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  تقديم األمين العام

ستقبل        ًا لم تثمارًا مجزي ر اس شباب يعتب سليمة لل صحية ال ات ال يل المعلوم إن توص
ة           األوطان، وال شك أن الصحة الجنسية تمثل جزءًا هام           رد بصورة عام ًا من صحة الف

سية                    ة الجن رة ضمن معلومات الثقاف اك جوانب آثي سواء بالنسبة للذآور أو اإلناث، وهن
ة أو                يكتنفها الغموض في أذهان الشباب الذي قد يتعرض للحصول على معلومات خاطئ

ر المختصين            ر في حدوث                ،مشوشة من األصدقاء أو من غي ه دور آبي د يكون ل ا ق  مم
ستقبالً          الكثير من  سية م وي        .  االضطرابات في الممارسة الجن اط واضح وق اك ارتب وهن

أثير سلبي                ه ت سية ل ة النف سوية، فاضطراب الحال سية ال ة الجن بين الصحة النفسية والحال
سية    ة الجن ة والممارس ى الرغب ديد عل ول    . ش صحيحة ح ات ال رى أن المعلوم ن ن ونح

واحي      وغ والن ة البل ي مرحل دث ف ي تح رات الت ة   التغي ائف المرتبط شريحية والوظ  الت
ر       ،بالممارسة الجنسية  ذه الوظائف من اضطراب يعتب  باإلضافة لمعرفة ما قد يصيب ه

  .من أساسيات الثقافة الصحية بصورتها الشاملة

ام  و ذا الموضوع اله هه ذا    يتناول ع ه ل م د التعام ذي يجي ر ال سي الخبي ب النف  الطبي
رتبط      ويعد تقديم المعلومات،الجانب من الصحة  ا ي سية وم سائل الجن  الصحيحة حول الم

ر                      ذه الموضوعات، ويعتب ان الحديث في ه بها من اضطرابات أفضل بمراحل من آتم
  .   خطوة جيدة في سبيل تنشئة جيل من الشباب المثقف يفهم هذا الجانب الهام من حياته

  

  ،،،واهللا ولي التوفيق  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

   األمين العام                                                           
  مرآز تعريب العلوم الصحية                            

  

ـج ـ   



 

 



 

 

  تقديم األمين العام المساعد

لقد دخلت اللغة اليوم عوالم متعددة، فنجد الخالفات والنزاعات في المنظمات الدولية 
 وإبعاد لغة أخرى مما يعني أن اللغة دخلت عالم على استخدامات اللغة، وفرض لغة

السياسة، آذلك تضطهد األقليات في بعض المجتمعات وتحرم أبناءها من التعليم في 
المدارس بلغتها األصلية فتحدث الحروب، آما حدث ذلك في مقدونيا، والبوسنا، 

  . وصربيا وفيتنام، وغيرها

 في مجال العناية الفائقة باللغة األم، إن الدور الملقى على عائق المؤسسة التربوية
وإبعاد آل ما يؤثر فيها من عوامل تضعف مستوى تحصيل الطالب في هذه اللغة قضية 

فهناك .. وطنية ودينية قبل أن تكون مسؤولية من المسؤوليات المناطة بهذه المؤسسة
عن آل األساليب آراء متعددة حول آلية معالجة الوضع لكننا بحاجة إلى طريقة مختلفة 

 حيث إن أسباب الضعف في اللغة ناتج ، بجهة واحدةالسابقة، فلم يعد األمر محصوراًَ
  .عن جهات مختلفة في المجتمع رغم التباين في تأثيراتها

لذلك فإن مسؤولية اللغة األم ال تتوقف على المؤسسة التعليمية فقط، وإنما آل 
 الحفاظ على اللغة األم وتنميتها بشتى ي فحيويًااعات المجتمع البد أن تلعب دورًا قط

الوسائل، وأهمها التعلم بها وجعلها أداة التفكير واإلبداع واالتصال، وبدون ذلك يصعب 
خلق النهضة والتقدم في أي مجتمع، بل إن المخاوف تزداد من اندثار اللغة األم والتخلي 

  .عنها
  

 ،،،واهللا ولي التوفيق

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

                                                            األمين العام المساعد

  ةحيمرآز تعريب العلوم الص                                                         

ـهـ ـ   



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

  الشربيني عبد العزيزالدآتور لطفي •

 .1951ولد عام مصري الجنسية ـ  -
 .آلية الطب ـ القصر العينيلوريوس الطب والجراحة ـ بكاحاصل على  -
 .حاصل على درجة الماجستير في األمراض العصبية الطب النفسي ـ جامعة لندن -
 .حاصل على درجة الدآتوراه في العلوم النفسية ـ جامعة آولومبيا األمريكية -
  . الطب النفسي ـ جامعة اإلسكندريةأستاذ -

  

  

ـز ـ   



 

 



 

 

  مقدمة المؤلف

داد هذا العمل الذي يتضمن عرض المعلومات الطبية والنفسية والحقائق          لقد قمت بإع  
ة           وم الطبي احثون في العل ا الب ا       ،التي توصل إليه سي وبعض م نفس والطب النف م ال  وعل

ات  ذه المعلوم سية وشرح ه األمور الجن ق ب ي تتعل وم األخرى، والت ا من العل يتصل به
ي متناول آل من يقرأ أو يكتب في          ومعاني المصطلحات بأسلوب مبسط مفهوم يجعلها ف      

ة                 هذه المجاالت من المتخصصين أو غيرهم، وقد تم االستعانة بكثير من المراجع القديم
ستو   ي في آل        ىوالحديثة حتى يظهر هذا العمل في الم ارئ العرب ه الق ذي يرضى عن  ال

  . مكان

سية   ويظهر هذا العمل في الوقت الذي ُتبذل فيه المساعي لتعريب العلوم الطبي             ة والنف
ة             سية لتصبح مفهوم ة والنف ليكون مساهمة في تيسير وتبسيط الكتابة في المجاالت الطبي

نفس                   ،للجميع م ال صفة خاصة وعل سي ب  بعد أن ساد اعتقاد بأن الطب عمومًا والطب النف
دم               ا تق ع لكنه ا الجمي أمور يعرفه تم ب ا أحد          تخصصات ته ة صعبة ال يفهمه يهم بلغ .. !!إل

.. خصوص تتخذ في الغالب أحد اتجاهين       موضوعات الجنسية على وجه ال    والكتابة في ال  
ة        ىفهناك الكتب والمجالت التي تعتمد عل      ة العلمي رة، أو الكتاب  أسلوب اإلثارة، وهي آثي

د آ                ا يفي ة بم ذه الموضوعات الهام ين       التي تقدم الثقافة حول ه ذي ب اب ال ارئ، والكت ل ق
ة                بما يحتويه من مادة علمية جاد      - أيدينا ة حديث ا من مراجع علمي دادها وجمعه  -ة تم إع

  .يمثل االتجاه الثاني الذي يتسم بالموضوعية

ة                         ة الطبي سي أن الكتاب ة في مجال الطب النف سنوات طويل ي ل م عمل قد الحظت بحك
ل         ب وآ الب الط رب وط اء الع سبة لألطب عوبات بالن ه ص زال تواج ة ال ت صفة عام ب

الم  ي الع ة ف العلوم الطبي ين ب ان،   المهتم ل مك ي آ ي ف ارئ العرب دم للق ا أق ي، وهن  العرب
ذا                    سية ه سية والجن ة والنف العلوم الطبي ين ب وللزمالء من األطباء وطالب الطب والمهتم

ة في                     يأن  اهللا  نسأل  و.. الكتاب ة والمعرف م والثقاف ة للعل ه من خدم صدنا إلي ا ق وفقنا في م
 . الموفق والمستعانهوالعالم العربي، و

 

  الشربينيلطفي  /دآتور

  ـ ط  ـ    





 

‐ 1 ‐ 
 

 الفصل األول

  الجنسالشباب و

ة الجنسية أن ال يتصور آثير من الناس ممن يعانون من اضطراب في الممارس
 عوامل نفسية، ويبدأ المريض بطلب العالج لدى المتخصصين ىسبب حالتهم يرجع إل

في األمراض التناسلية أو المسالك البولية ظنًا منه أنهم يعالجون مشكلته، لكن سرعان 
ه ال يعاني من أي أمراض موضعية في األعضاء الجنسية، وأن األصل في ما يتبين أن

  .شكواه هو الحالة النفسية
  

  :والحالة النفسية.. الجنس
يكون على األطباء النفسيين أن يستقبلوا هذه الحاالت في العيادات النفسية وأن 

ن منه وبين تكون البداية أوًال بالتهدئة من روع المريض، وشرح العالقة بين ما يعانو
الحالة النفسية، فأي شخص عادي يمكن أن يالحظ ببساطة شديدة أنه إذا آان متوترًا أو 

يفكر في ممارسة الجنس وال تكون ال خائفًا أو مشغول البال أو في حالة حزن شديد فإنه 
، أما بالنسبة لمن لديه اضطراب في يلديه الرغبة في ذلك، هذا بالنسبة ألي فرد عاد

نفسية فإن الرغبة والممارسة الجنسية لديه تتأثر حتمًا آما تتأثر بقية وظائف الحالة ال
  .الجسم المعتادة

 الجنسية التي تحرك األعضاء ذلك أنه يلزم ألداء الوظائف الجنسية وجود الرغبة
 للممارسة الجنسية وإتمام العملية إلى نهايتها، فالبداية تكون في مراآز التفكير ءوتهي

فينقل اإلشارة بدوره إلى ) Hypothalamus(تعطي اإلشارة إلى الوطاء العليا التي 
 والغدد الصماء األخرى، وتنتقل إشارات إلى (Pituitary gland)الغدة النخامية 

األعصاب التي تصل إلى األعضاء الجنسية فتندفع فيها آميات إضافية من الدم، وهذا 
هدة ما يثير الرغبة الجنسية، وهي  الجنسية التي تحدث مثًال عند مشاةيفسر اإلثار

 حيث ،عمليات طويلة ومعقدة لكنها تحدث بنظام دقيق يسير تلقائيًا دون تدخل إرادي
يخضع لتحكم الجهاز العصبي الذاتي فيما يتعلق باالنتصاب والقذف والوصول إلى 

  .الشهوة الجنسية
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الضعف لكن هذه الوظائف تتأثر ببعض االضطرابات النفسية فتكون النتيجة 
 إلى الشعور يالجنسي أو سرعة القذف وعدم تحقيق اإلشباع الجنسي، وهذا بدوره يؤد

بالقلق والتوتر، فتحدث حلقة مفرغة تؤثر فيها الحالة النفسية على الناحية الجنسية 
  .وتتأثر بها أيضًا

  
  الجنسية الثقافة تعريف

ة      تقاس الثقافة بوجه عام بعمق المعلومات وآمها، وينطبق هذا ا          ى الثقاف وم عل لمفه
اً         اس عموم ى وجه الخصوص         ،التي تتصل بالمعلومات المتوافرة لدى الن شباب عل  وال

  .عن الجنس والعالقة الجنسية

ة           يفالجنس وظيفة حيوية وشيء فطر       ى آاف ة عل ات الحي  وطبيعي تمارسه الكائن
ا   بمعر اإلنسان ويجب استقاء المعلومات التي يرغب،المستويات من إنسان وحيوان    فته

ه                 ذي يرغب في الكم ال ده وب ا   . في مجال العملية الجنسية من المصدر الذي يري وإذا أردن
ة                   ا حري وافر فيه ة تت أن نفرق بين الثقافة الجنسية والتعليم أو التربية الجنسية، فإن الثقاف

سي فيكون       . اإلنسان في الحصول على االستزادة في جانب من جوانبها         يم الجن أما التعل
ى أجزاء تتناسب مع                محددًا وفى   إطار المراحل التعليمية طبقًا لمناهج محددة مقسمة إل

  .آل مرحلة عمرية في الطفولة والمراهقة والشباب

ديم        " التثقيف الجنسي "أو  " الثقافة الجنسية "ومصطلحات   ا تق ال يستطيع  الكثير من
ا               ،تعريف مالئم لها   سائد بأنه اع ال شتها لالنطب د يتجنب التطرق لمناق  آالم يخدش      أو ق

ة أن التعرف       الحياء وال يجب الخوض فيه بأي شكل من األشكال، على الرغم من حقيق
ا          ي تتحقق به على الثقافة الجنسية عن قرب يسهم في المحافظة على البيئة األخالقية الت

  .صحة الفرد البدنية والنفسية
  

  ن الثقافة الجنسيةع مختلفة آراء
ين يرون أنه من الحياء عدم الخوض في أي         التثقيف الجنسي لبعض األشخاص الذ    

دون أن الحديث           حديث يتعلق باألمور الجنسية، لمنع التعرض للخجل أو الحرج، ويعتق
األدب       زام ب دافع االلت ماعه ب سن س الم ال يستح نس آ ول الج صريح ح دم .. ال وع

ن    ى الخوف م دفع إل ا ي وى مم نفس عن اله ظ ال ق حف ي تحق ات الت المصارحة بالرغب
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سية        اإلفصاح ة الجن ع            ..  عن أي أمور تتعلق بالعملي سية هي في الواق ة الجن ولكن الثقاف
  .معرفة صحيحة مبنية على أسس علمية ولها فائدة آبيرة

  
  وهناك رأي معارض

يرى أن الجنس فطرة يمارسها اإلنسان بدون تعلم أو تدريب ألنه من الغرائز، 
حاجة إلى نشرها تحت مسمى وبالفطرة أيضًا يدرك اإلنسان الغريزة الجنسية دون 

وبالنظر إلى ..  وال توجد ضرورة لمثل هذه التربية"اإلباحية"أو " الثقافة الجنسية"
 فاإلنسان الذي يتمتع بالعقل ،سلوك الحيوان الذي يمارس العملية الجنسية بدون تعلم

ؤدي لتربية الجنسية ستاوأسلوب أو مناهج .. يدرك الجنس بالغريزة والفطرة ال بالتعليم
ينجم عنه بعض المضاعفات  رًا لممارسة هذه الغريزة وهذا قدإلى تنبيه األطفال مبك

  .الخطيرة

والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع ونرى بحكم العمل في مجال الطب النفسي 
 ،أن تقديم المعلومات بصورة مناسبة حول المسائل الجنسية لألطفال والمراهقين

 تظل منطقة  تحريم الحديث في هذه الموضوعات لكي الوالشباب ُيعد أفضل آثيرًا من
والمصارحة في تقديم النصائح واإلرشادات التي تتعلق . حرجة يحيطها الغموض

بالثقافة الجنسية لمن يطلبها من صغار السن أفضل آثيرًا، من وجهة النظر النفسية من 
  . تجنب الحديث عن هذه الموضوعات وحجب الحقائق المتعلقة بها

  
  جاالت الثقافة الجنسية للشباب م

شباب          ون وال ال والمراهق سية حيث يبحث األطف ة الجن هناك مجاالت واسعة للثقاف
ول ادة عن الغريب والمجه ي الع ة ،ف ة من مجرد ذآر آلم ه الرهب نهم تنتاب ر م  والكثي

نس( ة     ،)الج ب هام ي جوان صب ف ام تن ه ع شباب بوج ال وال سية لألطف ة الجن  والتربي
  : في النواحي التاليةلحياتهم تتمثل

 .عن الجنس والفروق بين الجنسينمعلومات عامة  -
 .تناسلية والجنسية، ووظائفهاالناحية التشريحية لألعضاء ال -
 .العملية الجنسية وآداب السلوك الجنسي واالتصال الجنسي السليم -
 . مرحلة البلوغ والنفسية التي تحدث للفرد فيفيزيولوجيةالتغيرات البيولوجية وال -
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ي         - ضج ف أخرة والن رة والمت ة المبك ة والمراهق ي الطفول سي ف سي والجن و النف  النم
 .الشباب

  .األمراض التي تنتقل بالعملية الجنسية والحاالت الوراثية التي تؤثر على الزواج -

ات  إن  راد بالمعلوم د األف ذي يم سلوك ال ن ال وع م سية هي ن ة الجن ة والثقاف التربي
سي          العلمية واالتجاهات السليمة نح     ق التوافق النف سهم في تحقي ا ي سوي بم سلوك ال و ال

  .والجسدي
  

  :والممارسة الجنسية.. حياتنا النفسية 
بحكم عملنا في مجال الطب النفسي، فإن االرتباط الوثيق بين النواحي النفسية 

والدليل على .. ة تؤآدها المالحظة في آل األحوالوالممارسة الجنسية يعتبر حقيق
الة النفسية والجنس، هو ما يالحظه آل منا ببساطة، من أهمية راحة العالقة بين الح

البال والهدوء النفسي لنتمكن من االستمتاع بممارسة الجنس في حياتنا المعتادة، وأي 
أو التوتر فإن الناحية الجنسية لديه تتأثر  يعاني من القلق أو انشغال البال واحد منا

اته الزوجية على الوجه األآمل، آما أنه من  وال يمكنه القيام بواجب،نتيجة لذلك
 مثل القلق واالآتئاب والوسواس القهري ،المعروف أن الكثير من األمراض النفسية

تكون مصحوبة باضطراب في أداء الوظيفة الجنسية ال يتحسن إال بعالج هذه 
  .األمراض النفسية

 بين الزوجين الذي آما أننا نالحظ أن الكثير من المشكالت الزوجية وسوء التوافق
يؤدي غالبًا لالنفصال، قد يكون العامل الرئيسي فيه والمسبب لكل ذلك هو عدم التوافق 
في العالقة الزوجية بين طرفي الزواج، وقد تظهر المشكالت في مناطق أخرى من 
العالقة الزوجية لكن الجنس يكون هو السبب الحقيقي وراء ذلك، ويمثل الحديث عن 

ة منطقة حرجة ال يرغب الجميع في االقتراب منها حتى في العيادة الحياة الجنسي
النفسية، ويكون الرجال في العادة أآثر إقدامًا على الشكوى من المشكالت الجنسية 

هو الذي يبادر بالسؤال طلب األمر أن يكون الطبيب النفسي مقارنة بزوجاتهم، وقد يت
ية ولكن ذلك يكون شائكًا بالنسبة للسيدات عن الحالة الجنسية الرتباط ذلك بالحالة النفس

 !!خصوصًا غير المتزوجات

 ألن الكثير من الحرج يحيط بالسؤال عن الحالة الجنسية فإن األطباء غالبًا ونظرًا
ما يفضلون الحديث عنها بصورة غير مباشرة، وفي الطب النفسي فإن العالقة بين 
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 ويجب االهتمام بها أثناء المقابلة األمراض النفسية والنواحي الجنسية هامة للغاية
النفسية وأثناء فحص الحاالت النفسية، ورغم أن بعض الرجال يجيبون على أسئلة 
األطباء ويصفون مشكالتهم الجنسية بصورة واضحة وصريحة فإنهم في الغالب ال 
يعتقدون أن السبب في المشكالت الجنسية هو االآتئاب أو الحالة النفسية بصفة عامة، 

دفع ذلك الكثير من الرجال إلى طلب العالج عند األطباء من تخصصات الطب وي
األخرى دون التفكير في عرض المشكلة على الطب النفسي، وبالنسبة للمرأة فإن 

 للتقاليد في البيئة الشرقية الحديث في األمور الجنسية يعتبر من المحظورات تبعًا
ات أو أعراض تتعلق بالنواحي الجنسية  فإن السيدات ال يتحدثن عن أي تغييروغالبًا

رغم أنها موجودة بالفعل، ولكن الكثير من السيدات عندما ُيسألن عن هذه المشكالت 
يكون ردهن باإليجاب، ونحن ننصح بالدقة في اختيار األسلوب المقبول بالسؤال عن 

النفسية  االآتئاب أثناء المقابلة في العيادة ىاألمور الجنسية خصوصًا بالنسبة لمرض
أما بالنسبة للمرأة فيتم توجيه هذا السؤال أثناء المقابلة النفسية بطريقة .. للمرة األولى

 وبالنسبة لألرامل والمطلقات من السيدات، وآذلك ،عارضة ال تتسبب لها في الحرج
 للغاية في االستفسار عن النواحي بالنسبة للفتيات والمراهقات فإن الموقف يكون صعبًا

 ويجد األطباء صعوبة بالغة في االقتراب من هذه المنطقة ولو حتى بمجرد ،الجنسية
التلميح، وعادة إذا لم يتم فهم محتوى األسئلة حول الجنس من جانب المرضى أو الكالم  

  .فإن على األطباء استنتاج اإلجابةبصراحة 
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  الفصل الثاني

  سليللجهاز التنا تشريحيالالترآيب  معلومات عن

  :الجهاز التناسلي للرجل
ة        يتكون الجهاز التناسلي     ومن  ) القضيب؛ والخصيتين   (للرجل من أجزاء خارجي

اة مجرى      النبيبات(أجزاء داخلية   ة، وقن صلة المنوي تاتة، والحوي  الناقلة للمني، والبروس
 .)البول

  
   الخارجيةاألعضاء التناسلية

  :القضيب* 
صقًا ون ملت ذي يك ذع، ال ن الج ون م دار يتك بطن بج د الجزء ، ال ذي يع والجسم ال

ول     ومقدمة القضيب والتي تأخذ شكًال وسط،األ اة مجرى الب  دائريًا، في نهايتها فتحة قن
الث     و ى ث ضيب إل سم الق سم ج ن أينق طوانات م سجة س صبة األن ذه  ،المنت ئ ه  وتمتل
  .سطوانات بالدم فيصبح حجم القضيب أآبر وأصلباأل

ة  سجـة         :الوظيف تالء األن ذآري للرجل نتيجة الم  يحدث االنتصاب في العضو ال
ة ف  )Erectile tissues) (األنسجة الناعظة(االنتصابيـة بالدم  ة  يزيو، وهي وظيف لوجي

ؤثر عل  سية ت ل نف ة عوام ا مجموع تحكم فيه ذاتيىت صبي ال از الع راز ، الجه  وإف
االت      ي ح ة ف ذه الوظيف ل ه صيب الخل د ي سية، وق ارة الجن تجابة لإلث ات آاس الهرمون
ة                       ؤثر في آلي ي ت از العصبي الت ل أمراض الجه سي ألسباب عضوية مث الضعف الجن

راض  صاب أو أم شراييناالنت اب   ، أو ال ق واالآتئ ل القل سية مث باب نف ة ،ألس  أو نتيج
  .لتأثير بعض العقاقير

ضيب ي للق ول الطبيع د : الط ر، ونؤآ خص آلخ ن ش ضيب م اس الق ف مق   يختل
  :الحقائق التالية

   المعدل الطبيعي لطول القضيب للرجل البالغ أثناء االرتخاء يتراوح ما بين سبعة :أوًال
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  .لى خمسة عشر سنتي مترًا       سنتي مترات إ

   المعدل الطبيعي لطول القضيب للرجل البالغ أثناء االنتصاب يتراوح ما بين        :ثانيًا
  .        اثني عشر سنتي متراًَ إلى سبعة عشر سنتي مترًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجهاز التناسلي للرجل): 1الشكل (

  جنسية إذا آان طوله آافيًا لحدوث ليس لقصر القضيب دور في إفشال العملية ال:ثالثًا
  .اإليالج       

 . ليس لطول القضيب دور في زيادة المتعة الجنسية بالنسبة للرجل أو المرأة:رابعًا

  :الخصيتان* 
صيتان  ضاوي ) Testes(الخ كل بي ا ش اج   ،لهم ي إنت ي ف صيتين دور أساس  وللخ

  .)التستوسيترون ( وإفراز هرمون الذآورةة المنوياتالحيوان

ه  ،رفيع يحيط ويحمي الخصيتين هو عبارة عن آيس جلدي :آيس الخصية  آما أن
تحكم في درجة حرارة     اج إل     ي ا تحت ل من حرارة      ىالخصيتين، ألنه  درجة حرارة أق

  . في الخصيةة المنويات الحيوان نضجالجسم لتناسب
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  :البربخ* 

ذي ل  وال ع مقاب صيةا يق ات     ،لخ ع الحيوان وم بجم شكل يق وف ال وب ملف و أنب  وه
  .المنوية من الخصية

  األعضاء التناسلية الداخلية
  :الناقلة للمني نبيباتال* 

ة ة األوعي ون )Vas deferens (الناقل اة  ىعل تك كل قن وب( ش ل  ) أنب وم بنق تق
  .الحيوان المنوي من البربخ

  :ناة مجرى البولق* 
نائي في الذآر، فهذه القناة هي        عمل ث  لها )Urethra) (اإلحليل(قناة مجرى البول    

ضًا   يقوم بنق جزء من الجهاز البولي الذي    از    ل البول من المثانة، وهو أي جزء من الجه
  .خالله قذف السائل المنوي التناسلي للرجل الذي يتم من

  
  :البروستاتة* 

تاتة  ي) Prostate(البروس ة ف ع تحت المثان ة تق وهي  ،)Pelvis( الحوض منطق
ن  الجزء األوسط م يط ب وتح وملمجرى الب ذي   وتق ذي يغ سائل ال إفراز ال وان ب الحي

  .القذف المنوي وهو معظم السائل المنوي أثناء عملية

  )Circumcision( نالختا
ضيب  ة الق ة َقْلف ة القضيب أو إزال د مقدم صال جل و استئ ان ه ، )Foreskin(الخت

 والختان ،ويقوم البعض بالختان اتباعًا للعادات االجتماعية أو لمعرفتهم بفوائده الصحية     
ا       ة للقضيب آم ذآور فهي نظاف ا عملية ضرورية لل ل      أنه األمراض مث ع اإلصابة ب  تمن

دوى ولي ع از الب ان . الجه ارة( والخت ضاعفاتها     ) الطه ا م ن له سيطة لك ة ب عملي
 وال يوجد وقت محدد       ، ويجب أن يتم بطريقة صحية     ،ومخاطرها مثل  أي إجراء طبي     

ان أفضل رًا آ ك مبك ان ذل ا آ ن آلم ان لك ي،للخت د  ول ان عن ضًا الخت س من األفضل أي
والدة ل  ال ر الطف دما يكب دة شهور أو عن ى ع ن ال تؤجل إل ام ولك دة أي ل االنتظار ع ، ب

ذآور     .. فيتعرض إلى اإليذاء النفسي واأللم     سبة لل ذا بالن ان اإلن      ،ه ا خت ه محل      أم اث فإن
  .جدل وال يتم ممارسته على نطاق واسع

  



 

‐ 10 ‐ 
 

  : للمرأةيالتناسل الجهاز
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  الجهاز التناسلي للمرأة): 2الشكل (

  :األعضاء التناسلية الخارجية تتكون من
 :الشفران الكبيران* 

  .البولية والفتحة المهبل بفتحة ان تحيطماوه

 :الشفران الصغيران* 
مجموعة من األعصاب     ام  ويقع فيهالشفران الكبيران من  في الجزء الداخلياتقع

  .التي تستجيب للمؤثرات الجنسية

  :المهبل* 

ارة           ىهو العضو الجنسي الخارجي للمرأة، وعل      ة يوجد غشاء البك ه الخارجي  فتحت
)Hymen (      رة األول ي الم سية ف ة الجن د الممارس ادة بع زق ع ًا ويتم ا جزئي ، ىيغلقه
ل            وذلك تشنج المهبلي  ال  من تحدث حالة أحيانًا  و  بانقباض في الثلث الخارجي من المهب

سي بإدخال                 ة االتصال الجن دء محاول مع عضالت الحوض واألطراف تلقائيًا بمجرد ب
ذه       ،العضو الذآري  سي له سير النف  أو عند الفحص بأدوات طبيب أمراض النساء، والتف

داء  الحالة التي تحدث عادة في الفتيات من المستويات الراقية هو          التعرض السابق العت
 األلم، ىأو اغتصاب أو الصراعات الداخلية واعتبار الجنس أمرًا محرمًا أو ينطوي عل     

 .ويتم العالج بوسائل التدريبات السلوآية
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  :غشاء البكارة* 

  من فتحة المهبل وبه فتحة صغيرة لنزولًامرن يغطي جزء وهو عبارة عن غشاء
سية يتمزق وهذا الغشاء الدورة الشهرية وفي ترآيب األعضاء    ..  نتيجة الممارسة الجن

ل      ىالجنسية الخارجية للمرأة يقع هذا الغشاء عل       ة للمهب   ويتخذ أشكاالً    ، الفتحة الخارجي
تم فضه                    ًا، وي ل جزئي شاء فتحة المهب مختلفة مثل الشكل الهاللي أو الغربالي، ويسد الغ

رتبط هذا الغشاء بالعذرية    بالممارسة الجنسية أو بوسائل جراحية في بعض الحاالت وي        
)Virginity(،    ة ة، والكلم ة العربي ل الثقاف ات مث ض الثقاف ي بع ام ف دلولها اله  وم
  .هي إله الزواج عند اإلغريق) Hymen" (هيمان"
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أشكال غشاء البكارة): 3الشكل (

 
  :األعضاء التناسلية الداخلية تتكون من

  :المبيضين* 
ع    رحم  ن جانب م  ىعل  آل مبيض يق راز       .. ال تم إف رأة ي رة اإلخصاب للم وفي فت

 .بالتناوب بويضة آل شهر

 :قناة فالوب* 
ا      رحم وهم اة بأحد جوانب ال ق لتوصيل البويضة     وهما قناتان تتصل آل قن الطري

 . داخل الرحمىالتي تفرز من المبيض إل
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 : الرحم*
رز       ي تف ضة الت تقبال البوي وم باس شكل يق ري ال اء آمث ن وع ارة ع و عب ن وه  م

 .جنين ىتتعلق بالجدار الداخلي بعد اإلخصاب وتبدأ في التحول إل والمبيض،

 :عنق الرحم *
 . داخل المهبلىاألسفل من الرحم ويمتد إل وهو الجزء

 :المهبل* 
ذي يوصل ق ال و الطري ه   ه تم في ذي ي ان ال و المك ارج الجسم وه رحم وخ ين ال ب

  ).آما ذآرنا قبل ذلك(االتصال الجنسي 
  
  :البلوغ

مرحلة يحدث فيها نمو     البلوغ
سي   ضج جن سدي ون ز ،ج  وتتمي

ات    اج الحيوان ى إنت درة عل بالق
ضات  د أو البوي د الول ة عن المنوي

ت  د البن دوث  ،عن الي ح  وبالت
) Puberty( وآلمة البلوغ    ،الحمل

ة    ة الالتيني ن الكلم شتقة م م
)Pubertas(،  النضج  ي والتي تعن 

وغ   ة البل ). Adulthood(أو حال
ع دوث  م ة ح رات الهرموني التغي

م   روف باس زء المع طة الج بواس
اء   يف) Hypothalamus(الِوط

ذي     ة،      يالمخ وال دة النخامي ز الغ حف
دد األخرى       يوه  بدورها تنشط الغ

واء إلفراز ذآورة  س ون ال هرم
ستوستيرون( ون .. )الت أو هرم

  . )اإلستروجين( األنوثة

 الغدد الصماء في جسم ):4الشكل (
 اإلنسان
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اث في سن مبكر          د اإلن وغ عن ذآور    ) 10 - 8(وقد تبدأ مرحلة البل ا ال سنوات، أم
 والمتوسط العمري للفتاة ،سنة) 13 - 10( السن بعامين أي عند الوصول لسن افبعد هذ 

د سن              ،لظهور أولى عالمات البلوغ    دي يكون عن و الث ا       )10.5( وهي نم م يليه سنة، ث
 والمتوسط العمري لكبر حجم .بعامين نزول الدورة الشهرية وبداية عالمات اإلخصاب      

  .عامًا) 11.5(ند الصبية هو حوالي الخصيتين ع

ى حد                      بعض إل ا ب الرغم من ارتباطهم وغ، ب والمراهقة تختلف آمصطلح عن البل
اعي     . آبير ة              /فالمراهقة هي مصطلح اجتم ة االنتقالي رة أو المرحل ى الفت شير إل افي ي ثق

ين ا  ا ب ع م ي تق ل  الت ضج الكام ى الن ة والوصول إل صطلح  .. لطفول و م وغ فه ا البل أم
و ضوي      جيفيزيول و الع ورات للنم ن تط دث م ا يح سدية وم رات الج ى التغي شير إل  ي
  .والنفسي

  
  :البلوغ عند الذآور

ين سن      ا ب ًا م اً )15 ـ  9(يحدث تقريب ر       عام ذآورة أآث ات ال  حيث تصبح هرمون
ى الوجه                     نشاطًا وأحياناً  ر في شكل الجسم وتظهر عل دأ التغي  يبدأ النمو في الطول ويب

  .نمو شعر العانة، وتتخذ األعضاء التناسلية شكلها المكتملمالمح النضج، ويكتمل 

ي    رات الت سبب التغي سدية، ب سية والج ضغوط النف رة ال وغ هي فت رة البل ر فت تعتب
ا  دث معه رات      ،تح ذه التغي ة ه ف ومواجه ى التكي ا عل ر به ذي يم شخص ال درة ال  وق

وي في           ،الصعبة م دور حي اء له ى أن اآلب د من الدراسات إل ة    وتشير العدي ذه المرحل ه
س   دأ الم ة، وتب ة الحرج رات     ؤالعمري ن التغي اء ع ع األبن اش م دء النق ضرورة ب ولية ب

ضج     وغ والن رة البل ي فت دث ف ي تح سدية الت رة   -الج ر مباش ة غي ك بطريق ون ذل  ويك
بنة من تغيرات بن أو اإلواالبتعاد عن إلقاء النصائح أو السرد القصصي لما سيحدث لإل

مواد الطبية والعلمية المبسطة وتقديم إجابة األسئلة التي يرغب          وإنما من خالل توفير ال    
ذه           ء في معرفة إجابة لها من خالل اال       األبنا ة له ة المالئم سية الواعي طالع  والثقافة الجن

  .المرحلة
  

  :البلوغ عند اإلناث
ى ـ      ة األول ي المرحل ين سن  ف ا ب ًا م دث تقريب ًا )11 ـ    8(وتح م  عام ر حج يكب

  ..الجسم في إفراز الهرمونات، ويبدأ بيضينالم
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ين سن     ـوالمرحلة الثانية   ا ب ًا م ًا  )13 ـ  11( وتحدث تقريب ى     عام ا أول دأ معه تب
ات المر دي، والعالم و الث ع نم ر م ين وتظه ة للع وزن ئي زداد ال ة و ي عر العان ر ش يظه

  ..ولـوالط

ـ ن س ــبي ة الثالثة ـــالمرحلي  ــفو اً  )15 ـ  13(ن  ـ و ويحدث        ، عام ستمر النم دء   ي ب
  (Menarche)..اإلحاضة 

ة ة الرابع ن  والمرحل ي س ًا)16 ـ      15(ف ة ، عام دأ اإلباض دورة وتب زول ال  ن
  .الشهرية

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الحالة النفسية والدورة الشهرية
 Premenstrual)" ضـــــة للحيــــقـــابــة الســــالمتالزم"ـ ــرف بــة تعــالــذه الحـه

syndrome)   رة الطمث          راضها في ـ، وتبدأ أع سبق فت ي ت ة الت دأ   ، األيام القليل  حيث يب
اإلحساس بشعور القلق والتوتر وعدم االحتمال مع الضيق والكآبة، ويصاحب ذلك آالم 

د ال    اد عن ه باإلجه الغ في ساس مب ر وإح م الظه صداع وأل ل ال ة مث ل،  بدني أي عم ام ب قي
  .هولة ويمكن استثارتها ألي سبب تافوتالحظ المريضة أنها تحتد بسه

وب حيث                   وني المطل وازن الهرم ي تحدث الت ة الت ويتم عالج هذه الحاالت باألدوي
سية              ىتعيد نسبتها إل   سات النف ق الجل  الوضع الطبيعي، آما تعالج هذه الحاالت عن طري

  .لتوضيح الحقائق للمريضة وتصحيح بعض المفاهيم لديها مع المساندة واإلرشاد
  

  ؟"إلياسن اس" وما هو )..Menopause(انقطاع الحيض 
اب     أس واالآتئ زمن بالي ن ال ل م ردح طوي ان ل ي األذه ة ف ذه الحال د ارتبطت ه لق

أس (وربما أسهمت هذه التسمية  ولذا فقد سمي سن اليأسواالضطراب النفسي،    ) سن الي

ة إل            سن البلوغ أ   ة الطفول ال من مرحل ه االنتق تم في ذي ي م هو ال ة  ىو الُحُل  مرحل
ادة                    ة، وتحدث في الع سية واجتماعي ة ونف رات بدني ه تغيي المراهقة ومن عالمات

ذآور بحوالي عام أو       ) 14 ـ  11(بين سن  رة عن ال اث مبك سنة، وتكون في اإلن
صف   ام ون ن    (ع ول س ات ح ي البن ن   11ف ول س نة، واألوالد ح نة13 س ، ) س

سية   ات الجن راز الهرمون دفق إلف دث ت شـكل  يويح ي ال رات ف ي تغيي ؤدي إل
  .والوظائف الجسدية
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ع أن     صيب، م مها ن ن اس ا م رأة أن له ث تظن الم اط، حي ذا االرتب ي ه ا ف د ذاته ي ح ف
 نطاق واسع هو ترجمة غير دقيقة لحالة توقف ىم علالذي يستخد“ سن اليأس“مصطلح 
  .التي تحدث للمرأة في مرحلة معينة من العمر) Menopause(الحيض 

ا ترجع                     ة من العمر فإنه أما ما يصيب السيدات من أعراض نفسية في هذه المرحل
ك                 ىإل شهرية، ويصاحب ذل دورة ال  بعض التغييرات البيولوجية التي تصاحب توقف ال

 بداية خريف  ىبدنية أيضًا، لكن بالنسبة لكثير من النساء فإن ما يحدث يرمز إل        تغييرات  
ة           ى هذه المرحلة عل   ى حيث ينظرن إل   ،العمر األفول، ونهاي ساطع ب نجمهن ال  أنها إيذان ل

سي                 وهمي هو اضطراب نف ذا التصور ال مهددة لدورهن في الحمل واإلنجاب، ولعل ه
  .في حد ذاته

  



 

‐ 16 ‐ 
 

 



 

‐ 17 ‐ 
 

  ثلالفصل الثا

   الجنسيةوجية الممارسةسيكول

ن     سية م ة الجن ون الممارس ل)4(تتك ة  : مراح ا الرغب ارة  )Desire( أوله م اإلث ، ث

)Excitement(      اع زة الِجم شوة أو ه ي الن ا ف صل ذروته ي ت دها )Orgasm( الت ، وبع

ل هزة          )Resolution(االنصراف أو الحل     ، ويحدث ذلك في آل من الذآر واألنثى حيث تمث

ا                الجماع ذروة الل   ذف مباشرة، ويحدث خالله سبق الق ذة خالل االتصال الجنسي، وفي الذآر ت

رحم، وفي                         )5ـ   4( رأة فيحدث انقباض في ال ا في الم لية، أم  انقباضات في األعضاء التناس

دم وعضالت     )15 ـ  3(المهبل بمعدل   مرة، مع تغييرات أخرى في ضربات القلب وضغط ال

 Male and Female)ثى ـر واألنــماع في الذآجعمومًا، وتصيب اضطرابات هزة الالجسم 

orgasmic disorders) .ة ف  جو قذف المني في ال تمناء عملي ة ماع أو االس ا  يزيولوجي  ينظمه

زة                ة وجي الجهاز العصبي الذاتي، واضطراب القذف المبكر يعني حدوث القذف بعد فترة زمني

ي تت   سي، وهو من الحاالت المرضية الت اء الجن ة اللق سية من بداي ائل النف طلب العالج بالوس

  ). سنة15  ـ12( لبداية سن البلوغ في الذآور  آمؤشرىواألدوية، ويحدث القذف للمرة األول

وم                     سية من المشاغل والهم ة النف ا أن التهيئ وفي البداية يجب أن نؤآد  حقيقة هامة مؤداه

سية      ة الجن تمتاع بالعملي يات االس ن أساس ان م در اإلمك ون ،ق د أن يك ن    والب دف م اك ه  هن

رفين    ال الط زة لك باع الغري الجنس وإش تمتاع ب و االس سي وه صال الجن ين يحرص ،االت  وح

الجنس              الزوجان على وجود هذا الهدف قبل االتصال الجنسي فإن ذلك يساعد على االستمتاع ب

ويهتم الطب  .  لكل من الرجل أو المرأة بمراحل آل منها تؤدي لألخرى          ،وتمر العملية الجنسية  

ة                       ال سية الطبيعي سية في الممارسة الجن سية حيث توجد عوامل نف واحي الجن نفسي بدراسة الن

أثير                سي بت التي تحرآها الدوافع والرغبات الجنسية، وتبدأ الممارسة الجنسية بإثارة الدافع الجن

  : والنفسية معًا وتتضمن المراحل التاليةولوجيةيفيزالعوامل ال

  .)Excitement(اإلثارة . 2                 .)Desire(الرغبة .  1
  .)Resolution(االنصراف . 4      .)Orgasm(ماع جهزة ال. 3
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ى   ًا الحب                     :المرحلة األول ا إيجابي ؤثر عليه سية وي ا جوانب نف سية وله ة الجن هي الرغب
  .والمودة، وصفاء الذهن، وتوازن حالة الهرمونات والحالة النفسية

دم دفق  تيبالنسبة للرجل   : :المرحلة الثانية  دث            ال ر مح دل أآب ذآري بمع ه   ًا في العضو ال  ل
ه    انتفاخًا في المهبل ويزيد من إف    تدفق الدم حدث   وبالنسبة للمرأة يٌ   ،انتصابًا ه لتهيئت رازات

  .للوظيفة التالية

ة     ة والرابع ا                    :المرحلة الثالث اع لكال الطرفين بم ى ذروة الِجم ى الوصول إل ام االتصال حت  إتم
  .ور اإليجابي باالرتياحيؤدي إلى حالة من الشع

سي             ام باالتصال الجن سماح بالقي صبًا لل سية يكون القضيب منت . وفي أثناء الممارسة الجن
ة    ة، ووعائي ة    ،وهذا االنتصاب يحدث نتيجة تفاعالت عصبية، وهرموني ة وتلقائي سية مرآب  ونف

المخ حيث    ن الشعور باالستثارة ُيحدث رد فعل في          إ حيث   ،ال تخضع بالكامل للتحكم اإلرادي    
ذاتي    از العصبي ال بإرسال إشارات عصبية     (Autonomic nervous system) يقوم الجه

   . األعضاء التناسلية حتى إتمام العملية الجنسيةى ثم إلالنخاع ىإل

  :الممارسة الجنسية الصحيحة
الجنس           تمتاع ب ى االس ساعد عل شاط ت دة من الن ة جي  ،يجب أن يكون الجسم في حال

ت ذي س ان ال نسوالمك ة الج ه ممارس اك ،تم في ون هن ًا وال تك ون مهيئ ب أن يك    يج
ى             ،منغصات أثناء العملية الجنسية    ساعد عل دمات ت سي بمق ة لالتصال الجن دأ التهيئ  وتب

ى              ،التهيئة لالتصال الجنسي   ان إل ى يصل الطرف  وتبدأ عملية االتصال بين الجسدين حت
ة االتصال       ،عند المرأة  وهي القذف عند الرجل والرعشة       ،بلوغ اللذة النهائية   د نهاي  وبع

  .الجنسي يستمر التواصل والمودة
ق                       ى تحقي ساعد عل ة ت سية المنتظم ة الجن سية نجد أن العالق ة النظر النف ومن وجه

شرعية   ة وال سية واالجتماعي صحية والنف د ال ن الفوائ د م ة ا.. العدي اع وممارس لجم
  : فوائد متعددة منهاواإلشباع الجنسي الكامل له

 .الجنسية وسيلة لالستمتاع بالحياةالنشوة  -
 . فالجماع يحسن مواصفات النوم،عالج األرق ليًال -
 .تهدئة القلق والتوتر واإلحباط -
 .الجماع المنتظم ينظم الدورة الشهرية و ينظم الهرمونات -
  .يشفي الجنس بعض اآلالم العضلية ألنه يؤدي لالسترخاء العضلي -
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ى   مون اإلندورفين المضاد لأللم و    الممارسة الجنسية تساعد على إفراز هر      - ساعد عل ي
 .الشعور باللذة واإلشباع

ة                  - دورة الدموي شيط ال ى تن ساعد عل ممارسة الجنس هي نوع من ممارسة الرياضة ت
 .وتقوية العضالت

 .النشاط الجنسي يعزز وظائف جهاز المناعة ويؤخر الشيخوخة -
  .ةمنتظم يساعد على حالة صحية ونفسية جيدبشكل الجنس ممارسة  -

  
  :الضعف الجنسي

من واقع ممارسة الطب النفسي فإن الشكوى من الضعف الجنسي لدى الرجال هي إحدى               
ن   ا م تم تحويله االت ي ن الح ر م سية، وآثي ادات النف ي العي ا ف ي نراه ة الت االت الهام الح

ين عدم وجود أي سبب عضوي                  ىالتخصصات الطبية األخرى إل    د أن يتب سي بع  الطبيب النف
ظ ا، ونالح ضعف   ى أن بعض المرضله صاحبة لل رى م ن اضطرابات أخ كاوى م ديهم ش  ل

م األول            سي هي اله شكوى من الضعف الجن ام، وتكون ال ا أي اهتم الجنسي لكنهم ال يعيرونه
  .لهم

راض  ىعلو ن األم شخص م و ال ن خل د م ى نتأآ دًا حت ة جي تم فحص الحال ك ي  ذل
ي      ب توض سي، ويج الج النف ديم الع ي تق دء ف ل الب ضوية قب ى  الع ريض حت ك للم ح ذل

ا أحد                     د تكون في حد ذاته يستطيع التخلص من مخاوفه حول الحالة، وهذه المخاوف ق
  .  استمرارها وتفاقمهاىأسباب هذه الحالة حيث تساعد عل

  
  :مشكلة الضعف الجنسي في الرجال

 االنتصاب أو ضعفه    قدرتهايشير هذا التعبير إلى ضعف األعضاء التناسلية بعدم       
يعوق القدرة على إتمام العملية الجنسية على الوجه الطبيعي، وهناك   مماعند الرجال

سية            ذة الجن ل في ضعف الل اع مع             ،نوع آخر يتمث ذة الجم نقص االستمتاع بل ك ب  وذل
ى عوامل    ،الجنسية ويصاب بهذا النوع الذآور واإلناث أيضًا وجود الرغبة  ويرجع إل

   :وأسباب عضوية ونفسية
  
  : الضعف الجنسيأسباب

شكلة العجز                  ىال أحد يعرف عل    انون من م ذين يع  وجه التحديد آم عدد الرجال ال
سي، وعل ذآر أن ىالجن ي ت رغم من اإلحصائيات الت وق سن )%50( ال  من الرجال ف

ة        ين من الرجال          (األربعين في الواليات المتحدة األمريكي اني من    ) أي واحد من اثن يع
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اعي     إن انطب ا الطبيب ا  ـهذه المشكلة ف ذ   وأن سي ال م      يلنف شكلة بحك ذه الم  أتعامل مع ه
شكلة  ىستطيع التأآيد عل أ أن عدد الحاالت قد يفوق هذا المعدل آما أنني ـعملي    أن الم

ضاً         قائمة في نسبة من الشباب       ين أي زوجين تحت سن األربع ام      .. المت لكن وجود األرق
دعي أحد أن بوسعه التوصل                   ا  الموثوق بها حول هذا الموضوع ال يمكن أن ي  أو  ، إليه

تم      ىإل ا وي  حقيقة انتشار هذه المشكلة التي يتعمد أصحابها في آثير من الحاالت إخفاءه
  .التعامل معها بحرج شديد

أن          اد ب اك اعتق ان هن د آ ضوية، وق سية وع باب نف سي أس ز الجن شكلة العج ولم
سية وراء   باب النف االت ) %90(األس ن الح سبة    ،م د أن ن ة تؤآ ات الحديث ن الدراس  لك

م               الح سية، وأه ود ألسباب نف االت التي يكون فيها سبب عضوي تعادل الحاالت التي تع
سية نتيجة لمعلومات     األسباب النفسية   للضعف الجنسي هي الخوف من الممارسة الجن

ة          سية دفين د نف صغر، أو وجود عق ذ ال سية من غير سليمة لدى الشخص عن العملية الجن
سية        نتيجة لخبرة جنسية في الطفولة أو المرا       بعض االضطرابات النف هقة، أو اإلصابة ب

  . القلق والتوتر واالآتئاب النفسي الوظيفة الجنسية مثلىالتي تؤثر عل

ضوية باب الع ا األس ل  أم لية مث ي األعضاء التناس بابًا موضعية ف شمل أس ا ت  فإنه
از      ابات الجه ة، وإص ات الذآري راز الهرمون ل إف ة، وخل وب الخلقي شوهات أو العي الت

ا استجابة               العصبي تم بموجبه ي ي سية واإلشارات الت  الذي يتحكم في عملية اإلثارة الجن
ذآرى                  ة للعضو ال دورة الدموي  ،األعضاء التناسلية باالنتصاب، أو نتيجة قصور في ال

ل عضوي                    إحيث   ذا العضو، وأي خل سجة ه دم في أن ن االنتصاب هو نتيجة الندفاع ال
ي النه   صلته ف ون مح سابقة تك ة ال ن األمثل ة الم سيضعفاي ضعف   . الجن ون ال د يك ق

 أو أمراض البروستاتة أو إصابات  يالجنسي نتيجة ألسباب عضوية مثل مرض السكر      
ن     ي م ة العظم ا الغالبي ة، أم ة للغاي سبة قليل ل ن االت تمث ذه الح ن ه ري، لك ود الفق العم

وتر  الحاالت فتكون أسبابها نفسية، وتتراوح هذه األسباب النفسية بين مشاعر القلق وا  لت
ل                       شديدة مث سية ال ين االضطرابات النف دة قصيرة، وب ًا لم ا الشخص مؤقت التي يتأثر به
ن       زوف ع ن الع زء م سية آج ة الجن دان الرغب سبب فق ي ت اد الت اب الح االت االآتئ ح

  .االستمتاع بكل مباهج الحياة
  

  : حول األسباب النفسيةمالحظات
ا الجهل والخجل من             يوه ذين         أسباب متعددة، ولكن أهمهم الكثير من ال الجنس ف

ديهم أسباب                  ليس لديهم معلومات عن الجنس يعانون من ضعف جنسي دون أن يكون ل
وتر         ي والصدمات النفسية تؤد   ،مرضية  إلى ضعف القدرة الجنسية، والقلق واألرق والت
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ربط             ، إلى نفس النتيجة   يالعصبي يؤد  وهم والخوف من ال إن ال ذي    ( وآذلك ف سحر ال ال
  .له دور في بعض الحاالت)  يمنع الرجل من إتيان زوجتهيعتقد البعض أنه

ه                 ه ضعيف، وأن د أن سي أن من يعتق وقد الحظنا بحكم العمل في مجال الطب النف
ة                  ة وطبيعي سية بصورة آامل ة الجن  ،سيفشل في ممارسة الجنس، ال يمكن له أداء العملي

دة عن اال     توآذلك فإن المشكال   وم الزائ ة واألسرية والهم سبب     االجتماعي ا ي ال بم حتم
سي   ،التوتر والقلق تؤدي إلى عدم إتمام الممارسة الجنسية         وبصفة عامة فإن األداء الجن

 والفشل في ،الجيد يتطلب حالة معقولة من االستقرار النفسي وراحة البال والثقة بالنفس   
ر الحاالت                    النفس من أآث ة ب ممارسة الجنس ليلة الزفاف مع الخجل والرهبة وعدم الثق

  .عًا للضعف الجنسيشيو
  

  : مالحظات حول األسباب العضوية
ضو      صلة بالع شرايين المت سداد األوردة وال ا ان ن أمثلته رض ،وم سكري  وم  ، ال

صاب  اب األع تاتة  ،والته ضخم البروس تاتة ( وت اب البروس رط  و،)الته دم ف  ،ضغط ال
ات      ل الهرمون سبب خل ي ت صماء الت دد ال راض الغ ل    ،وأم رى مث باب أخ اك أس  وهن

ة           ،اق واإلجهاد والهزال والضعف العام الشديد     اإلره ى بعض األدوي  ويجب اإلشارة إل
س  ي األداء الجن ؤثر ف ي ت ضادة يالت ة الم رط آاألدوي دمبف درة ، ضغط ال ة الم  واألدوي

واع                اب، وأن اقير المضادة لالآتئ للبول واألدوية المؤثرة على الجهاز العصبي مثل العق
  . والتدخين،المخدرات، والمسكرات

  
  :ىزواج األول الممارسة الجنسية في أيام الىعدم القدرة عل

من الحاالت المعروفة التي آثيرًا ما نصادفها هذه الحالة من الضعف الجنسي لدى             
ق                     ر من القل ة آثي ذه الحال شأ عن ه د ين ى، وق شباب من األصحاء في أيام الزفاف األول

صا        ،والمخاوف لدى العروسين   تم االت ارة     حيث من المفترض أن ي سي وفض بك ل الجن
  .الزوجة في ليلة الزفاف إذا لم يكن لدى أحد الزوجين أسباب تعوق ذلك

وتر          ىوترجع أسباب هذه الحالة إل   اة العروسين من ت ام من حي ذه األي ا يحيط به  م
دات حول         ى عالم الزوجية، وإل   ىيصاحب االنتقال إل   ار ومعتق  ما لدى آل منهما من أفك

سي عل        ، يكون صحيحاً  الممارسة الجنسية بعضها ال    اء الجن ة     ى بل يصور اللق ه عملي  أن
ي     دى طرف رة ل سهم نقص الخب د ي ورات، وق ا المحظ يط به ة تح ر مقبول ة أو غي مؤلم
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ات                        دء العالق ديهما في ب ة والخوف ل ادة الرهب ة في زي ر الدقيق الزواج والمعلومات غي
  .ىالجنسية في الليلة األول

ًا  شاهد أحيان سية ن ادة النف ي العي ضعف وف دة ال ا م ي تطول فيه بعض الحاالت الت
ابيع    ىالجنسي الذي يمنع حدوث أي اتصال جنسي آامل لمدة طويلة قد تصل إل              عدة أس

 بجرعة مناسبة من  ىام األولأو أشهر، ويالحظ أن الحالة يمكن عالجها بسهولة في األي 
ألوف                 الثقة   شباب، لكن الم ؤالء ال شرح وتوضيح األمور له ان، مع ال  هو أن   واالطمئن

 حيث يعتقدون أن السبب في حالتهم هذه هو ، بعض المشعوذين  ىمعظمهم يذهب أوًال إل   
ان العطار، أو        شعبية الوصفات ال   ى أو السحر األسود، ويلجأ بعضهم إل      )العمل(  من دآ
 الهرمونات، وآل هذه الوسائل ينجم عنها ى علي بعض العقاقير المنشطة التي تحتوىإل

ن  دًال م ة ب اقم الحال ن     تف ك م ون ذل ذين يفعل ن ال رًا م ب أن آثي ا، والغري روج منه  الخ
ذا               دفعهم لطلب أي عالج يخرجهم من ه المتعلمين، لكنهم يكونون عادة تحت ضغط ي

  .المأزق
  

  :الضعف الجنسي في المرأة

رًا عن حاالت            د آثي رأة بصورة تزي هناك انطباع بوجود مثل هذه الحاالت في الم
ال، لك  ي الرج سي ف ضعف الجن شرقية  ال ات ال ي المجتمع سيدات ف إن ال ادة ف ي الع ن ف

ا من خجل                        ا يحيط به ة لم صفة عام سية ب يحجمن عن الشكوى من االضطرابات الجن
  .يمنعهن من مناقشتها أصًال رغم ما تسببه لهن من معاناة

اء                   ة أثن ي عدم االستجابة الكافي سي وتعن ومن الحاالت الشائعة حاالت البرود الجن
سي بم اء الجن ة  اللق ذه الحال سبب ه اع، وت ن الجم باع المنتظر م ذة واإلش ق الل ا ال يحق

ببها                    سجام، ويرجع س نقص التوافق واالن سية نتيجة ل ة الجن التوتر والضيق أثناء العملي
ود ىإل د تع ة، وق صراعات الزوجي زوج نتيجة لل اه ال رأة تج ور من الم ة والنف  الكراهي

ة الطفو         ىأسبابها إل   صارمة في مرحل ة ال اة             التربي ربط الجنس في ذهن الفت ي ت ة والت ل
د                  ا بع ستقرة في ذهنه صورة م بالخطيئة وتصورها بالفعل المقيت المخجل فتظل هذه ال

  .البلوغ وال تستطيع التخلص منها

نقص في                    هناكو رأة وتكون مصحوبة ب سي تصيب الم ة للضعف الجن  حالة مقابل
سي   رات الجن تجابة للمثي ـ وصــة تــاالس ـ اضطـف بـ ـ راب االسـ س ـ ية ــتثارة الجن

(Female sexual arousal disorder)، باع من ي صعوبة اإلش ك ف سبب ذل  ويت
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ا تظل من           ىالممارسة الجنسية، وتحدث الحالة في نسبة قد تصل إل          سيدات لكنه  ثلث ال
تمتاع       ع االس ة من ذه الحال ضاعفات ه ن م شارها، وم دير انت صعب تق ي ي االت الت الح

  . صعوبات في التوافق بين الزوجينىية مما يؤدي إلالجنسي أثناء الممارسة الجنس

ول إل    ي تح االت الت ن الح شنج      ىوم االت الت ه ح ق علي ا يطل الج م سية للع ادة النف  العي
د أي  ىالمهبلي، وهذه الحالة عادة ما تشكو منها الفتيات في أيام الزفاف األول          ة من   ة، فعن  محاول

د      الزوج لبدء العملية الجنسية يحدث تقلص وشد في ع        رأة تزي ة من الم ساقين ومقاوم ضالت ال
ا                        ة لكن م ديها الرغب سيدة ل ك رغم أن ال سي، وذل عند اقتراب الزوج ويصعب إتمام اللقاء الجن

  .يحدث يبدو آما لو آان خارجًا عن إرادتها ويكون مصحوبًا بحالة من التوتر الشديد
  

   آيف تعاَلج حاالت الضعف الجنسي؟
ة   ىصفة عامة فإننا في البداية يجب أن نرآز عل         بالنسبة لعالج هذه الحاالت ب      أهمي

ين عل    شباب خصوصًا المقبل دى ال سية ل ة الجن ن العملي ات صحيحة ع ود معلوم  ىوج
اد يكون القاعدة في                   الزواج، ذلك أن نقص الثقافة الجنسية أو المعلومات غير الدقيقة يك

ن الموضوع    سين ع ن الجن شباب م رة ال د أن فك ث نج ان، حي ب األحي سية أغل ات الجن
مشوهة، فالفتيات ال يعلمن شيئًا عن األعضاء والوظائف الجنسية، وبعضهن من حديثي            
ال      ذلك الح سي، وآ اء الجن اء اللق شبع أثن ة ت اك رغب ت هن ا آان رفن إذا م زواج ال يع ال
ة    ات والثقاف ع بالمعلوم د الجمي تم تزوي رض أن ي ضًا، والمفت بعض األزواج أي سبة ل بالن

  .نه ومستواه التعليميالجنسية آل حسب س

ذي               ة الحرج ال والنقطة الثانية بخصوص العالج هي ضرورة التوعية العامة بإزال
ا دون خجل في                     دم لطلب العالج منه اعهم بالتق سية، وإقن يحيط بهذه االضطرابات الجن

وتكون الخطوة األولى  . العالجىالوقت المناسب بدًال من تفاقم آثارها حتى تستعصي عل
هي محاولة تحديد األسباب، ووضع الحلول لها، حيث تعطى األولوية لعالج     في العالج   

ة      سي المصاحب للحال االضطرابات العضوية إن وجدت، وبعد ذلك يتم إزالة التوتر النف
ة       ىباالسترخاء، مع الترآيز عل    شرح والتوضيح واإلجاب ام بال  مساندة المريض واالهتم

جاح العالج تعاون طرفي الزواج ورغبة آل  ما يدور بذهنه من تساؤالت، ويلزم لن   ىعل
  .منهما في مساعدة اآلخر لحل المشكلة الجنسية المشترآة

ة                       ام العملي اق في إتم سبب اإلخف ي ت دى الرجل الت سي ل وفي حاالت الضعف الجن
دريب آال           الجنسية نتيجة لضعف االنتصاب فإن بعض أساليب العالج السلوآي بإعادة ت
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زوج  من سة الجنسية بواسطة معالجين، مع أهمية أن نطلب      الممار ىالزوجين معًا عل    ال
ستعيد                  ى ي ة حت في آثير من الحاالت أن يمتنع عن محاولة الممارسة الجنسية لفترة زمني
ي     شل ف صاحب الف ا ي ًا م ذي غالب وتر ال زوال الت ى نعطي الفرصة ل سه، وحت ة بنف الثق

  .محاولة الجماع

ذه   ل ه ي مث دود ف دوائي مح الج ال الج  ودور الع ي ع د إال ف االت، وال يفي الح
االضطراب المصاحب للضعف الجنسي مثل مرض االآتئاب أو األمراض العضوية،           

ز عل          ات، والترآي ى الهرمون وي عل ي تحت  ىويجب تالفي استخدام األدوية المنشطة الت
  .العالج النفسي بتوجيه المساندة واإلرشاد، ومتابعة الحالة حتى تتحسن

  
  : ج الضعف الجنسي عملية في عالاتخبر

 ضعف تحديد األسباب المحتملة وراء حدوث ال     ىيعتمد العالج في آل الحاالت عل     
ديهم           ىالجنسي، واألصل أن الغالبية العظم     ة ل  من الرجال يفترض أن تكون هذه الوظيف

ة ذاتي   ،طبيعي صبي ال از الع م الجه أثير تحك ا تحت ت ة دون  ، ألنه صورة تلقائي تم ب  وت
سي            تدخل خار  ىالحاجة إل  ي والنف جي، لذا يجب تقييم الحاالت عن طريق الفحص الطب

م العالج عل      سية،    أ أساس األسباب سواء    ىلتحديد موضع الخلل ث آانت عضوية أو نف
 تجنب استعمال األدوية المنشطة للجنس ألن معظمها يحتوي         ىوهنا يجدر بنا التنبيه عل    

ار جا               ىعل شأ عن استخدامها آث ي ين ة الت ات الذآري ة عل      الهرمون ة وخيم ة   ىنبي  الوظيف
تم اللجوء إل               ان ي ا آ د، آم ا بع ؤد      ىالجنسية فيم واد ت ن بم  االنتصاب نتيجة   ى إل  ي الحق

دويًا               لتوسيع الشرايين في العضو الذآري، أو استخدام األجهزة التعويضية التي تعمل ي
ساعدة المرضي عل  ًا لم االت ال ىأو ميكانيكي ي ح ة ف ذه الوظيف سي ضعف أداء ه  الجن

  .يالعضو

ر من المصابين              ضًا أن الكثي سي أي ولقد الحظت بحكم العمل في مجال الطب النف
أون إل    سي يلج العجز الجن شعوذة  ىب دجل وال اليب ال ة    ، أس ذه الوظيف نهم أن ه ًا م  ظن

الجنسية قد فقدت نتيجة لتأثير الجن والسحر األسود الذي تسلط عليهم بواسطة أشخاص   
د من ممارسة الجنس             ،)ربطال( هذه الحالة    ى ويطلقون عل  ،آخرين ع المتعم ي المن  ويعن

ذه الحاالت باستغالل ضحاياهم             ل ه بواسطة هذه القوى الخفية، ويقوم الدجالون في مث
صول عل   يهم للح صب عل وم عل     ىوالن الج يق ن ع ستخدمونه م ا ي ل م والهم وآ  ى أم

ق اإليحاء إذا آانت                 ذه الحاالت عن طري سبة من ه  اإليحاء، وقد ينجحون في عالج ن
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دات    ار والمعتق ذه األفك سطاء ه صدق الب دعاة ألن ي ك م ون ذل سية فيك باب نف األس
  .الخاطئة، بل ويروجون لها

د      ن دواء جدي ر م ر أآث د ظه الج ا وق سي  لع ضعف الجن ذي ل ضًا   ي  وال رف أي ع
ذآري     ان      ،)Male erectile disorder(باضطراب االنتصاب ال ذي آ في الوقت ال

ا في     حل لهذىوال يزال حلم الوصول إل  انون منه ه المشكلة يراود الماليين من الذين يع
ال   ي المج رى ف ورة آب ل ث ذي يمث ار ال ذا العق اج ه دأت أبحاث إنت د ب الم، وق اء الع أنح
ة القلب      الطبي منذ عدة سنوات، وجاء االآتشاف بالصدفة حين آانت مجموعة من أدوي

 شرايين القلب    ىره عل  وآان بينها هذا العقار الذي تبين ضعف تأثي        ،تخضع لالختبارات 
ذآر ي العضو ال ة ف ة الدموي ستجيب األوعي سه ت ي الوقت نف صاب، فتحول يوف  باالنت

  !! الجنسيضعفم هذا الدواء لعالج ال إمكانية استخداىاتجاه البحث إل

عضوي ونفسي، وتختلف الدراسات في تقدير نسبة آل     : والضعف الجنسي نوعان  
وع ساوية   ،ن ا مت ب أنه ن األغل ارات     )%50( لك د اختب ط، وتوج ي المتوس وع ف ل ن لك

 Nocturnal penil) أثناء النوم يللتفرقة بين النوعين أهمها قياس تمدد العضو الذآر
tumescence)  اقير ذلك العق سية، وآ ة والنف االت المرضية الطبي ة بالح د قائم ، وتوج
ئل النفسية  الضعف الجنسي، آما يتم عالج هذه الحــاالت بالوسا ى إل يوالمواد التي تؤد  

سي المزدوج      ا يجب   (Dual-sex therapy)والسلوآية مثل أسلوب العالج الجن ، آم
  .عالج األسباب العضوية والنفسية للحالة

ذا الموضوع          هي وج  -ولنا آلمة أخيرة     سية في ه ذا      .. هة النظر النف ا نرحب به إنن
ه    ة وأسرية،  التخلص من مشكلة طبية ونفسي     ىالكشف الذي يساعد اإلنسان عل      ويعيد إلي

ة  ة هام ذر   .. وظيف ن الح و م ا ال يخل اؤل هن ن التف افة إل . لك ذا باإلض ة ىه  أن الوظيف
ة        ىالجنسية البد من النظر إليها بصورة شاملة عل        سية وعاطفي  أنها مسألة اجتماعية ونف

  . وليست مجرد وظيفة حيوية
  

  )Premature ejaculation() سرعة القذف( القذف المبكر 

ر م شكو الكثي ة ي ذه الحال ن ه ضًا م اتهم أي ال وزوج سية ال ،ن الرج ة الجن  فالعملي
اء         دها اإلمن وب          ،تستمر سوى ثوان معدودة يحدث بع الي ال يتحقق اإلشباع المطل  وبالت

ة للوصول                     دة الالزم ر من األزواج والزوجات الم د يجهل الكثي من اللقاء الجنسي، وق
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ة أطول في           ذروة الشهوة الجنسية وهي تتفاوت من شخص آلخر        ىإل صفة عام  لكنها ب
  .المرأة عنها لدى الرجل

وعند البحث في بعض الحاالت نكتشف أن بعض الرجال الذين يعانون من سرعة              
ة             رة معين ديهم في الماضي خب القذف بمجرد االقتراب من المرأة بعد ثوان قليلة يوجد ل

ي بعضهم أ             ى الوصول إل  ىساعدت دون وعي منهم عل     د ذآر ل ذا الوضع، فق ه في     ه ن
ه          زل أسرة زوجت سكن في من د إل  ،بداية الزواج آان ي ة في    ى ويفتق  الخصوصية الكامل

ادة،            ىحياته معها فكان يعمد إل      إنهاء اللقاء الجنسي بها بسرعة حتى تمكنت منه هذه الع
اد عل           ه             ىوقال لي آخر أنه في فترة الشباب اعت ان علي سيارة وآ اء صديقاته داخل ال  لق

زال              ى عل إنهاء ما يريد بسرعة    د زواجه ال ي  آرسي السيارة بجانب الطريق وها هو بع
  .يعاني من هذه الحالة

ساعد عل                 ي ت ة الت  طول   ىوتعالج هذه الحاالت باإلرشادات وبعض الطرق العملي
اع                     اء الجم ي تحقق اإلشباع لكل من الطرفين أثن  ،المدة ووصف البعض األوضاع الت

ة    وتدخل هذه السبل تحت مسمى العالج الجنسي         السلوآي وقد يتم استخدام بعض األدوي
  .المساعدة تحت إشراف الطبيب

  
  العادة السرية

سرية     ادة ال ه الع ق علي ا يطل تمناء أو م ر االس ر  ) Masturbation(يعتب ن أآث م
د     ث تفي يوعًا حي سية ش ات الجن سبة    اإلالممارس ًا، ون ال تقريب ل الرج صائيات أن آ ح

 في حياتهم، وتبدأ مقدمات هذه الممارسة مبكرًا  من النساء قد مارسوا هذه العادة     )75%(
ذة من لمس أعضائه      ى شهرًا حين الطفل في التعرف عل )19 ـ  15(في سن   شعور الل

سية                     يلة الرئي سية، وتكون الوس ات الجن دفق الهرمون وغ وت الجنسية، لكنها تزيد مع البل
دف   سية ت ل نف تمناء بعوام رتبط االس راهقين، وي ي الم سي ف يس الجن ه للتنف راط في ع لإلف

أثيره عل ات حول ت اطير والتوهم ضًا بعض األس ه أي ده، ويحيط ب نفس بع  ىوتأنيب ال
 .الجسم والعقل

صطلح   ق  م سرية (ويطل ادة ال ى  )الع ق     عل ن طري سية ع ة الجن صريف الطاق ت
ضاء ا ة األع اء مداعب ي الخف تم ف ا ت لية، وألنه م لتناس ت باس سرية"عرف ادة ال   " الع
ة للعم     ال ت  وهى عملية جنسية   سية باإلشباع واالسترخاء       نتهي بالنهاية الطبيعي ة الجن   ..لي

از            يوقد تؤد   إلى احتقان دموي في منطقة الحوض بما له من آثار طبية سيئة على الجه
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اءة االنتصاب             ى آف ا       ،التناسلي وعلى سائر أجهزة الجسم وقد يؤثر عل ى م  باإلضافة إل
سرية     ادة ال ي الع راط ف سببه اإلف أثير عل ي ن ت شاب م ة لل صحة العام ذا ف .. ى ال ن إله

ى ضرورة  ا نرآز عل سرية تجعلن ادة ال ا الع سبب فيه ي تت دة الت ة العدي األضرار الطبي
  .االمتناع عنها

امًال،           حدث ممارسة العادة  في الغالب ال تُ   و باعًا آ سية إش اة الجن اإلشباع لرغبة الفت
ؤد ا ي ة الحوض واضطرابات    يمم ي منطق وي ف ان دم دوث احتق ى ح دورة  إل ي ال ف

زول                    شهريةال سبق ن ألم شديد ي ات مع اإلحساس ب ، خاصة زيادة آمية الحيض في الفتي
  .آما قد يتسبب احتقان الحوض في زيادة آمية اإلفرازات المهبلية. الدم

وتر           يوقد تؤد  ى الت سية باإلضافة إل  ممارسة هذه العادة إلى حدوث اضطرابات نف
ر   صاحب اإلس د ي ضمير وق ب ال ق وتأني ول   والقل ام وذب ادة ضعف ع ذه الع ي ه اف ف

ة        بالجسم يؤدي إلى ضعف الذاآرة، وعدم قدرة الج        ة األمراض المختلف ى مقاوم  .سم عل
ك           ة آتل سية الطبيعي ة الجن ن العملي ذة م سرية بالل ادة ال دمن للع شاب الم شعر ال وال ي

  .طبيعية بالحياة الجنسية الالمصاحبة للعادة السرية، بينما الشاب العادي يستمتع آثيرًا
 ممارسة هذه العادة مثل المشكالت وهناك أعراض عامة تحدث نتيجة اإلفراط في        

ا ولكن              . النفسية واالنطواء والبعد عن المجتمع     سرية ليست مضرة بحد ذاته ادة ال والع
سرية      ادة ال ون الع راد يمارس اك أف رط هن شكل مف صبي    ب از الع ق الجه ة تره  لدرج

ه ال               والتناسلي ولو أن الشاب مارس االست      رتين أو ثالث مرات في األسبوع فإن مناء م
ازه التناسلي       ارس                 ،يمكن أن يتعب جه ذي يم د الشخص ال ذا األمر يختلف عن  ولكن ه

از ال               ى الجه ؤثر عل ذلك سوف ي ه ب وم ألن از   االستمناء عدة مرات في الي تناسلي والجه
  .العصبي
اج و س  تحت ز الجن ديل الغرائ سي لتع الج نف سرية لع ادة ال ة الع ع ممارس ق م ية لتتف
ا                . الواقع سرية لإلقالع عنه ادة ال شابات من الع شباب وال سبيل   ،لهذا وجب تحذير ال  وال

ه  ، هوايةةإلى اإلقالع عنها يتطلب أن يشغل نفسه بالمذاآرة أو القراءة أو أي       آما أن علي
 ويبتعد عن بالرياضة البدنية، ويجب أن يبتعد الشخص عن آل ما يمكن أن يثيره جنسياً      

شاهد ارةم واطن اإلث ة وعن م الم الخليع ى ،ة األف اللجوء إل صعبة ف ي الحاالت ال ا ف  أم
  .الطبيب هو أفضل وسيلة ليصف في هذه الحالة بعض المهدئات التي تفيد في العالج
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  الفصل الرابع

 واالنحرافات الجنسية األخرى الشذوذ الجنسي

 لمدة طويلة يصنف    )Homosexuality ()االنجذاب للمماثل (ظل الشذوذ الجنسي    
شذوذ مع                     ة أو ممارسة ال سية المثلي سية، ورغم أن الجن سية والنف آأحد االنحرافات الجن
م       ي معظ د ف راف والتقالي ع األع ق م ي ال تتف ور الت ن األم نس م س الج ن نف شخص م

ة                  ،المجتمعات بدرجات متفاوتة   ات الغربي ا في بعض الثقاف ة ينظر إليه  إال أن هذه الحال
سية    أىعل ة الجن شذوذ أو ممارس ر ال ال يعتب ذلك ف سي، ول ر الجن ي التعبي لوب ف ا أس نه

رفض من جانب                نفسياً المثلية في حد ذاته اضطراباً     ل ال لبية مث  إال إذا اقترن بمشاعر س
ذه                      ر في ه ل، فيعتب ا يفع نفس إزاء م دم وتأنيب ال ذي يمارسه أو شعوره بالن الشخص ال

  .الحالة يعاني من اضطراب نفسي
ا           )1948(عتبر تقرير آنزي في عام      وي تم الرجوع إليه  من المصادر الهامة التي ي

شذوذ        ىللتعرف عل  شار ال زي أن انت  انتشار االضطرابات النفسية الجنسية، وقد وجد آن
سبة    ىالجنسي يصل إل    ساء، وأضاف أن    )%5 ( في الرجال، و    )%10( ن  )%37( في الن

ة في            سية مثلي رة جن ام             من مجموع الناس لديهم خب ذه األرق اتهم، وه ا خالل حي  وقت م
ذه   تبدو عالية للغاية مقارنة بالدراسات المنهجية التي أجريت فيما       ا ه  بعد وتراوحت فيه

اً     )%2 ـ 1(لشذوذ الجنسي بين    لعالية االنتشار   النسب    ، آما ذآر آنزي في تقريره أرقام
سية  ات الجن شار االنحراف ن انت سي(ع ل الجن عوبة  رغ)Paraphilia ()الَخَط م ص

  .التوصل إلي إحصائيات دقيقة لهذه الحاالت

رًا في           إوالواقع أن الشذوذ الجنسي هو حالة مرضية حيث           دأ مبك د تب ن ممارسته ق
ة     رة المراهق تحكم في       ،مرحلة الطفولة أو في فت  وال يكون بوسع الشخص التوقف أو ال

سه،        اللذة الجنسية من اللقاء مع أشخ      ىالدافع الداخلي لديه للحصول عل     اص من نفس جن
رات          ة وبعض الخب لوب التربي ة وأس ة الطفول ي مرحل سية ف ل نف اك عوام ون هن وتك

سية األول اعدت عل ىالجن د س االت   ى ق ن الح ر م ة، وآثي ة الحال ذه  ي بداي ن ه ف ع توق
  .الممارسة بعد مرحلة المراهقة
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ة  سية المثلي شذوذ والجن ر مصطلحات ال ر تعب لوآيات تعب ياء ووظائف وس عن أش
ة         . بالتماثل والتجانس  تتصف سية المثلي  )Homosexuality( ومصطلح الشذوذ أو الجن
ستخدم آلمات                  ىيدل عل  ا ت  لوصف من     )Gay( سلوك الممارسة مع نفس الجنس، آم

ذه  ىتقديرات إلال لوصف اإلناث، وتشير   )Lesbian(يقوم بهذا السلوك من الذآور، و       ه
سبة    منتشرة  الحالة   ساء، و      )%5(من الرجال و      ) %10(في ن رة   ) %37( من الن ديهم خب ل

سبة في حدود             د أن الن ة تؤآ ط، وال توجد   ) %1(بها خالل حياتهم، لكن دراسات حديث فق
ام     ي ع سية، وف ور الجن ذه األم ول ه ة ح صائيات دقيق ة ) 1973(إح ت الجمعي قام

سية عل             ار   ىاألمريكية للطب النفسي بإسقاط هذه الحالة من قائمة االضطرابات النف  اعتب
  . ا من بدائل االختيارات للسلوك الجنسي وليست مرضًاأنه

    
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   الشذوذ الجنسي):5الشكل (

  )Paraphilia( )الَخَطل الجنسي( افات الجنسيةاالنحر

 الفرد، ىتشمل االنحرافات أو أنواع الشذوذ الجنسية عدة حاالت لها آثار عميقة عل
ة الجنىولتوضيح معن إن الوظيف ذا المصطلح ف ساعد عل ه ة ىسية يفترض أن ت  األلف

سي هو                 وبالرغم. اإلنسانية دفها الرئي إن ه ده ف  وتدعم الحب بين طرفين، وقبل ذلك وبع
ا عل  سية فإنه ات الجن شذوذ أو االنحراف ا ال ل، أم لبيًا عل ىالتناس ؤثر س ك ت  ى عكس ذل
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ؤثر ع             ا ت اس لكنه  ىل العالقات اإلنسانية رغم أنها تمارس بواسطة نسبة صغيرة من الن
ات   ذه االنحراف واع ه ن أن م، وم ين به ن المحيط ر م رة أآب ِتعراء : دائ االس

)Exhibitionism( ة باع  ()Fetishism(، والفطاش تعمال أجسام صلبة إلش و اس وه
 وهي   ،)Pedophilia(، وجماع األطفال    )Frotteurism (تدالك، وال )الرغبة الجنسية 

سي         أآثر هذه الحاالت انتشارًا حيث تقدر نسبة األطفا        ذين يتعرضون للتحرش الجن ل ال
ة  )Sadism( السادية ى، باإلضافة إل)18( تحت سن )%20 ـ  10(بحوالي  ، والمازوخي

)Masochism(   ر نس اآلخ س الج ي بمالب صة )Transvestism(، والتزي ، والبصب
شذوذ            )Voyeurism() استراق النظر ( ، وغير ذلك، آما قد يجتمع أآثر من نوع من ال

  .في شخص واحد

رتبط فو ات ت االت النحراف ن الح ر م ر الكثي رد ذآ سي ي ب النف ع الط ي مراج
ألوف          ا هو م بممارسة الجنس أو باألشياء التي تسبب اإلثارة الجنسية والتي تختلف عم

  : ومتعارف عليه في الممارسة الجنسية الطبيعية، ومن أمثلة هذه الحاالت

م للطرف        اللذة الجنسية من األفعال    ى وتعني الحصول عل   :السادية  التي تسبب األل
شعرون في                  اس وي اآلخر، وينطبق هذا االتجاه لتعذيب الغير في رغبة تتملك بعض الن

  !ة ذلك باإلشباع واالرتياح الشديدممارس

سبة إل   اد   ىوالسادية هي ن ز دي س ذي آتب في    (Marquis de Sade) المرآي  ال
ة     عن شخص يشعر بالمتعة الجنسية في ألم اآلخرين، وق         )18(القرن   د ترتبط هذه الحال

بالمازوخية التي تربط اللذة مع الشعور باأللم، والسادية من االنحرافات الجنسية، وهي          
  .(Sadistic personality disorder)أيضًا أحد اضطرابات الشخصية السادية 

اة              :المازوخية  وهي عكس الحالة السابقة حيث يتولد شعور اللذة واإلشباع من معان
صفة             التعذيب الذي ي   ألم ب سية أو الت قوم به الغير نحو هذا الشخص خالل الممارسة الجن

من االنحرافات الجنسية التي يكون  ) الماسوشية(وتعتبر المازوخية أو الماسوآية   . عامة
ه            ه ب سه وينزل ه الشخص نف اني من ذي يع م ال ذيب واألل ا التع ذة واإلشباع فيه مصدر الل

سب إل   ر، وتن ي النم  ىالغي ب الروائ ازوخ  الكات رن  )L.S.Masoch(ساوي م ي الق  ف
، ويمكن )Masochist or Masochistic) (ماسوشي(، والوصف هو مازوخي )19(

  .، أي إضافة لذة تعذيب الغير أيضًا)Sadomasochism(ارتباط هذه الحالة بالسادية 
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   استخدام القيود في بعض الممارسات الجنسية الشاذة):6الشكل ( 

الدم، بقارب  األ ممارسة جنسية بين     ةتعرف هذه الحالة بأنها تشمل أي      :زنا المحارم 
ارف عل             ة يتع ربطهم صلة قراب شمل آل من ت ا ت ع   ىوفي تعريف أوسع فإنه ا تمن  أنه

صر عل    ال تقت نهم، ف سي بي اط الجن شمل    ىاالرتب ل ت وة ب ال واإلخ م والخ  األب أو الع
ين اإلخوة        قاء ب ذه ا      . األصهار وغير األش واع ه ر أن ات حدوثًا هي األب مع       وأآث لعالق

زوج أو زوج  ( ثم األصهار  ،) من الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها      %75(ابنته   مثل والد ال
، وال يعرف   واالبن، والعم أو الخال، ثم اإلخوة األآبر سنًا، وأقلها العالقة بين األم             )األم

  .بالتحديد مدى انتشار هذه الحاالت نظرًا لعدم اإلبالغ عنها

و :ةالفطاش ن أن وع م ذا الن ي ه سيةف ات الجن شذوذ أو االنحراف ل ( اع ال الَخَط
سي ات )الجن ياء والمتعلق ض األش و بع سية ه ارة الجن ام واإلث صدر االهتم ون م  يك

ذآور                 ة خاصة بال الخاصة بالجنس اآلخر مثل الحذاء أو الجورب أو القفاز، وهذه الحال
ذورها إل   ود ج ا ال   ىوتع وغ، أم ة والبل ة الطفول ي ـزيـع التـة مـاشـفط مرحل

)Transvestic fetishism(ـ ـذآــلـداء اـــي ارتـعنــها تــإنـ ف سائي ـالب ـور للمـ ة ـس الن
  . ق اإلثارة الجنسيةـلتحقي

  )Pornography(الكتابة اإلباحية 
  :) التعبير عن اإلباحية بالكلمة والصورة-إباحية الكتابة (

آلداب           ممار ىمن االنحرافات الجنسية االتجاه إل      ة ل ة المنافي رات اإلباحي سة التعبي
ة والرسم عل         ق الكتاب يلة      ىعن طري ة وس ك بأي شر ذل ه     ، الجدران أو ن وم ب ا يق  وهي م

ة عل     ارات الخارج ة بعض العب ن آتاب بعض م صور   ىال م بعض ال دران أو رس  الج
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وى                   ادة ذات محت ات والرسوم ع ذه الكتاب الخليعة داخل دورات المياه العامة، وتكون ه
  . خارججنسي

سية، أو تفضيل               :جماع الحيوانات  وان آطرف للممارسة الجن ستخدم الحي  حيث ي
وتى، وآل                   ًا جثث الم سية، وأحيان سنين للممارسة الجن معاشرة األطفال الصغار أو الم

  .هذه انحرافات في اختيار الشريك المفضل لممارسة الجنس معه

ِسَية   ة ِجْنِسَية من الَتَطّلع لألْعَضاء ا     ذـ لَ :التبصُّص ة           -لِجْن تم مراقب ة ي ذه الحال  في ه
اآلخرين والتلصص عليهم باستراق البصر لرؤية أجسادهم والممارسات الجنسية بينهم   
ر  َبق النظ ة أو َش شق الرؤي ضًا بع ة أي ذه الحال رف ه ذلك، وتع ذة ب ق الل وتتحق

)Scopophilia(  رة األول دأ للم االت      ى، وتب دى ح ي إح ة، وه ي الطفول ادة ف  ع
  . الجنسياالنحراف

تعراض ري واالس ضاء :)Exhibitionism( التع تعراض األع ري واس  إن التع
 اللذة الجنسية من ىالجنسية يصاحبه عادة اضطراب في القوى العقلية، أو الحصول عل         

تمتاع  ل االس ة مث ك من الحاالت الغريب ر ذل ة، وغي شاهد اإلباحي صور والم شاهدة ال م
  .الجنسي من ارتداء مالبس الجنس اآلخر

ه الشخص             :)االحتكاك(التدالك   ل في سية يمي  أحد أنواع الشذوذ أو االنحرافات الجن
ك هو المصدر            ىإل ة، ويكون ذل  االحتكاك الخارجي مع اآلخرين في األماآن المزدحم

  .الرئيسي لالستمتاع الجنسي في هذه الحالة المرضية

د تكون           ا نتيجة لعق سي أنه ل النف ًا للتحلي ت واستقرت في   وتفسير هذه الحاالت طبق
ة            ،العقل الباطن في مراحل الطفولة المبكرة      ة الفموي ذة في المرحل  حيث آان مصدر الل

 قد صادف بعض االضطراب الذي يعبر عن         ىوالشرجية ومراحل النمو الجنسي األول    
ذه الصور                       ة به وغ وفي مراحل العمر التالي د البل سية بع نفسه عند ممارسة الحياة الجن

  .غير الطبيعية

ون             ولعال ه هؤالء المنحرف شعر ب ا ي ار م ج هذه الحاالت يجب أن نأخذ في االعتب
ي عن                    تهم في التخل جنسيًا من حرج بخصوص حاالتهم، ويجب بداية التحقق من رغب
دم وتأنيب                      وتر وشعور الن ق والت ة القل سي بإزال تم العالج النف هذه األساليب الشاذة، وي

ذه الممارسات،             ا يصاحب ه شطة واهتمامات       الضمير الذي عادة م ة وضع أن  ومحاول
  .بديلة
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 األمراض التي تنتقل بممارسة الجنس
(Sexually Transmitted Diseases; STD’s)  

ة    رق مختلف لية بط راض التناس ل األم ع    ،تنتق اك م ق االحتك ن طري ا ع ك إم  وذل
از التناسلي            ويحدث  . المصابين أو مالمسة المناطق المصابة المتقرحة حول الفم والجه

دم في           ذلك تح  ل ال ي أو نق ل المن رازات للمصاب مث ق إف ت ظروف معينة أو عن طري
 . المناعة المكتسبةعوز حاالت مرض 

  
  : مرض السيالن

نفس        وا ل و تعرض ى ول ر حت ن شخص آلخ سيالن م رض ال ابة بم ف اإلص تختل
د                  سبب، وق د يكون ال ة ق ة الشخص العام تعداد الشخصي وحال الظروف ويبدو أن االس

د يتمزقتحدث اإلصابة ب ذي ق واقي ال تعمال ال م اس لية رغ ويصيب . األمراض التناس
شرج          م وال . مرض السيالن باإلضافة إلى الجهاز البولي التناسلي مناطق مختلفة مثل الف

رة            ؤدي    . وقد تنتقل الجرثومة عن طريق الدورة الدموية وتحدث مضاعفات خطي د ي وق
  .مرض السيالن إلى الضعف الجنسي

سيالن  صحبه مضاعفاتوعالج مرض ال م ت بوع إذا ل ي أس تم ف د ي رًا ق ا . مبك أم
بعض األنواع من مرض السيالن فقد يتأخر عالجها ويستغرق وقتًا أطول خاصة إذا لم 

  . يستخدم المضاد الحيوي المناسب وبالجرعة المناسبة
  

  :الزُّْهري
د         لي بع از التناس ى الجه ة عل ود قرح ة وج ي حال ري ف رض الزه شك بم دأ ال يب

دد،                 ،ت الجنسية الخارجية  االتصاال ادة واحدة في الع  وقرحة مرض الزهري تكون ع
ائل أصفر                ا س محاطة بهالة حمراء اللون، دائرية الشكل، وناعمة الملمس، ويخرج منه

ة،                تكون  و ر مصحوبة بحك غير مؤلمة عادة إال إذا صاحبها وجود جراثيم أخرى، وغي
ار   التناسلي هي تحاليل     وطرق الكشف عن مرض الزهري    . وقد تظهر على الشفاه    اختب

دموي لل  راص ال شاحبة  لالت ة ال راض    و) TPHA(ولبي وث األم رات بح ار مختب اختب
  .)VDRL( المنقولة جنسيًا
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  :مرض الهربس التناسلي
ق االتصال مع المصابين           لية          . ينتقل عن طري سية التناس وهو من األمراض الجن

ارة عن ت          ي ُتسبب آال  المزمنة الت  ًا للمصاب، وهو عب ة     م ة ُمعدي وتكون  . قرحات متعاقب
ج مرض  عاليكون  و. الوقاية من مرض الهربس بعدم االتصال الجنسي غير المشروع        

  .ويستغرق العالج مدة طويلة) Acyclovir (أسيكلوفيرالهربس التناسلي بمرآبات 
  

  :) المكتسبي المناعمتالزمة العوز(اإليدز 
روس   اإليدز من األمراض التي تزايد انتشارها في أنحا  ء العالم نتيجة لإلصابة بفي

 جهاز المناعة، وأعراض عصبية     ى وله آثار مدمرة عل    ،)HIV ( البشري َعَوز المناعة 
ن خالل    روس م ذا الفي ل ه ي وينتق دهور العقل ة للت ه نتيج اب والعت ل االآتئ سية مث ونف
االتصال الجنسي، وتزيد احتماالت حدوث المرض في المدمنين وبين األشخاص الذين       

  .سون الجنسية المثلية، أو عن طريق نقل الدم من شخص مصاب بالمرضيمار

سبة    و ة المكت دان المناع رض فق ال م ي انتق ام ف درات دور ه ن ) AIDS(للمخ ك ع وذل
دز      . طريق الحقن الملوثة بالفيروس    الفيروس المسبب لمرض اإلي ) HIV(ونقل الدم الملوث ب

ل إ  ن ينق دوى لم سبب الع ي ت ة الت ن المصادر الهام وثم دم المل يهم ال ل المرض عن . ل وينتق
  .وتنهار مناعة الجسم آلية وتغزوه الجراثيم المختلفة التي تفتك به. طريق االتصال الجنسي

دز اال  ن مرض اإلي ة م م طرق الوقاي رم وأه سي المح صال الجن ن االت اع ع دم متن ، وع
ة وا             م الملوث دم        استعمال المخدرات واالبتعاد عن مالمسة المصابين أو أدواته و ال د من خل لتأآ

  .من الفيروس عند نقله
  

  والحالة الجنسية.. القلق
واحي        ى الن ر عل ا المباش ى تأثيره ة إل صفة عام سية ب ور الجن ة األم ع أهمي ترج

سية شطة     ،النف ن األن ر م باع يعتب ة واإلش شاعر األلف ن م ه م ب علي ا يترت الجنس وم  ف
اة   دعيم الحي ا ت ن خالله تم م ي ي ية الت سانية األساس ن أن اإلن رغم م ى ال ة، وعل الزوجي

 ما يظهر نتيجة    الزواج يمكن أن يستمر بدون اإلشباع الجنسي إال أن االضطراب غالباً          
  .لذلك في منطقة أخرى من العالقات الزوجية آما ذآرنا

 ويقوم به اإلنسان وغيره من      رغم أن العملية الجنسية هي نشاط طبيعي يتم تلقائياً        و
دخل           المخلوقات منذ بدء الخليقة    رًا للت الإراد  حيث ال تخضع آثي دأ         ٍيال تم فهي تب  آي ت
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ى تصل          ابالرغبة واإلثارة الجنسية التي تنتقل إشار      تها عبر مراآز الجهاز العصبي حت
 وتقوم بوظائفها التي تنتهي     ، لهذه اإلشارات  إلى األعضاء التناسلية التي تستجيب تلقائياً     

ذه        بالوصول إلى ذروة اإلشباع من الممارسة الجن       سية، لكن عوامل مختلفة تتدخل في ه
ي  و ،العملية نخص منها العوامل النفسية آالقلق والخوف        ى         الت رة عل ؤثر بصورة آبي  ت

دافع            النواحي الجنسية والنفور والرفض للجنس أو التقزز من ممارسته أو حين يكون ال
سبب     وغير مقبول مثل حاالت الجنسية المثلية      ،الجنسي مختلفًا عن المتعارف عليه      أو ب

ليمة              ر س سية غي ذه       .الجهل حين تكون المعلومات المتوفرة عن األمور الجن  وفي آل ه
تمتاع                الحاالت ترتبط األمور الجنسية بالقلق واالضطراب بدًال من أن تكون مصدر اس

  .وإشباع
  

  :       في العيادة النفسية.. الجنس
ارة الطبيب      قد تكون المشكالت الجنسية هي السبب األول الذي يدفع الن          اس إلى زي

ة   صورون أن الحال م ال يت ة ألنه ذ البداي سي من ب النف ى الطبي ذهبون إل ادة ال ي نهم ع لك
سي            .النفسية يمكن أن تؤثر على ممارسة الجنس         وأذآر أن أحد مرضى الضعف الجن

شكلته           إقال لي مندهشًا     سية مع أن م ادة النف ى العي نه ال يعلم لماذا قام األطباء بتحويله إل
د مر                    . عالقة لها بالعقل   ال سي يكون ق ى الطبيب النف ل أن يصل إل  ومعظم المرضى قب

 على الدجالين والمشعوذين الذين يستخدمون لعالج األمور الجنسية طرق اإليحاء           أيضًا
  . يقومون بإبطاله حتى تتحسن حالته أو عمًالًابعد إيهام المريض بأن هناك سحر

سي        تنحصر االضطرابات الجنسية التي تنش     ـأ عن القلق والخوف في الضعف الجن
الخوف                     اع ب ة الجم رتبط عملي ى ممارسة الجنس، وت درتهم عل لدى الرجال حيث تقل ق
ة مفرغة من الخوف                       ى حلق من الفشل الذي يؤدي إلى تفاقم الحالة حتى يصل األمر إل

د              والتوتر  الفشل، ومن مظاهر القلق أيضاً       ذف بع ه الرجال من سرعة الق شكو من ا ي  م
ال       ث باع لك دم اإلش ن ع ك م ه ذل سبب في ا يت سية وم ة الجن دء الممارس ن ب ة م وان قليل

  .الطرفين

ة               سية المثلي يرتبط الجنس بالقلق في حاالت االنحراف الجنسي مثل الشذوذ أو الجن
ة                  حيث يشكو المصاب من صعوبات في العالقة الجنسية مع شريك مناسب ومن العزل

الي ال ت        ه، وبالت ل تكون         وعداء اآلخرين ل وب ب سية اإلشباع المطل حقق الممارسة الجن
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ب      ا تتطل سية مرضية فإنه أعراض نف ة ب ذه الحال رتبط ه ين ت ه، وح صدر متاعب ل م
  .العالج

ة                     سرية آطريق ادة ال ذين يمارسون الع راهقين ال دى الم القلق ل آما يرتبط الجنس ب
غ ال   يلة للتفري ل وس ا بالفع م أنه سي، ورغ باع الجن ق اإلش ية لتحقي ا أساس سي إال أنه جن

نهم أن           ترتبط في أذهانهن بالمخاوف على       بعض م د ال ي  نقطة الم  "صحتهم حيث يعتق ن
أثر أدا          " تساوي لترا من الدم    م  ؤفيبدأ شعورهم بالندم واإلثم، وقد يصيبهم الضعف ويت ه

  .الجنسي فيما بعد نتيجة لإلفراط في العادة السرية
  
  : جنسية.. امومخاوف وأوه ..قلق

ادة         هذه األوهام والمخاوف ما ذآرنا    المثال على ه   شباب عن الع  بخصوص فكرة ال
سرية ي   ،ال اوف الت ى المخ ع إل سية ترج ن االضطرابات الجن رة م االت آثي ا أن ح  آم

اك من            ،تتملك بعض الناس بخصوص الممارسة الجنسية      ة فهن ر واقعي ام غي  وآلها أوه
ظر إليه زوجته على    يقلق ألنه يتصور أن العضو لديه حجمه صغير، ومن يخشى أن تن           

ذي         ،أنه أقل آفاءة منها فتسخر منه       وهناك من يخشى ممارسة الجنس فيحدث الحمل ال
ه          ،ال يرغب في تبعاته    سي لدي سبب       ، ومنهم من يضطرب األداء الجن ه يخاف أن يت  ألن

ذه الحاالت    .  أو أن ينتقل إليه مرض معد  ،في الضرر للطرف اآلخر    والنتيجة في آل ه
ؤثر             ت ي  ت م العملية الجنسية ال   هي الفشل في إتما    ق وي د من الخوف والقل ى المزي ؤدي إل
  .على الثقة بالنفس

ذين     ال ال شأنها الرج ه ب اس قلق ن الن ر م دي آثي ي يب ام الت اوف واألوه ن المخ وم
ذلك تجد      ،يعتقدون أن قوتهم الجنسية أقل من الشخص الطبيعي   ي ب اذا يعن ألته م  وإذا س

اس        سية    إجابات متباينة حيث يختلف الن وة الجن ه ال يوجد    .  في تصورهم للق ع أن والواق
ر   داه غي ا ع ه الطبيعي وم ن أن يوصف بأن سية يمك ة الجن ين من الممارس ستوى مع م

ون في أسلوب ممارسة               ،ذلك  ألن الناس آما تختلف في مالمحهم وطباعهم فإنهم يختلف
ضع الطبيعي  الجنس، لكن الممارسة التي تحقق إشباعًا للطرفين يمكن أن تعتبر هي الو      

  . دون المقارنة باآلخرينةفي آل حالة على حد

اني           ي يع ى المشكالت الت سية عل عادة ما يتم الترآيز عند الحديث عن األمور الجن
 ويعتقد الكثيرون أن دورها ،منها الرجال دون االهتمام بدور المرأة في العالقة الجنسية       

انوي    لبي أو ث نس س ي الج ر   ؛ف ا تف ادة م د ع ذه     ألن التقالي ن ه شكو م ا أال ت ض عليه
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ا                 ا لزوجه وح بمعاناته المتاعب، آما يمنعها الخجل من مناقشة األمور الجنسية أو أن تب
  .أو صديقاتها أو حتى إلى الطبيب

درة                     ديهن الق تعلم تكون ل در من ال تعن بق ي يتم لكن بعض السيدات خصوصًا الالت
وفر لهن              سية وتت ة الجن رة    على التعرف على متاعبهن في العالق ة والخب  بحيث   ، الدراي

يدرآن عدم اإلشباع من العملية الجنسية أو الوصول إلى الذروة المفترضة، والواقع أن             
سية                اء الممارسة الجن سي أثن  ،ذروة اإلشباع الجنسي هي الوصول إلى قمة النشاط الجن
ده        ى ح وتر إل رارة الت ع ح د أن ترتف ترخاء بع اح واالس عور باالرتي ه ش ذي يتبع  اوال

  .ىاألقص

ي و سية      تعن ة الجن ن الممارس باع م ق اإلش ي تحقي شل ف سي الف رود الجن ة الب حال
رة                   ة المبك ة الطفول ى مرحل بالنسبة للمرأة، وتعود أسبابها إلى عوامل نفسية قد ترجع إل
ة    ت العالق األم إذا آان ا ب ن خالل عالقته دًا م ا جي ى أنوثته رأة عل م تتعرف الم ث ل حي

 يكون مشاعر عداء ونفور تجاه الجنس اآلخر أو الخوف   بينهما سيئة، آما أن السبب قد     
يذآر  الطرف اآلخر في ممارسة الجنس، و  من الحمل أو من األلم أو العجز عن مجاراة        

شريكها            أحيانًا رأة ل ومن الغريب    .  أن حالة البرود الجنسي تكون تعبيرًا عن آراهية الم
ًا ل   حق سبة للرج س بالن دوث العك ن ح ات ع ه الدراس ا ذآرت دافع   ، م د أن ال ث تؤآ حي

شعر نحو      ي ي رأة الت و الم د نح ل يزي سي للرج ة و الجن ا بالكراهي ي بعض   ه داء ف الع
  .األحيان

  !:منطقة حرجة
اطق                       ر المن سيين إحدى أآث اء نف ا آأطب سبة لن ل بالن سية تمث إن منطقة األمور الجن
شخيص وعالج                    د ت ه من صعوبة عن ا نعاني ال لم حساسية في آثير من الحاالت، وآمث

ا           ال ر فيه تم       .حاالت النفسية التي يكون لالضطرابات الجنسية دخل آبي ذي ي  األسلوب ال
سار عن             ،به الحديث مع المرضى في هذه الموضوعات       ا االستف تم به ي ي ة الت  والطريق

  .هذه األمور

صراحة         سية ب اتهم الجن صفون حي ا ي ادة م إنهم ع ال ف سبة للرج ه بالن ع أن والواق
شون      اعبهم ويناق د                ويعبرون عن مت ا ق رتهم عنه الجنس رغم أن فك ومهم الخاصة ب  هم

تكون مختلطة بكثير من الخرافة والوهم، وآثير منهم يتشكك في عالقة ممارسة الجنس 
سية   ة النف ي          ،بالحال سية وف درتهم الجن ديهم بخصوص ق ق ل د القل ادة تزاي ا نالحظ ع  آم
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تهم لطلب      هذه الشكوى األولوية لديهم فهي      آثير من الحاالت آما ذآرنا تكون        ي دفع الت
  .العالج رغم وجود أعراض أخرى أآثر أهمية

اً  ر حرج ون أآث األمر يك رأة ف سبة للم ا بالن ن  أم ور م ذه األم ي ه ديث ف  فالح
ن          ديث ع ادة بالح دأن ع سيدات ال يب م أن ال شرقية، ورغ دنا ال ي تقالي ورات ف المحظ

لجسدية لكنهن يجبن ا النفسية ونكون األصل في معاناتهالمتاعب الجنسية رغم أنها قد ت
ة في          ،باإليجاب حين يسألن عنها فهي موجودة بالفعل        لكن علينا أن نتوخى الحذر والدق

سيدات              اختيار الطريقة المقبولة للسؤال عن النواحي الجنسية أثناء المقابلة النفسية مع ال
  : بالنسبة للرجال يكون السؤال فمثًال،والرجال على حد سواء

  ؟احية الجنسية حاليًاهل فقدت اهتمامك بالن -
  وهل حدث تغيير بالنسبة للجنس؟ وآيف حدث ذلك؟ -
  آيف حال حياتك الزوجية؟ -

  :يأما بالنسبة للمرأة فيمكن أن يتم توجيه السؤال عرضًا للسيدات المتزوجات آالتال

  هل هناك انسجام بينك وبين زوجك؟ -
م األ                - م تفه رة؟ وإذا ل رة األخي ا      هل تغيرت مشاعرك نحو زوجك في الفت ذا م ئلة وه س

ادة ف  دث ع ة  إيح ستنتج اإلجاب ب أن ي ى الطبي ل   .ن عل ات واألرام سبة للفتي ا بالن  أم
و                   إوالمطلقات ف  ة ول ذه المنطق راب من ه ائكًا بحيث يصعب االقت ن الموقف يكون ش
 .حتى بالتلميح

  الحالة الجنسية في الشيخوخة

ه         ث وظيفت ن حي ة م شطة الهام د األن و أح سي ه شاط الجن ك أن الن غ ال ش  آتفري
لوجى طبيعي، وال تقتصر مهمته على أداء العملية الجنسية لحفظ النوع بل تتعدى              فيزيو

ة،                          اة الزوجي دعيم الحي ه ت تم من خالل ة، حيث ي ة هام سية واجتماعي ى جوانب نف ذلك إل
ة أخرى               ورغم أن الزواج يمكن أن يستمر بدونها إال أن االضطراب قد يظهر في منطق

سية واضحة ومباشرة،                 من العالقات الزوجية،     ة النف ين الجنس والحال ة ب ا أن العالق آم
ة  ى الناحي ؤثر عل سي ي طراب نف ا أن أي اض سية، آم ة النف ي الحال ؤثر ف الجنس ي ف

سية                  الجنسية، وأياً  ًا من األسباب الرئي دو أحيان سية تب  آان األمر فإن االضطرابات الجن
  .التي تحوذ اهتمام الناس وتدفعهم إلى طلب العالج
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  خةوعالقة في سن الشيخلا):7الشكل ( 

ي      سية ف األمور الجن تم ب ن يه اك م ون هن شباب أن يك دى ال وًال ل دو مقب د ال يب وق
ة     سن بالممارس ار ال ام آب ى اهتم رون إل ك وينظ رون ذل ستنكر الكثي شيخوخة، وي ال
ى حرج                    دعو إل ا ي شيخوخة، مم  الجنسية على أنه تصرف غير الئق ال يتفق مع وقار ال
ى ال            ًال حت ا فع انون منه د يع ي ق ذه المشكالت الت ق به شديد للمسنين في عرض ما يتعل
داء     ي إب سنين ف ردد بعض الم د يت رتهم، وق راد أس ن أف سن م ة صغار ال روا حفيظ يثي

ك                 ارغبتهم في الزواج في هذ     د يكون في ذل ذي ينتظرهم وق  السن حتى يتجنبوا اللوم ال
  .يهم المقدرة على الزواجبعض الظلم لهم خصوصًا إذا آانت لد

ار                    سية لكب درة الجن ق بالمق ا يتعل ة فيم إن ذلك يدفعنا إلى تحديد بعض الحقائق الهام
 شأنها شأن -السن، فبالنسبة للرجال والنساء على حد سواء يفترض أن الوظيفة الجنسية        

ة       ا              -بقية وظائف الجسم الحيوي اطؤ والتن درآها التب سنين في أثر بمرور ال د أن تت قص  الب
ي األعضاء ا رات ف ا يفترض حدوث تغيي ت، آم ع الوق لية م زة ـ مث–لتناس ة أجه ل بقي

ة في             ـ  الجسم درجات متفاوت رات رغم حدوثها ب ذه التغيي ع أن ه سن، والواق دم ال مع تق
رأة ل والم ة    ،الرج ى الممارس درة عل ي الق سن ف ار ال تمرار آب ن اس ع م ا ال تمن  إال أنه

د        الجنسية الطبيعية على عكس ما ي      ا يزي د أثبتت الدراسات أن م اس، فق ظن آثير من الن
على ثلثي المسنين من الرجال فوق سن السبعين يمارسون الجنس مرة واحدة آل شهر                 
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ع                            ر من رب إن أآث انين ف ارهم الثم ذين تتعدى أعم سن ال ار ال ا في آب على أقل تقدير، أم
ام األول       السن، ويعتمد ذ   اعددهم يظل يحتفظ بممارسة جنسية منتظمة في هذ        لك في المق

  .على حالتهم الصحية العامة وعاداتهم في ممارسة الجنس قبل أن يتقدم بهم السن

وبالنسبة لتفاصيل سيناريو الممارسة الجنسية في آبار السن فإنه يختلف في بعض              
ي تحدث في                  سية الت ارة الجن ة من اإلث شباب، فبداي األوجه عن الممارسة المعتادة في ال

د سن عن ر صغار ال شهد مثي ل م رد تخي رهم أو بمج ا يثي شاهدة م ا م ك  وم ع ذل ن  يتب م
سن                   ار ال ك ال يحدث في آب حدوث االستجابة في األعضاء التناسلية باالنتصاب، فإن ذل
اللمس أو        سيًا ب ؤثرًا ح ب م ي الغال ب ف ديهم تتطل ضو ل صاب الع تجابة وانت إذ أن االس

ا تحدث          الصوت على األقل، آما أن االنتصاب يتطلب وقتًا أط         سن، فبينم ار ال ول في آب
ن     ل م ي أق غير ف شاب ص صاب ل تجابة االنت شاهد   )30(اس د الم شاهدة أح ن م ة م  ثاني

ى     سن إل اج الم رة، يحت دث       )5(المثي ى تح سية حت ارة الح ن اإلث ل م ى األق ائق عل  دق
االستجابة، وباإلضافة إلى ذلك فإن االنتصاب ينتهي تمامًا بمجرد أن يفرغ من االتصال  

سن،                   الجنس ار ال ى آب ق عل ي وال يعود مرة أخرى إال بعد مرور فترة طويلة، وهذا ينطب
حتى أن البعض منهم يظن بأنه فقد قدرته الجنسية حين تفشل بعض المشاهد المثيرة في                
دم                 تحريك االستجابة لديه آما آان في مراحل العمر السابقة، لكن ذلك أمر طبيعي مع تق

 أن تكون آمية السائل في القذف أقل، أو حتى ال يحدث            السن، آما أن من الطبيعي أيضاً     
القذف بالمرة في بعض مرات الممارسة، أما بالنسبة لمن يعانون من حالة القذف المبكر      

  .في الشباب فإن هذه الحالة يتم التخلص منها تلقائيًا مع تقدم السن

د       ر، وق دم العم ع تق لية م ضائها التناس ي أع رات ف دث تغيي رأة تح ى الم بق وف  س
ة    ي الممارس رات ف صعوبات والتغيي ضًا بعض ال ة أي ون النتيج ك، وتك ى ذل ارة إل اإلش
ضًا        ه أي ل آميت ذآر تق الجنسية، فاإلفراز المهبلي المقابل للسائل الذي يقذف من عضو ال

ذ     ي ه ات ف ذا متاعب للزوج سبب ه اع، وي اء الجم رازه أثن أخر إف ا أن  اويت سن، آم  ال
هبل يجعلها عرضة لإلصابة من االحتكاك أثناء الجماع        الضمور الذي يصيب أغشية الم    

د                 ر من الزوجات بع ه آثي شكو من ذي ت سية ال مما يسبب األلم المصاحب للممارسة الجن
  .انقطاع الحيض

  الجنس واالآتئاب عند المسنين
سية            اة الجن ارس الحي نهم تظل تم رة م سبة آبي إن ن وبالنسبة للمسنين من األزواج ف

وفرت العوام  ا ت شية     طالم روف المعي بة، والظ صحية المناس ة ال ل الحال ة مث ل المالئم
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ؤد                  ي ت سية الت اب االضطرابات النف زوجين مع غي ين ال ار     يالمالئمة، والتفاهم ب ى آث  إل
ذي يحدث                     سي ال اب النف ك مرض االآتئ ال ذل سية، ومث سيئة ومباشرة على الناحية الجن

ي وض    ية الت االت المرض ن الح دم، وم سن المتق ي ال ادة ف رة  ع اء لكث عها بعض األطب
د                        ة حزن وحداد بع ردهم في حال شون بمف ذين يعي تكرارها حالة األرامل من الرجال ال

ة اة الزوج ررون ،وف دما يق سنوات، وعن د تطول ل زمن ق دة من ال ذلك لم ستمرون آ  وي
الزواج فإنهم يخفقون في ممارسة الجنس مع شريكة الحياة الجديدة، وذلك رغم أنهم في               

حية ج  ة ص ة      حال ذه الحال ى ه ق عل د أطل رض، وق ن أي م انون م دة وال يع رض "ي م
ل ل     )Widower's syndrome" (األرام ه العام ى أن دث عل ا يح سير م م تف د ت ، وق

سابقة                      ى الزوجة ال ون عن الحداد عل دما يتخل ذنب عن شعرون بال م ي النفسي الذي يجعله
اء أن   التي ارتبطوا بها لوقت طويل، لكن هذا التفسير لم يكن آافيًا و      قد ذآر بعض األطب

أي                ة، وآ رة طويل سية لفت السبب ربما يرجع إلى عدم قيام هؤالء الرجال بالممارسة الجن
سبب                دها ب ه في الغالب يفق ل فإن ستخدمها لوقت طوي سان ال ي دى اإلن ارة ل مقدرة أو مه

  .عدم االستخدام
ؤد      ى              يوقاعدة عدم االستعمال التي ت ق عل سان تنطب درات اإلن دهور ق ى ت أمور   إل

دة    راك لم راش دون ح ي الف سن ف ى الم ين يبق صفة خاصة، فح شيخوخة ب ي ال رة ف آثي
اقه في                ذي توضع س د، وال طويلة فإنه يجد صعوبة آبيرة عند استئناف الحرآة من جدي

 ويستمر آذلك لمدة طويلة يكون من الصعب عليه إعادة استخدام           ،الجبس بسبب الكسور  
ذا            ؛بسالساق في المشي بعد أن تحرر من الج         دت ه رة عدم االستعمال أفق  ألن طول فت

ا               ا ذآرن سية آم ة الجن ى الناحي ق عل سابق وهو         العضو وظيفته، وهذا ينطب ال ال  في المث
ة  رض"حال لم ادة      " األرام ي الع سن ف ار ال ى آب ه إل ي توج صيحة الت إن الن ذلك ف ، ل

سية ه     ك دو   يالستمرار االحتفاظ بقدرتهم على الممارسة الجن دال في ذل ا   االعت ن ترآه
  . وإال فإنه من الممكن طبقًا لهذه القاعدة أن نفقدها نهائيًا،نهائيًا لمدة طويلة

صعوبات                 انون من بعض ال ثمة آلمة أخيرة في هذا الموضوع، فالمسنون الذين يع
يهم بطلب العالج سية عل ق بالممارسة الجن ا يتعل ه إ حيث ،فيم ذه الحاالت ل ن بعض ه

از             أسباب نفسية، والبعض اآلخر ي     بعض األمراض في الجه كون سببه عضوي نتيجة ل
، آما أن نسبة ال يستهان بها من الحاالت       يالعصبي أو لخلل موضعي في الجهاز التناسل      

ستخدمها               تنتج عن اآلثار الجانبية لبعض األدوية مثل أدوية ضغط الدم والمهدئات التي ي
ة للعالج، ل           ه        المسنون بكثرة، وغالبية هذه الحاالت تكون قابل د علي ا ينبغي أن أؤآ كن م

 يهنا هو أن البعض من المسنين يتجهون إلى استخدام بعض العقاقير المقوية التي تحتو             
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سية                     ساعدهم في الممارسة الجن ذه المستحضرات ت نهم أن ه ادًا م ات اعتق على الهرمون
ه من استخدامها،                          ا يجنون ضار هو في الغالب م ا ال شباب ولكن تأثيره وتمنحهم قوة ال

ي            يوة على أن هذه األدوية تؤد     فعال ادة الت ة المعت سية الطبيعي ة الجن ى اختالل الوظيف  إل
اقم بعض        ،يتم تنظيمها داخليًا بواسطة أجهزة الجسم ومراآزه المختلفة         فإنها قد تسبب تف

  .  إلى نتائج وخيمةيالحاالت مثل مرض البروستاتة وتؤد
  

  ومرض االآتئاب.. الحالة الجنسية
اة ال ر الحي ة     تعتب ن وظيف ضمنه م ا تت ية لم سانية األساس شطة اإلن ن األن سية م جن

واحي              ،حيوية طبيعية   ولما لها من آثار نفسية نتيجة شعور األلفة والمودة المصاحب للن
ة       ة الزوجي تمرار العالق زواج واس دعيم ال سية ت اة الجن الل الحي ن خ تم م سية، وي الجن

ة  صورة طبيعي ض ا     . ب دث بع د يح اب ق االت االآتئ ي ح ي   وف طراب ف ل واالض لخل
اب هي                 ،الوظائف الجنسية  سي المصاحب لالآتئ شكوى من الضعف الجن  وقد تكون ال

ن مرض  ر م دفع الكثي ي ت م األعراض الت ب  ىأول وأه اء وطل ارة األطب اب لزي  االآتئ
  . العالج

  
  : الجنس والحالة النفسية

ة   هناك عالقة وثيقة بين النواحي النفسية والممارسة الجنسية في الظروف            الطبيعي
سية بصورة             ىللرجل والمرأة عل    حد سواء، ومن العوامل التي تؤثر في الممارسة الجن

روف   ي الظ ى ف ة حت صفة عام سي ب طراب النف تقرار، أو االض ة االس ة حال طبيعي
سبب       ىالطبيعية حيث يالحظ آل منا أنه إذا آان يمر بحالة تؤثر عل             ذهني وت صفاء ال  ال

ادة            ى إقباله عل  له انشغال البال أو القلق فإن      صورة المعت سية ال يكون بال  الممارسة الجن
 حالته ى أو يفقد الرغبة الجنسية مؤقتًا حتى يعود إل،ويتأثر األداء الجنسي له نتيجة لذلك   

  .لطبيعيةالنفسية ا
 اضطراب ين أإ حيث   ، الحالة الجنسية متبادالً   ىيعتبر التأثير بالنواحي النفسية عل    

نعكس               ى إل ييصيب الممارسة ويؤد   رأة ي ة في الرجل أو الم  صعوبة القيام بهذه الوظيف
رة عل صورة مباش وتر، ىب ق، والت االت القل ن ح ر م اك الكثي سية، وهن ة النف  الحال

سية           ائف الجن ي أداء الوظ شل ف ن الف اتج ع اط الن صدرها اإلحب ون م اب، يك واالآتئ
سي عل  ىوالحصول عل  ا نالحظ من خال    ، الوجه األآمل  ى اإلشباع الجن ل ممارسة   آم

الطب النفسي أن الممارسة الجنسية من الرآائز األساسية الستمرار العالقات الزوجية،           
زوجين إال أن  ين ال سية ب ة الجن ام الممارس دون انتظ ستمر ب د ي زواج ق م أن ال ورغ
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ة            ويحدث عدم   ،الخالفات واالضطرابات قد تظهر في مناطق أخرى من الحياة الزوجي
ب دم اإلش ة لع ق نتيج ك  التواف د ذل ا، ويؤآ ل منهم زواج أو لك ي ال د طرف سبة ألح اع بالن

ر      سية وض النواحي النف ا ب سية وعالقته واحي الجن ة الن ة  أهمي تمرار العالق ورتها الس
  .الزوجية

  
  : االآتئاب والممارسة الجنسية

سية لمرض    شكاوى الرئي ن ال سية     ىم ة الجن دان الرغب ة فق صفة عام اب ب  االآتئ
ة ال  ة الممارس د    واضطراب وظيف ل يفق و ه ك ه ول ذل دور ح ذي ي دل ال سية، والج جن

دأ أوالً                 سي يب ه مكتئب أم أن العجز الجن سية ألن ة       المريض قدرته الجن ؤثر في الحال  وي
اد فيحدث       ى نظرًا لفشله في ممارسة وظائفه الجنسية عل        ،النفسية للمريض   الوجه المعت

ب معينة من الحاالت لكن والحقيقة أن آال االحتمالين وارد في نس. االآتئاب نتيجة لذلك
 فقدان الرغبة الجنسية واضطراب ممارسة الجنس في آل الحاالت            ى إل ياالآتئاب يؤد 

درة عل     - ويشكو الرجال عادة من الضعف الجنسي        تقريبًا سية     ى عدم الق  الممارسة الجن
سية           تثنائية من مرض          -مع فقدان الرغبة تمامًا فيما يتعلق باألمور الجن سبة اس  ى وفي ن

اب ورغم أن                   االآ ات االآتئ ة نوب سي مع بداي شاط الجن ة في الن ادة مؤقت تئاب تحدث زي
 إال أنه قد يكون     ، على القاعدة العامة لفقد الوظيفة الجنسية مع االآتئاب        ذلك يعد خروجاً  

  .ب في البداية والهروب من أعراضهوسيلة يقوم بها المريض للدفاع ضد االآتئا
ؤث        ي ي ة الت اء               لمحاولة معرفة الكيفي إن األطب سية ف ة الجن اب في الناحي ا االآتئ ر به

ام بكل ش                    دان االهتم ه نتيجة لفق سية بأن  يءالنفسيين يفسرون اضطراب الوظائف الجن
ا             ،وللعزوف عن االستمتاع بمباهج الحياة     اب، آم سية لالآتئ  وهي من األعراض الرئي

نعك سية ت ة النف ة للحال ذاتي نتيج صبي ال از الع ائف الجه طراب وظ  ىس علأن اض
ذآري       إفراز الهرمونات الجن  : الوظائف الجنسية مثل   ة انتصاب العضو ال ، سية، ووظيف

وهناك عوامل أخرى قد تزيد من اضطراب النواحي        . والقذف، والشعور باللذة الجنسية   
ي مرض   سية ف ق       ىالجن ن طري سي ع غ الجن صاحب للتفري ق الم ا القل اب منه  االآتئ

 نقص المعلومات    يتخدام العادة السرية، ويؤد   الممارسة الجنسية أو حتى عن طريق اس      
شعور                اب، أو ال شعور باالآتئ رة ال اء فت ة أثن د الحال الصحيحة المتعلقة بالجنس إلى تعقي

سية         األمور الجن رتبط ب غ       ،باالشمئزاز أو القلق الم ذنب المصاحب للتفري شعور بال  أو ال
  .ر الجنسيةالجنسي عن طريق العادة السرية أو التفكير في األمو
لبيًا عل      ؤثر س اب ي ظ أن االآتئ ا نالح ن هن شملها   ىوم ي ي سية الت واحي الجن  الن

الهبوط   ،االنخفاض والهبوط والبطء الذي يصيب بقية وظائف الجسم والنفس األخرى           ف
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صفة              ة ب في النشاط الجنسي يكون مصحوبًا بانخفاض الروح المعنوية والنشاط والحيوي
  .عامة

  
   :أيضًاأة وصعوبات للرجل والمر.. الجنس 

ذين يجدون            اس ال ر من الن سبة لكثي تعتبر الحياة الجنسية من المناطق الحرجة بالن
األمور                      ق ب ا يتعل سية وآل م ة في وصف المشكالت واالضطرابات الجن صعوبة بالغ

ضاً     اء أي د األطب ة، ويج صفة عام سية ب ئلة    الجن ه األس ي توجي ة ف عوبة بالغ  ص
ر من الرجال             واالستفسارات لمرضاهم حول األمور الج      إن الكثي ة ف سية، وفي الحقيق ن

 ىيصفون حالتهم الجنسية بصراحة وقد تكون الشكوى الرئيسية لهم هي عدم القدرة عل             
ادة    سية المعت ي       ،االستمرار في الممارسة الجن شكلة الت د أن الم نهم ال يعتق ر م  لكن الكثي

عتقد بعض األزواج  تصادفه في ممارسة الجنس ناتجة عن الحالة النفسية أو االآتئاب في  
درة عل                مثًال ة أو عدم الق ة الروتيني ة الزوجي سي مع       ى أن الملل من العالق  التوافق الجن

ق       دم تحقي ة لع راض نتيج ر بعض األع د تظه شكلة، وق بب الم و س ر ه رف اآلخ الط
ادة،           صورة معت دث ب ا تح دو وآأنه سية تب ة الجن م أن الممارس سي رغ باع الجن اإلش

ادة    ،ة االآتئاب تؤثر على النواحي الجنسية    وبالنسبة للمرأة فإن حال    ا في الع  حيث يمكنه
ي بعض      باع، وف عور باإلش ة أو ش ة حقيقي ن دون رغب ة ولك ة الزوجي ة العالق ممارس

 ،السيدات قد يكون هناك نفور من ممارسة الجنس نتيجة لفقدان الرغبة وعدم االستمتاع         
أثير  ، لفترات طويلةولذلك تتعمد الزوجة في هذه الحالة االبتعاد عن الزوج          وقد يظهر ت

ل عل               ىاالآتئاب عل   ى المرأة حين يوجد لديها شعور بأن زوجها يبدو أقل جاذبية فال تقب
ه    ك عل           ،الممارسة الجنسية مع سر بعض األزواج ذل د يف دعو         ى وق ر عاطفي ي ه تغيي  أن

م أحد أن                   ة دون أن يعل اة الزوجي اب  االآتئ  للقلق وقد يتسبب ذلك في أزمات شديدة للحي
  .هو السبب وراء آل ذلك

ة بالمشكالت   ىن بالشكاوووفي العيادة النفسية يجب أن يهتم األطباء النفسي      المتعلق
اريخ المرضي             الجنسية في آل الحاالت، وفي مرضى االآتئاب يتم االستقصاء عن الت

ة األخرى  اطي األدوي ة وتع ات الزوجي رية والعالق سابق والظروف األس واد ،ال  أو الم
رة العالج              المخدرة  لتحديد أي أسباب أخرى محتملة لالضطراب الجنسي ويتم تحديد فت

اب     ، المريضى أساس العوامل المؤثرة علىللحالة عل  ة االآتئ ى عالج حال  باإلضافة إل
سية بمجرد تحسن       ى بالنسبة للشكاو  ىالنفسي، وقد تتحسن حالة الكثير من المرض        الجن

راض االآت   ن أع تخلص م سية وال ة النف ر   الحال ب األم رى يتطل االت أخ ي ح اب، وف ئ
سلوآي،             إضافة بعض األساليب الخاصة لعالج بعض المشكالت الجنسية مثل العالج ال
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ًا زوجين مع سي لل اد النف ل  أو اإلرش شمل ح الج ت ة للع الل خط ن خ ك م تم ذل ، وي
  .المشكالت الجنسية وعالج حالة االآتئاب النفسي في نفس الوقت

  
  !! التحول إلى الجنس اآلخرأو ..اضطراب الهوية الجنسية

ادة   سية مرضية ج ضية نف ًا وق ا موضوعًا هام د .. نعرض هن د يعتق ا ق ست آم لي
شذوذ، وال هي حديث               ًا من ال ى نوع ه          البعض للوهلة األول ق علي ا يطل الجنس  " عن م

ا عدة حاالت صادفتها                يءإنها ش .. "الثالث  آخر، وقد دفعني لعرض هذا الموضوع هن
ا ي مج ي ف م عمل دوث بحك ائعة الح ست ش االت لي ذه الح م أن ه سي، رغ . ل الطب النف

ا أجريت                ومؤخرًا نشرت إحدى الصحف خبرًا غريبًا مضمونه أن زوجين في بريطاني
ى، والزوجة               لهما عمليتان جراحيتان للتحويل إلى الجنس اآلخر، فتحول الرجل إلى أنث

ن الزوج هو الزوجة،   إلى ذآر، وقد تم إعادة الزواج مرة أخرى بصورة معكوسة ليكو     
ول         .. .. والعكس   رًا يق ا           إآما أوردت الصحف خب أمين الصحي في بريطاني ة الت ن هيئ

)NHS(     نفقة الدولة للراغبين في التحول من ذآور     ى قبلت إجراء عمليات التحويل عل 
ذه الحاالت شكلة ه اث أو العكس لحل م ى إن الم . إل ذا الك شتنا من ه د ده ل أن تزي وقب

  .في الموضوعسندخل مباشرة 
ي    ة، وتعن ذآورة أو األنوث و ال نس ه الج

ي تجذب أحد         )Sex(آلمة جنس     زة الت  الغري
سلوك        ىالجنسين إل   اآلخر ومظاهر ذلك في ال

دخل      سي، وت صال الجن ي االت اة، وتعن والحي
ا خصائص          الكلمة في عدد من التعبيرات منه
اث،    ذآور واإلن ز ال ي تمي نس الت الج

ذي   الجنس هو الكر آروموسوميو وموسوم ال
ذآر  XY)( في األنثى،  )XX(يرمز له     في ال

د عل ع  ىويعتم نس، وتوزي د الج ك تحدي  ذل
ي    اث يعن ة واألبح ات الدراس ي عين نس ف الج

اث إل  سبة اإلن ذآورىن سية  . ال ة الجن  والتربي
سية عن            هي التعريف بقواعد الممارسة الجن
د    نس، وتوج ن الج ات ع ديم معلوم ق تق طري

طرابات   ن االض ة م شمل  مجموع سية ت  الجن
سية   ة الجن دوافع والممارس ي ال ات ف االنحراف

  . ورد ذآرها في مواضع أخرى
 الهوية الجنسية ):8الشكل (
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  ؟!آيف ولماذا.. اضطراب الهوية

 نفسه، إما ذآر، ى هي تعرف الواحد منا عل)Gender identity(الهوية الجنسية 
شكل الشخصية       ة، وتت ة بصورة تلقائي ة الطفول رًا في مرحل ك مبك ى، ويحدث ذل أو أنث

سية،                وال سه، وشكله الخارجي، وأعضائه الجن عالقات والسلوك تبعًا لمعرفة آل منا لنف
وتتشكل ميوله وسلوآياته نتيجة لذلك بحيث يكون هناك الفارق المعروف لنا جميعًا بين        

ا في الطب              ق عليه ي نطل سي    الجنسين، أما الحالة المرضية الت ة    " النف اضطراب الهوي
سية ود اختال"الجن ي وج ا تعن شريحي والف فإنه وين الجسدي الت ين التك وجيف ب  يزيول

دور وسلوك يتفق مع                 ىوالتعرف النفسي للشخص عل    ذآر ب وم ال  نفسه، فبدًال من أن يق
ذي           دوره وشكله الخارجي ال ول ل اح وعدم القب دم االرتي تكوينه نجد لديه شعور دائم بع

ه آأحد      يراه الناس، ويعتبر نفسه أحد أفراد الجنس اآلخر رغم أن الجميع ي            ون علي تعرف
  .ويحدث العكس بالنسبة لألنثى.. !!آور وآل الدالئل تشير إلى ذلكالذ

ون عل  ذين يتعرف ذآور ال ن ال سبة األشخاص م ى ىون سعون إل اث وي سهم آإن  أنف
ات  )30 في آل   1(التحول إلى الجنس اآلخر هي        ألف، بينما تقدر نسبة اإلناث من الفتي

ديه ي ل ذي نالالت طراب ال ذا االض نس   ه ر الج تهاء تغيي رف باش يع
)Transsexualism(   بنسبة )ع         )100 في آل    1 تم من واق ي ي دير تقريب  ألف، وهذا تق

اء بغرض     ىإحصاء الحاالت من الذآور واإلناث الذين يقومون بعرض أنفسهم عل           أطب
 ;Sex Reassignment Surgery)س ـد الجنـديــادة تحــرف بإعــإجراء جراحة تع

SRS)  سية               وتعني تحويل ة آل األعضاء الجن ق إزال  الذآر جراحيًا إلى أنثى عن طري
ة     وات التجميلي إجراء بعض الخط ًا ب ر جراحي ى ذآ ى إل ل األنث ه، أو تحوي ة من الذآري

  . لتعديل شكلها ليشبه الذآور
  

  : عوامل نفسية وراء التحول

ل             وين مث ابًا مكتمل التك ا ش رى فيه ي ن ة الت  أي األسباب وراء هذه الحاالت الغريب
د أن تكون         واحد من الذآور يرغب بشدة ويسعى للتحول إلى الجنس اآلخر، أو فتاة تري

ال عل          رجًال ة، والمث  ى ربما تكون عوامل بيولوجية تتعلق بالهرمونات الذآرية واألنثوي
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ذآورة   ون ال أثير هرم و ت ك ه ستوستيرون"ذل از ى عل)Testosterone" (ت  الجه
ذآور، وإذا ظهرت            العصبي وخالياه، وتأثير زيادة مس      ة في ال ات األنوث تويات هرمون

ذه                      ل مع مرور الوقت وتختفي ه بوادر هذه الحالة في األطفال فإن هناك احتماًال أن تق
ال تكون             ا أن بعض األطف إن منه سية ف ا األسباب النف الرغبة في التحول مع البلوغ، أم

ر واضحة، فا       ىظروف تنشئتهم دافعًا لتعرفهم عل     ذي      أنفسهم بصورة غي ذآر ال ل ال لطف
رائس           ىيتم تدليله بواسطة األم، وتشجيعه عل      ات، باستخدام الع شبه البن  اللعب بطريقة ت

ًا في                     ل دورًا هام ا بالطف ذا االضطراب، وتلعب األم وعالقته والدمى يكون عرضة له
اب األب        د دور الجنس اآلخر، وغي دما يقل ذلك منذ العام األول حين تعطيه االهتمام عن

وقد تبدأ  . مرحلة قد يكون من العوامل النفسية وراء اضطراب الهوية الجنسية         في هذه ال  
دهن في                     ات وتقلي ام بمالبس البن وم األوالد باالهتم ة حين يق عالمات الحالة منذ الطفول
د                 دهم، وق ثلهم وتقلي اللعب، أو حين تقوم البنات بمصاحبة الذآور من األطفال واللعب م

ة                تكون البداية آثرة ارتداء مال     ى رغب رة المرضية إل م تتطور الفك بس الجنس اآلخر ث
  .في التحول

ومسألة التحول إلى الجنس اآلخر موضوع معقد يختلف تمامًا عن الشذوذ الجنسي            
الجنس         " بالجنس الثالث "أو الجنسية المثلية، ويختلف عما يعرف        شبه ب ه الت تم في الذي ي

رة التحول من ذآر إلى أنثى أو  اآلخر دون وجود رغبة في التحول، ويكون التمسك بفك        
من أنثى إلى ذآر يقين ال يتغير مهما آانت الضغوط الخارجية من األهل الذين عادة ما                
سيطة يمكن                       رة ب ادة وليست مجرد فك سألة ج ا م شعرون أنه يصدمهم هذا األمر حين ي

  . التخلي عنها بالحوار أو اإلقناع
  

   :حاالت التحول في العيادة النفسية

دافع                 قد يكون ا   دة هو ال شكلة المعق ذه الم لقلق الزائد والرغبة في البحث عن حل له

ؤالء المرض اط  ىوراء حضور ه اب واإلحب ون االآتئ د يك سيين، وق اء النف ى األطب  إل

أتي                        ا ي سبب، وربم شكلته هو ال م اآلخرين لم دم تفه الذي يعاني منه المريض نتيجة لع

ا        ذين يصدمهم م ه عل  بعض المرض نتيجة لضغط األهل ال  المريض من  ىيالحظون
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ط                     ذه الحاالت والخل م ه اءة فه تم إس سلوآيات غريبة ال يعرفون لها تفسيرًا، وعادة ما ي

سية رغم أن هؤالء المرض             ات الجن ول         ىبينها وبين االنحراف ديهم مي ا تكون ل ادرًا م  ن

ه أن يتحول أوالً             ،جنسية تدفعهم إلى االنحراف    د أن علي نهم يعتق ى الجنس      ألن آل م  إل

 الوضع الجديد الذي  ثم يمارس حياته العاطفية بالصورة التي يريدها هو في هذا       ،اآلخر

ه  سعى إلي ؤالء المرض  .. ي شائعة له شكاوى ال ن ال ادة ال ىوم ي العي ذه   ف دم ه سية نق نف

  : النماذج الواقعية

 ..  إال إذا تحولت إلى الجنس اآلخرأنا في قلق وضياع ولن ارتاح أبدًا -

ة              ..آره شكلي الحالي  أ - ة جراحي  أتطلع إلى اليوم الذي أجد نفسي فيه وقد أجريت عملي

وق             أنني ىإلزالة األعضاء التي تدل عل     شعر ف تخلص من ال د ال جسمي    رجل، وأري

 .. هذا األملىوأعيش عل.. ألآون مثل أي أنثى

سجن في جسم رجل         ىحكم عل أنا امرأة    - ساعدتي إلجراء        ..  الزمن بال وأرغب في م

  !  هذا الوضععملية جراحية لتصحيح

 بحكم عملنا ى، ونحن نعتبرهم مرضىوهذا مجرد نموذج مما يقوله هؤالء المرض

ون عل   ًا رغم أن آثير  ،في الطب النفسي   زمالء ال يوافق ا  ى من الناس ومنهم األهل وال  م

يقوله وما يفعله هذا الشخص ويرون أنه شيء غريب وشاذ وغير مفهوم، أما المرضى              

ي س  ضون ف إنهم يم سهم ف سعفهم  أنف م ي ة، وإذا ل ق الجراح ول عن طري ى التح عيهم إل

ًا       -الوقت وال تتهيأ لهم فرصة إجراء هذه الجراحة          إنهم يلجأون     - وهذا ما يحدث دائم  ف

اول              ذي يتن إلى تناول الهرمونات لتحقيق الوضع والشكل الذي يتطلعون إليه، فالشاب ال

ات،     الهرمونات األنثوية يكبر صدره وتتغير منحنيات جسده و    شبه الفتي يمشي بخطوة ت

ى ممارسة              يوهذا هو ما يريده بالضبط، وقد يؤد       دفع إل سية ت ول جن  ذلك إلى ظهور مي

سع        )%40(غير سوية في نسبة      ا ت ا        ى من الحاالت، أما الفتاة فإنه ى أن يكون مظهره  إل

ى                 وم بعصب صدرها حت ة، وتق ات الذآري آالرجال، وصوتها خشن باستخدام الهرمون

  . شكل الذي تريده مع ارتداء مالبس تتفق مع هذا المظهريتحقق لها ال
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   :والعالج.. المشكلة

إن هذه الحاالت يجب تقييمها جيدًا والبحث عن أسباب أخرى لها، فقد يكون سبب          
سية         صفات الجن ي ال داخل ف ل وت ة خل ل نتيج ة ب طراب الهوي يس اض ة ل ل ،الحال  مث

شبه اضطراب الكروموسومات، أو وجود أعضاء مختلطة ن ة، أو ت وب خلقي تيجة عي
اليب         ا بأس ن عالجه االت يمك ذه الح ل ه ول، وآ ي التح ة ف ر دون رغب الجنس اآلخ ب
د الجنس هي موضوع                     ادة تحدي مختلفة، آما يجب أن نذآر هنا أن مسألة الجراحة إلع
ة مشوهة                           ة ليست سوى حال ه ألن النتيجة في النهاي ل اللجوء إلي جاد يجب دراسته قب

  .ل أو امرأة غير مكتملةآاريكاتورية لرج

سية      ب النف ن الجوان االت، وم ذه الح الج ه يط بع شكالت تح ن الم ر م اك آثي وهن
 صعوبة تحقيق ما يريدون من       ىواألخالقية والدينية والطبية التي تواجه هؤالء المرض      

ديني      ور ال ن المنظ دث، وم ا يح رين لم ول اآلخ دم قب ر، وع نس اآلخ ى الج ول إل التح
ها عل     تم فرض ود ي ن القي ر م إن الكثي ة الطب ف ات مهن ات  ىوأخالقي ذه العملي ل ه  مث

ؤد          ر ضوابط يمكن أن ي ة، لكن تبق     يالجراحية ألن ترآها بغي ى مضاعفات وخيم  ى إل
ا   ىلحاالت التي تبحث عن حل لمعاناة هائلة تؤثر عل  مشكلة عالج هذه ا    اتهم وتحوله  حي

تفه           م أحد أو ي يم ال يحتمل دون أن يتعاطف معه اس     إلى جح ى أقرب الن شكلتهم حت م م
  .إليهم

ا المريض                      اني منه ي يع اب الت ق واالآتئ ة القل ق تخفيف حال ويتم العالج عن طري
ي العالج، ويجب أن ي سية ف ائل النف تخدام الوس ضًاباس ى األسرة أي  ألن تجه العالج إل

ة           ونظرة المجتمع   ،األب واألم واإلخوة يتأثرون في العادة بما يحدث لهذه الحالة الغريب
إلى هذا الوضع الغريب الذي يمثل وصمة خطيرة، أما الجراحة التي يطلق عليها إعادة    

د الجنس  ع الوضع ا )SRS(تحدي ق م تم التواف االت وي بعض الح ا ُتجرى ل د  فإنه لجدي
ى              )%70(للحالة بعد التحول في نسبة       ون من ذآور إل ذين يتحول اث  من ال  )%80(، و إن

ق   ات لتحقي اول الهرمون بعض بتن ي ال ور، ويكتف ى ذآ اث إل ون من إن ذين يتحول من ال
ي                         دان الت ق في بعض البل ي تطب ه، ومن القواعد الت ون في ذي يرغب الشكل الخارجي ال

رور  ة م ذه الجراح ا ه رى فيه ام ُتج ل علع داء  ى آام ريض بارت ه الم وم في ة يق  الحال
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ي ال يمكن تصحيح            ،مالبس الجنس اآلخر    والقيام بدوره قبل أن يتم إجراء الجراحة الت
سبة     ذآر أن ن دير بال ا، وج ة     )%2(نتائجه إجراء الجراح ون ب ذين يقوم ؤالء ال ن ه  م

دمون   ويتحولون إلى الجنس الجديد ال يمكنهم التوافق ويصابون باإلحباط واالآ          تئاب فيق
ذا                    يوف.  االنتحار ىعل ة ه ى أهمي ا األنظار إل د وجهن  النهاية فإننا بهذا العرض نكون ق

ة       ة والديني ة واألخالقي ه الطبي الموضوع الذي يتطلب االهتمام بهذه الحاالت وفهم جوانب
  . والنفسية
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  الفصل الخامس

 سؤال وجواب حول الجنس والحالة النفسية

ة  جموعة من المشكالت الجنسية التي تمثل حاالت واقع       في هذا الفصل نعرض م     ي
شترك           .. آما يصفها أصحابها من الجنسين     ل ي ة ب وال تمثل هذه الحاالت مشكالت فردي

ا            ل منه شكوى من آ اة وال ذا النحو مع             .. الكثير في المعان ى ه ا أن نعرضها عل ورأين
  .جواب طبي مختصر لتعم الفائدة من تقديم  بعض الشرح والمعلومات

 
  الحرجة.. المشكالت الجنسية

ه أي حل لمشكلة خاصة        ىأآتب إليكم بعد أن وصلت إل  م أجد في  طريق مسدود ل
سية ال           أمور جن ق ب و يتعل ل فه دعو للخج وع ي فني أن الموض ا، ويؤس اني منه أع

ا إل           وح به دًا ال أستطيع أن أب ضًا بأسرار شخصية ج  ىيمكنني الكالم فيها، ويتعلق أي
ل مشكلتي ال  : وأي شخص، وسؤالي ه  اني من مشكلة حرجة مث ذهب من يع ن ي أي

ا مع أحد؟         تكلم فيه ى        .. يستطيع أن ي د الطبيب النفسي حت ة عن وأرجو أن أجد اإلجاب
  .أتخلص من هذه المعاناة الشديدة

  

رض *  ن أن يتع ا يمك ل من ة، وآ رة ومتنوع سية آثي صحية والنف شكالت ال الم
ب ال   سي يتطل ضوي أو نف اعتالل ع ابة ب اء   لإلص ن األطب دى المتخصصين م الج ل ع

در من                 ا تكون محاطة بق صيبنا فإنه اك بعض المشكالت حين ت حسب الحالة، لكن هن
ان المناسب               ى المك الحرج والغموض مما يجعلنا ال نعلم إلى أين نذهب وآيف نصل إل
ذه الحاالت                      د يضل المريض في ه سية، وق ك المشكالت الجن ى ذل للعالج، والمثال عل

ه ويبح ي    طريق ة ف ون الحال ة وتك ن تخصصات مختلف اء م دى األطب الج ل ن الع ث ع
د                           سية ق انون من مشكالت جن ذين يع رًا من ال سي أن آثي د رأيت بنف سية، وق األصل نف
ام بالجانب                ساءت حالتهم بعد العالج باألدوية بسبب اآلثار الجانبية للدواء وعدم االهتم

سية، وخالصة           النفسي، وقد ثبت أن العوامل النفسية لها تأثير        ة الجن ى الحال  أساسي عل
 من مشكلة جنسية بأن ال يجد أي حرج في عرض حالته        يننا ننصح آل من يعان    إالقول  
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اة الطويل      ع المعان ت م ياع الوق ل ض سي أوًال قب ب النف ى الطبي ذي ال  عل الج ال ة والع
  .مع تمنياتي للجميع بصحة نفسية دائمة.. يجدي

  
  ج المشكلة والعال.. الضعف الجنسي

ذ ثالث               ة سن 14أنا متزوج منذ     دأت أعاني من د ب ال، وق ة أطف ا ثالث  أنجبت خالله
سنوات من حالة لم أتعود عليها من قبل وتكاد تدمر حياتي، فعند ممارسة الجنس مع                
زوجتي ال أستطيع إآمال العملية الجنسية آالسابق نظرًا لضعف انتصاب العضو لدي،      

اً   ة لكنني        وأآون طبيعي راب من زوجتي يضعف االنتصاب وال              في البداي بمجرد االقت
يمكنني إتمام الجماع، إن ذلك يسبب لي الكثير من الضيق والحرج، ورغم أن زوجتي              
يكم                    ذه المشكلة، وأآتب إل سبب ه ة ب القلق والكآب  تحاول التخفيف عني لكنني أشعر ب

  .مع الشكر.. لعلي أجد لديكم حًال
  

الة ن   *  ذه الرس احب ه زوج ص سيد ال ي     ولل ا وه شكو منه ي ي ة الت د أن الحال ؤآ
وتر أو استخدام بعض                   اب والت القلق واالآتئ سية، ف الضعف الجنسي قد تكون أسبابها نف
ضًا بعض                       اك أي سية، لكن هن ة أو الممارسة الجن العقاقير قد يكون وراء ضعف الرغب

 ي سبيل المثال مرض السكر   ىاألسباب العضوية للضعف الجنسي عند الرجال منها عل       
  .مراض األعصاب والبروستاتة وغير ذلكوأ

 آل هذا الحرج     ىوالحقيقة أن حالتك يا عزيزي ليست غريبة أو نادرة وال تدعو إل           
ا                   ك، آل م والقلق، بل إن اهتمامك الشديد قد يزيد من وطأة الحالة ويضاعف من معانات

ل للت     ،عليك هو أن تقوم باستشارة الطبيب      د   حيث يتم إجراء بعض الفحوص والتحالي أآ
ن         سيًا، وم ون نف سبب يك إن ال ك ف ت ذل ضوي، وإذا ثب رض ع ود أي م دم وج ن ع م

دل عل  ي ت رات الت ود إل  ىالمؤش سي يع ضعف الجن ي ال سبب ف سية ى أن ال ل نف  عوام
ثالً        أ ،حدوث االنتصاب تلقائيًا في غير وقت الجماع       سرية م ، أو  و عند ممارسة العادة ال
ذه ب             وم، وفي حالتك ه ة            في الصباح وأثناء الن ال أن تكون الحال إن احتم صفة خاصة ف

  .نفسية يظل هو األرجح

د عل           ا تعتم سي           ىأما خطوات العالج فإنه ة للضعف الجن د األسباب المحتمل  تحدي
سي وحل المشكالت       . سواء آانت نفسية أم عضوية     في الحاالت النفسية فإن العالج النف

 الحاالت العضوية مثل     تحسين سريع في الممارسة الجنسية، أما في       ى إل يالزوجية يؤد 
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ساعد عل                 يمرض السكر  ا ي اك من الطرق واألدوات م إن هن  ى وأمراض األعصاب ف
  .عالج هذه الحالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دى *  ي إح ا ه شكو منه ي ت ة الت د أن الحال الة نؤآ ذه الرس احبة ه سيدة ص ولل
و     د يك ذي ق ي ال شنج المهبل ة الت ي حال رأة، وه دى الم ادة ل سية المعت شكالت الجن ن الم

ى                   ة إل ذه الحال ود أسباب ه سي، وتع رود الجن وع من الب ان بن مصحوبًا في بعض األحي
ات              ىعوامل نفسية وقد ترجع إل     دى البن رة حيث تتكون ل  فترة الطفولة والمراهقة المبك

دن  ى أنه أمر معيب يدعو إل   ىوالفتيات فكرة غير واقعية عن الجنس عل        الخجل، أو يعتق
سبب في ا        داخلي          بأن ممارسة الجنس تت رفض ال م، فتكون النتيجة هي ال ر من األل لكثي

  .للعملية الجنسية عند الزواج، وهذا هو ما حدث في حالتك تقريبًا

ائي يحدث                    ساقين رد فعل تلق ويعتبر التشنج وانقباض العضالت خصوصًا في ال
آلما بدأت محاولة الممارسة الجنسية، ويحول ذلك بالطبع دون دخول عضو الرجل أو              

ام ا ال    إتم دى آ ق ل وتر والقل ن الت ر م ف الكثي ك الموق صاحب ذل د ي سي، وق اء الجن للق
  . العالقة الزوجية عمومًاىالطرفين، الزوج والزوجة، آما قد ينعكس ذلك سلبيًا عل

سات              ة لجل ولعالج هذه المشكلة يتطلب األمر تعاونًا بين الزوجين، وتستجيب الحال
اهيم ال   ر المف تم تغيي ث ي سي حي الج النف لوب  الع سية وأس ة الجن ن العملي ة ع خاطئ

ا أن بعض اإلرشادات                    سات االسترخاء، آم ضًا جل ممارستها، ويفيد في هذا المجال أي

  والحل .. مشكالت المرأة الجنسية 
يكم ألني ال أعرف                  ة إل مشكلتي حرجة وحساسة جدًا وقد ترددت في الكتاب

 23 يهل يستطيع الطبيب النفسي مساعدتي في حلها أم ال، فأنا ربة منزل عمر
م               س نة ومتزوجة منذ عام تقريبًا، والمشكلة أنني منذ بداية الزواج وحتى اآلن ل

رب                    ك، فحين يقت سبب في ذل يتم بيني وبين زوجي أي لقاء جنسي آامل وأنا ال
ل                    مني في الفراش أجد نفسي في حالة خوف وتوتر وتحدث رعشة وشد في آ

 منذ أول أيام جسمي لدرجة التشنج، ويستمر ذلك حتى يبتعد عني، ولقد تكررت  
ًا    الزواج محاوالت زوجي حتى بدأ صبره ينفد، وهو ال          ك يحدث رغم يعلم أن ذل

ي، حت  ذا        ى إعن ي ه دخل ف ي الت ا ف ض أقاربن دأ بع رى وب ياء أخ ن أش ه يظ ن
ون         ى أآ ل حت اذا أفع رف م ا ال أع وقفي، أن رج م ن ح د م ا يزي وع مم الموض

  مثل غيري، فهل لديكم حّل لمشكلتي؟" طبيعية"
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 موقف الجماع والتخلص من     ىالبسيطة مثل استخدام الزوجة لبعض األدوات للتعود عل       
رسة   نتائج طيبة، ثم يتم البدء تدريجيًا في المما ى إليالخوف والتوتر المصاحب له يؤد 

ان في                            أنها بث االطمئن اع يكون من ش ل الجم زوج قب ة من جانب ال الجنسية مع مقدم
اً  ة نهائي ذه الحال ن ه تخلص م تم ال ى ي ة حت ذآر أن نفس الزوج دير بال ت، وج ع الوق  م

  .العالج باألدوية ال مكان له في الغالب في مثل هذه الحاالت

  
  !!قد يكون السبب في الضعف الجنسي.. التدخين
أخر اإلنجاب           6 سنة تزوجت منذ     )32(عامل عمري أنا   ي وت ة ل  سنوات من زميل

ا    ىحتى اآلن، وقد عرضت حالتي عل       األطباء المتخصصين آما عرضت زوجتي حالته
دة أنني مدخن                 ىعل  أطباء أمراض النساء،وال تعاني من أي أمراض، المشكلة الوحي

  جنسية، فما حقيقة ذلك؟ الحالة الىوقد أخبرني بعض األصدقاء أن التدخين يؤثر عل
  

ين            *  ة ب ة عن العالق سبة           في دراسات حديث دخين ثبت أن ن سي والت الضعف الجن
ن  )60%( سية م ة الجن ن ضعف الممارس ادات للعالج م ى العي رددون عل ذين يت  من ال

ل              ي تمث ة الت ات المنوي الرجال هم من المدخنين، وأآدت دراسة أخرى أن عدد الحيوان
ل   ي الرج صوبة ف سبة الخ ن     ن ر م دار أآث دخين بمق ع الت ل م ر  )%50( يق ة بغي  مقارن

دخنين                      بعض الم ة ل ات المنوي م مالحظة عدد الحيوان ذه الدراسة ت المدخنين، وخالل ه
ان المتوسط  نتي)5.2(فك ل س ون لك ر مكعب وه  ملي ى يمت ساعد عل ة ال ت ة قليل  آمي

دة              اع لم د االمتن ب، وبع دخين زاد   ر عن    شه أ )6(اإلنجاب ومعظمها مشوهة الترآي الت
  . مليون تقريبًا)48(متوسط العدد إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  شعار للتوعية بمضار التدخين على القدرة الجنسية ):9الشكل (
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دفق                 يوف أثر ت سجائر ت دخان ال  تجربة أجريت على عدد من الكالب تم تعريضها ل
أثير      ة لت ذآور نتيج ي ال صاب ف دوث االنت ع ح ات وامتن ذه الحيوان رايين ه ي ش دم ف ال

ان     .. كوتين على دوران الدم في أعضائها   لنيا  من  يولذلك خرجت توصيات لكل من يع
م            الضعف الجنسي بأنه يجب أوالً      دخنين ث ان من الم دخين إذا آ ًا عن الت اع نهائي  االمتن

  .يفكر فيما بعد في العالج واستشارة األطباء وهذه رسالة إلى آل المدخنين

  
  ؟!آيف.. اإلشباع الجنسي للرجل والمرأة 

في رسالتين مختلفتين وردت استفسارات حول اإلشباع أثناء الممارسة الجنسية          
اء        دة اللق بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وتشترك الرسالتان في السؤال عن طول م

وب ل          ،الجنسي ة تحقيق الرضا واإلشباع المطل ى     .. لطرفين  وآيفي رد عل دم ال ا نق وهن
    .الرسالتين

سية   الذروة في اللقاء الج *  نسي هي أساس اإلشباع الذي يتحقق من الممارسة الجن
ل                     ي تحدث قبي شوة الت ة هي الن إن القم لكال الطرفين الرجل والمرأة، وبالنسبة للرجل ف
شوة                وأثناء القذف، أما بالنسبة للمرأة فإن األمر يختلف من سيدة إلى أخرى، وتحدث الن

د ت  رأة ق ي الم ك ف ة ذل اح، وعالق ترخاء واالرتي اء باالس شدة خالل اللق ون واضحة ب ك
المهم في هذا الموضوع  . الجنسي أو قد تكون متعددة ألآثر من مرة خالل اللقاء الواحد        

ن   انع م ر، وال م ذا األم ي ه رفين ف ين الط اهم ب ن التف وع م اك ن ون هن و أن يك ه
د        ًا،  إالمصارحة حتى يتحقق اإلشباع واالرتياح لكال الطرفين معًا حتى يكون العائ يجابي

ارب           ق التق ويسهم رضا آل من طرفي العالقة الزوجية عن الممارسة الجنسية في تحقي
  .مع تمنياتي الطيبة.. أللفة والمودة في الحياة الزوجيةالنفسي بين الطرفين وتدعيم ا

  
  
  
  
  
  
  
  

   "العادة السرية"لبنات و ا

ر              تلقينا استفسارات عديدة حول هذا الموضوع بعضها يتضمن معلومات غي
ة  ادة ،دقيق ات للع صحيحة حول ممارسة البن ر ال ام غي ار واألوه ر من األفك  وآثي

دى      ن إح الة م ذه الرس زواج، وه ل ال ة قب ة المراهق ي مرحل صوصًا ف سرية خ ال
ر ي ت اوف الت وذج للمخ ات هي نم ادة الطالب ات بممارسة الع ان الفتي ي أذه تبط ف

  .السرية وتطلب حًال لهذه المشكلة
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اإلفراط في العادة السرية بالنسبة للفتيات في مثل سنك من الحاالت التي تتطلب             * 
ذه           .. لتخلص من هذه المشكلة    ا ىالعمل عل ضرورة   التك من أن ه ورغم ما ورد في رس

اً      ك شعورًا مؤقت سبب ل ا      الممارسة ت ك له ي تعقب ذل دم الت اح إال أن مشاعر الن  باالرتي
راغ         ىتأثير سلبي عل   ستمرة والف سية الم ارة الجن إن اإلث سية، وفي الغالب ف  الصحة النف

ذه    واالستغراق في أحالم اليقظة وراء اإلفراط في مم        ارسة العادة السرية وخاصة في ه
ة    ات البدني ام بالهواي ك هي االهتم ا إلي ه به ي نتوج صيحة الت ر، والن ن العم ة م المرحل
ام                  راءة، ويمكن مع الوقت شغل االهتم والذهنية مثل ممارسة الرياضة والمشاهدة والق

  .بأشياء أخرى من خالل القيام بأنشطة بديلة
  
  
  
  
  
  

دة ومتنوعة وتحدث لمعظم الرجال والسيدات من وقت       المشكالت الجنسية متعد   *
خر وتختلف من شخص إلى آخر    آوالرغبة الجنسية عادة ما تتغير من وقت إلى         .. آلخر

سية بصورة      . في تقلبها بين التراجع أو الزيادة      ة الجن وهنا نشير إلى مشكلة زيادة الرغب
سية حيث             سيطرة     مرضية لدى بعض السيدات واألسباب تكون في الغالب نف  يصعب ال

ارة                  سبب هو اإلث د يكون ال والتحكم في الميل المستمر والمتزايد للممارسة الجنسية، وق
شابهة           ..  أو هرموني  الزائدة نتيجة الضطراب عضوي    ة م ى حال ا إل وتجدر اإلشارة هن

ة    ي ممارس راط ف ى اإلف ؤدي إل ا ت الغ فيه صورة مب ه ب د رغبت ا الرجل فتزي صاب به ي
  .بولةالجنس بطريقة غير مق

يوالحل  ة ف سبة ألطراف العالق بابها بالن م أس ة تفه و محاول ذه الحاالت ه ل ه  مث
زواج     ى ال يئة عل ائج س ى نت ؤدي إل اقم وت ى ال تتف ة حت ام  ،الزوجي رًا االهتم د آثي  ويفي

ود جذورها                      ي تع ذه الحاالت المرضية الت ي تكون وراء بعض ه بالجوانب النفسية الت
 وننصح بممارسة الجنس       ،ي مرحلة الطفولة أو المراهقة    أحيانًا إلى خبرة سابقة ربما ف     

ى األعضاء الحسية فقط                   في الحدود المناسبة في جو من الود والتفاهم دون الترآيز عل

  !هل هي حالة نفسية؟.. زيادة الرغبة واإلثارة 

ب ممارسة  يف سية وطل ة الجن ادة الرغب الة زوج وردت شكوى من زي  رس
رة من الرسائل            ا مجموعة آبي ه، وتلقين الجنس بصورة مستمرة من جانب زوجت

ش رأة علتتحدث عن نفس الم ل والم ي الرج سير ىكلة ف ب التف د سواء وتطل  ح
  .والحل لهذه المشكلة
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ات                   يس عن الطاق دة للتنف دائل جي ة آب شطة المختلف واالتجاه إلى الهوايات المالئمة واألن
  .اإلنسانية

  
  
  
  
  
  

م *  ق حول حج ذا القل ل ه ار، ال داعي لك ذآور من مختلف األعم ي ال العضو ف
ان                       ا آ سية، ومهم درة الجن ه مباشرة بالق ة ل والحقيقة أن طول أو صغر العضو ال عالق
ا           ة طالم ة للغاي حجم العضو فإن الممارسة الجنسية الزوجية يمكن أن تتم بصورة طبيعي

 -لموضوع  أن االنتصاب المعتاد يحدث عند اللقاء الجنسي، والمشكلة الحقيقية في هذا ا       
  . هي انشغال الكثيرين به إلى حد الوهم-من وجهة النظر النفسية 

ساور                     ان في نفس آل من ي ى بث االطمئن ا نهدف إل ه ونحن في نشر هذا الرد إنم
سألة     ذه الم ه به شغل بال ق وي ديد ف .. القل وح ش م     وبوض ول حج ق ح ي للقل ه ال داع إن

  .حياة الزوجية الطبيعية الممارسة السليمة والىفإن ذلك ال يؤثر عل.. العضو

  
  مشكلة لها حل .. سرعة القذف 

اء الجنسي               يسأل أصحاب هذه الرسائل عن الحل لمشكلة سرعة القذف أثناء اللق
دودة      ىويشكو جميعهم من أن مدة الجماع ال تزيد عل         ائق مع سبب     ، ثوان أو دق ا يت  مم

  .ويطلبون الحل لهذه المشكلة. في عدم اإلشباع بالنسبة للطرفين
  

ل         *  ة لعوام االت نتيج ي بعض الح ون ف د يك ذف ق رعة الق ة س ي حال سبب ف ال
ة        ر أن الغالبي موضعية مثل احتقان البروستاتة، أو وجود حساسية زائدة في العضو، غي

  . بالوسائل النفسية من هذه الحاالت تعود ألسباب نفسية، ويتم عالجها أيضًاىالعظم

ة عدم وجود            ومن الوسائل العالجية التي تستخدم في عال       ذف في حال ج سرعة الق
ؤثر في                     ي ت اقير الت ل العق ذف مث ؤخر الق ي ت اقير الت سبب عضوي استخدام بعض العق

  حول حجم العضو.. قلق الرجال
شترآون في شكوى واحدة هي عدم                    ار ي آثير من الرجال من مختلف األعم

ذآر      رون أن صغر حجم العضو مشكلة           يالرضا عن حجم العضو ال ديهم، ويعتب  ل
ل أصحاب           ق، وآ ا           هامة تتسبب لهم في القل ون توضيحات لم ذه المشكلة يطلب  ه

  . حياتهم الجنسيةىيمكن أن يترتب عليها من آثار عل
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اك                  ل حساسية المالمسة، وهن ي تقل مادة السيروتونين أو بعض الدهانات الموضعية الت
اء                    ار وضع اللق ل اختي ة مث وسائل أخرى بسيطة يمكن اللجوء إليها قبل استخدام األدوي

دقائق       ىجنسي المناسب، أو التعود عل    ال دًا في ال اه بعي  عدم ترآيز اإلحساس ولفت االنتب
ل ىاألول ي ح ائل ف ذه الوس ل ه د مث اع، وتفي صورة  للجم تخدمت ب شكلة إذا اس الم

حيحة ه إل      .. ص ذف تتج رعة الق شكلة س ى أن م ة إل ات حديث شير دراس سن ىوت  التح
أ          تدريجيًا ة ت ا حال سي          خر مع تقدم السن ليحل محله اء الجن دة اللق ذف وطول م فال  ..  الق

  . إذن للقلقيداع
  
  
  
  
  
  
  

من وجهة النظر النفسية إن آل ما يقال عن زواج الجن سواء بين الرجال من اإلنس                * 
ل واحد             .. والجنيات، أو بين السيدات من اإلنس والجن            ات ال يوجد دلي ك خراف آل تل

د شاهدت ال           ىعل سي فق اوية         صحتها، وبحكم عملي آطبيب نف ر من القصص المأس كثي
ل                     سية مث ذه الحاالت ضمن االضطرابات النف ع ه دات، وتق ار والمعتق نتيجة لهذه األفك
الوسواس القهري أو الهستيريا أو الوهم المصاحب لمرض الفصام والهوس، وآثيرًا ما 
سية من األعراض المرضية للمشكالت                يكون الهياج الجنسي واضطراب الرغبة الجن

سية، وال ذه الحاالت النف تم عالج ه أثير الجن، وي سحر أو ت ذا الموضوع بال ة له  عالق
بالوسائل النفسية بعد تقييم الحالة وفحص آل خلفياتها وتشخيص المرض النفسي، وهنا            
ي                    شعوذة الت ال ال ة وأعم دات الخرافي نتوجه إلى الجميع بأن ال ينساقوا وراء هذه المعتق

د أن المشكالت       بعض، ونؤآ ا ال روج له دى الرجل أو      ي سية، وضعف الممارسة ل الجن
باب عضوية، وال     ة ألس ة الباقي سبة القليل سية والن باب نف ى أس ا إل ود غالبيته رأة تع الم
سية في آل                     ة والنف ائل الطبي عالقة للجن بذلك من قريب أو بعيد، والعالج ممكن بالوس

  .هذه الحاالت بإذن اهللا
  
  

  و المشكالت الجنسية .. زواج الجن 
وردت رسائل متعددة تدور حول موضوع واحد هو زواج الجن من اإلنس،                
ة،             إحداها تذآر زواج سيدة من واحد من الجن، وأخرى عن زواج بين رجل وجني

ى تنسب بعض االضطرابات الجنسية إلى تأثير الجن والعفاريت على ورسائل أخر
  .الرجال والنساء، وهنا نقوم بتقديم إجابة شاملة حول هذا الموضوع
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سية،            أن استخدام الم   ىال يوجد دليل عل   *  درة الجن د من الق نشطات والمنبهات يزي
وهمبين      ذا المجال هي الي وخالصة   )Yohimbine(والمواد التي تستخدم بكثرة في ه

سنج  ات الجن ل )Ginsing(نب ات مث ض الهرمون يا، وبع رق آس ي ش د ف ذي يوج  ال
ستوستيرون  ونين    ) Testosterone(الت ذآورة، والميالت ون ال و هرم وه

)Melatonin(  ان من           ، وغير ذ لك من األدوية التي ال يخلو استخدامها في بعض األحي
د عل                ة   ىآثار جانبية ضارة ال تفيد الحالة الجنسية بأي حال، ونحن ننصح بأن نعتم  تقوي

دالً             سي ب اء الجن ار الظروف المناسبة للق و         العواطف، واختي  ي من البحث عن دواء يق
ق اإلشباع من      الجنس، فالنواحي النفسية في الممارسة الجنسية أساس       ة في تحقي ية للغاي

  .الممارسة الجنسية الطبيعية في جو من المودة والحب والتفاهم، مع خالص تمنياتي

  
  
  
  
  
  
  

  

سية دون     *  ة الجن ي الممارس لبي ف رف س رأة ط اس أن الم ن الن ر م صور آثي يت
سي تمام                     اء الجن ا في اللق ي يجب أن تحققه ًا اهتمام بدورها اإليجابي وحالة اإلشباع الت

سبب الحرج                    ذه النقطة ب مثل الرجل، ولعل تردد الكثير من السيدات في الشكوى من ه
شكلة                     ىمن عرضها عل   ذه الم ستطيع أن نعرف حجم ه ا ال ن سبب في أنن  األطباء هو ال

  .وعدد السيدات الالتي يعانين منها بالفعل لكن انطباعي أنه ليس بالعدد القليل

  والحل المودة والتفاهم..ال للمنشطات الجنسية
عامًا الحظت هبوطًا في حالتي الجسدية في الفترة ) 40 (أنا موظف أبلغ من العمر

  الممارسة الجنسية مقارنة بالحالة التي آنت عليها منذ بدايةي فاألخيرة وضعفًا
 سنة من اآلن، وقد نصحني البعض باستعمال المنشطات وأريد 15الزواج قبل 

  .الرأي الطبي في هذه المسألة والحل المناسب لمثل حالتي

  هذه المشكالت لها حل.. سيدتي 

 فقد الحظت منذ بداية     ً،ادحرجة ج أآتب إليكم عن حالة زوجتي والمشكلة هنا        
 ًا الممارسة الجنسية وتتهرب دائم     ىالزواج من حوالي سنة تقريبًا أنها ال تقبل عل        

ة              ك، وفي البداي ا ذل من المعاشرة الزوجية وتختلق األعذار لتمتنع آلما طلبت منه
ا       تم              ،آانت تمنعني نهائيًا من االقتراب منه شنج فال ت ك تصاب بالت  وإذا حاولت ذل

ي دون أي                   المعاشر ة ل ك فقط مجامل ل ذل ا تفع  مشارآة   ةة وبعد ذلك آنت أشعر أنه
  ؟من جانبها فهل هذه حالة نفسية مرضية؟ فما الحل لمثل هذه المشكلة



 

‐ 62 ‐ 
 

شبه إ  اليب ت االت بأس ذه الح الج ه دى  ىلوتع سي ل ضعف الجن ر عالج ال د آبي  ح
ذه االضطرابات                    ل ه ة لعالج مث دول المتقدم الرجال، وهناك مراآز متخصصة في ال

 ى جلسات للزوجين معًا حتى يتم مساعدتهم في الوصول إل         ىن عل وحيث يشرف معالج  
  .الممارسة الطبيعية

أ  ،وتشنج المهبل من الحاالت الغريبة لكنها ليست نادرة الحدوث   زوج   حيث ي تي ال
االقتراب              ىمع زوجته في األيام أو األسابيع األول       م ب ه إذا ه شكوى أن زواج وتكون ال  لل

ًا إل             شنج   ىمنها في الفراش يحدث تقلص في آل عضالتها وتنقبض األرجل مع  حد الت
ام أي    ستحيل إتم ل ي صعب ب ث ي د    ةبحي ة عن س الحال دث نف د تح سية، وق ة جن  ممارس

سي    ىلنساء، وهنا يتم تحويل الحالة إل     الفحص بواسطة اختصاصي أمراض ا      الطب النف
  .لعالجها

الج عل وم الع ب علىويق ة التغل ي  ى محاول ق ف اض دون البحث العمي ذا االنقب  ه
رة أو إل       ىجذور المشكلة التي قد تعود إل      ة المبك ة       ى الطفول سبة للعملي ين بالن  تصور مع
ابقة      د يتطلب األمر استخدا          ،الجنسية أو خبرة أليمة س ة        ولكن ق ة المهدئ م بعض األدوي

  .مما يساعد في الكثير من هذه الحاالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرية،     ىوالمثال عل *  ادة ال  هذه األوهام والمخاوف فكرة آثير من الشباب عن الع
ن      رة م االت آثي ا أن ح حيح آم ر ص ذا غي ون، وه زال والجن سبب اله ا ت ن أنه م

ع إل سية ترج طرابات الجن ضىاالض ك بع ي تتمل اوف الت صوص  المخ اس بخ  الن
ه يتصور أن العضو                    ق ألن اك من يقل الممارسة الجنسية، وآلها أوهام غير واقعية، فهن

سخر           ىلديه حجمه صغير، ومن يخشى أن تنظر إليه الزوجة عل          ا فت اءة منه ل آف ه أق  أن

  مخاوف وأوهام جنسية
نكم لتوضيح بعض   ذر م ة، وأرجو الع ة الدراسة الثانوي ي مرحل ا شاب ف أن

شباب ف              م ال سية التي ته ة الجن ة العمر التي نمر      الحقائق عن الثقاف ل مرحل ي مث
ون،       ضعف والجن سبب ال سرية ت ادة ال أن الع ون ب زمالء يقول ن ال ر م ا، فكثي به

درة عل         االت عدم الق رًا ألن   ىومنهم من يردد أفكارًا غريبة حول احتم زواج نظ  ال
يح       سي توض ب النف ن الطبي و م ي، فنرج ن الطبيع ل م ون أق ن أن يك ه يمك تكوين

  .النواحي الجنسية التي تسبب لنا القلق ولكم الشكرحقيقة ما يقوله هؤالء عن 
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 ممارسة الجنس فيحدث الحمل الذي ال يرغب في تبعاته، ومنهم    ىمنه، وهناك من يخش   
 ألنه يخاف أن يتسبب في الضرر للطرف اآلخر أو    ،نسي لديهمن يضطرب األداء الج 

ة                          ام العملي شل في إتم ذه الحاالت هي الف أن ينتقل إليه مرض معد، والنتيجة في آل ه
  . الثقة بالنفسى مزيد من الخوف والقلق ويؤثر على إليالجنسية الذي يؤد

شأنها الر    ه ب اس قلق ن الن ر م دي آثي ي يب ام الت اوف واألوه ن المخ ذين وم ال ال ج
ل من الشخص              سية أق وتهم الجن ذلك        "الطبيعي "يعتقدون أن ق ي ب اذا يعن ألته م ، وإذا س

وة   سبة للق و الطبيعي بالن ا ه صورهم م ي ت اس ف ة حيث يختلف الن ات متباين د إجاب نج
سية يمكن أن يوصف                      ين من الممارسة الجن الجنسية، والواقع أنه ال يوجد مستوى مع

ا                وما عدا " الطبيعي"بأنه هو    ا وطباعه ا تختلف في مالمحه اس آم ه غير ذلك، ألن الن
فإنها تختلف في أسلوب ممارستها للجنس، لكن الممارسة التي تحقق اإلشباع للطرفين         

  . حدة دون مقارنة باآلخرينىيمكن أن تعتبر هي الوضع الطبيعي في آل حالة عل
  

  "سن اليأس"ال داعي للخوف أو اليأس بسبب 
ة           أنا سيدة في الخام    سة واألربعين بدأت أالحظ تغييرات آثيرة في حالتي المزاجي

ة   دي آالم متفرق دأت ل م ب أي شيء، ث دم االستمتاع ب ة وع ق والكآب وتر والقل ل الت مث
ب   أس، أرجو من الطبي سن الي ة ل ك بداي ون ذل وران، وأخشى أن يك ات من الف ونوب

  .النفسي توضيح أسباب حالتي وآيف أتخلص من هذه المشكالت
  

ر   .. يدتي س*  ن أن تعبي ب الظ أس "أغل ن الي ن    " س الكثير م ك ب ي ذهن رتبط ف ي
ه        ر في ه أو التفكي ديث عن رد الح ل مج ا يجع ام مم اوف واألوه ابوس  المخ ة الك  بمثاب

ًا       .. حسنًا.. المزعج ر تمام ا تغي إليك هنا الحقيقة العلمية والمعلومات الصحيحة التي ربم
  .آل مفاهيمك حول هذا الموضوع

ن  م م سمية   ال أعل ق ت ن أطل و أول م أس " ه ن الي ي   " س تخدامه ف دأ اس ر ب آتعبي
ك   د ل تطيع أن أؤآ ي أس رأة، لكنن اة الم ي حي ر ف ة من العم ر عن مرحل شار للتعبي االنت

ة       ًاال يعدو آونه تعبير   " سن اليأس "سيدتي أن مصطلح     ة للغاي  غير دقيق وترجمة خاطئ
ة توقف الحيض أ   ،)Menopause(لألصل األجنبى    يس     وتعنى لغ و انقطاع الطمث ل

وجد أن  "إال لكن مرحلة انقطاع الحيض والتي تبدأ عادة في سن الخمسين في المتوسط              
رات      "  في معظم السيدات   )51ـ   48(البداية تكون في سن      بعض التغي تكون مصحوبة ب
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ن     ات م راز الهرمون ي إف ر ف ى تغيي ك إل ع ذل سية، ويرج ة والنف سم البيولوجي دد الج غ
تحك  ي ي صماء الت اال اء ـ م به صبي " الِوط از الع ز الجه د مراآ ة، " أح دة النخامي والغ

وتكون النتيجة النهائية توقف المبيض عن عملية التبويض، وهي إنتاج البويضات التي            
ضًا             شهرية، ويترتب أي دورة ال ة خالل ال ة    -تتم بصورة منتظم ة هام ذه عالم  أن - وه

وغ  ينقطع الحيض أي الطمث الذي يحدث آل شهر بداية من           ذه األعراض     .  البل وآل ه
ون          راز الهرم ص إف صوصًا نق ات خ راز الهرمون طراب إف ة الض شأ نتيج ًا تن تقريب

م   روف باس وي المع تروجين"األنث ات    " اإلس ادة بوصف جرع الج ع ون الع ذلك يك ل
  .مناسبة من هذه المادة لتعويض النقص في إفرازها

ات متعاقب          دوث نوب ة ح ذه المرحل ي ه سيدات ف ض ال ذآر بع شعور  وت ن ال ة م
 من   )%50(بالسخونة والعرق والضيق تستمر لثوان وتتكرر، وتحدث هذه النوبات في            

ن    ا ممك ب عليه ن التغل ل، لك ة بالفع ون مزعج اع الطمث وتك ة انقط ع بداي سيدات م ال
سية             ،"اإلستروجين"باألدوية وباستخدام مادة     اك األعراض النف ا، وهن ي أشرنا إليه  الت
ام المرتبطة               آالقلق والمخاوف ومشاع   ذه في الغالب نتيجة لألوه ر الحزن والكآبة، وه

أس  "بفكرة   العالج                    " سن الي ا ب تخلص منه ا، وهي في الغالب يمكن ال دثنا عنه ي تح الت
  .النفسي البسيط

  
   

  
  
  

  

ًال *  زوج رج اع، وال شكل والطب ة ال ة مقبول ة األنوث رأة آامل ون الزوجة ام د تك ق
ك يحدث              ع ذل رة وم وب آبي سية،             ليس فيه عي ة الجن ة في العالق ذ البداي افر من ا تن بينهم

د أن     صائيات تؤآ ا أن بعض اإلح ًا إذا علمن ك غريب يس ذل سيدات ال  )%77(ول ن ال  م
افر    شكلة التن ر، والحل لم ع الطرف اآلخ سية م ة الجن تمتاع بالممارس ن االس ن له يمك

ك مع الوقت هو أن يح                       ذر ذل زواج إذا تع ين طرفي ال سي ب اول آال  وعدم القبول الجن

  التنافر بين الزوجين
 سنوات )4( سنة تزوجت من زميل لي بالعمل منذ )31(أنا سيدة عمري 

منها لكم حرجة وحساسة ولم نرزق بأوالد حتي اآلن، والمشكلة التي أشكو 
داية الزواج أو ن العالقة الزوجية بيني وبين زوجي مفقودة منذ ب إللغاية حيث

بعبارة أوضح فإن االنسجام بيننا في النواحي الجنسية لم يتحقق منذ بداية 
 .الزواج، وال أعرف مسببًا لذلك وأسألكم عن الحل من وجهة النظر النفسية
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ا في                  سجام لكل منهم الطرفين أن يبدأ حياته منفصًال عن اآلخر، ويمكن أن يحدث االن
  .حياته الجديدة مع شخص آخر

وب         زات وعي ي ممي ادئ ف التفكير اله شكلة ب ذه الم احبة ه سيدة ص صح ال ذا نن ل
ه                    سجام مع ة التوافق واالن ه مع محاول الزوج، وتحاول التعامل مع الجانب اإليجابي في

صًا في المسائل الجنسية التي يمكن تحقيق االنسجام والتوافق فيها حين يتعود آل             خصو
ان يحرص عل ىطرف عل ن إذا آ ذا ممك ر، وه اع الطرف اآلخ ا ى طب  إرضائه وهن

زواج       يتح ق                .. قق اإلشباع المشترك لطرفي ال ة تحقي ا هو محاول ه هن ا يجب عمل آل م
  . الطيبة لك ولزوجك بالتوفيقمع تمنياتي.. التوافق قبل التفكير في االنفصال

  
  
  
  
  
  

زوجين                 ىعل*  ين ال سية ب  الرغم من أن الزواج يمكن أن يستمر بدون العالقة الجن
سية         -آد  إال أننا نؤ   ة النظر النف سي آأحد العوامل           ى عل  - من وجه ة اإلشباع الجن  أهمي

ل    دما يحدث خل ة، وعن ات الزوجي ي العالق ق ف سجام والتواف ق االن سية لتحقي ي الرئي ف
ك     ،بالضعف) غالبًا الزوج (العالقة الجنسية بين الزوجين نتيجة إلصابة أحدهما         إن ذل  ف

 لظهور المشكالت في مناطق أخرى من العالقة الزوجية حيث تكثر المشاجرات             ييؤد
  .وتتزايد األزمات فيما بين الزوجين ألسباب تافهة

ق ج  زوجين وثي سبة لل ة الجنس بالن ين الحب وممارس اط ب ة واالرتب ن الناحي دًا م
النفسية، وللممارسة الجنسية دور هام في تدعيم الزواج وتيسير التفاهم وإزالة الحواجز            
ا اإليجابي                  شترك آل من الحب والجنس في تأثيرهم زواج، وي ين أطراف ال النفسية ب

مع خالص .. قة الزواج استمرار ونمو عالى الحالة النفسية للزوجين مما يساعد عل    ىعل
  .يبة لكل األزواج والزوجاتتمنياتي الط

  والعالقة الزوجية.. والجنس.. الحب
ة حين                    ة الزوجي ة استمرار العالق تسأل مجموعة من الرسائل عن إمكاني

ف ال ة اتتوق ر ممارس سبب أو آلخ زوجين ل ين ال سية ب ل  .. لجن ا ه سؤال هن وال
ن أن      زواج يمك زواج أم أن ال تمرار ال رورية الس ام ض نس بانتظ ة الج ممارس

   ذلك آثار معينة أم ال؟ىيستمر بدون الجنس، وهل يترتب عل
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  الحياة األسرية الناجحة= الحياة الجنسية السليمة : )10 الشكل(

   المستقبلىخاتمة ونظرة عل
د   ارئ  -وبع زي الق ض     - عزي رض بع ي ع ت ف د وفق ون ق اه أن أآ ا أتمن ل م إن آ  ف

ة في توضيح بعض         ائق  المعلومات بما يسهم في إشباع الرغبة لدى آل من يطلب المعرف  الحق
عن الموضوعات واألمور الجنسية في حالة الصحة والمرض، وتصحيح بعض االنطباعات          

  .والمفاهيم حول هذه المسائل التي تتعلق بالنواحي الجنسية التي يحيط بها الغموض

تبعد  ارئ -وال اس زي الق اب عن  - عزي ذا الكت ات ه ين جنب ت ب د بحث ون ق  أن تك
م تجدها مباشرة ضمن محتوياته، وهذا أمر طبيعي ال         إجابة لسؤال حائر يدور بذهنك فل     

منا عليه بالتقصير، فنحن لم نقصد مطلقًا ذآر سرد لتفاصيل آل شيء عن               لويجب أن ت  
ستحيلة عل        .. الجنس   ه ال                  ىفهذا من األمور الم ا أن ذا المجال، آم  آل من يكتب في ه

ين                آالف أخرى ال     حاجة له، فاآتفينا هنا بالحديث في مجموعة من الموضوعات من ب
رة                         ساؤالت شيوعًا من خالل خب ر الت ان في جانب أآث تقل عنها أهمية لكن اختيارنا آ

  .العمل في العيادة النفسية

 حاولت قدر الطاقة أن أبتعد عن الحديث عن           - عزيزي القارئ    -وفي هذا الكتاب    
  ذآر الثابت والدقيق من المعلومات في أسلوب           ىالنظريات والفروض، واقتصرت عل   

سيرًا                 رًا ي ك أم بعيد عن التعقيد وعن استخدام المصطلحات العلمية الصعبة، ولم يكن ذل
ة تطورًا، فكل            والجنس النفسي في الحديث عن الطب     الذي يعتبر من أآثر العلوم الطبي

شطة                يوم يشهد إضافات آلفاق جديدة في أساليب التشخيص والعالج نتيجة لألبحاث الن
  .ديد أسباب وعالمات الحاالت الجنسية والنفسية تحىالتي تحاول التوصل إل
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رى      ستطيع أن ن ا ن ب فإنن ستقبل القري ى الم رة عل ي نظ ا أن نلق  دون -وإذا حاولن
ان                    -مبالغة في التفاؤل     ذي آ ر من الغموض ال ا يكشف الكثي  التقدم في مجال الطب بم

سل          ا ال م خباي دم فه ة لع سية نتيج طرابات النف الجنس واالض يط ب زال يح وآيات وال ي
رة لألبحاث والدراسات                      دم ثم ذا التق ة الصحة والمرض، وسيكون ه اإلنسانية في حال
سية                        سية والنف األمور الجن د ب ام المتزاي الم نتيجة لالهتم رة من الع اآن آثي الجادة في أم

  .حيث الحاجة إليها ماسة في آل نواحي حياة اإلنسان

رات عل        ق      مستوى ىولعل المستقبل القريب يشهد من التغيي د الطري ا يمه الم م  الع
ه          ىإل ا نبدي  وضع السبل الفعالة للوقاية والعالج من االضطرابات الجنسية والنفسية، وم

اه           سان ومن األفضل االتج اة اإلن من تفاؤل في هذا المجال له ما يبرره، فقد طالت معان
الشمس نحو البناء والتنمية واالهتمام بصحة الفرد البدنية والنفسية، عندئذ سوف تشرق           

  . عالم جديد ينعم فيه اإلنسان باألمن واالستقرار والسالم والصحة النفسيةىيومًا عل
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  شرح بعض المصطلحات ملحق
  الجنسـيةوالنفسـية 

  مالحظات
ي  • اظ الت سية، واأللف سية والجن اني المصطلحات النف ذا الملحق شرحًا لمع يتضمن ه

ة من         ه         الحظت زيادة استخدامها في المراجع األجنبي شرات، وفي ات ون  آتب ودوري
دم        ي تق ين الموسوعة الت نجمع بين القاموس الذي يقدم الترجمة العربية الواضحة وب

 .معلومات مبسطة مختصرة عن المصطلحات واأللفاظ التي يضمها

ا بتخصص      • ا عالقته ع بينه صطلحات يجم ات وم ردات وآلم ق مف ذا الملح ضم ه ي
ت     يوع اس سية وش ور الجن سي واألم ب النف ذه    الط ي ه ة ف ة العربي ي الكتاب خدامها ف

 .الموضوعات، أو مصادفتها أثناء الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية

صر   • رح مخت افة ش اني، وإض رة للمع ة المباش زام بالترجم م االلت وي عل. ت  ىيحت
المعلومات األساسية الموثقة بأسلوب مبسط يقدم فكرة متكاملة عن آل موضوع في     

 .     مح بها حجم هذا الكتابحدود المساحة التي يس
  

  AIDS                                                                                         اإليدز
         Acquired Immune Deficiency))متالزمة الَعَوز المناعي المكتسب ( 

Syndrome)                                                                                             

روس                 - الم نتيجة لإلصابة بفي اإليدز من األمراض التي تزايد انتشارها في أنحاء الع
ة  دمرة عل)HIV(نقص المناع ار م ه أث ة، وأعراض عصبية ى ول از المناع  جه

ل ونفسية مثل االآتئاب والعته نتيجة للتدهور العقلي وينتقل هذا الفيروس من خال             
ين األشخاص                  دمنين وب االت حدوث المرض في الم االتصال الجنسي، وتزيد احتم
صاب         ن شخص م دم م ل ال ق نق ن طري ة، أو ع سية المثلي ون الجن ذين يمارس ال

  .بالمرض

  Anal                                                                               َشرِجي-إستي 

نفس فروي   - الم ال ر ع ة،    ذآ ة الفموي شمل المرحل ة ت ي الطفول و ف ل النم د أن مراح
سية         طرابات النف ض االض سر بع لية، ويف ة التناس شرجية، والمرحل ة ال والمرحل
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 والوصف شرجي  )Anus(بحدوث تثبيت في هذه المرحلة، واالشتقاق من الشرج     
)Anal(       شرجي اع ال ة الجم ر الطبيعي سية غي  Anal) ومن أنواع الممارسة الجن

intercourse).  

   Anorgasmia                            فقد هزة الِجماعـ ِفْقَدان النَّْشَوة ـَعَدم االْنِتَشاء 

يشكو المرضى في هذه الحالة بعدم الشعور باللذة أثناء الممارسة الجنسية، وفي  -
هذه الحالة فإن الممارسة الجنسية ال تنتهي باإلشباع واللذة المتوقعة نتيجة لفقدان 

  . هذا الشعور ألسباب نفسية مرضية

 Arousal                                                                      تهيُّج جنسي ـتيَْقُُّظ  
ستخدم       ى إيثار أو إيقاظ استجابة معينة نتيجة التنبيه إل         ىالكلمة تدل عل   ين، وت  حد مع

  . للتعبير عن اإلثارة الجنسية في بعض المناسبات

 Assault                                                            اغتصاب – ُهُجوم –اْعِتَداء 
ا يحدث في الجرائم وحاالت                   ىالكلمة تدل عل    اجئ آم الهجوم العنيف المف داء ب  االعت

  .االغتصاب التي يقترن فيها الدافع الجنسي باستخدام العنف

  Aversion                                                                    إْعَراضـُنُفور 

الع عن    - لوك مرضي أو اإلق ديل س سلوآي لتع الج ال واع الع ن أن النفور م الج ب الع
الج عل      ي الع لوب ف ذا األس ستخدم ه وي، وي ر س صرف غي ع  ىت ال م بيل المث  س

سل      ذا ال ن ه ور م يلة للنف سي آوس شذوذ الجن ن ال انون م ذين يع خاص ال وك األش
  .واإلقالع عنه، وقد يتم استخدام بعض مؤثرات األلم أثناء جلسات العالج

  Barrier                                                                  َماِنعـ َعاِئق ـاِئل ح

ستخدم في          ىتدل الكلمة عل   - وغ الهدف، وت دم بل اط لع سبب اإلحب د ت  العوائق التي ق
دماغ                علم األمراض العصبي   ى داخل ال دم إل ة لوصف منع مرور بعض المواد من ال

 .جيةولويزيعبر الدورة الدموية، وهي آلية ف

وم عل    ي تق ل الت ع الحم ائل من ي وس ظ عل ق اللف سائل ىويطل ع ال اجز يمن  وضع ح
ن الوصول إل  وي م دوث اإلخصاب ىالمن ع ح رحم فيمتن وازل إل.  ال سم الع  ىوتنق

ال  ة والمث ة وآيميائي ذآري ىعلميكانيكي واقي ال وع األول ال ، )Condom( الن
ة  واجز المهبلي وازل  )Diaphragm،Cervical cap (والح ة الع ن أمثل ، وم
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ريم وال واع الك ض أن ة بع المالكيميائي له ي القات اف  -  للمن دات النِّط مبي
)Spermicides(.  

  Bestiality                       البهيميةـاالتصال اِلْجنِسي بالحيوانات  ـ ِجَماع اَلَحَيوان

من حاالت االنحــرافات الجنســية حــيث تحــدث عالقـة جنســية شـاذة بـين إنسـان  -
  .وحيوان

  Bisexuality                                               االتصال بالجنسينـُثَنائية اِلْجنس 
ر  يصف هذا المصطلح نوعًا من الممارسة الجنسية السوية مع الجن   - س اآلخر، وغي

  .السوية مع نفس الجنس بالنسبة لشخص واحد

  Buggery                                                               ِجَماع الّذُآور-اللَُّواط 

 الممارسة الجنسية الشاذة، ويوجد شرح لهذه الحالة تحت مصطلح    ىيدل اللفظ عل   -
)Homosexuality(. 

  Climacteric                                            اية سن اإلنجاب متعلق بِنهـإياسي 

صف     - ضًا منت ا أي ق عليه ي يطل ة الت رة الزمني صطلح لوصف الفت ذا الم ستخدم ه ُي
في الرجال والنساء، وتتميز بالتراجع في الوظائف الحيوية،        )  سنة 60- 40(العمر  

  .ورة الشهريةوهي أآثر تحديدًا في المرأة نظرًا النقطاع الد

  Coitus                                                                      ِلَقاء ِجْنِسي-ِجَماع 

ي            - سية ف ل نف د عوام ث توج سية حي واحي الجن ة الن سي بدراس ب النف تم الط يه
دأ          سية، وتب ات الجن دوافع والرغب ا ال ي تحرآه ة الت سية الطبيعي ة الجن الممارس

أثير العوامل ال         الممارسة ا  دافع الجنسي بت ارة ال سية بإث ة لجن سية  فيزيولوجي  والنف
  :معًا وتتضمن المراحل التالية

   )Excitement(اإلثارة . 2                                     )Desire(الرغبة . 1
  )Resolution(اإلشباع  .4                            )Orgasm(هزة الجماع . 3

  .)Coital(ن الكلمة جماعي والوصف م

     Contraception                                                                 َمْنع الَحْمل
يتم منع الحمل بوسائل متعددة منها استخدام مواد هرمونية في صورة أقراص أو                 -

رأة، واللول   ل والم ة للرج وازل الطبيعي اك الع د، وهن الحقن أو تحت الجل ل ب ب داخ
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ل إل      ع الحم ائل لمن ذه الوس سيم ه تم تق ا ي ة، آم يم الدائم ائل التعق رحم، ووس  ىال
وازل   )Coital dependent( الجماع ى التي تعتمد علىن األوليمجموعت ل الع  مث
ـ اع خــواالمتن ـ الل فتـ ـ ض، وغيـوي ــرة التبـ دة عل  ـ ـ  الجمىر المعتم  Coital)اع ــ

independent)   ب تخدام اللول ل اس ن     مث شأ ع ـة، وينــ ات والجراحـ والهرمون
  .استــخدام بعض هذه الوسائل آثار نفسية جانبية

  Corpora/ Corpus                                                           ِجسم/ أجسام

ستخدم لوصف               - ُيستخدم هذا المصطلح لوصف الجسد أو األشياء المتعلقة به، آما ي
ذآري، ووصف الجسم    )Corpora cavernosa(األجسام الكهفية   في العضو ال

  . في المبيض)Corpus luteum(األصفر 

  Cunnus                                       عضو التناسل الخارجي لألنثى-  المرأةَفْرج

سية      - ضاء الجن ع األع ل م ي التعام م ف تخدام الف ة اس سية حال ات الجن ن االنحراف م
م     ى إذا اقتصرت الممارسة عل    )Cunnilinctus(الخارجية للمرأة     هذه الخطوة ول

تكن مجرد تمهيد للجماع المعتاد، والعكس عند استخدام الفم في التعامل مع العضو            
  .)Fellatio(الذآري في حالة يطلق عليها َلْعق القضيب 

                                                                                                Cycle َدْوَرة
   

ي     - سية الت واهر واالضطرابات النف ن بعض الظ ر ع صطلح للتعبي ذا الم ستخدم ه ُي
ة التي               تحدث في صورة دورات منتظمة مثل دورة الحياة، أو االضطرابات المزاجي

ن ال      ر ع ي التعبي ذلك ف ة، وآ ي دورات متعاقب راض ف ا األع ر فيه ـتظه  دورةـ
 .ي المرأةف )Menstrual cycle( ةــشهريلا

  Disuse                                                                             عدم استعمال

ق عل  - دة تنطب اك قاع تعمال   ىهن دم االس أن ع ول ب ة تق سدية والعقلي ائف الج  الوظ
رة          ى إل ييؤد ستخدم لفت  فقدان الوظيفة، ويظهر ذلك واضحًا في األعضاء التي ال ت
ك عل               طوي ضمور، وينطبق ذل ا تصاب بال  بعض الوظائف     ىلة بسبب المرض فإنه

ؤدي         إمثل الممارسة الجنسية، حيث      ن االمتناع عن ممارسة الجنس لفترة طويلة ي
  . ضعف الممارسة الجنسيةىإل
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  Divorce                                                                                   َطَالق

هتم الطب النفسي بدراسة الجوانب النفسية في ظاهرة الطالق، ودراسة العوامل              ي -
اعي          ستوى االجتم سية والم واحي النف ل الن الق مث االت الط ن احتم د م ي تزي الت

ة عل  سية المترتب ار النف سية، واآلث ة والجن ور المادي واع ىواألم ن أن الق، وم  الط
ا           الطالق النوع الذي يستمر فيه الزوجان معًا رغم         ل منهم ل آ  المشكالت التي تجع

 .منفصًال تمامًا عن األخر، وتعرف هذه الحالة بالطالق العاطفي

ر د(فحص                                                                 Doppler study )وبل
دم     يم   )Doppler blood pressure(يستخدم قياس دوبلر لضغط ال  آوسيلة لتقي

ة      الدورة الدموي  ذآري بتقني  )Ultrasonography (تخطيط الصدى  ة في العضو ال
ؤدي إل             ا قصور ي ة به دورة الدموي  ضعف  ىفي الحاالت التي يحتمل فيها أن تكون ال

  .االنتصاب

  -Dys                                                          َخَللـْسر ـ ُعسوء : بادئة معناها

سي  - ائف النف ن الوظ ة م ا،   مجموع ام به صعب القي ل أو ي صيبها الخل سدية ي ة والج
اع           ْسر الجم  ويعني  )Dyspareunia(ولذلك أمثلة آثيرة، ونذآر منها مصطلح ُع

ل         ضوية مث باب ع ة أس ذه الحال سية، وله ة الجن صاحب للممارس األلم م عور ب ش
  .االلتهابات الموضعية في األعضاء الجنسية، أو نتيجة ألسباب نفسية

                                                                          Ejaculation  َدْفقـَقْذف 

تمناء  - اع أو االس ي الجم ي ف ذف المن يق ة ف، وه از  يزيو عملي ا الجه ة ينظمه لوجي
ة      رة زمني د فت ذف بع دوث الق ي ح ر يعن ذف المبك ذاتي، واضطراب الق صبي ال الع

سي، وهو من             اء الجن الحاالت المرضية التي تتطلب العالج          وجيزة من بداية اللق
وغ  ىبالوسائل النفسية واألدوية، ويحدث القذف للمرة األول       آمؤشر لبداية سن البل

  ). سنة15 - 12(في الذآور 

                                                                                           Erection  اْنِتَصاب

صا  - دث االنت تالء      يح ة الم ى نتيج ي األنث ر ف ل أو البظ ذآري للرج ضو ال ي الع ب ف
صابيـة   سجـة االنت ة ف )Erectile tissues(األن ي وظيف دم، وه ة يزيو بال لوجي

ؤثر عل    سية ت ل نف ة عوام ا مجموع تحكم فيه راز   ىت ذاتي وإف صبي ال از الع  الجه
ة ف              ذه الوظيف ل ه ي حاالت   الهرمونات آاستجابة لإلثارة الجنسية، وقد يصيب الخل
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ة              ؤثر في آلي الضعف الجنسي ألسباب عضوية مثل أمراض الجهاز العصبي التي ت
ة     اب أو نتيج ق واالآتئ ل القل سية مث باب نف شرايين وألس راض ال صاب أو أم االنت

  .لتأثير بعض العقاقير

  Estrogen                                                       )مادة هرمونية(إستروجين 

ة،                 ال - صفات األنثوي ذي يحدد ال وغ، وهو ال هرمون األنثوي، تزيد مستوياته مع البل
ـوتق ستوي ـ اع الحيـ ــل م ع انقط ـ اته م ـ ـ مم)Menopause(ض ـ ب  ـ ا يتطل

ـ استخدام ـ ه آعـ ـ الج فـ ـ ي بعـــ ـ ض الحـ ـ رمـــض الهــ االت للتعويـ وني ــ
.(Hormonal Replacement Therapy; HRT)   

  Excitation                                                                                   إَثاَرة

ث     - سية حي وارئ النف االت الط ز ح ي تمي ن األعراض الت اج م ارة والهي االت اإلث ح
ر أو                    نفس أو الغي دوان نحو ال سلوك العنف أو الع يكون االنفعال الشديد مصحوبًا ب

ة     ذه الحال ا       نزعة للتدمير، وتحدث ه سية أهمه  في مجموعة من االضطرابات النف
طراب   يج، واض اب المته وس واالآتئ ل اله زاج مث طرابات الم صام، واض الف
ذهان العضوية               اقير وحاالت ال الشخصية المضادة للمجتمع وتحت تأثير بعض العق

سيطرة عل               ة لل  ىوغيرها، ويتم التعامل مع الحاالت باألدوية المهدئة بجرعات آافي
ا، آم  ة       خطورته دث نتيج ي تح سية الت ارة الجن ن اإلث ر ع ظ للتعبي ستخدم اللف ا ي

ادة      ىلالستجابة لمؤثرات سمعية أو بصرية أو حسية أخر        ، ويكون من عالماتها زي
  .لوجيةيزيوالرغبة الجنسية التي يصحبها تغيرات ف

  Exposure                                                             َآْشفـ َتْعِريض ـَعْرض 

لوب      - تخدام أس سلوآي باس الج ال اليب الع د أس و أح ريض وه الج التع ي ع يعن
المواجهة بين المريض الذي يعاني من خوف مرضي من شيء محدد وبين مصدر              
ات                 بعض االنحراف رتبط ب ا ت الخوف مباشرة، أما حالة آشف العورة أو التعري فإنه

 .الجنسية والسلوآية أو العته أو التخلف العقلي

  Fellatio                                                                    َلْعق الُعْضو الذََّآري

 الَخَطل الجنسي   ومنهتدخل هذه الحالة ضمن االنحرافات أو أنواع الشذوذ الجنسية  -
)Paraphilias( ضًا اال ا أي ق عليه ة، ويطل ي ( جتزائي شََّبق االجتزائ  )ال
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)Partialism(،ز عل    ح تم الترآي ث ي ذة     ىي ق الل سد لتحقي ن الج ين م زء مع  ج
ذآر      ىالجنسية دون غيره، وفي هذه الحالة يكون الترآيز عل         ، ي لعق الفم للعضو ال

ي           ى ه سية لألنث ضاء الجن ق األع تم لع ين ي ا ح ة له ة المقابل والحال
)Cunnilingus(.  

  Fetishism                                          تعلق َشَبقي باألْشَياءـ الَفطاشة ـِفْتِشَيه 

سية            - ات الجن شذوذ أو االنحراف واع ال وع من أن  يكون  )Paraphilias(في هذا الن
الجنس         ات الخاصة ب مصدر االهتمام واإلثارة الجنسية هو بعض األشياء والمتعلق
ود           ذآور وتع ة بال ة خاص ذه الحال از، وه ورب أو القف ذاء أو الج ل الح ر مث اآلخ

ذورها إل  ي       ىج ع التزي شية م ة الفت ا الحال وغ، أم ة والبل ة الطفول  مرحل
)Transvestic fetishism(  سائية س الن ذآور للمالب داء ال ي ارت ا تعن  فإنه

  . لتحقيق اإلثارة الجنسية

                                                                                             Frigidityُبُرود

نقص في االستجابة            حال - ة مقابلة للضعف الجنسي تصيب المرأة وتكون مصحوبة ب
سية  تثارة الجن سية توصف باضطراب االس رات الجن  Female sexual)للمثي

arousal disorder)  ،سية  ويتسبب ذلك في صعوبة اإلشباع من الممارسة الجن
د تصل إل           سبة ق ا            ىوتحدث الحالة في ن ا تظل من الح سيدات لكنه الت التي    ثلث ال

اء                ع االستمتاع الجنسي أثن يصعب تقدير انتشارها، ومن مضاعفات هذه الحالة من
 . صعوبات في التوافق بين الزوجينىالممارسة الجنسية مما يؤدي إل

  Frotteurism                      لذة جنسية باالحتكاك الخارجيـ) الجنسي( االْحِتكاك

ات ال  - شذوذ أو االنحراف واع ال د أن شخص إل أح ه ال ل في سية يمي اك ىجن  االحتك
ك هو المصدر الرئيسي                      ة، ويكون ذل اآن المزدحم الخارجي مع اآلخرين في األم

  .لالستمتاع الجنسي في هذه الحالة المرضية

  Genital                                                                                   َتَناُسلي

ة       التنا ىنسبة إل  - ا البادئ ة    )-Geno(سل، وهو عملية التكاثر، أم ستخدم للدالل د ت  فق
ة، والمشتق              يعني   )Gens(العرقية علي أفراد وجماعات تشترك في أصول وراثي
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ا )Gent( حيث )Gentes(جماعة أو عشيرة ويجمع  رد أو رجل، ومنه ي ف  تعن
ا  ، أما المرحلة التناسلية أو الطور ال)Gentleman(االشتقاق السائد    تناسلي فإنه

  .من مراحل النمو الجنسي التي تصفها نظرية التحليل النفسي

  -Gyn                                       ِنَساء– امرأة -أنثى : معناها) أو سابقة(بادئة 

ة إل       - ذه البادئ ط، ويالحظ وجود               ىتضاف ه المرأة فق  بعض المصطلحات الخاصة ب
 أمراض الرجال، ومن    ى يقابله علم يسم   وال) Gynecology(علم أمراض النساء    

ة      )Gynecomania (التعبيرات هوس المرأة   ا الرغب د فيه  وهو حالة مرضية تزي
رأة         در الم شبه ص ل لي دي الرج ضخم ث ادة، وت دالت المعت ن المع سية ع  الجن

)Gynecomastia(ذي بعض  ، وال صاحب ل وني م ل هرم ة لخل دث نتيج  يح
  .األمراض العضوية أو بسبب األدوية

    Hermaphrodism (hermaphroditism)      ازدواج أعضاء التناسلـُنوثة ُخ

سجة ذآري             - د تواجد أن ذا الوصف عن وع           ةيطلق ه ة في شخص واحد، والن  وأنثوي
 نادر الحدوث وفيه تتواجد  )True hermaphroditism(الحقيقي من الخنوثة 

اذب       وع الك ا الن شخص، أم س ال ي نف ايض ف صيتان والمب الخ
)Pseudohermaphroditism(د ات أو  فيح ي الهرمون ل ف ة لخل ث نتيج
ي الكراإل ل ف ع عدم وجود خل ات م لية ،وموسوماتنزيم ر أن األعضاء التناس  غي

د الجنس                     ؤثر في تحدي ا ي ذآر مم الخارجية تكون بارزة في األنثى أو ضامرة في ال
 .  الشكل الظاهري لألعضاء الجنسيةى علبناًء

  Herpes                                                                ُبوَلة ُعْقـ َقْوَباء ـِهْرِبس 

دماغ    - اب ال ة الته ي حال سبب ف د يت االت ق ذه الح سبب ه ذي ي روس ال الفي
)Encephalitis(ل  ى أو األعصاب باإلضافة إل ز لك دي الممي ح الجل م والطف  األل

سية وتنتق             دوى األعضاء الجن ذه الع سي،       حالة، وقد تصيب ه صال الجن ر االت ل عب
لي   ربس التناس االت اله صنف ح ي )Genital herpes(وت راض الت  ضمن األم

 .)Sexually Transmitted Diseases; STDs(تنتقل بممارسة الجنس 

  -Homo                                                   ِمثل -َنْفس الشيء : بادئة معناها

ل والتجانس،        تعبر هذه المصطلحات عن أش     - ياء ووظائف وسلوآيات تتصف بالتماث
س  ة،     ،)-Hetero(والعك ذه البادئ دمها ه ي تتق صطلحات الت ل والم صطلح  مث م

دل عل    )Homosexuality(الشذوذ أو الجنسية المثلية       سلوك الممارسة مع       ى ي
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ات    ستخدم آلم ا ت نس، آم ن   )Gay(نفس الج سلوك م ذا ال وم به ن يق  لوصف م
ذآور، و زي )Lesbian(ال د آن ديرات ألفري شير تق اث، وت ف اإلن  لوص

)A.Kinsey(   عام ،)5( و من الرجال    )%10( هذه الحالة في نسبة      ى إل )1948%( 
د أن        )%37(من النساء، و   ة تؤآ اتهم، لكن دراسات حديث ا خالل حي  لديهم خبرة به

 فقط، وال توجد إحصائيات دقيقة حول هذه األمور الجنسية،          )%1(النسبة في حدود    
ة من               )1973( عام   وفي ذه الحال  قامت الجمعية األمريكية للطب النفسي بإسقاط ه

 اعتبار أنها من بدائل االختيارات للسلوك الجنسي         ىقائمة االضطرابات النفسية عل   
  . وليست مرضًا

                                                                                    Hymen غشاء البكارة

شاء عل          - ذا الغ ع ه رأة يق ة للم سية الخارجي ضاء الجن ب األع ي ترآي ة  ىف  الفتح
كاالً  ذ أش ل ويتخ ة للمهب سد   الخارجي الي، وي ي أو الغرب شكل الهالل ل ال ة مث  مختلف

الغشاء فتحة المهبل جزئيًا، ويتم فضه بالممارسة الجنسية أو بوسائل جراحية في            
االت ة ،بعض الح شاء بالعذري ذا الغ رتبط ه ي )Virginity( وي ام ف دلولها اله  وم

 هي إله الزواج )Hymen" (هيمان"بعض الثقافات مثل الثقافة العربية، والكلمة      
  . عند اإلغريق

             Identity                                                                                   َهوَِّية

شخص ع   - رف ال ساطة تع ي بب ة ه اقش  ىلالهوي د ن سه، وق سون" نف ذا " إريك ه
ة        )Confusion(المصطلح في مقابل الخلط       أو الحيرة، وقد تحدث مشكالت الهوي

)Identity problems(   ة مستقلة  مرتبطة ببعض االضطرابات النفسية أو آحال
يم والطموحات أو تعرف الشخص عل داف والق سبب عدم وضوح األه ه ىت  هويت

  .الجنسية وانتمائه للجماعة

                                         Impotence َعنانةـ) نقص القدرة( َضْعف جنسي  ـَعَنه

ذه الح - ن ه ر ع تم التعبي ـالـي طـ ضًا باض ـصاب الذآتراب االنة أي  Male)ريـ
erectile disorder)،  ان سي نوع ضعف الجن ف  : وال سي، وتختل عضوي ونف

وع لكن األغلب           ساوية      الدراسات في تقدير نسبة آل ن ا مت وع في       %50( أنه ل ن  لك
ط ضو        )المتوس دد الع اس تم ا قي وعين أهمه ين الن ة ب ارات للتفرق د اختب ، وتوج
ذآر وم يال اء الن االت )Nocturnal tumescence( أثن ة بالح د قائم ، وتوج

ؤد        ي ت واد الت اقير والم ذلك العق سية، وآ ة والنف ية الطبي ضعف ى إل يالمرض  ال
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ذه ال         تم عالج ه ل أسلوب            الجنسي، آما ي سلوآية مث سية وال ـاالت بالوسائل النف حـ
زدوج    سي الم الج الجن باب    )Dual-sex therapy(الع الج األس ب ع ا يج  آم
  . العضوية والنفسية للحالة

  Incest            بين أقرباء الدم) عالقة جنسية( جماع ـ زنا المحارم ـإتيان المحارم 

شمل أي        - دم، وفي تعريف            ممارسة جن    ةتعرف هذه الحالة بأنها ت ارب ال ين أق سية ب
ارف عل ة يتع ربطهم صلة قراب ل من ت شمل آ ا ت اط ىأوسع فإنه ع االرتب ا تمن  أنه

شمل األصهار               ىالجنسي بينهم، فال تقتصر عل       ل ت م والخال واإلخوة ب  األب أو الع
ه                   ات حدوثًا هي األب مع ابنت ذه العالق واع ه ر أن ين اإلخوة، وأآث وغير األشقاء ب

ا      من الح  75%( م األصهار      ،)االت التي يتم اإلبالغ عنه زوج أو زوج     ( ث د ال ل وال مث
ين األم                    )األم ة ب ا العالق ر سنًا، وأقله م اإلخوة األآب ن ، والعم أو الخال، ث ، وال  واالب

  . يعرف بالتحديد مدى انتشار هذه الحاالت نظرًا لعدم اإلبالغ عنها

  Infertility                                                                    عدم التناسلـعقم 

اء الجنسي                        - د مرور عام من اللق اق الحمل بع يعرف العقم بأنه عدم اإلنجاب وإخف
سبة     ي ن دث ف ل، ويح ع الحم ائل من تخدام وس دم اس شرط ع زوجين ب ين ال األول ب

سبة                 )15%( رأة في ن سبب الم ًا، ويكون ب  والرجل  )%60( من حاالت الزواج تقريب
  .  من الحاالت)%40(ي نسبة ف

  Instinct                                                                                    َغِريَزة

ن            - وع م ل ن وروث لك ط م لوك ونم ي س ه ه ي نظريات د ف ر فروي ا ذآ ز آم الغرائ
ة             ًا،   المخلوقات ال يتم تعلمه أو اآتسابه، وللغريزة أبعاد نفسية وبيولوجي تجتمع مع

ي   سية ه صائص رئي زة خ ن    : وللغري وع، وم دف والموض دافع واله صدر وال الم
  .الغرائز الجنس، والعدوان، وغريزة الموت والحياة

  Intimacy                                                         اْرِتَباط َحِميمـِعَالَقة َوِثيقة 

صداقة أو             يصف هذا التعبير العالقات الحميمة ال      - ل ال ودة مث ة والم تي تتصف باأللف
 .العالقة الجنسية، وقد وضع إريكسون مفهومًا للحميمية في مقابل العزلة واالبتعاد
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                                                                                     Jealousyِغيَرة

و الحرص الشديد، والوصف هو غيور      ستخدم هذا التعبير لحالة الغيرة أو الحسد أ       ي -
)Jealous(.  

              Kinsey, Alfred       )صاحب دراسة االضطرابات الجنسية (ينزألفريد آ

زي في عام          - ا         )1948(يعتبر تقرير آن تم الرجوع إليه ة التي ي  من المصادر الهام
ش ىللتعرف عل زي أن انت د آن د وج سية، وق سية الجن شار االضطرابات النف ار  انت

ال، و     )%10( نسبة   ىالشذوذ الجنسي يصل إل    ساء، وأضاف      )%5 ( في الرج  في الن
اتهم،              )%37(أن   ا خالل حي  من مجموع الناس لديهم خبرة جنسية مثلية في وقت م

د            ا بع ة التي أجريت فيم وهذه األرقام تبدو عالية للغاية مقارنة بالدراسات المنهجي
، آما ذآر )%2 ـ  1( الشذوذ الجنسي بين وتراوحت فيها هذه النسب العالية النتشار

اً      ره أرقام سية      آنزي في تقري ات الجن شار االنحراف  رغم  )Paraphilias( عن انت
 .  إحصائيات دقيقة لهذه الحاالتىصعوبة التوصل إل

  Koro                                                                                      آورو
    )نفسي فيه توهم انكماش القضيب يحدث في ثقافة بالد الماليو في آسيامرض (  

ة    - ة بالثقاف ية مرتبط ة المرض ذه الحال ة  )Culture-bound(ه ي منطق دث ف  تح
أن           اده ب سبب اعتق سيه ب راض نف ن أع ريض م اني الم يا، ويع رق آس وب ش جن
ي     ة ف ذه الحال رف ه ه، وُتع ل جوف ي داخ نكمش وتختف سية سوف ت أعضاءه الجن

  . )Suk-Yeong(الصين باسم 

                                                   Lesbian ) تميل لنفس الجنسىأنث( ةِسَحاِقيَّ

ة        - سية المثلي ة تحت مصطلح الجن در  )Homosexuality(تصنف هذه الحال ، ويق
زي  د آن ام )A.C.Kinsey(ألفري ره ع ي تقري ي )1948( ف االت ف ذه الح سبة ه  ن

رأة  ال  )%5(الم ي الرج ل ف ا المقاب شير إل )%10( بينم ة ت ات الحديث ن الدراس  ى لك
 .نسبة أقل

  Libido                                                             طاَقة ِجْنِسيةـ َشَبق ـَشْهَوة 

ظ  - د عل  )Libido(لف طة فروي ـه بواس م تعريف ل   ى ت ا تمثي تم به ي ي وة الت ه الق  أن
ل  الغريزة الجنس  The force by which the sexual instinct)يــة في العق
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- is represented in mind)،     إن ال د ف ًا لمفهوم فروي قتصر  ت ال شهوة وتبع
ر    ى الجنس بل يتعداه إل    ىعل ذة               ، مجاالت أآب دأ الل ًا حين وضع مب ذة عموم ل الل  مث
)Pleasure principle(وتجنب  اللذةى الحصول على السعي إلى الذي يعتمد عل 

د عل                  سية يعتم سير بعض المشكالت النف  ىاأللم، ومن خالل التحليل النفسي فإن تف
دان ال    شهوةخلل ال ر فق ستخدم تعبي ة   )Loss of libido (شهوة، وُي دان الرغب  لفق

  . الجنسية بسبب الحالة النفسية

  Love                                                                                          ُحّب

ة،      - صالت الغرامي ع أو ال ن الول ر ع ا تعب شغف، آم ودة وال ة والم ن المحب ر ع تعب
ل          )Loveless(ومنها اشتقاقات    ، )Lovely( أي بال حب، واشتقاق محبب أو جمي

ة    ة باأللف ب عالق سي   )Intimacy(وللح ب الجن ه الح ن أنواع ، )Sexual(، وم
، والنرجسي )Fraternal(، واألخوي )Filial(، والبنوي )Parental(واألبوي 

)Narcissistic(وحب الجماعة والمدرسة والوطن  .  

                                                       Lust  َفْرط الَشْهَوة الِجْنِسيةـ ُغْلَمة ـَشَبق 

هواني        - تقاق ش ا اش شديدة، ومنه سية ال ة الجن ن الرغب ر ع ، )Lustful(تعبي
  .)Lusty( أو مفعم بالحيوية ي، ووصف قو)Lustiness(ة وشهواني

  Marital                                                          َما يتصل بالزواج-َزَواِجي 

ة، وتصف               - اة الزوجي يهتم الطب النفسي بكثير من الظواهر المتعلقة بالزواج والحي
ة  ل األ  )Marital(آلم الزواج مث ق ب ا يتعل ل م االت   آ دى ح ة آإح ات الزواجي زم

الزواج   ة ب ات الخاص و المعلوم ي ه اريخ الزواج سي، والت دخل النف وارئ الت ط
بعض       ابة ب ة باإلص ا عالق ة له ة الزواجي ا أن الحال سية، آم االت النف سبة للح بالن
ه عدة        سية للعالج ول االضطرابات النفسية، والعالج الزواجي هو أحد الوسائل النف

زوجين عل         )Individual (أنواع منها الفردي   ل من ال  حدة، أو المشترك   ى مع آ
)Conjoint(    اعي ًا، أو الرب زوجين مع  حيث يوجد   )Four-way therapy( لل

ة           شترك األربع زوج والزوجة والمعالجان     (معالج للزوج وآخر للزوجة ثم ي في  ) ال
اعي              ة مشترآة، أو العالج الزواجي الجم شترك     )Group(جلسات عالجي ذي ي  ال

  . مجموعة من المتزوجين في جلسات جماعيةفيه 
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  Marriage                                                                                  َزَواج

زواج للتعامل مع                      - ا الطب النفسي، ويعني إرشاد ال تم به للزواج جوانب نفسية يه
الجين عل    ة بواسطة مرشدين أو مع ًا   ىبعض المشكالت الزوجي ل عمق مستوى أق

 هو الزواج من أآثر )Polygamy(ومهنية من العالج الزواجي، والزواج المتعدد    
ام الطب                       ة هي مجال اهتم ت، والمشكالت الزواجي من امرأة واحدة في نفس الوق

 .النفسي لعالقتها المباشرة بالحالة النفسية

  Masochism                                                   )لذة عقاب النفس(مازوخية 

ة  - ر المازوخي ذة ) الماسوشية(تعتب ون مصدر الل ي يك سية الت ات الجن من االنحراف
ر،              ه الغي ه ب ه الشخص نفسه وينزل اني من ذي يع م ال ذيب واألل ا التع واإلشباع فيه

رن  )L.S.Masoch( الكاتب الروائي النمساوي مازوخ ىوتنسب إل  ، )19( في الق
ازوخي   ، ويمكن  )Masochist or Masochistic) (اسوشي م(والوصف هو م

سادية       ر          )Sadomasochism(ارتباط هذه الحالة بال ذيب الغي ذة تع ، أي إضافة ل
  . أيضًا

  Masturbation                                                       العادة السريةـاْسِتْمَناء 

ه       ا يطلق علي ر االستمناء أو م سر  "يعتب ادة ال سية     " يةالع ر الممارسات الجن من أآث
صائيات    د إح ث تفي يوعًا حي زي"ش سبة   )Kinsey" (آن ًا، ون ال تقريب ل الرج  أن آ

ذه الممارسة                    )75%( دمات ه دأ مق اتهم، وتب ادة في حي  من النساء قد مارسوا هذه الع
ل في التعرف عل       )19 ـ  15(مبكرًا في سن   دأ الطف ذة من    ى شهرًا حين يب  شعور الل
سية، وتكون             لمس أعضائه    ات الجن دفق الهرمون وغ وت د مع البل ا تزي الجنسية، لكنه

سية              الوسيلة الرئيسية للتنفيس الجنسي في المراهقين، ويرتبط االستمناء بعوامل نف
ضًا بعض األساطير والتوهمات                   ه أي ده، ويحيط ب نفس بع تدفع لإلفراط فيه وتأنيب ال

  .  الجسم والعقلىحول تأثيره عل

  Mate                                                           مخالط جنسيًاـ  األليفـالرفيق 

زاوج          - ة الت ة، وعملي صوصًا الزوج زوجين خ د ال ضًا ألح ة وصف أي ذه الكلم وه
)Mating(تصف العالقة التزاوجية في اإلنسان وغيره من المخلوقات . 
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  Menarche                                            بداية الدورة الشهريةـبداية الحيض 

 سنة  13 في البنات في سن      ىللمرة األول ) الطمث(تبدأ فترة البلوغ بظهور الحيض       -
ة     ي بداي ؤثر ف سية ت صحية والنف ة ال ل الثقافي اك بعض العوام ط، وهن ي المتوس ف

  .البلوغ

  Menopause    إياسـ) سن اليأس: تسمية دارجة( ـ توقف الطمث ـ انقطاع الحيض

ة           - ا البادئ  وتعني الحيض أو الطمث،        )-Meno(تتكون هذه الكلمة من مقطعين هم
رأة بصورة                 )Pause(ومقطع   ة في الم ذه الحال  يعني توقف أو انقطاع، وتحدث ه

ر     صف العم ة منت ي مرحل ة ف ر األربعين(طبيعي سين يأواخ ل الخم ، )اتيات أو أوائ
  .ويصاحبها تغييرات جسدية ونفسية

  Menstruation                                       )الجمع  قروء(ْرء  َقـ َطْمث  ـَحيْض

ضي  - ف حي رأة،   )Menstrual(الوص شهرية للم دورة ال ي ال ث ف و الطم ، وه
ريم    رآن الك ي الق ذي ورد ف روء"والوصف ال د  " ق ْرء يح ع َق ي جم صفة وه ث ب

ة ف    ا عملي ـ زيــيشهرية، ورغم أنه بعض اال   ولوجيةـ رتبط ب د ت ا ق ضطرابات  إال أنه
 Premenstrual) ثــابق للطمــراب الســـة االضطــي حالــــا فــــة آمـــــالنفسي

syndrome; PMS).  

                                                                                 Narcissism َنْرِجسية  
ة حول نرجس              - ذي     )Narcissus(االشتقاق هنا من األسطورة اإلغريقي شاب ال  ال

ر        د تعبي اه، واستخدم فروي وقع في غرام صورته التي رآها منعكسة من سطح المي
ذات، واضطراب الشخصية            )Narcissism(النرجسية    لمفهوم الحب المرضي لل

ز بصورة          ذات والتمي ة ال النرجسية يعني األنانية وشعور العظمة واإلحساس بأهمي
  .مرضية

 Nymphomania            َهَوس ِجْنسي أنثوي ـلمة نسوية غ ـَفْرط الَشَبق الِجْنسي

ة، في صورة             )Nymph(االشتقاق من حورية     - ا القديم  وهي آلهة في الميثولوجي
الي            اه، أو هو وصف لطور انتق ات والمي عذراء من الطبيعة تقيم في الجبال والغاب

دة في ال                 ة زائ ز برغب ة المرضية تتمي ممارسة  في الحشرات يتصف بالنهم، والحال
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صل إل سية ت األمن ىالجن شعور ب ي ال ة ف سي رغب سيرها النف ان وتف د اإلدم  ح
  . والخوف من فقد الحب

رط      سي ُمْف َوس ِجْن رأة المصابة ِبَه                                     Nymphomaniacالم
  Oedipus                                                                                أوديب 

  ) يمثل خبرة طفولية مكبوتة-شخصية أسطورية، قتل أباه و تزوج أمه (   

دين من               - وصف فرويد عقدة أوديب وهي الرغبة الجنسية لدى الطفل نحو أحد الوال
" أوديب "الجنس المقابل، أي حب البنت ألبيها أو الولد ألمه، واألصل مستمد من              

ه    زوج أم اه وت ل أب ذي قت ة ال ك طيب ن   مل ر م ة العم ي مرحل دث ف  )6 ـ     3(، وتح
  .سنوات

  Oedipus complex                                                             ُعْقدة أوديب
   )رغبة مكبوتة وتعلق بالوالد من الجنس المقابل: في التحليل النفسي(

  Orgasm                                        ذروة الجماعـ هزة الجماع ـ َنْشوة ـإِيَغاف 

ن   - سية م ة الجن ون الممارس ة  )4(تتك ا الرغب ل أوله ارة )Desire( مراح م اإلث ، ث
)Excitement(          شوة ا في الن ده االنصراف     )Orgasm( التي تصل ذروته ، وبع

، ويحدث ذلك في آل من الذآر واألنثى حيث تمثل النشوة           )Resolution(أو الحل   
صال  الل االت ذة خ دث     ذروة الل رة، ويح ذف مباش سبق الق ذآر ت ي ال سي، وف  الجن

رأة فيحدث انقباض                 )5 ـ 4(خاللها   ا في الم  انقباضات في األعضاء التناسلية، أم
دل   ل بمع ي المهب رحم، وف ي ال ي ضربات  )15 ـ 3(ف رات أخرى ف ع تغيي رة، م  م

شوة الرجل  صيب االضطرابات ن ًا، وت دم وعضالت الجسم عموم ب وضغط ال القل
  .)Male, Female orgasmic disorders(واألنثى 

               Paraphilia                           َخَطل جنسيـِجْنِسي ) اْنِحراف(ُشُذوذ 

 الفرد، ىتشمل االنحرافات أو أنواع الشذوذ الجنسية عدة حاالت لها آثار عميقة عل      -
 األلفة  ىعد عل  هذا المصطلح فإن الوظيفة الجنسية يفترض أن تسا        ىولتوضيح معن 

و       سي ه دفها الرئي إن ه ده ف ك وبع ل ذل رفين، وقب ين ط ب ب دعم الح سانية وت اإلن
ي       ىالتناسل، أما الشذوذ أو االنحرافات الجنسية فإنها عل         عكس ذلك تؤثر سلبيًا عل

ؤثر                  ا ت العالقات اإلنسانية رغم أنها تماَرس بواسطة نسبة صغيرة من الناس لكنه
ي  ىعل ن المحيط ر م رة أآب ات   دائ ذه االنحراف واع ه ن أن م، وم ري : ن به التع
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)Exhibitionism( شية اك )Fetishism(، والفت ، )Frotteurism(، واالحتك
ال  اع األطف شارا  (،)Pedophilia(وجم االت انت ذه الح ر ه ث ،وهي أآث در ت حي ق

ذين يتعرضون للتحرش الجنسي بحوالي        ال ال  تحت سن   )%20 ـ  10(نسبة األطف

افة إل  )18( سادية  ى، باإلض ة  )Sadism( ال ، )Masochism(، والمازوخي
ر     نس اآلخ س الج ي بمالب صة )Transvestism(والتزي ، والبصب

)Voyeurism(                شذوذ في شخص ، وغير ذلك، آما قد يجتمع أآثر من نوع من ال
  . واحد

                                                                   Penetrance اختراق وراثي-إنفاذ 

يعبر هذا المصطلح عن اختزان الجينات لتحدث أثرها في الكائن الحي، واالشتقاق               -
درة عل         )Penetration(من االختراق    ر للق ستخدم التعبي ق،     ى، وقد ُي م العمي  الفه

 . لفض البكارة عند الممارسة الجنسيةيأو اختراق العضو الذآر

 Penis                                                                       عضو الذآر-قضيب 
ذآر    - ضو ال ن الع ر ع صاب     يتعبي ل االنت ه مث شريحي وخواص ه الت ل بترآيب  للرج

ل تمني            للممارسة الجنسية، غير أن التحليل النفسي قد أورد بعض المصطلحات مث
واهر        بعض الظ سيره ل د وتف ات فروي ي آتاب ى ف ضيب األنث ضيب، وق سد الق أو ح

 . النفسيةوالسلوآيات

                                                                                       Period  َدْورـفترة 
ق عل        صر، وتطل د أو ع ضًا عه ة أي ي الكلم رأة،   ىوتعن ي الم شهرية ف دورة ال  ال

رار عل     )Periodic(والوصف دوري    ة، والوصف دوري        ى يصف التك رات نظامي  فت
)Periodical(الدوريات وهي نشرات أو مجالت تصدر دوريًاى يطلق عل .  

 Perversion                                                         ُشُذوذـ) ِجْنسي(اْنِحراف 

ات        ىُيستخدم هذا التعبير أيضًا بمعن     -  إفساد أو إساءة استخدام، وخاصة في االنحراف
سية  ة       )Sexual perversions(الجن ي الممارس شذوذ ف واع ال ضم أن ي ت الت
  .الجنسية

                                                                  Phallusب َقِضي-) ُعْضو الذآر(َذَآر 

ه     ي وهو العضو الذآر  )Phallus(األصل فالوس أو قضيب      - ه، ومن ا يرمز إلي  أو م
ضيبي  د )Phallic(وصف ق ات فروي ي آتاب ذي ورد ف ين ) 1936 ـ    1856 ( ال ح
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ة القضيبية                 شرجية بالمرحل ة وال ة الفموي ع المرحل وصف المرحلة الثالثة التي تتب
)Phallic stage( في األطفال من سن )سنوات ولها خصائص مميزة في  )7 ـ  3 

  .النمو الجنسي والنفسي

   Pornography                     التعبير عن اإلباحية بالكلمة والصورةـإباحية الكتابة 

 ممارسة التعبيرات اإلباحية المنافية ىيصنف ضمن االنحرافات الجنسية، االتجاه إل      -
  . الجدران أو نشر ذلك بأية وسيلةىلآلداب عن طريق الكتابة والرسم عل

  Priapism                                                                       انتصاب مستمر

ة ال  - ذه الحال صورة        ه ل ب ذآري للرج ضو ال صاب الع ورة انت ي ص دث ف ادرة تح ن
د       اقير، وعن بعض العق ة ل ضوية أو نتيج ية ع االت مرض ي ح ة ف ستمرة ومؤلم م

ه من                ذا المصطلح وجدت ابوس "البحث عن األصل في ه  وهو   )priapus" (بري
  .إله القوة التناسلية عند الذآور في المثولوجيا اإلغريقية والرومانية

  Promiscuity            مشروعة                                            مخالطة غير 

ر المقصور عل          ىيطلق هذا التعبير عل    - شرعي غي ر ال صال الجنسي غي رأة ى االت   ام
  .واحدة وخارج نطاق الزواج

  Psychoanalysis                                                                تحليل نفسي          

 في العالج بواسطة سيجموند         )Psychoanalysis(بدأ استخدام التحليل النفسي      -
ر   ع بروي تراك م د باالش ام )J.Breuer(فروي ويم )1895( ع تخدام التن  باس

)Hypnosis( ويم " تم نشر م  )Studies on hypnosis" (دراسات في التن ، وت
 Interpretation of) "تفسير األحالم"وضع إضافات أخرى في آتابات فرويد 

dreams)       ام ل ع وين العق د لتك ة فروي ي نظري ي 1923، وف و " ف ا واله " األن
)The Ego and the Id(       ز عل ه يرآ ل النفسي الحديث فإن ا التحلي م  ى، أم  فه

الج     )Ego(وظائف األنا    ين المع ، ودور العالقات المبكرة في حياة الفرد، والعالقة ب
 عن )Expressive(، وتعبيري )Supportive(والمريض، ويتم بأسلوب مساند 

 .)Free association(طريق االرتباط الحر 
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                                                                     Psychosexualityالنفسية الجنسية

ين           - طراب وب د االض سواء وعن ة ال ي حال سية ف ة الجن ين الوظيف اط ب د ارتب يوج
سية د الجوانب النف ا توج سية، آم اريخ الجنسي في الحاالت النف تم تقصي الت ، وي

  .وسائل عالجية نفسية لالضطرابات الجنسية

  Pubert                                                                     ُلوغُب

ة إل    - ة الطفول ن مرحل ال م ه االنتق تم في ذي ي و ال م ه وغ أو الُحُل ة ىسن البل  مرحل
ين               المراه ادة ب قة ومن عالماته تغييرات بدنية ونفسية واجتماعية، وتحدث في الع

ذآور بحوالي عام أو عام                     )14 – 11(سن   رة عن ال اث مبك  سنة، وتكون في اإلن
، ويحدث تدفق   ) سنة 13 سنة، واألوالد حول سن      11في البنات حول سن     (ونصف  

 .لوظائف الجسدية تغييرات في الشـكل واى إليؤديإلفراز الهرمونات الجنسية 

          Puerperium                                                                             ِنَفاس  

رة تحدث                - ذه الفت والدة، وفي ه الفترة التي تلي وضع المرأة لحملها والتي تعقب ال
د    النفاس، مثل االآتئاب، أو ىبعض االضطرابات النفسية التي تنسب إل    ا بع ذهان م

صارًا  )Postpartum psychosis(الوالدة  ، والوصف  )PPP( الذي يعرف اخت
  .)Puerperal(هو نفاسي 

  Quack                                                              )متطبب( َنصَّاب -َدجَّال 

ذين    المتطببين أو أدعياء الطب من الدجالين والمشع        ىُيطلق هذا التعبير عل    - وذين ال
ة عل   درتهم الفائق دعون ق ل     ىي ي آ ات ف ذه الممارس شيع ه شفاء، وت الج وال  الع

راض      ول األم اهيمهم ح اس ومف دات الن سب معتق ة ح صورة متفاوت ات ب المجتمع
ـارنة بعالج األعشــاب أو                العضوية والنفسية، وتتسم هذه الممارسات بالنصب مق

  . )Traditional healers (الوسائل التي يقوم بها المعالجون التقليديون

  Rape                                                                                    اْغِتصاب

ؤد ىاالغتصاب هو مواقعة أنث   - ك إل  ي دون رضاها مع استخدام العنف، وي ار  ى ذل  آث
  .)PTSD( الضحية منها اضطراب الضغوط التالية للصدمة ىنفسية سلبية عل
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   Refractory                                                     ُمْستعصي ـ َعِصي ـ َعِنيد

ادة،       - ة المعت وات الطبي ًا للخط ا وفق صعب عالجه ي ي ي الت صية ه االت المستع الح
ا يحدث       ،وفترة االستعصاء تعني عدم وجود استجابة قبل مرور فترة زمنية          ل م  مث

رة            عند الجماع مثًال حين يصع     ل مرور فت ب حدوث االنتصاب في العضو الذآري قب
شباب   زمنية تتراوح بين دقائق أو ساعات في         راهقين وال ام  ى وتصل إل    ،الم  في    أي

 .آبار السن

  Romanticism                                           رومانتيكية ـ نزعة للخيال والعاطفة
ص الغرام والخيال والحب      وهو وصف لقص   )Romance(االشتقاق من رومانس     -

انتيكي   سي أو روم ف رومان ا الوص طوري، ومنه لوب )Romantic(األس  ألس
 . الخيال المشبوب البعيد عن الواقعىالعاطفة التي تميل إل

وم       ىترويج اإلشاعات غير الحقيقية وانتقال ذلك عل       -  نطاق واسع، والوصف لمن يق
  .)Rumormonger(بترويج اإلشاعات 

  Sadism                             )اللذة من تعذيب اآلخرين:  جنسيانحراف(َساِدية 

سبة إل     - سادية هي ن ز دي ساد   ىال ذي آتب في    )Marquis de Sade( المرآي  ال
ذه                  )18(القرن   رتبط ه د ت م اآلخرين، وق  عن شخص يشعر بالمتعة الجنسية في أل

ة    ة بالمازوخي سبة إل  (الحال ازوخ     ىن ون ساآر م د ف  وهو  L. S. Masoch ليوبل
األلم           ) 19روائي نمساوي في القرن      شعور ب ذة مع ال ربط الل سادية من    . التي ت وال

سادية       ضًا أحد اضطرابات الشخصية ال  Sadistic)االنحرافات الجنسية، وهي أي
personality disorder).  

  Sex                                                                                           ِجْنس
 الغريزة التي تجذب أحد       )Sex(الجنس هو الذآورة أو األنوثة، وتعني آلمة جنس          -

سي،                   ىالجنسين إل  صال الجن اة، وتعني االت سلوك والحي ك في ال  اآلخر ومظاهر ذل
ذآور    ز ال ي تمي ا خصائص الجنس الت رات منه ن التعبي دد م ي ع ة ف دخل الكلم وت

ه         الجنس هو    آروموسومواإلناث، و  ذي يرمز ل ى،     )XX(الكروموسوم ال  في األنث
)XY(  د عل ذآر ويعتم ي ال ات     ى ف ي عين نس ف ع الج نس، وتوزي د الج ك تحدي  ذل

سية هي التعريف           ىالدراسة واألبحاث يعني نسبة اإلناث إل       ة الجن ذآور، والتربي  ال
د    نس، وتوج ن الج ات ع ديم معلوم ق تق ن طري سية ع ة الجن د الممارس بقواع
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طر   ن االض ة م ة     مجموع دوافع والممارس ي ال ات ف شمل االنحراف سية ت ابات الجن
رى    ي مواضع أخ ا ف سية ورد ذآره سي -الجن ر )Sexy( الوصف جن و المثي  وه

 .للغريزة الجنسية

  Sexual                                                                                    ِجْنٍسي

و متعلق بالجنس أو التناسل، واالنتهاك أو          يصف ما ه   )Sexual(الوصف جنسي    -
ا                       ل م سيًا مث ر لوصف استغالل شخص آلخر جن سوء االستعمال الجنسي هو تعبي
سية                     ة الجن شمل الرغب ثًال، والجنس الطبيعي ي ل م ار لطف يحدث من جانب أحد الكب

ؤد ي ت ة    ى إليالت ي المقابل سية، وف تثارة الجن ة لالس سي نتيج شاط جن لوك ون  س
تم  سية ي وغ      النف ضمن البل شخص ويت سي لل اريخ الجن ول الت ات ح ع المعلوم  جم

شخص عل     رف ال ي تع سية ه ة الجن سي، والهوي سلوك الجن شاط وال سه ىوالن  نف
م                   ة، وإذا ل ة الطفول رًا في مرحل ك مبك تم ذل وانتمائه لجنس معين، ذآر أو أنثى، وي

ع  م)Sexual identity disorder(يحدث ذلك يظهر اضطراب الهوية الجنسية 
  .)Transsexualism( التحول للجنس اآلخر ىاالتجاه إل

  Sexuality                                                                             ِجْنَساِنّية
، أو لوصف النشاط الجنسي  ىُيستخدم هذا التعبير لوصف الجنس للفرد ذآرًا أو أنث     -

راط، أو     دال أو اإلف ة االعت ي حال ش يءأي شف ق بال نس  ؤ يتعل سية والج ون الجن
ي  سية )Normal sexuality(الطبيع ة والنف واحي البيولوجي ف للن و وص  ه

الجنس    شحن ب سية، وال ة الجن ل  )Sexualization(للممارس دى الحي و إح  ه
سية لألشياء والوظائف لتخفيف              ة جن ا إضفاء قيم الدفاعية العصابية التي يتم فيه

  .ت الممنوعةالقلق المرتبط مع الرغبا

  Shyness                                                                     َخَجل ـ اْسِتْحَياء

ل إل  - صفة المي ذه ال ضمن ه ات  ىتت صور العالق نهم وق اد ع رين واالبتع ب اآلخ  تجن
 .االجتماعية نتيجة للخجل المرضي وشدة التحفظ

  Sodomy              )ى مدينة سودوم في التوارةنسبة إل( اتصال ِجْنِسي شَاذ -ُلَواط 

ة سودوم  - ي )Sodom(االشتقاق من مدين ي اشتهرت باالنغماس ف شام الت  في ال
د                ذآور، وق ين ال النساء والرذيلة فدمرها اهللا، واللواط هو االتصال الجنسي الشاذ ب

 .ورد وصف لحالة قوم لوط وعقاب اهللا لهم في آيات القران الكريم
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  Sperm                                        نوي ـ نطفة                            حيوان م

ضًا المني وهو سائل          )-Sperm(االشتقاق من البادئة بذرة أو جرثومة        -  وتعني أي
و       ذي يحت ة      ى عل  ياإلخصاب في الذآور ال ات المنوي ا   )Sperms( الحيوان  والخالي

  .)Spermatogenesis(لمني ، وتكون ا)Spermatocytes(المنوية 

  Spouse                       )                 من الجنسين( شريك زواج ـَزْوج ـ َقِرين 
ظ عل - ق اللف اةىُيطل ريكي الحي ن ش اريخ  :  أي م اء الت ة، وأثن زوج أو الزوج ال

اة، ومن الحاالت الخاصة   ات عن شريك الحي ام بجمع معلوم تم االهتم المرضي ي
  .لة بين األزواج وتعرض أحدهما للضرب أو العنف من جانب اآلخرسوء المعام

 Sucking                                                                     اْمِتَصاص-َمّص

ن مص  - تقاق م ة مص   )Suck(االش ي الرضاعة، وحال ا ف صاص آم د االمت  وتفي
وتر والقلق العصبي        اإلبهام هي إحدى المشكالت المرضية في األطفال و        تعكس الت

النكوص إل   ال ب ي األطف اعة   ىف ة رض ستخدم آلم سلوك، وت ذا ال  )suckling( ه
شهور األول             بصورة   ىبنفس المعني، ومنعكس الرضاعة يوجد في األطفال خالل ال

اً     صاص تلقائي اعة واالمت ة الرض دث حرآ ث تح ة حي يء  طبيعي ع أي ش د وض  عن
رة مرضية في أمراض المخ العضوية وفي  بجوار الفم، ويحدث هذا المنعكس بصو   

  .الطاعنين في السن

 Syphilis                                                                                 الزُّْهِري

ل بالممارسة الجنس    - ي تنتق ر الزهري من األمراض الت  Sexually)ية ــــــــيعتب
transmitted diseases; STD)،ة  -ق ـرين طـــ ع ، )Treponema( اللَّولبي

ه     ي مراحل سية ف صبية ونف شكالت ع سبب المرض م الث، وي ل ث وللمرض مراح
ل              وفحص  )VDRL(المتقدمة، ويتم التشخيص عن طريق بعض الفحوصات مث

ة السائل النخاعي واختبار تثبيت ال  ا   (Treponema fixation test) لولبي ، آم
ي    ري الِخلق ن الزه وع م د ن ع   )Congenital(يوج د تراج والدة، وق ذ ال دأ من  يب

  .انتشار هذا المرض مع استخدام المضادات الحيوية

                                                                Taboo َمْحُظور- َتْحِريم -ُمَحرَّم 

ك       - ان ذل صوصًا إذا آ ة خ ورة والمحرم ال المحظ ياء واألفع ن األش ر ع ة تعب الكلم
  .مقدسة بصفتها ملعونة أو رجس أو حرامبصورة 
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                                                                          Telephone َهاِتف ـ تليفون

ر       - االت أخ ي ح ذاءة، وف ن الب ر ع ون للتعبي تخدام التليف تم اس ة ي ذه الحال ي ه  ىف
 .يستخدم للتعبيرات الجنسية الفاضحة

 Transsexualism             رغبة في االنقالب للجنس المقابلـاشتهاء تبديل جنس 

 Gender identity)ة ـــة الجنسيــ اضطراب الهويىتدخل هذه الحالة تحت مسم -
disorder)   شخص عل رف ال ا ال يتع ث     ى وفيه ن حي حيحة م صورة ص سه ب  نف

د   ة ل شأ رغب نس، فتن ول إل ىالج ذآور للتح ة   ى ال ة األولي س، والحال اث والعك  إن
)primary(  ة باب خارجي ة دون أس ن البداي شأ م ذه  – تن ات عن ه د معلوم  توج

  .الحالة في موضع آخر

  Transvestism   )ميل الرتداء مالبس الجنس اآلخر(تزيي بمالبس الجنس المقابل 

سية  - ات الجن ة تحت االنحراف ذه الحال ل )Paraphilias(توضع ه د مي ث يوج  حي
داء مالبس  ذة للشخص من ارت ق ل ة وتحقي ذه الحال رتبط ه د ت ر، وق الجنس اآلخ

ي        ع التزي شية م ا الفت ق عليه ياء ويطل شبقي باألش ق ال ي التعل شية وه بالفت
)Transvestic fetishism(.  

  Tumescence                         اْنِتَفاخ ـ تمُدد ـ َتَورم                                   

ذآ    ىيطلق هذا الوصف عادة عل      - ؤثرات       العضو ال ستجيب باالنتصاب للم ري حين ي
  .المثيرة جنسيًا، أو عندما تحدث نفس الحالة أثناء النوم

                                                                                     Uterusالرَِّحم

سي                  - ا تف ة، ومنه سية القديم ات النف ر آان الرحم في المرأة موضع اهتمام في النظري
ستيريا  ستيريا {اله ظ ه م )Hysteria(ولف ن رح شتق م ا ،})Hyster( م  بأنه

والدة توصف               سبق ال اة التي ت ة من الحي رأة، والمرحل تجول الرحم داخل جسم الم
  .بأنها الحياة بالرحم

   Vagina                                                َمْهِبل                                      

رأة، وعل  - ارجي للم سي الخ ضو الجن و الع ل ه شاء  ى المهب د غ ة يوج ه الخارجي  فتحت
ارة  رة )Hymen(البك ي الم سية ف د الممارسة الجن ادة بع زق ع ًا ويتم ا جزئي   يغلقه
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ل مع                      ىاألول ي بانقباض في الثلث الخارجي من المهب شنج المهبل ة الت ، وتحدث حال
دء    رد ب ًا بمج راف تلقائي وض واألط ضالت الح ال   ع سي بإدخ صال الجن ة االت  محاول

ذه             العضو الذآري أو عند الفحص بأدوات طبيب أمراض النساء، والتفسير النفسي له
سابق      رض ال و التع ة ه ستويات الراقي ن الم ات م ي الفتي ادة ف دث ع ي تح ة الت الحال
ًا أو ينطوي                   رًا محرم ار الجنس أم ة واعتب العتداء أو اغتصاب أو الصراعات الداخلي

  .لم، ويتم العالج بوسائل التدريب السلوآية األىعل

 Virgin                                                                                  َعْذَراء

 السيدة مريم، والعذرية تعني البكارة وهي وصف لمن لم ىُيطلق وصف العذراء عل  -
ا             ة والطه ر عن العف سي، وتعبي  تعني  )Vergo(رة، وآلمة   يسبق له االتصال الجن

  .برج العذراء أو السنبلة

  Voyeurism  َلّذة ِجْنِسَية من الَتَطّلع لألْعَضاء الِجْنِسَية لآلخرين:  بصبصة ـَتَبّصص

ة        - صر لرؤي تراق الب يهم باس صص عل رين والتل ة اآلخ تم مراقب ة ي ذه الحال ي ه ف
ذلك، وتع   ذة ب ق الل نهم وتتحق سية بي ات الجن سادهم والممارس ة أج ذه الحال رف ه

 عادة في   ى، وتبدأ للمرة األول)Scopophilia( َشَبق النظر –أيضًا بعشق الرؤية  
 .)Paraphilia(الطفولة، وهي إحدى حاالت االنحراف الجنسي 

  Vulva                                                                                     الَفْرج

دل عل   - ة ت ل       اىالكلم ع المهب شكل م ذي ي ى ال ارجي لألنث سي الخ ضو الجن لع
)Vagina(  سية، والوصف ارة الجن ة باإلث ا عالق ة وله  أعضاء التناسل الخارجي

ي   ضاء     )Vulval(فرج ذه األع صيب ه ي ت ات الت ا االلتهاب ، ومنه
)Vulvovaginitis(.  

  Widow                                                        امرأة مات عنها زوجها: أْرَمَلة

ة       - ة الزوجي ن الحال ي ع اريخ المرض ي الت سار ف تم االستف  )Marital state(ي
د         صدمة فق أثير ل للرجال والنساء، واألرملة هي امرأة مات زوجها، وأهمية ذلك الت
ضغوط      سية لل باب الرئي ن األس ي م ولمز وراه اس ه ر بمقي ذي يعتب زوج ال ال

)Stress(  والحزن ،)Grief( ة هم     الذي يتبع ذلك، والرجال الذين لهم نفس الحال
  .)Widowers(األرامل 
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                                                                                                   Wife َزْوَجة

ي بعض    - ة، وف ة والمهني ة الزوجي سار عن الحال تم االستف اريخ المرضي ي ي الت ف
ي ال  سيدات الالت ت         ال ة البي ي رب ة ه ون المهن زل تك ارج المن ن خ ل له  عم

)Housewife(           وتوجد اضطرابات خاصة بربات البيوت نظرًا للرتابة والملل في ،
وت     ات البي ة رب د متالزم ا توج اتهن آم ي )Housewife syndrome(حي  الت

  .تتميز بالكآبة وشكاوى جسدية
 Woman                                                                                   الَمْرأة

ا عل                 - المرأة، ومنه سية الخاصة ب  سبيل   ىيهتم الطب النفسي بدراسة الجوانب النف
اة   صالح  )Life expectancy(المثال الفروق بين المرأة والرجل في توقع الحي  ل

ا     ل  المرأة في المجتمعات المتقدمة والنامية، والمشكالت النفسية الخاصة ب لمرأة مث
والدة وانقطاع الحيض                 شهرية والحمل وال دورة ال  )Menopause(ما يتعلق بال

ردد عل       رة، والت ي األس رأة ف ر، ودور الم ط العم ة وس اء، ىومرحل  األطب
  .واالضطرابات النفسية الخاصة بالمرأة أو التي يزيد حدوثها في اإلناث

 XY                                      X Y genotype النمط الجيني ـ يجِيِنالالنوع 

ذآور          - اث فهو         )XY(يكون التكوين المعتاد لكروموسوم الجنس في ال ا في اإلن ، أم
)XX(  ا اضطرابات تج عنه ن االضطرابات ين ة م وين مجموع ذا التك ري ه ، ويعت

 :، ومن أمثلتها)Intersexual disorders(خنوثية 

ة *  ةالمتالزم لية الكظري ل  : )Adrenogenital syndrome( التناس ا يظ وفيه
  . في اإلناث(Androgens) مع زيادة األندروجينات )XX(التكوين الجيني 

ر   *  ا واحد من آروموسومات      : )Turner syndrome(متالزمة تيرن ويغيب فيه
)X( ليصبح التكوين )XO(مع شكل مميز من قصر القامة وتأخر النمو الجنسي .  

ر *  ة آالينفيلت ي : )Klinefelter syndrome(متالزم وين الجين  )XXY(التك
  .وفيها يكون الذآر في حالة من ضعف النمو الجنسي

                                                                  Y )في الرياضة واإلحصاء (Y: رمز

دل عل - ز ىالحرف ي وم  Y الرم وم، وآروموس ي العل ستخدم ف ذي ُي  Y) صبغي( ال
ذآور الط  ي ال د ف ردة  يوج صورة مف ين ب ي  (بيعي وين الجين ع ))XY(التك ، ويوض
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رف  دل عل   )y-(الح ات لي ي بعض الكلم ة ف ائم  ى الحق ل ن ة مث ، )Sleepy( الحال
  . )Watery(ومائي 

  Youth                                                                           َشاب–َشَباب 

صبا،        - شباب أو ال ة          الكلمة تعبر عن ال ي المراهق ة التي تل ذه المرحل  ومن هم في ه
  . الحيوية والنشاطىحتى بداية منتصف العمر، والوصف يدل عل

  
 -Zo- / zoo                                                               حيوان: بادئة معناها

الحيوان في بعض المصط       ىتدخل هذه البادئة التي تدل عل    - ة ب ه عالق ا ل لحات  آل م
وان وهو أحد                     ة الحي ر مجامع ستخدم تعبي مثل عالم الحيوان، وفي الطب النفسي ي

رات حب     )Bestiality(االنحرافات الجنسية ويعرف أيضًا بجماع الحيوان        ، وتعبي
ل إل         ي المي وان وه و الحي سادية نح ات، وال اب الحيوان وان، وره ذيب ىالحي  تع

  .الحيوانات واللذة من القيام بذلك

 Zygote                                                                        زيجوت –الِقَحة 

ستخدم                - ة، وي ذآرة والمؤنث ة الم الالقحة أول تكوين جيني عقب اإلخصاب بين الخلي
دة     ة واح ن القح شأ ع ي تن وائم الت ف الت ة، ولوص م الوراث ي عل ف

)Monozygotic( ثنائي الزيجوت، أو) Dizygotic(.  
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