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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان

 29/11/90: تاريخ پذيرش         5/7/90:تاريخ دريافت  1391هفته اول ارديبهشت ماه/179شماره /ام سيسال

  
: كاندوم از استفاده يبرا عمل يراهنماهاتأثير  در خصوص ايدز مبتال به مارانيب دگاهيد

  كيفي ي مطالعهيك 
  

  4ابراهيم حاجي زادهدكتر ، 3يغمايي فريدهدكتر ، 2طوافيانصديقه السادات دكتر  ،1فالحي حميرادكتر 
  
  

  چكيده
از . باشد مي ماري ايدز در جهان است و آمار مبتاليان از اين طريق در كشور رو به افزايشراه انتقال بي ترين شايع نشده محافظت جنسي يها تماس :مقدمه

 دگاهيد بررسي هدف با مطالعه اين باشند، داشته مثبت ثيرأتافراد با رفتارهاي پرخطر از كاندوم  ي استفاده در تواند آن جا كه بعضي از راهنماهاي عمل مي
 .شدعمل در استفاده از كاندوم انجام  يثير راهنماهاتأ درخصوص ايدز مبتال به مارانيب

 1389 سال درعلوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي  يها دانشگاه به وابسته رفتاري يها بيماري ي مشاوره كلينيك 3 در كيفي پژوهش اين :ها روش
 فوقهاي  ايدز مراجعه كننده به كلينيك مبتال به از افراد ساده و يريگ پژوهش، از روش نمونه ي نمونه ي بهدر دسترس تيبا توجه به محدود. شد انجام

ها  داده. ادامه يافت) تحصيالت و اشتغال ،هلأ، تسن نظر از تنوع حداكثر با گيري نمونه(مبتني بر هدف  گيري نمونهولي در نهايت به صورت  ،استفاده شد
 22( نفر 34 با مطالعه اين در .محتوا صورت گرفت زيها بر اساس آنال داده زيو آنال دگردي آوري جمععميق  ي يافته ساختاره نيمفردي  ي از طريق مصاحبه

 يها كلينيك پرسنل از نفر 5 با همچنين. مصاحبه انجام شد) سال 34 ± 04/3 ميانگين سني زن با 4سال و  5/37 ± 13/7 سني ميانگين با مرد
 .بتال داشتند نيز مصاحبه صورت گرفتكه همسران م يمنف HIV زن 3 و يرفتار يها يماريب ي مشاوره

 بيماري انتقال از نگراني و وجدان نداي دروني، عوامل بين در. داشتند اشاره كاندوم از استفاده براي بيروني و دروني محرك ي دسته دو به افراد :ها يافته
 آموزشي يها كتابچه و پمفلت گسترده از توزيع ،ها رسانه ه،مشاور مراكز در شده انجام يها مشاوره مثبت نقش بيروني عوامل بين در و جنسي شريك به
 .بودند برخوردار بيشتري اهميت از دوستان با صحبت و

 تيگيري از انتقال بيماري ايدز اهم ها در اتخاذ رفتارهاي ايمن جنسي و پيش رسانه مثل پرقدرتي يرونيب يها محرككه  نيابا وجود  :گيري نتيجه
  .باشد داشته بسزايي ثيرأت نهيزم نيا در تواند نيز مي دروني يها محرك يروبر  تمركزدارد،  اريبس

  رسانه عمل، يراهنما كاندوم، ايدز، :واژگان كليدي
  

  مقدمه
 تاكنون، ميالدي 1981 در سال ايدز گيري همه شروع از

 و شـدند  HIV بـه  آلوده جهان در نفر ميليون 60 تقريباً
. كردنـد  فـوت  يـدز ا بـه  وابسـته  علل از نفر ميليون 25

 روابـط  طريـق  از جهان در بيماري انتقال راه ترين شايع
 شرقي ي مديترانه ي منطقه در ايدز مياپيد. است جنسي

 بـا  كـه  مرداني تزريقي، معتادان بين در گسترده طور به
 مـراجعين  و فروشـان  تـن ، دارنـد  جنسي ارتباط مردها

 ي منطقـه  در اكنـون   هـم ). 1(اسـت   شده متمركزها  آن
 زنـدگي  HIV بـا  كـه  افـرادي  تعداد شرقي، ي مديترانه

 افـزايش  بـه  رو آنـان،  تعـداد  ولـي  ؛اسـت  كم ،كنند مي
 رفتارهـاي  كه است داده نشانها  پژوهش). 2( باشد مي
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 از كـه  HIV بـه  آلـوده  افـراد  در جنسـي،  ي پرمخاطره
). 3(اسـت   شـايع  ،هسـتند  آگاه خود آلودگي وضعيت
 و باشـد  مـي  دشـوار  ،افراد در جنسي رفتارهاي بررسي

 عمـل  بـه  پرخطـر  رفتارهـاي  شـيوع  از كه برآوردهايي
   ).4(است  افراد شخصي هاي گزارش بر متكي آيد مي

ــاي ــه  در پرمخــاطره، رفتاره ــتال ب ــراد مب ــدز اف ، اي
 از پـس  ).5( بگـذارد  اثـر  هـا  آن سالمتي روي تواند مي

 جنسـي  پرخطر رفتار احتمال اي، مداخله اقدامات انجام
 هنـوز  ولـي  ،است يافته كاهش ،HIV به آلوده افراد در

 دهند مي ادامه رفتارها اين به آنان از توجهي قابل بخش
 ازگيـري   پيش براي چالش يك عنوان به مسأله اين كه

HIV در نشـده  محافظـت  جنسي فعاليت. است مطرح 
 ويـروس  انتقـال  توانـايي  علـت  به ،HIV به آلوده افراد
 بـه  مقـاوم،  ويروسـي  ياه سويه ساير انتقال نيز و فوق

 را ميعمو بهداشت ارتقاي اهميت آلوده، غير اشخاص
 مثبت HIV كه افرادي در). 6( دهد مي قرار تأكيد مورد

 شريك به آلودگي ي داوطلبانه افشاي به تشويق هستند،
 بــه شــده، محافظــت جنســي فعاليــت جهــت جنســي،
ي ناسـازگار  مسـر  نظـر  از كه ييها زوج براي خصوص

)Serodiscordant (كليـدي  جزء يك عنوان به ،هستند 
   ).7( است توجه مورد HIV از گيري پيش در

 حساسي ي مرحله در ،HIV گيري همه نظر از ايران
 امـر  در كليـدي  تصـميمات  اتخاذ با هر چند. دارد قرار

 بسـيار  هـاي  فعاليت) Harm reduction( آسيب كاهش
 در ايـدز  خـدمات  گسـترش  و ارائه ي زمينه در مفيدي

 صــورت زنــدانيان و مــواد تزريقــي كننــدگان  صــرفم
 اقـدامات  وجـود  بـا  رسـد  مـي  نظر به ولي ؛است گرفته
 گسـترش  و خـدمات  ايـن  مـي ك و كيفي ارتقاي فوق،
 كـه  افـرادي  و خطر معرض در هاي گروه ساير به ها آن

 در باشـند،  داشـته  جنسـي  ي رابطه ها آن با است ممكن

 تـا در ايران ). 8( دارد حياتي اهميتي زمان، از برهه اين
نفـر فـرد    23497 تعـداد  1390ي اول سـال   پايان نيمه

 3/91كـه   انـد  شناسـايي شـده   HIVآلوده به ويـروس  
در اين افراد . هستند زن درصد 7/8ها مرد و  آن درصد

 يهـا  درصد از طريق تماس 1/10راه انتقال بيماري در 
 درصـد  2/18جنسي محافظت نشده بـوده اسـت و در   

 بـه  بيشـتر  هعمـد به طور  كه است نامشخص انتقال راه
بـه   جنسـي  طريـق  از بيماري انتقال از ناشي انگ علت

 دانســتن). 9( شــده اســت گــزارشعنــوان نامشــخص 
 مخـاطره  پر رفتارهاي علت و جنسي رفتارهاي الگوي
 شـركاي  و HIV افراد كه كارا، يها سياست تعيين براي

 لكنتـر  بـراي  همچنين و كند محافظت را ها آن جنسي
ــاري، انتشــار ــه). 10(اســت  ضــروري بيم ــا برنام  يه
 منفـي  HIV افـراد  روي بـر  فقط كه ايدز ازگيري  پيش
 بيمـاري  مياپيـد  كردن محدود براي باشد داشته تمركز
  ). 11(باشد  مين كافي

كــه بعضــي عوامــل و  اســت داده نشــان مطالعــات
راهنماها مانند صحبت با پزشك، گفتگو بـا دوسـتان و   

از كانـدوم    ها در اسـتفاده  ز طريق رسانهاطالع رساني ا
 مثبت ثيرأت ،بودند فعال جنسي نظر از كه نوجوانانيدر 

 رفتارهـاي  داشـتن  صـورت  در زنان). 12( است داشته
 عفونـت بسيار مستعد آلـوده شـدن بـا     جنسي، پرخطر

HIV كيـ استفاده از كاندوم به عنـوان   نيبنابرا. هستند 
 و گروه اين در HIV گيري از پيش يبرا ثرؤم ياستراتژ
 يكي. ارتقا داده شود ديبا ايدز بيماري به مبتاليان ساير

كـه در خصـوص كانـدوم وجـود دارد      ييهـا  از چالش
از زنـان و   ياريبسـ . ناشـي از آن اسـت   انـگ  ي لهأمس

 كانـدوم از از استفاده  ،احساس خجالت علت بهمردان 
در ايـن   مهـم  اهـداف  از يكـي  بنابراين. كنند مي امتناع

 كانـدوم،  از استفاده زمان در ييزدا تيحساسصوص خ
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ـ  باطروش و در ارت نيا به كارگيري در تابو حذف  نيب
بـه   HIV آلـوده بـه   افراد نيب در. استجنسي  شركاي

خـود آگـاه    يمـار يب تيكـه از وضـع   كسانيخصوص 
قابـل انكـار    ريـ غ تيـ واقع كي يجنس ي رابطه ستند،ين

 مشـكالت  كـه  دهـد  نشـان مـي   يوپيدر ات جينتا. است
 يزنـدگ  HIVكه با  يكاندوم در افراد ي درباره ينگرش
. اسـت  يفرهنگـ  و يمذهب يفاكتورها علت به كنند مي

بـا او   گـران يد ،شود داينفر كاندوم پ كي بياگر در ج
 تيماه و كاندوم به كم يدسترس. كنند مي يبرخورد بد

خـدمات   ي ئهارفتار كاركنان در مراكز ار ي دوستانه ريغ
 ياسـت كـه بـر رو    يكاندوم از جمله عوامل ليو تحو
 انيدانشجو نيدرست و مداوم از كاندوم در ب ي استفاده

كـه راهنماهـاي    رسـد  به نظر مي). 13( اثر داشته است
 گيـري  تصـميم عمل براي تشويق و تحريك فرايندهاي 

 ،شـود  كه منجر به اتخاذ رفتارهاي محافظت كننده مـي 
كـه   است ن دادهتحقيقات نشا). 14( باشند ضروري مي

استفاده از كاندوم روشـي عملـي بـراي كنتـرل انتشـار      
راهنماهاي عمل، راهبردهـايي  ). 15(بيماري ايدز است 

جهت آمادگي انجام رفتار هستند كه از طريـق عوامـل   
بـراي  . شـوند  مي كيتحر يا رسانهو يا  يفرد ،يمحيط

بهبود و ارتقاي استفاده از كانـدوم الزم اسـت بتـوانيم    
ـ كانـدوم   از كه بر اسـتفاده  عواملي  را دارد مثبـت  ثيرأت
  . نماييم شناسايي

هـا در   آن ثيرأتكه به راهنماهاي عمل و  يياز آن جا
 اسـت  شده ميك توجه تحقيقات در ايدز از گيري پيش

بررسـي   يحاضر با رويكردي كيفي برا ي مطالعه ،)16(
 يايـدز در خصـوص راهنماهـا    مبـتال بـه   ديدگاه افراد

 از اسـتفاده  يهـا  محـرك ( ستفاده از كاندوما يعمل برا
 شـده  انجـام  بهداشـتي  اعتقاد الگوي اساس بر) كاندوم
ديگـر در   ي مطالعـه  يـك  از بخشي پژوهش اين. است

اسـتفاده از كانـدوم    ي بـاره خصوص ديدگاه بيماران در
 .گرفـت بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي انجـام   كه بود

ماري نقش دارد و از بي گيري اين الگوي جامع، در پيش
 كننـده،   گيري پيشبر اين فرضيه استوار است كه رفتار 

مبتني بر اعتقادات شـخص اسـت و بـر ايـن موضـوع      
كه چطور ادراك شـخص، ايجـاد انگيـزه و     دارد كيدأت

و بـه   شود سبب ايجاد رفتار در او مي و كند ميحركت 
 جا آن از. طور كلي بر تغيير در اعتقادات، متمركز است

 مـورد  الگوهـاي يكـي از   بهداشـتي  اعتقـاد  گـوي لا كه
 كــاهش منظــور بــه مــداخالت، انجــام بــراي اســتفاده
 رود مي انتظار ؛)17-18( است پرخطر جنسي رفتارهاي

، براي اتخـاذ مـداخالت   پژوهش اين نتايج از بتوان كه
جنسي در  ي كننده محافظتمناسب جهت ارتقاي رفتار 

 ي ســابقه بــا ياهــ گــروه ريســا وايــن گــروه از افــراد 
  .استفاده نمود يپرخطر جنس يرفتارها
  
  ها روش

مبـتال بـه   ديدگاه افراد  يدر اين مطالعه به منظور بررس
 جهـت  گـذار تأثير عمـل  يراهنماهـا ايدز در خصوص 

كيفي اسـتفاده   ي بيماران از كاندوم، از مطالعه ي استفاده
 ي ك مشـاوره يماه، در سه كلين 9پژوهش به مدت . شد

دو . شهر تهران صورت گرفـت  در رفتاري يها بيماري
 كلينيك وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشـتي 

و يـك كلينيـك   ) فـروردين  12والفجر و  يها كلينيك(
 كلينيــك(وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران 

ــاوره ــام ي مش ــتان ام ــي بيمارس ــود) خمين ــنيكل. ب  كي
 نيتـر  بـزرگ از  يكـ خميني يامام  مارستانيب ي مشاوره
ــا يخــدمات بــه افــراد ي ارائــه مراكــز در . اســت دزي

مثبت قرار دارد كه  ارانيباشگاه  ك،ينيكل نيمجاورت ا
امكان  باشگاه نيدر ا. شود اداره مي مارانيتوسط خود ب
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كـاهش   واي  مشـاوره خـدمات   از مـاران يب يمنـد  بهره
. وجود دارد يحيو تفر يهنر ،يآموزش خدمات ب،يآس
 مبـتال بـه   مورد پژوهش بيماران ي نمونهمطالعه  نيا در

در  تيبا توجـه بـه محـدود   . بودندسال  18 يباال ايدز
سـاده   يريـ گ پژوهش، از روش نمونه ي نمونه يدسترس

هـاي   ايدز مراجعه كننده بـه كلينيـك  مبتال به و از افراد 
 گيري نمونهولي در نهايت به صورت  ،استفاده شد فوق

از نظـر   تنـوع  حـداكثر  بـا  گيري نمونه(مبتني بر هدف 
 افرادي و يافت ادامه) تحصيالت و اشتغال ،هلأسن، ت
 ي دربـاره  متفـاوتي  يها ديدگاه داراي كه شدند انتخاب

 ساختار االت مصاحبه، نيمهؤس. موضوع پژوهش بودند
بـا  . يافته و عميق بود كه به صـورت بـاز پرسـيده شـد    

برداري  يادداشت از بعد ،قبلي از بيماران ي كسب اجازه
. ، مصاحبه ضبط گرديـد فرد شناسي صات جمعيتمشخ
 زيآنال. ها كلمه به كلمه نوشته و تايپ شد مصاحبه ي كليه
 نيـ بـه ا . محتـوا صـورت گرفـت    زيها بر اساس آنال داده
 ييبار مرور متن مصاحبه، آشـنا  نيكه ابتدا با چند بيترت

، سـپس كـدها اسـتخراج و    ايجـاد شـد  كامل بـا محتـوا   
پـس  . مشخص گرديـد  ياصل ياه و تم ندشد يبند دسته

 .بعدي انجام شد ي از كدبندي هر مصاحبه، مصاحبه

هـاي كدبنـدي    تعـدادي از مصـاحبه   هاي كيفي داده
ها عودت داده شد تا با بازنگري  شده به مشاركت كننده

مـورد  ) Credibility(كنندگان قابليت پذيرش  مشاركت
تفسـير   ايـ ييد بيشتر قرار گيرد و مشخص شود كـه آ أت
درگيـري  . بـوده اسـت يـا خيـر    ها  يج، مشابه نظر آننتا

كننــدگان و  گــر بــا مشــاركت طــوالني مــدت پــژوهش
ييــد أتخصــيص زمــان كــافي از مــوارد ديگــر بــراي ت 

بازنگري نـاظرين بـا اسـتفاده از نظـرات     . مقبوليت بود
 ي تكميلي همكـاران بـه صـورت كدگـذاري جداگانـه     

. ها توسط همكاران صـورت پـذيرفت   مصاحبه از ميين

ــازي      ــث س ــا مثل ــا ب ــد ت ــالش ش ــق ت ــن تحقي در اي
)Triangulation (هـــاي  بـــه صـــورت تلفيـــق روش

ــردآوري داده ــا  گ ــاران و بررســي  (ه ــا بيم مصــاحبه ب
مصاحبه با مردان و (ها  ، تلفيق منابع داده)آنان ي پرونده

كه همسران بيمار  زنان بيمار، كادر درماني، زنان سالمي
هـاي   ن از كلينيـك كننـدگا  ، انتخـاب مشـاركت  )دشتندا

هاي رفتاري متفاوت و حداكثر تنـوع   بيماري ي مشاوره
 يليهاي سـني و تحصـ   انتخاب بيماران از گروه(نمونه 

هـاي شـغلي    مختلف، انتخاب كاركنان درماني از گـروه 
قابليت همسـاني  . ها بيشتر شود مقبوليت داده) متفاوت

)Dependability( ها با روش بـازنگري خـارجي    يافته
به منظور بررسي تنـاقض در  . بررسي قرار گرفت مورد

گـري ديگـر    كدگذاري، متن چند مصاحبه به پـژوهش 
. داده شد تا به صورت مستقل كدگذاري صورت گيـرد 

موارد  ،ها يافته )Confirmability( ييدپذيريأبه منظور ت
هـا مشـخص    متضاد بررسي شد تا دليل تناقض در يافتـه 

حقيق كيفـي اسـتفاده   همچنين از نظرات محققين ت. شود
ــد ــراي ت. ش ــال  أب ــت انتق ــد قابلي ) Transferability(يي
  .يات روش تحقيق شرح داده شديجز

 از پــژوهش در اخالقــي مالحظــات تيــرعا يبــرا
هاي بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  معاونت

بهداشتي درماني تهران و شهيد بهشتي بـراي آغـاز بـه    
هـاي رفتـاري    مـاري بي ي هـاي مشـاوره   كار در كلينيك

 يدر ابتـدا  نيهمچنـ  .تحت پوشـش مجـوز اخـذ شـد    
افـراد   ياهداف پژوهش، آمادگ حيمصاحبه، بعد از توض

 در. گرفـت  قـرار  الؤسشركت در مصاحبه مورد  يبرا
. نشـــد انجـــام مصـــاحبه ت،يرضـــا عـــدم صـــورت
 ي ادامه از انصراف حق مراحل تمام در كنندگان شركت

 در شـركت  يبرا ندگانكن شركتاز . مصاحبه را داشتند
و آگاهانـه   يشـفاه  تي، رضامصاحبه ضبط و پژوهش
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 افـراد  يشخص اطالعات داشتن نگهمحرمانه . شد گرفته
هـا در اتـاقي    مصـاحبه . بـود  نظـر  مـد  مراحـل  تمام در

و بـدون امكـان    كينيجداگانه بدون حضور كاركنان كل
 دنيها تا رس مصاحبه. تردد ساير بيماران صورت گرفت

پژوهش سه نفـر از   نيدر ا. افتيها ادامه  دادهبه اشباع 
 ليما ،بود شده داده ها مصاحبه به آن شنهاديكه پ يافراد
ــه ــا  در مجمــوع. نشــدند مصــاحبه انجــام ب نفــر  34ب

. صـورت گرفـت   قيعم ي افتهي نيمه ساختار ي مصاحبه
 نفر را زنـان  4و  مردان را شوندگان  مصاحبهنفر از  22

 خـانم نفـر   3همچنـين بـا   . دندايدز تشكيل دا مبتال به
HIV مصاحبه شـد كـه    ،منفي كه همسران مبتال داشتند
 خصــوص در را خــود مــاريب همســران نظــراتهــا  آن

 به. كردند انيب كاندوم از استفاده يبرا عمل يراهنماها
نفـر از   5 بـا  نظرات از بيشتري طيف به دستيابي منظور

هـاي   بيمـاري  ي هاي مشاوره كاركنان شاغل در كلينيك
 و اجتماعي مددكار شناس، روان پزشك،شامل ( رفتاري
 يراهنماهـا  زيها ن آن كه شد انجام مصاحبه نيز) مشاور

 عنـوان  را خود مارانيباستفاده از كاندوم در  يعمل برا
از  آنـان  بـا  مشـاوره  و مارانيب تيزيو ضمن كهداشتند 

 . بودمطرح شده  مارنيب يسو

  
  ها افتهي
هـا   نفـر آن  22 ،مـاران يشده با ب انجام ي مصاحبه 26 از

 و 27 بيمـار  مـردان حداقل سن . نفر زن بودند 4مرد و 
 5/37 ± 13/7 ميـانگين سـني   باسال،  53 حداكثر سن

 سـني  ي محـدوده  در بيمـار  زنان كه حالي در. بود سال
 قـرار سـال   34 ± 04/3 ميانگين سني باسال  38 تا 30

جـدول  شناسي بيماران در   مشخصات جمعيت .داشتند
  .شود مشاهده مي 1

   4 از مـردان  در بيمـاري  تشخيص مدت ي محدوده

 64 .بـود  سـال  10 تـا  5 از زنـان  در و سـال  11 تا ماه
) نفر 2(بيمار  زنان درصد 50 و) نفر 14(مردان  درصد

 ضــد داروهــاي و بودنــد ايــدز ي ابــتال بــه مرحلــه در
 رفتارهـاي  ي سـابقه . كردنـد  مـي  دريافت رتروويروسي

 2در جـدول   بيمـاران  در بيماري ابتالي هتج پرخطر
  .است شده آورده

  
  ايدز مبتال به شناسي بيماران مشخصات جمعيت .1جدول 

  مرد  متغير  
  )نفر 22(

  زن
  )نفر 4(

    3  سال 30زير   يسنگروه
  4  11  سال39-30 
    6  سال49-40 
    2  سال50باالي  

  1   هلأمت  هلأتوضعيت
    11 مجرد 

    8 كار بي  اشتغالوضعيت
  2    دار خانه 

    2  سواد بي  تحصيالت
  2    راهنمايي 
  

راهنماي عمل راهبردهـايي جهـت آمـادگي انجـام     
رفتار است كه از طريق عوامـل محيطـي، فـردي و يـا     

 منظـور  مطالعه اين در). 19(شود  اي تحريك مي رسانه
 از افراد ي استفاده در كه است عواملي عمل راهنماي از

  .است مؤثر كاندوم
 در توانـد  مي عوامليچه « ال كهؤدر پاسخ به اين س

ي هـاي چـه چيز  باشـد؟  مـؤثر  كانـدوم  از افـراد  استفاده
شما را راهنمايي كنـد تـا از كانـدوم اسـتفاده      تواند مي

هاي دروني يا بيروني شما براي اسـتفاده   كنيد و محرك
ديـدگاه افـراد مـورد مصـاحبه در      »از كاندوم چيست؟

راي استفاده از كاندوم مـورد  خصوص راهنماي عمل ب
  به افراد مورد مصاحبهي كه موارد .بررسي قرار گرفت
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  ايدز مبتال به مشخصات رفتاري بيماران .2جدول 
  زنان  مردان  متغير

  زندان ي سابقه
    19  مثبت
  4  3  منفي

  وضعيت فعلي اعتياد به مواد مخدر
    9  تحت درمان با متادون نگهدارنده

    11  طريق انجمن معتادان گمنام ترك مواد مخدر از
  4  2  اعتياد به مواد مخدر ي بدون سابقه

  HIVويروس  ي رفتارهاي پرخطر انتقال دهنده ي سابقه

    10  اعتياد تزريقي
    2  ارتباط جنسي محافظت نشده
    10 هر دو رفتار پرخطر ذكر شده

  4    با همسر مبتال ارتباط جنسي محافظت نشده

  ز كاندوم در آخرين تماس جنسيوضعيت استفاده ا
  1  11  تماس با كاندوم

  3  9  بدون تماس جنسي در يك سال اخير
    2  تماس بدون كاندوم

  
كـه   شـدند بنـدي    گروه تقسـيم  دودر  آن اشاره كردند

  :ند ازهست عبارت
درونـي   عوامـل  بـين  در: هاي درونـي  محرك) الف

 نداي وجدان و نگراني از انتقـال بيمـاري بـه شـريك    «
 كه طوري به ؛بود برخوردار بيشتري اهميت از »جنسي

افراد مصاحبه شده به نداي وجـدان و نگرانـي    از ميني
از انتقال بيماري به شـريك جنسـي بـه عنـوان عـاملي      

 35 بيمـار  آقـاي . براي استفاده از كاندوم اشاره داشـتند 
  :كرد بيان طور اين مجردي و ساله
 همـه . بكشـي  را يكـي  بخواي كه مونه مي اين مثل«
 هـم  مقابل طرف اون، كشيدم اآلن من كهها  عذاب اين
 راهـا   عـذاب  همـين  شـده  بيمـار  شـده  متوجه اًبعد كه
، مـن  براي مونه مي وجدان عذاب يه وقت اون. كشه مي
  .»كشتي را نفر يك كه اين مثل

 چنين زمينه اين در اي ساله 51 و متأهل بيمار آقاي
  :داشت اشاره
 ارضـاء  زيـاد  و كـم  زود، و ديـر  حـال،  هـر  بـه  من«
 درده وجـدان  ولـي  باشـه،  كمتـر  لـذتم  ممكنـه  شـم،  مي

 جنسـي  ي رابطه يك من كه همين. بيشتره خيلي زورش
 و شـيم  جـدا  هـم  از بعـد  و باشـم  داشـته  خانوم يك با

 را نفـر  يـك  مـن  خدايا بگم كه همين نبينيم، را همديگر
 درده وجـدان  بگيـره،  را بيمـاري  هـم  اون و كردم مبتال

  .»هستش شتربي
دروني بـراي اسـتفاده    ي ساير عوامل راهنمايي كننده
عنوان  نفر يك وسطت تنهااز كاندوم در ارتباطات جنسي 

بينـي   روشن ،خودشناسي ،عقل: از عبارت هستند كهشد 
  .و بصيرت، ايمان به خدا و ترس از انجام گناه

ــي محــرك )ب ــه : هــاي بيرون ــراد ب در مجمــوع اف
اسـتفاده از كانـدوم توجـه     هـاي بيرونـي بـراي    محرك

  .بيشتري داشتند
هاي بيروني اكثريت افـراد بـه نقـش     از ميان محرك

هاي انجـام شـده در مراكـز مشـاوره بـه       مثبت مشاوره
. براي اسـتفاده از كانـدوم اشـاره داشـتند     امليعنوان ع

  :كه كرد عنوان طور اين اي ساله 36 بيمار خانم
 بـاز  بهداشـتي  مراكز به پام بيمارم، فهميدم كه مني«
 اينـو  ديـدم،  رو دكتـر  خـانوم  قولي به رفتم اومدم. شد

www.mui.ac.ir



  و همكاران فالحي حميرادكتر   استفاده از كاندوم ي عملاراهنماه در موردايدز  مبتال به ديدگاه بيماران

  1391رديبهشت هفته اول ا/ 179شماره /  30سال  –مجله دانشكده پزشكي اصفهان  212

 كـن  استفاده كه دادند توضيح برام همه ديدم اون ديدم،
  .»شه مي سار بي شه مي فالن بيماري اين كه

 بسيار را جمعي ارتباط يها رسانه نقش افراد اكثريت
 خصـوص  اين در كه داشتند عنوان ولي دانستند مي مهم

.. پـذيرد  مـي ن انجامها  رسانه سوي از گيريچشم فعاليت
  :كه داشت اشاره مجردي وساله  35 بيمارآقاي 
 هـر  اي دقيقـه  10 ي برنامه يه، سيما و صدا در بايد«
 يـك . باشـه  متفـاوت  ي برنامـه  يـه  دفعه هر. بذاره روز
 قانع كه كسي به راجع سري يه، كاندوم به راجع سري
 مـثالً  ...مـؤثره  لـي خيهـا   برنامـه  ايـن . كنه استفاده نشه

 خـواب هـا   بچـه  كـه  بذارنـد  بعـد  بـه  شب 10 ساعت
 زشـت  رو) كانـدوم (ي  كلمه اين تلويزيون در... باشند
 صـحبت  زيـاد  و ذارنـد  مـي  سرپوش روش و دونند مي
   .»...كنند مين صحبت واضح كنند، مين

از افراد مصاحبه شده، به تأثير پمفلت، پوستر، ي نيم
ها را در مراكز  داشتند كه آنهاي آموزشي اشاره  كتابچه

مشاوره، مراكز درماني، مراكز وابسـته بـه شـهرداري و    
 33 بيمـار  ميخـان . حتي اتوبوس و مترو توزيع نماينـد 

  :كه كرد عنوان طور اين ساله
 دو غـول  كتاب. گذاشتند داستان كتاب اتوبوس تو«
 هـم  بعدش. خونه بره مي داره مي بر بچه. گذاشتند شاخ
) كاندوم ي استفاده(رو  مطالب اين جاش هب كنه مي پاره
   .»بذارند رو

 توسـط  كانـدوم  از افـراد  ي استفاده بر دوستان تأثير
 و سـاله  28 بيمـار  آقـاي . شـد  مطرح بيماران از اي عده

  :كه كرد بيان طور اين مجردي
 كانـدوم  از كـه  گـم  مـي  دوسـتام  به، ام دايي به من«

 ازش يزهـاي چ يـه . شنوفتم دكتر از چون. كنيد استفاده
 دارم رو شـده  حـاليم  كـه  چيزهايي همون. شده حاليم
   .موضـوعند  ايـن  گرفتـار هـا   خيلـي  چون. دم مي انتقال

   .»هستند گذاشتن رابطه گرفتار
 از افـراد  ي اسـتفاده  در توانـد  مـي  كـه  عواملي ساير
 افـراد  از كمتـري  ي عده توسط تنها باشد، مؤثر كاندوم

  :شد عنوان زير شرح به
 را جنسي شريك رضايت مجردي وساله  34آقاي 

  :كه كرد عنوان و دانست مؤثر كاندوم از استفاده براي
 در جيـبم  از را كانـدوم  روابطـم  شروع ابتداي من«
 طـرف . نيومـد  پيش مشكلي هيچ. زمين گذاشتم آوردم
   .»بودش راضي. نگفت چيزي

مشخصـات   رفتـاري  يهـا  بيمـاري  كلينيـك  مشاور
 كانـدوم  از افـراد  تفادهاسـ  در راظاهري شريك جنسي 

  :دانست مي مؤثر
 HIV بيمـاري  كـه  دونسـتند  ها مي مريض از خيلي«

 اســتفاده ولــي ،كننــد اســتفاده كانــدوم بايــد و هســت
 ظـاهر  طـرف  اگـر  كه كردند مين باور چون كردند مين

   .»كنند استفاده كاندوم از بايد داره خوب
گفتگـو بـا افـراد مبـتال بـه       اي سـاله  36بيمار  خانم

ــدز بي ــاري اي ــتفاده در رام ــراد اس ــدوم از اف ــؤثر كان  م
  :دانست مي

 زندگي اي خونه تو گرفته، قرار شرايطي تو دخترم«
 داره رو اينهـا  ي همـه . بيمارند مادرش و پدر كه كنه مي
 كـاري  همچين مادرش اگه كه بينه مي خودش چشم به
 بينه مي داره رو دوستم يا گرفت مين رو بيماري كرد مي
 ارتبـاط  كانـدوم  بـا  بيمـاره،  شـوهرش  ولـي  سالمه كه
 داره دختـرم  رو اينهـا  ي همه. سالمه خانومه و ذارند مي
   .»ديدم رو چيزها اين كجا من. بينه مي

 بـه  بـود  اي ساله 47 بيمار آقاي كه ازافراد يكي تنها
  :داشت اشاره امر اين در روحانيون نقش
 ،)گمنـام  معتـادان  انجمـن ( NA بيشـتر  مـن،  توي«

   سـالم  زندگي يك تا بودند مشوقم روحانيون و پزشكم
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  .»ام مذهبي آدم من چون باشم، داشته جنسي نظر از
  
  بحث

هـا   آن از مـي ني حـدود  مبـتال  مرد 22 از مطالعه اين در
هر دو رفتار پرخطر جنسي و تزريـق مشـترك    ي سابقه

ـ  ،كردندرا عنوان   علـت  بـه  تنهـا نفـر از مـردان    2 يول
جنسـي بـه    ي رفتـار محافظـت نشـده    ي سـابقه  داشتن

از  يخانم مبـتال نيـز همگـ    4. بودندبيماري مبتال شده 
طريق ارتباط جنسي محافظت نشده با همسـران بيمـار   

 ضـرورت  مسـأله اين . بودندشده  مبتال بيماري بهخود 
اســتفاده از كانــدوم را در افــراد بــا رفتارهــاي پرخطــر 

 از بـيش  كـه  جا آن از. دهد مي قرار تأكيدجنسي مورد 
 مطالعـه  زمـان افراد مبتال در ايـن پـژوهش در    از ميني
 رفتارهـاي  داشـتن  صـورت  در بنـابراين  نبودند، أهلمت

 بيماري انتقال باعث توانند جنسي مي ي نشده محافظت
افـراد مـورد    يـد از د. شـوند  خـود  جنسـي  شـريك  به

ـ  يهـا  محـرك  يانمصاحبه از م تـأثير   يرونـي و ب يدرون
 بـوده  بيشـتر  كانـدوم  از اسـتفاده  بر بيروني يها محرك
 اسـتفاده  بر گذارتأثير يرونيب يها محرك ياناز م .است

هـا اشـاره    رسانه مثبت نقش به افراد اكثريت كاندوم، از
بـه تـأثير    مبتال بـه ايـدز  افراد  يتاكثر همچنين. داشتند

 رفتاري يها يماريب ي مشاوره يها كيينمثبت كل ياربس
  .ه از كاندوم اشاره داشتندها جهت استفاد آن تشويق در

 خواني هممطالعات  يرسا يجپژوهش با نتا ينا نتايج
 ي منطقه از 2010در سال  جهاني بانك گزارش. شتدا

منطقـه   يـن ا دركـه   داد نشان آفريقاو شمال  يانهخاورم
 يـدز در خصـوص ا  يكسب آگاه يمنبع اصل تلويزيون

 ن،سودا مثل محدود يدر مناطق با منابع مال يول ،است
باشد  مي يدزا ي ينهدر زم ياطالع رسان يمنبع اصل يوراد

بـدون شـك    يارتبـاط جمعـ   يها رسانه بنابراين. )20(

 يـران ا جملـه  از  منطقـه،  ايـن  در انتشـار  راه مـؤثرترين 
 در دبيرسـتاني  آمـوزان  دانـش  درصد 24 تنها. باشد مي

 درصـد  15 و داشتند اشاره آموزشي يها برنامه به ايران
 Sunmola ي در مطالعه. دانستند مي مؤثرا ر يدرس كتب
 يـك  عنـوان  بـه  ترانزيـت  كـاميون  رانندگان بين در كه

از  شـد،  انجـام  نيجريـه  در HIV انتقال در اصلي گروه
 درصد 52 ،قرار گرفتند يمورد پرسشگر كه نفري 412
 يـو افراد اعالم كردنـد كـه اطالعـات خـود را از راد     از

 ،كردنـد  اسـتفاده مـي   كـه از كانـدوم   رانندگاني. گرفتند
بـه   يشترداشتند و ب يباالتر يالتتحص كه بودند كساني

  .)15(كردند  گوش مي يوراد
كـه بـه منظـور     همكاران و مييكنان ي مطالعه نتايج

در  يدزگيري از ا تأثير آموزش بهداشت در پيش يبررس
معرف شـهر كرمانشـاه در سـال     همسران معتادان خود

منبع كسـب   يشتريند كه بنشان دا يزن شد، انجام 1383
 خصوص در ها مورد پژوهش آن ي اطالعات در جامعه

 مراكـز  كاركنـان ، )درصد 100( جمعي يها ، رسانهايدز
 45( آشنايان و دوستان و) درصد 50( درماني بهداشتي
 بـه  افراد از مييحاضر ن ي مطالعه در. )21(بود ) درصد
خـود در اسـتفاده از كانـدوم     جنسي شريك موافق نظر

رزاقي و همكاران كـه بـر روي    ي مطالعه. اشاره داشتند
نشان داد كـه   يزن ،معتادان تزريقي تهران صورت گرفت

زنان  و نادر بود افراد ازاستفاده از كاندوم در اين گروه 
خـود از   مشـتريان  رضـايت  عـدم  دليـل  بـه  فروش تن

  .)22(كردند  كاندوم استفاده نمي
 مـورد  افـراد  از كمـي  ي عـده  تنهـا  مطالعـه  اين در

نظرات دوسـتان   ي،مراجع مذهب يها توصيه به مصاحبه
آراسـته و خـوب    يتأثير مشخصات ظـاهر  يان،و اطراف

 يـري گ يمتصـم  يبـرا  يعنـوان عـامل   به شريك جنسي
 گـزارش  در. جهت اسـتفاده از كانـدوم اشـاره داشـتند    
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 ايـدز  رسـاني  اطـالع در خصوص  اگر چه جهاني بانك
 ،اسـت  شـده  عنوان مذهبي رهبران براي بااليي لويتوا

به  گروه اين آفريقاو شمال  خاورميانه ي منطقه در ولي
در اردن . باشـند  اطالعـات نمـي   يمنبع اصل يكعنوان 

رهبـران   جوانان، از درصد 6/11 يمن در و درصد 3/7
منبـع اطالعـات در خصـوص     يكرا به عنوان  يمذهب

منبـع  منطقه به عنوان  يندر ا يزن ينوالد. اند دانسته يدزا
 از درصـد  27 فقـط  يـران در ا و نبودنداطالعات  ياصل

. اند دانسته خودخود را منبع اطالعات  والدين نوجوانان
 ي منطقـــه و همكـــاران كـــه در Hountonي  مطالعـــه
 كانـدوم  از اسـتفاده  موانع درك هدف با بنين روستايي

 داد نشـان  گرفت، انجام بهداشتي اعتقاد الگوي طبق بر
 بيماري بودن درمان قابل به باور قر،ف همسري، چند كه

 اسـتفاده از  بـه  منفـي  نگـرش  دليـل  به( مذهب و ايدز
تـأثير   HIV كنتـرل  در كـه  بودنـد  عـواملي  از) كاندوم

  . )23( داشتند نامطلوب
 منظـور  بـه  همكـاران كـه   و Hingson ي مطالعه در
 و الكـل  از اسـتفاده  ايـدز،  خصوص در باورها بررسي
 در نوجوانان در نشده افظتمح جنسي تماس و داروها

 بـا  صحبت دوستان، با صحبت شد، انجام ماساچوست
ــا گفتگــو پزشــك،  معــرض در گــرفتن قــرار، معلــم ب
 بـه  مبـتال  فرد شناختنها،  رسانه در شده ارائه اطالعات

 كاندوم از استفاده جهت عمل راهنماهاي عنوان به ايدز
 شانن مطالعه اين نتايج. )12(گرفتند  قرار بررسي مورد
 كردنـد  صحبت خود پزشك با كه نوجواناني در كه داد

 ايـن  از بخشي. بود برابر 7/1 كاندوم از استفاده احتمال
 در. دارد خــواني هــم اخيــر ي مطالعــه نتــايج بــا نتــايج

 افـراد،  اكثريـت  محققـين  توسـط  شـده  انجام پژوهش
ــان و پزشـــك ــا كلينيـــك كارشناسـ ــاوره يهـ  ي مشـ
   بـر  گـذار تأثير عوامـل  نعنـوا  به را رفتاري يها بيماري

  .اند كرده عنوان كاندوم از استفاده
تأثير آمـوزش  طه  خضر و فر محمودي ي مطالعه در
 يانو نگـرش دانشـجو   يآگاه يزانبر م يدزا ي ينهدر زم

 از مــيني از بــيش در ايــن مطالعــه. )24(بررســي شــد 
 خصـوص  در خـود  آگـاهي  دريافـت  دانشجويان منبع

 درصـد  3 و تلويزيون و اديور طريق از را ايدز بيماري
  . كردند عنوان اطرافيان و دوستان خانواده، طريق از

ــه در ــه Peltzer ي مطالع ــه ك ــور ب ــي منظ  بررس
 در كانــدوم از اســتفاده بــر گــذارتأثير فاكتورهــاي

 صـورت  جنـوبي  آفريقـاي  در دهـم  سال آموزان دانش
 در اطالعـاتي  آمـوزان  دانـش  درصد 80 از بيش گرفت،

ــدوم خصــوص ــتند د كان ــو، .)25(اش ــون، رادي  تلويزي
 مجــــالت روزنامــــه، آموزشــــي، يهــــا كــــالس
 كاركنــان، پمفلــت و پوســتر بهداشــتي،/اجتمــاعي

بع امنـ شده  داده رايگان كاندوم و بهداشتي يها مراقبت
 حاصـل  نتايج .ندبوداطالعات به ترتيب كاهش اهميت 

ــن از ــا مطالعــه اي ــايج از قســمتي ب ــژوهش نت ــر پ  اخي
  .دارد خواني هم
 در را بيروني يها محرك تأثيراكثريت افراد  گر چها

ــتفاده ــدوم از اس ــتر كان ــرك از بيش ــا مح ــي  يه درون
 جهـت  درونـي  يهـا  محـرك  بـين  در ولـي  ،اند دانسته
 در آلـودگي  از اطالع از پس ويژه به كاندوم از استفاده
عامل وجدان عنـوان شـد و بـه خصـوص      مبتال، افراد

اده از كانـدوم  عذاب وجداني كه در صورت عدم اسـتف 
ايـن  . پس از روابط جنسي متوجـه افـراد خواهـد شـد    

از مطالعات ديگـر بـه آن    يك  هيچاست كه در  اي نكته
بـه دليـل انجـام سـاير      شـايد  كـه  است نشده اي اشاره

در افراد سالم بوده اسـت و نيـاز بـه انجـام      ها پژوهش
پژوهشي مشابه در افراد مبتال به بيماري ايدز در سـاير  

  . اردجوامع د
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كــه امكــان رفتارهــاي اســت   داده نشــان مطالعــات
وجـود دارد و   HIVجنسي در افـراد   ي محافظت نشده

 مـي داي به صورت كاندوم از يا است ها ممكن بيشتر آن
 ننمايـد  بـه طـور كلـي از آن اسـتفاده    نكنند يا  استفاده

 درصـد  9كـه   داد نشاناخير نيز  ي مطالعه ي نتيجه .)26(
 از خـود  جنسـي  تمـاس  آخـرين  در مثبـت  HIV مردان
 پـر  محرك بر تأكيد بنابراين. نكرده بودند استفاده كاندوم
 يهـا  مهـارت  تقويـت  بـا  همـراه  وجـدان  دروني قدرت

 كـردن  استفاده در تواند ارتباطي مي يها گفتگو و مهارت
 يها تماس ميتما در هميشگيهم به صورت  آن كاندوم

  .باشد داشته بسزايي تأثيرجنسي گروه هدف 

 افـزايش  براي گرفته انجام يها تالش تمام با وجود
حاضـر نيـز    ي مطالعـه  پـژوهش،  اين استحكام و دقت

كيفي  مطالعات ميتما در كه بود ييها داراي محدوديت
بر خـالف   كه بوديكي از اين موارد اين . شود ديده مي

 اغلـب مطالعات كمي، حجم نمونه در مطالعات كيفـي  
نـدان قابـل مقايسـه و    و ممكن است نمونه چ كم است

 در اين مطالعه نيز ديدگاه افـراد . نباشد جامعه بهتعميم 
ــه ــتال ب ــدزي مب ــه اي ــه ك ــك ب ــا كليني ــاوره يه  ي مش

 قـرار  بررسي مورد ،داشتندرفتاري مراجعه  يها بيماري
بـا نتـايج    دسـت آمـده   هبكه ممكن است نتايج  گرفت
 كننـد  مـي ن مراجعـه  مراكز اين به كه بيماراني به مربوط

ديگـر، محـدوديت در    مـورد  .باشـد  متفـاوت  حدي تا
 فرهنگي و اجتماعيگفتن حقايق است كه به مشكالت 

به خصوص كه  است، افراد دهي خودگزارش به مربوط
در ارتبـاط   فرددر مطالعات كيفي و در جريان مصاحبه 

 سعي مطالعه اين در. است گر مصاحبهچهره به چهره با 
 نشـان  و افـراد  بـا  سبمنا ارتباط برقراري ضمن تا شد
 كننـدگان  شـركت  يهـا  محقـق بـه گفتـه    ي عالقه دادن

بـا توجـه بـه    . ها صورت گيرد آن اعتماد جلب حداكثر

 الزم مطالعـه،  ايـن  در شـده  ذكر يها وجود محدوديت
  .ها توجه شود آن به نتايج تفسير در تا است
  
  گيري نتيجه

 يهـا  محـرك  بـه  مصـاحبه  مـورد  افرادپژوهش  ينا در
تـأثير گـذار    عوامـل به عنوان  يمتعدد يو درون يرونيب

ــر ــدوم اشــاره  ايمحــرك ب ــداســتفاده از كان در  .كردن
 يبـرا  يرونـي ب يها مجموع افراد به نقش مثبت محرك

در . داشـتند  يشـتري ب تأكيـد استفاده از كاندوم توجه و 
 ويـژه  بـه  جمعي ارتباط يها رسانه يرونيعوامل ب يانم

 توسـط  شـده  انجـام  يهـا  مشاوره و راديو و تلويزيون
 توسـط  مشـاوره  يهـا  كيـ كلين كارشناسـان  و پزشكان
 عنـوان افـراد   اكثريـت  ولـي . شـد  عنـوان  افراد اكثريت
 امـر  ايـن  يـه  بايـد  كـه  چنان  آنها  رسانه در كه كردند

  . شود مين پرداخته
 ارتبـاط  يهـا  رسانه مخاطبين گستردگي به توجه با
و  ضـرورت  مسـأله  ينا تلويزيون، خصوص به جمعي

هـا را مـورد    رسـانه  طريق از همگاني يها تأثير آموزش
 معـرض جوانان و افراد در  ي تا كليه دهد مي قرار تأكيد
سـطحي از   بـه  بتوانند پرخطر رفتارهاي با افراد و خطر

آگاهي برسند كه بتوانند جهت تغييـر رفتـار و بـه كـار     
. بستن رفتار جنسي محافظت شده از آن بهـره جوينـد  

 يهـا  ينيـك و تأثير مثبت كل يتبه اهمبا توجه  همچنين
 و دادن آگـاهي  امـر  در رفتـاري  يها يماريب ي مشاوره
 در همگاني رساني اطالع يد، باآزمايش و مشاوره انجام

هـا   آن در كـه  خـدماتي  و مراكز چنين وجود خصوص
 صـورت  فراگيـر  و همگـاني  صـورت  بـه  شود ارائه مي
 بـه  تا افرادي كه خود را در معرض خطـر ابـتال   پذيرد

  . ببرند بهره آن از بتوانند ،بينند بيماري مي
   كانـدوم،  از استفاده براي دروني يها محرك ميان در
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 يكـه بـرا   شد، عنوان افراد از ميني توسط وجدان عامل
 ،اثرات اين عامـل و محـرك درونـي بـا اهميـت      يتتقو
 يهــا مشــاورهماننــد  بيرونــي يهــا محــرك از تــوان مــي

 رسـاني  نيز اطالع و زشكانپ و مشاوران توسط حضوري
  .گرفت كمك جمعي ارتباط يها رسانه طريق از گسترده

  
  قدرداني و تشكر

ي نويسندگان مقاله از تمـام كاركنـان كلينيـك مشـاوره    

 هــاي رفتــاري مركــز بهداشــت غــرب تهــران بيمــاري
 و بيمارستان امـام ) فروردين 12هاي والفجر و  كلينيك(

مبتال  بيماران تمامي نيز و مثبت ياران باشگاهخميني و 
 يايــدز كــه در امــر پــژوهش مشــاركت و همكــار بــه

ايـن مقالـه بخشـي از    . كنند تشكر مي ،صميمانه داشتند
 89-01-86-7334 ي شـماره بـه  نتايج طرح پژوهشـي  

دانشــگاه علــوم پزشــكي و خــدمات  3/9/89مصــوب 
   .بودبهداشتي درماني شهيد بهشتي 
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Attitudes of HIV/AIDS Patients towards Condom Use Manuals:  
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Abstract 

Background: There is evidence that a significant proportion of people living with HIV (PLWH) still 
practice unsafe sex and this remains a challenge for HIV prevention. Since some manuals can have 
positive effects on condom use among the high risk population, this qualitative study explored 
perceptions of Iranian PLWH regarding such manuals.  

Methods: In-depth, semi-structured interviews were held with a purposively selected group of PLWH 
recruited from three HIV care clinics in Tehran, Iran. Overall, 34 individuals including 26 HIV 
positive patients (22 males and 4 females) were interviewed. In addition, 5 healthcare workers and 3 
wives of HIV-patients were also interviewed. All interviews were recorded and typed, and the codes 
were extracted after reviewing them several times. Data was analyzed using the content analysis 
approach. 

Findings: Participants pointed to the internal and external stimuli. Conscience was the most important 

internal stimulus. The most influential external stimuli included mass media, consulting with health 
care providers, communication with friends, and training.  
Conclusion: Although external stimuli such as the media can have a significant role in the adoption of 
safe behaviors and preventing sexual transmission of AIDS, focusing on internal stimuli may also be 
of high importance. 

Keywords: HIV/AIDS, Condom, Cues to action, Media 
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