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 دهیچک 

ی ها خانوادههمسر اول در  بررسی پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنانهدف پژوهش  :هدف

ی و جامعه آماری همسران اولی  شهر شیراز دارشناسیپدوهش روش پژ روش:بود.  یچندهمسر

همسر اول با شوهر  دو همسری با استفاده از  زن 01که شوهرانشان تعدد زوج داشتند بود که 

یعنی زمانی که  ،ی تا حد اشباعریگ نمونهانتخاب شدند.  ۹۹ی هدفمند  در سال ریگ نمونهروش 

ی  در این پژوهش از مصاحبه. یافت انیپا نگردید، در خالل مصاحبه هیچ اطالعات جدیدی کسب

باز  صورت بهاستفاده گردید. سؤاالت مصاحبه  آمده شیپاز نوع بنا به فرصت  افتهی ساختنیمه 

 بر اساسهای  ی نظری پژوهش توسط محقق طراحی شد.  داده پاسخ و بر اساس اهداف و پیشینه

نتایج نشان داد که در این  :هاافتهی  .تحلیل شد( 0101)تحلیل مضمون کینگ و هاروکس 

شدید فردی و  یریپذ بیآسبه علت اختیار کردن همسر دوم، زنان در معرض  ها،خانواده

 مشکالتخانواده، کاهش رفاه مادی،  تیحما عدماجتماعی نظیر احساس تنهایی، طالق عاطفی، 

یریگجهینتگیرند. حقارت و عدم تعلق عاطفی  قرار می حسجسمانی،  عدد زوجات موجب ت:

ها و تعارضات زناشویی و  شود که  موجب تنش ایجاد فضای روانی منفی و تنش در همسر اول می

باید  نیبنابرا در نهایت ناسالم شدن فضای زندگی و بر هم خوردن نظم خانواده خواهد شد؛

 ی هدایت کرد.همسر تکفرآیند کل جامعه را به سمت خانواده سالم و 
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مقدمه

و چند زنی  0ای عام بوده و شامل چند شوهری فی نفسه واژه 0همسری تکدر مقابل  چندهمسریاصطالح 

این اصطالح به معنی نوعی ازدواج است که داشتن  ؛است 3اما واژه مورد نظر این پژوهش چندزنی ؛است

از  یچندهمسر اصطالح. (03۹8عیلی، افشانی، فالح و وزیری، )اسم شمارد بیش از یک زن را مجاز می

آن اغلب به مفهوم زناشویی  تاریخی اما کاربرد ؛کند شناختی تعدد زوج یا زوجه را مشخص نمی واژه ثیح

 لعوام هک دهندیم اننش اتمطالع (.03۹7، زنقیان و روستاخی )علی از یک زن بوده است شیمرد با ب

تغییر ( 0102) کرویکس و ماریانی ؛ددارن طلبی قدرتهای فرهنگی و  نه و ریشهاز جمله زمی شماریبی

ایش سهم زجامعه دو طبقه و اف  اقتصادیبه وضعیت  بستگی همسری تکشکل ازدواج از تعدد زوجات به 

وهشی نشان دادند چندهمسری یا به عبارتی ژدر پ( 03۹7)  زتاخیو روس انینقیعل دارد. روتمندثمردان 

 دانفرزن دادتع واردم یاریشده و جاافتاده است، چرا که در بس پذیرفته کامالً رییدر بلوچستان ام چندزنی

در  درا بای ردهد. این ام ایش میزطایفه را اف نهایتاًو اقتصادی خانواده، تیره و اجتماعی  درتق هو در نتیج

 حقوقی تحمای دمع ،ها آنگی مالی اجتماعی و اقتصادی، وابست  بدر سلسله مرات  چزنان بلو موقعیت ربراب

 های اجتماعی قرار داد.  و جدایی زن و فقدان پشتیبانی طالقاز 

ازدواج مجدد برای اخذ اجازه از دادگاه از  درخواست ارش دادند عللزگ (03۹1) سوها یزاده و حمید تقی 

 7/04، عسر و حرج با درصد 7/04درصد، سو  رفتار زوجه  7/04 ورسوی زوج عبارتند از نداشتن فرزند ذک

 ددرص 21 او عدم تمکن زوجه ب درصد 04/00درصد، رضایت زوجه،  04/00 ازوج ب الیم نیدرصد، تمک

  انتو یینی را، مزرگهمس دچن رب مؤثرمتغیرهای مستقل  هایی نشان داد که همچنین پژوهش. تاس

خود،  اول ی مرد از خانواده زنمرد، نوع شغل مرد، تحمیلی بودن ازدواج با همسر اول، نارضایت تالتحصی

 زنان اریبیممشکالت جسمانی و زن اول و  ودنب رزاینی، نازا بودن زن اول، دختزمرد به چندهمسرگ عالقه

 زنی( 0384) اهریوهش عارف نظری و مظژنتایج پ. (0382زایی،  ؛ ناستی0387)رضازاده،  دهند تشکیل می

 و رایج بوده (همسر و چندهمسر کت)ر دو گروه های دلبستگی ایمن در ه کآن بود که سب بیانگر

دلبستگی ایمن  الگوی اب اررفت نو ای ندتوانند عامل تعدد زوجین افراد باش های دلبستگی نا ایمن نمی کسب

تواند بر روی  می احتماالً چندهمسریها نشان داد که  مرور پژوهش .ارتباط بیشتری را نشان داده است

 این باورند که شادی و بر پژوهشگران از برخی .(0103)جیمز،  باشد ذارتأثیرگزوجین  4کیفیت زندگی

 تواند عوامل مؤثر بر مختلف کیفیت زندگی می های حیطه مشخصه اصلی کیفیت زندگی بوده و رضایت، دو

عنوان یک ه زندگی را ب کیفیت ،پردازان نظریهواقع این گروه از  درنظر گرفته شوند؛  خصوصیت در این دو

تناظر « شادی» باربه احساسی که نیز یک تج از ابعاد مهم زندگی و« رضایت» شناختی که باتجربه 

ها،  کیفیت زندگی جریانی فعال، پویا و چندوجهی از دریافت(. 0104توبجانی و فلورا، د )نشناس یابد، می می

افتد، حاصل  ق میی فرد اتفاها و تغییرات رفتاری است و از مجموع تجربیات گوناگونی که در زندگ نگرش

                                                           
1. Monogamy 

2. Polyandry 

3. Polygamy 

4. quality of life 
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 که شادی و زندگی از رضایت برحسب را زندگی کیفیت اساساً شناسان . جامعه(03۹4پور،  دی)مه دشو می

)محمدی و آسکانی،  کنند می توصیف ،دهد می قرار مدنظر را فرد انتظارات یا ها خواسته تحقق میزان

روانی ایجاد کند. در واقع زنانی که  های سیبآبرای زنان  تواند می اختیار کردن همسر دوم(؛ از این رو، 03۹4

ای را روانی گستردهو ، نوسانات روحی کنند میتجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار  ها آنهمسر 

است )اسمعیلی و  هایی خانوادهکه نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین اند  کردهاحساس و تجربه 

 (.03۹8همکاران، 

شخصیت در  های ویژگیمقایسه بین کیفیت زندگی و »ای به بررسی ( در مطالعه0101)کولپی و اندیوس 

 های ازدواجاز زنان با  نفر 010نفر ) 304را در بین « و چندهمسری همسری تک های ازدواجزنان با 

 دادها نشان  یافته پرداختند که لوندرینا( در شهر چندهمسری های ازدواجزنان با نفر از  010و  همسری تک

باالتر از زنان با  همسری تک های ازدواجدر زنان با  پذیری مسئولیت، پذیری انعطاف، گرایی برونکه بین 

 های ازدواجندگی در زنان با بین کیفیت ز نتایج نشان داد که است. همچنین چندهمسری های ازدواج

نیز در ( 0107)مک کینزی، پاینی و باچراچ است. چندهمسری های ازدواجباالتر از زنان با  همسری تک

های  در خانواده زنانبررسی رابطه بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی »پژوهشی تحت عنوان 

 نشان دادکه نتایج به دست آمده  داختندپر های چندهمسری در خانواده زناننفر از  372 بر« چندهمسری

رابطه معناداری دارند. باکر،  های چندهمسری در خانواده زنان بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی

کیفیت با  پذیری مسئولیتبررسی رابطه بین »عنوان  باپژوهشی در ( 0108سچیوفیل، لیتر و تاریس )

انجام  های چندهمسری در خانواده زناننفر از  007روی  که بر «های چندهمسری در خانواده زنانزندگی 

بین  و های چندهمسری در خانواده زنان کیفیت زندگیبا  پذیری مسئولیتبین  ندنشان داد ه بودشد

 رابطه معناداری وجود دارد. های چندهمسری در خانواده زنانبا ابعاد کیفیت زندگی  پذیری مسئولیت

بین  ندنشان داد (0104بیرزونسکی، تامی و کیننی ) و (0102) سیورویدیگر، لیورسلی و های  پژوهش

همچنین در ادامه تفاوت معناداری وجود دارد.  و دوهمسری همسری تککیفیت زندگی و پریشانی روانی 

پریشانی  و ؛در مردان است دوهمسری باالتر از همسری تککیفیت زندگی در ها مشخص شد که  نتایج آن

مقایسه »ای به بررسی ( در مطالعه0104کیون و زمیود ) است. دوهمسری کمتر از همسری تکروانی در 

پرداختند. آنان  «و دوهمسری همسری تکو سالمت روان در کیفیت زندگی شخصیت و  های ویژگیبین 

نفر دو همسر( به عمل آمده  081تک همسر و  نفر 081نفر ) 211این مطالعه را به صورت مقطعی در بین 

، سالمت روان تفاوت تا هلکه پس از کنترل سن، سطح تحصیالت، وضعیت  دادها نشان  . یافتهاند آورده

و  همسری تکدر کیفیت زندگی شخصیت و  های ویژگیکرد که بین  دیتائمعناداری داشت. این نتایج 

. در مردان است دوهمسری باالتر از همسری تککیفیت زندگی در تفاوت معناداری وجود دارد.  دوهمسری

و  پذیری مسئولیت های ویژگی در مردان است. دوهمسری بیشتر از همسری تکهمچنین سالمت روانی در 

( در 0102بوالری )پانای، راسیولین،  .در مردان است دوهمسری بیشتر از همسری تکدر  گرایی برون

 «ندهمسریو چ همسری تک های ازدواجمقایسه کیفیت زندگی و تعامل اجتماعی در »پژوهشی با عنوان 

 های ازدواج از زنان بانفر  032و  همسری تک های ازدواج با نفر از زنان 032نفر از زنان ) 471بر روی  که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7


  ۹0| 4  شماره         | 1  دوره         |   0099 زمستان |            فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 

کیفیت زندگی و تعامل  چندهمسری های ازدواجزنان در که انجام شده بود نشان دادند ( چندهمسری

 تعدد زوجات رشد روبه روند به هتوج با دارند. همسری تک های ازدواجزنان در  کمتری نسبت بهاجتماعی 

 این اندك در هایپژوهش طرفی از و برای زنان در ایران چندهمسری بودن پذیر آسیب نیز و جامعه در

 نظر به با ازدواج مجدد همسر )همسر دوم( ضروری تبیین پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان بررسی حوزه،

 همچنین زنان .شود ارائه گروه این در زندگی کیفیت شبرای افزای مطلوب راهکارهای آن بر اساس تا رسید

 و بوده مشکل دارای عاطفی روانی و حیث از هم و مادی حیث از با ازدواج مجدد همسر )همسر دوم( هم

پژوهشی و  های اولویت. لذا ضروری است که این پژوهش را از کنند می تجربه را بیشتری اضطراب و استرس

با ازدواج مجدد همسر  بتوانیم با نتیجه آن در پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنانهایی قرار دهیم تا  پژوهش

 پاسخ دنبال به پژوهش این در شده بیان مطالب به توجه با لذار دوم( سهم ارزشمندی داشته باشیم؛ )همس

 است: سؤال این به

 است؟ چگونه( دوم همسر) همسر مجدد ازدواج با زنان زندگی کیفیت پدیدارشناسی .0



روش

مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی  اساساً، پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسیمطالعه  روش پژوهش در این

زیـرا پدیدارشناسی  «است؟ ای تجربهتجربه زیسته چه نوع »که  سازد میاست. لـذا ایـن پرسـش را مطـرح 

جامعـه آمـاری ایـن     .آشـکار نمایـد  ، شـوند  مـی کـه در زنـدگی روزمره زیسته  چنان آنمعـانی را  کوشد می

همسـر اول بـا    زن 01 کـه شهر شیراز بـود   همسران اولی که شوهرانشان تعدد زوج داشتند در  پژوهش شامل 

تـا حـد    گیری نمونهانتخاب شدند.  ۹۹هدفمند  در سال  گیری نمونهشوهر  دو همسری با استفاده از روش 

عات جدیدی کسب نگردید پایان یافت. در این پـژوهش  اشباع، یعنی زمانی که در خالل مصاحبه هیچ اطال

یافته از نوع بنا به فرصت پیش آمده استفاده شده است. این نوع مصـاحبه کـه بـه     ساخت ی نیمه از مصاحبه

روش نظـری    ی جامع اسـت کـه بـر پایـه     نیز مشهور است نوع خاصی از مصاحبه پدیدارشناسیی  مصاحبه

ی عمیـق و ژرفـی اسـت کـه بـه صـورت        ، منبع اصلی اطالعـات، مصـاحبه  پدیدارشناسی قرار دارد و در آن

گیرد. سؤاالت مصاحبه به صورت باز پاسخ و بـر اسـاس    مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه شونده انجام می

 هـا  مصاحبههای دریافت شده از  ی نظری پژوهش توسط محقق طراحی گردید تحلیل داده اهداف و پیشینه

 بود. (0101) کینگ و هاروکس ضموناساس روش تحلیل م بر
 

 اهیافته
نفر از  4( سال بود. 22/3) 83/34در پژوهش برابر با  کننده شرکتمیانگین و انحراف استاندارد سن زنان 

نفر دارای  0نفر دارای مدرك تحصیلی دیپلم و  4دارای مدرك تحصیلی زیر دیپلم،  کننده شرکتزنان 
 ( سال بود.31/0) 48/1ین و انحراف استاندارد مدت زمان ازدواج برابر مدرك تحصیلی لیسانس بودند. میانگ
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هابهیکحیطهاصلیواکاویمحتوایمصاحبه

 7شـامل  ( دوم همسـر ) همسـر  مجـدد  ازدواج بـا  زنـان  زنـدگی  نکات مهم در پدیدارشناسی کیفیـت 

و  اعی، حصـار تنهـایی  ، رفـاه مـادی، انـگ اجتمـ    پذیری مسئولیت: )پیامد روانی، پیامد عاطفی، زیرمجموعه

، ایـن حیطـه بـه تفکیـک و بـه      0شود که پس از ارائه این حیطه اصلی در جـدول  پرخاشگری( تقسیم می

 )زنان( در ادامه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. شوندگان مصاحبههای صورت مبسوط با استناد به گفته

 

(زنان)کیفیتزندگیپدیدارشناسیدرمهمنکات:1جدول

کددامنهمفهومیمضمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت

زندگی

 

 یپذیرآسیب

روانی

پیامدروانی

 اضطراب - غم و ناامیدی و رکود در زندگی -

 وسواس - نوسانات روحی و روانی -

   ترس و اضطراب -

پیامدعاطفی

 مقایسه بین دو همسر توسط شوهر - عدم تعلق عاطفی -

اختالل در روابط  -

 زناشویی

 ا و دوری از همسرانزو -

توجهی به همسر و گرایش به  بی - دوری از همسر -

  خانواده

میزان

 رضایت

ازرندگی

پذیریمسئولیت

 ها مسئولیتهمسر نسبت به فرزندان و بر عهده گرفتن  مسئولیتی بی -

 فرزندان توسط زن

 کار زیاد و خستگی و ناتوانی در برقراری روابط مناسب با فرزندان -

 ارتباط مناسب با شوهر عدم -

رفاهمادی
 عدم داشتن اموال برای زندگی -عدم درآمد کافی                           -

 تغذیه نامناسب -

 شناختی روانوضعیت  -وضعیت جسمانی                          -پیامدجسمانی

آسیب

 هایرساننده

ایزولهکننده

انگاجتماعی
 تحقیر شدن از سوی دیگران -ه                          دید منفی جامع -

 تمسخر فرزندان توسط دوستان -

حصارتنهایی

کمبود حمایت  -طرد شدن از سوی دوستان و اطرافیان                -

 خانواده                   

کمبود حمایت  -های زندگی          محدود شدن تفریحات و لذت -

 اجتماعی

رخاشگریپ

گیری ناروا، توهین و تحقیر، فحاشی، تهدید به  خشونت روانی )خرده -

 طالق و محدود کردن آزادی(

 (...و شکنجه کاری کتکخشونت بدنی )آزار بدنی،  -

 خشونت مالی )برآوردن نکردن نیازهای مالی، شکستن وسایل خانه( -
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پژوهشسؤال

است؟ چگونه( دوم همسر) همسر جددم ازدواج با زنان زندگی کیفیت پدیدارشناسی

زنانهایمصاحبهبهمربوطنتایج

 از هم هااندیشه این ناخودآگاه و داد قرار یواکاو مورد هایشاندیشه با بایدمی را انسان هر پدیدارشناسی در

 کننـدگان  شـرکت ی هـا  مصاحبهبه  مربوطدر ادامه نتایج . اطرافش دنیای از هم و دهدمی خبر او ضمیر سر

 بیان شده است. 

 روانی پیامد

را  ای گسـترده تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار کرده، نوسانات روحی روانی  ها آنزنانی که همسر 

 . است هایی خانوادهکه نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین  احساس و تجربه کردند

شه استرس و اضطراب این را داشته کـه  به خاطر گرمی و صمیمیتی که با زنان دیگر داشت، همی :1کد

بیشـتر اوقـات از ایـن    :4کددممکن است همسرم، شخصی دیگر را به عنوان همسر دوم وارد زندگی کند. 

. شـود  مـی کردم که بعد از همسرم، وضعیت فرزندانم چطـور  و به این فکر می شدم میاوضاع خسته و ناامید 

همسرم  محلی بیتر کنم؛ به خاطر اضطرابی که نسبت به یکفرزندانم را به همسرم نزد کنم میسعی  :5کد

را  کسـی  هـیچ و  چیـز  هیچ، حوصله شوم میدارم افسرده  کنم میفکر :7کد.دهم میرا انجام  کار نیادارم، 

خیلی عصبی هستم و ناراحـت از  :6کد. شوم میعصبی  کنم میفکر  هایم بچهو به  ام زندگیندارم، وقتی به 

همسر دومش صحبت کردم که از زندگی من بیرون برو، ولـی قبـول نکـرد و همـین مـن را      این زندگی، با 

 .  کند میبیشتر عصبی 

پیامدعاطفی

 و خـاموش  زنـدگی  یعنـی  عـاطفی  طـالق . اسـت  عـاطفی  طـالق  خـانوادگی  هـای  آسـیب  ترین مهم از یکی

 قـانونی  طـالق  تقاضای گاه چیه ولی کند می زندگی سردی به هم کنار مرد در و زن که خالی تو خانوادهای

 در کننـدگان  شـرکت  نظـرات  بـه  توجـه  بـا  .مصاحبت اسـت  و دوستی عشق، فاقد ها آن زندگی و کنند نمی

 اهمیـت  مـن  بـه  اصـالً  همسرم :2کدهستند.  یثبات یب و تزلزل دچار عاطفی از لحاظ شوهرانشان پژوهش،

 و مـن  بین محبتی و عشق دیگر :8کداست.  او با خوشگذارنی و زنان همسر دیگرش فکر به فقط دهد نمی

 بین :5کد. آورد یمو با رفتارش فقط حرص من را در  کند مین من به ای توجه هیچ او ندارد وجود همسرم

 هـم  لحظـه  یک وگرنه گیرمنمی طالق هایمبچه به خاطر فقط من ندارد، وجود عاطفی رابطه همسرم و من

 اگـر  دهـد  نمی اهمیت من است به خانه در که های وقت همسرم :7کدکنم.  تحمل را همسرم توانستمنمی

و بیشـتر بـه همسـر دیگـرش توجـه       کند مین همدردی اصالً کنم صحبت او با مشکالتم از بخواهم من هم

دیگـران مجبـورم بمـانم و     های حرفترس از  به خاطرتوانم همسرم را تحمل کنم ولی  نمی:3کد. کند می

که منجر بـه اخـتالف بـین     کند میمیشه من را با زنان دیگر مقایسه شوهرم ه:1کدزندگی را تحمل کنم. 

بـه نظـر مـن     :9کدبه سمت خانواده خودم گرایش پیدا کـنم.   کنم می، بیشتر سعی شود میمن و همسرم 
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 دانـم  مـی ، ارزشی برای ماندن کنارش را ندارد، با اینکـه  کند میمردی که بدون دلیل خاصی، ازدواج مجدد 

 ولی دوست دارم طالق بگیرم.  کنند میسرزنش  مرا ام خانواده

پذیریمسئولیت

 نقـش  خانواده پدر اگر .آورد می فراهم را تعادل موجبات خودش توسط فرد هر نقش ایفای ای خانواده هر در

 اسـت  مجبـور  که شود می مادر بخصوص اعضا سایر بر زیاد فشار باعث نکند درستی ایفا به را خود همسری

بـودن   پذیر مسئولیت، از کنندگان شرکتکه در این پژوهش  دهد انجام هم با را مادری و درپ یها مسئولیت

همسرم بـه فرزنـدان    :3کدندارند.  پذیری مسئولیتکه شوهر  دارند میهمسران خود ناراضی بوده و اظهار 

بـه فرزنـدان، موجـب     تـوجهی  بـی کـه ایـن    اسـت خودش  خوش گذارانیو بیشتر به فکر  کند میتوجهی ن

کنه و بیشتر بـه همسـر    شوهرم زیاد به من توجه  نمی :5کدنارضایتی من و فرزندانم از زندگی شده است. 

دیگر تمایلی  :6کدهمسر دومش هم روزی مثل من پشیمان خواهد شد،  دانم میکه  کند میدومش توجه 

با دیگـران   یگذران خوش به فکر من و فرزندان خودش نیست، بیشتر به فکر اصالًبه ارتباط با شوهرم ندارم، 

، برد یمکند، او را به پارك پذیرتر شده، بیشتر به دخترم توجه میبعد از ازدواج کمی مسئولیت:1کداست. 

دهـد کـه   این کارها را برای این انجام می کنم میکه البته فکر  وقت بیشتری برای من بگذارد کند میسعی 

داد، و به من و فرزندان اهمیتی نمی پذیر نبودهمسئولیت وقت چیه:11کدمن طالق نگیرم و در خانه بمانم. 

 دهد.  حاال با وجود یک زن دیگر، اهمیت کمتری به ما می

مادیرفاه

 خـوراك،  ماننـد  زنـدگی  اولیـه  امکانات باید باشد داشته را مادی رفاه کمترین میزان اینکه برای انسانی هر

توانـایی   ستیبا یم است دارای دو همسر )زن( که فردی ماا باشد سکونت داشته برای امن مکانی و پوشاك

هزینـه بیشـتر بـرای مـرد در      صرف بهمالی بیشتری نسبت به سایرین داشته باشد، داشتن دو همسر منجر 

بیشـتری را   یهـا  نـه یهز، یچشـم  هـم ، همچنین ممکن است هر دو همسر به خاطر چشم شود میخانواده 

هـای بیشـتری بـرای خـانواده گـردد، از طرفـی       هزینه صرف بهد منجر توانکه این امر می صرف خرید کنند

هـای زیـادی   هزینـه  صرف بهممکن است تعداد فرزندان در بین خانواده زیاد بوده که این امر نیز خود منجر 

ها، در این پژوهش به نارضایتی از زنـدگی و عـدم رفـاه مـادی خـود      کننده شرکت. اکثر شود میدر خانواده 

من همیشه ترس از این را دارم که ممکن است همسرم بـرای فرزنـدان مـن چیـزی      :6کد. اند کردهاشاره 

کـه   کـنم  میهمیشه به این فکر  :4کدنگذاشته و هر چیزی را دارد برای همسر و فرزندان دیگرش بگذارد. 

پس بـه  هر چی دارد برای من است،  دیگو یمهم همسر دومش  یاز طرفشوهرم اموال کافی برای ما ندارد، 

درآمد همسرم کفـاف زنـدگی بـرای دو خـانواده را      :2کدکه چه چیزی باید به من برسد.  کنم میاین فکر 

 :5کددتا از این زندگی راحت شـوم.   رمیگ ینمندارد و همین باعث شده که به این فکر کنم که چرا طالق 

زنـدگی بهتـر از اونجـا، ازدواج    من در خانواده پدری، زندگی بهتری داشتم، غذاهای بهتری داشتم، به امیـد  

بـه انـدازه کـافی خرجـی      :9کددکـردم.   تـر  خراببه این نتیجه رسیدم که زندگی خود را  اآلنکردم ولی 
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 :11کدد. ردیـ گ یمـ ، اگه یه مقدار ناچیزی هم به عنوان خرجی بدهد، خیلی زود دوباره همان هم دهد نمی

 نی به احتیاجات مالی من و فرزندانم ندارد.  وضعیت مالی بدی نداریم، ولی با این حال توجه چندا

انگاجتماعی

 در کننـدگان  مشـارکت . شـد  اسـتخراج  پژوهش یها مصاحبه از که است مهمی یها وممفه از اجتماعی انگ

 اجتمـاعی  انکار بروز موجب ازدواج مجدد شوهر، به جامعه منفی دیدگاه که کردند یماحساس  پژوهش این

ارتبـاطم بـا    کنم میشوم، سعی  نما انگشتاطر ترس و اضطراب از اینکه در جامعه به خ :5و3کد .شود می

کدفقط به خانواده خودم سر بزنم. کنم میها کمتر برم، بیشتر سعی دوستان و قوام کمتر کنم و به مهمانی

لی مـن مشـک   حتمـاً و به این فکر کنند کـه   آشنایان دید خوبی نسبت به من نداشته باشند کنم میفکر  :8

 کـنم  میفکر  :9کدرفت و آمدم را محدودتر کنم.  کنم میداشتم که شوهرم زن دیگری گرفته است، سعی 

و سـعی   مانم یمهمین بیشتر در خانه  به خاطر، کند میکه این من را اذیت  کنند میدیگران برایم دلسوزی 

زیـاد مناسـب    ام خـانواده ن و دید دیگران نسبت به مـ  احتماالً :7کدبا مشکالت زندگی کنار بیایم.  کنم می

که آزاردهنده هسـت، دوسـت نـدارم زیـاد در جمـع       نسبت به من دارند ترحمنیست، آشنایان نوعی حس 

دلـم بـرای فرزنـدم     :1کدد، متنفـرم.  کننـد  میحاضر شوم، از اینکه دیگران با یک دید دیگری به من نگاه 

به خاطر اینکه پـدرش زن دیگـری گرفتـه     و کنند می اش مسخرهتوی مدرسه دوستانش  دیگو یم، سوزد یم

 . ام شده، برای همین است که از شوهرم متنفرم کنند میسرزنشش 

حصارتنهایی

 تجربـه  زندگی یها لذت و تفریحات سایر و کردن مسافرت در را زیادی یها تیمحدود کننده مشارکت زنان

 طور آن کنندگان مشارکت خود گفته به و داشتند خانوادگی حمایت کمبود بیشتر دیگر افراد طرف از کردند

-مفهـوم  زیر از یکی به عنوان اجتماعی حمایت همچنین نداشتند و همدردی برای را کسی شاید و باید که

اظهار داشـتند کـه حمایـت اجتمـاعی مناسـبی را       کنندگان شرکتکه  بود زنان برای مهم جزء و قوی های

و  هـم مشـکالت خودشـان را دارنـد     ها آناده خودم برگردم، به خانو توانم ینم:4کددریافت نخواهند کرد. 

مشکل جدیدی درست کنم، بـرای همـین    ها آنبرای  اهمخو ینمخواهم به فکر من هم باشند، در واقع  نمی

رفت و آمد داشـته   ها آن: دیگه با دوستانم مثل سابق نیستم، دوست ندارم با 7کدمجبورم بسازم و بسوزم، 

بیزارم، برای همین است کـه   ها آنهای کنند، از این نگاهدید منفی به من نگاه می با یک کنم میباشم، فکر 

تفریح خاصی توی زنـدگی نـدارم، از زمـان ازدواج مجـدد همسـرم،       واقعاً:9کددهم تنها باشم. ترجیح می

پارك  تفریح و  مسافرتی نداشتم، دوست ندارم با شوهرم مسافرت برم، بعد از ازدواجش، من را حتی تا توی

دهـم بیشـتر بـا    ترجیح مـی :2کدای برای قدم زدن با شوهرم هم ندارم. نبرده است، البته خودم هم عالقه

تنهایی خودم خو بگیرم، دوست ندارم حتی یک قدم با شوهرم بیرون برم، البته بیشتر با فرزنـدم بـه پـارك    

ام بـا خـانواده پـدری    کـنم  مـی ی روم ولی مسافرتی نداشتم، حتی اگر قصد مسافرت هم داشته باشم سعمی

ای با اون به مسافرت برم، هر چند که او هم عالقـه  توانم ینمبا این کاری که کرده  :1کدبروم نه با شوهرم. 

 منم از او چیزی نخواهم. کنم میبه مسافرت رفتن با من ندارد، سعی 
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پرخاشگری

هرشان قصد ازدواج مجدد داشتند، مـورد  زمانی که شو معموالًهمسرانی که شوهرشان دو همسری هستند، 

منجـر بـه کـاهش عالقـه همسـر       ینوع بهگوناگون از سمت شوهر قرار گرفتند که این امر نیز  یها خشونت

 کنندگان شرکتایجاد کرده است، اکثر  ها آننسبت به  یعاطفگ یبنسبت به شوهرش شده و از طرفی نوعی 

قـرار گرفتنـد.    کـاری  کتکگرفتند و حتی در مواردی مورد  اظهار داشتند که مورد خشونت شوهر خود قرار

تحقیـر   اش خـانواده ، من رو جلو جمع و کرد یمازدواج کند، با من بدرفتاری  خواست یمدر ابتدا که :11کد

و در مواردی تهدید به طالق کرد، با اینکه مشکل مالی نداشتیم حاضر به برآوردن مشـکالت مـالی    کرد یم

کدکه این عوامل منجر به فاصله بیشتر بین ما شـد.   با دوستانم مراوده داشته باشم داد ینممن نبود، اجازه 

اگـر   دیـ گو یمـ و  کنـد  می نیتوهبه من  رمیگ یمبه نظر من شوهرم فردی هرزه هست، وقتی به او ایراد  :4

یـا   ام دهخـانوا بـا  که  شود می، لیاقتت من بودم و با کتک مانع از آن یکرد ینممثل من نبودی با من ازدواج 

زمانی که همسرم مسئله ازدواجش با زنی دیگر را بیان کرد، با مخالفت شـدید  :6کددوستانم مالقات کنم، 

جـواب منطقـی بـه مـن      توانسـت  ینم، زمانی که کرد یم جروبحثمن مواجه شد، از اون روز همیشه با من 

:5کددرفت و آمد داشـته باشـم،    ام خانوادهبا  گذاشت ینم، داد یم، به من فحش زد یمبدهد، من را کتک 

 کـرد  یم، همیشه به من توهین شکست یم، وسایل خانه رو گرفتم یمهمیشه مورد آزار و اذیت شوهرم قرار 

مـرا اذیـت و آزار    :3کددبرای زندگی بـا او دیگـر نـدارم.     یا عالقه، دهم میطالقت  گفت یمو حتی به من 

ـ به طالق نداشتم، ولی اذیت و آزار او  یا عالقه، با این حال زد یم، کتکم داد یم اسـت، بعضـی    ازانـدازه  شیب

 تحمل کنم.   توانم ینمدیگر  کنم میمواقع فکر 

حمایتخانواده

از  هـا  خـانواده اگر حمایـت   معموالً، استفراوانی برخوردار  تیاهم، حمایت خانواده در زندگی از ها زنبرای 

هـا در  کننده شرکتساس رضایت بیشتری در زندگی خواهند داشت، اح ها خانمها در زندگی قوی باشد، زن

قوی نداشته که این امر منجر به این شده که فرد نتوانـد بـه خـانواده     خانوادهحمایت  معموالًاین پژوهش، 

ـ     کمک مناسبی دریافت کند ها آنخود بازگشته و یا اینکه از  گی در دکه این امر نیز منجـر بـه نـوعی درمان

با زندگی موجود سازش برقرار کنند و قادر به تغییر شـرایط   ستیبا یمکه  شده کننده شرکتبین این افراد 

و بـه همـین خـاطر مجبـور بـودم هـر        نداشت یچنان آناز من حمایت  ام خانواده :2کد. باشند ینمموجود 

اعی کردنـد، چنـین اوضـ   ام از من حمایـت مـی  اگر خانواده :7کدگوید را قبول کنم، چیزی که شوهرم می

رابطه خوبی با خـانواده خـودم و خـانواده     :11کدبرگردم،  ام خانوادهبه  توانستم یمای کاش :9کدنداشتم، 

باشم، مجبورم با  ها آنسربار  توانم ینممشکالت مربوط به خود را دارد، من  ای خانوادههمسرم دارم، ولی هر 

کرده ولی حمایت خانواده طوری نبـوده کـه    خانواده از من حمایت معموالً:6کدمشکالت خود کنار بیایم. 

، مـن ایـن   کردند یمبه خوبی از من حمایت  ام خانوادهبتوانند مشکالت من را حل و فصل نمایند، شاید اگر 

 مشکالت را نداشتم.  
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وضعیتجسمانی

، برخـی از  دشـو  یمـ هر شخصی که در زندگی دچار مشکالتی شود، دچار وضعیت روانی نامناسبی  معموالً

فراد قادرند به خوبی مشکالت را حل و فصل نموده و از وضـعیت نابسـامان روانـی، خـود را رهـایی داده،      ا

برخی دیگر ممکن است نتوانند مشکالت را حل و فصل کرده و عالوه بر مشکالت روانـی، دچـار برخـی از    

ت جسـمانی  کـه مشـکال   انـد  داشتهپژوهش حاضر، اظهار  یها کننده شرکتمشکالت جسمانی نیز گردند، 

کـد  . انـد  آوردهروانی نیز سخن به میان  یها یناراحتعالوه بر مشکالت جسمانی، از  ها آنداشته و برخی از 

اسـترس و دلهـره    نمیـ ب یم، وقتی شوهرم را ام شده، به خاطر همین دچار تپش قلب زد یم: من را کتک 1

بـه خطـر افتـاده،     ام یجسـم سـالمت  : 7از خانه بیرون برود، کد  چه زودترهر  کنم میشدیدی دارم و دعا 

، از ایـن اوضـاع   پرم یماز خواب  ها شبتا حدی که  ، استرس و اضطراب شدیدی دارمام شدهدچار کمردرد 

: 4باشم. کـد   داشته دیشدافسردگی  کنم می، فکر ام شده: دچار ناراحتی معده و روده ۹، کد ام شدهخسته 

، کند می، من را تحقیر زند یمدید فرزندانم من را کتک اعتراض هم ندارم، جلو  جرئت، زند یممن را کتک 

 مشکالت شدیدی داشتیم، لیاوا: 01کد ، استرس دارم، این وضعیت زندگی را دوست ندارم، ام شدهعصبی 

و  اممن هم عصبی شده مسلماً، میا نکرده کاری کتکلفظی فراوانی با هم داشتیم، ولی هنوز  یها بحث جرو

 خودم را از طریق ورزش کردن سرگرم کنم.  کنم میولی سعی قادر به تحملش نیستم، 



 گیریبحثونتیجه

 یچندهمسـر ی هـا  خـانواده همسـر اول در   بررسی پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنانهدف پژوهش حاضر 

متفـاوتی را تجربـه    هـای  آسـیب و  هـا  چـالش نتایج نشان داد زنانی که همسرشان، زن دوم اختیار کرده اسـت،   بود.

هـایی  از نظر جسمی همسرانشان را تحت تأثیر قرار داد بلکه موجب آسیب تنها نهند. اختیار کردن همسر دوم، کن می

شود. اکثـر ایـن زنـان هـیچ منبـع حمـایتی        در خانواده و جامعه شده و باعث افتادن بار مسئولیت بر دوش زنان می

ای از عواطف و احساسات ویرانگر وجود و مجموعهبودند  پذیر آسیبروحی ـ روانی هر یک به نوعی    نداشتند و ازنظر

کردن در کنار همسر دوم به خطـر  رفتاری و کیفیت زندگی اعضای خانواده را به علت زندگی  دارد که سالمت روانی،

زندگی  یها تنشنرم کردن با مشکالت و  وپنجه دستو  ها تیمسئول. پذیرش (03۹8)اسمعیلی و همکاران،  اندازد می

زیادی از همسر، اطرافیان و جامعه داشته باشند و روز به روز به انزوا و ناامیدی  این زنان خشم و نفرتباعث شد که 

ی شـدید  پذیر آسیببه علت اختیار کردن همسر دوم، زنان در معرض  ها،نتیجه در این خانواده ؛ درافزوده شود ها آن

گیرند که این انواده، کاهش رفاه مادی قرار میفردی و اجتماعی نظیر احساس تنهایی، طالق عاطفی، عدم حمایت خ

(، 03۹8اسـمعیلی و همکـاران )  نتایج این پژوهش بـا نتـایج    .همه جانبه دارند یها تیحمازنان نیاز به درك و 

 و همکاران پانای(، 0104کیون و زمیود )(، 0104و همکاران ) بیرزونسکی(، 03۹7نقیان و روستاخیز ) علی

 همسـری  تک های ازدواجبین کیفیت زندگی در زنان با  دادندنشان که ( 0101)یکولپ و اندیوسو  (0102)

اختیـار   بیان کرد کـه  توان یم نتایج نییتب در  .همخوان است است چندهمسری های ازدواجباالتر از زنان با 

دی و احسـاس ناکارآمـ  این زنان در زندگی  ؛روانی ایجاد کند های آسیببرای زنان  تواند می کردن همسر دوم

که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که به دنبال آن سـالمت روانـی زن اول مختـل     دارندشکست 

در واقع . (03۹7نقیان و روستاخیز،  )علی ابدی یمجسمی نیز افزایش  یها یناراحتو احتمال ابتال به  دشو یم
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شتر وقت خود را با زن دوم که اغلب و بی کنند میاز آنجا که اکثر مردان چند همسر کمتر عدالت را رعایت 

شوهر احساس تنهایی خواهد کرد و این وضعیت بـر   ییاعتنا یب، لذا زن اول با کنند میاست، صرف  تر جوان

بیشتر  تر مسناما زنان  ؛شدیدتر است تر جوان، البته این موضوع در مورد زنان دیافزا یمعدم تعادل روانی او 

. این زنان مصاحبت همسرشان برایشان کمتر اهمیـت دارد و  دهند یماص اختص کودکانشانوقت خود را به 

)عـرب و   منجر به کاهش کیفیت زندگی در آنان شـود  تواند میکه  کنند میعمدتاً برای فرزندانشان زندگی 

روانـی ایجـاد کنـد. در     هـای  آسیببرای زنان  تواند می اختیار کردن همسر دومبه عبارتی  (؛03۹4همکاران، 

تجدید فـراش کـرده و همسـر دیگـری اختیـار کـرده، نوسـانات روحـی روانـی           ها آننانی که همسر واقع ز

اسـت   هـایی  خـانواده که نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین  ای را احساس و تجربه کردندگسترده

النـی  بـه طـور عق   تواننـد  ینمـ با حوادث و رویدادهای محیط خود این زنان  .(03۹8)اسمعیلی و همکاران، 

ترنـد و بـا   پذیر آسـیب ها روبرو شوند. این افراد بیشتر بینی و منطق با آنبا روشن توانند ینمبرخورد کنند و 

 یهـا  حـل  راهبـرای مشـکالت    توانند ینمو  شود میرو ن روبه مؤثرها و مشکالت روزانه زندگی به شکل  چالش

تری نسـبت بـه زنـدگی برخوردارنـد کـه      نفیپیدا کنند. این افراد از هشیاری و آگاهی کمتری و با نگرش م

کـه در   هـای  آسـیب یکـی از   .(0101اندیوس و کولپی، ) شود ها آنمنجر به کاهش کیفیت زندگی  تواند می

تواند منجـر بـه   کمتری دارند که می پذیری انعطافاین زنان  ؛وجود دارد، طالق عاطفی است ها خانوادهاین 

 رضـایت  و رابطـه  کننـد  می دور همسرشان از شود. این زنان کاهش رضایت از زندگی و بخشش در زندگی

 همسـر  از و دلخـوری  ناراحتی احساس آمدن وجود به باعث نارضایتی این و وجود داشت نخواهند بخشی

و  شـده  همسـران  بین شکاف موجب مسائل این و کند نیز تجربه را تحقیر همسر است ممکن حتی و شده

عبارتی این زنان در ارتباط با همسران خـود احسـاس منفـی، دلسـردی     به . آورد یم به وجود طالق عاطفی

 (.03۹4پور،  )مهدی ود دارندخداشته و در نتیجه عشق و همدلی کمتری نسبت به همسر 

ایـن احسـاس    احتماالً است؛ازدواج مجدد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر ب یکی از اثرات نامطلو 

کـه معمـوالً    یا هیـ اولمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و عالقة که شوهر به او خیانت کرده، ت

ریـزد   با ازدواج مجدد شوهر فرو مـی  کند میاولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز  یها ماهیا  ها سالشوهر در 

 ؛اسـت  کیفیـت شـده   و بی دهیفا یبکه شوهرش دیگر او را دوست ندارد و زندگی با او  کند میو زن احساس 

)پانـای و همکـاران،    از شـوهر خـود جـدا شـود     کنـد  میبنابراین اگر امکان طالق برایش فراهم باشد، سعی 

0102) . 

در روابط اجتماعی خود با دیگران بـه  این زنان امید نسبت به آینده و موفقیت را ندارند و پر واضح است که 

انتظـارات  و  کننـد  نمـی مثبت آنان تـوجهی   های ویژگیو رفتارهای منفی دیگران توجه دارند و به  ها یژگیو

حتی اگر در شرایط راحتی قرار گیرند، انتظار دارند نتیجه منفی حاصل شود، . مثبتی نسبت به آینده ندارند

)اسـمعیلی و   شـود  مـی منجر به کاهش کیفیت زندگی در زنان  تواند میکه  کند میهمین امر آنان را ناامید 

اجتماعی ازدواج مجدد بر زن اول تحقیر زن از سوی  ریتأثاولین گفت  توان یمهمچنین  (؛03۹8همکاران، 

زیرا در فرهنگ ایرانـی بـا تجدیـد فـراش      ؛آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی در ادارة زندگی است

که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگـر مـردم او    شود میمرد این اتهام وارد 
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، از دو حیث، اول آنکه به لحاظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم دانند یما در هوسرانی شوهرش مقصر ر

و دوم آنکه به لحاظ عاطفی او را در فـراهم کـردن محـیط موافـق و مـورد       شود میتمکین نسبت به شوهر 

یل نسبت به او احسـاس  . از طرفی نیز بسیاری از زنان فامکنند میدلخواه شوهر بداخالق و بدسلیقه قلمداد 

تواند  که می و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید رندیگ یمترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش 

تجدید فـراش کـرده و همسـر دیگـری      ها آنزنانی که همسر  منجر به کاهش کیفیت زندگی در زنان شود.

بـه   تواننـد  ینمـ  را دیگـران  ناخواسته ارهایفش ها آناختیار کرده، دارای حمایت خانوادگی کمتری هستند. 

نقیـان و روسـتاخیز،    )علـی  دهنـد نشـان مـی   کمتری مقاومت روانی های آسیب برابر در و کنند خوبی درك

 درو  شوند یم کشیده روانی های آسیب یسو به عموماً خود، منفی یها جانیه با مقابله در این افراد (.03۹7
 ابعاد از کنندنمی سعی و بگیرند نظر مختلفی در جایگزین یها حل راه انندتونمی مشکالت رویارویی با هنگام

بر  کنندمی سعی دهند. به عبارتی این افراد قرار مدنظر را احتمالی یها حل راه و نگاه کنند مسئله به مختلف

 جهت شانیها یتوانمند به و گیرندنمی نظر در را دیگر احتمالی یها حل راه و کنند عمل حل راه اولین اساس
 درمثبت برخـوردار نیسـتند. ایـن افـراد      مجدد ارزیابیو  مثبت مجدد تمرکزاعتماد ندارند و از  مسائل حل

منجـر   توانـد  میهستند که  مختلف یها حل راه مالحظه و یزیر برنامه توان فاقد مشکالت زندگی با رویارویی

ید فراش کرده و همسر دیگری اختیـار  تجد ها آنزنانی که همسر به عبارتی  شود.کاهش کیفیت زندگی به 

موجـب تنیـدگی و مشـکالت روحـی و روانـی       توانـد  میکه  کرده، دارای حمایت خانوادگی کمتری هستند

هـای  سـبک  رویدادهای منفـی  مقابل این زنان در (.0102)پانای و همکاران،  شود می ها آنبیشتری در 

در نظر  کنترل قابل موقعیت به عنوان را های سختتوانند موقعیتای ندارند و نمیسازگارانه ایمقابله

 و اسـترس  از بهبـودی  و در مقابلـه، سـازگاری   ها آنجایگزین کنند. ظرفیت  ییها حل راهبگیرند و 

زنانی  (؛03۹4پور،  )مهدی شودکاهش کیفیت زندگی منجر به  تواند میکه های زندگی کمتر است دشواری

دیگری اختیار کرده، دارای وضعیت جسـمانی خـوبی نیسـتند.    تجدید فراش کرده و همسر  ها آنکه همسر 

باورشان نسبت به میزان توانایی، موفقیت و ارزش خود  احساس فقدان ارزشمندی هستند ودچار این زنان 

به علت عدم توانایی در مقابل مشکالت و عدم توانایی احقاق حق و بیان احساسات از کیفیـت  کمتر است و 

دارای تحمل کمتری در برابر فشارهای ناشی از مشـکالت و اختالفـات   رند. این زنان زندگی پایینی برخوردا

 و نمـوده  زا تـنش  موقعیت از فرار به اقدام ،توجهی بی و فاصله گرفتن با فرد که یطور بهزندگی برخوردارند. 

 را همسرانشان ناخواسته . در واقع این زنان فشارهایکند میناتوانی  و یارزش کم ناکامی، احساس خیلی زود

 در ایـن افـراد   دهنـد. نشان می کمتری مقاومت روانی های آسیب برابر در و کنند به خوبی درك توانند ینم

و فـرد را در جهـت رشـد     شوند یم کشیده روانی های آسیب یسو به عموماً خود، منفی یها جانیه با مقابله

این صورت کـه رفتارهـای ناسـازگار را بـه      به کنند میو سالمت فرد را دچار نقصان  کنند نمیسالم هدایت 

، سالمت روانی خود را بیشتر دچار کاسـتی  ناسازگارکه با ادامه این رفتارهای  برند یمعنوان پاسخی به کار 

 .(03۹4)عرب و همکاران،  منجر به کاهش کیفیت زندگی شود تواند میکه  کنند می

 مجدد ازدواج با متأهل زنان روی پژوهش این همچون ییها تیمحدود به توجه با که است ذکر به الزم

 این در .کرد احتیاط باید شهرها سایر به نتایج تعمیم در لذا شد، انجام شیراز شهر در( دوم همسر) همسر
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 استفاده پرسشنامه مثل ها روش سایر از و شد استفاده یریگ اندازه ابزار تنها عنوان به مصاحبه از پژوهش

زنانی که  از آنجایی که شود می پیشنهاد پژوهش این یها افتهی به توجه با آن، بر افزون .است نگردیده

ی شدید فردی و پذیر آسیبتجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار کرده، در معرض  ها آنهمسر 

، رندیگ یممادی قرار اجتماعی نظیر احساس تنهایی، طالق عاطفی، عدم حمایت خانواده، کاهش رفاه 

بانوان و این گروه از  برای نفس عزتو  نفس اعتمادبه آموزشی در جهت افزایش یها کارگاه دشو میپیشنهاد 

مرکز یا انجمنی  جادیا .استفاده شود زندگی زناشویی برای زوجین یها مهارتو  ارتباطی یها مهارتایجاد 

حضور و گفتگو تخصصی ویژه حضور و تشکل این گروه از بانوان. این مرکز یا انجمن، پناهگاهی برای 

ها و انجام  ها و آموزش پیرامون شرایط جدید، تخلیه هیجانات، افزایش تحمل ابهام و کسب مشاوره

 جهت در یا رانهیشگیپ اقدامات اجتماعی امور مسئولین شود،می پیشنهاد های تخصصی خواهد بود. پژوهش

 را گروه این برای عی و مالیاجتما حمایت افزایش و دهند انجام همسر دوم دارای زنان مشکالت کاهش

 .نمایند فراهم

 

اخالقیموازین

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین مصاحبه 

رعایت شد. با توجه به شرایط و زمان انجام مصاحبه ضمن تاکید به محرمانه بودن فایل ضبط شده، شرکت 

  کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند.

 

سپاسگزاری

 شود. در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی می که از همه شرکت کنندگان در مصاحبه

 

نویسندگانمشارکت

  واحد اسالمی آزادنویسنده اول است که در دانشگاه  ارشد کارشناسینامه  ایانپ از برگرفته مقاله این

 .است رسیده تصویب بهمرودشت 

 

منافعتعارض

 .ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 
 عمناب

های  . کاوش کیفی علل و زمینه(03۹8اسمعیلی، قاسم.، افشانی، علیرضا.، فالح، محمدحسین.، و وزیری، سعید. )

 13-80(: 0)34، های روانشناسی اجتماعی پژوهشچندهمسری مردان.  گیری شکل

ماهنامـه  ( تحلیل ارتباط چندهمسری با نقارهای خانوادگی با نگاهی بر قانون حمایت خانواده، 038۹).افرا، علی 
 .87-1۹: (3)000، کانون
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زن ایران.  شناسی تعدد زوجات در حقوق و رویه قضائی بآسی (.03۹1. )سوها، زهرا حمیدیو ، .زاده، محمد تقی
 .002-00۹ (:0) ۹ در فرهنگ و هنر،

، صـمیمیت زناشـویی و صـمیمیت جنسـی در زنـان متأهــل      کیفیـت زنـدگی  مقایسـه  ( 03۹4) .رفعتـی، مـریم  
دانشـگاه  ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشنلسـی،  شهر قشم چندهمسریبا  یهمسر تکهای  خانواده

 .  دانشکده ادبیات و علوم انسانی -هرمزگان 

ینی مردان در زگ ریچندهمس ریب مؤثر یو فرهنگ اعیبررسی عوامل اقتصادی، اجتم. (0387. )رضازاده، علی
سی، دانشکده شنا جامعه تهرش دارش یکارشناس هنام . پایانمنطقه باشت از تواب  شهرستان گچساران

 علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد شیراز. 

: (07)7، فصلنامه شورای فرهنگی اجتمـاعی زنـان  ( بازتاب چندهمسری در جامعه، 0384رمضان نرگسی، رضا )

8۹-010. 

 ( بـر چندهمسـری /همسـری  تـک اثر ساختار خانواده )( 03۹1) احمدی فروشانی، حبیب اله .، وکوته، بهزاد ریگی

ششمین همایش بین المللی روانپزشـکی کـودك و   ، سبک های هویت دانش آموزان ندگی وکیفیت ز
 تهران ،نوجوان

زناشـویی، و  رضـایت  زنـدگی و   کیفیتمقایسه عملکرد خانواده، ( 03۹1) هاجر ،صفیاری جعفرآباد .،بیژن ،زارع 

مجلـه بـین المللـی روانپزشـکی      ،همسـری  تـک و  چندهمسـری ر ازدواجهـای  بهداشت روانی زنـان د 
 .008-010 (:0)1، اجتماعی

( 03۹4). اشـرف  و،باباخـانل  .، واحمد ،میرگل .، اهیدن ،ثامتی.، زهرا ،پودینه.، بدرااسادات ،دانشمند .،سعید ،عرب

 چندهمسریوسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده های  فیت زندگیکیبررسی میزان 

 .۹7-80  (:0)2، فصلنامه مشاوره و روان درمانی، همسری تکو

 ساکن ایه چو. فهم پدیدارشناختی چندهمسری درمیان بل(03۹7) ، بهروز.زروستاخی .، ونقیان، شیوا علی

 . ۹2-007 (:0) 0، شناسی ایران های انسان وهشژپشهرستان چابهار. 

در  چندهمسری نتس رب دیتاک اروانی مردان ب سالمتمطالعه  (.03۹4)محمد.  آسکانی، خان و ،.محمدی، نعیما

 . 027-000 (:0) 7، زن در فرهنگ و هنرشهرستان سرباز. 

 چگونگی آن بر روند ریدر شهرستان جاسک و تأث یبررسی علل و عوامل چندهمسر(. 03۹4). میابراه پور، یمهد

 13-28(: 04)4، پژوهشنامه ثبتی. اتیثبت وقایع ح
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Abstract 
Aim: This study was conducted to investigate the phenomenology of the quality of 

life of first married women in polygamous families. Method: The study was 

performed by phenomenological method. The statistical population included first 

married women with polygamous husbands in Shiraz. Ten first married women with 

bigamous husbands were selected using purposive sampling in 2020. Sampling 

continued until saturation, i.e. when no new data were obtained during the interview. 

Data were collected using a semi-structured interview. The interview questions were 

designed by the researcher in the form of open-ended based on the objectives and 

theoretical foundations. Data were analyzed based on King & Horrocks (2010) 

thematic analysis. Results: The results indicated that women in these families were 

exposed to severe personal and social vulnerabilities such as loneliness, emotional 

divorce, lack of family support, reduced material well-being, physical problems, 

feelings of inferiority, and lack of a sense of belonging due to the husband's 

polygamy. Conclusion: Polygamy causes a negative psychological atmosphere and 

tension in the first spouse, which will lead to marital tensions and conflicts, and 

ultimately unhealthy living space and disruption of family order. Therefore, the 

process of the whole society should be directed towards a healthy and monogamous 

family. 
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