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بررسی اپيدميولوژیکی رفتارهای پر خطر جنسی در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره 

  1/1/93لغایت  10/1/83سایا از تاریخ 

 1علي اكبر منصوريان

 سمنان پزشکي علوم دانشگاه -فالحي شهيد خيابان دامغان بهداشت مركز

 مراحل هب جنسي انتقال به آن هاي فرآورده و خون طريق از بيماري انتقال الگوي تغيير با ما ايراني جامعه در ايدز بيماري شيوع و بروز :مقدمه

 نسيج خطر پر رفتارهاي افزايش داليل به جنسي هاي تماس طريق از انتقال الگوي شدت به و است رسيده ها سال اين در انفجاري و خطرناک
ين و متأهلين و عدم رعايت تماس هاي محافظت شده در حال افزايش است كه در صورت توانمند نکردن افراد جامعه به خصوص گروه مجرد در

هاي در معرض خطر و برطرف نکردن زير ساخت ها كه منجر به افزايش رفتارهاي پر خطر مي گردد دچار مشکالت بسيار زياد درخصوص 
 هداشت، درمان، مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... در دهه آينده خواهيم شد. ب

 اهداف 

 . شده ياد مركز به كننده مراجعه دانشجويان در جنسي پرخطر رفتارهاي شيوع و بروز هاي ميزان شناخت
  دانشجو مراجعين در نشده حفاظت جنسي هاي تماس درصد ميزان شناخت
 رخطر جنسي در مجردين و متأهلين دانشجوي مراجعه كننده به تفکيک پ رفتارهاي بروز ميزان شناخت
  دانشجو مراجعين در انحرافات نوع درصدهاي شناخت

 مورد 1850 از پژوهش در شده ارائه اطالعات كه صورت بدين باشد مي تحليلي و توصيفي نوع از مطالعه يک پژوهش اين ها:روش مواد و 

مورد از آنان رفتار پر خطر جنسي  65نفر دانشجو مي باشد كه به دليل داشتن رفتارهاي پرخطر جنسي در داخل كشور كه  1000 به مربوط مراجعه
در خارج از كشور هم داشته اند استخراج شده است و اطالعات توسط پرسشنامه محقق ساخته در ازاي آموزش و مشاوره رايگان در خصوص 

استفاده كرده  EPI6شت جنسي فقط توسط محقق صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار رفتارهاي پرخطر جنسي و بهدا
 است. 

 ارتباط ،%16 ميزان به بازي جنس هم شامل جنسي خطر پر رفتارهاي شناخت و سنجش شامل مراجعين رفتارهاي از حاصل نتايج: یافته ها

مراجعين دختر دانشجوي متأهل بوده كه به دليل رفتارهاي پر خطر جنسي در خارج از كانون خانواده مراجعه  %5 ،%77 ميزان به مقعدي جنسي
فقط جهت جلوگيري از بارداري از كاندوم استفاده مي كردند كه در آخر مراحل فرآيند  %99بوده است كه  %6نموده اند، استفاده از كاندوم به ميزان 

 مشاهده شد. دانشجويان  %11مي نمودند. هم چنين مصرف داروهاي مخدر و روان گردان در  جنسي از كاندوم استفاده

موزش مهارت هاي ، آآموزش و توانمندسازي كاهش آسيب، آموزش نه گفتن به موارد و رفتارهاي پر خطر جنسي و مواد مخدر نتیجه گیری:

 توصيه مي شودخصوصاً در قالب درس جمعيت و تنظيم خانواده  آموزش بهداشت جنسي به دانشجويان، زندگي و رفتارهاي جنسي سالم

 
 ايدز |انحرافات جنسي |اختالالت جنسي |هم جنس بازي واژه های کلیدی:
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