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 انحرافات جنسی

ها یا رفتارهای پردازیهایی هستند که به شکل خیالانحرافات جنسی یا اختالالت نابهنجاری جنسی، بیماری

گیرند. افرادی که دچار انحراف جنسی هستند، جنسی غیرعادی، انحرافی، عجیب و متناقض با فرهنگ شکل می

های شهوانی به صورت بهنجار پاسخ دهند. رفتارهای محرکتوانند به کنند، اما نمیلذت جنسی را تجربه می

شوند. این بیماران مکررا در رفتار انحراف جنسی خود گرفتار انحراف جنسی به صورت وسواسی انجام می

کننده زا، یا افسردههای جنسی خود نیستند. در شرایط پراسترس، اضطرابشوند و قادر به کنترل تکانهمی

 شود.رفتارهای منحرف جنسی بیشتر میاحتمال انجام این 

 انواع انحرافات جنسی

 آلت نمایی 

منظور رسیدن به هیجان و تحریک جنسی به فرد  نمایی یعنی اقدام مکرر به نشان دادن اعضای تناسلی بهآلت

یرگذاری دادن یا تاثگیری، تکانای که انتظار چنین عملی را ندارد. افراد دچار این مشکل، نیاز به غافلغریبه

رود، های خود دارند. این عارضه معموال محدود به نشان دادن است و فرد بیش از این حد پیش نمیبر طعمه

زیرا قصد برقراری رابطه جنسی با طرف مقابل را ندارد. در حقیقت تماس واقعی جنسی با قربانی در این حالت 

آن به خودارضایی بپردازد. افراد نمایشگر از نظر  نادر است، اما ممکن است فرد حین نمایشگری یا تخیل درباره

 شخصیتی دچار احساس عدم اطمینان نسبت به توانایی جنسی و از نظر اجتماعی منزوی هستند.

 )یادگارخواهی )فتیشیسم 

جان متمرکز است. این فرد با پوشیدن یا لمس یک شی به امیال جنسی فرد مبتال به این اختالل بر اشیای بی

های زیر زنانه موجب تحریک آوری اشیایی مانند لباسرسد. مشاهده و جمعی و خود ارضایی میتحریک جنس

شود. فرد یادگارپرست ممکن است روابط با همسر را کنار بگذارد یا فرد و اقدام او برای خود ارضایی می

 اش را با این تمایالت ترکیب کند. های جنسیفعالیت

 بازی )پدوفیلیا(بچه 

 13)کودکان زیر  های نابالغتال به این عارضه امیال یا رفتارهایی مانند فعالیت جنسی غیرقانونی با بچهافراد مب

کردن تا تماس سال( دارند. این رفتارها ممکن است شامل موارد متعددی از رفتارهای نابهنجار مانند برهنه 

دهند و به بزرگساالن تمایلی ن انجام میها عمل جنسی را فقط با کودکاجنسی اجباری باشد. برخی از پدوفیل

استفاده خود را تداوم بخشند. این فعالیت از نظر ها ممکن است با زورگویی و تهدید به افشا، سوندارند. پدوفیل

توان گفت این های سنگینی به دنبال دارد. متاسفانه میشود و محکومیتقانونی نوعی تجاوز محسوب می

 ز انحرافات جنسی است.ترین نوع ااختالل شایع

 )خودآزارخواهی جنسی )مازوخیسم 

افراد مبتال به این عارضه بر تخیالت، امیال و رفتارهایی متمرکز هستند که شامل عمل غیرواقعی مانند مورد 

توهین قرار گرفتن، سوراخ کردن پوست، سوزاندن خود، بستن دست و پا و کتک خوردن یا هر چیز دیگری 

گیرد تا به ارضای جنسی برسند. معموال افرادی که مورد خشونت ها شود، شکل میآنکه باعث رنج بردن 
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کنند جویی و خشم زیادی را تجربه میاند، حس انتقامهایی از این قبیل بودهاند یا شاهد صحنهجنسی قرارگرفته

یان افراد عادی هم شود. البته گاهی در مها منجر به رابطه جنسی خشن و مازوخیسم میو همین عامل در آن

ریزی به صورتی تخیالت یا رفتاری شبیه دیگرآزاری یا خودآزاری وجود دارد، اما در اغلب موارد این برون

دانند که این رفتار یک بازی است و از ایجاد درد یا شود زیرا افراد میشده به شکل فانتزی انجام میتوافق

 کنند.جراحت واقعی اجتناب می

 

 ی )سادیسم(دیگرآزاری جنس 

سادیسم یا دیگرآزاری جنسی عبارت است از انگیزش جنسی از طریق ایجاد رنج جسمی و روانی در شخصی 

دیگر. افراد مبتال به این عارضه تخیالت مداومی دارند که در آن تحریک جنسی با رنج روانی یا جسمی مانند 

دترین حالت، دیگرآزاری جنسی ممکن شود. البته در شدیتوهین و ایجاد وحشت در شریک جنسی ایجاد می

است با موارد غیرقانونی مانند تجاوز، شکنجه و حتی قتل همراه شود. افراد دچار دیگرآزاری جنسی به درمان 

شود که مورد خشونت جنسی پزشکی نیاز دارند. این نوع رابطه جنسی معموال در افرادی دیده میشدید روان

ها وجود دارد، به چشم جویی و خشم در آناند و حس انتقاماز این قبیل بوده هاییاند یا شاهد صحنهقرارگرفته

 خورد.می

 فتیشیسم دیگرپوشانه(پوشی )مبدل 

شود. معموال برانگیختگی در این عارضه پوشیدن لباس زنانه باعث تحریک جنسی یا تشدید آن برای مردان می

در تخیالت فرد این امر صورزت گیرد. برخی از شود، اما ممکن است جنسی شامل شریک جنسی واقعی نمی

زیر عالقه دارند و برخی دیگر لباس کامل زنانه را به همراه  های زنانه خاصی مثل لباساین افراد فقط به لباس

 پسندند. آرایش می

 

 )تماشاگری جنسی )ویوریستیک 

یانه به افراد اغلب غریبه که چرانی عبارت است از نگاه کردن مکرر به صورت مخفتماشاگری جنسی یا چشم

منظور دستیابی به تحریک  در حال لخت شدن و یا مشغول فعالیت جنسی هستند. عمل نگاه کردن مخفیانه به

چران ممکن است در منظور داشتن فعالیت جنسی با شخص در معرض دید. فرد چشم جنسی است، نه به

نسی ممکن است ریشه در تجربیات فرد در دوران همین حال به خودارضایی نیز دست بزند. این انحراف ج

 ها به فرد کمک کند.تواند در شناخت این ریشهکودکی داشته باشد و روانکاوی می

 دوستی )فروتوریستیک(مالش 

دوستی نوعی از انحرافات جنسی است و عبارت است از مالش آلت تناسلی به بدن یک فرد ناآشنا و مالش

رای کسب تحریک جنسی و ارگاسم. این کار معموال توسط مردهای منفعل و های شلوغ بخبر در محلبی

 گیرد، زیرا تنها منبع ارضا جنسی برای این افراد، مالیدن خود به دیگران است. منزوی صورت می
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 دوستیحیوان 

حریک دوستی به معنی ترجیح زیاد یا انحصاری فرد نسبت به حیوانات برای دستیابی به تاختالل جنسی حیوان

افتد که معموال به دلیل عدم دسترسی به یک جنسی است. این اختالل در مناطق روستایی بیشتر اتفاق می

افتد. در مواردی دیده شده است که فرد حیوانات را فقط برای استفاده جنسی رابطه جنسی طبیعی اتفاق می

 تربیت کرده است.

 گرایی تلفنی و کامپیوتریهرزه 

اختالل مبتال است تفکرات ذهنی خود در مورد رابطه جنسی را پشت تلفن یا کامپیوتر به فردی که به این 

 خود صحبت کند. های جنسیکند تا در مورد فعالیتکند و او را وادار میمخاطب خود بیان می

 خواهیمرده 

داشتن یک شریک جنسی این افراد تمایل به برقراری رابطه جنسی با اجساد دارند. معموال این افراد تمایل به 

ها را پس نزند. ممکن است این تمایالت در حد تخیالت دارند که هیچ مقاومتی از خود نشان ندهد و هرگز آن

در هنگام فعالیت جنسی باقی بماند، ولی حالت شدت یافته آن ممکن است حتی منجر به قتل طرف مقابل 

 شود.

 

 علت انحرافات جنسی

م اختالالت و حتی انحرافات جنسی عامل افسردگی است. دومین عامل به به طور کلی یکی از عوامل مه

توان گفت مشکالت جنسی از دو دسته عوامل جسمانی و روانی گردد. اما میتجربیات دوران گذشته بر می

ای سر و کار داریم، گیرد، اما این عوامل در هم پیچیده هستند. زمانی که ما با چنین مجموعه آمیختهمنشا می

توانیم به دنبال علت مشخص و روشنی برای اختالالت جنسی و درمان آن باشیم. معموال نقش عوامل نمی

تر است. حال آنکه برای مردان باالی سال که با مشکالت جنسی روبرو هستند، پررنگ ۵۰روانی در مردان زیر 

وامل روانی تاثیرگذار است تا شود، اما در مورد زنان، بیشتر عسال نقش عوامل جسمانی بیشتر دیده می ۵۰

 عوامل جسمانی. 

 

 درمان انحرافات جنسی

تمامی انحرافات و اختالالت جنسی که زمینه روانی دارند، به وسیله هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و مشاوره 

دهد. کند تا رفتارهایش را تغییر باشند. درمان روانی به فرد کمک میدرمانی قابل درمان میروانشناسی و روان

کند، کمک کنند توانند به کاهش احساس اجباری که فرد مبتال برای انجام آن رفتارها تجربه میداروها هم می

و میزان تخیالت و رفتارهای انحرافی را کاهش دهند. الزم به ذکر است، برای افرادی که رفتارهای خطرناک 

هورمونی تجویز شود. بنابراین روشن است که کنند، ممکن است درمان یا نابهنجار جنسی را بارها تجربه می

 باشد.مندی از خدمات تخصصی میبرای درمان و کاهش چنین انحرافاتی الزم به دریافت مشاوره جنسی و بهره

 

 


