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 هبیيار اختالل عهلکرد جيصی در زىان
 

 چرخٌ پاشخ جيصی
 

 نَرىُش قائم نقانی
 عضُ ٍیئت علهی داىظگاً علُم پزطکی اراک

 
 
 

 
1401خردادناً   



 ...در نقدنٌ الزم اشت بداىیم 

 افصاد يٖان غتٖػی جَعی پاظذ يتغٖص غٖف 
 فصد ّص زٍسگی غٓل در ٕا ه يزتوف

 جَعی ّای ارزش ػَارت اًّٖت 

 ّا ٍگصاٍی ه ّا ٍگصش از آگاّی   



 ...آنارٍا نی گُیيد

 ٌٖدر جَعی فػاهٖت اههٌٖ ظَی يٖاٍگ 
 ظاهگی 17  جْان در زٍان ه يصدان

 ةِ اكسام ةسهن يٓارد درصس 20 در خساكن 
 خايوگی از جوٓگٖصی

 ظصٕال جَعی پارتَصّای چؼًگٖص افضإغ 

 



 نرهری بر تعاریف



 
 جيصیتفرق جيس با 

(Sex & Gender) 
 
  جنس sex – و بیولوژیک های ویژگی تفاوت  

 female/ male ← فیزیولوژیک

 جنسیت gender – عنوان به شناختی روان بعد 
   باورها ها، نگرش ها، رفتار مجموعه و مرد و زن
 جامعه در بودن مرد و زن از





 
 ىقض جيصی

(Gender Role) 
 

 رفتارّا ّا، ٍگصش از ةزؼی كََسُ ةٖان،  
 ه فصَّگی ػسُ تػصٕف هظإف ه اٍتظارات
  يصدان ه زٍان ةصاي اجتًاغی

 راٍِ كار زٍان ه ةٖصهن كار ةٖؼتص يصدان كسٕى در  
 .دادٍس يی اٍجام

 كََس داری ةچِ زٍان!  

 

 



 ٍُیت جيصی
(Sexual Identity) 

 ُٕا يشكص يٓرد در كط ّص رصٓصی ه ػزصی غلٖس  
 رٓد ةٓدن يؤٍث

 تٓهس ةسه ًّان از آغاز   

 ػكن جَعی ّٕٓت چارچٓب در را رٓد جنسی رفتار  
 ّٕٓت دَّسُ ٍؼان جَعی رفتار هضهيا ايا دّس؛ ئ

 .ٍٖعت جَعی

 

 





 گیری  جيصیجَت 
Sexual Orientation) ) 

 رهاةع داػتٌ ةصای رهياٍتٖم ه آيٖض تدصٕم جاذةِ ٕا تصجٖح 
 جَط ده ّص ٕا ه يٓافق يزاهف، جَط ةا جَعی





 پاشخ جيصی

بازتاب فعل 
ه اىفعال 

 ذٍو ه بدن

غٓاين 
 رهاٍی

فصَّگی ه 
 ةٌٖ فصدی

 يدٖػی

 ةٖٓهٓژٕک



 آىاتُنی جيصی
 زن ةسن جَعی ةزغ تصٌٕ خعاس كوٖتٓرٕط 

تصٌٕ كٓی ه جَعی اخعاس تصٌٕ كٓی تٓاٍس يی آن تدصٕک 
 .ةصاٍگٖضد را ارگاظى

 كعًت ههٓ، الةٖای ّا، پعتان ٍٖپن، :خعاس يَاغق ظإص 
   هاژن ای اٍسازُ تا ه پٓظت از زٕادی

 ٍِلػ G ِظصهٕكط ه پٓةٖط ظًفٖض يٖان فاصوِ در ای ٍلػ  
  ظتب آن تدصٕک ه خعاس غًٖق فؼار ةِ ٍعتت آػكارا كِ

 .ػٓد يی ارگاظى إجاد

 









 گاىٌ پاشخ جيصی در زن 4نراحل 





 
 

 تهایل
(Desire phase) 

 
 

 آغاز ةصای كٓی ةصاٍگٖضاٍَسُ غاين ):هٖتٖسه# جَعی يٖن 
 جَعی راةػِ ٕک
ه يَاظب ذَّی چارچٓب ٕک هجٓد ةِ ٍٖاز  :يصدان در 

 "تعتٓظتصهن# يصداٍِ جَعی كافی ّٓريٓن يلسار
جَعی رفتار آغاز اٍگٖضُ = ّا پصدازی رٖال :زٍان در   
ةصاٍگٖزتگی اخعاس ،راغصات:داروی غٓاين 
ّای يدصک ی،جَع ػصٕک ةِ غالكِ يٖضان :ةٖصهٍی غٓاين 

 ػَٖساری ٕا دٕساری ارهتٖک
ٍٓراٍسهكصٌٕ كافی ًوكصدغ 



 
 

 جيصی پاشخ دٍيدً افزایض عُانل
 ٍفصٌٕ ٍٓراپی

 دهپايٌٖ
 تٓظٌٖ اكعی

 ظصهتٌٍٖٓ
 
 

 جيصی پاشخ نَارکييدً عُانل

 پصهالكتٌٖ

GABa 





 
 عُانل نُثر بر کاٍض تهایل جيصی

 
 رعتگی 

 دارهّای طسافعصدگی 

 تصس از خايوِ ػسن 

 ارتالل غًوكصد جَعی ًّعص 

 



 
 

 اىگیزش جيصی
Excitement phase)) 

 
  فصد در ػْٓاٍی اخعاس ه ذَّی تْٖٖج خاهت 

 فٖضٕكی ّای ٍؼاٍِ ه تظاّصات 



 



 ػسن ظفت ه تدصٕک اجص ةص جَعی اٍسام در رٓن تجًع  
   كوٖتٓرٕط

 هاژن هٓةصٕكاٍت تصػدات   
 هاژن ػسن تٖصُ ه اتعاع 
 كاةن افضإغ  ِ    رٓن فؼار ه كوب طصةان يٖضان يالخظ
 جَعی ّای اٍسام در تٓرم ه خصارت اخعاس 
 ِپٓظت ػسن هكِ هك 
 جَعی ةصافصهرتگی #sex flush" 
 ٍٖپن ٍػٓظ ه ّا پعتان اختلان 
 جَعی تدصٕک ةِ پٓظت خعاظٖت افضإغ 

 
 
 
 

 



 
 ارگاشم شکُی

(plateau phase) 
 

 ةصاٍگٖزتگی فاز تغٖٖصات تًايی تؼسٕس 
هاژن ػسن تص تٖصُ ه االةٖاّ تٓرم افضإغ 
هاژن هرهدی دّاٍِ تَگی 
ِةِ ه كالّک زٕص در كوٖتٓرٕط ػسن كؼٖسُ دارن ة 

 تدصٕک ةِ پاظذ تدصٕكات، گٖصٍسُ ٕک غَٓان
   يجاهر ٍٓاخی يعتلٖى

،تَفط، ه ػسُ تص ةضرگ تزًسان ه رخى هٓهِ رخى  
 .يی  ػٓد ظصٕػتص زن خصكات ه ٍتض طصةان

 



 ارگاشم
(Orgasm phase) 

 جَعی اخعاس تصٌٕ ةزغ هشت   
 ًّصاُ ةِ يزػع ه صاف غظالٍی يٖٓتٍٖٓک پاظذ 

  در ػسُ إجاد جَعی فؼار از ٍاگْاٍی ػسن آزاد اخعاس
   ةصاٍگٖزتگی يصخوِ

 ِجاٍٖ  0/8فٓاصن ةا تا  20 -3 رٕتًٖک اٍلتاطات 
 يصخوِ إٌ در زٍان از زٕادی تػساد در رخًی اٍلتاطات 

 .ػٓد يی اخعاس راختی ةِ
 تٓاٍإی، ارگاظى زيَِٖ در يصدان ه زٍان در غًسُ تفاهت 

 پی ه يتٓاهی صٓرت ةِ ارگاظى  چَس ةِ رظٖسن ةصای زٍان
 گشػت ةِ ٍٖاز ةسهن جَعی چصرِ ٕک غی در پی در

 .ةاػس يی دهرُ



 
 یفرهکظ
 

 از ةػس ةالفاصوِ ظصرٓػی ه آرايغ اخعاس 
  ارگاظى غصٕق از جَعی فؼار ٍاگْاٍی تزوِٖ

 15-5 گشػت از ةػس ةسن يصخوِ إٌ در  
 .گصدد يی هارد اظتصاخت يصخوِ ةِ دكٖلِ



 
 جيصی پاشخ بر نُثر عُانل

 
 

 عملکرد اختالل

 شریک در جنسی

 جنسی

 

 روابط

 

 شخصیتی عوامل

 

 روندافزایش

 وزن

 

 ذهنی سالمت

 

آندومتریوز

PID/ 

 

 دیابت
 

 مزمن بیماری
 

 داورها
 

 ناباروری

 

 نفاس دوره
 

 حاملگی

 

 سرطان

 سرویکس

 

 هیسترکتومی

 

 پستان سرطان



 ذهنی سالمت
 قابل بالینی صورت به اگر حتی ذهنی سالمت احساس عدم

 .دارد زنان در جنسی میل کاهش با قوی نباشد،ارتباط تشخیص

 سن افزایش روند
 جنسی دهی پاسخ و جنسی میل برمیزان سن افزایش عامل چه اگر

 .باشد می متفاوت مختلف مطالعات در

 



 ادامه

 موثر عامل چند

 همسر جنسی سالمت و عمومی سالمت.

 زندگی اوایل در جنسی لذت میزان و رفتارها.

 زوجین بین روابط.

 زندگی شرایط و محل.

 استروئیدی های هورمون کاهش و اندوکرین سیستم فعالیت کاهش.

 آندروژن و استروژن جمله از

 به ادراری دستگاه عفونت استعداد افزایش و آتروفیک واژینیت.

 استروژن کاهش دنبال



 شخصیتی عوامل
 قدرت و جنسی میل از رضایت عدم احساس با همراه عوامل.

 باالی سطوح و پایین نفس به اعتماد شامل جنسی انگیزش

 و گرایه خود،درون از مختل بدنی گناه،تصویر احساس و اضطراب

 .باشد می سوماتیزاسیون

 دیگران،وجدان،خود منفی قضاوت از ترس توجه قابل احساس. 

 سوماتیزاسیون شدت انتقادی،افزایش

 واژینیسموس به مبتال زنان در دخول از ترس احساس.



 روابط
 کنند می گزارش را جنسی برانگیختگی و میل که زنانی اکثر

 باشند،اما می خود همسر با بخش لذت روابط دارای کنند می اظهار

 کافی اندازه به آنها همسران کنند می اظهار زنان این شایع طور به

 .باشند نمی صمیمی احساس نظر از

 جنسی شریک در جنسی عملکرد اختالل
 سبب تواند می نعوظ اختالل جمله از فرد جنسی اختالل درمان

 و برانگیختگی در سختی جمله از جنسی اختالالت شدن برطرف

 .گردد درد و ناکافی ارگاسم،لوبریکاسین به رسیدن

 



 داروها
 مجاز غیر داروهای و الکل جمله از نسخه بدون یا با داروها انواع.

  .کند مختل را طبیعی جنسی پاسخ تواند می

 داروهای جمله از فارماکولوژبک عوامل از تعدادی.

 اختالالت بهبود سبب تواند میSSRIسروتونرژیک

 .شود ارگاسم و جنسی برانگیختگی،میل

 ها،بوپروپیرون دانازول،لودوبا،آمفتامین:نسبی محرک داروهای.



 مزمن های بیماری
 جنسی عملکرد اختالل ایجاد سبب زیر طریق به تواند می مزمن های بیماری

 .گردد

 اعصاب به صدمه طریق ازMS بیماری مثل جنسی پاسخ در اختالل ایجاد.

  لگن

 ها بیماری از ناشی شناختی روان نتایج.

 خستگی افزایش.

 مزمن درد.

 ادراری اختیاری بی.

 افسردگی.

 تخمدان افتادن کار از سبب که مانی در شیمی مثل مزمن های بیماری درمان.

 .شود می

  )پارکینسون، آرتریت)تحرک محدودیت.

 تنفسی قلبی مشکالت.



 /PIDآندومتریوز
 کیستیک پلی تخمدان سندروم.

 راجعه هرپس.

 اسکلروزیس لیکن.

 پستان سرطان
 همچنان سرطان بعدازدرمان سال1درحدود عملکردجنسی اختالل

 میل کاهش طریق از درمانی شیمی میرسد نظر به .دارد ادامه

 در اساسی نقش پارونی ودیس واژن برانگیختگی،خشکی و جنسی

 .دارد اختالل ایجاد



 دیابت
 وابسه عوارض شدت بین واضحی ارتباط سیستماتیک مطالعات در

 روان عوامل .است نشده دیده جنسی عملکرد اختالل و دیابت به

 ایجاد در تری مهم نقش جسمانی عوامل با مقایسه در شناختی

 .باشد می دارا دیابت به مبتال زنان در اختالل

 هیسترکتومی
 اختالل تفاوت بر مبنی ای داده اخیر گرفته صورت مطالعات در

 نشده دیده  جراحی های تکنیک مختلف انواع در جنسی عملکرد

 .است

 



 جراحی عمل نوع با ارتباط بدون جنسی عملکرد اختالل

 سطح با مرتبط و بوده دوطرفه اووفورکتومی یا پرتودرمانی

 .باشد می مبتالبان جانب از شده تجربه دیسترس

 سرویکس سرطان
 از ناشی سرویکس سرطان به مبتالیان در جنسی اختالل عالئم

 و جراحی از ناشی یائسگی به ثانویه واژن  لوبریکاسیون کاهش

 بین مشخصی سینرژیستیک رابطه.باشد می پرتودرمانی صدمات

 اختالل از ناشی جنسی استفاده سو و سرویکس سرطان به ابتال

 .دارد وجود جنسی عملکرد



 حاملگی
 باحاملگی مرتبط واقتصادی فیزیکی،عاطفی های استرس

 که زایمان بعداز و حاملگی طی جنسی رفتارهای به نسبت نگرش

 و جسمی تغییرات روحی،مذهبی، جنسی ارزشهای سیستم از متاثر

 .باشد می طبی های محدودیت

 پستان مانندحساسیت باحاملگی مرتبط طبیعی، فیزیکی تغییرات

 عمومی ناراحتی ارگاسم،احساس دنبال به رحمی ها،انقباضات

 مرتبط جسمانی تغییرات و حاملگی به نسبت جنسی شریک واکنش

 باحاملگی



 بارداری طی ترم،خونریزی پره زایمان غیاب در

 افزایش بر مبنی سرویکس،شواهدی یانارسایی

 ارگاسم، جنسی فعالیت دنبال به بارداری عوارض

 .است نداشته وجود جنسی یادخول

 دوره و بارداری در جنسی میل در عمومی کاهش

 .شود می گرفته نظر در طبیعی و بوده شایع نفاس



 نفاس دوره
 و نوزاد تغذیه چگونگی و نفاس دوره با مرتبط طبیعی تغییرات

 رضایت و میل کاهش از درجاتی سبب خود وضعیت از زن تصور

 .گردد می جنسی

 جنسی فعالیت اند کرده زایمان سزارین شیوه به که زنانی چه اگر

 و جنسی فعالیت بین قطعی ارتباط اما کنند می آغاز زودتر را خود

 .ندارد وجود زایمان شیوه



فعالیت جٌسی در دّراى بارداری ّ 

 پس از زایواى

 

 

 

 
 



ثز .ثز اطبص ًظزیَ زاّال تحْل ذبًْازٍ اس رًّس ذبصی پیزّی هی کٌس
اطبص ایي تئْری ًرظتیي هزحلَ سًسگی هؼتزک کَ زّرٍ ی اطتقزار 

طبل ثَ طْل هی اًدبهس ّ  5تب  2ذبًْازٍ ًبهیسٍ هی ػْز،هؼوْال 
فزصت ذْثی ثزای طبس گبری سّخیي ثب سًسگی زّ ًفزی ػویق تز ػسى 

 .ػٌبذت آًِب اس یکسیگز ّ آهْذتي سًسگی هؼتزک هحظْة هی ػْز

ایي هزحلَ طزآغبسی ثزای ّرّز ثَ هزحلَ ی ّالسیٌی اطت ّ ثب حبهلگی 
 .ّ ّرّز ثچَ ثَ سًسگی ایي هزحلَ ثَ اتوبم هی رطس



سّخیي زر طی ثبرزاری تغییزاتی زر رّاثظ ذْز احظبص هی 
ػبطفی ّ تؼِس ثیؼتزی ًظجت ثَ ُن  coitusاکثز آًِب .کٌٌس

حض هی کٌٌس ّلی ػسٍ ای ُن هوکي اطت تضبز ّ کؼوکغ 
 .ثیؼتزی احظبص کٌٌس

رّاثظ خٌظی سّخیي ًیش هوکي اطت زر اثز تغییزات فیشیکی ّ 
 .رّاًؼٌبذتی هتؼسز زّراى ثبرزاری زطترْع تغییز ػْز

تارداری هوجة تغییراتی زیادی در احساسات ، هیل 
جٌسی ، تعذاد ًسدیکی ُا و رضایت و سازگاری جٌسی 

 .هیگردد
 



 :  ػْاهل هؤثز ثز فؼبلیت ُبی خٌظی زر طْل زّراى ثبرزاری 
 ...الگْی خٌظی پیغ اس ثبرزاری ػبهل تؼساز ، زفؼبت ّ  -1
 هؼٌی ّ هفِْم راثطَ خٌظی اس ًظز ُز یک اس سّخیي  -2
 هفِْم ثبرزاری ثزای ُز کسام اس سّخیي ّ تدزثَ قجلی  -3
 ّضؼیت ػوْهی سى زر زّراى ثبرزاری -4
 هؼکالت ّ ػْارض تدزثَ ػسٍ پشػکی تْطظ سى زر زّراى ثبرزاری -5
 تْصیَ هزاقجیي ثِساػتی زر هْرز ػسم ثزقزاری رّاثظ خٌظی -6
 ذْاطتَ یب ًبذْاطتَ ثْزى ثبرزاری حبضز -7
 تزص اس صسهَ ثَ خٌیي ّ اس زطت زازى حبهلگی  -8
 ّیژگی فزٌُگی ّ ثبّرُبی هذُجی ّ طٌتی سّخیي  -9

ًحٍْ ی پبطد زُی ُز کسام اس سّخیي ثَ تغییزات ظبُزی ّ ثسًی  -10
 زر ثبرزاری    



 :  فعالیت ُای جٌسی در دوراى تارداری 
زر یک ثبرزاری طجیؼی تب ّقتی کَ سى اس ًظز پشػکی طبلن 

اطت ُیچ زلیل ذبصی ثزای هحسّزیت فؼبلیت خٌظی سّخی 
 .کَ ثَ ایي اهز ػالقوٌسًس ّخْز ًسارز

ًشزیکی ّ ارگبطن زر زّراى ثبرزاری زر اغلت هْارز ثی ذطز ثَ 
ًظز هی رطس گزچَ تب حسّزی ذطز آهجْلی ُْا زر فؼبلیت ُبی 

زر ایي ... (هثل فزّ کززى سثبى زر ّاژى ّ ) خٌظی غیز هؼوْل 
 .زّراى ّخْز زارز

 



اس آًدب کَ فؼبلیت ُبی خٌظی هیتْاًس هْخت اًقجبضبت رحوی ّ 
تغییز خزیبى ذْى رحوی ػْز ثؼضی اس پشػکبى ّ هبهبُب ثَ سًبى 

پیؼٌِبز هی کٌٌس اس فؼبلیت ُبی خٌظی کَ هٌدز ثَ ُیدبى 
 .ُبی خٌظی ّ ارگبطن هی ػْز تب حس اهکبى پزُیشکٌٌس

 .ًویگززز Spontaneous   Abortionًشزیکی زر ثبرزاری طجت ایدبز 



 :شرایط هحذودیت فعالیت جٌسی در دوراى تارداری 
 طبثقَ ی تِسیس ثَ طقظ

 طبثقَ سایوبى سّزرص
 ّخْز خفت طز راُی 

 طزّیکض ًبرطب
 اًقجبض رحن ّ ذًْزیشی ّاژیٌبل 

 طبثقَ ی سایوبى ُبی سیبز 
 طبثقَ ی فؼبر ذْى افشایغ یبفتَ زر زّراى حبهلگی

 زیبثت 
 ُفتَ ی آذز ثبرزاری 4

 پبرگی سّزرص پززٍ ُبی خٌیٌی



 :هْاًغ فزٌُگی ّ هذُجی ثزای فؼبلیت خٌظی زر طی ثبرزاری 
زر اطالم ازاهَ ی فؼبلیت خٌظی زر زّراى ثبرزاری هدبس ثْزٍ 
اهب رػبیت ًکبت ثِساػتی زر حیي فؼبلیت خٌظی اس هْارزی 
اطت کَ تْطظ ثشرگبى زیٌی تْ صیَ ػسٍ اطت ّ هوٌْػیت 

 .  ًشزیکی اس طزیق هقؼس ّ زُبى ًیش هْرز تبکیس هی ثبػس



 :  تغییرات هیل جٌسی در تارداری 
سًبى ثبرزار هوکي اطت تغییزاتی زر هیل ّ پبطد خٌظی زر طْل 

ثبرزاری را تدزثَ کٌٌس الجتَ تفبّت ُبی سیبزی ثیي هیل خٌظی 
افزاز ّخْز زارز ّ هیشاى اًگیشع زر ثبرزاری ُبی هرتلف یک فزز 

 .هتفبّت اطت
ثظیبری اس سًبى افشایغ رضبیت خٌظی زر طی ثبرزاری را تدزثَ 

 هی کٌٌس ثَ زلیل ػسم اطتفبزٍ اس کٌتزاطپتیُْب





 : الگْی ثزّس ػالیق ّخْز زارز  4طجق پژُّغ کبلوي 
 افشایغ یکٌْاذت زر ػالیق خٌظی زر ثبرزاری .1
کبُغ هیل خٌظی زر طَ هبَُ ی اّل ، افشایغ ًظجی زر .2

 طَ هبَُ ی زّم ّ کبُغ ثزاًگیرتگی زر طَ هبَُ ی طْم
 کبُغ یکٌْاذت ػالیق خٌظی زر ثبرزاری .3
 فقساى تغییز زر اًگیشع خٌظی زر ثبرزاری.4



 :سَ هاَُ ًخست تارداری 
 
ُفتَ ی اّل اطتفزاؽ  ّ تِْع ایدبز هی ػْز کَ  6پض اس گذػت .1

 .هوکي اطت زر سهبى رّاثظ خٌظی یب تصْر آى ایدبز ػْز
 
زرز ّ حظبطیت طیٌَ زر ایي تزهظز ثرصْؽ زر سًبى هْلتی پبر .2

 .ٌُگبم ثزاًگیرتگی زرزًبک اطت ّ ثبیس هتْقف یب هحسّز گززز
 
زر صْرت ثزّس ذظتگی ثَ زلیل تغییزات ُْرهًْی ثبیس طْل راثطَ .3

 .خٌظی کْتبٍ ػْز
 
زر ثؼضی اس افزاز ثؼس اس ارگبطن زرز سیز ػکن ،زرز کزاهپی زر ػکن ّ .4

 .  کوز زرز ّخْز زارز کَ ثب هبطبژ ثِجْز هی یبثس



 :سَ هاَُ ی دوم تارداری 
 
ثَ زلیل افشایغ ذًْزطبًی زر طی ثبرزاری ثبفت ّاژى هتْرم ّ قزهش .1

رًگ اطت ّ ثَ ػجبرتی فزز زر حبلت ثزاًگیرتگی اطت کَ ثبػث لغشًسٍ 
تز ػسى ّاژى ًیش هی گزززّ پض اس ارگبطن زیزتز ثَ حبلت ػبزی 

 .ثزهیگززز
 
 .پز ذًْی هیتْاًس طجت زرزُبی کزاهپی ػْز.2
 
زیض پبرًّی یکی زیگز اس ػْارض ػبیغ اطت کَ هیتْاًس ثَ ػلت .3

ػفًْت هدزای ازرای، ػسم لغشًسگی ّاژى یب فؼززٍ ػسى آلت رّی 
 .طزّیکض ثبػس

 
 .حزکت خٌیي ثبػث کبُغ هیل خٌظی هی ػْز. 4
 
ثَ زلیل ثشرگتز ػسى ػکن زر ایي زّراى ّ احظبص فؼبر ثَ قفظَ . 5

طیٌَ ّ ػکن تْطظ هبزر ثِتز اطت اس طبیز پْسیؼي ُبی هْخْز 
 .اطتفبزٍ ػْز

 



 : پوزیشي ُای هطلوب در سَ هاَُ ی دوم و سوم 
 ذْاثیسى رّی پِلْ ّ ّرّز آلت اس پؼت ثَ ّاژى

 ذْاثیسى رّی پِلْ ّ رّ زر رّ 
سى ًؼظتَ ثب ساًْی ذویسٍ زر حبلت تکیَ زازى ثَ ُوظزع کَ 

 زر پِلْ یب سیز اّ قزار گزفتَ اطت
 سى زر ثبال ّ چِزٍ ثَ چِزٍ ُوظز 

 سى زر ثبال ّچِزٍ اّ هقبثل پبُبی ُوظز 
 سى ذویسٍ رّی ساًْ ّ ّرّز الت اس پؼت ثَ ّاژى 

 ُز زّ ًؼظتَ رّثَ رّی ُن ّ پبی سى رّی پبی ُوظز 
 





 :سَ هاَُ ی سوم تارداری 
 
ثَ زلیل ّخْز هؼکالت گْارػی ّ طْسع طززل ثِتز اطت اس طبیز . 1

 .پْسیؼي ُب اطتفبزٍ ػْز
 
ّخْز ُوْرّئیس زرزًبک ّ هلتِت ًیش هی تْاًس ثز ػالیق ّ رّاثظ . 2

 .  خٌظی اثز هِبری اػوبل کٌس
 
زر سهبى ارگبطن کبُغ ذًْزطبًی ثَ خٌیي ّخْز زارز کَ هؼکلی .3

 .ثزای خٌیي ایدبز ًویکٌس چْى زر حس چٌس ثبًیَ اطت
 



 :هراحل دردو زایواى 
اگر خاًن تارداری در پایاى دورٍ ی تاداری کَ دارای ًشاًَ 

ُای زایواًی است هیتواى او را تشویق تَ ترقراری 
راتطَ جٌسی کرد چوى در حالت ارگاسن و تحریک سیٌَ 
اکسی توسیي در تذى فرد ترشح هی شودکَ هیتواًذ تَ 
آهادٍ کردى سرویکس در زایواى کوک کٌذ  الثتَ هشروط 

تَ آًکَ خطری ترای ایجاد راتطَ در ایي زهاى وجود 
 .  ًذاشتَ تاشذ



 :فؼبلیت خٌظی زر زّراى پض اس سایوبى 
ُفتَ ثَ حبلت ػبزی ثزهیگززز  6-4پض اس سایوبى اغلت طی 

اًساسٍ ی زیْارٍ ی ّاژى ، فزج ّ طبیز اػضب ی پزیٌَ ثَ تسریح .
کبُغ پیسا کززٍ ّ ثَ حبلت ػبزی ثزهیگززًس اهب ثبسگؼت ثَ 

 .حبلت پیغ اس ثبرزاری ثَ تسریح رخ هیسُس
پبرگی ّاژى ثَ فزج ًیش هْخت کبُغ ّاکٌغ ارگبطوی ایي اػضب 

 .هیگززز
زر اطالم ثَ تبذیز اًساذتي فؼبلیت خٌظی تب تْقف کبهل 

 .ذًْزیشی ّ پبیبى زّرٍ ًفبص تْصیَ هی ػْز
هٌجر تَ آهثولی ُوا هی  3تا  2ترقراری راتطَ در روز 

 .شود





زر هْارزی کَ تزص اس ثزّس زرز زر حیي فؼبلیت خٌظی ّخْز زارز 
اطتفبزٍ اس ژل ُبی هحلْل زر آة ّ ّضؼیت ُبی هٌبطت ثَ سى 

 .  اخبسٍ هی زُس تب ثَ تسریح ثَ ایي فؼبلیت ُب طبسگبری یبثس

رّاثظ خٌظی زر زّراى ػیز زُی ثَ ػلت کبُغ اًزژی ّ 
 .ذظتگی هبزر هؼوْال ذْػبیٌس ًیظت

ثِتز اطت هؼبّرٍ ی خٌظی تْطظ هبهب ّ یب پشػک ثزای 
 .فزز صْرت گیزز



 علل کاُش فعالیت جٌسی پس از زایواى: 
 زیظپبرًّیب
 ذظتگی

 افظززگی پض اس سایوبى
 سایوبى

 هؼکالت سًبًگی
 پذیزع ًقغ هبزری 

 ّخْز هؼکالتی زر رّاثظ سًبػْیی
 هؼکالت ارتجبطی ػُْز 

 احظبص ّالسیي زر هْرز تزص اس هؼبُسٍ آى ُب تْطظ ًْساز 



 :ًحٍْ ی پزطیسى طؤال
ثَ ًظز هی رطس ثظیبری اس سّخیي زر زّراى ثبرزاری ثب هظبئل 
خٌظی هؼکل زارًس هیتْاًن ثپزطن آیب ػوب ّ ُوظزتبى ًیش 

 هؼکلی زر هْرز زاریس یب ًَ؟



 سَ هاَُ اّل

 .ُیچ ّقت با هعذٍ خالی بَ فعالیت جٌسی ًپردازیذ•

 .از ُوسرتاى بخْاُیذ تحریک کوتری در سیٌَ ضوا ایجاد کٌذ•

 سَ هاَُ دّم

 .افسایص ترضحات ّلغسًذٍ ضذى ّاژى هوکي است ًگراًی بِذاضتی برای فرد ایجاد کٌذ•

 .ًاحیَ تٌاسلی را با آب گرم بطْیذّ از هصرف صابْى عطر دار یا دّش ّاژیٌال خْدداری کٌذ•

 .ارگاسن تِذیذی برای جٌیي هحسْب ًوی ضْد•

 سَ هاَُ سْم

 .ُوسرتاى را از افسایص ًیاز خْد بَ حوایت ّ پطتیباًی آگاٍ سازیذ•

 .افسایص اًقباضات رحوی در ایي دّراى تِذیذی برای جٌیي هحسْب ًوی ضْد•



تِییح خٌظی طجت تزػح ػیز اس طیٌَ ُب هیؼْز، پیغ اس فؼبلیت 
 .خٌظی ثَ ًْساز ػیز زُیس

 
ثزای افشایغ لغشًسگی ّاژى اس کزم ُبی یب رّغي ُب ی گیبُی اطتفبزٍ 

 .کٌیس
 

زقیقَ ثرْاثیس یب زراس کؼیسٍ ّ پبُبیتبى را ثَ  30طی طبػبت رّس حساقل 
 .خبی ثلٌسی تکیَ زُیس

 
 .ثالفبصلَ ثؼس اس راثطَ خٌظی ثَ ًْساز ذْز ػیز ًسُیس

 
 
 
 



 


