
masturbationاالستمناء . 3
 يسمى أيضا العادة السرية .

تعني كما هو معروف الوصول للنشوة بتمسيد الشخص

. الذاتي ألعضائه التناسلية 

 شائعة في الجنسين .

عنه تعتبر حالة مرضية اذا توافر الجماع السوي واستعاض

. الشخص بالعادة السرية 

 رهاب , فصام , كذلك فقد يدل االفراط بها على قلق

.... هوس , اجتماعي 

ة حالة عكس المقوالت الشائعة فهي من الناحية الطبية البحت

دية مشابهة للممارسة الجنسية وليس لها آثار نفسية وجس

.  على المستقبل 



المثلية . 4

homosexuality,lesbianism 

 ممارسة جنسية بين شخصين من نفس الجنس .

 يقابل كلمةhomo كلمةhetero والتي تعني الغير أو

. الممارسة السوية بين جنسين مختلفين 

 يعتبر هذا االضطراب خلال في التوجه الجنسي

 أشيع في الرجال .

 أشيع في السجون والمدارس الداخلية والمعسكرات.

بعض أشيع في المتخلفين عقليا والمرضى النفسيين ك

. اضطرابات الشخصية والفصام والهوس 



لديه تتراوح بين المثلية المطلقة بمعنى أن الشخص ليس

معنى والمثلية النادرة ب, أية ممارسات جنسية سوية نهائيا 

ات أن الشخص يعيش حياة جنسية سوية ولكن لديه ممارس

. مثلية نادرة 

مهنة ال ننسى أن الكثير من المثليين متزوج ولديه عائلة و

. وحياة اجتماعية 

 بالمائة في الرجال و 10الى 5هي المتوقعةنسبة المثلية

بالمائة في النساء 5الى 1



 من التفسيرات المقترحة:

وجود خلل هرموني قبل والدي أي ارتفاع األندروجينات1.
مع مالحظة أن , في البنات ونقصها في الصبيان 

ن سوية مستويات الهرمونات الجنسية في البالغين المثليي
. تماما 

ائم عامل وراثي حيث لوحظ ازدياد نسبة المثلية في التو2.
. الحقيقية ألب مثلي 



:نفسية عوامل . 3

 ف ذكر سابقا فمرضى النفاس وثنائي القطب والتخلكما
ين   العقلي وبعض اضطرابات الشخصية قد يكونون مثلي

النفسي    فرويد يربط المثلية الجنسية بتوقف النمو الجنسي

نس  في مرحلة حب الذات وبالتالي حب الشبيه من نفس الج

.  وعدم االنتقال الى حب الجنس اآلخر 

 قد يكون لغياب األب دور في ظهور هذا االضطراب كون

القدوة الذكورية تغيب هنا 

 قد )ويساهم في ذلك غياب األب(التعلق الشديد للصبي بأمه

ثلميؤدي عند الكبر الى اعتباره  كل النساء محرمات عليه

. أمه وبالتالي يكون التوجه نحو الذكور 

 درة عند األنثى هي رمز لرفض الخضوع للذكر والقالمثلية

. على االستغناء عنه  وحب السيطرة 



اذة أو التصنيفات العالمية ال تعتبر المثلية حالة ش

يعيا مرضا نفسيا وإنما تعتبره نمطا مغايرا ولكن طب

.  من التفضيل الجنسي 

قتنعا وتعتبر أنه ال يستوجب العالج اذا كان الشخص م

به وإنما يتم العالج اذا أصيب بالقلق أو االكتئاب

ومشاعر الذنب 



خص يستند العالج الى ما يسمى التنفير وهو تعريض الش
عدة مرات لصعقة كهربائية خفيفة أو شرب مادة مثيرة 
فالما للغثيان واالقياء واأللم البطني عندما يشاهد صورا أو أ

, عراة أو يمارسون الجنس , ألشخاص من نفس جنسه 
لوقت فيحدث لديه تشريط مثير للكراهية أو االشمئزاز ومع ا

كما هو واضح يشترط . النفور من ممارسات مشابهة 
,  ما وليس تحت ضغط, تعاون المريض ورغبته الحقيقية 

في معالجة حالته حتى تكون النتائج جيدة 

ا يمكن تطبيق نفس العالج في حالة حب األطفال وغيره    .



خلل الفعالية أو الوظيفة أو األداء الجنسي. 5

sexual dysfunction 

خلل عندما تحدثنا عن مراحل االستجابة الجنسية ذكرنا أن ال

الذي يحدث في أحد هذه المراحل يؤدي الى اضطرابات 

جنسية مختلفة ومن ضمنها خلل الوظيفة الجنسية 

تثارة للتذكير فقط فان مراحل االستجابة الجنسية هي االس ,

لة في المرحلة الهضابية التي تستمر فيها التغيرات الحاص

.   والتحلل أو االنصراف , النشوة , مرحلة االستثارة 



 أشكال خلل األداء الجنسي  :

نقص الرغبة الجنسية. 1

كره الجنس أو النفور منه.2

:اضطراب االستثارة الجنسية عند الرجل . 3

الشبق, القذف المبكر , تأخر القذف , العنانة 

: اضطراب االستثارة الجنسية عند المرأة . 4

,  ل تشنج المهب, عدم الترطيب , البرود الجنسي 

.   PMSال ,  الشبق 



:نقص الرغبة الجنسية 1.

 انعدام أو نقص االهتمام بالفعالية الجنسية .

هو خلل في مرحلة االستثارة بمعنى أن المريض ال يدخل
. من األصل في مؤهبات الممارسة الجنسية 

ضوية ونفسيةأسبابه ع:

عضوية ال :

التستوسترون كعوز . 1

,  البرولكتين ألي سبب وفرط . 2

, الجهازية المزمنة واألمراض . 3

غط بعض األدوية كحاصرات بيتا أو خافضات الضوتناول . 4
, الشرياني األخرى والمهدئات ومضادات االكتئاب 

, الكحول والمخدرات وتعاطي . 5

بالعمر والتقدم . 6



نفسية ال:

,  يءمثل االكتئاب حيث يفقد المريض الرغبة بأي ش. 1

ما والقلق الدائم المزمن حيث يكون ذهنه مشغوال دائ. 2

, فيأتي الجنس في آخر اهتماماته 

هية والخالفات المستمرة مع الشريك وبالتالي الكرا. 3

والنفور من ممارسة الجنس معه

نقص الرغبة الجنسية هو آلية دفاع للحماية من. 4

خوف الشعوري من الجنس اما بسبب تجارب سابقة

مؤلمة أو اغتصاب أو اعتداء جنسي في الطفولة 



لية نقص الرغبة هو آلية دفاع ضد دوافع جنسية مث. 5
مما يؤدي الى تثبيط الرغبة تجاه الجنس كامال 

عورا تسبب في الكبر شالتربية الدينية الصارمة. 6
هبالذنب من ممارسة الجنس وبالتالي نقص االهتمام ب

ة ممارسبعض النساء المثقفات والغنيات تعتبر . 7
لكرامة المرأة مما يؤدي الى اهانة الجنس مع الرجل

فقد الرغبة بالتواصل الجنسي مع الرجل

قد يكون سبب نقص الرغبة عند بعض الرجال . 8
وخاصة اذا كانت الخوف من اشمئزاز شريكته منه 

.  أعلى منه مرتبة اجتماعية أو اقتصادية أو علمية 



:كره أو نفور من الجنس. 2

 ثر من نقص االهتمام بالجنس مثل سابقه بل أكفقط ليس هو

ة ذلك فهو يعني االشمئزاز والكره وحتى التقزز من ممارس

أو مع أي , وهو األشيع , الجنس سواء مع شريك واحد 

. شريك 

هو خلل في مرحلة االستثارة.

 أيضا المريض ليس لديه مثلية جنسية  .

ن السبب األكثر لهذا االضطراب هو الخالفات الزوجية ولو أ

ية كل األسباب التي تحدثنا عنها في فقد الرغبة الجنس

.  تنطبق هنا أيضا 



:اضطراب االستثارة الجنسية عند الرجل . 3

خللالشكل األكثر شيوعا لهذا النوع من االضطرابات هو 1.
وهي تعريفا فشل impotenceاالنتصاب أو العنانة 

واء سواء بشكل تام أو جزئي وسعضو الذكريانتصاب ال

ترافق طبعا فان فشل االنتصاب هذا ي. بشكل دائم أو متقطع 

. بنقص المتعة عند الرجل وعند شريكته أيضا 

 يه تكون العنانة بدئية بمعنى أن الشخص لم يحدث لدقد

ية انتصاب في حياته كلها سواء بالممارسة أو العادة السر

. وهذه حالة نادرة وسببها غالبا صعب العالج 

لكن أما العنانة الثانوية فتعني أن الرجل كان سويا تماما و

بات حدث عنده خلل انتصاب بما يعادل على األقل ثلث المناس

. الجنسية 



 العنانة تعكس اضطرابا في مرحلتي االستثارة

.  والهضبة 

 األسباب العضوية للعنانة مختلفة:

, ون أديس, باركنسون , التصلب اللويحي , السكري 

,  الكحول , نكاف , قصور كبد أو نخامى أو درق 

اب األدوية من خافضات ضغط شرياني ومضادات اكتئ

.  ومضادات نفاس 



 سبب بعد نفي الللعنانةمن التفسيرات النفسية

:العضوي 

,  اما شعوره بالدونية تجاه شريكته . 1

,  أو شعوره بأنها ال تحبه أو تشمئز منه . 2

,  أو أنه هو ال يحبها أو يتقزز منها . 3

سة أو أنه بالعكس يحبها بشدة لدرجة اعتباره الممار. 4

. الجنسية ايالما لها 

ة أيضا فمن أسباب العنانة ما ذكر في نقص الرغب. 5

.  الجنسية كاالكتئاب والقلق المزمن 



ة التي من التفسيرات أيضا أن الشخصيات الوسواسي. 6

نانة لعدة تسيطر فيها األنا العليا بقوة تصاب أحيانا بالع

أسباب منها 

 أنها بطبعها بخيلة ماديا وعاطفيا وحتى جنسيا,

ما ومنها انشغالها المستمر بعملها بحيث يطغى على

عداه بما في ذلك الجنس

رقب ومنها أنها شخصيات دائمة التفكير والقلق والت

ومن المعروف أن الذهن المشغول اليستطيع اعطاء 

,األوامر باالنتباه والتركيز في أي شيء آخر

ر ومنها أيضا أن األنا العليا الموجودة بشكل مسيط

.  تعتبر الجنس من الغرائز الواجب كبحها 



اجماال يمكن القول أنه اذا كان االنتصاب الصباحي

موجودا أو كان االنتصاب موجودا بممارسة الجنس 

فر مع شركاء آخرين فالسبب نفسي غالبا حتى نو

ه على المريض الوقت والجهد والمال الذي قد يصرف

. في استقصاءات عديدة 



من األشكال األخرى الضطراب االستثارة عند الرجل.2

رغم مرور مدة كافية من حالة تأخر أو انعدام القذف 

االثارة الجنسية 

 هو خلل في مرحلة النشوة .

أهم سبب هو العالجات الدوائية خاصة النفسية  .

 كما أن خوف الرجل من حدوث حمل عند القذف

. من أسبابه أيضا 



القذف المبكرأيضا من حاالت اضطراب استثارة الرجل . 3

 ا ام, وتعني تعريفا حدوث قذف قبل أن يريد الرجل ذلك

. نبأقل من دقيقتيااليالجبعد لمجرد االثارة البسيطة أو 

 بالمائة 30هي حالة شائعة جدا بنسبة تقارب ال .

مرحلة الهضبة هنا قصيرة أو معدومة فمن االستثارة الى

. النشوة مباشرة 

فمن المعروف أن الجملة , من أسباب هذه الحالة القلق . 1

لقلق نظير الودية مسؤولة عن االنتصاب واستمراريته بينما ا

يحرض الجملة الودية المسؤولة عن تقصير أمد االنتصاب

. واحداث القذف بسرعة 



من األسباب األخرى الممارسات الجنسية األولى . 2
لحالة التي تترافق بتوتر ورغبة شديدة ولذلك تشيع ا

عند الشباب أكثر ثم تخف مع تقدم العمر واكتساب
.  الخبرة بالعملية الجنسية 

رف أيضا فان نقص الرغبة بالقيام بالممارسة من ط. 3
الرجل ألي سبب كان ومنها كراهية الشريك قد تؤدي
نتهاء للقذف المبكر لرغبته الواعية أو الال واعية في اال

. بسرعة مما يقوم به 



الحدبشكل زائد عنالشبق أو زيادة الرغبة الجنسية .4
المعقول 

 حالة شائعة في الشباب .

 يشاهد أيضا في الهوس والعته  قد


