
Keywords

Remarriage Quality

Grounded Theory 
Method

Stepfamily

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 23 Jul 2018
Accepted: 18 Dec 2018

 Study of Quality of Remarriage After Divorce Grounded Theory Method

Masoume Yekleh*: Ph.D. student, Kharazmi university, Tehran Iran. m_yekleh@yahoo.com

Farshad Mohsenzade: Assistant professor, Kharazmi university, Tehran Iran. farshadm56@gmail.com   

Kianoosh Zahrakar: Associate professor, Kharazmi university, Tehran Iran. dr_zahrakar@yahoo.com

Abstract 
Introduction: With the increasing rate of divorce, remarriage has 
become common. It also has less satisfaction and stability than the first 
marriage. Therefore, due to the lack of enough knowledge in this area, 
the present study was conducted to study the quality of remarriage and 
providing a conceptual model for it. 
Methods:  This was a qualitative research study, and it was performed 
using the grounded theory method. The sample consisted of all couples 
living in Tehran whom at least one of the spouses was remarried for the 
second time or more, and their first marriage was terminated due to di-
vorce. From whom, twenty people were selected by a targeted snowball 
sampling method. The semi-structured interview used as the research 
tool. Finally, data were analyzed using Strauss and Corbin coding tech-
niques.
Results: According to the results, “priority misalliance” is the main fac-
tor which determined the remarriage quality, and its severity defined by 
individual(attitudes and expectations, emotional insecurity, remarriage 
readiness, and addiction), contextual(sociocultural factors and demo-
graphic characteristics) and the intervening factors related to the previ-
ous marriage(ex-spouse, stepchildren, and length of previous marriage). 
Strategies used to deal with conflicts caused by priority misalliance 
determine the satisfaction level and quality of remarriage.
Conclusions: The results of this research emphasize the importance 
of preventive and educational measures in the quality of remarriage. 
Therefore, designing communication preparation and enrichment pro-
grams for those who want to remarry, to enhance communication skill 
and identify potential challenges, and adopt effective strategies in facing 
those challenges, can play an important role in increasing the quality of 
remarriage.
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واژگان کلیدی

کیفیت ازدواج مجدد

رویکرد داده بنیاد

خانواده ناتنی
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نوع مطالعه: پژوهشی
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تاریخ پذیرش: 1397/09/27

چکیده

مقدمه: با افزایش میزان طالق، ازدواج مجدد نیز به پدیده ای شایع تبدیل شده است که 
میزان رضایتمندی و ثبات آن کمتر از ازدواج اول است. با توجه به نقص دانش بافتی در 
این حیطه، پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفیت ازدواج مجدد و ارائه مدل مفهومی انجام 

شده است.
روش: در این پژوهش از مطالعه کیفی داده بنیاد استفاده شده است.نمونه مطالعه از بین 
زوج های ساکن شهر تهران که حداقل یکی از همسران ازدواج دوم به بعدش بوده و ازدواج 
اول آن ها به علت طالق خاتمه یافته بود، بیست نفر به شیوه  هدفمند و گلوله برفی انتخاب 
شدند. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده ها نیز از طریق فنون 

کدگذاری استراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بر طبق نتایج،“ناهمخوانی اولویت ها” به عنوان مقوله محوری، تعیین کننده کیفیت 
انتظارات،  و  )نگرش  فردی  عوامل  تاثیر  تحت  ناهمخوانی  این  شدت  بود.  مجدد  ازدواج 
ناامنی عاطفی، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد و اعتیاد(، عوامل بافتی )عوامل اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی و ویژگی های جمعیت شناختی( و عوامل مداخله گر مربوط به ازدواج 
راهبردهای  و  داشت،  قرار  قبلی(  ازدواج  مدت  طول  و  ناتنی  فرزندان  سابق،  )همسر  قبلی 
به کارگرفته شده در مقابله با تعارض ناشی از ناهمخوانی اولویت ها، میزان رضایت و کیفیت 

ازدواج مجدد را تعیین می کند.
و  پیشگیرانه  اقدامات  اهمیت  بر  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  نتیجهگیری:  و بحث
آموزشی در کیفیت ازدواج مجدد تاکید دارد. لذا طراحی برنامه های آماده سازی و غنی سازی 
روابط برای افرادی که پس از طالق قصد ازدواج مجدد دارند، با هدف شناساندن چالش های 
در  کارآمد  راهبردهای  اتخاذ  و  ارتباطی  مهارت های  ارتقا  زوج ها،  به  مجدد  ازدواج  بالقوه 

مواجه با چالش ها، می تواند نقش موثری در افزایش کیفیت ازدواج مجدد داشته باشد.

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد
m_yekleh@yahoo.com .معصومه یکله*: دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران)پردیس(، ایران

farshadm56@gmail.com .فرشاد محسن زاده: استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
dr_zahrakar@yahoo.com .کیانوش زهراکار: دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

نحوه استناد به مقاله:
معصومه یکله، فرشاد محسن زاده و کیانوش زهراکار. مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق )رویکرد 

داده بنیاد(. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1397؛ 7 )3(: 17-31
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 1925

معصومه یکله و همکاران

مقدمه

ازدواج یکی از پیچیده ترین روابط انســان ها اســت که در همه جوامع پایه و اساس خانواده را شکل می دهد و بخش بسیار 
 مهمی از زندگی فردی و اجتماعی هر فرد اســت که می تواند اثرات قابل توجهی بر ســالمت افراد و جامعه داشته باشد.)1(

 با وجود مزایا و فواید یک ازدواج خوب و تمایل زوج ها برای داشتن یک ازدواج طوالنی مدت و شاد، حدود چهل تا پنجاه 
درصد از ازدواج ها در ایالت متحده به طالق ختم می شــود.)2( در ایران نیز آمار، بیانگر افزایش پدیده طالق در ســال های 
اخیر بوده اســت، به طوری که در ســال 1396، صد و هفتاد و پنج هزار مورد طالق ثبت شــده که باالترین آمار تاریخ ثبت 
احوال ایران از ســال 1343 اســت.)3( نکته قابل توجه این است که هفتاد تا هشــتاد درصد از زنان و مردان پس از جدایی، 
مجددا ازدواج می کنند)4و5( و رابطه آن ها نسبت به ازدواج اولی ها بیشتر در معرض خطر ازهم پاشیدگی قرار دارد به طوری که 
طبــق گزارش برخی از پژوهش هــا در ایالت متحده، میزان طالق در ازدواج های مجدد ده درصد بیشــتر از میزان طالق در 
ازدواج های اول است و تقریبا شصت درصد از ازدواج های مجدد به طالق ختم می شود.)7،6و8( این میزان در ازدواج هایی 
که کودکان از رابطه قبلی حضور دارند، به مراتب بیشتر است.)9( کیفیت ازدواج یک ارزیابی ذهنی از رابطه یک زوج است 
که مفاهیمی از قبیل، ســعادت زناشویی، بهزیستی زناشویی، ناخشنودی زناشویی، سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی را 
شامل می شود.)10( طبق تعریف کمبل2012، کیفیت زناشویی، پاسخ عاطفی فرد است به میزان رضایت، لذت، و یا احساس 
شــادی که نســبت به ازدواجش دارد.)11( عوامل بســیاری در کیفیت و موفقیت یک ازدواج نقش دارند ولی برخی عوامل 
به طــور خاص در کیفیــت ازدواج مجدد نقش دارند. که در ادامه به مهمترین آن ها پرداخته می شــود. ازدواج مجدد زمانی 
 اســت که حداقل یکی از همسران قبال با شــخص دیگری ازدواج کرده باشد و شامل ازدواج های دوم به بعد می شود.)12(

 معموال نقش های مذاکره شده خانوادگی، هنجارهای غیر شفاف، استراتژی های تشکیل خانواده منحصر به فرد و تجربه های 
زناشویی قبلی، همه گویای این هستند که چطور همسرانی که ازدواج مجددشان است با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.)13( 
نکته مهم این اســت که زوج ها در ازدواج مجدد نســبت به زوج هایی که اولین ازدواجشــان است، تمایل بیشتری به مشاجره 
دارند و کمتر از الگوهای مثبت ارتباطی بهره مندند.)14( در مقابل، برخی تحقیقات نشــان داده اســت که زن و شــوهرها 
در ازدواج مجدد از نظر ارتباطی ضعیفتر نیســتند.)11( آلن، باکوم، برنت، اپســتاین، و رنکین-اسکوار2001، از نظراجتناب 
 از ارتباط در هنگام مشــکالت زناشــویی تفــاوت معناداری بین دو گــروه ازدواج اول و ازدواج مجدد پیــدا نکردند.)12(

 نقش همسر سابق نیز توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که ارتباط با همسر قبلی، 
 تهدیدی برای کیفیت و رضایتمندی از ازدواج مجدد محسوب می شود و منجر به کشمکش و تعارض در رابطه می گردد.)10، 15و16(

 اغلب زوجین با ازدواج مجدد از داشــتن ارتباط با همســر قبلی ترس دارند چراکه مانع از شکل گیری یک رابطه صمیمی با 
همســر جدید می شــود. این ترس به این علت است که ارتباط دوستانه با همسر قبلی، با رضایتمندی از زندگی مشترک فعلی 
 رابطه منفی و مستقیمی دارد. درصورتی که رفتار غیردوستانه با همسر سابق باعث رضایتمندی از ازدواج مجدد می گردد.)15(

 تصمیم گیری های مالی نیز در ازدواج های مجدد، پیچیده اســت. به شــراکت گذاشــتن منابع مالی، حفظ استقالل مالی، و 
یا ترکیبی از این دو، چالشــی است که در ازدواج مجدد مرســوم تر از ازدواج اول است.)15( آلن و همکاران2001 دریافتند 
که هم مردان و هم زنان در ازدواج مجدد نســبت به ازدواج اول، اســتقالل مالی را ترجیح می دهند.)12( با این حال، برخی 
مطالعات دیگر نشان داده اند که بیش از نیمی از زوج هایی که ازدواج مجدد داشتند، درآمد خود را به اشتراک گذاشته و به 

همان اندازه در فرایند تصمیم گیری مالی مشارکت و از این نحوه مدیریت مالی رضایت داشتند.)5(
 روابط زن و شــوهرها در ازدواج مجدد با حضور کودکان پیچیده تر می شــود. براملت و موشــر گزارش دادند که احتمال 
انحالل ازدواج دوم، با حضور کودکان و به ویژه کودکان ناخواسته از ازدواج قبلی، باالتر است.)10( در واقع حضور کودکان 
و پیچیدگی های مربوط به آن ها، چالشی است که فقط به ازدواج مجدد مربوط می شود.)17( با توجه به سن، جنس و محل 

سکونت کودکان، مسائلی که پدر و مادر در خانواده های ناتنی با آن مواجه هستند متفاوت خواهد بود.)5(
 انتظارات و باورهایی که نســبت به ازدواج مجدد وجود دارد نیز بر روی کیفیت درک شــده ازدواج مجدد اثر می گذارد. 
برخی از زوج ها بر این باورند که تجربه قبلی ازدواج، شــرایط ازدواج مجدد را تســهیل می کند و برای انتخاب همسر می تواند 
موثر باشد؛)18( ولی انتظارات غیر واقعی مانند “بی عیب و نقص بودن شریک جدید زندگی” می تواند اعضای خانواده را در 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی20

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

ازدواج مجدد با مشکل مواجه کند.)11(
 از طرف دیگر ساختارفرهنگی هرجامعه، نقش مهمی در تعریف و طرز تلقی 
 افراد از ازدواج دارد  و نقش های زوجی را تحت تاثیر قرار می دهد.)19و20(

 قبــل از ازدواج، هریــک از زوجیــن انتظــارات خاصــی از ازدواج 
دارنــد. خانــواده اصلــی هــر یــک از زوج هــا در شــکل گیری ایــن 
انتظــارات نقــش مهمــی دارد. وقتــی انتظــارات برآورده نمی شــود، 
یــا ســردرگمی  ارتباطــی متعــارض شــکل می گیــرد و  ســبک های 
 نقــش رخ می دهــد و نارضایتــی زناشــویی افزایــش می یابــد. )21(

جامعه ایران نیز قواعد و هنجارهای ویژه خود را در خصوص مولفه های 
مربــوط بــه ازدواج و همچنین ازدواج مجدد از جمله انتخاب همســر، 
آداب و رســوم، نقش ها و انتظارات زوجی، وظایف، نقش خانواده های 
اصلی و نیز مســئله طالق دارد، به طور مثــال، در بافت حاضر، ازدواج 
بــرای گریز از فشــارهای اجتماعی موضوعی اســت که بــر فرآیندها و 
پیامدهای بسیاری از ازدواج ها اثر می گذارد، یا موانع موجود اجتماعی-

قانونی بر سر راه پایان دادن به روابط زناشویی 
ناخوشــایند به بروز پدیده هایی منجر می گردد 
بافت اجتماعی-فرهنگی موجود هستند.  که 
ایــن موضوعات و پویایی های ناشــی از آن ها 
ایجاب می کند که به عوامل بافتی در توصیف 
و تبیین فرآیندها و پیامدهای ازدواج و ازدواج 
مجدد توجه بیشــتری گردد. حال با توجه به 
اینکه در داخل کشــور مطالعــه ای که به طور 
خاص کیفیت ازدواج مجدد را مورد بررســی 
قرار داده باشد، یافت نشد، لذا پژوهش حاضر 
با اســتفاده از روش کیفی در پی پاسخ به این 
سوال است:کیفیت ازدواج های مجدد با توجه 

به بافت فرهنگی-اجتماعی چگونه است؟ 

روش

در این پژوهش کیفی از نظریه داده بنیاد اســتفاده شــده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش به صورت هدفمند و گلوله 
برفی، از بین زوج های ســاکن شهر تهران با این شرط که حداقل ازدواج یکی 
از زوجین ازدواج دوم به بعدش باشــد و ازدواج اول  نیز به علت طالق خاتمه 
یافته باشــد، انتخاب شدند. نحوه کار به شیوه گلوله برفی به این صورت بود 
کــه در مورد هدف و نحوه مشــارکت در پژوهش، از طریق ســایت و کانال 
مجازی مرکز مشــاوره یکتا، دوستان و همکاران، اطالع رسانی گردید، بدین 
ترتیب افرادی برای شــرکت در پژوهش مراجعه نمودند و از طریق آن ها، افراد 
دیگری که شــرایط مشــابهی داشتند به پژوهشــگر معرفی  شدند. نمونه گیری 
تا اشــباع نظری داده ها ادامه یافت. تعداد شــرکت کنندگان بیست نفر شد که 

اطالعات جمعیت شناختی آن ها در جدول شماره یک آورده شده است.
 جهــت رعایــت مالحظات اخالقی پژوهــش، قبل از شــروع هر مصاحبه 
از مشــارکت کنندگان برای شــرکت در مطالعه و ضبط صــدا رضایت گرفته، 
و دربــاره اهداف پژوهــش، علت ضبط جلســه مصاحبــه، محرمانه ماندن 
اطالعــات و هویــت آن هــا توضیحــات الزم داده شــد. بــرای جمع آوری 
اطالعــات از مصاحبه نیمه ســاختار اســتفاده شــد. مصاحبه هــا در فاصله 
زمانی اردیبهشــت تا بهمن ماه ســال 1396، توســط پژوهشــگر و در محل 
مرکــز مشــاوره یکتا در تهران انجام شــد. هــر مصاحبه ای بین شــصت الی 
صــد و هشــتاد دقیقــه به طــول انجامید. همچنیــن چارچــوب مصاحبه که 
می بایســت همه شــرکت کننده ها اطالعــات الزم در آن حوزه هــا را توصیف 
 کننــد با توجــه به ادبیــات پژوهش و چندیــن مصاحبه اول شــکل گرفت. 
 در روش داده بنیاد جمع آوری داده ها و تحلیل به طور همزمان انجام می گیرد. 
تحلیل داده ها با اســتفاده از فنون اســتراوس و کربین انجام شــد که شــامل 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی اســت. پیش از آغاز کد گذاری بعد از هر 
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اطالعات  جمعیت شناختی( 1جدول)  
هاویژگی فراوانی )درصد(  

 میانگین 36/8
 حداقل 24 سن )سال(

 حداکثر 54
 )بدون فرزند( ایهسته (25)5

نوع خانواده 
 ناتنی

 مادرناتنی (35)7
 پدرناتنی (20)4
 ز رابطه قبل(پیچیده )هر دو دارای فرزند ا (20) 4
 والد اصلی (25)5

 موقعیت
 شرکت کننده

 والد ناتنی (25)5
 اصلی و ناتنی)خانواده پیچیده( والد (20)4
 ای(همسر )خانواده هسته (30)6
علت جدایی  ازدواج نکرده(جرد )قبال م (45)9

همسر شرکت 
 کننده

 طالق (35)7
 فوت همسر (20)4

طول مدت  میانگین 4/7
ازدواج فعلی 

 )سال(
 حداقل 1
 حداکثر 16
طول مدت  میانگین 7/5

ازدواج قبلی 
 )سال(

 حداقل 1
 حداکثر 25
فاصله طالق تا  میانگین ماه25/20

 ازدواج مجدد
 حداقل ماه3
 حداکثر سال22
 زیر دیپلم (10)2

 تحصیالت
 دیپلم و فوق دیپلم (60)12
 لیسانس (20)4
 فوق لیسانس و باالتر (10)2
5(25) میزان درآمد  میلیوندو کمتر از  

 )تومان(
9(45)  میلیون دو تا چهار 
6(30)  میلیون چهاربیشتر از  
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 2125

معصومه یکله و همکاران

مصاحبه، فایل ضبط شده با دقت و به صورت 
واژه به واژه پیاده سازی و تایپ شدند. با گوش 
دادن چندبــاره به فایل های صوتی و وارســی 
تطابق دست نوشته ها با گفته های آزمودنی ها، 

از صحت مطالب اطمینان حاصل می شد. 
 پس از پیاده ســازی مصاحبه هــا، مفاهیم در 
حاشــیه صفحه ای که حاوی مطالب مصاحبه 
بود یادداشت می شدند. انتخاب مفاهیم نه فقط 
براساس موضوع بلکه با لحاظ کردن “فرآیندها 
و پیامدها” نیز انجام شد. در گام بعد، مفاهیم به 
شیوه مقایسه پیوسته با همدیگر مقایسه شدند تا 
معلوم شــود که آیا آن ها به پدیده های یکسان یا 
متفاوتی مرتبط اند. آن هایی که شباهت مفهومی 
داشــتند در یــک گروه قــرار داده شــدند، با 
گروه بندی مفاهیم پژوهشگر قادر بود تا به ایجاد 

مقوله ها بپردازد. 
 جمع آوری داده ها منجر به تحلیل، تحلیل منجر به ظهور مفاهیم و مفاهیم 
ســوال آفریدند و ســواالت منجر به جمع آوری داده های بیشتر و شناخت 
بیشــتر مفاهیم شــدند. این فرایند تا زمانی که مقوله های به دست آمده به 
کفایت نظری برسند ادامه یافت. طی مرحله کدگذاری محوری و انتخابی 
با مشخص شدن مقوله محوری، ویژگی ها و ابعاد مختلف سایر مقوله ها و 
نحوه ارتباط آن ها با هم، مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت ازدواج مجدد 

شکل گرفت.
 برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد از سه تکنیک، کسب اطالعات دقیق 
موازی )ارائه متن مصاحبه ها و جداول  کدگذاری برای بررسی دقیقتر مراحل 
کدگذاری، مفهوم ســازی و اســتخراج مقوالت،به اســتاد راهنما و مشاور 
به منظور  اصــالح نحوه کدگذاری ها(، تکنیک کنتــرل اعضا )انعکاس 
گفته های آن ها توســط پژوهشگر در طی مصاحبه به مشارکت کنندگان که 
باعث تایید یا توضیح بیشتر از جانب آنان می شد. همچنین قابلیت اعتبار یا 

تاییدپذیری با ارائه تحلیل های داده ای و نتایج آن به پاسخگویان.
یافته ها

عوامل اصلی، مقوله ها و مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری مصاحبه ها در جدول شماره دو آورده شده است. ولی 
با توجه به اینکه توصیف مقوله ها و مفاهیم به تنهایی برای دستیابی به درکی جامع از اینکه چگونه این عوامل کیفیت ازدواج 
مجدد را رقم می زنند، کافی نیســت؛ برای نیل به این مقصود الزم اســت روابط بین این مقوله ها و مفاهیم در چارچوب یک 

مدل مفهومی توصیف شوند. 
. در ایــن پژوهــش بــا مبنا قــرار دادن مقولــه ناهمخوانــی اولویت هــا به عنــوان مقوله محــوری می تــوان در قالب یک 
 مــدل مفهومــی نحــوه تاثیــر و تاثــر مقوله هــای دیگــر را در کیفیــت ازدواج مجــدد درک نمود.)نمودار مشــاره یک(

بر اساس مدل مفهومی به دست آمده، یافته ها را می توان در قالب عامل محوری، شرایط علی، عوامل زمینه ساز و مداخله گر، 
راهبردها و پیامدها به شــرح ذیل توضیح داد. الزم به ذکر اســت به دلیل رعایت اصول اخالقی و محرمانه ماندن اطالعات، 

اسامی به کار برده شده در مصاحبه ها، توسط پژوهشگر تغییر داده شد.
1-ناهمخوانــی اولویت هــای زوجی به عنوان عامل محوری ، تعیین کننده کیفیت ازدواج مجدد اســت. شــرایط 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی افراد پس از طالق تعیین کننده اولویت های آن ها در ازدواج مجدد اســت. در واقع 
زوج ها با ازدواج مجدد و تشــکیل خانواده به دنبال حل مشکالت وابسته به طالق و تامین نیازها و تجربه شرایطی هستند که 
در ازدواج قبلــی از آن محــروم بودند. برخی نیازها و رفع آن ها در اولویت اول افراد قرار می گیرد که ممکن اســت در تضاد 
با اولویت های همســر در ازدواج مجدد باشــد و باعث بروز تعارض در خانواده و احســاس ناامیدی و پشــیمانی از ازدواج 

گردد. ابهام نقش ها و مســئولیت هایی که افراد در 
ازدواج مجدد به ویژه در جایگاه والد ناتنی بر عهده 
می گیرند، در تشــدید این ناهمخوانی تاثیر بســزایی 
دارد. “یعنی از زمانی که وارد خونه می شد تا زمانی 
که علی بخوابه حتی نگاه تو صورت من نمی کرد. 
یعنــی وقتی وارد خونه می شــد می گفت علی علی 
کجایی... همش مشــغول اون بود تا اون بخوابه... 
بی توجهیش خیلی آزارم می داد که همش به خاطر 
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 (عوامل فردیی )لشرایط ع
 ناامنی عاطفی، نگرش و انتظارات

 اعتیاد، آمادگی برای ازدواج مجدد

 

حمایت :ایعوامل بافتی و زمینه
مسائل ،اقتصادی-اجتماعی

 شناختیجمعیتهایویژگی،فرهنگی

 ناختیش

 مقوله محوری
 هاناهمخوانی اولویت

 عوامل مربوط به ازدواج قبلی
طول مدت ازدواج : )مداخله گر(

 فرزندان ناتنی، همسر سابق ،قبلی

 

 راهبردها
گفتگو :ای کارآمدراهبردهای مقابله

 فیتعار،کردن و رابطه باز و شفاف
 یبازنگر،هاتیمسئول،هانقش قیدق

 طیها با توجه به شراتیدر اولو
 ی)حضور فرزندان ناتنازدواج مجدد

بر رابطه  یبودن والدگر تیو در اولو
و صبر  یهمدل،یریپذانعطاف(یزوج

 یهامهارت گیریکارهب،یو بردبار
 یریگدادن به شکل فرصت،یارتباط

و عدم  یفرزند ناتن-رابطه ناوالد
 رابطه نیدر ا یدخالت والد اصل
 :ای ناکارآمدراهبردهای مقابله

، سرزنشگری،پرخاشگری،قهرکردن
 ،خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر

 ...و سکوت،اجتناب از تعارض

 پیامد
رابطه کیفیت و یا کاهش  افزایش 

 ازدواج مجددزوجی در 
 

 بر کیفیت ازدواج مجدد ثیرگذاراتمدل مفهومی عوامل ( 1)نمودار
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فصلنامه مددکاری اجتماعی22

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

حضور پسرش بوده... من ازش چیز زیادی نمی خواستم فقط کافی بود 
یکم به من هم توجه کنه... می گم من خیلی احساسی ام. سریع ببخشید 
با یه عزیزم دور از جون خر می شــم... اینو بهتون بگم که تا حاال عزیزم 
بهــم نگفته خانومم، تا حاال بهم نگفته دوســت دارم.” در خانواده ها با 
پدرناتنــی نیز در اولویــت بودن فرزندان باعث بروز حس حســادت در 
مردان و اعتراض از جانب آن ها می شد،“متوجه شدم که اون از این همه 
رسیدگی من به بچه ها ناراحته، هی می گفت: آره اینا که می ذارن می رن 
یه لیوان آبم دستت نمیدن حاال میبینی. منم که باید کنارت باشم. اینقدر 
لیلی به الالی اینا نذار. اینجوری نکن. چون حساســیت منو نســبت به 
بچه هام همه می دونســتن... اینطور فکر می کنه که اگه اونا نباشــن اون 
جاش خیلــی بازتره. پایگاهش بــا ثبات تره... خب دوســت نداره که 
اولویت اونا باشــن دیگه.” در خانواده هایی که رابطه زوجی در اولویت 
قرار داشــت، افراد ارزیابی باالتری از میــزان رضایت و کیفیت ازدواج 
مجدد داشــتند. “از وقتی ازدواج کردیم... با اینکه بچه هاش بودن، ولی 
همیشه من تو اولویت بودم... اول از همه انتخاب هر کاری و هر راهی 
رو بــه من می ده، منم همیشــه راهی رو انتخــاب می کنم که به صالح 

جفتمون باشه، به رابطه مون، لطمه نخوره.”
2-شرایط علی در ایجاد و میزان شدت ناهمخوانی اولویت ها تاثیری 
مســتقیم دارنــد. در زیرمجموعه عوامل فــردی ویژگی هایی قرارگرفتند 
کــه در اکثریت نمونه مورد پژوهش و به طور مشــترک مشــاهده شــد. 
این عوامل شــامل: انتظارات و نگرش ها، ناامنی عاطفی، آمادگی برای 

ازدواج مجدد و اعتیاد بودند.
-انتظــارات و نگرش هــا: هر فردی پس از 
طالق با انتظــارات و اهداف متفاوتی مجددا 
ازدواج می کنــد. ایــن انتظارات تحــت تاثیر 
تجارب ازدواج قبلی، شــرایط پس از طالق، 
وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خانــواده اصلــی قــرار دارد و تعییــن کننده 
اولویت های فرد اســت. برخی افراد با امید به 
اینکه با ازدواج مجدد تنهاییشان پایان می یابد 
و برخــالف ازدواج قبلی یــک رابطه عاطفی 
و رومانتیــک را تجربه خواهند کــرد دوباره 
ازدواج می کنند. “یکی هم اینکه دنبال یه رابطه 
محبت آمیزم بــودم و می گفتم حداقلش اینه 
که دیگه تنها نیستم... فکر می کردم هنرمندم 
هســت و احساســات رقیقتری داره نسبت به 
بقیه و این بی محبتی که من کشیدم این سال ها 
جبران می شــه. تنهاییم تموم میشــه ولی خب 
اصال اینطور نبود. ایشون خیلی درگیر کارشه 
و کارشــو به هرچیز دیگه ای ترجیح می ده.” 
در خانواده هایــی که پــس از ازدواج مجدد، 
فرزندان از دواج قبلی حضــور دارند به دلیل 
در اولویت قرار گرفتن فرزندان و خواسته های 
آن ها جایگاه زوجی در اولویت پایین تری قرار 
می گیرد که این امــر منجر به بروز تعارض در 
رابطه زوجی و کاهش کیفیت ازدواج مجدد 
می گردد. حتی در خانواده هایی که والد ناتنی 
در اولویــت بودن فرزندان ناتنی را می پذیرد و 
بــاور دارد که می توانــد جایگزین والد غایب 
شــود نیز به دلیل موانع بســیاری که بر سر راه 
تحقق این باور قــرار دارد )والد اصلی غایب، 
مقاومت فرزنــدان و دخالت های والد اصلی( 
و عدم شناخت نسبت به آن ها، باعث ناامیدی 
و احســاس شکســت در این افراد می گردد. 
“پیــش خودم می گفتم خب این دوتا بچه هم 
مثــل بچه خود من چه اشــکالی داره، بچه ها 
رو بچه خودم می دونســتم. دوست داشتم یه 
خانواده تشــکیل بدم... ولی هر کی این فکر 
رو بکنه اشــتباهه. حتی برادر منــم یه بار که 
اختالف داشــتیم گفت تو حتی اگه دســتتو 
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 ثیرگذار بر کیفیت ازدواج مجدداها ومفاهیم تعوامل اصلی، مقوله( 2جدول)
 عوامل اصلی هامقوله مفاهیم

 نگرش و انتظارات .نانهیب رواقعیو غ نانهیانتظارات واقع ب

 عوامل فردی

 ناامنی عاطفی .تیمیدر ابراز عواطف و اجتناب از صم اطیدر رابطه، احت یاعتماد یب

 .ازدواج مجدد لیبا طالق، دال یفاصله طالق تا ازدواج، سازگار
آمادگی برای ازدواج 

 مجدد
 اعتیاد .اعتیاد همسر، ترس از گرایش فرزندان به اعتیاد

 هااولویتناهمخوانی  .یریپذتیو نقش، تعهد و مسئول گاهیجا

 عوامل تعاملی

احساس ، درک و احترام متقابل، طفیعا تیمیو صم یکینزد، یرابطه جنس تیفیک
 .از طرف همسر تیدرک حما، مراقبت نسبت به هم توجه و، و اعتماد تیامن

 رابطه زوجی

ها، تیها و مسئولنقش قیدق فیتعار، گفتگو کردن ای کارآمد:*راهبردهای مقابله
رابطه دوستانه با فرزندان  ریبرقرا ،ازدواج مجدد طیها با توجه به شراتیدر اولو یبازنگر

فرزند -رابطه ناوالد یریگدادن به شکل فرصتی، نقش والد یفایو عدم اصرار بر ا یناتن
 ی.ارتباط یهامهارت ،صبر و بردباریو  یهمدل ،یریپذانعطافی. ناتن

، توهین و تحقیر، سرزنشگری، پرخاشگری، قهرکردن ای ناکارآمد:*راهبردهای مقابله
 .سکوت، خشونت فیزیکی، اجتناب از تعارض

 ایراهبردهای مقابله

 پیشینه ازدواج قبلی .علت جدایی، طول مدت ازدواج قبلی

عوامل مربوط 
به ازدواج 

 قبلی

ارتباط حسادت همسر سابق، ایجاد مزاحمت از طریق استفاده ابزاری از فرزندان، برقراری 
 .دلبستگی عاطفی و نوع نگرش نسبت به همسر سابق، با شوهر سابق به بهانه فرزندان

 همسر سابق

)حضور یا عدم حضور در خانواده حاصل از ازدواج سن و جنسیت فرزندان، محل زندگی
 ناتنی(-)اصلیها مجدد(، رابطه با والد

 فرزندان ناتنی

 .سن، تحصیالت، شغل و میزان درآمد
های جمعیت ویژگی

 شناختی

عوامل 
ای و زمینه

 بافتی

 آموزشی(-شناختیحمایت جامعه)اقتصادی، روان، حمایت خانواده اصلی و اطرافیان
-اقتصادی حمایت

 اجتماعی

های عجوالنه انتخاب منجر بهفشارهای مربوط به بافت فرهنگی نسبت به زنان مطلقه که 
ثر در ازدواج مجدد وکوتاه آمدن افراطی و پرهیز از اقدامات م و اشتباه برای ازدواج مجدد

 .دلیل ترس از طالق دوبارهبه

 فرهنگ
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 2325

معصومه یکله و همکاران

عسل کنی بکنی تو دهنشــون اینا بازم دستتو 
گاز می گیرن.”

شکســت  و  طــالق  عاطفــی:  -ناامنــی 
در ازدواج، تجربــه تلخی اســت کــه باعث 
بی اعتمادی در روابط بین فردی افراد می شود. 
به نظر می رســد روابط افراد در ازدواج مجدد 
بیشــتر بر پایه منطق اســت و تــالش می کنند 
وابســتگی عاطفی کمتری نســبت به همسر 
جدید داشــته باشــند و در ابرازهــای عاطفی 
محتــاط تر بــوده و نســبت بــه ازدواج قبلی 
خود در رابطه زوجی ســرمایه گذاری عاطفی 
کمتــری می کنند. “... به شــوهرم می گم که 
تو چرا مثــل زن قبلیت به من توجه نمی کنی با 
من مهربون نیســتی... می گه آدم از یه سوراخ 
دوبــار گزیــده نمی شــه...” گاهــی اوقات 
دالیــل طالق نیز عاملی اســت کــه منجر به 
بی اعتمادی در ازدواج مجدد می گردد. به طور 
مثال افرادی که به دلیل خیانت همســر طالق 
گرفته بودند، در ازدواج مجدد، همسرانشــان 
را محدودتــر کرده و با بی اعتمــادی منجربه 
نارضایتی آن ها می شدند.  “واال چی بگم، من 
فکر میکنم زهرا)همســر جدید( رو به اندازه 
قبلی دوس ندارم دوســش دارما... شاید که 
به قول معروف چشــمم ترســیده، شاید حس 
خوبی نسبت به زن ها نداشته باشم... بیشترش 

همینه دیگه، بی اعتماد شدم.” 
-اعتیــاد: اعتیــاد از جمله عوامل شــناخته 
شــده ای اســت که ازدواج را به سمت طالق 
ســوق می دهد. در ازدواج مجــدد نیز اعتیاد 
باعث کاهش کیفیت ازدواج مجدد می گردد. 
بدیــن ترتیب که عالوه بر اینکــه تهیه مواد و 
داشــتن یک ســرپناه برای افرادی که دچار 
اعتیاد هســتند، در اولویت قــرار دارد و منجر 
به بی توجهی و بی مســئولیتی نســبت به سایر 
جنبه هــای ازدواج مجــدد و بــروز تعارض و 
نارضایتــی در رابطه زوجی می گــردد؛ به نظر 
می رسد پســران مجردی که به خاطر مشکل 
اعتیاد، شرایط شــغلی و مالی مناسبی ندارند، 
زنان مطلقه ای که شاغل و از نظر مالی مستقل 

هستند را برای ازدواج انتخاب می کنند. با این نگرش که این زنان به دلیل 
ترس از آبرو و طالق دوباره، با مســئله اعتیادشان راحت تر کنار خواهند 
آمد و با شرط و شروط کمتری )مهریه و هزینه های ازدواج و ...( حاضر 
به ازدواج با آن ها خواهند شد. از طرفی مجرد بودن این افراد نکته مثبتی 
برای زنان مطلقه به ویژه آن هایی است که از رابطه قبلی خود دارای فرزند 
هســتند و باعث می شود بدون بررســی دقیقتر، این افرد را برای ازدواج 
انتخاب کنند. عالوه بر این، گاهی اوقات زنان مطلقه به قدری از طرف 
خانواده و اجتماع تحت فشار قرار می گیرند که برای رهایی از این شرایط 
با اولین فردی که به آن ها پیشــنهاد ازدواج دهد بدون ارزیابی ســالمت 
او، وارد رابطه ای می شوند که شکست آن از پیش قابل پیش بینی است. 
“گفت، پدر و مادرش از هم جدا شــدن. ســختی کشیده ســت و همه 
شرایط تو رو قبول می کنه. و ازدواج هم نکرده بود... منم خیلی تو محل 
کار تحت فشار بودم و دیگه واقعا خسته شده بودم، پیش خودم می گفتم 
خانوادش از هم پاشیده ســت و کســی نیســت که بخواد دردسر درس 
کنــه و اینکه بچه های منم قبول کرده بــودن... باهاش ازدواج کردم... 
بعــد از دوماه فهمیدم کــه مواد مصرف می کنــه.” همچنین با توجه به 
یافته هــای این پژوهش، اعتیاد به علت ایجــاد ترس و نگرانی در مادران 
از آلوده شــدن فرزندانشان توســط پدر ناتنی و متحمل شدن بار اضافی 
مالی، باعث پشیمانی زنان از ازدواج مجدد و فکر کردن به گزینه طالق 
دوبــاره با وجود تمام فشــارهای فرهنگی و اجتماعی شــده بود. “چون 
شیشــه اســتفاده می کنه، می ترسم دســت به کارای خطرناک بزنه و ... 
بالیی ســر بچه هام بیاره. بعد این آخریا ســرکار نمی ره... بجای اینکه 

وضعم بهتر بشه تازه یه نون خور دیگه هم اضافه شد.”
-آمادگی برای ازدواج مجــدد: در بافت فرهنگی-اجتماعی حاضر 
نه تنها جامعه تمهیداتی را برای افراد مطلقه در جهت ســازگاری با فرایند 
طالق، حل مشــکالت و آماده سازی آن ها برای ازدواج مجدد با هدف 
پیشــگیری از طالق دوباره و تبعات منفی آن فراهم نمی کند، بلکه خود 
گاهی، فقط با تکیه بر تجارب کســب  افــراد مطلقه نیز به دلیــل عدم آ
شــده از ازدواج قبلی و رهایی از برخی مشکالت ناشی از طالق، حتی 
بدون ســپری نمودن زمان الزم در فاصله کوتاهــی پس از جدایی وارد 
رابطه جدید شــده و ازدواج می کنند. این عدم آمادگی و غافلگیر شدن 
توســط چالش های بالقوه ازدواج مجدد نه تنها مشــکلی از مشکالتشان 
را حل نمی کند بلکه باعث تجربه نمودن مشــکالتی مشابه ازدواج اول و 
گاهی نســبت به ازدواج مجدد و  نا امیدی آن ها می گردد. درواقع عدم آ
چالش های آن، منجر به انتخاب نادرســت، داشتن انتظارات نامعقول و 
به تبع آن ناهمخوانی اولویت ها می شــود. همچنین عدم شناخت کافی 
نســبت به شرایط ازدواج مجدد و مســائل آن و عدم آمادگی برای مقابله 
صحیح و کارآمد با چالش ها باعث تشــدید تعارضات در ازدواج مجدد 
و در نتیجه کاهش کیفیت آن می گردد. “گفتم بهتون من به خاطر اینکه 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی24

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

می خواســتم از دهن مردم بیفتم ازدواج کردم ولی متاسفانه زود تصمیم 
گرفتم و تحقیق نکردم.گفتم چون مجرده از دستم میره و برام این خیلی 
شــرایط خوبی بود... االن من خودم می بینم که خیلی عجله کردم و با 
اینکه یه تجربه تلخ قبلی داشتم و این همه عذاب و سختی کشیدم، واقعا 
دو هفتــه برای تصمیم گیری خیلی کم بــود. باید خیلی دقت می کردم.” 
فاصله کوتــاه بین طــالق و ازدواج مجدد به دلیل طــی نکردن مراحل 
ســازگاری طالق، به ویژه در شــرایطی که طول مدت ازدواج قبلی زیاد 
باشــد، می تواند شــرایط ازدواج مجدد را پیچیده تر نماید. به طور مثال، 
مردی که پس از بیست و دو سال زندگی مشترک از همسرش جدا شده 
و در عــرض کمتر از پنج ماه مجددا ازدواج کرده اســت، به  دلیل طی 
نکردن فرایند طالق و حل نشــدن مسائل عاطفی مربوط به رابطه قبلی و 
احساس تعهد و دلبستگی نسبت به همسر قبلی، دچار تعارض در ازدواج 
مجدد می  شــود: “شوهرم موقعی که اومد سراغ من عاشق همسرش بود 
و گفت من زنمو دوســت داشــتم. خودش خواست جدا بشه... بعد از 
ازدواج، ســر اینکه قرار داد اجاره همسر سابقشو این بسته بود کشمکش 
داشتیم. به من گفته بود سرسال بشه دیگه فسخ می کنم که به نام خودش 
قرارداد ببنده. که ســر سال شد گفتم خب چرا نمی ری قرارداد رو فسخ 
کنــی؟ گفت برم به بچه هام ضربه می خوره. گفتم تو چیکاره اونی؟! به 
تو چه ربطی داره؟! می گفت مادر بچه هامه. اصال اون که می خواســت 

زن بگیره باید این کاراشو ردیف می کرد بعد زن می گرفت.”
3-عوامــل مربوط بــه ازدواج قبلــی به عنوان شــرایط مداخله گر 
به طور غیر مستقیم با تاثیر بر عوامل فردی و راهبردهای مقابله ای، 
در ارزیابــی کیفیت ازدواج مجدد تاثیر می گذارند. پیشــینه ازدواج 
قبلی، همسر سابق و حضور فرزندان از رابطه قبلی به عنوان عوامل مربوط 
به ازدواج قبلی و شــرایط مداخله گر طبقه بندی شــدند. نحوه اثرگذاری 
این عوامل بر شرایط علی و راهبردهای مقابله ای بدین صورت است که 
انتظــارات و نگرش های افراد تحت تاثیر پیشــینه ازدواج قبلی افراد قرار 
دارد و حضــور فرزنــدان از رابطه قبلی، با تاثیر بــر روی اهداف ازدواج 
مجــدد، تعجیل در ازدواج مجدد بدون داشــتن آمادگی و ســازگاری با 
فرآیند طالق جهت سر و ســامان به وضعیت فرزنــدان و در اولویت قرار 
گرفتن نقش والدگری نســبت به رابطه زوجــی، کیفیت ازدواج مجدد 
را به صورت منفی تحت تاثیر قــرار می دهد. همچنین همان گونه که در 
بخش قبلی مطرح شــد، پیشــینه ازدواج قبلی و کیفیت رابطه با همســر 
سابق در ازدواج قبلی، در ایجاد ناامنی عاطفی نقش بسیار مهمی دارند. 
در واقــع عوامل مداخله گر با اثر بر روی عوامل فردی و ایجاد و تشــدید 
ناهمخوانی اولویت ها، زمینه ای را فراهم می کنند که باعث ناتوانی زوج ها 
در به کارگیری راهبردهای مقابله ای کارآمد و در نتیجه، تشدید تعارضات 

زوجی و کاهش کیفیت ازدواج مجدد می گردد.
-پیشــینه ازدواج قبلــی: معیار افراد برای انتخاب همســر در ازدواج 

مجــدد، عــدم تجربــه مشــکالت قبلی در 
ازدواجشــان اســت. بدین ترتیب که معموال 
افــراد در ازدواج مجــدد کســانی را انتخاب 
می کنند که ویژگی های منفی همسر سابق شان 
را نداشــته باشد یا واجد ویژگی هایی باشد که 
همســر ســابق فاقد آن ها بوده و این فقدان و 
کم بودهای ناشــی از آن باعث جدایی آن ها 
شــده باشــد. این امر می تواند باعــث نادیده 
گرفتــن جنبه هــای دیگر در انتخاب همســر 
جدیــد و احتمــال بــروز مشــکل در ازدواج 
مجدد گردد. “وقتی تازه باهاش آشــنا شــده 
بودم خیلی از بدی هاشــو ندیدم. اینکه خیلی 
اهل مســافرت بود که اون اوایل می گفت من 
بخاطر تو می رم... یــا مثال اون موقع ها نقش 
بازی می کرد ازم می پرســید: غــذا خوردی؟ 
برای من این خیلی خــوب بود و پیش خودم 
فکر می کردم این چقدر به من توجه داره. این 
برای من نکته مثبتی بــود ... ولی نه اینکه تو 
زندگی قبلیم خیلی از شوهرم بی توجهی دیده 
بــودم، اون موقــع اینکاراش خیلــی برام مهم 
بود.” از دیگــر اثرات ازدواج قبلــی، ناتوانی 
افراد در مواجهه با سختی ها در ازدواج مجدد 
اســت: “من بعــد از ازدواج خیلــی یهو افت 
کردم. که بــرای خودمم عجیــب بود. االن 
کــه فکر می کنم یکــی از دالیلش این بود که 
یه دفعه همه مســولیت یــه زندگی جدید اومد 
رو دوشــم، بدون هیچ کمکی، انگار که اون 
استهالک سیزده چهارده سال قبل یهو خودشو 
نشــون داد... از همــه جهت تحلیــل رفتم. 
 پشیمون شــدم از ازدواجم. و پشیمون شدم.”

-همســر ســابق: در پژوهــش حاضر مقوله 
همســر ســابق و نقش آن در کیفیت ازدواج 
مجــدد فقط در مــورد مردانی مصــداق پیدا 
می کنــد که پــس از طــالق، مجــددا با زن 
دیگری ازدواج کرده اند؛ زیرا شــوهران سابق 
زنان مطلقه پــس از ازدواج مجدد، از زندگی 
زنان سابقشــان خارج شــده و مزاحمتی برای 
آن هــا ایجاد نمی کننــد. والدیــن مجبورند به 
دلیل مســائل فرزندانشان حتی پس از جدایی 
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یا ازدواج مجدد نیز با آنان ارتباط داشته باشند 
که در این میــان نمی توان تاثیر این رابطه را بر 
روی همسر جدید نادیده گرفت. همسر سابق 
بــه دلیل حســادت به زندگی جدید همســر، 
از طریــق تماس های مکرر بــا او و فرزندان و 
تحریک حس حسادت همسر جدید، استفاده 
ابــزاری از فرزندان در ایجاد تعارض در رابطه 
والد-فرزندان و والــد ناتنی-فرزندان و رابطه 
زوجی، نقش مهمــی را در کاهش کیفیت و 
رضایــت از ازدواج مجــدد دارد. “من از نظر 
مالی، خودم داشتمو محتاج کسی نبودم ناصر 
رو هم کشــوندم بــاال. این مســئله ناراحتش 
می کرد. می دونی اون اصال فکر نمی کرد ناصر 
با همچین شخصی و شرایطی ازدواج کنه... 
چون خودش االن با کســی ازدواج کرده که 
معتــاده… بعد من به شــوهرم گفتم این داره 
خیلــی مزاحم می شــه. مدام باهــاش ارتباط 
برقــرار می کرد... مدام اینکه پســرم هســت، 
دخترم هست. به شوهرم گفتم تو که می گفتی 
اینا اصال ارتباطی با هم ندارن زنگم نمی زنن! 
گفتش: بعد از ازدواج با تو اینجوری شــده. 
می خواد اذیت کنه.” هر چقدر رابطه شوهر با 
همســر سابقش در ازدواج اول پر تعارض تر و 
هیجانات فعلی شوهر نسبت به او منفی تر باشد 
میزان حساسیت همسر فعلی به رابطه شوهر با 
همســر ســابقش و تاثیر آن بر کیفیت ازدواج 
مجدد کمتر اســت. “یه وقتایــی بهش دیدم 
پیام میده ولی من ســعی کردم عکس العملی 
نشــون ندم، به خاطر اینکه بیشتر اون صحبت 
می کنه همســر من دیگه میلی نداره که با اون 
تماسی داشته باشــه... می دونستم شوهر من 
زیاد روی خوش بهش نشون نمیده و خوشش 
نمیــاد االن دیگه زن داره بخواد بشــینه با اون 
صحبــت کنه و اینکه تو این مــدت و با همه  
 حسادت های زن سابقش، عاشق همدیگه ایم.”

-فرزنــدان ناتنــی: به طــور کلــی حضــور 
فرزندان از رابطه قبلی با هر ســن و جنســیتی 
نارضایتی و کاهــش کیفیت ازدواج مجدد را 
به همــراه دارد. در مطالعه حاضــر، فرزندان 

ناتنــی در خانواده های مادرناتنی و پیچیــده )که زوج ها، هر دو از رابطه 
قبلی دارای فرزند هستند( اثرات منفی بیشتری داشتند و در خانواده های 
پدرناتنــی روابط دوســتانه تری بین والد ناتنی و فرزندان وجود داشــت. 
یکی از زنان مشارکت کننده، روابط همسر جدید و فرزندانش را اینگونه 
توصیف می کند: “بــا بچه هام فوق العاده عالیه. مثال بچه هام احســاس 
غریبی نمی کنن و باهاش دوســت هســتن و بهش می گــن آقا نادر. اونم 
بچه های منو خیلی دوســت داره. به دخترم وقتــی میاد خونمون خیلی 
احترام مــی ذاره و کال خیلی بچه هام باهاش راحتن و تا حاال مشــکلی 
باهــاش نداشــتن.” برخالف خانواده هــای پدرناتنــی، در خانواده های 
مادرناتنــی، روابط فرزندان دختر با والــد ناتنی تعارض آمیز بود. “روزی 
که اومدم با این آقا زیر یه سقف زندگی کنم دخترش ناسازگاری کرد . 
جلوی من بدرفتاری می کرد، تا پدرشو می دید رفتارشو عوض می کرد  به 
شــوهرم می گفتم: ناهار نمیای این با من ناهار نمی خوره. می گه من این 
غذاها رو دوس ندارم بعد میره یواشــکی هله هوله از خونه مادرشــوهرم 
که پایین بــود می خوره.” همچنین در خانواده های مادرناتنی و پیچیده، 
والد اصلی )مرد( که با فرزندش در ازدواج مجدد زندگی می کند به دلیل 
طالق و جداشدن فرزندش از والد)زن(،چون نسبت به او احساس گناه 
مــی کند، با اولویت قــرار دادن او و نادیده گرفتن رابطه زوجی ، باعث 
کاهش کیفیت ازدواج مجدد می    گردد. همچنین حمایت ها و محبت های 
افراطی، توجه بیش از حد به فرزند، نادیده گرفتن اشتباهات او و دخالت 
در رابطــه فرزند-والــد ناتنی)روابط مثلثی(، باعث ایجاد حساســیت و 
حسادت والد ناتنی به فرزند ناتنی شده و رابطه را تعارض آمیزتر می نماید. 
“اگه ســعید دخالت نمی کرد رابطه دوستانه تر می شد. من اون اوایل رفتم 
یســری وســایل و تخت و کلی لباس براش خریدم. می خواستم به ذوق 
بیارمش... موهاشــو براش چهل گیس می بافتــم، بهش می گفتم دوس 
دارم تو خوشــگل بشی. دوست داشتم رابطه خوبی باهاش داشته باشم. 
ولی شوهرم گفت که تو با این کار نداشته باش. همین باعث شد که ما 

از هم خیلی دور شدیم.”
4-بــا توجــه بــه عوامــل بافتــی و زمینــه ای، افــراد در مواجــه با 
ناهمخوانی اولویت ها به صورت متفاوتی واکنش نشان می دهند.

ویژگی های جمعیت شناختی، شــرایط اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی 
از جمله عوامل زمینه ساز مدل مفهومی کیفیت ازدواج مجدد هستند که 
با تاثیر بر شــرایط علی و راهبردهای اتخاذ شده در مواجهه با ناهمخوانی 

اولویت ها، کیفیت ازدواج مجدد را تحت تاثیر قرار می دهند.
)جنســیت-تحصیالت-میزان  شــناختی  جمعیت  -ویژگی هــای 
درآمــد(: در مــورد تفاوت های جنســیتی در ازدواج مجــدد، به علت 
عدم همکاری مردان، فقط با اســتناد به صحبت های زنان در خصوص 
شوهرانشــان و ســه نفر از مردانی که حاضر به همکاری شدند، می توان 
گفت که مردان از ازدواج مجددشــان حتی در شرایطی که همسرانشان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 15

http://socialworkmag.ir/article-1-442-en.html


فصلنامه مددکاری اجتماعی26

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

احساس نارضایتی زیادی دارند، راضی تر هستند. به ویژه در مورد مردانی 
که از رابطه قبلی خود دارای فرزند هســتند و هــدف اصلی آن ها برای 
ازدواج مجدد پیدا کردن یک مراقب برای فرزند است. “من راضیم، هم 
از نظر مالی و زندگی، هم از نظر دخترم... وقتی که یکی احترامتو نگه 
مــی داره، برات ارزش قائله... االن تو فامیل ما هر کی دخترم رو می بینه 
میگه این چقدر خوب شــده، چقدر این بچه با ادب شــده... با دخترم 
میرن پــارک، خرید... یه چیز می خواد بخره از دخترم در مورد رنگ و 

مدلش می پرسه، بها میده به دخترم.” 
تحصیــالت نیز به دلیل تاثیری که در نوع شــغل و میــزان درآمد دارد 
از یــک طرف اثر مثبتی بر کیفیت ازدواج مجــدد دارد. از طرف دیگر 
افراد تحصیل کرده به ویژه در نقــش والد ناتنی از راهکارهای مقابله ای 
مناســبتری در برخورد با چالش ها به ویــژه در برخورد با تعارضات رابطه 
با فرزند ناتنی اســتفاده می کنند. شــغل، درآمد و رفــاه مالی در ازدواج 
مجــدد و کیفیت آن نقــش دارد و زنانی کــه در ازدواج مجدد از نظر 
مالی در رفاه بودند با چالش های ناشــی از حضور فرزند ناتنی راحت تر 
کنار می آمدند. “من خودم بعد از اینکه جدا شــدم حقیقتش خواستگار 
زیاد داشــتم. ولی از نظر اینکه می دونســتم تو زندگیم با ایشــون تو رفاه 
خواهم بود و مطمئن بودم که راحتم و دچار دردســر و سختی نیستم... 
قبول کردم با وجودی که یک دختر داشت باهاش ازدواج کنم... بیشتر 
فکــر راحتی خودم بودم و می گفتم اونم)دختر ناتنی( در کنار من بزرگ 
می شــه، به قولی هرچی که می خوام درســت کنم اینم یه ذره می خوره، 
درسشــو می خونه چیکار داره با من. االنم از زندگیم راضیم خوبه خدا 
رو شــکر. به خاطر اینکه از نظر مالی تو مضیغه نیســتم... نه اینکه بگم 
اصال مشکلی نداریم، شده یه وقتایی سر دخترش بحث مون شده اون از 
دســت من ناراحت شده... من ســعی می کنم براش توضیح بدم، بهش 
حالــی می کنم که هدف ما اینه کــه این دختر خوب و متین بار بیاد.” به 
اشتراک گذاشتن منابع مالی نقش موثری در کاهش تنش های مرتبط با 
مسائل مالی و بهبود شرایط خانواده ناتنی و افزایش رضایتمندی از ازدواج 
مجدد دارد. همچنین باالتر بودن سطح اقتصادی زن در ازدواج مجدد و 
عدم وابســتگی مالی او به همسر، می تواند باعث افزایش رضایتمندی از 
ازدواج مجدد به ویژه در مرد شــود، ولی اگر به این مسئله به عنوان وظیفه 
زن نگریســته شــود، و ناسپاسی و قدر ناشناسی همســر نیز به آن اضافه 
شــود، می تواند در کاهش رضایت از ازدواج مجدد در زن و به دنبال آن 
تفکیک منابــع مالی و ایجاد تعارض موثر باشــد. از طرف دیگر عادی 
بودن موضوع طالق و اســتقالل مالــی زن ، در صورت وجود تعارض، 
خــروج از رابطه را برای او راحت تر می کنــد. “یه مدت کارت)بانکی( 
من هم دست شوهرم بود. بعد دیدم از اون ور زنه داره اذیت می کنه ازین 
ور دختره، و ازین ور هــم حال و اوضاع من این جوریه... اینجا بود که 
اختالف مالی مون شروع شد که شوهرم گفت این ماشین به نام من باشه. 

منم گفتم نه... مال تــو یعنی مال بچه هات. 
مال بچه هاتم یعنی مال مادرشون.من بیست و 

پنج ساله دارم زحمت می کشم.” 
-حمایت شــبکه اجتماعی: فقدان سیستم 
حمایتی-آموزشــی نظاممنــد در جامعه برای 
افرادی کــه طالق می گیرنــد و بی توجهی به 
آن ها باعث می شود که ازدواج مجدد به جای 
بهبود شــرایط این افراد، مســائل و مشکالت 
دیگری را به مســائل و مشــکالت حل نشده 
قبلیشــان اضافه نماید. به  همین دلیل کیفیت 
ازدواج مجدد نســبت به ازدواج اول پایین تر 
اســت. و غالبا افراد اذعــان می کنند که “اگر 
می دونســتیم که قــراره با چنین مشــکالتی 
مواجه بشــیم خــب تــو اون زندگــی مونده 
بودیم و اصال طــالق نمی گرفتیم.” فقر مالی 
و فرهنگی خانواده هــای اصلی مانع حمایت 
آن ها از فرزندانشــان در ازدواج مجدد شــده 
که اثــر آن را می توان در تــداوم یک ازدواج 
پرتنش و سو استفاده همسران از این موقعیت 
مشــاهده نمود. “به خاطر اینکه خواهرم جدا 
شــده و خونه بابامه خب منم که این ازدواج 
دوممه...بابام به هیچ وجه نمی ذاره من دوباره 
طالق بگیرم... شــوهرم همه اینا رو می دونه 
و هر جــور که دلــش می خواد با مــن رفتار 
 می کنه... منم چاره ای ندارم مجبورم بسازم.” 
- فرهنــگ: ردپــای اثــرات فرهنگــی را در 
عواملی که در باال ذکر شــد می توان مالحظه 
کرد. درواقع فرهنگ و شــرایط هر جامعه ای 
در تمام مراحل ازدواج مجدد اثرگذار اســت. 
فشــارهایی که در جامعه ما به زنان مطلقه پس 
از طالق به دلیل مزاحمت هایی که از ســوی 
مــردان جامعه برای داشــتن روابطی در قالب 
ازدواج موقت، همســر دوم و... وارد می شود 
و گاهــی حتی ســایر زنان نیز زنــان مطلقه را 
تهدیــدی برای زندگی مشترکشــان می دانند و 
باعث طرد آن ها می شوند، همچنین نگاه های 
پــر از قضاوت و کنجکاوانــه افراد جامعه که 
ریشــه در مســائل فرهنگی جامعه مــا دارد، 
زمینه دخالــت و مزاحمت دیگران را در امور 
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شخصی این زنان فراهم می کند، لذا این افراد 
مجبور می شوند برای کاهش فشار و رهایی از 
بدبینی های جامعه و فقط برای ثبت شدن نام 
یک مرد به عنوان همسر در شناسنامه تصمیم به 
ازدواج مجدد بگیرند و رابطه جدید را با وجود 
نارضایتی و کیفیت پایین زندگی ادامه دهند. 
“...اینکه فکر می کردم از دهن مردم درمی یام 
و می گن فالنی یه آقایی باالی سرش هست... 
مثال ســاعت دو شب سه شــب، در خونه رو 
که باز می کردم همسایه درو باز می کرد از الی 
در نــگاه می کرد. این برای مــن خیلی گرون 
تموم می شد. این که فکر می کردم اگه ازدواج 
کنم با خیال راحت تــر زندگی می کنم، وگرنه 
از روی دلخوشــی ازدواج نکــردم. اینــم که 
اینجوری از آب دراومد)اعتیاد همسر دوم(.”

5-راهبردهای اتخاذ شــده در مقابله با 
تعارض ناشی از ناهمخوانی اولویت ها که 
تحت تاثیر عوامــل بافتی و مداخله گر قرار 
دارنــد، میــزان رضایت و کیفیــت ازدواج 

مجدد را رقم می زنند. 
راهبردهای مقابله ای جــز مقوله های مربوط 
به عوامل تعاملی هســتند. زوج هــا با توجه به 
تفاوت های فردی، ویژگی های شــخصیتی و 
منابعی که در دســترس دارنــد در مواجهه با 
مشکالت و چالش های زندگی از راهکارهای 
متفاوتــی اســتفاده می کننــد. یافته هــا بیانگر 
این نکته هســتند که یکــی از دالیل کاهش 
رضایتمندی زوج هــا وکیفیت ازدواج مجدد، 
اتخــاذ راهبردهــای ناکارآمــد در مواجهه با 
چالش هــای زندگی اســت. مادرانــی که از 
ازدواج قبلــی خود فرزند داشــتند در ازدواج 
مجدد برای پیشــگیری از بــروز تعارض بین 
همســر و فرزندانشــان، تالش می کردند که با 
حفــظ مرزها و حریم ها چالش ها و تعارضات 
را بــه حداقل ممکن برســانند. “منم ســعی 
می کردم وقتی بچه هام بودن هیچی نگم. چون 
وقتی پدرشون بود خیلی عذاب کشیدن. بعد 
اون پدرشون بود اگر ما با هم دعوامون می شد 
خب می گفتن پدر و مادرمون هستن، ولی من 

اگر با هادی تو خونه مشــکل پیــدا می کردم و اون یــه چیزی می گفت 
بچه هام نسبت به اون خیلی بدبین می شدن و چون پسر بودن ممکن بود 

درگیری بین شون پیش بیاد.”
برعکــس در خانواده هــای مادر ناتنــی که مردان از رابطــه قبلی خود 
دارای فرزند هســتند. به دلیل مسولیت های بسیاری که مادران ناتنی در 
قبال فرزندان ناتنی دارنــد و تعارض آمیز بودن روابط بین مادران ناتنی و 
فرزندان و احســاس ناسپاســی از طرف فرزندان ناتنی و همسر، معموال 
زنان در مقابله، بــا چالش ها هیجانی تر برخــورد می نمایند. “من تو این 
زندگی خیلی سختی کشیدم. یعنی اون چندسالی که جدا بودم یه طرف 
این پنج ســال یه طرف... گاهی وقتا اینقدر فشــارم می رفت باال که منو 
می بردن دکتر آمپول و سرم وصل می کردن. اشتباه می کنم نباید به بچه ها 
توجه کنم. می دونید. خودمو فحش دادم. شــوهرمو فحش دادم. اصال 

یکی دوبار قرص خوردم خودمو بکشم.”
6-کیفیت رابطه زوجی و ازدواج مجدد، پیامد راهبردهای اتخاذ 
شــده در مواجهه با ناهمخوانی اولویت ها اســت. نتیجه مواجهه با 
ناهمخوانــی اولویت ها و دیگر چالش هــای ازدواج مجدد و راهبردهای 
اتخاذ شــده، کاهش یا افزایش کیفیت ازدواج مجدد است که در رابطه 
زوجــی با میزان نزدیکی و صمیمیت عاطفی که شــامل مفاهیم درک و 
احترام متقابل، احســاس امنیت و اعتماد، توجه و مراقبت نســبت به هم 
و درک حمایت از طرف همســر، مشــخص می  شــود. “تو این زندگیم 
ذارم همســرم چند برابر به من  برعکس قبلی هرچقدر که من احترام می 
احتــرام می ذاره... همســرم واقعا باهامه خیلی منو دوســت داره و منم 
خیلی دوسشــون دارم.” بین صمیمیت و نزدیکی عاطفی و رابطه جنسی 
یک رابطه دوســویه وجود دارد که اثــر یکدیگر را تقویت و یا تضعیف 
می کنند. با این وجود به نظر می رسد در رابطه زوجی صمیمیت و نزدیکی 
عاطفی بر رابطه جنسی مقدم است و در ازدواج هایی که درک و احترام 
متقابل، احســاس امنیت و اعتماد، توجه و مراقبت نسبت به هم و درک 
حمایت از طرف همسر وجود دارد زوج ها از رابطه جنسی خود نیز اظهار 
رضایت دارند. “خیلی مهربونه... رابطه زناشوییمون یه دنیای دیگه است 
اینقــد برای من وقت می گذاره، می دونه مثال من چی دوس دارم... ولی 
تو ازدواج اولم شــوهر قبلیم اصال این کارا رو نمی کرد، در حدی بود که 
خودش فقط راضی بشه.” اعمال رفتارهای خشونت آمیز در رابطه زوجی 
باعث کاهش کیفیت ازدواج مجدد و رضایت از رابطه جنسی می گردد. 
“...کال دســت بزن داره و خیلی ســرمنو می کوبه اینور و اونور... اون 
اوایل خیلی خوب بود)رابطه جنســی( چون من دوسش داشتم االن ولی 
خیلــی بده، به خاطــر اینکه من ازش متنفرم. احســاس می کنم داره بهم 

تجاوز می کنه.”
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فصلنامه مددکاری اجتماعی28

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

بحث و نتیجه گیری

طبق نتایج به دســت آمده مفاهیم و مقوله های عوامل تاثیرگذار بر کیفیت ازدواج مجدد در چهار گروه دسته بندی گردید: 
عوامل فردی، تعاملی، عوامل مربوط به ازدواج قبلی و عوامل زمینه ای و بافتی. در ادامه جهت ارائه یک مدل مفهومی عوامل 
موثــر بــر کیفیت ازدواج مجدد، الزم بود تمامی یافته های پژوهش را در یک کل واحد کنار هم قرار داد چراکه هیچ کدام از 
مقوله ها و موضوعات به تنهایی درک جامع و درســتی درباره این عوامل به دست نمی داد. نتیجه این کار برجسته شدن مقوله 
ناهمخوانــی اولویت ها به عنوان مقوله محوری بود. دلیــل انتخاب ناهمخوانی اولویت ها به عنوان مقوله محوری این بود که بر 

تمامی جنبه های تعامل زناشویی اثرگذار بود و رد پای آن را می شد در اکثر مشکالتی که زوج ها تجربه می کنند پیدا کرد. 
ناهمخوانی اولویت ها که یکی از مقوله های عوامل تعاملی اســت به عنوان مقوله محوری در این پژوهش نقش اصلی را در 
کیفیت ازدواج مجدد بر عهده دارد. نکته مهم در ازدواج مجدد این است که این خانواده ها به دنبال یک فقدان و شکست 
شکل می گیرند و افراد با ازدواج مجدد درصدد حل و درمان مشکالت ناشی از جداییشان هستند و رفع نیازها و خواسته های 
خود را در اولویت قرار می دهند که ممکن است با انتظارات و اولویت های همسر همخوانی نداشته باشد. به عنوان مثال برای 
مردی که از ازدواج قبلی خود دارای فرزند اســت، تامین نیازها و خواسته های فرزند و رضایت او از شرایط جدید در ازدواج 
مجدد، در اولویت اوست و این مسئله می تواند در تضاد با انتظارات و اولویت های همسرش قرار گیرد که به علت بی توجهی 
و کم بودهای عاطفی در رابطه قبلی با هدف تامین نیازهای عاطفی به دنبال توجه و محبت همسر، تصمیم به ازدواج دوباره 
می گیرد. همچنین عدم گفتگو در مورد نقش ها و انتظارات منجر به تشدید این ناهمخوانی می گردد. در ادبیات پژوهش نیز، 
یافته های بســیاری از مطالعات تاثیر ابهام نقش و فقدان ســاختار مشــخص را بر کاهش رضایتمندی و عدم ثبات در ازدواج 
مجدد تایید کرده اند. عفیفی2008، عفیفی و کیت2004، به نقل از اســکروت و بریث ویت2014؛ استورات2005 به نقل از 
بوروس 2010. آن ها نشان دادندکه خانواده های ناتنی توانمند نسبت به خانواده های پرچالش، تمایل بیشتری داشتند تا از انواع 
شیوه های ارتباطی، ازجمله گفتگوی هر روزه بین اعضای خانواده، سطوح باالتر شفافیت در روابط و باز بودن، مشارکت در 
حل مسائل خانوادگی، برقراری قوانین و مرزهای روشن، صرف وقت باهمدیگر به عنوان یک خانواده و ارتقای تصویر مثبتی 

از والدین ناتنی استفاده کنند.)22و23(
همچنین بر اساس یافته ها، نگرش و انتظارات، میزان آمادگی، ناامنی عاطفی، و اعتیاد از عوامل فردی موثر برکیفیت ازدواج 
مجدد شــناخته شدند که در مدل مفهومی ازدواج مجدد تحت عنوان شــرایط علی با تاثیر بر ناهمخوانی اولویت ها، کیفیت 
ازدواج مجدد را تحت تاثیر قرار می دهند. بدین ترتیب که انتظارات و نگرش های غیر واقع  بینانه و عدم آمادگی برای ازدواج 
مجدد با تشــدید ناهمخوانی اولویت ها باعث کاهش کیفیت ازدواج مجدد می شــود. پژوهش هیگن بوتام و آدلر بیدر2008 
و کولمــن و گانونگ2000 همســو با نتایج پژوهش نشــان دادند که نــوع انتظارات افراد در میزان رضایــت آن ها از ازدواج 
مجددشــان تاثیر گذار اســت و افرادی که با این باور و انتظار که ازدواج دوم راحت تر است و احتمال شکست کمتری دارد 

وارد زندگی می شوند، در صورت برآورده نشدن این انتظار دچار ناامیدی و دلزدگی می شوند.)24و25(
همچنین بر طبق یافته ها، هیچ یک از افراد شرکت کننده در این پژوهش قبل از ازدواج مجدد، برای دریافت کمک و مشاوره 
بــه متخصصان این حوزه مراجعه نکــرده بودند که علت این امر را می توان به فقــر فرهنگی-مالی افراد و عدم حمایت های 

جامعه از این قشر آسیب پذیر )زوج هایی که ازدواج اولشان به دلیل طالق از هم پاشیده شده( نسبت داد. 
وجود یک سیســتم حمایتی آموزشــی-درمانی می تواند تاثیر بســزایی در ارتقا کیفیت ازدواج مجدد و کاهش میزان طالق 
مجددگردد. در خصوص تاثیر برنامه های آماده سازی زوج هایی که تصمیم به ازدواج مجدد دارند، آدلر بائدر و هیگین بوتام 
یک برنامه آموزشی را طراحی و اجرا نمودند که تمام شرکت کنندگان )شامل فرزندان( به طور قابل مالحظه ای رضایتمندی و 
استحکام روابط خود را بهبود بخشیدند و اظهار داشتند که برنامه بسیار مفید بوده است. همچنین آن ها دستاوردهای مهمی 
کســب کردند:1-قدرت تشــخیص باورهای غیر منطقی راجع به خانواده های ناتنی. 2-توانایی بحث راجع به مسائل مالی. 
3-توانایی تشــخیص عوامل کشمکش و تعارض. 4-توانایی تشــخیص نقاط قوت افراد و خانواده. 5-گفتگوهای کارآمد. 

6-مهارت های فرزندپروری، به ویژه در مورد فرزندان ناتنی.)22(
ناامنی عاطفی ناشی از طالق، نیز از دیگر عوامل فردی است که نزدیکی عاطفی و اعتماد دوباره و تکیه کردن به فرد دیگر 
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پاییز 1397، دوره 7، شماره 3، پیاپی 2925

معصومه یکله و همکاران

را برای افراد در ازدواج مجدد ســخت می کند 
و از ایــن طریق باعث کاهــش کیفیت رابطه 
زوجــی و کیفیــت ازدواج مجــدد می گردد. 
نتایج تحقیقــات رمپل و همــکاران2001 نیز 
همسو با این نتایج، نشان داد که اعتماد تحت 
تاثیر شکست در ازدواج و پروسه بعد از طالق 
قرار دارد و افراد پس از طالق در روابط بعدی 
به ســختی اعتماد می کننــد.)26( بریمهال و 
همکاران2008 نیز مطالعه ای را جهت بررسی 
تاثیر روابــط قبلی بر روی زوجینی که ازدواج 
مجددشــان بود انجام دادنــد. آن ها دریافتند 
که یــک زمینه مهم کــه تحت تاثیــر روابط 
قبلی می باشد، اعتماد است و افراد در اعتماد 
 کردن به روابط جدیدشان مردد هستند.)27(

 اعتیاد نیز به عنوان یک نقصان فردی از طریق 
فشــار مالی مضاعفی که به خانــواده پس از 
ازدواج مجــدد وارد می کند، تــرس و نگرانی 
مادران از آلوده شــدن فرزندانشان توسط پدر 
ناتنی، باعث عــدم رضایت و کاهش کیفیت 
ازدواج می گردد. در این زمینه نتایج پژوهش های 
بــوث و ادوارز1992، ویســمن2007؛ نقــل 
از بــروس2010، نیــز تاثیــر منفــی اعتیــاد و 
ســومصرف مواد بر رضایتمنــدی و ثبات در 
 ازدواج مجدد را تایید کرده اســت.)23و28(

 نتایــج پژوهش نشــان داد، باال بــودن طول 
مدت ازدواج قبلی، حضــور فرزندان ناتنی و 
همسر سابق، به عنوان عوامل مداخله گر باعث 
کاهــش کیفیــت ازدواج مجدد می شــوند. 
در این راســتا بســیاری از تحقیقات نیز نشان 
داده انــد که ارتباط با همســر قبلی، تهدیدی 
بــرای کیفیت و رضایتمندی از ازدواج مجدد 
محســوب می شــود و منجر به کشــمکش و 
تعــارض در رابطه می گــردد و اغلب زوجین 
بــا ازدواج مجدد از داشــتن ارتباط با همســر 
قبلــی ترس دارند چراکه مانع از شــکل گیری 
یک رابطه صمیمی با همســر جدید می شود.

بــه  همــکاران1991؛  و  اســچالتز  )17و18( 
نقــل از بوروس2012 نیز، نقــش فرزند ناتنی 
را بــر رضایتمنــدی از زندگــی مشــترک در 

خانواده های ناتنی ســاده و پیچیده اســترالیایی مورد بررسی قرار دادند. 
آن ها دریافتند که حضور فرزندان ناتنی باعث کاهش میزان رضایتمندی 
در هر دو خانواده ســاده و پیچیده می شــود.)23( همچنین بر اســاس 
یافته های کراســبی-برنت و مک کلین تیک2000؛ نقل از کمبل2012، 
حضــور فرزنــد ناتنی یک عامل اســترس زا در خانواده هــای با ازدواج 
مجدد می باشد. آن ها بیان کردند موانع و مشکالت در ایجاد یک رابطه 
مطلوب، ممکن است با حضور فرزندان تشدید یابد.)10( در مورد طول 
مــدت ازدواج قبلی، در تضاد با نتایج این پژوهش، بامپس، ســوئیت و 
مارتین1997؛ به نقل از سانشاین2012 نشان دادند، هر چقدر طول مدت 
 ازدواج قبلی بیشــتر باشــد افراد ازدواج محور بوده و سازگارترند.)29(

در مــورد عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر کیفیت ازدواج مجدد، همســو با 
یافته های این پژوهش، آلبرچت1979؛ به نقل از سانشاین2012 دریافت 
که رضایتمندی از زندگی مشــترک با ســن رابطه معکــوس دارد.)29( 
همچنین نتایج پژوهشی نشــان داد که افراد جوان، نسبت به افراد مسن، 
از ازدواج مجددشــان راضی ترنــد،)10( همچنین مشــابه یافته های این 
پژوهش، نتایج تحقیقات نشــان دادند که تحصیالت پایین، درآمد پایین 
و جایگاه شــغلی پایین می تواند منجر به کشمکش، نارضایتی و بی ثباتی 
شود.)30( تحقیقی که بر روی صد و یازده زوج آمریکایی توسط الیکر 
و الدر1983، به نقل از بوروس2010 انجام شــد، نشــان می دهد که فقر 
مالی ارتباط مستقیمی با ســازگاری ارتباطی افراد در ازدواج مجدد دارد 
و ارتبــاط مســتقیمی بین تحصیــالت و ثبات زندگی مشــترک، هم در 

خانواده های عادی و هم در خانواده های ناتنی به دست آوردند.)23(
خانواده هــای اصلی نیز به عنوان یک منبــع حمایتی در کیفیت ازدواج 
مجــدد نقش دارند. رابطــه مثبت یا منفی بــا خانواده های اصلی به طور 
مســتقیم بر رابطه زوجی تاثیــر می گذارد. در واقع مقــدم بودن جایگاه 
خانواده همســر بر رابطه زوجی و دخالت های آن ها در مســائل ازدواج 
فرزندان که ریشــه در فرهنگ جمع گرای جامعه ما دارد، باعث کاهش 
رضایتمنــدی و کیفیت ازدواج مجــدد می گردد. همچنیــن فقرمالی و 
تعصبات وابســته بــه فرهنگ حاکم بر خانواده هــای اصلی که منجر به 
اعمال محدودیت هایی برای زنان مطلقه می شود از یک طرف و فشارها 
و تنش هایی که این زنان به موجب مزاحمت هایی که از سوی مردان برای 
داشتن روابطی در قالب ازدواج موقت، همسر دوم و... وارد می شود، از 
طرف دیگر، آنان را به ســمت یک ازدواج نادرست و حفظ آن علیرغم 
نارضایتــی و کیفیت پایین، ســوق می دهــد. همچنین فقدان سیســتم 
حمایتی-آموزشــی نظام مند در جامعه برای افــرادی که طالق گرفته و 
مجــددا تصمیم به ازدواج دارند، یکــی از عوامل موثر بر ناتوانی زوج ها 
 در مقابلــه با چالش های ازدواج مجدد و پایین بودن کیفیت آن اســت. 
در خصــوص نقــش منابع حمایتــی ناکــس و زاســمن2001 در تایید 
یافته های پژوهش نشــان دادند زنانی کــه در تصمیم گیری برای ازدواج 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی30

مطالعه کیفیت ازدواج مجدد پس از طالق رویکرد داده بنیاد

مجــدد مــورد حمایت خانــواده و دوستانشــان قرار نگرفتند نســبت به 
زنانــی که مــورد حمایــت و تایید قــرار گرفتنــد، شــادی کمتری در 
زندگی داشــتند. بنابراین کمبود حمایت از ســوی دوستان و خانواده ها 
و یا ســازگاری کم بــا خانواده و اطرافیان جدید، بــا کاهش رضایت از 
ازدواج مجــدد مرتبط اســت. ولی در ادبیات پژوهش کمتر به مســائل 
 فرهنگــی و نقــش آن در ازدواج مجــدد پرداخته شــده اســت.)15(

نتایج پژوهش نشــان داد، زوج ها در مواجهه بــا ناهمخوانی اولویت ها، 
راهبردهــای متفاوتی را به کار می گیرند. اســتفاده از راهبردهای هیجانی 
و ناکارآمد در برخورد با مشــکالت و چالش ها که متاثر از ویژگی های 
شــخصیتی هریک از همســران، پیشــینه ازدواج قبلی و عــدم آمادگی 
برای ازدواج مجدد و بافت اجتماعی فرهنگی می باشــد، باعث افزایش 
تعارضــات و کاهــش کیفیــت ازدواج مجــدد می گــردد. در ازدواج 
مجددهایی که همسران با گفتگو در مورد مشکالت و رفع سو تفاهم ها 
درصدد حل آن ها هســتند، با وجود مشکالت و تعارضات افراد ارزیابی 

مثبت تری از کیفیت ازدواج مجدد خود دارند.
در راستای نتایج این مطالعه سنفورد2003 و سیگرین و فلورا2005 نشان 
دادند، زوج ها در ازدواج مجدد نســبت به زوج هایی که اولین بارشــان 
اســت که ازدواج کرده اند، تمایل بیشــتری به مشاجره دارند و کمتر از 
الگوهای مثبت ارتباطی بهره مند هستند و بسیاری از مسائل خانواده ناتنی 
نظیر همکاری، به دلیل فقدان بحث های باز درباره مســائل و مشکالتی 
 که اعضای خانواده را احاطه کرده اســت، وخیمتر می شــود.)31 و32( 
کیفیت رابطــه زوجی)روابط عاطفی-جنســی( نیز، پیامــد راهبردهای 
مقابله ای اســت کــه خود تحت تاثیر شــرایط حاکم بــر ازدواج مجدد 
و بــرآورده شــدن اولویت هــای هــر فــرد در ازدواج قــرار دارد. نتایج 
کتــورک و فیزیالگلــو2009  پژوهش هــای آلبرچــت1979، نقــل از آ
و دیــل و اولســون2010، نقــل از گارنــی و همــکاران2013، نیز نقش 
مشــکالت جنســی را در ایجــاد تعارضــات زوجــی در ازدواج هــای 
 مجــدد به عنــوان یــک فاکتــور ارتباطــی تاییــد نمودنــد.)18و33(

به طور کلی براساس نتایج پژوهش می توان گفت، در ازدواج مجدد افراد 
به دلیل داشــتن ازدواج قبلی پرتعارض، و طی نمــودن فرایند طوالنی و 
پر از اســترس طالق، آســیب پذیرتر بوده و اعتماد نمودن دوباره به فرد 
دیگر برایشان دشوار است. با این وجود به دلیل سختی های نگهداری از 

فرزندان پس از طالق، و فشــارهای اجتماعی 
و محدودیت هایی کــه از طرف خانواده های 
اصلــی در مورد زنان مطلقه اعمال می شــود، 
بــا هــدف به دســت آوردن آرامــش و حل 
مشکالت ناشــی از طالق تصمیم به ازدواج 
دوباره می گیرند. اهداف و انتظارات متفاوت 
افراد منجر به ناهمخوانی اولویت ها در ازدواج 
مجدد می گردد که دالیل نادرست برای ازدواج 
مجدد، طی نکردن زمان کافی پس از طالق 
و حل نشــدن مســائل مربوط بــه آن، فقدان 
سیســتم حمایتی-آموزشــی از طرف جامعه 
جهت تحت پوشــش قــرار دادن ایــن افراد، 
مزاحمت های همســر سابق و حضور فرزندان 
از رابطه قبلی باعث تشــدید این ناهمخوانی، 
به کارگیــری  و  رابطــه زوجــی  در  تعــارض 
راهبردهایی می گردد که پیامد آن کیفت ازدواج 
 مجدد را به صورت مثبت و منفی رقم می زند. 
پیشــنهادات: با توجه بــه نتایج پژوهش، 
طراحی برنامه های آماده ســازی و غنی سازی 
روابط بــرای افرادی که پــس از طالق قصد 
ازدواج مجــدد دارنــد، با هدف شناســاندن 
چالش های بالقوه ازدواج مجدد به زوج ها، ارتقا 
مهارت های ارتباطی و اتخاذ راهبردهای کارآمد 
در مواجه بــا چالش ها، می تواند نقش موثری 
 در افزایش کیفیت ازدواج مجدد داشته باشد.

محدودیت ها: همچنیــن با توجه به عدم 
همــکاری مــردان در ایــن مطالعــه به عنوان 
انجام  مهمترین محدودیت پژوهــش حاضر، 
پژوهش های مشابه جهت دستیابی به اطالعات 
جامعتر و پایاتر در این حوزه با مشارکت دادن 
کل اعضــای خانواده های ناتنی)همســران و 

فرزندان( مفید خواهد بود.
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