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 الفرق بين الرجل والمرأة في ممارسة الجنس : عنوان الدرس

  les_wo_21 : آود الدرس

  أوسم وصفي.د : الكاتب

  

  آيفية الوصول إلى فهم مشترك في العالقة الزوجية 

  

   .صفات اإلنسان موزعة بين الرجل والمرأة بشكل يضمن انسجام وتوازن وتكامل لدوريهما

  . توجد صفات يمكن أن نطلق عليها صفات نفسية مذآرة وصفات نفسية مؤنثة

الصفات المذآرة ليست موجودة في الرجال فقط ولكنها أآثر في الرجال وآذا الصفات المؤنثة ليست موجودة في النساء فقط ولكنها بطبيعة 

  .الحال، أقوى في النساء

  

  .مصدر الثراء والوحدة والقدرة على التقارب والتفاهمالسمات المؤنثة في الرجل والمذآرة في األنثى 

ن أآثر الرجال نجاحًا في العالقات مع النساء هم هؤالء الرجال القادرون على اآتشاف وتنمية الجانب األنثوي الذي فيهم وبالتالي يستطيعو

  . ية الجانب الذآري الذي فيهن ويؤهلهن لفهم الرجالوبالمثل، أنجح النساء في التعامل مع الرجال، هن الالتي يستطعن تنم. استيعاب النساء

  

  المرأة                                    الرجل
  ــــــــــــــ التروي واالستيعاباإلقدام والمبادرة ـــــــــــــ

  

  

  . الصفة المذآرة هي صفة اإلقدام والمبادرة، بينما الصفة األنثوية هي صفة االستيعاب والرعاية

آل من الصفتين موجودتين في الرجل والمرأة لكن بالطبع الرجال يميلون للمبادرة والنساء . رة تبدأ األشياء، واألنوثة ترعاها وتنميهاالذآو

  . يميلون لالستيعاب والرعاية

  الندفاع اخطورة اإلفراط في الصفة المذآرة ـــــ الثقة الزائدة بالنفس و 

 .الخوف وتجنب آل ما هو جديد وفقدان المبادرة  ـخطورة اإلفراط في الصفة المؤنثة ــــ
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 ي الجنسف  المبادرة
  .الرجل يستطيع فصل الجنس عن المشاعر أما المرأة فالجنس مرتبط لديها بالمشاعر •

 الرجل يثيره النظر بينما المرأة يثيرها الحنان بينما المرأة تثيرها المشاعر  •

أما المرأة فال تميل للمبادرة ألنها ) التستوستيرون(الرغبة الجنسية  هرمونالجنس ذلك لكونه يحمل نسبة أآبر من الرجل هو المبادر في  •

 .ال تثار بسهولة، وأيضًا بسبب القيود التي يضعها المجتمع على تعبير المرأة عن رغبتها الجنسية

لزوجها جسدها ليفعل به ما يشاء دون أن  ةتخدام عندما تعطي الزوجقد يصل هذا إلى درجة االس. لذلك الرجل ربما يضغط لممارسة الجنس

  .تتجاوب معه جنسيًا وقد يصل في بعض األحيان إلى االغتصاب الزوجي

  

 عندما يكبح الرجل جماح رغبته الجنسية وميله للمبادرة التي ربما تصل لالستخدام أو العنف

  .الستمتاع بالمشاعرو يستوعب الجانب األنثوي الذي فيه الذي يميل إلى ا

 وتسمح لنفسها أن تبادر في الجنس،  الذي فيها يوتعيد اآتشاف الجانب الذآور وعندما تطلق المرأة العنان لرغبتها الجنسية

  .عندئذ يقترب الزوجان من بعضهما البعض

 

 الرجل ُيعلِّم المرأة، والمرأة ُتعلِّم الرجل

! مع غيرهم  آثير من الرجال يخشون أن يعلموا هذا لزوجاتهم لئال يقمن به . الرجل ويعلمها أن تبادر في الجنستحتاج المرأة أن يساعدها 

  .مثل هؤالء الرجال يحتاجون لقدر أآبر من األمان والثقة في أنفسهم وفي زوجاتهم

  .يا والورود ويقول آلمات الحبآما يحتاج الرجل أن تساعده زوجته وتعلمه أن يبادر بالتعبير عن مشاعره، يشتري الهدا

آيف سوف يكون لها طعم بعد أن قلت له أن : " وآثير من النساء ال يردن تعليم هذا ألزواجهن ألنهن يعتبرن أن هذا يقتل المتعة ويقلن

بالضرورة ال  الرجال ليس. علميه اآلن، وبعد حين سوف يفعلها من نفسه. "ولمثل هؤالء أقول"! يجب أن يفعل ذلك من نفسه. يفعلها

  ."يريدون فعل ذلك، وإنما هم غالبًا ال يعرفون آيف ويحتاجون للتدريب

بالنساء بسهولة وذلك من خالل آلمات " اإليقاع"الرجال الذين يستطيعون فعل هذا ويتالمسون مع الجانب األنثوي الذي فيهم يستطيعون 

أيضًا النساء الالتي يوقعن بالرجال، هن الالتي يعرفن آيف . غلب الرجالالحب المعسولة ومالحظة التفاصيل التي ال يستطيع مالحظتها أ

ال نقطع الطريق على العالقات خارج الزواج بأن نعبر الهوة بين   لماذا إذًا. يثرن الرجال جنسيًا ويقدمن لهم ما تفشل زوجاتهم في تقديمه

 الذآورة واألنوثة التي فينا؟ 

  

  

  


