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يعني هذا المصطلح أن المرأة ال تصل :البرود الجنسي 1.

. للنشوة رغم استمرار المثيرات لمدة كافية 

 كما يالحظ فهذه الحالة هي غير فقد الرغبة الجنسية

عدم المذكور آنفا حيث المريض ال يدخل أصال في الممارسة ل

ا هنا بينم, رغبته بذلك وحيث الخلل في مرحلة االستثارة 

. فان الخلل في مرحلة النشوة 

ة االضطراب قد يكون بدئيا بمعنى عدم حصول هذه النشو

هذه الكلمة بتاتا وسببه غالبا عدم معرفة المرأة معنى 

س بها أو ثانويا أي أنها حاليا التصل للنشوة التي كانت تح

. قبال 



شبه األسباب الشائعة للبرود الجنسي الثانوي عند المرأة ت

أسباب االضطرابات الجنسية األخرى من حيث الخالفات

. الزوجية المستمرة وغيرها 

ل يضاف الى ذلك عدم افساح الرجل المجال لزوجته كي تص

للنشوة مثله سواء لعدم اعتباره هذه الموضوع مهما أو 

. إلصابته بالقذف المبكر



من اضطرابات االستثارة األنثوية حدوث خلل في . 2

بعدم ترطيب مرحلتي االستثارة و الهضبة ويتظاهر 
ات التناسلية بالمفرزات أو عدم استمرار التغيراألعضاء  

األمر الذي يسبب انخفاضالحادثة في مرحلة االستثارة 

. المتعة لديها 

وجين األسباب نفسية أو عضوية كانخفاض مستوى األستر

ات بسبب سن اليأس أو آفة نخامية أو نتيجة وجود التهاب

. نسائية متكررة تمنع افراز المرطبات المهبلية 



وهو تشنج وتقلص ال ارادي في عضالت:تشنج المهبل . 3

ؤلمة عملية االيالج أو تكون ممنع يالعجان المحيطة بالمهبل 

.  جدا 

 هذه الحالة في الممارسات الجنسية األولى مثل   تشاهد

ليلة الدخلة مثال 

أو و خاصة في المرأة التي ربيت على مبدأ أن الجنس مؤلم

. معيب 

تجربة كذلك فالمرأة التي تعرضت لتجربة اغتصاب أو حتى ل

د جنسية مؤلمة في السابق ولو من قبل الشريك الحالي ق

. تصيبها هذه الحالة 

التالية أيضا يجب تذكر أن االلتهابات النسائية وااللتصاقات

.للعمليات الجراحية الحوضية قد تسبب هذا االضطراب 



أيضا الذي يصيب الذكر قد يحدث في األنثىالشبق . 4

.  خاصة في بدايات البلوغ والمراهقة 

ند األنثى كذلك يدخل في التشخيص التفريقي للشبق ع

. حالة الهوس و العته 



 هناك حالة خاصة تشترك بين االضطرابات الجنسية

وتعني PMSوالمزاجية وهي تناذر ما قبل الطمث أو ال 

Pre Menstrual Syn:

وع و أعراض جسدية ونفسية تبدأ  قبل الطمث بحوالي أسب

. تزول عند بدء الطمث 

 اكتئاب , قلق , نزق , هذه األعراض هي سرعة تعصيب

, ايالم ثديين, اضطراب شهية ونوم , خفيف الى متوسط 

. زيادة خفيفة في الوزن , نفخة في البطن 

 هذه األعراض تسبب للمريضة خلال مهنيا و اجتماعيا

. واضحا 

 قد يكون السبب اضطراب هرموني .



االضطرابات الجنسية الوقاية من

ت الوقاية من معظم االضطرابات الجنسية التي ذكر

لوغ تكون منذ الطفولة المبكرة ثم بعد ذلك عند الب

:والمراهقة وهذه مهمة األبوين كما هو واضح  

عامل يجب تربية الطفل على االقتناع بجنسه والت.   1

معه على أنه صبي أو بنت في طريقة لبسه 

وحركاته ومشيته 



يجب أن يكون األب رمز الرجولة والسيطرة واألم . 2

رمز الحنان والحب وأي عكس لهذه األدوار يسبب 

نسي التباسا عند الطفل يتظاهر في الكبر باضطراب ج

بعات تعلق الطفل المبالغ فيه بأبويه وخاصة أمه له ت. 3

ال لذلك تعليم األطف. جنسية غير محمودة فيما بعد 

االستقاللية وتخفيف المالمسة الجسدية معهم أو

.  النوم بجانبهم أمور تجب مراعاتها 



عاة تكثر مع كبر الطفل أسئلته الجنسية وهذا مد. 4

لمات االجابات التي تستند لك. وانزعاج لألبوين توتر  

ال تحل المشكلة وتدفع "ما بجوز, حرام , عيب "مثل 

س الطفل أو المراهق للتفتيش عن األجوبة عند من لي

يه اضافة الى أنها تعط, أهال لذلك فتتعقد األمور أكثر 

هذا , االنطباع أن ما يسأل عنه من المحرمات الكبرى 

ب اذا لم تكن ردة فعل األهل أكثر قسوة وأدت الى الضر

ته عندها يفقد الى األبد التواصل بينه وبين عائل. 

ول وتضيع فرصة المراقبة والمتابعة على األهل ونتح

بنت من مشاركين في صنع القرارات الهامة المتعلقة بال

.أو الصبي الى متفرجين وهذا أسوأ ما يمكن حدوثه 



عالج االضطرابات الجنسية
 ممكن في البرود الجنسي األنثوي تعليم المرأة

اكتشاف احساسها الجنسي وتثقيفها عن مراحل 

. االستجابة الجنسية 

الحجم يفيد في تشنج المهبل استعمال قثاطر متدرجة

يتم ادخالها في المهبل لتوسيعه مع بعض حاالت

القلق 

 في الPMS تفيد المدرات في زيادة الوزن وآالم

نية الثديين كما تفيد حاالت القلق لهذه الفترة الزم

اد وهي أسبوع مع ايقافها بعد ذلك واالستمرار بمض

اكتئاب مناسب 



بب العالج النفسي للزوجين معا ضروري اذا كان س

الجنسي مشاكلهما المستمرة ألن هذا العالجالخلل   

نين كفيل لوحده أحيانا في حل مشكلة مستمرة منذ س

وتسبب معاناة الطرفين معا 

تثارة تمرينات التركيز الحسي تعالج اضطرابات االس

والنشوة وتستند الى تعليم الرجل والمرأة زيادة

االنتباه والتركيز خالل الممارسة على أمور أخرى 

سن كالصوت واللمس والرائحة مما يخفف التوتر ويح

. األداء الجنسي 



 طرق ماسترز جونسون المعروفة ترتكز الى مبدأ عزل

ى الزوجين في مسكن خاص لفترة زمنية حيث يتدربان عل

جي اكتشاف األحاسيس الجنسية على مراحل وبشكل تدري

.  قبل االنتقال الى ممارسة الجنس 

في العنانة يفيد اعطاء مركبات اليوهمبين وفيتامينE
ساعة بشكل يومي أو سيلدينافيل أي الفياغرا قبل الجماع ب

الذي هو موسع وعائي يحسن GMPcلزيادة مستويات 
ن االنتصاب مع االنتباه لمضادات استخدامه كما يفيد حق

ابافيرينوالبالموسعات الوعائية داخل القضيب كالفنتوالمين 



 القذف المبكر يفيد فيه مركبات الSSRI خاصة ال

سبق وذكرنا أن من أسباب (فلوكسيتين كونها تؤخر القذف 

. )تأخر القذف عند بعض الرجال تناولهم لمضادات اكتئاب

كما تفيد المراهم الجلدية الحاوية مخدرا موضعيا مثل 

.ليدوكائين ألنها تخفف احساسات القضيب 

وملخصها squeezeاللجوء لطريقة العصر كذلك يمكن 

تعليم الرجل أن يحدد بدقة الشعور الحادث ما قبل لحظة

القذف وعندما يصله يطلب من زوجته أو يقوم هو بضغط

. أعلى القضيب واالستمرار بذلك حتى خمود القذف 



كال كذلك ال ننسى العالج بالتنفير والذي هو أحد أش

لى نمط العالجات السلوكية التي تستند الى التركيز ع

ن أو أنماط السلوك المرغوب بتغييرها بغض النظر ع

. أسباب حدوثها والنظرة التحليلية لها 

لية تفيد هذه المعالجة كما قلنا في حب األطفال والمث

ولها تطبيقات أخرى في الكحولية وغيرها 



حاالت متفرقة 

ر مرضى السكري الذين يصابون بالعنانة ال تتأث

اب عندهم النشوة والرغبة والقذف وإنما فقط االنتص

عالة الفياغرا ف. والسبب االعتالل العصبي والوعائي 

.  عندهم 

 اصابة الحبل الشوكي تؤدي في المرأة الى نقص

ترطيب المهبل بالمفرزات ونقص نشوة دون تأثر

قص الخصوبة بينما اصابة الرجل تؤدي الى عنانة ون

نشوة ونقص قذف ونقص خصوبة 



 مر ينقص اهتمام الشخص بالجنس مع تقدم العال

شائع ولكن الذي يحدث هو مباعدة عكس ما هو 

د عن. الفترات الفاصلة بين الممارسات الجنسية 

النساء يترقق المهبل وتقل مفرزاته ويعالج هذا 

عند الرجل . باألستروجين الموضعي أو الجهازي 

يتأخر حدوث االنتصاب وحدوث القذف وتقل كمية

.  السائل المنوي ولكنه يبقى قادرا على االنجاب 



ص مرضى احتشاء العضلة القلبية يصابون بنق

ا الرغبة الجنسية سواء بسبب األدوية حيث ذكرن

و سابقا أن بعض األدوية القلبية تنقص الرغبة أ

وية تحرض نوبة نقص تربسبب خوف المريض من   

اء اجماال يفضل أن يكون مريض االحتش. بالممارسة 

وأال ,في األسفل أثناء الجنس لتخفيف الجهد عليه 

از اختبار يسمح له بالعودة للفعالية الجنسية قبل اجتي

دون ألم صدري وهو ما يعادل 130جهد سرعته 

. صعود طابقين تقريبا 



 بالنسبة لألدوية والمواد الكيماوية فقد لوحظ مايلي:

مع الكحول والحشيش تزيد الفعالية الجنسية آنيا لكنها

. الوقت تنقص الرغبة واألداء 

جسدية الكوكائين واألمفيتامينات تزيد الفعالية الذهنية وال

. والنفسية وأيضا الجنسية 

 الهيروئين ينقص األداء والرغبة

نقص مضادات النفاس ترفع مستوى البرولكتين مما يسبب

بة أو فعالية جنسية على مختلف المراحل سواء كنقص الرغ

تأخر النشوة أو العنانة 

ق مضادات االكتئاب تحدث أيضا تأثيرات مشابهة لما سب

. فتسبب نقص األداء الجنسي 



شكراً إلصغائكم


