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تبیین چگونگی عود عفونت های زنان به دلیل تعارضات زناشویی
براساس مفاهیم رویکرد سیستمی
زهرا حسنی
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سید اسماعیل موسوی

2

چکیده
هدف از پژوهش حاضرتوجیه چگونگی عود عفونت هاای زناان باه د یاا تاارضاات زناشاو ی براساا
مفاهیم رو کرد سیستمی (به خصوص مثلث سازی) می باشد .به ا ن منظور زنانی که چند ن بار برای درماان
عفونت به مرکز درمانی مراجاه کرده بودند وعلی رغم مصرف دارو دچار عود عفونت گرد ده بودند ماورد
مصاحبه نیمه ساختار افته قرار گرفتند .سوا ات مصاحبه از مقیا

درجه بندی با ینی ما

مساتر )(MCRSو

پرسشنامه بیورز ا پرسشنامه گزار شخصی خاانواده ) (SFI-و مصااحبه اساتاندارد باا ینی خاانواده )SCFI
استخراج و تنظیم شده بود .تاداد مصاحبه ها در  91مورد به اشباع رسید .روش شناسی ا ن تحقیق کیفی بود
و داده ها با استفاده از تکنی

تحلیا تماتی

 ،بر اسا

مفااهیم رو کارد سیساتمی تهز اه و تحلیاا شادند.

روش نمونه گیری هدفمند بود و نمونه ها از بین کسانی که برای درماان عفونات باه مرکاز درماانی مراجااه
کرده بودند و ملاک های ورود داشتند ،انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند .نگارنده در ا ان تحقیاق
به ازده مثلث دست پیدا کرد .بر اسا
زناشو ی خود

نتا ج د گر ا ن پژوهش مثلث عفونت شکا گرفته است .تاارضاات

عاما مهم در ا هاد استر

خانواده است .استر

باعث کاهش سیستم دفاعی بدن شاده

و ا ن می تواند عاملی برای ا هاد عفونات زناانگی (واژ نیات) گاردد .در نها ات بار اساا
پژوهش عفونت ،خود تشکیا مثلثی می دهد که کاهنده اضطراب است و بر اسا

افتاه هاای ا ان

مفاهیم رو کرد سیستمی

ا ن همان د یلی برای عود عفونت می شود.
واژهگان کلیدی :تاارضات زناشو ی ،رو کرد سیستمی ،عفونت های زنانه.

 -9دانشهوی کارشنا
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مقدمه
تاارض در رابطه روجین

عملکرد ناشی از تفاوت هاست ،وجود تفاوتها در رابطه

زوجی اجتناب ناپذ ر است .ز را هیچ

و رفتاری دقیقاً مشابه هم

از دو نفر فکر ،احسا

ندارند(کر ستنسن و جکوبسون )2222 9و علاوه بر آن ارزشها ،علا ق ،ادراکات و رو اها در
شاما ه کردن خمیر

تاارض زوجی نقش دارند .دامنه مخا فتها ،از موضوعات کوچ

دندان تا موضوعات جدی تر مانند مسائا شغلی ،نگرانی های مربوط به سب
مسائا ما ی و بچه ها را در بر می گیرد .در

زندگی،

فرا ند تناقضی زوجین هم به کد گر عشق

می ورزند و هم احتما اً آسیب می زنند .پژوهشها نشان می دهد که برخی از انواع تاارض
نسبت به برخی د گر برای روابط آسیب بیشتری به همراه دارد .و گاهی اوقات اضطراب
ناشی از اتفاقات پیش بینی شده و ا پیش بینی نشده زندگی می تواند شروعی برای تاارض
باشد(گیلبرت.)9112 ،2
رو کرد سیستمی و نظام خانواده درمانی بوئن 3از هشت مفهوم اصلی تشکیا می شود.
ا ن مفاهیم که بوئن آنها را هشت نیرو ی که کارکرد خانواده را شکا می دهد ،می نامد
در مهموع سبب ناسازگاری های روانی در افراد و در نتیهه پیدا ش تاارض می گردد که
خروجی آن افزا ش سطح اضطراب افراد خانواده است .تاارضات زناشو ی می تواند به
عنوان کی از عواما تاثیرگذار بر سلامت جسمانی و روانی زوجین و خانواده مطرح باشد.
که علاوه بر تاثیرات و پیامدهای آشکار تاثیرات غیرمستقیم و ناپیدا ی نیز بر اعضای
خانواده بر جا ی می گذارد .از جمله ا نکه تاارض باعث استر
استر

در اعضاء می شود و

عبارت است از واکنشهای فیز کی ،روانی ،عاطفی و رفتاری که در نتیهه مشکلات

و تغییرات موجود در زندگی فرد تهربه می کند .و طبق تحقیقات انهام شده از پیامدهای

1Christensen and Jacobson
2 Gilbert
3 Bowen
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مهم استر

در زنان تأثیر بر سلامت جسمانی آن ها و ا هاد بیماری از قبیا عفونت زنانگی

می باشد.
عفونت زنانگی از جمله مشکلات را ج زنان بشمار می رود که به آسانی قابا تشخیص
بوده و به طور سرپا ی پیگیری و درمان می شود .حدود  %71از زنان در سنین باروری
حداقا

دوره از ابتلا به عفونت زنانگی ا همان و وواژ نیت را تهربه می کنند و  %51از

ا ن افراد دچار دو دوره ا بیشتر از و وواژ نیت می گردند( .کیستنر)9111 ، 9
تقر باً تمام موارد عفونت به علت کی از ارگانیسم های کاند دا ،تر کومونا

و

گاردنلا می باشد .واژ نیت بسته به علت به وجود آورنده آن می تواند با انواع علائم تظاهر
نما ند .تظاهرات مامول به تنها ی ا همراه با هم عبارتند از :ترشح واژ نال ،احسا
ناراحتی واژن ،خارش و بوی بد غیر طبیای (و لیامز .)2295 ،
عواما مستاد کننده ابتلا به عفونت علامت دار شاما :مصرف آنتی بیوتی

 ،بارداری (به

د یا کاهش کیفیت ا منی) ،درمان های سرکوب گر سیستم ا منی ،درمان های هورمون
ها ،فرآ ندهای خوراکی پیشپیری از بارداری ،استر
عمده عفونت کاند دا ی خارش ،تحر

برای تشخیص و ژگی و علامت

پذ ری ا هر دو می باشد .علادم شاما خارش

دهانه خارجی ،اندام تناسلی (و و) به همراه ترشحات پنیری می باشد .ترشحات می تواند از
حا ت آبکی تا ترشحات ضخیم متفاوت باشد به همراه ضا اات دردناک واژن ،د سپارونی
ا درد موقع مقاربت ،سوزش ،تحر

پذ ری و و ،سوزش ادرار در اثر تما

ادرار با

مخاط ملتهب و و ،ادم و قرمزی ب ها و پوست و و به همراه ترشحات سفید و چسبناک
دهانه رحم طبیای (بر اسا
استر

متن کتاب کیستنر.)9111 ،

با تأثیر بر سیستم دفاعی بدن و کاهش آن می تواند عاملی برای برهم زدن تاادل

نرمال فلوراهای واژن باشد که پیامد آن ا هاد عفونت زنانگی خواهد بود .نزد
مقا ه تخصصی در رابطه با استر

به 522

و بیماری ها در نشر ه های ماتبر علمی پا گاه Scince
1 Kisner
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 Directمنتشر شده است .از جمله مقا ه دکتر د و د جونز و کلارک جردن ( )2297به
ا ن مطلب اشاره می کند استر

مزمن در بزرگسا ان سیستم ا منی را کاهش می دهد که

از نتا ج آن فشار خون ،مشکلات تنفسی و مشکلات زنانگی (که در پژوهش حاضر مد نظر
محقق بوده است) ،می باشد.
در مقا ه د گر نوشته گلور ا بابا و د ود نی با عنوان واژ نیت و سب
ا ن دو بررسی و تا ید شده است .که سب

زندگی  ،رابطه

زندگی خود کی از منابع مهم تاارض

زناشو ی است( ین انگ و مارک انگ.)9112 ،
تاارضات زناشو ی مسئله ای غیرقابا اجتناب است .کسی که در رابطه با همسرش هیچ
وقت احسا

آسیب ،بی توجهی ،پیمان شکنی و ا

نداشته باشد نادر است(فیشمن ،بیچ و

داو لا .) 2225 ،9بنابرا ن پیامدها و عوارض تاارضات زناشو ی دامنه وسیای خواهد داشت
و تنها به طلاق و انحلال رابطه زوجی محدود نخواهد شد .کی از مهتر ن ا ن پیامدها تاثیر
بر سلامت جسمی زنان می باشد ،همچنان که در تحقیقات و پژوهشهای متاددی ا ن مسئله
به اثبات رسیده است .به ا ن بیان که تاارضات زناشو ی کی از منابع مهم استر
می باشد ،استر

خانواده

نیز به نوبه خود عاما موثری در تضایف سیستم ا منی بدن می باشد و

تضایف سیس تم دفاعی به نوبه خود باعث برانگیختگی بیماری های جسمانی ازجمله عفونت
های زنان می باشد .و در ا ن راستا پرداختن به تاارضات به عنوان د یلی برای پا دار ماندن
عفونت های زنان و مقاوم بودن آنها به درمان ،خارج از منطق نخواهد بود .برای دستیابی به
علا عود عفونتها ،علاوه بر انهام تس های آزما شگاهی و اقدامات پزشکی می توان به
ت

بررسی وضایت روحی و روانی و ا گوهای تااملی زوجین نیز پرداخت .و به ا ن باد ،به
عنوان کی از راهحاهای درمانی و دستیابی به علت زمینهای توجهی خاص مبذول داشت.
با توجه به روند رو به افزا ش اختلافات زناشو ی ،زوم بررسی عوارض و پیامدهای
غیرمستقیم و ناپیدای تاارضات زناشو ی بسیار احسا

می شود ،به د یا تاثیراتی که ا ن
Fishman, Bich and Davilla

1
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مقو ه بر سلامت اعضا و بخصوص زنان دارد .زنان به د یا وضایت روحی حسا

تر و

شکننده تر نسبت به مردان تاثیرات بیشتری از تاارضات می پذ رند .و تحقیق پیرامون ا ن
تاثیرات از ا ن حاظ اهمیت دارد که ر شه برخی از بیمار های زنانه تنها به مسائا
بیو وژ کی و جسم خود زنان مربوط نمی شود بلکه با د عواما و شرا طی را در محیط آنها
جستهو و پیگیری نما یم که کی از ا ن عواما ،مسئله تاارضات زناشو ی است ( .انگ
ین  ،انگ مارک .) 9.رو کرد سیستمی که در ا ن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است
می تواند نقش بسیار مهم و موثری در شناسا ی منابع تاارض ا فا کند تا زنان بتوانند به طور
موثری روشهای حا تاارضشان را شناسا ی کنند(از طر ق پرداختن به منبع اصلی ا هاد
مشکا) .که نتیهه آن کاهش سطح اضطراب افراد و در نتیهه افزا ش و ارتقاء سطح سلامت
جسمانی آنها می باشد.
پرداختن به ا ن دو باد انی عواما بیو وژ کی و تاارضات زناشو ی باعث حصول نتیهه
د خواه و مورد نظر که همان برگشت به وضایت سلامت جسمانی می باشد ،خواهد شد .و
از اتلاف هز نه و صرف ز مان و ا هاد ناامیدی در زنان جلوگیری خواهد کرد ،ضمن ا نکه
عفونتهای زنان کی از شا ع تر ن بیمار های زنان است و بی توجهی به عود و پا دار ماندن
ا ن عارضه می تواند پیامدهای قابا توجهی از جمله پا ین آمدن کیفیت روابط زناشو ی،
میزان باروری زنان و همچنین در دوران بارداری بر مادر و جنین درپی داشته باشد .نبود
تحقیقات پیشین و ا به عبارتی خلاء های پژوهشی درحوزه تاثیر تاارضات زناشو ی بر
عفونت های عود کننده زنان از مشکلات انهام ا ن پژوهش بود ،اگر در ا ن خصوص
تحقیقی وجود داشت ،فرا ند انهام ا ن تحقیق ساده تر و سر اتر صورت می پذ رفت.
سوال پژوهش ا ن است که چگونه مفاهیم رو کرد سیستمی می تواند عاملی در عود
عفونتهای زنان دارای تاارضات زناشو ی باشد؟

-

1Lynn Long Mark young
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روش
روش شناسی ا ن تحقیق کیفی است از نوع تحلیا تماتی

ابزار تهز ه و تحلیا داده ها

است.
جاماه مورد مطا اه ا ن پژوهش زنان شهرستان اصفهان است.
جمایت نمونه که مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند ،تاداد  91زن بودند که و ژگیهای
آنها در جدول ز ر آمده است.
جدول شماره ( )3ویژگیهای شرکت کنندگان در مطالعه
آزمودنی ها

سن

تحصیلات

شغا

تاداد فرزند

آزمودنی 9

22

د پلم

خانه دار

9

آزمودنی 2

25

د پلم

خانه دار

9

آزمودنی 3

32

یسانس

خانه دار

9

آزمودنی 5

51

یسانس

کارمند

فاقد فرزند

آزمودنی 1

25

د پلم

خانه دار

2

آزمودنی 2

32

د پلم

خانه دار

2

آزمودنی 7

33

د پلم

حانه دار

3

آزمودنی 8

28

یسانس

کارمند

9

آزمودنی 1

33

فوق د پلم

خانه دار

9

آزمودنی 92

31

سیکا

خانه دار

3

آزمودنی 99

32

سیکا

خانه دار

2

آزمودنی 92

35

د پلم

خانه دار

2

آزمودنی 93

32

فوق د پلم

خانه دار

فاقد فرزند

آزمودنی 95

31

فوق یسانس

مدر

آزمودنی 91

52

فوق د پلم

کارمند

دانشگاه

2
2

داده های کیفی مایارهای متفاوتی برای دقت و اعتبار داده ها دارند ،او ین ا ن مایارها
افزا ش موثق بودن تحقیق کیفی که به عنوان مایار اصلی در نظر گرفته می شود(فلی

،
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 .) 273 :9382مصاحبه نیز به عنوان ابزاری برای اندازه گیری با د از مایارهای پا ا ی و
اعتبار سا ر ابزارها برخوردار باشد .با در نظر گرفتن مطا ب فوق در پژوهش حاضر برای
تایین اعتبار مصاحبه از سه سو سازی استفاده شده است.
در پژوهش حاضر سه سو سازی در تیم اعتبار بخشی و جمع آوری داده ها صورت
پذ رفت .تیم اعتبار بخشی شاما :محقق ،استاد راهنما و سا ر اساتید بود .بر همین اسا ،
سوا ات مصاحبه با راهنما ی استاد راهنما ،بر اسا رو کرد سیستمی برای ارز ابی تاارضات
زناشو ی تدو ن گرد د .سوا ات مطرح شده در مصاحبه توسط استاد راهنما مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که منهر به جرح و تاد ا تاداد سوا ات مصاحبه گرد د به ا ن مانی از
تاداد  12سوال مطرح شده ،تاداد  22سوال تا ید گرد د ،پس از آن مهدداً توسط سه تن
از اساتید خبره در روش تحقیق کیفی ،مورد بررسی قرار گرفت و تاداد  5سوال د گر
توسط ا ن اساتید نیز حذف گرد د و مهدداً به تا ید استاد راهنما رسید .بنابرا ن ،تاداد
سوا ات نها ی برای انهام تحقیق به  92سوال تقلیا افت.
سه سو ساز ی دوم در جمع اوری داده ها صورت گرفت که شاما مصاحبه ها،
ر کوردها و جمع آوری مستندات بود .در ا ن تحقیق برای بدست آوردن اطمینان از میزان
مقبو یت (عینیت پذ ری) ،از روش سه سو سازی استفاده گرد د:
برای حصول اطمینان از توانا ی محقق در انهام مصاحبه ،دو مصاحبه ازما شی صورت
گرفت تا نسبت به انهام و چگونگی صحیح مصاحبه مهارت کافی نسب کند .نخستین
مصاحبه ها توسط استاد راهنما مورد بررسی قرار گرفت ،و سپس اصطلاحات انهام در
مصاحبه های بادی منظور گرد د .با اجازه مصاحبه شونده ها همزمان صداها توسط دستگاه
ر کوردر ضبط گرد د و سپس ا ن رکوردها بر روی کاغذ پیاده سازی شد و با دقت
چند ن بار بازخوانی شد ،و در نها ت تمام جملات با تمرکز بر موضوع و مسئله پژوهش
ادداشت گرد د ،سپس داده ها کدگذاری و به طور همزمان با داده های ثبت شده مقا سه
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شد .انهام ا ن مرحله برای هر مصاحبه حدود سه ساعت زمان برد تا کار با دقت کافی انهام
شود.
یافته ها:
مثلث سازی کی از مفاهیم اساسی رو کرد سیستمی در خانواده درمانی است ،به گونه
ای که بوون آن را سنگ بنای نظام عاطفی خانواده می داند(گلدنبرگ وگلدنبرگ:9311 ،
 .)291در ا ن پژوهش نیز با استناد به داده های حاصا از مصاحبه های انهام گرفته ،مفهوم
مثلث به عنوان کی از مفاهیم پرتکرار وکلیدی در تاارضات زناشو ی در بین اظهارات
پاسخگو ان مطرح می باشد .جملات و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه های اطلاع رسان
ها ،که منطبق بر مفهوم مثلث سازی در رو کرد سیستمی هستند ،شاما چند ن خرده مفهوم
از جمله مثلث خیانت ،مثلث تکنو وژی ،مثلث حا نشده ،مثلث خانوادگی  ،مثلث
اقتصادی ،مثلث شغلی ،مثلث خانوادگی ،مثلث خشونت ،مثلث تر
عاطفی ،مثلث وسوا
ا هاد استر

از زا مان ،مثلث

است .ا ن خرده مفاهیم که در قا ب مثلث ها عنوان شده اند باعث

و اضطراب می شوند و سیستم برای کاهش اضطراب مثلث عفونت را می

سازد تا روابط زناشو ی به تاادل برسد و اضطراب را کاهش بدهد .به ا ن د یا چون سیستم
خانواده

سیستم سیبرنتی

است ،به ا ن مانی که خودش برای به تاادل رسیدن خو ش

دست به کار می شود .در آزمودنی ها تاارض به اشکال مختلف وجود داشته و د ا ا
متفاوتی باعث ا هاد تنش در زوجین می گردد اما نها ت ًا همگی با استفاده از مثلث عفونت
سای در کاهش سطح اضطراب داشتند ،ذکر ا ن نکته ضروری است که در ابتدا
مثلث باعث ا هاد تنش و تاارض گرد د ( که ا ن مثلث در اثر وجود ا عدم وجود کی از
مفاه یم رو کرد سیستمی تشکیا شده است) .در نها ت مثلث عفونت باعث کاهش موقتی
اضطراب شده است .در ادامه به بررسی و تحلیا تادادی از ا ن خرده مفاهیم ها خواهیم
پرداخت:
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مثلث خیانت
اعتماد کی از مو فه های مهم زوجین برای داشتن کی زندگی توام با آرامش است.
آنچه با عث برهم خوردن ا ن آرامش می شود ،نقطه مقابا اعتماد ،انی ش

و ترد د

است ،به ا ن مانا که کی از زوجین به د گری ا هر دو آنها نسبت به همد گر بی اعتماد
می شوند .منظور از خرده مفهوم مثلث خیانت ا ن است که کی از اضلاع مثلث ش

و

ترد د است ،دو ضلع د گر آن زن و شوهر هستند .زنان درگیر در تاارضات زناشو ی بی
اعتمادی را کی از علت های اصلی ا ن تاارضات می دانند به طور مثال آزمودنی شماره 8
چنین بیان کرد:
« من به شوهرم اعتماد ندارم .دخترخا ه ام بر سر

دعوا به من گفت برو با اون شوهرت

که به من نظر داشت .وقتی در مورد شوهرم حرف بزنم حا م بد میشه و ی توی خونه به
روی خودم نمیارم به خاطر بچه هام».
بنابرا ن در ا ن ازمودنی عدم اعتماد به همسر باعث ا هاد د خوری و نگرانی در زن می
شود ،که ا ن امر باعث تما ا به پرهیز از برقراری ارتباط جنسی می گردد و عفونت ا ن
زمینه را برای او م حیا می کند .زن از ا ن عفونت برای عدم ارتباط بهره می بره به گونه ای
خودش اظهار کرده «:بدنم نسبت به شوهرم واکنش نشان می ده به نحوی که وقتی او خانه
می آ د ،احسا

می کنم ترشحات بد بود پیدا می کنیم» ،از بس کارهای عهیب و غر ب

می کنه ،انگار بدنم هم واکنش بد نشان میده.پس زن با داشتن عفونت که نتیهه آن عدم
ارتباط جنسی است ،سطح اضطرابش کاهش افته و به آرامش موقتی می رسد ،ز را
احسا

می کند برای د خوری از شوهرش آن هم متقابلاً حرکتی انهام داده است .بنابرا ن

مثلث عفونت باعث کاهش اضطراب شده و

محیط تقر باً آرامی را بوجود آورده

است .با درمان عفونت و اجبار زن به برقراری ارتباط ،مهدداً سطح اضطرابش با ا رفته و
باعث ا هاد استر

و عود مهدد عفونت می شود و ا ن چرخه مایوب در فضای زناشو ی

تکرار می شود .بنابرا ن درمان دارو ی برای ر شه کن کردن عفونت در ا ن خانم کافی
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نیست و با د مسئ له بی اعتمادی حا بشود تا اضطراب ناشی از بی اعتمادی پا ین آمده و
ارتباط زن وشوهر به تاادل واقای برسد و عفونت درمان شود.
مثلث تکنولوژی
تکنو وژی دردنیای امروز به عنوان جزء ا نف

زندگی انسانها مطرح می باشد .کی از

ابزارهای تکنو وژی که به صورت عام در بین خانواده ها وجود دارد ،دستگاههای تلو ز ون
با رسیورهای ماهواره ای است که ساعات بسیار ز ادی از وقت آنها را به خود اختصاص
داده است ،کی د گر از مظاهر تکنو وژی که در زندگی ت

ت

ما تاثیر گذار است،

موبا ا ا دستگاه تلفن همراه است .نفوذ دستگاه های تلفن همراه و متااقب آن ا نترنت به
گونه ای درونی شده است ،که فضای زندگی انسانها را به دو فضای واقای و فضای مهازی
تقسیم بندی نموده است .ا ن ابزارهای تکنو وژی با وجود تمام خدمات و شرا ط مطلوبی
که برای خانواده ها دارند ،در برخی موارد تضادها و تاارضاتی بین زن و شوهرها را نیز
بوجود آورده اند ،به طور کی از پاسخگو ان چنین گفت که :وقتی از احساساتم حرف
می زنم سرش را پا ین می ندازه و خودشو با موبا لش مشغول می کند ،اصلاً هیچ جوابی به
من نمی دهد ،نه حرفی با من م زند و نه محلی می گذارد.
پاسخگوی شماره  93شد د ًا بر سر ا ن مسئله با شوهرش در تضاد است ،در ا ن مورد
اظهار داشت که:
« شوهرم من وقتی خونه هست داره با موبا لش بازی می کند .اون جور که من می خواهم
اصلاً با هم نیستیم .وقتی دوست دارم در کنارم باشه نیست .کار همسرم ز اد است مشغله
کاری ز اد دارد و کارش وقت و بی وقت است .من وقتی به او نیاز داشتم او نبود».با توجه
به اظهارات مزبور ،زنان مورد مطا اه که با همسران خود دچار تاارض هستند ،کی از
د ا ا آن را چنین بیان نمودند که همسران آنها از تااملات زناشو ی کنار می روند و به
موبا ا و ا نترنت پناه می برند .ا ن مسئله باعث شده که بی توجهی به آنان علی رغم
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نزد کی فیز کی همسرانشان بیشتر شود و زنانی که با ا ن مسئله درگیر هستند بیش از پیش
دچار نگرانی و استر

شوند.

مثلث وسواس
در آزمودنی شماره  99مشکلاتی که در اثر زندگی به صورت خانواده گسترده بوجود
آمده« :ما با مادر شوهر و خواهرشوهرم زندگی می کنیم ،خواهر شوهرم از حاظ ذهنی
مشکا دارد ،حضور او در خانه باعث ا هاد تنش و استر

است ،دائماً درگیری دار م ،نه

با من ،بلکه با بچه ها ،بو ژه با دخترم» .باعث ا هاد وسوا

در ا ن آزمودنی گرد ده است.

همانطور که خود آزمودنی می گو د« :من وسوا

دارم ،اول وسواسی نبودم 92 ،سال

است ازدواج کرد م ،اما تا سه سال اول ازدواجمان خوب بودم ،وسوا

نداشتم اما باد از

آن وسواسی شدم » .بنا بر گفته های ا ن آزمودنی تاارض باعث شکا گیری مثلث وسوا
شده است و خروجی ا ن مثلث عدم تما ا زن به برقراری رابطه جنسی شده است .به گفته
خود آزمودنی « :ا بته در مسائا جنسی من بیشتر توجه نمی کنم ،چون وسوا

هستم ،اگر

ارتباط جنسی داشته باشیم ،د گه به هیچ چیز نبا د دست بزنم ،با د بلافاصله به حمام بروم و
چون خها ت می کشم که د گران بفهمند ،ترجیح می دهم که اصلاً نزد کی نداشته باشم
که ذهنم ناراحت نباشد» .و در جای د گر می گو د« :من د گه وسوا

شدم و بی خیال

مسائا زن و شوهری و مهر و محبتی» .بنابرا ن رابطه جنسی سطح اضطراب او را با ا می برد
و باعث ظهور دردهای جسمانی و عفونت در او می شود« :من خیلی دست و پا م درد می
کند ،خیلی پپا درد و کمر درد دارم ،با وجود ا نکه سنی ندارم درد بدنی خیلی دارم،
عفونت زنانه هم که د گه نگو ،دائم ز ر دل درد و کمر درد دارم ،عفونتهام بصورت
سوزش و خارش است و رز و ترشح» .با توجه به ا ن گفته ها درمان عفونت و برقراری
ارتباط جنسی به د یا ا نکه مشکا وسوا

همچنان وجود دارد ،مهدداً باعث با ا رفتن
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ا ضطراب زن و در جر ان افتادن همان مسائا قبلی می شود و در نتیهه عفونت مهدداً ظاهر
خواهد شد.
عدم رابطه خود به نوعی کاهنده اضطراب و آرمش بخش برای او می باشد« :ترجیح می
دهم اصلاً نزد کی نداشته باشم ،که ذهنم ناراحت نباشد» .اما ا ن عدم رابطه دوباره تاارض
را تشد د می کند« :شوهرم فشار بهش میاد ،اگه نباشه ،باد از دو هفته بهانه گیر و عصبانی
می شود» .پس با د عفونت را درمان کند که با درمان عفونت همان چرخه تکرار می شود.
بنابرا ن درمان دارو ی به تنها ی نمی تواند عفونت را در ا ن خانم ر شه کن کند.
مثلث ترس از زایمان
آزمودنی شماره  1به د یا ا نکه زا مان بسیار دردناک و بدی داشته است ،بنابرا ن از
بارداری به شدت می ترسد .بنا بر گفته خودش :من از بارداری می ترسم چون زا مان خیلی
بدی داشته ام ،حتی شبها کابو

می بینم که دارم زا مان می کنم .بنابرا ن برای فرار از

بارداری ،از نزد کی اجتناب می کند و چنین می گو د« :من باد از زا مان از نزد کی می
ترسم چون خیلی درد دارم .کابو

زا مان من را راحت نمی گذارد می ترسم نزد کی

کنم ،حامله شوم» .بر همین مبنا ،تر

از زا مان مثلثی است که باعث ا هاد اضطراب و

استر

در زن شده و ا ن باعث ا هاد استر

و تاارض او با همسرش شده است« :همسرم

شاکی و عصبانی است چرا در ا ن مورد من توجهی نمی کنم چرا مر ضم و عفونت دارم،
موقع نزد کی خیلی ز ردل درد دارم اما همسرم باور نمی کند و می گو د تو تلقین می
کنی ،تو نمی خواهی رابطه داشته باشی خوب اگر باردار شدم می میرم .چرا همسرم ا ن
موضوع را درک نمی کند .بنابرا ن زن برای کاهش اضطراب و نداشتن نزد کی دچار
عفونت ها ی می شد که به درمان مقاوم است .ز را عفونت برای او سپری است که از او در
مقابا باردار شدن محافظت می کند .ز را نزد کی صورت نمی گیرد و همین عدم نزد کی
سطح اضطراب او را پا ین آورده و آرامش موقتی به او می دهد .به د یا ا نکه با درمان
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عفونت و برقراری ارتباط جنسی مهدد ًا ا ن تر

به سراغ او آمده واضطرابش را با ا می

برد .عفونت مهدداً ظاهر می شود .در حا یکه برای درمان عفونت با د ا ن تر

از بارداری

و زا مان و اعتماد به همسر در ا ن راستا که روش پیشگیری قابا اطمینان است ،به

باور

تبد ا شود تا اضطراب به مانای واقای حا شود.
مثلث مسائل اقتصادی
مثلث مسائا اقتصادی زمانی شکا می گیرد که مسائا ما ی ،پو ی و اقتصادی به عنوان
مسئله ،ضلع سوم مثلث را تشکیا دهد .به ا ن مانا که در کنار زن؛ شوهر  ،مسائا ما ی
ضلع سوم ا ن مثلث را بوجود می آورند .مسائا ما ی و اقتصادی به عنوان کی از د یا
شناخته شده تاارضات زناشو ی مطرح می باشد .به بیان د گر ،مسائا ما ی کی از عواما
تشد د کننده تاارضات زناشو ی است .بطور مثال آزمودنی شماره  7در ا ن مورد چنین
بیان کرده است « :اون هیچ وقت به من پول نمی ده برای رفع نیازهام .من اصلاً پول ندارم.
هیچ وقت نمی خواهد به من پول بده میگه احتیاج به پول نداری وقتی اعصابم خورد میشه
گر ه می کنم .وقتی اعصابم خورد میشه پر ودم نامنظم میشه .روده ام ورم میکنه» .طبق
اظهارات آزمودنی شماره  ،7مسئله ما ی در تاارضات زناشو ی از آنچنان اهمیتی برخوردار
است که علاوه بر تشد د تاارضات ،باعث پیامدهای بیو وژ کی د گری برای زن می شود،
از ا ن روی ،در ا ن تحقیق ،مسائا ما ی و اقتصادی به عنوان کی از اساسی تر ن
تاارضات زنان شو ی مطرح می باشد .نگرانی از آ نده و تشکیا مثلث اقتصادی ،سطح
اضطراب زن را با ا برده و ا ن مسئله منهر به تکرار عفونت و عود آن در خانم شده است.
خود آزمودنی چنین اظهار داشت« :تر

از آ نده باز منو خیلی اذ ت می کند .ا ان که فکر

می کنم در ا ن  1ماهی که همسرم بیکار بوده است ،افسرده تر و بی حوصله تر شده ام.
مراجاه به شما برای عفوت زنان بیشتر شده است و ا ن باعث می شود که دفاات نزد کی
به د یا استفاده دارو کمتر شود» .بنابرا ن اضطراب عاما عود عفونت است که اضطراب
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ناشی از شرا ط ما ی و پو ی همسر است .تا ا ن مسئله حا نشود ،عفونت پا دار خواهد ماند
(اضطراب باعث تضایف سیستم ا منی در ا ن خانم شده که خروجی آن عود عفونت
است).
مثلث اعتیاد
مثلث اعتیاد زمانی شکا می گیرد که مواد مخدر و مسائا مربوط به آن و همچنین فرد
ماتاد در

ضلع مثلث قرار بگیرد .به عبارت د گر ،زمانی که اعتیاد نقش مهمی در

تاار ضات زناشو ی داشته باشد ،به گونه ای که سه ضلع ا ن مثلث نارضا تی شاما زن،
شوهر و اعتیاد شوهر باشد .بر اسا

اطلاعات حاصا از مصاحبه ها اعتیاد در تاارضات

زناشو ی نقش مهمی دارد و باعث می شود عمق تاارضات و اختلافات زناشو ی بیشتر
بشود ،به ا ن د یا کی از پیامدهای اعتیادف روابط فرازناشو ی است .بطور مثال آزمودنی
شماره  ، 93وقتی که شوهرش می داند ا ن به اعتیاد حسا

هست ،برای عذاب دادن آن در

حضور وی سیگار می کشد تا بیشتر ناراحت شود .آزمودنی شماره  93ا ن چنین بیان کرد
که«:اعتیاد برای من مسئله مهم است و رابطه دوستی و صمیمانه با جنس مخا ف نداشته
باشد ،روی آن حسا

هستم ،مثلاً من از سیگار کشیدن ناراحت میشوم ،چون گفتم جلوی

من می کشد .تا من عذاب بکشم».مسئله اعتیاد باعث آزار زن گرد ده به طوری که باعث
خودخوری او شده و ا ن مسئله نیز باعث ظهور علائم جسمانی از جمله خارش عفونت می
گردد .خود آزمودنی جنین بیان کرد « :مسئله اعتیاد شوهرم منو خیلی اذ ت می کنه ،چون
بیشتر مواقع از خونه بیرونه ،ساعات ز ادی من تو خونه تنها هستم ،در حا ی او با دوستانش
مشغول تفر ح و خوش گذرانی است .تو خودم می رم ،درونم می ر زم و بحث نمی کنم،
خیلی امتحان کردم ،خو دخوری که ز اد می کنم دائماً دستم به خودم است و می بینم
خارش دارم».
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در ا ن آزمودنی استر

و اضطراب باعث کاهش مقاومت و تضایف سیستم ا منی شده

که نتیهه آن ظهور قارچ و عفونت می باشد ،با طبع هر چه او دارو استفاده کند ،چون علت
اصلی درمان حذف نشده ،عفونت مهدداً برپشت خواهد کرد .کی از د گر مسائا اعتیاد،
ا ن است که افراد ماتاد احتمال برقراری ارتباط با زنان هرزه و بیمار وجود دارد که ا ن
خود عاما مهمی در انتقال بیمار های مقاربتی از جمله ا دز و هپاتیت می باشد ،به طور مثال
در آزمودنی شماره  ،91همین عواقب ناشی از اعتیاد او را از رابطه جنسی می ترساند و نیز
علم به ا ن مسئله باعث پرهیز همسر فرد ماتاد از رابطه جنسی می گردد .ا ن آزمودنی به
صراحت ابراز کرد « :من با مردی که خدا می داند با چند نوع زن مر ض و فاسد رابطه
داشته نزد کی نمی کنم .حتی ممکن است با مردان ماتاد هم وقتی که مواد مصرف می
کنند ،رابطه جنسی هم برقرار کنند ،هیچ تضمینی نیست ،ا ن ماتادها شند م که برای تهیه
مواد خود دست به هر غلطی می زنند ،شوهر من هم

ماتاد است».روا ت ا ن آزمودنی

از زندگیش به خوبی نما نگر ا ن حقیقت است که زن به دنبال بهانه ای برای عدم برقراری
ر ابطه جنسی با همسرش است .و عفونت ا ن بهانه را در اختیار او قرار می دهد .همچنان که
او اظهار کرد دائم عفونت دارم« :خدا را شکر موقع عفونت کاری به من ندارد» .بنابرا ن
مثلث عفونت شرا ط آرماش بخشی برای زن فراهم می کند و اضطراب او را کم می نما د
اما قطع عفونت و مهبور شدن به برقراری رابطه مهدداً همه مسائا را تکرار نمی نما د .اما
در آزمودنی شماره  ،1هم اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد و هم اعتیاد جنسی .همانطور که
ا ن آزمودنی می گو د« :فکر کنم همسرم اعتیاد جنسی دارد ،شوهر من سکس را می
پرستد و به خاطر آن زندگی می کند ،فکر می کند اگر

روز نتواند سکس داشته باشد

بمیرد بهتر است» .ا ن عاما (اعتیاد جنسی) باعث ا هاد تاارض در زندگی آنها شده است.
ز را در دوران بارداری که زن نمی توانسته پاسخ مطلوب به نیاز جنسی همسرش بدهد،
همسر او اقدام به برقراری روابط جنسی پنهانی کرده است« :در حین بارداری اخلاقش خیلی
بد شده بود و من خیلی زجر کشیدم ،اعصابش سخت به هم ر خته بود و باد فهمیدم که با
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دختر ارتباط داشته و من خیلی درد کشیدم» .علاوه بر آن ،ا ن اعتیاد به روابط جنسی
باعث خستگی و د زدگی شده است « :من چون بیشتر مواقع به رابطه تما ا ندارم چون
خسته هستم سوزش و خارش می گیرم ،چون موقع نزد کی بدنم آماده نیست» .همانطور
که از بیانات ا ن ازمودنی پیداست ،ا ن خستگی باعث عدم آمادگی زن برای نزد کی می
شود که پیاند آن خشکی واژن بود که ا ن مسئله به نوبه خود باعث سوزش و خارش می
شود .اضطراب ناشی از ا ن مسئله و عدم آرامش عفونت را تشد د می کند« :من دائم
عفونت دارم ،سوزش و خارج و درد و ترشحات بدبو دارم ،احسا

می کنم اگر روحم

آرام شود بدنم هم آرام است» .بنابرا ن واضح است که تا علتهای زمینه ای ونگهدارنده به
قوت خود باقی است ،درمان دارو ی توان ر شه کن کردن عفونت را در ا ن خانم نخواهد
داشت .توصیف ا ن مفاهیم همچنان که در جدول ز ر آمده است بسیار مختصر بوده و
کاربرد ا ن مفاهیم و خرده مفاهیم در ا ن تحقیق منطبق با تار فی است که در جدول ز ر
انهام گرفته است (نگاه کنید به جدول شماره .)2
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مفهوم

رد ف خرده

اصلی

مفهوم

توصیف مفهوم
وقتی

ضلع مثلث خیانت و روابط فرازناشو ی

9

خیانت

2

تکنو وژی

وقتی که تکنو وژی

3

اقتصادی

زمانی که پول و مسائا ما ی و مسائا مربوط به آن

5

وا د نی

باشد.
ضلع مثلث باشد.

ضلع سوم مثلث است.
زمانی که کی از وا د ن به عنوان میانهی مطرح

مثلث

باشد.
زمانی که تحقیر ،فحاشی ،کت

1

خشونت

2

حا نشده

7

اعتیاد

8

تر

به عنوان

زدن و ضرب و شتم

ضلع مثلث مطرح باشد.

هنگامی که

موضوع حا نشده برای کی از

اضلاع مثلث وجود داشته باشد.
وجود مواد مخدر و مسائا مربوط به آن و همچنین
فرد ماتاد در
از وقتی که تر

زا مان

مطرح باشد.

1

عاطفی

وقتی که احسا

92

شغلی

99

وسوا

ضلع مثلث
از زا مان به عنوان کی از اضلاع مثلث
و عاطفه به عنوان کی از اضلاع

مثلث مد نظر باشد.
وقتی که شغا به عنوان

ضلع مثلث مورد نظر

باشد.
وقتی که وسوا

کی از زوجین به عنوان کی از

اضلاع مثلث مطرح باشد.
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خلاصه خرده مفاهیم مثلث سازی
خرده

مفاهیم

متن مصاحبه ها

منبع

مفهوم
هر وقت پیش شوهرم اسم پول

زن ،شوهر ،خساست شوهر

می آورم ،عصبی می شود پول

آزمودنی
شماره 9

دادن به من برا ش سخت است.
برای دکتر زورش میاد پول بدهد
با دکتر رفتن مخا ف است .میگه
داروی گیاهی خوب و ارزونه.
مثلث
اقتصادی

من با نوع خرج کردن شوهرم هم
مشکا دارم احسا

می کنم

زن ،شوهر ،عدم تامین

آزمودنی

ما حتاج زن

شماره 8

اونها ی که نبا د خرج کنه خرج
می کنه و اونها ی که با د خرج
کنه ،خسیس است .به من خیلی
سخت پول میده ،به خواهرش
واشکی پول می ده من که بگم
پول بده ،میگه ندارم.
اصلاً نمی دانم چقدر دارد و
چقدر درآمد دارد .خیلی شده
من چیزی احتیاج داشته باشم و ی
ندارم می گم گوشت ندار م مرغ
ندار م میوه ندار م میگه چکار
کنم پول نیست ،اصلاً برای دکتر
پول به من نمی ده.من دائم
عفونت دارم نه چیزی کردی نه

زن ،شوهر ،فقر اقتصادی

آزمودنی
شماره 8
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کاری کردی (فقط دارو) پول به
من نمی ده .وقتی هم پول می ده
کارهای ضرروی تر دارم.
دخا و خرج خانه با همسرم

زن ،شوهر ،عدم مساوات در

آزمودنی

است .برای دخترم خیلی راحت

توز ع پو ی

شماره 95

خرج می کند اما برای من نه .به
زور به من پول می دهد فقط
برای دکتر.
همسرم از عید تا حا ا بیکار است.

زن ،شوهر ،بیکاری شوهر

ا ن بیکاری باعث شده تو خانه

آزمودنی
شماره 3

باشد اعصاب من را خورد کرده
است .ا ن مسئله روی اخلاقش
تاثیر گذاشته است .بی حوصله
شده مثا قبا نیست،بیکاری
همسرم روی من خیلی تاثیر
گذاشته است
مسئله اعتیاد شوهرم منو خیلی
اذ ت می کنه ،چون بیشتر مواقع
از خونه بیرونه ،ساعات ز ادی
مثلث

من تو خونه تنها هستم ،در حا ی

اعتیاد

او با دوستانش مشغول تفر ح و
خوش گذرانی است .تو خودم
می رم ،درونم می ر زم و بحث
نمی کنم ،خیلی امتحان کردم،
خودخوری که ز اد می کنم

زن ،شوهر ،اعتیاد شوهر

آزمودنی
شماره 93
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دائماً دستم به خودم است و می
بینم خارش دارم.
چند سا ه متوجه شدم متادون

زن ،شوهر ،اعتیاد

صرف میکنه .اوا ا ترامادول

آزمودنی
شماره 1

مصرف میکرد ،ا ان هم مرکز
اعتیاد میرود برای ترک اعتیاد
قرص .اعتیاد به سکس هم دارد.
من با مردی که خدا می داند با

زن ،شوهر ،اعتیاد

چند نوع زن مر ض و فاسد رابطه

آزمودنی
شماره 91

داشته نزد کی نمی کنم .حتی
ممکن است با مردان ماتاد هم
وقتی که مواد مصرف می کنند،
رابطه جنسی هم برقرار کنند،
هیچ تضمینی نیست ،ا ن ماتادها
شند م که برای تهیه مواد خود
دست به هر غلطی می زنند،
شوهر من هم

ماتاد است.

مثلث حا

شبها به مدت طو انی گر ه می

زن ،شوهر ،بی توجهی

آزمودنی

نشده

کردم .شوهرم متوجه گر ه کردن

دائمی

شماره 2

من می شد ،اما اهمیت نمی داد و
می خوابید .ا ن بیشتر منواذ ت
می کرد که نمی پرسید چرا؟
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مشکا همیشگی بین من و

زن ،شوهر ،تر

از زا مان

شوهر وجود دارد و آن مسئله

آزمودنی
شماره 5

ناباروری است .متاسفانه مشکا
از من است و من نازا ی دارم.
تلاشمان برای بچه دار شدن بی
فا ده بود  ،هر جا که رفتیم دنبال
دوا و درمان به نتیهه ای
نرسید م.
من ز اد روی خواسته ها م

زن ،شوهر ،ناامیدی از شوهر

پافشاری نمی کنم چون می دانم

آزمودنی
شماره 7

آخرش «نه» است .حتی 2/9
درصد هم احتمال نداره وقتی
میگه نه حرفش برگرده .اصلاً
اناطاف پذ ر نیست.
هیچ وقت به مشکا من توجه

زن ،شوهر ،ضرب و شتم

نمی کنه ا می ره ز ر پتو .اگر
خیلی گیر بدم من رو کت
زنه.

آزمودنی
شماره 8

می

بار جلو دخترم منو زد.

مثلث

 1دقیقه که حرف بزنم ا

خشونت

ربع ساعت سوال ازش بپرسم

زن ،شوهر ،کت

اصلاً متوجه نمی شه انی اصلاً
گوش نمی دهد .گاهی شده که
عصبانی بشه و منو کت
خیلی وحشیانه کت

بزنه.
می زنه

حتی من مقابا بچه ها خودم را

کاری

آزمودنی
شماره 92
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خیس می کنم با زنهیر می زند.

ما اصلاً نمی توانیم با هم حرف

زن ،شوهر ،دعوا و کت

آزمودنی

بزنیم هر وقت صحبت می کنم

کاری

شماره 95

ا دعوا ،با د

نفر سوم وجود

داشته باشد تا با هم صحبت کنیم،
به کت

کاری و دعوا ختم می

شود.
پس از ماجرای خیانت شوهرم،

زن  ،شوهر ،ش

اعتمادم به او را از دست دادم.

نامشروع

چون قبلاً با

به روابط

آزمودنی
شماره 92

خانم د گه رابطه

ارتباط داشت .همسرم چشم
چران است .صحنه های بد از او
د ده بودم و ی من بخشنده بودم
مثلث
خیانت

هرزه بودنش را قبلاً د ده بودم.
توی پیامهاش مطا ب ناجور

زن ،شوهر ،ش

د دم .و از آن روز به باد د گه

ارتباطات پنهانی

اعتماد ندارم .باد از قضیه ای که
در گوشی اش د دم منزوی
شدم ،خر د نمی رم ،بیرون نمی
روم خیلی با خودم کلنهار می
روم(.او به من خیانت کرده
است).

به

آزمودنی
شماره 93
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من به شوهرم اعتماد ندارم .از

زن ،شوهر ،ش

روزی که با منشی اش رابطه

نامشروع

به روابط

آزمودنی
شماره 95

برقرار کرده د گه اعتماد بهش
ندارم.
اصلاً نمی تونم تحما کنم .فضول

زن ،شوهر ،ش

و درغگوست .تر اک و متادون

کاری

به پنهان

آزمودنی
شماره 91

مصرف می کند .اصلاً بهش
اعتماد ندارم.
شوهرم من وقتی خونه هست داره
مثلث
تکنو وژی

زن ،شوهر ،موبا ا

با موبا لش بازی می کند .اون

آزمودنی
شماره 93

جور که من می خواهم اصلاً با
هم نیستیم.
وقتی از احساساتم حرف می زنم

زن ،شوهر ،موبا ا

سرش را پا ین می اندازه و

آزمودنی
شماره 3

خودشو با موبا ا مشغول می
کند .اصلاً هیچ جوابی به من نمی
دهد نه حرفی با من می زند و نه
محلی می گذارد.
من با خانواده شوهرم ارتباط
مثلث
خانوادگی

خوبی ندارم .حرفهای باباش،
مامانش و بو ژه خواهرها و
مامانش خیلی منو آزار می ده،
با گوشه و کنا ه منظورشان را می
رسانند ،طانه می زنند ،زخم زبان

زن ،شوهر ،مادرشوهر

آزمودنی
شماره 7
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می زنند.

شب ها که پیش پدر و مادرم

زن ،شوهر ،وا د ن زن

نیستم ،ذهنم همش درگیر

آزمودنی
شماره 5

آنهاست .نگرانشان هستم ،چون
به برادرها م میگم داروها شان را
سر وقت بدهند اما آنها ا ن کارو
نمی کنند.
مثلث

کارش هم براش خیلی مهم بود و

شغلی

به همین خاطر برای من خیلی

زن ،شوهر ،شغا همسر

آزمودنی
شماره 2

انرژی نداشت .بیشتر از ا نکه به
من علاقه مند باشه ،به کارش
علاقه داشت و ا ن برای من به
مشکا تبد ا شده بود ،تمام
هم و غمش کارش بود ،به بهانه
شغا و کارش از ز ر کار و بار
خونه در می رفت و خودش را
آنها سرگرم می کرد.
ما با هم صمیمی نیستیم مثا زن و
شوهر نیستیم من اصلاً در رابطه با
احساساتم با اون حرف نمی زنم.

زن ،شوهر ،عدم صمیمت

آزمودنی
شماره 99
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مثلث

سردی شوهرم علت اصلی

عاطفی

مشکلاتم است ،ما رابطه احساسی

زن ،شوهر ،عدم صمیمت

آزمودنی
شماره 92

ندار م ،من احساساتم را با
شوهرم در میان نمی گذارم ،من
دوست دارم کسی د دار م بده
چون تنها هستم .هیچ کس به من
د داری نمی دهد همسرهای
د گران هم مشکا دارند.
من و شوهرم با هم ارتباط عاطفی

زن ،شوهر ،عدم صمیمت

ندار م ،من نمی توانم با شوهرم

آزمودنی
شماره 95

راحت و مستقیم صحبت کنم.
مثلث
تر

من از بارداری می ترسم چون
از

زا مان

زن ،شوهر ،تر

از زا مان

زا مان خیلی بدی داشته ام ،حتی
شبها کابو

آزمودنی
شماره 1

می بینم که دارم

زا مان می کنم.
زا مان خیلی سختی داشتم ،باد

زن  ،شوهر ،تر

از زا مان

از آن از ارتباط زناشو ی می
ترسیدم به د یا تر

ازمودنی
شماره 2

از بارداری

و زا مان از نزد کی و ارتباط
متنفر شدم.
هستم ،اول وسواسی

مثلث

من وسوا

وسوا

نبودم ،تا سه سال اول ازدواجمان
خوب بودم ،وسوا

نداشتم ،اما

باد از که به وسوا

دچار شدم،

اگر ارتباط جنسی داشته باشم

زن ،شوهر  ،وسوا

زن

آزمودنی
شماره 99
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د گه نبا د به چیزی دست بزنم
بلافاصله با د به حمام بروم.

بحث و نتیجه گیری
نتا ج ا ن پژوهش با پژوهش سیده مهد ه هاشمی ،علی زاده محمدی و جمشید جراره
( )9313تطابق دار د .به ا ن مانی که کی از علا تاارضات زناشو ی در تحقیق حاضر
تما زنا افتگی و عدم تفکی

خو شتن بود ،انی زنان درگیر در تاارضات زناشو ی که از

عفونت های زنانه هم رنج می برند ،به مرحله از شناخت خود ا تما ز افتگی نرسیده بودند
که توان تفکی

بین احساسات و عواف خود با عقلانیت داشته باشند ،از ا ن رو در موقع

تاارضات زناشو ی از استر

و اضطراب بیشتری رنج می برند .تحقیق هاشمی ،محمدی و

جراره هم بر ا ن مسئله تاکید دارد و راه حا آن را آموزش تما ز افتگی می داند که باعث
استقلال فرزندان آن ها و رضا ت خانوادگی زوج می شود .به نظر آنهارو کرد سیستمی
بوئن رو کردی اثربخش در افزا ش میزان تما ز افتگی زنان و مادران محسوب می شود.
افته های ا ن تحقیق نشان می دهد که عفونت های عود کننده زنان تنها ر شه در مسائا
بیو وژ کی و ز ستی بدن ندارد ،بلکه می تواند ناشی از تاارضات و مشکلات زناشو ی
باشد .مراجاه کنندگان بد یا ا نکه اهمیت و ارتباط ا ن دو مسئله (عفونت و تاارضات) را
با هم نمی دانند ،به جای ا نکه به حا تاارضات و مشکلات خانوادگی بپردازند و اهمیت
آن را در سلامت جسمشان در نظر بگیرند ،مرتب ًا به پزش

مراجاه کرده و سا های طو انی

دارو مصرف می کنند؛ آنها ماترض هستند چرا تا زمانی که دارو مصرف می کنند خوب
هستند اما به محض قطع دارو مهدداً عفونت می گیرند.
محقق براسا

افته های پژوهش در افت که زمانیکه عفونت قطع می شود و آنها

مهبور به برقراری ارتباطی که قلباً دوست ندارند ،می شوند ،و با برقراری ارتباط مهدداً
دچار اضطراب و خشم می شوند و ا ن چرخه مایوب کماکان ادامه پیدا می کند .بدن
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مهدداً عفونت را شاله ور می کند ،ز را که عفونت مانع برقراری ارتباط می شود .نداشتن
ارتباط جنسی برای زن آرامش بخش است ،مثلاً در بیشتر آزمودنی ها ی که مورد خیانت
قرار گرفته بودند از شوهرشان د خور بودند و نمی خواهند رابطه با همسرانشان بگیرند و
عفونت ا ن مهوز را به آنها می دهد .ا ن امر باعث عدم نزد کی شوهر به زن می شود و زن
به هدف خود می رسد.
ا ن پژوهش با استناد به افته های کیفی خود بر ا ن باو.ر است که که حا عفونت
زنانگی تنها به صورت دارودرمانی کافی نیست ،بلکه مشاوره و خانواده درمانی راه حا
تکمیا کننده درمان دارو ی عفونت است .به عبارت د گر ،درمان دارو ی و مشاوره
درمانی خانواده مکما کد گرند و درمان کاما تر عفونتهای زنانه نتیهه تااما ا ن دو راه
حا است.
حاصا افته های ا ن تحقیق به صورت خلاصه در نمودارز ر قابا مشاهده است:
عودعفونت

پا ین آمدن سیستم دفاعی بدن

استر

وا ضطراب

تاارضات

نتا ج ا ن تحقیق با تحقیق طیبه شکیبا ی ،ماصومه اسماعیلی و ابوا فضا کرمی()9382
راجع به تما زنافتگی و پیامدهای آن همخوانی دارد .تحقیق حاضر بر اسا

متن مصاحبه

های انهام شده ،کی از علت های اصلی تاارضات زناشو ی را تما زنا افتگی می داند،
تحقیق مورد بحث هم بر تاثیر آموزش خودمتما زسازی بر کاهش مشکلات روانی زنان
مطلقه اذعان دارند و نگارندگان آن بر ا ن باورند با د زنانی که با شوهران خود دچار
تاارض هستند ،در خصوص خودتما ز افتگی با د آموزش ببینند .نتا ج تحقیق حاضر با
تحقیق نامت ا ه خوانساری و محمدعلی راد ( )9377هم راستا است و تا ید کننده ا ن نکته
است که تاارضات زناشو ی باعث کاهش سیستم دفاعی بدن می شود .تحقیق خوانساری و
راد هم ا ن نکته را به اثبات رسانده است که عواما محیطی ،رفتاری و فیز کی باعث ا هاد
استر

می شود و استر

نیز به نوبه خود باعث پا ین آمدن سیستم دفاعی بدن می شود.
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وقتی هم سیستم دفاعی بدن پا ین بیا د کی از پیامدهای آن عود کردن عفونتهای زنان
است .بنابرا ن می توان ا ن پیامد را علا بهم پیوسته ای دانست که از تاارضات زناشو ی
شروع و به عود کردن عفونت زنان ختم می شود .تحقیق خوانساری و راد به صراحت بیان
می کند که باد از تغییرات ناگهانی در روند زندگی و ا بروز مشقتهای امورد زندگی ،
مواد بیمار های مختلفت عفونی افزا ش می ابد .نتیهه ا ن تحقیق با توجه به متن مصاحبه
های زنانی که درگیر عفونتهای زنانه هستند و در زندگی شخصی هم دچار تاارض با
شوهرانشان هستند ،کی از پیامدهای مخرب تاارضات زناشو ی تزر ق استر

و اضطراب

در زنان است که باعث کاهش سیستم دفاعی بدن آنها می شود که پیامد بلافاصا آن عود
کردن عفونتهای زنانه است .طبق رو کرد سیستمی ،نتیهه تاارضات زناشو ی تشکیا مثلث
عفونت بود ،که ا ن مثلث به صورت موقت و کاذب باعث کاهش اضطراب می گردد ،اما
به ا ن د یا منشاء اصلی عفونت که همان تاارضات زناشو ی است ،از بین نرفته ،بنابرا ن
سطح ا ضطراب با ا می رود و دوباره عفونت عود خواهد کرد .و ا ن چرخه مایوب مرتب
تکرار خواهد شد .نتیهه ا ن تحقیق نشان می دهد که عود عفونت زنانگی تنها به د یا
مسائا بیو وژ کی و ز ستی نیست ،بلکه عواما رفتاری و روانی از قبیا تاارضات زناشو ی
در ا ن مسئله بسیار دخیا بوده است .بنابرا ن درمان صرف دارو ،به تنها ی کافی نمی باشد
و مراجاه به

خانواده درمانگر سیستمی در ا ن مسئله بسیار موثر و مثمر ثمر باشد .در

نها ت می توان نتیهه ا ن تحقیق را بطور ساده چنین بیان کرد که نقش رو کرد سیستمی در
خانواده درمانی و حا تاارضات زناشو ی مفید و مثمر ثمر است اگر به خانواده ها و بو ژه
زنان آموزش داده شود .بطور مثال اگر زنان در حوزه تما ز افتگی آموزش د ده باشند و
به سطح با ا ی از تفکی

خو شتن رسیده باشند ،نه تنها از وقوع طلاق پیشگیری خواهد شد

بلکه باعث کاهش عفونت ها و پیامدهای مخرب تاارضات زناشو ی نیز می شود.
با توجه به مصاحبه های انهام شده و تحلیا آنها ،رد پای مفاهیم د دگاه سیستمی به
طور واضح و قطای در بحث تاارضات زناشو ی مشاهده گرد د و د ده شد که وجود آنها
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چگونه باعث شکا گیری تاارض در زوجین می گردد .باضی از مفاهیم مانند تما ز افتگی
و مثلث سازی فراوانی بیشتری در علت تاارضات زناشو ی دارند .افته تحقیق حاکی از آن
است که عدم تما ز افتگی و آمیختگی باعث ا هاد مثلث های تاارض می گردد که ا ن
مثلث سطح استر

و اضطراب را در زوجین با ا می برد .اضطراب می تواند سر منشاء و

ر شه بسیاری از مشکلات باشد .طبق تحقیقات انهام شده (خوانساری و راد،)9377 ،
اضطراب و استر

باعث تضایف سیستم دفاعی بدن می گردد که نتیهه ا ن امر در زنان

می تواند منهر به تغییر  PHمحیط واژن آنها شود .ا ن امر باعث می شود که محیط اسیدی
ا بازی شده که نتیهه آن ،رشد پاتوژنی نورمال فلوراهای محیط واژن و نها تاً ظهور
عفونت می باشد .از آن طرف طبق رو کرد سیستمی وقتی فردی سطح اضطرابش با ا می
رود به ناچار برای پا ین آوردن سطح اضطراب خود

مثلث می سازد و در آزمودنی

های ا ن تحقیق مثلث عفونت شکا گرفت .که با شکا گیری ا ن مثلث تاادل به طور
کاذب و موقت به خان ه بر می گردد .اما ا ن مسئله موقتی بوده ز ر با درمان عفونت و
برقراری رابطه به د ا ا ذکر شده مهدداً سطح اضطراب با ا رفته و همان چرخه مایوب
تکرار می گردد.
در ا ن تحقیق نتا ج د گری هم حاصا شد .از جمله ا نکه باضی از آزمودنی ها
خودشان متوجه حضور تاارض نبودند .بنابرا ن تاارض می تواند در ذهن کی از زوجین و
ا مربوط به

مسئله سرپوش گذاشته شده باشد .علی رغم به زبان آوردن آن و در میان

گذاشتن مشکا ،عاما ا هاد اضطراب و ا هاد اختلال در روابط زناشو ی باشد به طور مثال
آزمودنی شماره  ،5از نظر خودش ،نازا ی به د یا ا نکه سا های طو انی از آن می گذرد
مسئله حا شده است و او هیچ مشکا تاارضی ندارد .اما فکر ا نکه او مقصر و مسئول
نازا ی است باعث ا هاد احسا

ناخوشا ندی نسبت به زنانگی خود و بی نتیهه بودن

ارتباط جنسی در او شده است .همین تفکر غلط حا نشده ،باعث ا هاد نزد کی دردناک و
نها تاً عفونت زنانه گرد ده است ،اما او احسا

می کند که او هیچ مشکلی با همسرش
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تدارد .به طف ا ن تحقیق و انهام مصاحبه حتی بدون ا نکه محقق بر موضوعی تکیه کند،
در انتهای مصاحبه و با توجه به موضوع تحقیق بینش و بصیرت و آگاهی در مصاحبه شونده
نسبت به ا ن موضو ع پیدا می شد .و انگیزه ای در مصاحبه شونده برای حا ا ن مشکا
ا هاد گرد د .به بیان د گر مسائلی که در زندگی زناشو ی مغفول مانده و به آن پرداخته
نشده ا به عبارت د گر بدون ا نکه حا شوند کنار گذاشته شده اند ،و تاثیر خود را بر روی
زندگی مشترک زوجین می گذارند ،دوباره سر باز کرده تا حا و فصا آن بتواند عاملی
برای بهبود مشکلات جسمانی آنها باشد .همین موضوع برای آزمودنی شماره  2و  1هم
تکرار شد .آنها حتی خودشان تصور هم نمی کردند که تر

از زا مان و متااقب آن ،عدم

داشتن رابطه مطلوب ،خود نوعی تاارض زناشو ی است .اما با انهام مصاحبه ذهن آنها به
ا ن سمت و سو حرکت کرد که نگاهی با د به تر

بی د یا خود داشته باشند و ا ن تر

می تواند سر منشاء نارضا تی و بدرفتاری همسر آنها به د یا نداشتن رابطه جنسی مطلوب
باشد و در نها ت همین تر

حا نشده ،عاما عود عفونت در آنهاست.

از نتا ج کارب ردی ا ن تحقیق ا ن بود که دامنه نگاه مراجاان به عواقب تاارضات
زناشو ی گسترده تر گرد د ،به ا ن صورت که آنها در انتهای مصاحبه به خودی خود
متوجه ا ن مسئله می شدند که تاارضات تاثیراتی وسیع تر از آنچه که تصور می نمودند ،بر
روی جسم آنها می گذارد .د گر ا نکه تغییر سب

زندگی می تواند بر روی سلامت جسم

کاملاً موثر باشد.
از د گر نتا ج ا ن تحقیق ،شناساندن خانواده به عنوان

نظامی که اعضای آن با هم

در تااما و ارتباطی حلقوی با هم هستند ،به مصاحبه شوندگان بود .ا ن همان مفهوم
رو کرد سیستمی است که در د دگاه سیستمی فرض بر ا ن است که همه افراد خانواده بر
هم موثرند و حتی کوچکتر ن اتفاقات در درون خانواده می تواند در روندی پیچیده بر
نقشها کارکردها و در نها ت رفتار د گر اعضای خانواده تاثیر بگذارد(ادی استر ت،
.)9381
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در ا ن پژوهش ،به د یا ماهیت سیستمی بودن سوا ات مصاحبه ،بینش و آگاهی در
مصاحبه شونده ها به وجود بیاد که ا ن خود

قدم درمانی در بهبود وضایت تاارض و

عفونت زنانگی آنها بود ،ز را سوا ات سیستمی خودشان
برانگیز دارند .بنابرا ن سوا ات مصاحبه به عنوان
آگاهی و د دگاه جد د در مصاحبه شونده کم

ماهیت تاثیرگذار و چا ش

مهارت به توانا ی محقق برای ا هاد
کرده است.

نتیهه د گر ا ن تحقیق ا ن است که زمانی که نتا ج پژوهش در اختیار پزشکان قرار
بگیرد ،همکاری و توجه آنها به مشاور و درمانگران خانواده برای بهبود عفونتهای عود
کننده بیمارانشان جلب خواهد شد و ا ن روند باعث ارتقاء سطح سلامت زنان جاماه خواهد
شد و مسلماً باعث پیشرفت و ارتقاء فرهنگ همگانی نسبت به تاثیر مشاور و خانواده
درمانگر در زمینه های مختلف زندگی زناشو ی از جمله سلامت جسمی آنها خواهد گرد د.
نتیهه د گر ا ن تحقیق ا ن می باشد که مصاحبه شوندگان متوجه ا ن قضیه شدند که
تنها برای موارد حاد و ضروری به درمانگر خانواده مراجاه نکنند ،بلکه موارد کوچ

و

به اصلاح کم اهمیت را جدی قرار بدهند ،که ا ن امر باعث تغییر نگرش آنها نسبت به علت
مراجاه مشاور و خانواده درمانگر می باشد.
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