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 دهیچک
 نیانتقال ا یها راهکه  . از آنجاستین ماریب کیصرفاً و حامل آن  ،یماریب کیتنها  دزیا یماریب
 آن دربارة، شود یم یابیارز یبا بار ارزش منف یاست که در اذهان عموم ییهارفتار شامل یماریب

در  منحرف افراد انگ با انیشکل گرفته است و مبتال یریچشمگ یمنف یها نگرشو  یزن برچسب
 ریتأث شناخت با هدف پژوهش نی. اشوند رو می روبهافراد  ضیو تبع طرد با غالباً ومواجه، جامعه 

 شدهمثبت انجام وی  آی اچ زنان ای دزیازنان مبتال به  ةستیزة تجربر د از آن یو انگ ناش یماریب نیا
 افتهی ساخت مهیمصاحبه ن فنو  ییمبنا ةیو نظر یفیبا استفاده از روش کنیز  ها داده یآور جمع. است

 یای)اح یاجتماع دگانید بیاز آس تیحما انجمن»به  کننده مراجعهمثبت  یو یآ با زنان اچ
افکار »ة مقولپژوهش، چهار  نیحاصل از ا یها افتهی لیتحلبراساس . صورت گرفته است «(ها ارزش

 ،«یماریانتقال ب (ی)حساس از نظر فرهنگ خاص یها راه»، «موجود در جامعه یمنف یها نگرشو 
و خانواده و نزدیکان  نکردن تیحما»و  «یماریب تیسرا یها راهة دربار یعمومدانش  نبود»

 .دست آمد به« یاجتماع انگ به ماریب تیحساس ساز نهیزم» یعل   طیشرا عنوان به« بیماران کردنطرد
 یموجب بروز رفتارها یو یآ مطلب است که انگ مرتبط با اچ نیا دیمؤ ها افتهیهمچنین 

مشکالت شود؛  میزنان  نیدر ا بروز مشکالت و دغدغه جهیدرنت و مارانیب نیبا ا زیآم ضیتبع
توسل به دادن شغل،  ازدست ینگران ،یاقتصاد یها ینگران ،یانزوا و افسردگ ،یروان ،یجسمان
 تیمحدودخانواده و دوستان،  تیدادن حما طردشدن و ازدستة تجربکار،  طیدر مح یکار پنهان

از جمله مشکالتی است  ،محدودتر یتعامالت اجتماعو  ازدواجدرمورد  یبه درمان، نگران یدسترس
و انگ و داغ ننگ  یماریب یمشکالت در کنار ترس از افشا نیا که پیش روی این بیماران قرار دارد.

 .دهد را کاهش می مارانیب نیدر ا یزندگ تیفیآن، سطح ک
 

  .یطرد اجتماع، زنان ،عاطفی-حمایت اجتماعی ،ایدز ،انگ اجتماعی :یدیکلهای  هواژ

                                                                                                                        
 shirin.ahmadnia@gmail.com دانشیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  .1

 m_zahedi@pnu.ac.irدانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران )نویسندة مسئول(، . 2

 kazemizahra1@yahoo.comی، شناس جامعهکارشناس ارشد . 3

 ،طباطبائی



 9314زمستان  ،6 شمارة ،4 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    436

 مسئلهو طرح  مقدمه
آن  یو اقتصاد یاجتماع ،یابعاد فرهنگ، شده مطرح و ییشناسا شتریب آن یپزشک بعد با دزیهرچند ا

 تبعات انواع ةنیزمدر آن و  شیرشد و نرخ افزا در یا کننده نییتع ریتأثو نقش و  مهم است زین

 .داردبه آن در سطح جامعه  یابتال یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یبهداشت

و  نیرانگرتریاز و یکی فقط نه دزیا( 1331و همکاران ) دوست حقاظهارات دکتر  ربناب

است که  یمانند یبو  دیجد یاجتماع ةدیپدعصر حاضر است، بلکه  یها یماریب نیتر هولناک

 یزندگ بر یقیعم ریثتأ دزی. اگذار استریتأثافراد  یو اقتصاد یاجتماع یابعاد زندگة همبر  باًیتقر

و  یاقتصاد شرفتیپ ،یو اجتماع یگروه یها تیفعال ،یخانوادگ یزندگ ،یسالمت .دارد انیمبتال

افراد مبتال  نکهیابه  باور و گیرد می ریتأث یماریب نیا ه ازک است دیاز جمله ابعا یتکامل فرد

و  یاجتماع یبرساخت یماریب نیا یاجتماع ثیاز ح». کند یم دیسوء را تشد راتیتأثهستند، « آلوده»

، به نقل 1111 نولدری)آلونزو و ر شده لیبه ننگ تبدة مسئل کی ای ی، ننگ اجتماعتر مشخص طور به

فرد مبتال را در سطوح  یاجتماعن شأاست که ( 131، ص 1331و همکاران،  ییطباطبا یاز قاض

 «.دهد یمخود قرار  ةحمل متفاوت آماج

با  (1311 خرداد 1 سنا،ی)ا یستیبهز سازمان یاجتماع یها بیآس از یریشگیپ رکلیمد ا،یاحمدن

شده است،  لیدر جهان امروز تبد ریوم مرگعلت  نیبه چهارم سرعت به دزیا یماریب نکهیا انیب

بودند، اما اکنون شاهد  یماریب نیا انیقربان نیشتریمردان در ابتدا ب نکهیرغم ا هب»: دارد یماظهار 

که زنان جوان  یدرحال ؛است شیافزا حال درزنان  در یشتریبا سرعت ب دزیکه نرخ ابتال به ا میهست

 رانیدر ارا  دزیدرمورد ا ها ی: آنچه نگراندیافزا یم یو .«دارند قرار ابتال خطر معرض در شتریب

 ریبا سا سهینشده در مقا محافظت یارتباطات جنس قیباالرفتن تعداد موارد ابتال از طر ،کند یم شتریب

تعداد زیادی  .میشناس یم رانیا در دزیاست که ما آن را به نام موج سوم ا روسیانتقال و یها روش

از  ؛ یعنیاند شده مبتال ییکه در چارچوب روابط زناشو هستند یافراد دز،یا یماریزنان مبتال به باز 

 .«اند شده ماریخانواده و در نقش همسر و مادر ب طیهمسرشان و در چارچوب مح قیطر

 مارستانیب دزیا قاتیمرکز تحق سیرئو  یعفون یها یماریب(، متخصص 1311محرز ) نویدکتر م

اظهار داشته است که در حال حاضر  روسیو نیبه ا انیمبتال قیدرخصوص آمار دق ،ینیامام خم

 شانی. ااند شده ییشناسا ها آنهزار نفر از  یبه س کیکه نزد میدار دزیهزار نفر مبتال به ا 11حدود 

 یجنس یو رفتارها یمعلول روابط جنس شتریدر زنان ب دزیکه رشد ابتال به ا اند بیان کرده

را  روسیو نیابتال به اة مخاطرکه  یپرخطر یرفتارها یالگو نکهیابا توجه به  نشده است. کنترل
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 ایپرخطر  یرفتارها ةجیدرنتاز زنان نه  یاریو بس یابد میتفاوت  تیجنس برحسب ،دهد یم شیافزا

که ممکن است  یازدواج با مردان دلیل بهبلکه  ،مشترک مصرف مواد مخدر یها سرنگاستفاده از 

به این بیماری مبتال  مصرف مواد داشته باشند، ةسابق ایخارج از چارچوب ازدواج  یجنس اتیتجرب

به نقل از دکتر محرز گزارش داده است که امروزه  (1311خبر )انتخاب  یخبر گاهیپا اند. شده

 یماریکه نسبت به ب اند کردهازدواج  یکه با افراد اند شدهمبتال  یماریبه ب یاز زنان وقت یاریبس

مردان از انگ و  همانند زی، زنان نحال نیابا . اند نداشته یا یآگاه گونه چیهبوده و  اطالع یبخود 

 یعموم یباورها؛ زیرا رندیپذ یم ریتأث روسیو نیابتال به ا یها وهیشمرتبط با  یمنف یها برچسب

 یزنان ای  شدهنجابت خارج  ةریداکه زنان مبتال از دارد این از  تیحکا یات قالبتصور غلط و

غلط و  یاز باورها یفشار و عذاب ناش لیدل نیبه هم ؛اند بوده بندوبار یبو  تیمسئول یب

 از یاریبس که یدرحال ،نیبنابرا ؛(1312 ا،یاحمدن) ردیگ یبرمدر  زیرا ن نزنا انیمبتال به یزن برچسب

( یجنسة رابط ای یقیتزر ادیر اعتدر اثهمسران خود ) قیرا از طر یماریب نیا ناآگاهانه طور بهزنان 

پرخطر به  یرفتارها قیاز طر یماریب نیبه ا انیکه مبتال هستندمواجه  یهمان مشکالت ، بااند گرفته

از  که یدرصورت، یو بهداشت یخدمات درمان ةارائاز مراکز  یاریبس در همچنین .اند شدهآن مبتال 

 .زنند یمسرباز  شانیا رشیخدمات و پذ ةارائمطلع شوند از وی  آی اچ روسیو یفرد دارا تیموقع

و  ،انتقال یها راه، یماریبه باز  یدرستدرک  و ی، اطالعات کافارانمیب نیا انیاطراف معموالً

 ،یزن م با انگأو تو زننده بیآس یرفتارها اینامطلوب  یها واکنش، جهیدرنتو  دارندنآن  یریشگیپ

 یها خانوادهافراد و  نیکه بر مشکالت روزمره ا دهند یماز خود نشان  زیآم ضیتبع، و یزن برچسب

 .دیافزا یم دزیدر موضوع ا ریدرگ

 یها ستمیس یکار و حت طیخانواده، اجتماع، مح یها طیمحدر تمام  باًیتقر ضیبا انگ و تبع توأمنگاه 

کم و  یآگاه ماران،یب نیمردم به ا ینگرش منف لیاز دال یکی دیاست. شا شدنی مراقبت سالمت مشاهده

ة سوژ کنند یم یزندگ یو یآ که با اچ یافراد معموالً است.  یو یآ اچعفونت ة دربار ها آندرک نادرست 

و دچار  کند یمرا طرد  ها آنخانواده و جامعه  ندارند،، حق ازدواج شوند یم ها ییبدگوو  عاتیشا

 یو یآ غلبه بر انگ مرتبط با اچ یدشوار لیاز دال یکی درواقع. »شوند می یو اجتماع یروان یها بیآس

طاعون »عنوان جوامع با  شتریدر ب یو یآ . اچاستاز قبل موجود در جامعه  یها یداور شیپآن با  وندیپ

ما ة جامعشده و نگرش غالب در جوامع و از جمله در  دهینام« زنان بدکاره یماریب» ای« انیگرا جنس هم

رفتار  یبرا یهیتنبوی  آی اچ روسیو عفونت با و شوند یممبتال  یماریب نیبه ا« پست»افراد است که  نیا

 (.1311)بهروان و همکاران،  «و ناپسند آنان است یراخالقیغ
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بر  یمنف پیامدهایاست که  ییها تیموقع گرید دیتول یامکان بالقوه برا ةرندیدربرگ دزیانگ ا»

 ضیتبع ،یخانوادگ یها تیحمادادن  ازدست مانند ؛دارد فرد مبتال یو روان یسالمت جسم

مشکالت مربوط به خدمات  و یو درمان یبه امکانات بهداشتنداشتن  یدسترس ،یکاریب ،یاجتماع

 .(1333 همکاران، و یزیتبر) «یاجتماع

 گاهیجامعه، و تفاوت پا نیدر ا یتیزنانه و مناسبات جنس تیهو رسد یمظر ن از آنجا که به

تبعات  ریمضاعف درگشکلی  به راوی  آی اچ روسیو زنان و مردان، زنان مبتال به یاجتماع یاقتصاد

 ات،ی، تجربیزندگ تیوضع ییشناسا درصدد پژوهش نی، محققان در انجام اکند یمابتال  یمنف

 .اند شدهبدان دچار  روسیو نیابتال به ا ةجیدرنتکه  هستند یطیو درک زنان از شرا احساسات
 

 مرتبط یها هینظرو  میمفاه
مدام انگ  گفته شیپبنا به شواهد  یو یآ اچ روسیو ای دزیا یماریاز آنجا که افراد مبتال به ب

 ارائه یاتحیمفهوم توضدو  نیا ةدربار نجایهستند، در ا ریمواجه و درگ یطرد اجتماعشنوند و با  می

 .شود یم
 

 یطرد اجتماع

ننگشان ة لک، اند گانهیب غالباًننگ ة لک یاراافراد د»: که کند می انیب (121: 1331)آرمسترانگ 

ننگ آشکارتر است فرصت ة لک که یهنگام، که از جامعه طرد شوندن کرده است یمع گونه نیا

از افراد  یاریبس واحوال اوضاع نیوجود دارد. در ا یعاد یفرد عنوان بهش ریپذ یبرا یکمتر

افراد مبتال  که در آن با مالقات دهند یم لیخاص خود را تشک یها کلوپ ای نیجانشة جامع، دار لکه

حال  نیاما در ع ،احساس کنند فتنیریپذو  یعاد نسبتاً یخود را مردمان توانند یم به همان مصائب

 دنتوان یم، خود را کاهش دهند یاجتماع یانزواممکن است احساس  بهیگروه غر لیکه با تشک

 دیپد یمعضل ماریب یننگ براة لکرو  نیااز  ؛دنکن گانهیو به آن ب، دور یعادة جامعاز  شتریرا ب ها آن

 ها آن، اما مدام به باشند بکوشند یعادة جامع کیاز  یبخش نکهیا یبرا توانند یم ها آن: آورد یم

 گرید یشدن قرار دارند. از سو و در معرض خطر کشف ستندین یکه عاد شود یم یادآوری

 نیاما ا ،دهند لیبه تشکمشا ةبیغرة شد ز افراد راندهو بهنجار خود را ا یعادة جامع توانند یم

 .«کند یم تر گانهیب یاصلة جامعة بدنرا از  ها آن زیواکنش ن
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 یانگ اجتماع

 یبرا وباستان است  ونانیاز  برگرفته گمایکه اصطالح است دهد یم حیتوض (1331) گافمن

نشان  یمردمة درباررا  یراخالقیغ ایبد  یزیکه چرفت  کار می به یجسم ییها نشانهدادن به  نسبت

 :دارد وجود( گمایمعاصر سه شکل از انگ )استة جامعدر  داشتند.های جسمی را  نشانهکه آن  داد یم

و  یکیزیف یها یبدقوارگاز  ی( مانند انواع گوناگونی)جسم یکراهت( بدن) یزشت .1

 .یجسمان یها یبدشکل

داشتن  ایبودن ریپذ سلطهالنفس و  فیضع تقلب، مانند یفرد یتیشخص ینواقص و کمبودها .2

صفات با توجه به  نی. داشتن ااعتمادی بیو  ریناپذ انعطاف دیعقا ،یعیرطبیاحساسات غ

 ادیزندان، اعت ،یمثال دچار اختالالت روان یکه برا دشو یممربوط  یشواهد موجود به کسان

 یرفتارها و یخودکش به اقدام ،یکاری، بیخواه جنس همبه الکل،  ادیبه مواد مخدر، اعت

و  سمیو الکل یجنس یانتقال یها یماریب ،یاختالل ذهن نیهمچن ،هستند یاسیس یافراط

 و... یمربوط به خودکش التیتما

 بیشتر باهستند که  یکسان ها شیگرا نیبا ا ی. مردمتینژاد، مذهب و مل یا لهیقب یگمایاست .3

گروه  نیا یبرا ضیتبع سبباست و  یدر طرق منف ها آن، اما تفاوت اند متفاوتمردم 

خانواده را  کی یو تمام اعضا افتهی انتقال ها نسل یط یا لهیقبو  یداغ ننگ قوم نی. اشود یم

 (.33: همان منبع) کرده استآلوده  کسانی

 ایکننده  بدنام داً یشدکه  شود یمکار برده  به یصفات ای یژگیاشاره به و یاصطالح داغ ننگ برا»

در روابط ، بلکه ذات در نه صفت کی یزن ت داغقدر ةریشتوجه کرد که  دیاما با ،است آور ننگ

 یبه عاد تواند یم، زند یم فرد یشانیپ بر ننگ داغ که یصفت گریسخن دبه  است؛ یاجتماع

همان « )هکننده است و نه بدنام کنند نام خوشنه  نفسه یف نیبنابرا ؛کند کمک افراد گریدادن د جلوه

 (.32، منبع

ا یخودآگاه  و ا ناخواستهیممکن است خواسته  یگر کادر درمانیپزشکان و د»گفتنی است 

 دو صورت مشاهده کرد: آن را به توان می که کنند یزن ماران انگیناخودآگاه به ب

به  یاز عواقب نگرش منف یکی: مارانیب خدمات به ئةاجتناب از ارا -ارکآش یزن انگ (الف

ار واضح و آشکار ابراز یمراقبت بس بین یا یگاه که نکردن از آنان است یماران، مراقبت کافیب

 .شود یم

ارا که آشک میشو یممواجه  یبا پزشکان یگاه مار:یاز ب یافکمراقبت نا -پنهان یانگ زن (ب
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گر آحاد جامعه به یخدمات همسان با د ةارائ یحت ونند کیار نمکمثبت   HIVماران یببا ند یگو ینم

کار را  نیا قتیحقدر یول ،کنند ینم یزن نند خودشان انگکیدانند و تصور م یم یها را اخالق آن

ن است کو مم کنند میزه یگماتیاسترا بیماران خود در ناخودآگاه  این افراد درواقع. دهند یمانجام 

 (.1311 ،یرازیش لی)مالاسماع« خودشان از آن آگاه نباشند
 

 یتیجنس ینابرابر

 نی. آنان بر اندیآ یم حساب به یا دهیستمد یزنان گروه اجتماع»از منظر مدافعان حقوق زنان 

مردان و  یفرادست یبرا یاجتماع یحیتوض توان یمو  اند جامعهة فراساختاعتقادند که زن و مرد 

 ؛است زده تیجنس ای یتیجنس یا دهیپد یجهان اجتماع شان،یزنان ارائه کرد. از منظر ا یفرودست

 ایزنانه  اینهادها، مردانه  یو تمام ها حرفه ،یاجتماع یها نقشرفتارها،  الت،یاحساسات، تما یعنی

مردان و زنان محصول جامعه  انیم یتیجنس یها تفاوت. است  شده فیزنان تعر ایمناسب مردان 

در  یمردان منافع رایز ؛اند مسلطمردان بر زنان  ها آن شتریدر ب کم دستجوامع، ة همدر  اگرنهاست. 

 (.212 :2113 دمن،ی)س« حفظ قدرت دارند

 تیهو شان یزندگدر  یتنوع و گوناگون رغم بهمعتقد است زنان  زین( 1113) باتلر تیجود

 یا دهیپدنه  تیجنس»معتقدند که  مدرن پست یها ستیفمنة همو  ویدارند.  یواحد یتیجنس

. کند یم نییمردان و زنان را تب یجامعه است که شکل زندگ نیاست و ا یبلکه اجتماع یعیطب

 یقبول رقابلیکه به شکل غ اند گرفتهشکل  یا گونه به یتیجنس یها تیهوآنان معتقدند  نیهمچن

 یبه شکل افرادنیز  ها انسان .است یاجتماع یدستاورد تی. جنسکند میمردان را بر زنان مسلط 

و  رشیپذ یزن به معنا کیشدن به  لی. تبدشوند یممتولد، اما به زنان و مردان مبدل  مؤنثمذکر و 

را شکل  شانیا یریپذ سلطهزنان و  یها کنشة شالودخود، ة نوبزنانه است که به  تیاتخاذ هو

 .دهد یم

در جامعه مشمول  شان یماریباز وجه  دزیبه ا یمبتال ماریب ایدارند وی  آی اچ روسیو ی کهزنان

 یاز وجه باورها هستند، همچنیناز آن  یو تبعات متنوع ناش ی، انگ، طرد اجتماعیزن برچسب

کرده  دایپرخطر( در جامعه رواج پ یرفتارها ری)نظ یماریافراد به ب یابتال ةنحو رامونیکه پ یغلط

انحراف  کی، بلکه یماریب تنها نه دزیا گر،ید سخنبه  ؛قرار دارند یریپذ بیآس طیدر شرااست 

 .گذارد یم ریتأثروزمره  یتعامالت زندگ انیزنان مبتال در جر اتیامر بر تجرب نیو ا شود یمشناخته 
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 پژوهش روش
با  1«یگراندد تئور» ای یا نهیزم محور، داده ةینظرو راهبرد  یفیک قیاز روش تحق پژوهش نیدر ا

موجود در  یها تیحساسبنا به  استفاده شده است. افتهیساختار مهین یها مصاحبه فناز  یریگ بهره

 روسیمبتال به و ةبه افراد نمون یدسترس و ییشناسا ةنیکه در زم یجامعه و موانع و مشکالت

و محققان  مقدور نبود عمالً شانیا یگسترده و جلب همکار یوجود دارد، امکان دسترس یو یآ اچ

 یبانیو پشت یدگیمرکز رس کیدر  صرفاً انیاز مبتال یا نمونهبه  شده فراهم یاز دسترس یمند بهرهاز 

و به شکل  یاحتمالریبه روش غ ها نمونهانتخاب  جهیدرنتشدند و  ریناگزاز زنان مبتال در تهران 

 است. بوده «ینظر یریگ نمونه»

 از تیانجمن حماکرد،  سریرا م قیمحققان به افراد نمونه تحق یکه دسترس یمرکز

، در در مرکز شهر تهران یا مشاوره مرکز، ها ارزش یایاح اختصار به ای یاجتماع دگانید بیآس

 است. NGO ای)سمن(  نهاد مردمسازمان  کی درواقعکه  است یکارگر شمال یابتداانقالب،  ابانیخ

به  یجامعه خدمات متنوع ریپذ بیآس ای یاجتماع ةدید بیآسداوطلبانه به افراد  یمرکز افراد نیدر ا

 فرار ،ی، طالق، خودکشادیاعت دز،یا ةنیزمدر  ییها مشاورهو  . خدماتدهند یمارائه  گانیصورت را

و خدمات مشاوره و  یریشگی، پیرسان یآگاه ، همچنینیاجتماع یها بیآس ریو سا خانه از جوانان

مشتمل بر  یخدمات دزیا ةنیزمدر از نهاد خانواده.  تیو حما ریپذ بیآسبه اقشار  یاجتماع یمددکار

 :است شده دهیتدارک دزیر موارد 

 یو بازپرور ،مثبتوی  آی اچ دارایزنان  یبرا یا مشاوره و یآموزش جلسات لیتشکالف( 

 ؛ یعاد یشهروند عنوان بهحضور فعال در جامعه  برایآنان  یروح

این و خود با  شده فوت دزیا یماریکه همسرانشان در اثر ب یاز زنان یمستمر مال تیحماب( 

حاصل  میتی ایوی  آی اچ از کودکان مبتال به یو حقوق یعاطف تیحما؛ ج( کنند یم یزندگ یماریب

 ؛ حضانت و تیمومیق ض،یتبع استثمار، خشونت، ،یدرفتارب یها شکلدر مقابل تمام  دزیاز ا

نوجوانان،  یبرا ژهیو به، آموزش یرسان اطالع منظور بهجامع مختلف حضور فعال در مد( 

 .جوانان، زنان و اقشار در معرض خطر

عنوان مرکز تحت  نیدر اانتخاب شدند که  یزنان انیاز م ق،یتحق نیر ا کننده شرکتزنان 

 برایو اند  دهید آموزش( کنند یم یزندگ یاچ ا روسیکه با و یمادران)[ سالمت یمادران حام]

 منظور به نیهمچن ،دارندبا مرکز داوطلبانه  یاز ابتال همکار یریشگیبه عموم مردم و پ یرسان اطالع

                                                                                                                        
1. Grounded Theory 
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 نیبه ا یاقتصاد یاجتماع یها مهارتدانش و  یارتقا یبرا ییها کالسانجام مشاوره و شرکت در 

 .دهند یمادامه  شان یهمکارو به  کنند میمرکز مراجعه 

 میحفظ حر منظور به و ،یمعرف ریدر جدول ز قیدر تحق کننده شرکتمشخصات زنان 

 مستعار استفاده شده است. یافراد، از اسام یخصوص

 
 قیافراد نمونه تحق یاجتماع یها یژگیو. 9 جدول

 مستعارنام  فیرد
 مدت ابتال به

 یو آی اچ روسیو
 ماریسن ب

 زانیم
 التیتحص

 محل سکونت

 تهران سواد کم 33 سال 1 نبیز 1
 تهران ییابتدا 32 سال 12 یمهر 2
 تهران ییراهنما 31 سال 1 نرگس 3
 اریشهر ییراهنما 32 سال 1 سارا 3
 تهران سانسیل 23 سال 1 فرشته 1
 تهران ییراهنما 32 سال 3 مهراوه 1
 تهران متوسطه 33 سال 3 بتول 1
 تهران سواد یب 31 سال 11 زهره 3
 تهران سواد کم 33 سال 12 آرام 1
 تهران ییراهنما 33 ماه 1سال و  1 الیل 11
 تهران متوسطه 31 سال 1 الهام 11
 نیورام ییراهنما 33 سال 11 نسترن 12
 تهران متوسطه 31 ماه 1سال و  1 نیپرو 13
 تهران ییابتدا 31 سال 11 دیناه 13
 تهران پلمید ریز 31 ماه 1 مونا 11
 تهران ییابتدا 21 ماه 3 هیراض 11
 نیورام سواد کم 33 سال 1 زهرا 11

 

 قیتحق یها افتهی

کار برده شد.  به «ینظر یکدگذار» یلیتحل ةیرو ق،یعم ةحاصل از مصاحب یها داده لیتحل منظور به

 ،یمحور ةدیپد ،یعل  طیشرا یش رکن اصلدر آن ش کهآمده  ریز یدر قالب مدل نظر یینها ةجینت

 تیحساس»ة مقول تیبا محور امدها،یتعامل و پ /عمل یراهبردها ،یانجیم طی، شرایا نهیزم طیشرا

 است. شده ارائه «یاجتماع انگنسبت به 
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 یلیتحل یها افتهبراساس ی قیتحق ینظرمدل  .9شکل 

 

 یعلّ طیشرا

 دشو یم سببکه است  رگذاریتأث یمتعدد طیعوامل و شرا یو یآ زنان مبتال به اچ ةستیزة تجربدر 

به  انیمبتال یحت ای گریزنان د ةستیزة تجرباز  ،دارند روسیو نیبا ا یزنان از زندگ نیکه ا یا تجربه

است  پرسش نیپاسخ به ا شود یمبخش مطرح  نیآنچه در ا ،درواقعباشد. متفاوت  ها یماریب ریسا

 .شود یممنجر  یو یآ ن مبتال به اچدر زنا یعنی ،یمحور ةدیپد به خلق یو عوامل طیکه چه شرا

، آمده دست به میمفاه یبند مقولهپرسش و  نیمربوط به ا یها پاسخ لیو تحل هیپس از تجز

 نبود» ،«یماریخاص انتقال ب یها راه»، «جامعه نشدة رشیو پذ یمنف یها نگرشافکار و » یها مقوله

« دن بیمارانو طردشخانواده و نزدیکان  نکردن تیحما» و «روسیو تیسراة نحوة دربار یآگاه

 درنظر گرفته شد. یمحور ةدیپد جادیدر ا یعل  طیشرا عنوان به

 

 جامعه یمنف یها نگرشافکار و 

از  ینگرانبود،  ها آنة همة دغدغ درواقعو  کردند یممصاحبه مطرح ة نمونافراد ة همکه  یا مسئله

دربارة بیماری ایشان  ؛ زیرااستبوده  یاجتماع یزن برچسبو انگ  به تیحساس ایانگ مواجهه با 
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 یول ،شدند مواجه نمیهم  یانگبا نداشتند و بالطبع  یاطالع گرانی، دکینزد خانواده یاز اعضا ریغ

انگ و  ،ها آن یماریاز ب کانیو نزد انیبا آنان همراه بود که در صورت اطالع اطراف شهیفکر هم نیا

 یماریب نیما نگرش موجود به اة جامعدر  رایز ؛دوش ها وارد می به آن یمختلف و منف یها برچسب

 است. یمنف یگمایاستبا  مأتو و یمنف یو زنان مبتال به آن نگرش

افراد به خدمات  یدر دسترس است؛ زیرا مارانیب نیدر ا ها ینگران نیتر عیشا ضیانگ و تبع

حقوق  گریو د یو اجتماع یخانوادگ یها تیحما ،یتعامالت اجتماع ،یماریب یسالمت، افشا

 افتیو در یآنان به علت ترس از انگ، از مراجعه به مراکز درمان شتری. بدارد یمنف ریتأث مارانیب

مردم جامعه که در ارتباط با  ریو سا کانیتعامالت خود را با نزد ای کنند یماجتناب  یخدمات درمان

 یکار پنهاندست به  . همچنینمطلع نشوند ها آن تیتا آنان از وضع کنند یمهستند محدود  ها آن

 تیدر صورت آشکارشدن وضع دانند یمو  نباشند گرانینامناسب د یتا آماج برخوردها زنند یم

در جامعه بر  ییها نگرش نی. وجود چنها نکنند آناز  یتیحماخانواده و جامعه ممکن است  ها آن

 نیزدن به ا و انگ اه نگرش اینوجود  ،درواقع .گذارد یم ریتأثافراد مبتال  یو روان یسالمت جسم

 انزوا، ،یموجب طرد اجتماع جهیدرنتو  شود یمبه آنان  زیآم ضیتبع یرفتارها سبب ماران،یب

. شود مارانیب نیدر ا ییو ترس از تنها کانیدادن دوستان و نزد دست دادن شغل، از دستاز

 :سازد یمرا آشکار  ها ینگران نیا ریز یها قول نقل

مونه که آدم  یغول م کیمثل  یماریب نیا .کنم صحبت ییجا یماریب نیادرمورد  تونم ینم» -

تلویزیون  یوقت و دختر من هجده سالشه مثالً ؛تونه درموردش صحبت کنه ینم راحت یلیخ

گه  یکنه و م یشه و شبکه رو عوض م یاعصابش خرد م هکن یصحبت موی  آی اچ در مورد

 نیپدرش به ا دونه من و ینم که یدرحال بدونم یماریب نیادرمورد  یزیدوست ندارم چ

 .)مهراوه( «میمبتال هست یماریب

 

 یماریخاص انتقال ب یها راه

از عنوان  شتریمردم ب ،است پرخطر یرفتارها روسیو نیا انتقال یاصل عامل نکهیبا توجه به ا

 نیا شتریب وعیترس خود موجب ش نیکه ا یماریتا خود ب ترسند یماز آن  یو انگ ناش «دزیا»

انگ  نیا افتیاز درزنان شده،  انجام یها مصاحبهدر تمام  باًیتقر .شود یمدر جامعه  یماریب

و خود ند مبتال شد یماریب نیا به خود همسران قیاز طر ها رسد همة آن نظر می و به ندترس می

 افراد ریآنان و سا نیب یکه جامعه فرق کردند میام ا اذعان  ،نداشتند یرفتار پرخطر گونه چیه
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 کیو همه به  ستی، قائل ناند شدهمبتال  یماریب نیخود به ا پرخطر یمثبت که با رفتارهاوی  آی اچ

و  یاخالق یبتا از انگ  دارندخود  یماریکردن ب در پنهان یسع لیدل نیبه هم ؛شوند یم دهیچشم د

 در امان بمانند: یبندوبار یب

به  گها مثالً ؛کرده یاشتباه کار کیکنن اون فرد  یم فکر مردم شتریب ادیم دزیاسم ا یوقت» -

 .کردم انتیخ شوهرم به ایرابطه داشتم  یکنه من با کس یم دارم فکر دزیبگم من ا یکس

 .)زهرا( «باشه گرفته شوهرش از رو یماریب نیگن که ممکنه ا یخودشون نم شیپ

 

 یماریب تیسرا یها راهاز  یعموم یآگاهنبود 

مثبت وی  آی اچ مارانیگرفتن از ب هو کنار یماریب نیکه موجب ترس از ا یعامل نیتر مهم دیشا

و غلط  یاطالعات ناکاف است. روسیو نیانتقال ا یها راهدرمورد  یکاف یآگاه ، نداشتنشود یم

از آنچه هست بدانند و به  تر مسریو  تر خطرناکرا وی  آی اچ افراد، عفونت شود یمموجب 

تصور  مثالً ؛شود یمهم منتقل  یانسانة روزمردر روابط  یو یآ اچ عفونت که دهند احتمال ینادرست

 است؛ خطرساز «وآمد رفتو  یصحبت همو  ها آنشدن با غذا همافراد،  نیدادن با ا دست» شود یم

 یو گاه را با این افراد حفظ کنندة خود فاصلکنند  می یمحافظت از خود سع یبرا نیبنابرا

 ریسا در مقایسه با دزیا روسیانتقال و یها راه که یدرصورت. کنند یماز آنان اجتناب  یطورکل به

 یها راهنبودن مردم از  مواجه شده است. آگاه یعموم یاما با ترس ،محدودتر یعفون یها یماریب

 ست.مقابل افراد مبتال بهانگ  جادیا یاصل لیاز دال یکی روسیو نیانتقال ا

 یماریب نیانتقال ا یها راهجامعه درمورد  یعموم یآگاه شیخواستار افزا شده مصاحبه مارانیتمام ب

و  ها انگ تنها نهوی  آی اچ روسیانتقال و یها راهمردم از  ینکته اذعان داشتند که آگاه نیبر ا رایز ؛بودند

. آنان شود می زیدر جامعه ن آن وعیموجب کاهش ش یحت ،دهد یمکاهش  مارانیب نیرا به ا ها ضیتبع

 روسیانتقال و یها راهو  یماریب نیجامعه درمورد ا یآگاه شیافزا برای یحاضر به انجام هرگونه تالش

در سطح اجتماع  اما ،دادند یممهم را در سطح خانواده و دوستان خود انجام  نیبودند و البته اوی  آی اچ

 :بزنندانگ و برچسب به آنان  دندیترس یم رایز ؛بودند کردن صحبت به حاضر کمتر دیشا

ما خاطر  نیبه هم ؛ترسن یم داًیشد یماریب نیو از ا ننیب یم والیرو مثل ه یماریب نیمردم ا» -

من که ة بچ ننیب یم ی. حتنداره کار یکس با یماریب نیفتاده که ای. براشون جا نرنیپذ ینم رو

بازم  ، امارهیگ ینم من از رو یماریب نیا ،کهیبه من نزدقدر  نیکنه و ا یم یبا من زندگ

 .(هی)راض «کنه یوده نمرو آل گرانید یراحت به یماریب نیقبول کنن که ا ستنیحاضر ن
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 ها آنو طردشدن از این بیماران خانواده و نزدیکان نکردن  تیحماة تجرب

ممکن است . کنند می یمهر یببه آنان مثبت وی  آی اچ افرادخانواده و نزدیکان از موارد  یاریدر بس

از  انیاطراف ناآگاهیاز  این امر ممکن است کنند که یریجلوگ کانیو نزد انیبا اطراف ها آناز تماس 

 فیضع تیحمابا  مارانیب نیا شتریباشد. بناشی  یماریب تیو ترس از سرا روسیانتقال و یها راه

، دهند یمخود را از دست  کانیخانواده، دوستان و نزد تیکه حما یزمان شوند و مواجه میخانواده 

و شدن طردبا و زنند  میانگ  به آنانده اخانو در  نندیب یمکه  یچون زمان ؛شوند یم رتریپذ بیآس

، جهیدرنت. شود یم تیآنان تقو درو طردشدن از جامعه خوردن  ، ترس انگشوند مواجه می ضیتبع

 یزندگ یایمزا از ،یماریب نیبه ا یاز ابتال یناش یتماعاج یامدهایپترس از انگ و طرد و دلیل  به

دادن  دستاز علت به آنان از یاریبس شوند؛ زیرا میرو  هروب یدیو با معضالت جد، محروم سالم

خود  نیرا به دوش بکشند که ا یو زندگ یماریبار ب ییتنها بهخانواده مجبورند  یها تیحما

 :شود میدر آنان  یادیز یو اجتماع ینروا یها بیآس ساز نهیزم

از من فاصله  کردن یم یسع ای کردن یمبه من نگاه  گهید جور کی دنیفهم ام خانوادهاول که » -

 نیو ا کردن یماونا رو از من دور  ،هاشون رو ببوسم بچه خواستم یممن  گها مثالً ؛رنیبگ

 .ندارن ارتباط ما با گهیداش  خانوادههم از زمان فوت شوهرم  .شد یممن  یباعث خودخور

 .)نسترن( «رنیبگ ما از رو یماریب نیاشون اه بچه ایخودشون  دنیترس یم انگار

 

 یمحورة مقول

 ةدیپد عنوان بهرا « انگ به نسبت تیحساس»ة مقولرا بر آن داشت تا  انققمح شده اشاره یعل  طیشرا

 ،صورت گرفته است یچند قاتیتحق دزیا یماریبا ب توأمانگ درمورد  کنند.خود انتخاب  یمحور

 شتریمسئله بود که ب نیا کردبه خود جلب  شده انجام یها مصاحبهرا در  ماکه نظر  یام ا موضوع

 شان یماریبز ا ها آناز  یبعض کانیخانواده و نزد رایز زدند؛ نمی یانگ به آنها زنان نیااطرافیان 

 ها آن یماریاز ب گرانیکه اگر د هراس داشتندموضوع  نیاز ا شتریب ها آن ،درواقع .نداشتند یاطالع

 خود داشتند. تیدر پنهان کردن وضع یسع لیدل نیانگ خواهند خورد و به هم حتماًمط لع شوند، 

 مارانیب را همة« انگ به نسبت تیحساس» همان ای« شده انگ احساس» یمحور ةدیپد ،نیبنابرا

 شد یماین افراد  یکه موجب نگران یموضوع نیشتریبکردند. در این بین، مطرح  کننده مصاحبه

 یو اقتصاد یاجتماع ،یبود که موجب بروز مشکالت روان انیجامعه و اطراف یاز انگ سو واهمه

 است.شده زنان  نیدر ا یادیز
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 یا نهیزم طیشرا

که  متأثر است یخاص ةنیزم از، برند میکار  به انگ از ترس با مقابله یبرا مارانیکه ب ییراهبردها

 بر مشتمل یتیو موقع یا نهیزم طیشرا نیا. قرار دارد دهیمرتبط با پدو حوادث  عیمحل وقا درواقع

 :شوند یمداده  حیکه در ادامه توضاست « شدت»و « تکرار»، «قلمرو»

 

 قلمرو

 مارانیاظهارات ب رب ابن «انگ به نسبت تیحساس» یمحور ةدیپددر پژوهش حاضر محل وقوع 

اعم از محل کار، مطب  ها طیمحمعنا که در تمام  نیبد ؛شود یمتوسط آنان تجربه  جا همهدر  باًیتقر

و دوستان و....، در تمام  کانیجمع نزد ،یتیو حما یمراکز خدمات ،یپزشکان، مراکز درمان

 طیدر مح یافراد حت یو اجتماع یارتباطات شخص و تمام یو اجتماع یخصوص یها عرصه

در  ایدر محل کار خود  تنها نه مارانیاز ب یاریکه بس یا گونه به ؛ردترس وجود دا نیا زیخانواده ن

خود را پنهان  یماریخود هستند ب کانیکه در جمع دوستان و نزد یزمان ای یمراجعه به مراکز درمان

خود را  یماریندارند و ب یروان تیاحساس امن زیخود نة خانواددر درون  ی، بلکه حتکنند یم

 .دارند یمنگه  یمخف زیاز پدر و مادر و فرزندان خود ن یحت المقدور یحت

انگ و برچسب  افتیاز در یبدون نگران داشتند یماظهار  مارانیکه ب یتنها مکان ها افتهیبراساس 

 ریر جمع ساد که است یزمان کنند، صحبت آن به مربوط مشکالت و یماریدرمورد ب توانند یم

درک  در آنجا همه رایز ؛( حضور دارندها ارزش یایاحة مشاورمانند مرکز ) مثبتوی  آی اچ زنان

 ترس مربوط به انگ آن دارند. یآن و حت طیو شرا یماریب از یمشترک

 

 شدت

در  ادیمثبت به لحاظ شدت، از کم تا زوی  آی اچ زنان انیانگ و برچسب در م افتیدراز واهمه 

و  یماریحاضر نبودند ب یبود که حت یا اندازه بهترس  نیزنان شدت ا نیاز ا ینوسان بود. در بعض

و  ها العمل عکسنگران  شدت بهگذارند و ب انیخود در م کانیخود را با خانواده و نزد طیشرا

 محدود گرانید با را خود ارتباط لیدل نیبه هم؛ درمورد خود و همسرشان بودند انینگرش اطراف

 گرید یاما در بعض را پنهان کنند، یماریب نیبه ا شانیابتال داشتن نگهدر پنهان داشتند  یو سع ندکرد

خانواده و  تنها نه که یطور به ؛شد یمکمتر احساس  یترس تا حدود زانیزنان شدت و م نیاز ا

 ییها مکاناطالع داشتند بلکه در مراجعه به مراکز و  ها آن یماریاز ب کان،یاز دوستان و نزد یبعض
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حاضر بودند در  یتو ح دادند یمعمل را انجام  نیخود را مطرح کنند، ا یماریکه الزم بود ب

 یها راهو  یماریب نیادرمورد  جامعه یعموم یآگاه شیافزا برایکه  ییها ییگردهماجلسات و 

 .کنند، شرکت شد می یرسان اطالعانتقال آن 

خود ة خانواد یروان -یعاطف یها تیحماکه از  یزنان پژوهش، معموالً یها افتهیبراساس 

، از شدت کردند یمشرکت  در جلسات مشاورهمرتب  طور بهکه  یکسان نیهمچن ،برخوردار بودند

انگ به  تیحساس ای ترس نبودبر  یمبن یمورد چیاما ه ،شد یمکاسته  یترس تا حدود نیا

 .نشد دهیشده د مصاحبه زنان در دزیا یاجتماع

 

 تکرار

 نیا؛ یعنی شد یمتکرار  ها مکانو  ها زماندر تمام  شهیبود که هم یانگ، روند افتیترس از در

تکرار آن  زانیهمراه بوده و گذشت زمان م ماریبا ب یماریب نیاول ابتال به ا یترس از همان روزها

با  یشتریتنها تطابق ب دیشا گذرد یمآنان  یماریاز ب یادیز یها سالکه  ی. زناننکرده استرا کم 

کاسته نشده  ها آندر  دزیا یتکرار ترس از انگ اجتماع زانیکرده باشند، اما از م دایپ یماریب نیا

 یماریاز ب انیه در آن امکان اطالع اطرافک رندیگ یمقرار  یتیدر موقع مارانیکه ب یزمان ؛ یعنیاست

 مثالً ؛ شود یمتکرار  ها آنترس در  نیبودند، امجبور  شان یماریب انیخود به ب ای ردآنان وجود دا

، کنند یممراجعه  یخود به مراکز درمان ییو دارو یخدمات درمان افتیدر یبرا هاست سالکه  ینانز

هر بار که در  ای. یابد میبروز  ها آن در یماریب نیبه ا ها آنو نگرش  گرانیباز هم ترس از اطالع د

 ای ها آن یماریاز ب انیاطراف افتنیرس از اطالع ، تشوند یمو دوستان خود حاضر  کانیجمع نزد

 .کند یمبروز  ها آنزنان در  نیآنان به ا یها نگرشترس از برخورد و 

 

 یانجیم طیشرا

گفت  توان ینمست. راهبردهابر تأثیرگذار از عوامل  عیوس یا رهیداشامل  درواقع یانجیم طیشرا

، بلکه شود یماداره و کنترل آن  یو راهبردها دهیسبب بروز پد ییتنها بهعوامل  نیاز ا کیهر

 .شود یممؤثر واقع  ها آناز  یا مجموعهمعموالً 

 

 پزشکان یرفتار اجتناب

دارند  یآگاه دزیا یماریانتقال ب یها از راه زیپزشکان که خود ن یحت یگاهکه  دهد نشان میشواهد 
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به فرد  بیسبب آس و  داشته ضیانگ و تبع و ریا تحقبرخورد توأم ب یماریباین با افراد مبتال به 

مانند  ؛ردیختلف ممکن است صورت گم یها شکلبه  ها آنو طرد  ضیتبع ،ی. بدرفتاراند شده ماریب

، مورد یبکردن  زولهیخدمات به شکل نامطلوب، اة ارائ ای یخدمات درمانة ارائاجتناب از 

 ر آن.یو نظا نبودنرازدار

 نیچن ها آنبا ، و آگاه جامعه کرده لیتحصقشر  ،پزشکان یکه وقت کردند میاذعان  مارانیب

 داشت: یو همراه یانتظار همدرد توان ینممردم  ریاز سا رگیدارند د یرفتار

رو  ماها ستنیحاضر نهستن  کرده لیبا اینکه تحصهم  ها پزشک دندانو  ها پزشک یحت» -

 یماریب نیمورد ادر یادیز زیجامعه هم چة کرد لیتحص افراد دیباور کن کنن. تیزیو

که  یکباری یهمون ماه، رمیگ یمدارو  رم یم نیکه تو ورام یمرکز نیهم مثالً ؛دونن ینم

 برام یشیآزما ای نه ایدارم  یمشکل ننیکنن بب نهیمنو معا ستنیحاضر ن رم یدارو م یبرا

 )زهرا( «کنن ینم یدگیو به ما رس سنیبنو

 

 یاقتصاد تیامن نداشتن

افراد  نیاز استخدام ا یریجلوگ ایدادن شغل  دست از یو یآ انگ مرتبط با اچ یامدهایاز پ یکی

 هیافراد )در مراحل اول نیانجام کار در ا ییسالم و توانا ظاهر بهمسئله بدون توجه  نیااست. 

آنان در جامعه  یو اقتصاد یاز مشارکت اجتماع تنها نه ضیتبع نی. اردیگ یم( صورت یماریب

امرار معاش خود و  یافراد از کسب و درآمد برا نیا شود یم سببلکه ب ،کند یم یریجلوگ

خواهد شد  اش خانوادهفرد و  ریگبانیگرموضوع فقر است که  نیا ةجینتمحروم بمانند.  شان خانواده

سطح  یها شغلدر معموالً  مارانیب نیا بیشتر. خواهد کرد شیبدتر از پ مارانیب یوضع را برا و

 و... یفروش دست، ها رستوراندر تاالرها و  یخدمات یکارها منازل، نظافت مانند، اجتماع نییپا

مجبورند به علت ترس از انگ و برخورد  زیمشاغل ن نیدر ا یهستند و حت تیبه فعال مشغول

از دست بدهند.  زیشغل را ن نیممکن است هم رایز ؛کنند یخود را مخف یماریب گرانینامناسب د

 :کنند یکار پنهان ندخود ناچار یزندگ شتیمع نیتأم یبرا جهیدرنت

خرجم رو  ام خانوادهندارم و  یمن درآمد خاص .هست یبهش مشغولم موقت اآلنکه  یکار» -

 ایهام دوست دارن براشون بخرم  را که بچه ییزایتونم چ یسخته. نم یلیبرام خ نیو ا ند یم

 .)سارا( «ده یمم عذاب یلیخ نیا و رمیهام بگ بچه و خودم یبرا مستقل یجا کی
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 احساس حقارت

و  خانوادهدادن ارزش و احترام در  دستاز هستند مواجه آن با مارانیب نیا که یمشکالت از یکی

 که یطور به ؛مطلع بودند ها آن یماریاز ب انشانیاست که اطراف یدرمورد کسان ویژه به جامعه،

از  ها آنآمده است. اغلب  دیپد ها آندر  یارزش یبآنان مختل شده و احساس  یارتباطات اجتماع

 از ترس ایخوردن  . انگکنند یم یمانی، ابراز پشاند گذاشته انیدر م گرانیخود را با د یماریب نکهیا

 است، همچنینکرده  شتریرا ب ها تفاوتآنان شده و  یاختالل در عملکرد اجتماع سببخوردن  انگ

 .آورد یم نییاو را پا یفرد و خودارزشمند یاجتماع گاهیجا

 یاز سو ها آنشدن طرد و یاز حقوق اجتماعافراد آلوده  تیمحرومسبب  یویآاچ یانگ و بدنام

 یانسان ةیاولحقوق  یو حت یو کار یاجتماع یها تیفعالاز  تیمحروم تیدرنهاو  و خانوادهجامعه 

ة ارائدر  یو حت لیکار، ازدواج، تحص طیدر مح انیمبتال یبرا یمشکالت فراوان معضل نیشود. ا یم

، گناه و ینیب خودکم ،یاحساس افسردگ سبب تیدرنهاکه  آورد وجود می به یو درمان یخدمات بهداشت

وجود داشت که  شده زنان مصاحبه بیشتراحساس در  نیا. کند نشین می  گوشهرا  ها آنو  شود میحقارت 

 کردند می انیو بدیدند  میخود ة خانواد یاعضا یافراد جامعه و حت ریاز سا تر نییپا یا مرتبهخود را در 

، در دارد وجود یو یآ تال به اچکه در جامعه به افراد مب یو نگرش یماریب نیبه ا شانیکه به علت ابتال

  دادهخود ازدست  کانیو نزد انیخانواده و نزد اطراف طیاز موارد احترام و منزلت خود را در مح یاریبس

با  یا گونه بهمعموالً  دارد،وجود  زین یاطارتب اگر ای، اند قطع رابطه کرده ها آنبا  انشانیاز اطراف یاریو بس

خود طرد ة خانواداز  کامالً مارانیاز ب ی. بعضاست یتوجه کمو  نیکه همراه با توه شود یمرفتار  ها آن

خود ة خانوادکه با  زین ی. تعدادندنک ینم افتیآنان در یاز سو یتیحما ایارتباط  گونه چیهشدند و 

است  یا گونه به ها آنخانواده با  یاعضا ریساگاهی اظهار داشتند که رفتار پدر و مادر و  کردند یم یزندگ

خانواده دارند  یاعضا گریکه با د یرفتار شان بارفتارهمچنین  شود. می یاحترام یب ها به آن و  ،ضیکه تبع

احساس حقارت و  سببرا کاهش داده و  ها آندر  یاحساس خود ارزشمند مسئله نیو ااست متفاوت 

؛ از شود یم مارانیب نیدر ا یو مشکالت روح یموجب بروز افسردگ تیدرنها ، وها آندر  ینیب خودکم

را با ارتباط خود کنند  می یخود سع نفس عزتو حفظ  یحس درون نیمقابله با ا یبرا ها آناین رو 

 .کنندپنهان  ها آنخود را از  یماریب ای، قطع ای محدودنزدیکان و دوستان 

دونه  یمو نم یماریب یکس نکهینگه داشتم. از ا ام نهیسراز تو  کیرو مثل  یماریب نیمن ا» -

اون فرد پشت  کنم یمچون اون وقت فکر  ؛شه یبدونه حالم بد م یکس گها یول ،حالم خوبه

 .)بتول(« کشم یمازش خجالت  نمشیبب ییجا گها ایزنه  یسرم حرف م
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 مشاوره یها کالسشرکت در 

و  یدرمورد استقالل اقتصاد یبه صورت نگران ییها استرسبا ممکن است  یو یآ افراد مبتال به اچ

و به  شانیها خانواده ،افراد  نیامشاوره به مواجه شوند. در این صورت  یاجتماع-یخانوادگ فیوظا

مورد  تیحما همچنین. کنندمشکالت مقابله  نیبا اکند  میکمک  کنند یم یکه در آن زندگ یجوامع

. مشاوره به افراد مبتال کند یمرا فراهم  جادشدهیا راتییدر رفتار پرخطر و حفظ تغ رییتغ یبرا ازین

لذ ت ببرند. آنان  یزندگ نیاز ا تا کنندبا مشکالتشان به صورت فع ال برخورد  کند یمکمک 

 یبر زندگ یریگ میتصمحل مشکالتشان و  یریادگیمشاوره با  یها کالسبا شرکت در  توانند یم

 طیدرمورد شرا مارانیب شتریب یمشاوره و آگاه یها کالسخود کنترل داشته باشند. شرکت در 

 مارانیب بیشترکه  شود یمدر نگرش جامعه  رییگرفتن راهبرد تغ شیموجب درپ شان یزندگو  یماریب

 :کردندبه آن اشاره 

دارن با  هاست سالکه  یافراد اتیاز تجرب .بجنگم یماریب نیبا اکنه  یکمکم م ها کالس نیا» -

« ده یمبه من قوت قلب  نجایا ها خانم نیا دنید و کنم یمکنن استفاده  یم یزندگ یماریب نیا

 .)آرام(

 

 یماریدرک مشترک از ب

مربوط به بر مسائل  عالوه هستند که یا دهیعدمشکالت  ریدرگ معموالً  یو یآ ن مبتال به اچمارایب

 به نیمچنند، هریبا آن درگ یاز خدمات درمان یمند بهرهو  یکه از نظر سالمت یدرمان و مشکالت

 ،یدیناام ،یافسردگ مانند یمتعدد یروان صدمات دچار ،یماریب نیا با همراه ضیتبع و انگ لیدل

 یماریب نیکه با ا یافراد یبرا این مسئله که شوند یم... و انزوا ان،یاطراف تیدادن حما ازدست

 لیدل نیبه هم؛ نباشد شدنی چندان درک دیشا ،ندارند یماریب نیا از یشناخت ای ستندین ریدرگ

 گرانید، ددارن ها آنبا  یمشابه طیان که شراماریب ریاز سا ریکه غ ندنک یم انیمبتال ب مارانیب

با  ماًیو مستقند ماریکه خود ب ینتنها کساو  درک کنند دارندرا که در آن قرار  یطیشرا توانند ینم

 یافراد مبتال به آن را درک کرده و با آنان همدرد ریسا توانند یم، هستند بانیگر به دست یماریب نیا

 :کنند

 از .کنم یمصحبت  میماریهمدردم درمورد ب یها دوستفقط با مشاورم و با پزشکم و » -

تونم باهاشون  یکردم که همدرد من هستن و م دایپ ییها دوستو  امیمرکز م نیبه ا که یوقت

 ام خانواده نکهیاز ا گهید یحت ،شه یآدم سبک م یلیخ .بهترم یلیصحبت کنم درد دل کنم خ
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تونن درد منو  یدارم که م ییدوستا نجایا گم یمچون  ؛ترسم ینمبفهمن و منو طرد کنن 

 .)نسترن( «کنه یدرک نم ما رو کس چیه کنن. یدرک نم ما رو گرانید بفهمن.

 

 عشق مادرانه

جوامع است که هم  شتریدر ب ها یماریب نیزتریبرانگ چالشو  نیاز مرگبارتر یکی دزیا یماریب

 طیبدن، شرا یمنیا ستمیس فیو تضع کننده ناتوان طیخاص انتقال آن و هم  شرا یها راه لیدل به

 یبه زندگ دیو کاهش ام یروان-یو موجب بروز عوارض روح کند یم جادیا مارانیب یرا برا یسخت

در  یزندگة ادام یعشق مادرانه برا، دارنداز زنان مبتال که فرزند  یاما در بعض ،شود یم ها آندر 

 سببفرزندان،  یبرا هیآت نیتأم ، همچنینآنان یبرا آرام و امن یطیمح جادیکنار فرزندانشان و ا

 تر آسان شانیاز آن را برا یو درد و رنج ناش یماریو تحمل ب شود یمدر آنان  دیام یها بارقه جادیا

در  یبه زندگ دیو ام ندیآ یمآن کنار  طیبا شرا ،رندیپذ یمرا  یماریب نیا تر راحتزنان  نی. اکند یم

 است: شتریب ها آن

پاهام  یکه توان داشته باشم و بتونم رو ییهام بهش گفتم تا جا خاطر دوتا بچه من به یول» -

 .(هی)راض« بزنه نیمنو زم یضیمر نیاذارم  یو نم چرخم یم

 

 عمل/ تعامل یراهبردها

را که در آن  یطیتا بتوانند شرا رندیگ یم شیدرپ یو یآ مبتال به اچ مارانیهستند که ب ییراهبردها

 نیا یها افتهی ربنا ب .کنندانگ را بهتر اداره و کنترل به  تیحساس یمحور ةدیپدو  ندگرفت قرار

 بر: اند مشتملراهبردها  نیپژوهش ا

 

 یکار پنهان

 یماریب کنند یم یسع مارانیب نیا ،یماریو ترس از انگ ب گرانید یترس از عواقب آگاه لیدل به

. دهد یمقرار  بیجامعه را در معرض آسة هم ،یماریخفارفتن ب به نیکنند. ا یخود را مخف

در معرض خطر ابتال قرار نیز را  سایر افراد( یجنس یشرکا ای) گرانید از ابتال تیکردن وضع انپنه

 یاجتماع یماریشدن خود به ب آلوده ممکن استتا آنجا که  یو یآ دهد. زنان مبتال به عفونت اچ می

و طرد  میتحراو را  گرانیه و دنخورد و از جامع یتا داغ ننگ و برچسب ناهنجار دنکن می یرا مخف

 .نکنند
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 یاجتماع تعامالت از یدور ای کاهش ارتباط

خود، ارتباطات و تعامالت  یماریب تیاز اطالع از وضع پسمثبت  یو یآ اچ مارانیاز ب یاریبس

 .رندیبگ شیرا درپ یانزواطلب دهند یم حیو ترج کنند میو جامعه محدود  انیاطراف ریخود را با سا

با  یحت روسیو نیبه ا یاز ابتال پسه ک کردند یممطرح  شده بودمصاحبه  ها با آنکه  یزنان یبرخ

از شهر محل سکونت خود  اند شدهمجبور  یو گاه  کردهقطع رابطه  زیخود ن کانیخانواده و نزد

خود  شاوندانیو خو کانیبا نزد یتا تعامالت کمتر مهاجرت کنند یگریو به شهر د وندخارج ش

 کان،یخانواده، نزد یارتباط خود با اعضانیز عالوه بر محدودکردن از آنان  یداشته باشند. بعض

 .ندارند یاجتماع و یخانوادگ مناسبات در حضور یبرا یلیتما ...و دوستان

 ترسم یمچون هم  ؛کنم یم وآمد رفت ام خانوادهرو دارم کمتر با  یماریب نیا دمیفهم  یوقتاز » -

 نکهی. هم اپوشم یمدستکش  شهیمراقبم و هم یلیبا آنکه خ ،رنیرو از من بگ یماریب نیاونا ا

 .)آرام( «خورن یم غصه یلیخ یبطه نکنن ولبا من قطع را دیبفهمن شا گهادونم  یم

 

 جامعه نگرش رییتغ یتالش برا

 نینگرش جامعه به ا رییو تغ دزیا یشکستن تابو یداشتند برا لیشده تما تمام زنان مصاحبه باًیتقر

 باوجوداز آنان  یاریبس یانجام دهند. حت یجامعه، هر تالش یسو درآنان  رشیپذ ، همچنینیماریب

که در  یاز جلسات آموزش یاریدر بس گران،یخود در حضور د یماریب انیاز ب یترس و نگران

شرکت در  یخود را برا یآمادگ یو حت حضور داشتند شدبرگزار  یو ادار یمراکز مختلف آموزش

ویژه  ، بهمارانیب نینگرش جامعه درمورد ا رییتغ برای یتا بتوانند گام کردنداعالم  شتریجلسات ب

به  دیام شیو افزا مارانیدر ب یروان یمسئله موجب کاهش فشارها نیاکه  زنان مبتال بردارند

 شود. میدر آنان  یزندگ

 

 یماریانکار ب

ترس  نیو ا شود یم شترید بدر افرا یو یآ است که ترس از اچ نیا یاجتماع یزن از عواقب انگ

 خود شیآزما ةجینتبودن  از مثبت یدر صورت آگاهاین افراد  ، همچنینشود یمانکار  سبب معموالً

 .کنند یم یخوددار یاز مراجعه به مراکز درمان

 نیهمسرشان به ا یاز اطالع از ابتال پسکه  کردند می انیب قیدر تحق کننده شرکتزنان  شتریب

 شدت بهمثبت شود  ها آن شیآزما ةجینتمراجعه کنند و  شیدادن آزما یبرا نکهیااز  ،یماریب
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و دچار  پذیرفتند می را آنبه سختی بردند،  میخود  یماریبه ب یکه پ یزمان یو حت دندیترس یم

 .اند کرده یموارد خودکش یدر بعضحتی شده و  یدیشد یروان-یمشکالت روح

 

 یماریب رشیپذ

مشاوره،  یها کالسکه با گذشت زمان و شرکت در  داشتند یمشده اذعان  مصاحبه زنان شتریب

 نیاز ا یبتوانند با عوارض ناش تر راحتتا  اند رفتهیپذخاص آن را  طیخود و شرا یماریب جیتدر به

 ستمیخود داشته باشند، سة خانواددر کنار فرزندان و  یتر آرامبهتر و  یزندگ ،مقابله کنند یماریب

 .دهند شیافزا انشانیاطراف و خود در را یزندگ به دیام و کنند تیتقو را خود بدن یمنیا

از طرف  یشیآزما  نیاقبول کردم که  کم کم یول ،درمورد خودم داشتم یاول حس بد» -

رو به من  یماریب نیا گها نکهیکنه و ا یم امتحانمختلف  یزهایچبا  هاشم خداست که بنده

زدنم  تونم با حرف یا موقت یلیخ نکهیو ا ام یراض یلیدنم خصبوربو از داده صبرشم داده.

موضوع  نیمن از ا و نیراض یلیخ هستن من کنار نکهی. دوستام هم از اکنم آروم رو گرانید

 .)سارا( «خوشحالم یلیخ

 

 امدهایپ
 یریگ گوشهانزوا و 

مسئله  نیا .رندیگ یمو از او کناره  ترسند یماز او  گرانید کند یماحساس  یو یآ فرد مبتالبه اچ

و  شود یم ریگ گوشهافسرده و  جیتدر به ، درنتیجهکند یمکم  یاو را در روابط اجتماع نفس اعتمادبه

کناره  گرانیپس خود از د ،رندیکناره بگ اواز  گرانینشود که د جادیا یطیشرا دهد یم حیترج

 خواهند ینم دارند؛ زیرا گرانیداز  یریگ گوشهانزوا و به  لیتما معموالً  افراد نی. اردیگ یم

 گرانیدر قبال د یماریدرمورد انتقال ب. از سوی دیگر نیز کنند افتیمناسب درنا یها برچسب

 نیبه هم ؛شوند ینم رفتهیپذ انشانیو اطراف جامعه یسو از افراد نیا .کنند یم تیاحساس مسئول

امر  نیا ،درواقع. رندیگ یم، خود از آنان فاصله کنند یمهر یبها  به آن گرانیقبل از آنکه د لیدل

فرد درمورد  اطالعاتکنترل  یها راهاز  یکیو  مارانیب نیاز انگ و برچسب موجود درمورد ا یناش

او  تیباشد، موقع شتریاو باخبرند ب یکه از راز زندگ یهرچه تعداد افراد ؛ زیرااستخورده  انگ

 .شود یم تر خطرناک

 



 463     دزیزنان مبتال به ا ستةیتجربة ز يشناس جامعه

 یو مشکالت روح یافسردگ

که  یشود. افراد میمنجر  ها آندر  دیشد یبه صدمات روان یو یآ اچزنان دارای  به ضیانگ و تبع

مواقع  ی، در بعضدارند را« انگ افتیدر امکان» ای اند خوردهانگ  روسیو نیبه ا یآلودگ لیدل به

 کنند. و احساس تنهایی می شوند یم دیمااو ن هافسردد، دهن خود را از دست می نفس عزت

مواجه  یو اجتماع یروان، یمشکالت جسمبا  تیدرنها یو یآ به اچ یانآن دسته از مبتال یطورکل به

مشکالت  عموماً ،شوند یمداده  صیتشخافراد  نیکه ا ی. زماناند مرتب گریکدیکه با  شوند می

با  دیبا تنها نه زین یو برخ شوند یم یاز آنان دچار افسردگ ی. بعضابدی یم شیآنان افزا یروان

 خود یزندگ یشرکا و کیدادن دوستان نزد ازدست دیشوند، بلکه با رو روبهخود  یماریب قتیحق

نداشتن و حس  یدیناام ،ینیبه صورت احساس غمگ مارانیب در یافسردگ نیا. کنند تحمل زین را

، احساس خجالت، نفس اعتمادبه، کاهش خود منجر به احساس گناهکند که  میبروز  تیحما

 .است مارانیب نیدر او انزوا  یهمراه با طرد اجتماع شود که می یارزش یب احساس

ز خودم بدم ا ،نمیب ینم یو پناهگاه گاه هیتک و اطرافم کنم یم ییاحساس تنها یلیخ یوقت» -

 کیبه  یخوام تو زندگ یمو رو دوست ندارم  ییچون من تنها ؛رمیدوست دارم بم و ادیم

کنده بشم  ام خواسته نیشه من از ا یباعث م یماریب نیا نمیب یم یوقت یول ،کنم هیتک مرد

 .)زهرا( «ادیم بدم یماریب نیو از ا کنم یمتو دلم احساس  یدرد بزرگ

 یبعض. کنند یم یاز آنان خودکش یبعض ،یماریب نیا از یناش یروان عوارض وجود لیه دلب گاه

 مورد اشاره کردند: نیبه ا شده مصاحبهاز زنان 

 ؛شوهرم فوت کرد ی. بعد از مدتشد مثبت هم من شیآزما شوهرم یماریاز ب یبعد از مدت» -

 یحت .رمیم یم یناخوش نیتر کوچکبا و زود  یلیکه خ کردم یمخاطر منم فکر  نیهم به

 .کشمبهامو  هام مثبت بشه هم خودم و هم بچه بچه شیآزما گهاکه  دمیرفتم قرص برنج خر

 .)فرشته(« دادم یم ریگ کس همهو  زیچ همهها شده بودم و به  یروان مثل

 

 نفس اعتمادبهحس  شیافزا

 روسیابتال به واگرچه پذیرش که  بود نیا شده زنان مصاحبه بیشترجالب توجه درمورد مطلب 

این وضع موجود با  رشیبا پذتوانستند سخت بود، با گذشت زمان  اریبس برای آنان یو یآ اچ

 را ها آن یماریب نیکه ابتال به ا کردند یم انیب ها آن. نشوند یماریب نیا میو تسل کنندمقابله  بیماری

 یماریب کیابتال به  باوجود کرده است، همچنین تیرا در آنان تقو «نفس اعتمادبهحس »و ، تر مقاوم
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 میتسل یماریب نیندارند در مقابل ا میشده است و تصم شتریب ها آن در« یبه زندگ دیام» العالج،

با خدا از قبل بهتر و  شان رابطه ،یماریب نیکه با ابتال به ا داشتند یماظهار  ها آن نیشوند. همچن

در مقابله با وضع  یسع« و توکل به خدا دیام»با و در همه حال  شهیشده است و هم تر کینزد

 .اند داشتهبه آرامش  دنیموجود و رس

 نیاول که ا زنه. یم رو اول حرف یخداشناس یماریب نیهم مهمه. تو ا ها آدمالبته اعتقادات » -

وقات ا یگاه ی. حتکرد کمک من به یلیخوندن خ خوندن و نماز قران گرفتم رو یماریب

 .)مونا( «کردم یممو فراموش  یماریب

 

 بهنجارة مقولبودن از  احساس متفاوت

 مارانیب ریسا یافراد جامعه و حت رید که با سااحساس را دارن نیا معموالً  یو یآ مبتال به اچ افراد

 ریآنان با سا یماریکه ب کنند یممطرح  نیچن نیامتفاوت هستند. آنان  ها یماریبمبتال به انواع 

خود دور  انیاز جامعه و اطراف ییکه گو کنند یمتصو ر  یطیخود را در شرا فرق دارد و ها یماریب

 یا یماریبخود را مبتال به  تنها نهافراد  نی. استندینقادر  ها آن طیبه درک شرا گرانیو د اند افتاده

مض ر  ی، بلکه خود را فرداست رشیپذ رقابلیغترسناک و اطرافیان در جامعه و نزد که  دانند یم

 .شود می گرانیرساندن به د بیو موجب آس استکه وجودشان خطرناک  کنند یم یجامعه تلق یبرا

اونا  گفتم یمخودم  شیپ ،خندن یگن و م یخواهرهام با شوهرهاشون م دمید یم یوقت» -

 .کردم یم هیو گر نشستم یمبخندم. تو اتاقم  دیچرا با ضمیمن که مر .خندن یسالمن که م

من  کنم یمکنارشون هستم فکر  ی. وقترمیازشون فاصله بگ ییجورا کیدوست داشتم  انگار

 .)مونا(« ستمیمن سالم نو از اونا کمتر دارم اونا سالمن  یزیچ کی

 

 یماریجامعه درمورد بدرک تصورات غالب 

زنان به علت  نیااگرچه ه است ک نیا شده انجام یها مصاحبهدر جالب توجه  و مهماز نکات  یکی

 یهمراه است، زندگ یماریب نیکه با ا ییها ضیتبعموجود در جامعه و انگ و  یمنف یها نگرش

سر  به ینامناسب و سخت طیدر شرا یو روان ی، اقتصادیو از بعد اجتماع کنند یمربه را تج یسخت

 تصورات غالب در جامعه و نگرش ایکه آ دیآ یم انیم به موضوع نیکه صحبت از ا ی، زمانبرند یم

افکار  توانند یمکه  ندیگو یمدر جواب  ،ریخ ای دانند یمرا مسبب وضع موجود  یماریب نیبه ا مردم

معتقدند  رایز ؛دارند درک کنند یو یآ مبتال به اچ مارانیو ب یماریب نیکه مردم به ا را یو احساسات
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ما وجود ندارد و ة جامعانتقال آن در  یها راهو  یماریب نیدرمورد ا یدرست یهنوز شناخت و آگاه

 :رندیفاصله بگ یو یآ بتال به اچم مارانیب از یماریب تیسرا ترس از مردم که است یعیطب نیا

هم داشته باشن من  یبرخورد بد هاگندارن و  یماریب نیدرمورد ا یکاف یخب مردم آگاه» -

هست و البته درمان هم که نداره. خب  رداریواگ یماریب نیبه هر حال ا ؛دم یبهشون حق م

 .)بتول( «رهیپذ ینم هم یکی رهیپذ یم یکیدارن  یمختلف یها تیظرفمردم هم 

در  ها آنمشاوره و قرارگرفتن  یها کالسزنان و شرکت در  نیدر ا یماریابتال به ب نیهمچن

الت از معض یافراد به بعض نیا دگاهی، موجب شده داستمردم جامعه  ریکه متفاوت از سا یطیشرا

معضالت و  نیکمک به حل ا برایو  ندک رییتغ... پرخطر و ی، رفتارهازندان اد،یمانند اعت یاجتماع

 باشند: یهمکار هرگونهحاضر به  دز،یمرتبط با ا یاجتماع یها بیآسکاهش 

 راحت تا بدونن یماریب نیخوام درمورد ا یچون م ؛با افراد سالم حرف بزنمدوست دارم » -

کار  یاجتماع یها بیآسمرکز کاهش  کیماهه رفتم تو  کی. من االن حدود نشن مبتال بهش

مثل سرنگ  ؛ده یمخدمات  یسر کیکه معتاد هستن  یمرکز به افراد نیا .کنم یم

خواب هستن بهشون  کارتون گها ای. ده یکاندوم مشون  یروابط جنس یراب ای ،بارمصرف کی

 در همسرانشون و خودشون که بفهمونم افراد نیبه ا تا رفتم مرکز نی. تو اهدیناهار م

، بدمافراد قرار  نیا اریدوست دارم اطالعاتم رو در اخت یلیخ من .هستن یماریب نیا معرض

 .)سارا( «بدم یبهشون آگاهو باهاشون صحبت کنم 

 

 قیحاصل از تحق ادیبن ةادد ةینظر

 ةدیپد ،شد کشف پژوهش نیا یمحورة مقول عنوان به ها داده لیو تحل یپس از گردآور آنچه

مقوله عالوه بر  نیبود. ا موردمطالعه طیدر مح دزیا به مبتال مارانیدر ب «انگنسبت به  تیحساس»

 ارتباط دارد. زین قیتحق یها مقوله گریتکرار شده است، با د ها دادهمختلف در  یها شکلبه  نکهیا

افکار و » یها مقوله لیکه ذ اند لیدخ دهیپد نیا جادیدر ا ی( متعددیعل  طیعوامل )شرا

 یها هارة درباردانش  یفقدان عموم» ،«یماریخاص انتقال ب یها راه»، «جامعه یمنف یها نگرش

( یعل  طیعوامل )شرا نیا ی. بررسطرح شدندم «خانواده یسو از تیحما عدم» و «یرمایب تیسرا

با هم به  وندیاز عوامل در پ یا مجموعهبلکه  ست،ین یتک عامل یا دهیپدرابطه  نیا دهد یمنشان 

 .است متفاوت دهیپد نیا جادیا در عوامل نیا ریتأث زانی. مشوند یممنجر  دهیپد نیا
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در  ها آنعملکرد ة نحوو  یو یآ مرتبط با اچ یها برچسبزنان از انگ و  نیا یآگاه زانیالبته م

با توجه  ،نیبنابرا ؛دارد یبستگ ها آن یو فرهنگ یاجتماع ،یفرد یها یژگیوبه  ،یمحور ةدیپدبرابر 

 ماران،یانتظارات متفاوت ب زیو ن یاجتماع-یفرهنگ یها یژگیومتفاوت،  یذهن یالگوهابه 

رفتار »چون  ییگرها مداخله رو نیا از ؛کند یم رییرابطه تغ نیدر برابر ا زیتعامل ن عمل/ یراهبردها

شرکت در » ،«یماریدرک مشترک از ب» ،«یاقتصاد ناامنی»، «احساس حقارت»، «پزشکان یاجتناب

 مارانیتعامل ب عمل/ یهابه طرق مختلف بر اتخاذ راهبرد« هعشق مادران»و « مشاوره یها کالس

در رفتاری مختلفی را  راهبردهای ،یانجیو م یا نهیزم طیبا توجه به شرابیماران . گذارد یم ریتأث

از  یقطع ارتباط و دور»، «یکار پنهان»که به صورت  نندیگز یبرممورد نظر  ةدیپدمواجهه با 

نمود  «یماریب رشیپذ»و  «یماریانکار ب» ،«جامعه نگرش رییتغ برایتالش » ،«یتعامالت اجتماع

 .ابدی یم

دارد که  یدر پ مارانیب یرا برا ییامدهایپ گرها مداخلهو  نهیزم ریدر کنار تأث فوق راهبردهای

و  یافسردگ»، «یریگ گوشهانزوا و » ،«یبه زندگ دیو ام نفس اعتمادبهحس  شیافزا» ها آن نیتر مهم

و « بهنجارة مقولاحساس متفاوت بودن از » ،«یماریب وعیکمک به کاهش ش» ،«ییاحساس تنها

 است. «یماریبدرمورد  درک تصورات غالب جامعه»

 

 یریگ جهینتبحث و 
زنان  نیا یاز همه بر ابعاد مختلف زندگ شتریب هآنچ ،دهد یمنشان  قیتحق نیحاصل از ا یها افتهی

 انیجامعه و اطراف یو برچسب از سو آن افتیبه در تیحساس، نه خود انگ که گذارد یم ریتأث

اما ترس از  ،ستیآنان باخبر ن یماریاز ب یکس ماریاز موارد جز خود ب یدر بعض رایز ؛است

 یها جنبهبر  یادیز راتیتأثاست و  همراه مارانیب نیبا ا جا همهو  شهیانگ هم یاحتمال افتیدر

 .گذارد یمآنان  یمختلف زندگ

از این  یفیضع یاجتماع تیحمادولتی  یها ارگان ، همچنینمارانیب نیاخانواده و نزدیکان 

نقش  ها بیآسبا ة مقابلو هم در  یریپذ بیآسهم در  یاجتماع تیحمادر این بین،  بیماران دارند.

 شیافزا یاجتماع تیکاهش حما موازات به یو روان یجسم یریپذ بیآسافراد دارد.  یبرامهمی 

 دزیا روسیافراد آلوده به وکه  دهد یمنشان  نیشیپ قاتیتحق دییتأدر  قیتحق نیا یها افتهی. ابدی یم

 شانیو خانوادهاها  آن مارانیب رایز کنند؛ دریافت نمی انیاطرافخانواده و  خوبی از یاجتماع تیحما

موضوع را  دزیا روسیاز زنان آلوده به و یبعض لیدل نیبه هم ؛کنند یم ییآبرو یباغلب احساس 
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مسئله هستند که خانواده،  نینگران ا ها آن. ندیگو ینمخود هم ة خانواد کیبه افراد نزد یحت

 ،یاجتماع یها تیحما شوند و منزوی می درنتیجهو همکاران طردشان کنند.  ها هیهمسادوستان، 

از موارد  یاریدر بس کنند. میدارند کسب ن ازیاز گذشته به آن ن شیکه برا  یو عاطف یروان ،یدرمان

و روابطشان را محدود ، آنان را ترک اند شدهافراد  نیا یماریبة متوج انیکه خانواده و اطراف یزمان

و  هستندخود  انیاطراف تیدادن حما دست نگران طردشدن و از مارانیب نیا. اند کردهقطع  کامالً ای

 کنند. پنهاناز دیگران  را دارند بیماری خود یسع

شدن، موجب  یدر کنار طردشدن و منزو ،است شدنین درمان یو یماریب نکهیفرد از ا یآگاه 

 دییتأپژوهش در  نیا یها افتهی. شود می ویدر  یو نداشتن آرامش روان یافسردگ ،یدیناام

 یروان عوارض دچار یماریب نیا به ابتال از یآگاه متعاقب زنان نیا دهد یمنشان  گرید یها پژوهش

 یبه مرگ، افکار خودکش لیتما ها آناز  یدر بعض ورا ندارند  دیجد طیشرا رشیو قدرت پذ اند شده

 یرفتارها لیدل نیهم به ؛رندیپذ بیآس اریبس مارانیب نی. اشود یممشاهده  زیاقدام به آن ن یو حت

. ترس از شود یم ها آندر  ییانزوا و تنها جهیدرنتو  یموجب افسردگ ان،یاطراف زیرآمیتحقنامناسب و 

ترس از طرد و ، همچنین دوستان و خانواده یاز سو یو بدنام یمرگ، در کنار ترس از انگ اجتماع

 .شود می زنان نیدر ا یمتعدد یو روان یبروز مشکالت روح ساز نهیزم ییتنها

از  ،یماریب نیبه ا یاز ابتال یاز آگاه پسزنان  نیا ،دهد یمپژوهش نشان  یها افتهیهمچنان که 

در وجود مشاور و روانشناس  باًیتقر ،. در این بینبودند یادیدچار مشکالت ز یو روان یروح نظر

 رشیدر پذ یمؤثر اریمشاوره، نقش بس یها کالسشرکت در  نیهمچنشونده،  افراد مصاحبه کنار

 ها کالس نیشرکت در ا نیداشته است. همچن ها آندر  یروان یو کاهش فشارها دیجد طیشرا

رو  هخود با آن روب یو اجتماع یشخص یرا که در زندگ یآنان مسائل و مشکالت کند یمکمک 

 .رندیمشکالت را فرا بگ نیمقابله با ا یو راهکارهانند کحل هستند 

که مانند  یگریبا زنان د ها آن شود یممشاوره موجب  یها کالسپژوهش شرکت در  نیا ةیپابر 

تحمل امر  نیکه ا شوندآشنا ، دارند ها آنبا  یمشابه طیشراهستند و مبتال  یماریب نیخودشان به ا

 .کند یم تر آسانآنان  یرا برا دیجد طیشرا

 ؛هستند بانیگر به دست یادیز یبا مشکالت اقتصاد مارانیب نیا دهد یمنشان  قیتحق یها افتهی

 گرید یو از سو، لیتحم مارانیب نیا بر یو بهداشت یدرمان یها نهیهزپرداخت  ییسو از رایز

موجب بروز  ها آندر  درآمد کسب و شغل نداشتنو  یمربوط به مشکالت جسمان یها ینگران

 .شود می مارانیب نیدر ا یاقتصاد یها ینگران
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از  ای  دادهاز دست  یماریب نیابتال به ا ةجیدرنتزنان همسران خود را  نیا بیشتراز آنجا که  

، خود و فرزندانشان را به دوش بکشند یبار مشکالت زندگ ییتنها به، ناچارند اند شدهجدا  ها آن

خانواده و  یاز سو ای رایز نیستند؛حامی این زنان  ها آناز  یبعض انیخانواده و اطراف نکهیاعالوه بر 

 نیدور بمانند. ا ها آناز  دهند یم حیترج یماریب یخود از ترس افشا ای اند شدهخود طرد  کانینزد

در صورت اشتغال  ،ندارند زین یمناسب التیتحص و هستند جامعه نییاز طبقات پا بیشترزنان که 

و درآمد  شتریآن کار ب یژگیوهستند که  تیفعالجامعه مشغول به  نییدر مشاغل سطح پا معموالً

و همکاران خود  انیخاص خود را از کارفرما طیو شرا یماریمجبورند ب نیکمتر است. همچن

 یزندگ طیشرا جهیدرنتو  ها آندادن شغل  ازدست یبه معنا یماریب یافشا رایز ؛نگه دارنند یمخف

ضعف  ن،ییبا درآمد پا ییها شغلشغل مناسب، اشتغال در  یافتندر  یاست. ناتوان تر سخت

 نیاز ا یاریتا بس شدهموجب  انیاطراف یاقتصاد یها تیحمانداشتن و  یماریاز ب یناش یجسمان

 باشند. یمتک یمردم یها کمکو  یدولت یها تیحماتنها به  یگذران زندگ یزنان برا

متفاوت  یها تخصصپزشکان با  از سوی ها آن بیشترو  ندارندحق درمان برابر  مارانیب نیا

و هنجارها بر روابط متقابل  ها ارزشبه هر حال  که است نیا قتی. حقشوند واقع می ضیمورد تبع

 است. رگذاریتأث زین ماریدر کنش متقابل پزشک و ب ،یاجتماع ةنیزمو  گذارد یماثر  ماریپزشک و ب

مصاحبه، پزشکان و در تمام موارد مورد  باًیتقرکه  دهد یمپژوهش حاضر نشان  یها افتهی

 افتیرا از در ها آندور از انتظار،  ییو با برخوردهااند  زدهسرباز  این بیماران رشیاز پذ راپزشکانیپ

از  یمشابه یرفتارها زین یو مراکز بهداشت ها مارستانیباز  یاریدر بس ی. حتاند کردهخدمات محروم 

را  مارانیب نیو آزار و رنجش ا یمسئله موجبات ناراحت نیکه ا شود میمشاهده  یکادر درمان یسو

 ناچار مارانیب نیا لیدل نیبه هم شود؛ میدر آنان  یماریاز ب یدرد ناش شیافزا سببفراهم کرده و 

 .کنند میمراجعه  یمشخص یتنها به مراکز درمان

 یو یآ مبتال به اچبود که زنان  این نددیبه آن رس قیتحق نیدر طول انجام ا انکه محقق یا نکته

برچسب  از شیپ و یو مشورت یتیالزم از جانب مراکز حما یها مهارتآموزش و  افتیاز در شیپ

از  شیپ، رندیپذ یمرا  خورده داغنقش افراد  ها آنو  کنند یم یخود درون، جامعه درو داغ ننگ انگ 

از خانواده، خود را  یماریب . این افراد گاهیواگذار کنند ها آنبه  یبتوانند نقش یآنکه افراد عاد

 سبب یماریب یافشاکه  است نشان داده آنان به تجربه رایز ؛کنند می یمخف گانیدوستان و همسا

 را یانزواطلب بود خواهند مجبور صورت این در، شد خواهد جامعه یسو از آنان طردشدن

 ییهرجا ،اند گرفتهقرار  یاجتماع تیو مورد حما دهیکه آموزش د یزنان ،حال نیدر ع اما ،نندیزبرگ
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مانند مراجعه به پزشکان و مراکز  ؛سالمت جامعه باشد یبرا یدیآنان تهد یماریکه ممکن است ب

احتمال  توانند یمخود  یماریب موقع به یو معتقدند با افشا کنند ینم یخود را مخف یماریب ،یدرمان

 .کم کنندجامعه را  یاعضا رگیشدن د خطر آلوده

 یماریکه در ارتباط با موضوع ب ییها پژوهشاز  یاریپژوهش و بس نیحاصل از ا یها افتهی

 یموجب بروز رفتارها یو یآ مطلب است که انگ مرتبط با اچ نیا دیمؤصورت گرفته  دزیا

و  یماریدرمورد ب یشناخت کافنداشت  ةجینترفتارها که  نی. اشود می مارانیب نیبا ا زیآم ضیتبع

 یماریب نیبودن اریناپذ ، عالجها رسانه قیاز طر یکاف یرسان اطالععدم  نیآن، همچن تیسرا یها راه

، موجب بروز استو مصرف مواد  یمانند روابط جنس یو ارتباط آن با مسائل حساس اجتماع

 ،ی، انزوا و افسردگیروان مشکالت ،یجسمان مشکالت مانند ،شود میزنان  نیدر ا یمشکالت

دادن  کار، طردشدن و ازدست طیدر مح یکار پنهاندادن شغل،  ازدست ینگران ،یاقتصاد یها ینگران

درمورد ازدواج،  یبه درمان، نگران یدرمورد سالمت و دسترس یخانواده و دوستان، نگران تیحما

در  یزندگ تیفیطح کس کاهشموجب  که دست نیاز ا یمحدودتر و مشکالت یعتعامالت اجتما

 مشهود است. کامالً مارانیب نیا ةستیزة تجربمسئله در  نیا و شود می مارانیب نیا
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