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PsychoPsycho--Sexual EvaluationSexual Evaluation
 جنسي   جنسي  --))روان روان ((ارزيابي عاطفي    ارزيابي عاطفي    ••

بررسي نوع اطالعات مورد نياز      بررسي نوع اطالعات مورد نياز      : : معاينه و شرح حال    معاينه و شرح حال    ––
بررسي نحوه بكار گيري اطالعات براي         بررسي نحوه بكار گيري اطالعات براي         : : شيوه ارزيابي شيوه ارزيابي ––

رسيدن به   رسيدن به   
جمع بندي،  جمع بندي،  ••
 تشخيص،    تشخيص،   ••
پيش آگهي و    پيش آگهي و    ••
 انتخاب درمان مورد نياز           انتخاب درمان مورد نياز          ••



معاينه و شرح حال  معاينه و شرح حال  

جستجوي چهار محور اصلي جستجوي چهار محور اصلي 
Chief ComplaintChief Complaintمشكل اصلي     مشكل اصلي     ••

آيا واقعا داراي ناكارايي جدي است؟آيا واقعا داراي ناكارايي جدي است؟
چه تشخيص احتمالي براي وي مطرح ميشود؟   چه تشخيص احتمالي براي وي مطرح ميشود؟   

Differentia DiagnosisDifferentia Diagnosis) ) تشخيص افتراقيتشخيص افتراقي((••
روشن شدن جسمي يا غيرجسمي بودن ناكارايي      روشن شدن جسمي يا غيرجسمي بودن ناكارايي      
آيا ثانوي به ناراحتي روانپزشكي ديگري است؟    آيا ثانوي به ناراحتي روانپزشكي ديگري است؟    

: : بررسي علل بروز ناكارايي   بررسي علل بروز ناكارايي   ••
 علل ديرپا   علل ديرپا  ––علل نوپا     علل نوپا     

: : بررسي شدت ناكارايي بررسي شدت ناكارايي ••
ارزيابي پيش آگهي و ميزان تنش جفتارزيابي پيش آگهي و ميزان تنش جفت



آيا فرد دچار يك ناكارايي جدي است؟           آيا فرد دچار يك ناكارايي جدي است؟           .  .  11

برخي بدون دليل مناسب بسيار نگران سالمت جنسي خود هستند       برخي بدون دليل مناسب بسيار نگران سالمت جنسي خود هستند       ••
نگراني هاي ريشه اي بصورت يك ناكارايي جنسي نمود پيدا ميكند          نگراني هاي ريشه اي بصورت يك ناكارايي جنسي نمود پيدا ميكند          ••
گاهي علت بي تجربگي و ناآشنايي با دانش جنسي است        گاهي علت بي تجربگي و ناآشنايي با دانش جنسي است        ••
گاهي ناشي از مشكل روحي ديگر يا خشم ناشي از تنشهاي           گاهي ناشي از مشكل روحي ديگر يا خشم ناشي از تنشهاي           ••

زناشويي است  زناشويي است  
گاهي بهانه اي است براي پايان دادن به رابطه و آغاز رابطه اي ديگر           گاهي بهانه اي است براي پايان دادن به رابطه و آغاز رابطه اي ديگر           ••
وسواس و اشتياق يكي براي ارضا ديگري از ديگر علل اين گونه            وسواس و اشتياق يكي براي ارضا ديگري از ديگر علل اين گونه            ••

. . گاليه هاست   گاليه هاست   
بندرت ممكن است گونه اي هذيان جنون آميز فرد دچار جنون             بندرت ممكن است گونه اي هذيان جنون آميز فرد دچار جنون             ••

باشد باشد 



چه تشخيصي مطرح ميشود؟ چه تشخيصي مطرح ميشود؟ .  .  22

ناكارايي در چه مرحله اي از كنش جنسي روي         ناكارايي در چه مرحله اي از كنش جنسي روي         ••
داده است؟داده است؟

ماهيت ناكارايي چيست؟      ماهيت ناكارايي چيست؟      ••
چه اثري بر رابطه عاطفي جنسي جفت داشته           چه اثري بر رابطه عاطفي جنسي جفت داشته           ••

است؟است؟
 Sexual Sexualارزيابي كاركرد جنسي كنوني جفت         ارزيابي كاركرد جنسي كنوني جفت         ••

Status ExaminationStatus Examination



تشخيص افتراقي تشخيص افتراقي ..33
ناكارايي سرچشمه رواني يا جسمي دارد؟         ناكارايي سرچشمه رواني يا جسمي دارد؟         ••

علل زيستي مثل بيماري و عوارض دارويي       علل زيستي مثل بيماري و عوارض دارويي       :  :  4040در سنين باالي   در سنين باالي   
در كدام مرحله كنش جسمي روي داده و احتمال زيستي بودن علت           در كدام مرحله كنش جسمي روي داده و احتمال زيستي بودن علت           ••

آن چقدر است؟   آن چقدر است؟   
ناكارايي هايي كه احتمال زيستي بودن علت حتما بايد بررسي                ناكارايي هايي كه احتمال زيستي بودن علت حتما بايد بررسي                

عدم انزال   عدم انزال   / / بي ميلي جنسي   بي ميلي جنسي   / / دردآميزشدردآميزش/ / ناكارايي نعوظ  ناكارايي نعوظ  : : شودشود
زودارضايي ثانويه زودارضايي ثانويه / / ثانويثانوي

زودارضايي اوليه   زودارضايي اوليه   : : ناكارايي هايي بندرت علت جسمي دارند       ناكارايي هايي بندرت علت جسمي دارند       
مشكالت  مشكالت  / / واژينيسموس؟   واژينيسموس؟   / / ديرارضايي اوليه زنان و مردان      ديرارضايي اوليه زنان و مردان      / / مردان مردان 

هراس و پرهيز جنسي      هراس و پرهيز جنسي      / / همجنسگرايي    همجنسگرايي    / / گاهگاهي    گاهگاهي    



))ادامهادامه((تشخيص افتراقي تشخيص افتراقي ..33

آيا فرد بدنبال يك دوره كاركرد مناسب به ناگهان       آيا فرد بدنبال يك دوره كاركرد مناسب به ناگهان       ••
بدون فشار رواني مشخصي دچار ناكارايي جنسي        بدون فشار رواني مشخصي دچار ناكارايي جنسي        

شده است؟شده است؟
عوارض  عوارض  : : ناكارايي نعوظ و كم ميلي جنسي ناگهاني         ناكارايي نعوظ و كم ميلي جنسي ناگهاني         

دارويي؟ دارويي؟ 
كدام عامل زيستي سرچشمه اين ناكارايي بوده     كدام عامل زيستي سرچشمه اين ناكارايي بوده     ••

است؟است؟
ناشي از بيماري تشخيص داده شده است؟    ناشي از بيماري تشخيص داده شده است؟    

بيماري بخوبي تحت درمان بوده است؟     بيماري بخوبي تحت درمان بوده است؟     
چه داروهايي را مصرف ميكند؟چه داروهايي را مصرف ميكند؟



آيا بدنبال ناراحتي رواني ديگري پديد               آيا بدنبال ناراحتي رواني ديگري پديد               .   .   44  
آمده است؟ آمده است؟ 

بدنبال جنون، افسردگي، وسواس، فوبيا، اعتياد،        بدنبال جنون، افسردگي، وسواس، فوبيا، اعتياد،        ••
اختالفات زناشويي   اختالفات زناشويي   

درمان ناراحتي رواني ابتدايي در درجه نخست اهميت         درمان ناراحتي رواني ابتدايي در درجه نخست اهميت         
تا درمان مناسب ادامه سكس درماني ممنوع است    تا درمان مناسب ادامه سكس درماني ممنوع است    

غريزه بقا   غريزه بقا   : (: (ارزيابي فشارهاي زمينه عامل ناكارايي         ارزيابي فشارهاي زمينه عامل ناكارايي         ••
) ) مقدم بر غريزه جنسي   مقدم بر غريزه جنسي   

ميزان فشارهاي وارد شده تا چه اندازه است؟        ميزان فشارهاي وارد شده تا چه اندازه است؟        
آيا امكان كاهش فشار و آغاز سكس درماني وجود دارد؟      آيا امكان كاهش فشار و آغاز سكس درماني وجود دارد؟      
آيا بحران همچنان بر كاركرد جنسي جفت اثر ميگذارد؟     آيا بحران همچنان بر كاركرد جنسي جفت اثر ميگذارد؟     



اسكيزوفرني و ديگر سايكوزها      اسكيزوفرني و ديگر سايكوزها      
داشتن كنش جنسي طبيعي در دچارشدگان دور از دسترس نيست         داشتن كنش جنسي طبيعي در دچارشدگان دور از دسترس نيست         

ناراحتي جنسي ممكن است ناشي از فرآيند جداگانه اي مثل اضطراب                 ناراحتي جنسي ممكن است ناشي از فرآيند جداگانه اي مثل اضطراب                 
 باشد   باشد  performance Anxietyperformance Anxietyارضا   ارضا   

آيا ناكارايي يك نوع دفاع رواني در برابر فرآيند جنون زاي دروني        آيا ناكارايي يك نوع دفاع رواني در برابر فرآيند جنون زاي دروني        
است؟  است؟  

آيا ناكارايي سپردفاعي همسر در برابر ناراحتي جفت است؟               آيا ناكارايي سپردفاعي همسر در برابر ناراحتي جفت است؟               
آيا هريك از دونفر از ادامه ناكارايي جنسي سود مي برند؟           آيا هريك از دونفر از ادامه ناكارايي جنسي سود مي برند؟           

آيا توانايي شركت در سكس درماني فشرده كوتاه مدت را دارند؟        آيا توانايي شركت در سكس درماني فشرده كوتاه مدت را دارند؟        
آيا نشانه هاي بارز جنون ديده ميشود؟ در مرحله خاموش بيماري          آيا نشانه هاي بارز جنون ديده ميشود؟ در مرحله خاموش بيماري          

است؟  است؟  



آيا داراي مشكل جدي است؟     آيا داراي مشكل جدي است؟     . . 11

آيا هر گاليه اي نشان از يك ناكارايي جنسي جدي        آيا هر گاليه اي نشان از يك ناكارايي جنسي جدي        ••
دارد؟دارد؟

نگراني هايي كه به شكل يك مشكل جنسي نمود يافته      نگراني هايي كه به شكل يك مشكل جنسي نمود يافته      
..استاست

بي تجربگي و ناآشنايي با مهارتهاي جنسي       بي تجربگي و ناآشنايي با مهارتهاي جنسي       
نگراني نسبت به توانايي هاي جنسي فردي        نگراني نسبت به توانايي هاي جنسي فردي        

اغراق در ناتواني هاي      اغراق در ناتواني هاي      / / ناراحتي از كم توجهي همسر      ناراحتي از كم توجهي همسر      
جنسي فردي جنسي فردي 

فرار از فشار براي ادامه يك رابطه تنش زا بخاطر   فرار از فشار براي ادامه يك رابطه تنش زا بخاطر   
اختالفات زناشويي   اختالفات زناشويي   



افسردگي افسردگي 

شدت افسردگي تا چه اندازه است؟  شدت افسردگي تا چه اندازه است؟  
داراي افكار خودكشي است؟    داراي افكار خودكشي است؟    
داراي اختالل دوقطبي است؟   داراي اختالل دوقطبي است؟   

آيا نشانه هاي افسردگي پيش از آغاز ناكارايي جنسي         آيا نشانه هاي افسردگي پيش از آغاز ناكارايي جنسي         
بوده است يا برعكس؟     بوده است يا برعكس؟     



اختالالت اضطرابي، فوبيا، حمله پانيك        اختالالت اضطرابي، فوبيا، حمله پانيك        

درصورت حضور حمله هاي پانيك درماني دارويي           درصورت حضور حمله هاي پانيك درماني دارويي           
. . بسيار ضروري است   بسيار ضروري است   

پرهيز جنسي گاهي نخستين نشانه يك اختالل           پرهيز جنسي گاهي نخستين نشانه يك اختالل           
. . اضطرابي استاضطرابي است
..بسيار شايع اند   بسيار شايع اند   



اختالالت شخصيت و تعارضات دروني            اختالالت شخصيت و تعارضات دروني            
ناكارايي نتيجه تعارضات دروني است؟        ناكارايي نتيجه تعارضات دروني است؟        

يا يك سپر دفاعي در برابر تشويش هاي دروني است؟     يا يك سپر دفاعي در برابر تشويش هاي دروني است؟     
آيا ناكارايي بصورت اتفاقي و ناشي از اضطراب ارضا بوده        آيا ناكارايي بصورت اتفاقي و ناشي از اضطراب ارضا بوده        

است؟ است؟ 
آيا امكان آغاز سكس درماني با وجود تعارضات دروني فرد        آيا امكان آغاز سكس درماني با وجود تعارضات دروني فرد        

وجود دارد؟ وجود دارد؟ 
آيا فرد يا همسرش دچار اختالل شخصيت شديدي است كه    آيا فرد يا همسرش دچار اختالل شخصيت شديدي است كه    

امكان ادامه درمان را نمي دهد؟  امكان ادامه درمان را نمي دهد؟  
بهترين كار آغاز سكس درماني به همراه آگاهي بخشي براي    بهترين كار آغاز سكس درماني به همراه آگاهي بخشي براي    

رفع تعارضات دروني است؟    رفع تعارضات دروني است؟    



وابستگي به مواد وابستگي به مواد 

بيمار يا همسرش دچار وابستگي به مواد مخدرند؟        بيمار يا همسرش دچار وابستگي به مواد مخدرند؟        
آيا در حال گذرندان دوره ترك وابستگي است؟        آيا در حال گذرندان دوره ترك وابستگي است؟        

در هر دوصورت مورد مناسبي براي آغاز سكس         در هر دوصورت مورد مناسبي براي آغاز سكس         
. . درماني نيستند  درماني نيستند  

فرد معتاد داراي اعتماد به نفس، تمركز و انگيزه     فرد معتاد داراي اعتماد به نفس، تمركز و انگيزه     
. . مناسب براي درمان نيست مناسب براي درمان نيست 

ارزيابي آسيب هاي جسمي ناشي از مصرف      ارزيابي آسيب هاي جسمي ناشي از مصرف      
درازمدت الكل و مواد   درازمدت الكل و مواد   



كندذهنيكندذهني
داراي ميل   داراي ميل   ) ) با بهره هوشي باالتر از متوسط  با بهره هوشي باالتر از متوسط  ((افراد كندذهنافراد كندذهن

جنسي معمولي اند  جنسي معمولي اند  
شيوه رابطه جنسي فعلي فرد، بهره هوشي، بينش و   شيوه رابطه جنسي فعلي فرد، بهره هوشي، بينش و   : : توجه به توجه به 

نگرش خانواده     نگرش خانواده     
آشنايي مرد كندذهن با روش هاي خودارضايي  آشنايي مرد كندذهن با روش هاي خودارضايي  

تجويز قرص يا روش ضدبارداري مناسب براي زن كند ذهن   تجويز قرص يا روش ضدبارداري مناسب براي زن كند ذهن   
معموال مشكل  معموال مشكل  : : مرد طبيعي با زن داراي كندذهني خفيف  مرد طبيعي با زن داراي كندذهني خفيف  

خاصي نيست    خاصي نيست    
وجود مشكل قابل  وجود مشكل قابل  :  :  مرد كندذهن و زن با بهره هوشي طبيعيمرد كندذهن و زن با بهره هوشي طبيعي

مالحظه  مالحظه  



آيا آغاز درمان براي جفت بي خطر است؟           آيا آغاز درمان براي جفت بي خطر است؟           
تجربياتي كه جفت تاكنون از آن دوري كرده اند     تجربياتي كه جفت تاكنون از آن دوري كرده اند     

برانگيزاننده ترس ها و نگراني هاي آنان است     برانگيزاننده ترس ها و نگراني هاي آنان است     
اجتناب انكار فرار از تمرينات واكنش هايي در برابر            اجتناب انكار فرار از تمرينات واكنش هايي در برابر            

. . دلبستگي به ديگري    دلبستگي به ديگري    
با عدم موفقيت احساس بي پناهي و        با عدم موفقيت احساس بي پناهي و        : : نتيجه درمان  نتيجه درمان  

نااميدي، با موفقيت شكستن سپر دفاعي بيمار يا       نااميدي، با موفقيت شكستن سپر دفاعي بيمار يا       
همسرهمسر

هوشياري براي كشف به موقع مقاومت به درمان و          هوشياري براي كشف به موقع مقاومت به درمان و          
جايگزيني درمان مناسب تر  جايگزيني درمان مناسب تر  

نپذيرفتن جفت براي درمان ممكن است ناشي از بي        نپذيرفتن جفت براي درمان ممكن است ناشي از بي        
. . توجهي و شديد بودن ناكارايي شمرده شود  توجهي و شديد بودن ناكارايي شمرده شود  



آيا ناكارايي عل رواني ژرف تري دارد؟         آيا ناكارايي عل رواني ژرف تري دارد؟         .   .   66
همه ناكارايي داراي يك علت نوپا و گاهي علل ريشه اي        همه ناكارايي داراي يك علت نوپا و گاهي علل ريشه اي        

..هستندهستند
تعارضات منجر به مقاومت به آغاز درمان يا نگراني از        تعارضات منجر به مقاومت به آغاز درمان يا نگراني از        

. . موفقيت در درمان ميشوند   موفقيت در درمان ميشوند   
آيا ميتوان بدون درگير شدن با تعارضات به درمان ناكارايي       آيا ميتوان بدون درگير شدن با تعارضات به درمان ناكارايي       

پرداخت؟  پرداخت؟  
ممكن است تا نيمي از  موارد به روان درماني هاي انفرادي يا       ممكن است تا نيمي از  موارد به روان درماني هاي انفرادي يا       

جفت درماني براي ادامه درمان نياز داشته باشند        جفت درماني براي ادامه درمان نياز داشته باشند        
باورهاي سنتي و احساس گناه چه نقشي در آغاز ناكارايي         باورهاي سنتي و احساس گناه چه نقشي در آغاز ناكارايي         

دارد؟ دارد؟ 
آيا پيشينه تجرب جنسي دردناك در گذشته وي وجود دارد؟   آيا پيشينه تجرب جنسي دردناك در گذشته وي وجود دارد؟   



فشارهاي فرهنگي    فشارهاي فرهنگي    
احساسات جنسي همواره گناه    احساسات جنسي همواره گناه    ) ) ضدمذهبي  ضدمذهبي  ((در فرهنگ سنتي   در فرهنگ سنتي   

..شمرده ميشده است  شمرده ميشده است  
كنجكاوي هاي جنسي با سرزنش و انگ و هراس همراه بوده  كنجكاوي هاي جنسي با سرزنش و انگ و هراس همراه بوده  

..استاست
جنسي با سكوت سنگين يا   جنسي با سكوت سنگين يا   ––نماها و تخيالت عاطفي  نماها و تخيالت عاطفي  

..ممنوعيت روشن همراه بوده است   ممنوعيت روشن همراه بوده است   
احساس پليد بودن و عذاب وجدان عبور از حريم هاي جنسي      احساس پليد بودن و عذاب وجدان عبور از حريم هاي جنسي      

..ميتواند باعث اختالل در جريان طبيعي كنش جنسي شود   ميتواند باعث اختالل در جريان طبيعي كنش جنسي شود   
  --منفيمنفي((مفهومي كه بصورت غيرمستقيم به ما ميرسد       مفهومي كه بصورت غيرمستقيم به ما ميرسد       : : پيام پيام 

))مثبتمثبت
)) برنده برنده--بازندهبازنده((جايگاه ما در خانواده  جايگاه ما در خانواده  : : نقشنقش



ميزان تنش هاي زناشويي چه اندازه است؟           ميزان تنش هاي زناشويي چه اندازه است؟           
توجه به اهميت تنشهاي جنسي از ايده هاي مسترز          توجه به اهميت تنشهاي جنسي از ايده هاي مسترز          

..و جانسون بوده است  و جانسون بوده است  
اگر فردي با هر جفتي دچار همان مشكل است تنش           اگر فردي با هر جفتي دچار همان مشكل است تنش           

. . هاي زناشويي نقشي در آغاز آن ندارد     هاي زناشويي نقشي در آغاز آن ندارد     
گاهي تعارضات دروني منجر به اختالفات زناشويي           گاهي تعارضات دروني منجر به اختالفات زناشويي           

شده و هر دو به ادامه ناكارايي كمك ميكنند       شده و هر دو به ادامه ناكارايي كمك ميكنند       
در جفتي كه پيش از اين با فرد ديگري رابطه نداشته          در جفتي كه پيش از اين با فرد ديگري رابطه نداشته          

اند اگر مشكل به ناگهان بوجود آمده است تنشهاي       اند اگر مشكل به ناگهان بوجود آمده است تنشهاي       
زناشويي ميتواند عامل آن باشد  زناشويي ميتواند عامل آن باشد  



شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        

: : مشكالت اختصاصي   مشكالت اختصاصي   
دانش جنسي ناكافي  دانش جنسي ناكافي  

مهارت هاي جنسي ناكارا      مهارت هاي جنسي ناكارا      
رابطه كالمي نامناسب     رابطه كالمي نامناسب     
تخيالت جنسي اندك  تخيالت جنسي اندك  

نبود عشق كافي براي ادامه رابطه با يكديگر      نبود عشق كافي براي ادامه رابطه با يكديگر      



شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        
::اثر تعارضات دروني       اثر تعارضات دروني       

آيا رفتار ديگري نشانه برتري جويي است؟ آيا      آيا رفتار ديگري نشانه برتري جويي است؟ آيا      :  :  جنگ قدرت  جنگ قدرت  
از لذت بخشيدن و گرفتن از ديگري جلوگيري ميكند؟    از لذت بخشيدن و گرفتن از ديگري جلوگيري ميكند؟    

قراردادهاي نوشته يا نانوشته      قراردادهاي نوشته يا نانوشته      : : توجه نكردن به قراردادها  توجه نكردن به قراردادها  
خودآگاه يا ناخودآگاه در رابطه با تقسيم امتيازات و مسئوليت         خودآگاه يا ناخودآگاه در رابطه با تقسيم امتيازات و مسئوليت         

من به نيازهاي تو توجه ميكنم و درعوض تو هم به      من به نيازهاي تو توجه ميكنم و درعوض تو هم به      . . هاها
نيازهاي من توجه كن    نيازهاي من توجه كن    

تسري نگرش ها و رابطه كودكي با   تسري نگرش ها و رابطه كودكي با   : : عقده هاي كودكي   عقده هاي كودكي   
نزديكان به جفت كنوني  نزديكان به جفت كنوني  

، ، ) ) اضطراب دلبستگياضطراب دلبستگي((ترديد نسبت به دلبستگي و عشق ترديد نسبت به دلبستگي و عشق 
اضطراب جدايي، اضطراب موفقيت  اضطراب جدايي، اضطراب موفقيت  



شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        شبكه عواملي كه منجر به ناكارايي ميشود        
ناسازگاري     ناسازگاري     / / دچار شدن همسر به ناراحتي هاي رواني                دچار شدن همسر به ناراحتي هاي رواني                

همسران دچار شده داراي كمبود توانايي و شرايط روحي و جنسي          همسران دچار شده داراي كمبود توانايي و شرايط روحي و جنسي          
. . براي ادامه يك رابطه خشنود كننده هستند    براي ادامه يك رابطه خشنود كننده هستند    

گاهي ناكارايي فرد واكنش ناخودآگاه به مشكل همسر است         گاهي ناكارايي فرد واكنش ناخودآگاه به مشكل همسر است         
. . با آگاهي از اختالل رواني همسر گاهي جفت از همسرش جدا ميشود             با آگاهي از اختالل رواني همسر گاهي جفت از همسرش جدا ميشود             

آيا وي شيفته همسرش است و دوست دارد از او حمايت كند؟          آيا وي شيفته همسرش است و دوست دارد از او حمايت كند؟          
. . درصورت ناسازگاري فراوان آغاز سكس درماني ناسودمند است            درصورت ناسازگاري فراوان آغاز سكس درماني ناسودمند است            

.  .  تهديد به جدايي نخستين آزمون كارساز بودن درمان براي جفت است        تهديد به جدايي نخستين آزمون كارساز بودن درمان براي جفت است        
. . در اين صورت ترديد براي ادامه رابطه با وي از بين ميرود     در اين صورت ترديد براي ادامه رابطه با وي از بين ميرود     

آيا يكي از آن دو مايل به جدا شدن از ديگري است؟        آيا يكي از آن دو مايل به جدا شدن از ديگري است؟        
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بايد روشن شود به چه دليلي وي مجرد بوده است؟  بايد روشن شود به چه دليلي وي مجرد بوده است؟  

بررسي ناراحتي ها، ناتواني ها و تعارضاتي كه جلو برقراري رابطه             بررسي ناراحتي ها، ناتواني ها و تعارضاتي كه جلو برقراري رابطه             
. . مناسب را گرفته است      مناسب را گرفته است      

. . تشخيص ناكارايي متوجه جفت و درمان هم متوجه جفت است           تشخيص ناكارايي متوجه جفت و درمان هم متوجه جفت است           
. . درمان را زماني كه وي همراه با جفت مناسب برگشت ميتوان ادامه داد           درمان را زماني كه وي همراه با جفت مناسب برگشت ميتوان ادامه داد           

در مورد ناكارايي هايي مانند زودارضايي مردان، ديرارضايي زنان و             در مورد ناكارايي هايي مانند زودارضايي مردان، ديرارضايي زنان و             
مكان آغاز درمان به تنهايي       مكان آغاز درمان به تنهايي       ) ) تنها براي جلسات نخست      تنها براي جلسات نخست      ((واژينيسموس ا  واژينيسموس ا  

. . وجود داردوجود دارد
..گاهي ميتوان فرد را براي درمان انفرادي يا گروه درماني معرفي كرد                گاهي ميتوان فرد را براي درمان انفرادي يا گروه درماني معرفي كرد                



همسران قراردادي   همسران قراردادي   
آيا بكارگيري همسران قراردادي در درمان سودمند است؟     آيا بكارگيري همسران قراردادي در درمان سودمند است؟     

پيدا كردن فرد مناسب آموزش ديده هماهنگ با درمانگر كار     پيدا كردن فرد مناسب آموزش ديده هماهنگ با درمانگر كار     
ساده اي نيست  ساده اي نيست  

 خطر سرايت بيماري هاي عفوني بايد درنظر گرفته شود        خطر سرايت بيماري هاي عفوني بايد درنظر گرفته شود       
آيا مشكالت اخالقي و قانوني چشمگيري وجود دارد؟     آيا مشكالت اخالقي و قانوني چشمگيري وجود دارد؟     

آيا  ارزش درماني سودمند و پايداري در درمان فرد دارد؟       آيا  ارزش درماني سودمند و پايداري در درمان فرد دارد؟       
ارتباط با همسران قراردادي ممكن است براي شماري افراد      ارتباط با همسران قراردادي ممكن است براي شماري افراد      

 sexual sexualمردان دچار هراس جنسي   مردان دچار هراس جنسي   : : سودمند باشد مانند  سودمند باشد مانند  
phobia phobia  /  /    مردان مردان / / همجنسگرايان مبتال به حمله هاي پانيك   همجنسگرايان مبتال به حمله هاي پانيك

مضطرب و وسواسي كه براي انتخاب جفت بايد از توانايي     مضطرب و وسواسي كه براي انتخاب جفت بايد از توانايي     
. . هاي خود مطمئن شوند   هاي خود مطمئن شوند   
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