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 الخالصة
 

العلمية والقاحبلة للتكرار أن تؤثر على قراراتنا الشخصية وفهم ذاتنا، ويمكن أن تسهم في النقاشات  حبحا يمكن للنتائج الدقيقة لأل
موضوعات مثيرة للجدل، من المهم أن تكون واضحة  حبحا العامة، حبما في ذلك الناقشات الثقافية والسياسية. فعندما تعالج األ

حول ما أظهره العلم حبالتحديد وما لم يظهره. ويوجد إجماع علمي مؤقت حبالنسحبة للمسائل المعقدة المتعلقة حبطحبيعة النشاط الجنسي 
ديد جميع جوانحبه نا في تحًلتالحبشري؛ إذ يحبقى الكثير مجهوًلا ألن الغريزة الجنسية جزء معقد للغاية من حياة اإلنسان يتحدى محاو 

 حبدقة. ودراسته

ات سكانية يمكن الصحة العقلية لمجموععلى نتائج الولكن حبالنسحبة للمسائل السهلة للدراسة تجريحبياا، مثل تلك المتعلقة حبمعدًلت 
ن اًلكتئاب ت أعلى متحديدها على أنها من األقليات الجنسية، توفر األحبحا  حبعض اإلجاحبات الواضحة: ُتظهر هذا األقليات معدًل

والقلق وتعاطي المخدرات واًلنتحار حبالمقارنة مع السكان حبشكل عام. وتتجلى فرضية واحدة، حبأن نموذج الضغوطات اًلجتماعية 
لهذه لدى ة ة العقليالصح مشاكلالذي يفترض حبأن الوصم حبالعار والظلم والتمييز هي األسحباب الرئيسية ًلرتفاع معدًلت  –

د غير متاحبيني الجنس اراا ما يتم اًلستشهاد حبه على أنه وسيلة لتفسير هذا التفاوت. وفي حين غالحباا من يكون األفر كثي -األقليات 
مغايري الهوية الجندرية عرضة للضغوطات اًلجتماعية والتمييز، لم يظهر العلم أن هذه العوامل لوحدها مسؤولة عن كل واألفراد 

اجة مغايرة الهوية الجندرية وحبين عامة السكان. لذا ثّمة حواألقليات ت غير المتحبانية الجنس أو أغلب التفاوت الصحي حبين األقليا
لحبح  موّسع في هذا المجال ًلختحبار فرضية الضغوطات اًلجتماعية وغيرها من التفسيرات المحتملة للتفاوت الصحي، وللمساعدة 

 ألقليات.هذه ا التي تعاني منهافي تحديد سحبل معالجة المخاوف الصحية 

الدراسة في ". فولد هكذاوًل يدعم العلم حبحبساطة أغلب وجهات النظر المعروفة على نحو واسع حول الميل الجنسي، مثل فرضية "
جنس، ولكن متحبايني المتحبايني الجنس واألفراد هذا المجال تصف مجموعة صغيرة من اًلختالفات الحبيولوجية حبين األفراد غير 

جية ليست كافية للتنحبؤ حبالميل الجنسي، اًلختحبار النهائي في أي اكتشاف العلمي. ويتمّثل الحبيان األقوى هذه اًلختالفات الحبيولو 
الذي يقّدمه العلم ليشرح الميل الجنسي في أن حبعض العوامل الحبيولوجية تحبدو إلى حد ما، أنها تجعل حبعض األفراد يميلون إلى 

 التحباين الجنسي.

لة الهوية الجندرية أكثر تعقيداا. فمن جهة، الدليل على أننا نولد حبجنس معين يحبدو مدعوماا جيداا " في حاهكذاولد " وتحبدو نظرية
من خالل النظرية المحباشرة: يتم تحديد الذكور حبأغلحبية ساحقة على أنهم رجال واإلنا  على أنهن نساء. فحقيقة أن األطفال )مع 

إما ذكوراا أو إناثاا حبيولوجياا أحبعد من النقاش. ويؤدي الجنس الحبيولوجي أدواراا  وجود استثناءات قليلة من األفراد المخنثين( يولدون
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والنفسية حبين الجنسين على مستوى السكان. ومع ذلك، في حين ُيعتحبر  الجسديةتكميلية في اإلنجاب، وثمة عدد من اًلختالفات 
.الجنس الحبيولوجي سمة فطرية لدى اإلنسان، تحبقى الهوية الجندرية مفهوما   ا أكثر صعوحبة وتضليالا

دراسات العلمية، وعندما نسعى للحبح  عن التفسيرات الحبيولوجية لألسحباب التي تجعل حبعض األفراد يقولون إن للفي مراجعة و 
شاكل في النتائج الموجودة م غالحباا ما يكون فيف. نجد أنه ما من شيء مفهوم حبالكاملجندرهم ًل يتطاحبق مع جنسهم الحبيولوجي، 

رق التي أفضل، وذلك لتحديد الط أحبحا اختيار العينات، كما أنها تفتقر إلى منظور طولي وقدرة تفسيرية. ومن هنا الحاجة إلى 
وجودة الدقيقة الم اتجعل المناقشة حول حبعض الفروقو ة العقلية الصح مشاكليمكننا من خاللها المساعدة على خفض معدًلت 

 ا في هذا المجال ممكنة. حاليا 

دهم أو للمرضى الذين يتم تحدي خطيرةوصف تدخالت صحية اليوم العلمي، يتم  الحيرة السائدة في الوسطلكن على الرغم من 
ا عندما يكون المرضى  الذين سحبق وتم تحديدهم على أنهم من مغايري الهوية الجندرية. ويدعو هذا األمر إلى القلق خصوصا

. إذ نقرأ تقارير متداولة حول خطط طحبية وتدخالت جراحية الذين يتلقون ه ن األطفال م تجرى على عدد كحبيرذه التدخالت أطفاًلا
قحبل سن الحبلوغ، حبعضهم لم يتخطى السادسة من العمر، وحول تداحبير عالجية أخرى يتّم اتخاذها حبحق أطفال ًل تزيد أعمارهم عن 

ي ية الجندرية لطفل عمره سنتين. وعلى الرغم من تحفظنا حول مدى فهم العلماء ما يعنالسنتين. فحبرأينا ًل أحد يستطيع تحديد الهو 
أن يشعر الطفل حبجندره، لدينا قلق شديد من أن هذه العالجات والطرق العالجية والعمليات الجراحية تحبدو غير متناسحبة مع 

ن غالحبية األطفال الذين يحددون جندرهم على أنه الضغوطات الشديدة التي يمر حبها هؤًلء الشحباب، وهم ًل يزالون قاصرين أل
مختلف عن جنسهم الحبيولوجي قد ًل يستمرون حبذلك عند حبلوغ سّن الرشد. وعالوة على ذلك، ًل توجد دراسات موثوقة حول اآلثار 

 الطويلة األجل لهذه التدخالت، لذا نشّدد على أهمية أخذ الحذر في هذا الصدد.

 حبطريقة مفهومة لجمهور واسع من الخحبراء والقراء على حد سواء. األحبحا إلى تقديم مجموعة معقدة من  لقد سعينا في هذا التقرير 
فالجميع، من علماء وأطحباء وآحباء ومعلمين ومشرعين وناشطين، يستحق الحصول على معلومات دقيقة حول الميل الجنسي والهوية 

 مجتمعنا لـ إل جي حبي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو لةالجندرية. وعلى الرغم من الجدل الكحبير حول كيفية معام
الهوية الجندرية(، ًل ينحبغي أن تثنينا أي آراء سياسية أو ثقافية عن فهم القضايا السريرية والصحية العامة المتعّلقة حبهذا الموضوع، 

 قد تكون مرتحبطة حبغريزتهم الجنسية.وًل عن مساعدة األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية التي 

ويقترح عملنا حبعض السحبل للحبح  مستقحبالا في مجاًلت العلوم الحبيولوجية والنفسية واًلجتماعية. وًل حبّد من إجراء المزيد من األحبحا  
يو الجنس ئللكشف عن أسحباب زيادة معدًلت مشاكل الصحة العقلية لدى األقليات من إل جي حبي تي )المثليات والمثليون وثنا

ا، حبل حول هذه المسألة تحسينا  حبحا ومغايرو الهوية الجندرية(. كما يتطّلب نموذج الضغوطات اًلجتماعية الذي يهيمن على األ
يتطّلب استكماله حبفرضيات أخرى. ويحبقى قسم كحبير من الطرق التي تتطّور من خاللها الرغحبات الجنسية وتتغير على مدى الحياة، 

 الصحة العقليةلعالقات والصحة الجنسية و االتجريحبية قد تساعدنا على فهم  حبحا غير مفهوم حبشكل كاٍف. فاألحبالنسحبة لكثيرين، 
 .حبشكٍل أفضل
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أي كل من فكرة أن الميل الجنسي يتحّدد حبيولوجياا وهو ثاحبت، والفكرة  –" ولد هكذاويمّكننا نقد وتحدي كل من قسمي نموذج "
نسية من طرح أسئلة هامة حول الغريزة الجنسية والسلوكيات الج -مستقل عن الجنس الحبيولوجي  المتعّلقة حبها حبأن هناك جندر ثاحبت

هذه األسئلة خارج نطاق هذا العمل، ولكن تشير حبعض  حبعضوالجندر، والمصلحة الفردية واًلجتماعية في ضوء مختلف. ويقع 
 حبين الناس وحبين ما أظهره العلم. األسئلة التي قمنا حبدراستها إلى وجود هوة كحبيرة حبين ما يدور عاّمة

يمكن للحبح  العلمي المدروس والدقيق، وللتفسير اليقظ لنتائجه أن يساعد في فهمنا للميل الجنسي والهوية الجندرية. لذا ًل يزال ف
 حبحا األأمامنا الكثير من العمل والكثير من األسئلة التي لم نجد لها أجوحبة. ولقد حاولنا تحليل ووصف مجموعة معقدة من 

العلمية المتعلقة حبحبعض هذه المواضيع، آملين أن يسهم هذا التقرير في النقاشات العامة الجارية حول الغريزة الجنسية الحبشرية 
 .هب حبكما أننا تنوقع أن يثير هذا التقرير الكثير من الردود الحماسية، األمر الذي نرحّ  والهوية الجندرية.


