ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ .در واﻗﻊ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در
ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد! در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻠﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
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دﻻﯾﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در دﺧﺘﺮان دﻻﯾﻞ ﻧﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی در دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و دﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎﻫﺎ و ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ وﺟﻮد

دارد .اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﺬت ﻧﺒﺮدن از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ زن و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻤﺴﺮ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ اوج
ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ
ﻣﺮدان ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ واژﯾﻨﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ در اﻧﺪاﻣﺸﺎن را دارﻧﺪ .زﻧﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای
راﺑﻄﻪ واژﯾﻨﺎل آﻣﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دردﻧﺎک و زﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد در راﺑﻄﻪ واژﯾﻨﺎل در زﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﻪ
اﻧﺰال ﺑﺮﺳﺪ ،دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺮژی ﺷﺪه و زن را رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ زن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻀﺮات ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.
ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺷﻤﺮده
ﻣﯽ ﺷﻮد .رﯾﺰش ﻣﻮ در زﻧﺎن و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .آﺳﯿﺐ ﻫﺎی روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی
ﺟﺴﻤﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﺎری دﯾﺪ و اﺧﺘﻼل در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض
ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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