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مقدمه 
0

0

اصطالح چندهمسری در مقابل تکهمسری فی نفسه واژهای عام بوده و شامل چند شوهری و چند زنی
است؛ اما واژه مورد نظر این پژوهش چندزنی 3است؛ این اصطالح به معنی نوعی ازدواج است که داشتن
بیش از یک زن را مجاز میشمارد (اسمعیلی ،افشانی ،فالح و وزیری .)03۹8 ،اصطالح چندهمسری از
حیث واژهشناختی تعدد زوج یا زوجه را مشخص نمیکند؛ اما کاربرد تاریخی آن اغلب به مفهوم زناشویی
یدهند که عوامل
مرد با بیش از یک زن بوده است (علینقیان و روستاخیز .)03۹7 ،مطالعات نشان م 
بیشماری از جمله زمینه و ریشههای فرهنگی و قدرتطلبی دارند؛ کرویکس و ماریانی ( )0102تغییر

شکل ازدواج از تعدد زوجات به تکهمسری بستگی به وضعیت اقتصادی جامعه دو طبقه و افزایش سهم
ینقیان و روستاخیز ( )03۹7در پژوهشی نشان دادند چندهمسری یا به عبارتی
مردان ثروتمند دارد .عل 
چندزنی در بلوچستان امیری کامالً پذیرفته شده و جاافتاده است ،چرا که در بسیاری موارد تعداد فرزندان
و در نتیجه قدرت اجتماعی و اقتصادی خانواده ،تیره و نهایتاً طایفه را افزایش میدهد .این امر را باید در
برابر موقعیت زنان بلوچ در سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی ،وابستگی مالی آنها ،عدم حمایت حقوقی
از طالق و جدایی زن و فقدان پشتیبانیهای اجتماعی قرار داد.
تقیزاده و حمیدیسوها ( )03۹1گزارش دادند علل درخواست ازدواج مجدد برای اخذ اجازه از دادگاه از
سوی زوج عبارتند از نداشتن فرزند ذکور  04/7درصد ،سو رفتار زوجه  04/7درصد ،عسر و حرج با 04/7
درصد ،تمکین مالی زوج با  00/04درصد ،رضایت زوجه 00/04 ،درصد و عدم تمکن زوجه با  21درصد
است .همچنین پژوهشهایی نشان داد که متغیرهای مستقل مؤثر بر چند همسرگزینی را ،میتوان
تحصیالت مرد ،نوع شغل مرد ،تحمیلی بودن ازدواج با همسر اول ،نارضایتی مرد از خانواده زن اول خود،
عالقه مرد به چندهمسرگزینی ،نازا بودن زن اول ،دخترزا بودن زن اول و مشکالت جسمانی و بیماری زنان
تشکیل میدهند (رضازاده0387 ،؛ ناستیزایی .)0382 ،نتایج پژوهش عارف نظری و مظاهری ( )0384نیز
بیانگر آن بود که سبکهای دلبستگی ایمن در هر دو گروه (تک همسر و چندهمسر) رایج بوده و
سبکهای دلبستگی نا ایمن نمیتوانند عامل تعدد زوجین افراد باشند و این رفتار با الگوی دلبستگی ایمن
ارتباط بیشتری را نشان داده است .مرور پژوهشها نشان داد که چندهمسری احتماالً میتواند بر روی
کیفیت زندگی 4زوجین تأثیرگذار باشد (جیمز .)0103 ،برخی از پژوهشگران بر این باورند که شادی و
رضایت ،دو مشخصه اصلی کیفیت زندگی بوده و حیطههای مختلف کیفیت زندگی میتواند عوامل مؤثر بر
این دو خصوصیت در نظر گرفته شوند؛ در واقع این گروه از نظریهپردازان ،کیفیت زندگی را به عنوان یک
تجربه شناختی که با «رضایت» از ابعاد مهم زندگی و نیز یک تجربه احساسی که با «شادی» تناظر
مییابد ،میشناسند (توبجانی و فلورا .)0104 ،کیفیت زندگی جریانی فعال ،پویا و چندوجهی از دریافتها،
نگرش ها و تغییرات رفتاری است و از مجموع تجربیات گوناگونی که در زندگی فرد اتفاق میافتد ،حاصل
1. Monogamy
2. Polyandry
3. Polygamy
4. quality of life
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میشود (مهدیپور .)03۹4 ،جامعه شناسان اساساً کیفیت زندگی را برحسب رضایت از زندگی و شادی که
میزان تحقق خواستهها یا انتظارات فرد را مدنظر قرار میدهد ،توصیف میکنند (محمدی و آسکانی،
)03۹4؛ از این رو ،اختیار کردن همسر دوم میتواند برای زنان آسیبهای روانی ایجاد کند .در واقع زنانی که
همسر آنها تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار میکنند ،نوسانات روحی و روانی گستردهای را
احساس و تجربه کردهاند که نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین خانوادههایی است (اسمعیلی و
همکاران.)03۹8 ،
اندیوس و کولپی( )0101در مطالعهای به بررسی «مقایسه بین کیفیت زندگی و ویژگیهای شخصیت در
زنان با ازدواجهای تکهمسری و چندهمسری» را در بین  304نفر ( 010نفر از زنان با ازدواجهای
تکهمسری و  010نفر از زنان با ازدواجهای چندهمسری) در شهر لوندرینا پرداختند که یافتهها نشان داد
که بین برونگرایی ،انعطافپذیری ،مسئولیتپذیری در زنان با ازدواجهای تکهمسری باالتر از زنان با
ازدواجهای چندهمسری است .همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی در زنان با ازدواجهای
تکهمسری باالتر از زنان با ازدواجهای چندهمسری است .مک کینزی ،پاینی و باچراچ ( )0107نیز در
پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان در خانوادههای
چندهمسری» بر  372نفر از زنان در خانوادههای چندهمسری پرداختند که نتایج به دست آمده نشان داد
بین سالمت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان در خانوادههای چندهمسری رابطه معناداری دارند .باکر،
سچیوفیل ،لیتر و تاریس ( )0108در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری با کیفیت
زندگی زنان در خانوادههای چندهمسری» که بر روی  007نفر از زنان در خانوادههای چندهمسری انجام
شده بود نشان دادند بین مسئولیتپذیری با کیفیت زندگی زنان در خانوادههای چندهمسری و بین
مسئولیتپذیری با ابعاد کیفیت زندگی زنان در خانوادههای چندهمسری رابطه معناداری وجود دارد.
پژوهشهای ویدیگر ،لیورسلی و سیور ( )0102و بیرزونسکی ،تامی و کیننی ( )0104نشان دادند بین
کیفیت زندگی و پریشانی روانی تکهمسری و دوهمسری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین در ادامه
نتایج آنها مشخص شد که کیفیت زندگی در تکهمسری باالتر از دوهمسری در مردان است؛ و پریشانی
روانی در تکهمسری کمتر از دوهمسری است .کیون و زمیود ( )0104در مطالعهای به بررسی «مقایسه
بین ویژگیهای شخصیت و کیفیت زندگی و سالمت روان در تکهمسری و دوهمسری» پرداختند .آنان
این مطالعه را به صورت مقطعی در بین  211نفر ( 081نفر تک همسر و  081نفر دو همسر) به عمل آمده
آوردهاند .یافتهها نشان داد که پس از کنترل سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تا هل ،سالمت روان تفاوت
معناداری داشت .این نتایج تائید کرد که بین ویژگیهای شخصیت و کیفیت زندگی در تکهمسری و
دوهمسری تفاوت معناداری وجود دارد .کیفیت زندگی در تکهمسری باالتر از دوهمسری در مردان است.
همچنین سالمت روانی در تکهمسری بیشتر از دوهمسری در مردان است .ویژگیهای مسئولیتپذیری و
برونگرایی در تکهمسری بیشتر از دوهمسری در مردان است .پانای ،راسیولین ،بوالری ( )0102در
پژوهشی با عنوان «مقایسه کیفیت زندگی و تعامل اجتماعی در ازدواجهای تکهمسری و چندهمسری»
که بر روی  471نفر از زنان ( 032نفر از زنان با ازدواجهای تکهمسری و  032نفر از زنان با ازدواجهای
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چندهمسری) انجام شده بود نشان دادند که زنان در ازدواجهای چندهمسری کیفیت زندگی و تعامل
اجتماعی کمتری نسبت به زنان در ازدواجهای تکهمسری دارند .با توجه به روند روبه رشد تعدد زوجات
در جامعه و نیز آسیبپذیر بودن چندهمسری برای زنان در ایران و از طرفی پژوهشهای اندك در این
حوزه ،بررسی تبیین پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان با ازدواج مجدد همسر (همسر دوم) ضروری به نظر
رسید تا بر اساس آن راهکارهای مطلوب برای افزایش کیفیت زندگی در این گروه ارائه شود .همچنین زنان
با ازدواج مجدد همسر (همسر دوم) هم از حیث مادی و هم از حیث روانی و عاطفی دارای مشکل بوده و
استرس و اضطراب بیشتری را تجربه میکنند .لذا ضروری است که این پژوهش را از اولویتهای پژوهشی و
پژوهشهایی قرار دهیم تا بتوانیم با نتیجه آن در پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان با ازدواج مجدد همسر
(همسر دوم) سهم ارزشمندی داشته باشیم؛ لذا با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش به دنبال پاسخ
به این سؤال است:
 .0پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان با ازدواج مجدد همسر (همسر دوم) چگونه است؟

روش 
روش پژوهش در این مطالعه پدیدارشناسی بود .پدیدارشناسی ،اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی
است .لـذا ایـن پرسـش را مطـرح میسازد که «تجربه زیسته چه نوع تجربهای است؟» زیـرا پدیدارشناسی
میکوشد معـانی را آنچنان کـه در زنـدگی روزمره زیسته مـیشـوند ،آشـکار نمایـد .جامعـه آمـاری ایـن
پژوهش شامل همسران اولی که شوهرانشان تعدد زوج داشتند در شهر شیراز بـود کـه  01زن همسـر اول بـا
شوهر دو همسری با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند در سال  ۹۹انتخاب شدند .نمونهگیری تـا حـد
اشباع ،یعنی زمانی که در خالل مصاحبه هیچ اطالعات جدیدی کسب نگردید پایان یافت .در این پـژوهش
از مصاحبهی نیمهساخت یافته از نوع بنا به فرصت پیش آمده استفاده شده است .این نوع مصـاحبه کـه بـه
مصاحبهی پدیدارشناسی نیز مشهور است نوع خاصی از مصاحبهی جامع اسـت کـه بـر پایـه روش نظـری
پدیدارشناسی قرار دارد و در آن ،منبع اصلی اطالعـات ،مصـاحبهی عمیـق و ژرفـی اسـت کـه بـه صـورت
مشارکتی بین پژوهشگر و مصاحبه شونده انجام می گیرد .سؤاالت مصاحبه به صورت باز پاسخ و بـر اسـاس
اهداف و پیشینه ی نظری پژوهش توسط محقق طراحی گردید تحلیل دادههای دریافت شده از مصاحبههـا
بر اساس روش تحلیل مضمون کینگ و هاروکس ( )0101بود.
یافتهها

میانگین و انحراف استاندارد سن زنان شرکتکننده در پژوهش برابر با  )3/22( 34/83سال بود 4 .نفر از
زنان شرکتکننده دارای مدرك تحصیلی زیر دیپلم 4 ،نفر دارای مدرك تحصیلی دیپلم و  0نفر دارای
مدرك تحصیلی لیسانس بودند .میانگین و انحراف استاندارد مدت زمان ازدواج برابر  )0/31( 1/48سال بود.
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واکاویمحتوایمصاحبههابهیکحیطهاصلی 
نکات مهم در پدیدارشناسی کیفیـت زنـدگی زنـان بـا ازدواج مجـدد همسـر (همسـر دوم) شـامل 7
زیرمجموعه( :پیامد روانی ،پیامد عاطفی ،مسئولیتپذیری ،رفـاه مـادی ،انـگ اجتمـاعی ،حصـار تنهـایی و
پرخاشگری) تقسیم میشود که پس از ارائه این حیطه اصلی در جـدول  ،0ایـن حیطـه بـه تفکیـک و بـه
صورت مبسوط با استناد به گفتههای مصاحبهشوندگان (زنان) در ادامه فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول:1نکاتمهمدرپدیدارشناسیکیفیتزندگی(زنان) 
مضمون 

دامنهمفهومی 
پیامدروانی 
آسیبپذیری

روانی 
پیامدعاطفی 

میزان
رضایت
ازرندگی 

کد 
 غم و ناامیدی و رکود در زندگی نوسانات روحی و روانی ترس و اضطراب عدم تعلق عاطفی اختالل در روابطزناشویی
 -دوری از همسر

 مقایسه بین دو همسر توسط شوهر انزوا و دوری از همسر بیتوجهی به همسر و گرایش بهخانواده

 بیمسئولیتی همسر نسبت به فرزندان و بر عهده گرفتن مسئولیتهافرزندان توسط زن
مسئولیتپذیری 

 کار زیاد و خستگی و ناتوانی در برقراری روابط مناسب با فرزندان عدم ارتباط مناسب با شوهررفاهمادی 

 عدم درآمد کافی -تغذیه نامناسب

پیامدجسمانی   -وضعیت جسمانی
کیفیت

حصارتنهایی 

 طرد شدن از سوی دوستان و اطرافیانخانواده
 محدود شدن تفریحات و لذتهای زندگیاجتماعی

پرخاشگری 

 خشونت روانی (خردهگیری ناروا ،توهین و تحقیر ،فحاشی ،تهدید بهطالق و محدود کردن آزادی)
 خشونت بدنی (آزار بدنی ،کتککاری و شکنجه)... -خشونت مالی (برآوردن نکردن نیازهای مالی ،شکستن وسایل خانه)

ایزولهکننده 



 -وضعیت روانشناختی

انگاجتماعی 

رسانندههای




 -عدم داشتن اموال برای زندگی

 دید منفی جامعه -تمسخر فرزندان توسط دوستان

زندگی 
آسیب

 اضطراب -وسواس

 تحقیر شدن از سوی دیگران کمبود حمایت -کمبود حمایت
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سؤالپژوهش 
پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان با ازدواج مجدد همسر (همسر دوم) چگونه است؟ 
نتایجمربوطبهمصاحبههایزنان 
در پدیدارشناسی هر انسان را میباید با اندیشههایش مورد واکاوی قرار داد و ناخودآگاه این اندیشهها هم از
سر ضمیر او خبر میدهد و هم از دنیای اطرافش .در ادامه نتایج مربوط به مصاحبههـای شـرکتکننـدگان
بیان شده است.
پیامد روانی
زنانی که همسر آنها تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار کرده ،نوسانات روحی روانی گسـتردهای را
احساس و تجربه کردند که نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین خانوادههایی است.
کد :1به خاطر گرمی و صمیمیتی که با زنان دیگر داشت ،همیشه استرس و اضطراب این را داشته کـه
ممکن است همسرم ،شخصی دیگر را به عنوان همسر دوم وارد زندگی کند .کدد:4بیشـتر اوقـات از ایـن
اوضاع خسته و ناامید میشدم و به این فکر میکردم که بعد از همسرم ،وضعیت فرزندانم چطـور مـیشـود.
کد :5سعی میکنم فرزندانم را به همسرم نزدیکتر کنم؛ به خاطر اضطرابی که نسبت به بیمحلی همسرم
دارم ،این کار را انجام میدهم.کد:7فکر میکنم دارم افسرده میشوم ،حوصله هیچچیـز و هـیچکسـی را
ندارم ،وقتی به زندگیام و به بچههایم فکر میکنم عصبی میشوم .کد:6خیلی عصبی هستم و ناراحـت از
این زندگی ،با همسر دومش صحبت کردم که از زندگی من بیرون برو ،ولـی قبـول نکـرد و همـین مـن را
بیشتر عصبی میکند.
پیامدعاطفی 
یکی از مهم ترین آسـیبهـای خـانوادگی طـالق عـاطفی اسـت .طـالق عـاطفی یعنـی زنـدگی خـاموش و
خانوادهای تو خالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی می کند ولی هیچ گاه تقاضای طـالق قـانونی
نمی کنند و زندگی آن ها فاقد عشق ،دوستی و مصاحبت اسـت .بـا توجـه بـه نظـرات شـرکت کننـدگان در
پژوهش ،شوهرانشان از لحاظ عاطفی دچار تزلزل و بیثباتی هستند .کد :2همسرم اصـالً بـه مـن اهمیـت
نمی دهد فقط به فکر همسر دیگرش زنان و خوشگذارنی با او است .کد :8دیگر عشق و محبتی بین مـن و
همسرم وجود ندارد او هیچ توجه ای به من نمیکند و با رفتارش فقط حرص من را در میآورد .کد :5بین
من و همسرم رابطه عاطفی وجود ندارد ،من فقط به خاطر بچههایم طالق نمیگیرم وگرنه یک لحظـه هـم
نمیتوانستم همسرم را تحمل کنم .کد :7همسرم وقتهای که در خانه است به من اهمیت نمیدهـد اگـر
هم من بخواهم از مشکالتم با او صحبت کنم اصالً همدردی نمی کند و بیشـتر بـه همسـر دیگـرش توجـه
میکند .کد:3نمی توانم همسرم را تحمل کنم ولی به خاطر ترس از حرفهای دیگـران مجبـورم بمـانم و
زندگی را تحمل کنم .کد:1شوهرم همیشه من را با زنان دیگر مقایسه میکند که منجر بـه اخـتالف بـین
من و همسرم میشود ،بیشتر سعی میکنم به سمت خانواده خودم گرایش پیدا کـنم .کد :9بـه نظـر مـن
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مردی که بدون دلیل خاصی ،ازدواج مجدد میکند ،ارزشی برای ماندن کنارش را ندارد ،با اینکـه مـیدانـم
خانوادهام مرا سرزنش میکنند ولی دوست دارم طالق بگیرم.
مسئولیتپذیری 

در هر خانوادهای ایفای نقش هر فرد توسط خودش موجبات تعادل را فراهم میآورد .اگر پدر خانواده نقـش
همسری خود را به درستی ایفا نکند باعث فشار زیاد بر سایر اعضا بخصوص مادر می شود که مجبـور اسـت
مسئولیتهای پدر و مادری را با هم انجام دهد که در این پژوهش شرکتکنندگان ،از مسئولیتپذیر بـودن
همسران خود ناراضی بوده و اظهار میدارند که شوهر مسئولیتپذیری ندارند .کد :3همسرم بـه فرزنـدان
توجهی نمیکند و بیشتر به فکر خوش گذارانی خودش اسـت کـه ایـن بـیتـوجهی بـه فرزنـدان ،موجـب
نارضایتی من و فرزندانم از زندگی شده است .کد :5شوهرم زیاد به من توجه نمیکنه و بیشتر بـه همسـر
دومش توجه میکند که میدانم همسر دومش هم روزی مثل من پشیمان خواهد شد ،کد :6دیگر تمایلی
به ارتباط با شوهرم ندارم ،اصالً به فکر من و فرزندان خودش نیست ،بیشتر به فکر خوشگذرانی با دیگـران
است .کد:1بعد از ازدواج کمی مسئولیتپذیرتر شده ،بیشتر به دخترم توجه میکند ،او را به پارك میبرد،
سعی میکند وقت بیشتری برای من بگذارد که البته فکر میکنم این کارها را برای این انجام میدهـد کـه
من طالق نگیرم و در خانه بمانم .کد:11هیچوقت مسئولیتپذیر نبوده و به من و فرزندان اهمیتی نمیداد،
حاال با وجود یک زن دیگر ،اهمیت کمتری به ما میدهد.
رفاهمادی 
هر انسانی برای اینکه کمترین میزان رفاه مادی را داشته باشد باید امکانات اولیـه زنـدگی ماننـد خـوراك،
پوشاك و مکانی امن برای سکونت داشته باشد اما فردی که دارای دو همسر (زن) است میبایست توانـایی
مالی بیشتری نسبت به سایرین داشته باشد ،داشتن دو همسر منجر بهصرف هزینـه بیشـتر بـرای مـرد در
خانواده میشود ،همچنین ممکن است هر دو همسر به خاطر چشم هـمچشـمی ،هزینـههـای بیشـتری را
صرف خرید کنند که این امر میتواند منجر بهصرف هزینههـای بیشـتری بـرای خـانواده گـردد ،از طرفـی
ممکن است تعداد فرزندان در بین خانواده زیاد بوده که این امر نیز خود منجر بهصرف هزینـههـای زیـادی
در خانواده میشود .اکثر شرکتکنندهها ،در این پژوهش به نارضایتی از زنـدگی و عـدم رفـاه مـادی خـود
اشاره کردهاند .کد :6من همیشه ترس از این را دارم که ممکن است همسرم بـرای فرزنـدان مـن چیـزی
نگذاشته و هر چیزی را دارد برای همسر و فرزندان دیگرش بگذارد .کد :4همیشه به این فکر میکـنم کـه
شوهرم اموال کافی برای ما ندارد ،از طرفی هم همسر دومش میگوید هر چی دارد برای من است ،پس بـه
این فکر میکنم که چه چیزی باید به من برسد .کد :2درآمد همسرم کفـاف زنـدگی بـرای دو خـانواده را
ندارد و همین باعث شده که به این فکر کنم که چرا طالق نمیگیرم تا از این زندگی راحت شـوم .کدد:5
من در خانواده پدری ،زندگی بهتری داشتم ،غذاهای بهتری داشتم ،به امیـد زنـدگی بهتـر از اونجـا ،ازدواج
کردم ولی اآلن به این نتیجه رسیدم که زندگی خود را خرابتـر کـردم .کدد :9بـه انـدازه کـافی خرجـی

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| زمستان | 0099

دوره | 1

شماره

۹1| 4

نمیدهد  ،اگه یه مقدار ناچیزی هم به عنوان خرجی بدهد ،خیلی زود دوباره همان هم مـیگیـرد .کدد:11
وضعیت مالی بدی نداریم ،ولی با این حال توجه چندانی به احتیاجات مالی من و فرزندانم ندارد.
انگاجتماعی 
انگ اجتماعی از مفهومهای مهمی است که از مصاحبههای پژوهش اسـتخراج شـد .مشـارکتکننـدگان در
این پژوهش احساس میکردند که دیدگاه منفی جامعه به ازدواج مجدد شوهر ،موجب بروز انکار اجتمـاعی
میشود .کد3و :5به خاطر ترس و اضطراب از اینکه در جامعه انگشتنما شوم ،سعی میکنم ارتبـاطم بـا
دوستان و قوام کمتر کنم و به مهمانیها کمتر برم ،بیشتر سعی میکنم فقط به خانواده خودم سر بزنم.کد
 :8فکر میکنم آشنایان دید خوبی نسبت به من نداشته باشند و به این فکر کنند کـه حتمـاً مـن مشـکلی
داشتم که شوهرم زن دیگری گرفته است ،سعی میکنم رفت و آمدم را محدودتر کنم .کد :9فکر میکـنم
دیگران برایم دلسوزی میکنند که این من را اذیت میکند ،به خاطر همین بیشتر در خانه میمانم و سـعی
میکنم با مشکالت زندگی کنار بیایم .کد :7احتماالً دید دیگران نسبت به مـن و خـانوادهام زیـاد مناسـب
نیست ،آشنایان نوعی حس ترحم نسبت به من دارند که آزاردهنده هسـت ،دوسـت نـدارم زیـاد در جمـع
حاضر شوم ،از اینکه دیگران با یک دید دیگری به من نگاه میکننـد ،متنفـرم .کدد :1دلـم بـرای فرزنـدم
میسوزد ،میگوید توی مدرسه دوستانش مسخرهاش میکنند و به خاطر اینکه پـدرش زن دیگـری گرفتـه
سرزنشش میکنند ،برای همین است که از شوهرم متنفرم شدهام.
حصارتنهایی 
زنان مشارکت کننده محدودیت های زیادی را در مسافرت کردن و سایر تفریحات و لذت های زندگی تجربـه
کردند از طرف دیگر افراد بیشتر کمبود حمایت خانوادگی داشتند و به گفته خود مشارکتکنندگان آن طور
که باید و شاید کسی را برای همدردی نداشتند و همچنین حمایت اجتماعی به عنوان یکی از زیر مفهـوم-
های قوی و جزء مهم برای زنان بود که شرکتکنندگان اظهار داشـتند کـه حمایـت اجتمـاعی مناسـبی را
دریافت نخواهند کرد .کد:4نمیتوانم به خانواده خودم برگردم ،آنها هـم مشـکالت خودشـان را دارنـد و
نمیخواهم به فکر من هم باشند ،در واقع نمیخواهم برای آنها مشکل جدیدی درست کنم ،بـرای همـین
مجبورم بسازم و بسوزم ،کد :7دیگه با دوستانم مثل سابق نیستم ،دوست ندارم با آنها رفت و آمد داشـته
باشم ،فکر میکنم با یک دید منفی به من نگاه میکنند ،از این نگاههای آنها بیزارم ،برای همین است کـه
ترجیح میدهم تنها باشم .کد:9واقعاً تفریح خاصی توی زنـدگی نـدارم ،از زمـان ازدواج مجـدد همسـرم،
تفریح و مسافرتی نداشتم ،دوست ندارم با شوهرم مسافرت برم ،بعد از ازدواجش ،من را حتی تا توی پارك
نبرده است ،البته خودم هم عالقهای برای قدم زدن با شوهرم هم ندارم .کد:2ترجیح مـیدهـم بیشـتر بـا
تنهایی خودم خو بگیرم ،دوست ندارم حتی یک قدم با شوهرم بیرون برم ،البته بیشتر با فرزنـدم بـه پـارك
میروم ولی مسافرتی نداشتم ،حتی اگر قصد مسافرت هم داشته باشم سعی مـیکـنم بـا خـانواده پـدریام
بروم نه با شوهرم .کد :1با این کاری که کرده نمیتوانم با اون به مسافرت برم ،هر چند که او هم عالقـهای
به مسافرت رفتن با من ندارد ،سعی میکنم منم از او چیزی نخواهم.
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پرخاشگری 
همسرانی که شوهرشان دو همسری هستند ،معموالً زمانی که شوهرشان قصد ازدواج مجدد داشتند ،مـورد
خشونتهای گوناگون از سمت شوهر قرار گرفتند که این امر نیز بهنوعی منجـر بـه کـاهش عالقـه همسـر
نسبت به شوهرش شده و از طرفی نوعی بیعاطفگی نسبت به آنها ایجاد کرده است ،اکثر شرکتکنندگان
اظهار داشتند که مورد خشونت شوهر خود قرار گرفتند و حتی در مواردی مورد کتککـاری قـرار گرفتنـد.
کد:11در ابتدا که میخواست ازدواج کند ،با من بدرفتاری میکرد ،من رو جلو جمع و خـانوادهاش تحقیـر
میکرد و در مواردی تهدید به طالق کرد ،با اینکه مشکل مالی نداشتیم حاضر به برآوردن مشـکالت مـالی
من نبود ،اجازه نمیداد با دوستانم مراوده داشته باشم که این عوامل منجر به فاصله بیشتر بین ما شـد .کد
 :4به نظر من شوهرم فردی هرزه هست ،وقتی به او ایراد میگیرم به من توهین میکنـد و مـیگویـد اگـر
مثل من نبودی با من ازدواج نمیکردی ،لیاقتت من بودم و با کتک مانع از آن میشود که بـا خـانوادهام یـا
دوستانم مالقات کنم ،کد:6زمانی که همسرم مسئله ازدواجش با زنی دیگر را بیان کرد ،با مخالفت شـدید
من مواجه شد ،از اون روز همیشه با من جروبحث میکرد ،زمانی که نمیتوانسـت جـواب منطقـی بـه مـن
بدهد ،من را کتک میزد ،به من فحش میداد ،نمیگذاشت با خانوادهام رفت و آمد داشـته باشـم ،کدد:5
همیشه مورد آزار و اذیت شوهرم قرار میگرفتم ،وسایل خانه رو میشکست ،همیشه به من توهین میکـرد
و حتی به من میگفت طالقت میدهم ،عالقهای برای زندگی بـا او دیگـر نـدارم .کدد :3مـرا اذیـت و آزار
میداد ،کتکم میزد ،با این حال عالقهای به طالق نداشتم ،ولی اذیت و آزار او بـیشازانـدازه اسـت ،بعضـی
مواقع فکر میکنم دیگر نمیتوانم تحمل کنم.
حمایتخانواده 
برای زنها ،حمایت خانواده در زندگی از اهمیت فراوانی برخوردار است ،معموالً اگر حمایـت خـانوادههـا از
زنها در زندگی قوی باشد ،خانمها احساس رضایت بیشتری در زندگی خواهند داشت ،شرکتکنندههـا در
این پژوهش ،معموالً حمایت خانواده قوی نداشته که این امر منجر به این شده که فرد نتوانـد بـه خـانواده
خود بازگشته و یا اینکه از آنها کمک مناسبی دریافت کند که این امر نیز منجـر بـه نـوعی درمانـدگی در
بین این افراد شرکتکننده شده که میبایست با زندگی موجود سازش برقرار کنند و قادر به تغییر شـرایط
موجود نمیباشند .کد :2خانوادهام از من حمایت آنچنانی نداشت و بـه همـین خـاطر مجبـور بـودم هـر
چیزی که شوهرم میگوید را قبول کنم ،کد :7اگر خانوادهام از من حمایـت مـیکردنـد ،چنـین اوضـاعی
نداشتم ،کد:9ای کاش میتوانستم به خانوادهام برگردم ،کد :11رابطه خوبی با خـانواده خـودم و خـانواده
همسرم دارم ،ولی هر خانوادهای مشکالت مربوط به خود را دارد ،من نمیتوانم سربار آنها باشم ،مجبورم با
مشکالت خود کنار بیایم .کد:6معموالً خانواده از من حمایت کرده ولی حمایت خانواده طوری نبـوده کـه
بتوانند مشکالت من را حل و فصل نمایند ،شاید اگر خانوادهام به خوبی از من حمایت میکردند ،مـن ایـن
مشکالت را نداشتم.
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وضعیتجسمانی 
معموالً هر شخصی که در زندگی دچار مشکالتی شود ،دچار وضعیت روانی نامناسبی مـیشـود ،برخـی از
ا فراد قادرند به خوبی مشکالت را حل و فصل نموده و از وضـعیت نابسـامان روانـی ،خـود را رهـایی داده،
برخی دیگر ممکن است نتوانند مشکالت را حل و فصل کرده و عالوه بر مشکالت روانـی ،دچـار برخـی از
مشکالت جسمانی نیز گردند ،شرکتکنندههای پژوهش حاضر ،اظهار داشتهانـد کـه مشـکالت جسـمانی
داشته و برخی از آنها عالوه بر مشکالت جسمانی ،از ناراحتیهای روانی نیز سخن به میان آوردهانـد .کـد
 :1من را کتک میزد ،به خاطر همین دچار تپش قلب شدهام ،وقتی شوهرم را میبیـنم اسـترس و دلهـره
شدیدی دارم و دعا میکنم هر چه زودتر از خانه بیرون برود ،کد  :7سـالمت جسـمیام بـه خطـر افتـاده،
دچار کمردرد شدهام ،استرس و اضطراب شدیدی دارم تا حدی که شبها از خواب میپرم ،از ایـن اوضـاع
خسته شدهام ،کد  :۹دچار ناراحتی معده و روده شدهام ،فکر میکنم افسردگی شدید داشته باشم .کـد :4
من را کتک میزند ،جرئت اعتراض هم ندارم ،جلو دید فرزندانم من را کتک میزند ،من را تحقیر میکند،
عصبی شدهام ،استرس دارم ،این وضعیت زندگی را دوست ندارم ،کد  :01اوایل مشکالت شدیدی داشتیم،
جرو بحثهای لفظی فراوانی با هم داشتیم ،ولی هنوز کتککاری نکردهایم ،مسلماً من هم عصبی شدهام و
قادر به تحملش نیستم ،ولی سعی میکنم خودم را از طریق ورزش کردن سرگرم کنم.

بحثونتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر بررسی پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسـر اول در خـانوادههـای چندهمسـری
بود .نتایج نشان داد زنانی که همسرشان ،زن دوم اختیار کرده اسـت ،چـالشهـا و آسـیبهـای متفـاوتی را تجربـه
میکنند .اختیار کردن همسر دوم ،نهتنها از نظر جسمی همسرانشان را تحت تأثیر قرار داد بلکه موجب آسیبهـایی
در خانواده و جامعه شده و باعث افتادن بار مسئولیت بر دوش زنان می شود .اکثـر ایـن زنـان هـیچ منبـع حمـایتی
نداشتند و ازنظر روحی ـ روانی هر یک به نوعی آسیبپذیر بودند و مجموعهای از عواطف و احساسات ویرانگر وجود
دارد که سالمت روانی ،رفتاری و کیفیت زندگی اعضای خانواده را به علت زندگی کردن در کنار همسر دوم به خطـر
میاندازد (اسمعیلی و همکاران .)03۹8 ،پذیرش مسئولیتها و دستوپنجه نرم کردن با مشکالت و تنشهای زندگی
باعث شد که این زنان خشم و نفرت زیادی از همسر ،اطرافیان و جامعه داشته باشند و روز به روز به انزوا و ناامیدی
آنها افزوده شود؛ در نتیجه در این خانوادهها ،به علت اختیار کردن همسر دوم ،زنان در معرض آسیبپذیری شـدید
فردی و اجتماعی نظیر احساس تنهایی ،طالق عاطفی ،عدم حمایت خانواده ،کاهش رفاه مادی قرار میگیرند که این

زنان نیاز به درك و حمایتهای همه جانبه دارند .نتایج این پژوهش بـا نتـایج اسـمعیلی و همکـاران (،)03۹8
علینقیان و روستاخیز ( ،)03۹7بیرزونسکی و همکاران ( ،)0104کیون و زمیود ( ،)0104پانای و همکاران
( )0102و اندیوس و کولپی( )0101که نشان دادند بین کیفیت زندگی در زنان با ازدواجهای تکهمسـری
باالتر از زنان با ازدواجهای چندهمسری است همخوان است .در تبیین نتایج میتوان بیان کرد کـه اختیـار
کردن همسر دوم میتواند برای زنان آسیبهای روانی ایجاد کند؛ این زنان در زندگی احسـاس ناکارآمـدی و
شکست دارند که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که به دنبال آن سـالمت روانـی زن اول مختـل
میشود و احتمال ابتال به ناراحتیهای جسمی نیز افزایش مییابد (علینقیان و روستاخیز .)03۹7 ،در واقع

 ۹۹پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانوادههای چندهمسری
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از آنجا که اکثر مردان چند همسر کمتر عدالت را رعایت میکنند و بیشتر وقت خود را با زن دوم که اغلب
جوانتر است ،صرف میکنند ،لذا زن اول با بیاعتنایی شوهر احساس تنهایی خواهد کرد و این وضعیت بـر
عدم تعادل روانی او میافزاید ،البته این موضوع در مورد زنان جوانتر شدیدتر است؛ اما زنان مسنتر بیشتر
وقت خود را به کودکانشان اختصاص میدهند .این زنان مصاحبت همسرشان برایشان کمتر اهمیـت دارد و
عمدتاً برای فرزندانشان زندگی میکنند که میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی در آنان شـود (عـرب و
همکاران)03۹4 ،؛ به عبارتی اختیار کردن همسر دوم میتواند برای زنان آسیبهـای روانـی ایجـاد کنـد .در
واقع زنانی که همسر آنها تجدید فـراش کـرده و همسـر دیگـری اختیـار کـرده ،نوسـانات روحـی روانـی
گستردهای را احساس و تجربه کردند که نشان از احساس عدم امنیت روانی در چنین خـانوادههـایی اسـت
(اسمعیلی و همکاران .)03۹8 ،این زنان با حوادث و رویدادهای محیط خود نمـیتواننـد بـه طـور عقالنـی
برخورد کنند و نمیتوانند با روشنبینی و منطق با آنها روبرو شوند .این افراد بیشتر آسـیبپذیرترنـد و بـا
چالشها و مشکالت روزانه زندگی به شکل مؤثر روبهرو نمیشود و نمیتوانند بـرای مشـکالت راهحـلهـای
پیدا کنند .این افراد از هشیاری و آگاهی کمتری و با نگرش منفیتری نسـبت بـه زنـدگی برخوردارنـد کـه
میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها شود (اندیوس و کولپی .)0101 ،یکـی از آسـیبهـای کـه در
این خانوادهها وجود دارد ،طالق عاطفی است؛ این زنان انعطافپذیری کمتری دارند که میتواند منجـر بـه
کاهش رضایت از زندگی و بخشش در زندگی شود .این زنان از همسرشان دور میکننـد و رابطـه رضـایت
بخشی نخواهند داشت و وجود این نارضایتی باعث به وجود آمدن احساس ناراحتی و دلخـوری از همسـر
شده و حتی ممکن است همسر تحقیر را نیز تجربه کند و این مسائل موجب شکاف بین همسـران شـده و
طالق عاطفی به وجود میآورد .به عبارتی این زنان در ارتباط با همسران خـود احسـاس منفـی ،دلسـردی
داشته و در نتیجه عشق و همدلی کمتری نسبت به همسر خود دارند (مهدیپور.)03۹4 ،
یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدد بر زن اول ،نابودی حس اعتماد به شوهر است؛ احتماالً ایـن احسـاس
که شوهر به او خیانت کرده ،تمام وجود او را پر خواهد کرد و آن اظهار عشق و عالقة اولیـهای کـه معمـوالً
شوهر در سالها یا ماههای اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز میکند با ازدواج مجدد شوهر فرو مـیریـزد
و زن احساس میکند که شوهرش دیگر او را دوست ندارد و زندگی با او بیفایده و بیکیفیـت شـده اسـت؛
بنابراین اگر امکان طالق برایش فراهم باشد ،سعی میکنـد از شـوهر خـود جـدا شـود (پانـای و همکـاران،
.)0102
پر واضح است که این زنان امید نسبت به آینده و موفقیت را ندارند و در روابط اجتماعی خود با دیگران بـه
ویژگیها و رفتارهای منفی دیگران توجه دارند و به ویژگیهای مثبت آنان تـوجهی نمـیکننـد و انتظـارات
مثبتی نسبت به آینده ندارند .حتی اگر در شرایط راحتی قرار گیرند ،انتظار دارند نتیجه منفی حاصل شود،
همین امر آنان را ناامید میکند که میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی در زنان مـیشـود (اسـمعیلی و
همکاران)03۹8 ،؛ همچنین میتوان گفت اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدد بر زن اول تحقیر زن از سوی
آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی در ادارة زندگی است؛ زیرا در فرهنگ ایرانـی بـا تجدیـد فـراش
مرد این اتهام وارد میشود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگـر مـردم او
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را در هوسرانی شوهرش مقصر میدانند ،از دو حیث ،اول آنکه به لحاظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم
تمکین نسبت به شوهر میشود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی او را در فـراهم کـردن محـیط موافـق و مـورد
دلخواه شوهر بداخالق و بدسلیقه قلمداد میکنند .از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احسـاس
ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش میگیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید که میتواند
منجر به کاهش کیفیت زندگی در زنان شود .زنانی که همسر آنها تجدید فـراش کـرده و همسـر دیگـری
اختیار کرده ،دارای حمایت خانوادگی کمتری هستند .آنها فشارهای ناخواسته دیگـران را نمـیتواننـد بـه
خوبی درك کنند و در برابر آسیبهای روانی مقاومت کمتری نشـان مـیدهنـد (علـینقیـان و روسـتاخیز،
 .)03۹7این افراد در مقابله با هیجانهای منفی خود ،عموماً بهسوی آسیبهای روانی کشیده میشوند و در
هنگام رویارویی با مشکالت نمیتوانند راهحلهای جایگزین مختلفی در نظر بگیرند و سعی نمیکنند از ابعاد
مختلف به مسئله نگاه کنند و راهحلهای احتمالی را مدنظر قرار دهند .به عبارتی این افراد سعی میکنند بر
اساس اولین راهحل عمل کنند و راهحلهای احتمالی دیگر را در نظر نمیگیرند و به توانمندیهایشان جهت
حل مسائل اعتماد ندارند و از تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت برخـوردار نیسـتند .ایـن افـراد در
رویارویی با مشکالت زندگی فاقد توان برنامهریزی و مالحظه راهحلهای مختلف هستند که میتوانـد منجـر
به کاهش کیفیت زندگی شود .به عبارتی زنانی که همسر آنها تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیـار
کرده ،دارای حمایت خانوادگی کمتری هستند که میتوانـد موجـب تنیـدگی و مشـکالت روحـی و روانـی
بیشتری در آنها میشود (پانای و همکاران .)0102 ،این زنان در مقابل رویدادهای منفـی سـبکهـای
مقابلهای سازگارانهای ندارند و نمیتوانند موقعیتهای سخت را به عنوان موقعیت قابلکنترل در نظر
بگیرند و راهحلهایی جایگزین کنند .ظرفیت آنها در مقابلـه ،سـازگاری و بهبـودی از اسـترس و
دشواریهای زندگی کمتر است که میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی شود (مهدیپور)03۹4 ،؛ زنانی
که همسر آنها تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار کرده ،دارای وضعیت جسـمانی خـوبی نیسـتند.
این زنان دچار احساس فقدان ارزشمندی هستند و باورشان نسبت به میزان توانایی ،موفقیت و ارزش خود
کمتر است و به علت عدم توانایی در مقابل مشکالت و عدم توانایی احقاق حق و بیان احساسات از کیفیـت
زندگی پایینی برخوردارند .این زنان دارای تحمل کمتری در برابر فشارهای ناشی از مشـکالت و اختالفـات
زندگی برخوردارند .بهطوری که فرد با فاصله گرفتن و بیتوجهی ،اقدام به فرار از موقعیت تـنشزا نمـوده و
خیلی زود احساس ناکامی ،کمارزشی و ناتوانی میکند .در واقع این زنان فشارهای ناخواسته همسرانشان را
نمیتوانند به خوبی درك کنند و در برابر آسیبهای روانی مقاومت کمتری نشان میدهنـد .ایـن افـراد در
مقابله با هیجانهای منفی خود ،عموماً بهسوی آسیبهای روانی کشیده میشوند و فـرد را در جهـت رشـد
سالم هدایت نمیکنند و سالمت فرد را دچار نقصان میکنند به این صورت کـه رفتارهـای ناسـازگار را بـه
عنوان پاسخی به کار میبرند که با ادامه این رفتارهای ناسازگار ،سالمت روانی خود را بیشتر دچار کاسـتی
میکنند که میتواند منجر به کاهش کیفیت زندگی شود (عرب و همکاران.)03۹4 ،
الزم به ذکر است که با توجه به محدودیتهایی همچون این پژوهش روی زنان متأهل با ازدواج مجدد
همسر (همسر دوم) در شهر شیراز انجام شد ،لذا در تعمیم نتایج به سایر شهرها باید احتیاط کرد .در این
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پژوهش از مصاحبه به عنوان تنها ابزار اندازهگیری استفاده شد و از سایر روشها مثل پرسشنامه استفاده
نگردیده است .افزون بر آن ،با توجه به یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود از آنجایی که زنانی که
همسر آنها تجدید فراش کرده و همسر دیگری اختیار کرده ،در معرض آسیبپذیری شدید فردی و
اجتماعی نظیر احساس تنهایی ،طالق عاطفی ،عدم حمایت خانواده ،کاهش رفاه مادی قرار میگیرند،
پیشنهاد میشود کارگاههای آموزشی در جهت افزایش اعتمادبهنفس و عزتنفس برای این گروه از بانوان و
ایجاد مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی زناشویی برای زوجین استفاده شود .ایجاد مرکز یا انجمنی
تخصصی ویژه حضور و تشکل این گروه از بانوان .این مرکز یا انجمن ،پناهگاهی برای حضور و گفتگو
پیرامون شرایط جدید ،تخلیه هیجانات ،افزایش تحمل ابهام و کسب مشاورهها و آموزشها و انجام
پژوهشهای تخصصی خواهد بود .پیشنهاد میشود ،مسئولین امور اجتماعی اقدامات پیشگیرانهای در جهت
کاهش مشکالت زنان دارای همسر دوم انجام دهند و افزایش حمایت اجتماعی و مالی برای این گروه را
فراهم نمایند.
موازیناخالقی 
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 
از همه شرکت کنندگان در مصاحبه که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی میشود.
مشارکتنویسندگان 
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت به تصویب رسیده است.
تعارضمنافع 
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
اسمعیلی ،قاسم ،.افشانی ،علیرضا ،.فالح ،محمدحسین ،.و وزیری ،سعید .)03۹8( .کاوش کیفی علل و زمینههای
شکلگیری چندهمسری مردان .پژوهشهای روانشناسی اجتماعی13-80 :)0(34 ،
افرا ،علی  ) 038۹(.تحلیل ارتباط چندهمسری با نقارهای خانوادگی با نگاهی بر قانون حمایت خانواده ،ماهنامـه
کانون.87-1۹ :)3(000 ،
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تقیزاده ،محمد ،.و حمیدیسوها ،زهرا .)03۹1( .آسیب شناسی تعدد زوجات در حقوق و رویه قضائی ایران .زن
در فرهنگ و هنر.002-00۹ :)0( ۹ ،
رفعتـی ،مـریم )03۹4( .مقایسـه کیفیـت زنـدگی ،صـمیمیت زناشـویی و صـمیمیت جنسـی در زنـان متأهــل
خانوادههای تکهمسری با چندهمسری شهر قشم ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشنلسـی ،دانشـگاه
هرمزگان  -دانشکده ادبیات و علوم انسانی .
رضازاده ،علی .)0387( .بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بیر چندهمسری گزینی مردان در
منطقه باشت از تواب شهرستان گچساران .پایاننامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ،دانشکده
علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور واحد شیراز.
رمضان نرگسی ،رضا ( )0384بازتاب چندهمسری در جامعه ،فصلنامه شورای فرهنگی اجتمـاعی زنـان:)07(7 ،
.010-8۹
ریگیکوته ،بهزاد ،.و احمدی فروشانی ،حبیب اله ( )03۹1اثر ساختار خانواده (تـکهمسـری/چندهمسـری) بـر
کیفیت زندگی و سبک های هویت دانش آموزان ،ششمین همایش بین المللی روانپزشـکی کـودك و
نوجوان ،تهران
زارع ،بیژن ،.صفیاری جعفرآباد ،هاجر ( )03۹1مقایسه عملکرد خانواده ،کیفیت زنـدگی و رضـایت زناشـویی ،و
بهداشت روانی زنـان در ازدواجهـای چندهمسـری و تـکهمسـری ،مجلـه بـین المللـی روانپزشـکی
اجتماعی.008-010 :)0(1 ،
عرب ،سعید ،.دانشمند ،بدرااسادات ،.پودینه ،زهرا ،.ثامتی ،ناهید ،.میرگل ،احمد ،.و باباخـانلو ،اشـرف )03۹4(.
بررسی میزان کیفیت زندگی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده های چندهمسری
وتکهمسری ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی.۹7-80 :)0(2 ،
علینقیان ،شیوا ،.و روستاخیز ،بهروز .)03۹7( .فهم پدیدارشناختی چندهمسری درمیان بلوچهای ساکن
شهرستان چابهار .پژوهشهای انسانشناسی ایران.۹2-007 :)0( 0 ،
محمدی ،نعیما ،.و آسکانی ،خانمحمد .)03۹4( .مطالعه سالمت روانی مردان با تاکید بر سنت چندهمسری در
شهرستان سرباز .زن در فرهنگ و هنر.027-000 :)0( 7 ،
مهدیپور ،ابراهیم  .)03۹4(.بررسی علل و عوامل چندهمسری در شهرستان جاسک و تأثیر آن بر روند چگونگی
ثبت وقایع حیاتی .پژوهشنامه ثبت13-28 :)04(4 ،
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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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