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بعضی اوقات در سننی بنی 01تنا  05سناگگی ،بندن يند دختنر شنرو بنه ت یینر بطنر
بلوغ مینمايد .اي سال ها ی هیجانی و مشكلی میباشد.
يد دختر نوجوان ممك است دقیقا نه احساس دخترانه داشته باشد و ننه احسناس زناننه،
بدنش يد چیزی بی اي دوحاگت است و كارهای جديدی انجنا میدهند کنه بنه آن عنادت
نداشننته .چیزيكننه اي ن حاگننت را مشننكز ترمیسننازد ،اي ن اسننت كننه هننییك دري ن مننورد
صحبت نمیكند و گناا يند دختنر نمیفهمند كنه چنه انتظناراتی میتوانند داشنته باشند .در اين
فصز اي ت ییرات تشريح میشود و گفته خواهد شند كنه چطنور يند دختنر زمانیكنه رشند
مینمايننند میتوانننند صنننحتمند بمانننند و معلومننناتی داده میشنننود تنننا بنننرايش كمننند نمايننند كنننه
تصمیمات صحیح برای يد زندگی صحتمند بگیرد.

خوردن براي رشد خوب
يد کار بسیار با اهمیت ايرا که يک دختر میتواند انجنا دهند تنا صنحتمند بمانند،
خنو ذنناا خننوردن اسنت .بنندن وي در سننال هننای رشند خننود ضننرورت دارد تننا
پروتئی  ،ويتامی و منرال بقدر كافي بگیرد .يد دختر اقال به اندازۀ يد پسنر بنه
ذاا ضرورت دارد .خوردن ذااي كافي سبب مريضني كمتنر و موفقینت بیشنتر
در مكتب  ،حاملگي هاي صحتمندانه تنر ،والدت هناي مصنوون تنر و كهنسناگي
صحتمندانه ترمیشود.
دختننران همینننان ضننرورت بننه انننوا مناسننب ذنناا دارننند .زمانیكننه خننونريزي
ماهوار يد دختر شرو میشود ،هر مناه يكمقندار خنون را از دسنت خواهند داد.
بننراي جلننوگیري از كم ننوني ( ،)Anemiaضننرورت خواهنند داشننت تننا خننون
ضايع شده را بنا خنوردن ذنااهاي آهن دار معاوضنه نمايند .همیننان دختنران و
زنان هر دو به ذنااهاي كلسنید دار ضنرورت دارنند تنا در رشند قنوي اسنت وان
هايشان كمد نمايد .بنراي معلومنات كامنز در منورد خنو ذناا خنوردن صنفحه
 015ديده شود.
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دخترانیكه ذااي كافي گرفته اند در
مكتب بهتر پیش میروند.
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تغييرات در بدن شما
(بلوغ)

در بدن تما دختنران ت ییراتنی بوجنود میايند ،مگنر بنرای هنر دختنر اين ت یینرات فنر
میکند .گاا اگر بدن شما دقیقا مانند بدن خواهر وينا دوسنت شنما معلنو نمیشنود ،تشنويش
نکنید.
رشد (نمو) :اوگی ت ییر شما ممك است سريع شدن رشد شما باشند .ممكن اسنت بنرای
يک مدت زمان نسبت به همه پسر های هد س و سال ،قد شما بلند تر شود .اكثنرا رشند
شما  0تا  1سال بعد از شرو خونريزی ماهوار توقف مینمايد.
تغييررات بردن :در پهلنوی رشند سنريع ،بندن شنما شنرو بنه ت ییرخواهند نمنود .يكمقنندار
مواد كیمیاوی طبیعی در بدن وجود دارد كه بنا هورمون يناد شنده و اينهنا بنه بندن شنما
هدايت میدهند كه رشد كند ويا اي ت ییرات را بوجود آورد.

گونه بدن یك دختر به شكل یك زن بالغ تغيير مي نماید

 قد شما بلند تر شده و چا میشويد.
 روي شما چر شده و ممك است جواني دانه يا ب ارها در آن پیدا شود.
 بیشتر عر خواهید کرد.
 در زير ب ز و ناحیه تناسلي شما موي ها میرويد.
 پستان هاي شما رشد نموده تا قادر گردند كه شیر بسازند.
در زمان رشد پستان هنا  ،صندمه ديندن ننون آنهنا بعضنا معمنول اسنت .يند
پسننتان ممكن اسننت قبننز از پسننتان ديگرشننرو رشنند كننند .مگننر پسننتان كننوچكتر
تقريبا همیشه خود را بزرگ میسازد.
 خونريزي ماهوار شما شرو میشود (قاعدگي)

داخررل برردن شررما :ت ییننرات ديگننری وجننود دارد كننه شننما ديننده نمیتوانینند .رحنند  ،نفیرهننا،
ت مدان ها و مهبز رشد نموده و موقعیت آنها ت ییر مینمايد.

شناخت بدن

تغييرات زمان بلوغ
تماما ً در یك زمان و منظم
واقع نميشود.
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احسرراش شررما يسررت :زمانیکننه از اي ن ت ییننرات میگارينند ،بیشننتر متوجننه بنندن خننود
خواهید بود .همینان به پسنران و دوسنتان خنود بیشنتر عالقنه پیندا میکنیند .ممکن اسنت
مننواقعی پننیش بیاينند کننه کنتننرول نمننودن احساسننات مشننکز باشنند .در روز هننای قبننز از
خونريزی ماهوار ،داشت احساسات بسیار قوی بیشتر معمول خواهد بود – طنور مثنال
خوشی  ،قهر و تشويش.

تغييرات بدن (بلوغ)
خونریزی ماهوار (وقت  ،قاعدگی  ،عادت)
خننونريزی منناهوار عالمننه ايسننت كننه نشننان میدهنند بنندن شننما میتواننند حاملننه شننود .هننی
دختری دقیقا نمیداند چه وقت اوگی مرتبه خونريزی ماهوار پیدا خواهد كرد .اكثرا اين
حاگت بعد از آنكه پستان ها شرو به رشد نموده و موهای روی بدن شرو به روئیندن
نمايد واقع میشود .چندي مناه قبنز از خنونريزی مناهوار ،ممكن اسنت او متوجنه خنار
شنندن كمننی مايعننات را از مهبننز شننود .اين مايعننات ممكن اسننت زيرپننوو وی را رنن
نمايد .اي نارمز است.
بعضی دختران ب صوص اگر میفهمند كه چه انتظاری بايد داشته باشند ،زمانیكه اوگنی
خونريزی مناهوار خنود را میبیننند ،ممکن خنوو شنوند .بنه دختنران ايكنه هرگنز درين
مورد چیزی گفته نشنده اسنت ،وقتنی خنونريزی شنرو گنردد تشنويش پیندا میشنود .اين
چیزيست كه برای تما زنان رخ میدهد و شما میتوانید اي حاگت را قبول كرده ينا حتنی
به آن افت ار نمائید .به كسی اجازه ندهید كه شما را طوری بسازد تنا فكرنمائیند كنه اين
يد چیز كثیف يا خجاگت آور است.

خونریزی ماهوار

مواظبت از خود تان در جریان خونریزی ماهوار
پاك بودن :بسیاری دختران ترجیح میدهند كه از باگشتد ها ايكه از قنات نمنودن تكنه هنا
يا گااشت پنبنه در بنی ينک تکنه سناخته شنده ،اسنتفاده نماينند تنا خنون اينرا كنه از مهبنز
خار میگردد ،جا كنند .اي باگشتک با كمربنند سننجا شنده وينا توسن زيرپنوو در
آنجا نگهداشته میشود .تكه ها بايد روز چند مرتبه عنو شنوند و درصنورتیكه دوبناره
از آنها استفاده میشود ،بايد ب وبی با آ و صابون شسته شوند.
بعضننی زنننان چیزهننائی را بننداخز مهبننز میگاارننند ك نه آنهننا را از پنبننه ،تكننه ويننا اسننفن
ساخته ويا ساخته شده از بازار خريده انند ،اينهنا بننا تنام ون ( )Tomponيناد میشنوند.
بايد حتما آنها را روزانه اقال  1دفعه تعنوي نمائیند .گااشنت يكنی از آنهنا بنرای بیشنتر
از يد روز سبب انتانات وخید خواهد شد.

بالشتک

تامپون

آگۀ تناسلی خارجی خود را هرروز برای برطر ساخت خون ايكه باقی مانده باشند بنا
آ بشوئید .درصورتیكه میتوانید يد صابون ضعیف استفاده نمائید .
فعاليت ها :میتوانید به تما فعاگیت های منظد خويش ادامه دهید.
شستن بدن در زمان خونریزي ماهوار براي
صحتمندي خوب است

تمرینات ميتواند سبب كاهش دردهائي گردد كه بعضي
دختران در زمان خونریزي ماهوار دارند.
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تغييراتيكه ميتواند
رهنماي زندگي
بهترباشد.

احترام به خود

طرز ديد هر زن در مورد خودو ،در زمان رشد وی شکز میگیرد .آموخت اينکه هر
دختر زمانیکنه بنه بلنوغ میرسند در منورد خنود احسناس خنو داشنته باشند ،بسنیار مهند
است ،به اينترتیب او قادر خواهد بود تا انکشا کامز نموده و کمک نمايد تا جامعنه را
يننک محننز بهتننری بسننازد .وقتننی خننانواده و جامعننه نشننان دهننند کننه بننه او ارزو قايننز
میباشند ،امکان اي آموزو بسیار بیشتر خواهد شد.
دربسیاری مناطق دختران وادار ساخته شده اند تا عقیده پیدا نمايند كه نسنبت بنه پسنران
اهمیت كمتری دارند .آنهنا آموختنه انند كنه قبنول نماينند تنا تعلیمنات كمتنر و ذناای كمتنر
داشته  ،سوء را پايرفته و كار بیشتری نسبت به برادران خود انجا دهند .اي حاگت ننه
تنها مستقیما صحت آنها را متضرر ساخته بلكه آنها را وا میدارد تا احساس بندی نسنبت
به خود پیدا كنرده و كمتنر قنادر باشنند تنا تصنامید مناسنبی بنرای زنندگی صنحتمندانه در
آينده بگیرند .زمانیكه دختنران بنه اينطرينق پنرورو منی يابنند ،نشنان میدهند كنه جوامنع
آنها برايشان بنه انندازۀ منردان ارزو ن واهند داد .امنا اگنر جامعنه ايكنه دختنران در آن
زندگی مینمايند ارزو هر فرد را بشناسد ،اگر آن فرد مرد باشد يا زن  ،احسناس زننان
رشد خواهند كرد و خواهد توانست يند زنندگی بهتنر بنرای خنود ،خنانواده و همسنايگان
خود بسازند.
معلم صاحب ،ما ميتوانيم در
مکتب یک نمایشگاه صحی را
سازمان دهيم تا به مردم نشان
دهيم که امراض گونه انتشار
ميکنند و گونه ميتوانيم
صحتمند بمانيم.

اگننر دختننری میبیننند كننه تننالو هننايش
میتوانننند سننننبب بهبنننود جامعننننه شننننود،
احساس افت ار خواهد نمود.

طرز رفتار جامعه درمقابز زنان نیز روی چگونگی رفتار خانواده ها با دختنران تن ثیر
دارد .طورمثال ،اگنر يند جامعنه عقینده دارد كنه دختنران بايند مهنارت هنا را بیاموزنند،
خانواده ها ايكه آنجنا زنندگی میكنند بسنیار امكنان دارد ب واهند كنه دختنر آنهنا تنا جائیكنه
میتواند مكتب ب وانند .مگنر در جامعنه ايكنه زننان تنهنا اجنازه دارنند ،كارهنای زناننه را
انجا دهند اجازه ندارند در هی يد جلسۀ عامه اشتران نمايند ،خانواده های آنها بسنیار
كد امكان دارد عقیده داشته باشند كه دختران بايد تحصیز نمايند.
موقف پائين زنان
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طر م تلفی وجود دارد كه به دختران كمد شود تا در مورد خود احساس بهتری
داشته و به خانواده ها و جوامع كمد شود تا بدانند كه زندگی دختران میتواندفر
نمايد ،درچند صفحۀ بعدی بعضی نظريات موجود است.

تغييراتی که ميتوانند رهنمای زندگی بهتر باشند

25

طریقه هائيكه كه دختران ميتوانند برای زندگی بهتر كار نمایند
كسرری را پيرردا نمائيررد تررا بررا او صررحبت كنيررد ،كسننی را كننه شننما فكرمینمائینند خننو
میشنود و درک میکنند  -يند دوسنت ،يند خنواهر وينا ديگنر زننان خويشناوند .در منورد
ترس ها و مشكالت خويش صنحبت نمائیند .بناهد شنما میتوانیند در منورد زننان قنوی در
جامعۀ خويش ،اهدا خود و روياهای خود در آينده حر بزنید.
كارها ایرا انجام دهيد كه شما و دوستان شما فكرر ميکنيرد کره برا اهميرت انرد .اگنر
يند مشننكز ايننرا در جامعنۀ خننود میبیننند بنا دوسننتان خننود جمنع شننويد تننا كناری نمائینند كننه
مشكز بر طر گردد .زمانیكه ببینید تالو هنای شنما سنبب بهبنود جامعنه میشنود ،همنۀ
شما احساس افت ار خواهید نمود.

كوشش كنيد پالني براي آینده خود بسازید.
اوگی كاريكه براي پالن آينده تان میتوانید انجنا دهیند،
تعیی اهدا است .هند چیزيسنت كنه شنما می واهیند
بوقننو برسنند .بننراي بسننیاري دختننران اي ن كننار آسننان
نیسننت .بسننیاري هننا احسنناس میکنننند کننه زننندگی آنهننا
توس ن خننانواده ويننا عنعنننات جامعننه ،كنتننرول میشننود.
مگننر بننا فهمینندن اينكننه چننه می واهینند ،میتوانینند کمننک
کردن به خود را آذاز کنید.
بعدا كوشش نمائید تا با يد زن يا منرد ايكنه کنار منورد
عالقننۀ شننما را انجننا میدهنند ،صننحبت كنینند .اي ن فننرد
میتواند كسي باشد كه منورد تحسنی شنما اسنت وينا يند
بننننزرگ جامعننننۀ شننننما .از او درخواسننننت نمائینننند كننننه
درصورت امكان بیشتر با او بمانید تا در مورد كارو
بیشتر بیاموزيد.

گننننناهی دختنننننران احسننننناس ننننننا امیننننندي مینماينننننند زينننننرا روينننننا هايشنننننان بنننننه
آينننننده ممكنننن اسننننت بننننا عقاينننند موجننننود در جامعننننه و خننننانواده بننننه ارتبنننناط كننننار
هائیكنننننه بايننننند زننننننان انجنننننا بدهنننننند ،در تضننننناد قنننننرار میگینننننرد  .بسنننننیار مهننننند
اسننت كننه رويننا هننا و امینند هنناي خننود را بننا دقننت بننه بزرگننان تشننريح نمائینند و بننه
نظريات آنها نیز گوو بدهید.
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تصاميم برای آینده بهتر
تصامید مهمی وجود دارد كه شما میتوانید با خانوادۀ تان برای ايجاد امكانات بیشنتر در
آينده ات اذ نمائید.
تعليم وآمروز ::تعلیمنات بنه شنما كمند مینمايند تنا ب نود افت نارنموده ،معناو ينا عوايند
بهتننری داشننته و ينند زننندگی صننحتمندانه تننر و خوشننتری داشننته باشننید .بننرای بسننیاری
دختران تعلیمات دروازه های آيندۀ بهتر را میگشايد .حتی اگر نمیتوانید بنه مكتنب
برويد ،راه های ديگری وجود دارد كه بیاموزيند،
ب وانینند و مهننارت هننای خننود را انكشننا دهینند.
طورمثنال ،شنما میتوانیند در خانننه مطاگعنه نمائینند،
بننه ينند برنامننۀ سننواد آمننوزی شننامز شننويد ويننا ينند
حرفه را ازيد ش ص ماهر بیاموزيد (شاگردی).
زمانیكننه مهننارت هننای جدينندی داشننته باشننید ،چیننز
خاصی خواهید داشت كه بنه جامعنه خنود بدهیند و
بننه اي ن ترتیننب میتوانینند خننود و خننانوادۀ خننود را
بهترتقويننت نمائینند.آموزو مهننارت هننای جدينند بننه
شما كمد مینمايد تا در زندگی انت ا بیشتری داشته باشید.
انتظاركشررريدن بررررای ازدوا  :بنننا خنننانواده خنننود در منننورد بنننه تعوينننق اننننداخت ازدوا
صننحبت نمائینند ،تننا احسنناس آمننادگی داشننته و بتوانینند همسننر مناسننب خننود را پینندا کنینند.
بسیاری دختران قبز از تشكیز خانواده قادرمیشوند كه مكتنب را تمنا نمنوده و كنار پیندا
نماينند .اين حاگنت بنه شننما كمند میکنند تنا در منورد خننود و اينكنه چنه می واهیند ،بیشننتر
بیاموزيد .اگر انتظار بکشید ممك حتی همسنری را پیندا کنیند كنه احساسناتش در منورد
زندگی مانند شما باشد.
انتظررار كشرريدن برررای طشررل دارشرردن:
اگر شما و همسرتان تا زمنان آمنادگی
كامنننز بنننرای طفنننز دار شننندن انتظنننار
بكشنننننید ،داشنننننت طفنننننز صنننننحتمند و
خوشننحال بننرای شننما آسننانتر خواهنند
بننود .اگننر در مننورد داشننت طفننز فكننر
مینمائینند اينهننا موارديسننت كننه باينند در
مورد آن توجنه داشنته باشنید :آينا شنما
قنننادر خواهیننند بنننود كنننه بنننه تحصنننیز
خويش دوا دهید؟ چگونه نیازمندی های فزيكی ،ذناا ،گبناس  ،سنرپناه وذینره را بنرای
طفز آماده میسازيد؟ آيا آمادگی آنرا داريد كه ضرورت های عناطفی طفنز را بنر آورده
سازيد تا بصورت يد طفز ساگد رشد نمايد؟ آيا همسرشما خود را متعهد خواهند دانسنت
كه در پرورو طفز شما را كمد نمايد؟ چطور خانواده شما به شما كمد خواهد كرد؟

واگدي ودختران میتوانند با همديگر كار نمايند تا طريقه ها ايرا براي دختران سازماندهی کنند که آنها درمورد طرز كار بدن،
موضوعات جنسي و جلوگیري از حاملگي بسیار زود بیاموزند .اينها میتوانند در خانه اجرا شده ،برنامه هائی در مكتب تنظید شود يا
در جلسات اجتماعي ويا در محالت كار تنظید شود.
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اذلنننب افنننراد جنننوان همینكنننه
بزرگتر شدند شنرو بنه داشنت
احساسنننننات عشنننننقی و جنسنننننی
مینمايننند .فكننر كننردن در مننورد
تماس گنرفت ينا بنه تمناس آمندن
بطريننننق جنسننننی ذیننننر معمننننول
نیسنننت( .دختنننران حتنننی ممكننن
اسنننت در منننورد دختنننر ينننا زن
ديگنننننری بنننننه اينطرينننننق فكنننننر
نمايننند ).امننا مننرد اذلبننا قبننز از
آن كننه ب نه اجننرای آنهننا آمننادگی
داشته باشنند ،اين احساسنات را
دارند.

در تشویشم ،که او مرا
دوست خواهد داشت؟

زنننننننان جننننننوان بننننننه داليننننننز
بسنننیارم تلف مقاربنننت جنسنننی
مینمايننند ،بعضننی هننا اينكننار را
ب نننناطری انجننننا میدهننننند كننننه
می واهند طفز داشته باشند .يكتعداد ديگنر ب ناطری اينكنار را میكننند كنه آنهنا را خنوو
میسازد ويا میز آنرا دارند .بعضی زنان احساس مینماينند كنه حنق انت نا انندکی دارنند
زيرا اي كار منحیث يد خناند وییفنۀ آنهنا اسنت .بعضنی هنا زينر فشنار هسنتند تنا بنرای
بدست آوردن پول يا چیزهای ديگر برای زندگی مثز ذاا  ،گباس بنرای اطفنال ينا بنرای
داشت محز زيست مقاربت جنسی داشته باشند.
بعضی ديگر ب اطری مقاربت جنسی مینمايند كه فكر میكنند اينكنار سنبب میشنود كنه
فنرد مقابنز آنهنا را بیشتردوسنت داشنته باشند .بعضنی اوقنات يند دوسنت ينا دوسنت پسننر
میتواند به يد دختر اي احساس را بدهد كه وی بايند مقاربنت جنسنی داشنته باشند ،حتنی
اگر آماده به اجرای اينكار نباشد.

25

تصميم گيري در مورد
دوست پسر و مقاربت
جنسي

 تنها زماني مقاربت جنسي داشته
باشيد كه تصميم ميگيرید ،براي
اینكارآماده هستيد و ميدانيد گونه
خود را از مضرات آن محافظه
نمائيد .مقاربت جنسي ميتواند براي
هردو نشر لذت آور باشد  ،اما در
صورتيكه ترش یا شرمندگي موجود
نباشد.

درصننورتیكه زن ن واهنند ،هننییك نباينند بننا او مقاربننت جنسننی نماينند .تنهننا زمننانی
مقاربت جنسی نمائید كه تصمید میگیريد به اينكار آماده میباشید .از مقاربت جنسنی بايند
هردو نفر گات ببرند ،مگر گات بردن از چیزيكنه در آن احسناس تنرس ينا شنر موجنود
باشد مشكز است.
اگر به ارتباطات جنسی آماده میباشید ،همیشه خود را از حاملگی و امرا محافظه
نمائید .برای معلومات بیشتر در منورد اينكنه چطنور اينكنار را انجنا دهیند ،فصنز هنای
"تنظید خانواده"" ،انتانات مقاربتی" " ،اچ آی وی" و " صحت جنسی" را ببینید.
خطرات صحي درحاملگي بسيارمقدم
بدن بسیاري دختران براي يد والدت مصوون و صحتمند اده نمیباشد .زنان جوان بسیار امكان دارد كه مصا توكسیمي حاملگي
شوند (كه اينحاگت سبب تشنجات میشود) .چون بدن آنها هنوز بسیاركوچد بوده و امكان خار شدن طفز به آساني میسر نیست،
بسیار امكان دارد كه مادران کمتر از س  01ساگه والدت هاي طوالني  ،بسیار مشكز و يا انسدادي داشته و ممك است بمیرند.
والدت هاي انسدادي ممك است ت ريبات مهبلي را بوجو د آورده وسبب داخز شدن ادرار يا مواد ذايطه در آن شود (صفحه 111
ديده شود) اطفاگیكه از دختران كمتراز  01ساگه توگد میشوند بسیار امكان دارد كه زياد كوچد بوده ويا بسیار قبز از موعد بدنیا
آيند .درصورتیكه قبال حامله شده باشید كوشش نمائید تا بزودي ممكنه يد قابله يا كار ك صحي آموزو ديده را مالقات نمائید  ،تا
دريابید كه چگونه میتوانید والدت مطمئ تري داشته باشید براي معلومات بیشترصفحه  14ديده شود.
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ه موضوعاتي را دختران باید در رابطه به مقاربت جنسي بدانند:
 در اوگی مقاربت جنسي ،ممك است حامله شويد.
 هر مرتبه ايكه مقاربت جنسي را بدون استفاده از يد روو تنظید خانواده انجا میدهید
میتوانید حامله شويد (حتي اگر تنها يد دفعه باشد).
 ممك است حامله شنويد حتني اگنر منرد فكرمینمايند كنه نگااشنته اسنت سن ر وي خنار
شود.
 میتوانید مصا يد انتان مقناربتي ينا اچ آی وی ( )HIVشنويد ،اگنر در هنگنا مقاربنت
جنسي با يد ش ص مصا از كاند استفاده ننمائید .و نمیتوانیند همیشنه بنا ديندن يند شن ص
بگوئید كه او مصا انتان میباشد يا خیر.
 انتقال انتانات مقاربتی ويا اچ آی وی از پسران به دختران آسانتر است نسبت بنه انتقنال
آن از دختننران بننه پسننران .زيننرا در مقاربننت جنسننی زن "گیرنننده يننا دريافننت کننننده" اسننت.
همینان فهمیدن مصا بودن دختران مشکز تر است زيرا مر داخز بدن آنها میباشد.

هميشرره بطرراطر وقایرره از انتانررات مقرراربتي و اآ آی وی كانرردم اسررتشاده نمائيررد .مگررر مطم ر ن ترررین طریرري جلرروگيري از حرراملگي،
انتانات مقاربتي و اآ آی وی نداشتن مقاربت جنسي ميباشد.

داشتن ارتباطات بدون مقاربت جنسی

فشار براي داشتن
مقاربت جنسي
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ايجاد يد ارتباط عاشقانه ضرورت به وقت ،موایبت  ،احترا و اعتماد از هردو
جانب دارد .داشت مقاربت جنسی يگانه طريق نشان دادن توجه و عالقمندی به كسی
نیست .مقاربت جنسی بدان معنی نیست كه شما به عشق خواهید رسید.
میتوانید وقت ش صی خود را باهد بگارانید بدون آنكه مقاربت جنسی داشته باشید.
با صحبت كردن و تبادگه تجار خود ،میتوانید چیزهای مهمی در مورد يگديگر بدانید
 اينكه هرکدا شما زندگی را چگونه می بینید  ،چه تصامیمی را باهد خواهید گرفت،چه نو همسر و واگدينی هر كدا خواهید بود ،و اينکه احساس شما در مورد پالن
يگديگر تان چه میباشد .تماس داشت با يکديگر (بدون مجامعت جنسی) میتواند به
تنهائی نیز خوو آيند باشد و تا زمانیكه شما را به حاگتی نرساند كه كنترول خود را
برای داشت مجامعت از دست بدهید در حاگیكه به آن آمادگی نداريد ،اي نو تماس
خطرنان نمیباشد.
با دوست پسر خود  ،اگر مورد پسند شما میباشد و شما مطمئ نیستید كه می واهید
مقاربت جنسی داشته باشید ،در مورد طريقه های انتظار كشیدن صحبت نمائید،
دريافت خواهید نمود كه او همینان به مقاربت جنسی آمادگی ندارد .اگر شما به
يگديگر احترا داشته باشید  ،قادر خواهید بود تا با يگديگر تصمید بگیريد.
با دوستان خود صحبت نمائید .ممك است دريابید كه بعضی دختران ديگر كه
دوست شما اند نیز با حاالت يا انت ا های مشکلی مواجه بوده اند .شما میتوانید
يگديگر خود را در مورد يافت طريقه های داشت ارتباطات خو بدون مقاربت
جنسی كمد نمائید .اما در مورد مشوره های آن دوست خود كه قبال مقاربت جنسی
داشته است ،چند بار فكرنمائید .اي دوست شما ممك است كوشش نمايد شما را قانع
بسازد تا كاری را انجا دهید كه خودو انجا میدهد ،تا خودو احساس خوبتری
درمورد كار خود پیدا كند .به اي حاگت "فشار هد صحبت" میگويند.

تصميم گيری در مورد دوست پسر و مقاربت جنسی
محافظت خود درصورتيكه به مقاربت جنسی آماده ميباشد.
وقتی تصمید گرفتید که برای ارتباطات جنسی آماده میباشنید ،بايند خنود را در مقابنز
حاملگی و امرا محافظت نمائید .طريقه های م تلفی وجود دارد كنه مقاربنت جنسنی
را مصوون ترمیسازد .اي بدان معنی است كه قبل از داشتن مقاربرت جنسری بایرد آنررا
پالن نمائيد.
با دوست پسر خود قبل از مقاربرت جنسری
صحبت نمائيد .بگااريد او بداند كنه محافظنت
شننما چقنندرمهد اسننت .اگننر دريافتینند كننه اينن
بحننث مشننكز اسننت  ،ممك ن اسننت بتوانینند در
ابتندا طنوری وانمنود سنازيد كنه در منورد يند
زو ديگری صحبت مینمائید.
در بسیاری جوامع افرادی وجود دارند كنه
در رابطه به استفاده از كاند (پوو) و ديگنر
اگر او واقعا به شما توجه داشته باشد ،می واهد كه روو هننای تنظننید خننانواده آمننوزو ديننده اننند.
شما را محافظه نمايد اگر او داشت مقاربت جنسي با آنها صحبت نمائید وينا از يكنی از كاركننان
ت كید نمايد ،صر به خود فکر میکند و به شما اهمیت
صنننحی ب رسنننید كنننه از كجنننا میتنننوان يكنننی از
نمیدهید.
روو هنننننننای
محافظتی را بدست آورد .اگرشما در پرسیدن اي سوال
احساس شر مینمائید كسی را پیدا كنید كه به او اعتمناد
داريد تا شنما را كمند نمايند .بعضنی كلینیند هنای تنظنید
خننانواده خننندمات خاصننی را بنننرای نوجوانننان دارنننند و
ممك ن اسننت بعضننی نننو جوانننان آمننوزو ديننده موجننود
باشند تنا بصنورت مشناور همنشنی ينا دوسنت بتوانند در
مورد مقاربت جنسی مصوون تر معلومات بدهد.
از آنجائیكننه بننا دينندن ،فهمیننده نمیتوانینند کننه ينند مننرد
انتاننننات مقننناربتی ينننا اچ آی وی داشنننته باشننند ،مقاربنننت
جنسی صرر بنا هنر مرتبنه اسرتشاده از كانردم مصنوون
تر خواهد بود .اگر از احلیز مرد افرازاتی خار گنردد
و يا روی آگۀ تناسلی زخد هائی داشته باشند ،او مصنا
ينند انتننان اسننت و تقريبننا بنندون شنند آنننرا بننه شننما انتقننال
میدهد.

تنظيم خانواده

مقاربت جنسی
مصوون تر

اگر شما قبال مقاربت جنسی داشته و مشاهده مینمائیند
كه افرازات جديد از مهبز ،زخد های ناحیه تناسنلی وينا
درد قسننمت هننای پننائی شننكد داشننته باشننید ،ممك ن اسننت
مص نا ينند انتننان مقنناربتی شننده باشننید ،فصننز "انتانننات
مقاربتی" ديده شود.
انتانات مقاربتی
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مقاربت جنسي با فشار
وجبر

اگر كسي بدون خواست شما
ميطواهد با شما مقاربت جنسي
داشته باشد این تجاوز است.

تجاوز جنسي
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فشار برای داشتن مقاربت جنسی با یك دوست پسر
(تجاوز جنسی توسط همراه)
در تما جهان دختران جوان و زنان با اجبار به مقاربت جنسنی كشنانیده میشنوند در
حاگیكه نمی واهند .اذلب اينکار توس دوسنت پسنر صنورت میگینرد کنه ادعنا میکنند او
را دوسننت دارد .در بعضننی جاهننا بننه اي ن حاگننت تجنناوز جنسننی توس ن
همراه يا نگهبان میگويند .اجبار تنها فزيكنی نمیباشند .شنما ممكن اسنت
با كلمات يا احساسات زينر فشنار قنرار گیريند .او ممکن اسنت شنما را
تهديد کند ويا بگويد "گطفنا" وينا اگنر از مقاربنت جنسنی امتننا نمايیند،
ممک است بگونۀ شما را زير فشار قرار دهند تنا احسناس تقصنیر وينا
شر نمايید .اينگونه رفتار بیشنتر نادرسنت اسنت .هريكك نبایرد كسری
را كه نميطواهد مقاربت جنسی داشته باشد ،مجبور به اینكار نماید.
وقایه یا جلوگيری:
 اگرمننرد می واهدكننه مقاربننت جنسننی داشننته باشنند و شننما نمی واهینند ،میتوانینند
برايش بگوئید كه م به خواهشات تو را درک میکند اما به اينكار آمناده نمیباشند .اگنر
شنما از تنهننا ماننندن بننا آن شن ص تننرس دارينند ،كسننی را بننا خننود بیاورينند ويننا از كن
ديگری نیزب واهید كه با اوصحبت نمايد.
نه!
 نه بگویيد .اگر با فشار مجبور به مقاربت
جنسننی میشننويد .بننا صنندای بلننند بگوئینند "نننه" .و
اگرمجبور میشويد اين "ننه" گفنت را ادامنه دهیند
همینان با بدن خود "نه" بگوئیند .اگنر شنما "ننه"
میگوئینند مگننر او را نزدينند بننه خننود راه میدهینند،
مرد فكر خواهد كرد كنه معننی اين گفتنۀ شنما در
حقیقت "بلی"است.
 خررود را دور سررازید .از هننر گونننه تمنناس
ايکه نمی واهیند ،خنود را دور سنازيد .احساسنات
شما از يند واقعنه نناگوار شنما را بنا خبنر خواهند
سننننناخت  .سرررررر و صررررردای زیررررراد نمررررروده و در
صررورتيكه مجبررور ميشررروید ،برررای فرررار كرررردن
آمادگی داشته باشيد.
 شرررراب ویرررا مرررواد مطررردر اسرررتشاده نكنيرررد.
شننرا و مننواد م نندر شننما را طننوری میسننازد تننا بننه چیزيكننه بنناالی شننما واقننع میشننود
قضاوت و كنترول نداشته باشید.
 بصرررورت گروپررری بيررررون برویرررد .در بسنننیاری منننناطق زو هنننای جنننوان در
اجتماعات وعدۀ مالقات گااشته و ایهار عشق مینمايند .دري جا ها شما میتوانید پسر
را بیشننتر بشناسننید در حاگیكننه چننون تنهننا نیسننتید بننا اجبننار بننه مقاربننت جنسننی كشننانده
نمیشويد.
 صر به محالت مصوون بروید .جائیكه ديگران بتوانند شما را ببینند.
 با پالن پيش بروید .تصمید بگیريد كه تا چه اندازه تماس برای شما بسیار زياد
خواهد بود .زير احساسات نرويد و نگااردی كه چیزی بر شما واقع شود.

مقاربت جنسی با فشار و جبر
اگررر كسرری از اعضررای خررانواد شررما كوشررش مينمایررد كرره بررا شررما مقاربررت
جنسی داشته باشد (زنا با محارم)
اگر شما ن واسته باشید ،هییك حنق نندارد كنه بنه شنما تمناس نمايند .اعضنای خنانواده
مانند پسران ماما ،پسران كاكا  ،ماما ،کاکا ،برادر ينا پندر نبايند ناحینه تناسنلی ينا قسنمت
های ديگر عضويت شما را بصورت جنسنی تمناس نماينند .اگنر اينكنار صنورت گرفنت
ضرورت دارید تا كمك بگيرید .حتی درصنورتیكه آن شن ص بنه شنما اخطنار داده باشند
كه اگر به كسی حر بزنید شما را خواهد زد ،باز هند ضنرور اسنت تنا بنزودی ممكننه
به يد ش ص بزرگتری كه به او اعتماد داريند اين موضنو را بگوئیند .بعضنی اوقنات
بهتر خواهد بود تا به يک فنرد منورد اعتمناد خنار از خنانواده ماننند معلند وينا پیشنوای
ماهبی در جامعه موضو را بگوئید.

تجاوز جنسي

دختران جوان و مردان مسن
بعضننی دختننران مجنناو مننردان مس ن میشننوند .رفننت بننا ينند مننرد
مس ممك است بسیارهیجان آور باشد ،ب صوص اگر آن مرد از
افراد سرشناس در جامعۀ شما بوده ويا اگر پول داشته و بتواند هر
چیننز را ب ننرد .در بعضننی مننناطق مرديكننه بننه دوسننت دختننر خننود
تحفننه هننای زينناد می ننرد بنننا "بابننای شننكری" ينناد میشننود .اذلبننا
دخترانیكننه بننا مننردان مس ن میروننند دراخیننر احسنناس مینمايننند كننه
ب اطر مقاربت جنسی ويا برخوردهای خرا از آنها سوء استفاده
شده است ،ب صوص اگر آن منرد عروسنی كنرده و زننان ديگنری
داشته باشد .بعضی اوقات يد مرد مس نسبت به يد پسر هد س و سال میتواند احسناس
فشار بیشتری بر يد زن وارد نمايد ب صوص اگر بر آن زن نفوذ داشته باشد.

تریسا! به آقای يف اجازه نده که ترا بطود نزدیک کش کند.
الي را بطاطر داری؟ او را حامله ساخت و الي مجبور شد
که مکتب را ترک گوید .من به تو کمک ميکنم که به پدر و
مادرت بگوئی.

دست هایت را
از دختر ما دور
کن!

دربسياري جوامع ،زیادتر زنان جوان و دختران به اآ آی وی ( )HIVمصاب ميگردند نسبت به دیگر افراد .خطر بیشتر براي
دختراني است كه با مردان مس مقاربت جنسي دارند ،زيرا مردان مس چان بیشتری داشته اند که مصا اچ آی وی شوند.
مگر در هر س میتواند واقع شود.
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تجارت دختران برای پول یا دیگرضروریات
کارگران جنسي

بعضی اوقات يد خانوادۀ فقینر دختنر كند سن خنود را بنه ينک منرد پینر بنرای پرداخنت
قرو خانوادگی خود میدهند .ويا ممك است از تجنارت او پنول ينا ديگنر ضنروريات
خود را فراهد آورند.
بعضی اوقات دختر بنه قرينه ينا شنهر ديگنری بنرده میشنود .آنهنا
فكر مینمايد كه در يد فابريكه كار خواهد نمنود ينا بنه صنفت يند
خدمه (كنینز) ،مگنر اذلنب آنهنا بنا جبنر بنه فحشنا مجبنور سناخته
میشوند تا به ماگکی خود پول عايد کنند.
اگننر فكننر مینمائینند كننه شننما يننا ينند دختننر ديگننری از جامعننۀ شننما
بننرای عروسننی ويننا فرسننتادن بننه محننز ديگننری فروختننه میشننود،
كوشش نمائید تا ازك ديگری كمد بگیريند ،ممكن از يند عمنه
يا خاگه و كاكا يا مامنا ی بزرگتنر وينا از يند زن معلمنه میتوانیند
كمد بگیريد.

اگر بدون آنكه پالن داشته بوده باشيد حامله شده اید
اگر مقاربت جنسی داشته ايد و خنونريزی مناهوار شنما
بننه تاخیرافتنناده  ،درد پسننتان هننا داشننته باشننید ،زود زود
ادرار نمائید و احسناس دگبندی و اسنتفراغ داشنته باشنید،
ممك است حامله باشید .هرچه زودتر كه امكنان داشنته
باشد يد كار ك صحی يا يند قابلنه را ببینیند تنا مطمنئ
شويد که حامله هستید ياخیر.
بسیاری از دختران جهان در زمانیكه نمی واهنند حاملنه
میشنننوند .بعضنننی از آنهنننا میتواننننند پشنننتیبانی اينننرا كنننه
ضرورت دارند از طر خانواده يا دوستان بدست آورنند ،امنا بنرای ديگنران اين كنار
بسیار آسان نیست.

با یك نشر بزرگتركه به او اعتماد دارید
صحبت نمائيد.حيات شما بسيار با ارز :تر
از آنست كه از دست برود.

سقط مصوون
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اگر احساس مینمائیند كنه درگینر حناملگی
ناخواسنننننته و ذینننننر پالننننننی شنننننده ايننننند و
می واهینند بننه آن خاتمننه بدهینند ،گطفننا در
تصننامید ايكننه میگیرينند محتنناط باشننید .در
تمننا جهننان دختننران و زنننانی موجننود اننند
كنننننه كوشنننننش مینماينننننند بنننننا روو هنننننای
خطرنننان بننه حنناملگی خننود خاتمننه دهننند.
طريقننه هننای مصننوون بننرای خاتمننه دادن
حاملگی وجود دارد.

کمک گرفتن از کاهالن
بعضی اوقات صحبت با پندر و منادر میتوانند بسیارمشنكز باشند .واگندي شنما ممكن
اسننت ب واهننند كننه باعنعنننات و رسنند و روا هننای موجننود زننندگی نمايننند ،مگننر شننما
احساس مینمائید كه زمان در حال ت ییر است .ممك است احساس نمائیند كنه واگندي بنه
شما گوو نداده و نمی واهند شما را درن نمايند .ويا ممك اسنت تنرس داشنته باشنید كنه
شايد آنها قهر شوند.
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كمك گرفتن از بزرگان

خانوادۀ شنما بنا وجوديكنه بنه هنی گفتنۀ شنما موافنق نباشنند ،شنما را دوسنت خواهنند
داشت .آنها ممكن قهنر شنوند چنون از شنما موایبنت مینماينند  -ننه ب ناطر آنكنه شنما را
دوست ندارند .كوشش نمائید كه با احترا با آنها صحبت نموده و آنها را كمند نمائیند تنا
شما را بهتر درن كنند.

نظریات براي ارتباط و افهام و تشهيم بهتر

آيا اي يک وقت خو
برای گپ زدن ما است؟

 يد وقت خو را براي صحبت نمنودن انت نا كنیند ،زمانیكنه واگندي شنما
مصرو و خسته نبوده ويا در مورد چیزي مشوو نباشند.
 نگراني ها ،تشويش و اهدا خود را با آنها شريد سازيد.
 برای شرو صحبت به آنها يد كتا را بدهید تا ب واننند وينا تصنويري را
بدهید .میتوانید يد قسمت كتا را با آنها يكجا ب وانید ،اگر بنه مشنكز شنما ارتبناط
داشته باشد.
 اگر شما قهر شديد ،كوشش کنید كه فرياد نزنید .ممك است واگندي
خود را قهر بسازيد و آنها ممك فكرنمايند كه شما به آنها احترا نداريد.
 اگننر شننما اينكارهننا را نمودينند مگننر هنننوز نمیتوانینند بننا واگنندي خننود
صحبت نمائید ،يكنفر بزرگ ديگري را پیدا كنید كه میتوانید با او صنحبت
نمائیند .اومیتواننند معلنند ،منادر ينند دوسننت ،خاگنه ،عمننه  ،خننواهر بزرگتننر،
مادركالن  ،پیشواي ماهبي يا يد كارك صحي باشد.

گونه مادران ميتوانند به دختران خود كمك نمایند
شننما ممكن اسننت در زمننانی رشنند نمننوده باشننید كننه دختننران اجننازه نداشننتند تحصننیز
نمايند ،نمیتوانستند خانوادۀ خود را پالن نمايند ويا اجازه نداشتند در منورد زنندگی خنود
تصمید بگیرند .برای دختر شما زنردگی ميتوانرد متشراوت باشرد .اگنر بنه او گنوو دهیند،
تجار خود را با او شريد سازيد و بنرايش معلومنات مفیند بدهیند ،میتوانیند بنه او كمند
نمائید تا خودو تصمید بگیرد.
میتوانید برايش كمد نمائید تا موارد خو زن يا دختر بودن را ببیند.
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