رفتارهای جنسی پرخطر و ايدز( ) 1
رفتار جنسی ناسالم ( )Unsafe Sexو رفتارهای
جنسی پرخطر کدامند؟
متاسفانه تعدادی از دختران که در سنین نوجوانی و
جوانی هستند با ما تماس گرفته و از داشتن رابطه
جنسی که با عدم رضایت آنان صورت گرفته خبر داده
اند  .اکثر افراد متجاوز دوست پسر های این دختران
بود اند  .بیشترین مکان های استفاده شده داخل
ماشین  ،مکانهای خلوت  ،جاده های بین شهری و
داخل خانه بوده است .اکثر این رفتارها از قبل برنامه
ریزی شده بوده است و دختران بدون اطالع به مکان
مورد نظر کشیده شده اند.و متاسفانه این دختران
مجبور به سکوت و پنهان کاری شده اند و تنها نکته ای
که آنان را ترسانده ترس از بارداری بوده است و به هیچ
عنوان به ایدز و بیماریهای مقاربتی فکر نکرده اند.
رفتار جنسی ناسالم ()Unsafe Sex
هر گونه تماس جنسی را میگویند که در آن فرد از
سالمت خود یا شریک جنسی خود آگاه نباشد .مشکل
از این جا ناشی میشود که آگاهی از سالمت خود یا
دیگران به راحتی امکانپذیر نیست .بعنوان مثال؛ در
حدود  ۰۹درصد افراد  HIVمثبت از آلوده بودن
خودشان اطالعی ندارند .از طرف دیگر؛ منفی بودن
آزمایشات تشخیصی در ابتدای آلودگی با HIV

نمیتواند دلیل سالم بودن فرد باشد زیرا نتیجه این
آزمایشات در اوایل دوره آلودگی معموالً منفی میباشد.
پس چاره چیست؟
برای آگاهی از سالمت افراد باید به رفتارهای آنها توجه
کرد .اگر فردی از رفتارهای پرخطر آگاهی داشته باشد
بهتر میتواند در خصوص سالمت خود یا شریک جنسی
خود قضاوت کند .داشتن رفتارهای پرخطر احتمال
آلودگی به  HIVو سایر عفونتهایآمیزشی را بیشتر
میکند.
رفتارهای جنسی پرخطر کدامند؟
رفتارهای حنسی پرخطر عبارتند از :
• داشتن شرکای جنسی متعدد
• تماسهای جنسی نامعمول (تماس مقعدی و دهانی)
• متوسل شدن به خشونت در زمان تماس جنسی
• مصرف الکل ،مواد مخدر و یا روانگردان قبل از
برقراری تماس جنسی
• تماس جنسی محافظت نشده ( عدم استفاده از
کاندوم)
بنابراین برای پیشگیری از  HIVو ایدز در جامعه باید
رفتارهای جنسی سالم را به افراد به ویژه نوجوانان و
جوانان آموزش داد.
مقاومت در برابر فشارهای جنسی چيست و
چگونه می توان آن را عملی نمود؟

هنگام مستولی شدن هیجان بر شما امکان دارد تمامی
توصیه های ما از یاد شما برود متاسفانه شما در این
زمان در معرض فشارهای جنسی قرار دارید داشتن
اطالعات الزم در مورد راههای انتقال عفونت HIV
کافی نمی باشد.
پرهیز ،وفاداری به همسر و روابط جنسی سالم نیز
کافی نیست شما باید از انواع فشارهای جنسی آگاهی
داشته و بتوانید در برابر آنها مقاومت نمایید ما در این
بخش به توضیح و بررسی فشارهای جنسی کالمی و
فیزیکی خواهیم پرداخت.
مقاومت در برابر فشارهای جنسی فيزيکی
والدین همواره به فرزندان خود به خصوص دختران
سفارش می کنند تا از رفتن به مکانهای ناشناخته
خودداری نمایند.
امکان تجاوزات جنسی در این مکانها بسیار زیاد می
باشد .والدین و جوانان باید همواره این نکات را مد نظر
داشته باشند
بسیاری از تجاوزات جنسی خشونت آمیز در مورد
دانشجویان دانشگاهی به انجام رسیده است که تنها
 %۹۲آنها توسط افراد غریبه صورت گرفته است .
بسیاری از این تجاوزات در قرار مالقاتهای گذاشته شده
به انجام رسیده است.
ساالنه در سراسر دنیا هزاران و شاید هم میلیونها دانش
آموز و دانشجوی دختر  ،قربانی تجاوزات جنسی پسران

دانشجو و یا دانش آموز می شوند بسیاری از این افراد
مدعی هستند که آنها به علت تهدید و فشار فیزیکی
مردان مجبور به قبول برقراری ارتباط جنسی شده اند.
روابط جنسی اجباری نمونة واضحی از تجاوز محسوب
می شود و دختران و زنان همواره باید جوانب احتیاط
را رعایت نمایند
زیرا گاهی اوقات هر چند که یک متجاوز مقصر می
باشد ولی قربانی نیز عاری از گناه نیست.
مقاومت در برابر فشارهای جنسی کالمی
فشارهای جنسی کالمی  ،اغوا نمودن به منظور قبول
برقراری ارتباط جنسی توسط جنس مخالف می باشد و
متاسفانه امروزه ما شاهد بسیاری از فشارهای جنسی
کالمی و فیزیکی می باشیم.
توجه به نکات زير بسيار مهم ضروری است :
 )1از صحبت نمودن با افراد غریبه و نا آشنا
بپرهیزید .
 )%از رفتن به مجالسی که شئون اخالقی در آنها
رعایت نمی شود بپرهیزید.
 )3با همکالسیهای و یا دوستانی که به خوبی آنها
را نمی شناسید قرار مالقات خصوصی نگذارید.
 )4از پوشیدن لباسهای نامناسب بپرهیزید.

 )5همواره به توصیه والدین و مسئوالن مدارس و
دانشگاهها توجه نمایید.
 )6اگر چه روابط جنسی بخشی مهمی از زندگی
است ولی رعایت عفت اخالقی از واجبات می باشد.
برای اغوا نمودن شما برای برقراری روابط
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جنسی ممکن است از کلمات زير استفاده شود:
 اگر قبول نکنی ،دیگر تو را دوست ندارم. اگر قبول نکنی ،با فرد دیگری دوست خواهم شد. اگر قبول نکنی ،سرد و بی روح هستی. اگر قبول نکنی  ،حتما دارای عیب و نقصی هستی.و جمالتی از این قبیل که نباید فریب این قبیل
حرفها را بخورید.
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