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چکیده
Abstract
The aim of this study was to investigate the
experience of married women living with
HIV/AIDS. For this purpose, using combination
purposeful sampling method that combines
sampling a mixed of several criterion sampling
(married), and quota sampling (female), 14 women
with HIV/AIDS were selected and individual semistructured interviews respectively. Data analysis
was carried out using the phenomenological
method and coding texts of the interviews were
conducted. According to the research findings,
although all participants were infected with HIV
perfectly justifiable (legitimate) reason, and in fact
they were victims of their husbands, but experience
stigma, discrimination, notorious and unfortunately,
they were not treated fairly in society. They have
faced challenges and difficulties in their lives and
to solve problems and cope with challenges,
different strategies are employed. Spirituality of the
most important ways to cope that most of them
acknowledged it. All women after becoming aware
of her illness, had experienced, severe shock,
anxiety, fear, disgust, sadness, depression, and
isolation. The majority of these women have no
hope for the future and meaning in their lives. It
seems consulting solutions can be effective for
increasing adjustment of women with HIV/AIDS
with the new conditions of life and empower them.
Keywords: women, lived experience, HIV/AIDS,
stigma

هدف از پژوهش حاضر شناسایي تجربه زندگي زنان متأهل
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مقدمه
ایدز از جمله بیماريهاي جدیدي است که در دنیا کمتر از چهار دهه از شناسایي اولین مورد آن ميگذرد .محققین
علوم اجتماعي یکي از عوامل زمینهساز ایدز را وجود تعامالت و ارتباطات گسترده ميدانند .گذشته از عوامل زمینه-
ساز ایدز ،بایستي گفت که تاکنون میلیونها نفر از مردم جهان به ویروس ایدز آلوده شدهاند .هیچ بیماري دیگري
در دنیاي جدید تاکنون چنین یأس و چنین اضطرابي ایجاد نکرده است .بیماري ایدز در وضعیت اجتماعي و رواني
افراد مبتال تأثیر فراوان گذاشته است (فرهادیان .)1369 ،مطلع شدن از ابتال به  HIVیک اتفاق پرتنش و استرس
زا است (پدرسن ،الکلیت HIV/AIDS .)1998 ،1معموالً به عنوان یک بیماري بدون درمان 2و صعب العالج ،به-
خصوص در کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته ميشود (سازمان بهداشت جهاني .)2005،3بیشتر افراد زماني
که از بیماري خود مطلع ميشوند ،احساس هراس و شوک ناگهاني ميکنند و بسیاري از آنها به خودکشي فکر
ميکنند (شر .)1993 ،4مطابق گفته پترسون 5و همکاران ( HIV ،)1997ویروسي است که به سیستم ایمني بدن
حمله ميکند؛ هرچند براي دوره زماني معیني و براي چندین سال مکانیزم دفاعي بدن ممکن است بتواند  HIVرا
تحت کنترل نگه دارد .در طي این زمان ،یک شخص با  HIVمثبت ميتواند احساس کامالً خوبي داشته باشد و
هیچ نشانهاي نداشته باشد؛ بههرحال در اکثر موارد ،سیستم ایمني در نهایت نیاز به کمک ،به داروهاي ضد HIV
دارد ،تا عفونت  HIVرا تحت کنترل بگیرد .بعد از اینکه  HIVوارد بدن ميشود با سلول  Tمیزبان 6برخورد
ميکند .وقتي این اتفاق ميافتد HIV ،تشکیالت بافت سلولي سلول میزبان را به تصرف خود در ميآورد تا
هزاران کپي از خودش تکثیر کند .افراد آلوده به ویروس ميتوانند طیف وسیعي از عالئم ،از بدون نشانه تا عالئم
شدید را داشته باشند .حداقل یک چهارم تا نیمي از افراد  HIVمثبت در مدت چهار تا ده سال مبتال به بیماري
ایدز ميشوند (انجمن ایدز کانادا HIV/AIDS .)1995 ، 7یک بیماري بسیار استیگما آور و بدنام کننده است.
علت اینکه چرا  AIDS/HIVاستیگما آور و بدنام کننده است ،بهدلیل چهار مشخصه ميباشد .اولHIV ،
بیماري است که بهعنوان مسئولیت فرد مبتال در نظر گرفته ميشود .زیرا طریقه اولیه انتقال عفونت ،رفتارهاي
اختیاري و اجتنابپذیر شخص در نظر گرفته ميشوند .دوم HIV ،بهعنوان یک وضعیت که تغییرناپذیر و کشنده
است ،درک ميشود ،اگرچه تاثیرگذاري درمان هاي آنتي رتروویرال این نگرش را تغییر داده است و امروزه به جاي

1. Pedersen & Elklit
2 . terminal disease
3 . WHO
4 . Sherr
5 . Patterson et al
6

لنفوسیتهاي تي از انواع سلولهاي سیستم ایمني بدن است.

7 . Canadian AIDS Society
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یک بیماري کشنده بیشتر بهعنوان یک بیماري مزمن به آن نگاه مي شود (نوویک .)1997، 1سوم ،شرایطي که
منجر به انتقال این بیماري ميشوند ،استیگماي بزرگتري را به مبتالیان  HIVاضافه ميکند .چهارم،
وضعیت هایي که قابل رویت براي دیگران هستند ،مثل مراحل پیشرفته ایدز ،بیشتر بدنام کننده هستند و موجب
برچسب زدن ميشوند .عالوه بر این ،استیگماي مربوط به  HIVشدیدتر ميشود ،زیرا این استیگما داراي الیه-
هایي است که با همجنسگرایي ،مصرف مواد ،بي بند و باري اخالقي و جنسي پیوند خورده است (کرافرد.)1996 ،2
فشار استیگماي  HIV/AIDSهم بر افراد  HIVمثبت هم افراد  HIVمنفي تأثیر ميگذارد .استیگماي
مربوط به  HIVتصمیم افراد راجع به اینکه آیا و چه موقع براي ویروس  HIVآزمایش دهند ،را تحت تأثیر قرار
ميدهد (چسني و اسمیت .)1994 ،3این مسأله همچنین بسیاري از افراد  HIVمثبت را از اینکه به دنبال مراقبت
پزشکي باشند و از اینکه وضعیت  HIVخودشان را براي دیگران آشکار کنند ،باز ميدارد ،زیرا این کار منجر به
طرد ،تبعیض ،خصومت و خشونت نسبت به آنها ميشود (چسني و اسمیت .)1999 ،همچنین آشکار نکردن وضعیت
 HIVميتواند منجر به افزایش حس انزوا و پریشاني روانشناختي میان افراد  HIVمثبت شود (کرندال و
کولمن .)1992 ،4افراد داغ ننگ خورده همچنین نسبت به احساس خودبیزاري 5آسیب پذیر هستند ،که ميتواند
پیامد دروني کردن نگاههاي منفي جامعه به آنها باشد (هرک 1990،؛ نوویک .)1997 ،این مسأله احتماالً بر
وضعیت  HIVآنها و آشکارسازي مناسب وضعیتشان اثر منفي ميگذارد (آلنزو 6و همکاران.)1995 ،
برخورد با زنان مبتال به HIVو آگاهي یافتن از تجارب و دشواريهاي زندگيشان مسیري ساده به نظر نمي-
آید .تجربه این زنان نشان ميدهد که بهدلیل استیگما و داغ ننگي که از طرف اجتماع ميخورند ،طرد ميشوند.
استیگما ،در مطالعه اروین گافمن )1963( 7بهعنوان یک مشخصه «عمیقاً بياعتبار و بدنام کننده » 8تعریف شده
است ،که توسط جامعه به کار برده ميشود و بهوسیله گروهها و افراد تحمیل ميشود .بعضي بیماريها و شرایط
دیگر اغلب منجر به استیگما ميشوند ،که روي افراد خاص با بیماريهاي رواني و ناتوانيهاي جسماني اثر
ميگذارد .عالوه براین ،استیگما گاهي اوقات با کلیشههاي اجتماعي پیوند خورده است ،که گاهي مثبت یا گاهي
منفي هستند .اینگونه نیست که صفات یا ویژگيهایي بهطور ذاتي بد باشند ،بلکه تفسیر بکار رفته در مورد آن
موقعیت ،آن را منفي ميسازد .ننگ مفهومي صوري است که خصوصیتي ثابت را نشان نميدهد ،بلکه شامل یک
رابطه بيارزشسازي است.

1 . Novick
2 . Crawford
3 . Chesney & Smith
4 . Crandall & Coleman
5 . Self-hatred
6 . Alonzo et al
7 . Ervin Goffman
8 . deeply discrediting
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گافمن معتقد است که وقتي وضعیت به زیان شخص مبتالست ،کوشش اصلي آن است که در خبري که به
بياعتبار شدن او مي انجامد ،دست ببرد .این پدیده به ویژه در مورد بیماري ایدز کامالً به چشم ميخورد .چون
نخستین کساني که به آن دچار شدند ،اغلب همجنسگرا و یا معتاد بودهاند .در این مورد لطمهاي که به این دسته
از افراد وارد ميشود به زخمي که از ابتالي به بیماري به آنها خورده ،افزوده ميشود .به این ترتیب ،اشخاص
مبتال اغلب بهطور مضاعف برچسب و نشان ميخورند (آدام و هرتسلیک .)1385 ،یکي از مشخصههاي عیني در
مورد مسئله ننگ ،جلوگیري از دسترسي افراد مبتال به ایدز به خدمات اجتماعي است .بخشي از این محروم سازي
ناشي از ترس از انتقال بیماري به افراد سالم است .ترس از انتقال بیماري هر چند غیرواقعي باشد ،ولي وجود دارد.
استیگما با بیماريهایي که واکنشهاي هیجاني قوي را ،بهدلیل از شکل افتادگي 1برميانگیزند ،مثل جذام ،وبا و
فلج اطفال پیوند خورده است .هم به علت از شکلافتادگي و هم مرگ AIDS/HIV ،زمینه مناسبي را براي
استیگما مهیا کرده است .استیگماي مربوط به  HIVدر موقعیتي که ناآگاهي و تصور غلط درباره انتقال ویروس
وجود دارد ،افزایش ميیابد .بعضي از افراد در اجتماع از سرایت اتفاقي از طریق اَعمالي همچون دست دادن ،سرفه
کردن ،ظروف غذا و سرویس بهداشتي مشترک ميترسند (پترسون .)1996 ،2گیلمور و ساموایل )1994( 3اظهار
کردند که تشبیههاي بسیاري استفاده ميشود که نشانههاي روشني درباره استیگما مربوط به  HIVاست:
ایدز مرگ است (هم بیولوژیکي ،هم اجتماعي)
ایدز یک تنبیه براي رفتار غیراخالقي و خطا است.
ایدز یک جرم است.
ایدز فقط براي دیگران اتفاق ميافتد.
ایدز یک مهاجم مخوف ،دهشتناک یا یک اهریمن است.
این استعارهها به نظر ميرسد که مفاهیم متفاوتي از همهگیري  HIVرا بیان ميکنند ،که در قلب و مرکز استیگما
واقع شدهاند ،زیرا این پیامها افکار و تصورات مربوط به ایدز را عرضه ميکنند .متعاقباً ،اگر ایدز با مرگ ،جرم ،تنبیه،
وحشت و غیره همراه باشد ،براي عموم ،بهخصوص مردم بياطالع که متأسفانه اکثریت را تشکیل ميدهند ،کامالً
آسان است ،که به افراد مبتال به عنوان کساني که مرگ را حمل ميکنند ،مجرمان خطرناک ،گناهکار ،که تجسم
فساد و تباهي اخالقي در جامعه هستند ،نگاه کنند ،بنابراین مانعي براي افشاي بیماري است (آن ایدز.)2002،4
معناي اصلي «تبعیض» متفاوت ذکر شده است .اما در طول زمان ،معني آن به صورت زیر درآمده است :اعمال یک
کنش یا ناکنش غیرمنصفانه برعلیه افرادي که به یک گروه خاص (بهویژه گروههاي داغ ننگ خورده) ،متعلق

1 . disfigurement
2 . Paterson
3 . Gilmore & Someville
نهادي براي اقدام جهاني هماهنگ ،جامع و سریع علیه ایدز است 4 Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) -
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هستند (الکمن .)1995 ،1همچنین تبعیض به معني برخورد غیرعادالنه ناشي از پیش داوري و تعصب نسبت به
برخي افراد بر اساس معیارهاي قومي و جنسي و نژادي است (لغت نامه دهخدا) .تبعیض ممکن است قانوني
محسوب شود ،مثال ممکن است در قانون ،سیاست یا عملکردهاي جامعه که کمتر مفهوم رسمي دارند ،مثل محل
کار ،محیط اجتماعي همچون بازار و ورزشگاه وجود داشته باشد .استیگما و تبعیض در یک چرخه و سیکل معیوب
هستند .استیگما نگرشهاي تبعیض آمیز را ترغیب ميکند یا روا ميدارد .این نگرش اغلب در رفتار تبعیضآمیز که
نتیجهاش اِعمال تبعیض است ،منعکس ميشود .این اِعمال تبعیض دگربار منجر به افزایش استیگما ميشود
(الکمن .)1995 ،یکي از اثرات  AIDS/HIVبر روي افراد که در عمل بر روي خانواده آنها نیز تأثیر ميگذارد،
اعمال تبعیض بر ضد آنان ميباشد که در اثر همین برچسبها و ننگ ایجاد ميشود .اعمال تبعیضآمیزي که اثر
منفي بر روي خانواده دارد شامل از دست دادن شغل ،عدم معاشرت ،طرد از اجتماع ،اخراج کودکان از مدرسه،
جلوگیري کودکان از بازي با سایر بچه ها و غیره است.
زنان مبتال به اچ آي وي هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي توسعه یافته اغلب پریشاني و
استرسهاي روانشناختي ،شامل عزت نفس پایین ،ترس ،اضطراب ،افسردگي و افکار خودکشي را دارند (کتالن،2
 .)2000زنان و مردان  HIVمثبت افسردگي باالیي را تجربه ميکنند و کساني که مشکالت فیزیکي بیشتري
دارند ،نشانههاي افسردگي بیشتري نشان ميدهند (ماج .)1997،3میان بیماران امریکایي مبتال به  ، HIVزنان به-
طور کلي ،و زنان جوان بهطور خاص ،بیشترین افراد مستعد براي خودکشي هستند (روي .)2003،4تحقیق انجام
شده توسط النگو )1989( 5و مک امند )1991( 6نشان داد که زنان بهدلیل توانایيهاي تولیدمثل (انتقال ویروس به
کودکشان) و نقش مراقبت کننده آنها در خانه نیازهاي منحصر به فردي دارند .همچنین زنان به دلیل وضع
نامساعدشان در جامعه نیازهاي روانشناختي متفاوتي نسبت به مردان دارند (هانکینز 1990،7؛ اولري و جمنت8
.)1996،
زنان با  HIVمثبت همچنین احساس تردید و بالتکلیفي ،استیگما و ننگ ،انزواي اجتماعي ،ضرر و شکست
ميکنند (ویت هل .)2000 ، 9یک مطالعه در اوگاندا بر روي  6زن مبتال به  HIVکه تجربه مرگ همسرشان به
دلیل ایدز را داشتند ،نشان داد که وضعیت آنها منجر به طرد از طرف همسایه ها و دوستانشان ميشود .چهار نفر از
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آنها توسط خانوادههایشان ترک شده بودند و باید به تنهایي از فرزندانشان مراقبت ميکردند (ویت هل.)2000،
سندلوسکي و همکاران (به نقل از راس )1994 ،گزارش کردند که احساس استیگما و ننگ در میان زنان مبتال به
 HIVمثبت مشترک است .آنها در بررسي خود نشان دادند زناني که وضعیت  HIVمثبت خود را اعالم مي کنند
معموالً بهدنبال جستجو براي حمایت از طرف دیگران ،دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي خاص مربوط به
 HIVو اجتناب از گزند به دیگران هستند .از طرفي بعضي از زنان مبتال به دلیل طرد و عدم دسترسي به خدمات
اجتماعي و بهداشتي عمومي ،حس کنترل ،حفظ هویت اخالقي و حریم شخصي ،وضعیت  HIVخود را پنهان نگه
ميدارند.
پژوهشي در انگلستان نگرش کارکنان را راجع به ایدز و رفتارشان در برخورد با همکاران متبال به عفونت
 HIVرا در یک اداره بررسي کرد .در این تحقیق ،از روش کمي و کیفي توامان استفاده شد؛ که در نهایت نشان
داده شد که کارکنان مبتال به  HIVمثبت معتقدند که داغ ننگ و تبعیض در شیوه برخورد کارمندان  HIVمنفي
که در یک محل با هم کار ميکنند ،وجود دارد و نتیجه نشان داد که این کارکنان طرد اجتماعي را تجربه کرده و
در نهایت مجبور به رهاکردن کار خود ميشوند (لیزل .)2011 ،1همچنین در تحقیقي دیگر که براي بررسي داغ
ننگ دروني شده در افراد مبتال به  HIVصورت گرفت ،مشخص شد که استیگما و داغ ننگ عواقب وخیمي براي
افراد مبتال به  HIVدارد که با آن زندگي ميکنند .استیگما تشخیص و درمان زودهنگام را عقب مياندازد و اثرات
منفي بر سالمت جسمي و رواني ،کیفیت زندگي و رضایت زندگي دارد (فیلیپس و همکاران .)2011 ،2در تایلند،
محققین گزارش کردند که افسردگي ،شرمساري ،و افکار خودکشي میان زنان  HIVمثبت ،و بهخصوص مادراني
که فرزند کوچک دارند ،مشترک است (بنتز  3و همکاران1999 ،؛ راس ،سریسینگ .)2005 ،4در یک مطالعه129 ،
مادر تایلندي مبتال به  HIVکه کودکان  24-18ماهه داشتند ،مورد بررسي قرار گرفتند که  43درصد نشانههاي
افسردگي را نشان دادند و  77درصد داشتن  HIVرا براي خانوادههایشان شرمآور و ننگین ميدانستند (بنتز و
همکاران .)1999 ،تفاوتهايفرهنگي ميتواند منجر به واکنشهاي روانشناختي متفاوتي نسبت به اچ آي وي
شود .بهعنوان نمونه ،یک مطالعه در فرانسه نشان داد که زنان آفریقایي با  HIVمثبت ( )77%مشکالت رواني
مانند افسردگي ،اضطراب ،و اختالل وسواس اجباري بیشتري نسبت به همتایان اروپایيشان (  )52%تجربه کردهاند
(بانگرنر ،مارچند-گاناد ،جوونت .)2000 ،5افسردگي افراد مبتال به این بیماري میتواند منجر به عدم تبعیت از
مداخالت درماني یا پیشگیرانه باشد (بنتون ،یي کي نگ ،لنگ ،کنتي ،کارنیک .)2019 ،6زنان مبتال به  HIVبه
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لحاظ اجتماعي بیشتر از مردان داغ ننگ ميخورند ،گرچه بیش از  90درصد آنها بدون اینکه آگاه باشند ،از طریق
شوهرانشان مبتال به  HIVميشوند (عالیي .)2003،1در اکثر کشورهاي جهان  HIVایدز بهعنوان یک بیماري و
حامل آن به عنوان یک بیمار شناخته نميشود ،بلکه به خاطر راههاي انتقال آن بهعنوان یک استیگما( 2ننگ)
شناخته مي شود .این امر ناشي از این علت است که ابتال به  HIVبا رفتارهاي انحرافي (اعتیاد تزریقي ،روابط
جنسي نامشروع )... ،پیوند خورده است و مبتالیان بهعنوان منحرفان در جامعه برچسب و انگ ميخورند (نیک
آیین ) 1389 ،و همین موضوع ،مشکالت بسیاري براي مبتالیان ایجاد کرده است .استیگما مربوط به  HIVموارد
ناخوشایندي از تبعیض ،طرد ،رفتار ناشایست را موجب ميشود که از جمله ميتوان به محرومیت از بسیاري از
خدمات درماني اشاره کرد .همچنین پریشاني ناشي از ننگ براي فرد مبتال تجربه بسیار اندوهناک و غمگیني است
که منجر به احساس گناه و شرم ،احساس عدم صالحیت و شایستگي ،انزواي اجتماعي و در نتیجه کاهش عملکرد
آنها در زمینههاي مختلف ميشود .بر اساس بررسيها و مطالعات پژوهشگر ،تجربه زیسته 3زنان مبتال به  HIVدر
برخي کشورهاي دیگر بررسي شده است ،اما تاکنون پژوهشي کیفي به زنان مبتال به  HIVو چالشهاي آنان در
ایران نپرداخته است .با وجود این حقیقت که تعداد زنان مبتال به  HIVرو به رشد است ،و بیشتر آنها پریشاني
رواني ـ اجتماعي را تجربه ميکنند ،اما به میزان اندکي درباره زندگي هر روزه آنها ميدانیم .از این رو ،نیاز به انجام
پژوهشي کیفي احساس شد .بنابراین ،مطالعه ما ،تجربه زیسته زنان متأهل مبتال به  HIVرا بررسي ميکند تا
یافته هاي حاصل از این تحقیق آغازي براي رشد مداخالت مناسب براي کمک به این گروه براي زندگي با این
بیماري و بهبود کیفیت زندگي آنها باشد .چنانچه اطالع دقیقي از تجربه زنان پس از آگاهي از ابتال به بیماري
 HIVو اثرات آن بر زندگي خانوادگي آنها در دست باشد ،روانشناسان و مشاورین خانواده قادر خواهند بود
حمایت ها و مداخالت کارآمدتري جهت حفظ عملکرد خانواده و زن مبتال به بیماري که عنصر مهمي در درون
خانواده تلقي ميشود ،ارائه دهند .اگرچه تجربه زیسته زنان مبتال به  HIVدر کشورهاي خارجي مورد بررسي قرار
گرفته است ،اما به دلیل تأثیر تفاوتهاي فرهنگي در آسیب پذیري در این مسأله نیاز است تا این مسأله در داخل
کشور و در بافت فرهنگي کشورمان مورد بررسي قرار گیرد.
روش
در این تحقیق ،با به کارگیري روش کیفي و مصاحبه نیمه ساختار یافته به توصیف تجارب زنان مبتال به HIV
پرداختیم .در تحقیق کیفي بر آگاه شدن از احساسات ،نظرات ،نگرش و ذهنیت شرکت کنندگان تاکید ميشود.
فلیک معتقد است که تحقیق کمي بر دیدگاه خود محقق مبتني است ،در صورتیکه در تحقیق کیفي با تاکید بر
دیدگاه هاي افراد مورد مطالعه قصد برآن است که پدیده یا رویداد مورد مطالعه را از درون و زوایه دید افرادي
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بشناسد که در تحقیق شرکت کرده اند (فلیک .)1387 ،یکي از اهداف عمده پژوهش کیفي افزایش درک از پدیده
مورد پژوهش است .در پژوهش حاضر براي درک بهتر اینکه افراد مبتال به  ،AIDS/HIVچگونه این بیماري را
تجربه ميکنند و با آن کنار ميآیند ،از روش پدیدارشناسي استفاده شده است .استفاده از پدیدارشناسي به منظور
پژوهش و آگاهي مستقیم نسبت به تجربیات و مشاهدات؛ و به عبارت دیگر ،نسبت به پدیدههایي است که
بيواسطه در تجربه ما ظاهر ميشوند .این رویکرد براي بررسي بافت و متن زندگي و کنشهاي عملي زندگي هر
روزه شرکتکنندگان استفاده مي شود .این روش به این دلیل انتخاب شده است که محقق را توانمند ميسازد یک
پدیده را همانگونه که وجود دارد بررسي کند و چگونگي زندگي انسانها را توصیف ميکند (ري یلو.)2008 ، 1
پدیدارشناختي مطالعه پدیدههاست و بر توصیف دقیق پدیدهها در همه زمینههاي تجربه تأکید دارد .پدیدارشناسان
فرض نميکنند که اطالع کاملي از آنچه براي مردم اتفاق ميافتد اطالع دارند ،بلکه آنها بر جنبههاي ذهني رفتار
مردم تأکید دارند .بنابراین ،به جاي ثبت رفتار ،تالش محقق کیفي این است تا درک کند که آن رفتار براي افراد
مورد مطالع ه چه معني و مفهومي دارد .این درک مستلزم این است که معني کیفي به آن رفتار نسبت دهد (دالور،
.)1387
2
در تحقیقات کیفي بیشتر از نمونهگیري هدفمند استفاده ميشود و آن بدین معني است که واحدها به جاي
انتخاب تصادفي به علت ویژگيهاي آنها نسبت به پدیده مورد مطالعه انتخاب ميشوند (دالور .)1387 ،جامعه
آماري این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل مبتال به  HIV/AIDSاست که براي آزمایشهاي معمول  HIVبه
مرکز بیماريهاي رفتاري شهر کرمان مراجعه ميکردند و بهطور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند ،ميباشند.
نمونهگیري هدفمند یکي از روشهاي شایع نمونهگیري است که گروههاي شرکت کننده بر اساس معیارهاي از
قبل مشخص شده مربوط به سؤال پژوهش انتخاب ميشوند .در این پژوهش ،صرفاً زناني که در دامنه سني بین
 25تا  45سال قرار داشتند و از طریق همسرشان به ویروس  HIVمبتال شده بودند ،براي مصاحبه انتخاب شدند.
در مطالعات کیفي ،معموال تعداد شرکت کنندگان بین  4تا  15نفر کافي در نظر گرفته ميشود ،تا زمانيکه دادهها
به اشباع برسند ،یعني در هر زمان که محقق احساس کند از لحاظ نظري به حد اشباع رسیده است و دادهها دیگر
صرفاً دادههاي پیشین را تکرار ميکند ،ميتواند فرایند نمونهگیري را متوقف سازد (کاندرا1993، 3؛ مورس، 4
 ،)1995بنابراین تعداد نمونه پژوهش ما  14زن مبتال به  HIV/AIDSهستند که بهصورت انفرادي مورد
مصاحبه قرار گرفتند .از میان افراد نمونه  6نفر با همسر سابق یا جدید خود زندگي ميکردند و  8نفر از زنان بیوه
بودند که همسرانشان فوت کرده بودند .همه شرکتکنندگان از آنجا که از حمایتهاي انجمن امید برخوردار بودند،
متعلق به طبقه پایین اجتماعي -اقتصادي جامعه بودند .مدرک تحصیلي  11نفر از آنها سیکل و زیر سیکل بود و
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 3نفر از زنان داراي مدرک دیپلم بودند .در ضمن  3نفر از شرکت کنندگان شاغل ،و مابقي خانهدار بودند .در
پژوهش حاضر ،دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختار یافته و سواالت باز با زنان  HIVمثبت جمعآوري گردید.
بدین ترتیب که مصاحبهها در یک بازه زماني پنج ماهه انجام شد و پس از  14مصاحبه اشباع نظري حاصل شد .به
عبارت دیگر ،پاسخ ها تکرار شدند و مطالب جدیدي از سوي آزمودنيها مطرح نشد .ضمناً در ابتداي هر مصاحبه
اهداف تحقیق ،روش و محرمانه بودن مطالب بهطور کامل به شرکتکنندگان توضیح داده شد .مصاحبه با
شرکتکنندگان بهطور کامالً داوطلبانه بود .مصاحبهها با اجازه شرکتکنندگان ضبط و سپس نوشته شدند .سپس
تمام مصاحبههاي رونوشت شده تجزیه و تحلیل شدند .مصاحبهها تقریباً بین  45تا  130دقیقه و توسط خود محقق
اجرا شدند .مصاحبه با سؤاالت دموگرافیک 1و اطالعاتي همچون سن ،شغل ،تحصیالت و  ...شروع شد و در ادامه
سؤاالت دیگر پیرامون تجربه بیماري آنها مطرح گردید .اگرچه پرسشها از قبل نوشته شده و مورد تأیید اساتید
قرار گرفته بود ،اما ترتیب و توالي سؤاالت براي همه مصاحبه شوندهها مشابه نبود و بر اساس فرایند مصاحبه و
پاسخهاي شرکتکنندگان تغییر ميکردند .براي تحلیل مصاحبهها ابتدا رونوشتي از تمامي مصاحبههاي ضبط شده
تهیه شد .سپس با مطالعه سطر به سطر مصاحبهها ،مفاهیم مورد نظر از پاسخهاي آنها استخراج گردید .از کنار هم
گذاشتن مفاهیم اصلي ،بر اساس مشابهتها و اشتراکات ،مقوالت محوري بهدست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها بر
اساس مفاهیمي صورت ميگیرد که در جریان کدگذاري بهدست ميآیند .در فرایند کدگذاري ،دادهها به واحدهاي
کوچکتر تجزیه یا شکسته ميشوند و مفهومسازي از آنها صورت ميگیرد (ذکایي.)1381 ،
یافتهها
پس از تجزیه و تحلیل دادهها مهمترین موضوع و چالشي که شرکت کنندگان این تحقیق بعد از تشخیص HIV
تجربه کرده بودند ،استیگما بود .که همین منجر به تبعیض ،طرد ،انزوا ،افسردگي و مشکالتي از این قبیل براي این
زنان شده بود .عالوه بر این ،اکثر شرکت کنندگان بهدلیل برچسبهاي ضمیمه شده به  HIVو در کشاکش با
چالشهاي مرتبط با این بیماري ،به خودکشي و پایان دادن زندگيشان هم فکر کرده بودند .همچنین مهمترین
راهکار آنها براي کنارآمدن با چالشها و دغدغههاي این بیماري ،معنویت بود .پس از توضیح درباره هر محور،
جمالت و گفتههاي افراد نیز ذکر ميشود.
استیگما
اگر چه همه شرکت کنندگان به دلیلي کامالً معمول به  HIVمبتال شده بودند ،اما تجربه واقعي بدنام شدن و
تبعیض را داشتند .در میان این شرکت کنندگان ،اکثر آنها با درجات متفاوتي از ناراحتي و رنج مربوط به استیگماي
اچ آي وي مواجه شده بودند .بعضي از آنها از برچسبهایي که مردم به مبتالیان به  HIVدر مکانهاي عمومي
ميزدند ،احساس ناخوشایندي داشتند .یکي از آنها بیان ميکرد طرزي که مردم راجع به افراد مبتال به HIV

1 . demographic
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صحبت ميکنند ،ناراحت کننده و آزار دهنده است و ميخواست درباره او اینطور قضاوت نکنند .به همین دلیل،
بیماري خود را از دیگران پنهان ميکرد .یکي دیگر از آنها از شنیدن برچسبهایي که بعضي افراد درباره مبتالیان
به  HIVميزنند ،رنجیده خاطر بود .بیمار دیگري از شنیدن نظرهاي منفي مردم درباره افراد مبتال به  HIVبا
حالت برآشفتگي و عصبانیت تعریف ميکرد« :همه فکر ميکنند طریقه مبتال شدن به اچ آي وي ،در مورد همه،
راهي نادرست و غیراخالقي بوده است! این طرز فکر مردم براي من بزرگترین ضربه است».
بعضي از شرکت کنندگان تجربه مستقیمتري مربوط به استیگماي  HIVرا شرح دادند.
خانم «ع» ميگوید «خواهرم دیگر نگذاشت بچههایش به خانه ما بیایند و با بچههاي من بازي کنند ،با وجود
اینکه ميدانست که بچه هایم به  HIVمبتال نیستند».
خانم «ش» ذکر ميکند «همسایه ما از وقتي که فهمید که بیمارم دیگه منو بغل نکرد».
خانم «ن» برادرهایش برخورد خوبي با او نداشتند وقتي که از وضعیت او مطلع شدند ،حتي نميگذاشتند از وسایل
منزل مثل قاشق و چنگال استفاده کند.
اکثر شرکت کنندگان معتقد بودند با افشاي وضعیتشان به دیگران افراد زیادي را از دست خواهند داد و افراد
بسیار بسیار اندکي که آنها را بهگرمي بپذیرند باقي میمانند .بیشتر شرکت کنندگان برخورد نامناسب پرسنل
بیمارستان را گزارش کردند .در جریان بستري شدن کادر درماني با حالت تند و پرخاشگرانه با آنها برخورد کرده
بودند.
خانم «ع» ميگوید« :دکتر بهم گفت خانم تو جلوي میز من وایستادي من ازت میترسم ،میترسم منم بگیرم!»
خانم «ب» یک احساس واقعي استیگما و شرمساري و سري بودن شدید درباره  HIVرا حفظ کرده بود ،به حدي
که به پدر و مادرش هم نگفته بود .بهطوري که میگفت« :از روزي ميترسم که خانواده ام از این ننگ و عار
خبردار شوند».
اگرچه بعضي از شرکت کنندگان درجات مختلفي از سختي به خاطر استیگماي مربوط به  HIVرا داشتند و
بعضي هم هیچ تجربه اي را ذکر نکردند ،اما بهطور کلي همه آنها ترس واقعي و شدید در مورد استیگما و بدنام
شدن و تبعیض را داشتند .یکي زنان  HIVرا با مرض جذام برابر ميدانست .هر چند که بعضي از مشکالت میان
شرکت کنندگان این تحقیق مشترک نبود ،اما حس داغ ننگ ،و ترس از اینکه در نتیجه استیگما با آنها منصفانه
رفتار نشود ،در همه آنها وجود داشت .دالیل این ترس به طور کامل مشخص نیست .شاید این از ذهنیت اولیه
مسري بودن و واگیر دار بودن  HIVميآید که باعث نگرش منفي ميشود ،یا از این ذهنیت که حتما رفتاري
نامناسب و غیراخالقي منجر به مبتال شدن به  HIVميشود و همین باعث تضعیف روحیه کساني ميشود که
مبتال به  HIVهستند و بعضاً فقط نقش قرباني را دارند .با این وجود ،بهطورکلي ادراک اجتماعي نسبت به HIV
بهتر شده است ،اما انگار حدس و گمانهاي خوب با شنیدن نام  HIVاز بین ميرود و این خاصیت  HIVشده
است! براي مثال ،خانم «ع» ميگوید« :همه فکر ميکنند وقتي که  HIVمثبت هستي ،یعني تو کاري یا چیزي را
براي مدت زمان طوالني اشتباه و خالف انجام دادهاي ،که حاال  HIVمثبت شدي .این بیماري در نگاه اکثر مردم
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ننگین و رسوایي آور است» .در این مورد ،خانم «د» HIV ،را مثل جذام ميبیند «بدون اغراق شاید بدتر از جذام،
اعتیاد و مجرم بودن .اکثر مردم ما را لکههاي ننگ و خوره براي جامعه ميدانند».
طرد
همه شرکت کنندگان به نوعي تجربه طرد شدن را داشتند .این تجربه یا از طرف خانواده یا جامعه بود .براي مثال
خانم «ش» بیان ميکند «یه روز که بعد از بیماري سل که به دلیل  HIVگرفته بودم حالم بهتر شده بودم ،خونه
برادرم رفتم ،زن برادرم بهم گفت :از خونه من برو بیرون ،گفتم چرا؟ گفت بچههام مریض میشن .گفتم باشه میرم،
اومدم بیرون و توي خیابان گریه کردم ،همین طور اشک ميریختم و ميگفتم خدایا این چه دردي بود به من
دادي که اینجوري از خونشون بیرونم کردن ،اینقد ناراحت و عصباني بودم که اصال قابل گفتن نیست».
خانم «پ» بیان ميکند « اسم این بیماري بد جا اوفتاده .اآلن هیچ جا نمي تونیم بگیم ما این بیماري رو داریم،
ميتونیم بگیم؟» با بغض ادامه ميدهد «یکبار توي بیمارستان که فهمیدن این بیماري رو دارم از بیمارستان بیرونم
کردن ،برادرم ميگفت این چطور بیماري هست که خود دکترها هم ازش فرار ميکنن».
تبعیض و محرومیت از خدمات اجتماعی
اکثر شرکت کنندگان تبعیض را بارها حس کرده بودند و همین امر منجر به مخفي کردن بیماريشان از دیگران
ميشد .براي مثال خانم «ب» ذکر ميکند «یه بار رفته بودم دندونم رو بکشم ،به پرستار گفتم من این مریضي رو
دارم ،براي خودشون گفتم که مواظب باشن ،پرستار داد زد اینو از اینجا ببرید اتاق آخر که مثالً جداي از بقیه باشم،
یه جوري داد زد با یه لحني ،که این مریضه ،همه پرستارا جمع شدن یه جوري به من نگاه میکردن ،همه از من
فاصله گرفته بودن ،ميخواست برگه منو بده ،گوشه برگه رو گرفته بود از دور به من داد ،که من اون روز دندونم رو
نکشیدم ،با گریه اومدم بیرون ،اون لحظه دلم ميخواست زمین دهن باز کنه من برم توش ،اینقد باهام بد برخورد
کردن! مردم هم که اونجا بودن یه جوري بهم خیره شدن که از خجالت آب شدم تا اومدم بیرون .دیگه وقتي دکترا
و پرستارا اینجوري برخورد میکنن ما از مردم چه توقعي داشته باشیم؟!».
خانم «پ» بیان ميکند «یه بار رفتم کلینیک آزمایش خون بدم ،اونجا ازم خون نگرفتن ،گفتن شما برید همون
مرکزي که مخصوص به خودتونه آزمایش بدید اونجا هم فقط براي  CD4آزمایش میگیرن نه چیزاي دیگه ،بعد
از اون روز دیگه نرفتم آزمایش بدم ،آدم ترجیح میده بمیره ولي توي این بیمارستانا نره که این برخوردا رو ببینه ،با
سگ بهتر برخورد ميکنن تا ما!».
خانم «ج» ميگوید « یکبار که براي معاینه به دکتر رفته بودم ،وقتي که بهش گفتم دستکش بپوشه چون من
بیمارم ،از مطب بیرونم کرد و حتي حاضر به معاینه من نشد».
معنویت
برجسته ترین شیوه کنار آمدن با بیماري ،دین یا به نوعي اعتقادات معنوي بود .اکثر شرکت کنندگان این را به
عنوان یک راهحل مفید در مدیریت شرایط و کاهش ناراحتيشان ميدانستند .چند نفر از آنها اظهار کردند که
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بیماري ،آنها را به خدا نزدیکتر کرده است ،و احساس ميکردند که خدا براي آنها التیام بخش است .یکي از شرکت
کنندگان با احساس هیجان بسیاري ميگفت رابطه مکملي بین سالمتي و ایمانش وجود دارد.
خانم «ع» بیان ميکرد که خدا بزرگترین منبع انرژي و حمایت در بیمارياش است« .من باور دارم که خدا به من
نگاه ميکند ،در ابتدا خیلي از خدا گله ميکردم حتي کفر ميگفتم ولي بعد گفتم خدا که مقصر نیست من خودم
اشتباه کردم که با حماقت ازدواج کردم ،االن تنها چیزي که آرومم مي کنه صحبت کردن با خداست.».
خانم «ي» بیان ميکند «هر وقت دلم مي گیره جانمازم رو مي اندازم ،میشینم دعا ميخونم ،باالخره خدا یه در رو
ميبنده ،صد در رو باز ميکنه».
یکي دیگر از بیماران مطرح ميکند «من هرموقع مشکلي برایم پیش بیاید ،اعصابم خرد بشه ،ناراحت باشم ،وضو
میگیرم ختم صلوات ميخونم خیلي بهم آرامش میده».
خانم «ب» ذکر ميکند «خدا خیلي باعث قوت قلبم و امید به زندگیم شده».
در بیشتر شرکت کنندگان ،مولفه ایمان به خدا به آنها قوت قلب ميداد .یکي از بیماران ميگوید« :من به خدا
ایمان دارم ،فقط به امید خدا زندگي ميکنم و باور دارم که کمکم ميکند».
بحث و نتیجهگیری
در این بخش یافتهها براي روشنتر شدن تصویر تجارب ،چالشها ،و راهحلهاي کنار آمدن زنان که با
 HIV/AIDSدر سطوح مختلف فردي ،خانواده ،جامعه و بخش سالمت زندگي ميکنند ،بحث ميشود .شاید
تجارب و صداي این زنان بتواند در سیاست گذاريها و استراتژيها براي افزایش کیفیت زندگي زنان مبتال به
 HIV/AIDSنقش داشته باشد .اگرچه تا حدي منابع پزشکي و دارویي کافي براي افراد مبتال به  HIVوجود
دارد ،اما فقدان حمایت روانشناختي و اقتصادي -اجتماعي از این زنان چشمگیر است .شرکت کنندگان ،عليرغم
افزایش آگاهي جامعه نسبت به  ،HIVکشمکشهاي روزانه خود در جامعه ،از جمله داغ ننگ و تبعیض را بازگو
کردند .تجارب آنها منابع حمایتي ناکافي و رفتار غیرمنصفانه جامعه را نسبت به آنها نشان ميدهد .آنها همچنین
اطالعات زیادي درباره زندگي بعد از تشخیص  HIVشامل تجارب ،چالشها و راهحلهاي کنار آمدنشان با
بیماري را ارائه کردند.
ـ استیگما :بر طبق گفته گافمن ( ،)1963استیگما مشخصهاي است که یک شخص را در ذهن دیگران تنزل
ميدهد .مواردي مثل نابهنجاري فیزیکي ،نقص شخصیت و وابستگي نژادي یا مذهبي ميتواند منجر به داغ ننگ
زدن به فرد شوند .استیگما عمیقاً بدنام و بي اعتبار کننده است ،و بر افترا زدن به فردي که بهعنوان ضعیف ،برده،
مجرم ،خائن ،مطرود اجتماعي یا شخصي که به لحاظ مذهبي نجس است ،داللت دارد .افراد استیگما خورده ،مثل
زنان در این تحقیق ،داراي یک مشخصه هستند .اینکه به روشي منفي برچسب متفاوت ميخورند .جامعه رویههاي
تبعیضآمیز زیادي بر علیه این زنان اِعمال ميکند .هنگامي که دیگران به بیماري آنها پي ميبرند ،هم ماهیت
مزمن بودن بیماري و هم اجتماعي بودن آن موجب استیگما زدن ميشود .با توجه به فشار زیادي که
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 HIV/AIDSبر روي زندگي افراد مبتال دارد ،استیگماي مربوط به  HIV/AIDSمهمترین چالش
روانشناختي این افراد است .پس از تشخیص  / HIVایدز براي زنان ،چالشهاي روانشناختي بیشتر از فشارهاي
فیزیولوژیکي کانون توجه قرار ميگیرند HIV/AIDS .بهعنوان یک بیماري بهشدت استیگما خورده شناخته
شده است .یافتههاي این تحقیق نشان داد که شدت استیگمایي که زنان مبتال با آن روبرو هستند ،بسیار عمیق
است .اکثر شرکت کنندگان در این تحقیق تجربه استیگماي دروني شده مرتبط با وضعیتشان را گزارش کردند.
استیگماي اجتماعي بیروني همچنین مشهود بود ،بهطوريکه بعضي شغلشان ،مسکن و دوستان شان را از دست
داده بودند .این نتایج مشابه یافتههاي کراندال و کولمن )1992( 1است که افراد  HIVمثبت درجات مختلفي از
استیگما مربوط به بیماريشان را تجربه ميکنند .استیگماي مربوط به  HIVاثرات چند بعدي بر روي سالمت و
بهزیستي زنان ميگذارد .استیگما براي زنان این تحقیق بهشدت طاقت فرسا و فشار آور بود .آنها بعد از گرفتن
نتایج آزمایش ،هرگز خودشان را همچون فرد سابق نميبینند .تشخیص HIVهمه چیز زندگي آنها را تحت الشعاع
قرار داده بود .همه آنها از باورهاي منفي جامعه پیرامون مبتالیان به این بیماري آگاه بودند .دائما در فکرکردن به
بیماري غرق ميشوند و بعد از آن مرتباً به مرگ بهعنوان مسالهاي قریب الوقوع فکر ميکنند .تمام زنان شرکت
کننده زنان متاهلي بودند که از طریق شوهرانشان مبتال شده بودند .شوهراني که اکثراً معتاد بودند و یا از طریق
خالکوبي در زندان  HIVگرفته بودند .سه نفر از شرکت کننندگان این تحقیق زناني بودند که در ازدواج قبليشان
مبتال شده بودند .در این تحقیق همه شرکتکنندگان قرباني شوهرانشان بودند .با اینکه هرک و کپیتینیو)1999( 2
بیان ميکنند که میزان و سطح استیگما تا حدود زیادي به نحوه انتقال ویروس بستگي دارد ،اما این مطلب در مورد
زنان تحقیق حاضر صادق نبود .به نظر ميرسد این زنان که از طریق همسرانشان مبتال شده بودند ،به همان اندازه
کساني که از طرق غیراخالقي و احیانا نامشروع بیمار شده بودند ،از استیگما آسیب دیده بودند.
ـ طرد :شرکت کنندگان پیش از تشخیص بیماري ،از استیگماي مربوط به  / HIVایدز آگاه بودند و درباره آن
شنیده بودند .آنها بعد از تشخیص ،به سرعت با یک واقعیت ناگوار روبرو ميشوند .اکثر زنان بهطور رایج زماني که
به اعضاي خانواده ،دوستان ،همکاران یا پرسنل بیمارستان ميگویند ،طرد را تجربه ميکنند .اعضاي خانواده یا
دوستان نزدیک اشخاصي بودند که به آنها وضعیتشان را گفته بودند .اعضاي خانواده برخي از زنان حمایتگر بودند،
اما متاسفانه اغلب اینطور نبودند .شرکت کنندگان با عکسالعملهاي منفي و طرد آنها نابود شده بودند .بعضي از
اعضاي خانواده شان با خشم و انزجار به آنها واکنش نشان داده بودند .داستان بعضي از شرکت کنندگان هم به این
تلخي نبود .یکي از آنها ميگفت« :کساني که ميدانند رفتارشان تغییري نکرده مثل قبل است ،نه طرد ميکنند نه
حمایت!» .با وجود اینکه شرکت کنندگان انتظار داشتند کادر درماني بیمارستان ،که باید آگاهي بیشتري نسبت به
این بیماري داشته باشند و این افراد را مورد پذیرش بهتري قرار دهند ،اما بعضي از شرکت کنندگان تجربهاي
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برخالف این انتظارشان داشتند .آنها دریافته بودند اگر بیمار شوند و وضعیت خود را بگویند ،تضمیني وجود ندارد که
در محیطهاي درماني با آنها رفتار مناسبي شود .بعضي از پرسنل بیمارستان با تحقیر ،انزجار یا ترس و معموالً با
صداي بلند به آنها واکنش نشان داده بودند .به همین دلیل ،عدهاي از آنها به محیطهاي درماني مراجعه نميکردند
یا عدهاي از وضعیت ابتالي خود به  HIVچیزي نميگفتند .این در حالي است که لین 1و همکاران ( )1999در
تحقیقشان نشان دادند که میزان مرگ و میر افراد مبتال به  HIVدر صورت کنترل دقیق این بیماري ،کاهش
ميیابد .اما شرکت کنندگان در مصاحبههاي خود محیطهاي درماني ،متخصیص و منابع مخصوص به بیماران
 HIVرا اندک و منابع مالي را محدود ميدانستند و تبعیض و رفتار ناشایسته در این محیطها را زیاد دیده بودند.
اگر چه بعضي از شرکت کنندگان تجربه منفي با پزشکان و سیستم درماني داشتند ،تعدادي از آنها هم رفتار مناسب
و همراه با دلگرمي پزشکان را تجربه کرده بودند.
ـ تبعیض و عدم حمایت اجتماعی :اکثر نظرات شرکت کنندگان به این اشاره ميکند که در محیط اجتماعي،
اقتصادي ،شغلي و خانواده ارزیابي نسبت به آنها منفي بوده است .یافتههاي این تحقیق در مورد زناني که با
 HIV/AIDSزندگي ميکنند چه معني ميدهد؟ این یافتهها ،نگرش و دید عمومي جامعه نسبت به سبک
زندگي و بي قید و بندي این زنان را نفي ميکند .به جاي نگاه شرم آور به زنان مبتال به  ،HIV/AIDSباید این
زنان را به عنوان زناني عادي که با یکي از بیماريهاي بيشمار در این دنیا زندگي ميکنند ،بشناسیم .بنابراین ،به
جاي محکوم کردن و داغ ننگ زدن به زنان مبتال به  ،HIV/AIDSالزم است که تالشهایمان براي به وجود
آوردن منابع و خدمات منصفانه براي زنان مبتال متمرکز کنیم و سیاست گذاريها را در جهت کاهش میزان ابتالي
زنان سوق دهیم.
2
کار و گراملینگ ( )2014اظهار کردند مسئله عمدهاي که در ارتباط با بیماري  HIVوجود دارد ،طرد شدن
آنها از سوي اجتماع و تبعیض علیه آنهاست که به انحاي مختلف تکامل فکري افراد داراي ویروس  HIVرا که
در ارتباط مستقیم با سالمت روان است ،تحت الشعاع خود قرار ميدهد .تغییرات شغلي و فشارهاي اقتصادي ناشي
از درمان بخشي از مشکالت این افراد است .موانع اجتماعي فراوان ،استیگماي ناشي از ایدز ،تبعیض و طرد همه و
همه افراد مبتال به این بیماري را با مشکالت عدیدهاي در زندگي روبرو ميسازد و روان آنها را نیز همانند
جسمشان هدف گرفته ،و آزرده ميسازد.
اندرس )1995( 3بیان کرد که حمایت اجتماعي بهعنوان یک سپر در برابر استرس عمل ميکند .در یک
مطالعه مشابه ،نیکوالس و وبستر )1993( 4همچنین یافتند که حمایت اجتماعي ،به اندازهاي که کمک از جانب
خانواده و دوستان میسر است ،با قابلیت کنار آمدن در افراد مبتال به  HIVهمبستگي مثبت دارد .هادسون ،لي،
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میرامانتز ،و پورتیلو )2001( 1همچنین یافتند که حمایت اجتماعي ،بهویژه براي زنان مبتال به  HIVاضطراب را
کاهش ميدهد .مطالعهاي دیگر نشان داد با وجود چالشهاي زیادي که براي زنان مبتال به  HIVوجود دارد ،اگر
حمایت دیگران را داشته باشند این زنان ميتوانند با استرس  HIVکنار آیند و براي سالهاي زیادي زندگي کنند
(اندرس .)1995 ،حمایت از جانب اعضاي خانواده ،ميتواند به زنان مبتال به  AIDS/HIVدر کنار آمدن با
دورههاي متغیر و غیرقابل اجتناب این بیماري کمک کند .بیماران مزمن و در حال فوت هیچگاه نباید از حمایت
رواني ـ اجتماعي جامعه محروم شوند ،زیرا بدون در نظر گرفتن وضعیتشان ،آنها هنوز بخشي از جامعهاي هستند
که در آن زندگي ميکنند .در حقیقت ،وقتي بیماران مبتال به  ،HIVحمایت واقعي از طرف اعضاي خانواده و
پرسنل درماني دریافت کنند ،قادرند که بهطور موثر با فشارهاي روزافزون بیماري کنار بیایند (هال.)1994 ،2
ـ معنویت :شرکت کنندگان بیان کردند که  HIV/AIDSنه تنها بر روي رفاه روانشناختي ،بلکه روي تمام
زندگي و راهکارهاي کنارآمدن اثر ميگذارد .آنها با چالشهاي متعددي روبرو هستند و باید راهکارهاي کنارآمدن
خودشان را رشد دهند ،و یا از بعضي انجمنهاي حمایتي بهرهمند شوند .شرکت کنندگان همچنین بیان کردند که
قابلیتهاي کنار آمدن و توانایيهاي هیجاني متعددي را در طول سالهاي مبتال بودن در خودشان رشد دادهاند.
بیشتر شرکت کنندگان معنویت را به عنوان عامل اصلي و مهم در راهکارهاي کنار آمدن ذکر کردند .بِروسو3
( ) 1993در تحقیقش بیان کرد که معنویت نقش مهمي در زندگي و فرآیند کنارآمدن زناني که مبتال به /HIV
 AIDSهستند ،ایفا ميکند .او معنویت را بهعنوان چارچوب مرجع شخص 4که شامل اعتقادات و نگرشهاي
متصل به چیزي یا کسي بزرگتر از «خود» تعریف کرد .معنویت در از نو ساختن زندگي این زنان در واکنش به
 AIDS/HIVبهعنوان مسألهاي ضروري توصیف شد .همچنین سوول )2000( 5در مطالعهاش نشان داد که
معنویت نقش یک منبع الهامبخش براي زنان مبتال به  AIDS/HIVرا دارد .بعضي از شرکت کنندگان در این
تحقیق بیان کردند که هیچ کسي را براي صحبت کردن یا اعتماد کردن ،در زمانهاي تنهایي ندارند .از این رو،
آنها دعا کردن و توکل کردن به خدا را براي یاري روزانه ،بهعنوان منبع قابل اعتمادي حفظ کرده بودند .آنها گاهي
با چالشهایشان از طریق دعا و خواندن قرآن کنار ميآمدند .معنویت و مناجات کردن با خدا از طریق دعا بخشي از
فعالیتهاي روزانه بعضي از شرکت کنندگان بود که تأثیر مثبتي در زندگي و التیام بخشیدنشان داشت .از این رو،
تکیه کردن به خدا و معنویت را بهعنوان قويترین راهکار کنار آمدن با این بیماري بیان کردند.
در رویکرد معنا درماني ،مشاور به بیماران کمک ميکند تا دریابند که گرچه نميتوانند برخي رویدادها را در زندگي
تغییر دهند ،اما ميتوانند نحوهاي که این رویدادها را برداشت ميکنند و به آنها واکنش نشان ميدهند ،تغییر دهند.
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همچنین آنها درمي یابند که به قدري مشغول رنج کشیدن ،مرگ ،و مردن هستند که زندگي را احساس نميکنند.
مشاور به بیماران مبتال به  HIVگوشزد ميکند که آنها ميتوانند محدودیتهاي خود را بپذیرند و با این حال
احساس ارزشمندي کنند ،زیرا ميفهمند براي اینکه احساس ارزشمندي کنند ،لزومي ندارد که کامل و بيعیب و
نقص باشند .عالوه بر این ،مشاور آنها را به این آگاهي ميرساند که به خاطر دل مشغولي به بیماري و افسوس به
گذشته ،برنامهریزي براي آینده ،و زندگي اکنون را از دست ميدهند (کوري .)1387 ،وجودگرایان مرگ را بهعنوان
اصلي براي کشف معني زندگي در نظر ميگیرند .زندگي به این دلیل سراپا معني ميباشد که به پایان ميرسد و
زمان حال به عنوان واقعیتي موجود داراي ارزش زیادي است .طبعیت زودگذر ماست که احساسهاي فوري و
زودگذر ما را به وجود مي آورد تا بتوانیم زندگي را ادامه دهیم .آگاهي از مرگ و اضطراب ناشي از آن مواردي است
که مشاور ميتواند بهصورت گروهي با بیماران مبتال به  HIVکار کند .مشاور از بیماران ميخواهد که خود معناي
زندگي را پیدا کنند و آنها را تشویق ميکند که با این موضوع درگیر شوند که چه چیزي از زندگي ميخواهند.
مشاور به وسیله بازتاب اقدامات و فعالیتهاي مراجعان آنها را نسبت به تاثیر ناهمخواني بین خواسته آنها و وضعیت
موجود بر احساساتشان آشنا ميکند تا بهتر دالیل نارضایتيهاي خود را بیابند .گاهي اوقات رویایي با موضوع مرگ
ممکن است نشانهاي از آمادگي براي تغییردادن روش زندگي در آینده باشد .هرگاه در طول زندگي ،نسبت به
احساسات و نقش هایمان بيتفاوت باشیم ،آنگاه نقش یک مرده را ایفا ميکنیم .حتي در هنگام مرگ نیز ما نگران
این موضوع هستیم که چگونه با مرگ دست و پنجه نرم کنیم و از اینکه چه اتفاقي براي ما خواهد افتاد ،مي-
ترسیم .اگرچه امکان ندارد ما در مورد انتخابهایي که از دست دادهایم در موقع مرگ نگراني نداشته باشیم ،اما
هنوز ميتوانیم نگرشمان را در جهت مرگ انتخاب کنیم (کوري .)1387 ،انسان وقتي با وضعي اجتنابناپذیر
مواجه ميشود ،و یا با سرنوشتي تغییرناپذیر روبروست ،مانند برخي از بیماريهاي دشوار ،این فرصت را یافته تا از
طریق تجربه رنج به ژرفترین معناي زندگي دست یابد .درد و رنج بهترین جلوهگاه ارزش وجودي انسان است .و
آنچه که اهمیت دارد ،شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوهاي که این رنج را به دوش ميکشد .یکي از
اصول اساسي لوگوتراپي این است که توجه انسانها را به این مسأله جلب ميکند ،که انگیزه اصلي و هدف زندگي،
گریز از درد و لذت بردن نیست ،بلکه معني جویي زندگي است که به زندگي مفهوم واقعي ميبخشد .به همین
دلیل ،انسانها درد و رنجي را که معني و هدفي دارد با میل تحمل ميکنند (فرانکل.)1385 ،
وقتي از بیماران مبتال به  HIVپرسیده ميشود" ،اگر بهجاي شما یکي از عزیزانتان یا فرزندانتان مبتال شده
بودند چه ميشد؟" تحمل این براي آنها خیلي سختتر است و ترجیح ميدهند که درد و رنج آن را به جان بخرند
و آن را تحمل کنند .نميتوان سرنوشت بیماران مبتال به  HIVرا بهطور مطلوب تغییر داد و سالمتي کامل را به
آنها بازگرداند ،اما مي شود نگرش و برخورد آنها را نسبت به سرنوشت تغییرناپذیرشان ،تغییر داد و در اینجاست که
معنایي در رنجي که ميکشند ،بیابند .بهطور کلي ،بهرهگیري از تکنیکها و رویکردهاي مشاورهاي ميتواند به
بیماران مبتال به  ،HIVدر جهت افزایش سازگاريشان با بیماري و توانمندسازي آنها کمک کند .پیشنهاد مي-
شود:
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 که شامل خدمات مختلف درماني و آزمایشگاهي و روانشناختيHIV ـ کلینیکهاي مخصوص بیماران مبتال به
 ميتوان با برگزاري کالسهاي آموزشي براي پرسنل این کلینیکها در مورد نحوه. در نظر گرفته شود،باشد
 استیگما و همینطور، طرد، نقش موثري در جلوگیري از به وجود آمدن احساس تبعیض،برخورد با این بیماران
 با توجه به اهمیت مساله. داشت، که به این کلینیکها مراجعه ميکنندHIV ایجاد امنیت رواني در مبتالیان به
 جزء آزمایشهاي روتین وHIV  و انتقال آن از طریق تماس جنسي پیشنهاد ميشود تست تشخیصHIV
، با توجه به عدم امکان تفکیک زندانیان براساس جرم و وضعیت سالمت آنها.الزامي پیش از ازدواج قرار گیرد
 هنگام ورود و خروج زندانیان ميتواند راهکار مناسبي براي بیماریابي و، در زندانهاHIV انجام تست غربالگري
 درHIV  با توجه به اینکه فرزندان وخانواده مبتالیان به. به خانواده آنها باشدHIV به تبع آن جلوگیري از انتقال
 پیشنهاد، همچنین خودشان نیز از لحاظ رواني آسیب ميبینند،سیر بیماري و روحیه بیماران نقش مهمي دارند
 تا بتوانندHIV  اختصاص خطوط مشاوره تلفني براي مبتالیان به.ميشو د که جلسات خانواده درماني انجام گیرد
با مشاورین تماس برقرار کنند و درباره مشکالت و بیماري خود صحبت کنند و از این طریق از فشار هیجاني آنها
.کاسته شود و آرامتر شوند
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