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چکیده
امروزه شاهد تغییر وضعیت اچآیوی/ایددز ر ایدراا از شدراین ان داا د همد گیری
متمرکز هستیم.

نظر می سد شد هم گیری اچآیوی/ایددز تحدت تدیریر تغییدر شدراین

اجتماعی ر سالهای اخیر ر ایراا اشد .لذا ر این مقال ر آا شدیم تا شناخت یشدتری
از رلایل ،زمین ها و فرآیندهای اجتماعی مؤرر ر روز فتا ارخطدر را ای اتانسدیل انتقدال
اچآیوی/ایدز رست آو یم .از این و دا اسدتااره از تننیدم محدا ۀ عمید و آزار ر
چا چوب وش نظریۀ زمین ای و ا اسدتااره از نموند گیدری نظدری از  91یمدا م تلدا د
اچآیوی/ایدز رارههای لازم گررآو ی و تنظدیم شدد .ادز از تحلیدل یافتد های ادووه،،
مقول های« :تنوین نا

هنجا شخحیت ر رو اا نوجدوانی» د عندواا شدراین زمیند ای،

« یسازمانی خانوارگی» عنواا شراین علی« ،سطح اایین سوار سلامتی» د عندواا شدراین
مداخل گر« ،تعاملات ج ری سوقرهندۀ فرر د

فتا هدای مسدتعد ا تلدا»« ،سد م زنددگی

مستعد ا تلا» و «شراین محیطدی و تعاملدات مسدتعد فتدا هنجا شدننان ر دز

سدالی»

عنواا تعاملات« ،ا تلای مناعلان »« ،ا تلای ا ر جۀ آزاری کم» و «ا تلدای آزاراند » د عنواا
ایامدها تعیدین شددند .سدرانجام ما دوم «اچآیوی/ایددز یمدا ی رخاسدت از یسدازمانی
اجتماعی توأم ا س لانگا یهای داشتی» عنواا مقولۀ هست رگزیده شد.
کلیدوارژهها :اچآیوی/ایدز ،نظریۀ زمین ای ،سترهای اجتماعی ،فتا ارخطر
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 .۱مقدمه

اچآیوی/ایدز یم مسئلۀ ازشنی -اجتماعی است ک رهۀ چ ا م سدیر تدا یخی خدور ا
سپری میکند و ر مقام مقایس ا ریگر مسائل ازشنی -اجتماعی ادیددهای منححدر فرر و
ایچیده تلقی میشور .ر الیک اچآیوی/ایدز از یث یولوژینی یا ازشدنی مثا د یدم
یما ی طولانی ،ن ات و کشنده تعریف میشور ک ایمنی ددا شدخب یمدا
میز اا مناس ی رای ا تلا

تخریب و آا ا

ا د تدد ی

انواع متنوعی از یما یهای شایع ،از سین ا لو

گرفت تا یما یهای مزمن و تحلیل رنده ،مثل انواع سرطاا ،ت دیل مدیکندد (لیختنشدتاین،9
 ،4002ص )593 .عنواا یم رساخت اجتماعی و طو مشخبتر یم ننگ اجتماعی یدا
ننگ ت دیلشده  ،شیا اجتماعی فدرر ا ر سدطوم متاداوتی آمداد خدور درا

یم مسئلۀ

میرهد  .دین معنی ک فرر م تلا

اچآیوی /ایدز علاوه ر تحمل زنددگی همدراه دا تدر ،

ر ر ،لاتنلیای و ناامیدی از آیندۀ یما ی و تحویری نزریم از مر  ،یم نوع ا سا

طرر،

ای،راو ی  ،ت عیض ،تحقیر ،اشمئزاز و ریگر انواع نگرانیها و تحریمها ا از جاندب جامعد
ر یافت میکند (استاین ،4002 ،4ص .)91 .علاوه راین اایدمی اچآیوی/ایدز ر ایراا تحت
عنواا «اایدمی متمرکز» 5نامگذا ی شدده اسدت کد د ایدن معناسدت کد اتانسدیل افدزای،
هم گیری یما ی

عموم جمعیت وجور را ر ( گدزا ش ایشدرفت یمدا ی ایددز ر ایدراا،

 ،4093ص.)7 .

راسا
م تلا

رارههای ر ت گزا ش موا ر اچآیوی تا اول م رماه  50915 ،9512نار ر ایدراا

ویرو

اچآیوی هسدتند کد  5253نادر از ایدن تعددار وا ر مر لدۀ ایددز شددهاند

(گزا ش آخرین آما مر وط

عاونت اچآیوی ر جم و ی اسلامی ایراا ،ش ،ماهدۀ اول

سال  .)9512جامع شناساا معمولاً مسئلۀ اجتماعی ا وضعیت اظ ا شدهای میرانندد کد دا

1. Lichtcnstein
2. Stine
3. Concentrated epidemic

مطالعة بسترهای اجتماعي ابتلا به اچآیوی/ایدز با ...

شمارة دوم

711

ا زشهای شما م می از مررم مغایرت را ر و معتقدند اید رای تغییدر آا وضدعیت ا ددام
کرر ( ا ینگتن و واین ر  ،9515 ،ص .) 94 .ا توج

ا عار اجتماعی مطرمشدده همدراه دا

یما ی اچآیوی/ایدز و ا ر نظرراش تن وضعیت متمرکز ا تلا ر ایدراا ،میتدواا گادت کد
یما ی اچآیوی/ایدز ر کنا مطرم ورا عنواا یم مسئلۀ ازشنی ،یم مسئلۀ اجتمداعی
نیز هست .اووه،ها اکی از آااند ک انتقال از طری
اخیر افزای ،یافت است

ا طۀ جنسدی ر ایدراا ر سدالهای

نحویک از موا ری ک از  9فرو رین  9519تا  9فدرو رین 9514

مو ر شناسایی را گرفت اند 23/3 ،ر صد از اه تز ی و  55/1ر صد از طری
م مر وط

م تلا شدهاند .ر الیک

ا طۀ جنسدی

ا تلای جنسدی ر کدل  95/1ر صدد اسدت (گدزا ش

ایشرفت یما ی ایدز ر ایراا ،4093 ،ص .)92 .این آما ر ش ،ماهۀ اول سدال 51 ،9512
ر صد از اه تز ی و  29ر صد از طری

ا طۀ جنسی می اشد (گزا ش آخرین آما مر دوط

عاونت اچآیوی ر جم و ی اسلامی ایراا ،ش ،ماهۀ اول سال  .)9512ا توج د ایدن
ننت ک از سال 4007

عد مو ری ر خحوص ا تلای از طری فرآو رههای خدونی آلدوره

گزا ش نشده است ،ا تلای

یما ی اچآیوی/ایدز ا طۀ مستقیمی دا فتا هدای ارخطدری

همچوا تز ی موار مخد ا استااره از سرنگ آلوره وخالنو ی ا سوزا آلوره و خحوص
ا طۀ جنسی محافظت نشده ا فرر آلوره را ر؛ فتا های ارخطری ک همگدی ر کندا ا عدار
ازشنی از ا عار اجتماعی نیز رخو را هستند ک کمتر مو ر توج محققاا را گرفت است؛
نا راین توج

جن های کمتر مطالع شدۀ اچآیوی/ایدز از جمل مطالعات جامع شدناختی،

همپای مطالعدات اایددمیولوژیم ،دالینی و ویدرو

شدناختی ج دت ایشدگیری و مددیریت

هم گیری ا تمالی اچآیوی/ایدز از اهمیت شایانی رخو را است.
ر سی وینررها ،رنام های کا ی ،مداخل ها و تی دنۀ ران ،تولیدشده ر ا ۀ مسدئلۀ
اچآیوی /ایدز ر کشو همگی از تسلن وینرر یسمهای فتا ی 9و وینررهای همسدو
ا تانر زیست ازشنی و فررگرایان ر آاها نایت میکند .ر سیهای یشتر نشاا میرهد
1. Behavioral Risk Approach
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ک مطالعۀ مسئل  ،ا وینررهای جامع شناختی عملاً جایگاهی ر رنام های کا ی ،طرمهای
مطالعاتی و مداخل ها ی ا تمالی مسئل ر طول تقری اً رو رهۀ گذشدت نداشدت اسدت و اکثدر
مطالعات توسن ایپدمیولوژیست ها ،کا شناساا سلامت عمومی ،کا شناساا کلینیندی و ریگدر
متخححاا وزۀ ازشنی و ایراازشنی و عمددتاً دا اتندا د

وینررهدای زیسدتازشدنی،

ااتوژنیم ،فررگرایان (غیراجتماعی ) ایپدمیولوژیم و تقلیل گرایان صو ت گرفت است .رای
مثال ،مطالعات مقطعدی ا دلتوج ی توسدن متخححداا وزههدای ازشدنی و ایراازشدنی
منظو ر سی و اندازهگیری ران ،،نگرش و فتا  /عمل مررم عاری و گروههای رفد ای
یما ی و یما اا اچآیوی /ایددز صدو ت گرفتد اسدت و ایشدن ارها و مداخلد هایی ا
توصی کررهاند ک

اتااق ر آموزش داشت و تغییر فتا ها و نگرشهدای فدرری متندی

است و ا عار اجتماعی مسئل مو ر غالدت درا گرفتد اسدت (ضدا اا و همندا اا9512 ،؛
ف یمفر .)9515 ،ر ن ایت اید ارسید اوجور مشنلات فیزینی ،و ی و اجتماعی اری ک
یما ی اچآیوی/ایدز ر ایراا وجور میآو ر  ،چگون  ،تحت چ شراین و ا چ ار اکی از
این موضوع کسانی ا دام

فتا های ارخطر را ای اتانسیل انتقال اچآیوی/ایدز مینمایندد

ارس ،هایی ک این اووه ،راسا

مطالع تجر زیستۀ یما اا م تلا ر ای ااسخ گاتن د

آاها است.
 .۲پیشینۀ پژوهش

ر این مق ال هدف از مرو ار یات نظری ،ساسیت نظری (استراو

و کدو ین،9515 ،

ص ،)20 .وسیلۀ مؤرر رای هدایت و اهنمایی نظری اررازاا م نایی ( یرکز و میلدز،9515 ،
ص )55 .نظریدد دد عنواا تعمددیمرهندددۀ یافتدد های اددووه( ،کرسددول ،9519 ،ص،)915 .
مرت نکنندۀ مسئلۀ خاص اووه،

مسائل ز

تر (ما شدال و أ

 )12است .ر ا تدا مرو نظری ار یات مر دوط د

مدن ،9510 ،ص-15 .

دوزۀ انحرافدات اجتمداعی مدرت ن دا
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اچآیوی/ایدز ارراخت میشور و سپز فتا های ارخطدر را ای اتانسدیل انتقدال یمدا ی ا
عنواا نتیجۀ مناس ات جنسی مو ر ر سی را میرهیم.
رو کیم ما وم آنومی ا رای اولین ا ر کتاب تقسدیم کا اجتمداعی د کدا رر و ایدن
ما وم ا

شراین اجتماعی ی هنجا ی یا ی سازمانی ا جاع رار.

اعتقدار رو کدیم جامعد

آنومیم یا یسازماا جامع ای است ک مجموع ای از هنجا ها ا زش های متضار ا ینددیگر
ر خور راشت و فا د خطوط اهنمای وشن و اایددا ی درای مدررم د منظو یدارگیری و
ر ونی کررا هنجا هاست (ا مدی ،9512 ،ص .) 22 .ر خحوص وضعیت آنومیدم وا دن
ین رو جنز ر ایراا می تواا گات ک جواناا از سویی ا هنجا های مدذه ی ،اجتمداعی و
خانوارگی خور و و هستند ک رخو ری سختگیران ر دا ۀ معاشدرتها و روسدتیهای
رو جنز ل از ازرواد را ر و از سدوی ریگدر اتجر د های وزمدره ،نیازهدای ویدوۀ رو ۀ
جوانی و ا زشها و نگرشهای مد ا ک آاهدا ا د چندین وا طدی رمیانگیزاندد و درو
هستند؛ نا راین ،چنین

نظر می سد ک ناسازگا ی ایدن رورسدت از ا زشهدا ،آاهدا ا ر

روگانگی میاا ا زش های سنتی و مد ا سرگرراا می کند و ایدن سدرر گمی درای جوانداا،
ویوه رختراا ،چالشی ز

است ک میتواند آاها ا

سیا ی از ناهنجا یهای فتدا ی

و اجتماعی نشداند (مو دد و ع اسدی شدوازی ،9513 ،ص .) 5 .ایدن وضدعیت ا میتدواا
ع نواا محدا ی از شاخح های آنومیم شدا جامع ر

وا ن ین رو جنز ر نظر گرفت،

چرا ک هنجا ها و واعد تنظیمکنندۀ فتا  ،کا ایی خور ا ر مقا ل تغییرات اجتماعی سریع
ازرست راره و مرزهای فتا مشروع و نامشروع ر

ال از ین فدتن اسدت .وا دن جنسدی

خا د از چا چوب ازرواد ،ر نتیجۀ از رست فتن مرزهدای فتدا مشدروع و نامشدروع ر
ایراا فرصت ظ و یافت است .دین گون کد از طرفدی جوانداا دا نیازهدای رو اا جدوانی
فرصت تجر ۀ جنز مخالف ل از ازرواد ا ایدا می کنند و ر شراین آنومیم وا دن میداا
رو جنز هنجا های ازرا ندۀ فرر

تجر ۀ وا ن آزار ا تدا خدور ا ازرسدت راره و نقد،

ازرا ندگی خور ا ر ستی ایاا نمی نمایند .ر نتیج افدرار د ویوه جوانداا ج دت رطدرف
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نمورا نیازهای خور و ر نتیجۀ کمرنگشدا مرزهای فتا مشروع و نامشروع خور مجدوز
روز چنین فتا هایی می رهند .آما ها اکی از آنند ک ا ز میاا موا ری کد ا تلدای آاهدا د
اچآیوی از سال  9552گزا ش شدده اسدت  95/1ر صدد از مدوا ر از طرید جنسدی م تلدا
شدهاند ر الیک از میاا موا رگزا ش شده از سال 9519
ر صد افزای،

عد این مقددا دا دی ،از 50

میزاا  55/1ر صد سیده است (گزا ش ایشرفت یمدا ی ایددز ر ایدراا،

 ،4093ص .)7 .این امر نشاارهندۀ افزای ،ا تلای

اچآیوی/ایدز از طری

ا طۀ جنسی ر

سالهای اخیر است؛ نا راین میتواا انتظا راشت ک افدزای ،مدوا ر م تلدا از طرید

ا طدۀ

جنسی نامطمئن خور نشان ای از افزای ،ا ط های جنسی خدا د از چدا چوب زناشدویی و
نامطمئن ر ایراا ر سالهای اخیر اشد ک این امر میتواند ر نتیجۀ کمرنگشددا مرزهدای
ا طۀ مشروع و نامشروع ر ارر وضعیت آنومیم ا طۀ میاا رو جنز ر ایراا ادیدا شدور
ک شراین ا رای انتقال هم گیری یما ی سوی هم گیری جنسی و ایشیگرفتن این ندوع
هم گیری ر انواع ریگر هم گیری فراهم آو ره است.
فتا ارخطر ا میتواا عنواا فتا ی فراگیری شده نیز میتواا نگریسدت .سداترلند
تحت تیریر منتب شیناگو کوشید نشاا رهد ک جنایت و انحراف از طرید انتقدال فرهنگدی
صو ت می گیرر ک اساساً این نظری م تنی رکن ،متقا ل اجتماعی است و افرار و گروههای
اجتماعی و ا ت اطات فرر عنواا متغیر های م م و تیریرگذا در فتدا او مطدرم میشدوند؛
نا راین

اعتقار سار لند فرآیند یارگیری شامل ا ت اط و تعامل ا زهندا ی و الگوهدای آا

ر گروهها و ش ن های مختلف ا ت اطی است و هرچقد ا ت اطهدای انحرافدی افدرار یشدتر
اشد آاها یشتر

سراغ ک

فتا یهدا می وندد ( ا ینگدتن و واین در  ،9515 ،ص.)942 .

ساترلند ا ضایای ما ومی خور رن ال این ننت است ک ک
اصول واا شناسی مرضی را ندا ر ،لن ر اسا

فتا ی ر جریاا ناخورآگاه و

الگوهدای یدارگیری اجتمداعی فتدا دا

تیکید ر متغیرهایی چوا انگیزهها و سائ ها و نگرش هدا آموختد و اجدرا میشدور؛ ندا راین
فراوانی معاشرتها هم ک ر این نظرید مطدرم میشدور د تن دایی تواندایی ت یدین مسدئل
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زهنا ی ا ندا ر لن عم و ا ط ها ا جحیت را ند و فراوانی معاشدرتها ر ر جدۀ روم
اهمیت می اشند (صدی سروستانی ،9511 ،ص21 .؛ سراد زاره ،9515 ،ص .)35 .فتا های
ارخطر را ای اتانسیل انتقال یما ی اچآیوی/ایدز ازجمل تز ید مدوار مخدد  ،خدالنو ی،
ا طۀ جنسی خا د از چا چوب زناشویی ا میتواا صو ت فتا هایی ت یین نمور کد ر
تعامل ا الگوهای فتا های زهنا ان ر ش ن های مختلف ا ت داطی از جملد ر
روستاا را ای اعتیار ،هم ندیهای زنداا ،روستاا ر گیر ر

ا طد دا

ا ط های متنثر جنسی خا د از

چا چوب ازرواد آموخت میشوند.
ر ت یین نظری ا تلا

یمدا اا م تلدا ،د

یما ی اچآیوی/ایدز وینرر مقحرانگا ان

رو از وا عنگری علمی است .دین معنا ک رخی از یما اا ک از طری

ا طدۀ جنسدی دا

همسر م تلای خور (ر الیک از ا تلای همسر یاطلاع ورهاند) ر رام یما ی گرفتا شدهاند
و د ت اختیا چندانی ر کنترل فتا هایی ک آاها ا سوی ا تلا

اچآیوی/ایددز سدوق

راره است؛ نداشت اند .شر ندی جنسیتی کالینز ا زا ما ومی مناس ی منظو ت یین نظری این
نوع از فتا ارخطر رست میرهد .الگوی شدر ندی جنسدیتی کدالینز د رو عامدل عمدده
ستگی را ر :ا تدا ،میزاا اعدهمندی اجتمداعی د کا گیری زو ر

وا دن شخحدی و روم،

اایگاه ا تحاری خاص زناا و مرراا .ر جوامع ایشامد ا ک محدوریتهای معدوری درای
کا گیری زو ر

وا ن شخحی وجور راشت ،مرراا

لحاظ جنسی مسلن ورند .ای ،از

را نوزرهم ،رستکم ر جوامدع غر دی ،توسدل د زو ر

وا دن شخحدی ،خد ،عمددۀ

مشروعیت خور ا از رست رار .از این از سلطۀ مدرراا ناشدی از ا تددا ا تحاریشداا دور.
اینترتیب  ،جدایی محل سنونت از کا  ،ایدئولوژی ازرواد منزلۀ انتخا ی شخحدی و ند
تحمیمی خانوارگی ا واد رار و دین ترتیب د ت زناا افزای ،یافت .ازرواد د م ارلدۀ
اجتماعی دل شد ک ر آا ،مرراا ر ازای ر یافت قوق انححدا ی کد زاهدا نسد ت د
دنشاا را ند،

آاها امنیت و منزلت عرض میکنند (سدیدمن ،9514 ،ص .)945 .وضدعیتی

ک میتواا از آا تحت عنواا ازا ازرواد نام رر .ا ر نظدر گدرفتن ازرواد د عنواا یدم
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م ارلۀ اجتماعی د ت چان زنی منظو انتخاب همسر مناسب را ای اهمیت فراوانی اسدت.
ط قۀ اجتماعی فرر ر افزای ،دد ت چاند زنی وی ر مناسد ات مر دوط د ازرواد نقد،
سزایی را ر .ط قۀ اجتماعی

رسترسدی فدرر د مندا ع گونداگوا ،ایونددهای اجتمداعی و

فرصتهای اجتماعی مرت ن ا شغل و نیز سن ،جنسیت ،وضعیت تححیلات و جز آا اشدا ه
را ر (سیدمن ،9514 ،ص .) 917 .فرری ک سطح رسترسی اایینی نس ت د مندا ع ا زشدمند
اجتماعی ،ا تحاری و فرهنگی را ر؛

ا تمدال یشدتری ر م ارلدۀ مر دوط د ازرواد د

انتخاب کمتری را ر و از فرصدتهای ازرواد مناسدب کمتدری رخدو را اسدت .ر چندین
شرایطی ا تمال تن رارا

ازرواد ا فرری اسا قۀ محرف موار و یا زنداا الا مدی ور کد

ر نتیج میتواا گات شانز ا تلای یما ی از همسری ک را ای اتانسیل ا تلای د یمدا ی
اچآیوی/ایدز است نیز ر چنین مو عیتی افزای ،مییا د.
ا مرو ار یات تجر ی راخلی و خا جی موجور مدرت ن دا سدترهای اجتمداعی ا تلدا د
اچآیوی/ایدز میتواا چ ا ستر عمدۀ ضعف آگاهی و داو د ایشدگیریهای داشدتی،
متغیرهای زمین ای  ،شراین خانوارگی و عملنرر فرری ا ر
مشخب نمور .ر خ ،ضعف آگاهی و او

ا ط ا ا تلا د اچآیوی/ایددز

ایشگیریهای داشتی ،عدم آگاهی ر دا ۀ

وشهای ایشگیری از ا تلا اچآیوی/ایدز (ملایری و همندا اا9515 ،؛ جدین 9و همندا اا،
 ،)4099عدم او

مؤرر ورا وشهدای ایشدگیری از ا تلدا د اچآیوی/ایددز (فلدا ی و

همنا اا9515 ،؛ گلنز )4099 ،عنواا سترهای داشتی ا تلا

اچآیوی ذکدر شددهاند .ر

متغیرهای زمین ای ،میاا مجرر ورا (کریمی و همنا اا ،) 9513 ،میدزاا ادایین تححدیلات و
ر آمد (آلوز 4و همنا اا 4095 ،؛ لاتنین و همندا اا )4090 ،دا ا تلدای د اچآیوی ا طد
وجور راشت .ر شراین خانوارگی ،نق ،ایشگیرانۀ عش و مایتهای خانوارگی (لطای و
همنا اا ) 9514 ،مو ر توج را گرفت است .ر ن ایت ر

وزۀ مر وط

عملنرر فدرری،
1. Jain
2. AndréT.J. Alves
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میاا سا قۀ فتا های ارخطر ( متی نجا کلائی و همنا اا ،)9511 ،خور انددا ه و اعتمدار
ناز (فریرا و همنا اا ،)4092 ،میزاا تجر ۀ د فتا ی عدد از ا تلدا (یدوم 9و همندا اا،
 ) 4095و میزاا خطر ا تلا

اچآیوی/ایدز ا ط وجور راشت.

 .۳روش پژوهش

وش مو ر استااره ر مقالۀ اضر کیای و وش تحقی نظریۀ زمین ای 4است .ر ا تدا ا
توج

خاص و سا

ورا موضوع اووه ،و رشوا ی رسترسی

نمون ها نموند گیری

هدفمند کا گرفت شده است .سپز نمون گیری نظری ر ج ت کمدم د ایددای ،نظرید
اهنمای ارامۀ وند اووه ،ور .جریاا اووه،
هادهم
محا

نحوی ای ،فدت کد ر محدا ۀ نادر

اش اع نظری رست یافتیم اما رای اطمیناا هرچ یشتر از ادید نیامدا مقولۀ جدیدد
ها ا تا محا ۀ نار نوزرهم ای ،رریم .مشا کت کنندگاا ر اووه ،اضر شدامل

 1زا و  99مرر مراجع کننده

مرکز مرا ت داشتی یما یهدای عادونی وا دع ر شد ر

مش د ر سال  9513ورند .اطلاعات و راره های لازم دا اسدتااره از تننیدم محدا ۀ آزار و
عمی جمع آو ی شدند ک ر ن ایت ا اسدتااره از مقایسد های را دت 5و کدگدذا ی نظدری

2

(کدگذا ی داز ،3محدو ی 5و گزینشدی )7مدو ر تجزید وتحلیدل درا گرفتندد .مشخحدات
مشا کت کنندگاا اووه ،ر جدول  .9ذکرشده است.

1. Joyceline Ntoh Yuh
2. Grounded Theory
3. fixed Comparison
4. Theoritical coding
5. Open coding
6. Axcial coding
7. Selective coding
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جدول  .۱مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش
شماره

جنسیت

سن

میزان تحصیلات

شیوۀ ابتلا به ویروس HIV

9

مرر

20

انجم ر ستاا

ا ط ی جنسی

4

مرر

52

سینل

ا ط ی جنسی و سرنگ آلوره

5

مرر

54

سینل

خالنو ی

2

مرر

20

ریپلم

سرنگ آلوره

3

مرر

20

سینل

تیغ و سرنگ آلوره

5

مرر

57

سینل

سرنگ آلوره

7

زا

53

ریپلم

تز ی

1

زا

52

ا تدایی

ا ط ی جنسی و تز ی

1

مرر

23

سینل

ا ط ی جنسی

90

زا

41

ریپلم

ا ط ی جنسی ا همسر م تلا

99

زا

22

سینل

ا ط ی جنسی ا همسر م تلا

94

مرر

53

کا رانی

ا ط ی جنسی

95

زا

42

ریپلم

تجاوز جنسی

92

مرر

30

ن ضت

ا ط ی جنسی و سرنگ آلوره

93

مرر

51

انجم ا تدایی

ا ط ی جنسی

95

زا

20

سینل

ا ط ی جنسی

97

زا

35

سینل

ا ط ی جنسی ا همسر م تلا

91

زا

41

سینل

ا ط ی جنسی ا همسر م تلا

91

زا

44

ریپلم

منظو
محا

عایت اصول اخلا ی آسای ،مشا کتکننددگاا و ادش شدیا و قدوق آنداا،

ا مشا کت کنندگانی ک ر شراین و ی مناس ی سر نمی ررند د زمداا ریگدری

محول شد؛ همچنین ر
محا

مار

فرزند

ین محا

ها ،محا

کننده سدعی نمدور اگدر مسدئلۀ خاصدی ر

ها مطرم شور ک از منظر جامع رچسب منای ا خور همراه را ر واکدن ،خداص

کلامی و یا نشاا ندهد تا م ارا اسد اب اریشدانی خداطر مشدا کت کنندگاا ر تحقید شدور.
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همچنین راسا

اصل رخو را ی از

775

انتخاب شرکت کنندگاا ر اووه ،اضر از وند

کا اطلاع راشتند و همچندین ر همندا ی یدا عددم همندا ی ر ادووه ،مختدا ورندد و
اعلام انحراف ر ارامۀ همنا ی رخو را ورند .لازم ذکر است ک ر طی

همچنین از

فرآیند گررآو ی رارهها  ،ض ن صدا تن ا ا ضدایت یمدا صدو ت گرفدت و ادز از انجدام
اووه ،صدای ض ن شده ذف شد.
 .۴یافتهها

هدف از انجام اووه ،اضر ،مطالعۀ زمین های اجتماعی فتا های ارخطر منجر شده
ا تلای اچآیوی/ایدز راسا

تجر ۀ زیستۀ افدرار م تلدا اسدت .دا توجد د ایدن ننتد کد

کدگذا ی اساسیترین وش تجزی و تحلیل رارهها ر

وش نظریدۀ زمیند ایسدت؛ ر ایدن

مطالع فرآیند کدگذا ی ا ا ستااره از وش کدگذا ی از ر وهلۀ اول آغاز شد؛ این مر لد
ک اولین گام از تجزی و تحلیل نظری سمت اکتشاف مقولات و ویوگیهای آناا اسدت دا
استااره از ر نظرگرفتن وا د ک دگذا ی خن

خن

انجام سید ک طی آا

توصیای از

رارهها رست ایدا کرریم .ا ظاهرشدا مااهیم اصدل از کدگدذا ی خدن د خدن رارههدای
اووه ،،نو ت

کدگذا ی محو ی می سد ک ا اسدتااره از آا ماداهیم د رسدتآمدده ر

جریاا کدگذا ی از،
مقولات

زیر مقولات مر دوط د رارههدا ایوندد راره شددند و ر ارامد زیدر

مقولات عمده مرت ن شدند (جدول  .)4ر ارامۀ فرآی ند کدگذا ی محو ی مقولات

کلی رست آمده ر جریاا کدگذا ی از ر الب چا چوب مدل اا رایمی تنظیم شدند کد
این مدل

شراین ،زمین ها ،استراتویها و ایامدهای فتا های ارخطر را ای اتاسدنیل انتقدال

اچآیوی/ایدز میاررازر (تحویر .)9ر ن ایت ر مر لدۀ کدگدذا ی انتخدا ی ،مقولدۀ هسدت
انتخاب شد و ا استااره از تننیم راستاااررازی طو منظم ا سایر مقول ها ایوند راره شدد
(شرم خن راستاا ر جمع ندی و نتیج گیری ) .ر این سمت تمامی مقولات ایرامدوا یدم
مقولۀ هست ینپا چ شدند و مقولاتی ک نیاز

شرم یشتری راشتند ا توجد د نقد ،آا

مقول ر خن راستاا ا جزئیات یشتری شرم راره شدند .ا انجام کدگدذا ی داز ر

دین
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یندیگر و همچنین

محو ی زیر مقول ها
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رسدت آمدد .دا انجدام کدگدذا ی

مقول های عمده ن یافتندد و همچندین ندوع

مقول ها از یث علی ،فرآینددی و ایامددی مشدخب شدد .مقولدات و زیدر مقولدات عمددۀ
استححال شده از جریاا اووه ،ر ارام ذکر میشوند (جدول .)4
جدول  .۲مقولات و زیر مقولات استحصالشده در جریان تحقیق
نوع مقوله

مقولهی عمده

شراین علی

یسازمانی خانوارگی

شراین
مداخل گر

زیر مقولات
ضعف کنترل ر وا نظام خانواره ،نا سامانی خانوارگی ،تعاملات
نامناسب ا خانواره ،سا ق ی زهنا ی اعضای خانواره
عدم اطلاع سانی مناسب ،فقر اطلاعات داشتی ،ضعف ر سوار

سطح اایین سوار سلامتی

سلامتی شناختی ،ضعف ر سوار سلامتی عملنرری ،ضعف ر
سوار سلامتی اجتماعی  -وانی

شراین

تنوین نا نجا شخحیت ر

اعتیار از رو اا نوجوانی ،تا وشنن رو اا نوجوانی ،ناکامی

زمین ای

رو اا نوجوانی

رو اا نوجوانی

س م زندگی مستعد ا تلا
تعاملات ج ری سوق رهندهی فرر
تعاملات

فتا مستعد ا تلا
شراین محیطی وتعاملات
مستعد فتا هنجا شننان ر
ز

سالی

زندگی متمرران  ،ر رام اعتیار ،زمین ی نامناسب آشنایی اهمسر،
تجر ی تعا ضات زناشویی
وارث ناگوا زندگی ،فقر شدید خانوارگی ،را گرفتن ر
وضعیت مستعد ا تلا
عوامل نامساعد محیطی ،عضویت ر گروههای همنوایی مخرب،
روز فتا نا نجا
ا ط ی جنسی متنثر لذت جویان  ،تز ی متنثر موار اه گریز از

ا تلای آزاران

مشنلات زندگی ،ا ط ی جنسی ا همجنز ،ا ط ی جنسی ا
شریم جنسی

جز همسر

ا ط ی جنسی خاطر ی کسی ،ا ط ی جنسی ج ت تیمین
ایامد

ا تلای مناعلان

معاش خانواره ،ا ط ی جنسی ا ارخاشگری همسر معتار،
تجاوز جنسی ،مار

فرزند

تز ی ر زنداا ،ا ط جنسی ر محل محرف موار ،تز ی
ا تلا ا ر ج ی آزاری کم

شدید موار عد از طلاق ،ا ط ی جنسی ر شراین عدم ضو
مستمر همسر ،جوع عد از ازگشت زنداا همسر ،عدم تلاش
ج ت طلاق از همسر تز یقی
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مقولات و زیر مقولاتی ک ا ائ شدهاند گویای تاسیر و معنای ذهندی افدراری هسدتند کد
ا تلا

اچآیوی ا تجر کررهاند .خ ،یافت ها از سد سدمت علت هدا ،سدترها،

ویرو

شراین مداخل گر ،سپز تعاملات و ر ن ایت ایامدها تشنیل شده است.
 .۱ .۴شرایط علی

شراین علی یا س بساز معمولاً آا رست از ویددارها و و ایعاندد کد در ادیددههدا اردر
میگذا نددد (اسددتراو

و کددو ین ،9515 ،ص .) 934 .ر اددووه ،اضددر « ،یسددازمانی

خانوارگی» شراین علی روز فتا ارخطر منجر شده

ا تلا

ویدرو

اچآیوی اسدت .ر

تعریف یسازمانی خانوارگی میتواا گادت کد مجموعدۀ شدرایطی اسدت کد ر وا نظدام
خانواره منجر

اکمشدا نگرش فررگرایان ر افرار جامع میشور ک ر نتیجۀ آا کنتدرل

اجتماعی رای م ا گرای،های لذت جویانۀ فرر تضعیف میشور  .اگر فدرر هدیم مدانعی ر
خانواره رای تمایلات فررگرایانۀ خور نداشت اشد ،این تمایلات ا صدو تی عداری اظ دا
میکند ک ر صو ت نا هنجا ورا این تمایلات میتواند فرر ا ر شراین مستعد ا تلدا د
اچآیوی/ایدز نیز را رهد .ا ر نظرراشتن این ننت ک رخی از فتا هدای لدذت جویاند
همچوا ر را ی ا طۀ جنسی خا د از چا چوب ازرواد و تز ی موار مخد میتواند منجر
ا تلای

سیا ی از یما یهای عاونی ازجمل اچآیوی/ایدز شور ،میتواا انتظا راشدت

ک تضعیف کنترل اجتماعی ناشی از یسدازمانی خدانوارگی ر و دوع فتا هدای ارخطدر از
سوی فرر س م سزایی ا ایاا نماید.
مؤلا های یسازمانی خدانوارگی ر ادووه ،اضدر شدامل نا سدامانیهای خدانوارگی،
تعاملات نامناسب ا خانواره ،سا قۀ زهنا ی اعضای خانواره و ر ن ایت ایامد ایدن مؤلاد ها
ضعف کنترل ر وا نظام خانواره است .مشدا کتکنندۀ شدما ۀ  9ر دا ۀ خدانوارۀ نا سداماا

شریم جنسیاش یاا میکند « :درار ش عدرق میخدو ر چدوا خرجشدو مدیرارم مشدنلی
نداشت ا این مسئل ک ا خواهرش ا ط راشت اشدم» .مشدا کتکنندۀ شدما ۀ  94ر دا ۀ

وضعیت نا ساماا شراین خانوارگی خور یاا میکند« :من شی ،سالم ور ایندا (ادد ومار م)
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از هم جدا شدا و عدش ریگ کسی ن ور ک ر ستو سا ی منو کنترل کن » .مشدا کتکنندۀ

شما ۀ  1میافزاید« :زا ا ام همیش کتم مدی زر مدا و ،د مدار م زو میگادت تدی ایدن
صحن ،یارم رست کرره ور تو رهن مار م رهنشو چاک راره ور .اد م منو مدیزر جرئدت
گری کررا نداشتم نرره وم میذاشتم می فتم اشت وم گری میکررم عد میومدم اایین تدی
جرئت گری کررا نداشتم» .تعاملات نامناسب اعضای خانواره دا ینددیگر میتواندد زمیند

ا

رای سا قۀ زهنا ی اعضای خانواره فراهم آو ر .مشا کتکنندۀ شما ۀ  2ر این خحدوص

یاا میکند « :من فرزند اول خانواره ورم و فتا ای اد مو یشتر میریدم و رکتای ناجو ی
ک راشت .اد م وا ن جنسی زیداری ر درا مدیکدرر دا هرکسدی و ناکسدی ،خیلدی تدوی
شخحیتم تیریر دی گذاشت؛ تا همین الآا ک من ای ،شما نشستم یم مرت اد م رستشو
شانۀ من ننشید ک گ اسرم الت چطو ه

هیم عنواا اصلاً مدن یدارم نمیدار» .ر ن ایدت

مجموعۀ نا سامانیهای خانوارگی ،تعاملات نامناسب ا خدانواره و سدا قۀ زهندا ی اعضدای
خانواره

ضعف کنترل ر وا نظام خانواره میانجامد .مشا کتکنندۀ شدما ۀ  9ر ایدن دا ه

یاا میکند « :ی خون رای اوا خانوم گرفت ورم خرجشو مدیرارم همیشد اونجدا دورم از
هموا  91 ،91سالگی اوا خون می فتم ،خونواره هم نمیگاتن کجا می ی ،میرونستن ا ی
خانوم را م زندگی میکنم ولی هیمکا ی ننررا».
 .۲ .۴شرایط زمینهای

شراین زمین ای مجموعۀ خاصی از شرایطیاند ک ر یدم زمداا و منداا خداص جمدع
می آیند تا مجموعۀ اوضاع و ا وال یا مسدائلی ا د وجدور آو ندد کد اشدخاص دا عمدل/
تعامل های خور

آاها ااسخ میرهند (اسدتراو

و کدو ین ،9515 ،ص .)932 .ر مطالعدۀ

اضر «تنوین نا ه نجا شخحیت ر رو اا نوجوانی» شراین زمین ای دروز فتدا ارخطدر
منجر شده

ا تلا

اچآیوی/ایدز است .ر تشریح این مقول میتواا گادت کد نوجدوانی

رو اا حراا و زماا سرکشی است صو تیک نوجواناا هر چقد یشتر خدور ا شناسدند،
سطح تو عاتشاا الاتر فت ک این منجر

تغییر فلسدا زنددگی فدرر و ر نتیجد سدتیز دا
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معیا های والدین میشور و این س ب میشور جواناا کنترلهای سمی و غیر سمی و ناوذ
آاها ا ر فتا های خور ناریده گیرند و نا راین ا تمال هنجا شننی و فتا های انحرافدی
و از جملۀ آاها فتا های ارخطر ر دین آاهدا زیدارتر مدیشدور .همچندین دروز اتاا دات
ناخوشایند ر این رو اا می تواند سدتر تدیریرات عمیقدی ر نا د هنجا ی های شخحدیتی ر
ز گ سالی اشد ک این نا سامانیها ر ن ایت می تواندد منجدر د دروز فتا هدای ارخطدر
مستعد ا تلا

اچآیوی/ایدز ر ز گسالی شور.

زیر مقولات استححالشده از یما اا م تلا

اچآیوی/ایددز ر

ا طد دا مقولدۀ عمددۀ

«تنوین نا هنجا شخحیت ر رو اا نوجوانی» اتاا ات ناخوشدایندی کد اسدت یشد ر
نا سامانیهای اجتماعی را ند ک شدامل ناکامیهدای رو اا نوجدوانی و نتیجدۀ آا اعتیدار ر
رو اا نوجوانی و تا وشننی ر رو اا نوجدوانی هسدتند .مشدا کتکنندۀ شدما ۀ  91ر دا ۀ

اعتیار خور از رو اا نوجوانی یاا میکند « :فتا ای ارخطر من از سن  93سالگی شروع شده
محرف موار ،مدن محدرفم دا الندل شدروع شدد و

از نزاع و رعوا و م گیر یا تا رس

سددیگا و یمرفعدد عدددش زرم دد مددوار صددنعتی» .مشددا کتکنندۀ شددما ۀ  4ر ددا ۀ

هنجا شننیهای خور از رو اا نوجوانی یاا میکند « :مدن از همدوا سدن نوجدوانی رن دال
سای لذت جوییم ورم رن ال لذت ورم رن ال آزاری ورم ا طۀ یشتری ا جدنز مخدالف
راشت اشم انواع ،یشتر اش ».
 .۳ .۴شرایط مداخلهگر

شراین رخیل آاهایی اند ک شراین علی ا تخایف یا د نحدوی تغییدر می رهندد (همداا
من ع ،ص .)935 .ر مطالعۀ اضر «سطح اایین سدوار سدلامتی» شدراین رخیدل دروز فتدا
ارخطر منجر شده
مستقیمی ا ا تلا

ا تلا

ویرو

اچآیوی است« .سدطح ادایین سدوار سدلامتی» ا ت داط

یما ی اچآیوی/ایدز را ر .سوار سلامتی ا میتدواا صدو ت تواندایی

خواندا ،ر ککررا و عملکررا راسا
اسوار سلامت ناکافی،

توصی های داشتی و سلامتی تعریف نمور .افدرار

ا تمال کمتری اطلاعدات نوشدتا ی و گاتدا ی ا ائد شدده توسدن
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متخححاا سلامتی ا ر ک می کنند و د رسدتو ات رارهشدده توسدن آاهدا عمدل میکنندد
ر نتیجد وضددعیت سدلامتی ضددعیف تری را ندد و هزیند های داشدتی یشددتری ا متحمددل
میشوند.
عدم آگاهی فرر و یا ضعف عملنرری فرر نس ت د اچآیوی/ایددز میتواندد منجدر د
الددا فتن ا تمددال انتقددال ویددرو

اچآیوی دد فددرری شددور کدد

فتددا ارخطددر را ر.

مشا کت کنندگاا ر اووه ،اضر از جن های گوناگوا سوار سلامتی را ای ضعف ورندد.
عدم اطلاع سانی مناسب ر مو ر یما یها و علیالخحوص ایدز ینی از موا ری اسدت کد
منجر

سطح اایین اطلاعات عمومی مشا کتکنندگاا شده است .مشدا کتکنندۀ شدما ۀ 4

ر این ا ه یاا میکند « :زماا ما اصلاً مثل الآا ن ور کد تدو مد سد ها گدن مدن اصدلاً نمدی
رونستم آ ا ک یما ی چی هست و چی نیست» .نتیجۀ عدم اطلاع سانی مناسدب ر ضدعف
اطلاعات عمومی مشا کت کنندگاا نیز هویداست .مشا کتکنندۀ شما ۀ  99ر این دا ه یداا
میکند« :من ر ا ۀ اعتیار هیچی نمی رونستم چ رس د ایددز» .ضدعف اطلاعدات عمدومی
داشتی ضعف ر سوار سلامتی شناختی ر ا ۀ یما ی ا همراه را ر تا دی ک رخی از
مشا کت کنندگاا تا زماا ا تلای خور یا همسر

یما ی تی ا اسم یما ی ایدز یا ویرو

اچآیوی آشنا نشده ورندد و یدا ایدن یمدا ی ا متعلد

د کشدو های ریگدر میرانسدتند.

مشا کتکنندۀ شما ۀ  3ر این ا ه یاا میکند« :ر مو ر ایدز هیچی نمیرونسدتم تدا اینند
همسرم خورش م تلا شد» .مشا کتکنندۀ شما ۀ  4میافزاید« :من فنر می کررم ایدن یمدا ی
مال شاخ آفریقای رای ما نیسدت .»،تعددار ریگدری از مشدا کت کنندگاا کد د هدر نحدوی
اطلاعاتی از اچآیوی/ایدز کسب کرره ورند اطلاعات ندا ب و ناکا آمددی از ایدن یمدا ی

راشتند نحویک مشا کتکنندۀ شما ۀ  90یاا میکند « :اههای انتقالشو نمیرونسدتم فقدن
از سرنگ تز یقی میرونستم ،اه انتقال جنسدی و ازش خ در نداشدتم» .ضدعف ر سدلامت
شناختی ر خحوص اچی وی/ایدز خور ا ر عملنرر داشدتی مشدا کت کنندگاا آشدنا
می سازر و منجر

ضعف ر سوار سلامتی عملنرری مشا کت کنندگاا ر خحوص یما ی
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میشور .مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر این ا ه یاا میکند« :مدن دا کسدایی کد ا طد راشدتم
شوا اعتمار راشتم می گاتم چ رشاا خو اینا سالمن» .لازم ذکر است ک الا ورا سدطح
سوار شناختی لزوماً منجدر د الدا ررا سدطح سدوار عملندرری ر دا ۀ یمدا ی نمیشدور.

مشا کتکنندۀ شما ۀ  92ر این ا ه یاا میکند « :گوشم خو ره ور ک ایدز وجور را ه و
می گاتن جنسی و تز ی منتقل می ش درای همدین مدن همیشد از سدرنگ خدورم اسدتااره
میکررم آگ رو ا هم محرف می کررم سرنگ خورمو می زرم ی چند سری از سدر مج دو ی
سرنگ ینی ریگ
و ا تلا

و هم استااره میکررم» .ننتۀ ائز اهمیت ر ا ۀ ا طۀ میاا سوار سلامتی

اچآیوی/ایدز این امر است ک ضعف ر سوار سلامتی اجتماعی– وانی ند تن ا د

اندازۀ ریگر ا عار سوار سلامتی را ای اهمیت اسدت لند ر رخدی شدراین میتواندد نقد،
تعیینکننده ای ر ا تلای یما ی راشت اشد .نحویک س ل انگا ی ر مو ر انتخاب همسدر
یا سخت گیری نس ت

طلاق فرزند از فرر معتار تز یقی و ر ماا اعتیار فرر م تلا ا

زنداا

انداختن آاها میتوانند زمین ه ای ا تلای یما ی ا رای همسدر یدا فرزندداا فدراهم آو ندد.

مشا کتکنندۀ شما ۀ  97ر این ا ه یاا میکند « :و تی ف میدم شدوهرم اعتیدار تز یقدی را ه
فتم الیسو خ ر کررم رراشتن ررن ،،عد توی زنداا می ه سرنگ مشترک استااره میکند
و از اونجا ور ک م تلا شد» .همچنین مشا کتکنندۀ شما ۀ  90ر ا ۀ رمت طلاق داوجور

اعتیار همسرش یاا میکند « :ااینوجور ک مدی رونسدتن شدوهرم معتداره و کدراک محدرف
می کن نذاشتن طلاق گیرم ،هی می گاتن طلاق ده و زشدت و عددش آ رومدوا مدی ه ،مدنم
نمی خواستم طلاق گیرم چوا مثل خونوارم فنر می کررم طلاق ده».
 .۴ .۴تعاملات

عمل /تعامل یا کن /،کن ،متقا ل اصلا اتی اند ک ما رای اشا ه

تاکتیمهای اه رری

و طرز عمل های عاری یا وتین و چگونگی مدیریت مو عیته ا توسن افدرار ر مواج د دا
مسائل و امو

کا می ریم .ایدن تاکتیم هدا یدا فتا هدای عداری چیزهاییاندد کد مدررم و

سازماا ها و جوامع یا ملت ها انجام می رهند یا می گویندد (اسدتراو

و کدو ین ،9515 ،ص.
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فتا های مستعد ا تلا»« ،س م زندگی مستعد ا تلا»

و ر ن ایت « شراین محیطی و تعاملات مستعد فتا ه نجا شدننان ر ز گسدالی» مجموعدۀ
تعاملات استححال شده از جریاا او وه ،اضر هستند.
«تعاملات ج ری سوقرهندۀ فرر

فتا های مستعد ا تلا» مجموعۀ تعاملداتی هسدتند کد

علاوه ر محدور نمورا میزاا د ت فرر ر کنترل فتا های ،،وی ا سوی فتا هدای ادر
خطر نیز سوق میرهند .از جملۀ این تعاملات فقر شدید خانوارگی و وارث ناگوا زنددگی
است ک می توانند فرر ا ر وضعیت مستعد ا تلا را رهند.
فقر شدید خانوارگی زناا ا ر وضعیتی را می رهد ک تن

ازرواد ا افراری رهند ک

را ای سا قۀ تز ی موار مخد  ،زنداا و زهنا ی هستند .مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر این دا ه

یاا میکند « :من و مار م از هشت سالگی شروع کرریم

چغند جمعکررا فقن ید خوند

موا راره ور و موا نرسید .توی مشنلات و د ختی راشتیم غرق میشددیم کد شدوهر
اولم از مش د ورا ینی از همسای ها منو ریده ورامی گاتن یم آ ایی جریان ،اینجو ی و
زن ،طلاق گرفت شوهرم  91سال از من ز

تر ور عد مار م درا گذاشدتن مدنم هیچدی

نمیرونستم 92 .سالم یشتر ن ور اومدیم عقد کرریم عد س سال متوج شدا ک این اعتیدار
را ه .یشتر اولی ک ر میاو ر خرد موارش میکرر» .همچنین وارث نداگوا زنددگی نیدز
شدت

زندگی افرار رای راشتن زندگی سالم محدور میکنند .مشا کتکنندۀ شدما ۀ 5

ر این ا ه یاا میکند« :من  1تا رار و خواهر ناتنی را م و اد م ا س تا زا ازرواد کرر ک
مار منو توی  5سالگی طلاق رار و مار م عدش رو ا ه ازرواد کرر و شوهرجدیدش ریگد
نذاشت من ای ،مار م رم .درای همدین از نوجدوانی آوا ۀ خیا وندا دورم» .را گدرفتن ر
شراین وضعیت مستعد ا تلا نیز تعاملی اسدت کد نتیجدۀ تعاملدات فقدر شددید خدانوارگی و

وارث ناگوا زندگی است .مشا کتکنندۀ شما ۀ  90ر این ا ه یاا مدیکندد« :نتونسدتم از
شوهرم ک معتار تز یقی ور طلاق گیرم چوا خونوارم میگاتن م کی میخوار نوا تدو و
چ هاتو ده».
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« س م زندگی مستعد ا تلا» از ریگر تعاملات استححال شده از جریداا ادووه ،اضدر،
مرت ن ا اچآیوی/ایدز است« .س م زندگی مستعد ا تلا» مجموعۀ تعاملاتی است کد

یشد

ر سترهای نامناسب اجتم اعی را ند و فدرر ا مسدتعد انجدام فتدا ادر خطدر مدینمایندد.
یسازمانی خانوارگی و همراه آا تنوین نا هنجا شخحیت ر رو اا نوجوانی از جملد
سترهایی هستند ک زمین

ا ج ت گرفتا شدا فرر ر رام اعتیار و ر نتیجۀ زندگی متمرران

فراهم میآو ند .سطح اایین سوار سلامتی وانی-اجتماعی نیز از ریگر شرایطی است کد ر
وجور آمدا زیر مقولات ریگر مقولۀ عمددۀ «سد م زنددگی مسدتعد ا تلدا» از جملدۀ زمیندۀ
نامناس ب آشنایی ا همسر ،تجر ۀ تعا ضات زناشویی و همچندین گرفتا شددا ر رام اعتیدار
نق ،را ند.
یسازمانی خانوارگی و همچنین تنوین نا هنجا شخحیت ر رو اا نوجوانی میتوانند
مشنلاتی ا ر ز گسالی فراهم میآو ند کد ر صدو ت ادایین دور ا سدطح سدوار سدلامتی
وانی-اجتماعی ،ممنن است فرر ا سویی سوق رهند کد د منظدو گریدز از مشدنلات
زندگی خور،

محرف موار مخد و یا زندگی متمرران

وی آو ر .مشا کتکنندۀ شما ۀ 2

از محرف موار مخد ج ت گریز از مشنلات شخحی خور اینگون یار میکند« :من مدوارو
ک میزرم می فتم توی توهم و همۀ مشنلامو فراموش میکدررم» .مشدا کتکنندۀ  4ر دا ۀ

زندگی متمررانۀ خور ر نتیجۀ محرف موار مخد یاا میکند « :یما ی اعتیار منو دا جدایی
سوند ک هیم کنترلی وی یما یم نداشتم یا اینطرف رو اواطرف ا این رعوا کن ا اوا
رعوا کن» .از طرف ریگر سطح اایین سوار سلامتی وانی-اجتماعی میتواند منجر د اتخداذ
تحمیمهای توأ م دا یسدم ر انتخداب شدریم زنددگی و ر نتیجدۀ آا تجر دۀ تعا ضدات

زناشویی شور .مشا کتکنندۀ شما ۀ  97ر این ا ه یاا میکند« :شوهرم سروصددا میکدرر و
رار و ددیرار میکددرر .خددانوارم ددول نمیکددررا مددی گاتن خونددوارۀ لدداتی هسددتن خونددوارۀ
چا وکشی ورا .من جووا ورم مرر می خواستم راشت اشم و تن ا ورم درای همدین دول
کررم اهاش ازرواد کنم» .مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر ا ۀ تجر ۀ تعا ضات زناشویی ناشی از
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زمینۀ نامناسب آشنایی ا همسرش یاا میکند« :من ( شوهرمو) انداختم ،زنداا چوا خلاف
می کرر ،طو ی شده ور ک ا ها  ،گات ورم اگر رم ی مرری و یا م اینجا هیم فر دی
راش نداشت» .اعتیار ،فتا متمرران  ،تعا ضدات زناشدویی مجموعدۀ تعاملداتی هسدتند کد
اتانسیل را رارا فرر ر وضعیت مستعد ا تلا همچوا تشدید محرف موار صو ت تز ید
و وا ن جنسی خا د از چا چوب ازرواد ا را ا هستند.
« شراین محیطی و تعاملات مستعد فتا هنجا شننان ر ز گسالی» مجموعدۀ تعاملداتی
هستند ک زمین

ا ج ت روز فتا های هنجا شننانۀ مرت ن دا ا تلدا د اچآیوی/ایددز از

جملۀ وا ن جنسی و محرف لذت جویانۀ موار مخد فراهم میآو ند .ر تشریح این مقول
می تواا گات ک

ضو فرر ر شراین مستعد روز فتدا ارخطدر و همچندین عضدویت ر

گروههای همنوایی مخرب ک متیرر از شراین زمین ای « یسازمانی خانوارگی» فرر و «تنوین
نا ه نجا شخحدیت ر رو اا نوجدوانی» اندد ،میتوانندد زمیند

ا ج دت انجدام فتا هدای

نا هنجا را ای اتانسیل ا تلای اچآیوی/ایدز فراهم آو ند .مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر دا ۀ
عوامل نامساعد محیطی و همچنین عضویت ر گروههای همنوایی مخرب یاا میکند« :مدن
ی مدتی هم ک ت راا ورم اوا خون از اوا خون هایی ور کد اجدا ه را ی میکدررا اتداق
اجا ه می رارا صا ب خون چوا

من اعتمار راشت مسدئولیت خوند

و راره دور رسدت

من ،هماتا یای خورم تز ی میکررا ،عداً متوج شدم چند نار از مستیجرای اوا خون اونا
هم اچآیوی راشتن تز یقی ورا».
 .۵ .۴پیامدها

هر جا انجام یا عدم انجام عمل /تعامل معینی ر ااسخ

امر یا مسئل ای یا منظو ارا ه

یا اش مو عیتی از سوی فرر یا افراری انتخاب شور ،ایامدهایی ادیدد می آیدد (اسدتراو
کو ین ،9515 ،ص .)935 .ا تلای

ویرو

و

اچآیوی ا عندواا ایامدد مجموعدۀ شدراین

علی ،زمین ای ،مداخل گر و تعاملات م خدو ره درای فدرر م تلدا مدیتدواا ر سد الگدوی
گوناگوا ا تلای مناعلان  ،ا تلای آزاران و ا تلا

ر جۀ آزاری کم ،ر م نای میزاا اختیا فدرر

شمارة دوم
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ر کنترل فتا ارخطر خور تقسیم نمور .ر الگوی «ا تلدای مناعلاند » تعاملدات مخدو ره
شدت د ت کنترل فرر ر وی زندگیاش محددور

رای فرر گون ای عمل مینمایند ک
می شور و نق ،دا لی ر ا تلای خور

ویرو

اچآیوی ا ازی مینماید .ر نقطۀ مقا ل

«ا تلای مناعلان »« ،ا تلای آزاران » را را ر ک فرر نس تاً از د ت کنترل الدایی ج دت عددم
روز فتا ارخطر رخورا وره ک

رلایل گوناگونی از د ت کنترل خور اسدتااره نندرره

است .د ینا ین این رو الگو «ا تلای ا ر جۀ آزاری کم» است ک تعاملات زندگی فرر ا ر
شراین مستعد ا تلا را می رهندد امدا وی تدا ددی دد ت کنتدرل فتا هدای خدور ا را ر
صو تیک ا کا ررا منانیزم های کاه ،آسیب می تواند از انجام فتا ارخطدر ا تدراز
نماید .تعلامات م خو ره رای فرر نق ،تعیینکنندهای ر سوقرارا وی سوی هر کددام
از این الگوهای ا تلا را ند .صو تیک «تعاملات ج ری سوقرهندۀ فرر

فتا های مسدتعد

ا تلا» از جمل فقر شدید خانوارگی و وارث ناخوشایند زندگی شدت د ت انتخاب فدرر
ا ج ت کنترل فتا های ارخطر محدور مینمایند و ر نتیج وی ا

سوی الگوی «ا تلای

مناعلان » سوق میرهند .مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر این ا ه یاا میکند « :عد از زنداا ،جدایی
و نداشتم ک رم .عملاً خانوارهای نداشتم و و تی ک فتم ای ،اوا مرره شیش محرف کررم
اعث شد ک هر وز تلانی صح ت کنیم هر وز ریم یروا اهم .شنیده ورم ک اچآیوی تا
شی ،ماه نشوا نمی ره کا مو از رستم گرفت ور آ رو و یثیتمو رره ور .ریگ درام هیچدی
فرق نمی کرر ایشگیری ننررم عد ن ماه رو ا ه آزمای ،رارم ک مث ت شدد» .مشدا کتکنندۀ

شما ۀ  95میافزاید« :اومد رن الم ی

وز می خواستم رم سرکا منو رر .اصدلاً مدن ر مدو ر

همچین چیزی فنر نمیکررم  .از نظر عاطای
ا طۀ جنسی راشت اشم چوا خورم

اوا ر ج ای نرسیده ورم ک خدوام اهداش

این اتااق فنر نمیکررم رام غیر ا ل ای ،ینی دور.

تجاوز ا زو ور و تی اوا وز کلی کتنم زر .عد ت دیدم می کرر ینسال تمام مندو ت دیدد
میکرر».الگوی ریگر ا تلا «ا تلای آزاران » نام را ر ک تحت تیریر تعاملات «شدراین محیطدی و
تعاملات مستعد فتا هنجا شننان ر ز گسالی» اسدت .ددین نحدو کد عوامدل نامسداعد

730

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

سال پانزدهم

محیطی و عضویت ر گروههای همنوایی مخرب فرر ا د سدوی فتا هدای ارخطدر را ای
اتانسیل ا تلا

اچآیوی/ایدز سوق می رهندک تحت تیریر این شدراین فدرر داوجور راشدتن

د ت اختیا ج ت کنترل فتا هدای خدور ا ددام د انجدام فتا هدای ارخطدر مدینمایدد.

مشا کتکنندۀ شما ۀ  1ر این ا ه یاا میکند « :ا طموا هم روستی معمدولی دور ند چیدز
ریگ ای ولی خب ا طۀ جنسی هم ا هم راشتیم .ریگ کی ا هل این چیزا نیست مدن نسد ت
خیلیا فتا ای ارخطرم کمتر ور .رو س مو ری از ا ط هدام ادولی دور قدی ،هدم ند ».

مشا کتکنندۀ شما ۀ  9یاا میکند « :من از چ ا ره اونزره سالگی معتار شددم .دا یدم زا
روست شدم شروع کررم

تریاک کشیدا .از  91سدالگی تز یقدی دورم .دا ید زا شدمالی

روست شدم توی 95 ،93سالگی .رای اینن

ا طۀ جنسیم تر اش تریاک محرف میکررم.

اوا خانوم تریاک می کشید .شوهر این خانوم زنداا ور ،طلدا م نگرفتد دور .هرکدا رلدم
میخواست میکررم ،زیار ا ط راشتم».
«ا تلای ا ر جۀ آزاری کم» الگوی ریگر ا تلا

ویرو

اچآیوی است ک

دوسطی ین

رو الگوی ریگر ا تلا یعنی «ا تلای مناعلان » و «ا تلای آزاران » را را ر .این الگو تحت تدیریر
تعاملات « س م زندگی مستعد ا تلا» است ک شدامل گرفتا شددا فدرر ر رام اعتیدار ،سد م
زندگی متمرران و تجر ۀ تعا ضات زناشویی است .فرر اسیر ر رام اعتیار ک سد م زنددگی
متمرران ای ر ای ،گرفت است و یا تعا ضات زناشویی شدید ی ا تجر کرره است ،تحت
شرایطی را می گیرر ک مستعد روز فتا ارخطر همچوا تز ی موار و ا طۀ جنسی خا د
از چا چوب ازرواد است و ا وجور اینن د ت اختیا متوسطی ج دت کنتدرل فتا هدای
ا رخطر خور را ر اما تحدت تدیریر تعاملدات ذکدر شدده ر شدراین تحدت فشدا درا را ر.

مشا کتکنندۀ شما ۀ  92ر این ا ه یاا میکند « :عد از طلدا م افتدارم رن دال مدوار و همدین
ا طۀ نامشروع ک اونا هم معتار ورا شاید اونا هم مریض ورا هیچی نمدیگاتن» .همچندین

مشا کتکنندۀ شما ۀ  97میافزاید « :طلاق گرفتم ازش رو ا ه از زنداا اومد یدروا خورشدو
تین تین کرر ا چا و .هر کی میرید می گات گناه را ه از زنداا اومده اش ده خون اش

شمارة دوم
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رارم خون  .یم عقدی کرریم یم شب موند ا لوی من شب روم رو ا ه سرنگو توی جی ،
ایدا کررم ااشو رو یروا از خون یروا انداختم ،عد از ره وز توی یم خرا ای تز ید
کرره ور مرره ور .خلاص ی شب ای ،من موندو و این یما ی و م رار».
 .۵جمعبندی و نتیجهگیری

تشریح مقولدات علدی ،فرآینددی و ایامددی ،مقولد «اچآیوی/ایددز یمدا ی

ا توج

رخاست از یسازمانی خانوارگی توأم دا سد لانگا یهای داشدتی» مثا د مقولدۀ هسدت
میتواند کلیۀ مقولات و م ا ث ذکرشده ا ر رگیرر .ر ک ا تلا

اچآیوی/ایددز د عنواا

یم یما ی رخاست از یسازمانی اجتماعی توأم ا س لانگا یهای داشتی ر الب یدم
مدل اا ارایمیم شامل شراین ،فرآیند /تعامل و ایامد ر نمورا  9ا ائ شده است.

ر تشریح خن راستاا «اچآی وی/ایدز یما ی رخاست از ی سازمانی خدانوارگی تدوأم دا
س لانگا یهای داشتی» میتواا گات ک « ی سازمانی خانوارگی» عنواا ینی از شدراین
علی ا تلا

اچآی وی/ایدز نق ،تعیینکننددهای ر «تندوین نا د هنجا شخحدیت ر رو اا

نوجوانی»« ،تعاملات ج ری سوق رهندۀ فرر
تعاملات مستعد فتا هنجا شننان ر ز

فتا هدای مسدتعد ا تلدا»« ،شدراین محیطدی و
سالی» و ر ن ایت «س م زنددگی مسدتعد ا تلدا»

را ر .دین گون ک نا سامانی های ر وا نظام خانواره همراه تعاملات نامناسب ا خانواره و
علی الخحوص ضعف کنترل ر وا نظام خانواره زمین

ا رای ناکامی های رو اا نوجدوانی و

همراه آا اعتیار و فتا زهنا ان ر رو اا نوجوانی و فتا ارخطر ر ز

سدالی فدراهم

می آو ر .این یافت ر اووه ،اضر همسو دا یافتد های تحقید مانوئدل فریدرا وهمندا اا
( )4092اسددت « .ی سددازمانی خددانوارگی» د همراه «تنددوین نا د هنجا شخحددیت ر رو اا
نوجوانی»  ،زمین

ا رای روز «تعاملات ج ری سوق رهندۀ فرر

فراهم میآو ند .نا سامانی های خانوارگی

فتا های مستعد ا تلا» نیدز

همراه تعاملات نامناسب ا خانواره منجدر د از

رست رارا مایت خانوارگی می شوند ک تلای این شراین دا نا د هنجا ی هدای شخحدیتی
نشئت گرفت از رو اا نوجوانی فرر ا وضعیت مستعد ا تلا

یما ی درا میرهدد کد ایدن
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یافت همسو ا یافتۀ تحقی لطای و همنا اا ( )9514است « .سطح ادایین سدوار سدلامتی» ر
ا تلای فرر
ارخطر

یما ی اچآی وی نق ،مداخل گر ا ایاا می نمایدد؛ چدرا کد فدرر را ای فتدا
شرط عایت ننات داشتی

ویرو

اچآی وی م تلا نمی شدور .علداوه در ایدن

ضعف ا عار وانی -اجتماعی سوار سلامتی ر تشدید شراین سوق رهندۀ فرر سدوی سد م
زندگی مستعد ا تلا نیز نق ،تعیینکنندهای ازی می کند .این یافتۀ اووه ،اضدر همسدو دا
یافتد های اددووه ،ملدایری خددواه لنگدروری ( ،) 9515فلددا ی و همندا اا ( )9515و گلنددز
( )4001است.

نمودار  .۱مدل پارادایمی اچآیوی/ایدز بیماری برخاسته ازبیسازمانی اجتماعی توأم با سهلانگاریهای
بهداشتی
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ر ن ایت میتواا گات فتا هدای ارخطدر منجدر د ا تلدای د اچآیوی /ایددز ،دا ر
نظرگرفتن ویوگی میزاا اختیدا فدرر ر انجدام فتدا ارخطدر ،از سد الگدوی کلدی «ا تلدای
مناعلان »« ،ا تلای ا ر جۀ آزاری کم» و «ا تلای آزاران » ایروی می نمایند کد هدر یدم تحدت
تیریر تعاملات گوناگونی شنل میگیرند« .ا تلای مناعلان » کد ر آا فدرر ددا ل اختیدا ر
روز فتا ارخطر ا را ر ،نشئتگرفت از فقر شددید خدانوارگی و دوارث نداگوا زنددگی
است ک د ت تحمیمگیری فرر ج ت کنترل فتا های ارخطدر خدور ا د شددت محددور
مینمایند و وی ا ر شراین مستعد ا تلا را میرهند د .ایدن یافتد همسدو دا یافتدۀ آلدوز و
همنا اا ( )4095است« .ا تلای آزاران » د شددت تحدت تدیریر شدراین محیطدی و تعالمدات
زهنا انۀ فرر ر رو اا جوانی است ک فرر ر ن ایت
خور ا دام

منظو ا ضای دز لدذتجدویی

روز فتا های ارخطر را ای اتانسیل ا تلا د یمدا ی همچدوا وا دن متنثدر

جنسی و محرف لذت جویانۀ موار مخد مینماید« .ا تلدای دا ر جدۀ آزاری کدم» ناشدی از
تعاملاتی است ک میتواا از آ ا تحت عنواا س م زندگی مستعد ا تلا نام رر .فدرری کد رام
اعتیار افتاره است و یا تحت تیریر شراین نامناسب زندگی خور ،همسدر را ای سدا قۀ تز ید
موار مخد خور ا رگزیده است؛ را ای اختیا
ایشگیری از ا تلا

د وسطی ر کنترل فتا های خدور ج دت

اچآیوی/ایدز است .ر ن ایت دا توجد د خدن راسدتاا مطدرم شدده

مددیتددواا گاددت کد «اچآیوی/ایدددز یمددا ی رخاسددت از ی سددازمانی خددانوارگی تددوأم ددا
س لانگا یهای داشتی»

مثا مقولۀ هست  ،میتواند کلیۀ مقولات شدرم راره شدده ا ر

رگیرر .مطالعۀ اضر ا کا گیری وینرر تاسیرگرایی اجتماعی سعی راشدت اسدت کد از
منظر افرار ومی و ر گیر

زمین ها ،فرآیندها و ایامدهای اجتماعی ا تلدا د اچآیوی/ایددز

پررازر.
کتابنامه

 .9ا مدی ،خ .)9510( .ر سدی نگدرش مدررم نسد ت د ازرواد مو دت .فحدلنامۀ فداه اجتمداعی،
.935-953. ،)45(99

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

791

سال پانزدهم

 .4استراو  ،آ ،.و کو ین ،د .)9515( .اصول وش تحقی کیای :نظریۀ م ندایی ،وید ها و شدیوهها.
ترجمۀ یوک محمدی .ت راا :اووهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .5یرکز ،م ،.و میلز ،د .)9515( .تحقی م نایی اهنمای عملی .ترجمۀ سید محمد اعرا ی و ع داللد
انشی .ت راا :رفتر اووه،های فرهنگی.
 .2ا ینگتن ،ا ،.و واین ر  ،م .)9515( .وینررهای نظری هاتگان ر ر سی مسائل اجتماعی .ترجمۀ
متال صدی سروستانی .ت راا :انتشا ات رانشگاه ت راا.
.3

متی نجا کلانی ،ف ،.نیننامی ،ش ،.امین شنروی ،ف ،.او ی ،ع .)9519( .تجر یدات یمدا اا
م تلا

 HIV/AIDSاز ننگ اجتماعی :یم مطالعۀ کیای .مجلۀ تحقیقات کیای ر علوم سدلامت،

.10-79 ،)4(9
 .5سراد زاره،

 .م ،)9515( .نیمۀ ان اا :گزا ش نوجواناا ش ر ت راا از ک ویهدای اجتمداعی و

رلالتهای آا رای مدیریت فرهنگی .مجلۀ فلسا و کلام 29( ،و ..12-35 ،)24
 .7سیدمن ،ا .)9514( .کشاک ،آ ا ر جامع شناسی .ترجمۀ هاری جلیلی .ت راا :نی.
 .1صدی سروستانی .)9511( . ،آسیبشناسی اجتماعی .ت راا :سمت.
 .1ضا اا ،ا ،.یمی ،م ،.ا مدی ،. ،ط سی ر میاا ،ع ،.طداهر ،م .)9512( .ا زیدا ی رنامدۀ آموزشدی
نظری محو ر ایشگیری از فتا های خطر انتقال یما ی ر یما اا اچآیوی مث ت :یدم مطالعدۀ
ر چا چوب مدل اعتقار داشتی .فحلنامۀ اف ران.91-95 ،)2(49 ،،
 .90فلددا ی ،م ،.صدددیق السددارات ،ط ،.فریددده ی ،.دداجی زاره ،ا .)9515( .ری ددگاه مددرراا م تلا دد
اچآیوی/ایدز ر خحوص مستعد ورا رای ا تلا

ایدز :یم مطالعۀ کیای .فحلنامۀ اای،)5(95،

.553-537
 .99ف یم فر ،ا .)9515( .اچآیوی از چ

اههایی منتقل نمیشور .ماهنامۀ سپیدۀ رانایی.15-14 ،14 ،

 .94کرسول ،د .)9519( .طرم اووه ( ،وینررهای کمی ،کیای و شیوۀ ترکی ی) .ترجمۀ سن رانائی
فرر و علی صالحی .ت راا :موسس کتاب م ر اا نشر.
 .95کریمی ،م ،.ضا اا ،ا ،.ط سی ر میاا ،ع ،.طاهر ،م ،.فیاضی ،ا .)9513( .او ها و عوامدل مدؤرر در

فتا های ایشگیران از انتقال اچ آی وی ر یما اا اچآیوی مث ت .فحلنامۀ یما یهای عادونی و
گرمسیری .27-29 ،)74(49

797

... ایدز با/مطالعة بسترهای اجتماعي ابتلا به اچآیوی

شمارة دوم

 آا ر ایشدگیری، مایت اجتماعی و نق.)9514( . ف، و یغمایی،. ف، مضانی ت رانی،. ، لطای.92
.271-257 ،)3(94 ،، فحلنامۀ اای. یم مطالعۀ کیای:از اچآیوی ر زناا ر معرض خطر
 ترجمۀ علی اا سائیاا و سید محمدد. وش تحقی کیای.)9510( . ب.

، و ا من،. ک، ما شال.93

.های فرهنگی، رفتر اووه: ت راا.اعرا ی

 آخرین آمدا مر دوط د عاوندت اچآیوی ر جم دو ی.)9512( . مرکز مدیریت یما ی ای واگیر.95
. وزا ت داشت ر ماا و آموزش ازشنی: ت راا.9512  ماهۀ اول سال،اسلامی ایراا ش
 مواندع اسدتااره از کانددوم ر زنداا تنفدروش ر.)9515( . و همندا اا،. ز، ملایریخواه لنگروری.97
.52-45 ،)4(94 ، مجلۀ رانشندۀ داشت و انستیتو تحقیقات داشتی. یم مطالعۀ کیای،ت راا
 ر سدی ا طدۀ جامع ادذیری و نگدرش رختدراا د.)9513( . ت. م، و ع اسی شوازی،. م، مو د.91

، مطالعدات زنداا. از ازرواد،ا زشهای سنتی و مد ا ر زمینۀ وا ن ین شخحی رو جدنز ادی
.11-57 ،)9(2
19. Alves, A. T. J., Nobre, F. F., & Waller, L. A. (2016). Exploring spatial
patterns in the associations between local AIDS incidence and socioeconomic
and demographic variables in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Spatial and
Spatio-Temporal Epidemiology, 17, 85-93.
20. Ferreira, M., Bento, M., Chaves, C., & Duarte, J. (2014). The Impact of selfconcept and Self-esteem in Adolescents Knowledge about HIV/AIDS.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 575-582.
21. Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2002). Health behavior and health
education: Theory, research, and practice. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
22. Jain, A. K., Saggurti, N., Mahapatra, B., Sebastian, P. M., Modugu, H. R.,
Halli, S. S., & Verma, R. K. (2011). Relationship between reported prior
condom use and current self-perceived risk of acquiring HIV among mobile
female sex workers in southern India. BMC Public Health, 11(6), 1-11.
23. Latkin, C., Srikrishnan, A. K., Yang, C., Johnson, S., Solomon, S. S., Kumar,
S., Celentano, D. D., Solomon, S. (2010). The relationship between drug use
stigma and HIV injection risk behaviors among injection drug users in
Chennai, India. Drug and Alcohol Dependence, 110(3), 221-227.
24. Lichtenstein, B. (2004). AIDS as a social problem. The creation of social
pariahs in the management of an epidemic. In G. Ritzer (ed.). Handbook of
social problems. A comparative, international perspective (pp. 316-340).
Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

سال پانزدهم

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

793

25. National AIDS Committee Secretariat and Ministry of Health and Medical
Education. (2015). Islamic Republic of Iran AIDS Progress Report On
Monitoring of the United Nations General Assembly Special Session on HIV
and AIDS. available at: http:// www.unaids.org/ sites/ default/ files /country/
documents/ IRN_narrative_report_2015.pdf
26. Ritzer, G. (2004). Handbook of social problems: A comparative international
perspective. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
27. Stine, G. J. (1993). Acquired immune deficiency syndrome: Biological, medical,
social, and legal issues. Englewood Cliff, N.J: Prentice Hall.
28. Yuh, J. N. Ellwanger, K. Potts, L. & Ssenyonga, J. (2014). Stigma among
HIV/AIDS patients in Africa: a critical review. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 140, 581-585.

