
 انحرافات جنسی
 

لذت جنسی را تجربه فاصله دارند.فرد بیمار  انحرافات جنسی یا پارافیلیاها اعمال جنسی هستند که از رفتارهای جنسی به هنجار

 به هنجار پاسخ دهد. می کند اما نمی تواند به محرکهای شهوانی

در نهایت یا آسیب رسان برای فرد یا هر دو شریک جنسی و مخرب دامنه انحرافات جنسی ازرفتارهای تقریبا طبیعی تا رفتارهای 

 کامل جامعه میشوند, متغیر است.وتهدید تا رفتارهایی که سبب آسیب 

عورت -تماشاگری جنسی)ویرسیم(-مالش دوستی)فروتئررسیم(-)پروفیلی( انحرافات جنسی شامل بچه بازی 

هرزه -آزادگری جنسی)سکرال سادیسم(-(یسمسی)سکرال مازوفیادگار خراهی)فتیشیسم(,آزار خواهی جن-نمایی)اگزهیبشنیم(

حیوان خواهی)زوفیلی( تشخیص -عضو خواهی)پادشیالیسم(-مرده خواهی)نکروفیلی(-ژی(تلفنی و کامپیوتری)اسکاتر لو..... 

خیالپردازی ها سبب این اختالالت زمانی گذاشته میشود  که فرد براساس خیالپردازی جنسی فرد است به عمل زده و با این 

 شده باشد. ناراحتی شدید یا مشکالت بین فردی

 سالگی قربانی سوء استفاده جنسی میشوند. 18همه کودکان تا سن %10-20بچه بازی شایعترین است و

 زنان در معرض عورت نمایی و تماشاگری جنسی قرارمی گیرند. 20%

رف,وحشیگری و قتلهای شهوانی مورد توجه هستند.انحرافات جنسی به تجاوز به عرد تاثیر انگیزآزاد گری جنسی معموال در موا

 طور عمده بیماری مردها است.یادگار خواهی تقریبا همیشه درمردها دیده میشود.

 سالگی شروع شده است. 18منحرفین جنسی اختاالل پیش از سن %50در بیش از 

 یک فرد غریبه یا شخص غیر منتظر.عورت نمایی: میل شدید عود کننده برای نمایش آلت  تناسلی به 

کانون میل جنسی معطوف به اشیایی, نظیرکفش,دستکش,جوراب شلواری و جوراب است که ارتباط نزدیکی با یادگار خواهی: 

 بدن آدمی دارد.

 اتوبوس یامالش دوستی: مالیدن آلت تناسلی مردانه به ناحیه سرین یا به الیک زن از رو لباس کامل که در مکانهای عمومی مثل 

 مترو انجام میشود.

سال به پایین  که عمدتا شامل دستمالی آلت  12بچه بازی: میل شدید جنسی عود کننده تا تحریک جنسی نسبت به کودکان 

 موارد,غیر هم جنس گرا هسنتد. %95تناسلی و یا رابطه جنسی دهانی.

 ی برد.بر خود لذت م آزار خواهی جنسی: بیمار از تسلط همسر یا شریک جنسی

 د.لذت می کنسالگی,اغلب مرد هستند.ازابراز غرایظ پرخاشگرانه خود احساس 18آزار گری جنسی: قبل از 

تماشاگرد جنسی: اشتغال ذهنی مکرربا تخیالت و اعمال مربوطه به دید زدن افراد برهنه یا کسایی که در حال تعویض لباس یا 

 دهند و یا به ارگاسم میرسند.زمان خودارضایی انجام میفعالیت جنسی هستند و هم

یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی: عبارت است از تخیالت یا امیال جنسی برای پوشیدن لباس جنس مخالف که همراه با خود 

 ارضایی و مقاربت انجام میگیرد.در کودکی یا اوایل نوجوانی شروع میشود.

ت تلفن به فردی که ناخواسته و بی خبر شریک جنسی فرد تلفن کننده شده هرزه.......تلفنی وکامپیوتری: ابراز کلمات وقیهانه پش

.اشتغالهایذهنی خود را بیان میکند ومخاطب را وادار است وقتی طرف مکالمه گوش میدهد, بیمار که معموال یک مرد است

 میکند که در مورد فعالیت جنسی خودصحبت کند.



جنسی  عناجنسی از جسد است.سابقه دزدی جسد نیز دارند,برخی نیز برای امتمرده خواهی:  نوعی وسواس فکری دمورد امتناع 

 خود اقدام به قتل میکنند.

عضو خواهی: فرد فعالیت جنسی خود را بر یک قسمت از بدن متمرکز میکند و بقیه فعالیتها را نادیده میگیرد. شامل تماس 

قرار مقاربت,خود ارضایی و تماس دهانی تناسلی مورد استفاده  تناسلی.اگر به عنوان تنها منبع اقتناع جنسی از جمله-دهانی

 میگیرند,خیلی نادر است.

در 4تا3خود ارضایی: فعالیتی طبیعی است که در تمام مراحل زندگی از شیر خوارگی تا سنین پیری شایع است.دفعات آن از 

ماهی یک مرتبه انجام میدهند.زمانی غیرطبیعی است باردر هفته در بزرگسالی متفاوت است.افرادمتاهل  2-1هفته ,در نوجوانی تا

 که تنها منبع لذت باشد و یا ه مفات انجام شود.

 .میرسند  تا مدفوع کردن روی شرشک جنسی به لذمدفوع خواهی یا ادرار خواهی: با ادرار کردن و ی

 ی به همراهند.شروع زودرس,دفعات زیاد,نداشتن احساس گناه یا شرم,سوءاستفاده از مواد با پیش آگاه

 درمان:دارو درمانی، روان درمانی،شناخت درمانی،رفتار درمانی.




