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بهنام اوحدی، روانپزشک با بیان اینکه مشکالت جنسی بالی زندگی مشترک ایرانی است، گفت:

  ثمر  فاطمی
  سپیدحدودا یک ماه پیش بود که شهیندخت 
موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
اعالم کرد که یکی از دالیل اصلی طالق ها، نارضایتی 
جنسی است. موضوع تأثیر نارضایتی جنسی بر زندگی 
و رابطه اما به امروز و دیروز برنمی گردد. هراز چند گاهی 
یکی از مسئوالن یا کارشناسان از تأثیر رابطه جنسی بر 
زندگی حرف می زنند؛ مثال محمد مجد، روان پزشک 
و استاد پیش ازاین گفته بود که عدم رضایت جنسی 
خصوصا در جامعه ما از شیوع باالئی برخورداراست. 
اکثر زنان و مردان متأهل از روابط جنسی خود لذت 
کامل و کافی را نمی برند. این مسئله حداقل در مورد زنان 

به شدت صادق است.
جامعه شناس  حریرچی،  امیرمحمود  همچنین 
به بررسی دالیل و آثار طالق های ناشی از مشکالت 
در روابط جنسی در ایران پرداخته و گفته بود: »طالق 
عاطفی رابطه تنگاتنگی با نارضایتی در روابط جنسی 
دارد و زوجینی که از رابطه زناشویی شان رضایت کافی 
نداشته باشند، به مرور زمان به فروپاشی بنیان خانواده 
دچار می شوند. در این نوع از جدایی می توان کاهش 
رابطه جنسی را با طالق عاطفی ارزیابی کرد.  یکی از 
نخستین نشانه های شروع طالق عاطفی در یک خانواده، 
می تواند کاهش چشمگیر روابط زناشویی میان زوجین 
باشد. در این شرایط زن و مرد از لحاظ عاطفی و عالقه با 
یکدیگر در یک خط موازی قرار دارند اما در خصوص 
روابط زناشویی با همدیگر هم آغوشی ندارند و به این 
ترتیب رفته رفته عشق و عالقه شان نسبت به همدیگر 

کاهش می یابد.«
راه اندازی  موالوردی،  شهیندخت  گفته  به 
کلینیک های  پلی  در  کلینیک های سالمت خانواده 
تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی از جدیدترین 
اقدامات دولت برای حل این مشکل است. پیش تر از 
این اقدامات دیگری هم شده بود؛ مثال اجبار در شرکت 
زوج های آماده ازدواج در کالس یک ساعته آموزش 
مسائل جنسی و یا آموزش های 16 ساعته پیش از ازدواج 

که یکی دو سال از عمر آن می گذرد.

کارشناسان اما می گویند صرِف اشاره 
گهگاه به این موضوع و ارجاِع مردم به 
کلینیک ها و آموزش های محدود راهگشای 
حل مسئله جنسی نیست. به گفته آن ها اگر 
زمانی عدم آگاهی و شناخت نسبت به این 
مسائل برای زوج ها مشکل ساز بود، حاال 
این عدم آگاهی زیرمجموعه جدیدی به نامِ 
ناهمسانی جنسی پیداکرده که عمده ترین 
مشکل زن ها و مرد ها در روابط جنسی است.

و  روان پزشک  اوحدی،  بهنام 
امروز  که  است  معتقد  سکسولوژیست 
و  مشاوران  روان شناسی  کلینیک های  در 
روان شناسان با مسئله مهمی به نام عدمِ 
آشنایی با type جنسی روبرو هستند که جز 
با کمک سازمان ها و جز با شفاف سازی و 
همگام  شدن با مسائل روز دنیا نمی توان آن 

را مدیریت کرد.
بهنام اوحدی 7۵ درصد از طالق ها را به مسائل 
جنسی مرتبط می داند. آماری که کم وبیش در ده سال 

اخیر به گوش رسیده است.
این روان پزشک به فرارو گفت: »در پژوهش های 
مختلف آمار مختلفی درباره میزان تأثیر مسائل جنسی 
بر روی طالق به دست آمده است. 66 درصد، 7۵ درصد 
و حتی ۸4 درصد هم به عنوان میزان تأثیر این مسائل بر 
روی طالق عنوان شده است. اگر بخواهیم منطقی فکر 
کنیم باید بگوییم که 7۵ درصد از جدایی های زوج های 

ایرانی ریشه در مشکالت جنسی دارد.«
به گفته این سکسولوژیست در بسیاری از ازدواج ها 
ما شاهد این هستیم که هم خوانی جنسی دو نفر نتوانسته 
بررسی شود و ازآنجایی که مشخص نبوده آیا دو نفر 
پس از ازدواج هم خوانی جنسی دارند یا نه بسیاری از 

جدایی ها شکل گرفته است.
او درباره موضوِع مهم type جنسی توضیح داد: 
»موضوِع مهمی که مدت هاست در جهان مطرح است، 
شناختن type جنسی است. متأسفانه در ایران افراد این 
type را در مورد خودشان نمی شناسند. در این سال ها 

بسیار تالش شده تا زوج ها از طریق عمل های جراحی 
زیبایی و رژیم های مختلف به ایده آل همسرشان برسند، 
اما واقعیت آن است که این چیزی از مشکل یعنی نداشتن 

شناخت نسبت به type جنسی کم نمی کند.«
اوحدی همچنین با اشاره به نقش آموزش در آگاهی 
صحیح جنسی ادامه داد: »ما به عنوان روان شناس و 
متخصص این حوزه تالش کرده ایم در کلینیک ها به افراد 
آموزش دهیم که چطور باید مشکالت جنسی شان را 
برای داشتن رابطه ای بهتر حفظ کنند، اما این به تنهایی 
کافی نیست. باید وزارت ورزش و جوانان، سازمان 
بهزیستی و وزارت بهداشت پروتکل هایی را برای 
آموزش مسائل جنسی به شیوه روز به افراد تعریف کنند. 
حداقل 40 ساعت برای این آموزش ها از طرف دولت 

باید در نظر گرفته شود.«
این روان پزشک با اشاره به آموزش 16 ساعته پیش 
از ازدواج به زوج ها گفت: »در حال حاضر 16 ساعت 
آموزش در دستور کار دولت برای آموزش به زوج ها 
آموزشی  نمی توان  این چند ساعت  در  اما  هست، 
که از قبل الزم بوده داده شود را جبران کرد. به جز این 

آموزش ها در این کالس ها به مسائل اصلی که زوج ها 
نیازمند شنیدن آن هستند پرداخته نمی شود.«

بهنام اوحدی ادامه داد: »در این کالس ها عموما 
مسائل آموزشی جنسی تنها دو ساعت است و مابقی 
به موضوعاتی که ترکیبی از مباحث زیست شناختی و 
زناشویی است محدود می شود. حال آنکه مسائل جنسی 
پیچیده تر از این هاست.« دکتر اوحدی معتقد است که 
مسئوالن باید از مشاوران و تجربه آن ها در مواجهه 
رودررو با زوج ها کمک بگیرند و نه این که هرازچندگاه 
اعالم کنند که مسائل جنسی نقش بسزایی در طالق دارد.

مهدی مسلمی فر، زوج درمان و سکس تراپ از 
منظری دیگر به موضوع افزایش طالق های جنسی در 

ایران نگاه می کند.
از سویی و  ناهم خوانی جنسی  او معتقد است 
سرکوب های اجتماعی مختلف از سوی دیگر منجر به 
تنوع طلبی جنسی در جامعه شده بدون آنکه بستر الزم 

آن فراهم باشد.
این کارشناس دراین باره توضیح داد: »ویژگی های 
اجتماعی همچون سطح تحصیالت باالتر، پول بیش تر، 

روابط بیشتر و... می توانند در رضایت جنسی 
اثر بگذارند.«

مسلمی فر تأکید کرد که شهرنشینی و 
امکانات جدید منجر شده تا هم آگاهی باال 
برود و هم اختالل بیش تر شود و جامعه ما هم 

از این موضوع مستثنا نیست.
او با اشاره به طالق به دلیل مسائل جنسی 
گفت: »در این شرایط و در این نوع طالق ها 
نمی توانیم بگوییم این فقط بحث آگاهی و 
ناآگاهی است که اهمیت دارد، بلکه همسان 
بودن در رابطه جنسی بسیار اهمیت دارد؛ 
موضوعی که باعث شده خیلی از زوج های 
ایرانی پس از ازدواج به مرور از یکدیگر دور 
شوند و درنهایت تصمیم به جدایی بگیرند اما 
بحث دیگری که باید در جامعه مطرح کرد 
تغییر در معیار توقع و رفتار درست جنسی 
است.« به گفته مسلمی فر، خطوط قرمز امروز 
در جامعه ما تغییر کرده، دوران محرومیت جنسی افراد از 

سن بلوغ تا اولین تجربه جنسی هم کوتاه تر شده است.
او دراین باره توضیح داد: »من به عنوان مشاوری 
که هرروز با زوج ها درباره این مسائل صحبت می کنم 
می توانم بگویم در تمام مواردی که دیده ام تنها شاید 
10 نفر بوده اند که تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج 
را نداشته اند و این یعنی تغییر خطوط قرمز جامعه و 

همچنین اینکه شناخت جنسی جزوی از ارتباط باشد.«
مسلمی فر همچنین می گوید که تجربه کشورهای 
دیگر نشان داده هر جا انقباضی در جامعه ایجادشده 
جامعه راه دیگری برای انبساط به شکلی شدیدتر 
پیداکرده است؛ مانند مشکالت متنوع و گاه ترسناک 

زوج ها درزمینه مسائل جنسی.
او دراین باره توضیح داد: »ما در قسمت »نباید« قوی 
هستیم، اما بایدی که در برابر این نباید بایستی قوی می شد 
را تقویت نکرده ایم. درنتیجه تعادل الزم در جامعه برقرار 
نخواهند  نامتعادل  جامعه  در  هم  افراد  و  نمی شود 

نتوانست نقش جنسی شان را به درستی ایفا کنند.«
به گفته این زوج درمان، نداشتن مدیریت جنسی هم 

یکی دیگر از مشکالت امروز جامعه ایران است و متولی 
واحدی برای این مدیریت هم وجود ندارند و درنتیجه، 
جز آن دسته که سعی می کنند با حضور در مراکز مشاوره 
مشکلشان را حل کنند افرادی که راهی برای حل 

مشکالتشان ندارند هنجار ها را به راحتی می شکنند.
مهدی مسلمی فر گفت: »به نظر من چند سال بعد 
و وقتی یکی دو نسل از جامعه خارج شوند ما به یک 
یکدستی خواهیم رسید؛ که البته این یکدستی لزوما به 
معنای بهتر شدن نیست؛ اما به هرحال ما این مسیر را طی 
خواهیم کرد و آن زمان باید ببینیم که مسائل جنسی چه 
قدر بر روی ازدواج ها و طالق هایمان مؤثر خواهد بود.«

یکی از راهکارهایی که می تواند در زندگی مشترک 
به کمک زوجین بیایید، مسئله آموزش قبل از ازدواج 
است که می تواند رابطه زناشویی را زنده نگه دارد. این 
در شرایطی است که بازگو کردن این که چند درصد 
از طالق به دلیل نارضایتی جنسی است، همچنان 
میان مسئوالن تابوست که این نوع نگاه باید از سوی 
نهادهای دولتی تغییر کند تا خودشان بتوانند برای این 
معضل برنامه های متعددی را در نظر بگیرند. راهکار 
بعدی، شناخت ظرفیت هاست. در درجه اول به عنوان 
پیشگیری، فرد باید قبل از ازدواج در مورد مسائل جنسی 
خود، شناخت و آگاهی داشته باشد. زوجین می توانند با 
آموزش و آگاهی از این ظرفیت ها، مهارت های جنسی 
را کسب کنند. هر کسی باید نیم نگاهی به نیاز هایش 
داشته و بر توقعات جنسی اش از زندگی مشترک آگاه 
باشد. اگر افراد به کیفیت رابطه شان توجه نکنند، در دراز 
مدت دچار بحران می شوند. سهل انگاری در درمان 
مشکالت جنسی توجیه پذیر نیست. قطع به یقین 
مسائل جنسی در روابط زناشویی یک امر دو طرفه است 
و معموال مشکالت جنسی یکی از زوجین موجب بروز 
بهانه گیری ها، دلخوری ها، بی میلی ها و دوری زوجین 
از یکدیگر می شود. در نتیجه باید درمان مشکالت 
جنسی و رفع سردمزاجی ها به طور جدی در زوجینی 
که مشکالتی را در خود می بینند، پیگیری شده تا روند 
طالق های عاطفی و حقیقی ناشی از مشکالت جنسی 

رو به نزول باشد.

 ۷۵ درصد  طالق ها به دلیل مسائل جنسی است

-


