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  چكيده
ـ ا از HIVن روش بـراي پيشـگيري از انتقـال   يثرترؤم از اين رو،. ش استيبه افزارو  يق تماس جنسياز طر HIVانتقال  ،رانيدر ا ، راهن ي

  .بوداد يعتسابقه ا يافراد دارا كننده قصد استفاده از كاندوم در ييشگوين عوامل پييتع ،ن مطالعهيا از هدف. استفاده از كاندوم است
 بـود،  ١٣٩١استان قم در سـال   ياريخود يها مرد شرکت کننده در گروه ١٢٨ در خصوص ،يليتحلـ   يفيک مطالعه توصي ،اين پژوهش
مورد بررسي قـرار   آن ييايو پا ييکه روا محقق ساخته بود يا اطالعات، پرسشنامه يابزار گردآور. وارد مطالعه شدند يوله برفلکه با روش گ

   .قرار گرفتد يتأي رفته و موردگ
كنند،  كه دو سازه الگوي باور سالمت، موانع و منافع درك شده قصد رفتاري را پيش بيني مي دادنشان  آزمون رگرسيون لجستيك جينتا

منـافع درك شـده،   ش در يک واحـد افـزا  يبرابر و با  ٩١٩/٣استفاده از كاندوم   قصد ،ش در موانع درك شدهيک واحد افزايبا  به ترتيبي كه
درک شـده،   منفعـت ن يتـر  و مهم ينع درک شده استفاده از کاندوم، کم شدن لذت جنسان ميتر مهم. برابر خواهد شد ٥٨٢/٢رفتاري  قصد

  .دز، عنوان شدياز ابتال به ا يريشگيپ ياستفاده از کاندوم برا
 يانجـام مداخلـه آموزشـ    بودنـد؛ کننده رفتار استفاده از کاندوم  يئشگويپ از عوامل، منافع و موانع درک شده، با توجه به اين كه وفق نتايج

  .تري را به همراه خواهد داشت مبتني بر الگوي ياد شده، به ويژه با تمركز بر اين دو سازه، تأثيرات مطلوب
  

  يخطر جنس پر ي، معتاد، رفتارهاHIV، باور سالمت يالگو :ها كليدواژه

                                                        
 ــنده ــخگو نويس ــه  ت: پاس ــراه ش ــاطع بزرگ ــران، تق ــگاه ترب  يه ــد، دانش ــران و جــالل آل احم ــر چم ــد دکت ــک ي ــکده پزش ــدرس، دانش ــوزش يت م ــروه آم ــت،  ، گ   بهداش

  ۱۴۱۱۵ -۱۱۱ يصندوق پست
  ۸۲۸۸۴۵۵۵، نمابر ۰۲۱- ۸۲۸۸۴۵۴۷تلفن 

 E-mail: tavafian@modares.ac.ir 
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٤٧٨  

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
هـاي   در جهان، تمـاس  HIVاه انتقال ن ريتر عيشا ،در حال حاضر

 يهـا  ، کـه در سـال  ]١[آلـوده اسـت     محافظت نشده با افراد يجنس
ن مسـئله در سـطح جهـان    يزتـر يانگ ن رفتارها به چالش بـر يا ،رياخ

ن روش براي پيشـگيري از انتقـال اچ   يثرترؤم. ]٢[ ل شده استيتبد
، شـتن داري يپرخطـر، بعـد از خو   يجنسـ  يهـا  از راه تماس ،آي وي

  ]. ١[ استفاده از كاندوم است
 خطـر فـراوان   پر يعلت داشتن رفتارهاه ب ،ن به مواد مخدرامعتاد

بـه   يهـاي در معـرض خطـر ابـتال     ن گروهيتر از مهم يکي، جزء ]٢[
HIV مطـرح   يطـور جـد  ه ران را بيدر ا يدميهستند و خطر بروز اپ
ز يـ ن HIVخود به  ين از آلودگااکثر معتاد که يدر حال ؛]٣[ اند کرده

   ].٤[ اطالعند يب
ران، شـروع  يت سوء مصرف مواد در ايوضع سريع يبر اساس بررس

ـ  ين در فاصله سنادر اکثر معتاد يرابطه جنس سـال   ٢٠تـا   ١٧ن يب
بـا   يقـانون  ريغ يسابقه ارتباط جنس ،از معتادان يميو حداقل ن است

  ]. ٥، ٦[ جنس مخالف را دارند
 يقـ يمصرف کنندگان تزر از درصد ١٦است که تنها  ين در حاليا

خطـر خـود از کانـدوم اسـتفاده      پـر  يدر روابـط جنسـ   ،مواد مخـدر 
ش يباعـث افـزا   ،خطر پر يجنس يگونه رفتارها نيتداوم ا و کنند يم

ر جوانـان  يـ در معـرض خطـر نظ   يهـا  ر گـروه يبه سا HIVگسترش 
 ،خطـر  پـر  يهـا  گروه ينه رفتار جنسيمطالعه در زم]. ٧[خواهد شد 

ار سـخت  ير رفتار آنان بسييجهت تغ ،و انجام مداخالت بودهده يچيپ
 در مـورد کانـدوم   يو آگاه ]٨[ يتوان صرف دسترس ي، پس نماست

 پرخطـر را داشـت   يهـا  ن گـروه يدر ا ي، انتظار تغيير رفتار جنس]٦[
]٨[ .  

 يت و باورهـا اطالعا ،از مصرف کنندگان مواد مخدر ين برخيدر ب
کـه خـود    ،]٥[در خصوص استفاده از کانـدوم وجـود دارد    ينادرست

کـه بتوانـد    يکمبـود مطالعـات  . استدر راه استفاده از کاندوم  يمانع
را اندازه  رانيدر ا خطر پر يشاخص استفاده از کاندوم در رفتار جنس

   ].٩[ شده است  کند، به ارائه آمارهاي غير قابل اطمينان منجر يريگ
ران، بـرآورد شـده اسـت اگـر     يـ هـا در ا  ين بررسـ يبا توجه به آخر

 ٣٠ مـواد از  يقـ يپوشش استفاده از کاندوم در مصرف کننـدگان تزر 
 HIVد عفونـت  يـ از مـوارد جد  درصد ٩٣برسد،  درصد ٩٥به  درصد

بـه   ،بيـ ن ترتيـ بـه ا . آنان کاسته خواهد شد يجنس ين شرکايدر ب
 يبـرا  ياديـ ز يها د تالشيبا که رخ داده، هنوز يرات مثبتييرغم تغ

  ].٧[ش گرفته شود يبهبود پوشش استفاده از کاندوم در پ

و  ير قـانون ين استفاده از مواد مخدر غيب يا ذکر است رابطه شايان
   ].۱۰[ وجود دارد ياختالل عملکرد جنس رفع

بـا گذشـت    و يش دوز مصرفيو افزا يديوئيبا ادامه مصرف مواد اپ
شـدت کـاهش   ه ون در مـردان معتـاد بـ   سطح تستوسترون خ ،زمان

ل يـ از علل کاهش م يکيتواند  يم ،ن موضوعيکه ا يطوره ب ؛ابدي يم
است که پس از ترک مواد مخـدر   ين در حاليا. در آنها گردد يجنس

 يجنسـ  يهـا  تياز به فعالين ،يعاد ين افراد به زندگيو با بازگشت ا
سـالمت   يقـا عـالوه بـر آن ارت  . ]۱۱[ شـود  يت مـ ين افراد تقويدر ا

شـان   ن كه بيمـاري يها از ا درك آن و يش انرژي، افزايو روان يجسم
اد نسبت بـه  ين ترک اعتاقابل درمان است، باعث نگرش بهتر داوطلب

  . ]۱۲[شود  يمگذشته 
باعث پرهيـز   ،بيماران پس از ترک مواد مخدر  يش ميل جنسيافزا
ن يدر ا  يخطر جنس شتن داري و همچنين انجام رفتارهاي پرياز خو

دهـد اكثـر    ينشـان مـ   يمروري بر مطالعـات داخلـ  . گروه شده است
خطر مرتبط با آن بـر   پر يدز و رفتارهايرامون ايپ يمطالعات پژوهش

 ان و دانش آموزان بـوده اسـت  يکادر بهداشت و درمان، دانشجو يرو
کمتـر  ، ر افـراد معتـاد  يخطر نظ پر يرفتارها يدارا يها و گروه ]۱۳[

از . ]۵[ انـد  قـرار گرفتـه   يو آموزش يپژوهش يها مهتحت پوشش برنا
ق خود، مطالعه يشنهادات تحقين در قسمت پااز محقق يبرخ ،يطرف

چـه   افراد با سابقه ترک مواد مخدر، يبر رو يو انجام مداخله آموزش
 يهـا  و چـه بـا درمـان    ياري خود يها مدار در گروه زيصورت پرهه ب

 .]۱۲، ۱۴[د شده اسـت  يکأت خطر پر يجنس ينگهدارنده بر رفتارها
در افراد  يمداخالت آموزش شده كه نشان داده يدر مطالعات مختلف

ثر بـوده  ؤها از كانـدوم مـ   بر استفاده آن ،يخطر جنس با رفتارهاي پر
   ].۱۵[ است
در پاسـخ بـه    هيـ مهـم در برنامـه پا   يها تياز فعال يکي ،ن روياز ا

ــاپ ــا يدمي ــار  دز، برنامــهي ــودههــاي تغييــر رفت ــر يکــيو  ]۱[ ب  از پ
الگوي بـاور   ،رود يكه براي تغيير رفتار به كار م يين الگوهايکاربردتر
در مطالعـات متعـددي از   . اسـت  )Health Belief Model( سالمت

 يجنس خطر رفتارهاي پر يبررس يبرا ،الگوي باور سالمت هاي سازه
   ].۱۶[ استفاده شده است

الگـوي  در  ياصـر اصـل  منافع و موانع درک شده جزء عن يها سازه
درك موانع و اقدام جهـت رفـع آن بـه ارتقـاي     . هستند باور سالمت

ـ ا ؛ديـ استفاده از كاندوم در افراد در معـرض خطـر كمـک نما    ن در ي
ز يـ ل منـافع ن يـ ه و تحليـ و تجز ياست که فرد بر اساس بررسـ  يحال

   .]۴[کند  ياقدام م يجهت اتخاذ رفتار بهداشت
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٤٧٩ 
  

    همكاران و مهدي مير حيدري                                                                                                       ...     هاي قصد استفاده از كاندوم پيشگويي كننده

ن يـ در ا يه به عنوان چـارچوب نظـر  ک الگوي باور سالمت يآيکار
اتخاذ رفتار استفاده از کانـدوم در   ييشگويمطالعه انتخاب شده، در پ

ن مختلـف ثابـت شـده و    اتوسـط محققـ   يخطـر جنسـ   پر يرفتارها
 از رفتارهـاي پـر   يريشگيپ يآموزش يها ن الگو در برنامهيا يها سازه

فتارها کـه  شتر ريبه فهم باين امر، . است کاربرد داشته  يخطر جنس
 کند يدز است، کمک ميکننده از ا يريشگيپ ياز اصول رفتارها يکي
اسـتفاده از کانـدوم در    يهمچون بررسـ  يدر مطالعات متعدد. ]۱۷[

 مـن يا ي، مطالعه در خصـوص رفتـار جنسـ   ]۱۸[ )نتايموت( نوجوانان
کننـده   يريشـگ يپ يرفتارها مربوط بهو در مطالعات ] ۱۹[ )سيلول(

 يهـا  هسـاز  يکننـدگ  يشـگوئ يپ ،)يو غفارو ينگ ترسانگ ال( دزياز ا
  ]. ۲۰، ۲۱[ ه استديبه اثبات رس الگوي باور سالمت

اسـتفاده از   يبـرا  يرنـده اصـل  يم گيران، مردان تصمياز آنجا که در ا
هـا و   ع گسترده کاندوم در داروخانـه يدر کشور، توز و کاندوم هستند
 ،ن پـژوهش يـ ر ااز نوع کانـدوم مردانـه اسـت، لـذا د     يمراکز بهداشت

ک مطالعه ي ياند تا ط نظر گرفته شده مردان به عنوان گروه هدف در
هاي قصد استفاده از كانـدوم در معتـادان    ، پيش بيني كنندهيعمقط

از انتقـال   يريبه منظور جلوگ ياري خود يها شرکت کننده در گروه
HIV الگوي بـاور  دز و بر اساس ياز ا يريشگيپ يها برنامه يدر راستا

  .رديقرار گ يمورد بررس، متسال
  

  كار  مواد و روش
 يهـا  گـروه عضـو  مـرد   ۱۲۸، حاضر يليتحل ـ  يفيتوص مطالعهدر 
 شـركت كردنـد  در استان قـم   ۱۳۹۱ماهه اول سال  ۶در  ياري خود

  در. وارد مطالعه شـدند  يوله برفلبا روش گ يريکه بر اساس نمونه گ
ـ   ،خصوص محرمانه بودن اطالعـات اخـذ شـده    مـورد   يهـا  هبـه نمون

  . پژوهش اطمينان داده شد
 يدر مـورد هـدف مطالعـه بـه واحـدها      يحات کافيدر ابتدا، توض

ل يـ ت آنـان، اقـدام بـه تکم   يپژوهش داده شد و پس از کسـب رضـا  
جهـت   ،محقـق سـاخته   ي از پرسشنامه. نام کردند يب يا پرسشنامه

هر تکميل  يالزم برا  اطالعات استفاده شد و ميانگين زمان يگردآور
    .دقيقه بود ۱۲  ،پرسشنامه

هاي اعتبـار صـوري و محتـوا     از روش ،به منظور تعيين اعتبار ابزار
نيـز   »اعتبـار محتـوا    نسـبت « و »شاخص اعتبار محتوا«. استفاده شد

مـد   كارشـناس  ۱۴و با اسـتفاده از نظـرات    براي تعيين اعتبار محتوا
هـاي همسـاني    براي سنجش پايايي ابزار هم از روش. نظر قرار گرفت

همچنـين بـراي بررسـي روايـي       .شـد   دروني و آزمون مجدد استفاده
   .ها با تكميل پرسشنامه استفاده شد نفر از نمونه ۱۰صوري از نظرات 

ال مربـوط  ؤسـ  ۲۵ال بود كه ؤس ۶۸ داراي اين مطالعه، پرسشنامه
و  يآگـاه  مربوط بـه  الؤس ۷ ،رفتاري ـ  يبه اطالعات جمعيت شناس

ت درک يحساسـ ( باور سالمت  سازه الگوي ششبوط به ال مرؤس ۳۶
 ۴ ،ال، منـافع درک شـده  ؤسـ  ۵ ،ال، شـدت درک شـده  ؤسـ  ۵ ،شده

درک شـده و   يکارآمـد  ال و خـود ؤسـ  ۸ ،ال، موانـع درک شـده  ؤس
  . بود) الؤس ۷عمل هر کدام  يراهنما

اي از افـراد تحـت    کـه عـده   شتن احتمال وجود داياز آن جا كه ا
بـه  نداشته باشند، مرحله قصـد رفتـار،    يس جنسسابقه تما  ،مطالعه

احتمال  يبرا يعنوان مالکه ، ب]۲۳[ بودپيش از رفتار  عنوان مرحله
  . بروز رفتار قرار گرفت

و  شده ليتبد ،ير دو حالتيک متغيلذا قصد استفاده از كاندوم، به 
 ، تـأثير ديگـر عوامـل بـر آن بررسـي     کيون لجسـت يرگرس الگوي در

  . گرديد
و بـا   يپژوهش به روش مصـاحبه جمـع آور   ياز واحدها اطالعات
SPSS 16 ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز.  

  
  ها يافته

، )٧٥/٠-٩٥/٠(با توجـه بـه مطلـوب بـودن ميـزان نسـبت روائـي        
در خصـوص همـه   ) >۷/۰(و آلفاي كرونباخ ) >۷۹/۰(شاخص روائي 

  .ها، روائي و پايائي ابزار مورد تأييد قرار گرفت سازه
 ٥/٥١( يزان فراوانــيـ ن ميشـتر يب از نظـر ســني،  ن مطالعـه، يـ در ا
ن هالأمتـ  يزان فراوانـ يو مسال بوده  ٢٥-٣٤ يدر گروه سن ،)درصد

 اكثر افـراد . بود) درصد ٤/٤٨(ن اشتر از مجرديب يکم) درصد ٥/٥١(
اسـت کـه    ين در حاليا .داشتند ييتحصيالت راهنما ،)درصد ١/٤٢(

 ٢/١٠(هـا در حـداقل    ن گـروه ير اد يالت دانشگاهيتحص يافراد دارا
سـطح درآمـد متوسـط     درصـد  ٨/٤٣همچنين  .شتندقرار دا) درصد

  . داشتند
پـژوهش، بعـد از تـرک     يهـا  مربوط به اشتغال نمونـه  يزان فراوانيم

کـه   يطوره ب ؛نداشت ير چندانيياد آنها تغيمواد، نسبت به زمان اعت
مـواد مربـوط بـه    اشتغال آنان، بعـد از تـرک    يزان فراوانين ميشتريب

ـ ا. بود) درصد ٦/٢٢(کار  يو ب) درصد ٥/٦٩(شغل آزاد   ين در حـال ي
ـ ا درصـد از  ٦١است کـه   چکـدام از  ين افـراد هـم تحـت پوشـش ه    ي

  .)١جدول شماره ( ستندين يدرمان يها مهيب
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٤٨٠  

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  يپژوهش يواحدها يت شناختيمشخصات جمع -۱ شماره جدول
  درصد  تعداد  

      )سال(سن 
١٥-٢٤  ۱۴  ۹/۱۰  
٢٥-٣٤  ۶۶  ۵/۵۱  
٣٥-٤٤  ۴۵  ۱/۳۵  
٤٥-٥٤  ۳  ۳۴/۲  

      هلأت تيوضع
  ۴/۴۸  ۶۲  مجرد

  ۵/۵۱  ۶۶  هلأمت
      ت درآمديوضع
  ۴/۲۳  ۳۰  کم

  ۸/۴۳  ۵۶  متوسط
  ۷/۲۹  ۳۸  خوب

  ۱/۳  ۴  يعال
      ت سواديوضع

  ۳/۲۳  ۲۶  ابتدايي
  ۲/۴۲  ۵۴  راهنمايي
  ۳/۲۷  ۳۵  دبيرستان
  ۲/۱۰  ۱۳  دانشگاهي

      اشتغال تيوضع
  ۶/۲۲  ۲۹  ارك بي

  ۸/۷  ۱۰  كارمند
  ۵/۶۹  ۸۹  آزاد

  ۱۰۰  ۱۲۸  جمع
  

) ٥/١٣ار يـ انحراف مع(سال  ١٧ ،شروع مصرف مواد ين سنيانگيم
اد يـ مصـرف مـواد در زمـان اعت    يبررس. سال بود ١٠ن سن، يو کمتر

سـابقه مصـرف انـواع     ،ن افـراد يـ پژوهش، نشان داد اکثر ا يها نمونه
بـه   ين مـاده مخـدر مصـرف   يتـر  جيـ را. شتندمخدر را دا مختلف مواد

) درصـد  ٢/٨١( شيحشـ و  )درصد ٩٣(اک ي، تريزان فراوانيب ميترت
رفع اخـتالالت   يعنوان کردند برا از افراد درصد ٥/٨٠ن يهمچن. بود

از مـواد مخـدر اسـتفاده    ) يتـر کـردن رابطـه جنسـ     يطوالن( يجنس
ز عنوان کردنـد تـرک مـواد مخـدر و عـدم      ين درصد ٩/٨٥اند و  کرده

  . ها شده است در آن يل جنسيش ميباعث افزا ،ن مواديفاده از ااست
 يآگـاه  يپـژوهش، دارا  يدرصـد از واحـد هـا    ٥٧ دادج نشـان  ينتـا 

برخـوردار   يخـوب  يدرصـد از آنهـا از آگـاه    ٢٨متوسط بوده و تنهـا  
  .بودند

 ٢/٩٢دانسـته و   يريشگيدز را قابل پيا يماريدرصد از افراد، ب ٣/٧٧
 يبـرا  يله محـافظت يک وسـ يـ وم را بـه عنـوان   درصد از آنـان، کانـد  

است کـه تنهـا    ين در حاليا. ندشتدز قبول داياز ابتال به ا يريشگيپ
درصـد   ٨/٥٧داشته و  يدز آگاهيانتقال ا يها درصد در مورد راه ٤٢

  HIVابـتال بـه   يبـرا  يپـژوهش، ظـاهر افـراد را مالکـ     ياز واحدها
اسـتفاده از کانـدوم از    به يازيز عنوان کردند نيدرصد ن ٦١دانسته و 

ن افــراد، ســابقه يــدرصــد از ا ٤/٩٨. نيســت يرابطــه جنســ يابتــدا
 ،درصد ذکر کردنـد  ٦/١و تنها پر خطر را داشتند  يجنس يها تماس

اسـت کـه    ين در حـال يا. اند را تجربه نکرده يچ گونه ارتباط جنسيه
بـا  (خطر  پر يجنس يک ماه گذشته، رفتارهايدر  از افراد، درصد ٣٦
از  درصـد  ٢/٢٤. اند داشتهرا ) ر از همسر دائم خوديغ  يجنس يکاشر

 ٢٥ در مـورد  ن ارتباطات هرگز از کاندوم استفاده نکرده ويدر ا افراد
 ٧/١١تنهـا  . کم بوده است يلياستفاده از کاندوم در حد خ نيز درصد
  . از کاندوم استفاده کردند شهيهم گزارش كردند كه ها آن از درصد

 د،يداشـته باشـ   ينده ارتبـاط جنسـ  ياگر در ماه آ«ال ؤسدر پاسخ به 
جـواب   درصـد  ٣/٢٧ »د؟يـ چقدر احتمال دارد از کاندوم استفاده کن

بـه اسـتفاده    يز جواب مثبتين ياد و مابقيز ،درصد ٢/١٧اد، يز يليخ
ثر بـر قصـد رفتـاري، بـا     ؤعوامـل مـ    ج تحليـل ينتا .از کاندوم ندادند

يون لجســتيک، در جــدول رگرســو  يب همبســتگيضــراســتفاده از 
  .آورده شده است ٣و  ٢شماره 

  
جمعيتي بـا قصـد    يرهايمتغ يب همبستگيجدول ضر -۲ شماره جدول
  اديسابقه اعت ياستفاده از کاندوم در افراد دارا يرفتار

  P  ضريب همبستگي  كاي دو  
  ٨٤٣/٠  -٠٤١/٠  ٠٤١/٢  تأهل

  ٧١٠/٠  -٠٣٠/٠  ٥٩/١١  تحصيالت
  ١١٧/٠  ٠٩٤/٠  ٤٣/١٥  شغل

  ٠٩٥/٠  -٠٥٣/٠  ٥٢/٢٢  درآمد
  

ـ  ينشان م ٢ شماره ج جدولينتا تأهـل،  (ن عوامـل جمعيتـي   يدهد ب
استفاده از کاندوم، ارتبـاط   يبا قصد رفتار) الت، شغل و درآمديتحص

  .معنادار وجود ندارد
  

اسـتفاده از   يثر بر قصد رفتـار ؤل عوامل ميج تحلينتا -۳جدول شماره 
  کيون لجستيبا رگرس اديعتسابقه ا يدر افراد داراکاندوم 

ــبت     نســ
 شـــــانس

)OR( ٭ 

B  95 % CI  P  

  ٨٣٧/٠  ١٦٨/٠- ٢٣٩/٤  ١٣١/٠  ٨٤٥/٠  آگاهي
ــيت درک  حساسـ

  ٩٢٥/٠  ٥١٢/٠- ٨٤٣/١  - ٠٨٠/٠  ٩٧١/٠  شده

 ١٠٧/٠  ٨٩٠/٠- ٣١٣/٣  ٥٣٠/٠  ٧١٧/١  شدت درک شده
 ٠١٩/٠  ١٦٨/١- ٧٠٤/٥  ٩٤١/٠  ٥٨٢/٢  منافع درک شده
 ٠٤/٠  ٥٤٤/١- ٩٤٣/٩  ٥٢١/١  ٩١٩/٣  موانع درک شده

ــدي  خودکارآمـــ
 ٩٦٠/٠  ٤٧٦/٠- ٠٢٣/٢  ٠٠٢/٠  ٩٨٢/٠  درک شده

 ١٢١/٠  ٨٤٨/٠- ١٣٧/٤  ٥٠٥/٠  ٨٧٣/١  راهنماي عمل
  ٧٨٤/٠  ٩٤٧/٠- ٠٧٤/١  ٠٠٩/٠  ٠٠٩/١  سن
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٤٨١ 
  

    همكاران و مهدي مير حيدري                                                                                                       ...     هاي قصد استفاده از كاندوم پيشگويي كننده

ش در موانع يک واحد افزايدهد با  ينشان م ۳جدول شماره ج ينتا
و بـا   برابـر  ۹۱۹/۳رفتاري براي استفاده از كانـدوم    قصد ،درك شده

برابـر   ۵۸۲/۲رفتـاري   قصـد  ،ش در منافع درك شدهيک واحد افزاي
  . خواهد شد

  
  گيري بحث و نتيجه

 يپژوهش، دارا يدرصد از واحدها ٥٧ دادن مطالعه نشان يج اينتا
ـ ا يمـار يمتوسط بوده و اکثر افـراد، ب  يآگاه  يريشـگ يدز را قابـل پ ي

از  يريشگيپ يبرا يله محافظتيک وسيدانسته و کاندوم را به عنوان 
ند؛ بـه  شتدا يفين وجود، عملکرد ضعيبا ا. ندشتدز قبول دايابتال به ا

پـر   يجنسـ  يهـا  ن افراد، سـابقه تمـاس  يدرصد از ا ٤/٩٨که  يطور
از کانـدوم   شـه يهم ها آن از درصد ٧/١١و تنها خطر را عنوان کردند 

  . استفاده کردند
در  HIVبـه  ل عوامل مـؤثر در ابـتال   يدر مطالعه نجات که به تحل

ز يـ مطالعه پرداخته اسـت، ن  ٥٣ يبر رو فراتحليلران با استفاده از يا
، در کنـار  يماريکمبود دانش و نگرش مناسب درمورد نحوه انتقال ب

، سه عامل خطر مـؤثر بـر   يقياد تزريو اعت يپر خطر جنس يرفتارها
ز در مطالعه خـود، بـر   ياعتماد ن]. ٢٤[ذکر شده است  HIVابتال به 

سابقه رفتار پر خطـر، مشـاهده    يمثبت و افراد دارا HIVراد اف يرو
 يمـار يدر مـورد ب  يمتوسـط  يپژوهش، سطح آگاه يکرد، نمونه ها

ـ ا  ياز واحــدها يمــيتنهـا ن  ،يدر مطالعـه کــولب ]. ٢٥[دز داشــتند ي
توانـد   يرسـد، مـ   يکه به نظر سـالم مـ   يدانستند که کس يپژوهش م

ـ ا يابر يچ درمانيا هيرا منتقل کند  يماريب ]. ٢٦[دز وجـود نـدارد   ي
درصد از معتادان شرکت کننده در مطالعه،  ٨/٥٢، يميدر مطالعه کر

متوســط برخــوردار بودنــد و  يدرصــد از آگــاه ٣٣خــوب و  يآگــاه
زان يـ ن ميتـر  و کـم  يمـار يانتقال ب يها در مورد راه ين آگاهيشتريب

 از افـراد  ييدرصـد بـاال  . بـود  يمـار يب ينيدر مورد عالئم بـال  يآگاه
 ينداشتند؛ به طـور  يرانه مناسبيشگي، رفتار پيمطالعه، به رغم آگاه

ها مالحظـه   درصد از نمونه ٨/١٩پر خطر در  يکه سابقه تماس جنس
بدون استفاده (ها، محافظت نشده  ن تماسيدرصد از ا ٧٨د که يگرد

ز نشـان داد  يـ گر نيد يا در مطالعه يميکر]. ٤[بوده است ) از کاندوم
ف يهـا عملکـرد ضـع    درصـد از آن  ٤٢وب معتادان، خ يبه رغم آگاه

م يخارج از حر يپر خطر جنس يدرصد، سابقه رفتارها ٣١داشتند و 
نتـايج  ]. ٣[انـد   خانواده داشته و به ندرت از کانـدوم اسـتفاده کـرده   

عالوه بر  اند دادهداشته و نشان  ين مطالعه همخوانيمطالعات فوق با ا
 يز دارند؛ بـه طـور  ين يفيد ضعپژوهش عملکر يها کم، واحد يآگاه

 يهـا  در واحـد  يپر خطـر جنسـ   يکه با وجود داشتن تجربه رفتارها
ن رفتارها محافظت نشده و بدون استفاده از کانـدوم  يپژوهش، اکثر ا

انتقـال و   يهـا  در مـورد راه  يرسد دادن آگـاه  يبه نظر م. بوده است
منظـور  رش آن از طرف افـراد، بـه   يدز و پذياز ا يريشگيپ يها روش

 HIVپر خطر، مـؤثر بـوده و باعـث کـاهش انتشـار       ير رفتارهاييتغ
  .گردد يم

ـ  عوامـل  از يا گسـترده  فيـ ط چه اگر  از اسـتفاده  بـر  مـؤثر  يروان
دارد،  وجود جسارت و نفس به اعتماد روان، سالمت جمله از کاندوم،

منافع درک شـده   يا سازه يکنندگ يشگوئين پژوهش با توجه به پيا
)۰۱۹/۰=P (موانــع درک شــده   و)۰۴/۰=P ( يرهــا ين متغيدر بــ 

 موانـع  و بـر منـافع   ،الگوي بـاور سـالمت   يها گر سازهيجمعيتي و د
 مـن، يا يجنسـ  روابـط  يبرقـرار  يبـرا  کاندوم، از شده استفاده درک

 يريشـگ يپ يمنـافع رفتارهـا   ،يميدر مطالعه کر. است شده متمرکز
کـه   نيـ ، ضـمن ا درک شده بود يبه خوب ،نادز در معتاديکننده از ا

، باعـث  درک شـده  طـرف شـدن موانـع    ن مطالعه نشان داد که بريا
خطر  پر يرفتارها يدارامن در افراد يا ير رفتار و اتخاذ رفتارهاييتغ

   ].۴[ شده است
ـ  ينس يلولمطالعه  ن اسـتفاده از کانـدوم و درک   يز نشان داد کـه ب

از  ].۱۹[ م وجـود دارد يرابطه مسـتق  ،دزياز ا يريشگيمنافع آن در پ
 ]۲۸[ رانيـ در ا يو اصغر ]۲۷[ لنديدر تاراتان سوان مطالعه  ،يطرف

ـ  يز وجـود رابطـه معنـ   ين ن منـافع درک شـده و اتخـاذ رفتـار     يدار ب
منـافع توسـط    يوقت ،نابر اساس نظر محقق. را نشان دادند يبهداشت

ت يـ تقو ،يبهداشـت  احتمـال بـروز انجـام رفتـار     ،شـود  يم افراد درک
تواند رفتـار   يم ،ل منافع عمليه و تحلير اساس تجزد و فرد بگرد يم

   .]۴[ کند يا از آن خودداريرا انجام دهد و 
الگـوي بـاور   منافع درک شده در  ي تنها سازه ،يدر مطالعه رحمت

در  HIVش يانجـام آزمـا   يکننـده قصـد رفتـار    ينيش بيپ سالمت
ــود يدانشــجو ز يــنالرکــو  منــافع درک شــده در مطالعــه. ]۲۹[ان ب

ــرا ييشــگوين پيتــر مهــم اســتفاده از کانــدوم در جهــت  يکننــده ب
به منظـور   يي عشرت به عالوه مطالعه. ]۴[ بود ياز حاملگ يريشگيپ

 الگوي باور سـالمت کارگيري ه ب هاي كاهش آسيب با آموزش يبررس
در زندانيان، نشان داد بين منافع درك شده با عدم اتخاذ رفتارهـاي  

 وجود دارد و تنها جزء الگو كه با كاهش رفتار پـر  يپرخطر همبستگ
 يوقتـ  ن مطالعـه، يدر ا .استمنافع درك شده  ،در ارتباط است  خطر

واقف شدند،   و منافع راهکارهاي كاهش آسيب يبخش زندانيان به اثر
   ].۳۰[خطر خود را كاهش دادند  رفتارهاي پر
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نافع درک شده ان نوجوانان، ميدر م ،دانشان دز يپارسونز نمطالعه 
 کننده مرتبط با رفتـار نـا   نيين عوامل تعياز بهتر ،استفاده از کاندوم

  . ]۳۱[ بودند) عدم استفاده از کاندوم(سالم 
ثر ؤم يديک عامل کلي، به عنوان يدرک موانع اتخاذ رفتار بهداشت

 الگـوي بـاور سـالمت   د در يـ ک اقـدام مف يبر احتمال در نظر گرفتن 
ن قـدرت  يشـتر يحاضـر موانـع درک شـده، ب   در مطالعه . ]۳۲[ است

مطالعــات . اسـتفاده از کانــدوم را داشــت  يبــرا يکننــدگ ييشـگو يپ
ش ين پـ يتـر  مهـم  ،موانع درک شده كه نشان داده است نيز يمتعدد

 ي از جملـه . اسـت  يمحافظت کننده سـالمت  يکننده رفتارها ينيب
 نيبنـ  ييدر منـاطق روسـتا  هانتون توان به مطالعه  يم ،ن مطالعاتيا
موانع درک  ها در آن اشاره کرد که] ۳۴[ کايدر آمر لدين فيوو  ]۳۳[

اسـتفاده از   يقصـد رفتـار   يکننـده بـرا   ينيش بين پيتر يقو ،شده
  . کاندوم بود

ـ   يز نشان داد افراديج در غنا نيمطالعه آد موانـع را   يخـوب ه کـه ب
ن رابطـه  يگـران در آخـر  يشـتر از د يبرابـر ب  ۶ اًبـ ياند، تقر درک کرده

در مطالعـه   ياز طرفـ . ]۳۵[ انـد  خود از کاندوم استفاده کرده ينسج
ا کـه بـر   يـ با عنوان عوامل مرتبط با اسـتفاده از کانـدوم در کن   ولک،

هـر دو   يد بـرا يـ انجام شد، مشـخص گرد  الگوي باور سالمتاساس 
هسـتند   اين الگواز  يتنها جزئ ،گروه مردان و زنان، موانع درک شده

در . ]۳۶[ با اسـتفاده از کانـدوم همراهنـد    يهزان قابل توجيکه به م
ـ     يـ ن پژوهش نيا عنـوان  ه ز موانـع درک شـده و منـافع درک شـده ب

ن ان معتادياستفاده از کاندوم در ب يها برا کننده يشگوئين پيتر مهم
مشخص شدند که با مطالعات  ياري خود يها شرکت کننده در گروه

يرگـذار بـر   أثل تاز عوامـ  يکـ يکـه   از آن جـا  .دارنـد  يفوق همخـوان 
و در مطالعـات  ] ۳۷[ كارآمدي اسـت  خود شياستفاده از كاندوم افزا

کـرد  ي، اما با توجه بـه رو ]۴، ۳۸[ز به آن اذعان شده است يمختلف ن
ن گـروه، از  يـ جاد اعتماد به نفس، اعضـاي ا يدر ا ياريخود  يها گروه

 يشـگوئ ين سـازه بـه عنـوان پ   يـ لذا ا. باال برخوردارند يخود کارآمد
  .قرار نگرفت ياريخود  يها ننده رفتار استفاده از کاندوم، در گروهک

ن علت عدم اسـتفاده از  يتر ن مطالعه، مهميپژوهش در ا يها نمونه
در سازه منافع  ياز طرف. عنوان کردند يکاندوم را کاهش لذت جنس

ـ  يپژوهش بر رو يها نمونه ،درک شده عنـوان  ه استفاده از کاندوم، ب
در  .توافـق داشـتند    HIVاز ابـتال بـه   يريشگيپ ياله برين وسيبهتر

 ن استفاده از کاندوم و موانع و خوديبا عنوان ارتباط ب کو،يکانمطالعه 
 ان زنـان جـوان  يـ مـن در م يا يروابط جنسـ در  درک شده، يکارآمد

استفاده از  ين مانع درک شده برايتر مهم ،پژوهش يها ، نمونهيژاپن
  . کردند عنوان يکاندوم را کاهش لذت جنس

منجـر بـه    تواننـد  يمـ  يمداخالت ،دادن پژوهش نشان يا هاي افتهي
ج استفاده از کاندوم شوند که تمرکز بـر مقابلـه بـا موانـع درک     يترو

  . ]٣٩[ داشته باشد يکارآمد ش خوديشده و افزا
انجـام   يجنـوب  يقايان در آفريدانشجو يکه بر روماهاراج  يبررس

، بـه علـت انـگ    يبارداراجتناب از  ،در مرحله اول شد، نشان داد که
 ،در مرحلـه بعـد    HIVاز يريشگيپنا مشروع و  يها ياز باردار يناش

ن پژوهش هم يدر ا .رش و استفاده از کاندوم کمک کرده استيبه پذ
ان کردند، که يگونه ب نيز کاندوم را اامردان و هم زنان علت استفاده 

ـ  ،شـود  يکه به طور منظم انجام م يدر روابط جنس شـتر از  يب ينگران
 HIVابتال به  ينگران ،کوتاه مدت ياست، اما در روابط جنس يباردار

نشـده   ينيش بيپ طيجاد شرايا. گردد يممنجر به استفاده از کاندوم 
ـ  يبـرا  يرابطه جنس يخصوص برقراره ب ،مقاربت يبرا ن بـار بـا   ياول
موانـع اسـتفاده از    از زيـ ن يکاهش لـذت جنسـ  د و يک جديک شري

ز در خصـوص  يـ لذا مطالعـات فـوق ن   .]٤٠[ ه استدشوم عنوان کاند
ن منافع درک شده و موانع درک شده استفاده از کانـدوم بـا   يتر مهم

ـ ا .ندشـت دا يمطالعه حاضر همخوان منـافع و   نشـان داد،  ن پـژوهش ي
ــ   ،الگــوي بــاور ســالمت يهــا ن تمــام ســازهيموانـع درک شــده در ب

، اسـت ار استفاده از کاندوم رفت يکننده برا يشگوئين عامل پيتر مهم
ـ  ،يلذا بر اهميت انجام مداخله آموزش ن دو سـازه  يـ خصـوص در ا ه ب

ن مطالعـه  يـ ج اينتـا . كيـد دارد أت يبهداشـت  يجهت اتخـاذ رفتارهـا  
 اتخـاذ محـور، بـه منظـور     نظريـه  يا مداخله راهبردهايتواند در  يم

  . رديمورد استفاده قرار گ يبهداشت يرفتارها
ـ ا يها تياز محدود وه يتـوان بـه اسـتفاده از شـ     يمـ  ،ن پـژوهش ي

اطالعات اشـاره کـرد کـه بـا توجـه بـه        يگردآور براي يخودگزارش
در . ر اسـت ين نوع، اجتناب ناپذياز ا يو نوع رفتار در مطالعات يژگيو
دز يـ پرخطر مرتبط بـا ا  يدر مورد رفتارها يفيانجام مطالعه ک ،انيپا

اجعـه کننـده بـه مراکـز     خطر همچون افراد مر پر يها ر گروهيدر سا
مشابه  يها طيدر مح الگو يها ر سازهيثأت يز بررسيو ن يمتادون تراپ
بر اساس مطالعـات صـورت    ين مداخله آموزشيگر و تدويو مناطق د
  .شود يه ميگرفته توص

  
  سهم نويسندگان

  پژوهش و نگارش مقاله  ي، اجرايطراح: يدريرحيم يمهد
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ه و يـ مطالعـه، تجز  ير اجراب علمي نظارت: انيقه سادات طوافيصد
  ن مقالهيتدو برها، نظارت  ل دادهيتحل

  ش مقالهيرايوو  علمي همشاور: يمنتظر يعل
  طرح ييمشاور اجرا: يرا فالحيحم

  

  تشكر و قدرداني

 يارشـد مهـد   يان نامـه کارشناسـ  ياز پا ين مقاله ماحصل بخشيا
ت مـدرس  يـ از دانشـگاه ترب  ١٠٤٤٠١٣، با شـماره ثبـت   يدريرحيم

داننـد از معاونـت    يخـود الزم مـ   مطالعـه بـر   نيـ ن اامحققکه است 
ن يمأن مطالعـه را تـ  يـ ت مدرس که اعتبارات ايدانشگاه ترب يپژوهش

ن يـ ان شرکت کننده در ايه مددجويکل ين از همکاريکردند و همچن
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Objective (s): To determine the predictors of condom use intention among Iranian men with history of addiction. 
Methods: This was a cross sectional study of a sample of 128 men with history of addiction attending to slef-hep groups in 
Qom, Iran. Data were collected through a valid structured questionnaire based on the health belief model. 
Results: The results showed the perceived benefits and perceived barriers were the strongest predictors of condom use 
intention. According to the results, the most important perceived benefit of condom use was HIV prevention and for the 
perceived barrier it was sexual pleasure reduction. 
Conclusion: This study indicated that perceived benefit and perceived barrier could predict intention of condom use. 
 
Key Words: Condom use, Predictor, Intention to sexual behavior, Addiction, Clinical trial, Iran 
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