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  ٢١                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

 

  چندهمسر يها خانوادهش در  کشمکيگونه شناس
  ∗∗و محمدتقي شيخي ∗نعيما محمدي

 

  :دهيچک            
 مختلفي از كشمكش در روابط خـانوادگي بـه شـكل       هايگونهساختار خانواده در ايجاد     : مقدمه
  . داري تأثيرگذار استمعنا

هـاي مختلـف كـشمكش از حيـث نـوع و شـدت آن در       در اين مطالعه به بررسـي گونـه    : هدف 
  .هاي چند همسر و تك همسر شهر زاهدان پرداخته شده استخانواده
همـسر و   هـاي تـک   نفر در خانواده١٥٠ زن زاهداني که ٣٠٠در مقاله حاضر در مجموع   :  روش  
نامـه همـراه بـا    اين افراد از طريـق پرسـش   .  نفر ديگر در خانواده چند زن عضويت داشتند        ١٥٠

  .مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند
ي مختلف كشمكش بـا شـدت   ها  گونهي تحقيق فرض وجودها در بخش مربوط به يافته    : هاهيافت

ي تـك همـسر بـه اثبـات تجربـي      ها هاي چند همسر در مقايسه با خانواده   معناداري در خانواده  
هـاي    به اين ترتيب زنـان مـورد بررسـي در ازدواج چنـد همـسر در مقايـسه بـا خـانواده         .رسيد
-كشمكش در روابط قدرت، روابط عاطفي و روابط جنسي را تجربه ميهمسر باالترين سطح  تک
  . كنند
ي عمومي به افراد در ساختار خانوادگي چنـدزن    ها  يارائه خدمات اجتماعي و آگاه    : گيرينتيجه

رسد چنـين عملكـردي در   به نظر مي. شودي چند زن ميها باعث توانمندسازي زنان در خانواده    
 .ر آن اثربخش باشدكاهش شدت كشمكش و آثار مض

، كشمكش در روابط قدرت، كشمكش در روابط عاطفي،         گونه شناسي كشمكش   :ها  كليد واژه 
 كشمكش در روابط جنسي

  

   مقدمه
گيـرد و   خانواده بخشي از سيستم اجتماعي است كه هم تحت تأثير ديگر نهادهاي اجتماعي قرار مي           

از آنجـا كـه ازدواج اغلـب بـه     . ١)١٩٩٨پارسونز و بيلـز، (نمايد را فراهم ميها     آن هم امكان ايجاد تغيير در    
شود كه ماهيت و كيفيت آن توسـط هنجارهـاي اجتمـاعي     هاي قانوني، ديني و فرهنگي اطالق مي     شيوه

همسر نام بـرد كـه در جوامـع     همسر و چند توان به لحاظ ساختي از ازدواج تك    شود، لذا مي    برساخته مي 
ـ      مختلف جايگاه   شناسـان   منـشاء پيـدايش چنـدزني را انـسان        ). ٢٣٧: ١٣٨٤برنالـد، (دهاي متفـاوتي دارن

                                                
  Naima.mohammadi@yahoo.com                                          دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
  MT.shykhi@yahoo.com                                                                                                الزهرادانشگاه دانشيار  ∗∗

1. Parsons & Bales  
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٢٢  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

هـا     اند و عقيده دارند كه پس از اهلي شدن حيوانات مسأله چـراي دام      با شيخويت پدري دانسته   زمان    هم
 ايـن ترتيـب زنـان مزيـت و      به. مورد توجه قرار گرفت كه در نتيجه فرايند مالكيت زمين گسترش يافت       

دست دادند و انگيزه ازدواج بيشتر به سوي تأمين نيازهاي جنسي سـوق يافـت و تعـدد    برتري خود را از  
، الگـوي  ١طـور كلـي ازدواج چندهمـسري در جوامـع جمعـي            بـه ). ٩٧: ١٣٨٣فربد،(زوجات به وجود آمد   

در اين جوامع نرخ باروري باال است و فرزندان به عنـوان منبـع تـأمين كننـده               . رود  شمار مي   مرسومي به 
به همين دليل تمايـل بـه   . شوند ار و ثروت، حامي منافع اقتصادي و اجتماعي والدين قلمداد مي  نيروي ك 

، ٢البـدرو (گيـرد   داشتن فرزند زياد از طريق حمايت از ساختار چندهمسري براي نظام خانواده انجام مـي              
توان چندزني را  باشد؛ و از اين رو نمي      اي نمي  اگر چه اين ميزان در کل کشور رقم قابل مالحظه          ).٢٠٠٧

 به دليـل وجـود شـرايط بحرانـي     ١٣٦٠ي ها  اما اين پديده طي سال    . در ايران ساخت غالب  قلمداد كرد      
: ١٣٨٠امـاني، (اي در برخي مناطق کشور افزايش يافتناشي از جنگ ايران و عراق به شكل قابل مالحظه    

وز بـه ميـزان بـااليي وجـود     اين در حالي است كه اين پديده اجتماعي در برخي مناطق كشور هنـ          ). ٤٢
در ايـن   .  نفر بيش از يک زن دارنـد       ٨٦٧٩٩ زوج   ١٥١١٠٠در شهر زاهدان از ميان       ).١٣٨٣مجاهد،(دارد

تعـداد  . سـه يـا تعـداد بيـشتري زن دارنـد     زمـان      هـم   نفـر بـه طـور      ٢١٣٧٤ نفر دو زن و      ٦٥٤٢٥ميان  
هـاي    درصـد از خـانواده  ٥/٤٢ کـه  به اين معنـا . باشد  نفر مي٦٤٣٠١همسر در اين شهر  هاي تك  خانواده

-هاي چند زن بـه سـر مـي     درصد از آنان در خانواده٥/٥٨موجود در زاهدان ساختار تك همسر دارند و       
هاي خانوادگي     و خشونت    گير قتل وجود ميزان چشم  ). ١٣٨٥مركز آمار استان سيستان وبلوچستان،    (برند

-هاي سازمان يافته وجود كشمكش و ناسازگاري در اين شهر در مقايسه با ديگر شهرهاي كشور نشان از          
باشد كه به شكلي گريزناپـذير بـا      اي است كه گوياي كاهش انسجام و صميميت در روابط خانوادگي مي           

هاي مختلف كشمكش در اين مقاله به واكاوي گونه . ي چندزن در ارتباط است    ها  شيوه زندگي در خانوده   
  .شود  ميهاي چندزن پرداختهدر خانواده

  ادبيات نظري تحقيق
در مطالعه حاضر براي تبيين مسأله كشمكش در روابط خانوادگي از تئـوري تـضادگراياني همچـون                

 پـردازان كـشمكش در روابـط     هر يك از اين تئـوري .  استفاده شده است٤ و گئورگ زيمل   ٣راندل كالينز 
  ).۲۰۰۴ليدر،(ميان زوجين در خانواده را به شكلي خاص مطرح كردند

 و  ٥ام گـود  يـ لييان در راستاي تأييد نظريات مطـرح شـده از سـوي كاركردگرايـاني چـون و                تضادگرا
 اگرچـه  -كننـد آميز منابع تعريف مـي  تعادل در روابط خانوادگي را در گرو تقسيم توافق      ٦تالكوت پارسنز 

 در -باشدهاي اجتماعي نقطه تفاوت اين دو دستگاه نظري مي رويكرد مبتني بر توافق درمورد ديگر گروه      
واقع هرگاه در تقسيم منابع ارزشمند و مشترك موجود در خانواده خللي ايجـاد شـود تـنش و برخـورد                   

                                                
1. Collective Society  
2. Elbedour  

Randall Collins. 3  
George Simmel .4  
WilliamGoode .5  
Parsons Talcott .6  
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  ٢٣                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

ي گـسترده انجـام     هـا   گود مطالعاتي در مورد ساختار خـانواده      ). ١٩٨٩گود،(شود  ميان اعضاء بازتوليد مي   
ناپـذير نظـام    جتنـاب  است كه به تبيين دگرگوني ا١داده است؛ حاصل اين مطالعات ارائه تئوري همگرايي 

اي را محـصول ايـن    او خانواده هسته. باشد  مي خويشاوندي همراه با تغييرات اجتماعي در جامعه صنعتي       
اي كه با محدود نمودن كاركردهاي خانواده به خصوصي شدن روابط خـانوادگي             جامعه. داند  تغييرات مي 
شـود و انطبـاق      بليت عـاطفي يـاد مـي      به عنوان يك قا   » عشق«جايي كه از    ). ١٣٧٦اعزازي،  (تأكيد دارد 

تأكيـد پارسـنز   ). ٢٠٠٤ليدر،( رسدي جامعه مدرن ضروري به نظر مي ها  ميان نهاد خانواده با ديگر بخش     
شـود چنـين     اعضاي خانواده تنظـيم مـي  ٣ و تعداد٢ازهاند بر سيستم تقسيم کار بيش از پيش تحت تأثير      

از ايـن رو بـا     . نظـري زيمـل در تئـوري اعـداد اسـت          نگاهي نسبت به روابط خانوادگي مشابه با دستگاه         
اي در جامعه جديد نظـام تقـسيم کـار، تعريـف      هاي هسته ازه خانواده و پيدايش خانواده  اند  کوچک شدن 

پارسـونز،  (شـود   اجتماعي و نحوه ايفاي نقش هر يک از اعضاء متناسب با نياز ساختار مشخص مـي        پايگاه
عامل در حفظ بقا و تعادل يك سيستم اجتماعي تقـسيم متعـادل   ين تر مهمپارسنز معتقد است   ). ١٩٩٨
  ).٤،۱۹۹۸زالديس(آميز منابع است  و توافق

نز در طـول تـاريخ، خـانواده متـأثر از شـرايط سـاختاري       يشده از سوي کال منطبق با نظريات مطرح
ان اعـضاء  گران در بازسازي و تعريف مجدد چگـونگي روابـط ميـ     اما همواره كنش  . تغيير شكل داده است   

مايه اصلي نظريه تضاد در خصوص كشمكش در روابط خانوادگي ميان اعضاء              جان. اندنقش مهمي داشته  
ــشربندي   ــود نظــام ق ــافع آشــكار و پنهــان ، وج ــه از تحليــل من ــابرابري(برگرفت ــه ) ن ــع ناعادالن و توزي

 خـانواده قـدرت     او معتقد است چيزي كه بـه زن يـا مـرد در            ). ۱۳۸۱ريتزر،  (باشد  مي) مشروعيت(اقتدار
هاي متعددي است كه ديگري از آن    دهد تا بيش از ديگري در امور دخل و تصرف داشته باشد پايگاه              مي

شود به دليـل نيازمنـدي بيـشتر بـه او         ، مادر و دوست ظاهر مي     ٥زني كه در نقش معشوقه    . محروم است 
افـراد در  : اصـل اول : کنـد  ياو روابط بين فردي را در قالب سه اصل کلي مطـرح مـ      . گردد  قدرتمندتر مي 

افراد قدرت تأثيرگذاري يا نظارت بـر تجربـه        : کنند، اصل دوم   اي زندگي مي   هاي ذهني خودساخته   جهان
افـراد بـراي حـذف يـا نظـارت بـر عملکـرد گـروه رقيـب تـالش               : ذهني ديگـران را دارنـد، اصـل سـوم         

پـذيرتر   هـاي کوچـک امکـان      گـروه  كالينز و اسكات توافق بين فردي را در       ). ١٧٣: ١٣٨١ريتزر،(کنند مي
هاي متنـوع و متفـاوتي در    و پايگاهها    بيني رفتار افراد در شرايطي که نقش  دانند؛ چون کنترل و پيش      مي

وجـود  هـا    هاي ذهني ميان افراد هم منفعت در همه گروه    کشمکش. يک واحد وجود دارد، دشوارتر است     
 کـه بـسته بـه تحمـل     کنـد   مـي نه زنـي بـااليي را ايجـاد    طور لزوم هم مخرب نيستند اما چا      دارد که به  

از نظـر كـالينز شـدت     ).١٩٩٨، ٦كـالينز و كـالترن  (کنـد   مـي اجتمـاعي دوام و زوال سيـستم را تعريـف   
تـر   هاي اجتماعي پيچيـده  كشمكش و محتواي آن در خانواده، به شكل قابل توجهي نسبت به ديگر گروه    

دانـد كـه در هـيچ     ين منبع كشمكش ميان زوجـين مـي  تر مهم  او روابط جنسي راازدواجبه عنوان   . است
                                                
1. Convergence Theory  
2. size  
3. number   

Zelditch .4   
5. Being Lover   
6. Coltrane  
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٢٤  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

. هاي اوليه و غيررسـمي اسـت   گروه اجتماعي به شكل رسمي وجود ندارد؛ چون عشق و تنفر خاص گروه     
الزمه تحليل كشمكش در روابط جنسي كشف منابع ارزشمند در اين حيطـه اسـت؛ شخـصيت، زيبـايي           

ه عنوان منابع ارزشمند سوژه مـورد نظـر در ايـن خـصوص     ظاهري، پول، منزلت ذهني و تأييد ديگران ب       
-به لحاظ اجتماعي موفـق قلمـداد مـي   ها  از اين رو مردان به دليل داشتن زناني با اين ويژگي        . باشند  مي

اين رقابت پنهان در زنان نيز موجود است تا مقبوليت خود را همچنان حفظ كرده باشند و سـتاره     . شوند
 دادن هر يك از اين منابع ارزشمند ترس از دسـت دادن مقبوليـت و مـشروعيت            با از دست  . باقي بمانند 

 هاي نمـادين  به طور مثال زنان با از دست دادن جاذبه سكسي كه جزء با ارزشي از دارايي      . شود  ايجاد مي 
در حقيقت . كنند شود، احساس حسادت و رقابت بيشتري نسبت به همسر خود پيدا مي     ارزيابي مي ها     آن

اصلي کشمکش ميان اعضاي گروه توزيع نابرابر امکانات و منـابع کميـاب و ارزشـمند اسـت؛ زيـرا                  منبع  
کند،  بـيش از   افرادي که احساس محروميت بيشتري دارند و سهمي متناسب با انتظار خود دريافت نمي        

ار اي که اين احساس محروميـت بـه انفجـ        در نقطه . ورزند ديگران نسبت به مشروعيت سيستم ترديد مي      
سازي نظام تقـسيم و تخـصيص منـابع          يابد بنابراين تالش براي دگرگون    رسد، سرخوردگي تجلي مي    مي

در ). ١،٢٠٠١اسـتيل (هـاي متفـاوتي دارد    و درجه ها       هاي بروز خشونت، روش    اگر چه شيوه  . شود انجام مي 
قابـت بـه منظـور     دنبال دست پيدا كردن به بيشترين منزلت ذهني هـستند، ر شرايطي که افراد گروه به 

-اي از تضاد ميان اعضاي گروه به اسـتحکام آن منتهـي مـي            هر چند درجه  . شود نفع شخصي پديدار مي   
اما کالينز در مطالعات خود وجود ناسازگاري متداوم را عامل از هم گسـستگي سـاختار خـانوادگي             . شود

جتمـاعي مـانع از اثربخـشي    گاه فشارهاي فرهنگـي و ا     ). ٣٤٥: ١٩٩٨،  ٢كالينز و كالترن  (کند   معرفي مي 
شود و گاه رقابت خود عامل تأثيرگذاري در ارتقـاي سـطح روابـط و     كشمكش در روابط ميان زوجين مي  

دهد كـه نخـست، امكـان جبـران منبـع        شود اما اين در شرايطي رخ مي        تقويت صميميت ميان اعضا مي    
. زا بيروني باشـد  سوم، عامل تنشدوم، كشمكش موقتي باشد و . باشد ارزشمند از دست رفته وجود داشته   

  :توان قرار داد هاي خانواده را در سه حوزه مي از اين رو دارايي
  .مالكيت اقتصادي) ۱ 
  روابط اجتماعي بين نسلي نظير عشق، صميميت و مشاركت در روابط خانوادگي) ۲
-ين بخش احساس محروميت در هر يك از ا      . )٢٢٣-٢١٩: ١٩٩٨كالينز و كالترن،    (رابطه جنسي ) ۳ 

هـاي مـشترك و غيرقابـل     زمينه رقابت خانوادگي را به شكلي نيرومند، مدام و پنهان بـر سـر دارايـي       ها      
  .کند ميتقسيم به ويژه در عشق اول، با شدت بيشتري ايجاد 

شـناختي قـادر بـه تبيـين      هاي جامعه    بر اساس تئوري عشق كه در قرن بيستم بهتر از ديگر تئوري           
 در درازمدت روابط احساسي و عاطفي شديد توليدكننده احساس حسادت اسـت و       روابط زناشويي است؛  

كـالينز متـأثر از گرايـشات    . شـود  آغـاز مـي  هـا     از همين احساس، تالشي نمـادين بـراي حفـظ تماميـت     
طور ذاتي به دنبـال دسـت پيـدا كـردن بـه       كند افراد به    شناسي مردمي عنوان مي     پديدارشناسانه و روش  

در ). ۱۳۸۱ريتـزر، (باشند؛ اين منزلت قابل تقسيم بـا ديگـر اعـضا نيـست         لت ذهني مي  بيشترين حد منز  

                                                
1. Steel  
2. Coltrane  
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  ٢٥                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

همکـار  -)١٩٩٠(١حقيقت از زماني كه عشق جاي مصلحت را در انتخاب همسر گرفـت، از نظـر والـدرف               
 ارزشمندترين منابع يك زن در خانواده که عبارت است از ظاهر جسماني، جواني، تأثيرگـذاري و    -کالينز

هـاي مـذكور    از اين رو زناني كـه از دارايـي  . شود عشق ورزيدن وارد يك كنش رقابتي متقابل مي   توانايي  
باشند در مقايسه با ديگراني که چنين منابعي ندارند از مشروعيت بـاالتري برخـوردار        مند مي   بيشتر بهره 

ه خـود بـه اهميـت    در مطالعـ ٢مارتين شافر. كنددر امور افزايش پيدا ميها       آن شوند و دخل و تصرف      مي
در شـرايطي كـه   . كنـد   عادالنه كار در خانواده و تأثير آن بر سالمت رواني اعضا اشـاره مـي             شيوه تقسيم 

عامل ايجـاد كننـده نـزاع و برخـورد     ها    امكان تعريف نقش براي فرد فراهم نباشد، تداخل و تعارض نقش 
  .شود مي

هاي غير كالمي در چنين شرايطي جـايگزين   دهد كه پيام شناسان اجتماعي نشان مي      مطالعات روان 
اعتمادي و محروميـت را در   احساس بي» صحبت يك نفره ذهني«اي به نام هاي كالمي شده و پديده    پيام

اي، شافر را بر آن داشـت   هاي غيرهسته تخريب ديالوگ و پيدايش منولوگ در خانواده. كند  فرد ايجاد مي  
نتـايج بـه دسـت    . هاي گسترده مورد مطالعه قـرار دهـد   ادهكه سبك دلبستگي زوجين هندي را در خانو 

آمده از اين تحقيق او را در خلق يك نظريه عمومي مبني بر ارتباط متقابل ميان تعداد افراد خانواده كـه       
در ايـن مطالعـه   . قرار است منابع مشترك را بين خود تقسيم كنند و كيفيت روابط عاطفي ياري رسـاند        

منيت و ماندگاري زنان هندي كه بـا مادرشـوهر خـود در يـك منـزل مـشترك       سالمت رواني، احساس ا   
از نظر محقق توزيع عادالنه منـابع  . اي گزارش شد  برابر كمتر از زنان خانواده هسته     ۱/۲سكونت داشتند،   

تأثيرات رواني ناشي از احساس محروميـت   چنين هم .باشد عاطفي بسيار دشوارتر از توزيع منابع مالي مي  
در ). ٣،۱۹۸۵ويلـسون (نمايـد  واده به شكلي ماندگارتر معناي نهاد غيررسمي خانواده را تحريف مي      در خان 

 ينـ ي عيل بحـث حاضـر بـه شـکل    يـ كند که به تحليمل نظريه اعداد و غريبه را مطرح م   ياين خصوص ز  
 عـدم  رايـ  هـستند؛ ز  ييا چهارتـا  ي سه   يها مندتر از گروه     ثبات يي دوتا يها به نظر او گروه   . کند   مي کمک
شايد بارزترين جنبـه راز      ). ۲۵۹: ۱۳۸۰کوزر،(ت گروه فرو پاشد   ياست تا کل    يک از اعضا کاف   يل هر   يتما

اين باشد كه وجود حداقل دو نفرشرط الزمي است كه راز معيني از تعلق يك نفر خارج شود و در عـين              
ن هر يك از آنـان     چو). ۷۱: ۱۳۸۲روزنبرگ و كوزر،    (حال شرط حداكثر هم هست كه آن راز حفظ شود         

 سـه  يهـا  در گـروه . كنـد  بيند و يك مجموعه را بر فراز خود احساس نمي در روي يك نفر مي      خود را رو    
. کنـد  ير مـ ييـ از تغيـ شود و آستانه ن ي عوض م  يط ساختار يفيت کار و عملکرد افراد متاثر از شرا       ينفره ک 

 شـود و سـاختار گـروه را کـامالً عـوض      انداز ظاهر ا تفرقهي، مسلط و يانجيتواند در نقش م يعضو سوم م  
كند، بسته به نقشي که غريبه يا عنصر تازه وارد ايفا مي       ها      هر يك از اين پيامد     ). ۲۵۹: ۱۳۸۰کوزر،(کند
شود به دليل نبـود نقـش و     به عنوان مثال وقتي مادربزرگ به ساختار خانواده اضافه مي         . رديپذ  مي رييتغ

چـون نقـش   . شـود   ي نقـشي ديگـر كنـشگران دچـار تغييراتـي مـي          جايگاه تعريف شده براي او، محتوا     
جـا كـه محتـواي نقـشي در درون      شـود؛ امـا از آن   مـي ها      مادربزرگ محدود به محبت و صميميت با نوه       

شـود و از   ساختاري مطرح شده كه غيرقابل انتظار است، در اين صورت تجاوز به نقش مادري قلمداد مي      
                                                
1. Waldrof  
2. Martin Chaffer  
3. Wilson  
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٢٦  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

كند با بزرگتـر  او عنوان مي). ۱۰۹: ۱۳۶۸سيف، (گيرد   دو عضو درمي   اين حيث نوعي كشمكش ميان اين     
ل کـاهش  يـ  مـشابه بـه دل  يهـا   نقشيفاي ايه برايت گرفتن افراد همسان و همپا     يشدن گروه و به عضو    
 يكنـد و فاصـله اجتمـاع   ت فرد کاهش پيدا مييتک افراد از احساس تعلق و مسئوول  توقعات گروه از تک   

توان اثبـات كـرد    از اين رو با توسل به واقعيت مي). ۲۶۱: ۱۳۸۰کوزر،(شود يتر مشيان فرد و ساختار ب يم
چون همواره در شرايط طبيعي به تعداد مـردان، زن  . تواند يك شكل زناشويي باشد  كه چندهمسري نمي  

هـاي چندهمـسر انجـام داده         نتايج مطالعاتي كه او روي خانواده     ). ۱۹۹: ۱۳۸۴زيمل،  (وجود داشته است  
تـري را نـسبت بـه     طور عملي يكي از زنان از ميان همسران مرد موقعيت برجسته  دهد به   شان مي است، ن 

باشـد و  ها     آنترين زاده ترين و يا نجيب اين زن ممكن است همسر اول، مورد عالقه   . كنند  مي ديگران پيدا 
ر هـر دو حالـت وجـود    كه منابع ارزشمند و كمياب را در اختيار دارد حـال آن كـه د   ها       آنترين    يا جوان 
  ). ۲۰۱: ۱۳۸۴زيمل،(از كشمكش بديهي و قابل اثبات است اي  درجه
  

  :پيشينه تحقيق
 اسـتفاني تحـت     مطالعـه تـوان بـه   از جمله تحقيقات انجام شده در خصوص موضوع مطالعه شده مي   

» ه عربـي هاي چندهمسر در شهر ابوظبي امارات متحدبررسي ميزان رضايت زناشويي در خانواده   « عنوان
هـاي چنـدزن کمتـر از     دهد رضايت زناشويي در خانواده نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي     . اشاره کرد 
مندي با افزايش تعداد فرزندان پـسر خـانواده افـزايش    اگرچه ميزان رضايت . همسر است   هاي تک   خانواده
زيرا داشـتن فرزنـد پـسر بـه     . دياب در اين شرايط افزايش ميها   كند، اما ميزان کشمکش بين هوو پيدا مي 

). ١،٢٠٠٧اسـتفاني (کنـد  عنوان يکي از منابع ارزشمند امکان کشمکش در روابط خانوادگي را فـراهم مـي        
هـاي چنـدزني را مـورد     نتايج مطالعه موردي الشربيني که سالمت رواني و جسمي زنان اول در خـانواده          

چـون فـشارخون و سـر دردهـاي      جـسمي هـم  هاي  بررسي قرار داد؛ ميزان افسردگي، اضطراب و بيماري  
دست آمده در  از نتايج به. کند هاي چندهمسر بيش از ديگر زنان ارزيابي مي         ميگرني در زنان اول خانواده    

آميـز در خـانواده امکـان     گيري کرد که تداوم شرايط کشمکش و روابط رقابت          توان نتيجه   اين تحقيق مي  
چـون بـر اسـاس    ). ٢٠٣-١٩٥: ٢،٢٠٠٥الـشربي (دهـد  زايش مـي هاي جسمي و رواني را اف ابتال به بيماري 

کرينويي علت عدم سالمت رواني و جسمي در گروه مـورد مطالعـه وجـود    -نتايج ارائه شده به وسيله ال    
توان اين مطالعه را در راسـتاي اثبـات    از اين حيث مي. باشد کشمکش و درگيري در روابط خانوادگي مي      

ازکـان و آلتينگـدان علـت عـدم سـالمت روانـي و           ). ١٩٩٩،  ٣الكرينويي(نتايج تحقيق حاضر قلمداد کرد    
تـوجهي   عنوان رقيب، بي بهها   جسمي را پايين بودن ميانگين سن ازدواج زنان در اولين ازدواج، وجود هوو  

صورت اجباري و ايجاد دودسـتگي   مرد به زن اول و فرزندان دختر، زندگي بدون عشق، انتخاب همسر به           
عنـوان    مجموعـه ايـن عوامـل بـه        ).,٢٠٠٦ ٤ازکـان و آلتينگـدان    (واده مطـرح شـده اسـت      در روابط خـان   

مجاهد تحقيقي بر روي زنان . فاکتورهاي ايجادکننده کشمکش در تحقيق حاضر مورد تأييد قرار گرفتند    
                                                
1. Steffani  
2. AL-Sherbiny  
3. Al- Krrenawi  
4. Ozkan&Altindag  
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  ٢٧                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

هاي چند همسر شهر سراوان سيستان و بلوچستان انجام داد، مقدار سالمت روانـي       و کودکان در خانواده   
. همسر عنـوان نمـود    برابر كمتر از سالمت رواني زنان در خانواده تك   ٥/١ان در خانواده چندزني را      كودك

شـود نتـايج    گونـه کـه مالحظـه مـي     بنابراين همان . كند افزايش پيدا مي   ٨/١اين مقدار در مورد زنان به       
تـوان گفـت    راين مـي بنـاب . کنـد  دست آمده در اين مقاله نتايج حاصل شده در اين تحقيق را تأييد مي          به

   ).٦٧-٦٠: ١٣٨٢مجاهد،(سازد کشمکش در روابط خانوادگي، زنان را در مقايسه با کودکان بيشتر متأثر مي
ن يـ از ا. کنـد يد نمـ ييـ ج مقاله حاضـر را تأ ينه انجام شده است که نتا     ين زم ي هم در ا   يالبته مطالعات 

وضعيت عملكرد خـانواده و  «  تحت عنوان  در قميق مالنقيدست آمده از تحق    جه به ي به نت  توان  ميجمله  
ن مطالعـه، سـالمت    يـ ج حاصل از ا   يبر اساس نتا  . اشاره کرد » هاي چندهمسري   سالمت رواني در خانواده   

 چنـين  هـم  .همـسر نـدارد    تـک يهـا    با خانواده  يدار  هاي چندهمسري تفاوت معنا     رواني زنان در خانواده   
. شتر استيمراتب ب  بهييها ن خانوادهي خانواده در چنان افراد ي م يزان مشارکت گروه  يعنوان شده است م   

 -يط اجتمـاع يتوانـد شـرا     ي حاصل از مطالعه حاضر است کـه علـت آن مـ            يها  افتهيجه برخالف   ين نت يا
نظـري و مظـاهري در مـورد      کـه عـارف   يا  مطالعـه ). ۱۳۷۷مالنقـي، ( باشـد  ي جامعه مورد بررس   يفرهنگ
 در شهر تهران ۱۳۸۴در سال   » )همسري   تك -همسريچند  (هاي دلبستگي و شيوه همسرگزيني      سبك«

داري ميـان ايـن دو     هـيچ تفـاوت معنـا   دهد مين مطالعه نشان يج اينتا. ن جمله است يز از ا  يانجام داد، ن  
دهـد الگـوي دلبـستگي نـاايمن و       دسـت آمـده نـشان مـي         بنابراين نتيجه بـه   . گروه مالحظه نشده است   

را تمايل زنان به انتخـاب     يشود؛ ز   ي چندهمسري محسوب نمي   هنجار عاملي برا  هاي رشدي نابه    چارچوب
نظـر از وضـعيت تأهـل يـا      بنابراين صرف. مرداني كه جايگاه اجتماعي و اقتصادي بااليي دارند، زياد است  

زان دلبستگي زوجه به مردان چند زن متنفـذ بـه لحـاظ اجتمـاعي و اقتـصادي در سـطح             يتجرد مرد، م  
  ).۱۳۸۴و مظاهري، نظري  عارف(بااليي قرار دارد
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٢٨  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانواده عددي ساختار  تغییر 

 افزایش برخورد بین اعضا
 خانواده

 كظهور منافع مشتر

  خانواده ساختار نوعی تغییر 

 ورود غريبه

 تقویت احساس محرومیت  عدم پذيرش متقابل توزيع ناعادالنه منابع ارزشمند تقسيم آنوميک کار

 کاهش مشروعیت سیستم

 خوردن نظم سیستماتیک هم به

 کشمکش در روابط جنسی

 
 مکش در روابط عاطفیکش کشمکش در روابط قدرت

 

 مدل نظري تحقيق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


  ٢٩                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

   فرضيه تحقيق-٥
 چندزن و تك همـسر شـهر   يهاهاي مختلفي از كشمكش برحسب ساختار خانواده، در خانواده        گونه

  .زاهدان وجود دارد

  روش تحقيق-   ٦         
 تـك همـسر      کشمکش روابط خانوادگي در سـاختار چنـدزن و         يشناسمنظور گونه   در اين تحقيق به   

اين ترتيـب جامعـه تحقيـق حـدود      به. شهر زاهدان واحد اصلي مورد مشاهده خانواده در نظر گرفته شد         
باشد که از ميان آنان بـا توجـه بـه امکانـات و بـا اسـتفاده از               خانواده واقع در شهر زاهدان مي      ۱۵۱۱۰۰

  : به دست آمدازدواجفرمول حجم 
N=                                                               

همسر سـاكن    زن متأهل در خانواده چندزن و تك      ٣٧٩ شامل   ازدواجبا جايگزين كردن اعداد، حجم      
 ازدواجنظران، حجم هاي تحقيق و با نظر متخصصان و صاحب  شهر زاهدن است كه با توجه به محدوديت       

همسر بودند،  زن متعلق به خانواده تك  ١٥٠ زن متعلق به خانواده چندزن و        ١٥٠ زن متأهل كه     ٣٠٠به  
 ١هاي مطرح شده و آزمون فرضيه تحقيق از روش پيمايش      منظور توصيف و تحليل سوال      به. كاهش يافت 

با  چنين هم .ساخته و استاندارد استفاده شده كه به شكل خوداجراء انجام گرفت      نامه محقق و ابزار پرسش  
 ٣ و دايمونـد ٢ توسط بيكـر ١٩٩٥كه در سال » كيفيت زندگي«هاي پرسشنامه استاندارد  استفاده از گويه  

نوري به فارسي ترجمه شـده   زاده و دكتر اشرف كرباليي   وسيله دكتر اكبر بيان    به ١٣٨٥نوشته و در سال     
 تحقيق بايد معـرف باشـد در ايـن تحقيـق از     ازدواجاز آنجا که . به سنجش شدت كشمكش پرداخته شد 

هاي هوايي شهر زاهدان كـه   ابتدا با توجه به نقشه. دفي ساده استفاده شداي تصا گيري طبقه ازدواجروش  
هاي شهر درنظر گرفتـه شـدند سـپس از بـين      كليه بلوك. در معاونت برنامه ريزي استانداري موجود بود 

در مرحله بعـد در هـر بلـوك بـه     . انتخاب شدها     آن  بلوك براساس توزيع جمعيت در     ٣٥،  ها     همه بلوك 
 خانه انتخاب و در صورت حضور زن متأهل در آن منـزل تكميـل             ١٢)  خانه در ميان   ٣(ي  صورت تصادف 

اي تـصادفي    گيـري طبقـه     ازدواج زن متأهل از طريق روش       ٣٠٠كوكران در مجموع    .نامه آغاز شد  پرسش
از آلفاي كرونبـاخ و بـراي      ها     در اين تحقيق براي احتساب روايي مقياس      . ساده مورد بررسي قرار گرفتند    

گيـري  ازهانـد  از آن جا كه دو مفهـوم مهـم  . طمينان از اعتبار آن از اعتبار محتوايي و صوري استفاده شد        ا
اتي ايـن  يـ هاي مختلف كشمكش از حيث محتوا و شدت است بـه تعريـف عمل            شده در اين مطالعه گونه    
  .مفاهيم پرداخته شده است

 خوردي و دوگانـه  برهاينشدر اين تحقيق محتواي كشمكش از حيث وجود واك        : محتواي كشمكش 
. در روابط قدرت، روابط عاطفي و روابط جنسي ميان اعضاي خـانواده مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت                

هايي همچون شيوه تقـسيم كـار و شـيوه          سنجش كشمكش در حوزه روابط قدرت حاصل جمع شاخص        
ـ          . توزيع منابع ارزشمند است     و ٣٠ط قـدرت نمـره   در اين مطالعه به كمتـرين ميـزان كـشمكش در رواب

                                                
1. survey  
2. M. Becker  
3. R. Diamond  

Nt2s2 
Nd2+t2s2 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


٣٠  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

-وجود كشمكش در روابط عاطفي از طريـق شـاخص  .  نشان داده شده است١٥٠بيشترين مقدار با نمره     
هاي ابراز هايي مانند احساس تعلق به شبكه خانوادگي، احساس محروميت، ميزان پذيرفته شدن و شيوه            

طفي در اين مطالعه با نمـره  حداقل ميزان كشمكش در روابط عا.  عملياتي شده  – زباني و عملي     -عالقه  
كشمكش در روابط جنسي نيز بـا دو شـاخص شـيوه    .  نشان داده شده است ٩٠ و حداكثر آن با نمره       ١٨

مندي و برخورداري متقابل مورد سنجش قرار گرفت كه كمترين   برقراري روابط زناشويي و احساس لذت     
 . است مشخص شده٣٥ و بيشترين ميزان با نمره ٧ميزان كشمكش با نمره 

 بسيار اشكال از ايگيري ميزان كشمكش است كه دامنه     ازهاند  منظور از شدت كشمكش   : شدت كشمكش 
ق، يـ ن تحقيدر ا. گيرد زا و توأم با اختالفات بسيار شديد را در بر مي      بدون خشونت تا روابط تنش     ساده و 

ازه انـد  كـشمكش در  گويـاي  يترين شكل كشمكش؛ بگومگوهاي زبان   به عنوان خفيف   ي روان يها  يريدرگ
درگيـري  .  بيانگر شديدترين صورت كشمكش درنظـر گرفتـه شـده اسـت    يکيزيمتوسط و برخوردهاي ف 
گيـري از خـود و ديگـران مـورد      ي ذهني، بدبيني و انتقام    ها  هايي نظير خودگويي  رواني از طريق شاخص   

ين، زخـم زبـان، فحـش و    بگومگوهاي زباني از طريق ارزيابي مفاهيمي كه معناي نفر . ارزيابي قرار گرفت  
-كتـك (هايي همچـون تنبيـه بـدني   برخوردهاي فيزيكي از طريق شاخص. دهند، سنجيده شدهناسزا مي 

الزم بـه  . هاي خانوادگي عمليـاتي شـده اسـت   ، زد وخوردهاي جسمي ميان اعضاي خانواده و قتل )كاري
 داده ٨٥شمكش نمـره    و شديدترين ميزان كـ     ١٧ذكر است در اين مقاله كمترين ميزان كشمكش نمره          

  .شده است
 

  نتايج تحقيق
 كلـي از  ياندازث شدت و محتوا، ابتدا به چشم  ي کشمکش از ح   يشناسدر اين مطالعه به منظور گونه     

ين عوامـل  تـر  مهـم شـود سـپس   ي در شهر زاهدان اشاره مياي دو نوع ساختار خانوادگ زمينه يهايژگيو
 قـرار گرفتـه   يک مـورد بررسـ  يـ  به تفکيار خانوادگرگذار بر محتوا و شدت کشمکش برحسب ساخت يتأث

همـسر   يي که در خانواده تکگو  پاسخ۱۵۰ن مطالعه متوسط سن   يج به دست آمده از ا     يبر اساس نتا  . است
 سـال  ۵/۳۶باشند،  ياني که متعلق به خانواده چندزن ميگو پاسخ سال و متوسط سن  ۳/۳۵برند    سر مي   به

متوسط .  سال است۶۲ و ۶۴ها    آن سال و حداکثر سن   ۱۵ و   ۱۶ ترتيب  يان به   گو  پاسخحداقل سن   . است
 سـال  ۷/۴۷ سال و در خـانواده چنـد زن    ۴۰همسر    يان نيز به ترتيب در خانواده تک      گو  پاسخسن همسر   

 سـال و  ۱۸ در خـانواده تـک همـسر    گـو   پاسخترين سن همسر    دست آمده پايين    بر اساس ارقام به   . است
دسـت    سـال بـه  ۷۸ سـال و  ۲۷ اين متغير در خانواده چندزن به ترتيب     . سال بوده است   ۷۶باالترين آن   

 سـال گـزارش   ۸/۱۵همسر و چندزن به طـور متوسـط    مدت زناشويي زوجين در خانواده تک. آمده است 
درحـالي کـه   .  نفـر اسـت  ۶/۳همسر متولد شـدند       متوسط تعداد فرزنداني که در خانواده تک      . شده است 

اين در حـالي اسـت کـه    . باشد  نفر مي  ۶/۹هاي چندهمسر     ده در خانواده  متوسط تعداد فرزندان متولد ش    
باشد درحالي که اين مقدار در خانواده چندزن      نفر مي  ۹همسر    حداکثر فرزند متولد شده در خانواده تک      

 سال و در خـانواده  ۷/۴همسر  فاصله سني ميان زوجين در خانواده تک    .  فرزند افزايش داشته است    ۱۷تا  
  . باشد  سال مي۶/۱۰چندزن 
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  ٣١                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

اي گروه بررسي شده برحسب ساختار خانواده متفاوت بـه دسـت آمـده         هاي زمينه از آنجا كه ويژگي   
بـا توجـه بـه ارزش    . در اين خصوص نمايش داده شده اسـت  معنادار هاي تفاوت۱است در جدول شماره   

ن تعداد فرزندان پسر، يانگيمن تعداد فرزندان خانواده، يانگي بر اساس ميدار اار معني تفاوت بس etaمقدار
ـ ين سـن يانگيـ ن و مي زوجـ ين فاصله سن  يانگيم همـسر و   ن ازدواج در سـاختار خـانواده تـک   ي زن در اول

گـر شـدت    نشان۱ به يکي نوسان دارد و نزد۱ تا ۰ن ي ب etaالزم به ذکر است مقدار      . چندزن وجود دارد  
 يا  نـه ي زم يرهـا ي زن متغ  ۴ و   ۳زن،۲زن،۱يهـا   ن معنا کـه در خـانواده      يبه ا ). E ≤۰ ≥ + ۱(رابطه است   

ان تعداد زنان خـانواده  يتوان عنوان کرد ارتباط م ين ميبنابرا.  متفاوت استيمطرح شده به طور معنادار    
 و گـو  پاسـخ الت ين تحـص يانگيم. دار است   ا اثبات شده و معن    ي به لحاظ آمار   يا  نهي زم يرهاي متغ يو برخ 

 خـانواده ارتبـاط   يتـ ي خـانواده و سـاختار جمع  يهـا  نـه ين هز يانگين سن زن و م    يانگي، م گو  پاسخهمسر  
  .امديدست ن  بهيدار معنا

  
  اي و ساختار عددي خانواده تحليل واريانس يک طرفه ميانگين متغيرهاي زمينه:۱جدول شماره 

 ساختار عددي خانواده چندزن
  

 ايمتغيرهاي زمينه
 

تک 
  همسر

 زن۱
 ۴ و ۳  زن۲    

 زن

  
 Fمقدار 

  
  سطح

 معنا داري

  
Eta  

 

 ۱۱۸/۰ ۰۰۶/۰ ۲۸۵/۲ ۱/۳۴ ۲/۳۳ ۳/۳۵ ميانگين سن 
 ۰۱۷/۰ ۰۱۰/۰ ۳۸۹/۳ ۷/۵۲ ۱/۴۲ ۴۰ ميانگين سن همسر

 ۳۴۹/۰ ۰۰۰/۰ ۹۹۵/۴۰ ۴/۱۰ ۱/۸ ۶/۳ ميانگين تعداد فرزندان خانواده
 ۴۸/۰ ۰۰۰/۰ ۹۹۵/۴۰ ۳/۸ ۷/۵ ۲/۳ ميانگين تعداد فرزندان پسر خانواده

 ۵۰۱/۰ /۰۰۰ ۵۰۲/۴۳ ۶/۱۱ ۳/۹ ۷/۴ ي زوجينميانگين فاصله سن
 ۲۷۳/۰ ۰۰۰/۰ ۹۸۸/۵۳ ۳/۱۸ ۴/۱۲ ۸/۱۵ ميانگين مدت زمان زناشويي

 ۳۱۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۲/۴۸ ۸/۱۷ ۲۳ ۸/۱۸ ميانگين سني زنان در اولين ازدواج
 ۱۹۸/۰ ۰۱۱/۰ ۳۰۱/۶ ۵/۵ ۴/۶ ۷/۸ ميانگين ميزان تحصيالت

 ۱۰۴/۰ ۰۱۹/۰ ۸۲/۴ ۸/۸ ۴/۸ ۳/۱۰ ميانگين ميزان تحصيالت همسر
ــه ــانگين هزين ــانواده در مي ــاي خ ه

 ماه طول
۴۳۵۶۸۸ ۴۸۱۲۹۶ ۴۶۸۱۲۹ ۳۲/۱۶ ۰۰۶/۰ ۲۱۹/۰ 

  
ن مقاله در سه حوزه ي کشمکش در اي نشان داده شده است، محتوا ۲گونه که در جدول شماره      همان

ـ ( و شدت کشمکش در سه حوزه) ي و روابط جنس يروابط قدرت، روابط عاطف   (  و ي، زبـان يکشمکش روان
يـان محتـواي کـشمکش در    گو پاسـخ از % ٦/٢٠همـسر،    تـک يها در خانواده .  شده است  يبررس) يکيزيف

ايـن درحـالي اسـت کـه بيـشترين کـشمکش در       . خانواده خود را بر سـر روابـط قـدرت عنـوان كردنـد             
هـاي   کـشمکش در روابـط عـاطفي در خـانواده    . هاي چندزن در روابط قدرت گزارش شده اسـت      خانواده
است که در مقايسه با ديگر انواع کشمکش در اين ساختار خانوادگي بيـشترين مقـدار       % ٦/٦٨همسر    تک
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٣٢  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

 کـشمکش در روابـط   ياز محتوا% ۳/۱۱ چندزن يها در مقابل در خانواده. را به خود اختصاص داده است  
-وادهاز خـان  % ۶/۱۰ يدر خصوص کشمکش در روابط جنـس      .  قرار دارد  ي در حوزه روابط عاطف    يخانوادگ

 خـود را بـر سـر      ي چندزن کشمکش در روابـط خـانوادگ       يها  از خانواده % ۳/۲۱ تک همسر در برابر      يها
  . عنوان كردنديمسائل مربوط به روابط جنس

  
   توزيع تطبيقي فراواني جمعيت بررسي شده بر حسب محتواي کشمکش:۲جدول شماره

  محتواي كشمكش خانواده چندزن خانواده تک همسر
 درصد فراواني صددر فراواني 

 ۳/۶۷ ۱۰۱ ۶/۲۰ ۳۱ کشمکش در روابط قدرت
 ۳/۱۱ ۱۷ ۶/۶۸ ۱۰۳ کشمکش در روابط عاطفي
 ۳/۲۱ ۳۲ ۶/۱۰ ۱۶ کشمکش در روابط جنسي

 ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ جمع
شـکل  تـرين   د، درگيـري روانـي بـه عنـوان خفيـف     شوي مشاهده م۳طور که در جدول شماره       همان

عنوان شـديدترين شـکل برخـورد محـسوب      و برخورد يا درگيري فيزيکي به  برخورد در روابط خانوادگي     
هـاي روانـي بـه     هاي چندزن شـدت درگيـري   همسر در مقايسه با خانواده هاي تک  در خانواده . شده است 

يـان  گو پاسـخ از % ٣/٤٣هاي زباني يا لفظي    درخصوص درگيري . دست آمده است     به ٨/١٦ و   ١/٥٣ترتيب  
 ي زبـان يهـا   يريـ  چنـدزن از وجـود درگ      يها  ان در خانواده  يگو  پاسخاز  % ۳۶ر و   همس هاي تک  در خانواده 

همـسر در مقابـل        تک يها  از مشارکت کنندگان در خانواده    % ۳/۱۵ است که    ين درحال يا. صحبت کردند 
  . خود تجربه کردندي را در روابط خانوادگيکيزي فيري چندزن درگيها ان در خانوادهيگو پاسخاز % ۶/۵۴

 
   توزيع تطبيقي فراواني جمعيت بررسي شده بر حسب شدت کشمکش:۳رهجدول شما

   خانواده چندزن خانواده تک همسر
 درصد فراواني درصد فراواني شدت کشمکش

 ۸/۱۶ ۱۳ ۱/۵۳ ۷۴ درگيري رواني
 ۳۶ ۶۹ ۶/۳۲ ۵۵ درگيري زباني

 ۶/۵۴ ۸۲ ۳/۱۵ ۲۱ درگيري فيزيکي
 ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ جمع

تـوان  يآمـده مـ  دسـت   ج بـه  يبـر اسـاس نتـا      نشان داده شده است،      ۴دول شماره گونه که در ج     همان
 يرهايله متغيوس هاي چند زن به آمده در شدت کشمکش در خانواده     ديرات پد يياز تغ % ۶۲استنباط کرد   

 ييرهـا يوه سکونت و شکل خانواده متغيجا که ش از آن. شود ين م ييق تب ي شده در تحق    ينيب  شيمستقل پ 
 وارد معادلـه  يون تـصنع يصـورت رگرسـ   ک بـه يـ با دادن کد صـفر و  . باشند ي ميدو شق يدر سطح اسم  

ر بـر  يـ ن دو متغيـ  ايرگذاريج حاصل از تأثينتا. شود ي گفته مير ظاهريل متغين روش تحل ي؛ به ا  اند  شده
ن تعـداد  يانگيـ ، م)همسر تک/ چندزن( ن تعداد زنان، نوع خانوادهيانگيدهد م ير وابسته نشان مي متغ يرو
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  ٣٣                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

ن يي را در تب   يرگذارين تأث يشتريب ب ي ترت  به) مشترک/  مستقل يمنزل مسکون (وه سکونت   يفرزندان و  ش   
  .شدت کشمکش برعهده دارند

  
   مشارکت نسبي متغيرهاي وارد شده بر شدت کشمکش:۴جدول شماره 

  سطح معنا داري  β  به ترتيب ورود به معادلهها  متغير
  ميانگين تعداد زنان خانواده

  وادهنوع خان
  ميانگين تعداد فرزندان خانواده

  شيوه سکونت

۷۳۱۲/۰  
۶۰۳۰/۰  
۳۴۵۶/۰  
۳۳۶۱/۰  
  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۱۲/۰  
۰۰۰/۰  
  

  R = ۷۹/۰مقدار 
  R²۶۲/۰ =مقدار 
  ۶۱/۰= تصحيح شدهR²مقدار 

  F ۰۰۰/۰=سطح معناداري
  

ر يـ تغ کـه در م يراتـ يياز مجمـوع تغ   % ۵۴  نشان داده شده اسـت،        ۵طور که در جدول شماره        همان
. شود ين مييق تبي مستقل تحقيرهايله متغ يوس  بهزمان     هم دهد  ي کشمکش رخ م   ي محتوا يعنيوابسته،  

نـوع خـانواده،   . ر وابـسته دارد   ين متغ يير را در تب   ين تأث يشترين تعداد زنان خانواده ب    يانگيان، م ين م يدر ا 
تـوان   يبنـابراين مـ  .  قرار دارندي بعديها تيب در اولو يترت  ز به ين تعداد فرزندان ن   يانگيوه سکونت و م   يش
ر وابـسته  يرات ايجاد شده در متغ  ياز تغ % ۵۴ق حاضر   ي مستقل در تحق   يرهايجه گرفت، مجموعه متغ   ينت

  .دهند يح ميتوضزمان   همطور را به
  

   مشارکت نسبي متغيرهاي وارد شده بر محتواي کشمکش:۵جدول شماره 
  داري سطح معنا  β  به ترتيب ورود به معادلهها  متغير

  ميانگين تعداد زنان خانواده
  نوع خانواده

  شيوه سکونت
  ميانگين تعداد فرزندان خانواده

  

۵۸۰۲/۰  
۴۹۱۹/۰  
۳۱۰۴/۰  
۲۸۳۲/۰  
  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۰۳/۰  

  R = ۷۴/۰مقدار 
  R²= ۵۴/۰ مقدار
  ۵۴/۰= تصحيح شدهR²مقدار 

  F = ۰۰۰/۰داري سطح معني
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


٣٤  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

  گيري نتيجه
هـاي مختلفـي از كـشمكش برحـسب سـاختار      دهد، گونـه تحقيق نشان ميهاي گونه كه يافته همان

بـه عقيـده جامعـه شناسـاني كـه پـيش از ايـن در               . دهدخانواده روابط خانوادگي را تحت تأثير قرار مي       
اشاره شد کشمکش دائمي در نهاد خـانواده زمينـه اخـتالل و    ها    آن هاي نظري تحقيق به نظريات    تحليل

به ها  شناسي کشمکش در هر يک از اين ساختار       بنابراين گونه ). ١٣٨٠شيخي،(آورد  مي فروپاشي را فراهم  
اي در ايـن  تأثيرگذارترين متغيرهـاي زمينـه  . دهدشکل معناداري روابط خانوادگي را تحت تأثير قرار مي   

 خصوص عبارتند از ميانگين تعداد فرزندان خانواده، ميانگين تعداد فرزندان پسر، ميانگين فاصـله سـني                
  .زوجين

هايي كه متعلـق بـه    نابرادري -هاي چندزن با افزايش تعداد فرزندان به ويژه فرزندان پسر         در خانواده 
چون در اين شرايط توافق بر سـر  . گيرد كشمكش ابعاد شديدتري به خود مي      -ي مختلف هستند  ها  گروه

و كاهش ها    آن رخورد ميان خورد و با تداخل منافع هريك از اعضا امكان ب           مي تقسيم منابع ارزشمند بهم   
چنين فراينـدي در جوامـع   . كندزمينه تشديد كشمكش را فراهم ميزمان   هممشروعيت سيستم به طور 

  .مردساالر و سنتي ميان مردان جوان خانواده امري طبيعي است
ر قابـل  يزان کـشمکش تـأث  يـ د ميدهد که فاصله سني ميان زوجين در تـشد  نتايج تحقيق نشان مي   

 سـال اسـت ابعـاد كـشمكش در     ۷/۴ن مقدار يهمسر كه ا  تک يها   که در خانواده   يبه طور . رد دا يتوجه
. يابـد  سـال افـزايش مـي   ۶/۱۰تري قرار دارد در مقايسه با خانواده چند زن كه اين مقدار به          سطح پائين 

باشند  يتر از همسر اول م ار جوانيدهد زنان دوم، سوم و چهارم مرد كه اغلب بس           ي نشان م  ين تفاوت يچن
 يکـ ي و زيبايي حاصل از آن به عنوان  يچنانچه جوان . در روابط خانوادگي خود كشمكش كمتري داشتند      

 خواهنـد  يتـر  گاه محکميتر در عرصه روابط قدرت جا ف شود، زنان جوان  ي زن تعر  ياز منابع ارزشمند برا   
نبع ارزشمند در ي جنسي طبق آنچه در چارچوب نظري مطرح شد به عنوان يك م         ها  داشت چون جاذبه  

همـسر بـه     تـک يهـا  ن در خـانواده يان زوجي مياز آنجا كه تفاوت سن. اختيار اين گروه از زنان قرار دارد     
ن رو يـ تـر اسـت؛ از ا       کيـ نظـران در حـوزه خـانواده نزد        مورد قبول متخصـصان و صـاحب       ياستانداردها
  . شودده مييدها    آن در روابط خانوادگيي کمتريهاکشمکش
اي كـه کـشمکش در      گونـه بـه . مختلفي از كشمكش برحسب ساختار خانواده مشاهده شد       هاي  گونه
ش مقرر شده بود به شـكل معنـاداري بـيش از         ي و از پ   ياجبارها      آن هاي چندزني كه ازدواج اول    خانواده

هاي چنـد  ژه در مورد همسر اول مرد در خانواده     يو  ن مسأله به  يا. همسر مشاهده شد    زنان در ساختار تک   
دهـد ازدواج بـا زن اول در   يرا نتايج مطالعات فرهنگي در اين شهر نـشان مـ     يکند؛ ز   يدا م ين مصداق پ  ز

ـ يهـا  يريـ  رو وجـود درگ  نياز ا. ار مرد است يکمتر در اخت  ها    گر ازدواج يسه با د  يمقا  ي، بگومگوهـا ي روان
سـنجد، در   يرا م ي از شدت کشمکش در روابط خانوادگ   يا   درجه ي که همگ  يکيزي ف ي و برخوردها  يزبان

البته در اين خـصوص تعـداد زنـان خـانواده از اهميـت بـسيار       . باشد  مي گر زنان يش از د  يمورد زن اول ب   
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  ٣٥                                               شماره چهارم/ سال دوم  / ١٣٨٧زمستان  پژوهشي تحقيقات زنان،  مجله علمي ـ 

 ۳هـاي   دهد شدت كشمكش در خانواده    دست آمده نشان مي   چون اطالعات به  . باشد  مي زيادي برخوردار 
كار رفته شده در اي نظري بههمنطبق با تحليل  .  همسر است  ۲هاي   همسر به وضوح بيش از خانواده      ۴و  

ي افـراد تـأثيرات زيـادي دارد برحـسب     هـا  به، در تعريف نقشياين تحقيق وجود سنخي تحت عنوان غر   
-گونـه ... پـدرزن و /مادرزن، پدرشوهر/داماد، مادرشوهر/اينكه اين فرد هوو باشد يا افرادي همچون عروس      

  .شود يجاد مي اعضا ااني از کشمکش در روابط ميهاي مختلفهاي متفاوت با درجه
بيـشترين شـدت   هـا   نشان داد كشمكش حاصل از برخورد منـافع ميـان هـوو       چنين  هم  اين مطالعه 

 چون اين افراد در همه منابع ارزشمند خـانواده سـهيم هـستند و مـشروعيت     کند ميكشمكش را فراهم    
از نتايجي كه بـه  .  استي مختلف ايجاد شدهها نهاد خانواده به شكل معناداري در گرو رضايتمندي گروه       

توان نتيجه گرفت كه پردازد مي  ميهاي مختلف كشمكش بر گونه  گو  پاسخبررسي تأثير مذهب و قوميت      
چـون ميـزان پـذيرش      . هاي شيعه مـذهب بـا قوميـت فـارس بيـشتر اسـت             شدت كشمكش در خانواده   
 .سني مذهب و بلـوچ اسـت  هاي به شكل معناداري كمتر از زنان در خانواده     ها    چندهمسري در اين گروه   

اي كـه  هاي كشمكش برحسب شيوه همسرگزيني نيز متفـاوت بـه دسـت آمـد بـه گونـه             گونه چنين  هم
هاي توافقي مشاهده شد و به شكل معنـاداري  كمترين شدت كشمكش زباني، رواني و فيزيكي در ازدواج    

پيـدايش كـشمكش در   هاي چندزن بيشتر به دست آمـد كـه حاصـل آن          هاي اجباري در خانواده   ازدواج
  .روابط قدرت، عاطفي و جنسي است

شـود ضـوابط حقـوقي مـشخص و علمـي در خـصوص شـكل و         با توجه به اين مباحث، پيشنهاد مي      
الت يجـاد تـسه  يا.  کـاهش يابـد  يساختار خانواده اتخاذ شود تا امکان بروز کشمکش در روابط خـانوادگ           

هـاي مختلـف   و درجـه هـا   در معـرض گونـه  شتر  يـ  چندهمـسر کـه ب     يهان در خانواده  ي زوج يخاص برا 
 به مراکز مشاوره خـانواده، روان  ين خدمات مراجعه اجبارياز جمله ا  . باشدي م يکشمکش هستند ضرور  

بـا  هـا   ب مـردان تـن    يـ ن ترت يـ به ا .  است يط تنش زا و بحران    ي برخورد با شرا   يهاوهي و آموزش ش   يدرمان
از آنجا كه تأكيـد بـر   . کننديدا مي را پيبعدزمان     هم ياه  گان اجازه ازدواج  ي را يهان کارگاه يشرکت در ا  

كاهـد و سـالمت اجتمـاعي و روانـي اعـضاي            منزل مسكوني مستقل براي هر زن از شدت كشمكش مي         
 دولـت بـراي اتخـاذ     ي هدفمنـد از سـو     ي نظارت يهارسد برنامه ي لذا به نظر م    کند  ميخانواده را تضمين    

 در يده چنـد همـسر  يـ کـارکرد شـدن پد    بي چندهمسر بتواند به  يها خانواده يچنين ضوابط قانوني برا   
ب از كشمكش و تضاد در محيط صميمي خـانواده كاسـته      ين ترت يد تا به ا   يمناطق عقب مانده کمک نما    

  .ردي قرار گي کمتريهابيشود و نهاد خانواده در معرض آس
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٣٦  هاي چند همسر گونه شناسي کشمکش در خانواده                                                                            

   منابع
انتـشارات پژوهـشكده   :  تهـران ،ونـسي مصطفي ي:  ترجمه،هاي قدرت چارچوب) ۱۳۷۹( آركلك، استوارت 
  .مطالعات راهبردي

با تأكيـد بـر نقـش، سـاختار و كـاركرد خـانواده در دوران       : شناسي خانواده   جامعه )۱۳۷۶(اعزازي، شهال 
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 .۹۴-۷۱:صص.۳۹ شماره .پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا
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وضــعيت رفتــاري کودکــان و ســالمت روانــي والــدين در  « )۱۳۸۳( و بهــروز بيرشــک. مجاهــد،عزيزاهللا
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