با زنان صرفا خود سرپرست صحبت می کنیم نیز متوجه احساس فشار اقتصادي بر روي 

آنان می شويم . شايد بتوان براي اين امر داليلی را برشمرد ، از جمله اين که : زنان در جامعه ما از کودکی جامعه پذيري اقتصادي 

وانند مانندمردان از حلقه هاي حمايتی و روابط دوستانه اي که براي آنان منافع اقتصادي دارد، بهره ببرند . لذا اگر ندارند و نمی ت

هم شاغل يا کارمند هستند صرفا وابسته به حقوق خود بوده و درآمد ديگري ندارند اين قضیه براي زنان متأهلی که سرپرستی 

می شود ، اغلب زنان سرپرست خانوار خصوصا درسنین باال، از سواد و امكانات اشتغال کودکانی را هم بر عهده دارند مشكل تر 

کمتري برخوردارند و نیز به دلیل نیازهاي فزاينده کودکان و نوجوانان خود با مشكالت اقتصادي بیشتري مواجه می شوند که عرصه 

 (316: 3126)معیدفر ،را هر روز بیش از روز قبل بر آنان تنگ می کند 

 :تضاد نقش ها

در اغلب جوامع ، مردان سرپرست خانواده ،عمدتا نقش اقتصادي ، حمايتی خانوداه را به عهده دارندو در مقابل آن کارهاي خانه و 

اداره امور آن به زنان خانواده محول می شود . در حالی که زنان سرپرست خانواده ، عالوه بر وظايف مادري و تربیت فرزندان ، 

مراقبت از آنان و اداره امور خانه ، در راستاي آن نقش اقتصادي خانواده را نیز به عهده دارند و بدين جهت براي تأمین  نگهداري و

معاش خانواده ، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می باشند . اما به دلیل اين که زنان در سرتاسر دنیا از وضعیت اشتغال و 

د ، مسائل و مشكالت آنان نسبت به مردان سرپرست خانواده بیشتر می شود درآمدمناسب و کافی برخوردار نیستن

(Branon،3666 ) با اين که عده اي معتقدند تجديد ساختار صنعتی به نفع وضعیت شغلی زنان بوده است و نرخ اشتغال آنان را

ست خانواده همچنان از نرخ باالي بیكاري و افزايش داده است ، اما اين مسئله درباره زنان سرپرست خانوار صحت ندارد . زنان سرپر

درصد از بچه هايی که در 23فقر در رنج اند و فرزندان آنان نیز بیشترين میزان فقر و محرومیت را تجربه می کنند ، به طوري که 

 (Bronw،8777 ن به سر می برند زيرخط فقرهستند )خانواده هاي با سرپرستی زنا

اينكه عالوه بر ايفاي نقش هاي متعددي همچون اداره و انجام کارهاي خانه و مراقبت هاي جسمی زنان سرپرست خانوداه به دلیل 

و هیجانی از اعضاي خانواده ، در جوامع و فرهنگ هاي مختلف بسته به باورها ، نگرش ها و هنجارهاي جامعه ، با زنان بیوه و مطلقه 

ها پديده طالق ، امري منفور شمرده می شود ، لذا به زنان طالق گرفته به شیوه هاي متفاوتی برخورد می شود . در برخی فرهنگ 
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، به ديده ناشايستی نگريسته می شود و کما اين که آنان را طرد می کنند و از بسیاري از خدمات اجتماعی محروم می سازند ) 

دلیل داشتن چند نقش مختلف به  ( . بدين ترتیب زنان سرپرست خانواده نسبت به مردان سرپرست خانواده به3142خسروي ، 

طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهايی و کار در خارج از خانه با دستمزد کمتر ، فشار و مسائل و 

طور  مشكالت روانی بیشتري را تجربه می کنند . مسئله چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده ، سبب می شود که زنان در

همزمان مانند ادراه امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهايی و کار در خارج از خانه با دستمزد کمتر ، فشارو مسائل و 

مشكالت روانی بیشتري را تجربه می کنند مسئله چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده ، سبب می شود که زنان در زمان واحد ، 

ايفا کنند . خصوصا زمانی که سعی می کنند به شغل خود به اندازه کارهاي خانه و مراقبت از فرزندان  چندين نقش مختلف را

 (. Rosenfield ،3662اهمیت بدهند ، دچار تعارض نقش می شوند و همین امر منجر به ايجاد فشار و اضطراب در آنان می گردد)

کنند چنانچه از منابع حمايتی خانواده و اجتماع برخوردار باشند ، با  زنان سرپرست خانواده روزانه فشارهاي زيادي را تحمل می

مشكالت کمتري روبه رو خواهند بود و درجه آسیب پذيري آنان نسبت به مسائل و مشكالت روانی پايین خواهد آمد . ولی چنانچه 

فرزندان نباشند و يا اينكه در جامعه مؤسساتی  خانواده ي آنان قادر به حمايت آنان از نظر اقتصادي و يا حتی نگهداري و مراقبت از

جهت ارائه خدمات حمايتی از زنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد ، آنان مجبورند خود به تنهايی بار همه مشكالت را به 

، 3666می شوند )دوش بكشند در نتیجه میزانآسیب پذيري آنان در قبال مشكالت روانی افزايش می يابد و مستعد اختالالت روانی 

Branon  ) 

 :ناامنی بدن و مخدوش شدن روابط اجتماعی 

اگر چه فشار مسأله اقتصادي بر روي زنان سرپرست خانوار زياد است اما اين تنها مشكلی نیست که آنان را تهديد می کند . در 

بدون مرد براي بسیاري مردان به عنوان  جوامعی مانند جامعه ما که زن اعتبار اجتماعی و امنیت خود را مديون مردان است ، زن

يک فرصت و يک بدن بی صاحب جلوه می کند که قصد تصاحب و کامجويی از آن را دارند اين مسأله در ابعاد متفاوتی نمود می 

وز می يابد که از تقاضاي ازدواج هاي نا مطلوب و بدون شرايط مناسب آغاز شده و به موارد ديگري نظیر تقاضاي صیغه شدن و تجا

انجامد .نداشتن مردي تحت عنوان سرپرست وهمراه ،بدن زن را مورد تهديد مردان ديگر قرار می دهد و اين چیزي است که غیر از 

خود زن سرپرست خانوار ، زنان ديگر هم از آن مطلع می شوند . بنابراين سعی می کنند تا حد امكان بین خانواده خود و چنین 

و حتی اگر زن قبل از ، از دست دادن سرپرست با خانواده آنان رابطه اي داشته ، پس از تنها و بی زنانی فاصله ايجاد کنند 
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سرپرست شدن از وي دوري می گزينند تا مبادا مردان شان درصد سوء استفاده از زن بر آيند و در واقع به زنان و همسران خود 

و بدون حضور مردان زندگی می کنداز نگاه ديگر زنان به چشم يک  خیانت کنند . چنین است که يک زن بیوه و مطلقه که تنهايی

تهديد نگريسته می شود . تهديدي که بايد از او فاصله گرفت و روابط اجتماعی با وي قطع کرد . به نحو اولی مشخص است که 

اجتماعی با مردي بر قرار کنند ،  چنین زنانی در جامعه ما حق داشتن رابطه با مردان را ندارند و در صورتی که کوچک ترين رابطه

برچسب فاحشه بودن می خورند و لذا کلیه روابط اجتماعی چنین زنانی مخدوش می شود . اين بعدي از مشكالت زنان سرپرست 

نون خانوار است که جز با جلب حمايت و همدلی و احتماال غیر از نزد همجنسان خود ، قادر به بیان و اعتراف بدان نیستند و لذا تاک

در کارهاي پیمايشی مورد بررسی قرار نگرفته و اساسا به نظر نمی رسد که استفاده از پیمايش راه مناسبی براي درك اين بعد از 

 (312: 3126) معیدفر ، مسائل زنان بی سرپرست باشد .

 مشکالت عاطفی :

انه ، همسايگی و تاحدکمتري خانوادگی ، زنان در اغلب موارد به دلیل از دست دادن همسر و سپس از بین رفتن حلقه روابط دوست

سرپرست خانوار مشكالت عاطفی زيادي در زندگی روزمره پیدا می کنند . زنان سرپرست خانوار ، از نظر سالمت روانی مانند 

ارشدن افسردگی ، اضطراب ، وسواس و پرخاشگري در آن ها به وضوح ديده می شود . که زنان به ترتیب شدت ، تعداد دفعات دچ

عالئم افسردگی ، شكايات جسمانی ، حساسیت در روابط متقابل ، افكار پارانوئید ، اضطراب ، وسواس ، پرخاشگري ، اضطراب 

فوبیک و روان پريشی هستند که در اين میان فشارهاي اقتصادي ، اجتماعی و روانی نسبت به عامل ژنتیكی نقش بیشتري را در 

ست . اين زنان دائما با نگرش هاي فرهنگی منفی نسبت به خود و فرزندان شان مواجه می شوند ، ظهور اين بیماريها ايفا کرده ا

نگرش هايی که بسیار عذاب دهنده و موجب احساس حقارت ، درماندگی ، ترس و خجالت در آن ها می شود که با توجه به اين امر 

ابط متقابل کامال توجیه پذير است ) به نقل از خبرگزاري زنان باال بودن شدت عالئم افسردگی ، شكايات جسمانی و حساسیت در رو

 (86/2/21ن ،ايرا

 بحث و نتیجه گیری :

ازدواج عالوه  ، که به تحقق نهاد مقدس خانواده می انجامد.است بشري جوامع تمامی پسنديدة و مهم هاي سنت از يكی ازدواج

 و فرهنگی عاطفی، ثانويه، نیازهاي از  بسیاري باشد، می …وتجديدنسلکنندة نیازهاي مربوط به تولیدمثل،که برطرفبرآن

در انگاره هاي جمعیت شناسی مربوط به ادوار گذشته، ياخته هاي زناشويی به مراتب بیش از زمان  کند. می برطرف نیز را اقتصادي
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به  حاضر بواسطة مرگ افراد متالشی می شدند و ازدواج مجدد کامالً رواج داشت. اگر يكی از زوجین می مرد، همسر بازمانده سريعاً

(. ازدواج مجدد در  11:  3147موجوديت خانوار، ضروري بود ) سگالن، ازدواج مجدد دست می زد، زيرا چنین اقدامی براي حفظ 

جوامع غربی و در صدر اسالم به جهت عمومیتش ، حالت طبیعی داشته است، اما در جامعه ايران به جهت عدم شیوع و عدم 

ا آنجا که تانگاشته می شودعمومیتش کمتر مورد قبول واقع شده است و بیشتر از آن که طبیعی تلقی شود ، غیر طبیعی و مرضی 

تعداد زنان مجرد در اثر طالق را دو برابر مردان گزارش می کند و همین آمار براي زنان مجرد در اثر فوت ،28آماري سال  سالنامة

واج برابر مردان ذکرشده است. اين واقعیت تلخ بیانگر آن است که زنان بعد از طالق و فوت همسر،کمتر مبادرت به ازد 6 همسر،

متأسفانه در ايران پژوهش هاي کمی در مورد اين  مجدد می کنند واين امر را بايد در طیفی وسیع از موانع اجتماعی جستجو کرد

درصد از مردانی که ازدواج اول آن ها منجر به طالق شده است ،  26نشان می دهد که مسئله صورت گرفته است که نتايج آنها 

 1/33از زنان مطلقه ، امكان ازدواج برايشان وجود داشته است .  %37اند. در صورتی که حدود  مبادرت به ازدواج مجدد نموده

که به طور معنا  رجبی (درصد زنان بیوه تن به ازدواج داده اند.) 1/6درصد از مردان با فوت همسر مجدداً ازدواج کرده اند. اما تنها 

کنند از مردان کمتر می باشد که ريشه آن را بايد در موانع فرهنگی واجتماعی داري تعداد زنانی که دوباره مبادرت به ازدواج می 

 جز  ممكن نیست که پديده اجتماعی خاص»بر حسب نظر کنت که از جامعه شناسان اثبات گراست، جامعه ايرانی جستجو کرد . 

 ، آن کارکردهاي و اندام يک تبیین نیز شناسی زيست در چنانچه. شود تبیین و درك دارد، تعلق آن به که کلیتري اجتماع متن در

ازدواج، محل برخورد دراماتیک گويد : می اشتروس (36: 3121)توسلی ،« فتن رابطه آن با کل ، امكان پذير نیستگر نظر در بدون

نگ برگزيده فرهنگ و طبیعت است، با بیان قواعد اجتماعی و کشش جنسی، افرادي که حق زوجیت با يكديگر دارند، از جانب فره

می شوند، يعنی فرهنگ است که با تمهید قوانین منع زناي با محارم، بسیاري از انسان ها را از برقراري روابط زوجیت با يكديگر 

سرپرست درازدواج مجدد با آن  که زناننبايدهاي از جمله  منع می کند و بسیاري ديگر را به برقراري چنین روابطی مجاز می دارد

در صورت فوت همسر، حتی اگر مدتی هم از آن  د و عموما رنگ فرهنگی دارند می توان به موارد ذيل اشاره کردروبه رو هستن

خانواده همسر فوت شده ممكن ، گذشته باشد، زنی که مجدد قصد ازدواج دارد به بی مهري نسبت به همسر اولش محكوم می شود

گاهی پذيرش فرزندان در حالیكه ،يشان توسط يک ناپدري مخالفت کننداست پذيرش مناسبی نداشته باشند و با نگهداري نوه ها

 می رو روبه خود خاص مشكالت با نیز باشد شده جدا همسرش از زن اگر ،خاطره خوش پدر را به همراه دارند، بسیار سخت است

مخصوصاً اگر فرزندي داشته :در صورت جدايی از همسر، ازدواج دوم ممكن است حمل بر بوالهوسی و تنوع طلبی گردد؛ شود

برخورد همسر ،قانون نانوشته فرهنگی وجود دارد که زنی که فرزند دارد تا آخر عمر همان مهر مادري برايش کفايت می کند،باشد
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 اول زن اصوالً نامناسب است. در بسیاري موارد نگهداري و حضانت فرزند در صورتیكه زن ازدواج کند از او گرفته می شود. مخصوصاً

می اگر فرزندشان دختر باشد، ممكن است مرد به بهانه عدم اطمینان از ناپدري، از شب ماندن دخترش نزد مادر خود جلوگیري 

فرهنگ ما به زنی که پا روي  نشود کند.اما چیزي که هر دو گروه زنان با آن روبه رو هستند، نگاه منفی جامعه است؛ حتی اگر بیان

مادري فكر کند، نمره مثبت تري می دهد تا زنی که تصمیم بگیرد شرعاً و قانوناً به اين تنهايی خاتمه نیازهايش بگذارد و تنها به 

مسئله اقتصادي در واقع مهم ترين مسئله اي است که زنان سرپرست خانوار در زندگی روزمره  ازجمله بايدهاي ازدواج مجدد :دهد.

است که گاهی ساير گروههاي مردم ،اساساً زنان سرپرست خانوار را با اين خود با آن مواجهند وقدرت وفشار اين مساله به حدي 

در اغلب موارد به دلیل از  مشكالت عاطفی :،مسأله می شناسند اين مساله با باال رفتن تعداد افراد تحت تكفل زن ،حادتر می شود

خانوادگی ، زنان سرپرست خانوار مشكالت  دست دادن همسر و سپس از بین رفتن حلقه روابط دوستانه ، همسايگی و تاحدکمتري

عاطفی زيادي در زندگی روزمره پیدا می کنند . زنان سرپرست خانوار ، از نظر سالمت روانی مانند افسردگی ، اضطراب ، وسواس و 

يات پرخاشگري در آن ها به وضوح ديده می شود . که زنان به ترتیب شدت ، تعداد دفعات دچارشدن عالئم افسردگی ، شكا

 ،جسمانی ، حساسیت در روابط متقابل ، افكار پارانوئید ، اضطراب ، وسواس ، پرخاشگري ، اضطراب فوبیک و روان پريشی هستند

در اغلب جوامع ، مردان سرپرست خانواده ،عمدتا نقش اقتصادي ،  تضاد نقش ها: ، ناامنی بدن و مخدوش شدن روابط اجتماعی

دارندو در مقابل آن کارهاي خانه و اداره امور آن به زنان خانواده محول می شود . در حالی که زنان حمايتی خانوداه را به عهده 

سرپرست خانواده ، عالوه بر وظايف مادري و تربیت فرزندان ، نگهداري و مراقبت از آنان و اداره امور خانه ، در راستاي آن نقش 

. بنابراين هت براي تأمین معاش خانواده ، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می باشنداقتصادي خانواده را نیز به عهده دارند و بدين ج

در صورت عدم توجه به آنها می باتوجه به اينكه نقش بايدهاي ازدواج مجدد در زندگی زنان سرپرست خانوار مهم تر است چرا که 

آوردن به جرم و فساد براي تأمین نیازهاي مالی زندگی ، تواند پیامدهاي سنگینی براي جامعه و زنان سرپرست خانوار مانند :روي 

طوري که امروزه اکثر زنان خیابانی را اين گروه اجتماعی تشكیل می دهند، ايجاد انحراف و اختالل در تربیت نیروهاي فعال و جوان 

ه ، گسترش فقر مادي و فرهنگی در جامعه ، افزايش تعدادخانواده هاي نا آرام و ايجاد اختالالت روانی و جمعی در اعضاي خانواد

(. بنابراين در جامعه ايرانی اسالمی ما بايد بر تأکید بر آموزه هاي ايرانی اسالمی قبح فرهنگی ازدواج 36/4/21جامعه )محتشمی 

 مجدد زنان سرپرست خانواده بايد شكسته شود تا ما در جامعه شاهد خانواده هاي سالم و شاداب باشیم .

 منابع: 

 7نظريه هاي جامعه شناسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت((،3121)غالمعلی،  سلیتو
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 (، مقدمه اي بر جامعه شناسی ، خانواده تهران: انتشارات سروش .3128ساروخانی باقر ، )

 : نشر مرکز.(،جامعه شناسی تاريخی خانواده ترجمه حمید الیاسی تهران 3147سگالن مارتین ، )

 (، تحلیل وکاربرد جمعیت شناسی، تهران : اشراقی .3143شیخی محمدتقی ، )

 ( ،خانواده و جامعه ترجمه ويدا ناصحی تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب .3138گود ويلیام ، )

 ( ،جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوري تهران : نشر نی .3146گیدنز آنتونی ، )

(، بررسی مقايسه اي وضعیت ازدواج مجدد و آثار آن در بهداشت روانی  همسران شهدا و همسران متوفیان دوماهنامه 3121احمدي خدابخش،)

 ، آبان.4دوره جديد ،شماره  –پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد ، سال يازدهم  –علمی 

تحصیلی دانش آموزان شاهدي که مادرانشان ازدواج مجدد نموده اند و مقايسه بررسی ناسازگاري اجتماعی و عملكرد ( ، 3141)اژدري مهدي، 

 .ي آنها با دانش آموزان شاهدي که مادرانشان ازدواج مجدد ننموده اند در مقطع ابتدايی شهر مشهد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايی

تک والدي و مقايسه ي آن با کودکانی که با هر دو والد زندگی  بررسی اختالالت رفتاري در کودکان پیش دبستانی (،3146)پاشا شريفی حسن،

 .می کنند، تهران: دانشگاه علوم پزشكی زنجان

پژوهشی علوم انسانی دانشگاه  –اجتماعی زنان سرپرست خانواده فصلنامه علمی  –(،بررسی آسیب هاي روانی 3127خسروي زهره ، )

 ،پائیز. 16الزهرا)س(،سال يازدهم ،شماره 

 

 (. بررسی مشكالت عاطفی ،روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده ،طرح تحقیقی مصوب مرکز امور مشارکت زنان .3142وي زهره . )خسر

 .ماهرخ، بررسی ازدواج مجدد زنان و مردان بعد از طالق و فوت همسر در شهر شیراز: مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز رجبی

ازدواج مجدد زن و حق حضانت فرزند ، فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ( ،3167رهبرمهدي سعادت صالح ،)

 زمستان . 31شماره 

 ، زمستان .18(، زنان سرپرست خانوار : نگفته ها و آسیب هاي اجتماعی، نامه علوم اجتماعی ، شماره 3126معیدفر سعید حمیدي نفسیه ،)
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دفاعی زنان و  –به زنان سرپرست خانوار در قوانین و تأثیر آن بر کاهش آسیب هاي اجتماعی ، فصلنامه فرهنگی  (، توجه3124منصوري زهرا ،)

 ، تابستان وپائیز. 31و31خانواده ، سال چهارم ، شماره 

در سطح شهرستان  بررسی ومقايسه ي ويژگی هاي رفتاري نوجوانان شاهد در خانواده هاي تک والدي و ازدواج مجدد ( ،3143)نظري زهرا،

 .قروه

 86/2/3121خبرگزاري زنان ايران 

 3128بهمن 2روزنامه همشهري 

 36/4/21محتشمی ، دبیر شوراي فرهنگی اجتماعی زنان ، ايسنا ،
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