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Abstract 

Regarding the role of social and cultural issues in men's psychosocial arousal to polygamy life, the 

present study aimed to determine the relationship between variables, traditional marriage, sexual needs, 

free living lifestyle, attachment, religious factors, the blaming of first wife, family facilitation, authority 

representation, financial ability and having two residences in psychosocial arousal for men's polygamy 

life. The present study is a descriptive co relational study. The statistical population consisted of men 

polygamous living in Saravan city in the year 2019. Among them, 246 people were selected by 

available sampling method using Cochran's formula. Data collection tools consisted of researcher made 

questionnaires of Predictive factors and men’s psychosocial arousal to polygamy life (Esmaili et al, 

2019). Data were analyzed by Pearson correlation, coefficient, Friedman test, variance analysis, 

multiple regressions and path analysis were used to test the hypotheses. The results showed that 

between variables traditional marriage (P<0/01, r = 0.236), sexual needs (P<0/01, r = 0.291), free 

living lifestyle (P<0/01, r = 0.462), attachment (P<0/01, r = 0.228), religious factors (P<0/01, r = 

0.489), the blaming of first wife (P<0/01, r = 0.268), family facilitation (P<0/01, r = 0.485), authority 

representation (P<0/01, r = 0.507), Financial ability (P<0/01, r = 0.427), having two residences 

(P<0/01, r = 0/433) There was a significant relationship with male psychosocial arousal for polygamy 

life. Variables of free living lifestyle, family facilitation, financial ability and religious factors had the 

most influence on social psychosocial arousal. Therefore, psychologists and family counselors can 

identify the causes of men to polygamy life according to the findings of this study, and provide 

counseling to families. 
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 کیدهچ
پژوهش  ،چندهمسریبرانگيختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی با توجه به نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در 

، نمای مذهبی، بستگیدلحاضر با هدف بررسی نقش متغيرهای ازدواج سنتی، غرایز جنسی، بسترهای آزاد تعاملی، 

در برانگيختگی روانی اجتماعی  اقامتگاهیخانوادگی، نمایش اقتدار، توانایی مالی و دو  تسهيلگریمقصرانگاری همسر اول، 

اضر، یک بررسی توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ح چندهمسری انجام شد. پژوهش مردان به زندگی

 نفر 246فرمول کوکران  کارگيریبهبود که با  1397شهرستان سراوان در سال  مردان دارای چند همسر ساکن دربرگيرنده

و  کنندهپيشگوییمحقق ساختهِ عوامل  هایپرسشنامه مورداستفادهدر دسترس انتخاب شدند. ابزار  گيرینمونه به شکل

پژوهش با  هایداده( بود. تحليل 1398)اسمعيلی و همکاران،  چندهمسریبرانگيختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی 

ضریب همبستگی پيرسون، آزمون فریدمن، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير انجام گرفت. برآیندهای پژوهش  کارگيریبه

، بسترهای آزاد تعاملی (r، 01/0 > P=291/0) غرایز جنسی (،r،01/0 > P =236/0)نتی نشان داد که بين متغيرهای ازدواج س

(462/0=r، 01/0 > P،) بستگیدل (289/0=r، 01/0 > P،)  نمای مذهبی(489/0=r، 01/0 > P،)  268/0)مقصرانگاری همسر اول=،r 

01/0 > P،)  تسهيلگری خانوادگی(485/0=،r 01/0 > P،)  نمایش اقتدار(507/0=،r 01/0 > P،)  توانایی مالی(427/0=،r 01/0 > P) 

داری اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری همبستگی معنی -با برانگيختگی روانی (r 01/0 > P،=433/0)و دو اقامتگاهی 

را  تأثيربيشترین  درمجموعوجود دارد. متغيرهای بسترهای آزاد تعاملی، تسهيلگری خانوادگی، توانایی مالی و نمای مذهبی 

توانند با توجه به شناسان و مشاوران خانواده میاند. روانبر برانگيختگی روانی اجتماعی برای زندگی چندهمسری را داشته

ها مشاوره خانواده های این تحقيق از علل گرایش مردان به زندگی چندهمسری آگاهی یافته و با توجه به آن نسبت بهیافته

 .اقدام نمایند

 مردانازدواج مجدد، چندهمسری، برانگيختگی روانی اجتماعی، زندگی  :واژگان کلیدی

 

 ارجاع

 کنندهپیشگوییعوامل  (.1398) .سعید ،وزیری و محمدحسین ،فالح ؛سید علیرضا ،افشانی ؛قاسم ،اسمعیلی

 ،2 ،خانواده یدرمانروان و مشاوره. چندهمسریزندگی برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به 

254-233. 

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 98 پاییز و زمستان(. 28 یاپیپ) دوم شماره. نهم دوره
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 قدمهم

مبدأ بروز عواطف انساني و کانون صميمانه روابط و  اين واحد ترين واحد اجتماعي است.خانواده اساسي

خانواده  هايي است که هرنقش تعامالت بين فردي است. اساس و بنيان خانواده مبتني بر يک سري قواعد و

ي ها از خانوادهها را زوجدهد. قسمتي از اين قواعد و نقشسبک خاص خود آن را انجام مي به طريق و

کنند و بخش ديگر آن با کمک هم يا با تحميل يک فرد در خانواده اعمال اصلي به خانواده جديد وارد مي

از خانواده که  (. تصور ما1396و ارجمند،  بندينقش ترجمه شاهي برواتي، گلدنبرگ، شود )گلدنبرگ ومي

شود، با توجه به ساختار خانواده در سراسر تاريخ بشري تصور ترکيب مي فرزندانشاناز يک شوهر، همسر و 

اين است که ساختار خانواده از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر متنوع  توجهقابلچندان درستي نيست، نکته 

دف با تغييراتي در عملکرد خانواده است، به (. هر تغييري در خانواده مصا1396است )کوئن، ترجمه ثالثي، 

خانواده مايل به تعادل است،  ازآنجاکهاست و  ساير اعضاعبارتي رفتار اعضاي خانواده تابعي از رفتار 

از اعضا، مقابله ديگر اعضا را در پي خواهد داشت و اگر  انحراف از قواعد آن توسط هر يک هرگونه

ي يا فراتر از آستانه تحمل آن باشد، احتماالً با پاسخ سخت و نامناسب تقاضاي تغيير خانواده امري ناگهان

 (.1386روبرو خواهد شد )ابراهيمي، 

خود را از خانواده به  خانواده درمانگرهاشود و فرهنگي زندگي بشر افزوده مي بر تنوع روزروزبه

اند. قوميت، گذارند، معطوف ساختهمي تأثيرکه بر رفتار  تريبزرگهاي اجتماعي و فرهنگي حوزه

تواند مشخص کند که دارند. قوميت مي تأثيرمالحظات اجتماعي و اقتصادي بر سبک زندگي خانواده 

آورد و روند پيشرفت در ابراز هيجان را به وجود مي هايو شيوهها، الگوهاي رفتاري خانواده چگونه ارزش

، و همکاران ترجمه شاهي برواتي گلدنبرگ، )گلدنبرگ وچرخه زندگي خانوادگي به چه صورتي است 

(. برخي از مردان قوم بلوچ که مسلمان و اهل تسنن بوده با القاء اينکه اسالم تا چهار زن را طبق نص 1396

صريح قرآن در سوره نساء امر نموده است و علماء با ترويج اين طرز تفکر در بين عامه مردم، آنان را تشويق 

در اين منطقه به دليل سابقه تاريخي و عرف  چند زنيگرچه  (.1379نمايند )طوقي، رگزيني ميبه چند همس

هاي خاص با سنت ارتباطبياجتماعي موردِ تشويق علماي مذهبي است، شيوع اين سنت فرهنگي در گذشته 

و فاصله سني  شدهيازدواج در اين منطقه نبوده است، زيرا نخستين ازدواج مردان بلوچ از سنين پايين آغاز م

شده است ميان زوجين بسيار زياد بوده و گزينش زن اول طبق سنت از اختيارات قطعي والدين محسوب مي

 (.1397و روستاخيز،  نقيانعلي)

بيش از  زمانهم طوربهشکلي از ازدواج مطرح است که در آن فرد  عنوانبهمختصر  طوربهچندهمسري  

است که در  اجراشده چند شوهريو  چند زني صورتبهي، چندهمسري تاريخ ازلحاظيک همسر دارد. 

کند، در مقابل در ، زن بيش از يک شوهر اختيار ميچند شوهري، مرد بيش از يک زن داشته و در چند زني

چندهمسري يکي از  (.Al-Krenawi, 2016)فقط يک همسر دارد  زمانيکهمسري، فرد در شکل تک
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هاي مختلف وابسته بوده است. جوامع و سرزمين بهموضوعات اجتماعي و فرهنگي است که در طول تاريخ 

شويم که چندهمسري وجود داشته است اما شکل آن در جوامع متفاوت اگر به گذشته نگاه کنيم، متوجه مي

رواج و موفقيت  يچند شوهرکه برخالف  چند زني (.Esmaili, Sedrposhan and Gorji, 2012)بوده است 

اند. گذشته پذيرفته در ميان قبايل وحشي مرسوم بوده بلکه برخي از ملل متمدن نيز آن را تنهانهبيشتري داشته 

از عرب جاهليت در ميان قوم يهود و ملت ايران در زمان ساسانيان و بعضي ملل ديگر اين رسم و قانون وجود 

 آن رانسخ و لغو نکرده، بلکه با توجه به نياز و مصالح مردم،  کليبهرا  چند زنيداشته است. دين مبين اسالم 

چندهمسري را اختراع نکرده، بلکه آن را از طرفي  تنهانهدر حد معقول و محدود تجويز کرده است. اسالم 

شده که چهار تا است و از طرفي براي آن قيود و شرايطي قرار داده  قائلمحدود ساخت و براي آن حداکثر 

(. در باب جواز چندهمسري به آيه 1396هر کس اجازه نداده که همسران متعدد انتخاب کند )مطهري، و به 

بيش از چهار زن را ممنوع اعالم کرده  زمانهمشود، نزول اين آيه ازدواج داشتن استناد مي 1سوم سوره نساء

نتوانيد بين چند همسر به  ترسيداگر مي»است و شرط آن را رعايت عدالت بين همسران عنوان نموده است: 

(. اين آيه که چندهمسري را تشريع 1379)طوقي، « عدالت رفتار کنيد، تنها به يک زن اکتفا کنيد و نه بيشتر

که آن شرايط موجود نباشد کند در حکم يک قانوني است که داراي شرايطي است و ماداميو تجويز مي

تواند بيش از يک همسر داشته باشد که عالوه بر توانايي مي کسيآن، يعني نيست اجراقابلقانون مذکور 

عاطفه و محبت و اخالق اداره امور زندگي يک انسان عادل و آگاه بوده و در مسائل  ازنظرجسمي و مالي، 

 (.1375، بابا زادهمختلف حقوق خانواده از اعمال تبعيض بين همسران اجتناب کند )

اي تحت عنوان انگيزش شده است. ، موجب ارائه نظريهانسانتالش براي درک علل رفتارهاي خاص 

، ظهور رفتار انسان ديگرعبارتبهبستگي دارد.  "2انگيزه"ساده به هايبازتاببرخي  استثنايبهرفتارهاي انسان 

گر درون وابسته نيست، بلکه شدت و فرکانس متغيرهاي مداخله متغيرهاي ژنتيک تنها به وجود محرک و

)درون انسان( در پديدآيي رفتارهاي انگيزشي سهم بسزايي دارد. فرايندهاي انگيزشي جهت و  ارگانيزمي

اميال آگاهانه تجربه  صورتبهکنند و افراد اين فرايندها را در ذهن خود شدت رفتارهاي هدفمند را تعيين مي

توان گردد. مي تأميناز تمايل به انجام کار در گروي توانايي فرد است تا بر اين اساس نوعي ني کند.مي

رفتار عملي تعريف کرد. کساني که تحريک شوند نسبت به کساني که تحريک نشوند  برحسبانگيزش را 

ها، تجربيات دروني هستند، (. انگيزه1386ن و اعرابي، ييااپي رابينز، ترجمه پارسنمايند )تري ميتالش بيش

سازند. نيروهاي بيروني هاي نزديکي و دوري فرد را نيرومند ميها که گرايشها و هيجانمانند نيازها، شناخت

                                                                                                                     
وَ ثُالثَ َو رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أاَلَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مََلکَتْ أَیْمانُکُمْ  فَانْکُِحوا ما طابَ لَکُمْ مَِن النِّساءِ مَثْنى وَ إِنْ ِخفْتُمْ أاَلَّ تُقْسِطُوا فِی الْيَتامى » -1

 «. أاَلَّ تَعُولُوا ذلِکَ أَدْنى
2. Motive 
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هاي محيطي هستند که فرد را براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي خاص، جذب يا دفع شامل، مشوّق

 (.1395دمحمدي، سيمارشال ريو، ترجمه )کنند. مي

به  شناختيجامعهنگاهي  بر اساس توانميبرانگيختگي رواني اجتماعي مردان به زندگي چندهمسري را 

روابط جنسي ميان زن و مرد در جوامع گوناگون بشري دانست که تقريباً در همه جوامع انساني به سنت و 

مشروعيت دادن به روابط جنسي ميان زن و مرد وجود دارد و ازدواج را يگانه راه  هاانسانروشي متداول ميان 

قُبح است که ممکن  شودمي، نامشروع تلقي ايجامعهو روابط جنسي خارج از اين چارچوب در هر  دانندمي

و زشتي اين روابط نيز در جوامع، متفاوت باشد. دومين شاهد بر اين ادعا مبحث روان شناسان است که بر 

. دنياي باشندميکه زن و مرد دو جنس متفاوت  اندمدعي، انکاريرقابلغاساس واقعيات علمي محسوس و 

، گرددبازميآشکار جسمي آنان  هايتفاوتامروز نيز برخي از قوانين متفاوت در مورد زن و مرد را که به 

مردان در جوامع منضبط و اخالقي( بسيار بيش از  ويژهبههمسري )پذيرفته است. تعداد زنان پايبند به نظام تک

است. دليل اين پايبندي، رجحان اخالقي زنان نسبت به مردان نيست، بلکه به دليل تفاوت طبيعي و فطري اين 

اين  انکارغيرقابلدو جنس در غريزه جنسي و کشش بيشتر اين غريزه در مردان است. اين واقعيت تلخ و 

سان برخوردار نيستند تا قانوني جنسي از شرايط يک مسائلکه اين دو جنس در  کندميحقيقت را آشکار 

 (.1392يکسان براي آنان وضع شود، نياز آنان به يک اندازه نيست تا مانند هم نيازشان برآورده شود )امامي،

چندهمسري در سيره پيامبر  ها و شيوه مديريتانگيزه( در تحقيق خود با عنوان 1395آبادي )اکبري قوام

هاي متعددي هچندهمسري با انگيز غيرم تمدنبيان نمود که در جوامع  )ص( و اهل بيت )عليهم السالم(

سن،  (1395حسين زايي ) گيرد.هاي جمعيتي، جنسي، سياسي، اقتصادي و ديني شکل ميهمچون، انگيزه

و  فزوني قوه جنسي در مردان جمعيتي، هايسياست رضايت از زندگي،ميزان تحصيالت، ميزان درآمد، 

( بيان داشتند که 1394اني )نازايي يا عقيم بودن زن اول را عوامل چندهمسري بيان نمود. محمدي و آسک

است  گرفتهشکلاز باورهاي قومي و مذهبي  متأثردر هر يک از مناطق  زناشوييهاي مختلف ازدواج و شيوه

هايي از دهد که نشانهسنتي فرهنگي در شرايطي ساختار غالب خانواده را تشکيل مي منزلهبهو چند زني 

ترين عامل تشريع چندهمسري را ( مهم1392امامي ) است. گيريشکلدر حال  زمانهمنيز  تجددگرايي

و قدرت بيشتر آن در مردان دانسته است. رضازاده  پذيريتحريکتفاوت غريزه جنسي ميان زن و مرد، 

مردان را ميزان تحصيالت مرد، نوع شغل مرد، تحميلي بودن  چند همسرگزينيبر  مؤثر( متغيرهاي 1387)

، نازا بودن زن چند همسرگزينيرد از خانواده زن اول خود، عالقه مرد بر ازدواج با همسر اول، نارضايتي م

( ثروتمند بودن مردان، عادي بودن 1385اول، دخترزا بودن زن اول و بيماري زنان برشمرد. ناستي زايي )

چندهمسري، مشکالت جسماني و رفتاري زنان، الگو قرار دادن پيامبر و کاهش فساد اخالقي را در 

 دانستند. مؤثرچندهمسري 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fd5fdcfdbe8a80b63fff5b84732c602a/search/ac0b34679829520993b8891f6f920f57
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fd5fdcfdbe8a80b63fff5b84732c602a/search/ac0b34679829520993b8891f6f920f57
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عوامل دخيل در  ازجمله« در جامعه چندهمسريبازتاب »( در پژوهش خود تحت عنوان 1384نرگسي )

دوري از ، مقابله با طالق و جدايي (،داريخويشتنعلل فردي )عدم تهذيب نفس و : را مردان چندهمسري

در فاميل يا  چندهمسريوجود رويه ، ازدواج ناخواسته مرد با زن اول، همسر و جلوگيري از فساد اخالقي

کاهش رعايت ، نياز به نيروي کار، به رخ کشيدن پايگاه اجتماعي خود به ديگران، ازدواج موقت مرد، اقوام

 ، برشمرد.در رسانه ملي چندهمسري سازيعادي، در روابط زن و مرد هاچارچوب

خود تحت عنوان کاوشي کيفي از علل و  در پژوهش( 1398و وزيري ) اسمعيلي، افشاني، فالح

 عنوانبهگيري چندهمسري مردان به اين نتيجه دست يافتند که ازدواج سنتي و غرايز جنسي هاي شکلزمينه

شرايط  عنوانبهخانوادگي  تسهيلگريو  اقامتگاهيشرايط علي، مقصرانگاري همسر اول، نماي مذهبي، دو 

اي باعث شرايط زمينه عنوانبهو توانايي مالي  بستگيدلتعاملي،  آزادگر، نمايش اقتدار، بسترهاي مداخله

گذار »استراتژي مردان با استفاده از ، درنهايتخواهد شد که مردان بروز پديده برانگيختگي رواني اجتماعي 

 .کنندمي چندهمسرياقدام به « پُر گداز عيني و ذهني از همسر اول

 گونهاينوان نقش چندهمسري در سبک زندگي اجتماعي اسالمي، ( در تحقيق خود با عن1397نصيري )

يک حکم مطلوب الهي نگريسته و از قبح آن کاسته  عنوانبهگيري نمودند که اگر به چندهمسري نتيجه

هاي مثبت زيادي در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان ايجاد کند که از آن جمله است: تواند نقششود، مي

 و فرار از خانه که در کمين زنان مطلقه، بيوه و اجتماعي مانند فساد، فحشا، اعتياد هايکاهش آسيب -1

والدين و يا  وميرمرگسرپرست خانوار قرار دارد و همچنين براي فرزنداني که براثر عواملي مانند طالق، 

زايش جمعيت اف -2آورد به وجود اي کامل پديده جنگ و شهادت، از محيط گرم خانواده دور شده خانواده

ايجاد  -3اي است و در روايات، بر افزايش جمعيت مسلمانان تأکيد شده است که نشانه اقتدار هر جامعه

رعايت عدالت و مديريت  شرطبهتحکيم بنيان خانواده البته  وسيلهبهاي سالم با ضريب امنيت رواني باال جامعه

است که به اين نتيجه برسد که چندهمسري هدف اين پژوهش اين بوده  الجملهفيصحيح فرد و جامعه 

 اسالمي ايفا نمايد. -تواند نقشي مثبت در سبک زندگي اجتماعي مي

در چندهمسري  پديدار شناختيفهم »( تحت عنوان 1397نقيان و روستاخيز )بر اساس نتايج پژوهش علي 

بلوچستان امري کامالً در  چند زنيچندهمسري يا به عبارتي « هاي ساکن شهرستان چابهاربلوچ ميان

قدرت اجتماعي و اقتصادي  درنتيجهدر بسياري موارد تعداد فرزندان و  چراکهاست،  جاافتادهو  شدهپذيرفته

 مراتبسلسلهدهد. اين امر را بايد در برابر موقعيت زنان بلوچ در خانواده، تيره و نهايتاً طايفه را افزايش مي

هاي حقوقي از طالق و جدايي زن و فقدان پشتيباني حمايتعدم، هانآاجتماعي و اقتصادي، وابستگي مالي 

گستردگي اين الگوي خانوادگي بيشتر از آنکه ناشي از سن و سال و يا ميزان  عالوهبهاجتماعي قرار داد. 

توان به يک تيره يا طايفه يا طبقه هاي فرهنگي دارد و آن را نميثروتمندي مردان باشد، زمينه و ريشه

و از طرف مردان  طرفهيکاجتماعي خاص محدود دانست و اينکه تصميم به چندهمسري عموماً تصميمي 
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هاي مبتني بر جبران و استراتژي چراکهاما زنان نيز در اين ميدان عامالني صرفاً منفعل و پذيرا نيستند،  است،

عطا کرده تا در برابر اين ساختار خانوادگي به مقاومت خاموش و  هاآنانتقام مراتبي از کنش ورزي را به 

 غيررسمي دست زنند.

شناسي مسئله تعدد زوجات در آسيب»تحت عنوان  ( در تحقيق خود1396زاده و حميدي سوها )تقي 

از سوي زوج را  دادگاه از اجازه اخذ علل درخواست ازدواج مجدد براي« حقوق و رويه قضايي ايران

 مالي درصد، تمکن 14/7حرج با  و درصد، عسر 14/7 زوجه رفتار درصد، سوء 14/7ذکور نداشتن فرزند 

 اند.درصد اعالم نموده 50، عدم تمکن زوجه با درصد 28/14زوجه،  درصد، رضايت 28/14با  زوج

Reynos (2019)  تئوري جديدي از تعدد زوجات ارائه نموده است که مفهوم اصلي و جديد آن اين است

و در آن بيان نموده است که  دهندمينابرابري زيادي در بين همسران نشان  چندهمسري هايخانوادهکه 

و در  بودهکه در آن همسران مکمل يکديگر  هستندمشترک  هايخانواده عنوانبه چندهمسري هايخانواده

با مردهاي  چندهمسري هايخانواده. زنان با مهارت باال در کنندميعمل  تربزرگي از همسران مراتبسلسله

 .کنندميازدواج  تجربهبيثروتمند و خردسال 

هاي حاکي از آن است که چندهمسري يک پديده پيچيده با ريشه İbiloğlu, Atl, Özkan (2018) هاييافته

عميق فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است که با عالئم بهداشت رواني کودک، همسر و شوهر همراه 

نشان داده است که چندهمسري با خطر ابتال به اختالالت رواني در ميان همه اعضاي  هاآناست. نتايج 

نظر گرفتن سطح تحصيالت، وضعيت اجتماعي، اقتصادي خانواده و ترکيب خانوار همراه خانواده، بدون در 

 است.

در  ويژهبهاز نتايج تحقيق خود اين بوده است که در برخي از جوامع، Maalim Hussein (2016 ) استدالل

بروند و از مناطق روستايي، چندهمسري به زنان شاغلي که ممکن است مجبور به کار شوند و بعد به خانه 

کند. از طرف ديگر، چندهمسري در جامعه مدرن ممنوع فرزندان يا شوهر خود مراقبت کنند، کمک مي

که بين همسران درگيري ايجاد  ويژهبهگذارد، منفي مي تأثيراست، زيرا چندهمسري بر خانواده و جامعه 

ني که ازدواج نکرده است فراهم کند. در بعضي موارد، نيز چندهمسري جايز است تا فرصتي براي زن مسمي

تفاهم در آن شود. وي به اين نتيجه رسيده است که چندهمسري در اسالم ناعادالنه و مغرضانه نيست، اما سوء

 وجود دارد.

Thobejane & Flora (2014 ) اکتشاف ازدواج چندهمسري، يک ديدگاه »در تحقيق خود تحت عنوان

چندهمسري وجود دارد و در اکثريت  شدهشناختهد جوامع درص 70دريافتند که در بيش از « جهاني

هاي چندهمسري ساختار خانواده از نوع مردساالري بوده است که نقش مهمي در چندهمسري مرد و خانواده

کند و همچنين اعالم داشتند که نوع فرهنگ و فا مياي جامعهآمدن خانواده چندهمسري در آن  به وجود
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يري براي سبک زندگي چندهمسري دخالت داشته است و نوع فرهنگ و عقايد گعقايد افراد در تصميم

 افراد جامعه باعث ماندگاري اين رسم يعني چندهمسري مردان شده است.

Croix & Mariani (2015)  همسري: يک نظريه واحد از نهاد از چندهمسري به تک»در پژوهشي با عنوان

ل زمان تغيير کرده است و در حال تحول از چندهمسري به بيان نمودند که شکل ازدواج در طو« ازدواج

و سپس به چندهمسري )طالق و ازدواج مجدد( تغيير نموده است که روند تغيير بستگي به  همسريتک

 وضعيت اقتصادي يک جامعه و افزايش سهم مردان ثروتمند دارد.

James (2013)  و با هدف بررسي « الچندهمسري در آفريقا: گذشته و ح»در تحقيقي با عنوان

فرضيه خود را با استفاده از  9چندهمسري آفريقايي: از گذشته تا حال، براي رسيدن به طراحي يک مدل، 

-1باشند: از روش مطالعه موردي، مورد آزمون قرار داد که نتايج آن به اين شرح مي آمدهدستبههاي داده

کردند هايي از آفريقا که زنان در طول تاريخ بشر در بخش کشاورزي کار ميچندهمسري در آن بخش

ن بيني کننده چندهمسري امروزه نيست گرچه در مطالعات ديگر اينابرابري پيش -2تر مهم بوده است. بيش

با توجه به اينکه نتايج تحقيقات ديگر در مورد تجارت برده -3چندهمسري بوده است.  کنندهتبيينها نابرابري

نتيجه بستگي به گسترش مطالعات در مناطق مختلف آفريقا  حالبااينکننده چندهمسري بوده است  بينيپيش

افت نامطلوب اقتصادي در  - 5. تحصيل زنان در دهه اخير نرخ چندهمسري را کاهش داده است -4دارد. 

سيل و  -6ا يک مرد چند زنه موافقت کنند. به ازدواج ب هازياد آناحتمالبهزمان ازدواج )دختران و زنان( 

ممنوعيت ملي و ديگر  -7شوند. کنند باعث افزايش شيوع چندهمسري ميجنگ که در سطح ملي عمل مي

 وميرمرگ -8. اندنداشتهزء چند مورد استثناء نقشي هاي سطح کشور در کاهش چندهمسري به جتالش

 بوده است. تأثيرگذارکودکان در کاهش چندهمسري در چند کشور آفريقاي 

که گروه  مردان نظران در زمينه چندهمسريجدال بين دو گروه از دانشمندان، محققين و علماء و صاحب

ستند که هر دو گروه داليل خاص خود را چندهمسري و گروه دوم مخالف با آن هزندگي اول موافق با 

نمايند، البته داليل هر دو گروه داليلي وابسته به عقايد، دين، مذهب، ساخت اجتماعي و فرهنگي مطرح مي

شهرستان سراوان و هاي اخير در سال چند همسر هايخانوادهمحقق با توجه به افزايش تعداد  روازايندارند، 

هاي چندهمسري بوده ها و پيامدهاي خانوادهگر آسيبري که شاهد و نظارهزندگي در بطن جامعه چندهمس

جهت راهنمايي و مشاوره نزد محقق، تصميم بر  چند زنيبرانگيخته به  متأهلاست و همچنين مراجعه مردان 

نتايج آن خدمتي در جهت  بر اساسقرار داده تا  موردبررسيعميق  طوربهآن گرفته که اين موضوع را 

ايي و مشورت صحيح و درست با توجه به علل گرايش مردان صورت بگيرد و راهکار و تصميمي با راهنم

 کيفي کاوشيتحت عنوان  در قالب يک پژوهش کيفي محققکمترين آسيب در اين خصوص اتخاذ شود. 

غرايز جنسي،  ،ازدواج سنتي :متغيرهاي ،است توانستهمردان  چندهمسري گيريشکل هايزمينه و علل از

خانوادگي، نمايش اقتدار، بسترهاي  تسهيلگري ،اقامتگاهيمقصرانگاري همسر اول، نماي مذهبي، دو 
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 چندهمسريزندگي در برانگيختگي رواني اجتماعي مردان براي  را و توانايي مالي بستگيدلآزادتعاملي، 

ميزان است که  شدهگرفتهاين مطالعه کمي، تصميم  اکنون در(. 1398اسمعيلي و ديگران، نمايد )کشف 

 .دهدقرار  موردبررسيرا در جامعه  هاآنتببين اين متغيرها و قابليت تعميم 

ازدواج سنتي، غرايز جنسي، بسترهاي آزاد متغيرهاي  آيا پژوهش عبارت است: سؤالاين اساس  بر

خانوادگي، نمايش اقتدار، توانايي  لگريتسهي، نماي مذهبي، مقصرانگاري همسر اول، بستگيدلتعاملي، 

 ؟رابطه دارند زندگي چندهمسري رواني اجتماعي مردان به برانگيختگي با اقامتگاهيمالي و دو 

 روش

روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي و به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي بود. در اين پژوهش 

، نماي مذهبي، مقصرانگاري همسر بستگيدلمتغيرهاي ازدواج سنتي، غرايز جنسي، بسترهاي آزاد تعاملي، 

و  کنندهپيشگوييمل عوا عنوانبه اقامتگاهيخانوادگي، نمايش اقتدار، توانايي مالي و دو  تسهيلگرياول، 

است. جامعه آماري شامل کليه مردان  شدهگرفتهمتغير مالک در نظر  عنوانبهبرانگيختگي رواني اجتماعي 

شهرستان محدوده ساکن  که تمايل به همکاري در پژوهش را داشته و همسر عقد دائم( 4تا  2همسر )چند 

 32دو همسر،  مرد 193نفر ) 246از فرمول کوکران، بوده است. حجم نمونه با استفاده  1397در سال  سراوان

گيري در دسترس از ميان مردان نمونه صورتبهکه  شدهتعيينمرد داراي چهار همسر(  23مرد سه همسر و 

است. براي  شدهاستفاده AMOSو  SPSS افزارهاينرمها از انتخاب شدند. براي تحليل داده چند همسر

عوامل مختلف در  تأثيري ضريب همبستگي پيرسون و براي مقايسه ها از روش آمارآزمون فرضيه

چندهمسري از آزمون فريدمن استفاده شد. با استفاده از  زندگي برانگيختگي رواني اجتماعي فرد براي

تعيين چگونگي  منظوربهو  قرارگرفته موردبررسيمتغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  تأثيررگرسيون چندگانه 

ها م و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در اين پژوهش، از تحليل مسير استفاده شد. دادهمستقي تأثير

د به مطالعه، مرد بودن، داشتن بيش از يک همسر و تمايل به وآوري شد. شرط ورجمع 1397در زمستان 

 .از شرايط مزبور، مالک خروج بوده استيک همکاري با تيم پژوهش بود و نداشتن هر 

 ابزار

الزم به . است شدهاستفاده محقق ساختهگيري اندازه هايدر اين تحقيق براي گردآوري اطالعات از ابزار

 17از  آمدهدستبههاي خاص مضامين و عبارت بر اساسآن را  سؤاالتتوضيح و يادآوري است که محقق 

 گيريشکل هايزمينه و علل به مربوط شهرستان سراوان در يک پژوهش کيفي ساکنمرد چند همسر 

هاي نيمه شده از مصاحبههاي مضموني استخراج)عبارت تأثيرگذارو متغيرهاي  مردان چندهمسري

 پژوهش (.1398ست )اسمعيلي و همکاران، آورده ا به دست هاساختاريافته( بعد از تعيين قابليت اطمينان داده

 .صورت گرفته است کيفي و تعميم به جامعه آزمون نتايج تحقيقهدف با  حاضر
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اين  :چندهمسریبرانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی برای  کنندهپیشگوییپرسشنامه عوامل 

برانگيختگي رواني براي  کنندهپيشگوييعوامل  گيرياندازهبراي  است وبوده  پرسشنامه محقق ساخته

بُعد  5تا  1 سؤاالتکه  است سؤال 57شامل است که  شدهتدوين چندهمسرياجتماعي مردان به زندگي 

تا  14 سؤاالتبُعد بسترهاي آزاد تعاملي،  13تا  10 سؤاالتبـُعد غرايز جنسي،  9تا  6 سؤاالتازدواج سنتي، 

 33 سؤاالتبُعد مقصر انگاري همسر،  32تا  25 سؤاالتبُعد نماي مذهبي،  24تا  18 سؤاالت، بستگيدلبُعد 

 و بُعد توانايي مالي 54تا  52 سؤاالتبُعد نمايش اقتدار،  51تا  46 سؤاالتبُعد تسهيل گري خانوادگي،  45تا 

 ،زندگي چندهمسري ان بهبرانگيختگي رواني اجتماعي مردبراي  دو اقامتگاهي رابُعد  57تا  55 سؤاالت

وسط ابزار ت تائيد. پس از است شدهاستفادهاز طيف ليکرت  پرسشنامه سؤاالت. در پاسخ به کنندارزيابي مي

 .صوري محرز گرديد صورتبهاساتيد راهنما و مشاور و چند نفر از متخصصين جامعه محلي، اعتبار ابزار 

که ها استفاده براي بررسي پايايي ابزار، از روش محاسبه آلفاي کرونباخ براي بررسي همساني دروني عبارت

مذکور بر روي پرسشنامه  .ابزار مزبور بود دهنده پايايي مطلوببود که نشان 7/0ها باالتر از آلفاي همه سازه

در دسترس انتخاب شدند،  گيرينمونه صورتبهدر شهرستان سراوان که  چند همسرنفر از ميان مردان  246

 تعميم نتايج اجرا گرديد.تعيين پايايي و جهت 

بوده است و محقق ساخته اين پرسشنامه  :چندهمسریپرسشنامه برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی 

 15شامل  است که شدهساخته چندهمسريبرانگيختگي رواني اجتماعي مردان به زندگي  گيرياندازهراي ب

. در کندميارزيابي را  چندهمسري زندگي براي انبُعد برانگيختگي رواني اجتماعي مرد که است سؤال

ابزار توسط اساتيد راهنما و مشاور  تائيدپس از  .است شدهاستفادهپرسشنامه از طيف ليکرت  سؤاالتپاسخ به 

براي بررسي پايايي ابزار، . صوري محرز گرديد صورتبهو چند نفر از متخصصين جامعه محلي، اعتبار ابزار 

ها باالتر ها استفاده که آلفاي همه سازهاز روش محاسبه آلفاي کرونباخ براي بررسي همساني دروني عبارت

نفر از ميان مردان  246مذکور بر روي دهنده پايايي مطلوب ابزار مزبور بود. پرسشنامه بود که نشان 7/0از 

در دسترس انتخاب شدند، جهت تعيين پايايي و  گيرينمونه رتصوبهدر شهرستان سراوان که  چند همسر

 تعميم نتايج اجرا گرديد.

 شیوه اجرای پژوهش

هاي گيري در دسترس و با ارائه پرسشنامهدر شهر سراوان به روش نمونه 1397اين پژوهش در زمستان سال 

، با استفاده SPSSافزار به نرم هاآن ها و ورودآوري دادهها انجام شد و بعد از جمعکنندهموردنظر به شرکت

قرار گرفت. به همين منظور  وتحليلتجزيهاز تحليل همبستگي، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير مورد 

(، 1398مراحل زير طي شد: الف( تدوين پرسشنامه بر اساس نتايج تحقيق کيفي قبلي )اسمعيلي و همکاران، 
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براي  هاآنها و اخذ رضايت از يين حجم نمونه و مراجعه به نمونهب( تعيين روايي و پايايي ابزار ج( تع

 گيريه( تحليل و نتيجه SPSSافزار ها به نرمهمکاري در پژوهش د( تکميل پرسشنامه و ورود داده

 اخالق پژوهش
کنندگان اطالع داده شد که در يک کار به تمام شرکت منظور رعايت اخالق پژوهشي، در زمان توزيع پرسشنامهبه

کامالً محرمانه خواهد ماند و بدون ذکر  هاآنو اطالعات  استپژوهشي شرکت دارند و شرکت در آن اختياري 

ها با پنهان ماندن هويت پاسخ دهند و براي هر پرسشنامه يک کد در نظر گرفته شد و يافته سؤاالتنام به 

 يل شد.کنندگان تحلشرکت

 هایافته

هاي توصيفي متغيرهاي آماره (1جدول ) در .است شدهارائهمشخصات جمعيت شناختي نمونه تحقيق در ابتدا 

بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن در ميان متغيرها از آزمون همبستگي  منظوربه است و شدهارائهتحقيق 

استفاده شد. به دليل اينکه در اين پژوهش متغيرها نرمال هستند، از آزمون همبستگي پيرسون که نتايج 

معناداري  دهندهنشانو ضرايب آن  شدهمنعکساست. مقادير  شدهمنعکس( 2)مختص به آن در جدول 

 .است 99/0با يکديگر در سطح  و مالک بينپيشي وجود رابطه معنادار ميان همه متغيرهاهمبستگي و 

زندگي به برانگيختگي رواني اجتماعي مردان  بر متغير مختلف متغيرهاي تأثير ميزان مقايسه منظوربه

 منظوربه و است شدهمنعکس (3)که نتايج آن در جدول است  شدهاستفاده از آزمون فريدمن چندهمسري

در است که نتايج آن  شدهاستفادهاز رگرسيون چندگانه متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  تأثيرتعيين ميزان 

مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير  تأثير تعيين منظوربه و قرارگرفته نمايشمورد  (4)جدول 

 است. شدهمنعکس (5)و جدول  (1شکل ) است که نتايج آن در شدهاستفادهاز تحليل مسير  وابسته

سال با انحراف معيار  35/33 هاآنسال بوده است. ميانگين سن  59و  21و حداکثر سن به ترتيب  حداقل

است. حداقل و  907/6سال با انحراف معيار  88/9از ازدواج  شدهسپريهاي است. ميانگين تعداد سال 252/7
 742/1با انحراف معيار  49/2 هاآنبوده است. ميانگين تعداد فرزند  7حداکثر تعداد فرزند به ترتيب صفر و 

 4/2درصد در روستا بوده است. تحصيالت  2/51درصد از پاسخگويان تحقيق شهر و  8/48است. محل تولد 
درصد دبيرستان و ديپلم،  8/24يي و سيکل، درصد در حد راهنما 9/4درصد از پاسخگويان در حد ابتدايي، 

بوده است. نسبت فاميلي  ليسانسفوقدرصد نيز در حد  8/2درصد ليسانس و  4/35، ديپلمفوقدرصد  7/29
درصد  9/17، دخترخالهدرصد  3/18، دخترعمواز نوع  هاآندرصد از همسران پاسخگويان با  1/17

درصد نيز غير خويشاوند بوده است.  9/6ويشاوند دور و درصد خ 3/29، دخترداييدرصد  6/10، دخترعمه
درصد نيز از نوع  2/86اي و درصد رهني و اجاره 2/12درصد از پاسخگويان سازماني،  6/1وضعيت مسکن 

شخصي بوده است. حداقل و حداکثر ميزان درآمد به ترتيب صفر و ده ميليون تومان بوده است. ميانگين 
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درصد از  9/54يليون و سيصد و هفتادوچهار هزار تومان است. منزلت شغلي دو م هاآندرآمد ماهيانه 
درصد در حد متوسط بوده است.  0/2درصد در حد پايين و تنها  1/43پاسخگويان در سطح بسيار پايين، 

 از پاسخگويان داراي منزلت شغلي باال يا بسيار باال نبودند. کدامهيچضمن اينکه 

متغیرهای تحقیق های توصیفی. آماره1جدول   

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

40/2 ازدواج سنتی  5 69/3  53/0  

80/3 5 2 غرایز جنسی  62/0  

5/1 بسترهای آزاد تعاملی  5 38/3  82/0  

بستگیدل  5/1  5 58/3  71/0  

57/1 نمای مذهبی  5 44/3  68/0  

88/1 مقصرانگاری همسر  5 74/3  57/0  

خانوادگیتسهیلگری   67/1  69/4  43/3  64/0  

67/1 نمایش اقتدار  83/4  52/3  70/0  

33/1 نمایش توانایی مالی  5 72/3  82/0  

25/1 دو اقامتگاهی  5 59/3  85/0  

یاجتماع یروانیختگی برانگ  20/1  87/4  00/3  99/0  

( و 80/3ميانگين )بين متغيرهاي مختلف تحقيق، غرايز جنسي داراي باالترين  دهد که( نشان مي1جدول )
 اند.( بوده3ترين ميانگين )برانگيختگي رواني اجتماعي داراي پايين

یختگی برانگ. خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه متغیرهای مختلف با 2جدول 

 یاجتماع یروان
داریسطح معنی ضریب پیرسون متغیر متغیر  

 
 
 
 
 

یماعاجت یروانیختگی برانگ  

 

 

 
 

سنتیازدواج   236/0  001/0  

291/0 غرایز جنسی  001/0  

462/0 بسترهای آزاد تعاملی  001/0  

بستگیدل  289/0  001/0  

489/0 نمای مذهبی  001/0  

268/0 مقصرانگاری همسر  001/0  

485/0 تسهيلگری خانوادگی  001/0  

507/0 نمایش اقتدار  001/0  

427/0 توانایی مالی  001/0  

433/0 دو اقامتگاهی  001/0  

فرد  ياجتماع يروانيختگي برانگشود بين متغيرهاي مستقل و ( مالحظه مي2که در جدول ) گونههمان

متغيرهاي  تأثير به عبارتي هر چه(. P<001/0داري وجود دارد )د، رابطه مستقيم و معنيازدواج مجد يبرا
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خواهد  شتريببيشتري متغير وابسته يا همان برانگيختگي رواني اجتماعي مردان  احتمالبه مستقل بيشتر باشد،
 بود.

 

 یروان یختگیبرانگ در مختلف عوامل تأثیر. خروجی آزمون فریدمن برای مقایسه 3جدول 

 چندهمسریزندگی برای  مردانی اجتماع
 میانگین رتبه مؤثرعوامل 

 94/5 ازدواج سنتی

 49/6 غرایز جنسی

 55/4 آزاد تعاملی بسترهای

 39/5 بستگیدل

 65/4 نمای مذهبی

 23/6 مقصرانگاری همسر

 75/4 تسهیلگری خانوادگی

 11/5 نمایش اقتدار

 22/6 توانایی مالی

 67/5 دو اقامتگاهی

(001/0 > P) 9 = df 516/125 = Chi-Square 

 ياجتماع يروان يختگيبرانگبر  تأثير ازنظر( بيانگر اين است که بين عوامل مختلف، 3اطالعات جدول )
 تأثيربيشترين  کهطوريبه(. P < 001/0داري وجود دارد )معنيتفاوت  ،چندهمسريزندگي  يبرا مردان

 ( بوده55/4با ميانگين ) بسترهاي آزاد تعامليبراي  تأثير( و کمترين 49/6مربوط به غرايز جنسي با ميانگين )

 است.
ي مستقل بر رهايمتغ تأثيرشده، با استفاده از رگرسيون چندگانه، هاي مطرحبندي از آزموندر يک جمع

متغير مستقل  4ي واردشده در معادله رگرسيون، رهايمتغاز مجموع  .گيردقرار مي موردبررسيمتغير وابسته 
بسترهاي ده در مدل رگرسيون، متغيرهاي ي باقيمانرهايمتغاند. از ميان داري بر متغير وابسته داشتهمعني تأثير

برانگيختگي را بر  تأثيربيشترين  درمجموع آزاد تعاملي، تسهيلگري خانوادگي، توانايي مالي و نماي مذهبي
 اند.داشته رواني اجتماعي

 متغیرهای مستقل بر برانگیختگی روانی اجتماعی تأثیر. رگرسیون 4دول شماره ج

 متغیرهای مستقل
استاندارد نشدهضرایب  ضرایب استانداردشده  

(Beta) 
T 

سطح معنی

 خطای معیار B داری

240/0 بسترهای آزاد تعاملی  064/0  212/0  734/3  000/0  

405/0 تسهيلگری خانوادگی  079/0  280/0  091/5  000/0  

254/0 توانایی مالی  062/0  226/0  124/4  000/0  

397/0 نمای مذهبی  077/0  293/0  145/5  000/0  

362/0ضریب تعیین =   
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 2/36توان ي مستقل، ميرهايمتغ( بيانگر آن است که با استفاده از واريانس ترکيب خطي 4جدول )

را تبيين کرد. مابقي تغييرات متغير وابسته به دليل پيچيدگي و  برانگيختگي رواني اجتماعيدرصد از واريانس 

و  چندهمسريزندگي به  مردان برانگيختگي رواني اجتماعيبودن متغير وابسته تحقيق، يعني  چندبعدي

تعيين چگونگي  منظوربه هستند. تأثيرگذاريي است که بر اين متغير رهايمتغنيامدن برخي از  حساببههمچنين 

 است. شدهاستفادهي مستقل بر متغير وابسته در اين پژوهش، از تحليل مسير رهايمتغمستقيم و غيرمستقيم  تأثير

 

 ي مستقل بر برانگيختگي رواني اجتماعيرهايمتغ. تحليل مسير اثرات مستقيم و غيرمستقيم 1شکل 

 يزندگ به مردان اجتماعي رواني برانگيختگي بر مستقل متغيرهاي غيرمستقيم و مستقيم اثرات مسير تحليل

 .دارد اجتماعي رواني برانگيختگي بر را ريتأث بيشترين مذهبي نماي متغير که دهدمي نشان يچندهمسر

 برانگیختگی روانی اجتماعی بر مستقل متغیرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل . اثرات5جدول شماره 

 متغیرهای مستقل
 نوع اثر

 کل
 غیرمستقیم مستقیم

212/0 بسترهای آزاد تعاملی  --- 212/0  

280/0 تسهیلگری خانوادگی  --- 280/0  

226/0 توانایی مالی  104/0  330/0  

293/0 نمای مذهبی  092/0  385/0  

که  است شدهداده نشان تحقيق وابسته متغير بر مستقل و کل متغيرهاي مستقيم، غيرمستقيم اثرات (،5) جدول در
 .دارد چندهمسريمردان به زندگي  برانگيختگي رواني اجتماعي بر را تأثير نماي مذهبي بيشترين متغير
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 گیرینتیجهبحث و 
 ،بستگيدل ،تعاملي غرايز جنسي، بسترهاي آزاد ،ازدواج سنتيپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش متغيرهاي 

در  اقامتگاهيدو  و نمايش اقتدار، توانايي مالي ،خانوادگي تسهيلگريمقصرانگاري همسر اول،  ،نماي مذهبي
آن آورده  گيرينتيجهچندهمسري انجام شد که در ادامه بحث و زندگي  مردان به برانگيختگي رواني اجتماعي

 شده است.

که در آن  باشندميزودرس و تحميلي  هايازدواجاز نوع  گيردميکه در جامعه بلوچستان صورت  هاييازدواجبعضي از 
کفايت و استقالل اقتصادي نرسيدند و يکي از آثار رسيدن به بلوغ فکري انتخاب همسر با  ،پسران و دختران به استقالل فکري

قوم بلوچ است که ريشه طوالني دارد، حاصل  هايارزشميل و عالقه خويش است. ازدواج فاميلي و خويشاوندي يکي از 
فاميلي به  هايازدواجکه طالق و جدايي در  اما واقعيت آن است ؛است در آينده آن ناخشنودي از هاازدواجنوع اين بعضي از 

الشعاع قرار اغلب کل روابط خانوادگي تحت همبا جدايي دو نفر از  چراکه ،افتدمياق فکمتر اتآن دليل سخت بودن 
مرد براي اينکه از طالق فاميلي و جدايي دو خانواده  شود،بشدن يک فاميل  پاشيدهازهمگيرد و ممکن است باعث مي

(. 1398اسمعيلي و همکاران، ) داندميخود همسري ديگر در کنار همسر قبلي  گرفتن» بهترين راه چاره را ،جلوگيري نمايد
اي منفور بودن طالق و نيز گوي (1393،مومن طايفهبلوچستان )کمترين مقدار نسبت طالق به ازدواج مربوط به استان سيستان و 

 ،(1398اسمعيلي و همکاران )هاي تحقيق هاي اين تحقيق با يافتهيافتهدر بين قوم بلوچ است. رواج بيشتر ازدواج 
 سنتي و صورتبهازدواج اول  هاآنهمسو است. نتايج تحقيقات  (1384) ينرگسو رمضان  (1387رضازاده )

همسان بودن  نتايج برحسب همسانيکه  اندبرشمردهمردان  چندهمسريبر  مؤثرعوامل  ازجملهاجباري را  ازدواج

 .فرهنگ دانست
روابط به گرايش  ،طلبي و هيجانات کاذب و زودگذرخواهي و تنوعداشتن ميل به زياده به دليلبرخي از مردان 

کنند فرصتميتصور  يک زن در زندگي باوجودنگرند و مي” غنيمت جنسي“به زن به ديده  هاآن. دارند متعدد
برخي از زنان با مشکل دهند. همچنين ، پوشش ميچند زنو آن را با داشتن  انددادهازدستهاي زيادي را 

د گردبين زوجين ميروابط اين موضوع موجب سردي  ،روندد و به دنبال درمان آن نمينشوسردمزاجي مواجه مي
 جايبهخود  هاي جنسيطرف کردن نيازبربراي  مردان برخيشود. سبب فاصله گرفتن زوجين از يکديگر ميو 

اگر زمينه تعدد زوجات برايش مهيا  و دنکنبه برقراري رابطه با زنان ديگر گرايش پيدا مي ردرمان سردمزاجي همس
 (،1398هاي تحقيقات اسمعيلي و همکاران )هاي اين تحقيق با يافتهيافته. دکنياقدام به ازدواج مجدد م شود،

غريزه جنسي را از عوامل دخيل در  ( که1392( و امامي )1395زايي )حسين (،1395) آباديقوام ياکبر
 همسو است. ،مردان دانستند چندهمسري

توان رفتار چندهمسري مردان را رفتار ترکيبي که در تعامل با شرايط اجتماعي و روابط بين فردي و احتمااًل مي
نوع  (.1384ارزيابي نمود )عارف نظري و مظاهري،  ،گيردين زمينه شکل ميوجود تمايل از جانب برخي زنان در ا

است که جنس مخالف، براي او جاذبه دارد و اگر ارتباط پيوسته بين  ايگونهبهدر سن جواني  ويژهبهخلقت انسان 

شوند و اگر اين ارتباط و دوستي ادامه يابد از حد مي مندعالقهبه يکديگر  پسر و دختري برقرار باشد، بعد از مدتي
ها هريک از دو طرف ابتدا به حداقل اتارتباط گونهاينبينند. در تا حدي که معايب يکديگر را نمي عاقالنه گذشته
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رفاقت و  کههنگاميولي  ،راضي و خشنود هستند و شايد هدفي جز نگاه کردن و سخن گفتن با يکديگر ندارند
و  قدمبهقدمبه شکلي که ، شوند، ديگر به اين حد قانع نيستند و خواهان ارتباط بيشتر ميشد دارادامهت معاشر
 حساببه ارضاکنندهکافي و  وجههيچبههاي طرفين فزوني يافته، ارتباط پيشين را ، خواستهمرحلهبهمرحله

ود، ديگر قطع آن ارتباط برايشان دشوار خواهد شجنسي کشيده مي ها که به رابطه. خيلي از اين رابطهآورندنمي
روي آورده به ازدواج با طرف مقابل رابطه  متأهلتوانايي مالي، مرد و  خانوادگي و بود و بسته به اعتقادات فرهنگي

( با اين تحقيق 1398نتايج تحقيق اسمعيلي و همکاران ). (1398اسمعيلي،) گيردميشکل  چندهمسريخانواده و 
به و  اندگرفتهو با اهداف يکساني صورت در يک فرهنگ  اين دو تحقيق توسط يک محقق، زيرات، همسو اس

مردان  چندهمسري علل اطالعات در خصوص آوريجمعو نبود ابزار جامع جهت  دليل کمي بودن تحقيقات

 عنوانبهون اين عامل تاکن متأهلتوسط مردان قبح و زشت شمردن رابطه آزاد با جنس مخالف تاکنون و همچنين 
 مردان گزارش نشده است. چندهمسريعامل 

به  ساليبزرگکه نقش آن در الگوهاي رفتاري  بستگيدلبا استفاده از الگوهاي  چند همسرگزينيتبيين پديده 
و  بستگيدلنشانگر اين نکته است که رابطه ميان الگوهاي  گرفتهانجاماثبات رسيده است و نتايج تحقيقات 

ها و رفتارهاي جنسي مردان و زنان حاکي از نيرومند بودن اين عوامل بوده و رابطه تنگاتنگ الگوهاي نگرش
(. بنابراين با توجه به سبک 1384دهد )عارف نظري و مظاهري، ها نشان ميو روابط جنسي را در زوج بستگيدل
 درنتيجهشوند که در آن نيازشان برآورده شده و اي مياسير رابطه متأهلبسياري از مردان  گرفتهشکل بستگيدل

رواني  ازنظرمشغول و  ذهنشاننمايند و حاضر به قطع آن نبوده و احساس امنيت بيشتري از رابطه با همسر خود مي
شوند و از طرفي نيز دختران مجرد و يا زنان مطلقه و بيوه نيز زماني که احساس مي چندهمسريزندگي برانگيخته 

نويسد: و اخالق مي زناشويياز ناايمن به ايمن مبدل خواهد شد. راسل در کتاب  شانبستگيدل ،ايندامنيت نم
نظر از داليل صرف تنهاييبهدانند و اين خود بسياري از مردم امروز عشق را يک مبادله منصفانه احساسات مي

با  (1398معيلي و همکاران )اسبا توجه به اينکه پژوهش ديگر براي محکوم کردن چندهمسري کافي است. 
پژوهشگر توانسته است با توجه به روش است، در يک فرهنگ و با اهداف يکساني صورت گرفته  پژوهش حاضر

همساني  و ؛را کشف نمايد بستگيدلو عامل رخنه کرده  کنندگانمشارکتدر دل کيفي پژوهش قبلي خويش 
 .دهدمينشان  تروسيعنتايج، يکساني فرهنگ را در حجم 

ها جهت کسب رضايت الم بر سرپرستي يتيمان و بيوهتأکيد اس و زناشويي، قبح روابط فرا پيامبر دادنالگو قرار 

هاي اين يافته .دنشومنطقه بلوچستان محسوب ميمردان در چندهمسري  مؤثرباورهاي ديني  ترينمهمخداوند از 
 (،1398)اسمعيلي و همکاران، ، Thobejane & Flora،2018)) biloğlu, Atl, Özkan(2014)هاي تحقيق تحقيق با يافته

( 1385نايستي زايي ) و (1395آسکاني، ) (، محمدي و1395) آباديقواماکبري  (،1397نقيان و روستاخيز )علي

هاي اين تحقيق با اما يافته ؛اندبودهفرهنگ يکسان با اين پژوهش داراي همسو است، زيرا تحقيقات داخلي همسو 
( همخواني ندارد، زيرا عوامل فرهنگي و اعتقادات مذهبي و ديني در مسائلي همچون چند 1387تحقيق رضازاده )
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بر نتايج متفاوت بين اعتقادات و  ايکنندهقانعخواهد بود و اين خود دليل  تأثيرگذارهمسرگزيني مردان بسيار 
 اران و سراوان خواهد بود.فرهنگ متفاوت مردم شهرستان گچس

نازا  ،زن اول خيانت به عوامل توانچندهمسري را مي زندگي قصرانگاري همسر اول در برانگيختگي مردان بهم

 رابطه يا فعاليتي هرگونه خيانت، .بين زن و شوهر دانست اختالفات فرهنگي ازناشي  هايسوءتفاهمبودن همسر و 
در همراهي با همسرش تجربه  ستبايمي برد که قاعدتاًکه در آن فرد از روابط با يک فرد سوم لذت مي است

تصميم بگيرد و  کارشخيانتهر فردي بايد خودش درباره نحوه ادامه يا قطع رابطه با همسر  است. کردهمي
يا به دوش والدين، دوستان يا اي از قبل پيچيده شده در نظر گرفت نسخه صورتبهتوان اين وظيفه را نمي

مند است و مرد دارد و هنوز به او عالقهمرد، زن اول خود را نيز بسيار دوست مي کهازآنجايي. درمانگران گذاشت

ديگري که اختيار همسر دوم است  حلراه و داند و حاضر به طالق او نيستبلوچ طالق را بسيار کار ناپسندي مي
آنان زمينه سازگاري و تفاهم  هايخانواده(. يکساني و شباهت بين زوجين و 1398ي، اسمعيل) کندرا انتخاب مي
و شکاف عميق را در روابط  شودميو تفاوت و عدم تجانس بين زوجين منجر به نارضايتي  آوردميبيشتر را فراهم 

در منطقه بلوچستان( ) زوجاتتعدد  ق در قالباين شکاف عمي اوقاتبعضيکه  کندميو زوجين ايجاد  هاخانواده

بسياري از زوجين به دليل عالقه به بچه کوچک خيلي (. 1398 اسمعيلي و همکاران،) شودنمايان مي و يا طالق
اما نداشتن فرزند  ؛شونداما تعدادي از آنان به داليل مختلف صاحب فرزند نمي ،کنندداشتن فرزند را مي وزود آرز

مردان در فرهنگ بلوچ،  چندهمسريبا توجه به رواج داشتن نخواهد بود و  زناشوييدليلي بر پايان دادن به پيوند 
تحقيقات  هايهاي اين تحقيق با يافتهيافته .گزينندبرميرا براي داشتن فرزند تعدد زوجات  راه دوم يعني هاآن

نايستيو ( 1387اده )(، رضاز1395زايي )(، حسين1396) حميدي سوها(، تقي زاده و 1398)اسمعيلي و همکاران، 

، ابتالي زن به مشکالت جسماني و رفتاري زنانپذيري زن، عدم حس مسئوليت هاآن( همسو است. 1385زايي )
در چندهمسري مردان  مؤثرترين مشکالت خانوادگي العالج و نازايي را از مهمبيماري صعب جنون يا داشتن

 برشمردند.
درماندگي خانواده زن اول، پافشاري گيري چندهمسري مردان را تسهيل نمايند. توانند شکلها نيز ميخانواده

نقش مهمي را  چندهمسريزندگي ند در برانگيختگي مردان به توانميو حمايت دوستان  حمايت خانواده زن دوم،
پدران د و کشنخانواده آداب سنتي قديمي را همچنان از نياکان خود يدک مي ،هادر برخي فرهنگ ايفا نمايند.

دخترانشان طالق بگيرند و بر اين باور استوارند که دختر در خانه شوهر بميرد اما طالق  ،حاضر نيستند وقتهيچ
ن نيز آگاهي کنند و به عواقب بعدي آاي بسيار بد براي خانواده تلقي مييک پديده عنوانبهنگيرد و طالق را 

که ازدواج مجدد کرده  شوهريختران خود را به ادامه زندگي با ند، به همين دليل دانهراس کامل داشته و از آن

، خانواده صورتبدين درماندگي خانواده زن اول است که دهندهنشان کنند کهاست، راهنمايي و ارشاد مي
 گونهاين توانميدر چند همسر بودن مردان را پافشاري زن دوم  .(1398اسمعيلي، )گيرد چندهمسري شکل مي

ها به ميان تر است. يعني دختر و پسر پيش از آنکه پاي خانوادههاي امروزي، فرد محورازدواجدر  مطرح نمود که
گيرند و وقتي مطمئن شدند اين آشنايي عاقبت خوبي در پي خواهد داشت، بيايد، تصميم به شناخت همديگر مي
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ستي به ازدواج ختم شود. در اين شرايط، طوالني ميدوارند که اين دودختران ا کنند.ماجرا را رسمي و علني مي
براي دختران معناي قطعي شدن  همشدن دوستي، عمق گرفتن آن و نزديک شدن بسيار زياد دختر و پسر به 

کنند و حتي گاهي اوقات خانواده خود را اصرار و پافشاري مي موردنظرشانو براي ازدواج با فرد  ازدواج را دارد

 بساچهکنند با کليه شرايط کنار بيايند تا اين ازدواج صورت گيرد، کنند و سعي ميمي نموردنظرشافداي فرد 
هاي رفتاري ناموفق در حل هاي سالم، شيوهخانواده گاهي اوقات زندگي کردن در کنار يک همسر ديگري باشد.

دار به هاي مشکلخانواده کهدرحاليپردازند، هاي نو و خلّاق ميمشکالت را رها ساخته و به جستجوي استراتژي
هاي هيجاني حل کنند. شيوه حل و شيوه روزمرهکنند آن را بر اساس منطق پردازند و يا سعي ميانکار مشکل مي

اند نيز داشته و در حل آن مشکل عاجز شده زناشوييهايي که پسرشان با همسر خود مشکل مشکالت در خانواده

شيوه ناکارآمد پسر خود را  بر اساسها حامي فرزندانشان خواهند بود و متفاوت خواهد بود، اما همچنان خانواده
دهند )اسمعيلي و با همسر خود به سمت ازدواج مجدد و گرفتن زن دوم سوق مي زناشوييحل مشکالت  جايبه

ش ميل به رفاقت و دوستي دارد و اين ويژگي پاسخ انسان به فطرت خود در سراسر زندگي خوي (.1398همکاران، 
ها، شخصيت او به و در پرتو دوستي رهاندپناهي خويش ميبه نياز طبيعي در انسان است که او را از تنهايي و بي

موجبات شادماني  نشينيهمگيرند و با مصاحبت و با هم انس مي تنهانهرسد. رفقا و دوستان نقطه کمال يا سقوط مي
در امور مادي و معنوي رفيق خود  رفاقتشسازند بلکه هر دوستي، به مقياس درجه شاط يکديگر را فراهم ميو ن

باور و فکر و . گذاردکند و هريک دانسته يا ندانسته روي عقايد، اخالق، رفتار و گفتار ديگري اثر مينفوذ مي
. برجسته شوديکي مي انقايد و آمال و آرزوهايشع رفتهرفتهگذارند و مي تأثيربر ديگري  هرکدامرفتار و اعمال 

را تحريک و  و دوستان افتدمياتفاق  يگاهتوسط دوستان در بلوچستان  چندهمسرينمودن مسائلي از قبيل 

زندگي هاي طرف مقابل اين موضوع را تشديد و فرد را براي کند و صميميت و اعتماد داشتن به گفتهميب ترغي
، (1387(، رضازاده )1398هاي اين تحقيق با تحقيقات اسمعيلي و همکاران )افتهي کند.ميبرانگيخته  چندهمسري

هاي ماعي خانوادهشرايط اقتصادي و اجتزيرا  ؛همخواني دارد James( 2013)و  (1384نرگسي ) رمضان
مخارج  تأمين، عدم توانايي هاآنهاي پايين بودن سطح توقعات و خواسته پژوهش، شامل: چهار موردتحقيق

هايي که فرزند دختر، بيوه و يا مطلقه دارند، پايين بودن آمار طالق به دليل اعتقادات مذهبي و منفور دانستن خانواده
دختران مجرد و يا بيوه و مطلقه خود را از گزند  شوندميها حاضر آن توسط والدين زن اول، بسياري از خانواده

 .درآوردند متأهلدي رها ساخته و به عقد مرد ها و مشکالت اجتماعي و اقتصاآسيب
 کهوقتيمردان در بلوچستان در بيرون از خانواده بيشتر از درون خانواده است، يعني  چند همسرگزينيپذيرش 

 موردپذيرشنمايند از سوي همسايگان، علماي مذهبي، اقوام و بستگان ، اقدام به ازدواج مجدد ميمتأهلمردان 

(. نتايج ما با نتايج تحقيقات اسمعيلي 1394)محمدي و آسکاني،  اجتماعي است تائيدمورد  هاآن رفتارو  قرارگرفته
به نقل از مجاهد و  Mour (1987)( و 1384رمضان نرگسي ) ،(1394) يآسکانمحمدي و  (،1398و همکاران )

و هنجارهاي ي از عرف ئجز چند همسرگزينيپديدة جوامعي که در د ننماي( که مطرح مي1382بيرشک )
 آن جامعه اي از پايگاه و شأن اجتماعي مردانپديدة گرفتن زن دوم نشانه، اجتماعي آن جوامع تلقي گرديده است
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 عنوانبهمردان  چندهمسرياست که  گرفتهانجامدر جوامعي  هاآنتحقيق  ، زيرا، همسو استشودميمحسوب 
 و بين مردان رواج داشته است. شدهشناختهيک عرف 

و مردان مذهبي داراي بوده يت مردان بلوچ با مبحث داشتن توانايي مالي براي داشتن چند زن موافق اکثر

کنند تا از شده خود را ميتوانايي مالي درخواست سرپرستي زنان مطلقه، بيوه و دختران مسن و زن برادرِ فوت
ها هستند همين مردان مذهبي که صاحب نفوذ در بين خانواده بساچهجلوگيري شود و  هاآنهاي پيش روي آسيب

 ،Reynos (2019)شوند. نتايج اين تحقيق با تحقيقات مي همسريي چندگيري خانوادهشکل باعث و عاملي براي
(2015) Croix & Marian( ،2014) Thobejane & Flora، (2013 )James، (،1398همکاران ) اسمعيلي و 

اما با  ؛( همسو بوده است1385ائي )زستينا ( و1396) حميدي سوهازاده و تقي (،1397) زيروستاخو  نقيانعلي

است که در  شدهمطرح( همسو نيست. زيرا در تحقيق حاضر، توانائي مالي جزء عواملي 1387تحقيق رضازاده )
ته اما در معرض ديگر شرايط است. مرداني وجود دارند که توانائي مالي نداش تأثيرگذارمردان  چند همسرگزيني
 شده است. هاآنو آن شرايط موجب برانگيختگي رواني اجتماعي  قرارگرفته چند همسرگزيني

مبادالت و مراودات خود را عمدتًا  هاآناي هنوز هم بر جمعيت قوم بلوچ تسلط دارد. اي و قبيلهفرهنگ عشيره

اجتماعي، توسعه  يناامنغيرقانوني و  هايفعاليتگسترش  اي و فاميلي براي جلوگيري از پيامدهايدر شکل قبيله
شکل توسعه آن براي مردان بلوچ، گرفتن زن ديگري از قبيله و فاميل معروف و نامدار  و ؛(1379دهند )طوقي، مي

تا بهتر بتواند در بين دو  در شهر و يا کشور ديگر است تا از اين طريق خود را به آن قبيله و فاميل نزديک نموده
در مواردي که مرد اقتصادي و اجتماعي خود بپردازند. همچنين  هايفعاليتشهر و يا دو کشور تردد نموده و به 

به آن مکان فراهم نيست، بعضي از مردان به دليل تحريک  کند و امکان انتقال همسرش زندگي ميدور از همسر

با نتايج تحقيق رمضان  . نتايج اين تحقيقآورندويي به چند زني روي ميزناش جنسي و عدم گرايش به روابط فرا
 چندهمسريمرد در برانگيختگي به  دو اقامتگاهيبودن نتايج تحقيق در زمينه  سوناهم ( همسو است.1384نرگسي )

ني بيان بودن نمونه پژوهش و تردد بين مرز براي امور اقتصادي و دور بودن از همسر به مدت طوال مرزنشينرا 
 داشت.

از افراد عوام اهل تسنن با القاء اينکه اسالم تا چهار زن را طبق نص صريح قرآن در سوره نساء امر نموده  ايعده
، سرپرستي زنان بيوه و مطلقه و ترس از زنااست و با ترويج اين طرز فکر بين عامه مردم آنان را جهت پيشگيري از 

 غيرازاينمسائل و داليل  براثرکه اين عده خود  بساچهنمايند، به همسرگزيني مي ترغيبرا  هاآنانحراف جنسي، 
 ؛(1379)طوقي،  نمايندميو براي ترغيب ديگران از اهرم مذهب و آيات قرآن استفاده  اندشده چندهمسريگرفتار 

 تأثيرگذارترين عنوانبهرا ي نماي مذهب توانميافراد جامعه و رفتار  نگرش روحانيون بر تأثيربا توجه به نفوذ و  و

 برشمرد. چندهمسريزندگي در برانگيختگي رواني اجتماعي مردان به  متغير

جهت گردآوري  مناسب عدم وجود ابزاربه  توانهاي پژوهش ميمحدوديت ازجمله .ها و پیشنهادهامحدودیت
است به ساير  سني نشينعدم امکان تعميم نتايج فرهنگ شهرستان سراوان که يک منطقه با قوميت بلوچ و  و هاداده

تکرار نموده و کمي و کيفي  صورتبه هاي مختلفوهش را در فرهنگژتوان اين پمناطق، اشاره نمود. البته مي
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توانند با استفاده از نتايج اين تحقيق از علل روان شناسان و مشاوران مي ها صورت گيرد.اي با ساير فرهنگمقايسه
اقدام سطح آگاهي مردم آن نسبت به مشاوره و باال بردن  بر اساسگرايش مردان به چندهمسري اطالع يافته و 

ا در جامعه ر چند زنينمايند. متوليان و مبلغين ديني به نحو مطلوبي تبيين درست و دقيق نگرش اسالم در مورد 

 آموزش دهند.

 .ندارد منافعي تعارض گونههيچ حاضر پژوهش شوندمي متعهد نويسندگانتعارض منافع. 

است. آزاد اسالمي واحد يزد تحصيلي دوره دکتري دانشگاه  رسالهشده از نتايج اين مقاله استخراج .سپاسگزاری
 نمايند.يصميمانه تشکر و قدرداني م ،در اين مطالعهکنندگان شرکتنويسندگان از همه 

 منابع 
 دکترا، نامهپايان تبيين گرايش به چندهمسري در بين مردان شهرستان سراوان: يک پژوهش ترکيبي،(. 1398اسمعيلي، قاسم. )

 مشاوره، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد. گروه
هاي (. کاوشي کيفي از علل و زمينه1398؛ فالح، محمدحسين و وزيري، سعيد. )عليرضاسيد اسمعيلي، قاسم؛ افشاني، 

 [link. ]63-82(، 34) 9، هاي روانشناسي اجتماعيپژوهشگيري چندهمسري مردان، شکل

هاي اعرابي. چاپ چهاردهم. دفتر پژوهش سيد محمدر سازماني، ترجمه علي پارساييان و مباني رفتا(. 1386. )استيفن، پي رابينز
 (.2008) .فرهنگي

 .5629ش  ،روزنامه قدس تغييرات هميشه بد نيست، (.1386جواد. ) ابراهيمي،
 [link. ]80-59(، 1)1، مطالعات اسالمي زنان و خانواده نامهپژوهشحکم تعدد زوجات،  فلسفه(. 1392امامي، مسعود. )

 الزهراء. سرايکتابخانواده. چاپ سوم، اصفهان:  و حقوق(. مسائل ازدواج 1375. )اکبرعلي، بابا زاده
زن در فرهنگ و مسئله تعدد زوجات در حقوق و روئه قضايي ايران.  شناسيآسيب(. 1396تقي زاده، مهديه و حميدي سوها. )

 [link. ]289 -265(، 2) 9، هنر
کارشناسي ارشد، رشته علوم  نامهپاياننسبت به چندهمسري.  (. نگرش زنان شهر ايرانشهر1395) حسين زايي، سعيده.

 .دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه يزد،اجتماعي، 
 چاپ بيست و هفتم. نشر ويرايش.. انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي .(1395). مارشال ريو ،جان

بر چندهمسري گزيني مردان در منطقه باشت از  مؤثر(. بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1387) .، عليرضازاده
 ، دانشگاه پيام نور شيراز.شناسيجامعهکارشناسي ارشد رشته  نامهپايانتوابع شهرستان گچساران. 

، 27. فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان(. بازتاب چندهمسري در جامعه. کتاب زنان، 1384) رمضان نرگسي، رضا. 
 [linkتهران. ]

 (. جامعه نوين بلوچستان. زاهدان: انتشارات صديقي.1379) طوقي، حميد.
(. همسريتک-)چندهمسري همسرگزينيو شيوه  بستگيدلهاي (. سبک1384). محمدعليمظاهري،  و نظري، مسعودعارف 

 [link. ]405-393(، 4) 1. فصلنامه خانواده پژوهي
. هاي ساکن شهرستان چابهارچندهمسري در ميان بلوچ پديدار شناختيفهم (. 1397). روستاخيز، بهروز و ، شيوانقيانعلي

 [link. ]117-95، (1) 8 .هاي انسان شناسي ايرانپژوهش مجله

http://www.socialpsychology.ir/article_95513.html
http://ensani.ir/fa/article/326629/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://journals.ut.ac.ir/article_63281.html
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D8%B1%DB%8C%D9%88&select-author=author-exact
http://ensani.ir/fa/article/107427/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/13
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/611184/%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%a7_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%86%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/611185/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2_%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1445755/%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1576/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1576/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1576/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/99781
https://ijar.ut.ac.ir/article_70510.html
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 توتيا، بدون تاريخ اصلي. تهران: (. ترجمه محسن ثالثي.1375). شناسيبر جامعهکوئن، بروس. درآمدي 
و الهام  بندينقش و سيامک. ترجمه حسين شاهي برواتي درمانيخانواده(. 1396). و گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ، ايرنه

 .2008اصلي ، تاريخ نشر روانارجمند. تهران: 

 (. نظام حقوق زن در اسالم. تهران: آل طه.1396). مطهري، مرتضي
دهمسري در شهرستان سرباز. (. مطالعه سالمت رواني مردان با تأکيد بر سنت چن1394). آسکاني، خان محمد و محمدي، نعيما

 [link. ]268 -257(، 2) 7. زن در فرهنگ و هنر
هاي چندهمسري. رواني والدين در خانواده و سالمت(. وضعيت رفتاري کودکان 1382). بيرشک، بهروز و عزيز اهللمجاهد، 

 [link]. 67 -60(،9) 3، باليني شناسيروانو  پزشکيروان
 [link. ]6ازدواج و طالق در کشور، آمار، شماره  هايشاخص(. تحليل 1393) ، معصومه.مومنطايفه 

مجله علوم تربيتي و روانشناسي تربيتي در تعدد زوجات از ديدگاه دانشجويان بلوچ.  مؤثر(. عوامل 1385). نايستي زائي، ناصر
 [link. ] 76-63(، 5) 3 ،دانشگاه سيستان و بلوچستان

کارشناسي ارشد، رشته الهيات و  نامهپايان(. نقش تعدد زوجات در سبک زندگي اجتماعي اسالمي. 1397). نصيري، سميه
 .دانشکده علوم قرآني آمل دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم،معارف اسالمي، 
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