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انی 3199  سخن

 یرانیاز جوانان ا یدر گروه یجنس آمیزمخاطره یرفتارها
 یغالم یعل، یتوکل ماه گل، یطالقان بایفر، ییخو یمرقات عفت السادات *,ینوروز مهنازگان(: ) سندهینو

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 noroozi@nm.mui.ac.ir پست الکترونیکی:

 

 یمطالعاه. هدف ایان گرددمیجوامعی است که در آن محدودیت و ممنوعیت ارتباطات جنسی قبل از ازدواج اعمال  ازجملهایران : مقدمه

 .جنسی گروهی از جوانان ایرانی است آمیزمخاطرهکیفی، کشف واقعیت رفتارهای 

نفر دختر  31با  ساختاریافتهفردی، عمیق و نیمه  هایمصاحبهاز طریق  هاداده آوریجمع اتنوگرافی،-در این پژوهش مینی روش تحقیق:

باا  هاداده وتحلیلتجزیهمختلف طبیعی انجام گردید.  هایعرصهتعامالت جوانان در  یمشاهدهسال و نیز  08-86سنی  یردهو پسر مجرد 

 مداوم صورت گرفت ایمقایسهاستفاده از آنالیز 

جنسی قبل از ازدواج است. در مقایسه، نااتوانی دختاران در رد کاردن  یرابطه، قدرت پسران مجوّزی برای شروع هایافتهبر اساس  نتایج:

. در این رابطه هنجار فرهنگی بااکرگی باعاث شودمیجنسی از سوی همتایان پسر، برای حفظ روابط رمانتیک نشان داده  یرابطهتقاضای 

مبادرت گردد. درگیری دختران در عشق رمانتیک، برخورداری  غیر واژنیگردیده تا در این روابط، در اغلب موارد به انواعی از اعمال جنسی 

از راه تماس جنسی، عدم آگااهی از کااربرد کانادوم در دساتیابی باه رابطاه  شوندهمنتقل هایعفونته ایدز و از دانش بسیار محدود دربار

از شریک جنسی برای اساتفاده از  درخواستی گونههیچ هاآنو نیز ناخوشایند دانستن مزه پالستیکی کاندوم، موجب شده تا  ترسالمجنسی 

پسران، در سطح شناختی از خطر ایدز به دنبال رفتار جنسی آگاه بودند، اما دانش محادودی در ماورد اناواع  اگرچهکاندوم نداشته باشند. 

از راه تماس جنسی و نیز باور کااهش  شوندهمنتقل هایعفونتانتقال جنسی ایدز داشتند. دور دانستن خود از خطر ابتال به ایدز و  هایراه

 توسط پسران را به همراه داشته است. دوملذت جنسی، استفاده غیر مداوم از کان

ی حفاظت فردی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اصاالح و  ٔ  درزمینه، ارتقاء آگاهی جوانان هایافتهبر اساس  :گیرینتیجهبحث و 

 توانمندساازیساختارهای اجتمااعی کاه باعاث تقویات و تحکایم  یتوسعهبهبود دسترسی جوانان به خدمات بهداشت جنسی و باروری، 

 هایبرناماهجنسیتی، یکی از ابعاد حیاتی اجارای  عدالتیبیو نیز حذف همه اشکال  گرددمیآنان  نفساعتمادبهاجتماعی دختران و ارتقاء 

همچنین انجام اقداماتی در راستای ایجاد نگرش  .رسدمیاز راه تماس جنسی در کشور به نظر  شوندهمنتقل هایعفونتپیشگیری از ایدز و 

 است. موردنیاز، ترسالمی اتخاذ اعمال جنسی  ٔ  درزمینهاز کاندوم و برخورداری از دانش مناسب  مورداستفادهمثبت در 

جوان. ،آمیزمخاطرهرفتار  ،یرفتار جنس کلمات کلیدی:
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