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رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچ  آي وي/ ايدز به چه معنا است؟
رفتاره��اي پرخطر ب��ه رفتارهايي گفته مي ش��ود كه باعث ايجاد آث��ار نامطلوب و مخرب 
جس��مي، رواني و اجتماعي ش��ده و يا حداقل، خطرپذيري فرد را افزايش مي دهد. در حال 
حاضر يكي از مهم ترين عواملي كه سالمت جامعه را تهديد مي كند وجود رفتارهايی است 
كه می تواند برای خود فرد و نیز اطرافیان او عواقب ناخوشايندي به دنبال داشته باشد. در 
بحث انتقال ايدز و پیشگیري از آن، رفتارهاي خاصي مورد توجه قرار مي گیرند كه در واقع 

به نوعي همان راه هاي اصلي انتقال نیز هستند و عبارتند از:
تزريق با سرنگ مشترك. 1
رفتارهای جنسي محافظت نشده . 2
مصرف مواد مخدر، محرك و الكل . 3
داشتن شركاي جنسي متعدد. 4

مصرف مواد مخدر معموأل با رفتارهايی همراه اس��ت كه احتم��ال انتقال خطر را افزايش 
مي دهد و عبارتند از:

 تزري��ق با س��رنگ مش��ترك كه ش��ايع ترين راه انتق��ال اچ آی وی را در كش��ور به خود 
اختصاص داده است.

 رابطه  جنسي در ازاي دستیابي به مواد مخدر، يكي از نكاتي است كه در زنان بیش تر 
ديده مي شود.

 مصرف مواد محرك كه در اكثر مواقع روابط جنس��ي محافظت نش��ده را در پي دارد، 
به خصوص اگر به صورت گروهي مصرف شوند.

نقش رفتارهای پرخطر جنسی در انتقال اچ آي وي، كامالً مشخص است. رفتارهای پرخطر 
جنس��ی شامل داشتن شركای جنس��ی متعدد و يا ارتباط جنسی محافظت نشده است. 
رابطه جنس��ی محافظت نش��ده به برقراری رابطه بدون استفاده از كاندوم گفته مي شود. 
نداش��تن رابطه جنسي در سنین پايین و به تاخیر انداختن شروع ارتباط جنسي، وفاداری 
به همس��ر يا شريک جنسی و داشتن تنها يک شريک جنسی،  استفاده از كاندوم و درمان 
بیماري هاي آمیزش��ي به منظور پیشگیري از انتقال اچ آي وي از طريق جنسي بسیار مهم 
هس��تند.  توصیه مي ش��ود تا افرادي كه رفتارهای پرخطر به خصوص رفتارهاي جنسي 
پرخط��ر دارند حتمٌا براي دريافت آگاهي، مش��اوره و آزمايش اچ آي وي به مراكز مش��اوره 

بیماري هاي رفتاري مراجعه كنند.
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نقش خانواده 
خانواده اولین مكاني است كه كودك در آن پرورش مي يابد. كودكان عالوه براين كه يک سري 
از رفتاره��ا را از والدين به ارث مي برند، يک س��ري از رفتارها را نی��ز از آنان مي آموزند. همه 
آن چه كودكان در محیط خانواده تجربه می كنند و از والدين شان می آموزند، رفتارهاي آنان 
را ش��كل می دهد. بنابراين خانواده جايگاه مهمي در پیش��گیری از بروز رفتارهاي پرخطر 

منجر به ايدز دارد و از ساير عوامل، تاثیرگذارتر است.
انجام رفتارهای پرخطر، ناگهاني و اتفاقي نیست بلكه زمینه هاي آن از دوران كودكی شكل 
گرفته و باعث بروز اين رفتارها در نوجوانی و بزرگسالی می شود. براي هر رفتار پرخطري 
كه فرد انجام مي دهد، عامل و يا عواملي وجود دارد كه در گذش��ته ايجاد ش��ده و عدم  حل 
و فص��ل مناس��ب آن ها باعث تبديل به رفتارهاي پرخطر ش��ده اس��ت. در واقع اين عوامل 
به صورت غیرمس��تقیم ب��ا رفتارهای پرخطر و انتق��ال اچ آي وي در ارتباط هس��تند. براي 
مثال نوع تش��ويق ها، تنبیه ها و رفتارها در كودك��ي، مي تواند آثاري متفاوت در نوجواني و 
يا بزرگس��الي داشته باشد. به عنوان مثال پرخاشگري در دوران كودكي مي تواند پیش بیني 
كننده  رفتارهاي پرخطر بعدي در بزرگسالي باشد. اگر با كودك پرخاشگر درست رفتار شود 

از بروز رفتارهاي پرخطر بعدي پیشگیري مي شود. 
در تربیت فرزندان نبايد خیلي س��خت گیر و نه خیلي آسان گیر بود، بلكه بايد بر رفتار آن ها 
نظارت داش��ت. روش درس��ت ارتباط با فرزند بس��یار مهم و كمک كننده اس��ت كه الزمه  آن 
شناخت و آگاهي درباره   دوره هاي سني مختلف فرزندان و نیازهاي هر دوره است. خیلي از 
مسايل با برخورد مناسب در سنین كودكي حل مي شوند، در سنین نوجواني نیز همچنان 
نق��ش خانواده داراي اهمیت اس��ت و مي توان از رفتارهاي پرخط��ر جلوگیري و يا آن ها را 

حل كرد.
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 عوامل خطرساز
از جمله عوامل خطرساز كه مي تواند باعث بروز رفتارهاي پرخطر شود عبارت است از:

 سابقه مصرف مواد مخدر، محرك و الكل )حتي مصرف تفريحي آن ها( 
 فضاي خانوادگي پرتنش و آشفته و ناسازگاري والدين با هم يا با فرزندان 

  جدايي پدر و مادر 
  عدم حمايت يا حمايت ناكافي از فرزندان

 مصرف سیگار در سنین پايین 
 خجالت و كم رويي شديد يا خشونت و رفتارهاي پرخاشگرانه

 بعض��ي از ويژگي ه��اي ش��خصیتي در نوجوانان مثل هیجان خواه��ي، تنوع طلبي يا 
برخي مشكالت رواني خاص، اختالالت روانپزشكی نظیر اختالالت بیش فعالي،  اختالالت 

دوقطبي، اختالالت شخصیت.
 وضعیت اقتصادي نامناسب خانواده

 نداشتن برنامه هاي مناسب براي اوقات فراغت
  شكست و ضعف تحصیلي  و يا ترك تحصیل

اين موارد مي توانند با بروز رفتارهاي پرخطر و در نتیجه ابتال به اچ آی وی ارتباط نزديكي 
داشته باشند. از اين رو داشتن آگاهي و شناخت از ويژگي هاي دوره  كودكي و نوجواني، ارايه  
راه كارهاي مناس��ب تربیتي، آموزش درباره  اي��دز و مهارت هاي الزم در خانواده ها، مي تواند 
باعث كاهش رفتارهاي پرخطر ش��ده و كمک مؤثري در حفظ س��المت نوجوانان و جوانان 

باشد. 
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عوامل محافظت كننده 
خانواده نقش مهمي در پیشگیري از بزه كاري، اعتیاد و ابتالي فرزندان به ايدز دارد. والدين 
بايد س��عي كنند به ج��اي آن كه با ايجاد محدودي��ت، كنترل، دخالت ك��ردن و نصیحت، از 
رفتارهاي پرخطر آن ها پیش��گیري كنند، روابط خانوادگي را گرم تر، اختالفات خانوادگي را 
كم تر و ارتباط با فرزندان را بیش تر نمايند. بعضي شرايط، زمینه رفتارهاي ناسالم را بیش تر 
مي كنند در حالي كه بعضي شرايط از بروز چنین رفتارهايي پیشگیري مي كنند كه به آن ها 
عوامل محافظت كننده گفته مي شود. بسیاري از اين عوامل در خانواده وجود دارد. يعني 
خانواده مانند يک س��پر و محافظ مي تواند در مقابل انحرافات و آس��یب هاي اجتماعي از 

فرزندان خود حمايت كنند. از جمله عوامل محافظ مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  پیوندهاي خانوادگي قوي

 نظارت والدين بر رفتار فرزندان و ارتباط آن ها با دوستان و همساالن
  تعیین قواعد و قوانین منظم و پايدار

 درگیر بودن و مرتبط بودن والدين با زندگي فرزندان
 موفقیت تحصیلي

  پیوند قوي با نهادهاي مختلف اجتماعي به خصوص مدرسه، مسجد و..
از مهم ترين عوامل محافظت كننده، پیوندهاي قوي با خانواده، نظارت و سرپرستي صحیح 
والدين از رفتارهاي فرزندان، وقت گذاشتن با فرزندان و ارتباط خوب با آن ها است. حمايت 
خانواده نه تنها در پیش��گیري از ايدز موثر اس��ت، بلكه در افرادي ك��ه با اچ آي وي زندگي 
مي كنن��د نیز اي��ن حمايت نقش دارد، به طوري كه افرادي ك��ه از حمايت خانوادگي خوبي 

برخوردار هستند، در پیشگیری از انتقال ايدز مسوولیت پذيري بیش تري نیز دارند.
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كاركردهاي خانواده سالم
 داش��تن رابطه صمیمي و پرمحبت توام با انضباط با فرزندان، در پیش��گیري از رفتارهاي 
پرخطر مرتبط با اچ آي وي و عفونت هاي آمیزشي بسیار موثر است. غفلت از فرزندان، يكي 
از انواع بدرفتاري و آزار كودكان و نوجوانان محسوب مي شود. فرزنداني كه مورد بي توجهي 
و غفلت خانواده قرار  مي گیرند، احتمال زيادي براي انجام رفتارهاي پرخطر منجر شونده 
به اچ آي وي و عفونت هاي آمیزشي در آن ها وجود دارد. والدين براي پیشگیري از رفتارهاي 
پرخط��ر در فرزن��دان، هم بايد قوانین و اصولي تعیین كنن��د و هم محبت و صمیمیت را در 

ارتباط با آن ها از ياد نبرند. 
 فرزن��دان به وجود پدر و مادر و ارتباط با آن ها نیاز دارند. تقويت روابط والدين و فرزندان، با 
تامین نیازهاي رواني و ايجاد احس��اس امنیت، نقش اساسي در سالمت رواني- اجتماعي 
آن ها خواهد داش��ت. خانواده ه��ا مي توانند با تامین نیازهاي روان��ي فرزندان خود، در كنار 
تامین نیازهاي جسمي آن ها، تاثیر مهمي در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر فرزندان خود 

داشته باشند.
جوانان و نوجواناني كه قادر نیس��تند به درخواس��ت هاي غیرمنطقي و ناسالم يا نامعقول 
ديگ��ران جواب رد دهن��د در خطر بااليي براي انجام رفتارهاي پرخط��ر قرار دارند. والدين 
مناسب ترين الگو براي فرزندان خود به منظور برقراري ارتباط با ديگران هستند و مي توانند 
نقش بس��یار مهمي در پیش��گیري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با اچ آي وي و عفونت هاي 

آمیزشي در آن ها داشته باشند.

والدي��ن به جاي آن ك��ه امكانات مادي بیش تري ب��ه فرزندان خود بدهند، بايد س��عي كنند 
والدين قوي و توانمندتري براي آن ها باش��ند. به جاي آن كه با فراهم كردن تمام امكانات و 
خواسته هاي فرزندان خود، بخواهند از رفتارهاي پرخطر آن ها پیشگیري كنند، بهتر است 
وقت بیش تري را با فرزندان خود بگذرانند، با آن ها صحبت كنند، محبت خود را بیش تر به 

آن ها ابراز نمايند و احترام بیش تري براي فرزندان خود قايل باشند.
خانواده اي كه بر رفتارهاي فرزند خود نظارت ندارد يا در مقابل، فرزندان خود را به ش��دت 
و بیش از حد كنترل مي كند زمینه را براي رش��د آس��یب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر 
آماده مي كند. نظارت، كنترل كردن فرزندان نیس��ت. معمواٌل كنترل، بدون اطالع و به صورت 
نامحس��وس است، در حالي كه نظارت بسیار روش��ن و واضح است. والدين بايد به فرزندان 

خود اطالع دهند كه رفتارهاي آن ها را بررسي خواهند كرد. 
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تحس��ین رفتارهاي درست فرزندان باعث رشد و تقويت اعتماد به نفس آن ها شده كه اين 
ام��ر مان��ع روي آوردن آن ها به رفتارهاي پرخطر خواهد ش��د. والدين مي توانند با باال بردن 
عزت نفس فرزندان، با تشويق به موقع در صورت رفتارهاي درست و گوشزد كردن رفتارهاي 

نادرست، نقش مهمي در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در آن ها داشته باشند.
 ك��ودك ي��ا نوجواني كه م��ورد بدرفتاري قرار گرفته باش��د بیش تر احتم��ال دارد كه دچار 
مش��كالت روان��ي از جمله افس��ردگي، اضطراب، بي اعتم��ادي و يا اعتماد بی��ش از حد به 
ديگران شود. والدين بايد به مشكالت و بیماري هاي فرزندان خود توجه نمايند. بد رفتاري 
و بي توجهي به آن ها مي تواند باعث مشكالت بزرگ تر و جدي تري در آينده شود كه زمینه 

را براي رفتارهاي پرخطر فراهم مي نمايد. 

بي ش�ك والدين با داشتن رفتارهاي س�الم مي توانند نقش مهمي در 
آموزش اين رفتارها به فرزندان خود داش�ته و الگويي مناسب براي 

آن ها باشند.
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شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

        مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر

3
آن در   و نق�ش  خان�واده 
اچ آی وی ز   ا پیش�گیری 


