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  چكيده

از  يريشگيپ ينه يانجام شده در زم يها بخش سالمت است و به رغم تالش يجد يها ياز نگران يکي، يو ياچ آ يش انتقال جنسيافزا
 يدر رفتارهـا  يت اجتمـاع يـ انگر نقش حماياز مطالعات، ب يبرخ. شود يمحسوب م يمارين بيزنان کشور به ا يابتال ي، راه اصليمارين بيا

در رفتار محافظت کننـده   يت اجتماعيشده است، نقش حما يسع ياکتشاف ين مطالعه يلذا در ا. دز هستنديا/ يو يمرتبط با اچ آ يجنس
 ٤٩تـا   ٢١زن در معرض خطـر   ٢٥با توجه به اين رويكرد، با . رديقرار گ يمورد بررس يو يدگاه زنان در معرض خطر اچ آياز د يجنس ي

گان به صورت هدفمنـد و در مراکـز   مشارکت کنند. انجام شد يق فرديعم يافته، مصاحبه يمه ساختار يمصاحبه ن يساله بر اساس راهنما
جمع . انتخاب شدند يردولتيک انجمن غيوابسته به  يز مراکز گذريو ن يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک يرفتار يها يماريب يمشاوره 

 .انجـام شـد   يرل و کدگـذا يـ تحل يه بـرا يپا يه يبه طور همزمان و با استفاده از روش نظر يصورت دسته بها  ل دادهيه و تحليو تجز يآور
 يو يمحافظـت در برابـر اچ آ   ييکسـب توانـا   يم مهم از نظر زنان در معرض خطر، بـرا ياز مفاه يکي يت اجتماعيها نشان داد، حما افتهي

لزوم اطـالع  «، يت عاطفيحما ي، در طبقه »ط خاص توسط خانوادهيازها و شرايدرک ن«و » ييعشق در روابط زناشو«. محسوب شده است
 يدسترس«، يت اطالعاتيحما ي، در طبقه »کسب اطالعات از مراکز مشاوره«و » ين نوجوانياز سن يو ياز اچ ا يريشگيزش پو آمو يرسان

 يله ياز به وسين«، »گان کاندوميع رايتوز«، »جاد اشتغاليا«، »ازيرفع ن يبرا يکمک مال«، »يو يص اچ آيش تشخيگان به آزمايآسان و را
  .قرار گرفتند يت ابزاريحما يدر طبقه » و نظارت يقانون يها تيحما«و » زنانه يريشگيپ

  .رديش مورد توجه قرار گيش از پيب يت اجتماعيد حمايدر زنان، با يو ياز اچ آ يريشگيها و مداخالت پ برنامه يدر طراح

  يجنس ي، رفتار محافظت کننده يفيک ي، مطالعه يت اجتماعيدز، زنان، حمايا/  يو ياچ آ :ها کليدواژه
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  ٤٦٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

ش انتقـال اچ  يدر خصـوص افـزا   يجد يها يدر حال حاضر، نگران
وجود دارد و در صـورت عـدم اقـدام بـه موقـع       ياز راه جنس يو يا

دز، ممکــن اســت يـ ا/ يو ياچ ا ياز انتقـال جنســ  يريشــگيپ يبـرا 
در  يسـهم راه انتقـال جنسـ   ]. ١[از دست برود  ياريبس يها فرصت
ن يـ ا ١٣٨٧تا سـال   يوده، ولدرصد ب ٨ يال ٥در حدود  ١٣٨٥سال 

شـده   ييان شناسـا يدرصد از کل مبتال ١٣افته و به يش ينسبت افزا
زنـان   ييش شناسـا ياز افـزا  ير، ناشـ يين تغيا يعمده . ده استيرس

ش اسـت، بـه   يزان، همچنـان در حـال افـزا   يـ ن ميا. مبتال بوده است
با وجـود   .]١[است ده يدرصد رس ١/٢١به  ١٣٩٠که در سال  يطور
هاي متعدد پيشگيري با هدف کاهش گسترش اچ  ارگيري برنامهبه ک

ايدز، ميزان بروز اين عفونت در بسياري از کشورها همچنان / آي وي
 يسـت شـناخت  يعالوه بر مسـتعد بـودن ز  . در سطح بااليي قرار دارد

   يهـــا دز، چـــالشيـــا/  يو يزنـــان و دختـــران نســـبت بـــه اچ آ
ب ي، آنـان را آسـ  يمتعدد ينز قانويو ن ي، اقتصاديـ فرهنگ  ياجتماع

  ]. ٢-٤[سازد  يتر م ريپذ
، زنان و دختران دو تا چهار برابر مردان مسـتعد ابـتال   يبه طور کل

ـ  / به اچ آي وي ش از نيمـي از تمـامي مـوارد جديـد     يايدز بـوده و ب
سـت  يدر کنار عامل ز]. ٥[دهد  ها رخ مي عفونت در دنيا در اين گروه

دز در زنـان،  يا/ يو يخطرساز اچ ا از عوامل يکيبه عنوان  يشناخت
 يها زن در تماس يدستگاه تناسل يبافت مخاط يبه واسطه گستردگ

 ييروس بـاال يکه بار و يع منيز قرار گرفتن در معرض مايو ن يجنس
 يگـر يانسـان دارد، عوامـل د   يمنـ يروس نقص ايدر افراد آلوده به و

مـرد،   ن زن ويو ارتباطـات بـ   يتيجنسـ  يهـا  مانند هنجارها و نقش
ــابرابر يمســائل اقتصــاد ــر و ن ــا يو فق در گســترش  يتيجنســ يه

  بـه عهـده دارنـد     يدز در زنـان نقـش مهمـ   يا/  يو ينامتناسب اچ ا
 يريـ م گي، تصـم يو ياز اچ آ يريشـگ يپ يهـا  اغلب برنامـه ]. ٤، ٦[

ار زن و مـرد  يـ در اخت يو استفاده از کاندوم را به طور مسـاو  يجنس
ـ  يبر جنسـ  يدرت مبتنت که قين واقعيدانند و ا يم ن يت در روابـط ب

ــر ــيزن و ش ــر و/ يک جنس ــايهمس ــر رفتاره ــ ي، ب ــأث يجنس ر يت
  ].٤[رند يگ يده ميگذارند را ناد يم

، يده گـرفتن عوامـل اجتمـاع   يـ و ناد يتوجه صرف به عوامل فـرد 
، يو يمـرتبط بـا اچ آ   يمؤثر بر رفتارهـا  ياسيو س ي، قانونيفرهنگ

؛ چنان كه ]٧[ه دنبال داشته است را ب يا مداخله يها شکست برنامه
، ياز مـال يـ که فقـر و ن  يو ياز اچ آ يريشگيو پ يآموزش يها برنامه

زنان و سوء  يت در روابط، توانمنديبر جنس يخشونت و قدرت مبتن

 يرتشـ يت بيـ دهنـد، از موفق  يمصرف مـواد را مـورد توجـه قـرار مـ     
ت يـ توانـد موفق  ي، مـ ياجتمـاع  يهـا  تيـ حما]. ٨[برخوردار هستند 

موجـب گـردد؛ بـه     يو ياز اچ ا يريشگيپ يها را در برنامه يشتريب
ز مـورد احتـرام بـودن در    يـ که مورد عالقه بودن و ن يکه زنان يطور

 يبـرا  يشـتر يب ييشـد، جسـارت و توانـا    يشـتر احسـاس مـ   يآنان ب
]. ٩[داشـتند   يک جنسـ يشـر / شنهاد استفاده از کاندوم به همسريپ

از جمله اچ  يبهداشت ياز رفتارها ياريدر بس يت اجتماعينقش حما
شواهد نشـان  . دز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استيا/ يو يآ
کننـد، از   يدرک مـ  يشـتر يب يت اجتمـاع يکه حما يدهد، افراد يم
آنـان کاسـته    يبـرا  يزنـدگ  ياز استرس ها ير ناشيزان مرگ و ميم
مـر  درک شده با طول ع يت اجتماعيباالتر بودن حما]. ١٠[شود  يم
ماران مبتال بـه سـرطان   ي، ب]١١[ يماران دچار حمالت قلبيشتر بيب

همـراه بـوده   ] ١٣[دز يـ ا/ يو يماران مبتال به اچ آيو ب] ١٢[پستان 
  .است

، ياطالعات يها تيل حماياز قب يدر ابعاد مختلف يت اجتماعيحما
همچـون دوسـتان و    يتيز از منابع مختلف حمايو ن يو عاطف يابزار

 ييشـگو يتوانـد پ  يو جامعه و دولت، م يک جنسيا شرياقوام، همسر 
هـا   يمـار ياز ب ير برخـ يدر بيماري زايي و مرگ و م يمهم يکننده 

ن ادعـا در  يـ ؛ هر چند به طـور عمـده، صـحت ا   ]١٤[محسوب گردد 
 يو اضـطراب مـورد بررسـ    ير افسـردگ ينظ يروان شناخت يامدهايپ

  ].١٥[قرار گرفته است 
 يريشگيپ يدر رفتارها يت اجتماعيبه نقش حما يمطالعات اندک

 يج متفاوتيپرداخته که نتا يدرمان يها ا تداوم مراقبتي يو ياز اچ ا
 يهـا  تيـ ان، حمايـ ن ميـ امـا در ا ]. ١٦-١٩[به دنبال داشـته اسـت   

 يافت شده از سـو يدر يها تيکه به حما يو يخاص اچ آ ياجتماع
 يريشگيمرتبط با پ يرفتارها ينه يا جامعه در زميو  يک جنسيشر

اشاره دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب ارتباط  يو ياز اچ آ
و  يمـاد  يهـا  تيـ همچـون درک حما  يعموم ياجتماع يها تيحما
و در  يط مختلـف زنـدگ  ياز طرف دوستان و بستگان در شـرا  يعاطف

سـنجش شـده    يجنسـ  يها، با رفتار محافظت کننده  يهنگام سخت
  . است

 يو يمرتبط بـا اچ ا  يدر رفتارها يتماعت اجيتا کنون نقش حما
ن رو يـ از ا. نشـده اسـت   يران بررسـ يـ در زنان در معرض خطـر در ا 

و ابعـاد   يت اجتمـاع يـ مفهوم حما يحاضر، با هدف بررس يمطالعه 
دگاه يـ ، از ديجنس يرفتار محافظت کننده  ينه يمختلف آن در زم

  .ام شدات آنان انجيو بر اساس تجرب يو يزنان در معرض خطر اچ آ
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  ٤٦٩

    راضيه لطفي و همكاران                                                                                               ...       از اچ آي وي حمايت اجتماعي و نقش آن در پيشگيري

  مواد و روش كار

هـا   داده يروش جمـع آور . انجـام شـد   يفين مطالعه به روش کيا
ن تـا  يمـاه از فـرورد   ١١در مـدت   ، كـه بود يق فرديعم يمصاحبه 

 يق فرديعم يمصاحبه ٢٨در مجموع، . صورت گرفت ١٣٨٩بهمن 
). مورد مصاحبه ها تکـرار شـد   ٣در(مشارکت کننده انجام شد  ٢٥با 

ت مشـارکت  يهـا اغلـب نامناسـب بـودن وضـع      بهعلت تکـرار مصـاح  
ک يـ در . ا مواد مخدر بوده استيل مصرف متادون و يکنندگان به دل

 ياز مـتن، مصـاحبه    يبخشـ  يل ابهـام در کدگـذار  يز به دليمورد ن
مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و با حـداکثر  . مجدد انجام شد

  . تنوع انتخاب شدند
ابتال به اچ  ين خطر برايشتريض بپژوهش، زنان در معر يها نمونه

شدند که همسران مـردان مصـرف    بودند و زناني را شامل مي يو يا
روابط  يا داراي/مثبت و يو يا مردان اچ آي/ مواد و يقيتزر يکننده 

ار ورود يـ مع. مـواد بودنـد   يا خود مصرف کننـده  يمتعدد و  يجنس
ونت در شهر و سک يسال، تکلم به زبان فارس ١٨ ينمونه ها سن باال

ن يو همچن يو يو مبتال نبودن به اچ آ يتهران، داشتن روابط جنس
مشـارکت کننـدگان   . شرکت در مطالعه بوده است يبرا يعالقه مند

 يوابسته به دانشگاه علوم پزشـک  يرفتار يماريب ياز مراکز مشاوره 
 يز مراکـز گـذر  يـ و ن يد بهشـت يشـه  يـ درمـان   يو خدمات بهداشت

 يها در اتـاق  مصاحبه. انتخاب شدند يردولتيمان غک سازيوابسته به 
 يش بـرا يهـر جلسـه از پـ    يبـ يزمـان تقر . جداگانه و آرام انجام شد

 ٧٧مشارکت کنندگان اعالم شده بود و به طور متوسط هر مصـاحبه  
. افـت يم ادامـه  يد و تـا زمـان اشـباع مفـاه    يـ قه بـه طـول انجام  يدق

ن يدر اولـ  ک بـار گـوش کـردن   يـ ضبط شـده، پـس از    يها مصاحبه
ه يو تجز يجمع آور. کاغذ آورده شدند يفرصت کلمه به کلمه به رو

به طـور همزمـان و بـا اسـتفاده از      يصورت دسته بها  ل دادهيو تحل
بـاز و   يل، کدگـذار يـ نـد تحل يدر فرآ. ه انجام شديپا يه يروش نظر

طبقـه   يبـرا » مسـتمر  يا سهيل مقايتحل«ند يفرآ. انجام شد يمحور
ل قـرار  يـ ابتـدا هـر مصـاحبه مـورد تحل    . ت گرفـت کدها صور يبند
نــد يدر فرآ. شــد يانجــام مــ يگرفــت و ســپس مصــاحبه بعــد يمــ

ها چند بار توسط پژوهشـگر   اده شده مصاحبهيباز، متون پ يکدگذار
هـا   ه بـرگ يه در حاشـ يـ اول يدر قالب کـدها  يم اصليمطالعه و مفاه

ک گروه يدر با مفهوم مشابه کنار هم  يسپس کدها. ادداشت شدندي
نـد  يدر طـول فرآ  .شـکل گرفتنـد  هـا   طبقـه  ريـ ز وداده شـدند  قرار 

و مـورد   يرطبقـات بررسـ  ين طبقات و زيارتباط ب يمحور يکدگذار
هر مفهـوم، طـرح سـؤال و     يها يژگيافتن وي يبرا. توجه قرار گرفت

ن مراحل، کدها به طور مکرر مـورد  يا يط. گرفت يسه صورت ميمقا
  .ندو مرور قرار گرفت ينيبازب

 يارهــايهــا، بــا اســتفاده از مع بــه منظــور دقــت و اســتحکام داده
ت يـ ت اعتمـاد، قابل يرش، قابليت پذينکلن و گوبا، قابليل يچهارگانه 

. قــرار گرفــت يابيــمــورد ارز] ٢٠[هــا  ت انتقــال دادهيــد و قابلييــتأ
پـژوهش و   يهـا  پژوهشـگران بـا نمونـه   ) مـاه  ١١( يمشارکت طوالن

ز مشـارکت فعـال   يها و ن داده يجمع آور يبرا ياختصاص زمان کاف
ه و يـ ، تجزيمراحـل جمـع آور   يم پژوهش در تمـام يت ير اعضايسا

ت يـ ، کمـک بـه قابل  يها، عالوه بر پژوهشگر اصل ر دادهيل و تفسيتحل
 يهـا  ازمصـاحبه  ين متن کامـل تعـداد  يهمچن. ها نمود رش دادهيپذ

 يابيـ رزار مشارکت کنندگان قرار گرفـت تـا ا  يشده در اخت يکدگذار
]. ٢١[رد يـ م با منظـور مشـارکت کننـدگان صـورت گ    يانطباق مفاه

 يمشارکت کننـدگان خواسـته شـد تـا کـدها      ين منظور از برخيبد
سـه و  يمقا يمصـاحبه را بـا مـتن اصـل     يافته بـه محتـوا  ياختصاص 

برداشـت مناسـب پژوهشـگر     ينه يا مخالفت خود را در زميموافقت 
ها، پژوهشگر متن چنـد   اعتماد داده تيقابل يابيارز يبرا. دياعالم نما

نمـود و   يمصاحبه را به فاصله چنـد روز خوانـده و دوبـاره کدگـذار    
بـه   يابيب با دست ين ترتيبه ا. سه شديمقا ين کدگذاريج با اولينتا

ن عالوه بـر  يهمچن. د شدييها تأ ت اعتماد دادهيمشترک، قابل يکدها
خواسته  يفيهش کم پژوهش، از دو نفر صاحب نظر در پژويت ياعضا

ـ   . نـد يمتن مصاحبه نما يشد تا اقدام به کدگذار ن يسـپس توافـق ب
در ضمن جنـد مصـاحبه   . قرار گرفت يداده شده مورد بررس يکدها

قـرار   يفـ يار چند نفر از پژوهشگران کيدر اخت يه بعد از کدگذارياول
اظهـار   يدن سؤاالت و روند کدگـذار يپرس يگرفت تا در مورد نحوه 

 يهـا  شـنهادات ارائـه شـده در مصـاحبه    يب، پين ترتيبد. ندينظر نما
ه يـ هـا، کل  افتـه يد ييـ ت تأيـ نان از قابلياطم يبرا .ديلحاظ گرد يبعد

ــو تجز يمراحــل پــژوهش، شــامل جمــع آور هــا،  ل دادهيــه و تحلي
د و در يـ ناظران و روند پژوهش به صورت منظم مستند گرد يبازنگر

 يپرخطـر جنسـ   يرفتارهانه يدر زم يفيار استاد و پژوهشگر کياخت
شان مطرح شد تا يها با ا افتهياز کدها و  ياريبس. در زنان قرار گرفت

قـرار   يابيـ در نظر گرفته شده مورد ارز يو کدها يتوافق درباره معان
  . رديگ

انجام  يو کارها پژوهش نديفرا هيانتقال کل تيقابل شيافزابه منظور 
شـد   هيـ و مکتوب ته قيصورت واضح و دقه ب ،مطالعه ريشده در مس

مورد مطالعـه   تيجمع تيو خصوص پژوهش ريمس يريگ يتاامکان پ
از مشـارکت کننـدگان بـراي شـرکت در      .فراهم کند گرانيد يبرا را
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  ٤٧٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

نـان  يپژوهش دعوت شد و چگونگي کار و اهداف پژوهش بـراي اطم 
. آنان توضيح داده شد يآنان از داوطلبانه بودن شرکت در پژهش برا

 يکتب يت آگاهانه يها رضا پژوهش و ضبط مصاحبهبراي شرکت در 
اطالعات در تمامي مراحل محرمانه نگـاه داشـته   . اخذ شد يو شفاه

د و حـق کنـاره گيـري بـه     يـ شده، حفظ گمنامي افـراد رعايـت گرد  
تـه  يکم.ح داده شـد يشرکت کنندگان در طول انجـام پـژوهش توضـ   

 يتـه پژوهشـ  يو کم يد بهشـت يشـه  ياخالق دانشـگاه علـوم پزشـک   
نيـز   يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار

  .ب نمودنديمطالعه حاضر را تصو
  

  ها يافته

مشارکت کنندگان در جدول شـماره   يت شناختيمشخصات جمع
  .آمده است ١

  مشارکت کنندگان يت شناختيمشخصات جمع -١جدول شماره 
  تعداد  

    )سال(گروه سني 
٧  ٢١-٢٩  
١١  ٣٠-٣٩  
٧  ٤٠-٤٩  

    تحصيالت
  ٢  بي سواد

  ١٢  ابتدايي و راهنمايي
  ٨  دبيرستان و ديپلم

  ٣  دانشگاهي
    وضعيت تأهل

  ٣  مجرد
  ١  متأهل
  ٣  مطلقه

  ٩  بيوه
    تعداد فرزند

  ٥  صفر
  ١٧  ٢يا  ١
  ٣  و بيشتر ٣

    سوء مصرف مواد
  ١٤  دارد
  ١١  ندارد

    بي خانمان
  ١٠  بلي
  ١٥  خير

    كت كنندهمكان دسترسي به مشار
  ١٠  هاي رفتاري مركز مشاوره بيماري

  ١٥  مركز گذري

ات مشـارکت  يـ هـا و تجرب  دگاهيـ ، ديفـ يک يها ل دادهيبر اساس تحل
 يو رفتار محافظـت کننـده    يت اجتماعيحما ينه يکنندگان در زم

 ٢ن شـدند کـه در جـدول شـماره     يير تبيم زي، در قالب مفاهيجنس
  .آمده است

   يت اجتماعيحما
از  يحاضـر، برخـوردار   ير اغلب مشارکت کننـدگان مطالعـه   در نظ

از منابع مختلـف در کـاهش    يو ابزار ي، اطالعاتيعاطف يها تيحما
داشـته و   يار مهميزنان، نقش بس يژه برايبه و ياجتماع يها بيآس

 يآنان در محافظت در برابـر اچ آ  ييش اعتماد به نفس و توانايبا افزا
اعمال شـده   يها تير معرض خطر، حمازنان د. همراه بوده است يو

 يش آگاهيو دولت را در افزا يک جنسيشر/ خانواده، همسر ياز سو
 ي، درک خطـــر و رفتارهـــايو ياز اچ آ يريشـــگيپ ينـــه يدر زم

، تـرک  يو يش اچ آيهـا و آزمـا   انه همچون انجـام مشـاوره  يمددجو
نـه سـاز   ي، مـؤثر دانسـته و آن را زم  يمـال  يمصرف مـواد و توانمنـد  

ــاتوا ــرا يين ــشــکل گ يدرک شــده ب ــده  يري ــار محافظــت کنن رفت
ن طبقـه، در سـه   ين شده در اييم تبيمفاه يبه طور کل. دانستند يم
  .گرفتند يجا يو ابزار ي، اطالعاتيعاطف يها تير طبقه حمايز
  

  يت اجتماعير طبقات مفهوم حمايطبقات و ز -٢جدول شماره 
  زير طبقات  

  ييعشق در روابط زناشو  حمايت عاطفي

  درک نيازها و شرايط خاص توسط خانواده  

  لزوم اطالع رساني و آموزش از سنين نوجواني  حمايت اطالعاتي

  کسب اطالعات از مراکز مشاوره  

  دسترسي آسان و رايگان به آزمايش تشخيص اچ آي وي  حمايت ابزاري

  کمک مالي براي رفع نياز  

  ايجاد اشتغال  

  توزيع رايگان کاندوم مردانه  

  نياز به وسيله ي پيشگيري از ايدز زنانه  

  هاي قانوني و نظارت حمايت  
  

  يت عاطفيحما
ت يـ کـه از حما  ياغلب مشارکت کنندگان معتقـد بودنـد در صـورت   

برخـوردار باشـند و طـرف     يک جنسيشر/ همسر يو احساس يعاطف
مقابل دوستشان داشته باشد، هر جا که الزم باشد، حتمـاً از کانـدوم   

 يخـانواده را فرصـت   يت عـاطف ين آنان حمايهمچن. کند يم استفاده
نـه سـاز   يدانسـتند کـه زم   يخود م يط زندگيرشد و بهبود شرا يبرا

دز يـ ا/ يو يمحافظت از خـود در برابـر اچ آ   يآنان برا ييدرک توانا
  .ديگرد يم
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  ٤٧١

    راضيه لطفي و همكاران                                                                                               ...       از اچ آي وي حمايت اجتماعي و نقش آن در پيشگيري

  عشق در روابط
ر عشق و دوست داشتن در روابط يتأث يدرباره  يا مشارکت کننده

 :ن گفتياستفاده از کاندوم، چن يراب ييزناشو

صد درصد اگه دوست داشـته  . زنه يدوست داشتن حرف اول رو م«
» ...کنـه  ياسـتفاده مـ   يچ حرفـ يباشه زنشو، صد درصد اصالً بدون ه

  )ساله ٤٢روابط متعدد،  يهمسر دارا(

  ط خاص توسط خانوادهيازها و شرايدرک ن
 ينـه  يبستر و زم مشارکت کنندگان بر خانواده، به عنوان يهمه 
، يزندگ يها ط و فرصتيساختار، شرا ين کننده ييا تعيو  يتوانمند

مشارکت کنندگان، خود را برخـوردار از   يبالطبع برخ. د داشتنديتأک
 يده يـ بـه عق . دانستند يمحروم از آن م ير مثبت خانواده و برخيتأث

 ينمـود کـه برخـ    يجـاد مـ  يآنان ا يبرا يطيشرا يط زندگيآنان مح
، از يت عـاطف يـ حما. شدند يپناه م يخانمان و ب يب ينمند و برختوا
 يت کننده و عـدم آن، مسـتعد کننـده    يخانواده از عوامل تقو يسو

خـانواده   يين تنهـا يـ ، اگه در ايين تنهايهم«. ديانحراف مطرح گرد
کردم، مطمئناً بـه   يخودمو سرگرم نم يه جوريکردن و  يکمکم نم

گه به من داد، از من يه فرصت ديواده خان. شدم يده ميراه خالف کش
اگرچـه بـاز   . خـودم واسـتم   يپـا  يکرد و من تونسـتم رو  يبانيپشت

زن (» تـونم بهشـون غلبـه کـنم     يدونم که م يم يدارم ول ييخألها
  )ساله ٢٥، يا غهيص

  يت اطالعاتيحما
مشارکت کنندگان بـه نقـش آمـوزش و اطـالع      يدر اظهارات همه 

از آن  يريشـگ يانتقال و پ يها دز و راهيا /يو ياچ آ يدرباره  يرسان
 يوجـود مراکـز ارائـه     ينـه  يغ در زميـ ز لزوم شناسـاندن و تبل يو ن

، يو يص اچ آيتشـخ  يبرا يشگاهيو آزما يا گان مشاورهيخدمات را
و درک  يش شـرط کسـب آگـاه   ين امر را پيآنان ا. اشاره شده است

 يه هنـوز اگـاه  اما معتقد بودند جامعـ  ،دانستند يم يمارين بيخطر ا
معتقـد   يبرخـ . الزم صورت نگرفته اسـت  يندارد و اطالع رسان يکاف

ا همـان  يـ  ينوجـوان  يد در زمان مناسـب در دوره  يبودند، آموزش با
رد تـا  يـ آنان صورت گ يبرا يو در قالب کتب درس ييراهنما يدوره 

اغلب زنان در معرض خطـر مطالعـه   . داشته باشد يشتريب ياثربخش
ژه يها به و را از رسانه يشتريت بينه انتظار فعالين زميحاضر، در ا ي

  .ما داشتنديصدا و س
  نيين پاياز سن يو آموزش عموم يلزوم اطالع رسان

 ياچ آ يدربـاره   ياغلب مشارکت کنندگان آموزش و اطالع رسان
ها، مدارس و مراکز  را توسط رسانه يزندگ يها ز مهارتيدز و نيا/ يو

  :دانستند يم ياف، اما ناکيضرور يبهداشت

د بشـه بـه مـردم    يـ که با ين که خب مردم اون اطالع رسانيا يبرا«
منتقـل   يچجـور  يو يدونـن کـه اچ آ   يهـا نمـ   يلـ يهنوز خ. نشده

شـن   يمنتقل مـ  يکه از راه جنس ييها يماريه، بيت چيشه، هپات يم
بشه،  يد اطالع رسانيبا. رنيگ يه رو ساده مياصالً  قض يليخ. چطوره

ه يـ ن يـ د ايـ با يعنـ ي. بشه يياز تو مدارس از دوره راهنمابه نظر من 
. شـن بشـه   يمـ  ييدخترا و پسرا تو مقطـع راهنمـا   ياز درسا يبخش

و  يتـن فروشـ   يداراي سـابقه  ( » ه اشيه قضيجد يلين خيچون ا
  )ساله ٢٩مصرف مواد، 

 ياز اچ ا يريشـگ يو پ يش آگـاه ينقش آموزش در افـزا  يدرباره 
  :ن گفتيگان چناز مشارکت کنند يکي، يو
، )ده ينشون نمـ (نجا به ما دادن گفتن ظاهر آدم يکه ا ييبا آموزشا«
رو  يمـار ين بيـ ات بود استاد دانشگاه بـود، مـثالً ا  يسانس ادبيل يکي

بود  ين نفر آخريا يديچ يکه م يکه مثالً از صد تا آدم. گرفته بود
کـه آمـوزش    يخب اونـ  يدز داشته باشه، وليزد، ا  يکه آدم حدس م

 يافش تابلو بود، استفاده کنه وليکه ق يکس يده باشه ممکنه برايند
تر باشـه، بگـه    داشته باشه محجوب يتر ساده يافه يکه ق يکس يبرا

که  يي، به نظر من با آموزشا...ا استفاده نکنميست يض نين مريپس ا
م من که به ظـاهر سـالم باشـم، لبـاس خـوب، عطـر خـوب        يديما د

 يسـابقه  (» مکـان داره مـن داشـته باشـم    پوشم ا يک ميزنم، ش يم
عفونـت   ي، سـابقه  يمتـادون درمـان   يروابط متعدد، تحـت برنامـه   

  )ساله ٣٢، يمقاربت
شان انتظـار آمـوزش در   ياز مشارکت کنندگان از خانواده ها يبرخ

ک مورد ي. داشتند يو ياز اچ ا يريشگيو پ يمسائل جنس ينه يزم
 يمجـرد  يه را در دوره ناخواسـت  ياز مشارکت کنندگان که حـاملگ 

هـا و   ک از دورهيـ چ يکه در ه ييتجربه کرده بود، معتقد بود، از آنجا
 يو مسـائل جنسـ   يو ياچ آ يدربـاره   ي، اطالعـات يليمقاطع تحص

 يمسائل جنسـ  يست اطالعات درباره يبا يافت نکرده است، او ميدر
شتر بـا  يگم خب، مادر ب يمن م«. کرده است يافت ميرا از مادرش در

ن يـ ن راهـه، ا يـ تونست با من حرف بزنه بگـه ا  يم. زنه يآدم حرف م
 يکـ يه وقـت بـا   يمن اگه . چوقت ننشست با من حرف بزنهيه. چاهه

ـ . گفـتم  ياومدم به مامانم مـ  يشدم، خب اون موقع م يدوست م  يول
تـن  (» ... نـداخت دور يکـرد و م  يع اون کاغذ رو پـاره مـ  يمامانم سر

نداشـتم تـو    يا ن تجربـه يخـودم همچـ  واهللا من « .)ساله ٣٨فروش، 
. کنه يدار ميدر درجه اول همون خونوادست که آدمو ب يخونوادم ول

 ينجوريگه من هميد ديدادن شا يمن اطالعات بهم م ياگه خانواده 
  )ساله ٢١مصرف مواد،  يتن فروش، سابقه (» رفتم ينم
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  ٤٧٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ارائـه   يدربـاره   يت اطالع رسانياز مشارکت کنندگان، اهم يبرخ
دانستند و معتقد بودند با وجود مراکز  ياز مبرم جامعه ميمات را نخد

در سطح جامعه صورت نگرفتـه   يکاف يخدمات، اطالع رسان يارائه 
  :است

 يوارايـ ه پوسـتر بـه د  يـ ن کـه فقـط   يـ نـه ا . مهمه يلياطالعات خ«
مـن تـا حـاال    . هسـت  يضين مرين که همچيا مراکز بزنيمارستان يب

. هسـت  يين جـا يده بودم کـه همچـ  يم، نشنده بودم، نخونده بوديند
ش دادم يهم اومدم دفعه اول آزمـا  ياصالً وقت. ده يش ميگان آزمايرا
» دم گفـتن مشـاوره هسـتش   يه دفعـه پرسـ  يـ گانـه  يدونستم را ينم
  )ساله ٤٢روابط متعدد،  يهمسر دارا(

  کسب اطالعات از مراکز مشاوره
نه يشتر در زميب يازمند کسب اگاهين که اغلب زنان خود را نيبا ا

ون يخود را مد ير زندگير مسييتغ يا دانستند، عده يم يو ياچ آ ي
ــوزش ــا آم ــذر  يه ــز گ ــده در مراک ــه ش ــاوره  يارائ ــز مش  يو مراک

  :دانستند يم يرفتار يها يماريب
کـه   ييد کالسايخک، خانه خورشيکه زدن خانه م ين مراکزياوالً ا«

آدم رو  يـي زايه چبرامون برقرار کردن، من اومدم آگاه شـدم کـه چـ   
نـا  يپرخطـر، ا  يها يماريت، چه بيو هپات يو يکنه به اچ ا يمبتال م

دن، چون دوست داشتم، سالمتم برام مهم بود،  يح ميبرام توض يوقت
 ينجـور ينشسـتم هم  ينم يلين بار خياول. برام مهم شده يلياآلن خ

م، بـا عالقـه نشسـتم مثـل     يها صـحبت کـرد   بعد با بچه. گوش کردم
، يا غهيزن صـ (» ...دم چقدر قشنگهيد) بهداشت روان(امروز  يکالسا

  )ساله ٢١، يمتادون درمان يتحت برنامه 
 ينه يدر زم يمؤثر يها زندان داشتند، آموزش يکه سابقه  يزنان

در زندان کسب نمـوده   يزندگ يها ز مهارتيو ن يمقاربت يها عفونت
اندوم به آنـان  ک يگفتمان درباره  ييبودند، که در درک خطر و توانا

  .کرد يکمک م
کنم چـون تـو    ين حرکتو ميدارم ا! زنم ين حرفا رو ميداً دارم ايجد«

 يچجـور . نيرفتار کنـ  يگفتن چجور. ميديدوره د ييه جورايزندان 
. نيمحافظـت خودتـون اسـتفاده کنـ     يبـرا  يا لهين، از چه وسـ يباش

 ن که نه ناراحت بشـه، ين با طرف مقابلتون صحبت کنيبتون يچجور
 يجـاد بشـه، کـه کـار بـه جاهـا      يا يره و دلخـور ينه به دل بگينه ک

دم، حـاال اومـدم   يـ هـا رو د  ن آمـوزش يـ من از اونجا ا. تر برسه کيبار
، ارتبـاط داشـته باشـم،    ييدونم اگه بخوام برم جـا  يرون، حداقل ميب

تونم از خودم محافظت کـنم   يم) کاندوم(حداقل اگه حرف من نشه 

متـادون   يتن فروش، تحت برنامـه  (» ر نشهن ارتباط هم برقرايکه ا
  )ساله ٢١، يدرمان

  يحمايت ابزار
 يمال يت و تنگنايحاضر به محدود يزنان در مطالعه  يباً همه يتقر

که ناچار بـه پرداخـت    يخود اشاره داشتند و اظهار داشتند در صورت
اد مراجعه يافت خدمات بودند، به احتمال زيا دريمشاوره  ينه برايهز
ص يا تشـخ يو  يريشگيپ يگان برايخدمات را ياما ارائه . ردندک ينم

نموده  يانه ميمددجو يق به رفتارهاي، آنان را تشويو يزودرس اچ آ
خـدمات   يگان کانـدوم همـراه بـا ارائـه     يآسان و را يدسترس. است

از  يجملگــ يو يص اچ آيگــان تشــخ يش رايو آزمــا يا مشــاوره
معتقد بودنـد بـه آنـان در     بودند که مشارکت کنندگان ييها تيحما

 يبـرا . محافظت از خود کمک نمود ييدرک بهتر خطر و کسب توانا
هـا   د کانـدوم از داروخانـه  يا خريه ياز مشارکت کنندگان، ته يتعداد

کـه در مراکـز بـه صـورت      يياما از آن جـا . سخت و خجالت آور بود
  .کردند ياحساس نم يدسترس يبرا يد، مانعيگرد يع ميگان توزيرا
  يو يش اچ آيگان به مشاوره و آزمايآسان و را يسترسد

 يرفتـار  يهـا  يمـار يب يهـا  گان در مشاورهيکه به طور را يامکانات
محافظـت از   ييش اعتماد به نفس و توانـا يشد، منجر به افزا يارائه م

  :ديگرد ين مطالعه ميخود در زنان ا
اد اعتمـ  يوقت. تونه مشکل داشته باشه يم يليک زن در جامعه خي«

د جامعـه  يـ با. تونه از خودش محافظت کنـه  يبه نفس داشته باشه م
ه زن ي يدن برا يکه به خانوما م يامکانات. ت زن رو قبول کنهيشخص

گن هر مـرد   ياگرچه م. شه يم يبانينه داره پشتيمهمه، که بب يليخ
مخصوصـاً از  . اج دارنيـ واقعاً خانوما احت. ه زن هستيپشتش  يموفق

نجا يش ايدم آزمايکه فهم يکه تماس گرفتم، وقتن يهم. ينظر روح
 ياز نظـر مـال  ... غه هستميگانه انقدر خوشحال شدم، چون در مضيرا

 يبانيپشـت  يوقتـ . اج داشـتم يـ من واقعاً به مشاوره احت. برام مهم بود
گـه   يمـ . رهيـ دش بـاال م يـ کنه و ام يدا ميباشه آدم اعتماد به نفس پ

اج يـ مشـاوره احت . درد دل کنم يکيالزم دارم با . رفتهيجامعه منو پذ
د باشه تا بتونم روحمو شکوفا کـنم، خودمـو ببـرم    يبا يبانيپشت.دارم
  )ساله ٢٥، يا غهيزن ص(» جلو

  ازيرفع ن يبرا يکمک مال
از اچ  يريشگيپ يبرا يخاص ياز مشارکت کنندگان به نکته  يکي

د او معتقد بود اگر افـرا . کرد يمثبت اشاره م يريشگيپ يعني يو يآ
 يهمـه جانبـه    يهـا  هـا و کمـک   تيمورد حما يو يمبتال به اچ آ 

تــوان  يمــ يو يرنـد، از گســترش اچ آ يقــرار گ يو اقتصــاد يعـاطف 
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  ٤٧٣

    راضيه لطفي و همكاران                                                                                               ...       از اچ آي وي حمايت اجتماعي و نقش آن در پيشگيري

يه جوري که اون احتياج نداشـته   بشه بهش، کمک« .کرد يريجلوگ
هم جسـمي،  . باشه که بخواد بره با کسي هم بستر بشه پول در بياره

تـونن   بيـنن دارن، نمـي   ت مـي يـه وقـ  . هم احساسي و هم اقتصـادي 
خودشونو تو اين مملکت راه ببـرن احتيـاج بـه اقتصـاد پـولي دارن،      

مثالً اينا که مريضـن  . تاي ديگه رو هم مريض کنن ١٠مجبورن برن 
همديگـه رو  . همديگه رو درک کنن، با هم رفت و آمد داشـته باشـن  

نـذارن چـي، بيشـتر بـه     . چي، کمبودهاي همديگه رو برآورده کـنن 
اگه اين چيزا فراهم باشه . ها شون به بقيه به بچه. معه کشيده بشهجا

درصـد اميدشـونو بـه دسـت     ٧٠درصد نباشه، چي، اقالً ١٠٠براشون 
وقتي من و شما به فکرشون نيستيم، حـاال کـاري نـدارم مـا     . ميارن

نداريم، وقتي اونا که دارن به فکر اونا نيستن چجوري انتظـار داريـم   
ا باشن، به فکر جامعه باشن؟ اينجوري پـيش بـره   هاي م اونا فکر بچه

تن فروش، مصـرف کننـده ي مـواد،    (» شه شه که بهتر نمي بدتر مي
  )ساله ٤٣

ن نکته اشـاره داشـتند کـه    يمشارکت كنندگان به ا يباً همه يتقر
از بـه  يـ ، نيت خود از مصرف مواد بـه پـاک  ير وضعييتغ يادامه  يبرا

. واده، دوست و بسـتگان دارنـد  ان از جمله خانياطراف يت عاطفيحما
  :در آنان همراه بوده است يدواريت با اميدرک حما

. از دارنيـ ت نيـ ن به حمايکنم من، فقط من نه، همه معتاد يفکر م«
نو درک يان ايمتأسفانه اطراف يخب ول. ن مسئله ست يت باالتريحما

د يـ نيب يمددکار که امروز منو م يتونه از شما يان مياطراف. کنن ينم
ق اون يـ د از طريصدامم نشـنو  يد و حتينيگه هرگز نبيد دياشه شاب

تـن فـروش،   (» ...د يت داشته باشـ يدورادور حما يتون يم يول. ضبط
  )ساله ٤٩مواد،  يمصرف کننده 

  جاد اشتغاليا
، مشـارکت  يو ياز اچ آ يريشـگ يخـاص پ  يهـا  تيـ عالوه بر حما
د درآمـد  يـ و تول يرا که منجر به حرفه آمـوز  ييها تيکنندگان حما

 يضــرور يز از تـن فروشــ يــاســتقالل خـود و پره  يگــردد، بـرا  يمـ 
نجـا  يکه اومـدم گفـتن ا   يکه من هستم، روز يياآلن جا« :دانند يم

نـا رو  يخب مـن اگـه ا  . هيدن مجانيه، خوابيصبحانه، نهار و شام مجان
هسـت   يهرچـ . گاريه بسـته سـ  يندارم جز  يازيگه نيداشته باشم د

رن کـار   يمـ . کـنن  يمـ  ينم کـه دزد يب يرو م ييبگم؟اما علناً خانوما
ـ يـ و ا. کـنن  يمـ  يگم، تن فروش يم ين که چيدون يگه، ميد ن ين اول

بگـه   يزن معتـاد  يعنـ ي، يتن فروش يعني. کنن يه که خانوما ميکار
چـون  . مطمـئن بـاش دروغـه   . نکردم دروغـه  يمن تا حاال تن فروش

 ياره، کـار ن کـ يرسـه و پـول سـازتر    يه که به ذهنشون مين کارياول

. تيـ فقـط حما . رنيبکنن که ما رو تو اجتماع، زودتر باور کنن و بپذ
 يعنـ يک يـ اول از اجتمـاع کوچ . که خدمتتون عـرض کـردم   يهمون

 يتن فـروش، مصـرف کننـده    (» نيشه و بعد قوان يخانواده شروع م
  )ساله ٤٩مواد، 

  گان کاندوميع رايتوز
 يامل بازدارنده ط، از عويشرا يدر دسترس نبودن کاندوم در برخ

گـان آن در مراکـز   يع رايـ امـا توز . شد ياستفاده از کاندوم محسوب م
از زنـان، موجـب ســهولت در    ياديــز يو مشـاوره، در عـده    يگـذر 

  . ديگرد ياستفاده از آن م
، ينيب يشما بدون داشتنِ کاندوم اونا رو نم... خوابگاه  ياآلن خانوما«

گه گرونه  يآقا م. بگه من دارم که اگه مرد بگه من کاندوم ندارم، اون
مـن خـودم   . هزارتومن بدن کاندوم بخرن۲ه دونه يخوان بخاطر  ينم

مراکز مشاوره و (ن يگم هر جا رفت يمن به دوستام م. دميتا حاال نخر
حاال که . هيسالمت يست براين يدزد. نين ورداريديکاندوم د) يگذر

فروش، مصـرف   تن(» .شه با خودم دارميمن هم. دن بهمون يدارن م
  )ساله ۴۰مواد،  يکننده 

  زنانه يريشگيپ يله ياز به وسين
اسـتفاده   يها که مشارکت کنندگان بـرا  تيمحدود يل برخيبه دل

در دسـت و در   يا لهيکردند و در واقـع آن را وسـ   ياز کاندوم درک م
کردنـد بهتـر بـود     يشنهاد مياز آنان پ يدانستند، بعض يار مرد مياخت
استفاده از آن  يبرا يشتريشد که زنان کنترل ب يم ساخته يا لهيوس

از مشـارکت کننـدگان بـا نـام      يار انـدک يهر چند تعداد بس. داشتند
ده و يک آن را نديک از آنان از نزديچ يکاندوم زنانه آشنا بودند، اما ه

بـه نـام    يکـه ابـزار   يهنگاه. دانستند ياستفاده از آن را نم ينحوه 
ار يـ در اخت يبرا ياديل زي، تمايد، با شگفتش يم يکاندوم زنانه معرف

روابـط   يکـه تجربـه    ياز زنـان  يکـ ي. داشـتند  يداشتن آن اظهار مـ 
کـرد و در   يبا افراد مختلف و متعدد را در سوابق خود ذکر م يجنس

در  يو ياز اچ ا يريشگيپ يبرا ياديز يآموزش يها ن حال، دورهيع
توانـد   يه مـردان مـ  گذرانده بود، معتقد بود آمـوزش بـ   يمراکز گذر

د بتـوان  يکه شا يبه عنوان فرد يو. دتر از آموزش به زنان باشديمف
را در  ين اطالعـات و آگـاه  يشـتر ين مشارکت کننـدگان ب يگفت از ب

د درباره يداشته است، با شک و ترد يو ياز اچ آ يريشگيپ ينه يزم
خب اگه به مردا آمـوزش بـدن کـه    «: ن گونه گفتيکاندوم زنانه ا ي

دونم، اين کاندومايي کـه بـراي    نمي) مکث(بهتره تا به خانوما  خيلي
بـا  (تونه جلـوگيري کنـه از ايـدز؟     شه مي خانوماست، تو رحم باز مي

  )ساله ٢٩سابقه روابط جنسي متعدد و مصرف مواد، (» )ترديد
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  ٤٧٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

رسيد زنان براي از دست ندادن شريک جنسـي و   گاهي به نظر مي
اني بـه پيشـنهاد کانـدوم    يا مشـکوک نشـدن همسـر، تمايـل چنـد     

  :کردند در اين موافع پيشنهاد روش زنانه مي. نداشتند
گم حتماً بيرون کاري  کنه، مي خب وقتي ببينم داره اين کارو مي«

شـم، شـوهرم داره بيـرون خيانـت      کـنم متوجـه مـي    شک مي. کرده
زن و مرد نداره، منتها اگه براي زن يه چيزي . زنم همينطور. کنه مي

تن فـروش،  (» زن اونجوري پيشگيري کنه بهتره تا مرددرست کنن 
حتي زناني که همسر مشکوک بـه   .)ساله ٤٣مصرف کننده ي مواد، 

او . کردند اچ آي وي مثبت داشتند، نيز چنين فشاري را احساس مي
دانست و چنين  ناتواني خود در اين زمينه را مربوط به اغلب زنان مي

. هـا بتـونن اسـتفاده کـنن     خـانم  معموالً بايد چيزي باشه که« :گفت
ها يا خودشون استفاده کنن، يـا   خانم. شه مجبور کرد آقايون رو نمي
کـنم   اش رو ندارم، ولـي فکـر مـي    کاندوم زنانه تجربه. تعطيلش کنن

همسـر مصـرف کننـده ي تزريقـي مـواد و      (» مشکلي نداشته باشـه 
  )ساله ٣٧مشکوک به اچ آ ي وي، 

  هاي قانوني و نظارت حمايت
هــاي قــانوني و نظــارت بيشــتر دولــت از جملــه  يــاز بــه حمايــتن

مفاهيمي بود که تعدادي از زنان مورد مطالعه بـراي کسـب توانـايي    
بيشتر براي رفتـار محافظـت کننـده ي جنسـي مـورد تأکيـد قـرار        

  . دادند مي
برخي از زنان مورد مطالعـه، از ضـعف قـوانين حمـايتي     همچنين 

تـر   بودند، زنان نيازمند قوانين محکـم براي زنان شاکي بوده و معتقد 
هـا در زمينـه ي    ايـن محـدوديت  . براي پشتيباني و حمايت هسـتند 

طالق، شکوفا نشدن استعدادهاي زنان و نيز اشتغال و مسـائل مـالي   
بـه اعتقـاد آنـان عوامـل مـذکور در کـاهش       . زنان جامعه مطرح شد

  . توانايي درک شده ي مشارکت کنندگان، تأثير داشته است
هر موقع براي يه زن تو اجتماع ارزش قائل شـدن، قـانونش قـانون    «

يعنـي  . واقعي بود، حـرف يـه زن واقعـاً ارزش يـه زن رو نشـون داد     
ما تـو کـل کشـورمون روي    . ارزيابي کردن ارزش يه زن خيلي مهمه

 ٤٠تن فروش، مصرف کننـده ي مـواد،   (» ...قوانين زن مشکل داريم
  )ساله
  

  بحث و نتيجه گيري

انـواع   يو يحاضر، زنان در معرض خطر اچ آ يفيک يطالعه در م
درک خطـر   يرا از منابع متعدد برا ياجتماع يها تياز حما يمختلف

ــا ــر اچ آ ييو کســب توان  ي، ضــروريو يمحافظــت از خــود در براب

ر را شـامل  يـ ن مطالعه مـوارد ز يت مورد اشاره در ايحما. دانستند يم
خـانواده و دولـت،    يت مـال ياشامل حم يت ابزاريحما: شده است يم

در مراکـز   يو يص اچ آيش تشخيگان و آزمايفراهم کردن کاندوم را
، نظـارت دولـت بـر    يرفتـار  يهـا  يماريب يخدمات مشاوره  يارائه 

شـامل   يت اطالعـات يـ ، حمايميت يها در خانه يبهداشت رفتار جنس
 يهـا  ق مراکز مشاوره و رسـانه ياز طر يآموزش و اطالع رسان يارائه 
/ خـانواده، همسـر   يت از سـو يـ شامل حما يت عاطفيو حما يجمع
 يهـا  تيـ کـه از حما  يزنـان . شده است يو دوستان م يک جنسيشر

برخـوردار بودنـد و    يک جنسـ يشـر / خانواده، همسـر  يو مال يعاطف
 يريبـه کـارگ   ينه يکردند، خود را در زم يدرک م يشتريت بيحما

 ياديتعداد نسبتاً ز. ستنددان يتر م محافظت کننده، توانمند يرفتارها
ن ييپـا  يو اجتمـاع  يط اقتصـاد يحاضر در شرا ياز زنان در مطالعه 
بـه طـور   . خانمـان بودنـد   يهم ب يقابل توجه يقرار داشتند و عده 

و ] ٢٢[دهد  يش ميرا افزا يو يخطر ابتال به اچ آ يخانمان ي، بيکل
ـ  در زنـان  يپرخطر جنس يش خطر به رفتارهاين افزاياز ا يبخش  يب

از مشـارکت کننـدگان    ياريبسـ ]. ٢٢[شده است  يخانمان مربوط م
 يرابطـه   يخـود بـه برقـرار    يزنـدگ  يه يـ اول يازهـا ين نيتأم يبرا

 يدر ابتال بـه اچ آ  ينقش فقر و مشکالت مال. کردند ياقدام م يجنس
ز يحاضر ن ياز مشارکت کنندکان در مطالعه  ياريانات بسي، در بيو

 يو يقدرتمند در گسـترش اچ آ  ير يوان متغفقر به عن. مشهود بود
ت يـ د و همکاران، حمايگ يدر مطالعه ]. ٢٢، ٢٣[کند  يفا مينقش ا
مثبـت بـا اسـتفاده از     يو يدرک شـده توسـط زنـان اچ آ    ياجتماع

   برچسـب م و بـا  يمسـتق  ي، رابطـه  يسالمت ير رفتارهايکاندوم و سا
ـ   ].٢٢[داشته است  يمنف يرابطه  يو ياچ آ خانمـان بـه    يافـراد ب

که در آنان وجود داشـته   يد و خأل عاطفيشد يعاطف يل وابستگيدل
از مـوارد بـه روابـط     ياريخود، در بس ياز عاطفين نيتأم ياست، برا

شـنهاد اسـتفاده از کانـدوم امتنـاع     يپرخطـر تـن داده و از پ   يجنس
طـرف مقابـل، او    يجنس يازهاين نير خود با تأميکردند تا به تعب يم

 يهـا  ل گـروه يخانمان، تشک يب يها در گروه. د نگاه دارندخو يرا برا
جـاد حـس تعلـق و    يتوانـد بـا ا   ي، مـ ياجتمـاع  يها ان و شبکهيهمتا

از  يبخشـ  ين کننـده  ي، تـأم يت اجتمـاع يـ و حما يعاطف يوابستگ
بـر   يمبتنـ  يها يريم گيعنوان شده بوده و به آنان در تصم يازهاين

ــات کمــک نمايعواطــف و ه ــجان ــه در ]. ٢٢[د ي ــل يمطالع پمن و ي
 ياجتمـاع  يها در معرض خطر در شبکه يها همکاران، شرکت گروه

 يدر مطالعـه   ].٢٢[ش استفاده از کاندوم همراه بـوده اسـت   يبا افزا
زن بـه   يجاد وابستگيبا ا يت اجتماعياز موارد، حما يحاضر، در برخ
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  ٤٧٥

    راضيه لطفي و همكاران                                                                                               ...       از اچ آي وي حمايت اجتماعي و نقش آن در پيشگيري

 يبر رفتار محافظـت کننـده    ير منفي، تأثيو مال يمرد از نظر عاطف
ن صورت که مشارکت کنندگان، بـا وجـود   يبه ا. داشته است يسجن

ل يـ تما يار داشته و حتـ ياز موارد، کاندوم در اخت يارين که در بسيا
ا يـ م به هم خوردن رابطـه و  يبه استفاده از آن را هم داشتند، اما از ب

اسـتفاده از   يبرا يا اصراريشنهاد و ي، پيک جنسياز دست دادن شر
کـز و همکـاران   ين پژوهش، ويا يها افتهيهمسو با . اند کاندوم نداشته

بـودن   يافتند، درک زنان از کمبود مرد و متکـ يدر يا ز در مطالعهين
 يين زن و مرد کاسـته و توانـا  يمرد، از تعادل قدرت ب يها تيبه حما

نمـود   يف مـ يآنان را در محافظت از خود و استفاده از کانـدوم تضـع  
 يشــارکت مــردان در برنامــه هــاد نقــش ميــنجــا بايدر ا]. ٢٢، ٢٣[
 يهمسـر بـرا   يت عاطفيژه حماي، به و]٢٤[ يو ياز اچ آ يريشگيپ

  ]. ٢٥[رد يمبتال نشده زن مورد توجه قرار گ
دز و يـ ا/  يو ياز اچ ا يريشـگ يپ يمشارکت مردان در برنامه هـا 

در  يديـ ر مثبت بر سالمت زنان داشته و نقـش کل يت آنان، تأثيحما
ت ارائـه شـده در   يـ حما]. ٢٦[کند  يفا ميا يو جنس يبهداشت بارور

بوده است، اما  يعموم يت اجتماعيانجام شده، حما يها ياکثر بررس
 يک جنسيدز را که شريخاص ا يت اجتماعيداربس و همکاران حما

ت يـ افتند، حمايقرار دادند و در ينمود، مورد بررس يفرد ارائه م يبرا
از کانـدوم   يشـتر يه بطه، بـا اسـتفاد  ين حيشتر در ايدرک شده ي ب

 همجنس بازاز مردان  ين مطالعه در گروهيا]. ٢٧[همراه بوده است 
ج مطالعه ينتا. ستيمشابه در زنان در دست ن يا انجام شده و مطالعه

دز يخاص ا يت اجتماعيافته است که حماين يبر ا يدييحاضر، تأ ي
افـت  يخـود در  يک جنسـ يا شـر يکه زنان مشارکت کننده از همسر 

نقـش   يو يآنان در حفاظـت در برابـر اچ آ   يردند، در توانمندک يم
باً ياست که تقر ين نکته ضرورين حال توجه به ايدر ع. داشته است

 يحاضـر، مصـرف کننـده     ياز مشارکت کنندگان در مطالعه  يمين
ل يـ د بـه دل ياند که شـا  بوده يمتادون درمان يا تحت برنامه يمواد و 

مختلـف،   يازهـا يبرآورده کردن ن يول براا پيمواد و  يه ياز به تهين
ـ   ياديز ياجتماع يها تيازمند حمايخود را ن در عـين   يدانسـته، ول

، خـود را چنـدان در معـرض    يپرخطر جنسـ  يحال، به رغم رفتارها
ر و بـه  يب پـذ يآسـ  يهـا  لونا معتقد است، گروه. اند دانسته يخطر نم

 يرنـد و حتـ  خـود ندا  يبر امور زندگ يه رانده شده کنترل کافيحاش
کنند کـه ممکـن اسـت، درک     يبقا احساس م يبرا يفراوان ياز هاين

]. ٢٨[اند يبنما يآنان کمرنگ و سطح يدز را برايا/ يو يخطر اچ آ
و داشتن اعتمـاد بـه    ييکسب توانا يداشتن شغل و منبع درآمد برا

ن مطالعه يبود که در ا يمياز مفاه يکيمحافظت از خود،  ينفس برا

 ين و همکاران به توانمند سـاز ين راستا، دورکيدر ا. شدبدان اشاره 
ر عوامل، بـه  يدر کنار سا يزندگ يها زنان و آموزش مهارت ياقتصاد

 يدر منطقه  يو ياز اچ آ يريشگيمهم و مؤثر پ يها استيعنوان س
ر يبـا توجـه بـه تـأث    ]. ٢٩[کننـد   يد ميقا تأکيانه و شمال آفريخاورم

 يريشـگ يپ يکنترل بـر رفتارهـا   يرتقازنان در ا يش قدرت ماليافزا
ـ   يت اجتمـاع يبهبود وضـع  يها برا ، تالش)ارهارت و همکاران(آنان 

ش يافـزا  ياشـتغال، بـرا   يهـا  نـه يجاد بسـتر و زم يزنان و ا ياقتصاد
ــا ــر اچ آ  ييتوان ــان در معــرض خطــر، در محافظــت در براب  يو يزن
  .است يضرور

 ماننـد تـن   در معـرض خطـر بـاال    يهـا  از گـروه  يت اجتماعيحما
 يهــا ت برنامــهيــدر موفق ير مهمــيان آنــان تــأثيفروشــان و مشــتر

ا و يـ چاران]. ٣٠، ٣١[و اسـتفاده از کانـدوم داشـته اسـت      يريشگيپ
 يمـداخالت  يبه اثر بخشـ  فراتحليل يک مطالعه يدر ] ٣٢[همکاران

بـه کانـدوم همـراه بـوده،      يل در دسترسـ يو تسه يکه با فراهم ساز
 يو سـاختار  يکـه نظـام اجتمـاع    يمـداخالت  د کردنـد يـ اشاره و تأک

کنند، در نظر داشته  يم يها در آن زندگ را که افراد و گروه يا جامعه
 ياز اچ آ يريشـگ يپ يها برنامه يدر اجرا يشتريت بيباشند، با موفق

ت يـ هافر و همکاران، حمايلور ـ س يت يدر مطالعه . همراه هستند يو
 يتفاده از کانـدوم، رابطـه   خانمـان، بـا اسـ    يدرک شده در جوانان ب

  ]. ١٧[م داشته است يمستق
دز در کشـور،  يـ ا/ يو يزنان به اچ آ يابتال ياز آن جا که راه اصل

 ييتوانـا  يت کننـده  يـ ژه به عوامل تقوياست، توجه و يانتقال جنس
از  يو يمحافظـت در برابـر اچ آ   يزنان در اسـتفاده از کانـدوم، بـرا   

مورد انتظـار   يها تياز انواع حما يکي. برخوردار است يت خاصياهم
ا تحـت کنتـرل   يزنانه و  ين مطالعه، روشيزنان مشارکت کننده در ا

ــرا ــگيپ يزن ب ــده اســت  يو ياز اچ آ يريش ــارکت . مطــرح ش مش
خـود را هنگـام مواجهـه بـا      يش رويط مختلـف پـ  يکنندگان، شـرا 
شـنهاد  ياستفاده از کاندوم مرور کـرده و سـپس پ   يمخالفت مرد برا

از . ا تحت کنترل زن باشـد يدادند که در دست زن و  يرا م يا لهيوس
 يريشـگ يمؤثر در پ يا لهيزنانه به عنوان وس يها که کاندوم ييآن جا

توانـد در   ي، مـ ]٢٣، ٣٣[مطرح هسـتند   يو ياچ آ ياز انتقال جنس
در  يا لهيمورد توجه مسـئوالن باشـد تـا وسـ     يبهداشت يها استيس

اسـتفاده   يگقتمان درباره  يبرا يباشد که قدرت کمتر يدست زنان
 ين مطالعـه، آگـاه  يـ در ا ياديـ مشارکت کنندگان ز .از کاندوم دارند

 يدز، ناکـاف يـ ا/ يو ياچ آ يجامعـه را دربـاره    يخود و به طـور کلـ  
هـا، آمـوزش و پـرورش و مراکـز      کردند و معتقد بودند رسانه يابيارز
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  ٤٧٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

نـه ارائـه   يزمن يـ در ا يمناسـب  يت اطالعاتيتوانند حما ي، ميبهداشت
نـه  يهـا در زم  ياست گذاريد سيرسد، با ين رو، به نظر مياز ا. ندينما
انتقــال و  يهــا ، راهيو ياچ آ يجامعــه دربــاره  يآگــاه يارتقــا ي
  .ت گرددياز آن و درک بهتر خطر تقو يريشگيپ

  

  سهم نويسندگان

طــرح،  يو نظــارت بــر اجــرا ييراهنمــا: يتهرانــ يمــه رمضــانيفه
  ش يرايس مقاله و انجام ويش نويرور پنويسنده مسئول، م

  س مقالهيش نويطرح، مرور پ ييمشاور اجرا: ييغمايده يفر
  ه مقالهيو ته يري، اجرا، نمونه گيطراح: يه لطفيراض

  

  تشكر و قدرداني

ن يـ که انجـام ا  يافراد يه يکل يپژوهشگران از مشارکت و همکار
 يمطالعـه   .نـد ينما يمـ  ير نمودند، سپاسـگزار يپژوهش را امکان پذ

در دانشـگاه   يبهداشـت بـارور   يدکتر يان نامه ياز پا يحاضر بخش
  .است يد بهشتيشه يعلوم پزشک
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Objective (s): HIV/AIDS transmission via sexual intercourse among women is increasing and becoming as a serious concern. 

Studies suggest that social support might play a role in preventing HIV related sexual behaviors. We aimed to explore the 

perceptions and experiences of women at risk for HIV about social support.  

Methods: A grounded theory methods was used for analyzing the participants' experiences and their perceptions. Twenty eight 

semi structured in-depth interviews were conducted with 25 women at risk of HIV/AIDS, aged 21-49 years, by purposeful 

sampling at voluntary counseling and testing centers or a NGO Drop in Centers (DIC) in Tehran, Iran. Qualitative analysis of 

the data was conducted manually and was guided by constant comparative analysis. 

Results: Results showed that social support was the essential concept for the women in term of their ability to protect 

themselves against HIV/AIDS. Love and family support, employment, finantial support and informational needs appeard as 

some components of social support. 

Conclusion: This qualitative study demonstrated the importance of considering social support from different sources for 

women at risk of HIV. 

Key Words: HIV/AIDS, Women, Qualitative study, Social support, Sexual protective behavior  
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