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 چکیده
سندروم نقص ایمنی اکتسابی  یا( HIV) ویروس نقص ایمنی انسانی :زمینه و هدف

(AIDS )ثیر عمیقی بر کیفیت زندگی زوجین مبتال به این به عنوان یک بیماری مزمن تأ
دلبستگی  سازی است کهعوامل زمینهبررسی  حاضر، پژوهشهدف از ویروس دارد. 

 آورد. به وجود می HIVمبتال  زوجیندر را عاشقانه 
 محتوی تحلیل شیوه گیریو با بهره کیفی نوع مطالعه با رویکرد این :بررسیروش 

  HIVزوج  41 . مشارکت کنندگان شاملاستانجام شده  استقرایی روش با قراردادی
های وارد مطالعه شدند و مورد مصاحبه هدفمند گیریا روش نمونهکه ببودند مثبت 

ها ها، تمامی مصاحبهبعد از گردآوری داده .چهره به چهره و نیمه ساختار یافته قرار گرفتند
ت استخراج گردید. در ابتدا سازی شدند و مورد بازنگری قرار گرفتند و طبقاپیاده

مشخص شدند و سپس در های معنایی مورد بازنگری قرار گرفت و زیر طبقات شباهت
  بازنگری مجدد زیرطبقات مرتبط در یک طبقه قرار گرفتند.

زیر  و ساز دلبستگی عاشقانهزمینه عواملمطالعه به طور کلی طبقه اصلی در این  ها:یافته
، «حمایت اجتماعی»، «فداکاری»، «عاطفی امنیت»، «داشتن دوست و عشق»شامل  طبقات

قدردانی از »و « مراقبت از همسر»، «مثبت یرابطه حفظ»، «اطمینان و دلگرمی دادن»
 .بود« همسر

ساز رفتارهای زمینه HIVدلبستگی عاشقانه در زوجین مبتال به وجود  :گیرینتیجه
عاشقانه، حمایت و مراقبت گرایانه و رابطه امن و ثمربخش بود. کیفیت زندگی در زوجین 

که این خود به بهبود وضع جسمانی و روانی  ،با وجود این عوامل باال رفته HIVمبتال به 
 کند.آنها کمک می

 
 .زوجین، مطالعه کیفیدلبستگی عاشقانه،  ،ایدز واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 0/33م سازمان جهانی بهداشت، حدود الطبق اع

 3/4از جمله ) کنندزندگی می  HIVبا  از مردم میلیون نفر

 HIV که این امر بیانگر این است که( میلیون کودک

ت عمومی المهمچنان به عنوان یکی از مهم ترین مسائل س

این در حالی است که . گردددر سطح جهانی محسوب می

میلیون نفر به  0/31حدود  ، HIVگیریاز زمان آغاز همه

-یمارمیلیون نفر در اثر بی 33اند و شده مبتال  HIV عفونت

(. 4) اندهای مرتبط با ایدز جان خود را از دست داده

مت باید در راستای الهای مراقبت سبنابراین، سازمان

به  مبتالو کاهش افراد   HIVبیماری   گسترشپیشگیری از 

(. 2) ثر بهره ببرندؤاین بیماری، از راهبردهای عملیاتی م

 حال در کشورهای در دزیا دارای افراد از درصد 03 از شیب

 ینمستث هیقض نیا از زین ما کشور. (3) کنندیم یزندگ توسعه

شود که در حدود به طور میانگین تخمین زده می ،ستین

بوده، که سهم زنان در ایران   HIVهزار نفر مبتال به  34

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

AIDS جهان در یپزشک تیوضع نیترکنندهبدنام دیشا 

 دمتعد راتیتأث محصول دزیا به راجع زننده دیعقا. باشد

 توسط HIV عفونت به تیمسئول اسناد جمله از یاجتماع

 باشدیم هستند، آلوده مبتال، افراد نکهیا به باور و ،فرد خود

 ثباع و داده رییتغ را فرد یزندگ ریمس دزیا مارییب. (3)

 و رییپذبیآس احساس شیافزا نفس، به اعتماد کاهش

 عثبا و در نهایت شودیم مبتال مارانیب در آشفته افکار

 گذشته مطالعات (.3) شودیم آنها یزندگ تیفیک کاهش

 کاهش با مرتبط یاصل عوامل جمله از که دهندیم نشان

 هایسبک وجودمثبت  HIV افراد انیم در شده ادراک تنش

 یاجتماع تیحما ادراک و یدلبستگ هایسبک ،یامقابله

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

عمیقـی در فـرد اسـت کـه بـا افـراد خاص در زندگی 

 ها لذتشود فرد از تعامل با آنشود و باعث میبرقرار می

هـا احساس بـرده و در مواقـع اسـترس از نزدیکـی بـه آن

 (.8) آرامش کند

 سپس ، Bowlby در ابتدا توسط یدلبستگنظریه 

Ainsworth یعاطف وندیپ فیتوص یو همکارانش برا 

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

کودکان در هنگام حضور ، عدم حضور و  یرفتارها

، ردکمشخص را  یبازگشت مادر ، سه نوع سبک دلبستگ

 Hazan (.40) یو اجتناب اضطرابی،  منیا یدلبستگ یعنی

 یسه بعد ید که مدل دلبستگکردن شنهادیپ همکارانو 

 شکل رایز ،اعمال شود زیتواند در روابط بزرگساالن نیم

 کیشر ایبه همساالن  نیافراد از والد یدلبستگ یاصل

(. در کل 44) شودیمنتقل م یعاشقانه در بزرگسال یزندگ

کودک -، که در روابط مراقبیدلبستگ هیرسد نظریبه نظر م

کاربرد  زین یو روان درمانعاشقانه در روابط ، وجود دارد

 ینحوه ارتباط عاطف نظریه نیدر بزرگساالن، ا(. 42)دارد 

 یبرا یها از روابط اجتماعآن رایدهد ، زیم حیرا توض راداف

 (.43) کنندیخود استفاده م یعاطف یازهاین دستیابی به

 ی افرادریپذبیآس شیممکن است با افزا دلبستگیسبک 

 یندهایاساساً براساس فرا یریپذ بیهمراه باشد. آس

: ردیگیشود و توسط سه عامل شکل میم فیتعر یاجتماع

 یهاتیقرار گرفتن در معرض موقع زانیعامل اول م

شخص در  درونی و بیرونی ییخطرناک است. دوم توانا

 یآخر مربوط به سازگار وردخطرات و م نیواکنش به ا

و  خطر زانیاست  که به م طیکنار آمدن با شرا یبرا یفرد

پذیری این عامل آسیب .(41) دارد یبستگ افراد یتاب آور

صفات  (.43شود )دیده می AIDSبه وفوردر افراد مبتال 

 میزان، مانند HIVافراد مبتال  یفرد نیو ب فردی درونی

کاهش ، به عنوان عوامل مهم یو انواع دلبستگ تیمیصم

، نیبنابرا . (43)ذکر شده است  تیجمع نیدر ا یریپذبیآس

جود و یسبک دلبستگ با توجه به یدرمان تیمز نیچند

 ی بیماریآگه شیشامل کاهش استرس در پ ایمزا نیدارد. ا

HIV (.40-43) است یزندگ یکل تیفیتا بهبود ک 

 یهاسبک نیب کهیک مطالعه نشان داده  جینتا

 ارتباط کیرومانت یشرکا در یفردنیب مشکالت و یدلبستگ

 و یاجتناب) منیناا یدلبستگ یهاسبک دارد؛ وجود
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 کاهش و یفردنیب مشکالت شیافزا سبب( یاضطراب

بررسی  (.20) شد خواهد یی زوجینزناشو تیرضا

نشان داد که این  در مطالعه دیگری یدلبستگ یهاسبک

 و تباطار تیفیک مدت دراز جینتا کنندهینیبشیپ مؤلفه،

 و یارتباط جاناتیه رابطه، حفظ (،24) رابطه از تیرضا

 که یافراددهد که مرور منابع نشان می(. 22) است تعهد

 مراقبت ،یهمدل خود ارتباطات در دارند منیا یدلبستگ

 خود ییزناشو یزندگ در را تیمصم و تیحما متقابل،

 و ودهب پاسخگو تعامالت فاقد منیناا افراد. کنندیم تجربه

 خود ییزناشو یزندگ در جهینت در و ندارند ییخودافشا

. (23) کنندیم تجربه را یناراحت و یریدرگ و یتینارضا

ی هاهای صورت گرفته در حوزه دلبستگی در زوجپژوهش

HIV های مثبت نه تنها کمّی بوده، که تاکنون طی بررسی

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

که این یک مشکل بزرگ و یک شکاف اساسی در ادبیات 

رود. ما به دنبال آن هستیم تا عوامل حوزه به شمار میاین 

 مثبت بیابیم.  HIVساز دلبستگی عاشقانه را در زوجین زمینه

 
 بررسی روش

 شیوه گیریو با بهره کیفی نوع مطالعه با رویکرد این

 انجام شده است. استقرایی روش با قراردادی محتوی تحلیل

 ،یارنوشـت یهاامیپ لیروش تحل ،یفـیک یمحتـوا لیتحل

روش  ـکیباشـد و بـه عنـوان یم یـدارید ـای یگفتـار

 دهیپد ـکی ـفیتوص یهدفمنـد بـرا یپژوهـش، روشـ

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

 زوجینی حاضر پژوهش در کنندگانمشارکت. بود دزیا

 ورتص به پزشکی معاینات انجام و افتیدر یبرا که بودند

 دنکرد مراجعه یرفتار یهایماریب مشاوره مرکز به مستمر

بودند که به روش  ازدواج در یدلبستگ تجارب یدارا و

گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نمونه

نیمه ساختاریافته ضمن رعایت اصول اخالقی اطالعات 

 عنوان به نظری اشباع معیار و جامعه آوری شد.الزم جمع

-نمونه پایان نقطه مورد در گیریتصمیم طالیی استاندارد

 مشاهده با و شد استفاده مطالعه مورد نمونه تعداد و گیری

 جدید، هایمصاحبه در قبلی اطالعات صرف تکرار

 نمونه تعداد پایان، ر. دگردید متوقف اطالعات گردآوری

. کد اخالق این رسید کنندهشرکتزوج  42 به مطالعه مورد

 باشد.می EE/98.24.3.575870/scu.ac.irمقاله 

 

 هایافته 

سال  44تا  4کننده بین زوج شرکت 42مدت ازدواج 

سال بود. تعداد  05تا  42کنندگان و میانگین سن شرکت

د هایی که فرزندانی نداشتنکننده بین نمونهفرزندان شرکت

 ها ازتحصیالت آنفرزند داشتند و همچنین  2تا افرادی که 

ها، (. در تحلیل داده4راهنمایی تا لیسانس متغیر بود )جدول 

مؤلفه  8ساز دلبستگی به عنوان طبقه اصلی و عوامل زمینه

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

عشق و دوست داشتن یکی  عشق و دوست داشتن:

 قعشباشد. از عوامل اصلی دلبستگی عاشقانه زوجین می

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

تباهی  و فساد را به انسان آن کمبود و آفریندمی خالقیت و

نیاز به دوست داشته شدن ها معتقد بودند زوجکشاند. می

ها قرار دارد آن های زناشوییتوسط همسر در مرکز خواسته

مسائل  نیتریو اساس نیاز مهمتر یکیعشق و محبت . 

دوام  یمشترک است؛ عشق هم برا یدوام زندگ یبرا

 یبرخ یبروز آن برا یبه ابراز شدن دارد اما گاه ازیآوردن، ن

-ین در اکثر مصاحبهزوج دلبستگی سخت است. نیاز زوج

موضوع اشاره دارد که چند وقت  نیبه اهای انجام شده 

بت محابراز عشق و به یکدیگر  زوج کیا چگونه ی کباری

ی که به صورت در روابط یسطح شادمانکنند. مسلماً می

ر بیشت مرتب و با ابعاد گوناگون ابراز محبت وجود دارد

خواهد بود. در خصوص عشق و دوست داشتن قبل از 

پسر عمو دختر »گفت  6کننده خانم شماره ازدواج شرکت

خونمون همون  ومدی. مدمشیدیم ادیو من ز میعمو بود

-ر مورد ابراز عشق و محبت )شرکت؛ د«موقع عاشقش شدم

بعضی اوقات براش تو پیام »گفت ( می9کننده مرد شماره 

فرستم، یه جاهایی که خودش به فکرش هم گل می
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ی فداتی یا چیزی ..دیگه خودش جواب رسه، یه کلمهنمی

 «.ده و کش میادمی

امنیت عاطفی متغیر دیگری است که امنیت عاطفی: 

، طبق گذارددلبستگی افراد اثر میهای مختلف بر به شیوه

تعریف محققان امنیت عاطفی، احساس امنیت و آسودگی 

اشد. بپذیر بودن در بافت یک رابطه معین مینسبت به آسیب

 کنارش»کنندگان در این خصوص اظهار داشتند که شرکت

« امنیت دارم چهارستون بدنم وقتی کنارشم محکمه

 (. 42کننده زن شماره )شرکت

این مقوله که شامل ابعاد گذشت از عالیق اری: فداک

های خود به خاطر همسر است در همان اولین و خواسته

مصاحبه و ابتدای کار به عنوان عاملی که در دلبستگی 

زوجین نقش پررنگی دارد، بیان شد. فداکاری الزمه حفظ 

ثمره عشق و محبت در خانواده  یک زندگی زناشویی است.

ای یکدیگر است، البته تا جایی که فداکاری همسران بر

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

 یهم در زندگ فداکاری برای یکدیگرداشته باشند قطعاً 

و  ثاریخواهد کرد. البته خوشبختانه فرهنگ ا دایها نمود پآن

شده و  نهینهاد یعیو ش یرانیا یهادر خانواده یفداکار

اند.  دهها غرور و کبر را از خود دور کراز خانواده یاریبس

د بهبو یوقف شخص براتالش خود برای  ی شاملفداکار

 حفظ و بهبود رابطه به یفرد برا لیموفاداری  .رابطه است

اغلب با فراتر رفتن  وفاداریاشاره دارد.  کینفع هر دو شر

 هیسرما یبرا اقیاز اشت یصرف رابطه، به سطح از حفظ

. رسدیم کیدر رابطه به خاطر هر دو شر یگذار

برام همه  »( در این باره گفت 45کننده مرد شماره )شرکت

و بهش  دمید ناروی. از خودش گذشت منهم اکردیکار م

رو  گرهمدی»( 4 شماره مرد کننده)شرکتو « عالقمند شدم

 هگیبه خاطر همد میکه دوست دار ییزایاز چ م،یکنیدرک م

 «میگذریم

 نظراز  HIVمبتال به  رانبیما اجتماعی: حمایت

 تبعیض ردمو نیز شتیابهد یهاقبتامرو  عمومی حمایت

 موجب میزآتحقیرو  نامناسب یهارفتارگیرند. می ارقر

 .دگیر میرا از او  زشموآ فرصتو  دشو می ربیما یوانزا

 نستاوو د ادهخانو فطراز  نشد دطرو  نامی بداز  حشتو

 ینا که ندزسا مخفیرا  شانبیماری نهاآ که دشو می سبب

 ادهخانو .دشو گیدلوآ شگستر موجب نداتومسئله می

را  نهاآ ندگیز نمکاا نیو روا جتماعیا حمایت با نداتومی

 با مناسب تطابق موجب که ،کند همافر ادهخانو رکنادر 

 ادفرا بین بطروا که هاییهادخانو دمیشو شانبیماری

 بهترین ؛ستا نطمیناو ا دعتماا ،عشق سساا بر ادهخانو

، ستا زیدا به مبتالو  دهلوآ ادفراز ا حمایتی ابر نمکا

ها بهمون خانواده»گفت ( می4کننده خانم شماره )شرکت

 «.و این خودش یه کمکی بود دادنیم هیروح

همسران در مقابله با فشارها  اطمینان و دلگرمی دادن:

دلگرمی از و  به اطمینان یزندگ یروشیو مشکالت پ

 لیچون مسا یها در امور. آنآورندیکدیگر روی می

 تیهمسرشان را از حما ...و  یاجتماع ،یلیتحص ،یخانوادگ

 آمدن بر قیبه او در فا ومند ساخته خود بهره ایههمه جانب

مشارکت کننده »رسانند. به عنوان مثال، یم یاریل یمسا

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

یک ماه بیمارستان بود افسردگی گرفته بود. بهش روحیه 

کننده خانم شماره )شرکت«. دادم، کمکش کردم تا راه افتاد

همیشه بهش تکیه کنم چون پشتمه. اگر  »( بیان کرد 0

کنه. بارها مادرش گفته که خانوادش حرفی بزنن حمایتم می

بخوام بهم میده کنه، پول رسه، کمک میگه زنم بهم میمی

 «.و مواظبمه

گاه زوجین با رفتارها و کارهایی  ی مثبت:حفظ رابطه

به دنبال حفظ دلبستگی عاشقانه خود در زندگی زناشویی 

هستند. رفتارهای کوچکی مانند گفتن جمالت عاشقانه به 

های او یا اعمالی مانند تفریح همسر، تشکر کردن از زحمت

مشترک مانند معجزه عمل  مشترک یا خرید هدیه در زندگی

وی بعضی اوقات ت»کنندگان گفت کنند. یکی از شرکتمی

رسه فرستم، یه جاهایی که به فکرش نمیپیام براش گل می

رد کننده مشرکت«)گمی فداتی، یا چیزی بهش مییه کلمه

 (. 7شماره 

منطق جایگذاری این مقوله در  مراقبت از همسر:

که این فرایند مجموعه ای آن است دسته شرایط زمینه
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آورد که به موجب آن فرد اوضاع و احوالی را به وجود می

کشاند. احساس مورد مراقبت قرار را به سوی سالمتی می

د. اورگرفتن حس ارزشمند بودن را برای فرد به ارمغان می

رد کند و موهایی را ابراز میزمانی که یکی از زوجین نگرانی

گیرد، در واقع پاسخی ار میرفتار مراقبت هسر خود قر

حاوی وجود پایگاه ایمن در نزدیکی خود را دریافت 

ه های اصلی دلبستگی است ککند. مراقبت یکی از مؤلفهمی

های انجام شده توسط به طور مکرر در بیشتر مصاحبه

های مختلف و با ابعاد گوناگون بیان شد. زوجین با جمله

هایی زدند، لکنندگان در این مورد مثاهمگی شرکت

وضعیت جسمانی هر دومون نسبت به قبل ازدواج بهتر »

شده. قبال سیستم ایمنی بدنمون ضعیف بود و خیلی زود 

ننده ک)شرکت« شدیم االن دیگه این طوری نیستمریض می

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

داروهام رو  »کنندگان گفت روزانه دارو یکی از شرکت

ی ام به رضاگفتم راضیرفتم، میخوردم، از کوره در مینمی

کرد به اومدن بهداشت و خدا ولی ایشون من رو تشویق می

 (.8کننده مرد شماره شرکت« )مصرف داروهام

قدردانی از همسر، به عنوان یک  قدردانی از همسر:

 ای برای دلبستگی عاشقانه به عنوان یک عاملهشرایط زمین

ضروری شناخته شده است. زیرا زمانی که رفتارهای همسر 

گیرد این فرصت را در اختیار وی مورد قدرشناسی قرار می

دهد تا از اموری که برای همسر ارزشمند و حائز قرار می

اهمیت است آگاه شود و خودش نیز از اینکه مورد 

قدرشناسی قرار گرفته است احساس رضایت داشته باشد. 

ند کنهند در واقع بیان میبه کارهای همسر ارج میزمانی که 

ای از داند. نمونهکه تمام کارهای همسرش را وظیفه نمی

ه کنندگان زن شمارهای شرکتتوان در گفتهاین مقوله را می

 کنم،یم رهیگ نیمادرش که زم یبرا یاگر االن کار »  44

دوست  » 8و مرد شماره  «یخسته نباش هیجبران کنه با 

 ییحال و هوا رونیهمه زحمت ببرمش ب نیاشتم به خاطر اد

 مشاهده« تا یه جورایی ازش تشکر کرده باشم عوض کنه

 کرد.
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 : ویژگی جمعیتی مشارکت کنندگان2جدول 

 تعداد فرزندان ازدواجمدت  شغل تحصیالت سن جنس مشارکت کننده

4 
 آزاد راهنمایی 11 مرد

3 0 
 خانه دار دیپلم 31 زن

2 
 آزاد دیپلم 11 مرد

43 3 
 خانه دار راهنمایی 33 زن

3 
 بیکار سیکل 13 مرد

20 2 
 خانه دار راهنمایی 33 زن

1 
 کارگر دیپلم 30 مرد

22 4 
 معلم دیپلم 13 زن

3 
 کارگر راهنمایی 32 مرد

4 4 
 خیاط دیپلم 23 زن

3 
 آزاد دیپلم 13 مرد

43 2 
 خانه دار سیکل 33 زن

3 
 آزاد دیپلم 33 مرد

2 0 
 دستیار دندانپزشک فوق دیپلم 33 زن

8 
 آزاد راهنمایی 38 مرد

42 2 
 خانه دار راهنمایی 34 زن

0 
 کارگر راهنمایی 33 مرد

3 4 
 خیاط راهنمایی 23 زن

40 
 کارگر راهنمایی 14 مرد

3 0 
 خانه دار دیپلم 30 زن

44 
 کارگر سیکل 30 مرد

22 0 
 خانه دار راهنمایی 14 زن

42 
 آزاد سیکل 38 مرد

8 2 
 معلم لیسانس 10 زن

43 
 کارمند دیپلم 32 مرد

3 0 
 خانه دار دیپلم 32 زن

41 
 کارگر سیکل 31 مرد

3 0 
 کارمند لیسانس 33 زن
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 ها: طبقات استخراج شده از تحلیل1جدول 

طبقه 

 اصلی

 کدها طبقات فرعی

 عشق و دوست داشتن

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

، افزایش عالقه در طی همسر یظاهر راتییتوجه به تغابراز کالمی عشق و دوست داشتن، 

 قیسال، عشق در نگاه اولتعامالت زوجی، دادن عشق به همسر و تامین نیازهای عاطفی، 

 همسر یبرا یدلتنگ، باور به عالقه همسر، مشترک

 امنیت
احساس امنیت از حضور همسر، احساس آرامش در زندگی، راحتی خیال در زمان نزدیکی 

 همسر

 فداکاری

 محبت دنیها و گذشت و بخشش با دیزود فراموش کردن بد، عالقه جادیدر ا ینقش فداکار

زود فراموش ، خود یهاگذشت همسر از خواسته، خود قیگذشت همسر از عال، از طرف همسر

 محبت از طرف همسر دنیها و گذشت و بخشش با دیکردن بد

 حمایت اجتماعی
به یکدیگر، راحت بودن با یکدیگر، ابراز ی نیازها بیان اتفاقات روزمره به همسر، بیان آزادانه

 های نگرانیاحساسات ب همسر، برقراری گفت و گو با همسر، صحبت کردن درباره

 و دلگرمی دادن  همسر حمایت

کردن از همسر در برابر  تیحما، سخت طیهمسر در شرا یهمراه، دادن به  همسر یدلگرم

ها، یاز همسر در مقابل سخت تیحما، هانقش یفایاز همسر در ا تیحما، خانواده همسر

 و همراه بودن همسر قیتشو، گرانیهمسر در مقابل د تیحما، از جانب همسر یمال  تیحما

 ی مثبتحفظ رابطه

های عاشقانه، توجه به تغییرات ظاهری همسر، شوخی زوج با یکدیگر، ایجاد فرستادن پیام

م های مهتاریخ تفریح مشترک، یادآوریشادی در خانواده، سعی در خوشحال کردن یکدیگر، 

 های مهمزندگی، جشن گرفتن مناسبت

 مراقبت از همسر

تالش برای مراقبت از همسر، نگرانی نسبت به سالمتی همسر، تشویق همسر به مراقبت از 

حال  رییو تغ یریگیپ، تاثیر ازدواج در بهبود جسمی همسر، گریکدیمراقبت زوج از خود، 

 ، مراقبت همسر در خصوص مصرف روزانه دارو همسر شناختیروان

 از همسر یقدردان
کار بزرگ،  یاز همسر برا یروزمره، قدردان یاز کارها یهمسر قدردان یارج نهادن به کارها

 یو عمل یاز همسر به صورت کالم یقدردان

 

 بحث

ساز این مطالعه به منظور شناسایی عوامل زمینه

مثبت صورت گرفته  HIVدلبستگی عاشقانه در زوجین 

ساز دلبستگی در این زوجین های زمینهاست. یکی از مؤلفه

درواقع عشق بیش از یک  ؛عشق و دوست داشتن است

دوستی نزدیک و چیزی بیش از صرفاً گرایش جنسی به 

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

 یبرا یانهیزم ی،دلبستگ ستمیس که کنندیم استداللخود 

و همکاران  Hazen. (46) است بزرگساالن عاشقانه عشق

وان تواند به عناستدالل کردند که عشق رومانتیک زمانی می

یک فرایند دلبستگی درک شود که در آن یک رابطه متعهدانه 

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

و همکاران  Williamsدر مطالعه  (.47برآورده کند )

-های عشقهای دلبستگی، سبکمشخص شد بین سبک

ورزی و ویژگی شخصیتی خودکفایی نیز رابطه وجود دارد 

وجود دلبستگی ایمن برای پرورش   Feeneyاز نظر (.48)

عشق بزرگساالن بسیار حیاتی است، چراکه بزرگساالن باید 

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

ینی بدریافتند که سبک دلبستگی ایمن با پیشو همکاران 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Williams%2C+Deirdre
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ها بیان ورزی همراه است؛ همچنین آنهای عشقسبک

-های عشقو هم سبککردند که هم سبک دلبستگی ایمن 

 (.25بینی رضایت زناشویی موفق هستند )ورزی در پیش

Dixon  گوش ی، طبع عشق، عاطفه، شوخنشان داد که

 ازدواج پایداراست که به  یگریدادن پاسخگرانه، از عوامل د

در پژوهش خود به این  Shirisia (.24کند )کمک می

ر و اگ است یعشق در ازدواج ضرورنتیجه دست یافت که 

گرفته نشود ازدواج ممکن است  ادی ایوجود نداشته باشد و 

ببپاشد. طبق نظر کارداتزک افراد با سبک  از هم عیسر

دلبستگی اجتنابی نیز به الزمه ی وجود عشق در ازدواج 

 (.24اذعان داشتند )

در  عاطفی های پژوهش، امنیتیکی دیگر از مؤلفه 

افراد با و همکاران دریافتند Shaver . ی زوجین بودرابطه

سبک دلبستگی اضطرابی، برای مقابله با عدم امنیت با 

ن کنند، ایهای امنیت در رابطه را جستجو میوسواس نشانه

ای هوشیارانه به روابط و رفتار شرکای افراد به شیوه

کنند، به طور مستقیم با پریشانی و شان نظارت میزندگی

 (.22پردازند )نی آن مینشخوار ذهنی به علل و معا

Mikulincer   افراد با سبک و همکاران اشاره داشتند

دلبستگی اضطرابی که به دنبال نزدیکی بیش از حد در 

روابط خود هستند، از سرخوردگی مزمن در تأمین امنیت 

وجود امنیت در  Gurman از نظر (.22)برند خود رنج می

بر تنظیم هیجانات، کند تا عالوه ها کمک میرابطه، به زوج

اطالعات را به شکلی موثر پردازش کنند و به صورت 

های قعیتی واشفافی ارتباط برقرار کنند. امنیت دربرگیرنده

های تنظیم هیجانات و درونی، الگوهای شناختی و روش

ها دیگری را خلق باشد که هر کدام از آنالگوهای تعامل می

  (.20کند )کرده و منعکس می

 وفاداری به نفع یک رابطه است Kapinusاز نظر 

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

و  Fincham(. در تحقیقات 27رابطه ضروری است)

همکاران نقش وفاداری و صداقت در کیفیت زندگی 

 (.28زناشویی نیز مشاهده گردید )

Hinnen  را درک شده  یاجتماع تیحماو همکاران

دانند ن میایم یدلبستگ یریدر شکل گ یعنوان عامل مثبتبه 

و همکاران دلبستگی اجتنابی با عدم  Liدر مطالعه  .(29)

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

 تیحما ،یو همکاران در خصوص دلبستگ Wangمطالعه 

و اختالل استرس پس از سانحه  یآورتاب ،یاجتماع

(PTSDدر ب )مارانی HIV ینشان داد که سبک دلبستگ 

( و و PTSD) یهابا نشانه یمیارتباط مستق یاضطراب

 اردد یآورو تاب یاجتماع تیبا حما یمیرمستقیارتباط غ

(24.)  

 Stafford  و همکاران مشخص کردند که اطمینان

هایی همچون و دلگرمی دادن در کنار سایر مؤلفه

ای ... نقش تعیین کنندههای اجتماعی و گرایی، شبکهمثبت

و همکاران  Schachnerاز نظر  (.24در حفظ رابطه دارد )

 یاضطراب یدلبستگ سبک با زنان در یجنس روابط یباال نرخ

 نیع در و کیشر به یکینزد به لیم لیدل به است ممکن

 یسو از نانیاطم و تیحما افتیدر عدم از ترس حال

افراد با و همکاران  Kobakطبق نظر  (.22) باشد کیشر

 تیحما و ییروابط زناشو تیفیک منیناا یسبک دلبستگ

حل مسئله را در روابط خود گزارش  ندیدر طول فرا نییپا

 یافرادو همکاران نیز بیان کردند  Cassidy(. 22) اندداده

 و یکینزد ت،یحما دارند، منیا یدلبستگ سبک که

 یهابکس گرید به نسبت خود روابط در یشتریب تیحساس

و همکارانش  Domingue(. 20) کنندیم تجربه یدلبستگ

 که یافراد در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که

 مراقبت ،یهمدل خود ارتباطات در دارند منیا یدلبستگ

 یزندگ در را تیمصم و و دلگرمی تیحما متقابل،

 (.26) کنندیم تجربه خود ییزناشو

ی مثبت دیگر مؤلفه به دست آمده در این حفظ رابطه

و همکاران رفتارهای  Simonاز نظر پژوهش بوده است. 

 رفتارهایی شامل ها از نظر عاشقانهحفظ رابطه در بین زوج

 به رفتن بیرون رویدادها، خاص هایجشن آغاز جمله از

 دادن و ،عاشقانه محیط یک ایجاد ،عالقه مورد هایمکان

(. 27باشد )احساسی هستند، می ارزش که دارای اقالمی
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Weigel  و همکارانش در پژوهش خود به وجود فضای

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

 Canary از نظر(. 28رابطه متعهدانه اشاره کردند )

بت مث: است رفتار پنج شامل رفتارهای نگهدارنده مثبت

 ارک تقسیم ،اجتماعی هایشبکه ،بودن اطمینان، باز بودن،

(29). 

مراقبت از همسر دیگر مؤلفه است که در زوجین 

 داده نشان Kunce مطالعه مثبت دیده شد. HIVدلبسته 

 که مطالعه نیا .است شتریب کینزد روابط در مراقبت تیفیک

 و یهمکار ت،یحساس ت،یمیصم ،یکینزد عناصر در آن

 هکرد ک مشخص گرفت، قرار یبررس مورد یاجبار مراقبت

 و یکینزد ت،یحما دارند، منیا یدلبستگ سبک که یافراد

 یهابکس گرید به نسبت خود روابط در یشتریب تیحساس

و همکاران  Domingue (.05) کنندیم تجربه یدلبستگ

 اتارتباط در دارند منیا یدلبستگ که یافرادگزارش دادند 

 در را تیمصم و تیحما متقابل، مراقبت ،یهمدل خود

 Bookwala (.26. )کنندیم تجربه خود ییزناشو یزندگ

در بررسی خود که پیرامون کیفیت زندگی زناشویی و 

سالمت جسمانی بود به این نتیجه رسید که رفتارهای مثبت 

. از نظر (04همسر بر بهبود سالمت همسر مؤثر است )

Mikulincer   و همکاران افراد با دلبستگی اضطرابی، به

د، که دهنبا آشفتگی شخصی واکنش نشان میرنج دیگران 

گونه و بی اثر های غیرحساس، مزاحمنتیجه آن مراقبت

است. به عبارت دیگر سیستم دلبستگی )اجتنابی( باعث 

ستگی شود، و سیستم دلبغیرفعال شدن سیستم مراقبتی می

  .(22)اضطرابی( با بیش فعالی سیستم مراقبتی همراه است )

انی از همسر است. قدردانی از آخرین مؤلفه، قدرد

های رضایت از ای است که در بیشتر پژوهشهمسر مؤلفه

و  Boehmهای خورد. پژوهشزندگی به چشم می

همکاران قدردانی از همسر را سبب افزایش رضایت از 

(. 04دانند)زندگی و سالمت روان کلی افراد می

Arasaratnam  و همکاران نیز این مؤلفه را موجب نه

تنها افزایش رضایت زناشویی که باعث افزایش سطوح 

های (.پژوهش02) دانندسازگاری زناشویی نیز می

Gordon  و همکاران نشان داد افرادی که توسط

ه گیرند در برآوردشان بیشتر مورد قدردانی قرار میهمسران

دهی بیشتری دارند شان پاسخساختن نیازهای همسران

و همکاران نشان داد که  Kubackaهای (. پژوهش02)

قدردانی از همسر برای حفظ رابطه زوجی و عاشقانه 

 (.00ضروری است )

 

 گیرینتیجه

وجود رفتارهای عاشقانه، حمایت و مراقبت گرایانه 

ساز دلبستگی عاشقانه در و رابطه امن و ثمربخش زمینه

است. کیفیت زندگی در زوجین   HIVزوجین مبتال به 

با وجود این عوامل باال رفته که این خود به  HIVمبتال به 

 یهـاافتهکند. یبهبود وضع جسمانی و روانی آنها کمک می

ر دلبستگی داز تجارب  یقیعم نشیمطالعه درک و ب ـنیا

دهد و این نشان دهنده آن است که می HIVافراد مبتال به 

باید عالوه بر نگاه پزشکی که اغلب نسبت به این بیماران 

های روانشناختی مطالعات تحقیقاتی وجود دارد، جنبهدر 

 نکـهیبـا توجـه بـه ا این افراد را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

 ه در خصوصاسـت کـ یفـیمطالعـه ک ـنیمطالعـه اول ـنیا

 HIVساز دلبستگی عاشقانه در زوجین مبتال به عوامل زمینه

ب بتواند سصورت گرفته است، نتایج حاصل از آن می

های جدیدی از مراقبت در این گروه از آشکار شدن جنبه

بیماران در جامعه ایران شده و مورد استفاده مشاوران 

خانواده، کارکنان مراقبت بهداشتی و تمامی متخصصانی که 

 HIVبه نحوی با آموزش خانواده و پیگیری سالمتی بیماران 

 سر و کار دارند، قرار گیرد.

 

 قدردانی
 ایهبیماری با مبارزه و پیشگیری گروهتشکر از  با

ئول ، مسواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه جندی شاپور اهواز

-های ماهشهر و شرکتمحترم واحد مبارزه با بیماری

که صمیمانه همکاری الزم را برای اجرای کنندگان گرامی 

 .انداین پژوهش داشته
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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 HIV-

infected 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 well-

being. 

 

Keywords: AIDS, Romantic attachment, Couples, Qualitative 

study. 
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