
 دراسة العالقات الزوجية

 عشرونالو الثامنة الحلقة

 الزواج والجنس

 التصورات المشوهه عن الجنس

ويختلف في هذا على مر األيام من خالل العديد من الوسائلتشوهت تصوراتنا عن الجنس 

  في مصادر التشويه الرجل عن المرأة

 مصادر التشوه عند الرجل

  من االفالم االباحية •

  الفهم الخاطئ عن المرأة •

 مصادر التشوه عند المرأة

 التحرش الجنسي •

 يولد االحساس بالقذارة •

  يولد االحساس بالذنب •

  ممارسات خارج الزواج يولد االحساس بالذنب •

  ختان اإلناث •

  هو تشويه العضو التناسلي األنثوي           

  :أسباب الختان 

  لدى المرأة للحفاظ على إخالصها اعتقاد خاطئ لتقليل الرغبة الجنسية.1

 اعتقاد خاطئ انه ممارسة دينية . 2



o قلق شديد لعدم القدرة على الوصول إلي الذروة الجنسية  التأثيرات السيئة لختان اإلناث

  .بسهولة و بالتالي مشاكل زوجية

o مشكالت فسيولوجية    
       Vaginismus 

 

 ُوجد أنهم السيدات األتقياء عن األكثر السيدات شبعاً جنسياً بحث في الواليات المتحدة 

 

من الناحية العاطفية في ممارستهم للعالقة الجنسية  هناك اختالف كبير بين الرجل والمرأة

 :فقال احدهم والجسدية 

 والمرأة مثل حلة البخار أن الرجل مثل الميكروويف

 

 الجنس عند الرجل

  الجنس موضوع منفصل عن اي موضوع آخر

 

  بل في لحظة ال يأخذ وقت طويل الوصول لذروة االستمتاع الجنسي

 

 الجنس عند المرأة

 الجنس موضوع مرتبط بكل شيئ آخر

 

 يأخذ وقت طويل الوصول لذروة االستمتاع الجنسي

 

 

ُجُل  ُجلَ  اْلَمْرأََة َحقََّها اْلَواِجبَ لُِيوِف الرَّ لَْيَس لِْلَمْرأَِة َتَسلٌُّط َعلَى َجَسِدَها . َوَكَذلَِك اْلَمْرأَةُ أَْيضاً الرَّ

ُجِل  ُجُل أَْيضاً لَْيَس لَُه َتَسلٌُّط َعلَى َجَسِدِه َوَكَذلَِك َبْل لِلرَّ  الرَّ

  الَ َيْسلِْب أََحُدُكُم اآلَخَر إاِلَّ أَْن َيُكوَن َعَلى ُمواَفَقة  . َبْل لِْلَمْرأَةِ 

ُغوا لِ   الَِة إِلَى ِحين  لَِكْي َتَتَفرَّ ْوِم َوالصَّ  لصَّ

ْيَطاُن لَِسَبِب َعَدِم َنَزاَهِتُكمْ  َبُكُم الشَّ   .ُثمَّ َتْجَتِمُعوا أَْيضاً َمعاً لَِكْي الَ ُيَجرِّ
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 الرغبة الجنسية عند الرجل

 

 :تتأثر

  النظر •

  التالمس •

  (رفض الجنس)تجاوب اآلخر  •

  المبادرة من الزوجة •

  التشجيع والمساندة •

 

 الرغبة الجنسية عند المرأة

 

 :تتأثر

  الحياة الرومانسية •

  التالمس الجسدي غير الجنسي •

  (بالكالم)التدعيم لذاتها  •

  االنتباه لها بعد ممارسة الجنس •

 

  


