373

بهاره حبیبی و همکاران

(مقاله پژوهشی)

رویکردی نو در ارتقاء سالمت زوجین  HIVمراجعه کننده به مرکز مشاوره
بیماریهای رفتاری ماهشهر :یک مطالعه کیفی
2

بهاره حبیبی ،1عباس امانالهی ،*2غالمرضا رجبی ،3حمید فرهادی راد ،4خالد اصالنی
چکیده

-4دانشجوی دکتری مشاوره.
-2دانشیار گروه مشاوره.
-3استاد گروه مشاوره.
 -1استادیار گروه علوم تربیتی.

-4دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشکدۀ علوم تربیتی
روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
2و-3گروه مشاوره ،دانشکدۀ علوم تربیتی روانشناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
-1گروه علوم تربیتی ،دانشکدۀ علوم تربیتی روان-
شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.

* نویسنده مسئول:
عباس امانالهی؛ گروه مشاوره ،دانشکدۀ علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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زمینه و هدف :ویروس نقص ایمنی انسانی ( )HIVیا سندروم نقص ایمنی اکتسابی
( )AIDSبه عنوان یک بیماری مزمن تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی زوجین مبتال به این
ویروس دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل زمینهسازی است که دلبستگی
عاشقانه را در زوجین مبتال  HIVبه وجود میآورد.
روش بررسی :این مطالعه با رویکرد نوع کیفی و با بهرهگیری شیوه تحلیل محتوی
قراردادی با روش استقرایی انجام شده است .مشارکت کنندگان شامل  41زوج HIV
مثبت بودند که با روش نمونهگیری هدفمند وارد مطالعه شدند و مورد مصاحبههای
چهره به چهره و نیمه ساختار یافته قرار گرفتند .بعد از گردآوری دادهها ،تمامی مصاحبهها
پیادهسازی شدند و مورد بازنگری قرار گرفتند و طبقات استخراج گردید .در ابتدا
شباهتهای معنایی مورد بازنگری قرار گرفت و زیر طبقات مشخص شدند و سپس در
بازنگری مجدد زیرطبقات مرتبط در یک طبقه قرار گرفتند.
یافتهها :به طور کلی طبقه اصلی در این مطالعه عوامل زمینهساز دلبستگی عاشقانه و زیر
طبقات شامل «عشق و دوست داشتن»« ،امنیت عاطفی»« ،فداکاری»« ،حمایت اجتماعی»،
«اطمینان و دلگرمی دادن»« ،حفظ رابطهی مثبت»« ،مراقبت از همسر» و «قدردانی از
همسر» بود.
نتیجهگیری :وجود دلبستگی عاشقانه در زوجین مبتال به  HIVزمینهساز رفتارهای
عاشقانه ،حمایت و مراقبت گرایانه و رابطه امن و ثمربخش بود .کیفیت زندگی در زوجین
مبتال به  HIVبا وجود این عوامل باال رفته ،که این خود به بهبود وضع جسمانی و روانی
آنها کمک میکند.

Email: a.amanelahi@scu.ac.ir

واژگان کلیدی :ایدز ،دلبستگی عاشقانه ،زوجین ،مطالعه کیفی.
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مقدمه
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت ،حدود 33/0

نظریه دلبستگی در ابتدا توسط  ، Bowlbyسپس

میلیون نفر از مردم با  HIVزندگی میکنند (از جمله 4/3

 Ainsworthو همکارانش برای توصیف پیوند عاطفی

میلیون کودک) که این امر بیانگر این است که HIV

بین مراقب و کودک ارائه شد ( Bowlby.)0بر اساس

همچنان به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سالمت عمومی

رفتارهای کودکان در هنگام حضور  ،عدم حضور و

در سطح جهانی محسوب میگردد .این در حالی است که

بازگشت مادر  ،سه نوع سبک دلبستگی را مشخص کرد،

از زمان آغاز همهگیری  ،HIVحدود  31/0میلیون نفر به

یعنی دلبستگی ایمن  ،اضطرابی و اجتنابی (Hazan .)40

عفونت  HIVمبتال شدهاند و  33میلیون نفر در اثر بیماری-

و همکاران پیشنهاد کردند که مدل دلبستگی سه بعدی

های مرتبط با ایدز جان خود را از دست دادهاند (.)4

میتواند در روابط بزرگساالن نیز اعمال شود ،زیرا شکل

بنابراین ،سازمانهای مراقبت سالمت باید در راستای

اصلی دلبستگی افراد از والدین به همساالن یا شریک

پیشگیری از گسترش بیماری  HIVو کاهش افراد مبتال به

زندگی عاشقانه در بزرگسالی منتقل میشود ( .)44در کل

این بیماری ،از راهبردهای عملیاتی مؤثر بهره ببرند (.)2

به نظر میرسد نظریه دلبستگی ،که در روابط مراقب-کودک

بیش از  03درصد از افراد دارای ایدز در کشورهای در حال

وجود دارد ،در روابط عاشقانه و روان درمانی نیز کاربرد

توسعه زندگی میکنند ( .)3کشور ما نیز از این قضیه مستثنی

دارد ( .)42در بزرگساالن ،این نظریه نحوه ارتباط عاطفی

نیست ،به طور میانگین تخمین زده میشود که در حدود

افراد را توضیح میدهد  ،زیرا آنها از روابط اجتماعی برای

 34هزار نفر مبتال به  HIVدر ایران بوده ،که سهم زنان

دستیابی به نیازهای عاطفی خود استفاده میکنند (.)43

باالی  43سال ،حدوداً  43هزار نفر میباشد (/HIV .)1

سبک دلبستگی ممکن است با افزایش آسیبپذیری افراد

 AIDSشاید بدنامکنندهترین وضعیت پزشکی در جهان

همراه باشد .آسیب پذیری اساساً براساس فرایندهای

باشد .عقاید زننده راجع به ایدز محصول تأثیرات متعدد

اجتماعی تعریف میشود و توسط سه عامل شکل میگیرد:

اجتماعی از جمله اسناد مسئولیت به عفونت  HIVتوسط

عامل اول میزان قرار گرفتن در معرض موقعیتهای

خود فرد ،و باور به اینکه افراد مبتال ،آلوده هستند ،میباشد

خطرناک است .دوم توانایی درونی و بیرونی شخص در

( .)3بیماری ایدز مسیر زندگی فرد را تغییر داده و باعث

واکنش به این خطرات و مورد آخر مربوط به سازگاری

کاهش اعتماد به نفس ،افزایش احساس آسیبپذیری و

فردی برای کنار آمدن با شرایط است که به میزان خطر و

افکار آشفته در بیماران مبتال میشود و در نهایت باعث

تاب آوری افراد بستگی دارد ( .)41این عامل آسیبپذیری

کاهش کیفیت زندگی آنها میشود ( .)3مطالعات گذشته

به وفوردر افراد مبتال  AIDSدیده میشود ( .)43صفات

نشان میدهند که از جمله عوامل اصلی مرتبط با کاهش

درونی فردی و بین فردی افراد مبتال  ،HIVمانند میزان

تنش ادراک شده در میان افراد  HIVمثبت وجود سبکهای

صمیمیت و انواع دلبستگی ،به عنوان عوامل مهم کاهش

مقابلهای ،سبکهای دلبستگی و ادراک حمایت اجتماعی

آسیبپذیری در این جمعیت ذکر شده است ( .)43بنابراین،

مناسب در این گروه است ( .)3دلبستگی پیوند عاطفی

چندین مزیت درمانی با توجه به سبک دلبستگی وجود

عمیقـی در فـرد اسـت کـه بـا افـراد خاص در زندگی

دارد .این مزایا شامل کاهش استرس در پیش آگهی بیماری

برقرار میشود و باعث میشود فرد از تعامل با آنها لذت

 HIVتا بهبود کیفیت کلی زندگی است (.)40-43

بـرده و در مواقـع اسـترس از نزدیکـی بـه آنهـا احساس
آرامش کند (.)8

نتایج یک مطالعه نشان داده که بین سبکهای
دلبستگی و مشکالت بینفردی در شرکای رومانتیک ارتباط
وجود دارد؛ سبکهای دلبستگی ناایمن (اجتنابی و
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اضطرابی) سبب افزایش مشکالت بینفردی و کاهش

تکرار صرف اطالعات قبلی در مصاحبههای جدید،

رضایت زناشویی زوجین خواهد شد ( .)20بررسی

گردآوری اطالعات متوقف گردید .در پایان ،تعداد نمونه

سبکهای دلبستگی در مطالعه دیگری نشان داد که این

مورد مطالعه به  42زوج شرکتکننده رسید .کد اخالق این

مؤلفه ،پیشبینیکننده نتایج دراز مدت کیفیت ارتباط و

مقاله  EE/98.24.3.575870/scu.ac.irمیباشد.

رضایت از رابطه ( ،)24حفظ رابطه ،هیجانات ارتباطی و
تعهد است ( .)22مرور منابع نشان میدهد که افرادی که

یافتهها

دلبستگی ایمن دارند در ارتباطات خود همدلی ،مراقبت

مدت ازدواج  42زوج شرکتکننده بین  4تا  44سال

متقابل ،حمایت و صمیمت را در زندگی زناشویی خود

و میانگین سن شرکتکنندگان  42تا  05سال بود .تعداد

تجربه میکنند .افراد ناایمن فاقد تعامالت پاسخگو بوده و

فرزندان شرکتکننده بین نمونههایی که فرزندانی نداشتند

خودافشایی ندارند و در نتیجه در زندگی زناشویی خود

تا افرادی که  2فرزند داشتند و همچنین تحصیالت آنها از

نارضایتی و درگیری و ناراحتی را تجربه میکنند (.)23

راهنمایی تا لیسانس متغیر بود (جدول  .)4در تحلیل دادهها،

پژوهشهای صورت گرفته در حوزه دلبستگی در زوجهای

عوامل زمینهساز دلبستگی به عنوان طبقه اصلی و  8مؤلفه

 HIVمثبت نه تنها کمّی بوده ،که تاکنون طی بررسیهای

به عنوان طبقات فرعی به دست آمدند (جدول .)4

به عمل آمده در کشور نیز چنین پژوهشی انجام نشده است؛

عشق و دوست داشتن :عشق و دوست داشتن یکی

که این یک مشکل بزرگ و یک شکاف اساسی در ادبیات

از عوامل اصلی دلبستگی عاشقانه زوجین میباشد .عشق

این حوزه به شمار میرود .ما به دنبال آن هستیم تا عوامل

نیازی مبرم ،حیاتی و همگانی است ،که تبلور آن شکوفایی

زمینهساز دلبستگی عاشقانه را در زوجین  HIVمثبت بیابیم.

و خالقیت میآفریند و کمبود آن انسان را به فساد و تباهی
میکشاند .زوجها معتقد بودند نیاز به دوست داشته شدن

روش بررسی

توسط همسر در مرکز خواستههای زناشویی آنها قرار دارد

این مطالعه با رویکرد نوع کیفی و با بهرهگیری شیوه

 .عشق و محبت یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل

تحلیل محتوی قراردادی با روش استقرایی انجام شده است.

برای دوام زندگی مشترک است؛ عشق هم برای دوام

تحلیل محتـوای کیفـی ،روش تحلیل پیامهای نوشـتاری،

آوردن ،نیاز به ابراز شدن دارد اما گاهی بروز آن برای برخی

گفتـاری یـا دیـداری میباشـد و بـه عنـوان یـک روش

از زوجین سخت است .دلبستگی زوجین در اکثر مصاحبه-

پژوهـش ،روشـی هدفمنـد بـرای توصیـف یـک پدیده

های انجام شده به این موضوع اشاره دارد که چند وقت

اسـت ( .)42جامعه پژوهش ،متشکل از زوجین مبتال به

یکبار یا چگونه یک زوج به یکدیگر ابراز عشق و محبت

ایدز بود .مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر زوجینی

میکنند .مسلماً سطح شادمانی در روابطی که به صورت

بودند که برای دریافت و انجام معاینات پزشکی به صورت

مرتب و با ابعاد گوناگون ابراز محبت وجود دارد بیشتر

مستمر به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراجعه کردند

خواهد بود .در خصوص عشق و دوست داشتن قبل از

و دارای تجارب دلبستگی در ازدواج بودند که به روش

ازدواج شرکتکننده خانم شماره  6گفت «پسر عمو دختر

نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه

عمو بودیم و من زیاد میدیدمش .میومد خونمون همون

نیمه ساختاریافته ضمن رعایت اصول اخالقی اطالعات

موقع عاشقش شدم»؛ در مورد ابراز عشق و محبت (شرکت-

الزم جمعآوری شد .جامعه و معیار اشباع نظری به عنوان

کننده مرد شماره  )9میگفت «بعضی اوقات براش تو پیام

استاندارد طالیی تصمیمگیری در مورد نقطه پایان نمونه-

گل میفرستم ،یه جاهایی که خودش به فکرش هم

گیری و تعداد نمونه مورد مطالعه استفاده شد و با مشاهده
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نمیرسه ،یه کلمهی فداتی یا چیزی ..دیگه خودش جواب

وحشت از بد نامی و طرد شدن از طرف خانواده و دوستان

میده و کش میاد».

سبب می شود که آنها بیماریشان را مخفی سازند که این

امنیت عاطفی :امنیت عاطفی متغیر دیگری است که

مسﺌله میتواند موجب گسترش آلودگی شود .خانواده

به شیوههای مختلف بر دلبستگی افراد اثر میگذارد ،طبق

میتواند با حمایت اجتماعی و روانی امکان زندگی آنها را

تعریف محققان امنیت عاطفی ،احساس امنیت و آسودگی

در کنار خانواده فراهم کند ،که موجب تطابق مناسب با

نسبت به آسیبپذیر بودن در بافت یک رابطه معین میباشد.

بیماریشان میشود خانوادههایی که روابط بین افراد

شرکتکنندگان در این خصوص اظهار داشتند که «کنارش

خانواده بر اساس عشق ،اعتماد و اطمینان است؛ بهترین

امنیت دارم چهارستون بدنم وقتی کنارشم محکمه»

مکان برای حمایت از افراد آلوده و مبتال به ایدز است،

(شرکتکننده زن شماره .)42

(شرکتکننده خانم شماره  )4میگفت «خانوادهها بهمون

فداکاری :این مقوله که شامل ابعاد گذشت از عالیق

روحیه میدادن و این خودش یه کمکی بود».

و خواستههای خود به خاطر همسر است در همان اولین

اطمینان و دلگرمی دادن :همسران در مقابله با فشارها

مصاحبه و ابتدای کار به عنوان عاملی که در دلبستگی

و مشکالت پیشروی زندگی به اطمینان و دلگرمی از

زوجین نقش پررنگی دارد ،بیان شد .فداکاری الزمه حفظ

یکدیگر روی میآورند .آنها در اموری چون مسایل

یک زندگی زناشویی است .ثمره عشق و محبت در خانواده

خانوادگی ،تحصیلی ،اجتماعی و  ...همسرشان را از حمایت

فداکاری همسران برای یکدیگر است ،البته تا جایی که

همه جانبهای خود بهرهمند ساخته و به او در فایق آمدن بر

منیت فرد از بین نرود .اگر زن و شوهر یکدیگر را دوست

مسایل یاری میرسانند .به عنوان مثال« ،مشارکت کننده

داشته باشند قطعاً فداکاری برای یکدیگر هم در زندگی

شماره خانم شماره  »4به این مؤلفه این گونه اشاره کرد «

آنها نمود پیدا خواهد کرد .البته خوشبختانه فرهنگ ایثار و

یک ماه بیمارستان بود افسردگی گرفته بود .بهش روحیه

فداکاری در خانوادههای ایرانی و شیعی نهادینه شده و

دادم ،کمکش کردم تا راه افتاد»( .شرکتکننده خانم شماره

بسیاری از خانوادهها غرور و کبر را از خود دور کرده اند.

 )0بیان کرد « همیشه بهش تکیه کنم چون پشتمه .اگر

فداکاری شامل تالش خود برای وقف شخص برای بهبود

خانوادش حرفی بزنن حمایتم میکنه .بارها مادرش گفته که

رابطه است .وفاداری میل فرد برای حفظ و بهبود رابطه به

میگه زنم بهم میرسه ،کمک میکنه ،پول بخوام بهم میده

نفع هر دو شریک اشاره دارد .وفاداری اغلب با فراتر رفتن

و مواظبمه».

از حفظ صرف رابطه ،به سطحی از اشتیاق برای سرمایه

حفظ رابطهی مثبت :گاه زوجین با رفتارها و کارهایی

گذاری در رابطه به خاطر هر دو شریک میرسد.

به دنبال حفظ دلبستگی عاشقانه خود در زندگی زناشویی

(شرکتکننده مرد شماره  )45در این باره گفت « برام همه

هستند .رفتارهای کوچکی مانند گفتن جمالت عاشقانه به

کار میکرد .از خودش گذشت منهم اینارو دیدم و بهش

همسر ،تشکر کردن از زحمتهای او یا اعمالی مانند تفریح

عالقمند شدم» و (شرکتکننده مرد شماره « )4همدیگر رو

مشترک یا خرید هدیه در زندگی مشترک مانند معجزه عمل

درک میکنیم ،از چیزایی که دوست داریم به خاطر همدیگه

میکنند .یکی از شرکتکنندگان گفت «بعضی اوقات توی

میگذریم»

پیام براش گل میفرستم ،یه جاهایی که به فکرش نمیرسه

حمایت اجتماعی :بیماران مبتال به  HIVاز نظر
حمایت عمومی و مراقبتهای بهداشتی نیز مورد تبعیﺾ

یه کلمهی فداتی ،یا چیزی بهش میگم»(شرکتکننده مرد
شماره .)7

قرار میگیرند .رفتارهای نامناسب و تحقیرآمیز موجب

مراقبت از همسر :منطق جایگذاری این مقوله در

انزوای بیمار می شود و فرصت آموزش را از او می گیرد.

دسته شرایط زمینهای آن است که این فرایند مجموعه
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اوضاع و احوالی را به وجود میآورد که به موجب آن فرد

قدردانی از همسر :قدردانی از همسر ،به عنوان یک

را به سوی سالمتی میکشاند .احساس مورد مراقبت قرار

شرایط زمینهای برای دلبستگی عاشقانه به عنوان یک عامل

گرفتن حس ارزشمند بودن را برای فرد به ارمغان میاورد.

ضروری شناخته شده است .زیرا زمانی که رفتارهای همسر

زمانی که یکی از زوجین نگرانیهایی را ابراز میکند و مورد

مورد قدرشناسی قرار میگیرد این فرصت را در اختیار وی

رفتار مراقبت هسر خود قرار میگیرد ،در واقع پاسخی

قرار میدهد تا از اموری که برای همسر ارزشمند و حائز

حاوی وجود پایگاه ایمن در نزدیکی خود را دریافت

اهمیت است آگاه شود و خودش نیز از اینکه مورد

میکند .مراقبت یکی از مؤلفههای اصلی دلبستگی است که

قدرشناسی قرار گرفته است احساس رضایت داشته باشد.

به طور مکرر در بیشتر مصاحبههای انجام شده توسط

زمانی که به کارهای همسر ارج مینهند در واقع بیان میکند

زوجین با جملههای مختلف و با ابعاد گوناگون بیان شد.

که تمام کارهای همسرش را وظیفه نمیداند .نمونهای از

همگی شرکتکنندگان در این مورد مثالهایی زدند،

این مقوله را میتوان در گفتههای شرکتکنندگان زن شماره

«وضعیت جسمانی هر دومون نسبت به قبل ازدواج بهتر

 « 44اگر االن کاری برای مادرش که زمین گیره میکنم،

شده .قبال سیستم ایمنی بدنمون ضعیف بود و خیلی زود

جبران کنه با یه خسته نباشی» و مرد شماره  « 8دوست

مریﺾ میشدیم االن دیگه این طوری نیست» (شرکتکننده

داشتم به خاطر این همه زحمت ببرمش بیرون حال و هوایی

زن شماره  .)4در زمینه نقش زوج در مراقبت از مصرف

عوض کنه تا یه جورایی ازش تشکر کرده باشم» مشاهده

روزانه دارو یکی از شرکتکنندگان گفت « داروهام رو

کرد.

نمیخوردم ،از کوره در میرفتم ،میگفتم راضیام به رضای
خدا ولی ایشون من رو تشویق میکرد به اومدن بهداشت و
مصرف داروهام» (شرکتکننده مرد شماره .)8
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جدول  :2ویژگی جمعیتی مشارکت کنندگان
مشارکت کننده
4
2
3
1
3
3
3
8
0
40
44
42
43
41

جنس

سن

تحصیالت

شغل

مرد

11

راهنمایی

آزاد

زن

31

دیپلم

خانه دار

مرد

11

دیپلم

آزاد

زن

33

راهنمایی

خانه دار

مرد

13

سیکل

بیکار

زن

33

راهنمایی

خانه دار

مرد

30

دیپلم

کارگر

زن

13

دیپلم

معلم

مرد

32

راهنمایی

کارگر

زن

23

دیپلم

خیاط

مرد

13

دیپلم

آزاد

زن

33

سیکل

خانه دار

مرد

33

دیپلم

آزاد

زن

33

فوق دیپلم

دستیار دندانپزشک

مرد

38

راهنمایی

آزاد

زن

34

راهنمایی

خانه دار

مرد

33

راهنمایی

کارگر

زن

23

راهنمایی

خیاط

مرد

14

راهنمایی

کارگر

زن

30

دیپلم

خانه دار

مرد

30

سیکل

کارگر

زن

14

راهنمایی

خانه دار

مرد

38

سیکل

آزاد

زن

10

لیسانس

معلم

مرد

32

دیپلم

کارمند

زن

32

دیپلم

خانه دار

مرد

31

سیکل

کارگر

زن

33

لیسانس

کارمند

مدت ازدواج

تعداد فرزندان

3

0

43

3

20

2

22

4

4

4

43

2

2

0

42

2

3

4

3

0

22

0

8

2

3

0

3

0
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جدول  :1طبقات استخراج شده از تحلیلها
کدها

طبقات فرعی

عالقه به ویژگیهای مثبت همسر ،عالقه عمیق به همسر ،ابراز عملی عشق و دوست داشتن،
عشق و دوست داشتن

ابراز کالمی عشق و دوست داشتن ،توجه به تغییرات ظاهری همسر ،افزایش عالقه در طی
تعامالت زوجی ،دادن عشق به همسر و تامین نیازهای عاطفی ،عشق در نگاه اول ،سالیق
مشترک ،باور به عالقه همسر ،دلتنگی برای همسر
احساس امنیت از حضور همسر ،احساس آرامش در زندگی ،راحتی خیال در زمان نزدیکی

امنیت

همسر
نقش فداکاری در ایجاد عالقه ،زود فراموش کردن بدیها و گذشت و بخشش با دیدن محبت
از طرف همسر ،گذشت همسر از عالیق خود ،گذشت همسر از خواستههای خود ،زود فراموش

فداکاری

کردن بدیها و گذشت و بخشش با دیدن محبت از طرف همسر
طبقه

بیان اتفاقات روزمره به همسر ،بیان آزادانهی نیازها به یکدیگر ،راحت بودن با یکدیگر ،ابراز

حمایت اجتماعی

احساسات ب همسر ،برقراری گفت و گو با همسر ،صحبت کردن دربارهی نگرانیها

اصلی

دلگرمی دادن به همسر ،همراهی همسر در شرایط سخت ،حمایت کردن از همسر در برابر
حمایت و دلگرمی دادن همسر

خانواده همسر ،حمایت از همسر در ایفای نقشها ،حمایت از همسر در مقابل سختیها،
حمایت مالی از جانب همسر ،حمایت همسر در مقابل دیگران ،تشویق و همراه بودن همسر
فرستادن پیامهای عاشقانه ،توجه به تغییرات ظاهری همسر ،شوخی زوج با یکدیگر ،ایجاد

حفظ رابطهی مثبت

شادی در خانواده ،سعی در خوشحال کردن یکدیگر ،تفریح مشترک ،یادآوری تاریخهای مهم
زندگی ،جشن گرفتن مناسبتهای مهم
تالش برای مراقبت از همسر ،نگرانی نسبت به سالمتی همسر ،تشویق همسر به مراقبت از

مراقبت از همسر

خود ،مراقبت زوج از یکدیگر ،تاثیر ازدواج در بهبود جسمی همسر ،پیگیری و تغییر حال
روانشناختی همسر  ،مراقبت همسر در خصوص مصرف روزانه دارو

قدردانی از همسر

ارج نهادن به کارهای همسر قدردانی از کارهای روزمره ،قدردانی از همسر برای کار بزرگ،
قدردانی از همسر به صورت کالمی و عملی

بحث
این مطالعه به منظور شناسایی عوامل زمینهساز

یک فرایند دلبستگی درک شود که در آن یک رابطه متعهدانه

دلبستگی عاشقانه در زوجین  HIVمثبت صورت گرفته

و صمیمانه ،نیاز اساسی برای راحتی ،نزدیکی و امنیت را

است .یکی از مؤلفههای زمینهساز دلبستگی در این زوجین

برآورده کند ( .)47در مطالعه  Williamsو همکاران

عشق و دوست داشتن است؛ درواقع عشق بیش از یک

مشخص شد بین سبکهای دلبستگی ،سبکهای عشق-

دوستی نزدیک و چیزی بیش از صرفاً گرایش جنسی به

ورزی و ویژگی شخصیتی خودکفایی نیز رابطه وجود دارد

شخص دیگر است ( Shaver .)40و همکاران در بررسی

( .)48از نظر  Feeneyوجود دلبستگی ایمن برای پرورش

خود استدالل میکنند که سیستم دلبستگی ،زمینهای برای

عشق بزرگساالن بسیار حیاتی است ،چراکه بزرگساالن باید

عشق عاشقانه بزرگساالن است ( Hazen .)46و همکاران

با شریک خود پیوند زوجی برقرار کنند (Galinha .)49

استدالل کردند که عشق رومانتیک زمانی میتواند به عنوان

و همکاران دریافتند که سبک دلبستگی ایمن با پیشبینی
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سبکهای عشقورزی همراه است؛ همچنین آنها بیان

 Hinnenو همکاران حمایت اجتماعی درک شده را

کردند که هم سبک دلبستگی ایمن و هم سبکهای عشق-

به عنوان عامل مثبتی در شکل گیری دلبستگی ایمن میدانند

ورزی در پیشبینی رضایت زناشویی موفق هستند (.)25

( .)29در مطالعه  Liو همکاران دلبستگی اجتنابی با عدم

 Dixonنشان داد که عشق ،عاطفه ،شوخ طبعی ،گوش

رضایت عمومی و عدم حمایت اجتماعی همراه بود (.)25

دادن پاسخگرانه ،از عوامل دیگری است که به ازدواج پایدار

مطالعه  Wangو همکاران در خصوص دلبستگی ،حمایت

کمک میکند ( Shirisia .)24در پژوهش خود به این

اجتماعی ،تابآوری و اختالل استرس پس از سانحه

نتیجه دست یافت که عشق در ازدواج ضروری است و اگر

( )PTSDدر بیماران  HIVنشان داد که سبک دلبستگی

وجود نداشته باشد و یا یاد گرفته نشود ازدواج ممکن است

اضطرابی ارتباط مستقیمی با نشانههای ( )PTSDو و

سریع از هم ببپاشد .طبق نظر کارداتزک افراد با سبک

ارتباط غیرمستقیمی با حمایت اجتماعی و تابآوری دارد

دلبستگی اجتنابی نیز به الزمه ی وجود عشق در ازدواج

(.)24
 Staffordو همکاران مشخص کردند که اطمینان

اذعان داشتند (.)24
یکی دیگر از مؤلفههای پژوهش ،امنیت عاطفی در

و دلگرمی دادن در کنار سایر مؤلفههایی همچون

رابطهی زوجین بود Shaver .و همکاران دریافتند افراد با

مثبتگرایی ،شبکههای اجتماعی و  ...نقش تعیین کنندهای

سبک دلبستگی اضطرابی ،برای مقابله با عدم امنیت با

در حفظ رابطه دارد ( .)24از نظر  Schachnerو همکاران

وسواس نشانههای امنیت در رابطه را جستجو میکنند ،این

نرخ باالی روابط جنسی در زنان با سبک دلبستگی اضطرابی

افراد به شیوهای هوشیارانه به روابط و رفتار شرکای

ممکن است به دلیل میل به نزدیکی به شریک و در عین

زندگیشان نظارت میکنند ،به طور مستقیم با پریشانی و

حال ترس از عدم دریافت حمایت و اطمینان از سوی

نشخوار ذهنی به علل و معانی آن میپردازند (.)22

شریک باشد ( .)22طبق نظر  Kobakو همکاران افراد با

 Mikulincerو همکاران اشاره داشتند افراد با سبک

سبک دلبستگی ناایمن کیفیت روابط زناشویی و حمایت

دلبستگی اضطرابی که به دنبال نزدیکی بیش از حد در

پایین در طول فرایند حل مسﺌله را در روابط خود گزارش

روابط خود هستند ،از سرخوردگی مزمن در تأمین امنیت

دادهاند ( Cassidy .)22و همکاران نیز بیان کردند افرادی

خود رنج میبرند ( .)22از نظر  Gurmanوجود امنیت در

که سبک دلبستگی ایمن دارند ،حمایت ،نزدیکی و

رابطه ،به زوجها کمک میکند تا عالوه بر تنظیم هیجانات،

حساسیت بیشتری در روابط خود نسبت به دیگر سبکهای

اطالعات را به شکلی موثر پردازش کنند و به صورت

دلبستگی تجربه میکنند ( Domingue .)20و همکارانش

شفافی ارتباط برقرار کنند .امنیت دربرگیرندهی واقعیتهای

در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که افرادی که

درونی ،الگوهای شناختی و روشهای تنظیم هیجانات و

دلبستگی ایمن دارند در ارتباطات خود همدلی ،مراقبت

الگوهای تعامل میباشد که هر کدام از آنها دیگری را خلق

متقابل ،حمایت و دلگرمی و صمیمت را در زندگی

کرده و منعکس میکند (.)20

زناشویی خود تجربه میکنند (.)26

از نظر  Kapinusوفاداری به نفع یک رابطه است

حفظ رابطهی مثبت دیگر مؤلفه به دست آمده در این

( Rhoades .)26و همکاران نیز معتقدند که وفاداری برای

پژوهش بوده است .از نظر  Simonو همکاران رفتارهای

رابطه ضروری است( .)27در تحقیقات  Finchamو

حفظ رابطه در بین زوجها از نظر عاشقانه شامل رفتارهایی

همکاران نقش وفاداری و صداقت در کیفیت زندگی

از جمله آغاز جشنهای خاص رویدادها ،بیرون رفتن به

زناشویی نیز مشاهده گردید (.)28

مکانهای مورد عالقه ،ایجاد یک محیط عاشقانه ،و دادن
اقالمی که دارای ارزش احساسی هستند ،میباشد (.)27
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 Weigelو همکارانش در پژوهش خود به وجود فضای

 Gordonو همکاران نشان داد افرادی که توسط

مثبت رابطه ،نشان دادن عشق به همسر ،احترام و  ...در

همسرانشان بیشتر مورد قدردانی قرار میگیرند در برآورده

رابطه متعهدانه اشاره کردند ( .)28از نظر Canary

ساختن نیازهای همسرانشان پاسخدهی بیشتری دارند

رفتارهای نگهدارنده مثبت شامل پنج رفتار است :مثبت

( .)02پژوهشهای  Kubackaو همکاران نشان داد که

بودن ،اطمینان ،باز بودن ،شبکههای اجتماعی ،تقسیم کار

قدردانی از همسر برای حفظ رابطه زوجی و عاشقانه

(.)29

ضروری است (.)00
مراقبت از همسر دیگر مؤلفه است که در زوجین

دلبسته  HIVمثبت دیده شد .مطالعه  Kunceنشان داده
کیفیت مراقبت در روابط نزدیک بیشتر است .این مطالعه که
در آن عناصر نزدیکی ،صمیمیت ،حساسیت ،همکاری و
مراقبت اجباری مورد بررسی قرار گرفت ،مشخص کرد که
افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند ،حمایت ،نزدیکی و
حساسیت بیشتری در روابط خود نسبت به دیگر سبکهای
دلبستگی تجربه میکنند ( Domingue .)05و همکاران
گزارش دادند افرادی که دلبستگی ایمن دارند در ارتباطات
خود همدلی ،مراقبت متقابل ،حمایت و صمیمت را در
زندگی زناشویی خود تجربه میکنندBookwala .)26( .
در بررسی خود که پیرامون کیفیت زندگی زناشویی و
سالمت جسمانی بود به این نتیجه رسید که رفتارهای مثبت
همسر بر بهبود سالمت همسر مؤثر است ( .)04از نظر
 Mikulincerو همکاران افراد با دلبستگی اضطرابی ،به
رنج دیگران با آشفتگی شخصی واکنش نشان میدهند ،که
نتیجه آن مراقبتهای غیرحساس ،مزاحمگونه و بی اثر
است .به عبارت دیگر سیستم دلبستگی (اجتنابی) باعث
غیرفعال شدن سیستم مراقبتی میشود ،و سیستم دلبستگی
(اضطرابی) با بیش فعالی سیستم مراقبتی همراه است (.)22
آخرین مؤلفه ،قدردانی از همسر است .قدردانی از
همسر مؤلفهای است که در بیشتر پژوهشهای رضایت از

نتیجهگیری
وجود رفتارهای عاشقانه ،حمایت و مراقبت گرایانه
و رابطه امن و ثمربخش زمینهساز دلبستگی عاشقانه در
زوجین مبتال به  HIVاست .کیفیت زندگی در زوجین
مبتال به  HIVبا وجود این عوامل باال رفته که این خود به
بهبود وضع جسمانی و روانی آنها کمک میکند .یافتههـای
ایـن مطالعه درک و بینش عمیقی از تجارب دلبستگی در
افراد مبتال به  HIVمیدهد و این نشان دهنده آن است که
باید عالوه بر نگاه پزشکی که اغلب نسبت به این بیماران
در مطالعات تحقیقاتی وجود دارد ،جنبههای روانشناختی
این افراد را نیز مورد بررسی قرار دهیم .بـا توجـه بـه اینکـه
ایـن مطالعـه اولیـن مطالعـه کیفـی اسـت کـه در خصوص
عوامل زمینهساز دلبستگی عاشقانه در زوجین مبتال به HIV
صورت گرفته است ،نتایج حاصل از آن میتواند سبب
آشکار شدن جنبههای جدیدی از مراقبت در این گروه از
بیماران در جامعه ایران شده و مورد استفاده مشاوران
خانواده ،کارکنان مراقبت بهداشتی و تمامی متخصصانی که
به نحوی با آموزش خانواده و پیگیری سالمتی بیماران HIV
سر و کار دارند ،قرار گیرد.

قدردانی

زندگی به چشم میخورد .پژوهشهای  Boehmو

با تشکر از گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای

همکاران قدردانی از همسر را سبب افزایش رضایت از

واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه جندی شاپور اهواز ،مسﺌول

زندگی و سالمت روان کلی افراد میدانند(.)04

محترم واحد مبارزه با بیماریهای ماهشهر و شرکت-

 Arasaratnamو همکاران نیز این مؤلفه را موجب نه

کنندگان گرامی که صمیمانه همکاری الزم را برای اجرای

تنها افزایش رضایت زناشویی که باعث افزایش سطوح

این پژوهش داشتهاند.

سازگاری زناشویی نیز میدانند (.)02پژوهشهای
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Abstract
Background and Objective: Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) is a chronic disease with profound effects on
the quality of life of couples infected with the virus. The aim of
the present study was to investigate the underlying factors that
create romantic attachment in HIV-infected couples.
Subjects and Methods: This qualitative study was carried out
using the method of contractual content analysis with inductive
method. Participants included 14 HIV-positive couples who were
included in the study by purposive sampling method and were
subjected to face-to-face and semi-structured interviews. After
data collection, all data were reviewed and classes were extracted.
First, the semantic similarities were reviewed and the subclasses
were identified, and then in the review, the related subcategories
were placed in the same category.
Results: In general, the main category in this study is the
underlying factors of romantic attachment and subclasses
included "love and like", "emotional security", "sacrifice", "social
support", "reassurance and encouragement", "maintaining a
positive relationship" "caring for the spouse" and "appreciating
the spouse".
Conclusion: The existence of romantic attachment in HIVinfected couples paved the way for romantic, supportive and
caring behaviors and a safe and fruitful relationship. The quality
of life in HIV-infected couples has improved by these factors,
which in turn help to improve their physical and mental wellbeing.
Keywords: AIDS, Romantic attachment, Couples, Qualitative
study.
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