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                                                                          اختالالت عملکرد جنسی  عنوان درس :

 دانشجویان مامایی  :  فراگيران                                                                         تئوری  -واحد  1  نوع واحد:  تعداد و

    اصول روانپزشکی در مامایی  :پيش نياز

 :  ساعت تدریس  روز و

                                                                  دانشکده پرستاری و مامایی  :مكان تدریس

 مهسا السادات موسویمدرس:  

 هدف كلي: 

 آشنایی با ویژگیهای عملکرد جنسی و عوامل مؤثر بر آن

 آشنایی با عملکرد جنسی در سنین مختلف و شرایطی مانند بارداری

 آشنایی با اختالالت عملکرد جنسی

 سیجنآشنایی با نحوه آموزش و مشاوره در زمینه های مشکالت مربوط به رفتارهای 

فعاليتهای 

 دانشجویان 

رسانه   شيوه تدریس و

 آموزشي

جلس هدف كلي در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:   اهداف ویژه

 ه

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 ویژگی ها و مشخصات عشق را شرح دهد.   -

   تفاوت عشق در زن و مرد را تشخیص دهد. -

 نظریات دانشمندان در رابطه با عشق را بیان كند.   -

 انواع مختلف عشق را تشخیص دهد.   -

 اهمیت عشق و ازدواج را بیان كند.   -

 ویژگی های همسر مطلوب را لیست نماید.  -

سکسولوژی از  

دیدگاه  

فیزیولوژی و 

 روانشناسی
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 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 روژكتوروپ ویدئ

جنسیت،    - جنسی:  عملکرد  با  مرتبط  اصطالحات  با  آشنایی 

  هویت جنسی، نقش جنسی، رفتار جنسی

 سیکل پاسخ جنسی را تعریف و مراحل آن را لیست نماید.   -

موثر  - عوامل  و  طبیعی  چرخه  و  جنسی  پاسخ    فیزیولوژی  بر 

را بیان   جنسی شامل بیماریها، داروها، سن و محیط خانوادگی

 كند. 

چهار مرحله جانسون را تعریف و تغییرات هر فاز جنسی را تفسیر   -

 نماید. 

 فاز جنسی را در زن و مرد مقایسه نماید.   -

سکسولوژی  

 نرمال
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 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

مراحل رشد جنسی و نحوه صحیح برخورد در هر مرحله را   -

 بیان كند. 

 تارهای جنسی كودكان و نوجوانان را شرح دهد.  رف -

 تغییرات جسمی دوران بلوغ در دختران و پسران را نام ببرد.  -

 نقش ها و تفاوتهای جنسی در بلوغ را شرح دهد.   -

معیارهای رفتارهای جنسی طبیعی و غیرطبیعی را تشخیص    -

 دهد.  

 .  هد آموزش به نوجوانان را در رابطه با مسایل جنسی شرح د -

نقش خانواده و محیط   اهمیت تربیت جنسی را درک كرده و   -

 را در تربیت جنسی توضیح دهد. 

Sexology 
  و  كودكی در

 نوجوانی 
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 نکات مهم در آموزش والدین در این دوران را شرح دهد.   -

بیان   - را  این سنین  با  برخورد  نحوه  مناسب در مورد  آموزش 

 كند.  

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 سالك

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 توضیح دهد.  جنسی در حاملگی و شیردهی را تغییرات پاسخ -

جنسی    - میل  حاملگیتغییرات  زمان  شیردهی   در  بیان    و  را 

 نماید. 

فعالیتهای جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان را شرح   -

 دهد.  

عوامل مؤثر بر فعالتیهای دوران بارداری و پس از زایمان را شرح    -

 دهد.  

 شرایط محدودیت فعالیت جنسی در بارداری را بیان كند.   -

را    - مربوط  درمانی  تدابیر  و  سن  به  مربوط  جنسی  تغییرات 

 . شرح دهد

Sexology 
  در حاملگی،

و   شیردهی

 سنین باال 

4 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  رانیسخن

 ویدئوپروژكتور

،  برانگیختگی،  میل جنسی)  جنسیعملکرد  با انواع اختالالت    -

 .  ( در مردان و زنان آشنا شوندنزدیکی دردناک، ارگاسم

طبق    - را  جنسی  عملکرد  اختالالت  بندی   DSM-Vطبقه 

 بیان كند. 

اساس    - بر  را  جنسی  عملکرد  و    DSM-Vاختالالت  زن  در 

 مرد تشخیص دهد. 

مشکالت جنسی را  اصول مشاوره، شرح حال گیری و ارزیابی    -

 . در زن و مرد بیان نماید 

در   - جنسی  اختالالت  از  هریک  درمان  اختصاصی  تکنیکهای 

 زن و مرد را جداگانه توضیح دهد. 

 را توضیح دهد.  sex therapyاصول، اهداف و مراحل  -

 بیان كند.    PLSSITسطوح مداخالت درمانی را طبق مدل  -

 اختالالت ناشی از سوء استفاده از مواد را شرح دهد.   -

به عنف )  - ( و نحوه برخورد با قربانیان آنرا بیان  Rapeتجاوز 

 . كند

اختالالت 

عملکرد 

 جنسی 

 )sexual 

dysfunctio

n( 

و   5
6 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

های مختلف را بر روی عملکرد جنسی    تاثیر بیماری ها و جراحی   -

 شرح دهد. 

جنسی    - عمل  اختالالت  در  كه  را  عصبی  دستگاه  بیماریهای 

 نقش دارند، توضیح دهد.  

اختالالت    - بر  عصبی  دستگاه  بیماریهای  عملکرد  مکانیسم 

 عملکرد جنسی را شرح دهد. 

در   - كه  را  مزمن  های  بیماری  سایر  و  عروقی  های  بیماری 

 جنسی نقش دارند بیان كند.  اختالل عملکرد 

لیست    - دارند  نقش  جنسی  عملکرد  اختالل  در  كه  داروهایی 

 نماید.  

 با درمان، آموزش و مشاوره ی این بیماران آشنا شود.  -

سکسولوژی و 

بیماری های  

 ارگانیک
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 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

نسی و انحرافات جنسی در زن و مرد را نام  انواع اختالل هویت ج  -

 ببرد. 

اختالل هویت 

و  تیجنسی

انحرافات 

 جنسی 
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  :  نحوه ارزشيابي

 نمره  1                                                                                            فعال در كالس بموقع و حضور

 نمره 2 انجام تکالیف محوله

 نمره 2 های معرفی شده  CASEبحث های گروهی و ارائه نظرات خود در مورد  شركت در

 نمره 15 شركت در امتحان پایان ترم
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