ﺳﮑﺲ؛ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮد و زن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﮑﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮد و
زن اﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﮑﺲﻓﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ در اﻧﺠﺎم »ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ« اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن »راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ« ﮐﻪ ﻧﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ آن ﻣﻮﺟﺐ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ دو ﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻫﻢ ارﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن،
درک ﺷﺪن ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪاد ازدواج ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 ۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻃﻼق در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ازدواج ﺑﻮده
اﺳﺖ.
آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ از وﺟﻮد  ١٢ﻫﺰار
ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻃﻼق را دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻃﻼق در ﻫﺸﺘﺎد در ﺻﺪ ﻣﻮارد زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ٤٠در ﺻﺪ آﻧﺎن در
دوران ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
دارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﺮان دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ زوج از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل دو ﻃﺮف از ﻫﻢ ،ﻋﺪم
وﻓﺎداری ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺪت
آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﺎوت راه ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ دو ﻃﺮف و از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻼق آن دﺳﺘﻪ از زوج ﻫﺎ در اﯾﺮان
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ازدواج از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
»ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ« و »ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ« اﻧﺴﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﺑﯿﻦ

ﮐﯿﻔﯿﺖ

راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ در آن
دو ﻃﺮف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و
ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻗﻀﺎوت ﺷﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻼکﻫﺎی ارزﺷﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻨﯽ ﺑﺮای دو ﻃﺮف اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺒﯿﻌﺖ زن و ﻣﺮد و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن» ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ« را از ﺻﺮف
»ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ« ﻓﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ در اﻧﺠﺎم »ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ« اﺳﺖ .در
ﺟﺮﯾﺎن »راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ« ﮐﻪ ﻧﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ آن ﻣﻮﺟﺐ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ دو ﻃﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻫﻢ ارﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ،درک ﺷﺪن ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻊ
ﺷﺪن.
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.

و

ﻋﺪم

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

در

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﻼق ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺮان در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد ،ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ زن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﺮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان و ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ در زﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ده ﻣﺮد در دﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ ﻣﺮدان در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را درک ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺣﻞ آن
ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ از »ﻣﺮداﻧﮕﯽ« و
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻ از »ﻣﺮد« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﮐﺸﻮری
ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان ،ﺳﺮد ﻣﺰاﺟﯽ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺮف دارو از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺮس ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ و
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ روﺣﯽ و
رواﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

راﻧﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه
در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻫﻢ در ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮورش در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ در آن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺪ و ﻗﺒﯿﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﻧﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ.
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،اﻏﻠﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺳﮑﺲ و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻤﺌﺰ ﮐﻨﻨﺪه و زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ در آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺣﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ – ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻮک ﮔﻮﯾﯽ – ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻘﺮ
ادﺑﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ دو ﻃﺮف در ﺑﯿﺎن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ دو ﻃﺮف ﺗﺄﺛﯿﺮ

ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺸﺎوره :ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ؟
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از
ازدواج و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ زوج ﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد
در آﯾﻨـﺪه در ﮐﻼسﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ از ازدواج ﻫـﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺴﺎﯾـﻞ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوج ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ

آﯾﺎ

ﺗﻨﻬﺎ

ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺮدن

در

ﭼﻨﺪ

ﺟﻠﺴﻪ

ﻣﺸﺎوره

ﻗﺒﻞ

از

ازدواج

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺗﺪاوم ﯾﮏ راﺑﻄﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﮑﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ
دو ﻃﺮف ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ،وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ راﻫﯽ
ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺷﻬﻮات ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن درک و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻏﻠﻂ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﮑﺲ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﺮسﻫﺎی دروﻧﯽ ﺷﺪه
از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺮ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ،ﯾﮏ روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ راه ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺻﺪر ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ
را از اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ازدواج ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دوﻃﺮﻓﻪ
اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رﯾﺸﻪ در ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ روﺣﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ در

زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش روشﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﻼل ﮐﻼسﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻫﻢ ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﻨﺒﻊbbc:

