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رابطۀ جنسۀۀی یۀ جۀ ء زندگیسۀۀت .بۀۀرای بسۀۀیاری زنۀۀان ا ایۀۀن یۀ اریقۀۀه احسۀۀاس
لذتا اظهار عشق و یا تمایل جنسی با شۀوهران شۀان ویۀا بخۀاار حامهۀه شۀدن و داشۀتن
اافال ایكه آرزوی آنها را دارندا می باشد .ویۀا بصۀورت سۀاده تمایۀل جنسۀی ج ۀی از
مفهوم زن بودن است.
تمایل جنسی میتواند یک بخش مهم و مثبت زندگی باشۀدا امۀا تمایۀل جنسۀی همننۀان
میتواند مشۀكالت جۀدی را بوجۀود آوردا ماننۀد حۀامهگی هۀای ناخواسۀته ویۀا تهدیۀد ننۀدۀ
صۀۀحت زنۀۀانا امۀۀرام مقۀۀاربتی  )STDویۀۀا ضۀۀرر هۀۀای ف یكۀۀی و روانۀۀی از سۀۀب
مقاربت جنسی باالجبر و توأم با اعمال فشار.
بیشۀۀتر ایۀۀن مشۀۀکالن قابۀۀل وقایۀۀه میباشۀۀند .مگۀۀر در بسۀۀیاری جوامۀ عقایۀۀد مضۀۀر در
مورد مفهوم زن بودنا داشتن صحت جنسی خوب را برای زنان مشکل میسازد .بۀرای
اینکه یک زن صحت جنسی خوب داشته باشدا او نیاز دارد که قادر باشد:
 تمایالت جنسی خود را به شیوه ای ابراز نماید که برایش لذت آور باشد.
 همسر خود را انتخاب نماید.
 در مورد زمان و چگونگی مقاربت جنسی تبادل نظر نماید.
 انتخاب نماید که میخواهد افل دار شود و اینکه چه زمانی حامهه شود.
 امرام مقاربتی و بخصوص اچ آی وی را وقایه نماید.
 از خشونت جنسی بشمول مقاربت جنسی باالجبر آزاد باشد.
این فصل معهومات و پیشنهادات ایرا ارا ه مینمایۀد در مۀورد اینکۀه چگونۀه مقاربۀت
جنسی را مصوون تر و بیشتر لذت بخش سازید .همننان ایۀن فصۀل بعضۀی اریقۀه هۀا
ایرا پیشهاد میکند که زنان بتوانند با هم کار نمایند تا بر عقاید مضر فایق آمده و صحت
جنسی خود را بهبود بخشند.
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ما مدت زيادي در نا آگاهی
بوديم و از جسم خود بسیار
ترس داشتیم.

مكسیكو)
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جنس و
نقش جنسیت يا
جندر

هر شخص با ی جسم دخترانه یا جسم پسرانه بدنیا می آید .این تفاوت های ف یكی
جنس یک شخص را تعیین مینماید.
نقش جنسیتی یک شخص ارجاع میشود به تعریف ها ایکه جامعه برای مرد بودن
یا زن بودن دارد .هر جامعه انتظار دارند که تظاهرا تفکرا احساسات و عمهکرد زنان
و مردان به شیوه های معینی باشدا صرف از این سب که آنها زن یا مرد هستند .در
بسیاری جوام بگون مثالا انتظار میرود که زنان غذا تهیه نمایندا آب بیاورندا هی م
جم کنند و از اافال و شوهر خود مواظبت نمایند .در حالیکه انتظار میرود مردان
در بیرون از من ل کار کنند تا مخارج خانواده و والدین مسن خود را فراهم ساخته و
در مقابل صدمات و خسارات از خانواده دفاع نمایند.
برخالف تفاوت های ف یکی بین مردان و زنانا نقش های جنسیتی از ارف
جامعه تعیین و مشخص میگردد .در بسیاری جوام بعضی فعالیت هاا مانند شستن و
اتو کردن لباس هاا کار زنان فرم شده است .مگر دیگر فعالیت ها از یک محل تا
محل دیگر فرق میکند – و وابستگی دارد به عنعنات جامعها قوانین و مذاه ایشان.
نقش جنسیتی یا جندر حتی در بین یک جامعه نی بر اساس سطح تعهیم یک شخصا
موقف اجتماعی و یا سن خانم تفاوت میکند .اور
مثالا در بعضی جوام از زنان ابقه یا گروه
معینی انتظار برده میشود که کار های من ل را
انجام دهند در حالیکه دیگر زنان انتخاب بیشتری
در مورد انتخاب کار دارند.

در بیشتر جوام ا از زنان و مردان انتظار
برده میشود تا بگون متفاوتی لباس بپوشند و
کار های مختهف ایرا انجام دهند .این ها
ج ی از نقش جنسیتی میباشد.

نقش جندر چگونه ياد گرفته شده است
نقش جنسیتی یا جندر از ب رگان به اافال انتقال می یابد .از وقتیکه اافال بسیار
کوچک اندا والدین و دیگران با دختران و پسران بگون متفاوت رفتار مینمایند –
گاهی اینکار نا آگاهانه صورت میگیرد .اافال دقیق ب رگتر ها را زیر نظر دارند و
متوجه میشوند که سهوک آنها چگونه استا رفتار آنها با یکدیگر چگونه است و نقش
آنها در جامعه چیست.
وقتی اافال رشد میکنندا آنها این نقش ها را قبول میکنند زیرا میخواهند که والدین
و دیگر ب رگان محترم را خوش بسازندا و نی از آن جهت که این افراد نفوذ و
صالحیت بیشتری در جامعه دارند .این نقش ها همننان به اافال کمک میکنند تا بدانند
که آنها کی هستند و از آنها چه انتظاراتی برده میشود.
هم مان با تغییرات جهانیا نقش جنسیتی جندر) نی تغییر میکند .بسیاری افراد
جوان میخواهند که متفاوت از والدین و پدر کالن ها و مادر کالن های خود زندگی
کنند .تغییر مشکل خواهد بودا مگر همانگونه که زنان و مردان بخاار تعریف مجدد
نقش جنسیتی خویش تالش و مبارزه میکنندا صحت جنسی آنها نی بهبود می یابد.
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زمانیکه نقش تعیین شدۀ جندر ضرر میرساند
انجام دادن نقش ها ایكه از ارف جامعه انتظار برده مي شودا میتواند قان ننده بوده و میتوانۀد بۀه یۀ زن حۀس تعهۀق و موفقیۀت
بدهد .مگراین نقش ها همننان سب محدودیت انتخۀاب هۀاي یۀ زن شۀده و بۀرایش ایۀن حۀس را میدهۀد ۀه نسۀبت بۀه مۀرد ارزش
متري دارد .در اینصورت همه  -خود زناخانواده وجامعه  -رنج خواهند داشت.
در بسیاري جوام از زنان انتظار برده میشود ه همسر و مادر باشند .بسیاري زنان ایۀن
نقش ها را مي پسندند چون این نقش هۀا میتواننۀد بسۀیار راضۀي ننۀده بۀوده و برایشۀان در
جامعه موقف تعیین کند .یكتعداد دیگر زنان ترجیح خواهند داد ه به موارد اۀرف عالقۀ
خودشان بپردازندا مگر خانواده و جامع آنها برایشان این انتخاب را نمي دهند .اگر توق
چنان باشد ه خانم اافۀال زیۀادي داشۀته باشۀدا یۀ زن ممکۀن اسۀت چۀانس متۀري داشۀته
باشد تۀا مهارتهۀاي جدیۀد را آموختۀه ویۀا بۀه مكتۀ بۀرود .بیشۀتر وقۀت و انۀريي وي بۀراي
مواظبت از نیازمندي هۀاي دیگۀران مصۀرف خواهۀد شۀد .ویۀا اگۀر یۀ زن قۀادر نباشۀد ۀه
افل بدنیا آوردا جامعه برایش ارزش متري نسبت به دیگر زنان خواهد داد.
بیشتر جوام ۀار مۀردان را نسۀبت بۀه ۀار زنۀان بیشۀتر ارزش میدهنۀد .اۀور
مثالا یک زن ممکن است تمام روز ارنماید  -و بعدا ً در ش غۀذا پختۀه نمایۀدا
پۀۀاک کۀۀاری کنۀۀد و از اافۀۀال مواظبۀۀت نمایۀۀد .امۀۀا چۀۀون فرضۀۀیه اینسۀۀت کۀۀه کۀۀار
شۀۀۀوهرش مهمتۀۀۀر اسۀۀۀتا او مواظۀۀۀ اسۀۀۀتراحت نمۀۀۀودن شۀۀۀوهرش میباشۀۀۀد نۀۀۀه
اسۀتراحت خۀۀودش .اافۀۀال بۀا ایۀۀن اۀۀرز فکۀر رشۀۀد خواهنۀۀد کۀرد کۀۀه کۀۀار مۀۀردان
مهمتر استا و به زنان کمتر ارزش میدهند.

پدر خود را
ناراحت
نسازيد .او زياد
کار کرده و
خسته است.

زنان اغهبا ً نسبت به مردان بیشتراحساساتي شناخته شده انۀد و آنهۀا آزادانۀه ایۀن احساسۀات و
هیجانات خود را با دیگران مطرح مي نمایند .درحالیكه اغهبا ً مۀردان آموختۀه انۀد ۀه نشۀان دادن
هیجانات مانند ترسا غم و شفقت ا مردانه نیست .لذا آنها احساسات خود را مخفي مینماینۀد .ویۀا
آنها بطریقه قهرآلود ویا خشونت آمی ه بیشتر براي مردان قابل قبول اسۀت احساسۀات خۀود را
بیان میدارند .وقتی مردان قادر نیستند تا احساسات خود را ابۀراز نماینۀدا اافۀال ممكۀن اسۀت از
پۀۀدران خۀۀود فاصۀۀهه گرفتۀۀه و هۀۀم مۀۀردان متۀۀر میتواننۀۀد بۀۀرای مشۀۀكالت خۀۀود از دیگۀۀران م ۀ
بگیرند.
زنان اغهبا ً در حرف زدن بي جرأت هستند .ویا از اشۀترا و صۀحبت در جهسۀات
اجتماعي ممانعت مي شوند .ایۀن بۀدان معنۀي اسۀت ۀه جامعۀه تنهۀا چیۀ ي را مۀي
شنود ه مردان فكر مي نمایند  .اور مثۀال :چگۀونگي توجۀه بۀه یۀ مشۀكل یۀا راه
حۀۀل آن .از آنجا یكۀۀه زنۀۀان دانۀۀش و تجربۀۀه زیۀۀادي دارنۀۀدا زمانیكۀۀه آنهۀۀا نتواننۀۀد در
مورد مشۀكل بحۀن نمۀوده و پیشۀنهاداتي ارا ۀه نماینۀدا تمۀام جامعۀه در رنۀج خواهۀد
بود.
هر زمانیکه یک شخص وادار کرده شود تا از چی ایکه هست احساس ترس یا شرم نمایدا سب آسی رسیدن به صۀحت روانۀی
و جنسی وی خواهد شد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

صحت جنسی 281
عقايد مضر درمورد جنسیت زنان

چگونه نقش جنسیتی
يا جندر بر صحت
جنسي تاثیر مینمايد
 بدن های ما موجب شرم
نیست .ما اجازه داريم تا بدن خود
را لمس نموده و از ديگران
مواظبت نمايیم و نیز لذت جنسی
را احساس کنیم .بدن های ما
چیزيست که بايد شناخته شود،
دوست داشته شود و به آن ارزش
داده شود.

اینكه زن بودن یا مرد بودن در ی جامعه مشخص چه مفاهیمی دارندا شۀامل عقایۀد
مردم در مورد جنسیت زنان و مۀردان مۀی شۀود -ۀه شۀامل سۀهو جنسۀی و اۀرز فكۀر
مردم در رابطه به بدن هایشان می باشد.
یكتعداد محدود عقاید مضۀر در مۀورد جنسۀیت زنۀان ۀه در بسۀیاری جوامۀ معمۀول
اسۀۀت در زیۀۀر تشۀۀریح شۀۀده اسۀۀت .ایۀۀن عقایۀۀد و دیگۀۀر اثۀۀرات نۀۀاگوار نقۀۀش تعیۀۀین شۀۀدۀ
جنسۀۀیتی – مبۀۀود فرصۀۀت هۀۀا و انتخۀۀاب هۀۀا بۀۀرای زنۀۀان و کۀۀم ارزش بۀۀودن را ۀۀه آنهۀۀا
احساس مینمایند  -میتواند مان کنترول داشتن زنان باالی زندگی جنسی شان گردد .این
حالت آنها را در معرم خطر زیاد مواجه شدن با مشكالت صحت جنسی قرار میدهد.

عقیدۀ مضر :بدن زنان موجب شرم است
مادران و پدران ب ودی بعد از والدت اافال خویش به آنها در مورد بدن هایشان
می آموزانند .والدین اینکار را مستقیم انجام نمیدهند .مگر افل آنرا از اریق
گرفتن اش توسط والدین و تون آواز آنها می آموزد.
در زمان رشد خود یک دختر کوچک به ارتباا بدن خود کنجکاو
میشود .او میخواهد بداند که اعضای مختهف بدن چه نام دارند و
چرا اعضای تناسهی وی از پسران تفاوت دارد .مگر او اغه
سرزنش میشود که فضولی نکند و برایش گفته میشود که "دختر
خوب" این چی ها را نمیپرسد .اگر او اعضای تناسهی خود را
لمس نمایدا برایش آموخته میشود که اینکار کثیف و شرم آور
است – و اینکه او باید اعضای تناسهی خود را پنهان سازد.
عکس العمل والدین به یک دختر کوچک می آموزاند که بدنش
مای شرم است .در نتیجه این دختر در زمان نواجوانی به مشکل
میتواند در مورد تغییرات بدن خودا خونری ی ماهوار ویا مقاربت جنسی از کسی
سوال نماید .او بسیار احساس شرم خواهد کرد که با یک کارکن صحی صحبت
کندا زیرا او نمیداند که اسم اعضای مختهف بدن چیست و اینکه کدام سواالت را
بپرسد .زمانیکه عروسی کرده و او به مقاربت جنسی شروع مینمایدا کمتر امکان
دارد بفهمد که چطور بدنش لذات جنسی را احساس نماید ویا اینکه چطور خود را
از حامهگی های ناخواسته ویا امرام مقاربتی محافظه کند.

عقیدۀ مضر :يک زن بدون يک مرد خوش بوده نمیتواند
بعضی زنان عالقه ندارند که ازدواج نموده ویا با یک مرد ارتبااات جنسی داشته
باشند .هر چند این زنان اغه مورد اعنه قرار میگیرندا اما بیشتر آنها میتوانند
یک زندگی کامل و خوشی داشته باشند.
مفکوره اینکه یک زن صرف در صورتی خوش بوده میتواند که یک مرد باالی
سرش باشدا اغه منحین یک بهانه برای کنترول نمودن زندگی زنان استفاده
شده است و حتی دلیل توجیه تجاوزات جنسی بوده است .این اشاره بدان دارد که
توانا ی زن به داشتن مقاربت جنسی مهمترین چی در مورد اش بوده و یگانه
اریق کامل بودن وی میباشد .این عقیده برای بسیاری زنان نا امید کننده است و
آنها را از تکامل از اریقه های دیگر باز میدارد.
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عقیدۀ مضر :بدن زنان به مردان تعلق دارد
در بسیاری جوام ا با زنان اوری رفتار میشود که گویا مهکیت پدر ویا شوهر
باشد .در زمان افولیت دختر از پدر است و به او تعهق دارد و او میتواند او را
به شوهر بدهد و هر کار ایکه او انتخاب میکند باید دختر انجام دهد .شوهر آینده
اش میخواهد که مهکیت وی خالص و بدون لوث مرد دیگری باشدا لذا انتظار
باکره بودن آنرا دارد .بعد از عروسیا شوهر فکر میکند که او این حق را دارد
که هراوری خواسته باشد از بدن خانم اش لذت ببرد .شوهر ممکن با دیگر
زنان مقاربت جنسی داشته باشدا مگر خانم باید تنها از خودش باشد.
این عقاید میتواند سب آسی های زیادی شود .یک دختر می آموزد که دیگران
تصامیم مهم زندگی او را میگیرند – بدون در نظر گرفتن اینکه او چه خواستی
دارد ویا چه مهارت ها ایرا میتواند به جامعه شریک سازد .از آنجاییکه باکره
بودن بسیار زیاد ارزش داردا ممکن است دختران در سن بسیار کم عروسی
کنند .ویا ممکن است او با استفاده از مقاربت های جنسی غیر مصوون تالش
کند که باکره بودن خود را حفظ نمایدا مثال اجرای مقاربت جنسی مقعدی تا پرده
بکارت وی پاره نشود) .اینکار او را در معرم خطر بیشتر مصاب شدن به
ویروس اچ آی وی قرار میدهد .زمانیکه او شروع به مقاربت جنسی با شوهرش
نماید ممکن قادر نباشد که از یک روش تنظیم خانواده استفاده کرده ویا خود را از
انتانات مقاربتی وقایه کند.
مگر مردان مالک بدن زنان نمیباشند! بدن زن مربوا خودش است و او باید قادر
باشد که تصمیم بگیرد که چگونها چه وقت با چه کسی آنرا شریک میسازد.

عقیدۀ مضر :زنان خواست های جنسی کمتری دارند
برای ی زن اغهبا ً آموزش داده می شود ه برآورده ساختن تقاضا های شوهر
یكي از وظایفش می باشد .اما اگر او ی زن "خوب" استا مقاربت جنسی را
تحمل میکند و خودش آنرا نمیخواهد.
بازهم این عقاید به صحت جنسی یک زن آسی میرساند .اول ا وقتی زن عقیده
دارد که نباید در مورد مقاربت جنسی فکر کندا او برای مقاربت جنسی مصوون
آمادگی نخواهد داشت .کمتر امکان دارد که او در مورد تنظیم خانواده ویا ارز
استفاده از کاندم پوش) بیاموزد .حتی اگر او در این موارد معهومات داشته باشدا
برایش مشکل خواهد بود تا این موضوعات را از قبل با شوهر خود بحن نماید.
اگر او این موضوعات را با شوهرش بحن کندا شوهرش فکر خواهد کرد که او
در رابطه با مقاربت جنسی تجربه دارد و بنا ًء یک زن "بد" است.
زمانیكه خانم عروسی کرده ویا ارتبااات جنسی پیدا نمود .به همسرش اجازه
خواهد داد تا بر نوع ارتبااات مقاربتی نترول داشته باشد  .این شامل وقت و
ارز مقاربت جنسی ا وشش برای جهوگیری از حامهگی ویا امرام مقاربتی و
داشتن مقاربت جنسی با زنان دیگر می باشد .این حالت زن را بسیار مواجه به
خطر مصاب شدن به امرام مقاربتی مینماید.
اما تمایالت جنسی ی ج ء ابیعی زندگی استا و ی زن میتواند به اندازۀ ی
مرد میل و لذت جنسی را احساس نماید.
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چقدر برايش اجازه
بدهم كه پیش برود؟ من
او را دوست دارم اما
من مي ترسم كه او چه
فكر خواهد كرد.
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بهبود دادن صحت
جنسي خودتان

 بسیارخوب است كه تنظیم
خانواده و امراض مقاربتي شامل
ديگرخدمات صحي ايكه قبال زنان
استفاده مینمايند گردد.

امراض مقاربتي 112
ايدز(188 )HIV

بهبود صحت جنسی عبارت است از:
 آموختن در مورد بدن خود و اينکه چه چیززی بزرای مزا لزذت بشزش
است .جهت معهومات بیشتر در مورد لذت جنسیا ااالعات زیر را ببینید.
 کاهش دادن خصر حاملگی های ناخواسته و انتانات ايکه از طريزق
مقاربت جنسی انتقال می يابند .این بدان معنی است که زنان باید بۀه معهومۀات در
مۀۀورد روش هۀۀای تنظۀۀیم خۀۀانواده و اۀۀرق وقای ۀ امۀۀرام مقۀۀاربتی بشۀۀمول اچ آی وی
دسترسی داشته باشند .زنان همننان ضرورت به داشتن نترول بر زمان استفاده ازیۀن
روش هۀۀا دارنۀۀد .بۀۀرای بدسۀۀت آوردن معهومۀۀات در مۀۀورد تنظۀۀیم خۀۀانواده و انتخۀۀاب یۀ
روش ایكه بهترین مؤثریت را بۀرای شۀما داشۀته باشۀدا فصۀل تنظۀیم خۀانواده را ببینیۀد .
برای داشتن معهومات درمورد مقاربت جنسی مصوونا صفح  083را ببینید.

 تغییززر دادن آن نقززش هززای تعیززین شززدۀ جنسززیتی کززه مضززر هسززتند،
بشمول عقايد مضر در مورد تمايالت جنسی زنان .این نوع تغییۀرات بۀه وقۀت
نیاز داردا زیرا این بدان معنی است که زنان و مردان باید اریقه های دیگر ارتبۀاا بۀا
یکدیگر را بوجود آورده و تکامل دهند.

احترام متقابل
در ابعاد
مختهف
زندگی نشان
داده شده
است.

احساس لذت بیشتر از مقاربت جنسی

 مقاربت جنسي مصوون تر
میتواند حیات شما را محافظه
نمايد.
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برای زنان و مردان ابیعی است که بخواهند لذت مقاربت جنسی را با همسران
خود شریک سازند .وقتی هر یکی از همسران زن یا شوهر) نوع صحبتا
تماس ویا دیگر موارد مورد پسند ارف مقابل را بشناسدا هردو از مقاربت
جنسی بیشتر لذت خواهند برد.
اگر یک زن از مقاربت جنسی لذت نبردا دلیل زیادی موجود خواهد بود.
همسرش ممکن است درک نکرده باشد که واکنش بدن خانم به تماس های جنسی
از واکنش های بدن یک مرد فرق دارد .ویا خانم ممکن فکر کند که زن باید کمتر
از مرد از مقاربت جنسی لذت ببردا ویا خانم نباید به شوهرش بگوید که چه
چی ی را دوست دارد .فهمیدن اینکه زنان میتوانند به اندازۀ مردان از مقاربت
جنسی لذت ببرند و اینکار خوب استا برای خانم کمک خواهد کرد که بیشتر
بخواهند که با شوهر خود مقاربت جنسی داشته باشند.
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چگونه بدن يک زن به لذت جنسی واکنش نشان میدهد
مقاربت جنسی اغه با بوسیدنا لمس کردنا صحبت کردن ویا دیدن به اریقه
ایکه باعن هیجانی شدن شخص گرددا شروع میشود .زنان مختهف به افکار و تماس
های جنسی به گونه های متفاوت واکنش نشان میدهند .ممکن است نفس کشیدن خانم
سخت تر شده و سرعت نبضان قه وی شروع به اف ایش نماید .نوک پستان ها و جهد
وی بسیار حساس خواهد شد.
بذر يا
بذر کهیتوریس) سخت شده و متورم خواهد گردیدا و شفتان و دیوار های مهبل
کلیتوريس
یابندا
مراوب شده و به تماس حساس میگردند .هرگاه تماس ها و افکار جنسی ادامه
مجرای
بولی
بحران جنسی اف ایش یافته تا زمانیکه به اوج لذت رسیده و حالت ان ال رخ دهد.
مجرای
مخهوا
وقتی یک مرد به اوج لذت و هیجانات جنسی میرسدا از آل تناسهی وی یک
دخولی مهبل
سپرم و دیگر مایعات که منی گفته میشودا خارج میگردد .اگر اینکار ن دیک ویا
مقعد
داخل مهبل زن صورت گیردا سپرم میتواند خود را به رحم یا نفیر های خانم رسانیده
و تخمه را بارور سازد که حامهگی رخ میدهد.
اغه برای زنان جهت رسیدن به اوج لذت وقت بیشتری ضرورت دارد .اما
برای بیشتر زنان لمس
زمانیکه ان ال صورت گیردا انريی و بحران بدن وی آرام یافته و به خانم
نمودن بذر (کلیتوريس)
احساس آرامش ممهو از لذت را میدهد.
بهترين يا يگانه طريق
رسیدن به اوج لذت میباشد.
تقریبا ً برای همه زنان این امکان وجود دارد تا به اوج لذت و ان ال برسندا مگر
بسیاری زنان هینگاه این حالت را تجربه نکرده ویا یک دفعه در یک زمانی
داشته اند .اگر خانم بخواهدا قادر خواهد بود بیاموزد که چگونه میتواند با تماس
خودش یا با فهماندن شوهرش که چه چی ی برایش احساس خوب میدهدا به اوج
لذت برسد.

طريقه های زيادی برای تحريک شدن جنسی وجود دارد:
 لمس کردن :یکجا با دیگر اعضای حساس بدن اورمثالا گوش هاا پشت گردن ویا پاها)ا شما شما میتوانید اعضای
تناسهی همسر خود را لمس نموده ویا مالش دهید .نوک پستان ها و بذر در خانم ها و نوک آل تناسهی در مردان اغه
حساس ترین محالت میباشند.
 مقاربت جنسی مهبلی :شوهر آل تناسهی خود را داخل مهبل خانم میکند .وضعیت های مختهف برای اجرای اینکار وجود
دارد .این اریقه ایست که خانم میتواند حامهه شودا و اریقه ایست که بیشتر مردم وقتی در مورد مقاربت جنسی فکر
میکنند این نوع را در نظر دارند.
 مقاربت جنسی مقعدی :در این نوع آل تناسهی مرد داخل مقعد ارف مقابل میگردد .این نوع مقاربت دردناک خواهد بود
و باید به آهستگی و محتااانه با استفاده از مادۀ لشم کننده) صورت گیردا تا مقعد پاره نشود .در صورتیکه بعد از
مقاربت جنسی مقعدیا مقاربت جنسی مهبهی انجام دهیدا مهم است که یک کاندم جدید بپوشید ویا آل تناسهی مرد شسته
شودا تا سب دخول انتانات به مهبل و مثانه نگردد.
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لمس نمودن خود برای لذت بردن
 لمس نمودن بدن خود
میتواند يک طريق خوب برای
آموختن يک خانم باشد که چه
نوع تماس های جنسی احساس
بهتری برايش میدهد.

یک خانم ممکن است بیاموزد که بدن خود را برای لذت بردن لمس نماید .لمس
نمودن بدن خود صرف برای لذت بردن نبوده و میتواند یک اریق خوب برای
یک خانم باشد تا در مورد بدن خود بیاموزد و اینکه چه نوع تماس های جنسی
بیشتر برایش لذت بخش خواهد بود .در بسیاری جوام این عقیده وجود دارد که
لمس نمودن بدن خود یک کار اشتباه استا بنا ًء گاهی سب میشود که مردم از
این کار شرم داشته باشند .مگر تا زمانیکه یک خانم احساس راحت داشته باشدا
اینکار ضرر نمیرساند .هر چی یکه داخل مهبل میشود باید تا حد امکان پاک
باشد.
زمان و محل ایرا انتخاب کنید که کسی م احم تان نشود .اینکار کمک میکند تا
در مورد یک حالت عاشقانه ویا حالت ایکه بسیار تحریک کننده باشدا فکر کنید.
لمس نمودن پستان ها
و ناحی تناسهی خود
را به ارق مختهف
امتحان کنید و ببینید
که کدام حالت شما را
بیشتر تحریک میکند.

نداشتن تمايل جنسی

 هرگاه يک خانم قبال مورد
تجاوز جنسی ويا مقاربت
جنسی باالجبر قرار گرفته
باشد ،ممکن است به وقت
ضرورت داشته باشد – ويا
ضرورت داشته باشد که باشد
که با يک ششص مورد اعتماد
ويا يک کارکن صحت روانی
آموزش ديده صحبت نمايد –
قبل از آنکه بشواهد دوباره
مقاربت جنسی داشته باشد.
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بسۀۀیاری چی ۀ هۀۀا میتوانۀۀد روی احسۀۀاس تمایۀۀل جنسۀۀی یۀۀک زن ویۀۀا یۀۀک مۀۀرد ت ۀ ثیر
نماید .اور مثالا زمانیکه زندگی هیجان آور باشد – مانند زمان شروع یک ارتبااۀات
جدید ویا شروع یک وظیف جدید – یک زن یا مۀرد ممکۀن اسۀت تمایۀل جنسۀی بیشۀتری
احساس نمایند .مقدار تمایالت جنسی یک زن ممکن است در یک سیکل عادت مۀاهوار
ویا در اوقات معینی از زندگی تفۀاوت کنۀد .در حۀاالت ذیۀل معمۀول اسۀت کۀه یۀک خۀانم
احساس تمایل جنسی کمتری داشته باشد:
 از کار زیاد احساس خستگی نمایدا غذای کافی نگرفته باشدا مریض باشۀدا ویۀا
افل نو تولد داشته باشد.
 در مورد چی ی بسیار تشویش داشته باشد.
 همسری داشته باشد که او را دوست ندارد.
 ترس داشته باشد که دیگران او را در هنگام مقاربت جنسی می بینند یا صۀدایش
را میشنوند.
 از حامهه شدن ویا از مصاب شدن به انتانات مقاربتی ترس داشته باشد.
وقتی یک زن تمایل جنسی نداشته باشدا بدنش راوبت ابیعی کمتری تولید میکنۀد و او
ممکن است به مواد لشم کننده نیاز داشته باشدا مانند لعاب دهنا تا آنکه مقاربت جنسۀی
دردناک نباشد .وقتی یک مرد تمایل جنسی نداشته باشدا مشکل است که آل تناسۀهی اش
سخت شود .او ممکن است احساس خجالت داشته و این کار سب میشود که دفعه بعدی
مشکالت بیشتری داشته باشد.
اگۀۀر شۀۀما و همسۀۀر شۀۀما احسۀۀاس مینماییۀۀد کۀۀه نمیخواهیۀۀد مقاربۀۀت جنسۀۀی داشۀۀته باشۀۀیدا
کوشۀۀش کنیۀۀد کۀۀه یۀۀک دیگۀۀر خۀۀود را بخشۀۀیده و در مۀۀورد آن صۀۀحبت کنیۀۀد .هرگۀۀاه هۀۀر
دویتان بخواهیۀدا بۀرای اینکۀار وقۀت بدهیۀد و کوشۀش کنیۀد کۀار هۀا ایۀرا انجۀام دهیۀد کۀه
هردو ارف آنرا تحریک آمی و هیجان آور بدانید.
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اگر مقاربت جنسی دردناک باشد
مقاربت جنسی نباید دردناک باشد .درد زمان مقاربت جنسی اکثر عالم موجودیۀت
یک مشکل میباشد .یک خانم ممکن است در زمۀان مقاربۀت جنسۀی احسۀاس درد داشۀته
باشدا اگر:
 شۀۀوهر بسۀۀیار ب ۀ ودی عمهی ۀ دخۀۀول را
اجۀۀرا کنۀۀدا قبۀۀل از آنکۀۀه خۀۀانم رخۀۀاوت الزم و
راوبت کافی را کس نماید.
 خۀۀانم احسۀۀاس گنۀۀاه ویۀۀا شۀۀرم داشۀۀته ویۀۀا
نخواهد که مقاربت جنسی داشته باشد.
 خۀۀانم مصۀۀاب یۀۀک انتۀۀان بۀۀوده ویۀۀا یۀۀک
رشد اضۀافی در مهبۀل یۀا قسۀمت هۀای سۀفهی بطۀن خۀود داشۀته باشۀد صۀفح  151دیۀده
شود).
 خۀانم قۀبال ختنۀۀه شۀده یۀۀا قسۀمتی از ناحیۀ تناسۀۀهی اش قطۀ گردیۀۀده باشۀد صۀۀفح
 211دیده شود).

بااهمیززت :درد در جريززان مقاربززت جنسززی ممکززن اسززت عالم ز يززک انتززان
وخیم باشد ،بشصوص هرگاه اين حالت بززودی بعزد از وتدت طفزل ،سزق
بنفسهی ويا سق بوجود آيد ويزا در صزورتیکه خزانم افزرازات مهبلزی نیزز
داشته باشد .دفعتا ً به يک کارکن صحی مراجعه نمايید.
مصوون تر ساختن مقاربت جنسی
چرا مقاربت جنسی مصوون اجرا شود؟
اغهۀ مقاربۀۀت جنسۀۀی بۀۀا خطراتۀۀی همۀۀراه اسۀۀتا مگۀۀر روش هۀۀا ی وجۀۀود دارد تۀۀا آنۀۀرا
مصوون تر بسازید .ما در اینجا از مقاربت جنسی "مصوون تزر" یۀاد میکنۀیما تۀا مۀردم
بدانند که کم خطر بودن به معنی بی خطر بۀودن نیسۀت .مگۀر مقاربزت جنسزی مصزوون
تر میتواند زندگی شما را حفظ نمايد.
ماننۀۀد تمۀۀام انتانۀۀات دیگۀۀر ایکۀۀه مۀۀردم بۀۀدان مصۀۀاب میشۀۀوندا انتانۀۀات مقۀۀاربتی از سۀۀب
یکتعۀۀداد جۀۀراثیم بوجۀۀود مۀۀی آینۀۀد .بعضۀۀی انتانۀۀات از سۀۀب جۀۀراثیم یۀۀا میکۀۀروب هۀۀا ی
میباشۀۀند کۀۀه از اریۀۀق هۀۀواا غۀۀذا ویۀۀا آب انتشۀۀار میکننۀۀد .انتانۀۀات مقۀۀاربتی از اریۀۀق
مقاربت جنسی انتشار یافتۀه و از یۀک شۀخص بۀه شۀخص دیگۀر منتقۀل میشۀوند .بعضۀی
انتانات مقاربتی سب زخم ها یا افرازات اعضای تناسۀهی میشۀوندا مگۀر اکثۀرا ً بۀا دیۀدن
گفته نمیتوانیم که آیا شخص مصاب انتانات مقۀاربتی میباشۀد یۀا خیۀر .بسۀیاری مۀردان و
زنان میتوانند بدون آنکه خودشان متوجه شوندا مصاب انتانات مقاربتی باشند.
میکروب ها یا جراثیم ایکه سب بعضی انتانات مقاربتی میشوند ماننۀد زخ هۀای ناحیۀ
تناسهی ویا ت خال ناحی تناسهی) روی جهد ناحی تناسهی موجود بۀوده و در اثۀر تمۀاس
جهد با جهد از یۀک شۀخص بۀه شۀخص دیگۀر انتقۀال مۀی یابنۀد .جۀراثیم ایکۀه سۀب دیگۀر
انۀۀواع انتانۀۀات مقۀۀاربتی میشۀۀوند ماننۀۀد گونوریۀۀاا کالمیۀۀدیاا هیپاتیۀۀت یۀۀا التهۀۀاب جگۀۀرا
سۀۀۀفهیس و اچ آی وی) در داخۀۀۀل مایعۀۀۀات بۀۀۀدن شۀۀۀخص مصۀۀۀاب زنۀۀۀدگی میکننۀۀۀد .اینهۀۀۀا
زمانیکۀۀه خۀۀونا مۀۀای منۀۀوی ویۀۀا افۀۀرازات مهبهۀۀی شۀۀخص مصۀۀاب بۀۀه تمۀۀاس جهۀۀد مهبۀۀلا
مقعدا آل تناسهی مرد ویۀا دهۀن شۀخص دیگۀری قۀرار گیۀردا انتقۀال مۀی یابۀد .تمۀام ایۀن
انتانات سب مشکالت وخیم صحی میگردنۀد .اچ آی وی بۀدون تۀداوی دوامۀدارا کشۀنده
است.
لۀۀذاا اجۀۀرای مقاربۀۀت جنسۀۀی مصۀۀوون تۀۀر بۀۀدان معنۀۀی اسۀۀت کۀۀه تمۀۀاس شۀۀما بۀۀا جهۀۀد ویۀۀا
مایعۀۀات بۀۀدن همسۀۀر تۀۀان تۀۀا حۀۀد امکۀۀان کۀۀاهش داده شۀۀودا مگۀۀر اینکۀۀه بصۀۀورت قطعۀۀی
مشخص سازید که شوهر یا خانم تان مصاب انتانات مقاربتی نباشد.
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خزززززززززود را از اچ آی وی و ديگزززززززززر
انتانات مقاربتی محافظه نمايید :قبزل
از تماس اعضای تناسلی همسر تزان
با شما ،کاندم بپوشید.

صحت جنسی 291
روش های مصوون تر مقاربت جنسی
هر زن نیاز به تصمیم گیری درین مورد دارد که تا چه اندازه خطۀر را میخواهۀد قبۀول
کند و کدام قدم ها را میتوانۀد بۀردارد تۀا مقاربۀت جنسۀی را مصۀوون تۀر سۀازد .در ذیۀل
اریقه های مختهفی نشان داده شده که زنان میتوانند خطرات را کاهش دهند:

بسیار مصوون:

 پرهیززز از هززر نززوع مقاربززت جنسززی .اگۀۀر شۀۀما مقاربۀۀت جنسۀۀی نداشۀۀته باشۀۀیدا بۀۀه
انتانۀۀات مقۀۀاربتی مواجۀۀه نخواهیۀۀد شۀۀد .بعضۀۀی زنۀۀان ممکۀۀن اسۀۀت اینۀۀرا بهتۀۀرین انتخۀۀاب
بیابندا بخصوص زمانیکه جوان هستند .هرچند برای بیشتر زنان ایۀن انتخۀاب ممکۀن و
خواستنی نمیباشد.
 داشززتن مقاربززت جنسززی تنهززا بززا يززک همسززر .کۀۀس ایکۀۀه شۀۀما بصۀۀورت یقینۀۀی
میشناسۀۀید و میدانیۀۀد کۀۀه تنهۀۀا بۀۀا شۀۀما مقاربۀۀت جنسۀۀی داردا و زمانیکۀۀه شۀۀما بۀۀا اامینۀۀان
میدانیۀۀد کۀۀه هۀۀی کۀۀدام از شۀۀما از همسۀۀر قبهۀۀی اش انتۀۀان را نگرفتۀۀه باشۀۀد .ایۀۀن تنهۀۀا بۀۀا
آزمایش البراتواری برای انتانات مقاربتی فهمیده شده میتواند.
 مقاربت جنسی صرف با تماس دست با ناحی تناسلی استمناء ارفین).
 استفاده از کاندم در هنگام مقاربت جنسی با دهن .یک مان التکس یا پالسۀتیک
از انتشۀۀار انتانۀۀات ت ۀ خۀۀال و گونوریۀۀا سۀۀوزاک) بۀۀه گهۀۀو جهۀۀوگیری میکنۀۀد .اینکۀۀار
همننان شما را در مقابل خطۀرات کۀم مصۀاب شۀدن بۀه اچ آی وی از اریۀق جروحۀات
کوچک موجود در دهن وقایه میکند.

مصوون:

 استفادۀ همیشگی از کاندم – برای مردان یا زنۀان – در هنگۀام مقاربۀت جنسۀی
مهبهی یا مقعدی.
 داشتن مقاربت جنسی به شیوه ها ايکه مايعات بدن همسر شما بزداخل مهبزل يزا
مقعد شما نگردد .مقاربت جنسی با استفاده از دهۀن کمتۀر امکۀان دارد کۀه سۀب انتشۀار
اچ آی وی گردد.

روش های ديگر برای کاهش دادن خطر:
 مرد قبل از دفق خود را پس کشیده و آل تناسزلی را از بزدن خزانم خزارج سزازد.
هرچنۀۀد بۀۀا وجۀۀود اینکۀۀار امکۀۀان آن وجۀۀود دارد کۀۀه مصۀۀاب اچ آی وی شۀۀده ویۀۀا حامهۀۀه
گردیدا مگر به تناس حالت ایکه دفق داخل بۀدن خۀانم صۀورت گیۀردا چۀون مقۀدار کۀم
منی داخل بدن میشودا خطر کاهش می یابد.
 اسززتفاده از يززک ديززافراگم (حجززاب) ممکززن اسززت خطززر را کززاهش دهززد .بۀۀرای
معهومات بیشتر در مورد دیافراگما صفح  415دیده شود.
 از مقاربت جنسی خشک اجتناب نمايید .زمانیکه مهبل ویا مقعد) خشۀک باشۀدا
به آسانی امکان پاره شدن آن موجود است و شانس مصاب شدن بۀه انتانۀات را افۀ ایش
میدهد .از لعاب دهنا مواد کشندۀ سپرم ویا مواد لشۀم کننۀده بۀرای لغ نۀده سۀاختن مهبۀل
اسۀۀتفاده نماییۀۀد .از واسۀۀیهین یۀۀا دیگۀۀر روغنیۀۀات نفتۀۀی در صۀۀورتیکه از کانۀۀدم اسۀۀتفاده
مینماییدا استفاده نکنید – اینها سب پاره شدن کاندم میگردند.
 هر نوع انتانات مقاربتی را که ممکزن اسزت داشزته باشزید ،تزداوی کنیزد .داشۀتن
یک نۀوع انتۀان مقۀاربتیا مصۀاب شۀدن شۀما را بۀه اچ آی وی و دیگۀر انتانۀات مقۀاربتی
آسانتر میسازد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

بهبود دادن صحت جنسی تان 292
هر زن بايد خود را از مرض ايدز محافظه نمايد
داستان زیر در هر جامعه ای میتواند اتفاق بیافتد.

داستان فاطمه :هر زن بايد خودش را محافظه نمايد
فاامه در یک منطق دهاتی در ممهکت برازیل زندگی مینماید – و از سب مرم ایدز در حال مرگ است .وقتی او  01ساله
بودا بایک مرد بنام ویهسون ازدواج کرد .شوهرش چند سال بعد در یک تصادم در کوپراتیف ایکه کار میکردا وفات یافت .فاامه
مجبور بود که افل خود را به والدین ویهسون گذاشته و خودش به شهر برای پیدا کردن کار رفت .وقتی پول بیشتری پیدا کردا
مقدار اضافی آنرا به خانه فرستاد .کار بسیار مشکل بود و او بسیار تنها بود.
وقتی دانست که حکومت در ن دیک شهر بهم یک سرک را میسازدا به آن مراجعه کرده و منحین آشپ برای کارگران ساختمانی
در آنجا شامل کار گردید .بدینترتی او میتوانست در خانه باشد .در آنجا فاامه با امانویل آشنا شد .او خوش قیافه بود و پول هم
داشتا وقتی او بعد از کار ن دیک خان آنها می آمدا دختر کوچک فاامه را نی بخود فریفته ساخته بود .زمانیکه قوای کار
مجبور بود که از آنجا برودا او وعده نموده که برخواهد گشت.
امانویل دوباره برگشتا مگر هینگاه به مدت اوالنی در آنجا باقی نماند .او یک کار جدید به صفت راننده
یک الری پیدا کرد که بیشتر اوقات او را در رفت و آمد روی سرک نگه میداشت .فاامه فکر کرد که
احتماالً او زنان دیگری نی داردا مگر او همیشه میگفت که او صرف همین یک زن را دارد .آنها صاح
یک پسر شدندا مگر بسیار کوچک و مریض بود و بعد یک سال وفات یافت .ب ودی فاامه نی احساس
کرد که مریض است .نرس در پست صحی برایش دواهای مختهف را دادا مگر هینکدام مؤثر نبود.
بااالخره او به شفاخانه در شهر رفت .آنها بعضی آزمایش های البراتواری را انجام دادند و برایش گفتند
که او مصاب مرم ایدز است .وقتی پرسید که او چگونه میتواند مصاب مرم ایدز شودا داکتر جواب
دادا "تو نباید با مردان زیادی همبستر میشدی" .فاامه فکر نمیکرد که در خطر مصاب شدن به اچ آی وی
قرار دارد – او صرف با دو نفر در زندگی مقاربت جنسی داشته است! او فکر میکرد که فقط فاحشه ها
و هم جنس گرایان در شهرها مصاب اچ آی وی و ایدز میشوند.

چرا فاطمه فکر میکرد که او در معرض خطر مصاب شدن به مرض
ايدز نمیباشد؟
او فکر میکرد که
تنها فاحشه ها و
همجنس بازان
مصاب اچ آی وی
و ایدز میشوند.

او فکر کرد که
وقتی وفادار
باشد مواجه به
خطر نخواهد
بود.

امانویل گفت
که به فاامه
وفادار استا
مگر نبود.
او شریک خطر
امانویل در گرفتن
اچ آی وی شدا
در حالیکه
نمیدانست
 ما شريک آن خطراتی میشويم
که همسران ما میگیرند – هم
خطرات ايکه حات قبول میکنند و
خطرات ايکه در سابق قبول کرده
اند.

فاامه در خطر مصاب شدن به مرم ایدز بودا نه از سب سهوک جنسی خودشا
بهکه بخاار شوهرش.
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صحبت کردن در مورد مقاربت جنسی مصوون تر
اگر فکر میکنید که همسر شما از خواست شما در مورد مقاربت
من نمیشواهم که او را
در خطر قرار دهم،
جنسی مصوون تر حمایت میکندا کوشش کنید باهم در مورد
چطور
مگر نمیدانم
خطرات صحی انتانات و امرام مقاربتی صحبت کنید .اینکار
بگويم که چه واقع
همیشه آسان نیست! بیشتر زنان آموخته اند که خوب نیست در
فکر میکنم که بايد ما
شده..
از کاندم استفاده کنیم،
مورد مقاربت جنسی صحبت شود – بخصوص با همسران خود
مگر میترسم که اگر
ویا دیگر مردان – بنا ًء در این مورد تمرین ندارند .یک مرد
بگويم او چه فکر
ممکن است با دیگر مردان در مورد مسایل سکسی و مقاربتی
خواهد کرد.
صحبت کندا مگر اغه از این نوع صحبت ها با همسر خود
ناراحت میشود .در اینجا بعضی پیشنهاداتی آمده است:
تمرکز بر ايمنی و سالمتی .وقتی در مورد مقاربت جنسی
مصوون صحبت نماییدا همسر شما شاید بگوید که شما به او
اعتماد ندارید .مگر مشکل سالمت و ایمنی استا نه اعتماد .چون
یک شخص ممکن است مصاب امرام مقاربتی باشد که خودش
نداندا ویا ممکن است از اثر عوامل دیگری غیر از مقاربت
جنسیا مصاب اچ آی وی شده باشد .بسیار مشکل است که یک
شخص زن یا مرد) با اامینان بگوید که مصاب انتان نمیباشد .مقاربت جنسی
مصوون تر برای همه زوج ها یک مفکورۀ خوب استا حتی اگر هردو ارف
صرف با یکدیگر ارتبااات جنسی داشته باشند.
صحبت کردن را با يک دوست خود تمرين کنید .از یک دوست خود بخواهید که
خود را بجای همسر شما قرار دهد و بعد چی ی را که میخواهید بگویید با او
تمرین کنید .کوشش کنید در مورد چی های مختهف ایکه همسر شما خواهد گفت
فکر کنید و هر یک از امکانات را تمرین کنید .بخاار داشته باشید که او نی
ممکن است بخاار صحبت کردن در اینمورد عصبانی شود .لذا کوشش کنید که
برایش سهولت ایجاد کنید.
 با جامع خود کار نمايید تا
برای صحبت کردن در مورد مقاربت جنسی مصوون تر ،انتظار نکشید که وقت
زنان و مردان را در مورد کاندم و
مقاربت جنسی برسد .زمانی را انتخاب کنید که شما از یکدیگر خوش هستید .اگر
اينکه چطور استفاده شود تعلیمات
شما بخاار والدت یک افل جدیدا مقاربت جنسی را توقف داده ایدا ویا زیر
بدهید .اينکار کمک خواهد کرد که
تداوی برای یک انتان مقاربتی هستیدا کوشش کنید که قبل از آغاز دوبارۀ
استفاده از کاندم بیشتر قابل قبول
مقاربت جنسی با همسر خود درین مورد صحبت کنید .اگر شما و همسر شما دور
گردد.
از هم زندگی مینمایید ویا اغه باید سفر نماییدا پیش از پیش در مورد اینکه
چگونه صحت جنسی خود را محافظه نماییدا صحبت کنید.
تا اندازه ايکه میتوانید در مورد خطرات مقاربت جنسی غیر مصوون بیاموزيد و
همچنان در مورد اينکه چطور مقاربت جنسی مصوون داشته باشید .اگر همسر
شما در مورد انتانات و امرام مقاربتی چی زیادی نمیفهمد و نمیداند که چگونه
این امرام انتشار می یابد و اثرات اوالنی مدت صحی آنها چه میباشدا او خطر
واقعی مقاربت جنسی غیر مصوون را
برادرم گفت که او
درک نخواهد کرد .معهومات شما
همیشه از کاندم
میتواند کمک کند تا او را در مورد
استفاده میکند.
ضرورت مقاربت جنسی مصوون تر
متقاعد بسازید.
افراد دیگر را مثال ب نید .گاهی
فهمیدن اینکه دیگران مقاربت جنسی
مصوون تر را عمهی میکنند میتواند
همسر شما را نی زیر ت ثیر قرار دهد
که او نی آنرا بکار گیرد.
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کوشش کنید که به تشويش های همسر خود رسیدگی کنید .استفاده از کاندم یکی
از آسانترین روش های جهوگیری از حامهگی های ناخواسته میباشد .مگر بیشتر
افراد در ابتدا نمیخواهند که از آن استفاده کنند.
در اینجا پاسخ ها یست به بعضی شکایات معمول در مورد کاندم:
" من قبال آنرا امتحان کرده ام و خوشم نیامد"
 گاهی برای اینکه به استفاده از کاندم عادت کنیدا اندکی وقت میگیرد .کوشش کنید موافقه نمایید که شما از کاندم برای دو
هفته استفاده نمایید .اکثراًا زن و شوهر هردو پی میبرند که مقاربت جنسۀی بۀا اسۀتفاده از کانۀدم بۀه همۀان انۀدازه لۀذت آور
است.
" وقتی کاندم استفاده نمايم هیچ چیزی را احساس نمیکنم".
 مقدار کافی مواد لشم کننده  )K-Y jellyاستفاده کنید .اینکار کمک خواهد کرد کۀه هۀر دو زوج مقاربۀت جنسۀی را بهتۀر
احساس کنند.
 انداختن یک قطره از مواد لشم کننده را قبل از پوشیدن کاندم به داخل نوک آن امتحان کنید.
 این واقعیت است که بۀا اسۀتفاده از کانۀدما مقاربۀت جنسۀی انۀدکی متفۀاوت احسۀاس میشۀود .مگۀر بیشۀتر افۀراد فکۀر میکننۀد
مقاربت جنسی با پوشیدن کاندم بهتر است از نداشتن آن .کاندم همننان کمک میکند که بعضی مردان برای مدت بیشۀتری
از مقاربت جنسی لذت ببرند.
"ما هیچگاه قبال کاندم استفاده نکرده ايم .چرا بايد حات شروع کنیم".
 توضیح دهید که حاال شما در مورد خطرات مقاربت جنسی غیر مصوون بیشتر میدانیدا این یک مفکورۀ خۀوب اسۀت کۀه
یکدیگر خود را محافظه نماییم.
 بصورت یک معذرتا شما گفته میتوانید که ضرورت دارید تا روش تنظیم خانوادۀ خود را تغییر دهید.
"من نمیشواهم که صبر کنم تا يکدانه کاندم بپوشم".
 کاندم ها را در جاییکه اکثرا ً مقاربۀت جنسۀی را انجۀام میدهیۀدا در محهۀی قۀرار دهیۀد کۀه بۀه دسۀترس باشۀدا بۀه اینصۀورت
برای گرفتن کاندم مجبور نیستید که برخی ید.
 میتوانید کاندم را ب ودی بعد از انتعاذی شدن آل تناسهی بپوشیدا بعد به معاشقه با یکدیگر ادامه دهید.
 در صورت موجودیت و توانا ی خریدا میتوانید از کانۀدم زنانۀه اسۀتفاده نماییۀد کۀه میتوانۀد پۀیش از پۀیش در مهبۀل گذاشۀته
شود .صفح  412دیده شود).
"من توانائی خريد کاندم را ندارم" ويا کاندم در بازار موجود نیست.
 اکثر مراک صحی و مراک وقایه از مرم ایدز کاندم را بصورت رایگان توزی ویا بسیار ارزان توزی میکنند.
 بهتر است که در هر مقاربت جنسی یک کاندم جدید استفاده شودا مگر استفادۀ دوباره از یک کاندم بهتۀر اسۀت از نداشۀتن
آن .هرگاه مجبور هستید که یک کانۀدم را دوبۀاره اسۀتفاده کنیۀدا بۀا احتیۀاا آنۀرا بۀا آب و صۀابون بشۀو یدا خشۀک نمۀوده و
دوباره آنرا لول کرده و در یک جای سرد و تاریک نگهداری کنید.
 روش های دیگری را برای کاهش خطر استفاده کنید .اور مثالا برای زن و شوهر هردو مصۀوون تۀر اسۀتا اگۀر مۀرد
قبل از دفق خود را پس بکشد.
 اگر کاندم پیدا کرده نتوانیدا کوشش کنید که آل تناسهی خود را با نازک و نرم که االستیکیت داشته باشد بپوشانید.
"احساس صمیمیت را از بین میبرد".
 کوشش کنیۀد کۀه اسۀتفاده از کانۀدم را عاشۀقانه و سکسۀی بسۀازید .روش هۀای مختهۀف پوشۀیدن و پوشۀاندن کانۀدم را تمۀرین
کنیدا بعدا ً آنرا بخشی از معاشقه قبل از مقاربت جنسی قرار دهید.
 اگر به کنترول خودی همسر خود اعتماد کرده میتوانیدا و تست اچ آی وی و دیگر انتانات مقاربتی موجود باشدا میتوانیۀد
پالن کنید که استفاده از کاندم را در آینده خاتمه دهید .هردوی شما باید تست شویدا برای  1ماه بعد از تست بۀه اسۀتفاده از
کاندم ادامه دهید و بعۀد دوبۀاره تسۀت شۀوید .در عۀین زمۀان در مۀورد اهمیۀت سۀالمتی و مصۀوونیتا صۀداقت و وفۀاداری
صحبت کنید و اگر یکی از شما گاهی با شخص دیگری مقاربت جنسی خواهد داشتا همیشه از کاندم استفاده کنید.
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كار براي ايجاد
تغییر

فعالیت ها برای بهبود صحت جنسی
بهبود صحت جنسی نیاز دارد به تغییر دادن نقش هۀای مضۀر تعیۀین شۀده بۀر اسۀاس
جندر و همننان برارف ساختن موان صحت جنسی .این یک روند اۀوالنی اسۀت کۀه
نسل ها را در بر خواهد گرفتا مگر تغییۀر از مۀا شۀروع میشۀود .در بسۀیاری جوامۀ ا
زنان زنان گروه ها ی تشۀکیل داده انۀد تۀا ایۀن موضۀوعات را انعکۀاس داده و در مۀورد
آن صحبت کنند .در اینجا  1فعالیت گروهی برای بازتاب دادن و عمهکۀرد جهۀت بهبۀود
صحت جنسی در جامع شما تذکر داده میشود.

فعالیت :سفری در زمان
منحین زنا ارز احساس ما در مورد تمایالت جنسی ارتباا میگیرد به عقاید ایکه ما وقتی دختر بودیم و در تجارب خود در
اول زندگی فرا گرفتیم .برای بوجود آوردن تمایالت جنسی خوش آیند و صحتمندا مهم است که عقاید و احساسات ما در مورد
مفهوم زن بودن درک شود .شما میتوانید این فعالیت را با یک گروه زنان برای آغاز فکر کردن در مور د نقش جنسیتی یا جندر
بکار برید.
با اهمیت است که وقت کافی برای این فعالیت و برای ایجاد محیط صهح آمی ا داده شود .احساسات قوی تبارز خواهد کردا لذا
بهتر است زنان از قبل یکدیگر را بخوبی بشناسند ویا در صورتیکه گروه ویا تسهیل کننده تجرب کار با مضامین شخصی را
داشته باشند .هرگاه در شروع یکتعداد مقررات وض شودا کمک خواهد کردا در نتیجه هر یک از اشتراک کنندگان احساس
ایمنی خواهند کرد اور مثالا هینکس گپ دیگری را قط نمیکندا خنده نمیکند ویا چی ی را که در گروه گفته شد به کس
دیگری نمیگوید).
از زنان بخواهید که یک دایره تشکیل دهند و خود را راحت بسازند .برایشان بگویید که در نظر است آنها در سفر زمان به
گذشته بروند .چشم انداز تاریخن تمایالت جنسی آنها میباشد .از آنها بخواهید که چشم های خود را بسته نمایندا عمیق نفس
بکشند و خود را منحین یک دختر کوچک تصور کنند .به آرامی و آهستگی صحبت شودا شبیه سواالت زیر پرسیده شود .شما
میتوانید سواالت را تطابق بدهید تا متناس به گروه شما باشند) .ضرورت نیست که زنان پاسخ بدهندا صرف بخاار بسپارند.
قبل از پرسیدن سوال بعدیا چند دقیقه انتظار بکشید.
 چطور برای اولین بار دریافتید که دختر بودن از پسر بودن متفاوت است؟
 چه احساسی داشتید وقتی اولین خونری ی ماهوار خود را دیدید؟ به شما در مورد آن چه گفته شد؟
 چگونه بود اولین تجرب شما در مورد مقاربت جنسی؟ شما چه انتظاراتی داشتید؟
 آیا گاهی تشویش داشته اید که مصاب یک مرم مقاربتی باشید؟ آیا برای کمک گرفتن رفتید؟
 آیا والد ت نموده اید؟ چگونه روی احساسۀات شۀما در مۀورد تمۀایالت جنسۀی تۀ ثیر داشۀته اسۀت؟ وقتۀی حامهۀه بودیۀدا در
مورد زندگی جنسی و مقاربتی خود چه احساسی داشتید؟
از زنان بخواهید که چشم های خود را باز نمایند .حاال که آنها بعضی از مراحل زندگی جنسی خود را بخۀاار آورده انۀدا از آنهۀا
دعوت نمایید تا بعضی از بازتاب ها را با گروه شریک سازند .جهۀت حمایۀت عۀاافی بۀرای هرکۀدام کۀه ضۀرورت داشۀته باشۀندا
آماده باشید .بعد از گروه بخواهید تا تحهیل نمایند:
 چه چی ی زن را زن میسازد؟ چه چی ی مرد را مرد میسازد؟
 چگونه می آموزید که مفهوم زن بودن یا مرد بودن چه میباشد؟
 چه چی ی را از زن بدن دوست دارید؟ چه چی ی را دوست ندارید؟
 هرگاه میتوانستید دوباره منحین یک مرد تولد شویدا میخواستید که این کار بشود؟ چرا بهی و چرا نه؟
اگر تبصره ها بسیار منفی باشدا قبل از ختما هریک را تشویق نمایید تا اقال یۀک چیۀ ی را شۀریک بسۀازند کۀه آنهۀا از زن بۀودن
خوش دارند .زن بودن ممکن است مشکل باشدا مگر کشمکش ها و مبارزات روزمره که با آن مواجه میباشیم ما را قۀوی سۀاخته
که میتوانیم دیگران را حمایت و تقویت نماییم.
با این سوال خاتمه دهید که آنها چه را میخواهند تغییر دهند تا حۀاالت بۀرای دختۀران آنهۀا متفۀاوت باشۀد .چۀه قۀدم هۀا ایۀرا میتواننۀد
بردارند؟
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فعالیت :تصوير های زنان در فرهنگ عامه
هرگاه مردم بدانند که چگونه مفکوره های مضر در مورد تمایالت جنسی و نقش
های تعیین شده برای جنسیت یا جندر آموخته میشودا میتوانند فکر کنند که چگونه
این مفکوره ها را تغییر دهند .این فعالیت به مردم کمک خواهد کرد تا فکر کنند که
چگونه رادیوا تهوی یونا فهم هاا خواندن های مشهور و اعالناتا مفکوره ها را در
مورد نقش جنسیتی یا جندر انتشار داده و تفهیم مینمایند.
 .0به بعضی خواندن های مشهور از رادیو گۀوش دهیۀد اگۀر میتوانیۀد آنهۀا را
پیش از پیش ضبط کنید) ویا از اعضای گروه بخواهید کۀه ایۀن خوانۀدن هۀا
را بخوانند ویا تمثیل کنند .با دقت به کهمات موجود در خواندن گوش دهیۀد.
زنان و مردان در آن چگونه تشۀریح شۀده انۀد؟ آیۀا ایۀن بیۀت هۀا مفکۀوره هۀا
ایۀۀرا در مۀۀورد نقۀۀش زنۀۀان و تمۀۀایالت جنسۀۀی ارا ۀۀه مینماینۀۀد؟ بۀۀا یکۀۀدیگر
تصمیم بگیرید که هر یک از پیام های مربوا به جنسۀیت یۀا جنۀدر در بیۀت
برای زنان مضر است یا کمک کننده.
 .4به گروپ های کوچکتر تقسیم شوید .برای هر گروپ یک برش از یک مجهه یۀا اخبۀار را از یۀک اعۀالن بدهیۀد ویۀا از
بیهبورد ها که در آن زنۀان دیۀده میشۀوند) تصۀویر بۀرداری کۀرده و بۀه گۀروپ هۀا تقسۀیم نماییۀد .از گۀروپ بخواهیۀد تۀا
شناسا ی کنند که اعالنات در مورد نقش زنان و جنسیت چه را ارا ه میکنند .بعدا همه را بۀاهم یکجۀا سۀازید تۀا بگوینۀد
که هریک از اعالنات چه پیامی را نشر میکند .بعدا ً در یک گروپ تصمیم بگیرید که آیا این پیام ها برای زنۀان مضۀر
است یا کمک کننده است.
 .1بحن نمایید که چگونه پیام ها در مورد زنان از اریۀق رادیۀوا تهوی یۀونا خوانۀدن هۀا و اعالنۀات نشۀر میشۀوند .چگونۀه
این مفکوره ها ما راا شوهران را و اافال ما را زیر ت ثیر قرار میدهد.
 .2آن مفکوره ها ایرا در مورد نقش زنان و جنسیت شناسا ی کنیۀد کۀه مهۀم انۀد و نشۀر آنهۀا کمۀک کننۀده اسۀت .چگونۀه ایۀن
مفکوره ها میتوانند از اریق اعالناتا خواندن ها و فهم ها تفهیم گردند؟ از گروپ های کوچک بخواهید تۀا یۀک اعۀالن
را رسامی کنند ویا یک بیت یا درامۀه را بسۀازند کۀه مفکۀوره هۀا و نظریۀات صۀحتمند و کمۀک کننۀده را در مۀورد زنۀان
آموزش دهد .از هر گروپ بخواهید که کار خود را به دیگران ارا ه کنند.

فعالیت :شناسائی موانع در مقابل صحت جنسی
مهم است که موان در مقابل عمهی نمودن مقاربت جنسی مصوون شناسا ی گردد .این فعالیت کمک میکند تا بعضی از دالیل در
مورد اینکه چرا زنان برای محافظت از خودشان مشکل خواهند داشتا نشان داده شود.
 با گفتن یک قصه شروع کنیدا مانند "قص فاامه" صفح  .)030در مورد فاامه و امانویۀل اۀوری صۀحبت کنیۀد کۀه
آنها در جامع شما زندگی کرده باشند.
 جر و بحن را در مورد اهمیت فهمیدن خطرات مقاربت جنسی شروع کنیدا با سواالتی مانند اینها :چۀرا فاامۀه خۀود را
در م قابل مرم ایدز محافظه نکرد؟ چه مشۀکالتی در مقابۀل زنۀانی ماننۀد فاامۀه قۀرار داردا اگۀر آنهۀا کوشۀش کننۀد کۀه
مقاربۀت جنسۀی مصۀوون تۀر را بکۀار گیرنۀد؟ چۀرا زنۀۀان در صۀحبت کۀردن بۀا همسۀران خۀود در مۀورد مقاربۀت جنسۀۀی
مشکل دارند؟ زنان چه کرده میتوانند تا همسران خود را برای اجرای مقاربت جنسی مصوون تر متقاعد سازند؟
 درین مورد صحبت کنید که در جامع شما چه کاری میتوانۀد صۀورت
گیرد تا به زنانی مانند فاامه کمک شده بتواند .بحن نمایید که چگونۀه
شما میتوانید موان موجود در مقابل مقاربت جنسی مصوون تر را در
جامع ۀ خۀۀود براۀۀرف سۀۀازید .بۀۀرای مفکۀۀوره هۀۀای بیشۀۀتر در مۀۀورد
روش هۀای کۀاری بۀرای مقاربۀت جنسۀی مصۀوون تۀر در جامعۀ تۀۀانا
بازتاب دادن  +اقدام
صفح  481را ببینید).

= تغییر
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