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  پژوهشي كيفي: هاي ازدواج مجدد زنان با حضور فرزند چالش

 2، زهرا محمدي*1رزگار محمدي

 چكيده
صورت، عوامل  در اين. ازدواج دوباره چالش بزرگي خواهد بود؛ زماني كه يكي از طرفين يا هردو داراي فرزند باشند

شود و حتي وجود فرزند يكي از داليل  زا مي و عقايد و بسياري عوامل ديگر چالشمختلف فرهنگي، اقتصادي، سنت 
هاي ازدواج مجدد با حضور  رو، هدف پژوهش حاضر بررسي تجربة چالش  اين از. اصلي بر جلوگيري از آن خواهد بود

در ايـن  . اشـتند كنندگاني بود كـه تجربـة ايـن پديـده را د     كردن ساختار نهايي آن در مشاركت فرزندان و مشخص
هاي ازدواج مجـدد بـا حضـور فرزنـد از پـژوهش كيفـي        آوري و ارزيابي اطالعات دربارة چالش پژوهش، براي جمع

كننده، كه ازدواج مجدد را در زنـدگي زناشـويي خـود     چهارده مشاركت. شده است استفاده  پديدارشناسي توصيفي
هــا از طريــق مصــاحبة  آوري داده شــدند و جمــعگيــري هدفمنـد انتخــاب   تجربـه كــرده بودنــد، بــه روش نمونــه 

 10و  )تـم (مايـة اصـلي    درون 4ها بـه   تحليل داده .ها به اشباع ادامه يافت ها تا رسيدن داده ساختاريافته با آن نيمه
هاي  مايه با درون» ادراك مشكالت حضور فرزند« :اند از ها عبارت مايه اين درون. منتهي شد) مقوله(ماية فرعي  درون

عنوان مانع، پـذيرفتن يـا نپـذيرفتن ازدواج مجـدد از      مشكالت رفتاري و سازگاري فرزندان، حضور فرزند به: عيفر
اهميت بعد اقتصادي و لزوم مديريت مالي؛ حضور : هاي فرعي مايه جانب فرزند؛ حضور بعد اقتصادي و مالي با درون

رآمد و ناكارآمد اجتماعي و فرهنگي، دخالت اطرافيان، باورهاي كا: هاي فرعي مايه ابعاد اجتماعي و فرهنگي با درون
كننـده و   هـاي تسـهيل   همبسـته : هاي فرعي مايه گري يا بازداري اجتماعي و ملزومات ازدواج مجدد با درون تسهيل

پديدة چندبعدي بـا ابعـاد    ازدواج مجدددهد  نتايج اين پژوهش نشان مي. اهميت رفتارهاي مناسب و درك همسر
هاي اين پژوهش ادبيات محدود  يافته .هاي گوناگون است دي، اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي با چالشفردي، اقتصا

شدة  استخراج هاي همچنين ساختار چالش. دهد گذشته درزمينة تجربة ازدواج مجدد با حضور فرزند را گسترش مي
داراي تلويحات كاربردي فراوان براي  ازدواجدرماني و مشاورة پيش از ازدواج اين شكل از  اين مطالعه در زمينة زوج

  .هاست خانوادگي آن پيشگيري از ناخشنودي زناشويي و افزايش موفقيت زناشويي و
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  مقدمه
درواقـع  . شـود  مـي  آغـاز  مـرد  و زن ازدواج پيمان با كه است اجتماعى كوچك واحد يك خانواده

اما برخـي   ترين نهاد اجتماعي در جامعه است و الزمة تشكيل خانواده ازدواج است؛ خانواده اصلي
شـود و پـس از مـدتي ازدواج دوبـاره رقـم       عوامل مختلفي سبب گسسـت ازدواج اول مـي   مواقع
و داراي اما ازدواج دوباره زماني چالش بزرگي خواهد بود كه يكـي از طـرفين يـا هـرد     خورد؛ مي

 صورت، عوامل مختلف فرهنگـي، اقتصـادي، سـنت، عقايـد و وجـود فرزنـد       در اين. فرزند باشند
 و بيمـاري  هماننـد  عـواملي  اثـر  بـر  زوجه يا زوج اينكه يعني 1مجدد ازدواج .زا خواهد شد چالش
با  اينكه ازدواج يا ديگري فرد با دوباره و جدا شده خود همسر از غيره و فرار طالق، همسر، فوت
 بـه  توجـه  بـا  مجدد ازدواج ].46[ كرده است  ازدواج ديگر زن دختر يا با دوباره اول همسر وجود

 ايـن  وجـود  فرزنـدان  حضـور  دارد كـه  گوناگوني هاي چالش عادي هاي ازدواج با متفاوت ساختار
 زوجـين  از هريـك  اسـت  ممكـن  فرهنـگ  و جنسـيت  به توجه با .كند مي تر پيچيده را ها چالش
 )2013( 2و گـرين  آندرسـون  ].21[ باشـند  داشـته  مجـدد  ازدواج هاي چالش از متفاوتي تجارب

 و هــا خـانواده  بـراي  اضـافي  هـاي  چـالش  شـامل  مجـدد  ازدواج و والـديني  معتقدنـد كـه دوبـاره   
 روابط هاي پويايي همچنين مجدد ازدواج و والديني دوباره .درگيرند ها آن با كه است متخصصاني

 هماننـد  مجـدد  ازدواج .بكنـد  مختـل  را امور عادي نظم تواند مي و دهد مي تغيير را زوجين خود
 ايـن  بـه  ورود انتقالي حالت يك طي و است وقايع از فرايندي بلكه نيست، اتفاق يك فقط طالق
  ].21[ گيرد مي صورت ها ازدواج

 كـرده  اشـاره   مجـدد  ازدواج و ازدواج بـاب  در هايي توصيه و احكام به مرتبه 109 كريم قرآن
 236 هاي آيه .كند برطرف را مسلمانان جامعة معضالت از بسياري تواند مي آن به توجه كه است

 مجـدد  ازدواج]. 122 ص ،18[ است پرداخته بيوه زنان مالي و رواني امنيت به سورة بقره 241 تا
 اكنـون، در  هـم . اسـت  داشته طبيعي حالت عموميتش جهت به اسالم صدر در و غربي جوامع در

 تلقـي  و نيسـت  برخـوردار  عموميـت  از اسـالم  صدر برخالف مجدد ازدواج ايران، مسلمان كشور
 آن بيـانگر  )1394(پژوهش مطهري كلـور  ]. 2[ نيست اسالم صدر همانند مجدد ازدواج از مردم
بيشـتر   درصـد  6 غربـي  مردان مطلقـة  به ايراني مطلقة مردان مجدد هاي ازدواج نسبت كه است
]. 17[ اسـت  كمتر درصد 25 غربي زنان به نسبت ايراني زنان مجدد هاي ازدواج نسبت اما است،
 متقابـل  در كـنش  مجـدد  ازدواج مقولة اجتماعي پذيرش چه هر داد نشان داخلي پژوهشي نتايج
 داشته خود اطرافيان با بيشتري اجتماعي پيوند خانوار سرپرست زنان يابد، رواج بيشتر افراد بين

 مجـدد  ازدواج به بيشتر باشند،  داشته كمتري فرزند و كنند تجربه نيز را دياقتصا فشار و باشند

                                                        
1. Remarriage 
2. Anderson& Greene 



  99   ...هاي ازدواج مجدد زنان چالش

هـاي   كودكـان در خـانواده   منظـور مقايسـة   به 1فراتحليل نتايج يك پژوهش ].11[ دارند گرايش
نشـان داد كودكـان    والد هسـتند  تك هاي عادي يا داراي ازدواج مجدد با كودكاني كه در خانواده

 نسـبت  كمتـري  شـناختي  روان سازگاري و تحصيلي موفقيت ازدواج مجدد هاي داراي در خانواده
 ازدواج داد نشـان  نتـايج ايـن مطالعـه   . والد و طالق داشـتند  و تك عادي هاي خانواده كودكان به

  .]35[ آورد مي همراه ها و كودكانشان به فراواني براي زوج هايي چالش مجدد
 علل بررسي به كمي روش با داخلي مطالعات كه است داده نشان تاكنون گذشته مرور ادبيات

 و فرهنگي عوامل بيانگر كه اند پرداخته مطلقه يا بيوه زنان در مجدد ازدواج به تمايل عدم يا تمايل
 نيازهاي تأمين( رواني و) نيازها تأمين مانند( اقتصادي عوامل ،)اجتماعي پذيرش مانند( اجتماعي

 هـاي  كليشـه  مجـدد  ازدواج به تمايل عدم عوامل و مجدد ازدواج به گرايش عمدة علل از) رواني
 جايگزين كردن پيدا يا مجدد ازدواج در زنان به جنسيتي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي قالبي

 هـاي  پـژوهش  از بعضـي  .]17؛ 16؛ 14 ؛11 ؛10 ؛7[ اسـت  رواني و اقتصادي اجتماعي، نيازهاي
داده  نشان ها پژوهش اين در .اند پرداخته كودكان روي بر مجدد ازدواج تأثير بررسي به داخلي نيز

 مجـدد  هـاي  ازدواج در كودكـان  ذهني بهزيستي و زندگي كيفيت و رواني سالمت كه است شده 
  .]6 ؛3 ؛1[ است والد تك حتي و عادي هاي خانواده در كودكان از تر پايين

 هماننـد  هـايي  چالش به كه اند پرداخته مجدد ازدواج هاي چالش بررسي به خارجي تحقيقات
 درون بـه  انتقال فرايند و پذيرش ا،ه تعارض مديريت كودكان، هاي تعارض با زوجي روابط تهديد
 بـه  خـارجي  تحقيقـات  از ديگـر  بعضـي  .]45؛ 44؛ 41 ؛34؛ 21[ است شده اشاره  جديد خانوادة

 پـذيرش  فراينـد  در كودك وخوي خلق و جنس سن، همانند كودكان شناسي جمعيت متغيرهاي
  .]33 ؛30[ اند كرده اشاره  مجدد ازدواج

 داده نشـان ] 39؛ 27[ مجـدد  ازدواج از زوجـين  زيسته تجربة و ادراك كيفي بررسي مطالعة
 تـأثير  مجـدد  ازدواج از زوجين تجربة بر تر گسترده فرهنگي و مذهبي و اجتماعي بافت كه است
 روابـط  غناي آن، حل و اهميت و گذشته طالق فرايند همچون مضاميني به ها پژوهش اين .دارد
 ادراك بررسـي  مطالعـات  .اند كرده  اشاره... و فرزندان پذيرش و والديني اقتدار جديد، خانوادة در

 بـه  هـا  خـانواده  ايـن  در كودكـان  دهد مي نشان] 30 ؛22[ خود والدين مجدد ازدواج از كودكان
 هـايي  مايـه  درون به ها پژوهش اين .پردازند مي بيولوژيكي و با والد خوني خود جديد والد مقايسة
 داراي هـاي  خـانواده  مشـكالت  بررسـي  كيفـي  مطالعات .اند كرده اشاره  ... و طرد پذيرش، همانند
 هماننـد  مضـاميني  بـه  كـه  انـد  پرداختـه  هـا  خانواده اين هاي تعارض به] 40 ؛28[ مجدد ازدواج
 ابهـام  مثبت و روابط و مشروع قدرت كمبود ،مرزها تعارض اي از خانواده مبدأ، هاي ريشه تعارض
  .اند كرده اشاره  ها نقش

 همـة  داخلي نشـان داد  مطالعات در محقق جويو در زمينة شكاف تحقيقات گذشته، جست

                                                        
1. meta analisis 
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 زمينة كه در ،)1395( گو و همكاران دليل مطالعة جز به مجدد، ازدواج مورد در داخلي مطالعات
 تـاكنون  و اسـت  بـوده  كمي شكل به ،]9[شده است   مجدد انجام ازدواج به رغبت و تمايل عدم

 آن در فرزنـدان  هـاي  چـالش  و مجدد ازدواج از زوجين زيسته تجربة بررسي به مستقل تحقيقي
 اجتماعي هاي چالش اهميت به مجدد ازدواج مورد در گذشته همچنين مطالعات. است نپرداخته

 مشـخص  را هـا  چـالش  ايـن  چگـونگي  و ماهيت اما اند، پرداخته فرزندان و اقتصادي و فرهنگي و
 دسـترس  در را هـدف  اين زوجين معناي و تجربه بررسي به توجه با كيفي پژوهش كه اند نكرده
بايـد در  ] 39؛ 27[ مجـدد  ازدواج تجربـة  بررسـي  در فرهنگي همچنين مالحظات. گيرد مي قرار

 تأكيـد  جمعـي  هـاي  فرهنـگ  در مجـدد  ازدواج هاي چالش بر آينده تحقيقات نظر گرفته شود و
 به) ايران افريقا، شرقي، آسياي( گرا جمع هاي فرهنگ در فداكاري مورد در مطالعات]. 28[ كنند

 در پـژوهش  امـا  انـد،  پرداختـه  اجتمـاعي  و فرهنگي بافت در همسران مجدد ازدواج زياد اهميت
 انـد  دانسـته  مهم مجدد ازدواج از را كودكانشان يا زوجين فردي ادراك بيشتر غربي هاي فرهنگ

 قصد كه محققاني بيشتر تحقيقات براي دانست اي طليعه توان مي همچنين را مطالعه اين. ]39[
 پديدارشناسـي  رويكـرد  از اسـتفاده  و عـادي  هـاي  ازدواج از غير هايي ازدواج ساختارهاي بررسي

 روي پـيش  هـاي  چـالش  كـه  اسـت  مسـائل  ايـن  كشـف  مطالعـه  هستة ايـن . را دارند 1توصيفي
 تجربـه  را هـا  چـالش  ايـن  چگونـه  زوجـين  اينكه و چيست؟ فرزندان حضور با مجدد هاي ازدواج
 عصـارة ] 38؛ 26[ كيفـي  شناسـان  روش ديـدگاه  كننـد؟ از  مـي  توصـيف  چگونه را آن و اند كرده

 درصـدد  حاضـر  پژوهش اساس، اين بر .هاست پديده از افراد زيستة تجربة مطالعة پديدارشناسي
 حضـور  با مجدد ازدواج پديدة هاي چالش از زنان زيسته تجربة كه است سؤال اين به گويي پاسخ
 را پديدارشناسـي  روش گـر  پـژوهش  پرسـش،  ايـن  براي پاسخي به رسيدن براي چيست؟ فرزند

 زيسـته  تجربـة  عميـق  بررسـي  بـراي  كيفـي  هـاي  روش ميـان  از كه دليل اين به است؛ برگزيده
  .است پديدارشناسي تحقيق روش ترين مناسب فداكاري

  يشناس روش
پاسـخ   تحقيق پديدارشناسي .پژوهش حاضر به روش كيفي و با رويكرد پديدارشناسي انجام شد

» ؟مـردم چيسـت  از سـوي  پديده  ة يكماهيت تجرب و ساختار« :كند يجو مو جست ال راؤاين س
ة مـوردنظر بـه   مسئلة اصلي در كاربرد پديدارشناسي پاسخ به اين سؤال است كه آيا پديد]. 43[

هاي  با تمام اهميتي كه دارد هنوز در پژوهش سازي نياز دارد يا خير؟ پديدة ازدواج مجدد روشن
رو، در اين پژوهش از  ازاين. اندازة كافي روشن نشده است كنندگان آن به گذشته از ديدگاه تجربه
انـد كـه محـل     كنندگان پژوهش حاضر نمونـة ايرانـي بـوده    مشاركت. شد  روش يادشده استفاده
اين  كنندگان در شركت .بود 1396ـ1395هاي  شهر تهران در طول سال ها جغرافيايي زندگي آن

                                                        
1. Descriptive phenomenology 
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معيارهـاي انتخـاب نمونـة    . انتخـاب شـدند   1گيـري هدفمنـد   كارگيري مفهوم نمونه مطالعه با به
 داراي و مجدد ازدواج تجربة پژوهش كنندگان مشاركت :مطالعة اخير عبارت بودند از در هدفمند

 متمايـل  خـويش  تجـارب  گذاشتن اختيار در و پژوهش در شركت باشند، به اول ازدواج از فرزند
 دو حداقل باشند، داراي خويش تجارب گذاشتن اختيار در براي الزم شناختي سواد باشند، داراي

 حـداقل  باشـند و  شده رو روبه آن هاي چالش با كه باشند زناشويي در ازدواج مجدد زندگي سال
  .باشند خود اول ازدواج از فرزند يك داراي

بـه  . ها براي تعيين حجم نمونه در نظر گرفتـه شـد   داده 2در پژوهش حاضر نيز، معيار اشباع
 14 اين تعداد در پژوهش حاضـر . ها تا رسيدن به اشباع ادامه يافت اين معنا كه مصاحبه با نمونه

هاي باز پاسـخ همـراه بـا     و سؤال 3صاحبة عميقها استفاده از م آوري داده استراتژي جمع .نفر بود
. كنندگان براي در اختيار گذاشتن تجـارب عميـق بـود    هاي پيگيرانه براي تشويق مشاركت سؤال

را خـود   هـا  مصـاحبه زمان و مكـان  . دقيقه متغير بود 90ـ60مدت مصاحبه در اين پژوهش بين 
بودند كه با يـك   )تكميلي( يپاسخ مصاحبة باز سؤاالت. يين كردندتع دلخواه به كنندگان شركت
ادامه، بـراي كشـف    در. شد يم؟ شروع ...كردني به اين مضمون ازدواج مجدد كلي و تكميل سؤال

 .استفاده شـد  »باره بيشتر توضيح دهيد؟ يندراتوانيد  يم«پيگيرانه مانند  سؤاالتعميق پديده از 
كننـدگان   ركتاشـ مآگاهانـه از   تيرضـا كسب : شده در اين پژوهش شامل مسائل اخالقي رعايت

 ي مصاحبه، اطمينان به محرمانه باقي مانـدن اطالعـات و  بط محتواو ض شركت در پژوهش يبرا
و همچنين اعطاي حق انصـراف از پـژوهش در همـة مراحـل     ها  آناستفاده از اسم مستعار براي 

  .بود كنندگان مشاركتتحقيق به 
 يها داده تحليل روش از بود، ي ازدواج مجددها چالش حاضر توصيف مطالعة هدفكه  آنجا از

مرحلـه   هفـت  از تحليـل  روش اين ].25[شد  استفاده )1978( 4توصيفي كاليزي يدارشناسيپد
 چندين مصاحبه هر شدة متن رونويسي ابتدا حاضر پژوهش در اساس، نيبر ا .است شده  ليتشك
 مرتبط جمالت مهم و عبارات دوم، مرحلة در .شود فهميده متن كل مفهومي از تا شد خوانده بار
 استخراج شده رونويسي متون از ي ازدواج مجدد،ها چالش يعني موردنظر، پديدة از افراد ةتجرب با

 .شد داده مهم توضيح عبارات مفهوم آن طي كه شد انجام يمعان كردن سوم، فرموله مرحلة در. شد
ي ها خوشه از يفرد منحصربه ساختار كه ييها مقولهدر  شده فرموله معاني همة چهارم، مرحلة در

 تـا  شـدند  ادغـام بـاهم   مضـمون  يها خوشه پنجم، مرحلة در. شدند يبند گروههستند  مضمون
 همـديگر،  در مطالعـه  ايـن  يهـا  مضمون همة با ادغام. بدهند تشكيل را ي مضمون مجزاها سازه

 متخصصان از كمك يكي از حاضر مطالعة گران پژوهش. شد استخراج پديدة موردنظر يساختار كل

                                                        
1. purpusive sampling 
2. saturation 
3. in-depth interweive 
4. Colaizzi 



  1398 بهار، 1، شمارة 17، دورة سياستتوسعه و زن در   102

تجربيـات   جـامع  توصـيف  دأييـ ت وارائـه   جهـت  هـا  افتـه تماميت ي بررسي براي كيفي ةنيزم در
 كه شد انجام ها افتهي تقليل مرحلة ششم، در. بردند بهره موردمطالعه پديدة ازكنندگان  مشاركت

 شد انجام اصالحاتي نيز. شد زدوده بخش كل از زيآم اغراق و نامناسب توصيفات زائد، آن ةواسط به
 شـامل  و كنـد  روشـن  راهـا   آن ازشده  استخراج يها مضمون و مضمون يها خوشه بين رابطة كه

. كردنـد  يمـ  تضـعيف  را جـامع  توصـيف  كـه  شـد  يم دوپهلو و ساختارهاي مبهم از بعضي حذف
هـا   آن و شـد  رسـانده كنندگان  مشاركتاطالع  به ها افتهي و شد انجام نتايج اعتباريابي ،تيدرنها
  .كردند يم دأييت را خود تجربيات با مطابقتش و نتايج صحت

 .شـد  استفاده ]78، ص26[ 2از چهار معيار جداگانة گوباولينكلن ها داده 1جهت اعتمادپذيري
كننـده بازگشـت داده    تحليل هر مصاحبه به مشاركت ها پس از داده 3براي تضمين قابليت اعتبار

ها  داده 4جهت تضمين قابليت تصديق. و تغييرات الزم اعمال شدوسقم نتايج تأييد  شد تا صحت
هـاي محقـق    فـرض  را اعمـال كـرد تـا از ورود پـيش     5محقق يك فرايند فعـال در پرانتزگـذاري  

مـتن مصـاحبه جهـت كدگـذاري بـه همكـاران        6براي تضمين قابليت اطمينـان . جلوگيري شود
 1در جـدول  . دسـت آمـد   ين زمينـه بـه  درصد در ا 85گر داده شد و ضريب توافق باالي  پژوهش
 .شده است كنندگان ارائه هاي جمعيتي مشاركت ويژگي

  
  كنندگان پژوهش شناسي مشاركت هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

                                                        
1. Guba & Lincoln 
2. truthworthines 
3. credibility 
4. confirmability 
5. Bracketing 
6. dependability 

  تعداد فرزند  )سال( مدت ازدواج شغل تحصيالت )سال(سن كننده مشاركت
  1  2 معلم ليسانس 33 ينام

  2  1 پرستار ليسانس 32 بهاره
  2  2 دارخانه يپلمدفوق 34 فاطمه
  1  1 كارمند ليسانس 35 ژيال
  1  3 منشي يپلمدفوق 29 زهرا
  2  4 آرايشگر آتيله ليسانس 33 سارا
  1  3 معلم يسانسلفوق 31 مريم
  2  2 معلم ليسانس 34 نرمين
  3  5 دارخانه ديپلم 35 شهال
  1  3 مدير مدرسه يسانسلفوق 30 شراره
  2  2 دارخانه ديپلم 35 شيوا
  1  4 فروشنده يپلمدفوق 37 شيدا
  2  6 مربي ورزش يسانسلفوق 33 شهين
  1  4 دارخانه ديپلم 36 شهناز
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  ها يافته
 يـا  مضمون 5 و فرعي مضمون 15 اوليه، كد 250 شناسايي به كنندگان مشاركت تجارب تحليل
  .است ارائه شده 2 جدول در كه شد ماية اصلي منجر درون
  

  ها تحليل داده اصلي و فرعي آشكارشده ازمضامين . 2جدول 
  هاي فرعيمضمونهاي اصلي مضمون

ادراك مشكالت حضور فرزند در
 ازدواج مجدد

مانع، پذيرش يا عنوان بهمشكالت رفتاري و ناسازگاري فرزندان، حضور فرزند 
 عدم پذيرش ازدواج مجدد از سمت فرزند

ادراك حضور بعد اقتصادي و
  اقتصادي، لزوم مديريت مالي و اقتصادياهميت بعد  مالي

ادراك حضور بعد اجتماعي و
  فرهنگي

هاي اطرافيان،  باورهاي كارآمد و ناكارآمد اجتماعي و فرهنگي، دخالت
  گري يا بازداري اجتماعي و فرهنگي تسهيل

كنندة ازدواج مجدد، اهميت رفتارهاي مناسب و درك هاي تسهيلهمبسته  ملزومات ازدواج مجدد
  همسر

  ادراك مشكالت حضور فرزند. 1
كردند كه مرتبط با مشكالتي است كـه بـا    كنندگان پژوهش حاضر به عواملي اشاره مي مشاركت

كننـدگان در پـژوهش    هـاي مشـاركت   از گفتـه  .انـد  حضور فرزندان در ازدواج مجدد ادراك كرده
هايي از خود  ناسازگاري و ها بعد از ازدواج مجدد مشكالت رفتاري آمد كه كودكان آن حاضر برمي

هـاي اصـلي زوجـين در     اند كـه آن را بـه يكـي از چـالش     در واكنش به ازدواج مجدد نشان داده
: كردند عبارت بودند از ها اشاره مي كه به آن اغلب مشكالتي. ها تبديل كرده است گونه ازدواج اين

 و انـزوا و  خانـه  رسـه و لجبازي، پرخاشگري و رفتار تهاجمي، افـت تحصـيلي، ناسـازگاري در مد   
  :كنيم كنندگان در اين زمينه استناد مي گيري؛ مثالً به صحبت يكي از مشاركت گوشه

هـا مسـائل زيـادي بـه      ازدواج مجدد شايد براي زوجين خوب باشه، ولي بـراي بچـه  
مـدام لجبـازي   . مدرسه حالت تهـاجمي پيـدا كـرده    فرزندم بعد از ازدواج تو. همراه داره

 37يـپلم،  د فـوق شـيدا،  (ن امسال چندين بار به مدرسه احضار ولي شـديم  تا اال. كنه مي
  ).ساله، فروشنده
كنـد كـه فرزنـدش بعـد از      هاي رفتاري اشاره مي كنندة ديگري به تفاوت همچنين مشاركت

  :دهد خود نشان مي ازدواج مجدد از
 كـنم وجـود پسـرم قـوام     فكـر مـي  . كنـه  كاري مي كنه و كتك فرزندم ناسازگاري مي

كـنم،   زندگي ما رو مورد مخاطره قرار داده، چون با حالت تهاجمي با همسرم رفتـار مـي  
با ازدواجم خشونت در . هم در مدرسه و هم در خونه. ساز شد فرزندم لجباز شد و مشكل
  ).دار خانهساله، ديپلم،  36شهناز، ( بودوضوح مشخص  برخورد و رفتار فرزندم به
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كردنـد عبـارت بـود از افـت تحصـيلي       ها به آن اشـاره مـي   شونده مصاحبه مشكل ديگري كه
 كنند فرزندانشان بعد از ازدواج مجدد دچار افت تحصيلي و كنندگان اشاره مي مشاركت. فرزندان

  :گونه گفته است كنندگان اين يكي از مشاركت. اند مشكالت ناسازگاري در مدرسه شده
تـا  . ون تأثير بـدي گذاشـت  ازدواج مجددم روي رفتار فرزندم و آيندة تحصيلي ا

. قبل از ازدواج شاگرد اول مدرسه بود، اما االن نمرات درسش خيلي افت پيدا كـرده 
سـاله،   35شـيوا،  (ده  گفتن سـر كـالس گـوش نمـي     هاش مي معلم. خونه درس نمي

  ).دار خانهديپلم، 
 عنـوان يـك مـانع در    كنندگان در اين پژوهش به حضـور فرزنـد بـه    بعضي ديگر از مشاركت

اند كه كودكانشان بعد از ازدواج  كنندگاني بوده ها جزء مشاركت آن. كردند ازدواج مجدد اشاره مي
. انـد  هـا را پـذيرش نكـرده    اند و ازدواج مجدد آن مجدد دچار مشكالت رفتاري و ناسازگاري شده

حضـور فرزنـدان    انـد شـامل   كـرده  مضـمون اشـاره    كننـدگان در ايـن زيـر    ابعادي كـه مشـاركت  
جنس و مشكالت مالي است؛ مثالً، در مـورد ذيـل    ترك، فرزند خود نبودن، فرزند غير همغيرمش

  :بينيم اين مشكل را مي
عـالوه بـر اينكـه    . كرده تر سخترو  نوازدواجميرمشترك غوجود فرزندان  حقيقتش

كنـار بيـان و ايـن مشـكل      بـاهم هـم بايـد    هـا  بچـه من خودم بايد با همسرم كنار بيام، 
بـراي  . هركسي هم ممكنه از بچـة خـودش دفـاع كنـه    . كنه يمايجاد  همتفرقدودستگي 

جديد خودشون پذيرش بكنن  و خواهربرادر  عنوان بهي ديگه رو ها بچههم سخته  ها بچه
  ).يپلم، منشيد فوقساله،  29زهرا، (

  : گويد كنندگان در اين مورد مي يكي ديگر از مشاركت
گفت تو مامان من نيسـتي و نگـو    يمش  همه. كنه يمدخترش با من احساس رقابت 

ژيـال،  ... (كرد يمخواست خودش پيش پدرش باشه و حسادت  يمش  همه. به من دخترم
  ).ساله، ليسانس، كارمند 35
كننـدگان بـراي مضـمون يـا      هـاي مشـاركت   صـحبت  اسـاس  بـر ماية فرعي ديگري كه  درون

رش يـا عـدم پـذيرش ازدواج    شـده پـذي   گرفته  نظر درماية اصلي ادراك مشكالت فرزندان  درون
پـذيرش،  : افراد حاضر در اين تحقيق بـه ابعـاد مختلفـي همچـون    . استمجدد از سمت فرزندان 

جنس از طرف مقابـل اشـاره    عدم پذيرش فرزند خود، عدم پذيرش فرزند طرف مقابل، فرزند هم
حسـاس  دهد پذيرش ازدواج مجدد از سمت فرزنـدان مالكـي مهـم بـراي ا     اند كه نشان مي كرده 

هـا   اند فرزنـدان آن  كرده  كنندگاني كه اشاره مشاركت .هاي مجدد است رضايت زوجين در ازدواج
انـد؛   هـاي زيـادي در ازدواج مجـدد شـده     انـد دچـار چـالش    ازدواج مجددشان را پذيرش نكـرده 

هـا مشـكالت خـود را در قالـب      ايـن بچـه  . انـد  شده مضمون قبلي نيز اشاره  گونه كه در زير همان
 مـثالً  دهنـد؛   مشـكالت تحصـيلي نشـان مـي     لجبـازي و  ت رفتاري همچون ناسازگاري ومشكال

  :گويد اي در اين مورد مي كننده مشاركت
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والد خـودش   عنوان بهت اينه كه آيا فرزندت طرف مقابلت رو  يكي از مشكالت اصلي
پسر بـراش خيلـي    بچة مخصوصاًازدواج مجدد تو رو قبول خواهد كرد،  اصالًقبول داره، 

 33سـارا،  [ي شريك كنه كس باسخت بود كه كسي ديگه رو بپذيره و حاضر بشه من رو 
  ].ساله، ليسانس، آرايشگر

  :گويد مي كنندة ديگر در مورد عدم پذيرش فرزند خود مشاركت
ا ديگـه  هـ  هـا باعـث شـد اون    بسيار ناراحتم، چون ازدواج به جاي تـأمين آينـدة اون  

كنم وجود پسـرم قـوام زنـدگي مـا رو      من فكر مي. با من نشون ندناي به زندگي  عالقه
ساله،  31مريم، [كنه  مورد مخاطره قرار داده، چون با حالت تهاجمي با همسرم رفتار مي

  .]يسانس، معلمل فوق
درمجموع، پذيرش فرزندان عاملي مهم براي خشنودي احساس خوشبختي در ازدواج مجدد 

منزلة يكـي از ابعـاد     دم پذيرش ازدواج مجدد از سمت فرزندان بهع. كنندگان است براي مشاركت
بـراي زوجـين تجربـة چـالش بزرگـي در       مهم ادراك مشكالت فرزندان در ازدواج مجدد است و

  .ازدواج مجددشان بوده است

  ادراك حضور بعد اقتصادي و مالي. 2
 اقتصـادي  بعد مـالي و  كردند كه مرتبط به كنندگان پژوهش حاضر به عواملي اشاره مي مشاركت

القـول   همگي متفـق  ها آن. اند منزلة چالشي اصلي در ازدواج مجدد ادراك كرده است كه آن را به
كننـدگان در   هاي مشـاركت  از گفته .اند كرده هاي مجدد اشاره  به اهميت بعد اقتصادي در ازدواج

ان روزهـاي اول  طـرف از همـ   طـرف يـا از هـر دو    آمد حضور كودكان از يك پژوهش حاضر برمي
ها در ايـن مـورد اشـاره     كه به آن اغلب ابعادي. كند تر مي زندگي اهميت بعد اقتصادي را پررنگ

دليـل مشـكالت مـالي، رفـع مشـكالت در صـورت عـدم         ازدواج مجـدد بـه  : شد عبارت بودند از
ــدان   ــا وجــود فرزن ــالي ب ــار اضــافي م ــالي و ب ــه صــحبت يكــي از  . مشــكالت م ــه ب ــراي نمون ب

  :كنيم ندگان در اين زمينه استناد ميكن مشاركت
شه اهميت مسائل مالي  باالخره نمي. اومدم هاي زندگي برنمي تنهايي از پس هزينه به

سـاله،   29زهـرا،  [عوامـل ازدواج مجـدد مـن بـود      فشار اقتصادي يكـي از . رو انكار كرد
  .]يپلم، منشيد فوق

  :است گونه گفته كنندگان اين از مشاركت مثال يكي ديگر براي 
به خاطر شرايط مالي خوبي كه داشت از داشتن . خونه مونده بودم مخارج و خرج تو

تـر   هـا راحـت   بچـه  در ايـن صـورت نيازهـاي   . كردم پوشي چشماين مشكل كه بچه داره 
  .]دار خانهساله، ديپلم،  35شيوا، [ شن برآورده مي

لي اضـافي بـا وجـود فرزنـدان     كرده بودند بار مـا  كنندگان به آن اشاره جنبة ديگري كه مشاركت
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به اين صورت كه داشتن فرزندان . است كه در مضمون قبلي مشكالت فرزندان نيز حضور داشت
كننـدگان در ايـن زمينـه     اي از صحبت يكي از مشاركت نمونه. كند اهميت بعد مالي را بيشتر مي

  :به اين شكل بود
اشـون هـم   ه دوسـت . ا هـم حـق دارن  هـ  اون. نآ ها هركدوم چند نوع كالس مي بچه
ايـن بـار مـالي     .نياز به تفريح دارن. شه تو خونه حبسشون كرد نمي. جوري هستن همين

  ].دار خانهيپلم، د فوقساله،  34، فاطمه[شده  اضافي هست كه بر دوش ما گذاشته 
كننـدگان، بحـث مـديريت مـالي از سـوي       دليل اهميـت بعـد اقتصـادي بـراي مشـاركت      به

هـا بـراي    هاي الزم در ايـن ازدواج  منزلة يكي از مهارت شده است كه به  كنندگان مطرح مشاركت
انـد بـدون مـديريت مـالي و حسـاب       كـرده   اشـاره كنندگان  مشاركت. شده است  يفتوصزوجين 

هاي  دليل وجود فرزندان و هزينه شود و همچنين به ها مشكالت اقتصادي پررنگ مي وخرج دخل
ــاوت آن ــه   متف ــت ب ــا الزم اس ــرفه ه ــ ص ــد ج ــادي بپردازن ــي از  . ويي اقتص ــه يك ــن زمين در اي

  :گويد يم كنندگان مشاركت
بخشي ديگر هزينة . ياده، بخشي براي فرزندام بايد كنار گذاشته بشهزينة زندگي هز

گاهي از . تطبيق بدم نودرآمدمها رو با  ينههزمن هم بايد هميشه ... شه و مخارج خونه مي
  .]يپلم، منشيد فوقساله،  29زهرا، [ ياريمني ديگه كم ها بخشزنم تا براي  يميك بخش 

ايـن  . اند جويي پرداخته صرفه  هايي براي مديريت مالي به كننده با استراتژي زوجين مشاركت
كار بستن تـدبير اقتصـادي   و به گذشت براي حل مشكل  ها براي زوجين شامل صبر و استراتژي
  :كند مي هاي اشار كننده مشاركت براي نمونه. بوده است

گـرفتن در   سـاده  و مسـائل از خيلـي   با گذشـت ولي  ،كه مشكل مالي هست هطبيعي
نفر در ايـن مـورد    نيازه كه هر دو .شه ميكمك بزرگي به رفع اين مشكل  ها وخرج دخل

  .]دار خانهيپلم، د فوقساله،  34فاطمه، [به تدبير بپردازن 
اقتصـادي يكـي از نيازهـاي اساسـي     جـويي   صورت صـرفه  درمجموع، وجود مديريت مالي به

هـا صـورت    مخارج زياد در اين ازدواج دليل اهميت بعد اقتصادي و هاي مجدد است كه به ازدواج
گذشت و تـدبير بـه رفـع ايـن      هايي همانند صبر و كننده با استراتژي زوجين مشاركت. گيرد مي

ش بزرگـي در ازدواج  بنـابراين مـديريت مـالي بـراي زوجـين تجربـة چـال        .اند مشكالت پرداخته
  .مجددشان بوده است

  ادراك حضور بعد اجتماعي و فرهنگي. 3
كنندگان اين پژوهش، اعم از زنـان و مـردان، بـه عـواملي      توان گفت كه همة مشاركت تقريباً مي
هاسـت كـه شـامل     كردند كه بيانگر تأثير ابعاد اجتماعي و فرهنگي در ازدواج مجدد آن اشاره مي

هـاي اطرافيـان و    ، دخالـت )عقايد خرافـي (رهاي كارآمد و ناكارآمد اجتماعي عواملي همچون باو
  .است گري اجتماعي تسهيل
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كننده در پژوهش حاضر به ابعـادي همچـون عقايـد خرافـي در      مشاركت زنان واغلب مردان 
ي يا ناپدري بـودن، از خـون خـود    نامادرعقايد خرافي همانند . اند كرده  اشارهمورد ازدواج مجدد 

كنندة و سدبازدارنده  يو فرهنگطرف مقابل نوعي عقايد اجتماعي  )يفرزندخواندگ(فرزند ودن نب
و  درهرصـورت  تأهـل ي ازدواج مجدد است، اما عقايد كارآمـد اجتمـاعي ماننـد ارزش    و ترقرشد 
. دهندة ازدواج مجـدد بـوده اسـت   و رشـد كننـده   يلتسـه ي نوع بهراي رضاي خداوند بنوازي  يتيم

نشان داد زوجيني كه به اين باورهـاي خرافـي عقيـده نداشـتند      كنندگان مشاركت با ها مصاحبه
اما زوجيني كه درگير اين عقايد خرافـي  ؛ ي ازدواج مجدد كنار بيايندها چالشبا  اند توانستهبهتر 
  : گويد يمدر اين مورد  كنندگان مشاركت اند؛ مثالً يكي از مانده ي باق ها چالشدر اين  اند بوده

خودت نيسـت، فرزنـد خـود آدم اگـه      و پوستمعروفه كه از گوشت  المثل ضرباين 
كنم ايـن در ذهـن    يممن فكر ... ندازه نمي و دورهاش  رو بخوره، اما استخون آدمگوشت 
ير گذاشته كـه فرزنـدان   تأثبرن خيلي  يي كه در ازدواج مجدد به سر ميها و بچهزوجين 

نبينن و بالعكس والدين هم فرزنـدان جديـد    نوخودشوالد اصلي  عنوان بهوالد جديد رو 
  .]يپلم، مدير مدرسهد فوقساله،  30شراره، [فرزند خوني خود ندونن  عنوان بهرو 

  :پردازد يمبه تعريف نامادري  كننده مشاركتگام با اين  كنندة ديگري هم مشاركت
. سـوزه  همه دلشون به حـال بچـه مـي   . گن نامادريشه شنوم كه مي ريم مي هرجا مي

ذاره كـه مـن رو    اين هم روي بچه تـأثير منفـي مـي   . گن دست نامادري باالي سرشه مي
من . كرد آخه اگه مادرش دوسش داشت كه رهاش نمي. عنوان مادر خودش قبول كنه به

همه دلسوزي بايد بهم بگن نامادري و اون هم بهش بگن مادر فقط به خـاطر   يعني بااين
  ].ساله، ليسانس، معلم 33مينا، [اينكه من به دنياش نياوردم 

 كنندگان مشاركتي نيز در توصيف زباني كارآمدي، عقايد و خراف ناكارآمددر برابر اين عقايد 
 و موجـب  اسـت است كه اين عقايد براي ازدواج مجدد با حضور فرزنـدان كارآمـد    شده  برداشت

به فرزند طـرف   و محبت مهرشود؛ براي نمونه بعضي از زوجين به اهميت  يمرشد زندگي مجدد 
 هـا  آننـوازي بـراي    كه نوعي يتـيم  اند كرده  اشارهفرزند خود براي رضاي خداوند  عنوان بهمقابل 

ة ديگـر  كننـد  مشاركتريشه دارد؛ مثالً  ها آني و فرهنگشود كه در ديدگاه مذهبي  يممحسوب 
  :گويد يمدر اين مورد 

 گيـره و  پل صراط دستم رو مـي  من اگر براي اين بچة يتيم مادري كنم، خداوند سر
احاديث بسـياري در مـورد يتـيم    . دم وقت عذابش رو مي اگر باهاش نامهربوني بكنم، اون

ديگـه حـرف   . اجرش هـم از خـدا خواسـتم   . سعي كردم از مادر براش بهتر باشم. شنيدم
  ].يسانس، پرستارل ساله، 32بهاره، [ديگران برام مهم نيست 
ارزش  انـد  كرده  اشارهبه آن  ها مصاحبهد اجتماعي كه زوجين در يكي ديگر از باورهاي كارآم

ي برتـر از تجـرد اسـت و بـه     و فرهنگـ ي اجتماعي ها نگاهاست كه در  تأهلي و فرهنگاجتماعي 
ايـن نگـاه مثبـت اجتمـاعي     . شده اسـت  ها آننحوي موجب تشويق اطرافيان براي ازدواج مجدد 
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ــاور  بــه ــة يــك ب ــوده اســت  يــبترغمنزل ــراي فرزنــدان ب ــ. كننــدة ازدواج مجــدد ب ــه ب راي نمون
  :گويد يمباره  يندراي ا كننده مشاركت

خـواي مجـرد    گفتن خوب تـا كـي مـي    هميشه بهم مي. خوب نگاه جامعه برام مهمه
تشويق اطرافيـان  . هات نياز به مادر دارن، خودت هم نياز به يك همدم داري بچه. بموني

پـذيرن   تر مـي  هاي اجتماعي هم فرد متأهل رو راحت كالً تو جمع. ست كننده برام ترغيب
  ].دار خانهساله، ديپلم،  35شهال، [

هـاي   دخالـت  كننـدگان، شـامل مفـاهيم    طبق نظـر مشـاركت   ،ها خانوادهزيرمضمون دخالت 
هاي خانوادة همسر قبلي است كه زوجين در  و دخالت هاي خانوادة همسر خانوادة خود و دخالت

هـا   توسعة ازدواج آن فرهنگي در رشد و يك مانع اجتماعي و اند و مجدد خود ادراك كردهازدواج 
  :هاي زير اشاره كرد قول توان به نقل هاي خانوادة خود مي براي نمونه در مورد دخالت. بوده است

گفـتن اون   يمـ هميشه . كردن با همسرم كه بچه داشت يمخيلي مخالفت  م خانواده
بچه از گوشت و پوسـت خـودت نيسـت بـا     . خوري يبرمت به مشكل  يزندگدر . هدار بچه

  ].ساله، ليسانس، معلم 34نرمين، [كني  يممشكل برخورد 
  :ة همسر گفته استخانوادي ها دخالتكنندة ديگر در مورد  مشاركت

هاي خـانوادة   حرف. مون از هم بپاشه شه زندگي هاي خانوادة ايشون باعث مي دخالت
خيلـي  . كنن كه با من بـدرفتاري كنـه   اون رو كوك مي. ذاره تأثير ميهمسرم رو فرزندم 

سـاله،   33شـهين،  [ا پـدر مـادرش هسـتن    هـ  انگـار اون . كـنن  در اين زمينه دخالت مي
  ].يسانس، مربي ورزشل فوق
  :گويد در مورد دخالت خانوادة قبلي همسر در مورد فرزندان مي كنندة ديگر مشاركت

هر بار كه پـيش  . م بر روي فرزندم تأثير بدي گذاشتههاي خانوادة قبلي همسر حرف
ايـن هـم بـراي مـا     . كـنن  نسبت به همسرم بدبينش مي كنن و رن كوكش مي ا ميه اون

ا هنوز فرزنـد  ه خوب اون. مادر داره واقعاً انگار اين بچه چند تا پدر و. مشكل ايجاد كرده
  ].دار خانهديپلم، ساله،  35شهال، [دونن، اما نبايد بدبينش كنن  خودشون مي

خصوص در  ها در ازدواج مجدد چالشي بزرگ براي زوجين، به درمجموع، دخالت خانواده
ناتواني در پذيرش زندگي جديـد در   نوعي سردرگمي و و تربيت فرزندان، ايجاد كرده است

ها در سه بعد خانوادة خود، خانوادة همسـر جديـد و    اين دخالت. كودكان ايجاد كرده است
هاي جدي بر سر راه ازدواج مجدد بـا حضـور فرزنـدان     ة قبلي بوده كه يكي از چالشخانواد

  .بوده است
هـاي   گري يا بازداري اجتماعي بايد گفت كه بـا زيرمضـمون   در مورد اين زيرمضمون تسهيل

هـاي قبلـي    بـه ايـن معنـا كـه زيرمضـمون     . ديگر بعد اجتمـاعي و فرهنگـي كـامالً همگراسـت    
به اين شكل كه باورهاي كارآمد اجتماعي كه قبالً به آن اشاره . مون استايجادكنندة اين زيرمض

گري در ازدواج مجدد اسـت، امـا باورهـاي     ها موجب تسهيل كرديم و عدم دخالت منفي خانواده
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هاي خانواده موجـب بـازداري از ازدواج مجـدد     دخالت ناكارآمد اجتماعي همانند عقايد خرافي و
كنندگان، به اين نتيجه رسيد كه اغلب ايـن افـراد    هاي مشاركت بتمحقق، با توجه به صح. است

دليـل فشـار اجتمـاعي و نگـاه      تشويق اطرافيان، ديد مثبت جامعه، ازدواج به: به ابعادي همچون
 دهـد وضـعيت اجتمـاعي و    انـد كـه نشـان مـي     كرده  دار اشاره منفي جامعه به ازدواج با فرد بچه

اين . بازداري را براي ازدواج مجدد داشته باشد گري و تسهيلتواند يك نقش دوگانة  فرهنگي مي
هاي قبلي بـه   فرهنگي اشاره دارد، زيرا در زيرمضمون زيرمضمون بيشتر به نقش بعد اجتماعي و

شـده بـود؛ مـثالً      فرهنگـي در مـورد ازدواج مجـدد پرداختـه     منفـي اجتمـاعي و   عقايد مثبت و
  :طور گفته است ماعي اينگري اجت يلمورد تسهدر  اي كننده مشاركت

هـاي   هامون خيلي كمك كرد براي گذروندن بحـران  هاي خانواده ها و توصيه دلگرمي
اين امـر باعـث    كنن و ما با ديد مثبت به ازدواج مجدد نگاه مي خوشبختانه تو شهر .اوليه

  .]يپلم، فروشندهد فوقساله،  37شيدا، [شده نگراني در اين زمينه نداشته باشيم 
  :گويد كنندگان در اين زمينه مي گر از مشاركتيكي دي

تونه عامل مهمي براي ازدواج مجـدد   با توجه به ديدگاه افراد جامعه، وجود فرزند مي
بچـه نيـاز بـه    . مادر باالي سر بچه باشن يد پدر وو باباشه، چون اعتقاد بر اينه كه خوبه 

سـاله،   34فاطمـه،  [د شـدم  من هم با توجه به شرايطم مجبور به ازدواج مجد. والد داره
  ].دار خانهيپلم، د فوق

  :گويد در زمينة بازداري اجتماعي مي كنندگان مشاركتبراي نمونه يكي از 
دار، بچه  در جامعة ما براي ازدواج مجدد با يك فرد بچه. درسته عرف اجتماعي غلطه

طرف مقابل شنون  وقتي مي همه . مخصوصاً اگر بچه دختر هم باشه. بينه رو يك مانع مي
 ].ساله، ليسانس، آرايشگر 33سارا، [زنن  بچه داره، ساز مخالف مي

  ملزومات ازدواج مجدد. 4
كردند كه جزء ملزومات ازدواج مجدد  كنندگان پژوهش حاضر به عواملي اشاره مي مشاركت
هـاي   از گفتـه  .انـد  منزلة اسـباب ضـروري ازدواج مجـدد ادراك كـرده     و آن را به بوده است
عنوان  شرايطي وجود دارد كه به آمد كه رفتارها و كنندگان در پژوهش حاضر برمي مشاركت
 ها بـراي عبـوركردن از   اين همبسته. ها اشاره كرد توان به آن هاي ازدواج مجدد مي همبسته
نقشي مهم در رضايت از زندگي  ند وا هاي ازدواج مجدد با حضور فرزندان بسيار مهم چالش

هـاي   بدين دليل، نقـش ضـروري و ملزومـي در ازدواج   . ها دارد ن نوع ازدواجخانوادگي در اي
گذشت، صبر، : ها اشاره شد، عبارت بودند از كه در اين مورد به آن اغلب ابعادي. مجدد دارند

اي در اين  كننده مشاركت .ها، آمادگي قبلي، مديريت مالي و پذيرش فرزندان پذيرش سختي
  :گويد زمينه مي
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ها وابده و شونه خـالي   آدم نبايد در مقابل سختي. قدر سخت باشه دم اينكر فكر نمي
زهـرا،  [هاي روزگار هم خم به ابروم نيـاوردم   ها جزئي از زندگيه و با سختي سختي. بكنه
  .]ديپلم، منشي ساله، فوق 29

هـا   نحـوة پـذيرش آن   هـا بـراي خـود و همسـرش و     كنندة ديگر نيز به اين سـختي  مشاركت
  :كند بر اشاره ميص باگذشت و

توي زندگي سـختي زيـاد كشـيده و چـون خـودش بـا       . همسرم يك آدم سرسختيه
انتظـار ايـن    مـن هـم  . فهمـه  هـا رو خـوب مـي    حال اين بچه شده، حس و يتيمي بزرگ 

ولـي  . رهآ ها رو داشتم و ديده بودم در اطرافم وجود بچه چه مسائلي به وجود مـي  سختي
  ].ليسانس، معلم ساله، فوق 31مريم، [شه بكنم صبر پي تصميم گرفتم گذشت كنم و

 هـاي الزم و  عنوان همبسـته  اند كه به كرده كنندگان به شرايطي نيز اشاره  همچنين، مشاركت
ها شامل آمادگي قبلي، مديريت  اين همبسته. هاي مجدد حضور داشته باشند ملزوم بايد در ازدواج

قبلي به مديريت مالي و پذيرش فرزندان اشاره شد هاي  مايه در درون. مالي و پذيرش فرزندان است
داليل اهميت بعـد اقتصـادي و    كنندگان توضيح داده شد كه به هاي مشاركت قول و همراه با نقل

. آيد حساب مي ها ضرورت به هاي زندگي، با وجود فرزندان، مديريت مالي در اين نوع ازدواج هزينه
هـاي مجـدد بـا     د در صورت پذيرش فرزند ازدواجهمچنين، در مضمون مسائل فرزندان اشاره ش

هـا بـا مشـكالت     مشكالت كمتري همراه است، اما در صورت عدم پـذيرش فرزنـدان ايـن ازدواج   
  :گويد كنندة ديگر در اين زمينه مي مشاركت. شوند رو مي بيشتري روبه

هـاي خـودش رو داره و پـذيرش فرزنـد      دونستم كه زندگي مجدد سختي از قبل مي
حتـي چنـد بـاري هـم قبـل از      . از قبل آماده كـنم  بنابراين سعي كردم خودم رو. سخته

حتـي مشـاوره   . تونيم باهم كنار بيـايم  ازدواج با دخترش تنهايي بيرون رفتيم ببينيم مي
سـاله،   32بهـاره،  [اين باعث شد توي زندگي كمتر با مشكالت برخـورد كـنم   . هم رفتم

  ].ليسانس، پرستار
كنندگان، ايـن زيرمضـمون    درك همسر در توصيف مشاركت مناسب و دليل اهميت رفتار به

عنوان يكـي از   كه به شده است كنندگان مطرح  در بحث ملزومات ازدواج مجدد از سوي مشاركت
  زوجـين اشـاره   شده است؛ تا جايي كـه  ها براي زوجين پررنگ توصيف  در اين ازدواج ها ضرورت

 اند فرزنـدان طـرف مقابـل و    راحتي توانسته همسر خود بهدرك  اند با وجود رفتار مناسب و كرده
هاي ازدواج مجدد  سختي به اين معنا كه پذيرش فرزندان و. هاي زندگي را پذيرش بكنند سختي

هـاي ازدواج مجـدد    در غير اين صورت، حل چـالش . وابسته به رفتار مناسب و درك همسر است
هـايي   اند شامل همان همبسته كرده اشاره  رفتارهايي كه زوجين به آن. براي زوجين سخت است

همچنـين  . شده است شود كه در زيرمضمون قبلي بدان اشاره  پذيرش مي صبر و مانند گذشت و
 به رفتارهاي مناسب ديگر، همچون مهرباني با فرزندان، احتـرام بـه شخصـيت همسـر، تـدبير و     

رهاي مناسب همچنين رفتارهـايي  عنوان رفتا عقالنيت همسر، تفاهم، احترام به خانوادة همسر به
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 .شده است عنوان رفتارهاي نامناسب اشاره  شكاكيت به مانند تخريب، توهين، تحقير، عصبانيت و
هاي آن  رو شدن با چالش عنوان ملزومات ازدواج مجدد براي روبه مناسب همسر به بنابراين، رفتار

  .شود رفتارهاي ذكرشده بيان مي كنندگان در مورد هايي از زبان مشاركت در ادامه مثال. است
. داد هـا آزارم نمـي   قدر برام ارزشمند بود كه ديگه وجود بچـه  اخالق طرف مقابلم اون

قدر مهم باشه كه مـن رفتـار خـوب     تونه اين به نظرم وجود فرزندان از طرف ايشون نمي
  ].ديپلم، منشي ساله، فوق 29زهرا، [ همسرم رو نديد بگيرم

  :گويد در اين زمينه ميكنندة ديگري  مشاركت
پاافتـاده   خاطر مسائل پيش خواد به ست كه دلم نمي فهميده قدر خوب و خودش اون

 .ها بده رفتارهاي خوب همسرم تونسته به من تحمل سختي درك و. م خراب بشه زندگي
در  م بسيار خـوب و بـا فرزنـدام رابطـة عـاطفي نزديكـي داره و       رفتار همسرم با خانواده

از اين بابت بايد بگم همسر خـوبي   كنه و يگران حرمت و حدود رو رعايت ميبرخورد با د
  ].دار ديپلم، خانه ساله، فوق 34فاطمه، [ ام از انتخابم راضي نصيبم شده و

اند كه موجب عـدم   كرده هاي ديگري نيز به اين رفتارهاي منفي همسر اشاره  كننده مشاركت
توان به موارد زير اشـاره   براي نمونه مي. ها شده است ناخشنودي در ازدواج مجدد آن نارضايتي و

خيلي جاها باعث تحقيـرم شـده و مرتـب مـن رو     «: كننده است كرد كه متعلق به چند مشاركت
تنهـايي خريـد    بـه ... كنـه  با مـن مشـورت نمـي   ... ذاره جلوي جمع احترام نمي... كنه مي سرزنش

براي جايي رفتن و يـا كسـي دعـوت    ... گيره يتنهايي تصميم م به... پرسه كنه نظر من رو نمي مي
با فرزندم رفتار ... كنه كردن اصالً به آمادگي من براي مهموني رفتن يا مهموني گرفتن توجه نمي

هـا   مراقب حرف... كنم سرانة همسرم احساس شرم مي از رفتار سبك... اي داره برخورد نسنجيده و
تو نشسـتن و بلنـد شـدن احتـرام بـه      ... كنه هاي نابجا مي كس شوخي حركاتش نيست با همه و

هميشـه  ... كنـه و ايـن بـرام معضـلي شـده      ام رو تحقير مي هميشه خانواده... ذاره ترها نمي بزرگ
بـه   خيلـي شـكاكه،  ... عـذرخواهي بكـنم   مجبورم به خاطر رفتار اون شرمندة اطرافيـانم باشـم و  

دم بيشتر بيرون باشم بـه خـاطر    ميترجيح ... كنه، بددله ها رو چك مي كس شك داره، تلفن همه
  .هاي بيخودش وسواس

  بحث
 ؛2006 ،4گلدشـتاين  ؛2005 ؛3كاليمـن  ،2002 ،2النگـر  ؛2000 ،1ساندرا( مختلفي گران پژوهش

 مشـكالت  ماننـد  هـايي  چالش مجدد ازدواج كه معتقدند) 1389 كجومثقالي، پورصالح از نقل به
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 ايـن  در روابـط  و دربردارد نوجوانان، براي خصوص به كودكان، براي تحصيلي مشكالت و رفتاري
 حاضـر،  پـژوهش  در ].6[ رود مـي  پـيش  جديـد  والـد  و كودك ميان تعارض سمت به ها خانواده
 حضـور  مشـكالت  انـد  كـرده  مجـدد  ازدواج كـه  افـرادي  اصـلي  هـاي  چالش از يكي شد مشخص
 كـه  شـود  مـي  مجـدد  ازدواج برابـر  در مانعي فرزند خود حضور گاهي كه جايي تا است؛ فرزندان

؛ 1[ داخلـي  تحقيقـات  بـا  نتايج اين. دهد مي نشان تحصيلي و رفتاري مشكالت قالب در را خود
 شناسـي  جمعيـت  متغيرهـاي  بـه  ديگـر،  هـاي  پژوهش بعضي در .همسوست] 35[ خارجي و] 3

 شـده  اشـاره   مجدد ازدواج پذيرش براي] 33 ؛39؛ 29[ كودك وخوي خلق و جنس سن، همانند
 دليـل  بـه  نوجـواني  پيش و نوجواني سن در كودكان است شده  مشخص ها، پژوهش اين در. است
 تـر  پـايين  سـنين  در امـا  كننـد،  مـي  قبـول  را والدين مجدد ازدواج تر سخت خودمختاري به نياز

 توانـايي  باشـد،  بهتـر  كـودك  اجتمـاعي  مهـارت  و وخـو  خلـق  هرچـه  و شود مي تر آسان پذيرش
 حضـور  مشـكالت  زمينـة  در حاضـر  پـژوهش  نتـايج  .شود مي بيشتر جديد با زندگي او سازگاري
گـانوگ، گـولمن و   . اسـت  همخـوان  و مقايسـه  قابـل   گذشـته  كيفـي  هـاي  پـژوهش  بـا  كودكان

ــون ــي در) 2011( 1جميس ــي پژوهش ــابه كيف ــا مش ــژوهش ب ــر پ ــراي حاض ــي ب  ادراك بررس
 خـود  خـوني  والـد  بـا  را جديـد  والد كودكان كه رسيدند نتيجه اين به ناوالدي از ها فرزندخوانده

 بـا  خـانواده  وجـودي  هـم  و پـذيرش  الگـوي  هـا  خـانواده  ايـن  در الگو بهترين و كنند مي مقايسه
 كـه  اسـت  شـده  مشـخص ) 2006( 2فلكر، فرام، ارناوت و استول پژوهش در. ]30[ است فرزندان

 بـا  كودكـان  ارتباط در اصلي مضامين و كشد مي طول سال دو حداقل والدخوانده با فرزند ادغام
 والـد  مشـروع  قـدرت  كمبـود  دليـل  بـه  كـه  اسـت  تعلق كمبود و ها نقش ابهام خود والدخوانده

 ادراك در زمينـة ) 2006( 3بـاختر، برايزويـت، بريانـت و وانگـر     كيفي تحقيق. ]28[ است جديد
 سـه  در را جديـد  والـد  از كودكـان  پـذيرش  عـدم  يا پذيرش والدخوانده با روابط از فرزندخوانده

 جديـد  والـد  ناميـدن  عـاطفي،  نزديكـي  برابـر  در عاطفي فاصلة نگهداري شكل به اصلي مضمون
  .]22[ است كرده بندي جمع ارتباط در بودن بسته يا باز و ناوالد يا والد عنوان به

 عوامـل  از منزلـة يكـي   به اقتصادي بعد اهميت به نيز] 19 ؛14 ؛11 ؛9[ گذشته هاي پژوهش
 بـر  اسـت  والـدي  تـك  هـاي  خـانواده  موضـوع  در كه تحقيقاتي اكثر .اند كرده  اشاره مجدد ازدواج

 وضـعيت  منفـي  پيامـدهاي  مـورد  در بيشـتر  و كنـد  مـي  تأكيـد  پـدر  حضور عدم منفي تأثيرات
 تحقيقـات  ايـن . كننـد  مـي  زنـدگي  پدرشان از دور كه است كودكاني روي بر اقتصادي نامطلوب

 هـاي  خـانواده  روي بـر  فقيرانـه  زنـدگي  تـأثير  مورد در تطبيقي مطالعات بايد كه كند مي تأكيد
 از نظـر  را خانواده دو ناچارند اغلب والدها تك زيرا]. 23[ شود انجام دووالد هاي خانواده و والد تك
  ].13، ص5[ آورد بار به را هايي كشمكش و مشكالت تواند مي نيز امر اين و كنند تأمين مالي

                                                        
1. Ganong, Coleman & Jamison 
2. Felker, Fromme, Arnaut & Stoll 
3. Baxter, Braithwaite, Bryant & Wagner 



  113   ...هاي ازدواج مجدد زنان چالش

ــأثير ــت ت ــاعي باف ــر را فرهنگــي و اجتم ــي مجــدد ازدواج ب ــوان م ــا ت ــه توجــه ب ــة ب  نظري
 الگوهـاي  بـر  مبتنـي  را اجتمـاعي  ساختار پارسونز. كرد تبيين 2پارسونز اجتماعي 1كاركردگرايي

، 8[ كنـد  مـي  تلقـي  انسـان  كـنش  مرجع چارچوب را آن و داند مي هنجاري فرهنگ شدة نهادي
 و گرفتــه طــالق افــراد مــورد در نگرشــي جامعــه، هنجــاري فرهنــگ براســاس درواقــع]. 54ص

 فـرد  همچنـين . گيـرد  مـي  شـكل  جامعه در كنند مي مجدد ازدواج كه ها آن يا داده همسرازدست
 جامعـه  هـاي  ارزش همـان  كـه  هنجـاري،  فرهنگ اين براساس داده همسرازدست يا گرفته طالق
 در فرهنگـي  امـري  منزلـة  بـه  جنسـي  هـاي  تفـاوت  .پـذيرد  مي تأثير آن از و كند مي عمل است،
 ازدواج بـه  زنـان  از بيشـتر  و زودتـر  مـردان  موجـود،  شـواهد  طبـق  .مؤثرنـد  بسيار مجدد ازدواج
 شـوهر  الگـوي . برخوردارنـد  هـم  سـني  امتيـاز  از مـردان  ايـن،  بـر  افـزون . كنند مي اقدام مجدد
 سـني  تفـاوت  و دارد آن عكـس   بـه  بيشـتري نسـبت   اجتمـاعي  مقبوليـت  تر جوان زن ـ تر مسن

 تحقيـق  نتـايج  زمينـه،  ايـن  در]. 2[ اسـت  متعارف كامالً مجدد ازدواج در مردان نفع به ساله ده
 كـه  صـورتي  بـه  اسـت؛  جنسـيتي  امـري  مجدد ازدواج كه است داده نشان) 1394( كلور مطهري

 6 ايرانـي  مـردان  امـا  .كننـد  مي مجدد ازدواج خود غربي همتايان از كمتر درصد 25 ايراني زنان
) 1391( رجبـي  تحقيـق  نتـايج . ]17[ كننـد  مي مبادرت امر اين به غربي مردان از بيشتر درصد

  .]10[ است داده نشان را آماري جنسيتي هاي تفاوت اين نيز
 ازدواج تسـهيل  موجـب  اجتمـاعي  كارآمـد  باورهـاي  اسـت  داده نشان كه حاضر تحقيق با همسو

 مطالعـة . شـوند  مـي  مجـدد  ازدواج از بـازداري  موجـب ) خرافات( اجتماعي ناكارآمد باورهاي شوند، مي
 زنـان  باشـد  بيشـتر  مجـدد  ازدواج اجتمـاعي  پـذيرش  هرچه كه است داده نشان نيز) 1394( رحيمي
 نيـز ) 1393( خشـكناب  پورهاشـمي  تحقيـق  نتايج. ]11[ اند داشته مجدد ازدواج براي بيشتري تمايل
 ازدواج بـه  زنـان  رغبـت  عـدم  موجـب  منفـي  فرهنگـي  و اجتمـاعي  هاي كليشه و باورها كه داد نشان
 گـري  تسـهيل  موجب كنندة مذهبي تسهيل هاي ديدگاه همانند اجتماعي كارآمد باورهاي .است مجدد
 را خـود  ازدواج كـه  هـايي  زوج كـه  انـد  ايـن  از مطالعات حاكي برخي نتايج. ]7[ شود مي مجدد ازدواج
 تجربـه  خـود  مشـترك  زندگي در را باكيفيت ارتباطي بينند، مي تعالي باري جانب از موهبتي و مقدس

 بـه  )2001( 3الزاروس]. 42[ كننـد  مـي  اسـتفاده  مشـكالت  و هـا  تنش مديريت براي راهبردهايي از و
 كشـورهاي  بعضـي  در تحقيقـات  نتـايج  ].36[ اشـاره كـرده اسـت    زوجـي  رابطـة  در باورها اثرگذاري
 از نقـل  بـه  ؛2004 ،6وچـن  وهانـگ  كانگ ؛2000 ،5ورازبالت يانگ ؛1998 ،4كوك( آسيايي و افريقايي

                                                        
1. Functionalist 
2. Parsonez 
3. Lazarus 
4. Kowk 
5. Yang & Rosenblatt 
6. Kung, Hung&Chan 
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 شـود  مـي  قلمـداد  اجتمـاعي  انـگ  يـك  منزلة به مجدد ازدواج گاهي كه است داده نشان) 2006 ،1نئو
 بعـد  بـازداري  يـا  گـري  تسـهيل  بـه  نيز حاضر، كيفي تحقيق همچون گذشته، كيفي تحقيقات. ]39[

 در) 2014( 2فاروگيـا  كيفـي  پـژوهش  نمونـه  انـد؛ بـراي   كرده  اشاره ازدواج امر در فرهنگي و اجتماعي
 پـژوهش . ]27[ اسـت  بوده زوجين زيست تجربة بر تر گسترده اجتماعي بافت تأثير بيانگر مالت كشور
 كـاهش  در مـذهبي  و اجتماعي هاي گروه حمايت اهميت به نيز سنگاپور كشور در) 2006( نئو كيفي

  ].39[ است كرده  اشاره مجدد ازدواج مورد در منفي هاي قالب و تصورات
 آميـز  موفقيـت  توانـد  مـي  صورتي در آنان رفتارهاي بر نظارت و خانواده اعضاي روابط تنظيم

 هـاي  خـانواده  كـه  درحـالي  باشـد،  برقرار فرزندان و والدين بين صميمانه و گرم روابطي كه باشد
 رويكـرد  در]. 2[ دارنـد  قـرار  طبيعي هاي خانواده از تري پايين سطح در معموالً نظر اين از ناتني

 خـانواده  ثبـات  كليد شاه وشوهري زن نظام خرده مناسب كاركرد و ثبات درماني خانواده سيستمي
 وشـوهري  زن روابـط  هرچـه  اسـت  شـده  داده  نشـان  نيز، حاضر تحقيق در]. 232، ص15[ است
 در .شـوند  رو روبـه  خـوبي  به مجدد ازدواج هاي چالش با اند توانسته زوجين باشد، مناسب و مثبت

 مجـدد  هـاي  ازدواج در تعارضـات  مـديريت  بـراي  زوجـي  روابط اهميت به نيز گذشته تحقيقات
كـه ازدواج مجـدد    هاي خانواده روي خود تحقيق در) 2003( 3گوليش]. 41[ است شده  پرداخته
 هـاي  خـانواده  كـه  رسيد نتيجه اين به اند اند و هر دو والد از ازدواج قبلي داراي فرزند بوده داشته

 ضـعيف  هاي خانواده اما كنند، مي استفاده اصالحي رفتار و شموليت گشودگي، از بيشتر قدرتمند
. ]32[ كننـد  مـي  اسـتفاده  خود روابط در پرخاشگري و گيري فاصله اجتنابي، رفتارهاي از بيشتر
 روابـط  غنـاي  را مجـدد  ازدواج از زوجـين  زيسـتة  تجربـة  در اصلي مضمون نيز) 2014( فاروگيا

 پـذيرش  در هـا  آن همبسـتگي  و زوجـي  روابـط  مثبـت  نقـش  نيز ديگر تحقيقات. ]27[ داند مي
 روي گذشـته  تحقيقـات  فراتحليـل  در ].35؛ 22[ انـد  دانسـته  مـؤثر  را مجـدد  ازدواج از فرزندان
 و والـد  تـك  همسـران  زناشـويي  رضـايت  ميـان  تفـاوتي  مجـدد  هـاي  ازدواج در زناشويي رضايت
 صـورت  در زوجـين  حاضـر  تحقيـق  براساس بنابراين، ؛]45[ است نشده يافت مجددكرده ازدواج
 زناشـويي  روابـط  داشـتن  و در صورت ها سختي تحمل صبر، پذيرش، مانند هايي همبسته داشتن
  .آيند مي كنار مجدد ازدواج هاي چالش با مثبت و قوي

  گيري نتيجه
 هـاي  ازدواج فهـم  بر 2010 تا 2000 سال هاي پژوهش بر مروري مقاله يك در) 2010( 4سويني
 ايـن  در شناسـي  جمعيـت  هـاي  زمينـه  از تمركـز  كـه  است داده پيشنهاد ها خانواده شبه و مجدد

                                                        
1. Neo 
2. Farrugia 
3. Golish 
4. Sweeney 
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 انتقـال  هـا  خـانواده  گونـه  اين آموزش در بنيادين هاي مايه درون و به شود برداشته بايد ها خانواده
. داده اسـت هـا را مـورد پـژوهش قـرار      مايـه  كيفي حاضر اين درون مطالعات كه ]44[ بكند پيدا

 پديـدة  زيسـتة  تجربـة  از كلـي  ساختار يك ارائة توصيفي پديدارشناسي نهايي داد برون و نتيجه
مـورد   موضـوع  زيسـتة  تجربـة  كـه  اسـت  توصيفي پاراگرافي تجربة كلي ساختار. است موردنظر
 تركيـب  كلـي  سـاختار  در يك را ها مضمون كه كند مي بيان شناختي روان رويكردي با را تحقيق

 در پـژوهش  ايـن  كننـدگان  مشاركت در مجدد ازدواج پديدة تجربة اصلي ساختار]. 31[ كند مي
  :است شده بندي جمع صورت بدين پاراگراف يك

 زنـدگي  مجـدد  شـروع  بـه  اميـد  دارد؛ ماننـد  متنوعي داليل فرزندان حضور با مجدد ازدواج
 و روانـي  سالمت ارتقاي ،)والديني( فرزندان و خود براي عاطفي حمايت جويو جست خانوادگي،
 مجــدد، ازدواج بــراي متنــوع داليــل بــه توجــه بــا. فرهنگــي و اجتمــاعي اقتصــادي، فشــارهاي
 ابعـاد  در گونـاگون  و متنـوع  هـاي  چـالش  بـا  نيـز  خود ازدواج در فرزند داراي كنندگان مشاركت
 ناسـازگاري  و رفتـاري  مشـكالت  شـامل  فرزنـدان  بعـد  در ها چالش اين. اند شده رو روبه متفاوت
 شـامل  اقتصـادي  بعد در مانع يك عنوان به ها آن حضور و ها آن پذيرش عدم يا پذيرش فرزندان،
 ناكارآمـد  كارآمد باورهاي شامل فرهنگي اجتماعي بعد در مالي، مديريت و اقتصادي بعد اهميت

 دواجاز ملزومـات  بعـد  در و اجتمـاعي  بـازداري  يـا  گري تسهيل و اطرافيان هاي دخالت اجتماعي،
 ها چالش اين هاي مايه درون. است همسر مناسب رفتار و مجدد ازدواج هاي همبسته شامل مجدد

 ساختار دوراني حركت يك در كه دارند چرخشي و متقابل هايي رابط همديگر با ها چالش خود و
 هـاي  اسـتراتژي  همچنـين،  .انـد  داده تشـكيل  كننـدگان  مشـاركت  بـراي  را پديده اين شدة تجربه

 سـمت  از مجـدد  ازدواج پذيرش مجدد، ازدواج مورد در خرافي عقايد به باور عدم مالي، مديريت
 هـاي  چـالش  ايـن  با رويي روبه براي كنندگان مشاركت از سوي مجدد ازدواج ملزومات و فرزندان
  .است شده برده به كار متنوع

براي  چهار نوع راهكار كنندگان با توجه به تجربة زيستة خود به در پژوهش حاضر، مشاركت
مـديريت مـالي در بحـث مشـكالت      :انـد  كـرده  هاي ازدواج مجـدد اشـاره   رو شدن با چالش روبه

كـار بسـتن باورهـاي كارآمـد اجتمـاعي در مـورد        اقتصادي، عدم اعتقاد به باورهاي خرافي و بـه 
ـ   رو هاي اجتماعي و فرهنگي، پذيرش فرزندان براي روبه چالش  دان وشدن با چالش حضـور فرزن

شـدن بـا    رو بـراي روبـه   هاي ازدواج مجدد و رفتار مناسب همسر درنهايت به كار بستن همبسته
  .هاي ازدواج مجدد دامنة متنوع چالش

 اشـاره  مجـدد  ازدواج هـاي  چـالش  بـا  برخـورد  بـراي  راهكارهايي به نيز گذشته هاي پژوهش
 وجـودي  و هم پذيرش ،]40[ مصالحه ،]22[ روابط در بودن باز و عاطفي نزديكي مانند اند؛ داشته

 و تعارضـات  مديريت ،]31[ اصالحي و رفتار شموليت گشودگي، ،]39[ اجتماعي حمايت ،]30[
 در هـا  استراتژي اين]. 37[ مقتدرانه فرزندپروري سبك از استفاده و ]41[ مشترك گيري تصميم
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 و كنندگان مشاركت زندگي بافت بر مبتني و تر گسترده گذشته پژوهشي هاي پيشنهاد با مقايسه
  .هاست آن زيسته تجربة

 استان فرهنگي بافت در كه هدفمندي كنندگان مشاركت تجربة توصيف وسيلة به مطالعه اين
 .اسـت  محـدود شـده   انـد  داشـته  قـرار ) فرزند حضور با مجدد هاي ازدواج( اي رابطه بافت و تهران

 ايـن  هـاي  محـدوديت  .است بوده خاص بافتي و خاص اي نمونه بر حاضر پژوهش تمركز بنابراين،
 پيشـنهاد  .كند مي محدود قومي هاي گروه ديگر و ديگر هاي بافت به را نتايج تعميم كاربرد نمونه
 تكـرار  ديگر هاي نمونه با و كشورمان ديگر هاي و فرهنگ ديگر هاي بافت در پژوهش اين شود مي
 زوجـين . دارد زوجين و و خانواده ازدواج حوزة متخصصان براي مهم مضاميني مطالعه اين .شود
 جديـد  زندگي پذيرش براي خود فرزندان سازي آماده به ازدواج از قبل بايد ها ازدواج گونه اين در

 بـراي  .نشـود  ادراك ازدواج در مـانع  يـك  عنـوان  بـه  فرزنـدان  حضـور  ازدواج از بعـد  تا بپردازند
 ازدواج سـازي  غنـي  و ازدواج از قبـل  آموزش بومي و جداگانه ساختار يك بايد مجدد هاي ازدواج

 حـل  بـراي  هـا  آن بـه  تـا  شـود  تـدوين  زناشـويي  زنـدگي  در ها آن روي روبه هاي چالش براساس
 روي پـيش  مشكالت همانند پژوهش اين در شده استخراج ساختار. شود كمك بالقوه هاي بحران

 حـوزة  متخصصـان  .اسـت  سـاختار  اين تشكيل به دهنده كمك مجدد ازدواج ملزومات و فرزندان
 بـه  توجـه  بـا  و كننـد  خـودداري  هـا  ازدواج اين به بعدي تك و علتي تك ديد از خانواده و ازدواج
 يـك  بـه  را خـود  پژوهش اين از پديده اين مورد در شده استخراج چندعلتي و چندبعدي ساختار
 هاي بافت در را آن كه معنا اين به .كنند مجهز پديده اين مورد در چندبعدي و سيستمي نگرش

 پژوهش اين هاي يافته .بكنند نگاه اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، فرزندپروري، شخصي، گوناگون
خـود در ازدواج   خوشبختي و زوجي روابط ارتقاي خواهان كه است بخش زوجيني الهام همچنين

 مـديريت ( پـژوهش  ايـن  در چـالش  حـل  شدة استخراج استراتژي نوع چهار .مجدد خود هستند
 فرزندان پذيرش اجتماعي، كارآمد باورهاي بستن كار به و خرافي باورهاي به اعتقادنداشتن مالي،

  اسـتخراج  زوجين خود زيستة تجربة از كه ،)همسر مناسب رفتار و مجدد ازدواج هاي همبسته و
 .است سودمند بسيار زوجين گونه اين ازدواج سازي غني و مشاورة خانواده امر در است، شده

  منابع
ــدي ]1[ ــيلي     «). 1388( اژدري، مه ــرد تحص ــاعي و عملك ــازگاري اجتم ــزان ناس ــي مي بررس

آموزان  ها با دانش اند و مقايسة آن آموزان شاهدي كه مادرانشان ازدواج مجدد نموده دانش
نامـة   ، پايان»اند در مقطع ابتدايي شهر مشهد شاهدي كه مادرانشان ازدواج مجدد ننموده

 .شاهددانشگاه  كارشناسي ارشد،
: ، قـزوين »همسـر  فـوت  يا طالق از پس مجدد ازدواج مشكالت« ).1392( اسماعيلي، مهناز ]2[

  .123: 8روزنامة واليت قزوين، 
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 ةبررسي علل عدم تمايل زنان مطلقه بـه ازدواج مجـدد در كميتـ   «. )1392(انسرودي، الناز  ]3[
  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا ، پايان»شهرستان قدس) ره(مداد امام خمينيا

، »والـدي  هـاي تـك   غـرب و پديـدة خـانواده   «). 1389( بختياري، فاطمـه؛ حسـيني، هـاجر    ]4[
 .50ـ34 ، ص24، زنان كتابنامة  فصل

ژوهشـگاه   پ :تهـران  ،يشناسـ  خانواده از نظر اسـالم و جامعـه   ).1393( حسين ي،بستان نجف ]5[
 .ياسالم يشةفرهنگ و اند

مقايسة سالمت عمومي و پيشرفت تحصيلي فرزنـدان  «). 1389( پورصالح كچومثقالي، علي ]6[
، »والـديني  هـاي عـادي و تـك    انـد بـا خـانواده    پسري كه والدينشان ازدواج مجـدد كـرده  

  .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران پايان
بررسي علل عدم تمايل زنان مطلقه بـه ازدواج مجـدد   «). 1393(رضا ، نابپورهاشمي خشك ]7[

نامـة   ، پايـان »امداد امام خميني از ازدواج مجدد در شهرستان قدس ةتحت حمايت كميت
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي

  .15 چ ،سمت :تهران، شناسي هاي جامعه نظريه. )1388( غالمعباستوسلي،  ]8[
 كـاهش «). 1395( رضـا  اسـماعيلي،  اصـغر؛  علـي  وحيدا، فريدون؛ مهاجراني، دليلگو، سعيد؛ ]9[

 مسـائل ، »اصـفهان  شـهر  خـانوار  سرپرسـت  زنـان  :موردي مجدد مطالعة ازدواج به رغبت
 .52ـ31، ص 1، ش 7س ،ايران اجتماعي

الق و فـوت همسـر در   بررسي ازدواج مجدد زنان و مردان بعد از ط )1391( رجبي، ماهرخ ]10[
  .شناسي دانشگاه شيراز ، مركز جمعيتشهر شيراز

ثر بـر گـرايش بـه    ؤبررسي عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعي مـ    «).1394(رحيمي، عبدالكريم  ]11[
نامـة   ، پايـان »امداد استان فارس ةازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميت

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه ياسوج
غيـر ازدواج   كيفيت زندگي زنان ازدواج مجدد كـرده و  ةمقايس«). 1388(غالمي، معصومه  ]12[
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 .روان: سيامك نقشبندي و الهام ارجمند، تهران  شاهي برواتي، حسين
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