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زندگی جنسی و روابط زناشوییبهبود   

 

 اغلب مردان. نیست گرفتن آغوش در و بوسیدن جنسی رابطه در خواستنی رفتارهای نهات

 نآ که داد نشان جدید سنجی نظر یک ولی هستند مشهور جنسی های فانتزی داشتن برای

 رد زنان و مردان برای جنسی رفتار کدام: بخوانید پس. دارند متفاوتی امیال حدودی تا ها

 است؟ تر جذاب جنسی رابطه

 

 ادد نشان تحقیقات. دهند می ترجیح را تر عاشقانه و احساسی جنسی رفتارهای مردان اغلب

 را گرفتن آغوش در و بوسیدن مانند احساسی جنسی رفتارهای سنین تمام در زنان و مردان

 .دهند می ترجیح رفتارها سایر به

 

 واقعی امیال ولی است، داشته جنسی رابطه خلقت ابتدای از بشر که این از گذشته

 خوشبختانه. است ابهام پرده در افراد از بسیاری برای هم هنوز خواب اتاق در همسرمان

 و رمز این از برخی ، Indiana University ایندیانا پزشکی دانشکده دانشمندان از گروهی

 را خواهند می چه خواب اتاق در همه از بیشتر زنان و مردان دهد می نشان که را رازها

 لقبی از داشت وجود سنجی نظر این لیست در جنسی رفتارهای از تعدادی. اند نموده آشکار

 اکیخطرن بیماریهای و است مضر سالمت برای که) دهانی جنسی رابطه و( شدن ارضاء) استمنا

 عاشقانه رفتار و احساس که اند داشته اذعان دهندگان پاسخ اکثر اما ،(شود می باعث را

 .پسندند می را جنسی رابطه در بیشتر

 ،ScienceDaily در ای بیانیه در مطالعه نویسنده ،Debby Herbenick هربنیک دبی گفته به 

 و احساسی رفتار مردان، برای حتی ها، رفتار ترین جذاب ها، کلیشه از برخی مقابل در"

 ،گرفتن آغوش در جنسی، رابطه حین بیشتر بوسیدن: شامل رفتارها این. است عاشقانه

 اقات در رمانتیک محیط یک سازی آماده جنسی، رابطه حین عاشقانه و شیرین حرفهای گفتن

 ".هستند جنسی رابطه برای خواب
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 اشتهد افراد برای بیشتری جذابیت ای جنسی رفتار نوع چه داد نشان سنجی نظر این همچنین

 رابطه در رفتار 03 از بیش مورد در بودند کرده شرکت سنجی نظر این در که افرادی. است

 .گرفتند قرار پرسش مورد آن جذابیت میزان و جنسی

 

 ندباور این بر افراد اغلب دهد می نشان که دارد مطابقت گذشته تحقیقات با ها یافته این

 احساس و آغوشی هم بلکه نیست، لحظه از بردن لذت جنسی رابطه بخش بهترین که

 یک که اند داده نشان مطالعات از بسیاری. دارد دنبال به آن از پس که است صمیمیتی

 الح این با. است همراه زندگی در رضایت و شادی با کلی طور به فعال و سالم جنسی زندگی

 هرابط از ناشی رضایت احساس که داد نشان شد منتشر جاری سال اوایل در که تحقیقاتی

 .یایندب بوجود مثبت احساسات جنسی رابطه دنبال به که آید می بوجود صورتی در فقط جنسی

 

 که زمانی" :The British Psychological Society انگلیس شناسی روان انجمن گزارش به

 لکهب نیست صمیمی ارتباط یک برقراری دنبال به فقط شود می جنسی رابطه وارد فرد یک

 می نظر به رو این از. است رابطه از بعد ساعت چند و حین بیشتر احساسات تجربه خواهان

 لکهب ماست سود به آن بخش لذت و فیزیولوژیکی اثرات خاطر به تنها نه جنسی رابطه رسد

 ".است انکار قابل غیر گذارد می همسرتان با شما ارتباط روی که مثبتی و عمیق تاثیر

 

 .نیست گرفتن آغوش در و بوسیدن جنسی رابطه در خواستنی رفتارهای تنها حال این با

 شده انجام خیانت مورد در Victoria Milan میالن ویکتوریا سابت وب در که دیگری تحقیق

 بدست افراد دلخواه موارد لیست در باالیی رتبه هم دهانی جنسی رابطه که دهد می نشان

 کردن احساس دلیل به ها زوج از برخی دلیل همین به Metro مترو گزارش به. است آوده

 56 و زنان از درصد 56 که داد نشان سایت این. کنند می خیانت شریکشان به لذت این

 را آن تجربه و فعلی رابطه در آن وجود عدم و دهانی جنسی رابطه خیانتکار، مردان از درصد

 .اند کرده اعالم دیگر شخصی به تمایلشان علت
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 هب بلکه نیست کننده سرگرم های مقاله نوشتن برای فقط  جنسی های خواسته از اطالع

. باشند داشته آن بهبود های راه و بشر خوشبختی از بهتری درک کند می کمک محققان

 یزانگ هیجان و جدید هایی راه زوجین به بتواند ها آن اطالعات که امیدوارند ایندیانا محققین

 رضایت بهبود به منجر نهایت در که دهد ارائه بهتر جنسی رابطه و صمیمیت داشتن برای

 .شود زوجین رابطه در خوشبختی احساس و جنسی

 

 مشکل حل راههای و تراپیست سکس یک زبان از جنسی رابطه اشتباهات

 

 امیت دکتر گفته به که میدهند انجام را اشتباهاتی خود جنسی رابطه در زوجین از بسیاری

 .است پیشگیری قابل گر درمان رابطه و تراپیست سکس ،Tammy Nelson نلسون

 از بلق نه آید می بوجود برانگیختگی از بعد جنسی میل زنان، ویژه به افراد از بسیاری برای

 شتربی شوید می متوجه شود تحریک کافی انداه به بدنتان وقتی که معناست بدان این. آن

 .هستید جنسی رابطه خواستار اید کرده می فکر که آنچه از

 

 "بانهش قرار" یک به نیاز کردن برقرار ارتباط برای که کنید می فکر اگر کنید می اشتباه .1

 دارید

 

 تانشریک با مجدد ارتباط برقراری برای که کاری اولین باشید زوجین اکثر مثل هم شما اگر

 لسونن تامی دکتر گفته به. است تقویمتان در " شبانه قرار " یک گذاشتن دهید، می انجام

Tammy Nelson، به "  همسری، تک کتاب نویسنده و گر درمان رابطه و تراپیست سکس 

 دخواهی می و آمده خانه به نوشیدنی و شمع با رویایی شام یک از بعد که کنید می فکر این

 چند و مفصل شام یک خوردن از بعد واقعا ولی  " بگیرید آغوش در صمیمانه را یکدیگر

 از بیشتر چیزی زوجین اکثر " ؟ دهد می رخ اتفاقی چه شب، آخر هم آن نوشیدنی لیوان

 " خواهند نمی خوابیدن و خانه به رفتن
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 :حل راه

 

 موقعیت این به و ".  بمانید تنها خانه در همسرتان با و بفرستید اقوام خانه به را ها بچه

 ینا. کنید فکر خودتان بین انگیختگی خود تمرین برای مقدس زمانی عنوان به شده ایجاد

 لودهآ خواب بعد روز یا کنید نفخ که این بدون است ذهنتان فانتزی کارهای از بهتر خیلی راه

 " .باشید

 

 و حس)نیستید مودش روی چون کنید می نظر صرف جنسی رابطه از اگر کنید می اشتباه .2

 (ندارید حال

 

 یم خستگی و استرس و فرساست طاقت کاری زندگی یک دادن پرورش " نلسون گفته به

 حس و انرژی که وقتی تا را جنسی رابطه بخواهید اگر ولی ".دهد کاهش را جنسی میل تواند

 .مانیدب انتظار در را طوالنی زمانی مدت است ممکن بیندازید تعویق به کنید پیدا را حالش و

" 

 

 آید یم بوجود برانگیختگی از بعد جنسی میل زنان، ویژه به افراد از بسیاری برای " عالوه به

 شوید می متوجه شود تحریک کافی انداه به بدنتان وقتی که معناست بدان این. آن از قبل نه

 " .هستید جنسی رابطه خواستار اید کرده می فکر که آنچه از بیشتر
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 :حل راه

 

 کارهای اگر حتی. شوید می راضی و خوشحال مطمئنا انجامش از بعد و بدید، انجامش فقط

 هب. باشید داشته سریع جنسی رابطه یک توانید می حتی است کم زمانتان و دارید زیادی

 به انزندگیت شریک با بیشتری اتصال و نزدیکی احساس جنسی تماس این " نلسون گفته

 باعث همچنین جنسی رابطه. دهد کاهش را ازدواجتان استرس تواند می که دهد می شما

 مواد دیگر و serotonin سروتونین ،dopamine دوپامین ،endorphins اندورفین شدن آزاد

 خواب کند کمک و داده کاهش را روزانه استرس تواند می که شود می مغز در شیمیایی

 .باشید داشته شب در بهتری

 

 اید شده عادت گرفتار تان جنس روابط مورد در اگر کنید می اشتباه .3

 

 رارق بعدی مرحله در دانید می که است این رسد می نظر به آشنا جنسی رابطه برای که چیزی

 را یروال اگر و شناسید می را یکدیگر فشار نقطه شما از کدام هر ". بیفتد اتفاقی چه است

 می تکرار را روش همان کنید شناسایی را برسد ارگاسم به جنسیتان شریک شود باعث که

 آنها. دبچسبن محکم عادت یک به که نیست معمول غیر زوجین برای " نلسون گفته به ". کنید

 دشمور در صحبت کنند می فکر یا و دهند تغییر را عادتشان باید چطور که نیستند مطمئن

 " .شود شریکشان احساسات شدن دار جریحه باعث است ممکن

 

 :حل راه

 اتاوق هم شما که زمانی ظهر از بعد یا صبح روز یک شاید " توانید می نلسون پیشنهاد به

 تهداش جنسی رابطه در شهوانی عشق به وابسته ارتباط در گسترش برای بیشتری فراغت

 .باشید
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 تاس خوشایند و داده انجام برایتان جنسی رابطه هنگام شریکتان که کاری سه گفتن با"

 امانج برایتان خواهید می که هایی خواسته از یکی سپس و کنید قدردانی او از و کرده شروع

 .دهد انجام را کار همین که بخواهید هم شریکتان از و کنید بیان را دهد

 راگ و دهد افزایش را شما بین جنسی کشش تواند می جنسی رابطه درباره کردن صحبت "

 واهدخ کمک بینتان رابطه شعله گرفتن باال به واقعا دهید انجام تختخواب در را تمرین این

  " . کرد

 

 نگرانید خود جنسی زندگی شکل بابت اگر کنید می اشتباه .4

 

 اردچ است ممکن هستند گرایانه واقع غیر معموال که جنسی های فیلم یا تصاویر دیدن با

 ،Amy Levine لوین امی گفته به. شوید خواب اتاق در عملکردتان و خود رابطه نوع از نگرانی

 رابطه .باشد اخالقی غیر های فیلم مانند نیست قرار جنسی رابطه "  نیویورک در جنسی مربی

 ار این پتانسیل و نرود پیش درست است ممکن گاهی که است زندگی در واقعیتی جنسی

 " .پذیر آسیب العاده فوق یا باشد صمیمی العاده فوق که دارد

 

 :حل راه

 وبیخ حس چه ببینید و کنید زندگی حال زمان در " لوین گفته به.  دارید نگه باز را ذهنتان

 تهداش نفس به اعتماد و کنید برقرار ارتباط خودتان عالیق و ها خواسته با  دهد، می شما به

 داشته هرابط زندگیتان شریک با جا بی توقعات و کردن قضاوت بدون دیگر عبارت به ". باشید

 .باشید
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 دارید می نگه مبادا روز برای را تان عاطفی روابط اگر کنید می اشتباه .5

 

 ینا پرسیدن جز به بوده؟ زمانی چه کردید، صحبت زندگیتان شریک با واقعا که باری آخرین

 تمرین به مدرسه از بعد را فرزندتان است قرار کسی چه یا خواهد می چه شام برای که

 در خانواده و  ازدواج درمانگر Paul Hokemeyer هاکمیر پل دکتر گفته به ببرد؟ فوتبال

 گذارند، نمی کس هیچ برای وقتی که روزمره های درگیری و ها تنش از تشکر با" نیویورک،

 اب جنسی رابطه داشتن که حالی در هستیم همسرمان کنار در هستیم خواب که زمانی اکثرا

  ".است بیداری زمان در عاطفی ارتباط برقراری نیازمند کیفیت

 

 :حل راه

 

 صرف زندگیتان شریک با کردن صحبت برای وقت دقیقه 03 چشمانتان بستن از قبل شب هر

 پیشنهادی یا بحث حرف، هیچ و کرده خاموش را ها المپ همه " هاکمیر دکتر توصیه به. کنید

 ولی دارید فرزندانتان به زیادی عالقه دانم می که این با ". نزنید روزمره مسائل مورد در

 هر تا بزنید عاشقانه حرفهای فقط. دارید نگه دور ارزشمند زمان این از هم را  آنها مسائل

 قدقی و نموده مشخص کامال را زمان این در گفتگو مرزهای ". شوید عشق از سرشار دویتان

  " .کنید اجرا

 

 کنید نمی صحبت جنسی رابطه مورد در اگر کنید می اشتباه .6

 

 برقراری در ناتوانی " اورگان پورتلند در جنسی مربی ،Elona Landau  الندو الونا گفته به

 حتی ".است زوجین خواب اتاق مشکالت از یکی زندگی شریک با راحت و باز ارتباط یک

 تنرف بین از یا خجالت یا مورد بی قضاوت از ترس خاطر به یا بگوییم باید چطور نمیدانیم

 .کنیم می سکوت رابطه،
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 :حل راه

 

 جنسی رابطه اوقات بیشتر دارید دوست آیا. شما نه است خوان ذهن زندگیتان شریک نه

 جنسیتان میل رفتن بین از مورد در یا کنید؟ امتحان را جدید روش یک باشید؟ داشته

 ریکش از است الزم اگر. کنید صحبت موضوعات این همه مورد در همسرتان با پس ؟ نگرانید

 رابطه رشد و کردن پیدا بهبود با. دهد بهبود را خودش فیزیکی نظر از بخواهید خود جنسی

 .کرد خواهد پیدا افزایش هم شما جنسی تمایالت زمان طول در جنسیتان

 

 های فیلتر از را زندگیتان شریک های صحبت که این بدون و دهید گوش باز فکری با "

 هب توجه بدون الندو گفته به ". دارد ای خواسته چه واقعا که کنید توجه دهید عبور خودتان

 طفق کنید، پرت را حواستان که این بدون و ناراحت چه اید شده شیفته چه خودتان واکنش

 دونب دهید نشان تمایل زندگیتان شریک های خواسته شنیدن به.  خواهد می چه کنید توجه

 ". کنید همدلی او با مدت طوالنی در و دهید قرار پذیر آسیب موقعیتی در را او که این


