
 عوامل گوناگون سستی ارتباط همسران

رضایتمندی جنسی ضامن بقای آرامش زندگی

مهم ترین اهداف تشکیل خانواده عبارتند از:
1. آرامش روانی همسران: وقتی زن و شوهر 
کنار هم قرار می گیرند، آرامش روحی –روانی 
را به یکدیگر هدیه می دهند. این آرامش تا 
زمانی ادامه دارد که هر دو نیازهای عاطفی 
همدیگر را شناسایی کنند و برای تامین این 

نیازها تمام تالش خود را به کار گیرند. 
2. پیدایش موّدت و رحمت بین اعضای اصلی 
خانواده: هرگاه شخصی نیاز طرف مقابلش را 
ببیند، نوعی تاثر روانی و نفسانی در او ایجاد 
می شود تا نیاز وی را رفع کند، به این حالت 
»رحمت« گویند. اگر رحمت و موّدت بین 
همسران به صورت کنش و واکنش متقابل 
ادامه یابد، عواطف میان آنها عمیق و بادوام 
می شود و بنیان خانواده را محکم می کند و 

به فرزندان نیز سرایت خواهد کرد.
نیاز جنسی همسران: زن و مرد،  تامین   .3
ساختار جنسی متفاوتی دارند.همراه با بلوغ، 
نیاز جنسی در آنها بروز می کند و آنها را به 
یگدیگر متمایل خواهد کرد. دین اسالم برای 
تامین درست این نیاز طبیعی انسان، فقط راهکار 
ازدواج را مقرر کرده تا ارضای غریزه جنسی 

در مسیر سالمی روی دهد.
4. تولیدمثل: خداوند در وجود انسان نیازهای 
متعددی به ودیعت نهاده  تا همسران از طریق 
رفع  برای  درست  و  حالل  جنسی  رابطه 
نیازهای خود به تالش و کوشش بپردازند، 
نیازمندی هایشان را تامین کنند و مسیر تکامل 
را بپیمایند.برای بقای نسل نیاز است از طریق 
برقرای رابطه  جنسی حالل، در قالب خانواده، 

فرزندآوری سرلوحه  خانواده قرار گیرد.

اهمیت و آثار رضایتمندی جنسی 
در زندگی مشترک

رفع نیاز جنسی مهم است
نیاز جنسی  انسان،  اساسی  نیازهای  از  یکی 
راهکار  نیاز،  این  تامین  برای  اسالم  است. 
همسرگزینی را پیشنهاد می کند تا عالوه بر 
تولید مثل، باعث رشد همسران شود و آنها 
را به تعالی برساند. یکی از ابعاد مهم زندگی 
انسان حس لذت جویی است که می توان اوج 

آن را در روابط جنسی دانست.

تاثیر رضایت مندی جنسی در کیفیت 
زندگی مشترک

راضی  خود  جنسی  روابط  از  همسران  اگر 
و خوشنود باشند، از بسیاری از سختی ها به 
راحتی می گذرند. رضایت جنسی همسران، از 
شدت دشواری های زندگی می کاهد یا آن را 
قابل تحمل می کند. نبود رابطه جنسی مناسب، 
زمینه را برای دامن زدن به مشکالت جزیی و 

تبدیل آنها به مشکالت بزرگ مهیا می کند.

آثار نامطلوب نارضایتی جنسی
نیاز جنسی از قوی ترین نیازهای انسان و ازدواج 
تنها منبع درست برای برآورده شدن این نیاز 
است. اگر نیاز جنسی فرد به هر دلیلی درون 
خانواده، به صورت درست ارضا نشود، منجر به 
ناخوشنودی جنسی می شود و تبعات نامطلوبی 

به دنبال خواهد داشت.

اهمیت رابطه جنسی همسران
از آنجا که در فرهنگ ما صحبت از مشکالت 
جنسی و ارتباط جنسی همسران امری نکوهیده 
رابطه  مشکالت  معموال  می شود،  محسوب 
جنسی بین همسران خود را در قالب مسائل 
دیگر نشان می دهد. در مراکز مشاوره خانواده، طی 
جلسات زوج درمانی می توان مشکل را شناسایی 
و برای رفع آن راهکارهای الزم را پیشنهاد کرد. 
نمونه ای از این نوع مشکل را می توان در جلسه 
مشاوره زن شوهری که با وجود تحصیالت باال، 
مشکالت و اختالفات فراوانی با یکدیگر داشتند، 
بیان کرد؛ زن درخواست طالق کرده بود. آنها با 
اصرار خانواده هایشان در مرکز مشاوره حاضر 
شدند. مشاوره شروع شد، شوهر کمتر سخن 
می گفت اما خانم بهانه هایی می آورد که همگی 
بی ریشه بود. معلوم بود علت طالق، چیز دیگری 
است و زن نمی تواند آن را به زبان بیاورد. از آقا 
خواسته شد خانم را تنها بگذارد. وقتی آقا بیرون 
رفت به خانم گفتم این بهانه هایی که می آورید، 
علت اصلی اختالف شما نیست، علت اصلی را 
بیان کنید. پس از گذشت مدتی سوال و جواب 
خانم ریشه مشکل را بیان کرد و گفت: »هنگام 
رابطه جنسی با همسرم، او فقط به فکر خودش 
است، به نیاز جنسی من توجهی ندارد و تنها 
دنبال رفع نیاز خودش است و من را وسیله 
ارضای خواهش های خودش می داند. در این 
زمان من احساس حقارت می کنم و از زندگی با 
او دلسرد می شوم.« این نمونه  کوچکی از موارد 
فراوان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره است 
که اگر به آن توجه و در این زمینه آموزش کافی 
داده شود بسیاری از مشکالت و ناخرسندی های 

زناشویی همسران برطرف خواهد شد.

آثار منفی نارضایتی جنسی 
یکی از اهداف تشکیل خانواده و تثبیت آن، 

ارضای مناسب نیازهای جنسی است و هرگونه 
اختالل در تحقق آن، فرایند ازدواج و خانواده 

را به خطر می اندازد.
در بحث نیاز جنسی باید به نقش جنسیت در 
ارضای جنسی همسران توجه کرد. جلسات 
بیانگر این است که مردان بیش  زوج درمانی 
جنسی  مراودات  داشتن  موضوع  به  زنان  از 
بها می دهند و همین دلیل در کشمکش های 
زناشویی و حتی در موارد طالق، شکایت از 
نارضایت بخش نبودن روابط جنسی معموال از 
سوی مردان ابراز می شود، در حالی که آشفتگی 
زن زمانی است که احساس کند دیگر محبوبیتی 

نزد شوهرش ندارد.

پیامدهای اختالل در روابط جنسی 
اختالل در روابط جنسی همسران پیامدهای 
نامطلوبی در پی دارد. غریزه جنسی همان طور 
که عامل اصلی پیدایش خانواده و زندگی مشترک 
است، در استمرار و پایداری خانواده نقش بسیار 
مهمی دارد. از این رو، اگر این نیاز مهم برآورده 
نشود در روابط همسران اختالل ایجاد می کند 
بنیان خانواده سرد و بی روح خواهد شد.  و 
به عبارتی، می توان گفت رابطه جنسی مانند 
فشارسنج عمل می کند. به این صورت که یک 
رابطه جنسی مناسب، بیانگر یک رابطه عاطفی 

شایسته بین همسران است.
 طبق مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد اختالفات 
زناشویی از مشکالت موجود در روابط جنسی 
ناشی می شود و حدود ۲۵ درصد نیز به عللی 
با روابط جنسی ارتباط دارد و همسرانی که بر 
سر مسائلی مثل فرزندپروری، مسوولیت خانه 
داری یا مسائل مالی با یکدیگر نزاع می کنند، 

در رابطه  جنسی شان رضایت کمتری دارند.

نارضایتی جنسی و کاهش سالمت
اعضای  روحی_روانی  و  جسمی  سالمت 
خانواده، یکی از عوامل تحکیم این نهاد مهم 
است. رضایتمندی از تعامالت جنسی زن و شوهر 
یکی از وجوه سالمت در خانواده است. از آنجا 
که رابطه جنسی از جنبه های دیگر یک رابطه 
تاثیر می پذیرد یا بر آن تاثیر می گذارد، می توان 
ادعا کرد روابط جنسی همسران، مقیاس مناسبی 
برای اندازه گیری میزان بهبود و سالمت زندگی 

زناشویی است. رابطه جنسی سالم همسران 
عالوه بر ارضای نیاز غریزی طرفین، به سالمت 
جسم نیز کمک می کند و موجب نیل آنها به 

آرامش است.
نارضایتی از روابط زناشویی با کاهش سالمت 
سرطان،  مثل  خاص  بیماری های  پیدایش  و 
بیماری های قلبی و دردهای مزمن رابطه دارد 
و بین نارضایتی زناشویی و اختالل جسمانی و 

عاطفی نیز رابطه ای آشکار برقرار است.
آمیزش جنسی عالوه بر اینکه نیاز جنسی زن و 
شوهر را برآورده می کند برخی دردها را تسکین 

می دهد و تنش ها را برطرف می کند.
 نارضایتی از رابطه زناشویی معموال افسردگی، 
اختالالت تغذیه و بیماری های جسمی و روانی 
همسران را در پی دارد. ناسازگاری در همسران 
عالوه بر افسردگی رفتار خصمانه تر و خلقی 

مضطرب تر ایجاد می کند.

نقش روابط جنسی در سالمت روان 
همسرانی که رضایت جنسی دارند، نسبت به 
دیگران از سالمت روانی و جسمانی بیشتری 
برخوردارند. از طرفی، جسم و روان بر یکدیگر 
تاثیر  تاثیر گذار هستند. روان سالم و شاداب 
رو،  این  از  دارد.  جسم  سالمت  در  بسزایی 
کامیابی جنسی باعث سالمت جسم و روان 
انسان می شود بنابراین باید توجه داشت سالمت 
و رضایتمندی از روابط جنسی بر سالمت جسمی 
و روحی_روانی همسران بسیار تاثیرگذار است 
و بر دیگر جنبه های روابط زن و شوهر اثر مثبت 
دارد و سبب رشد و تعالی خانواده می شود که به 
دنبال آن اثر مطلوبی در جامعه نیز خواهد گذاشت.

کاهش عزت نفس 
یکی از عوامل مهم رشد شخصیت انسان، عزت 
نفس باالست. ازدواج، نقش مهمی در رشد 
شخصیت انسان دارد. وقتی زن و شوهر همدیگر 
را دوست داشته و می ستایند، همین موضوع 
موجب افزایش عزت نفس آنها می شود. یکی 
افزایش عزت نفس، ارضای  از عوامل  دیگر 
نیازهاست. ازدواج، زمینه مناسبی را برای ارضای 
نیازهای روانی، از جمله نیاز جنسی فراهم می کند. 
تامین درست نیاز جنسی، افزایش عزت نفس و 

احساس ارزشمندی را در پی دارد.

تامین درست نیاز جنسی درون خانواده، نشان گر 
عواطف لطیف انسانی و تجّلی عشق و محبت 

و البته مورد رضایت الهی است.
 شایان ذکر است نیاز جنسی همسران به یکدیگر، 
منحصر به رابطه زناشویی نیست، بلکه همه 
بهره های دیداری، شنیداری و رفتاری را شامل 
می شود. هر یک از زن و شوهر وظیفه دارند 
به نیازهای متنوع یکدیگر پاسخ مناسب دهند.

نارضایتی زناشویی
رضایت  ازدواج،  در  پایداری  مهم  عوامل  از 
زناشویی است. رضایت زناشویی وضعی است 
که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس 
خوشبختی و رضایت از ازدواج و خوشنودی 
ابعاد  زناشویی  دارند. رضایت  را  از یکدیگر 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین ابعاد آن 

رضایت جنسی است.

ناکامی جنسی
عدم ارضای به موقع و به اندازه  نیاز جنسی، منجر 
به احساس ناکامی جنسی می شود و بداخالقی و 
ناسازگاری را به وجود می آورد و به طور خودآگاه 
یا ناخودآگاه مودت و صمیمیت را کاهش می دهد. 
پژوهش ها نشان می دهند رضایت جنسی عامل 
موثری در بهبود روابط زناشویی است. فعالیت 
جنسی چنان در رضایت زناشویی مهم است 
که نبود رضایت جنسی می تواند نشانه  وجود 

مشکالت دیگری در ازدواج باشد.

خیانت زناشویی
یکی از انحرافاتی که ممکن است در روابط 
زناشویی به وجود آید، رابطه جنسی خارج از 
چارچوب خانواده )خیانت زناشویی( است. 
اثرگذارند.  خیانت  این  در  مختلفی  عوامل 
فراهم  را  خیانت  زمینه  که  عاملی  مهم ترین 
می کند، نارضایتی زناشویی است. اگر فردی 
از زندگی خود رضایت نداشته باشد، به هر 
دلیل )مانند انتقام گرفتن( ممکن است دست 

به خیانت بزند.
 ناکامی جنسی، یکی از دالیل مهم ایجاد حس 
نارضایتی زناشویی است. اگر به هر دلیلی نیاز 
به  نشود،  برآورده  در خانواده  جنسی همسر 
نارضایتی جنسی کشیده می شود. شخصی که 

ایمان و تعهد کافی نداشته باشد، برای برآورده 
از  خارج  منبعی  دنبال  جنسی اش  نیاز  شدن 

چارچوب خانواده خواهد بود.
اساسا یکی از حکمت های مهم سفارش به 
آمیزش جنسی همسران در آموزه های دینی، 
همان عفاف افزایی و در امان ماندن از انحرافات 
جنسی است. امام صادق)ع( می فرماید: »اگر 
کسی با زنی ازدواج کند و دست کم ۴۰روز 
یکبار با او آمیزش نداشته باشند چنانچه این 
برعهده  گناهش  شود،  بی عفتی  مرتکب  زن 

شوهر است.«

رفتارهای نابهنجار
همسران  می شود  سبب  که  مواردی  از  یکی 
نابهنجاری  رفتارهای  یکدیگر  به  نسبت 
داشته باشند، نارضایتی جنسی است. نارضایتی 
جنسی، آرام آرام روابط زن و شوهر را سرد 
می کند. وقتی که دافعه های جنسی زیاد شود، 
شروع  بهانه گیری ها  مختلف،  بهانه های  به 
می شود. از پیامدهای نارضایتی جنسی، واکنش 
خشم، پرخاشگری و عصبانیت در زن و شوهر 
است. اظهار خشم با عدم رضایتمندی جنسی 
و ناسازگاری زناشویی ارتباط نزدیکی دارد و 
اختالل در ارضای میل جنسی بر روند زندگی 

مشترک تاثیر منفی می گذارد.

نابسامانی در تربیت فرزندان
همسران،  میان  محبت  ایجاد  عوامل  از  یکی 
روابط جنسی سالم و لذت بخش است که در 
سازگاری میان آنها و تربیت فرزندان نقش مهمی 
دارد زیرا یکی از اصول اساسی تربیت فرزند، 
روابط صمیمی میان والدین است؛ چه اینکه 
صمیمیت و سازگاری میان والدین، در اعتماد 
به نفس فرزندان و شکوفایی استعداد آنها و 

شادابی شان بسیار موثر است.

تزلزل پایه های زندگی
سستی ارتباط زن و شوهر علل گوناگونی دارد، 
از جمله آنها، محرومیت از کامیابی جنسی سالم و 
لذت بخش است که ممکن است به بهانه جویی و 
ناسازگاری و پرخاشگری زن و شوهر بینجامد و 
اثرنامطلوبی روی فرزندان دارد. ذهن فرزند مانند 
دوربین فیلمبرداری، تمام رفتارها و برخوردهای 
پدر و مادر را ضبط می کند و این فرایند در 

کیفیت رفتارسازی فرزندان بسیار موثر است.
تحقیقات فراوانی نشان می دهد محیط امن و 
آرام خانه و خانواده، در رشد و تکامل کودکان 
تاثیر زیادی دارد. در تحقیقی روی جوانان و 
نوجوانان بزهکار ناسازگاری والدین و فقدان 
محبت از علل مهم بزهکاری در این گروه سنی 

نشان داده شد.

طالق 
معموال طالق پس از گذشت یک دوره اختالل 
می آید.  به وجود  و شوهر  زن  بین  روابط  در 
همان طور که اسالم بر پیمان مقدس ازدواج 
و فواید آن تاکید فراوانی دارد، طالق را نیز 
امری ناپسند و با کراهت شدید می داند و تمام 
کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده ها از 

این امر به کار می بندد.
 بر اساس گزارش های منتشرشده، یکی از دالیل 
اصلی پدیده  طالق، نارضایتی جنسی همسران 
است. در این میان اختالالت جنسی بیش از 
هر عامل دیگر موجب پدیده  نامطلوب طالق  

و فروپاشی کانون خانواده می شود.
 توصیه می شود در زندگی زناشویی رضامندی 
جنسی را جدی بگیرید و برای رسیدن به این 
در  و  کرده  کسب  کافی  دانش  مهم  اصل 
صورتی که اختاللی در مسیر مشاهده کردید 

حتما به متخصص و زوج درمانگر مراجعه کنید.

خانواده 
کوچک ترین 
و مهم ترین 
نهاد جامعه 

بشری است که 
زیربنایی ترین 

و اولین نهاد 
هر اجتماعی را 

تشکیل می دهد. 
از آنجا که 

افراد جامعه در 
خانواده پرورش 

می یابند، خانواده 
بیشترین تاثیر 

را در جامعه 
دارد بنابراین 
جامعه ای سالم 

است که از 
خانواده های 

سالم برخوردار 
باشد. خانواده 
دارای جایگاه 

مهمی در جامعه 
است

خانواده کوچک ترین و مهم ترین نهاد جامعه 
بشری است که زیربنایی ترین و اولین نهاد هر 
اجتماعی را تشکیل می دهد. از آنجا که افراد 
جامعه در خانواده پرورش می یابند، خانواده 
بنابراین  دارد  جامعه  در  را  تاثیر  بیشترین 
جامعه ای سالم است که از خانواده های سالم 
برخوردار باشد. خانواده دارای جایگاه مهمی 

در جامعه است.
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