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 چکيده
این پژوهش به منظور مقایسه ی شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و 

بر این اساس، و روش ها:  ابزارشهر تهران انجام شد.  5تا  1چند همسر ساکن در مناطق 

مرد تک همسر با شیوه  03مرد چند همسر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده و  03

 ت و تدداد فرزندان انتاا  شدند. داده های همتاسازی در متغیرهای سن، سطح تحصیال

پژوهش به کمک پرسشنامه سبک های عشق لی و فهرست شادکامی آکسفورد جمع 

آوری شدند و توسط آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل آماری 

 نتایج بدست آمده نشان داد نمره شادکامی و سبک های عشق بهیافته ها: قرار گرفتند. 

طور مدنی داری در مردان چند همسر باالتر از مردان تک همسر می باشد. مقایسه دو 

گروه در مولفه سبک های عشق شیدایی، وابستگی، دوستی، واقع گرایانه و گذشت تفاو ت 

مدناداری را آشکار ساخت. همچنین دو گروه در مولفه های حرمت خود، بهزیستی ، 

مثبت متغیر شادکامی تفاو ت مدنی داری داشتند.  رضایت از زندگی، رضایت خاطر و خلق

که افزایش شادکامی یکی از عوامل اتااذ چند  بررسی نتایج این پژوهش نشان دادنتایج: 

همسری می باشد . همچنین سبک عشق تجربه)تفننی( از عواملی است که باعث می 

 .اقدام به اتااذ همسر دوم نمایند شود مردان

 .سبک های عشق، چند همسریشادکامی،  :يديکل واژگان 
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 2 فاطمه صادق وند ، 1 شيوا رحيم زادگان

 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 1
 .دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 2
 

 مسئول:نام نویسنده 
 شيوا رحيم زادگان

 مقایسه شادکامی و سبک هاي عشق در مردان تک همسر و چند همسر

http://www.psyj.ir/


 71 -55، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
ازدواج به عنوان نهاد اجتماعی پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد . در ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی رمزی ناشی از 

 عنوان خانواده ایجاد غرایز، آیین و شدائر به هم جذ  می شوند و به طور آزاد و کامل تسلیم )متدهد( یکدیگر می شوند تا واحد پویایی به

درصد  79متداول ترین وقایع و فدالیت ها در زندگی اکثر بزرگساالن است. آمار جاری نشان می دهد که  نمایند. ازدواج از با ارزش ترین و

شمار می رود موفقیت  آنچه از خود ازدواج مهمتر به (.1،2313استاتزر و برونوبزرگساالن در طول زندگی خود حداقل یک بار ازدواج کرده اند) 

در ازدواج یا سازگاری در بین زوجین است. در ازدواج های موفق، مجموعه ای از نیازهای روانی زوجین از قبیل عشق و عالقه، مصاحبت و 

هم اجتماعی (. یکی از نهادهای م1075پورمحسنی،همراهی وتأمین امنیت برآورده می شود. چنین ازدواج هایی با انگیزه سالم صور ت می گیرند)

که اهمیت و نقش های ماتلف آن مورد توجه علمای مذهبی، صاحب نظران تدلیم وتربیت، جامده شناسان و روانشناسان قرار گرفته، خانواده 

خانواده و فضای حاکم بر آن نقش مؤثر و تدیین کننده ای در رشد روانی، شکل گیری شاصیت و سالمت روانی  (.1011، دستغیباست) 

نواده به ویژه کودکان دارد. خانواده بر حسب فرهنگ و تاریخ، شرایط اجتماعی و اقتصادی اقوام و جوامع ماتلف، به شکل تک اعضای خا

 وهمسری، چند همسری، پدر ساالر، مادر ساالر و غیره بوده است. اما به طور کلی در طول تاریخ، خانواده بر حسب رابطه خونی یا سببی، به د

ترده و خانواده  ی هسته ای، تکوین یافته است: خانواده هایی که بر حسب رابطه سببی تشکیل می شوند، بر اساس شکل  خانواده ی گس

شکل و نوع ازدواج دارای اشکال متدددی نظیر تک همسری، چند همسری، چندزنی و گروهی است. خانواده تک همسر حاصل ازدواج یک زن 

انواده هسته ای است. خانواده چند همسرخانواده ای است که در آن مرد بیش از یک همسر مرد می با شد و شکل رایج و متدارف خیک و 

ضای اعدارد از این رو شرایط و روابط ویژه ای بر این خانواده حاکم است و می توان انتظار داشت که این شرایط در رفتار و میزان سالمت روانی 

ژه ای عام بوده و شامل اصطالح چند همسری در مقابل تک همسری فی نفسه وا (.1075، نسپهریان آذر و همکاراخانواده تأثیر داشته باشد )

چند شوهری و چند زنی می باشد، اما واژه مورد نظر در این تحقیق چند زنی است. این اصطالح به مدنی نوعی ازدواج است که داشتن بیش 

درصد از جوامع فدلی یافت شده است، 95وجود، چند همسری در بیش از (. بر اساس تحقیقا ت م1079از یک زن را مجاز می شمارد)مطهری، 

ماصوصا در کشورهای عربستان سدودی و مصر و در میان فرقه مورمون ها) شاخه ای از مسیحیت پروتستان( در ایاال ت متحده آمریکا بسیار 

 ت نیمه رسمی)همسر موقت( دیده می شود. فرضیه (. تددد زوجا ت هم به صور ت رسمی و هم به صور1075قنبریان و همکاران، رایج است) 

 های ماتلفی پیرامون این گرایش به تددد زوجا ت وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:

در نظریه ی جمدیت شناختی، تکیه اصلی بر این امر است که در شرایط خاصی تدداد زنان آماده ازدواج بیش از مردان است و این 

امده را دچار نوعی بحران می نماید، بدین جهت بهتر است مردانی که از امکانا ت مالی خوبی برخوردارند، به جای یک زن فزونی تدداد زنان، ج

 با دو یا چند زن ازدواج کنند، تا تدادل برقرار شود.

ت گ و فدالیدر نظریه جامده شناختی چنین بیان می شود، چون مردان بیشتر درگیر مشکال ت زندگی اجتماعی نظیر شرکت در جن

های ماتلف  جهت کسب مداش می باشند، بیشتر در مدرض مرگ و میر بوده و عمرشان کوتاه تر از عمر زنان است. این علت باعث می شود 

که همواره تدداد زنان بدون شوهر زیاد باشد و در برخی مواقع زن به صور ت ارثی عقیم است یا بدد از ازدواج ممکن است عقیم شود، یا به 

 (.1075،سلیمانی و همکاراناری روانی یا جسمی سات مبتال شود، در این صور ت شوهر یا زنش را طالق می دهد یا زن دوم اختیار می کند)بیم

فرضیه عدم ارضاء روانی کامل در ارتباط جنسی زوج با زوجه: این تصور وجود دارد که عده ای از مردان عدم کیفیت باال در روابط 

 جنسی را بین خود و همسر اول، دلیل قانع کننده ای  جهت رفتن به سوی تددد زوجا ت می دانند. 

 اقدام مافیانه، آقدام آشکار و اقدام با توافق طرفین. اقدام به چند همسری انواع گوناگونی دارد که عیارتند از:

این سوال مطرح است که به چه دلیل مرد متأهل تجدید فراش می نماید و چه چیز یا چیزهایی می تواند انگیزه او باشد. علل ذیل به 

 عنوان دالیل این کار مطرح شده است:

مقابله با فساد اخالقی، ازدواج ناخواسته مرد با زن اول، از کار افتادگی  عدم تهذیب نفس و خویشتن داری، مقابله با طالق و جدایی،

 جنسی و جسمی زن، به رخ کشیدن پایگاه اجتماعی خود به دیگران، کاهش رعایت چارچو  ها در روابط زن و مرد.

 

 بيان مسئله
یرویی که بپیوندند نیکدیگر که به رشته محبت  رایج ترین دلیل ازدواج عشق است. برای این که عشق به وجود آید، باید دو نفر باشند

(. عشق 1011زن و مرد را به هم ارتباط می دهد، الفت یا محبت است، هدف عشق بقای نوع و دوام آیندگان است)ابوالقاسمی و همکاران، 

ر لغت به مدنای شیفتگی، دلدادگی بین زوجین چیزی است که عالوه بر آرامش دو طرف بر دیگر افراد خانواده نیز اثرا ت مثبتی دارد. عشق د

                                                           
1 Stutzer & Brunos 
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 5و دوستی1 ، تجربه0عامل اصلی شیدایی 0د که شامل رگانه عشق را مطرح ک9( نظریه ابداد 1790) 2(. لی9101و دوستی مفرط است )کاکیا، 

یدایی متضمن ( ش2331است. بر اساس توصیف هندریک و هدریک ) 9 و عشق وابستگی 9و عوامل فرعی شامل عشق واقع گرایانه، عشق گذشت

جاذبه و کشش نیرومند نسبت به همسر است که هم به صور ت فیزیکی و هم به صور ت هیجانی ابراز می شود. کسانی که بر اساس تجربه 

ه طعاشق می شوند به ارتباط جنسی عالقه دارند و تدهد را در این رابطه نیاز نمی بینند. عشق دوستانه فاقد هیجانا ت شدید است و قبل از راب

نسی مهم است که طرف مقابل را دوست خود بداند. این نوع عشق ترکیبی از صمیمیت و تدهد است. در عشق از روی وابستگی، حساد ت و ج

ترس از اینکه شریک او را ترک کند، دیده می شود. در عشق گذشت، نیازهای همسر در اولویت است. در عشق واقع گرایانه، فرد به دنبال 

یت و شرایط خود می گردد. در طول زمان فرد ممکن است سبک عشق خود را تغییر دهد و درجا ت متفاوتی از هر یک همسر متناسب با موقد

(. از سوی دیگر شادکامی، به عنوان یکی از مولفه های بهداشت روانی و همچنین یکی از 2311، )تیاگوو آدریانواز سبک ها را نشان دهد 

وی قلبی بسیاری از افراد بشر است. به همین دلیل امروزه مطالدا ت مربوط به شادکامی و عوامل پیامدهای عشق مطرح است. شاد بودن آرز

(. اگرچه از شادکامی تداریف ماتلفی 1075پورمحسنی ، مرتبط با آن از جمله مهم ترین اولویت های روان شناسی قرار گرفته است پذیرد)

طفه مثبت، رضایت از زندگی و عدم وجود عواطف منفی مثل افسردگی و اضطرا  ( شادکامی را ترکیبی از عا2331) 1شده است ولی آرجیل 

( شادکامی را به عنوان برون گرایی پایدار در نظر گرفته و خاطر نشان ساخته است که از زمانی که عواطف 1923) 7می داند. همچنین سلیگمن

تسهیل جامده پذیری و تدامل مطلو  با دیگران آشکار گردیده است. مثبت به عنوان کانون شادکامی مورد توجه واقع شده، نقش شادکامی در 

مطالدا ت پیرامون شادکامی و سبک های عشق، نشان داده اند که که عشق پیامدهایی برای سالمت و بهزیستی دارد و ممکن است مناطق 

زد و همچنین دستگاه عصبی خود ماتار را )یدنی ساختارهای لیمبیک( را فدال سا 10 و حافظه12 ، انگیزش11، توجه13مغزی مرتبط با هیجان

(. برخی دیگر از مطالدا ت نیز نشان 2335، 11 کنترل کند، یدنی تنیدگی را کاهش دهد و عملکرد دستگاه ایمنی را بهتر سازد )ایش و استفانو

(. و همچنین عشق و 2312، 15داده اند که عشق یک پیش بینی کننده مهم شادی، رضایت و هیجان های مثبت است )هاتفیلد و راپسون

( عنوان می کند عشاق در صورتی یکدیگر را بهتر 1790لی) (.2333، 19 صمیمیت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی می باشند )مایرز

درک خواهند کرد که توجهشان به جفت شدن سبک های عشق باشد و به اینکه این سبک ها برای شریک های متفاو ت و حتی با همان 

با توجه به اهمیت عشق و شادکامی و اثر متقابل این دو و با توجه به اینکه (. 1123 19 وی هودر طول زمان می تواند تغییر کند)شریک نیز 

ا بوتددادی از مردان اقدام به اتااذ همسر دوم نموده، عمل خود را نوعی گذشت و فداکاری به عنوان یکی از سبک های عشق قلمداد می کنند

 وپیشنهاد می کنند که رابطه ی ین عشق و شادکامی، خطی نیست، بلکه به صور ت چند بددی می باشد. پژوهش ها ایج نت که این توجه به

و تفاو ت در سبک های عشق و در  ، از اهمیت نقش عشق در میزان شادکامی و پیش بینی آنهای انجام شدهدر مجموع یافته های پژوهش 

ژوهش حاضر این است که آیا شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر سؤال پ نتیجه شادکامی  حمایت می کند. لذا

 متفاو ت می باشد؟

 

 ضرورت  اهميت پژوهش
برخی یافته ها نشان داده اند   همانطور که اشاره شد، تحقیقا ت پیرامون شادکامی و سبک های عشق نتایج متناقضی را ارائه داده اند.

مت و بهزیستی دارد و ممکن است مناطق مغزی مرتبط با هیجان ، توجه و دستگاه لیمبیک را فدال سازد و که عشق پیامدهایی برای سال

(. برخی دیگر از مطالدا ت نیز نشان داده اند که عشق پیش بینی کننده ی مهم شادی، رضایت و 2335تنیدگی را کاهش دهد)ایش و استفانو 

هم خوانی نتایج تحقیقا ت صور ت گرفته در این مورد و با توجه به اینکه در جامده با توجه به (.2312هیجانا ت مثبت است)هاتفیلد و راپسون، 

                                                           
2 Lee 
3 eros 
4 ludus 
5 Storge 
6 agape 
7 pragma 
8 Argyle 
9 Seligman 
10 emotion 
11 attention 
12 Motivation 
13 memory 
14 Esh & Stefano 
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ما پژوهشی در این خصوص به طور مستقیم صور ت نگرفته و همچنین به دلیل اینکه وضدیت شادکامی و سبک های عشق این دو گروه بر 

امی و سبک های عشق در این افراد ضروری به نظر می رسد زیرا از طریق بررسی بهداشت روانی خود و خانواده تاثیر متقابل دارد، مقایسه شادک

استفاده این عوامل می توان به بهداشت روانی ازدواج، پایداری خانواده و رفع مشکال ت زوج ها اقدام نمود تا مراکز مشاوره و خانواده درمانی با 

 زمینه های موثر بر شادکامی ارائه دهند تا از اتااذ همسر دوم جلوگیری شود.از نتایج پژوهش حاضر، راهبردهای الزم را در خصوص تقویت 

 

 اهداف پژوهش:
 مقایسه متغیرهای شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر .1

 پیش بینی شادکامی به وسیله سبک های ماتلف عشق .2

 

 سواالت یا فرضيه هاي پژوهش
 چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد.در میزان شادکامی مردان تک همسر و  .1

 بین سبک عشق شیدایی در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد. .2

 بین سبک عشق تجربه در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد. .0

 بین سبک عشق وابستگی در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد. .1

 ن سبک عشق گذشت در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد.بی .5

 بین سبک عشق دوستی در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد. .9

 بین سبک عشق واقع گرایانه در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدناداری وجود دارد. .9

 قابل پیش بینی است. شادکامی به وسیله ی سبک های ماتلف عشق .1

 

 متغيرها و تعاریف اصطالحات و واژه ها
 تدریف نظری و عملیاتی 

 عشق) متغیر پیش بین( ماتلفک های بس

 شادکامی )متغیر مالک(

 جنسیت)متغیر کنترل(

(. 1790ک عشق: منظور از سبک عشق یدنی اینکه افراد چگونه عشق را تدریف می کنند و چه نگرشی نسبت به آن دارند)لی، بس

گانه ی لی کسب می کنند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله  9منظور از عشق نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی عشق های 

 ای است.

شادکامی: درجه و میزانی است که با آن یک فرد کیفیت کلی زندگیش را به عنوان یک زندگی کامال مطلو  مورد قضاو ت قرار می 

(. در این پژوهش منظور از شادکامی میزان نمره ای است که آزمودنی در مقیاس شادکامی آکسفورد به دست 2310ور و همکاران،قاسم پدهد)

 می آورد. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای است.

است. این اصطالح به چندهمسری: این اصطالح شامل چند زنی و چند شوهری می باشد، اما وازه مورد نظر در این تحقیق، چندزنی 

 (.1079،مدنی نوعی ازدواج است که داشتن بیش از یک زن را مجاز می داند)مطهری

 

 و روش ها ابزارها 
مرد  03نفر، شامل  93شهر تهران بود که  5تا  1جامده ی آماری مورد بررسی، شامل مردان تک همسر و چند همسر ساکن در مناطق 

مرد تک همسر با شیوه ی همتا سازی در متغیرهای سن، سطح سواد و تدداد  03و  در دسترسگیری چند همسر با استفاده از روش نمونه 

 فرزندان، از میان جامده ی آماری مذکور انتاا  شدند.
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 ابزار جمع آوري اطالعات
 آزمون سبک های ماتلف عشق -1

گویه می  12شده است. این پرسشنامه دارای  ( ساخته1719این پرسشنامه توسط هندریک وهندریک بر پایه مدلی از عشق در سال )

 93/3ضرایب از  -بازآزمون-برای آگاپه در آزمون 10/3برای خرده مقیاس استورگ تا  91/3باشد. در تحقیقاتی که صور ت گرفت، ضرایب آلفا از

به اینکه نتایج و به ویژه آنهایی که در برای عشق دوستانه قرار داشت. نظر  95/3برای عشق تجربه تا  17/3برای لودوس،  12/3برای مانیا تا 

گویه ای مقیاس نگرش های عشق مناسب تر است، ضرایب آلفای کرونباخ در مورد مقیاس  21ارتباط با ضرایب آلفای کرونباخ هستند در فرم 

شده است. عشق رمانتیک و  ( به این ترتیب محاسبه و ارائه1011مرد ایرانی، در پژوهش پاتو) نگرش های عشق، بر روی آزمودنی های زن و

 . 97/3، عشق ایثار گرایانه  57/3، عشق وابسته  97/3، عشق واقع گرایانه  99/3، عشق دوستانه  05/3، عشق تفننی  51/3شهوانی) اروس( 

 پرسشنامه شادکامی آکسفورد -2

ای رضایت از زندگی داینر به طور گسترده گزاره  5سوال چهار گزینه ای است. این فهرست، همراه با مقیاس  21این پرسش نامه حاوی 

گانه، نمره کل مقیاس را  21نمره گذاری می شود و جمع نمره های گزاره های  0مورد استفاده قرار می گیرد. سواال ت به ترتیب از صفر تا 

را  11/3( نیز، ضریب آلفای 1773) 11 و فورنهام و بروینگ 73/3(. ضریب آلفای 2331است)کار،  19تشکیل می دهد که دامنه آن از صفر تا 

( 1019را به دست داد. در پژوهشی که توسط علی پور و نور باال) 11/3ن با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب همبستگی آگزارش کردند. پایایی 

ایی آن با استفاده از روش بدست آمد.  پای 70/3صور ت گرفت، ضریب پایایی همسانی درونی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ در کشور 

 گزارش شده است. 19/3بازآزمایی، ضریب همبستگی 

 

 روش تحقيق
مقایسه ای بود. برای مقایسه شادکامی و سبک های عشق در مردان تک  -این تحقیق در چهارچو  یک طرح توصیفی از نوع مقطدی

 همسر و چند همسر، از روش تحلیل واریانس چند متغیری)مانوا( استفاده شد.

 

 یافته ها

)مردان تک همسر( 03/19)مردان چند همسر( و 13/19سال با میانگین  03-93دامنه سنی دو گروه مردان تک همسر و چند همسر 

)مردان 11-53درصد( در دامنه سنی  29)مردان چند همسر( و )03-13درصد( در دامنه سنی 03بود که بیشترین درصد افراد شرکت کننده)

( 0/02( مردان تک همسر و )0/00فرزند در هر دو گروه) 2بود که افراد دارای  1-3. تدداد فرزندان هر دو گروه از تک همسر( قرار داشتند

مردان چند همسر بیشترین درصد افراد شرکت کننده را تشکیل می دادند. همچنین در هر دو گروه بیشترین درصد افراد شرکت کننده 

 .بودند( دارای تحصیال ت در سطح کارشناسی 0/00)

هاي شادکامی در مردان تک همسر و چند همسر به تفکيک هاي عشق و مؤلفهميانگين و انحراف استاندارد نمرات سبک: 1جدول شماره

 دو گروه

 
 N= 03مردان چند همسر  N= 03مردان تک همسر 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

     

 19/2 90/12 09/2 10/9 شیدایی

 20/2 00/11 01/2 09/13 تجربه

 90/2 23/15 29/0 73/1 دوستی

 09/2 90/11 51/2 93/1 واقدگرایانه

 17/2 10/11 01/2 30/13 وابستگی

 09/2 73/12 97/2 19/7 گذشت

 12/2 00/23 35/1 99/11 حرمت خود

 29/2 10/15 39/0 70/11 بهزیستی

 59/0 73/20 29/1 10/17 رضایت اززندگی

                                                           
18 Furnham & Brewing 
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 99/1 50/11 11/2 73/13 رضایت خاطر

 90/1 20/7 1/2 99/1 خلق مثبت

 

های شادکامی در مردان های عشق و مؤلفهگردد، در گروه مردان تک همسر میانگین سبکمالحظه می 1همانطور که در جدول شماره 

 باشد.چند همسر بیشتر از مردان تک همسر می

بین دو گروه در متغیر مستقل سبک های عشق)شیدایی، تجربه، وابستگی، دوستی، واقع گرایانه و گذشت( تفاو ت مدناداری مشاهده 

(. همچنین بین  دو گروه در متغیر وابسته شادکامی نیز تفاو ت مدناداری مشاهده  = F 2 1/ 01و Wilks lamba  ; 335/3 >P = 01/3شد)

 (. Wilks lamba  ; 335/3 > P  20/5 = F = 99/3شد)

 MANOVA عشقهاي هاي سبکنتایج تحليل واریانس چند متغيري دو گروه مردان تک همسر و چند همسر در مؤلفه -3ل شماره جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گرایانه و گذشت مدنادار گردید و های شیدایی، وابستگی، دوستی، واقعبه دست آمده در مؤلفه Fشود مقدار همانطور که مشاهده می

گیریم که بین میانگین دو جنس به غیر از مؤلفه عشق تجربه، در می باشد، بنابراین نتیجه می 35/3چون سطح قابل قبول مدناداری کمتر از 

ها تفاو ت مدناداری وجود دارد. میانگین نمرا ت مردان چند همسر در مولفه های سبک های عشق باالتر از مردان تک همسر می سایر مؤلفه

 باشد. 

 MANOVA هاي شادکامیگروه مردان تک همسر و چند همسر در مؤلفه: نتایج تحليل واریانس دو  4جدول  شماره

 مدناداری df f مجذور میانگین هامؤلفه

 311/3 319/0 1 09 حرمت خود

 995/3 310/3 1 95/3 بهزیستی

 333/3 339/19 1 399/211 رضایت از زندگی

 252/3 011/1 1 319/9 رضایت خاطر

 219/3 097/1 1 5 خلق مثبت

 

( و در سایر P<0.05به دست آمده در مؤلفه رضایت از زندگی مدنادار گردید ) Fشود، مقدار مشاهده می 1که در جدول شماره همانطور

گیریم که بین میانگین دو گروه فقط در مؤلفه رضایت از زندگی تفاو ت ها بین دو گروه تفاو ت مدنادار مشاهده نشد، بنابراین نتیجه میمؤلفه

 .مدنادار وجود دارد

 

 

 

 مدناداری df f مجذور میانگین هامؤلفه

 333/3 53 1 019 شیدایی

 111/3 929/2 1 319/11 تجربه

 333/3 903/21 1 133/190 وابستگی

 333/3 91 1 053/575 دوستی

 333/3 00/21 1 299/119 گرایانهواقع

 333/3 52/05 1 399/237 گذشت
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 نتيجه گيري وبحث 
پژوهش حاضر به منظور مقایسه شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر، انجام شد. نتایج نشان داد که بین 

شادکامی در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدنی داری وجود دارد و شادکامی مردان چند همسر باالتر است، که با یافته های استاتزر 

( هماوانی دارد. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مردان چند همسر، شادی بیشتری را تجربه می کنند. همچنین 2313برونو )و 

( نیز که در پژوهش خود مشاهده کردند، مردان چند همسر نسبت به مردانی که بدد از جدایی از همسر 2337و همکاران) 17با یافته های آلیس

ه ازدواج مجدد نموده اند، شادکامی بیشتری را گزارش می کنند. در تبیین  می توان گفت طبق تحقیقا ت صور ت گرفته، زنانی که اول، اقدام ب

، دبه عنوان همسر دوم در این رابطه جای می گیرند، عالوه بر جوان تر و زیباتر بودن از همسر اول، و به خاطر داشتن توقدا ت خیلی کم از مر

ضایت و در نتیجه شادکامی در این مردان می شوند. همچنین علت دیگر افزایش شادکامی در مردان چند همسر، این است باعث ایجاد حس ر

 که برخی اوقا ت این مردان با زنان بیوه یا حتی ازدواج نکرده ی مسنی روبرو می شوند که دارای امکانا ت و موقدیت خو  و جذابی هستند، در

تمایل به استفاده از این امکانا ت مادی و هم لذ ت بردن از جذابیت ها و تنوعی که ازدواج دوم به همراه دارد، می  نتیجه این شرایط، مرد هم با

پردازد. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر تفاو ت مدنی داری وجود 

گانه عشق، باالتر از مردان تک همسر می باشد. این یافته ها با یافته های هندریک  9سبک های  دارد و میانگین نمرا ت مردان چند همسر در

( که بیان کردند، مردانی که ازدواج های متددد دارند، نمرا ت باالیی را در خرده مقیاس عشق تجربه)لودوس( کسب می 2331)23و هدریک 

ه مقیاس عشق شیدایی و گذشت، پایین می باشد، ناهماوان است. در تبیین هماوانی کنند هماوان و با ابن یافته ها که نمرا ت آنها در خرد

می توان گفت، افرادی که نمره باالیی در عشق تجربه یا تفننی)لودوس( دارند، به مقدار)کمیت( ارتباط بیشتر توجه دارند و این سبک عشق، 

رابطه ای دیگر بروند یا همزمان در بیش از یک رابطه وارد شوند، در نتیجه  ویژگی افرادی است که می توانند به سادگی از یک رابطه به سراغ

مردانی که ازدواج های متددد دارند، در این سبک عشق، نمرا ت باالیی کسب می کنند. در تبیین ناهماوانی نتایج پژوهش با یافته های 

یل فرهنگ غالب کشور ما که یک فرهنگ جمع گرا است و ( می توان به تفاو ت های فرهنگی اشاره کرد، به دل2331هندریک و هدریک )

شبکه های خویشاوندی و گروه های خانواده گسترده وجود دارد، روابط عاشقانه آتشین)عشق شیدایی( اغلب به عنوان یک امر منفی در نظر 

ه، ممکن است همسران، ضرورتی به درگیر گرفته شده، به دلیل اینکه ممکن است سنت رویکرد خانواده محور را بر هم بزند. دلیل دیگر اینک

و  هدایتیرگ( را برای همدیگر ایجاد کنند، اگرچه با عشق ازدواج نکنند)به نقل ازوشدن در عشق نبینند و عشق دوستانه و رفاقتی)است

عشق دوستانه)استورگ(،  رضایت از روابط زناشویی با ابداد نشان داد که( 32331هندریک و هدریک (. همچنین با یافته های2311، 21صابری

( که همبستگی مدکوس بین عشق تجربه)لودوس( با رضایت از 1011شیدایی)اروس( و گذشت)آگاپه( دیده شده، ناهماوان و با یافته پاتو)

 د، بدضیروابط مشاهده گردید، هماوانی وجود دارد. در تبیین می توان به نظریه تنوع طلبی آشفته در مردان اشاره کرد، که اعالم می دار

مردان اقدام به تددد زوجا ت می نمایند، در حالی که هیچ گونه مشکلی در ارتباط جنسی با همسر خود ندارند و به گونه ای، تنوع در روابط 

جنسی با فرد دیگری را خواستار هستند. یدنی آنها زمانی که اقدام به همسر گزینی می کنند، مشکلی خاص با همسر خود نداشته و فقط از 

(. همچنین می توان به این مطلب اشاره کرد که مدموال افرادی که 1010آشتیانی و همکاران، فتحی  دد تنوع دست به این کار می زنند)ب

(. برخی مردان نیز که از همسر خود دور 2311صادقی و همکاران صالحیت اخالقی ندارند و هوسرانند، درگیر مساله تجدید فراش می شوند)

ء به صور ت شرعی، و به دلیل اینکه نمی خواهند آلوده به فساد شوند، تجدید تحریک جنسی و نبود وسیله مناسب برای ارضاهستند و به جهت 

فراش می کنند. گاهی اوقا ت هم علت ازدواج مجدد، ازدواج ناخواسته مرد با زن اول، از کار افتادگی جسمی و جنسی زن، ازدواج موقت مرد و 

این ازدواج، موجب می شود که مرد ناچار به ازدواج مجدد شود. به طور کلی به نظر می رسد که افزایش شادکامی تولد یک فرزند به واسطه 

یکی از عوامل اتااذ چند همسری می باشد. همچنین سبک عشق تجربه)تفننی( از عواملی است که باعث می شود مردان اقدام به اتااذ همسر 

 دوم نمایند.

 

 

 

 

 
 

                                                           
19 Alis 
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 راجعممنابع و 
. روانشناسی در اجتماع ) چگونه با یکدیگر تدامل کنیم(،  چاپ اول، نشر 1011ابوالقاسمی، ع. برهمند، ا. کیامرثی، آ. [1]

 رهرو دانش.
تکمیلی دانشگاه تربیت  . بررسی رابطه میان خودپنداره و نگرش های دانشجویان متاهل دوره تحصیال ت1011پاتو، م.  [2]

 مدرس نسبت به عشق در زندگی زناشویی خود. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

.تفاو ت های جنسیتی در سبک های دلبستگی و ویژگی های شاصیتی در پیش بینی 1075پورمحسنی کلوری، ف.  [0]
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