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  التلخيص
 

 الشعبة الشريعة كليةيف   ، حبث علميّ ) فاسرواننويبتفأن بوكول اجل يةقر  يف ةدراس( يسر لا الزوجات تعدد من الزوجة النفسي تأثري
  .ماالنج إبراهيم مالك والنام احلكومية اإلسالمية جامعة يف الشخصية األحوال

  
  الماجستير .هـ.ج مفيدة الحاّجة الدكتور: تحت اإلشرف

 
  

  نفسي الزوجة، تعدد الزوجات السريال: كلمة المفتاح
  

 أو ملزمة ليست ولكن واحد من أكثر الزوجةأن ميلك  زوجلل اإلسالمجيوز  ،العادي اإلنسان حياة من لهفص كنميالتزوج ال 
 خمرج ستخدمي أن يستطيع أخرى بعبارة أو الذي ميضي يف حاجة مهمة باب الطواري الصغري هو الزوجات تعددالأما اجلواز . مقرتحة
تمع كانت .غري ختفيف وبشرط ي الدفعيالطوار  وتزوج  األزواج تعددو  الزوجات عددزوجة واحدة وت وهي يف التزوج خمتلفة أشكال يف ا

 عن هانفصليو  املناسب السكن الزوج أن يستطيع جيب هم الزوجات تعدد فعلي عندما الزوجيفيئ  واملوازين اليت لشروطا أما .موعةا
  .دجي بشكل معهم التعامل و بينهما، يبالتساو  الوقت وينقسم ،بينهما العادلب النفقة ، ويعطياألوىل زوجته

 تعدد حلدوث لفيةاخل العوامل ما هو هذا البحث من املشكلة صياغة. اجلنويب فاسروان تفأن بكول قرية يف البحث جرى هذا
 لفيةاخل العوامل هي ما ملعرفة يرجى األسئلة من تلك اإلجابة. هابسبب مشكلة النفسية الزوجة وكيف السري الزواج طريق عن الزوجات
 طريقة أما، يستخدم هذا البحث املنهج الكيفي. بسببها مشكلة النفسية الزوجة وكيف السري الزواج طريق عن الزوجات تعدد حلدوث

  .الكيفي الوصفي حثاالب ستخدمي البيانات لتحليلو  ،يةوالوثائق واملقابلةاملالحضة  يه هذا البحث يف املستخدمة البيانات مجع
 يتعدد الزوجات عن طريق الزواج السري ه حدوث ن يعرف أن العوامل اخللفية منالبحث امليداين يستطيع بناء على نتائج ا

 هي أثر النفسي للزوجة األوىلأما . يةالتعليمو الدينية واالقتصادية ية و ثقة النفسو زوجة األوىل من  وافقةاملليست  عامل الرمسي يعين
ألحد  اقصته ختربو ، االبنه وخترج اإلزتعاجليس لذيذ يف األكل و ، هاجتاه نفسباالذنب  والشعور ،الضيقو لغضب ا رشعتو مريض القلب 

لزوجة ل يأما أثر النفس .املنافسة بني الزوجات بناتو  ،االتصاالتإقطاع وغرية، و األسرة، حياة اجلريان عن األشياء اليت حتدث يف 
والشعور بالعجز وقلق النفس وإزالة الثقة  غيورو  نافسة بني الزوجاتوغرية وبنات امل وتشعر الغضب والضيق هي مريض القلب  الثانية

  .مجيع أعماهلا يف
  
  

 

 


