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Abstract
Background and Objective: AIDS is a socio-medical problem and has vast
consequences. To prevent the sexual affection it is necessary to detect the role of social
determinants of health and social networks. This study was conducted to assess the
association between size of social network and probability of occurrence of HIV/AIDS
among sexually affected patients in behavioral diseases consulting centers covered by
Shahid Beheshti University of medical sciences in 1394.
Methods: This research was a case-control study including 94 patients consulting
the Shahid Beheshti University of Medical Sciences centers of AIDS as case group and
94 persons as control group in Tehran, Iran. Samples were selected by the classified
method; the later sampling was done by the convenience sampling method. The tools
for data collection were demographic questionnaires, as well as a questionnaire to
obtain data on size of social network. Data were analyzed by SPSS.22 software and
logistic regression analysis and discrimination analysis.
Results: Size of social network in sexual affected patients is smaller than nonaffected persons. There is a significant difference, and positive effect between sizes of
social network in sexual affected and non-affected patients (P<0/01). Size of family
social network has the largest contribution in explanation of difference between the
affected and non-affected patients. Findings showed that the bigger the size of their
social network is, the less the probability of occurrence of HIV/AIDS is.
Conclusion: It is necessary to adjust sexual risk behaviors and detect the role of
social network and sexual physio-psycho-social paths by which it transmitted.
KeyWords: AIDS, Risk Behaviors, Social Determinant of Health, Social Network,
Sexually Affected Patients
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چکیده
زمینه و هدف :ایدز یک مسئلۀ اجتماعی ـ پزشکی است و پیامدهای گستردهای دارد .پیشگیری از
ابتالی جنسی این بیماری در گرو شناخت تعیینکنندههای اجتماعی سالمت و شبکههای اجتماعی است.
هدف این مطالعه ،بررسی رابطۀ اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی /ایدز در میان مبتالیان

جنسی مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  1737است.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی و مقطعی است .جمعیت آماری شامل مبتالیان
جنسی به اچ آی وی /ایدز مراکز مشاورۀ بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و
غیرمبتالیان به اچ آی وی /ایدز است .حجم نمونه  111نفر بود که با روش غیراحتمالی متوالی و در دسترس
انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک و اندازۀ شبکۀ اجتماعی بود .دادهها با
استفاده از نرمافزاری آماری  SPSSنسخۀ  22و تحلیل رگرسیون لجستیک و تحلیل افتراقی تحلیل شد.
یافتهها :اندازۀ شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز کمتر از غیرمبتالیان است و بین اندازۀ شبکۀ
اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز و غیرمبتالیان تفاوت معنادار و تأثیر مثبت وجود دارد (.)P<1/11
اندازۀ شبکۀ اجتماعی خانوادگی بیشترین سهم را در تبیین تفاوت دو گروه مبتالیان جنسی به اچ آی وی/
ایدز و غیرمبتالیان دارد .یافتهها نشان داد که هرچه اندازۀ شبکۀ اجتماعی افراد بیشتر باشد ،احتمال وقوع اچ
ای وی /ایدز کمتر است.
نتیجهگیری :شناخت ابعاد و اندازه شبکههای اجتماعی و مسیرهای جسمی ـ روانی ـ اجتماعی انتقال
ایدز الزمۀ اصالح رفتارهای جنسی پرخطر است.
کلمات کلیدی :ایدز ،تعیینکنندههای اجتماعی سالمت ،شبکۀ اجتماعی ،رفتارهای پرخطر ،مبتالیان جنسی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
ایدز پدیدهای بهداشتی و یک مسئلۀ اجتماعی است ( )1که

مرگومیر انسان است ( .)5براساس آمار سازمان ملل که در سال

پیامدهای روانی ،فرهنگی ،اقتصادی و جسمی آن بسیار گسترده
است .در اوایل پیدایش بیماری تصور بر آن بود که بیماری
مخصوص کشورهای غربی است؛ ولی با انتشار سریع آن در آسیا
مشخص شد که ایدز هیچ قوم و نژاد و کشوری را در امان نخواهد

 1737منتشر شد ،بهطور میانگین از ابتدای سال  1711تا پایان
سال  1732هر  7ماه  011نفر در ایران به ایدز مبتال شدهاند.
وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی ایران آمار مبتالیان به
اچ آی وی /ایدز را تا پایان سال127 ،1737هزار و  217تن
برآورد کردهاند که  13درصد آنان را مردان و  17درصد را زنان
تشکیل میدهند .بنا به این آمار 71 ،درصد مبتالیان به این

توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی این کشورها گذاشته است ( .)3بیش

بیماری از راه روابط جنسی مبتال شدهاند ( .)6جوانان که

از  31درصد موارد ابتالء مربوط به کشورهای جهان سوم و در

عمدهترین گروه در معرض بیماری ایدز در دنیا بهشمار میروند،
بهدلیل ارضای حس کنجکاوی ،فشار دوستان ،ناآگاهی و

گذاشت ( .)2امروزه ایدز در کشورهای در حال توسعه بهسرعت
در حال گسترش است که تأثیر قابل مالحظهای بر سالمت و

حال توسعه است ( .)2ایدز در حال حاضر چهارمین علت
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گروه یا طبقهای که باشند ،در نهایت هم مشکالت جسمی و هم
مشکالت روانی ـ اجتماعی خواهند داشت .آنان در مقابل
بیماریها و خطر نابینایی و آنچه به نام عفونتهای فرصتطلب
معروف است ،آسیبپذیرند .بعضی از مبتالیان به ایدز دچار
افسردگی میشوند و غالباً در آنان عالیم اضطراب بروز میکند.
بهعلت پیشداوری و ترس از سرایت بیماری ایدز ،این بیماران
دربارۀ انتخاب مسکن ،شغل ،مراقبتهای بهداشتی و حمایت
عمومی تحت تبعیض قرار میگیرند .رفتارهای نامناسب و
تحقیرآمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی
میگیرد .وحشت از مرگ و تنهایی ،اخراج کارگران مبتال ،سرزنش

که این خود در گرو شناخت تعیینکنندههای اجتماعی و فرهنگی
این بیماری در کنار سایر عوامل زیستی است .در این راستا انجام
پژوهشهای جامعهشناختی پزشکی و شناخت تعیینکنندههای
اجتماعی ایدز امکان دستیابی به شناخت بیشتر را فراهم میآورد.
هدف این مطالعه ،بررسی رابطۀ اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال
وقوع اچ آی وی /ایدز در میان مبتالیان جنسی مراکز مشاوره
بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

بیمار و بدنامی ( )10-12سبب میشود وضعیت خویش را تا
جایی که مقدور است مخفی نگه دارند که این خود موجب
گسترش آلودگی نیز میشود .بنا بر آمار سازمان یونسکو ،تا سال
 2121تعداد کودکانی که در سرتاسر دنیا بر اثر بیماری ایدز یتیم
میشوند به  71میلیون تن خواهد رسید ( .)13خطر خودکشی در
میان مبتالیان به ایدز از مردم معمولی بیشتر است .مواجه شدن
با بیماری ایدز بهطور مستقیم و غیرمستقیم با صرف هزینۀ مادی
همراه است .ناآگاهی از نحوۀ انتقال و ابتال به ایدز عمدهترین علت
افزایش این بیماری است و بررسیهای بهعملآمده در جوامع
مختلف نشاندهندۀ سطح آگاهی متفاوت افراد نسبت به ایدز
است که این خود متأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی است
( .)12،15از طرفی رفتارهای جنسی ،عادات و روابط فرهنگی
نقش اساسی در پیشگیری از آن بازی میکنند (.)16
شواهدی در دست است که نشان میدهد عوامل اجتماعی و
فرهنگی تأثیری قابل مالحظهای بر ابتالی به ایدز دارند ()17،12
و اندازۀ شبکۀ اجتماعی یکی از مهمترین این عوامل است .شبکۀ
اجتماعی مجموعهای ناتهی از گرهها و رابطهای (احتماالً تهی)
تعریفشده برای این تارکها و مجموعهای از پیوندها است.
اعضای خانواده و دوستان صمیمی منابع اصلی و همکاران و
روحانیون و سایرین منابع ثانوی شبکۀ اجتماعیاند .پرداختن به
سازمانها بهعنوان شبکههای چندگانه نیز یک سنت جاافتاده در
مطالعات اجتماعی است (.)11

بهمنظور تبیین تأثیر شبکههای اجتماعی بر احتمال وقوع
اچ آی وی /ایدز چارچوبی مفهومی اتخاذ میشود که متغیرهای
تبیینی متفاوتی با سطوح تحلیلی متفاوت در آن دخیلاند .در این
چارچوب که برگرفته از نظریۀ شبکهای سرمایۀ اجتماعی Lin
است ( ،)21بر تأثیر شبکههای اجتماعی در سطح فردی بر مبنای
 7سازوکار عمده تأکید میشود )1 :حمایت اجتماعی (شامل
حمایتهای ارزیابی ،عاطفی ،مادی و اطالعاتی) )2 ،نفوذ اجتماعی
و اجتماعی شدن (شامل ارزشها و هنجارهای معطوف به
سالمت) )7 ،تعلق اجتماعی و  )7منافع اجتماعی .با توجه به این
سازوکارها ،شبکههای اجتماعی از طریق  7مسیر عمدۀ
روانشناختی ،رفتاری و فیزیولوژیک بر سالمت تأثیر میگذارند
( .)22در مسیر روانشناختی ،شبکههای اجتماعی از طریق فراهم
کردن دسترسی به منافع و حمایتهای اجتماعی مختلف عامل
عمدهای در کاهش استرسهای مزمن هستند .در مسیر رفتاری،
تأثیرگذاری عمدتاً از طریق ایجاد ارزشها و هنجارهای معطوف
به سالمت و کنترل و نظارت بر رفتارهای پرخطر جنسی بهواسطۀ
سازوکارهای نفوذ اجتماعی و فرآیند اجتماعی شدن ایجاد
میشود .مشارکت یا تعلق اجتماعی میتواند باعث آگاهی از
راههای انتقال ایدز شود .در نهایت ،سومین مسیر تأثیرگذاری
شبکۀها ی اجتماعی ،مسیر فیزیولوژیک است .مواجهه
طوالنیمدت در موقعیتهای استرس زا میتواند با ایجاد اختالل
در نظام هورمونی ـ روانی ،بهعنوان بخشی از واکنش زیستی
ارگانیسم به شرایط پیرامونی ،زمینه پیدایش بیماریهای جسمی
و روانی را افزایش میدهد .شبکههای اجتماعی عامل عمدهای در
کاهش استرسهای مزمن و جلوگیری از فعال شدن سیستم
هورمونی روانی و حفظ تعادل سیستم ایمنی بدن است.
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ابتال به اچ .آی .وی و ایدز قرار دارند ( .)7،1این مبتالیان در هر

افزایش میزان آگاهی افراد نسبت به راههای انتقال آن است ()20
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بیمهارتی با خطر تجربۀ جنسی غیرایمن روبهرو هستند و
بنابراین در مقایسه با بزرگساالن در معرض خطر بیشتری برای

مبارزه با ایدز یک تعهد اجتماعی است و پیشنیاز اصالح
رفتارهای پرخطر جنسی برای کاهش گسترش بیماری ایدز

اِما آوانسیان و همکاران | اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی...
] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.1

روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعۀ توصیفی و مقطعی است.
جمعیت آماری شامل مبتالیان جنسی به اچ آی وی /ایدز مراکز
مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و
غیرمبتالیان به اچ آی وی /ایدز در سال  1737است .گروه مورد
شامل مبتالیان جنسی به اچ آی وی /ایدز است که از میان
جمعیت مبتالیان جنسی به اچ آی وی /ایدز مراکز مشاوره
بیماریهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب
شدند .گروه شاهد شامل غیرمبتالیان به اچ آی وی /ایدز است که
با همتاسازی از میان جمعیت غیرمبتالیان به اچ آی وی /ایدز و
کارکنان و صاحبان حرفۀ پزشکی مراکز مشاورۀ بیماریهای
رفتاری و دیگر مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انتخاب شد .معیار ورود گروه مورد به مطالعه ،ابتال به اچ آی وی/
ایدز از راه جنسی و معیار خروج از مطالعه ،ابتال از راههای مادر به
فرزند و انتقال خون بود .معیار ورود گروه شاهد مبتال نبودن به
بیماری بود .حجم نمونه پس از انجام یک مطالعۀ پایلوت با دقت
احتمالی ( 1/10 )dبا فرمول کوکران محاسبه شد .حجم نمونه
 111نفر بود .سپس 7 ،مرکز بهطور تصادفی انتخاب و نمونه با
روش نمونهگیری غیراحتمالی متوالی و در دسترس انتخاب شد.
نسبت جمعیت گروه شاهد به گروه مورد برابر  1بود .مبتالیان
جنسی به اچ آی وی /ایدز (گروه مورد) و غیرمبتالیان (گروه
شاهد) براساس ویژگیهای دموگرافیک همتا با یکدیگر مقایسه
شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ ساختمند اندازۀ شبکۀ
اجتماعی بود که از سوی پژوهشگران طراحی و بهطور حضوری
تکمیل شد .شبکۀ اجتماعی در سه بُعد خانوادگی ،هم گروه و

سازمانی عملیاتی شد .شبکۀ خانوادگی با دو شاخص اعضای
خانواده (با  6سؤال) و خویشاوندان (با  2سؤال) سنجیده شد؛
شبکۀ همگروه اجتماعی با دو شاخص دوستان (با  7سؤال) و
همسایگان (با  1سؤال) سنجیده شد و شبکۀ سازمانی با 11
شاخص شبکههای رسانهای (با  7سؤال) ،مراکز بهداشتی و
درمانی (با  0سؤال) ،نهادهای مذهبی (با  1سؤال) ،انجمنهای
داوطلبانه (با  1سؤال) ،شرکتها (با دو سؤال) ،مراکز آموزشی (با
 1سؤال) ،ارگانهای نظامی (با  1سؤال) ،اتحادیهها (با  1سؤال)،
احزاب سیاسی (با  1سؤال) ،و باشگاههای ورزشی (با  1سؤال)
سنجیده شد .اندازه ( )sizeشبکۀ اجتماعی بدینگونه اندازهگیری
شد :تعداد پیوندهای ( )tiesواقعی خود ( )egoبا یک تارک
( )vertexطی فاصلههای زمانی گذشته .سؤاالت پرسشنامه در دو
بخش اطالعات دموگرافیک و اندازۀ شبکۀ اجتماعی تهیه شدند.
در بخش اول ،جنسیت ،سن ،تحصیالت ،درآمد خانوار و وضعیت
تأهل اندازهگیری شد .پرسشنامۀ  71سؤالی اندازۀ شبکۀ
اجتماعی براساس یک مقیاس  6گزینهای ماتریسی رتبهای (اصالً،
خیلی کم ،کم ،تا حدی ،زیاد ،خیلی زیاد) طراحی شد .دامنۀ این
مقیاس بین  1تا ( 100اصال =  ،1خیلی کم =  ،1کم =  ،2تا
حدی =  ،7زیاد =  ،7خیلی زیاد =  )0بود .اعتبار (روایی) بخش
اول پرسشنامه (اطالعات دموگرافیک) از طریق اعتبار صوری و
محتوایی (توسط  7نفر از متخصصان جمعیتشناسی) و اعتبار
بخش دوم پرسشنامه (پرسشنامۀ اندازۀ شبکۀ اجتماعی) از
طریق اعتبار صوری و محتوایی (توسط  0نفر از متخصصان
جامعهشناسی) با محاسبۀ ضریب تأیید سؤال ( )C.V.V.Iو ضریب
تأیید کفایت مقیاس ( )C.V.C.Sو نهایتاً محاسبۀ ضریب اعتبار
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شکل  .1مدل مفهومی رابطۀ شبکههای اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی /ایدز در مبتالیان جنسی
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یافتهها
بنا بر نتایج جدول  ،1اکثر مبتالیان به اچ آی وی /ایدز
دارای جنسیت مرد ( 12/3درصد) و  13/1آنان جنسیت زن
داشتند .اکثر آنان در ردۀ سنی  22/7( 27-77درصد) قرار
داشتند و تنها  6/2درصد آنان در ردۀ سنی  37سال و باالتر
بودند 66/7 .درصد آنان دارای تحصیالت دیپلم و باالتر بودند و
تحصیالت مابقی آنان پایینتر از دیپلم بود .درآمد خانوار اکثر
مبتالیان  011هزار تا  1میلیون تومان بود .اکثر آنان متأهل
( 06/7درصد) بودند .در جدول  ،1نتایج همتاسازی ویژگیهای
دموگرافیک مبتالیان و غیرمبتالیان به اچ آی وی /ایدز نشان داده
شده است.

جدول  .1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک همتاشده
متغیرهای دموگرافیک

مبتالیان
فراوانی

غیرمبتالیان
درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

جنس
مرد

106

12/3

100

12/7

زن

72

13/1

77

13/0

سن
 23و کمتر

16

1/0

16

1/0

22-33

72

22/7

77

27/7

32-23

71

10/3

21

17/1

22-53

77

11/1

72

13/1

52-63

71

10/3

72

13/1

62-73

26

17/1

26

17/1

 72و باالتر

12

6/2

12

6/2

پایینتر از دیپلم

67

77/0

62

72/3

دیپلم و باالتر

120

66/7

126

63/1

کمتر از  500هزار تومان

07

21/1

00

23/2

 501هزار تا  1میلیون تومان

13

76/2

17

77/6

باالتر از  1میلیون تومان

71

20/0

73

26/1

تحصیالت

درآمد خانوار

وضعیت تأهل
مجرد

07

21/3

06

23/3

متأهل

116

06/7

116

06/7

همسر فوتشده

3

7/3

1

7/2

همسر جداشده

11

3/0

16

1/0

هرگز ازدواجنکرده

1

1/1

2

1/7
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محتوایی برای رسیدن به حد نصاب سنجیده شد .برای ارزیابی
نهایی دربارۀ ضریب اعتبار محتوایی ،میانگین قدرمطلق میانگین
ضرایب تأیید سؤال و میانگین ضرایب تأیید کفایت مقیاس
محاسبه شد و میزان آن برابر با  37/7درصد بود .عالوه بر این،
اعتبار سازه با روش همسانی درونی و محاسبۀ ضریب همبستگی
مقیاس با سؤالهای تشکیلدهندۀ آن سنجیده شد .نتایج سنجش
اعتبار سازه نشان از وجود همبستگی باال و رابطۀ معنادار
( )P<1/11بین متغیر اندازۀ شبکۀ اجتماعی و هریک سؤاالت
تشکیلدهندۀ آن بود .برای سنجش قابلیت اعتماد (پایایی)
پرسشنامۀ اندازۀ شبکۀ اجتماعی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید .ضریب آلفای کرونباخ برابر  32درصد بود که روی  71نفر
از افراد گروه مورد و شاهد (از هر گروه  10نفر) سنجیده شد.
ضریب پایایی حاصل برای هریک از ابعاد سهگانۀ خانوادگی،
همگروه و سازمانی نیز بهترتیب برابر با  1/37 ،1/13و  1/32بود.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.1

دادههای گردآوریشده با بهکارگیری نرمافزار آماری
نسخۀ  22و  ،Wald Testتحلیل رگرسیون لجستیک و تحلیل
افتراقی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .رضایت آگاهانه ،رازداری و
ناشناسی بهعنوان مالحظات اخالقی پژوهش رعایت شدند.
SPSS
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در جدول  7مشاهده میشود که شدت رابطۀ مجموع ابعاد
اندازۀ شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز و غیرمبتالیان
متوسط است .در عین حال ،اندازه شبکۀ اجتماعی خانوادگی
بیشترین سهم را در تبیین تفاوت دو گروه مبتالیان به اچ آی وی/
ایدز و غیرمبتالیان دارد.

جدول  .2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک
همتاشده
مبتالیان

متغیر اصلی و ابعاد آن

غیرمبتالیان

اندازه شبکۀ اجتماعی

01/0

6/3

07/2

1/3

اندازه شبکۀ اجتماعی خانوادگی

77/7

0/3

70/3

6/6

اندازه شبکۀ اجتماعی هماالن

03/1

7/3

03/6

3/7

اندازه شبکۀ اجتماعی سازمانی

76/3

3/7

73/3

3/3

جدول  .3نتایج تحلیل افتراقی ،ضریب افتراقی و همبستگی کانونی
ضریب افتراقی

ابعاد متغیر اصلی
اندازۀ شبکۀ اجتماعی خانوادگی

72/3

اندازۀ شبکۀ اجتماعی هماالن

76/6

همبستگی کانونی
1/77

71/7

اندازۀ شبکۀ اجتماعی سازمانی

براساس نتایج جدول  ،7نسبت برتری اندازۀ شبکۀ اجتماعی
بیشتر از  1و سطح معناداری آن کمتر از  1/11است و نشان
میدهد که تأثیر اندازۀ شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی/
ایدز مثبت و رابطۀ آن معنادار است ( .)P<1/11بدینسان ،فرضیۀ
 H0رد میشود .گذشته از این ،تأثیر و همبستگی اندازۀ ابعاد
خانوادگی ،همگروه و سازمانی شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی

وی /ایدز مثبت و معنادار است ( .)P<1/11بهعبارت دقیقتر،
هرچه اندازۀ شبکۀ اجتماعی افراد بیشتر باشد ،احتمال وقوع اچ
آی وی /ایدز کمتر است .با توجه به نتایج جدول ،7اندازۀ شبکۀ
اجتماعی مبتالیان و ابعاد آن قابلیت ورود به مدل لوجیت (معادلۀ
بهینۀ رگرسیون لجستیک) را دارد.

جدول  .2نتایج آزمون والد و تحلیل رگرسیون لجستیک شبکۀ اجتماعی و ابعاد آن
متغیر اصلی و ابعاد آن

نسبت برتری ()OR

معناداری

والد

ضریب رگرسیون

مقدار ثابت

اندازۀ شبکۀ اجتماعی

1/13

**1/11

1/37

1/17

2/77

اندازۀ شبکۀ اجتماعی خانوادگی

1/11

**1/11

1/03

1/17

7/67

اندازۀ شبکۀ اجتماعی هماالن

1/27

**1/11

1/13

1/17

2/70

اندازۀ شبکۀ اجتماعی سازمانی

1/17

**1/11

1/01

1/16

7/11

Notes: *P-value <0.05; **P-value <0.01

بحث
هدف این مطالعه ،بررسی رابطۀ اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع
اچ آی وی /ایدز میان مبتالیان جنسی مراکز مشاورۀ بیماریهای

رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود .نتایج نشان داد
که هرچه اندازۀ شبکۀ اجتماعی افراد بزرگتر باشد احتمال وقوع
اچ آی وی /ایدز در آنان کمتر است .یافتههای این مطالعه ،نتایج
31
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میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.1

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،میانگین اندازۀ
شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز ( )01/0کمتر از
غیرمبتالیان ( )07/2است .همچنین ،میانگین اندازۀ هریک از
ابعاد خانوادگی ،هماالن و سازمانی شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ
آی وی /ایدز کمتر از غیرمبتالیان است .براساس نتایج ،بین اندازۀ
شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز و غیرمبتالیان رابطه
وجود دارد .عالوه بر این ،بین اندازۀ ابعاد خانوادگی ،همگروه و

سازمانی شبکۀ اجتماعی مبتالیان به اچ آی وی /ایدز و غیرمبتالیان
رابطه وجود دارد.
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نتایج این مطالعه ،یافتههای  Klovdahlو همکارانش را تأیید
میکند که نشان داد متوسط فاصله (در راستای روابط اجتماعی
مشاهده شده) بین افراد مبتال به اچ آی وی و افراد مستعد از

محدودیت اصلی این مطالعه بیاطالعی بیماران از راههای
سهگانۀ انتقال ویروس اچ آی وی بود که رجوع به پروندۀ پزشکی
آنان را بههمراه داشت .البته ،رجوع به گذشتۀ روابط جنسی افراد
مالحظات اخالقی دوچندان را مطرح میساخت.

تحقیق ،یافتههای پژوهش  Millerو  Paoneرا تأیید میکند که
حاکی از آن بود که یک مسیر منطقی و پذیرفتنی را میتوان
فرض گرفت که براساس آن ،ویژگیهای شبکۀ اجتماعی احتمال

مرکز شبکۀ اجتماعی  7گام بود (.)25
یافته نشان داد که مبتالیان جنسی میتوانند دسترسی
متفاوتی به منابع ارزشمند جامعه داشته باشند .از یک طرف،
پیوندهای نامتقارنی میان عناصر یک نظام وجود دارد که در
نتیجۀ آن ،منابع کمیاب بهگونهای نابرابر توزیع میشوند (.)26
ساختار اجتماعی شبکهها به جریان دستیابی آنان به منابع و
فرصتها شکل میدهد .از طرف دیگر ،درگیری آنان در
شبکههای اجتماعی مختلف از جمله شبکههای خانوادگی،
هماالن و سازمانی منابع حمایتی فراهم میکند که با جذب
بیشتر در این شبکهها آنان شرایط مطلوب بهدست آوردن حمایت
و متعاقب آن سالمتی را حاصل میکنند ( .)27به نظر میرسد
هرچه این شبکههای اجتماعی در جامعۀ مبتالیان جنسی فشردهتر
باشد ،احتمال بیشتری دارد که آنان بتوانند در جهت منافع
متقابل همکاری کنند .از نظر  ،Fieldشبکههای اجتماعی
میتوانند مساعدت مادی ملموسی را برای فرد فراهم کنند که
باعث کاهش اضطراب شود ،هنجارهای بهداشتی را تقویت کند و
فرد بهتر بتواند برای استفاده از خدمات درمانی اعمال نفوذ کند

نتیجهگیری
شبکۀ اجتماعی میتواند باعث افزایش حمایت اجتماعی ،نفوذ
اجتماعی ،تعلق اجتماعی و منافع اجتماعی شود و نهایت ًا با افزایش
سرمایۀ اجتماعی افراد ،سالمت جسمی آنان را تأمین کند .شناخت
بیشتر این تعیینکنندۀ اجتماعی سالمت و بیماری عاملی مهم در
جهت پیشگیری ،آموزش و اصالح رفتارهای پرخطر مرتبط به
بیماری ایدز است .شناخت انواع شبکههای اجتماعی و مسیرهای
جسمی ـ روانی ـ اجتماعی انتقال بیماری بهمنظور اصالح رفتارهای
جنسی پرخطر و محافظتنشده و ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و
ارتقای میزان آگاهی افراد از نحوۀ انتقال این بیماری از راه شبکههای
اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای آن عمدهترین راهبرد پیشنهادی
است .تکتک افراد جامعه باید در این راه سهیم باشند تا با فعالیت
مشترک امکانات موجود را بسط داده و از گسترش آن جلوگیری
کرد .پژوهشهای آتی باید درصدد بررسی دیگر مسیرهای انتقال اچ
آی وی /ایدز از راه شبکههای اجتماعی اعم از واقعی یا مجازی باشد
و این امر نیازمند پژوهشهای بیشتر است.

( .)22شبکهها و روابط باز ،احتمال دسترسی به پلها و استفاده
از آنها برای رسیدن به منابعی که در حلقۀ اجتماعی فرد وجود
ندارند و نیز دستیابی به منابع و منافع ابزاری را افزایش میدهد.
از سوی دیگر ،یک شبکۀ فشردهتر با روابط صمیمیتر و دوجانبه
میان اعضا ،ممکن است احتمال «بسیج» دیگرانی را که دارای
منابع و منافع مشترکی هستند برای دفاع و پشتیبانی از منابع و
منافع عاطفی افزایش دهد.
شاید بتوان نتایج سرمایهگذاری مبتالیان جنسی در روابط و
شبکهها ی اجتماعی را در ارتباط با دو نوع کنش ابزاری و کیفی
طبقهبندی کرد .در کنش ابزاری ،سهگونه نفع (بازگشت سرمایه)
مطرح است :ثروت ،قدرت و شهرت .در کنش کیفی ،سرمایۀ

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از پزشکان ،پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و همۀ بیماران مبتال به اچ آی وی /ایدز که ما
را در انجام این مطالعه یاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.

تعارض در منافع
بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.

33
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قرارگیری در معرض خطر اچ آی وی را کاهش میدهد (.)22

زندگی مانند ازدواج ،کار ،جامعه و محیطزیست است (.)21

معرض خطر ابتال به ایدز در میان افراد است ( .)23نتایج این
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تحقیق  O’Brienو همکارانش را تأیید میکند که نشان داد
روابط اجتماعی و تجربۀ ذهنی حضور در شبکههای اجتماعی یک
تعیینکنندۀ اجتماعی رفتارهای پرخطر جنسی و قرارگیری در

اجتماعی ابزاری است برای تحکیم منابع و دفاع در برابر از دست
دادن منابع .در این رابطه  7نوع نفع مطرح است :سالمت
جسمانی ،سالمت روانی و رضایت از زندگی .سالمت جسمانی
دربرگیرندۀ حفظ توان کارکردی جسمانی و رهایی از بیماریها و
آسیبزدگی است .سالمت روانی ،توانایی پایداری در برابر تنشها
و حفظ تعادل عقلی و احساسی را منعکس میکند .رضایت از
زندگی نیز نشانگر خوشبینی و رضایت از عرصههای مختلف
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...اِما آوانسیان و همکاران | اندازۀ شبکۀ اجتماعی و احتمال وقوع اچ آی وی
15. Jenkins CA, Arobalino D. HIV/AIDS in the Middle
East and North Africa. Tehran: Shahid Beheshti
University of Medical University; 2008.
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