ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 .1ﺣﻤﯿــﺪ ﺣــﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼــﻮر از
اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺗـﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻏﻼم
رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣـﺪﯾﺮ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﯿـﺪ ﺣـﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼـﻮر اوﻟـﻮﯾﺖ
ﮐﺎری اﯾﺸﺎن!!

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﻮان ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.و ﺑﻪ ﻫﺮ درو ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد

دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.آﻗﺎ ی ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬاﺷﺖ! و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ
ﮐﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﻮد.

ﻏﻼم رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﺧﻂ رﻧﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در راس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس داﻣﺎدی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﻪ!!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ را ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﺎت داﻧﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ.

وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺤﺎﺟﯽ زاده ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﭙﺎرد!
وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاب زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ!
آﯾﺎ آه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ دارد داﻣﻦ آﻗﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر را
زادﻣﻨﺼﻮر
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟؟
َ
“وَ ﺳَﯿﻌْﻠَﻢُ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﻇ َﻠَﻤُﻮا أ ی ﻣُﻨْﻘَﻠَﺐ ٍ ﯾﻨْﻘَﻠِﺒُﻮنَ

 .1رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

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
ﺟﺮﯾﺎن »راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ« ﮐﻪ ﻧﻮع رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻫﻢ ارﺿﺎ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ،درک ﺷﺪن ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و
ﺷﺪن.

اﻧﺠﺎم »ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ« اﺳﺖ .در
آن ﻣﻮﺟﺐ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ دو ﻃﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دوﺳﺖ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻊ

ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در
ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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:

آﻣـﻮزش ﺗﺼـﻮﯾﺮی اﻧـﻮاع دﺧـﻮل و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
آموزش تصویری دخول
ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﭘـﻮزﯾﺸﻦ دﺧـﻮل در رواﺑـﻂ ﺟﻨﺴـﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ – ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن آن
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ – اﮔﺮ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ
رواﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺎزه ﻧﮑﻨﯿﺪ،
و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﻮع رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زن و
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻮ
ﻣﺮدﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ روال روزﻣﺮه ﺗﮑﺮاری
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﭼﯿﺰی را از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺪﯾﺪی را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ!!
آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای آن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﻮل و ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻧﻮع ﺧﺎص آن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ.
ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺘﺎق آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
در ﻋﻤﻞ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯽ ﺷﻤﺎری اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ!( اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﻮل ﮐﻪ
در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ درک اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻈﺮی زﯾﺮ را درک ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﻫﺎ و ﭘﻮزﯾﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!!
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن ،ﺑﺮای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ،
داﻧﺴﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﯿﺸﻮد؟
ﭼﺮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم

ـﯽ
ـﺮدم ﻧﻤـ
ـﯿﺎری از ﻣـ
ـﻪ ﺑﺴـ
ـﻮد دارد ﮐـ
ـﺮار وﺟـ
ـﺎﻗﺾ و اﺳـ
ـﺪﯾﻦ ﺗﻨـ
ﭼﻨـ
داﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﺎ آن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺎده ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ.

آﻣﻮزش

