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 پیشگفتار
 

مصااب   هاا و  ناخوشای  بیمااری باا او هماراه باوده اسات.     مریضای و  ، راز ابتدای حیاات بشا  

وابسته به آنهاا باه دلیال ایجااد اخاتالل در روناد عاادی زنادگی باا حساسایت           و مشکالت 

تاالش و تعما    ، بارای رهاایی از آنهاا و افازایش کیفیات زنادگی      نگریسته شاده و هماواره   

فهااو و درمااان  هااای انسااان در طااول زمااان باارای تااالش .زیااادی صااورت گرفتااه اساات 

یجی و انباشااتی باوده اساات ولاای از یااك مقطاه تاااریخی بااه بعااد بااا   رتااد، هااا آرامبیمااری 

ری اساساای انتقااال شااناخت از عامیانااه بااه علماای و ساا ع جهااش شااناخت علماای ت ییاا 

هااای در قاارون جدیااد و بعااد از انقااالب علماای در رشااته  در نتیجااه حاصاال شااده اساات. 

شااگرب بااه فهااو و درمااان بساایاری از  دانااش پزشااکی نیااز بااا رشاادی  ، گوناااگون

هااای صااع  العااالج را درمااان نمااود و بیماااری، آور نایاال آمااد              سااابقا  ماار  هااایبیماااری

جمعی شاد کاه هازاران ساال علیاه بشار بودناد. باا وجاود           هایکنی بیماریموف  به ریشه

متااا ر از ساابك جدیااد زناادگی برخاای    ، پیااروزی هااای نویااد بخااش پزشااکی جدیااد   

 دهااای رواناای کااه در گذشااته چناادان مااورد اعتنااا نبودناا   یماااریهااا ماننااد بناخوشاای

هاای جدیاد نیاز ساربرآوردند کاه باه یکای از        زماان برخای بیمااری   گسترش یافتناد و هاو  

   .مشکالت سیستو بهداشتی درمانی کشورها تبدیل شدند

مایالدی در آمریکاا شاناخته     1988هاا کاه از آغااز دهاه     یکی از ایان ایان بیمااری   

اساات. ایاادز بااه   وی/ایاادزآیاچ، سراساار جهااان گسااترش یافاات  شااد و بااه زودی در

هاا نفار را باه    عنوان یاك بیمااری بادون درماان قطعای در مادت چناد دهاه میلیاون         

اباتال و مرگای کاه ایادز باه پاا کارده باود          گام مر  کشاند. پع از چند دهاه طوفاان  

بااه تاادریر داروهااای مااو ری در کنتاارل آن تولیااد شااد کااه گرچااه درمااان قطعاای     

ری نبودناد ولای باه مادت و کیفیات زنادگی مبتالیاان کماك شاایانی نمودناد. از           بیما

توانااد ماای بااه یااك بیماااری ماازمن تباادیل شااد کااه وی/ایاادزآیاچیر ررو بااه تاادایاان

گسااتره زناادگی فاارد را در باار بگیاارد. در چنااین وضااعیتی در کنااار دانااش پزشااکی    

موضاوع شادند.    سایر علاوم مارتبط نیاز متناسا  باا زاویاه دیاد و تخصار خاود وارد         

ی اجتماااعی بااه عنااوان هااا مااددکاری اجتماااعی اساات . مااددکار یکاای از ایاان دانااش

-      بهاره           افازایش        جهات     در          هدفمناد    و         یافتاه           ساازمان    ،  ای      حرفاه         تالشای ، ای علمای شاخه
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        فعااال    آن       هاادب   و            گروههاساات   و         افااراد           اجتماااعی   و        شخصاای        مناادی       رضااایت   و        مناادی

       جهاات    در      تااا       اساات  عااان()مراج یانمااددجو      بااه       کمااك   و       آوردن        صااحنه      بااه   ،      کااردن

   و             کژکااارکردی    از   و        کننااد       تااالش          هایشااان         توانااایی   و      هااا        قابلیاات   ،           اسااتعدادها           شااکوفایی

     کند.         جلوگیری          عملکردها    در       اختالل

در ساط   ، ای خاود بر ایان اسااس ماددکاری اجتمااعی مبتنای بار رساالت حرفاه         

فااردی بااه دنبااال افاازایش کیفیاات زناادگی مبتالیااان و توانمندسااازی آنااان باارای      

بانشاااو و مبتناای باار اساتقالل فااردی اساات. همچنااین در  ، داشاتن یااك زناادگی پویاا  

گیااری از اصااول و  مااددکاران اجتماااعی در تالشااند تااا بااا بهااره   ، ایسااط  جامعااه 

ایاای خااود بااا دور کااردن قضاااوت اخالقاای از بیماااری ایاادز و  ناا   هااای حرفااهارزش

افاازایش آگاااهی بااه همااه افااراد جامعااه کمااك کننااد تااا بااا   ، اجتماااعی ناشاای از آن

خااود مراقبتاای و خااودکنترلی را بااه  ، نساابت بااه ایاان بیماااری و راههااای انتقااال آن  

 عنوان یك مهارت عملی به دست آورند. 

ددکاری اجتماااعی مداخلااه در مااکتاااب حاضاار ماارتبط بااا موضااوع ایاادز و بااا عنااوان    

نوشااته شااده اساات. بااا   )مداخلااه در بحااران ایاادز بااا رویکاارد مااددکاری اجتماااعی(  بحران

ای کارهااای انجااام شااده وی/ایاادزآی                              وضااوع مااددکاری اجتماااعی  اچتوجااه بااه ایاان کااه در م

لاذا تاالش ماا بارآن باود تاا مقادمات مفصالی بارای شاناخت           ، به زبان فارسای وجاود نادارد   

موضااوع و مساااله در فصااول ابتاادایی کتاااب آورده شااود تااا خواننااده شااناخت مناساابی از    

 کتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل است.   دست آورد.ه بیماری ب

پااردازد. / ایاادز ماایویایاچ                      اا                                فصاال نخساات بااه معرفاای کلی اتی پیرامااون بیماااری    

، هاای بحاران  مراحال و ویژگای  ، اناواع ، ساعی شاده تعریاف بحاران    ، برای ایان منظاور  

... اراباه شاود تاا آگااهی  هنای نسابت       سایر باالینی بیمااری و   ، /ایادز  ویایاچبیماری 

. در انتهاای فصال باه باورهاای     حاصال شاود  وی/ایادز  آیباودن بیمااری اچ  به بحرانای  

خواهناد باا مبتالیاان باه     بارای کساانی کاه مای     اسات.  دهغلط مارتبط پرداختاه شا   

کااار کننااد ضاارورت دارد کااه بااه طااور کاماال بااا ایاان باورهااا آشاانایی   ایاادزوی/آیاچ

ارد زیاارا ایاان آشاانایی باارای مااددکاران اجتماااعی ضاارورت مضاااعف د ، داشااته باشااند

ه فرهنا   گاری آنهاا مناوو باه آگااهی از تماامی ابعااد خارد        موفقیت در عمل تسهیل

کاه آگااهی آنهاا در ماورد موضاوع       کنناد. ضامن ایان   مای محیطی است که در آن کار 

 گران محیط اجتماعی است.                                        گاها  پیش نیاز آگاهی سایر عوامل و تسهیل
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 متناساا اختصاااد دارد.وی/ایاادز آیفصاال دوم بااه رویکردهااای نظااری ماارتبط اچ

مااددکاری  جامعااه شااناختی و ، پزشااکی ی رویکردهااا، بااا اهااداب نگااارش کتاااب  

/ایاادز در ویآیاچبررساای ، انادازها  انااد. مااراد از اراباه ایاان چشااو ارابااه شاده اجتمااعی  

سااه نظرگاااه اصاالی آن اساات. بااه ایاان معنااا کااه در رویکردهااای گفتااه شااده ایاان     

   شود.بررسی میتعریف و ، بیماری چگونه نگریسته

باشااد. عناااوین ایاان ماای هااای در معاارر خطاار ایاادزگااروه، فصاال سااومعنااوان  

، /ایاادزویآیاچکودکااان و ، /ایاادزویآیاچجوانااان و ، /ایاادزویآیاچزنااان و فصاال 

در ایان فصال باه دنباال آن هساتیو تاا        باشاند. مای  هاای تشادید کنناده   ایدز و مکان

بیشاتر در معارر اباتاله باه ویاروس      ، ساایرین هاا نسابت باه    دریابیو چرا برخی گاروه 

 وی قرار دارند.آیاچ

 پیامادهای وی/ایدز تشری  شده اسات کاه در آن باه    آیپیامدهای ابتال به اچ چهارمفصل 

های باقی ماناده  در فصل معنوی پرداخته شده است. و اجتماعی، شناختی روان، فیزیولوژیکی

 اجتماعی با موضوع آمده است.ها و ارتباو دانش مددکاری گذاریسیاست

وی/ایاادز یااك معضاال جهااانی و همگااانی اساات لااذا در سااطوح    آیاز آنجااا کااه اچ

کتااب   فصال پانجو  رو در المللای باه آن پرداختاه شاده اسات. از ایان      مختلف ملی و بین

 .پااردازیوماایوی/ایاادز ایهااای اجتماااعی ماارتبط در حااوزه اچگااذاریماارور سیاسااتبااه 

سیاساات ده در ایاان فصاال مشااتمل بااه سااه مااورد    ن مباجاام مطاارح شاا مهمتااری

. برنامااه .UNAIDSبرنامااه، )بهداشاات جهااانی بسااته بااه سااازمان ملاالهااای واگااذاری

)مااروری باار سیاساات هااای اجاارا شااده در   هااای مهارکنناادهسیاساات، (و...98.98.98

 هستند.   های داخلیگذاریسیاست و کشورهای مهار کننده ایدز(

هااای ایااو کااه مبتناای باار آمااوزهموضااوع پرداختااهماارتبط بااه ایاان فصاال ششااو در 

 وی/ایاادزیآرویااارویی بااا اچمااددکاری اجتماااعی چااه مااداخالتی باارای پیشااگیری یااا   

          مااددکاری اجتماااعی و  تااوان طراحاای و اجاارا نمااود. فصاال پایااانی نیااز بااا عنااوان     ماای

            هاااای مختلاااف حرفاااه ماااددکاری اجتمااااعی باااا   شااااخهارتبااااو  وی/ایااادزآیاچ

       مااددکاری اجتماااعی انتقااادی و    گیااری از  هااره و بلاازوم اسااتفاده   ، وی/ایاادزیآاچ

آمااده را  وی/ایاادزآینقااش مااددکاران اجتماااعی در مواجهااه بااا اچ  و  وی/ایاادزآیاچ

 ایو.بررسی کرده
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برای کسانی که آشانایی باا موضاوع ندارناد توصایه مای شاود کتااب را باه هماین           

اساات مطالعااه نماینااد باارای سااایر افااراد مطالاا  کتاااب بسااته بااه صااورتی کااه آمااده 

در پایاان نیاز از هماه عزیاازان و     تواناد گزینشای و اختیااری باشاد.    هادب مطالعاه مای   

در  ؛پیشاانهاد و نقااد مشاافقانه خااود، شااود هرگونااه نظاارخوانناادگان کتاااب تقاضااا ماای

پساات از طریاا  ، هااای احتمااالی کتاااب را راسااتای برطاارب نمااودن کااو و کاسااتی  

 الکترونیکی با نویسندگان در میان بگذارند.
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