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Sexology



برای شناخت •
انسان باید  

تاریخ ، زبان و
ناخودآگاه 
را شناخت  



سکس در اعصار تاریخ
شکار و میوه چینی  •

کشاورزی•
صنعتی  •
فرا صنعتی   •



یک اصل خوب  وروشنایی مرد را آفریده و 
یک اصل بد وبی نظمی زن را آفریده



HYMEN

Menstruation



Bio – Psycho – Social    model

Franz Gabriel Alexander (1891 –1964)
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Pheromones
The term "pheromone" was introduced 

by Peter Karlson and Martin Lüscher in 
1959, based on the Greek 

word pherein (to transport) 
(and hormone (to stimulate

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Karlson&action=edit&redlink=1


Pheromones
menstrual cycles

McClintock effect,.

http://en.wikipedia.org/wiki/Menstrual_cycle
http://en.wikipedia.org/wiki/McClintock_effect


Androstadienone :
seems to affect the limbic system and 
causes a positive reaction in women, 

improving mood.

Androstenone:
Androstenone has been found to be 

perceived as more pleasant to men at a 
woman’s time of ovulation.



Hormones



Testosterone



خود ارضایی 
و رویاهای 
جنسی در  
مردان سه 
برابر زنان 

است



از هر ده  
کاربر وب 
سایت های 
جنسی تنها  
یک نفر زن  

.است



در اسپانیا 
درصد  ۲۵

۱مردان و تنها 
درصد زنان 

خریدار 
سرویس های  
جنسی هستند



Estrogen/ Progesterone





Prolactin



Vasopressin



پاسخ جنسی



Sexual Response Cycle

http://www.fiu.edu/~srose/sexresponsefig.jpg
http://www.fiu.edu/~srose/sexresponsefig.jpg
http://www.fiu.edu/~srose/sexresponsefig2.tiff
http://www.fiu.edu/~srose/sexresponsefig2.tiff


Multiple Orgasms?

•14% of women 
have frequent 
multiple orgasms



Frequency of Female Orgasm 
(Western populations)
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میل جنسی نقش مهمی در رشد 
شخصیت دارد

کودک قادر است رضایت جنسی 
را با تحریک هر قسمت از بدن 

خود کسب کند  





انسانها به دلیل خوردن میوه 
ادیممنوعه ،بایک احساس گناه بنی

متولد می شوند 

بنابراین هیچگاه نمی توانند 
سکسی عاری از احساس گناه 

داشته باشند 

بت غسل تعمید مسیحیان ،غسل جنا
مسلمانان   



توتم 

قتل رییس قبیله 
د برای حل احساس گناه قتل ،محدودیت هایی برای رابطه جنسی ایجاا 

شد تا با رفتار های  مازوخیستی تاوان قتل توتم پرداخته شود

کاه  محدودیت در رابطه جنسی سبب پیشگیری از ظهور توتمی دیگر

همه زن ها را حق خود بداند گردید  



تابو
سرارایا،پلیدافکندمیبدلاضطرابوترسدلیلیبهکهچیزهر•

گرددمیتابوباشدآمیز

درمردگانوبیمارانحمل،وضعماهیانهعادت،احتالمبنابراین•
آنردشیطانیقوایبودنذمعتقدکهچراگردیندتابوبدویجامعه

کردمینهیرانیرواینبرانگیختنتابوواستپنهانها

بیماری تابو 



فریزر  
جلواهتابوامااستمحارمبازنایارتکاببهمایلطبیعتاانسان•

گرفتراغریزهاین

فروید
ستیننخونکردهنفرتاحساسفطرتامحارمبازنایبهنسبتبشر•

داردزناکارانهماهیتیاوجنسیمیل



Sexual humor
مزاح راهی برای رهایی از  

رفتار و افکار  

بازداری شده است  

رویا و مزاح هر دو بهم شبیه 
بوده و بطور نمادین و نا 

خودآگاه به ارضای تمایالت  
واپس زده شده مبادرت  

می ورزند  



Penis envy

need for support

Castration anxiety

need for dominance



Vagina Dentata





Uterus envy



Psychoanalytic Theories

•Drive theory

•Ego psychology

•Self psychology

•Object relations



( object)ابژه 

هر چیزی که نیازی را 
بر طرف می سازد 



( object)ابژه 
یکتواندمینیستشخصیکهمیشهابژه•

حتیو(thing)شیء،(place)مکان،(person)شخص
(fantasy)باشدخیالیهایپدیده



را  گرفت فردکه یک پیوند توهمی شکل هنگامی 
درونی  مانند  رفتاریدرون مستعد الگو های از 

از پاسخ های جنسی به ،زهد و رهبانیت ،امتناع 
کند  ، خود ارضایی میهمسر 

فرد نیازمند یک توهم می گردد تا ارضای  
واقعی نیازمندی به دیگران 

پیوند توهمی -دفاع اولیه





اراده معطوف به قدرت  

 بازنده بودن در روابط جنسی–برنده

 مباهات به اندام جنسی



Koro syndrom



Hunter Syndrome





Sexual 
insults







Madonna Complex



عقده مادر در 
روابط زن و مرد 
یونگ معتقد است مادر نماد لیبیدوست و

فرزند نرینه  میل به بازگشت و یکی شدن با او را  
دارد 

نیروی اغوا کننده مادر در غالب پلنگ ، خرس ، اژدها ، گوری بلعیده به ادراک می آید



(  عقده منجی)الف دلیری زدن
  هموسکچوال
  ورزش خطرناک
 دون ژانیسم
ناتوانی جنسی
   گیجی و منگی



  رفتار سرد و خشن
  مقاومت در برابر نقش زنانه
.........(، ناباروری سقط مکرر)







Hazan, C. & Shaver, P. (1987) 
Romantic Love



دلبستگی و روابط جنسی 

روابطالگوهایدرکهاندکردهثابتتحقیقات
نقشیکهر،بزرگسالهایزوجعاشقانهیاجنسی

نندکمیایفادیگریبرایرااولیهدلبستگینگار

با(ابیاجتنواضطرابیایمن،)دلبستگیسبکسههر
رابطهجنسیورضایتبرانگیختگی،لذتسطوح

تهدیدبهمنجرجنسیروابطکاهشودارد
.گرددمیدلبستگی



از دیدگاه 
فرانکل

میل جنسی زمانی 
جایز و مقدس 

است که مرکبی 
برای عشق باشد 





Schema



Young’s Early Maladaptive 

Schemas (EMS)
 A broad, pervasive theme or pattern regarding oneself and 

one’s relationships with others and the world

Emotions

Images Memories

Thoughts

Bodily

Sensations

Schema





 آمیگدال ناهوشیار است

 خاطرات هیجانی در امیگدال
ماندگار هستند 

رد آمیگدال از تفاوتها شناختی  ندا







دیدگاه رشد جنسی 

وخودارضاییبرهنگی،بهنسبتوالدیننگرش
جنسیرشدبرقدرتمندیتاثیرجنسی،رابطه

.داردفرزندان



مداد والدین برهنگی در کودکان کم سن وسال را یک مشکل قل
می کنند و  

می آن ها این پیام را به فرزندانشان انتقالنگرش 
دهد  

.  جسم او شرم آور استکه 
وته والدین، نگرش های سرکوب کننده و عقاید مذهبی کوقتی 

ه فکرانه دارند، این نگرش ها همراه با تنش های جنسی آن ها ب
عموال صورت پنهانی یا آشکارا به فرزندشان منتقل می شود و م

.با نتایج منفی همراه است



همیشه جنجالی برای در آوردن و پوشیدن سریع  
لباسم برپا بود  

حاال وقتی می خواهم در رابطه جنسی می خواهم لباسم را در بیاورم  
ر  اولین فکری که به ذهنم می رسد این است که او چه چیز غیر عادی د

بدن من خواهد دید 

ابدوستانمانیهمهمقابلدرپدرمدریاساحلدربودم،ساله۱۰کهزمانی
بهاکنون.میکردتحقیرمراهستممردنیالغرچقدراینکهبهاشاره

چونشومآشکارنمیخواهممن.میکنمشدنپنهاناحساسزیاددفعات
.باشمبازندهمردانسایربامقایسهدرمیترسم



مادر می گفت پدرشما حاجی سرشناسی است  
باید آبرو یش را حفظ کنید  

با حفظ دختر بودنم آبروی پدرم را نگه می دارم و 
دختر خوب او خواهم بود  

نخندیدن 
اخمو بودن در 

برابر پسرها 

خواب تجاوز 

واژینیسم 



  مسئولیت درخواست، اجراء و هماهنگی سکس بر عهده مرد
. است

 ندک( به ارگاسم)گر زن نتواند به ارگاسم برسد باید تظاهر  .
زنان انتظار دارند مردان همه چیز را در مورد سکس بدانند  .
نکندمرد بهتر است بعضی احساسات را نداشته باشد یا ابراز.
نجام سکس در وضعیتهای جورواجور ناپسند استا  .
سکس برای لذت مرد  .زن باید صبر کند تا مرد شروع کند

می باشد،  
  وظیفه زن ارضای نیاز مرد است
زن باید وقار و منزلت خودش را حفظ کند



 مرد احساسات نشان نده و گرنه سکس می خواهدبه..

 خوب به سکس عالقه نشان نمی دهدزن.

 عصر حاضر ، هیچیک از در
باورهای عامیانه تاثیری بر 

رفتار جنسی ما ندارد



خودپنداره جنسی
گیرسیدتواناییمورددرفردیکباور:جنسیخودارزشمندی

.زندگیشجنسیهایجنبهبهموثر
.ملالععکسوتفکربهفردیکگرایش:جنسیهوشیاری

.خودشطبیعیجنسیتمایالتمورددردادننشان
واناییتکردنارزیابیمثبتدرفردگرایش:جنسینفسعزت

نسیجتجربیاتوسالمجنسیرفتارهایداشتنوجنسیهای
.بخشلذتوبخشرضایت

.تمایلوزهانگی:جنسیپرخطررفتارازپیشگیریبرایانگیزه
.جنسیپرخطررفتارهایندادنانجامبرایفرد



عمومیتاثیراتازفردآگاهی:جنسیپایش
.دیگرانزندگیرویجنسیتمایالت

هاینبهجاینکهبافرداعتقاد:جنسیدرونیکنترل
استخودشدرونیکنترلدرزندگیشجنسی

مندیرضایتبهفردگرایش:جنسیرضایتمندی
.زندگیشجنسیهایجنبهازباال



شانسنکهایبافردباور:جنسیرفتارکنترلبودنشانسی
.کندمیتعیینرازندگیشجنسیهایجنبهاقبالو
بهفردمعمولحدازبیشگرایش:جنسیذهنیدرگیری

.زندگیجنسیهایجنبه
هبفردگرایش:جنسیمشکالتمورددرگناهاحساس

هکطبیعیجنسیمشکالتمورددرخودمقصردانستن
.استآمدهپیشبرایش

وناراحتیغمگینی،احساستجربه:جنسیافسردگی
فردزندگیجنسیهایجنبهازافسردگی

( ،۲0۱4دویچ.)



اختالل شخصیت و سکس  

اسکیزوئید  

 روابط جنسی کم، خود ارضایی زیاد

ند  .جذب هیستریک ها می شو

پارانوئید  

ت  معتقدند جنس مخالف ذاتا خیانتکار اس

  روابط هیجانی سرد



مرزی

سکسخوبوهستندمردانترینجذابجزء

کنندمی

ایدورههایاضطرابازناشیجنسیناتوانی

شوندمیآنهاجذبهاهیستریک

هیستریک

ازهکاستسردبسیاریاابتداییاغلبآنهاجنسیسازگاری
متخددربیشترآنهاگرانهعشوهرفتارکهمیدهدخبراین

جنسیتمایالتتااستتوجهجلبهدف

اجتماعیضد

مخالفجنسفریباستاد



نارسیستیک  

استمدتکوتاهعاشقیشانوعشقماجرای

هایمهماندرتاهستندزیباروزناندنبالبهباشندمرداگر
وافتخاربرایابزاریعنوانبهناهمسرشازنندابتو

همعتهاساهستندخانهدروقتیوکننداستفادهناسربلندیش
ندارندهمسرباسخنی

اردیگرانعاطفی،واحساسیروابطدردنتوانمیدافرااین
دیگروخشونتازحالتیجنسیروابطدرودهدآزار

.دارندآزاری



وابسته

تند اما دنبال دخول نیستند بلکه به دنبال نوازش هس
نمی توانند این کار را خوب انجام دهند 

 کند میبه افراد شکاک خوب گیر غالبا قالبهایشان
زیر ذره بینرا برای اینکه شکاکها غالبا اینها 

.خوششان می ایددارند و اینها 

وسواسی 

 وجدانی  و )اختالل میل جنسی و انزال زود رس
(  نکته بین بودن 

در هسیتریک ها و وابسته ها احتمال خیانت زیاد است 



Social 
Marketing





امروز حقیقت 
آن چیزی است 
که تلوزیون 
نشان می دهد  



Spirituality 





فرد سالم از نظر جنسی 
و تعالیم جنسی ایاالت متحده  انجمن اطالعات 

نگرش مثبت به اندام جنسی خود•
. ندمی کمثل به هنگام نیاز اطالعات بیشتری کسب اندام های جنسی و تولید در مورد •

ید میکند که رشد انسان شامل رشد جنسی نیز می شود که ممکن است شامل تولاظهار •
.  یا نباشدباشد مثل 

.  می کندهر دو جنس به شیوه ی محترمانه تعامل با •

.  جنسی خود را تصدیق می کند و به گرایش جنسی دیگران احترام میگذاردگرایش •

و یک رابطه ی با معنی را ایجاد. و صمیمیت را به شیوه ی صحیح ابراز می کندعشق •
. حفظ می کند

.روابط استثمارگرانه اجتناب می کنداز •
از روابط خود مخرب اجتناب می کند  •



لذت جنسی سالم 

ن لذت بدو)دید بالغی نسبت به آمیزش جنسی دارد•
( احساس گناه 

دسکس را از دیگر ابعاد رابطه با همسر جدا نمیدان•

از نظر جنسی آگاه و مطلع  است•

سکس را تجربه لذت بخش میداند•

در پاسخ احساسی حس خجالت نمی کنند•

احساس مثبت به اندام خود و شریک جنسی اش دارد•

























مرد زن

هورمون ها به سرعت برانگیختگی
جنسی ایجاد کرده و بعد از ارگاسم

هم به سرعت از بین
می روند

انگیختگی جنسی به آرامی ایجاد
شده  و بعد از ارگاسم نیز تا مدتی

باقی می ماند 

خواهان دست یابی به تمایالت و 
است  لذات فوری

کسب لذت و احساس در خواهان
طول زمان بیشری است  

ه  برای احیائ احساسات نیاز به رابط
جنسی دارند  

عشق ، صمیمیت و مورد توجه بودن
نسبت به رابطه جنسی از اهمیت  

بیشتری برخوردار است  



مرد زن

جنسی برای کسب آرامش  از رابطه
استفاده می کند  

برای داشتن رابطه جنسی نیاز به
آرامش  روانی و حرکت تدریجی دارد  

ا  یک باطری تعبیه شده یدك صرف
برای برقراری رابطه جنسی همواره  

در اختیار دارند

معموال یک باطری و یا منبع انرژی
دارند که تمام کارهای خود را با آن 
و  انجام میدهند از قبیل کار، مراقبت

.  رابطه جنسی
خود را کارشناس و متخصص در امور  

جنسی می داند  
د  انتظار دارد همسر نیاز های او را بدان
و از گفتن عالیق و خواسته های  

جنسی خود امتناع می کند  



مرد زن

از لحاظ جنسی موجوداتی بصری 
هستند 

از  نسبت به کالم و واژه ها و لحن صدا
ه  خود واکنش نشان داده و برانگیخت

میگردند

راضی و تصور می کند هر آنچه او را
خشنود می کند ، همسر را نیز 

خشنود می سازد  



Alfred Kinsey

• "The only unnatural 
sexual act is that 
which you cannot 
perform." 



The Kinsey Report

• 9 year study of human 
sexuality beginning in 
1948.

• Results were based on 20 
thousand interviews.

• His work paved the way 
for the studies of Masters 
and Johnson during the 
1960’s.



Masters and Johnson
• Observed human sexual activity in a 

laboratory setting.

• Goal was to make sexuality a legitimate 
field for scientific study.

• They created the field of modern sex 
therapy and “sexology”.

• Theirs was a behavioral treatment model.

• Published 2 books: Human Sexual 
Response in 1966 and Human Sexual 
Inadequacy in 1970.



Sex Therapy for “M and J”

• Sexual Behavior is 
learned.

• Problems can be alleviated 
through: 

1. sex education

2. desensitization exercises

3. improved communication 
between sexual partners



Human Sexual Response Cycle (M 
and J)



Dual sex therapy



Talk out loud about sex

Role playing



From
Task-oriented sex

to
sensation-oriented 

sex



، این نوع از تمرکز حسی برای از بین بردن اضطراب عملکردی• 
است احساس اطمینان در ارتباط، تقویت 

(اختاللبه شدت بسته )سه بار و حدود یک تا سه هفته هفته ای • 
:می دهد کهاین تمرین به زوجین یاد • 
راحتیهر شخص باید هنگام سکس ضمن این که لذت می برد احساس –

ه باز انتقال این تجربه ی لذت بخش پیش چنین الزم است هم و کند 
.جنسی، خود آن را تجربه کندشریک 

.درک این نکته که لمس کردن به خودیِ خود می تواند لذت بخش باشد–
رهایی از احساس اجبار در ارائه ی پاسخ مثبت به شریک جنسی–



کهاستایندراولیمرحلهبامرحلهاینتفاوتتنها
تمثببازخوردهایمیگیردقرارشدنلمسموردکهشخصی

.میدهدبروزراخودمنفیِاحتماالًیاو
راهنچهرآآزادانهوراحتیبهمیتواندشخصدیگرعبارتبه

مقابلفطرتاکندبیاناستناخوشایندیاتبخشلذبرایشکه
نمایدعملاونظرطبق

.نمیباشندجنسیآمیزشبهمجازهمچنان
استالزم،۲نوعحسیتمرکزاهدافبهدستیابیبرای•

دکننتمرین(هفتهدربارسه)هفتهدوتایکحدودزوجین



تحریک جنسیتجربه ی 
لمس کردن اندام جنسی  و لمس شدن توسط 

اهداف
یادگیری گفتگو در مورد انواع تماس های بدنی در نواحی جنسی که بیشترین لذت 

را ایجاد می کند

یادگیری نواحی لذت بخش همسر و واکنشهای وی 

احساس آرامش در موقعیت تماس با اندام های جنسی 

تمرکز بر احساس های بدنی



انطباقوخوانیهمعدمازناشیغالباهانگرشاین
استجنسیروابطومسائلبهنسبتاجتماعیووالدینی

.شوندمینهادینهنوجوانیوکودکیطیکه
نمیمنطقیراهاممنوعیتاینبیماراناغلباگرچه

ییرتغقابلسهولتبهآنانهیجانیهایمولفهامادانند
.نیستند

تغییر نگرش های
منفی  جنسی 



Voice Therapy



خودافکار منفی در مورد بدن 

فیزیکیوظاهربدنمورددرمنفیافکار
میتواندجنسینواحیمخصوصاشخص

.دکنمتوقفراجنسیاحساساتدرپیشروی

منفیهایدیدگاههامردهاوزنازبسیارری
درانتقادیاحساساتوبرهنگیمورددر

قابلیدلهرهباعثکهدارندبدنشانمورد
.میشودجنسیهایموقعیتدرتوجهی



بدن خود در مورد منفی زنان افکار 

ه زن  انها شبیهستند  ( بزرگ )کوچک های تو سینه 
نیستندهای دیگر 

.تینیستمیز تورا لمس کندتو ان به او اجازه نده 



بدن در مورد منفی مردان  افکار 
خود 

.توخیلی کوتاه است الت 

ی ان تونمیتوان.نمیتوانی او را ارضا کنیتو 
تو مثل مرد های دیگر  . را به اخر برسانی 

.نیستی



ارزیابی منفی از ترجیحات جنسی  
:شخص

یکندمفکراو .تو خیلی تکان میخوری 
ایتوهرزه 

نکردیاورا درست لمس تو 

تو درمورد اینکه او چه چیزی دوست  .
.دارد حساس نیستی



:همسرمورد منفی در صداهای 

.را نمیفهمدتو 

تو .قابل اعتماد نیستاو 
.نمیتوانی به او اعتماد کنی

فقط بفکر خودش هست 



صداهای نگرش جنسیتتی 

.تنها چیزی که مرد ها میخواهند سکس است

. انها تعهدندارند باالخره به تو خیانت می کند 

.از اینکه احساساتی بشوندمیترسندانها 

ها غیر قابل اعتمادند حسودندغیر قابل پیشبینی  زن 
غیر احساسی اند  و 

.به تله میاندازندانها مردها را با ازدواج 



:بعد از سکسافکار منفی 

رابطه گرفتم اوچه چیزی ازاین من واقعا 
.اهمیت نمیدادمن  به 

.به نظر خوشحال نمی امد او 

او به ارگاسم رسیده بدانم که کجا از 
؟است



Sexual Disorders: (DSM- V)

• Sexual (Gender) Identity

Gender disformic

• Sexual Orientation (Paraphilia)

• Sexual Function: Desire, 
Excitement, Orgasm, Resolution



خ  طبقه بندی اختالالت عملکرد جنسی تا حد زیادی منطبق با چرخه پاس•
.جنسی در انسان شکل گرفته است

:در همه موارد زیرگروه هایی مطرح شده اند•

(Lifelong)اختالل دائم در طول زندگی –
(Acquired)اختالل اکتسابی –
(Generalized)اختالل به شکل عمومی و یا در همه موارد –
(Situational)اختالل به شکل موقعیتی و یا در برخی موارد –

Due to Psychological)اختالل مرتبط با عوامل روان شناختی – Factors)
Due to Combined)اختالل مرتبط با ترکیبی از عوامل – Factors)



DSM IVطبقه بندی اختالالت عملکرد جنسی بر اساس  TR

(Sexual Desire Disorders)اختالالت میل جنسی •
Hypoactive Sexual Desire)اختالل میل جنسی هایپواکتیو – Disorder)
(Sexual Aversion Disorder)جنسی ( بیزاری)اختالل انزجار –

(Sexual Arousal Disorders)جنسی ( تحریک)اختالالت برانگیختگی •
Female Sexual Arousal)اختالل برانگیختگی جنسی در زنان – Disorder)
(Male Erectile Disorder)اختالل نعوظ در مردان –

(Orgasmic Disorders)اختالالت ارگاسم •
(Female Orgasmic Disorder)اختالل ارگاسم در زنان –
(Male Orgasmic Disorder)اختالل ارگاسم در مردان –
(Premature Ejaculation)انزال پیش از موقع –



DSM IVطبقه بندی اختالالت عملکرد جنسی بر اساس  TR

(Sexual Pain Disorders)اختالالت درد جنسی •
(Dyspareunia)نزدیکی دردناک –
(Vaginismus)واژینیسم –

اختالالت جنسی مربوط به وضعیت کلی پزشکی •
(Sexual Dysfunction Due to General Medical Condition)

اختالالت جنسی مربوط با مصرف مواد•

(Substance –Induced Sexual Dysfunction)

اختالالت جنسی طبقه بندی نشده •
(Sexual Dysfunction Not Otherwise Specified  )







Tiefer’s Classificatory System

• Medical factors:
– Medical conditions, drug side effects.

• Socio-cultural factors:
– Lack of sex education &/or access to health services.
– Anxiety arising from feelings of inadequacy
– Lack of interest/fatigue because of other life demands.

• Partner / relationship factors:
– Anger, fear, mistrust etc.
– Desire discrepancies.
– Communication problems.

• Psychological factors:
– Past abuse.
– Personality / attachment problems.

– Depression/anxiety.
– Fear of sexual acts.



اختالل میل جنسی 
Lack or loss of Sexual 

Desire

Hypoactive Sexual 
Desire Disorder



(Sexual Desire Disorders)اختالالت میل جنسی 

باه  Sexual desireبه لحاظ ادبی، کلمات متنوعی مترادف عباارت  •
:مثالً . کار می روند

، (appetite)، اشاتیا   (urge)، رغبت (interest)، عالقه (libido)لیبیدو –
(instinct)، غریزه (lust)هوس 

نیز گاه با عباراتی مثل ( low sexual desire)میل جنسی کم –
، خساتگی یاا کساالت جنسای     (sexual apathy)احساسی جنسی بی 
(sexual malaise) بی اشتهائی جنسی ،(sexual anorexia )   عناوان مای

.شود



ی،  کمبود یا فقدان میل جنسی ، که با کاهش جستجوی رابطه جنس
وط کاهش اندیشه درباره رابطه جنسی و احساسات میل یا اشتهای مرب

.میکندبه آن و کاهش خیال پردازیهای جنسی بروز 
ت  فرد به شروع رابطه جنسی چه با شریک جنسی چه به صورعالقه 

نسی  خودارضایی کاهش می یابد که سبب میشود بسامد فعالیتهای ج
اد  تر از حد مورد انتظار سن و شرایط فرد باشد و یا تعدپایین فرد 

دفعالیتهای جنسی نسبت به میزان باالی قبلی افت کرده باش
کژکاری مکرر رخ می دهد ولی ممکن است در مواقعی وجود نداشته  

باشد
ماه طول کشیده باشد۶کژکاری حداقل 

ی  کژکاری را نمیتوان به سایر اختالالت روانی یا جسمانی یا داروی
نسبت داد



(نرمال)جنسی طبیعی میل 
چیست؟

اگرچه در جمع بندی مطالعات مختلف در جهان زوج های ازدواج کرده بطور •
روابط بار در ماه نزدیکی داشته اند، ولی تنوع در نوع رابطه و تواتر3متوسط 

جنسی بین زوج ها به حدی زیاد است که نمی توان هیچ شااخ  ویا ه ای  
:ددرمانگر باید به دو نکته توجه وی ه داشته باش. برای آن مشخ  نمود

بیمار و میل جنسی در اوقبلیشرایط –
.برای فرد شده باشدناراحتیشرایط بوجود آمده باید باعث ایجاد –
ایر مثال سا  . میل جنسی در زوجین به ندرت دقیقاً مثال یکادیگر اسات   –

جنبه های زندگی مشترک، زن و شوهر بایاد در ایان ماورد نیاز تعامال      
.مناسب داشته باشند



جنسیشایعترین شرایط پزشکی منجر به کاهش میل •
:بیماری هایی که باعث کاهش تستوسترون می شوند–

ضاه  آتروفای بی / برداشتن بیضه ها و یا آسیب به آنها: در مردان •
اورکیات  / کماوتراپی / واریکوسل/ هیدروسل/ ها به علت سن
ری بیماا / ضایعات هیپوفیز و یاا هیپوتااالموس  / ناشی از اوریون

آدیسون
و یااا هیپوفیزکتااومی / برداشااتن دوطرفااه تخماادان: در زنااان •

/ بیماری آدیسون/ کموتراپی/ ضایعات آن
اد پزشکی منجر به درد مزمن و یا خستگی مزمن یا ایجا شرایط •

، بیمااری آرتریت ها، سرطان هااختالل در تصویر بدنی از جمله 
...وهای قلبی ریوی مزمن، نارسایی کلیه، نوروپاتی های محیطی



:شایعترین داروهایی که می توانند میل جنسی را کاهش دهند•
داروهای شیمی درمانی مثال آدریامایساین، متوتروکساات و سای      برخی –

پالتین
داروهای اعصاب و روان–

•Sedative/hypnotics :بنزودیازپین هاا از جمله الکل، / با دوز باال و مزمن ،
باربیتورات ها

...مثل متادون، مورفین و : مخدرها •
(، سه حلقه ای ها، لیتیوم و کاربامازپینSSRIs)ضد افسردگی ها •

(ینبا افزایش سطح پروالکت)نورولپتیک ها از جمله فنوتیازین و هالوپریدول •

تیل برخی داروهای ضد فشارخون مثل اسپیرونوالکتون، م)داروهای قلبی •
(بتابلوکرها و کلسیم بلوکرها/ دوپا، کلونیدین

سایمتیدین، لوواستاتین، کورتیکواستروئیدها: سایر داروها •



.  وجود میل جنسی به عوامل متعددی وابسته است
آسیب دیدن و یا فقدان هرکدام از این موارد می 

:تواند به کاهش میل جنسی بیانجامد
میل بیولوژیک

اعتماد به نف  کافی
توانایی پذیرش یک نفر به عنوان شریک 

جنسی
تجارب جنسی خوب قبلی

وجود یک شریک جنسی مناسب
روابط خوب غیر جنسی با شریک زندگی



نظر فروید برخیی میردان کیه در    از •
مرحله فالیک تکامیل روانیی جنسیی    
متوقف شده اند ممکن است از تماس

ه با اندام تناسلی زنان وحشیت داشیت  
(ادامه ترس از اختگی. )باشند



:موضوعات روانی اجتماعی مرتبط با کمبود میل جنسی•
(در زنان موثرتر از مردان)مشکل در تعامل بین زوجین –
مقیدات مذهبی–
.(باشدمی تواند باعث مشکل شدن ابراز عواطف و یا تماس فیزیکی)شخصیت وسواسی –

ترس از حاملگی–
سی در  ترس و یا انزجار جنسی مثالً مرتبط با یک سابقه خشونت جن–

کودکی و یا بزرگسالی
–Madonna Syndrome



خاااااااودداری از رواباااااااط جنسااااااای   •
(Abstinence )  به مدت طوالنی گاه مای

.تواند به مهار تکانه های جنسی بیانجامد
تخصومفقدان میل جنسی ممکن است بیان •

ه ای از نسبت به شریک جنسی باشد و یا نشان
.بدتر شدن روابط بین آن دو



ل طالعات نشان میدهد که شایعترین دلی
قطع یا فقدان میل جنسی، 

.  می باشدزناشویی اختالفات 



ودن بررسی اولیه یا ثانویه ب•
اصالح روابط غیر جنسی •
تمرینات تمرکزی•
اتاق کنترل •
تمرینات کگل •
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Learning to enjoy clitoral 
stimulation



اختالل های انگیختگی جنسی 
اختالل انگیختگی جنسی در مردان یا ناتوانی

Male erectile disorder (impotence )جنسی 



ظحفیاوکسببرایراجعهیامستمرناتوانی
جنسیفعالیتتکمیلتاکافینعوظ

تمشکالایجادیاوناراحتیایجادباعثاختالل
.شودمیفردیبینروابطدرواضح

Axisدردیگریاختاللبانعوظدراختالل I
واشدنبتوضیحقابل(دیگرجنسیاختاللبجز)

موادمصرفمستقیمفیزیولوژیکاثراتازناشی
یاو(آنسوءمصرفیاودارومصرفجملهاز)

.نباشدنیزپزشکیعمومیشرایطیک



افازایش  . ) از مردان گازار  شاده اسات    % 20-10نوع اکتسابی آن در •
(بروز با افزایش سن 



علل جسمانی 
 الکل، نیکوتین، نارکتین، قرص های روان  : نظیر)مواد مخدر مصرف

(  گردان
 ضد افسردگی، آنتی هیستامین و سایر داروها باشدداروهای  .
 ، د اختالل غدد مترشحه ماند تیروئید و غد، عرو مشکالت پروستات

کلیویفو  
 ون  آسیب ستمانند اختالالت عصبی که به دلیل آسیب های گذشته

نخاعمهره ها و 
 سفلی هایی نظیر دیابت، تصلب بافت ها، تومور و گاهی بیماری
 هورمونهایی ماند تستسترون و آندروژنکمبود



ت، رسانه هاا، ادبیاات، تبلی اا   )مختلفی عوامل •
دسات در دسات هام داده اناد تاا      ...( عرف و 

توانایی یک مرد در کساب نعاوظ، باه عناوان     
د شاای . بخشی از هویت مردانه او شناخته شود

درصاد از مردانای   50به همین دلیل بایش از  
ه با که دنبال درمان مشکالت جنسی هساتند 

. این علت مراجعه نموده اند



بی کفایتی یا نامطلوب بودناحساس –
به ویژه )(و ایجاد سیکل معیوب)ترس و اضطراب –

( Performance anxietyموضوع 
خشم/ مشکالت در روابط غیرجنسی زوجین–
Madonna complexهمچون عللی –

و یا سایر آسیب وجود یک سوپرایگوی سختگیر–
، مشکل در هویت abuseسابقه )پذیری های تکاملی 

...(جنسی و 
ی افسردگی،نگرش منفی به سک  ، وجود آسیب های جنس–

نفی ،محیط نامناسب برای رابطه جنسی ،نگرش مدر گذشته
نسبت به اندام تناسلی 



ح در جوانان و میانساالن، معموالً علل روان شناختی مطر•
.هستند

، یا فقدان مشکل در شرایط وجود نعوظ صبحگاهی•
علل  در ردخودارضایی و یا رابطه با شریک جنسی دیگر،

.عضوی کمک کننده است
به در این اختالل علل عضوی و روان شناختی می توانند•

شکل توام مطرح باشند و بخصوص علل عضوی، علل
.روانی را تشدید کنند



داروهای خوراکی•
–Sildenafil 100mg(Viagra : )

ساعت1: زمان رسیدن به حداکثر غلظت•
ساعت4: نیمه عمر•

نوروپااتی اوپتیاک باه    )، سوءهاضامه  flushingساردرد،  : احتمالیعوارض •
.(شکل نادر گزار  شده است

–Vardenafil 20mg(Levitra: )
ساعت7/0: زمان رسیدن به حداکثر غلظت•
ساعت4: نیمه عمر•

–Tadalafil 20mg(Cialis:)
ساعت2/0: زمان رسیدن به حداکثر غلظت•
ساعت5: نیمه عمر•



یفراوانترکیباتیاوموادنامکهحالیدر–
مردمبیندرجنسیعملکردبهبودبرای
گیاهریشهجملهاز)شودمیمطرح

امینآمفتکوکائین،یوهیمبین،جینسنگ،
هیچاما(...وتریاكکانابی ،الکل،ها،

ونیستتوصیهقابلمنظوراینبهکدام
توانندمیمدتدرازمصرفباآنهااکثر

مختلشدتبهرافردجنسیعملکرد
.نمایند



•External vacuum devices

ده  خالء ایجاد ش. در بیماران بدون مشکل عروقی قابل استفاده است–
خون را به آلت می کشد و حلقه ای در قاعده آلت از خروج سریع آن

ندان  این فرآیند و نتیجه آن برای برخی از زنان چ. جلوگیری می کند
.رضایت بخش نیست

برای ایجاد نعوظ در کلیتوریس  EROSوسیله مشابهی به نام –
ل ساخته شده است که برخی مطالعات استفاده از آن در درمان مشک

arousalرا مثبت ارزیابی کرده اند.



King, Human Sexuality Today, 5/e © 2005 
by Prentice Hall

161

The “teasing” 
technique

Learning that erection 
can come and go



 تمرینات تمرکزی
تکنیک فشردن
 امیزش صبحگاهی
استفاده از نرم کننده
 امیزش دهانی



اختالل ارگاسم در مردان 
(Male Orgasmic Disorder)

Inhibited orgasm
Retarded ejaculation
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انزال زودرس



PREMATURE EGACULATION (PE)زود انزالی

•Early ejaculation / Rapid ejaculation

قبل، انزال با تحریک جنسی کم بطور دائم و یا تکرار شونده،

..در حین و یا بالفاصله بعد از دخول و قبل از تمایل فرد

شایعترین اختالل کارکرد جنسی مردان 



،2005سالدرهمکارانشووالدینگر
رابودنداختاللایندچاراولیهصورتبهکهمرد110

دچاردقیقه2تا1بینافرادایناز%10.کردندبررسی
یکازکمترفاصلهدر%90کهحالیدرشدندمیانزال
در%80:شدندمیانزالدچاردخولشروعازدقیقه

اولیثانیه15در%60اینکهجالبواولیثانیه30
.شدندمیانزالدچار

دقایقنههاستثانیهمسئلهزودرسانزال•



جانسونومسترز
رامردیوکردندتعریفزوجقالبدررااختاللاین

طیدرکهگرفتندنظردرزودرسانزالاختاللدچار
ایارضبرایخودانزالانداختنتاخیربهقادرمقاربت

مقاربتازدفعاتنیمیحداقلدرخودجنسیشریک
.نباشدخود

ویربرارادیکنترلضعفدرنهفتهاختاللایناساس
.استانزالیرفلکس





عوامل روانشناختی
هاروسپیباآنهاجنسیتجارباولینکهمردانی

ایاندبودهترسریعجنسیعملخواستارکهبوده
شدندیدهاحتمالکهبودههاییموقعیتدراینکه
یاینماشصندلیمانند)استداشتهوجودبقیهتوسط

زودرسارگاسمبهنسبتاستممکن(پدریخانهدر
.باشندشدهشرطی



عوامل روانشناختی

performance)عملکردیاضطراب anxiety)

مشغلهدچارعاشقیکعنوانبهمردیککههنگامی
ایارضبهقادرآیاکهمیشودروانیتنشوفکریی

ختکیانگیتواندمیسختیبهنه،یاهستمقابلطرف
کردنمتوقفدرغالباوکندکنترلراخودجنسی
.استناموفقخودانزال



عوامل روانشناختی

ایشافزوالدین،باتعارضسابقهجنسی،گناهاحساس
یرغانتظاراتیاگراییآلایدهفردی،بینحساسیت

تضادهایوجنسیعملیدربارهگرایانهواقع
زناشویی

griftسندرم



م، نارسیسیس)های سایکودینامیک تئوری •
(عداوت نسبت به زنان یا ترس از واژن

جنسی در فواصل زیادفعالیت •



Drugs For Premature Ejaculation:
SSRIs: Fluoxetine, Fluvoxamine, 

Citalopram, 
TCAs: Clomipramine



PE exercises 

•Embargo sex 

دست خشک  •
دست خیس•
همسر •
تند و یوا  •

•Superior position (vaginal containment)

•Final step
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Women superior positions
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زنانارگاسم در اختالل 
(Female Orgasmic Disorder)



لهمرحپیدرارگاسمفقدانیاشونده،تکراریامستمرتاخیر
رایبالزمتحریکشدتنظرازهازن.طبیعیجنسیانگیزش
یصتشخ.دارندوسیعیهایتفاوتیکدیگرباارگاسمایجاد
بنیمدرمانگرقضاوتبرمتکیبایدزناندرارگاسمدراختالل

نظردرابآنچهبهنسبتزنارگاسمیظرفیتبودنترپائینبر
جنسیتحریکبودنکافیوجنسیتجربهسن،گرفتن
.باشدشودمیشمردهمتعادلاودریافتی

درواضحمشکالتایجادیاوناراحتیایجادباعثاختالل
.شودمیفردیبینروابط

Axisدردیگریاختاللباارگاسمدراختالل I(اختاللبجز
ولوژیکفیزیاثراتازناشیونباشدتوضیحقابل(دیگرجنسی
آنسوءمصرفیاودارومصرفجملهاز)موادمصرفمستقیم

.نباشدنیزپزشکیعمومیشرایطیکیاو(



What is orgasm?



به لحاظ فیزیولوژیک، 
رال و ناشی از تحریک کلیتوارگاسم 

ندارند  یا واژینال تفاوتی با یکدیگر
)فرویدبرخالف اعتقاد )





:اتیولوژی های •
نداشتن آگاهی و اطالعات الزم–
ی برخی بیماری ها و مصرف برخی داروها ممکن است باعث فارم اکتسااب  –

رخای  مثالً ابتال به دیابت و یا مولتیپل اساکلروزی  و یاا مصارف ضدافساردگی هاا، ب     .)آن شوند

.(این گروه از مشکالت جدا طبقه بندی شده اند( )فنوتیازین ها و بنزودیازپین ها

:علل روانی از جمله –
ترس از حاملگی•
طرد شدن از سوی شریک جنسی•
ترس از صدمه به واژن•
خصومت نسبت به مردان یا شریک جنسی•
جنسیاحساس گناه درخصوص تکانه های •
ناراحت و ناراضی بودن از دختر بودن •
تن و یا معادل دانساز دست دادن کنترل یا رفتاری خاص در نتیجه ارگاسمترس •

آن با تکانه های پرخاشگری و یا خشونت
ه باه  بخصوص نظام تربیتی که توج)محدودیت های فرهنگی و اجتماعی –

.(لذت جنسی را برای یک زن پاکدامن ضدارز  تلقی می کند



 دادن آگاهی و اطالعات
Genital exploration
 آموزشDM(Direct Masturbation)
Oral sex
The bridge maneuver :تحریک مستقیم کلیتوریس

ش از  درست پی( و یا حتی تجربه آن)تا مرز رسیدن به ارگاسم 
هایی  در این شرایط گاه تماس واژینال به تن)نزدیکی واژینال 

.(ندبرای رسیدن به ارگاسم و یا تکرار ارگاسم کفایت می ک







Un 

consummated 

marriage 



ناشی از دخول/ اختالل درد ناحیه تناسلی
Genito-pelvic pain/penetration disorder



دوترکیبازوDSM-5درکهاستتازهاختاللیاین
اللاختیعنیپیشینکتابدرموجودقبلیتشخیص

ههمرامعموالکهدردناکمقاربتاختاللوواژینیسم
بود،سختهمازآنهاافتراقیتشخیصوبودندهم

.استشدهتعریف

ودهتاییدکننپژوهشیشواهدنبوددلیلبههمچنین
ازانزجارجنسیاختاللندرتاًوکمخیلیاستفاده
شدهحذفجدیدکتابدرجنسیاختالالتفهرست

.است



مادر می گفت پدرشما حاجی سرشناسی است  
باید آبرو یش را حفظ کنید  

با حفظ دختر بودنم آبروی پدرم را نگه می دارم و 
دختر خوب او خواهم بود  

نخندیدن 
اخمو بودن در 

برابر پسرها 

خواب تجاوز 

واژینیسم 



سوء  
استفاده  

جنسی



نزدیکی جنسی برای 
افرادی که یک احساس  
شرم در مورد بدن خود 
یا جنسیت خود در طول 

سالهای ابتدای زندگی
کسب کرده اند یا 

کسانی که به درجات 
متفاوت از خود و 

احساساتشان جدا شده  
.  اند غیر قابل تحمل است



صورت به در هنگام بزرگسالی این افراد 
ناخودآگاه از یک پاسخ جنسی کامل 

خاطراتتا از برانگیختن می کنند خودداری 
یا احساسات دردناک پرهیز کنند و با خود 

.نندواقعی و اصیلشان دوباره پیوند برقرار ک

















درمان 






