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الـيت ال بعض األشكال الشائعة خللل الوظيفة اجلنسية النفسية و        يتناول البحث   : مدخـــل
يـشاهد خلـل. تشمل اضطرابات اهلوية اجلنسية الشديدة أو اختيارات جنـسية غـري مألوفـة     

لكـن. الوظيفة هذا غالبًا يف أناس قـادرين علـى احلـب وتأسـيس عالقـات جيـدة والـزواج         
إـم يعـانون آـثريًا. اآتفاءهم اجلنسي من ناحية املتعة يكون غري مقنع أبدًا بالنسبة هلم  

قدرة على املمارسة بشكل جيد ، ومن فقدان قسم آبري من تقديرهم لذواهتم ، وقـدمن عدم ال 
إن أآثـر أشـكال. شعروا يف السابق أم فاقدون لألمل متامًا وبالتايل سـعوا إىل املـساعدة    

خلل الوظيفة اجلنسية شيوعًا هي مشاآل النشوة عند النساء ومشاآل القذف واالنتـصاب عنـد
قريب جدًا ، آانت طرق املعاجلة طويلة ومضيعة للوقـت ومكلفـة ، وهـذاوحىت زمن . الذآور  

 .بسبب االعتقاد أن هذه االضطرابات املذآورة أعاله تنجم دومًا عن مرض نفسي خطري ومتأصل 
  

 األسباب العميقة إال  المعالجال يلمس الطبيب تجابات ممتعة ومرضية وـاس
 . جة المختصرةعندما تتدخل هذه األسباب في نجاح المعال

إن الشدة التي تحدثها األسباب المباشرة لخلل الوظيفة الجنسية يجب أال 
تجعلنا نغفل عن شدة وأهمية األسباب العميقة أو البعيدة لتلك القصورات 

وكثيراً ما تكون هذه األسباب العميقة قادرة وحدها على منع .  الجنسية
الة فإن المعالجة وفي هذه الح.  الشخص من تحقيق إرضائه الجنسي

، والبد أن يخضع الشخص لمعالجة نفسية  المختصرة لن تكون مفيدة
 . طويلة األمد أو لتحليل نفسي

 Organic Conditionsة   ــــــــــــــ العضويــلـــــــــعوامــال - 1
رغم أن معظم حاالت خلل الوظيفة الجنسية هي نفسية في أصلها، إال            

، مما يؤكد    هذه الحاالت تنجم عن عوامل عضوية     أن نسبة ال بأس بها من       
و ألفت النظر الى الدراسـات   .  ضرورة إجراء تقييم طبي شامل لكل حالة      

 أشارت إلى   االحصائية  التي أجريت في الربع األخير من القرن الماضي         
 من الناس الذين يراجعون األطباء لخلل في الوظيفة  %20 ـ      10أن حوالي 

وتـشير  .  ضطراب عضوي ما ذو عالقة بهذا الخلل      الجنسية يعانون من ا   
معاصـرة  ففي دراسة   .  اإلحصاءات الحالية إلى أن النسبة أعلى من ذلك       

من المرضى الذين يراجعون بـسبب خلـل        %  35أشار الباحثون إلى أن     
وظيفة االنتصاب كان لديهم مشاكل عضوية ال سيما في المحور ما تحـت             

األسباب العـضوية المختلفـة   ت  لقد ذكر ، المهادي ـ النخامي ـ القندي  
، لذلك   في بحث مستقل     التي يمكن لها أن تؤدي لخلل في الوظيفة الجنسية        

 . عيدها هناألن 

ؤكد على مبادئ معينة في معالجة هؤالء       أريد أن   أ يعلى كل حال فإنن   
إذ يتحسن خلل الوظيفة الجنسية غالباً عندما نعـالج المـشكلة           .  المرضى

لكن يجب أال ننسى أن السعي خلف المعالجـة         .   أو جراحياً  العضوية طبياً 
الطبية أو الجراحية قد يمنع الطبيب من التحري عـن العوامـل النفـسية              

فمن الشائع مثالً   .  ، مما يؤدي إلى نتائج غير صحيحة       المحتملة المشاركة 
التستوستيرون لرجل يعاني من مـشاكل انتـصابية رغـم أن            ربوصف إ 

قد تنفع هـذه اإلبـر      .  يرون عنده ضمن الحدود الطبيعية    مستوى التستوست 
، إال أن أغلب الحاالت تنتهي بالفشل وبالتـالي تـؤدي         أحياناً كدواء موهم  

لتثبيط همة المريض ومفاقمة صراعاته النفسية التـي أدت للمـشكلة فـي             
وكذلك فإن عزو خلل الوظيفة الجنسية ألسباب عضوية قد يؤدي          .  البداية

 .  نفسية تفاقم المشكلةلتدخل عوامل

ماسترز وجونسون قدمت معلومات جديـدة       و Semans ات  إن اكتشاف 
.  النفسجنسيةوطرق جديدة لمعالجة الناس الذين يعانون من االضطرابات         

لقد علمونا أن خلل الوظيفة الجنسية ال يحتاج لوجود أمراض نفسية هامـة             
.  وف وإخفاقات بسيطة  ، وأن هذا الخلل قد يكون مرتبطاً بمخا        لكي يظهر 

، وقـد     قد يقلق بعض الناس حول المتطلبات التي يحتاجها المحب          :فمثالً
ويقلـق  .  يملكون خوفاً من الرفض أو اإلذالل وهذا يتدخل في ممارستهم         

العديد من الرجال خاصة حول قدرتهم على الممارسة بينما تخاف العديـد            
 . من النساء من الرفض

 في التغلب على العوائق المشاهدة أثنـاء        تصرةالمعالجة المخ إن نجاح   
الممارسة الجنسية يزيد التأكيد على أن هذه اإلخفاقات الجنـسية ال تتعلـق             

يتضمن الطـابع األساسـي     .  بالضرورة باضطراب نفسي عميق التأصيل    
جونسون إعطاء الزوجين واجبات جنسية      للمعالجة التي اقترحها ماسترز و    

 كـان ماسـترز و    .  نوع من الوظيفة المنزليـة    ، عليهما تنفيذها ك    خاصة
، وقد أعطت طريقتهمـا      جونسون يتابعان مرضاهما يومياً لمدة أسبوعين     

وكذلك فعل باحثون آخـرون واقترحـوا تعـديالت لهـذه           .  نتائج ممتازة 
لقد كانوا يتابعون مرضاهم مرة في األسبوع ألن العديـد مـن            .  الطريقة

وكانت نتائج هذه   .  لزيارة الطبيب يومياّ  المرضى ال يملكون الوقت الكافي      
يجب أن ندرك أن هذا النوع من المعالجة موجه         .  التعديالت ممتازة أيضاً  

بشكل رئيسي لعالج بعض المشاكل الجنسية الخاصة لـدى الـزوجين وال            
يجوز استعمالها عند األشخاص الذين يعانون من أعراض أخرى أو مـن            

وكذلك فـإن هـذه     .  فسي متأصل اضطراب في الشخصية يتعلق بمرض ن     
المعالجة المختصرة قليلة الفائدة بالنسبة للزوجين اللـذين يبـديان تالؤمـاً            

 . وانسجاماً ضعيفاً مع بعضهما البعض

يمكن أن تقسم أسباب معظم المشاكل النفسية إلى أسباب باكرة وبالتـالي            
ب المباشرة  وتتحد األسباب العميقة مع األسبا    .  عميقة وبعيدة وأسباب مباشرة   

 يمكن أن ينضم عـصاب       :فمثالً.  الجنسية   لتشكل خلالً واضحاً في الوظيفة    
بدأ في الطفولة إلى تثبيط يومي حديث يتعلق بالغضب من الشريك مما ينـتج              

وتقـوم اسـتراتيجية    .  شدة نفسية كافية إلحداث خلل في الوظيفة الجنـسية        
باب المباشرة ومحاولـة    المعالجة الجنسية المختصرة على التركيز على األس      

كما يقـال بالعربيـة   أو  ( " العبء اإلضافي   " إزالة تلك األسباب التي تشكل    
 إن إزالة هذه األسباب المباشـرة للـشدة         ) . القشة التي قصمت ظهر البعير    

النفسية تكون كافية غالباً لتخفيف العبء عن اإلنسان بحيث تمكنه من تحقيق 
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فطالما أن الشريكين قادران على الوصـول لنـشوة كافيـة           .  عن الحقيقة 
، فهذا يعني أن االتصال الجنسي       ، ولو بزمنين مخلفين    عادةـليشعرا بالس 
 تضيف متعة أكثر لكنهـا      )أو المشتركة (إن النشوة المتزامنة    .  كان ناجحاً 

 .ليست مقياساً على نجاح العالقة الجنسية

هم الجهل بالتشريح فـي مآسـي يمكـن تجنبهـا           يمكن أن يسا  وكذلك  
  : مثال على ذلك كو. بالمعرفة

قصة زوج شاب اضطر إلجراء عملية فتق ، ومتت
لكنه شعر ، بعد اخلروج مـن. العملية بنجاح   

املشفى وأثناء اتصال جنسي مع زوجتـه ، بـأمل
.من الناحية اإلربية مث زال انتـصاب قـضيبه          

 أن عـاىن مـن نفـسوما لبث يف املرات التالية    
.التجربة الفاشلة الـسابقة لكـن بـدون أمل          

"العملية خربت أجهزته اجلنسية     " فاعتقد أن   
ــد   ــه ق ــهى " وأن ــسحاب" . انت ــدأ باالن فب

واالبتعاد عن زوجته الشابة ، وسـاءت األمـور
و لـدى مـراجعيت شـرحت لـه تقنيـة. بينهما  

التداخل اجلراحي على الفتـق  و أشـرت عليـه
 طبيبه اجلراح الذي أجرى له العمليـةمبراجعة

ليشرح له األلية الدقيقة للعمل اجلراحي الذي
تعرض له لكي يطمئن أآثر فـال وجـود ألي خلـل

 . عضوي ناتج عن اجلراحة 

لقد قام طبيبه بتوضـيح اإلجـراء اجلراحيـة
اليت متت يف عملية الفتـق و بالـشرح التـشرحيي

ي ختريـبالدقيق ، فاطمئن املريض لعدم وجود أ      
ويف زيارتــه االحقــة  يل. يف أعــضائه اجلنــسية 

اقتنع أن السبب عدم معرفته للمنطقة تشرحييًا
ــة ــسلبية لعملي ــار ال ــن اآلث ــه  ع مث  أخربت
.املراقبة أثناء املمارسة اجلنسية التناسلية      

و آانت النتـائج سـاحرة بالنـسبة لـه ، إن
التطمني والتثقيف أزاال قلقه ، وأعادا قدرته

لى حتقيق االنتصاب والقيـام مبمارسـة جنـسيةع
ــة  ــادت إىل. طبيعي ــور أن ع ــت األم ــا لبث وم

شكل أفضل بكـثريطبيعتها بينه وبني زوجته و ب     
 .من الرضى لكليهما

 Deeper Factors   ةـــــــــــل العميقـــــــــــــالعوام - 2.2
ـ          .  ةهناك أسباب أخرى للصعوبات الجنسية تتعلق بعوامل نفسية عميق

لقد تم بحث بعض هذه العوامل في الفصول األولى مـن الكتـاب عنـدما               
تمع في جوهره عدواني تجـاه التعبيـر        المجإن  . تحدثنا عن تطور الطفل   

 وازدياد الحريـة    لمعاصرة  ولم تستطع التطورات ا   . االنسان  الجنسي عند   
، يعتبـر    وبشكل عام .   أن تؤثر في هذا الجوهر      حتى في الغرب   الجنسية

 في كافة المجتمعات دون استثناء      بحث عن المتعة الجنسية أمر مرفوض     ال
ينتقد األهـل    ، و  يءس، أن الجنسانية هي أمر       ، خاصة  ، ويتعلم األطفال  

ولدهم الصغير إذا لمس قضيبه ويهـددون ابنـتهم الـصغيرة إذا أبـدت              
 . اهتمامات جنسية

العديد من الناس   ، البد أن يشعر      ، وبعد مثل هذا التلقين الباكر      بالطبع
تفحص اآلراء  نوما علينا إال أن     .  بالصراع والذنب تجاه تعبيرهم الجنسي    

. العقائدية لنعرف مدى تأثير هذه القوى الكابحة علـى هـؤالء الـصغار            
وعندما يكبر هؤالء الصغار يتوقع الناس منهم أن يتزوجوا ويبعدوا عـن            

قـد  .  ع أزواجهـم  كل هذه التأثيرات عنهم لكي يمارسوا الجنس بحرية م        
إن قوة الحافز والموهبة الفطريـة      .  يحدث هذا أحياناً لكنه غالباً ال يحدث      

للشخص يمكن أن تتغلبا أحياناً على كل العقبات فـي وجـه الممارسـات              
وهذا ثناء على قدرة اإلنسان على تجاوز بداياته السيئة وليس على           .  الجيدة

  ، و بتقديري ليس العيبسيأسلوبنا الحالي في التعامل مع السلوك الجن

، إذ قـد يـؤدي       وأشهر مثال على ذلك هو المراحل الباكرة للداء السكري         
 إلى تفاقم مشكلة االنتصاب  performance anxiety القلق حول الممارسة

تتطلب المعالجة الصحيحة في مثل     .  الناجمة أصالً عن اعتالل األعصاب    
 . فسية والعضويةهذه الحاالت انتباهاً لكال العوامل الن

 فإن المعالجة الجنسية يمكن أن تساعد العديد مـن المرضـى             وأخيراً
، مثل أذية النخاع الشوكي، وذلـك        المصابين بأمراض عضوية ال عكوسة    

 .  معدلة بتشجيعهم على التأقلم مع مشكلتهم وتطوير أساليب جنسية بديلة

  - Psychic Conditions   ـةـــــــــــنفسيـــ الـــلــــــعوامـال - 2
 Immediate Factors  رةــــــــل المباشــــــالعوام - 1.2

   Spectatoring ةـــــــــــالمراقب  - 1.1.2
 هي أحـد األسـباب    Spectatoring المراقبةإن الظاهرة التي تدعى 

وهو اسم أطلقه ماسترز وجونسون على العملية       .  الشائعة للقصور الجنسي  
. ا البعض بمراقبة أدائه أثناء االندماج فـي نـشاط جنـسي             التي يقوم به  

:  مثل   ، وتشمل أسئلة قلقة    تترافق هذه المراقبة غالباً بانتقادات ذاتية كثيرة      
هل سيتم االنتصاب؟ هل سأكون قادراً على القذف ؟ ماذا سيحدث إن لـم              "

ـ      ". .الخ  ... ؟ هل ستكون معجبة بي؟    رأقد ة إن مثل هذه المراقبـة االنتقادي
لقد عرف هذا السلوك سابقاً علـى       .  تحد كثيراً من نجاح االتصال الجنسي     

وقيـل أن مثـل هـذا       .   للشخص على فاعل ومراقب    Splitingأنه انقسام   
االنقسام يتدخل في أي نمط من العمل أو الداء وغالبـاً مـا يكـون مـن                 

لقد ساهم  .  تظاهرات األمراض الوسواسية التي تمتد جذورها إلى الطفولة       
ماسترز وجونسون باكتشاف أن هذا االنقسام ليس بالضرورة ناجماً عـن           

، في العديـد مـن       ، لكنه قد يكون ناجماً     اضطراب وسواسي خطير قديم   
الحاالت، عن الخوف من تكرار تجارب فاشلة سابقة حدثت فـي مرحلـة             

ووجدا أن باإلمكان التغلب بنجاح على هـذه المراقبـة بواسـطة            .  الرشد
 . ة مختصرة مناسبةتطبيق معالج

 يـــــــــط الالشهوانــــــــــــالوس -2.1.2
باب المباشرة األخرى لخلل الوظيفة الجنسية ما دعتـه         ـومن األس 
Helen Kaplan   الوسط الالشهواني الذي يخلقـه الزوجـان    ":  بوصفه

، وهذا يتضمن عدم قدرة كل      " والذي يدمر الجنسانية عند أحدهما أو كليهما      
إن الخوف مـن    .  وجين على فعل األشياء التي يجدها اآلخر مثيرة       من الز 

وغالباً ما يرافـق هـذا      .  الفشل يلعب دوراً أيضاً وذلك بإحداث قلق مثبط       
هناك عامل آخر هو الخوف مـن  .  األخير شعوراً متفاقماً بوطأة الممارسة    

هـذا االهتمـام    .  الرفض والذي يسبب زيادة في االهتمام بإمتاع الشريك       
إن .  لزائد يمكن أن يمنع الشخص من االستمتاع عفوياً بالممارسة الجنسية         ا

الصراحة بين الزوجين فيما يتعلق باألمور التي يتمنيانها أو يستطيعان بها           
، ومن المؤسف حقاً أن القليل       تلعب دوراً كبيراً في تحسين العالقة الجنسية      

إن عدم القـدرة    .  ةجداً من الناس قادرون على التحدث بمثل هذه الصراح        
على التحدث بصراحة يؤدي إلى إنقاص المتعة وبالتـالي يكـون عـامالً             

 . أساسياً في نشوء خلل الوظيفة الجنسية

، يجهلـون اسـتجاباتهم    ، ال سـيما النـساء     إن العديد من األشخاص   
.  الجنسية الخاصة وال يدركون متطلباتهم للوصول للمتعة واإلثارة الجنسية        

أي أنها مقدرة موجودة منذ الـوالدة لكنهـا      " طبيعية" الجنسية   إن االستجابة 
فكلما ارتقى النوع الحيواني في سلم التطـور كلمـا          .  أيضاً مهارة متعلمة  

إن مجتمعنا ال يـشجع الفـضول       .  ازداد دور التعلم في االتصال الجنسي     
ويمكن للناس أن يـصلوا     .  ، بل على العكس يثبطه     واالستطالع الجنسي 

دون يعلموا إال القليل جداً عـن أجـسادهم وعـن            اند في مجتمع  سن الرش 
إن هذا النقص الشديد في المعرفة الذاتية يجعل مـن          .  استجابتهم الجنسية 

 . الصعب إقامة اتصال جنسي ناجح مع الشريك

فقد شاع لعدة سنوات إن     .  هناك خرافات معينة تتدخل أيضاً في المتعة      
 وهذا أبعد ما يكون.  ني الفشلعدم الوصول للنشوة المتزامنة يع
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لكن املواجهة بني الزوجني جعلت آل. نفعًا
وآانت. منهما يعلم حبقيقة امتعاضه من اآلخر

النتيجة جيدة وصار الزوجان قادرين على حل
مشاآلهما والعودة لتالؤمهما اجلنسي السابق،

 ". الزوجيمما يؤآد أمهية االتصال الكايف بني

عامل آخر يؤدي إلى صعوبات جنسية وزوجية أال وهو السعي إلـى            
عن حاجة الشخص للسيطرة على الناس في محيطه هي غالباً ال           . السيطرة

شعورية ومتعلقة بالخوف من فقدان السيطرة والخوف من غـضب شـديد            
فإذا حاول كل من الزوجين الوصول إلى السيطرة فـإن صـراعاً            . كامن

نشأ بينهما وسينتقل هذا الصراع على غرفة النوم حيث إن إذعان           مدمراً سي 
عـن  . أحد الزوجين لرغبات اآلخر سيفسر ال شعورياً على أنـه هزيمـة           

معالجة أشخاص كهؤالء قد يكون أصعب من الـذين ذكـروا سـابقاً ألن              
قد ال يكونون قادرين على التخلي عن حاجتهم للتسلط         " المسيطرين"هؤالء  

  :والقوة، فمثالً

 خطة املعاجلة تسري على ما يـرام عنـدآانت
وهو األضـعف واألآثـر(زوجني إىل أن بدأ الزوج      

بالـشكوى مـن أن زوجتـه ال تريـد أن) سلبية
.تتابع التمارين اليت تفرضها املعاجلة اجلنسية     

لقد آانت الزوجة غري قادرة على فعل أي شـيء
إال إذا بدأته بإرادهتا، ولقد وصـفت نفورهـا

، ومل"يتظـاهرون بـالقوة   "رجال بقوهلـا    من ال 
تكن قادرة على حتمل أن يطاردها زوجها برغبة

لذلك مت مواجهة الزوجة هبدوء حباجتـها. جنسية
 . للسيطرة

.  المعالجة الجنسية تتضمن أكثر من تلك الواجبات الجنسية البسيطة         إن
عن . جةإن مقداراً معيناً من المعالجة النفسية ضروري عادة في هذه المعال          

لكن .  تحسين أو شفاء المشاكل الجنسية     والهدف الوحيد للمعالجة الجنسية ه    
قد يحتـاج   . البد من توسيع أهداف المعالجة عند وجود عالقة زوجية سيئة         

أحياناً أحد أو كالهما لمعالجة نفسية مركزة، وقد يحتاجان أحيانـاً أخـرى             
الوحيد لعدم االنسجام   إن العدائية ليست السبب     . لمعالجة اجتماعية زواجية  

 )اللذان اشتريا المنزل الباهظ الـثمن     (فالزوجان المذكوران سابقاً    . الجنسي
لكن الرجل قد يتجنب الجنس لخوفه من الفشل، وقـد          . كانا متحابين أساساً  

تتجنبه المرأة لخوفها من اإليالج، أو قد تسمح للرجـل بالمحاولـة لكنهـا              
قصة لنؤكـد كيـف أن لحظـة ال         روي  أوس. تخذله في اللحظات األخيرة   

 .شعورية واحدة يمكن أن تدمر عالقة زوجية

أتــى زوجــان شــابان، مل متــض ســنة علــى  
زواجهما، لطلب املساعدة ألن اإليالج مل يتم حـىت

ففي آل مرة حياول فيها الزوجان اإليـالج. اآلن
ومل تؤدي إزالة غشاء البكارة جراحيـًا. يفشل

.ملهبـل موجـوداً   ومل يكـن تـشنج ا     . ألية نتيجة 
واعتقد الزوجان أن املشكلة تتعلـق بالرجـل،
حيث أن املرأة آانت راغبة يف اإليالج، أو هكذا

وقد أظهرت املناقشة أن االنتـصاب عنـد. قالت
لقد. إذًا أين هي املشكلة ؟    . الزوج آان جيداً  

طلبت من الزوجني أن يراقبا بانتباه ما الذي
ففي. شكلة أخرياً واآتشف الزوج الشاب امل   . حيدث

آل مرة حياول اإليـالج فـإن يـد زوجتـه تعيـق
إا حترف القضيب إىل اجلانب وبذلك متنع. حصوله
مل يكن هذا الشيء ملحوظًا على اإلطـالق. اإليالج

من قبلهما، ألن آليهما آان مثارًا، واألمـر ال
حيتاج إال للمـسة خفيفـة واحنـراف طفيـف ملنـع

 .اإليالج

 ب تصديق حدوث مثل هذا األمر دون أن ينتبه إليهقد يكون من الصع

 .أن نعلم انما العيب في أن يسلك طريق العيب 

 سخرية القدر أن الخصائص التي ينسبها الـشخص         من.. على كل حال    
فالرجـل  .  لنفسه يمكن أحياناً أن تلعب دوراً مساهماً في تحطيم حياته الجنسية          

قد يجد مـن الـصعوبة أن       "  قاٍس "تقالً و الذي يفتخر بكونه قوياً ومنطقياً ومس     
يكون حنوناً وعطوفاً بشكل كاٍف إلرضاء حاجات زوجته أو حتى إلرضـاء            

ن المرأة التي تقدر دورها     ا  و كذلك  . حاجاته الشخصية من العاطفة واالهتمام    
، لكنها بالمقابل ترى أن هذا الدور ال يتوافق مع كونها امرأة             كزوجة وأم جيدة  

ياً ـ مثل هذه المرأة يمكن أن تثبط استجابتها للمحرضات الجنـسية   متّقدة جنس
 . " كامرأة جيدة "لكي تبقى صورتها عن نفسها 

 قد يحاول األشخاص المشغولون الصارمون الناجحون في أعمـالهم          و
لكنهم . في تحقيق استجابة جنسية جيدة    "  نجاحاً "تعميم نجاحهم هذا ليشمل     

 ليست فعالة في مجال النشاط الجنـسي     "  نشطةمحاوالتهم ال  "سيكشفون أن   
 . ، لكنهم ال يملكون وقتاً لهما ، إن ما يؤثر حقاً هو االسترخاء والمتعة

 Interactional Factorsة   ــــــــل التفاعليـــــــــالعوام - 3.2
ـ           ينهناك أسباب أخرى للصعوبات الجنسية تتعلق بالتفاعالت القائمة ب

ية هذه العوامل في أن الصعوبات الجنسية ليست ـ  وتكمن أهم.  الزوجين
 .  غالباً ـ إال انعكاساً للصعوبات القائمة في العالقة الزوجية

من السهل أحياناً أن تعرف إذا كان الزوجين غير مهتمين ببعضهما أو            
 لكن في أحيان أخرى   .  إذا كان أحدهم غير مهتم دون أن يعلم اآلخر ذلك         

مثـل  .  دم اهتمامهما ورفضهما لبعضهما البعض    ، قد ال يدرك الزوجان ع     
هذين الزوجين ال يمكن إخضاعهما للمعالجة ألن أحدهما أو كليهما سيدمر           

 . أي محاولة للمساعدة

هناك بالطبع العديد من األسباب للتنافر الزوجي باإلضافة للتعـارض أو           
ستعداد يجب على الزوجين تقبل الحلول الوسط واال      .  انعدام االهتمام الحقيقي  

لكن في كثيـر مـن      .  لإلحباطات وخيبات األمل في تفاعالتهما مع بعضهما      
األحيان تؤدي هذه اإلحباطات للثورة والغضب الذي قد يعبر عنه بتصرفات           

،  ، فالمرأة الغاضبة من زوجها ال تقدر أن تمتعه في الفراش           انتقامية جنسية 
نـدما يتواجـد    ع.  والرجل المنزعج من تصرفات زوجته لن يكون أفـضل        

الغضب أو الخوف من الرفض في مشاعر أحد الزوجين أو كليهما فإن مـن              
 مع بعضهما فـي عمليـة تتطلـب الثقـة           " غير جيدين  "المتوقع أن نجدهما    

وال يدرك المريض غالباً وجود تلك      . والحماس المشترك للوصول إلى المتعة    
غضب بالتحدث عنـه    إن جزء من المعالجة يتطلب إزالة ال      .  العدائية العميقة 

 . ، وكذلك المساعدة في حل المشاكل المسببة ومناقشته

ومثال على  .   هو سبب هام آخر    Communicationإن فقدان االتصال    
 : التالية ةــقصالذلك

زوجني راجعـا الطبيـب يـشكيان مـن عـدم  "
أحدمها بـاجلنس عنـدما يكـون اآلخـر مهتمـا ،

 شـيءوقد أظهرت القصة أن آل    . والعكس أيضًا   
آان يسري على ما يرام حـىت اشـرتيا بالتقـسيط

لقد آان الـزوج خائفـًا. منزال مرتفع الثمن    
من هذا العبء اإلضايف لكنه اشـرتى املنـزل مـن
أجل خاطر زوجته، ومل يكن مدرآًا المتعاضه مـن

وآذلك مل تكن. هذا العبء املادي الالمربر لـه      
لقـد جعلتـه. زوجته مدرآة حلقيقـة مـشاعره       

الضغوط املادية يعمل ساعات إضـافية لتـسديد
مثن املنزل، وصار يعـود للمنـزل منـهكًا وغـري

ويف املرات القليلـة الـيت أراد. مهتم باجلنس   
فيها الزوج أن ميارس اجلنس مل تكـن الزوجـة ـ

من املهم أن ندرك أن. للصدفة ـ مهتمة باجلنس 
آال الزوجني مل يكن مـدرآًا حلقيقـة مـشاعره أو

ومل جتد املعاجلة اجلنسية املعتادة. ر شريكهمشاع
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كما أن على الطبيـب     . تكون فيها الشكوى الجنسية هي الشكوى  الرئيسية       
أن يفرق بين الخلل الوظيفة الجنسية الثـانوي التـالي لالكتئـاب وبـين              

كـون االكتئـاب    عندما ي . الالكتئاب الثانوي التالي لخلل الوظيفة الجنسية       
بدئيا ال يكون خلل الوظيفة الجنسية إال عرضاً بـين مجموعـة أعـراض             
االكتئاب األخرى مثل عدم القدرة على الشعور بالمتعة واضطرابات النوم          

أمـا فـي    . والشهية واألعراض الجسدية وتراجع العالقـات الشخـصية         
النـادر أن   الحاالت التي يكون فيها خلل الوظيفة الجنسية بدئياً فليس مـن            

يشعر المريض باالكتئاب وفقدان الهمة ، وان يشعر المـريض باالكتئـاب 
وفقدان الهمة ، وان يشعر انه فاشل كرجل أو كامرأة ويعتبر نفسه شـريكا              

عندما يكون االكتئاب بدئيا أو ثانويا       (وفي كلتا الحالتين  . جنسيا غير مالئم    
 .وماًيكون االنتحار خطرا ماثالً ويجب الحذر منه د)

أي منهما، لكن األطباء النفسانيين يواجهون دائماً بالقوة التي يستطيع بهـا             
هذا مثـال آخـر     . الالشعور أن يخدع الناس في دوافعهم وأفعالهم الخاصة       

 .لحقائق يومية من الممارسة الطبية والنفسانية

 Depression ابـــــــــــــــــــاالآتئ - 4.2
وعدم القدرة على الممارسة هما مرافقان إن فقدان االهتمام الجنسي 

ويتطلب االكتئاب معالجة خاصة قبل تطبيق أية . شائعان لالكتئاب الشديد
إن حاالت االكتئاب البسيطة قد تكون أصعب تشخيصياً . معالجة جنسية

ألن األداء الجنسي يكون سليماً نسبياً عند هؤالء المرضى، إال أن إثارتهم 
ة وكذلك متعتهم وعدد االتصاالت الجنسية لديهم الجنسية قد تكون منخفض

 ويجب على الطبيب  أن يهتم باالكتئاب كتشخيص تفريقي لكل حالة. 
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