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Abstract 

 

Background and Purpose: Spirituality can affect the patients’ 

perception of health, disease, and interaction with other individuals. Human 

immunodeficiency virus (HIV) is more stressful in women due to their 

maternal role and reproductivity; therefore, coping with the disease is more 

difficult for women than for men. 

Materials and Methods: This qualitative study tried to investigate 

experiences, as well as spiritual perception and its role, in the lives of 

women positive for HIV using conventional content analysis. Therefore, 

the present study was carried out on 15 women positive for HIV referring 

to the Behavioral Diseases Counseling Center of Imam Khomeini Hospital 

in Tehran, Iran. The data collection was conducted through in-depth semi-

structured interviews. 

Results: In the analysis of the interviews, after being infected, two 

spirituality groups were categorized into three subgroups, including 1) 

compliance with the disease, 2) belief in divine destiny, and 3) responsible 

behaviors to obtain God's satisfaction. The spirituality group and disease 

charges group were extracted divided into two subgroups of 1) divine 

punishment and 2) feeling of guilt. 

Conclusion: Regarding the role of spirituality in coping with and 

enduring HIV among patients, it is recommended to perform interventions 

on women with HIV based on spirituality and religious beliefs, as well as 

decrease of the disease charges in societies. It is also suggested that 

caregivers in risky behaviors counseling centers should be trained in the 

domains of spirituality and spiritual well-being. Moreover, the caregivers 

can use the religious beliefs of the infected patients to help them with the 

disease disclosure and adaptation, use of drugs, and reduction of risky 

behaviors, as well as the harm to the community. 
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 چكیده

تواند بر درک بیماران از سالمتی، بیماری که می ستامعنویت عاملی  سابقه و هدف:

 HIV (Human Immunodeficiency Viruses)بیماری  ها تأثیر بگذارد.و تعامل با دیگر انسان

در زنان به دلیل داشتن وظایف مادری و باروری، استرس بیشتری را به همراه دارد و 

 .باشدمی ترمشکل با این بیماری در زنان مبتال نسبت به مردانسازگاری 

در این مطالعه کیفی سعی بر آن بود تا با استفاده از تحلیل محتوای  ها:مواد و روش

مثبت مورد بررسی  HIVقراردادی تجارب، درک معنوی و نقش آن در زندگی زنان مبتال به 

های مرکز مشاوره بیماریکننده به مثبت مراجعه HIV به مبتالزن  51منظور قرار گیرد. بدین

پرخطر بیمارستان امام خمینی شهر تهران در این مطالعه شرکت نمودند. شایان ذکر است که 

 .ساختاریافته عمیق انجام شدها از طریق مصاحبه نیمهآوری دادهجمع

در سه گرایی پس از ابتال معنویتها، دو گروه در تجزیه و تحلیل مصاحبه ها:یافته

قاد به تقدیر الهی و داشتن رفتار مسئوالنه برای کسب زیرگروه سازگاری با بیماری، اعت

های معنویت و اتهام ناشی از ابتال به بیماری با دو زیرگروه تنبیه الهی رضایت خداوند و گروه

  و احساس گناه استخراج گردید.

، و تحمل مشکالت ناشی از بیماری سازگاریبا توجه به نقش معنویت در  استنتاج:

و کاهش اتهام  HIVگرایی و باورهای دینی در زنان مبتال به بتنی بر معنویتانجام مداخالتی م

گردد مراقبین مراکز براین پیشنهاد میشود. عالوهناشی از بیماری در جوامع توصیه می

گرایی و سالمت معنوی های الزم را در زمینه معنویتهای پرخطر، آموزشمشاوره رفتار

منظور کمک به افشای بیماری، سازگاری با آن، دینی مبتالیان بهدریافت نمایند و از باورهای 

 استفاده نمایند. های پرخطر و آسیب به جامعهکاهش رفتارمصرف داروها و 
 

 زنان معنوی، تجارب ایدز، :های کلیدیواژه
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 همقدم

 53531 در ایران معادل HIVآخرین آمار ابتال به 

است که این میزان برای مردان  نفر تخمین زده شده

تا نفر  15531نفر و برای زنان معادل  43334برابر با 

آور و بوده است. امروزه استعمال مواد اعتیاد 2112سال 

ترین راه انتقال سرنگ مشترک که در دهه قبل شایع

بوده است، جای خود را به رابطه جنسی  HIVویروس 

 .(1)داده است 

تواند بر درک بیماران از می دینداریمعنویت و 

 ها تأثیر بگذاردسالمتی، بیماری و تعامل با دیگر انسان

احساسی و شخصی مقدسات  معنویت شامل بیان. (2)

باشد که اغلب با سالمت معنوی، احساس صلح و می

 .(3) شودآرامش و سازگاری معنوی ارزیابی می

اعتقادات دینی و معنویات از فردی به فرد دیگر 

باشد که صورت یک شمشیر دو لبه میمتفاوت بوده و به

ممکن است باعث افزایش یا کاهش احساس سالمتی 

های مزمن مانند ویژه در بیماران مبتال به بیماریبه

 .(4شود ) HIVاختالالت روحی، سرطان، دیابت و 

معنویت در زندگی در مطالعاتی که در زمینه نقش 

ارتباط با خداوند مثبت انجام شده است،  HIVافراد 

عنوان برترین قدرت ذکر شده است. بسیاری از به

شدن به عنوان عاملی جهت نزدیکمبتالیان، بیماری را به

دانستند و پس از ابتال به این بیماری، شیوه خدا می

ر کردن دصورت زندگیها به شکل هدفمند و بهزندگی آن

 . (5)لحظه تغییر کرده بود 

در این راستا، نتایج یک مطالعه طولی نشان داده 

در  HIVه است که معنویت پس از تشخیص ابتال ب

بیماران افزایش یافته و منجر به کاهش پیشرفت بیماری 

در زنان به دلیل وظایف  HIVابتال به  .(3)شده است 

مادری و باروری، استرس بیشتری را به همراه دارد و 

سازگاری با بیماری در زنان مبتال نسبت به مردان 

توانند اعتقادات دینی و معنویت می .(2)باشد تر میسخت

ایج منفی همچون انتظار معجزه از جانب خدا، عدم نت

( و Antiretroviralی ضد رتروویروس )مصرف داروها

عنوان تنبیهی از سوی خدا به دلیل کردن بیماری بهتلقی

زندگی گناهکارانه را به همراه باشد. اتهام ناشی از بیماری 

و مجادله روانی )احساس عصبانیت و دوری از خدا( با 

تری از افسردگی، تنهایی و عدم پایبندی به سطوح باال

. در این (5)همراه است  HIVدرمان در افراد مبتال به 

انی بهداشت بر نیاز به مراقبت معنوی راستا، سازمان جه

یک عامل جانبی(  عنوان عامل اصلی )و نهاز بیماران به

بسیاری از بیماران از مراقبت معنوی . تأکید کرده است

برند. تشخیص عنوان عاملی جهت ادامه درمان نام میبه

 های معنوی بیماران برایاعتقادات دینی و باور

یشگیری از بیماری ضروری به نگر و پهای جامعهمراقبت

که تاکنون پژوهش ؛ از این رو، از آنجایی (1)رسد نظر می

منظور شناسایی و تبیین ایرانی به کیفی منطبق با فرهنگ

مثبت  HIVتجارب معنوی، نگرش و باورهای دینی زنان 

به روش تحلیل محتوای قراردادی صورت نگرفته است، 

 مبتالیانتبیین این تجارب برای ارائه مراقبت بهتر به این 

امری ضروری در جهت سالمت و پیشگیری از انتشار 

 باشد.بیماری در جامعه می

 

 ها و روشمواد 

مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوای 

مثبت انجام  HIVزن ایرانی  15قراردادی در ارتباط با 

مشورت  صورت هدفمند با بیشترین تنوع وها بهنمونهشد. 

با مراقبین بهداشتی مرکز رفتارهای پرخطر بیمارستان 

بودن و مسلمانانتخاب شدند. امام خمینی شهر تهران 

داشتن نسبت به شرکت در پژوهش، معیارهای ورود تمایل

به مطالعه بودند. اعتیاد شدید به حدی که فرد قادر به 

روانی تشخیص  -های روحیگویی نباشد و بیماریپاسخ

عنوان معیارهای خروج در شده توسط پزشک نیز بهداده

ها آوری دادهجمعنظر گرفته شدند. شایان ذکر است که 

های بدون تحمیل طبقات و یا دیدگاهکنندگان از شرکت

های ها از طریق مصاحبهنظری قبلی صورت گرفت. داده

این مطالعه از آوری شدند. یافته عمیق جمعساختارنیمه

ها مصاحبهبه طول انجامید.  1334ماه مهر تا اسفند سال 

توسط نویسنده مسئول مقاله و نویسنده اول انجام شدند 
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بالفاصله پس از ان ضبط گردیدند. کنندگو با اجازه شرکت

صورت کلمه به کلمه نوشته اتمام مصاحبه، هر مصاحبه به

شد و کدگذاری گردید. پس از تحلیل هر مصاحبه، 

ها مدت زمان انجام مصاحبه شد.مصاحبه بعدی انجام می

دقیقه بود. پس  31طور میانگین دقیقه و به 31تا  45بین 

مصاحبه با  به اشباع رسیدند.ها مصاحبه، داده 15از انجام 

کنندگان در پژوهش در یک اتاق خصوصی انجام شرکت

آغاز شده و با  ها با سؤاالت بازمصاحبهشد. این می

یافت. تجزیه و تحلیل اطالعات سؤاالت اکتشافی ادامه می

بر مبنای رویکرد تحلیل محتوای قراردادی و پردازش 

انجام  Lundman و Graneheimها با استفاده از روش آن

 .(3)شد 

شده مدیریت کدهای استخراجالزم به ذکر است که 

 های متنیسازماندهی داده افزاراز طریق نرم

(MAXQDA10) صورت گرفت . 

از  هاداده معتبربودنپذیری و منظور تأییدبه

 کنندگانها توسط شرکتنوشتهو مرور دست بازنگری

(Member Check و )ناظر یبازنگر( ینPeer Debriefing) 

تیم پژوهش، منظور عالوه بر  برای این. گردید استفاده

، یفیک مطالعاتمسلط به  یعلم یأته یاز اعضا یکی

ها و طبقات کدفاده از استبا  راها متن مصاحبه

 ایندصحت فرقرار داد و  یمورد بررس شدهاستخراج

اعتماد  یتقابل أییدت یبرا ها را تأیید نمود.آن یکدگذار

ارائه شد  یگرد یفیها به پژوهشگران کداده یلتحلمطالعه، 

بررسی شود. باید  و طبقات یجنتا تا صحت و درستی

انتقال  یتقابل ینمتأو  یابیارز یبراخاطرنشان ساخت که 

از طبقات مختلف  یریپذییرها با حداکثر تغها، نمونهداده

 یهاو گروه یلیسطوح مختلف تحص ی،اقتصاد -یاجتماع

تمامی  ند. طی انجام این پژوهش،متنوع انتخاب شد

 تمستندا کلیهو  گردیدمراحل به دقت ثبت و ضبط 

  ذخیره شدند. یصورت الکترونیکبه

 

 هایافته

 کنندگان در پژوهشسنی شرکت میانگین

کنندگان درصد از شرکت 11سال بود.  112/1±3/33

درصد دارای تحصیالت در سطح دیپلم  43متأهل بودند، 

دار بودند. از سوی دیگر، علت درصد خانه 23بودند و 

رابطه با  کنندگان )نه نفر(درصد از شرکت 31ابتالی 

از ازدواج )سه نفر( رابطه جنسی خارج  درصد 21همسر، 

درصد )سه نفر( نامشخص بود. شایان ذکر است که  21و 

 1-5کنندگان بین درصد از شرکت 3/53مدت ابتالی 

 21براین از میان تمام افراد مورد بررسی، سال بود. عالوه

درصد اظهار  31خوانند و درصد اظهار نمودند که نماز می

  پردازند.کردند که به دعاکردن و نیایش با خدا می

های زیر ها، گروهپس از تجزیه و تحلیل مصاحبه

 استخراج گردید:

با سه زیرگروه: گرایی پس از ابتال معنویتگروه  -

سازگاری با بیماری، اعتقاد به تقدیر الهی و داشتن 

 رفتار مسئوالنه جهت کسب رضایت خداوند.

گروه معنویت و اتهام ناشی از بیماری با دو زیرگروه:  -

 ساس گناه.تنبیه الهی و اح

 

 گرایی پس از ابتالالف. معنویت

 سازگاری با بیماری 

کنندگان در پژوهش، معنویت را بیشتر شرکت

عنوان یک درمان اضافی و راهی برای سازگاری با به

 بیماری و اتهام ناشی از آن ذکر نمودند.

کنندگان که همسرش سالم بود، توکل یکی از شرکت

ش بیماری توسط خود و و لطف خدا را عاملی برای پذیر

 دانست.همسرش می

از دعا و ارتباط با خدا  بر مبنای نتایج، زنان مبتال

برای جلوگیری از تشدید بیماری و مصرف داروها 

در این راستا، یکی از زنان مبتال که کردند. استفاده می

دنیا آورده بود، دعا و توکل به خدا را تازه فرزندی به 

رداری و عدم ابتالی فرزندش عاملی برای تحمل با

 دانست.می

 

 اعتقاد به تقدیر الهی

دانستند را تقدیر الهی می HIVبرخی از زنان ابتال به 

ها به خواست ماندن یا مردن آنو معتقد بودند که زنده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

h.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://jrh.mazums.ac.ir/article-1-649-en.html


 ...تبیین تجارب معنوی زنان مبتال به ایدز 

 

 23  1218، بهار و تابستان 1شمــاره  ،7دین و سالمت، دوره 

 

کنندگان نیز بیماری خود را با خدا است. برخی از شرکت

ست خدا ها مقایسه نموده و بیمارشدن را خواسایر بیماری

های ناشی از سایر دانستند و در مقایسه با ناتواناییمی

ها نسبت به خواست خدا شاکر بودند. یکی از بیماری

سال به این بیماری مبتال  11کنندگان که حدود شرکت

برخی از دانست. بود، ابتال به بیماری را خواست خدا می

خواهد  ها را درمانمبتالیان نیز اعتقاد داشتند که خدا آن

 افتد.کرد و به خواست خدا هر اتفاقی می

 

 رفتار مسئوالنه جهت کسب رضایت خداوند

ترین عوامل اثرگذار بر رفتار مبتالیان، یکی از مهم

تنها داشتن رفتار مسئوالنه و افشای بیماری است که نه

ها، بلکه افراد دیگر و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار آن

برای جلوگیری از انتشار بیماری  دهد و از موارد مهممی

تری باشد. برخی از مبتالیان که باورهای دینی محکممی

داشتند، در زمینه افشای بیماری و داشتن رفتار 

 دانستند.مسئوالنه، خود را موظف می

بسیاری از زنان مبتالیی که دارای شرکای جنسی 

متعددی هستند، اکثراً وضعیت ابتالی خود را از شریک 

کنند و به علت ترس از طردشدن، خود پنهان می جنسی

بر استفاده مداوم از کاندوم اصراری ندارند؛ اما اعتقادات 

هایی را جهت کاهش کارشود راهها باعث میدینی آن

احتمال انتقال بیماری به شریک جنسی خود به کار 

برخی از مبتالیان نیز تمایلی به رابطه با افراد سالم ببرند. 

د و با توجه به احتمال انتقال بیماری، برای نداشتن

اطمینان بیشتر بر روابط جنسی افراد مبتال با یکدیگر 

 کردند. تأکید می

 

 ب. معنویت و اتهام ناشی از بیماری

های جوامع در برابر بیماری ایدز، یکی از مسئولیت

ایجاد یک فضای محرمانه در زمینه مسائلی مانند افشای 

ک زندگی بدون اتهام و تبعیض برای بیماری و ایجاد ی

بیماران است. بسیاری از بیماران در نتیجه فشارهای 

روحی و روانی واردشده از سوی جامعه، ابتال به بیماری را 

دانستند. این گروه دارای دو عنوان جزای اعمال خود میبه

 زیرگروه تنبیه الهی و احساس گناه بودند.

 

 تنبیه الهی 

دانند را نتیجه قهر خداوند می HIVبرخی از بیماران 

طور که در قرآن آمده است، هر فرد و معتقد هستند همان

بیند؛ از این رو، این نتیجه عمل خود را در این دنیا می

 دانستند.بیماری را نتیجه گناهان خود می

 

 احساس گناه 

خود،  برخی از بیماران به دلیل اعتقادات مذهبی

یماری احساس شرم و خجالت نسبت به ابتال به این ب

 دانستند.کردند و خود را مقصر و گناهکار میمی

 

 بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که تمامی 

کنندگان دارای باورهای دینی و اعتقاد به خداوند شرکت

عنوان راهی برای تحمل استرس و بودند و معنویت را به

در  نمودند. در این راستا،احساس بهبودی توصیف می

مقابله  یهاسبک نیکه ب ه شده استداد نشان ایمطالعه

ها آن یزندگ تیفیو ک HIV مذهبی در افراد مبتال به

براین، نتایج . عالوه(11) وجود داردارتباط معناداری 

عنوان عاملی جهت سازگاری مطالعه حاضر معنویت را به

با بیماری نشان دادند. نتایج سایر مطالعات نیز حاکی از 

باعث  HIVآن هستند که با وجود اینکه ابتال به بیماری 

اما توکل به خدا باعث  شود؛زدن به افراد میشرم و تهمت

 . (12،11) بودن خود راضی باشندشود که از زندهمی

از سوی دیگر، نتایج این مطالعه بیانگر آن بودند که 

عنوان عاملی جهت پایبندی توانند بهاعتقادات دینی می

مصرف داروهای ضد رتروویروس، به درمان عمل نمایند. 

به  HIVیک مسئولیت فردی است و بقای افراد مبتال به 

. بسیاری (13)بندی به آن بستگی دارد مصرف دارو و پای

از بیماران که به باورهای دینی معتقد هستند، مصرف 

کنند؛ اما بسیاری از داروهای ضد رتروویروس را رد نمی

دی ها به معجزه الهی اعتقاد داشته و تمایلی به پایبنآن

کنندگان به درمان ندارند. در این ارتباط یک نفر از شرکت
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در مطالعه حاضر، مصرف داروها را به امید معجزه الهی 

ای در جنوب آفریقا براین، در مطالعهقطع کرده بود. عالوه

، مصرف HIVداده شد که سه نفر از زنان مبتال به نشان

ر برابر ها دداروهای خود را با این امید که خدا از آن

. نیاز به (14)کند، قطع کرده بودند بیماری محافظت می

توضیح ضرورت مصرف داروها همراه با توکل به خداوند و 

عواقب عدم مصرف داروها از مواردی است که نیاز به 

 یان دارد.مشاوره بیشتر در ارتباط با مبتال

شده، تأثیر های استخراجیکی دیگر از زیرگروه

یکی از معنویت بر داشتن رفتار مسئوالنه بود که 

 باشدهای مؤثر در کنترل انتشار ویروس میاستراتژی

در این مطالعه از کننده درصد از افراد شرکت 5/32 .(15)

طریق همسر یا شریک جنسی به بیماری مبتال شده 

بودند و از وضعیت ابتالی همسر یا شریک جنسی خود 

بحث در مورد افشای وضعیت ابتال، هم در  اطالع نداشتند.

سالمت فردی و هم در سالمت عمومی کاربرد دارد 

از این رو با توجه به تأثیر باورهای دینی بر این  ؛(12،13)

بعد مهم از رفتار مبتالیان بهتر است از باورهای دینی 

منظور افزایش مهارت افشای عنوان یک استراتژی بهبه

شده در از اطالعات استخراجبیماری استفاده گردد. یکی 

در  بود. HIVناشی از بیماری این مطالعه، معنویت و اتهام 

عنوان ، اتهام را به2111در سال  Goffmanاین ارتباط 

اعتبار دانست که از طریق تعامل شدت بییک ویژگی به

های اجتماعی و آید و توسط مردم، شبکهبه وجود می

کنند، تری که در آن زندگی میجهان اجتماعی بزرگ

براساس تئوری اتهام، یک هویت  .(11) شودساخته می

در جوامع در  HIVاجتماعی جدید برای افراد مبتال به 

د به تواننشود که در این راستا، باورهای دینی مینظر می

ساخت یک هویت جدید و مثبت برای افراد مبتال کمک 

 . (13)نمایند 

بود سالمتی مبتالیان و گیری از معنویت در بهبهره

باشد؛ آموزش مراقبین بهداشتی با مشکالتی همراه می

عنوان مثال بسیاری از مراقبین بهداشتی از مهارت الزم به

 در زمینه گفتگو در مورد نقش معنویت در سالمت 

براین، در . عالوه(21)باشند و بیماری برخوردار نمی

مطالعات بسیاری به آموزش مراقبین بهداشتی در زمینه 

مثبت  HIVمعنویت جهت ارائه خدمات به افراد مبتال به 

 مطالعهدر این زمینه، نتایج . (22،21)است  توصیه شده

Vance  نشان دادند که ارتباط مراقبین  2111در سال

ها بهداشتی با بیماران، بسیار بیشتر از خدماتی که آن

دهند، بر تمایل بیماران نسبت به پایبندی به ارائه می

 .(23)گذارد درمان تأثیر می

 

 گیرینتیجه

با توجه به نقش معنویت در سازگاری با بیماری، 

بایست از تأثیر مراقبین بهداشتی، پزشکان و جوامع می

مبتال به بیماری مطلع باشند و  معنویت بر زندگی افراد

. همچنین، های الزم را در این زمینه دریافت کنندآموزش

دیده و مداخالتی مبتنی بر الزم است از افراد آموزش

منظور معنویت در مراکز مشاوره رفتارهای پرخطر به

ارتباط با بیماران و کمک به سازگاری با بیماری استفاده 

های ریزی در ارتباط با برنامهبراین، برنامهشود. عالوه

منظور کاهش اتهام آموزشی با رویکرد معنوی در جوامع به

 باشد.ناشی از بیماری ضروری می

 

 پیشنهادات

های پژوهش حاضر، انجام آن در یکی از محدودیت

بین زنان مسلمان و دارای باورهای دینی بود؛ از این رو 

فراد بدون ای در ارتباط با اشود مطالعهپیشنهاد می

اعتقادات دینی و یا اعتقاداتی غیر از مذهب اسالم صورت 

 پذیر باشد.پذیری نتایج، بیشتر امکانبگیرد تا تعمیم

 

 حمایت مالی

علوم پزشکی  دانشگاه یمال تیپژوهش با حما نیا

 انجام شده است. تهران

 

 مالحظات اخالقی

 یپژوهش تمام نیکه در ا دارندیاعالم م سندگانینو

 اطالعات،بودن مرتبط از جمله محرمانه یاخالق اصول

 اریکنندگان در پژوهش و اختآگاهانه شرکت ترضای
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 شده است. تیرعا آنخروج از 

 

 تضاد منافع

 نیدر ا یکه تضاد منافع ندینمایاعالم م سندگانینو

 وجود ندارد. پژوهش

 

 تشکر و قدردانی

وسیله پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه بدین

لوم پزشکی تهران به دلیل تصویب این پژوهش با کد ع

تشکر و  32/د/2333/131و شماره اخالق  312115111

 نمایند.قدردانی می
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