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  چكيده

در  يهـا  زان اسـتفاده از کانـدوم در گـروه   ين بودن مييپا رغم بهو  يدز از راه جنسيا/ يو يبا وجود آمار رو به رشد تعداد زنان مبتال به اچ آ

بـا توجـه   . ستيدز مشخص نيا/ يو ياچ آابتال به از  يريشگيپ يهان راهکاريثرترؤاز م يکي به عنوانکاندوم  يريمعرض خطر، موانع بکارگ

رد، در يـ گ ين رفتارهـا در آن شـکل مـ   يـ کـه ا  ينه و بستري، درک زميکننده جنس محافظت يبر رفتارها يفرهنگ ير عوامل اجتماعيثأبه ت

استفاده از کانـدوم   ياجتماع يطينع محکشف موا يحاضر در جستجو يلذا مطالعه اکتشاف. دارد ياديت زيمداخالت اثر بخش، اهم يطراح

تا  ٢١با زنان در معرض خطر  يق فرديمصاحبه عم٢٥. انجام شددز يا/ يو ياچ آابتال به ات زنان در معرض خطر يدگاه و تجربيبر اساس د

 يهمسـر اچ آ  يدارا عتاد،ا مي/ خانمان و يکنندگان شامل زنان ب مشارکت. افته انجام شديمه ساختاريمصاحبه ن يساله بر اساس راهنما ٤٩

و  يرفتـار  يهـا  يمـار يا روابط خارج از خانواده بودندکه به صورت هدفمند با حداکثر تنوع از مراکز مشاوره بيو  يقيمثبت و معتاد تزر يو

و منجر بـه   هرفتل قرار گيه و تحلينه مورد تجزيبر زم يه مبتنيکرد نظريکنندگان با رو دگاه مشارکتيتجارب و د. انتخاب شدند يمرکز گذر

 يمداخالت بـرا . ديو سوء مصرف مواد گرد يفرهنگ ياجتماع ي، هنجارهاي، فقر و عوامل اقتصاد يت ناکافيشامل؛ حما يطبقه اصل٤د يتول

را در کنـار عوامـل    ياجتمـاع  يطيد عوامل محيج استفاده از کاندوم، بايدز در زنان در معرض خطر و ترويا/ يو ياچ اآلودگي از  يريشگيپ

هاي منتقل شونده از راه جنسـي   عفونت. دنباش دز در نظر داشتهيا/  يو ياچ اابتال از  يريشگيثر پؤبرنامه و مداخالت م يطراح يبرا يفرد

  . رسد از اين رو مشاوره و آموزش در زمينه بهداشت جنسي ضروري به نظر مي. ممکن است منجر به تأثير رواني منفي بر زنان شود

  هاي پيشگيري از بارداري، زنان کرد جنسي، روشعمل :ها کليدواژه

                                                           
  تهران، بزرگراه چمران، خيابان يمن، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم: پاسخگو ويسندهن ∗

  ۲۲۴۳۲۵۰۰: تلفن

 ramezani@endocrine.ac.ir: کیيپست الکترون
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  ٦٧٠

    هاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي ج    

  مقدمه

دز در يــوع ايش شــيران بــه مرحلــه متمرکــز بــا افــزا    يــورود ا

ل دهه هشتاد رخ داد، اما برنامـه  يمواد در اوا يقيکنندگان تزر مصرف

در  يريگ ب رشد همهيب توانست باعث کندشدن شيکاهش آس يها

  ]. ١[شود يتين گروه جمعيا

 يدز، راه انتقال جنسـ يا/يو يوع اچ آيه موج سوم شبا ورود کشور ب

گرفته و در سه ماهـه دوم    يشيگر پيد يدر زنان از راهها عامل ايدز

، بيش از نيمي از زنان مبتال در کشور از راه جنسي آلوده ١٣٨٨سال

و  يمقـاربت  يهـا  يمـار يوع روزافزون بياند و با در نظر گرفتن ش شده

نه گسترش يدر زم يجد يها ينگرانمشترک پرخطر  ير رفتارهايسا

بـه رغـم    ].١[دارد ژه در زنـان وجـود  يـ به و ياز راه انتقال جنس ايدز

در کشـور   يجنسـ  ينه رفتارهايدر زم ينه مطالعاتيشيپاندك بودن 

م داللـت بـر   يرمسـتق يشواهد غ ،]٢[معرض  در يها ژه زنان گروهيبو

مطالعـات  . دارد يمحـافظت  ين بودن اسـتفاده از رفتارهـا  ييوع پايش

 يرفتارهـا  ياز مـردان جـوان دارا   يميک به نيکه نزد ندا نشان داده

، از کاندوم )ماه گذشته ١٢در  يک جنسيک شريش از يببا ( پرخطر

آخـرين  در  يقـ يمعتـادان تزر يک سـوم  استفاده نکرده به عالوه تنها 

  ]. ١[اند نزديکي از کاندوم استفاده کرده

پرخطـر   يهـا  ن زنان گروهيدر ب يمحافظت ياز رفتارها يفقدان آگاه

اسـتفاده   ].٣[ن گـروه از زنـان دارد  يز داللت بر عملکرد نامناسب اين

ن يثرترؤاز مـ  يکـ ي، يجنسـ  يها ح از کاندوم در تماسيمداوم و صح

ج اسـتفاده از کانـدوم و   يو ترو] ٤[بودهدز ياز ا يريشگيپ يراه کارها

ن يـ ش ايدر کـاهش رونـد رو بـه افـزا     يتيحمـا  يها استيس ياجرا

ــاريب ــو تغ يمـ ــمگ  ييـ ــش چشـ ــترش آن نقـ ــه گسـ  يرير مرحلـ

  ]. ٥[است داشته

در هـر   يک جنسيو وجود شر يده رفتار جنسيچيت پيل ماهيبه دل

داشـتن   يو حتـ  ينان داشت که با وجود آگاهيتوان اطم يرابطه، نم

 يريشـگ يپ يبـرا  يو قدرت کاف يي، زنان توانايمهارت و خودکارآمد

کننده را داشـته باشـند و    محافظت يو رفتارها يو ياچ آابتال به از 

داشتن نگرش مثبـت بـه کانـدوم درک    به رغم از موارد،  ياريدر بس

ــتما يو حتــ خطــر ــدوم صــورت ي ــار، اســتفاده از کان  ل و قصــد رفت

 يده و چندبعـد يـ چيپ يتياسـتفاده از کانـدوم مـاه   ]. ٩-٦[رديگ ينم

 يطـ يمح يدن عوامل فرياست، تعامل ب داشته و مطالعات نشان داده

  داشـته  يدر اسـتفاده از کانـدوم نقـش مهمـ     يو سـاختار  ياجتماع

، رفتار اسـتفاده از  يه بر عوامل فرديتوان صرفاً با تک يو نم] ١٠-١٤[

  . ]١٥[کرد ييگو شيکاندوم را پ

در معـرض خطـر    يها در گروه يمحافظت يج مناسب رفتارهايترو

نگونـه رفتارهـا   يثر بـر ا ؤق از عوامـل مـ  يمستلزم درک و شناخت عم

رهـا  ق رفتايـ الزم در درک عم ييفاقد کـارا  يقات کميتحق]. ٤[است

، ياجتماع يفرهنگ يها رسد با توجه به تفاوت يو به نظر م ]١٦[بوده

ثر بـر شـکل   ؤجهـت درک مناسـب عوامـل مـ     يفيقات کيانجام تحق

لـذا  ]. ١٧[نـان ضـرورت دارد  آتجـارب   يرفتار افراد بـر مبنـا   يريگ

اسـتفاده از   ياجتمـاع  يطـ ين موانـع مح ييمطالعه حاضر با هدف تب

  .شداجرا  و يد زنان در معرض خطر طراحيکاندوم از د

  

  كار  مواد و روش

نه انجـام  يبر زم يه مبتنيکرد نظريو با رو يفين مطالعه به روش کيا

بـود و در مـدت    يق فـرد يها مصاحبه عم داده يآور روش جمع. شد

 ٢٥در مجمـوع،  . صـورت گرفـت   ١٣٨٩ن تا بهمن يماه از فرورد ١١

مـورد   ٣در( کننده انجـام شـد   مشارکت ٢٢با  يق فرديمصاحبه عم

کننـدگان بـه صـورت هدفمنـد و بـا       مشارکت). ها تکرار شد احبهمص

 ينظـر  يريـ گ شرفت مطالعه، نمونهيبا پ. حداکثر تنوع انتخاب شدند

  ]. ١٨[دنبال شد

دز يـ ا يو يزنان در معرض خطـر ابـتال بـه اچ ا    ،پژوهش يها نمونه

ا همسرشان يز خود يآم ت مخاطرهيا وضعيل رفتار و يبودند که به دل

که همسر مردان معتاد  يزنان ؛پژوهش مراجعه نمودند يها طيبه مح

ا ي/ا خود معتاد بوده ويمثبت بودند و  يو يا مردان اچ آي/ و يقيتزر

هـا   ار ورود نمونـه يمع. بودند) خانمان يب( متعدد يروابط جنس يدارا

و سکونت در شهر تهـران،   يسال، تکلم به زبان فارس ١٨ يسن باال

ن يو همچنــ يو ي نبـودن بــه اچ آ و مبــتال يداشـتن روابــط جنسـ  

کننـدگان از   مشارکت. است شرکت در مطالعه بوده يبرا يمند عالقه

د يشـه  يوابسته دانشگاه علـوم پزشـک   يرفتار يماريمراکز مشاوره ب

انتخـاب   يردولتيک سازمان غيوابسته به  يز مرکز گذريو ن يبهشت

 .شدند

 از يبــه بخشــ يل دسترســيــبــه دل يعلــت انتخــاب مرکــز گــذر

. بـوده اسـت   ير اجتمـاع يپـذ  بيزنـان آسـ   يعنـ يپژوهش  يها نمونه

هـر   يبـ يزمـان تقر  .جداگانـه و آرام انجـام شـد    يها در اتاق مصاحبه

کنندگان اعالم شده بود و با توجـه بـه    مشارکت يش برايجلسه از پ

به طور متوسط هر مصاحبه . افتي يا کاهش ميش و يل آنان افزايتما

م ادامـه  يها تا زمان اشباع مفـاه  مصاحبه. ديقه به طول انجاميدق ٧٧

ن يکردن در اولـ  ک بار گوشيضبط شده، پس از  يها مصاحبه. افتي

ه يـ و تجز يآور جمع. کاغذ آورده شدند يفرصت کلمه به کلمه به رو
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  ٦٧١

    و همكاران راضيه لطفي                                                                                                                         ...    موانع محيطي اجتماعي استفاده از   

به طور همزمان و با استفاده از روش  يبصورت دستل داده ها يو تحل

و  يمحـور  يز، کدگـذار بـا  يکدگذار يبرا" مستمر يا سهيز مقايآنال"

  ل قـرار  يـ ابتدا هـر مصـاحبه مـورد تحل   . انجام شد يانتخاب يکدگذار

 يند کدگـذار يدر فرآ. شد يانجام م يگرفت و سپس مصاحبه بعد يم

ها چند بار توسط پژوهشـگر مطالعـه و    اده شده مصاحبهيباز، متون پ

ادداشـت  يهـا   ه بـرگ يه در حاشـ يـ اول يدر قالب کدها يم اصليمفاه

قـرار  ک گـروه  يـ در با مفهوم مشابه کنار هـم   ييسپس کدها .شدند

   .شکل گرفتندها  طبقه ريز و هداده شد

ــول فرآ ــذار يدر ط ــد کدگ ــور ين ــ  يمح ــاط ب ــات و يارتب ن طبق

 يهـا  يژگـ يافتن وي يبرا. و مورد توجه قرار گرفت يرطبقات بررسيز

ن يـ ا يدر طـ . گرفـت  يسه صـورت مـ  يهر مفهوم، طرح سوال و مقا

 يبـرا . و مـرور واقـع شـد    ينيبه طور مکرر مـورد بـازب  مراحل کدها 

اسـتفاده   OneNote ل، از نـرم افـزار  يکدها و ادامه تحل يبند طبقه

ن صـورت  ياشـتراوس و کـورب   يها بـر اسـاس الگـو    ل دادهيتحل. شد

 يارهـا يبه منظور دقت و استحکام داده ها، بـا اسـتفاده از مع   .گرفت

ت اعتمـاد،  يـ رش، قابليپـذ ت يـ قابلشـامل  نکلن، يـ چهارگانه گوبا و ل

. قـرار گرفـت   يابيمورد ارز] ١٩[ها ت انتقال دادهيد و قابلأييت تيقابل

پـژوهش و   يهـا  پژوهشـگران بـا نمونـه   ) مـاه  ١١( يمشارکت طوالن

ز مشـارکت فعـال   يـ ها و ن داده يآور جمع يبرا ياختصاص زمان کاف

ه و يـ ، تجزيمراحـل جمـع آور   يم پژوهش در تمـام يت ير اعضايسا

رش يت پـذ ي، به قابليها، عالوه بر پژوهشگر اصل ر دادهيل و تفسيتحل

 يمصاحبه کدگـذار  ين متن کامل تعداديهمچن. ها کمک نمود داده

انطبـاق   يابيـ کننـدگان قـرار گرفـت تـا ارز     ار مشارکتيشده در اخت

 يابيـ ارز يبرا]. ١٨[رديکنندگان صورت گ م با منظور مشارکتيمفاه

شگر متن چند مصاحبه را به فاصله چنـد  ها پژوه ت اعتماد دادهيقابل

ـ  ينمـود و نتـا   يروز خوانده و دوباره کدگـذار   ين کدگـذار يج بـا اول

ت يـ مشـترک، قابل  يبه کدها يابي ب با دستين ترتيبه ا. سه شديمقا

م پژوهش از دو يت ين عالوه بر اعضايهمچن. د شدأييها ت اعتماد داده

 يقدام به کدگـذار خواسته شد تا ا يفينفر صاحب نظر در پژوهش ک

ـ    .نديمتن مصاحبه نما داده شـده مـورد    ين کـدها يسـپس توافـق ب

در  يه بعد از کدگذاريند مصاحبه اولچدر ضمن . قرار گرفت يبررس

قرار گرفـت تـا در مـورد نحـوه      يفيار چند نفر از پژوهشگران کياخت

ب يـ ترت نيبـد  .نـد ياظهـارنظر نما  ياالت و روند کدگـذار ؤدن سيپرس

ل يـ از تحل .ديلحاظ گرد يبعد يها ائه شده در مصاحبهشنهادات اريپ

 يبـرا . ها بهـره گرفتـه شـد    ش اعتبار دادهيافزا يز براين يموارد منف

ه مراحـل پـژوهش، شـامل    يـ هـا، کل  افتـه يد أييـ ت تينان از قابلياطم

ن و روند پژوهش يناظر يها، بازنگر ل دادهيه و تحليو تجز يآور جمع

 يفـ يار استاد و پژوهشگر کيدر اختد و يبه صورت منظم مستند گرد

از  ياريبسـ . در زنان قـرار گرفـت   يپرخطر جنس ينه رفتارهايدر زم

 يو کـدها  يشان مطرح شد تا توافق درباره معـان يها با ا افتهيکدها و 

 تيـ قابل شيافـزا جهـت  . رديـ قرار گ يابيدر نظر گرفته شده مورد ارز

مطالعـه   رير مسـ انجام شـده د  يو کارها پژوهش نديفرا هيانتقال کل

 ريمسـ  يريـ گيامکـان پ  شد تا هيو مکتوب ته قيبصورت واضح و دق

فـراهم   گـران يد يمورد مطالعـه رابـرا   تيجمع تيو خصوصپژوهش 

کنندگان بـراي شـرکت در پـژوهش دعـوت شـد و       از مشارکت .کند

نان آنان از داوطلبانه بـودن  يچگونگي کار و اهداف پژوهش براي اطم

بـراي شـرکت در   . ن توضـيح داده شـد  آنـا  يشرکت در پـژهش بـرا  

. اخذ شد يو شفاه يت آگاهانه کتبيها رضا پژوهش و ضبط مصاحبه

حفظ گمنـامي   اطالعات در تمامي مراحل محرمانه نگاه داشته شده،

د و حق کنارگيري به شـرکت کننـدگان در طـول    يافراد رعايت گرد

 يته اخالق دانشگاه علـوم پزشـک  يکم.ح داده شديانجام پژوهش توض

 ييو مامــا يدانشــکده پرســتار يتــه پژوهشــيو کم يد بهشــتيشــه

ب يمطالعـه حاضـر را تصـو   نيـز   يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک

  .نمودند

  

  ها يافته

ک مـاه و در محـدوده   يـ سال و  ٣٤کنندگان  مشارکت ين سنيانگيم

. درصد مطلقه بودند ٤٠هل و أمت درصد٤٠. سال بود ٤٩تا  ٢١ يسن

 يدرصـد دارا  ٣٠، ييو راهنمـا  ييت ابتـدا اليدرصد آنـان تحصـ   ٥٥

ر بـوده و  يـ فق اًاکثر .داشتند يالت دانشگاهيدرصد تحص ١٠پلم و يد

کننـده سـوء    مشـارکت  ٢٢نفـر از   ١٦ .خانمان بودند ينان بآاز  يمين

ه و يـ بـر اسـاس تجز   .ا سـابقه آن را داشـتند  يـ مصرف مواد داشته و 

صــوص موانــع کننــدگان در خ ات مشــارکتيــهــا، تجرب ل دادهيــتحل

) ١جـدول  (استفاده از کانـدوم، در چهـار مفهـوم     ياجتماع يطيمح

و  يفرهنگــ ي، هنجارهــاي، فقــر و عوامــل اقتصــاديت ناکــافيــحما

  .شدن ييو سوء مصرف مواد تب ياجتماع

  حمايت ناکافي -1

نامناسب با خـانواده و   ي، ارتباط عاطفيناکاف يآموزش و اطالع رسان

رش کانـدوم،  يپـذ  يت مـرد بـرا  يـ ا، عدم حميک جنسيا شريهمسر 

ل يم تشـک يبـه کانـدوم مناسـب، مفـاه     يعدم نظارت و عدم دسترس

  .بودند يت ناکافيدهنده طبقه حما

  يناکاف يآموزش و اطالع رسان ١-١
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  ٦٧٢

    هاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي ج    

و بکـارگرفتن کانـدوم از    يو ينداشتن مهارت حفاظت در برابر اچ آ

گـاه نشـدن از   آدن و يـ کنندگان، آمـوزش ند  از مشارکت يبرخ يسو

ان يـ ب يجمعـ  يهـا  خانواده، به خصوص مادر، مدارس و رسانه يسو

د بـه موقـع و در مقطـع    يـ ن معتقد بودند آموزش بايآنان همچن .شد

بـه   ير بهتـر يثأرد تا بتواند تيصورت گ ين در دوره نوجوانييپا يسن

 .زنـه  يشـتر بـا آدم حـرف مـ    يگم خب، مادر ب يمن م« .بگذارد يجا

چوقـت  يه. ن چاهـه يـ ن راهـه، ا يـ ا تونست با من حرف بزنه بگـه  يم

 »خواسـتم بـدونم؟   يمن خودم از کجا م... ننشست با من حرف بزنه

  )ساله ٣٨خانمان مجرد  يب(

د بشـه بـه مـردم، نشـده،     يـ که با يرسان نکه خب، اون اطالعيا يبرا«

 شـه،  يمنتقـل مـ   يجـور ه چ يو يدونن که اچ آ يها نم يليهنوز خ

د اطـالع  يـ با... هيشن چطور يم منتقل يکه از راه جنس ييها يماريب

 يعنـ ي .بشـه  ييبه نظر من از تو مدارس از دوره راهنما... بشه يرسان

تــو مقطــع ) کــه(  دختــرا و پســرا ياز درســا يه بخشــيــن يــد ايــبا

   .»اش هيه قضيجد يلين خيچون ا .شن بشه يم) وارد( ييراهنما

  )ساله ٢٩اد يخانمان سابقه اعت يب(

و يـ مثـل راد  يگروهـ  يهـا  رفتن از رسانهگ غات، کمکيجامعه با تبل«

. ها رو انتخاب کـنن  نيراژتريپرت اًون، مجالت، روزنامه مخصوصيزيتلو

د بفهمونن چه يبا .د صداشونو برسونن به مردميبا .جوونا رو آگاه کنن

ـ (. »ن کـار کـم شـده   يا! هيا چه فاجعه .نهيدر کم يخطر خانمـان   يب

  )ساله ٤٠معتاد 

د بذاره که چشـم و گـوش ملـت    يبا ييها امهد برنيفکر کنم رسانه با«

د يـ ده با ياد نشون نميون زيزيتلو... همه بهم اعتماد دارن. رو باز کنه

سـابقه  (. »د چشم و گوش مردم رو باز کـنن يبا... موزش بده آشتر يب

  )ساله ٣١مصرف مواد 

  نامناسب  يارتباط عاطف ٢-١

  مناسب با خانواده يارتباط عاطف يعدم برقرار ١ -٢-١

خـانواده بـه عنـوان     ين اعضايمناسب ب ياط عاطفبارت يعدم برقرار

دز، يـ ا يو يان خطر اچ آيآگاه ساختن فرزندان و ب يش شرط برايپ

 يبـرا («. از موانع شناخت و کاربرد کاندوم مطـرح شـده اسـت    يکي

 يمهمـ  يلـ يخـانواده نقـش خ   دز و استفاده از کاندومياز ا يريشگيپ

باشه با دختر، پسر، عروس، داماد، بعد مادر ق ياگه بتونه اول رف .داره

سـفانه  أمت .شـه  يزا حل مـ يچ يليشوهر، خ ا مادرشوهر و پدريو پدر 

  نيواسـه همـ   .کمـه  يلـ يجامعـه مـا، خ   يسـت تـو  ين يزين چيچن

  )ساله ٤٠خانمان معتاد  يب(. »دونن جوونا ينم

  عدم برقراري ارتباط عاطفي مناسب با همسر يا شريک جنسي ١- ٢- ٢

تـوجهي مـرد    کنندگان، عدم حمايت عـاطفي و بـي   توسط مشارکتبارها 

  .نسبت به زن، عاملي براي نپذيرفتن کاندوم توسط مرد بيان شده است

داد که مـن بخـوام خودمـو     ياصال به حرف من گوش نم...کاندوم نه«

ر بار يز ، اصالًيه سريه بار گرفتم ي يحت...حرف بزنم يخسته کنم ه

 يهمسـردارا (. »ن بود که دوسـتت نـدارم  يتکه کالمش هم ا... نرفت

  )ساله ٤٢روابط متعدد 

 يلـ يمن خ. به زنه ياحترام ينظر من استفاده نکردن از کاندوم به ب«

. »کنـه  يمـ  ياحترام يکنه به زن ب يکنم استفاده نم يفکر م. حساسم

  ) ساله ٣٥اد يخانمان سابقه اعت يب(

  رش کاندوميپذ يت مرد برايعدم حما ١-٣

اسـتفاده از کانـدوم،    يهمچـون؛ جنـگ و دعـوا بـرا     يمياهتکرار مف

مـرد از کانـدوم، کـه اغلـب      يمخالفت همه مردان با کاندوم، خستگ

در مرد  يجنس يا عدم ارضايو  يدگاه کاهش لذت جنسيشه در دير

ت از زن در يـ و عـدم حما  يانگر نقـش مـرد در بازدارنـدگ   يداشت، ب

ندگان بدون استثنا بـه  کن همه مشارکت. است کاندوم بوده يريبکارگ

  . ن موضوع اشاره داشتنديا

 .ه مرد از اول استفاده کنه تا آخرشي اد که مثالًيش ميکم پ يليخ«

اگـه زن  . شـه  يکنـه بعـد خسـته مـ     يدو بارشو استفاده م يکي يعني

؟ مـن  يگه به من اعتماد نداريم .شه يکاندوم دعوا م ياصرار کنه برا

  )ساله ٢٥ يا غهيزن ص(. »خوام لذت ببرم يم

من ) گه يمرد م( نکهيدوم ا. شهيکيل استفاده نکردن مرد؛ لذت يدل«

بـدنم   ا مثالًيبعد . برم يرو نم ياون لذت واقع. شم ير ارضاء ميد مثالً

  )ساله ٣٨خانمان معتاد  يب( »کنه بدن طرفو ياحساس نم

  عدم نظارت  ١-٤

ر را د يخاص روابط جنسـ  يها کنندگان وجود مکان مشارکت يبرخ

ل دانسـته  يز درک خطر دخيشتر زن در گفتمان کاندوم و نيقدرت ب

ف يرا تضـع  يريشـگ ياط و پيـ ت احتيو معتقد بودند عدم نظارت، رعا

  .کند يم

نکه آقـا بخـواد وارد بشـه بگـه آهـا      يقبل از ا .ها يميمگر تو خونه ت«

اون کـه سـکس ورکـر     .يد از کانـدوم اسـتفاده کنـ   يـ با !نهيط ايشرا

حـق انتخـاب    يابونيـ سکس ورکر خ .حق انتخاب نداره! ه، نهيابونيخ

ست، فکـر  ياد تحت نظر دولت نيچون بنظر م... ها  يميخونه ت. نداره

ر نظـر  يـ بود کـه ز  ياگه طور .شه يت نميزا توش رعاين چيکنم ا يم

ا کـه هـر کـدوم،    يا خود آسيکنم مثل جوامع اروپا  يدولت بود فکر م

  . »نداره يچ مشکلين هيدارن، ا نجور مکانا، کارت سالمتيا

  ) ساله ٢٩اد يخانمان سابقه اعت يب(
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  ٦٧٣

    و همكاران راضيه لطفي                                                                                                                         ...    موانع محيطي اجتماعي استفاده از   

باشـه شـوهر مـن    ) يميت يها خانه(يي ه اونجور جايگم اگه  يمن م«

ـ    ينوع   شـه،   ياونجـا، بهـش عالقمنـد نمـ     ياگر بخواد بـره طـرف زن

اط الزم رو يـ ره اون احت يدوبار، سه بار مـ . دونه اون زن زن خرابه يم

جـون خودشـو    يباالخره هرکس! کنه يه مکنه، کاندوم استفاد يهم م

ا يقـه اول بـدن  يکـه دق  يا اون بچـه  يشتر از همه دوست داره، حتـ يب

 يکنه هرکس يشنا م اًبچه فور. دميمان تو آب رو ديلم زاياد، من فيم

اط الزمـو  يـ ن زن احتيـ اد طرف ايم يوقت. جون خودشو دوست داره

اط ياشته باشه احتنکه مرده مشکل نديا زنه بخاطر ايکنه باالخره  يم

اد، يـ بوجـود نم  يا نکه عالقهيدوم ا. بخواد بره اونجا يا هر زنيکنه  يم

ـ . گه هم هسـت يکه اونجاست با دو نفر د يدونه که زن يم  يوقتـ  يول

 ين خرابه که حتـ يدونه که ا يه نفر دوست بشه نميابون با يبره تو خ

همسـر  (. »زنه يدرصد نه خودشو گول م ٥٠گه  ياگه بدونه باز هم م

  )ساله ٤٢روابط متعدد  يدارا

  به کاندوم مناسب يعدم دسترس ١-٥

کنندگان به گران بودن کاندوم مرغـوب و يـا    در موارد اندکي مشارکت

بطوري که بـه نظـر   . ايدز اشاره داشتند در دسترس نبودن کاندوم ضد

رسيد انگيزه استفاده از کاندوم، به دليل تصـور کـارآيي پـايين آن،     مي

هرچند در مجموع، اغلب زنان مورد مطالعـه  . گرفت ير قرار ميتحت تأث

  .کردند دسترسي به کاندوم را مانع بزرگي براي استفاده ذکر نمي

 .سـت ين يچـون اساسـ   .اد بهش اعتماد کـرد يشه ز يکاندوم رو نم«

نباشـه   يکـه معمـول   ييشه، اونا يزود پاره م يمعمول يکاندوما اًاکثر

خانمـان   يب( »نايگه ايه ديمعمول. بخرهتونه  ينم يخب هرکس .گرونه

  )ساله ٤٣معتاد 

  فقر و مسائل اقتصادي -٢

ن اسـت کـه،   ياز ا يکنندگان، حاک ل اظهارات مشارکتيه و تحليتجز

 يرفتارهـا  يبـرا  ينـه مهمـ  يو فقر زم يخانمان يدر بستر ب ياز مالين

درک خطـر را   يح آنان بـرا يصح يابيشود و ارز يپرخطر محسوب م

و  يک جنسـ ينداشتن شـانس انتخـاب شـر   . دهد يقرار م ريثأتحت ت

 يشـتر بـرا  يافت پول بي، درياز ماليکننده به واسطه ن رفتار محافظت

، تـرس از  يزنـدگ  يه يـ اول يازهاين نيمأاستفاده نکردن از کاندوم، ت

 يدر راسـتا  ياز کاندوم، همگ يو به دنبال آن چشم پوش يخانمان يب

دز يـ ا يو يمرتبط بـا اچ آ  يرفتارهاو ارتباط آن با  يمسائل اقتصاد

حاال . بکنن يپول هرکار يمجبورن برا... نه کهيلش ايدل«. است بوده

  )ساله ٢١خانمان معتاد  يب( . »داشته باشه يو يخواد اچ آ يم

تونـه از   ينداره نمـ  يکنه و جا و مکان يم يپارک زندگ يکه تو ياون«

ـ  ياشـ  .مهيچون خودشم تسـل  .استفاده کنه اًحتم کلمه  يد بخـاطر ب

نکــه يا بخــاطر ايــکــه داره  يو مشــکالت مــاد يمکــان يو بــ ييجــا

بخـواد،   يده طـرف هرچـ   ين کـار مـ  يـ چندلحظه بره بخوابه تن به ا

خـوام هـر    يمعـذرت مـ   يا حتـ يست که يکاندوم نباشه نباشه مهم ن

نکـه راحـت بـره بخوابـه     يکه بخواد سکس برقرار کنه واسه ا يقيطر

خانمان تحت برنامـه متـادون    يب(. »اديبدستش  يا پوليره يدوش بگ

  )ساله ٢١ يدرمان

  هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي  -٣

  تيجنس يهنجارها ٣-١

ه يـ کننـدگان در پـژوهش، تکـرار درون ما    از اظهارات اغلب مشارکت

زن  ي، قدرت مـرد در رابطـه و نـاتوان   ييهمچون استاندارد دوتا ييها

بـه مـرد و    ي، وابسـتگ يجنسـ  يريـ گ ميدر استفاده از کاندوم و تصم

 يو سرپرسـت  يت مالياز به حمايمشترک و ن يدر حفظ زندگ يناامن

ن يـ ا يمختلف، استفاده از کاندوم بـرا  يها تيداد، در موقع ينشان م

با درک  يت سنتينگرش نقش جنس. است زنان تا چه حد دشوار بوده

وم ن مفهيا. زنان همراه بود يدر استفاده از کاندوم برا يشتريموانع ب

 يمحافظت از خودشان اثـر منفـ   يالزم در زنان برا يبر خودکارآمد

جـاد  يط پرخطـر ا يرش شـرا يپـذ  يموارد اجبار برا يداشت و در برخ

   .کرده بود

ا نـه،  يـ ضه يدونه که مر ياد نمين مردش بره زندان و بينکه ايا يبرا«

نـد  چهم ازش داشته باشه باالخره همون شب اول بعد از  يا خواسته

 .تونه بگـه نـه   ياز زنش داره زنش که نم يا اد خواستهيمرد م ماه که

زا يـ نجـور چ ياز کاندوم و ا يرير بار جلوگياز مردا هم هستن ز يليخ

  )ساله ٤٢روابط متعدد  يهمسر دارا(. »رن ينم

. داشـته باشـم، ازدواج کـنم    يه سـرپناه يـ ن که يمنم گفتم واسه ا«

ه بخوام به فکر خودم ست کين نيله اأکنم، مس ينه که زندگيقصدم ا

  ه آنيـ . رهيد بپـذ يـ گـه با يد يچـ يکنـه، زن ه  يد مـ يمرد تهد... باشم

ـ  يممکنه چ يضيمر شه، مثأل يم  يا چـاره  .رهيد بپـذ يـ با يز بشـه، ول

  )ساله ٣٥مثبت  يو يهمسر اچ آ( . »نداره

ـ يبا يرابطه جنس«    يجاهـا نـامرد   يبعضـ  اًواقعـ  يد دو طرفه باشه ول

  ه موقـع  يـ  يمـن خـودم گـاه    .ميريم بپذيجاها مجبور يبعض .شه يم

  نـو  يباشـه نـه ا  ) گـه  يمـ ( ن کار بشـه يا يگه دوست ندار يگم، م يم

ن يـ موقـع ا  يبعض .خوام يم) کاندوم( نه اونو) يرابطه جنس( خوام يم

غه يصـ  يکـ يم ير ين ميگن اگه شما هم نشد يمردا م. شه يم يجور

 ...غه کنـه يصـ  مرد اجازه داره ده تا هـم  .زنان مجبورن يم وليکن يم

 يمـار يبـا سـابقه ب   يقـ يهمسـر معتـاد تزر  (. »شه آزادتـرن يمردا هم

  )ساله ٣٤ يزشيآم
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  ٦٧٤

    هاددانشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي ج    

گـه  يگـه د  ينقدر بهـم مـ  آدم يش ديوقت پ چند ين آخريمن که ا«

رم  يمـ  يريکاندوم بگ ياگه بر يريدرمانگاه کاندوم بگ يذارم بر ينم

بـدون   گـه ين به بعد دينقدر، گفتم از اآداد  يفحش م يدرمانگاه، حت

اومـدم   يواشـک ي...؟يچـه کنـ   يخـوا  يگـه مـ  يد .شتيام پيکاندوم م

ش تو هـم  يهر زمان من رفتم آزما .شم نرويگه اصال آزما يم .شيآزما

اونـم   .ده يشم ميره آزماياد داروهاشو بگيوقت م خودش هر چند .برو

گـه رفتـه بـودم انتقـال      يبعد چند روز که گذشت مـ . گه يبه من نم

مـن   .شيام آزمـا يـ ب يتم پس چرا به من نگفتـ گف.ش بدميخون آزما

 يچـ يگـه مطمئـنم ه   يم. شت بدون کاندوميش اومدم پيچند روز پ

  )ساله ٢٩مثبت  يو يهمسر اچ ا(. »ستين

 يد در رفتـار جنسـ  يـ ن کـه زن با يـ بـر ا  يمبن ت،يدرک نقش جنس

ل قـدرت نـابرابر در گفتگـو    يرفعال و منفعل باشد، برداشت و تحليغ

مشـارکت   يجـاد کـرده و خطـر را بـرا    يدرباره اسـتفاده از کانـدوم ا  

  .است ش دادهيکنندگان افزا

تره، چـون  يمرد چـون قـو  ) با خنده(شتر در جامعه با مرد يقدرت ب«

شنهاد دادم، قبـول  يگه من پيکننده ست، م خواد و اون شروع ياون م

ــده ســيشــتر پذيزن ب. ... گــهيکــن د ــا بخــواد شــروع کنــهرن ... ت ت

  داشـته باشـن، زن    يکـ يشه بدون کانـدوم نزد  يباعث م رودربايستي

  )ساله ٢٥ يا غهيزن ص(. »خواد به مرد خوش بگذره يم

. ديـ هـا اسـتخراج گرد   بود که از داده يميگر مفاهياز د يخودفراموش

و لـذت   ياز جنسـ يـ ت دادن بـه ن يـ مـرد و اولو  يمعنا که، راحت نيبد

شـتر مـوارد،   يدر ب. اسـت  زن مسلط بوده يها ر خواستهمرد، ب يجنس

ا اصـرار بـه   يـ شـنهاد و  يبـه صـرفنظرکردن زن از پ   ن مفهوم منجريا

  .شده است ياستفاده از کاندوم م

بـره   يدونـم اون لذتشـو نمـ    يچون مـ  .گهينه د) مرد کاندوم نخواد(«

گـه،  يد ينکه از دستش ندم، نره جايبخاطر ا. گهيد يمحبوره بره جا

تـن  ( .»گـوش کـنم  ) بـدون کانـدوم  ( گـه  يکه اون م يورم هرچمجب

  )ساله ٤٣فروش معتاد 

  ت کاندوم در جامعهيعدم مقبول ٣-٢

  يکنندگان نگرش اکثـر مـردان را نسـبت بـه کانـدوم منفـ       مشارکت

دانستند و معتقد بودند اکثـر مـردان بـه طـور مـداوم از کانـدوم        يم

کـنن بـا کانـدوم،     يمخالفت م يدرصد همگ صد« .کنند ياستفاده نم

  )ساله ٤٩خانمان معتاد  يب(. »رانيفتاده در ايچون جا ن

 .ه مرد از اول استفاده کنه تا آخرشي اد که مثالًيش ميکم پ يليخ«

زن ( .»شـه  يکنـه بعـد خسـته مـ     يدو بارشو اسـتفاده مـ   يکي يعني

  )ساله ٢٥ يا غهيص

  دز و کاندوميتابو بودن صحبت درباره ا ٣-٣

  دز و کاندوم در جمع زنان و مردان، را يت درباره اتابو دانستن صحب

  .کردند يم يو درک خطر تلق يعامل محدودکننده آگاه

 يلـ يمـثالً خ  م تـو جمـع،  ين حرفـا رو بـزن  يدونن، چون اگه ا يبد م«

 ينجاسـت، مـرد  يا يم، اگه زنـ ينجا نشستياالن ما ا! چون چرا! زشته

ـ (. »دز و کاندوم صحبت بشـه ينجاست، زشته در مورد ايا خانمـان   يب

  )ساله ٢١معتاد 

  سوء مصرف مواد -٤

رگـذار بـر رفتـار    يثأار مهـم و ت يبسـ  يرهـا ياز متغ يکـ يمصرف مواد 

اد بـه  ياعت. ن شدييزنان در پژوهش حاضر تب يکننده جنس محافظت

 يدز از سـو يـ نگرفتن خطر ا يو جد يريپذ بيمواد، با عدم درک آس

 ياز بـ  يه مواد بخشـ يته از به پول وين .کنندگان همراه بود مشارکت

مصرف مواد و الکـل بـه شـدت بـر قـدرت      . کرد يه ميرا توج يتوجه

نـان را در  آر گذاشـته و  يثأزنـان تـ   يها من و انتخابيقضاوت رفتار ا

س عوامـل  أن را در رآ يا عده .داده است يمعرض خطر فراوان قرار م

  .دانستند يمرتبط با عدم استفاده از کاندوم م

دن،  يح مـ يتـرج  يزيـ پول رو به هر چ) معتادا( اوناسفانه چون أمت« 

سـت، حـال نباشـه    يست، مواد نباشه حـال ن يچون پول نباشه مواد ن

دن از يشـه نترسـ  ينا کـه از کـراک و ش  يبنظر شما ا. ستين يچ چيه

  )ساله ٤٠خانمان معتاد  يب(. »ن بترسنيخوا يدز ميا ايت يهپات

 يهرچ. زنه يحرکت مآدم دست به اون ! که من داشتم نه يا تجربه«

اگـه  . دم تا به پولم برسم بـه مـوادم برسـم    يطرف مقابل بگه انجام م

خانمان تحت برنامـه متـادون    يب( .»کنم يبدون کاندوم باشه قبول م

  ).ساله ٢١ يدرمان

کنندگان مخالف ايـن نظـر بودنـد و معتقـد      در دو مورد، مشارکت

از کانـدوم   کننـد حتمـاً   بودند کساني که شيشه و کراک مصرف مـي 

هاي مقاربتي يکـي از داليـل    تجربه ابتال به عفونت. کنند استفاده مي

کـنن ايـن رفتـار رو     فکر مي) کنندگان مصرف(اونا «. مطرح شده بود

مواد مخدر هرچيزي رو محکم تـر  . يعني کاندوم رو بايد داشته باشن

براي همين هم روي اين بيشتر . کنه در اون ثانيه براي زن و مرد مي

خرن اگه نخـرن اصـالً    رن سراغ اين مي اصالً اول مي. أکيد مي کننت

چون اطرافيان، طرف مقابلشون، مثالً زنه مريضه خودشونم ... رن نمي

دونـن   ممکنه داراي مشکالتي باشن بيشتر اوقات به دليل اينکه مـي 

يـا  ! بينـي يـه تبخـال زده لبشـون آنقـدر      يهويي مـي . شن مريض مي

ــي ــل زده  م ــي دم ــاش  ... بين ــرون از پ ــدري زده بي ــم آنق ــه زخ . »ي

  )ساله ٤٩خانمان معتاد  بي(
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  ٦٧٥

    و همكاران راضيه لطفي                                                                                                                         ...    موانع محيطي اجتماعي استفاده از   

  طبقات مفهومي و زيرطبقات - ١جدول 

  ر طبقاتيز  يطبقات اصل

  يناکاف يآموزش و اطالع رسان  يت ناکافيحما

  يک جنسيا شرينامناسب با خانواده، همسر  يارتباط عاطف

  رش کاندوميپذ يت مرد برايعدم حما

  عدم نظارت

  به کاندوم مناسب يعدم دسترس

و رفتار محافظت کننده  يک جنسينداشتن شانس انتخاب شر  يفقر و مسائل اقتصاد

  ياز ماليبه واسطه ن

  استفاده نکردن از کاندوم يشتر برايافت پول بيدر

  يخانمان يترس از ب

  يه زندگيحتاج اولين ماياز به تامين

  تيجنس يهنجارها  يو اجتماع يفرهنگ يهنجارها

  ت کاندوم در جامعهيعدم مقبول

  دز و کاندوميتابو بودن صحبت درباره ا

  مصرف مواد مخدر و الکل  سوء مصرف مواد

  

  گيري بحث و نتيجه

موانـع   ياسـت کـه بـه بررسـ     يفـ يک اتمطالعـ  از جملهن مطالعه يا

ــيمح ــاع يط ــوان    ياجتم ــه عن ــدوم ب ــتفاده از کان ــاس ــار ي ک رفت

نان در معرض خطر از ز يمتنوع يها در گروه يکننده جنس محافظت

از زنـان در معـرض    يا رسـد در عـده  يبـه نظـر م  . دز پرداخته استيا

 يو برخـ  ياز مـال يـ ، نيت ناکـاف يـ خطر، درک خطر به واسـطه، حما 

  . رديگ ي، مورد غفلت قرار ميو اجتماع يفرهنگ يهنجارها

و  يو ياچ آآلـودگي بـه   خطـر   ت،ينقـش جنسـ   يارتباط هنجارها

از  ياريد بسـ يـ کأ، از موضـوعات مـورد ت  کانـدوم  يريبه کارگ ييتوانا

از  يکـ يدز، يت بر ايو شناخت اثر جنس] ٨، ١٢، ٢٠، ٢١[استمتون 

ن عفونـت محسـوب   يـ ا ير شناسـ يـ گ رات همـه ييابعاد مهم درک تغ

که موجب فرو دست بـودن   يت و تعامالتيجنس يهنجارها. شود يم

در  يگـردد، عامـل مهمـ    يمـ  يو اقتصـاد  يزن از نظر قدرت اجتماع

 يو يبـه اچ آ  آلـودگي و  يشتر زنان از نظر سـالمت يب يريب پذيآس

شـنهاد  يپ ييو توانـا  يارتبـاط جنسـ   يبوده و بر مهارت خودکارآمـد 

کنترل روابط توسط مـردان و  ].٢٣،٢٢[ثر استؤم يکاندوم توسط و

و کنترل زن بر رفتار  يينداشتن مهارت گفتگو درباره کاندوم، بر توانا

ــ  ــده ت ــت کنن ــيثأمحافظ ــال اچ آ ر گذاش ــر انتق ــر خط ، يو يته، ب

ت و نقـش  يجنسـ  يدر پژوهش حاضر هنجارهـا ]. ٢٥،٢٤[ديافزا يم

از بـه  يـ جاد احساس کنترل رابطه توسط مرد و نيبا ا يت سنتيجنس

باط ناز موانـع اسـت   يو عـاطف  يمـال  يتيت و داشتن چتر حمـا يوميق

 ياز اچ ا يريشـگ يپ يها برنامه. باشد يشده عدم استفاده از کاندوم م

 يو اسـتقالل اقتصـاد   يتوانمند يت که بر مبنايبر جنس يمبتن يو

لـذا  ]. ٢٦[استمند  بهره يشتريب ياست از اثربخش شده يزنان طراح

 يهـا  د نقـش يـ رمـداوم از کانـدوم با  يدرک اسـتفاده غ  يها برا تالش

ر عوامـل در زنـان در معـرض    يت و رابطه نابرابر را در کنار سايجنس

زنـان، کنتـرل بـر     يو بـا توانمنـد  ] ٧، ٢٧، ٢٨[رديـ خطر در نظر بگ

کانـدوم  ]. ٢٩،٢١[محافظت کننده را در آنان ارتقاء بخشند يرفتارها

و  ين بـا در نظـر گـرفتن موانـع فـرد     يگزيزنانه به عنـوان روش جـا  

از  يمــداوم از کانــدوم مردانــه توســط تعــداد ياســتفاده  ياجتمــاع

هـا و   زشدر پژوهش حاضر، کمبود آمو .کنندگان مطرح شد مشارکت

کارآمـد از موانـع درک خطـر و     يها وهيبه موقع و با ش ياطالع رسان

و به دنبـال   يو يحفاظت در برابر اچ آ  يالزم برا يها کسب مهارت

در  يجنسـ  يهـا  لـذا آمـوزش  . آن استفاده از کاندوم ذکر شده است

ش يهـا کارسـاز بـوده و بـا افـزا      ن مهارتيجاد ايتواند در ا يمدارس م

گونه کـه   همان ].٣٠[در استفاده از کاندوم همراه باشد يخودکارآمد

در قاهره ) ١٩٩٤(ت و توسعه يجمع يدر برنامه عمل کنفرانس جهان

دز، يـ و مبـارزه بـا ا   يدن به سالمت بـارور يرس ياست، برا د شدهيتاک

ت يـ مشـارکت و حما . کنـد  يفا ميا يرفتار مسئوالنه مرد نقش اساس

ســالمت  يدز نــه تنهــا بــرايــااز  يريشــگيپ يهــا مــردان در برنامــه

]. ٣٢[گـذارد  ير مثبـت مـ  يثأز تـ يـ سالمت مردان ن ربلکه ب] ٣١[زنان

در استفاده از کاندوم  يک جنسيا شريت نشدن از طرف همسر يحما

در زنـان   يپـژوهش حاضـر، همـراه بـا احسـاس نـاتوان       يهـا  افتهياز 

ن در يبا مشـارکت مـردان و حضـور زوجـ    . کننده بوده است مشارکت

توان انتظـار   يم يو ياچ آآلودگي از  يريشگيها و مداخالت پ برنامه

ت و تعهد در روابـط، قـدرت گفتمـان دربـاره     يميداشت اعتماد، صم

کننـده   تيـ ط حمايافته و محيش يافزا يارتباط يها کاندوم و مهارت

 يها افتهي]. ٧، ٣٣، ٣٤[جاد شوديا يو يمحافظت در برابر اچ آ يبرا

ر مثبـت  يثأن، تـ يالتـ  يکـا يقـا و آمر يآفرا، يده سال مطالعـه در آسـ  

اچ ابـتال بـه   از  يريشگيرا، در پ يگروه يها مشارکت مردان و رسانه

ر يت توسـط ســا يـ فقـدان حما ]. ١٢[دز نشـان داده اسـت  يـ ا يو يآ

نـه  يه مـادران و عـدم ارتبـاط مناسـب در زم    يـژ خانواده به و ياعضا

ا يـ و  يدار شـتن يج خويگـر موانـع تـرو   ياز د يموزش مسائل جنسـ آ

ن مطالعـه و  يـ بود که در ا يشتر از کاندوم در روابط جنسياستفاده ب

  ].٣٥[دير مطالعات عنوان گرديسا

ابـتال  دراز مـدت   يامدهايدرک پ يفقر با احساس نداشتن قدرت برا

 يگذران روزمره زنـدگ  يازهايچون ن؛ دز همراه استيا يو ياچ آبه 

ــانع از درک آن پ ــا يمـ ــه رفتارهـ ــه بـ ــدها و توجـ ــتبهد يامـ  ياشـ

] ٣٧،٢٤[ر مطالعـات يدر مطالعه حاضر، همسـو بـا سـا   ]. ٣٦[شود يم

زن . ان شـد يـ دز بـه صـراحت ب  يـ ا/ يو ينقش فقر درگسـترش اچ آ 
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و سـرپناه حـق انتخـاب و قـدرت      يمـال  يازهاي، به واسطه نيابانيخ

افـت  يشـنهاد در يکاندوم نـدارد و از پ  يريبه کارگ يبرا يريگ ميتصم

. ديـ نما ياده از کانـدوم اسـتقبال مـ   شتر در قبـال عـدم اسـتف   يپول ب

اشـتغال و کسـب درآمـد و     يها بـرا  رساختيز ين فراهم سازيبنابرا

و  يارتبـاط  يهـا  ت مهـارت يـ تواند بـا تقو  ين زنان ميا ياستقالل مال

 يهرچند عدم دسترسـ  ].٢٦،٢٢[گفتمان درباره کاندوم، همراه باشد

ش حاضر، اغلب ، اما در پژوه]٣٨[استبه کاندوم مانع استفاده از آن 

و مرکـز   يرفتـار  يهـا  يمـار يکنندگان در مراکز مشـاوره ب  مشارکت

ن حـال آنچـه   يـ بـا ا . کردند يافت ميگان کاندوم دريبه طور را يگذر

 ينوع مرغوب آن و گـاه  يت کاندوم و گرانيفيد کيشتر مطرح گرديب

عـالوه بـر اسـتفاده مـداوم از کانـدوم، الزم      . اندازه نبودن کاندوم بود

 يرد تـا اثربخشـ  يـ ح مورد اسـتفاده قرارگ ين ابزار به طرز صحياست ا

توانـد   ياستفاده از کاندوم با انـدازه نامناسـب مـ   . الزم را داشته باشد

زان يـ زه فـرد، م يـ بر انگ ير منفيثأش داده و با تيشکست روش را افزا

ن يـ درک ا يشتر بـرا يب يها يلذا بررس]. ٣٩[استفاده را کاهش دهد

همسـو بـا   . اسـت  يح ضـرور ياسـتفاده صـح  ز آمـوزش  يـ ارتباط و ن

در پـژوهش حاضـر،   ] ٤٠[گـر ياز پژوهشـگران د  ياريبسـ  يهـا  افتهي

ن عوامـل مهـم عـدم درک    ياز مهمتر يکيمصرف موادمخدر و الکل 

د يـ د فقدان اميشا. ديان گرديا استفاده کاندوم بيدز ويمناسب خطر ا

ره شـوم  ن مواد چهـ ياد به ايبا عوارض متعدد اعت يرينده و درگآيبه 

ن مـواد  يـ ا مصرف ايکنندگان کمرنگ نموده و  دز را در نظر مصرفيا

]. ٣٦[گـذارد بمناسب و به موقع اثر نا مطلـوب   يريگ ميبرقدرت تصم

ـ  از مشارکت ياما تعداد اندک شـتر از  يخانمـان اسـتفاده ب   يکنندگان ب

ان و يـ کننـدگان مـواد مطـرح نمودنـد، را     ن مصـرف يکاندوم را در بـ 

افتـه مشـابه خـود بـا     ي هيـ توج يالکـل بـرا   يوپيه ميهمکاران از نظر

  تيـ مـده اسـت؛ ظرف  آه يـ ن نظريدر ا. پژوهش حاضر استفاده کردند

  

ر يثأن حالت تحـت تـ  يابد و فرد در اي يتوجه با مصرف الکل کاهش م

نجا، درک خطر رابطـه  يرامون خود که در ايمسائل مهم و برجسته پ

زان يـ ن اسـت نـوع و م  ممک ياز طرف .رديگ يباشد، قرار م يم يجنس

ن مطالعـه  يـ در ا ].٤١[باشـد  نقش داشـته  ئلهن مسيمصرف مواد در ا

در معـرض خطـر اسـتفاده     يهـا  گروه يشد که از نظرات تمام يسع

ت را از يـ جامع يورد قطعـ آت موضوع امکان بريگردد، اگر چه حساس

نـان  يانگر اطميمختلف ب يها ها از گروه ما سلب نموده اما اشباع داده

  .استهدف  يها ت و تنوع گروهيز جامعا ينسب

ج يثرجهت تـرو ؤم يا ج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه مداخلهينتا

موثر بر  يطيمح ياستفاده از کاندوم مستلزم توجه به عوامل اجتماع

در جهـت   يتيحما يها استيبوده و س يرفتار محافظت کننده جنس

ه جاست که با در ب. طلبد يزنان را م ياقتصاد ي ـ اجتماع يتوانمند

 يآموزشـ  يهـا  بسـته  ياستگذاران بهداشـت يعوامل فوق س يرينظرگ

زنان در معرض فـراهم   يارتباط يها مهارت يمناسب در جهت ارتقا

بـر شـواهد از گسـترش     يمبتن يعلم يها روش يريآورده و با بکارگ

  .ندينما يريشگيدز پيا يماريب يريگ همه

  

  سهم نويسندگان

  ، ويرايش نهاييراهنمايي و نظارت بر اجراي طرح :فهيمه رمضاني تهراني

  ه مقالهيو ته يريگ ، اجرا، نمونهيطراح: يه لطفيراض

  طرح ييمشاور اجرا: ييغمايده يفر

  يريگ روش نمونه يطراح: زاده يم حاجيابراه

  

  تشكر و قدرداني

ن پـژوهش  يکه انجام ا يه افراديکل ين از مشارکت و همکاريلفؤم

  .ندينما يم  يند، سپاسگزارر نموديپذ را امکان
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