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في حين أنه لدى البعض انطباع أن الميل الجنسي عبارة عن سمة فطرية بيولوجية ثابتة لإلنسان، أي أننا إن كنا 
متبايني الجنس أو مثليي الجنس أو ثنائيي الجنس فقد "ولدنا هكذا"، ال تبرز أدلة علمية كافية تدعم هذا االدعاء. 

الجنسي في الواقع هو مفهوم غامض للغاية بحد ذاته، إذ يمكنه أن يشير إلى مجموعة من إن مفهوم الميل 
لى مشاعر االنجذاب، أو إلى الشعور بالهوية. هذا وتبّين الدراسات الوبائي بين العوامل  اط  بسيا رابط  ة السلوكيات، وا 

هذا  قوية تشير إلى جينات معينة. في الوراثية واالنجذاب الجنسي أو السلوكيات الجنسية، ولكنها ال توفر أدلة
السياق، تبرز أيض ا أدلة تشير إلى أسباب بيولوجية افتراضية أخرى للسلوكيات واالنجذابات والهوية الجنسية المثلية، 

 أيض ا. فقد وجدت الدراسات التي أجريت ةمحدود ه األدلةمثل تأثير الهرمونات على النمو ما قبل الوالدة، ولكن هذ
غة مثليي الجنس ومتبايني الجنس بعض االختالفات، ولكنها لم تثبت أن هذه االختالفات فطرية وال تنتج على أدم

عن العوامل البيئية التي تؤثر على الصفات النفسية والعصبية على حد سواء. يكمن أحد العوامل البيئية التي يبدو 
أيض ا في  الطفولة، األمر الذي قد يسهم في فترة أنها مرتبطة بعدم التباين الجنسي في التعرض لالعتداء الجنسي

معدالت سوء الصحة العقلية األكثر ارتفاع ا في صفوف األشخاص غير متبايني الجنس، مقارنة بالسكان عموم ا. 
بشكل عام، تشير األدلة إلى قدر من المرونة في أنماط االنجذاب والسلوك الجنسي، خالف ا لفكرة "ولد هكذا" التي 

 لغاية الطابع المعقّد للغريزة الجنسية البشرية.تبّسط ل
_______________________________ 

يتميز النقاش الشعبي حول الميل الجنسي بفكرتين متناقضتين حول السبب الذي يجعل بعض األشخاص مثليي أو مثليات أو 
مة د البعض اآلخر أن الميل الجنسي هو سثنائيي الجنس. ففي حين يزعم البعض أن الميل الجنسي هو عبارة عن خيار، يعتق

ثابتة بطبيعة اإلنسان، وأنه "ولد هكذا". لذا نأمل أن نظهر في هذا القسم أنه على الرغم أن الميل الجنسي ليس خيار ا، ال تبرز 
 الميل الجنسي خاصية بيولوجية ثابتة وفطرية. إنّ أي أدلة علمية تثبت الرأي القائل 

مة المسلسل نجوهي خيار، حين قالت سينتيا نيكسون،  بأنهالميل الجنسي  وصف أحد األشخاصفي هذا اإلطار برز مثال على 
في مقابلة مع صحيفة "نيويورك  2012(، في كانون الثاني/ يناير التلفزيوني الشهير "الجنس والمدينة" )

ة جد ا" من نها "منزعجإ عني"، وعّلقت قائلة   ار، وليس من شأنك أن تحدد مثليتي نيابة  تايمز": "بالنسبة لي األمر عبارة عن خي
مسألة ما إذا كان مثليو الجنس ولدوا هكذا أم ال بقولها: "لماذا ال يمكن أن يكون األمر عبارة عن خيار؟ لماذا يكون الخيار أقل 

أن "الوقت قد حان ليتوقف اإلل جي بي  2014ريبابلك" في العام ي نيو ذبالمثل، كتب براندون أمبروسينو في مجلة " 1شرعية؟"
 .2تي عن الخوف من كلمة "خيار"، وليستعيدوا كرامة االستقاللية الجنسية"
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بعنوان  2011على العكس، يعتقد أنصار فرضية "ولد هكذا"، التي أعربت عنها على سبيل المثال أغنية ليدي غاغا في العام 
الل ادعاءاتهم خ تدعيمأساس بيولوجي سببي للميول الجنسية وغالب ا ما يحاولون  أّن هناك"، Born This Way – هكذا ت  "ولد

، يّدعي مارك جوزيف ستيرن 4ومقالة من مجلة "ساينس" العلمية 3النتائج العلمية. فمن خالل االرتكاز على ثالث دراسات علميةب
"المثلية هي بال شك وبشكل واضح ال نزاع عليه، سمة فطرية، على  نّ ، أ2014في مجلة "ساليت" في العام  انشره ة  في مقال

في الدماغ ما  اختالفات   1991. بيد أن عالم األعصاب سيمون لو فاي، الذي أظهر عمله في العام 5األقل في صفوف الرجال"
لتي من دراسته أنه "من المهم التشديد على النتائج ا عدة بين الرجال مثليي الجنس والرجال متبايني الجنس، أوضح بعد سنوات  

لم أتوصل إليها. فأنا لم أثبت أن المثلية الجنسية جينية، ولم أعثر على أي سبب جيني ليكون الشخص مثلي ا. كما أنني لم أثبت 
ا الذي يقع فيه األشخاص عند تفسي ل إلى ر عملي. ولم أتوصأن الرجال مثليي الجنس "ولدوا هكذا"، وهو الخطأ األكثر شيوع 

 .6خاص بالمثلية في الدماغ" تحديد موقع  

بالغ حول كون الميل الجنسي فطري ا. وغالب ا ما ت من الكتب التي صدرت مؤخر ا أبحاث ا علمية رائجة تقدم ادعاءات   عدٌد كبيرشمل ي
ليونارد  لمثال، رد عالم النفس والكاتب العلميهذه الكتب في النتائج العلمية المعقدة أو على األقل تبّسطها بشدة. على سبيل ا

طرحته إحدى األمهات التي كانت تشعر بالقلق حول ما إذا كان ابنها  على سؤال   2005ساكس في كتابه الصادر في العام 
فرق بين لالمراهق سيتخلص من انجذابه المثلي بالقول: "من الناحية البيولوجية، ي عتبر الفرق بين رجل مثلي ورجل سوي مثل ا

شخص أعسر وشخص أيمن. فكون الشخص أعسر ليس مجرد مرحلة. إذ لن يتحول الشخص األعسر بين ليلة وضحاها إلى 
 . 7شخص أيمن... فمن المقدر أن يولد بعض األطفال عسر ا، ومن المقدر أم يولد بعض األطفال ليكبروا ويكونوا مثليين"

 االنجذاب الجنسي ثابت ببساطة من خالل ادعاء أنّ لكن كما نشير في هذا الجزء من التقرير، ال تبرز أدلة علمية كثيرة لدعم 
حين ال تبرر النتائج ي فعوامل فطرية وحتمية مثل الجينات. فغالب ا ما يفترض الفهم الشعبي لالكتشافات العلمية الحتمية السببية 

 هذا االفتراض. 
 

حد القيود األخرى المفروضة على البحث وعلى تفسير الدراسات العلمية حول هذا الموضوع في كون بعض المفاهيم يكمن أ
الجوهرية، بما في ذلك "الميل الجنسي" بحد ذاته، غامضة في كثير من األحيان، مما يجعل من الصعب إجراء قياسات موثوقة 

لذا، قبل التطرق إلى األدلة العلمية المتعلقة بنمو  ين الدراسات على حد سواء.في إطار الدراسات الفردية وعند مقارنة النتائج ب
الميل الجنسي والرغبة الجنسية، سندرس بشكل مستفيض إلى حد ما الغموض المفاهيمي األكثر إثارة للقلق في دراسة الغريزة 

 .الجنسية البشرية من أجل التوصل إلى صورة أكثر اكتماال  للمفاهيم ذات الصلة
 
 
 

 مشاكل في تعريف المفاهيم األساسيةال

 
مثاال   8بعنوان "السعي العلمي وراء إثبات وجود الثنائية الجنسية" 2014في مجلة "نيويورك تايمز" في العام  ةالوارد ةشكل المقالت

المواضيع التي تتم معالجتها في هذا القسم، مثل الرغبة الجنسية، واالنجذاب الجنسي، والميل الجنسي، والهوية  حولا ي  توضيح
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مقاربة علمية على وجه التحديد كيف يمكن ل ةالمقال هبّين هذتالجنسية، والصعوبات الكامنة في تعريف هذه المفاهيم ودراستها. و 
ض مع وجهات النظر السائدة ثقافي ا حول الميل الجنسي، أو مع فهم الكثير من األشخاص لدراسة النشاط الجنسي البشري أن تتعار 

لرغباتهم وهويتهم الجنسية الخاصة. يثير هذا التعارض تساؤالت هامة حول ما إذا كان الميل الجنسي والمفاهيم المتصلة به كلها 
 سواء. على حد   عامة الناسمتماسكة وواضحة المعالم كما يفترض غالب ا الباحثون و 

 

، بينوا دنيزت لويس، وهو رجل مثلي علن ا، يصف عمل العلماء وغيرهم من الذين يحاولون ةال بد من اإلشارة إلى أن كاتب المقال
إثبات وجود ميل ثنائي الجنس ثابت. وقد زار باحثين في جامعة كورنيل وشارك في االختبارات المستخدمة لقياس اإلثارة الجنسية، 

لعلمي، . ما أثار دهشته هو اكتشافه أنه وفق ا لهذا المقياس اجريئةشمل مراقبة طريقة توسع بؤبؤ العين أمام صور جنسية والتي ت
 شعر باإلثارة عند مشاهدة أفالم إباحية لنساء يمارسن العادة السرية:

ت عنها وسط اعتمدتها في الكلية وأعلنهل يمكن أن أكون ثنائي الجنس؟ وهل كنت متشبث ا جد ا بهويتي كمثلي الجنس، وهي التي 
ضجة كبيرة بين أفراد العائلة واألصدقاء، لدرجة أنني لم أسمح لنفسي بعيش الوجه اآلخر من هويتي؟ يشكل طرح هذه األسئلة 

 زيد من توجها يممن المثليين والمثليات. فهذا النوع من عدم اليقين المشترك علن ا هو  عدد  كبيربشكل أو بآخر لعنة بالنسبة إلى 
ومثليات  فتنا مثليينفبص. التي ساعد على نموها مشكوك فيها علمي االمدم رة نفسي ا والاليمين المسيحي وحركة المثليين السابقين 

 .9متأكدين، من المفترض أننا "ولدنا هكذا"كون نمن المفترض أن في النهاية، 
 

رفض دنيزت  ،للثنائية الجنسية لديه المطابقةنماط اإلثارة الجنسية األ علىالمحدودة( لكن على الرغم من األدلة التي تبدو علمية )
 .10هويتي" يعكسجنسي، وال  ميل  ك حقيقيلويس فكرة أنه ثنائي الجنس، ألن ذلك "غير 

لمقاييس ا الدراسة العلمية للغريزة الجنسية البشرية. إذ يبدو أن تثيرهاالتي  التعقيداتتبّين مخاوف دنيزت لويس هنا عدد ا من 
الموضوعية التي استخدمها الباحثون ال تتناسب مع الفهم الشخصي واألكثر فطرية حول الشعور باإلثارة الجنسية. يرتبط فهمنا 
الخاص لألمور التي تثيرنا جنسي ا بمجمل التجربة التي عشناها مع غريزتنا الجنسية. إضافة إلى ذلك، فإن إصرار دنيزت لويس 

ليس ثنائي الجنس، وقلقه من أن عدم اليقين حول هويته يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وسياسية، على كونه مثلي ا، و 
يشير إلى حقيقة أنه ال يتم فهم الميل الجنسي والهوية الجنسية فقط من الناحيتين العلمية والشخصية، ولكن من الناحية االجتماعية 

ا.  واألخالقية والسياسية أيض 
 

الغريزة  دراسة ظاهرة فيعلماء ، ال"سوي" أو "" أو "مثليثنائي الجنسمع تسميات مثل " ،الجنسي ميلفئات الد تساعولكن كيف 
غامض هوٌم مف، أنه كما سيظهر هذا القسم من التقريريصبح من الواضح،  الجنسي ميلدرس مفهوم ال؟ عندما نمعقدةالجنسية ال

 ن جهتنا،م بدال  منه إلى مفاهيم محددة بوضوح  أكبر. حاجة  ب، وأننا يالعلماإلطار ا في جد   اكون مفيد  يل ومعّرف بشكل سيءا جد  
 ميلم "التي تعتمد على مفهو عند مناقشة الدراسات العلمية ال، فقرير إلى استخدام مصطلحات واضحةنسعى جاهدين في هذا الت

 أو المصطلحات ذات الصلة. لهذا المصطلحالعلماء  يفتعر  يةكيف أن نحددالجنسي"، نحاول قدر اإلمكان 
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 نجذاب"االو الكامنة وراء "الرغبة الجنسية" أن المفاهيمفي  الميل الجنسي والبحث فيهفي دراسة الجوهرية أبرز الصعوبات  وتكمن
ا منها هو معنى أن يشعر الشخص بالتطابق مع ميول  جنسية ، ة  كون غامضت قد" الجنسية ثارةو"اإل الجنسي"  ناء  بواألكثر غموض 

 أو حاالت اإلثارة. اتباجذناال وأ الرغباتط انمأعلى بعض 

ريد": أ" عنها بشكل  طبيعي أكثر بكلمةب عر  ي اإلرادة التيأن تستخدم لتغطية جانب من جوانب  بحد ذاتهاكلمة "رغبة" ويمكن ل
عند  .إنهاء هذا المشروعأريد الصيف المقبل، أو مع أصدقائي  في السيارةرحلة  أذهب فيأريد أن أخرج لتناول العشاء، أو أن 

 للتحقيق ال  قاب، قد يكون بعضها حد ما محددة إلى أهداففي الواقع  هيالمرغوب فيها  األمورهذا المعنى، فإن باستخدام "الرغبة" 
أن ثل ا وبعيد المنال، مأكثر طموح   ، فيما قد يكون البعض اآلخرجديد عمل   إيجادو ، مثل االنتقال إلى مدينة جديدة أبشكل  تام

مثل ا: أقل وضوح  اء أشي كثير من األحيانالفي بيد أن التعبير عن الرغبة يشمل  .عالمي ا اسينمائي   اصبح نجم  ي يحلم الشخص بأن
يئ ا ما بأن ش مكتملالغير الشخص شعور أو إلى ، بمعنى ما غير محدد، مختلفة أو أفضل؛ تكونحياة إلى  الالمتناهيالتطلع 

 د سلوكيات الشخصالتي تحد ةعياة الالو كيالنفسي، القوى الدينامي مؤلفات التحليلفي  أو؛ في عالمهأو قد ف قد أو نقص في نفسه 
 التي تكون منفصلة عن شعور الشخص بذاته العادي والواعي.، ولكن ةواالجتماعية المعرفية والعاطفي

ثور على معنى مثل الع يأمل الشخص الوصول إليهاتشير إلى حالة  فقد غامضٌة بحد ذاتها.المتأصلة أكثر للرغبة هذه الفكرة إن 
 ست بعيدة المناليل، من المفترض أنها، رغم عدم وضوح تداعياتها بشكل تامرغبة ، وهي بهاوالرضا للحياة أو الشعور باالكتفاء 

ا مقا الشعور بالطوق ى الرغم من أن مثل هذ، علكلي ا قابلة  غيرحالة  حتىتخيل حالة تغيير جذري أو أشكال  ند يكون أيض 
. فإذا كنت أريد أن أذهب في رحلة بالسيارة مع أصدقائي، الخطوات واضحة: أتصل بأصدقائي، وأختار التاريخ، وأحدد قللتحقي

التغيير، أو باألمل في عالقة حميمة وحب وشعور باالنتماء بشكل  إلىطوق بالنت أشعر إذا ك لكن. هنالكالطريق، وما إلى 
مستدام، أو بصراع الواعي يعيق قدرتي على المضي قدم ا في الحياة التي حاولت بناءها لنفسي، فأنا أواجه حينذاك نوع ا مختلف ا 

 يعني الو  بالك بطرق محددة لتحقيقها. من التحديات. ليس هناك بالضرورة مجموعة من األهداف المحددة جيد ا أو الواعية، فما
أهداف  راءات ملموسة لتحقيقاختيار إج غالب ا ما يشمل ذلك أكثر من ، لكنبلوغ ما يطوق اإلنسان إليه أمٌر مستحيل هنا أنّ ذلك 
وللمكان  متصرفاته وعبر إعطاء معنى للعالمن خالل  الشخص لحياته، وهو أمٌر أكثر تعقيد ا،تشكيل فحسب، بل يتطّلب  معينة

 . الذي يحتله الشخص في هذا العالم
على  لجنسيةا حول الغريزةعند النظر في النقاشات الشعبية والدراسات العلمية  عامل ال بد من أخذه بعين االعتبارلذا فإن أول 

 .ن حياة الشخص وخبراتهم مختلفةاستخدام مصطلح "الرغبة" يمكن أن يشير إلى جوانب  هو أنّ  حد  سواء

 
اهذه المعاني  تتنوع، مصطلح "الرغبة" المقصودة منالمعاني  ام ا كما تتعددتم  اتحدي   التحديد الواضحمن عملية ما يجعل ، أيض 

جنسية  عمال  االنخراط في أ أن الشخص يريديعني مصطلح "الرغبة الجنسية" قد  ووفق ا للفهم السائد،على سبيل المثال، ف. آخر
ع في تعريفه فين هذا الرأي الشائو الطبيب النفسي ستيفن لفي هذا السياق، يدرج من األفراد(.  معينين )أو فئات   أفراد  محددة مع 

الواضح كيف يمكن غير من  ولكن .11أو تبعدنا عنه" السلوك الجنسي تقربنا من"مجموع القوى التي  على أنهاالجنسية  للرغبة
ي هذه العوامل المتنوعة الت يجب تجميع كلالواضح لماذا غير . كما أنه من جد ا دقيقة " بطريقة  جموعهذا "الم يدرسللمرء أن 
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 اعرشاستهالك الكحول، والمو  ،على سبيل المثال الدعارةفي حالة ، السلوك الجنسي، مثل الفقر المادين تؤثر على أيمكن 
أن غبة الجنسية ر ليمكن ل، بالنسبة إلى أي شخص"، ليفين نفسهيشير كما فمن الرغبة الجنسية.  أوجه كلها على أنهاالحميمة، 

  .12"م ا حساس ا وصعب التحديدمفهو تشّكل 
 

دة أو أكثر للداللة على واح الجنسية" في السياقات العلمية مصطلح "الرغبة فيها من الطرق التي استخدم إليكم في ما يلي عددٌ 
 من الظواهر اآلتية:

 
 إطار في ،أو ال تكون، وقد تكون ،محدد جسدي نشاط  ال تكون، مرتبطة ب تكون، أوالتي قد  حاالت اإلثارة الجنسية .1

 اإلدراك الواعي.
مل، أو يشي قد ذالذاكرة، أو الخيال(، وال وأ)في اإلدراك،  ينإليجاد اآلخرين جذاب استجابة   واعيال الشهوانياالهتمام  .2

 الجسدية. ثارةإلقابلة للقياس من ا بحاالتأي من العمليات الجسدية المرتبطة  ال يشمل
 ة.عالقة دائم ببناءأو  الشريكإيجاد بقوي ال االهتمام .3
 حبه.أو الوقوع في بشخص معّين االفتتان بمرتبطة المشاعر الرومانسية و التطلعات ال .4
 أفراد معينين.بالميل نحو التعلق  .5
 ع أحد أعضاء مجموعة معينة.حميمة مس عالقة التما إلىالدافع العام  .6
 .13مرتبطة بنظرة اآلخرين إلى الجمالتدابير تجميلية  .7

ألغراض لخاص العملي الالمفاهيم المذكورة أعاله تعريفه غالب ا ما يكون لكل من ، جتماعيةاالعلوم ما من دراسات الفي دراسة 
ي في العثور على قو إذ يمكن بوضوح التمييز ما بين االهتمام ال. نفسهاألمر  لهذه المفاهيم أن تشير إلى ال يمكن البحثية. ولكن

الجسدية. وعند النظر إلى هذه القائمة من الظواهر التجريبية والنفسية، يمكن للمرء أن  ثارةبين اإلو  على سبيل المثالالشريك 
 كافية.ال العنايةدون من قد تنشأ عن استخدام مصطلح "الرغبة الجنسية"  االلتباسات التييتصور بسهولة 

 
 :ذو الصلة الجنسي االنجذابمفهوم ا لبعض الصعوبات التي ينطوي عليها ا مفيد  ملخص   من جهته بروسر لكسندأالفيلسوف ويقّدم 

 
الممكن أن  ه منفي وجوده؟ ولكن من المؤكد أن الشعور باإلثارةإلى ك تميل أنذلك يعني هل " لشخص ما؟ منجذب ا جنسي اأن تكون " ما معنى

؟ خص آخرإلى شا جنسي   الشخص منجذبتشكيل االعتقاد بأن ذلك يعني هل  ر باإلثارة.يشعر الشخص باالنجذاب الجنسي من دون الشعو 
بين ما خلط يعلى سبيل المثال، يمكن للمرء أن خاطئ ا، فقد يكون  تجاه اآلخربمن يشعر باالنجذاب الجنسي بالتأكيد ال، ألن االعتقاد 

 رجحعلى األجنسية أو عاطفية مع شخص؟  بإقامة عالقة غير الفعالةرغبة ذلك الشعور باليعني ل و ه.االنجذاب الجنسيبالشكل و اإلعجاب 
ب االعتقاد عالقة عاطفية بسبقامة في إ غير فاعلةرغبة ب يشعر هجنسي ألحد، ولكنالنجذاب باال ا ال يشعريمكننا أن نتصور شخص  إذ ال: 

ماثلة إلى أن هناك مغيرها من األسئلة الهذه األسئلة و تشير و  .ة لهاال قيمة فاعلعاطفية العالقات الأن الذي تشكل لديه، وفق شهادة اآلخرين ب
ير غعبارة عن إقحام  ي تعريف دقيق أن يكونمن المرجح أل"االنجذاب الجنسي"، و  التي تندرج في إطارمجموعة من المفاهيم ذات الصلة 
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ن وبسيطة لكل م م أحادية المعنىال يوجد مفاهيفم، مجموعة من المفاهيعبارة عن  مرغوب فيه. ولكن إذا كان مفهوم االنجذاب الجنسي
.14لتباين الجنسي والمثلية الجنسية والثنائية الجنسيةا

 نظر في مختلف جوانب التجربةإلى التوقف والمماثلة( ال المصطلحاتغموض مصطلح "الرغبة الجنسية" )و يجب أن يدفعنا 
ا  .مسألة وحدهاال على هذا تقتصروال  غير قابلة للتسويةليست المشكلة ف. به ا ما ترتبطاإلنسانية التي غالب   إذ قد يصعب أيض 

تلفة ولذلك يتم استخدامها في سياقات  مخ عريفها إجرائي ا،وت، واإلدمان االعتداء ى، مثلفاهيم العلوم االجتماعية األخر متعريف 
االنتباه  مما يتطلب، ه على حد سواءتفسير البحث و  تصميملا ا كبير  الغموض تحدي  يطرح هذا مع ذلك،  .*وتدّل على معان  متنوعة

أي أو اهيم بهذه المفذاتية  ارتباطاتأي ب اإلحاطةا والنتائج الخاصة بكل دراسة. ومن المهم أيض   المعاني والسياقات مقاربة لدى
 علمية واضحة المعالم.التقنيات الال تتوافق مع التصنيفات و  لهااستخدامات 

 
ة محاولأو المصطلح والمصطلحات المرتبطة به تجاهل االستخدامات المتنوعة لهذا حال من األحوال بأي  سيكون من الخطأ

كما ام بذلك، و فالقي. تجربة واحدةمفهوم واحد أو  ضمن قد تشير إليها هذه المصطلحاتالتي التجارب المتعددة والمتميزة حد من ال
 .وعالجهم المرضىا على تقييم ؤثر سلب  أن يسنرى، يمكن في بعض الحاالت 

 سياق الرغبة الجنسية
 

حياتنا. للقيام  خرى مناألجوانب بال التي تربطهاالعالقة  ما درسناإذا المعقدة بشكل  أكبر ظاهرة الرغبة الجنسية أن نوضح يمكننا 
جربة اإلنسانية الت أنيعتبر ي ذال، و الظواهرعلم بعض األدوات المفاهيمية من التقليد الفلسفي المعروف باسم  نلجأ إلىبذلك، 

 الذي تظهر فيه. الكاملستمد معناها من السياق ت

شكل من  ، على األقل ليس بأياالجنسي ليس طوعي   واالنجذابالرغبة الجنسية بالمرء شعور إلى أن  حول التجربةشهادة تشير ال
ع للمشاركة فكان الداالمجموعة الكاملة من الميول التي غالب ا ما نربطها بالشعور بالرغبة الجنسية، سواء  إذ إناألشكال المباشرة. 

أي مثل ) ، ال تبدو أنها النتيجة الوحيدة ألي خيار متعمد. نحن نشعر بشهواتنا الجنسيةعالقات معينةبتمتع الفي أعمال معينة أو 
 لى حد كبيرإمن العوامل، والتي قد تشمل  عبر عدد  كبيرالتعبير عنها بطرق خفية  تم لوو ، حتى كما تردأخرى( طبيعية  وةشه

 مماثلة، كبيرةوة ق ، كيفما عرفناها، عبارة عنالرغبة الجنسيةغالب ا ما تكون رادتنا، إل نتيجةا عن الظهور ك. في الواقع، وبعيد  اإلرادة
 ضبطها والسيطرة عليها. أجلمن )وخاصة في مرحلة المراهقة(  يعاني الكثيرونجوع، لل

                                                           
تعريف ا  الجنسية ليةالمث تعريف فمن الممكنللقياس.  قابال   ا ماعلماء االجتماع متغير  التي يجعل من خاللها طريقة الإلى  يشير وضع التعريف اإلجرائي_ِ *

 عن أسئلة حولجابات إ تعريفها إجرائي ا من خاللالجنسية. أو يمكن  اميوله على األسئلة حولالتي يشملها المسح العينة تقدمها التي  إجرائي ا وفق األسئلة
جزء صعب ، جري دراستهتسلوك سمة أو بموثوقية قياس المن شأنها  تعريف ا إجرائي ا بطرقالمتغيرات إن تعريف . ياتهم الجنسيةسلوكو وانجذاباتهم  رغباتهم

.االجتماعيةالعلوم  من أبحاثأي  فيولكنه مهم 
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. ه اليوميةلقاءاتو  تجاربهو  هتصورات تلّون أن أو االإرادي   على تركيز الشخصتؤثر  أن رغبة الجنسيةللذلك، يمكن  باإلضافة إلى
 من األخرى الجوانبفي  ندمجها، وكيف وةالشه ههو كيف نختار أن نعيش مع هذفإلى حد ما أنه يقع تحت سيطرتنا ما يبدو أما 

 حياتنا. 

ناقشة مالى قبل قدرتنا علحتى ، عطى  م هأن ي نعتبرذما هو هذا الجزء من حياتنا الو ؟ الرغبة الجنسيةولكن يبقى السؤال: ما هي 
رة النزوية الدو ، كما هو واضح في الجنسية وةالشه أنواع نوع منالحيوانات تشعر بأن  دركنحن ن ؟هواتخاذ قرارات عقالنية حول

لتي تكون األنثى ادورة اإلباضة  حلةمر ، بمعظم أنواع الثديياتإذ إن اإلثارة الجنسية والتقبل الجنسي يرتبطان، لدى الثدييات.  عند
دد قليل التي ال يتمتع بها سوى عاإلنسان العاقل، و  التي يتمتع بهاا الميزات الفريدة نسبي   فمن. 15متقبلة لعملية التوالد خاللهافي 
لقد رأى  .16مرأةال اإلباضة لدىدورة با رتبط حصر  تأن الرغبة الجنسية ال  هي، ، وهي أعلى رتب من الثدياتالرئيسات األخرى من

ن اآلباء بي مستدامة عالقاتالحفاظ على بعض علماء األحياء أن هذا يعني أن الرغبة الجنسية عند البشر تطورت لتسهيل 
، البيولوجية هافوظائو الغريزة الجنسية أصول ا كان تفسير أي   .توالدلا األساسي وهوولوجي إضافة إلى الغرض البيذلك واألمهات، 

الجنسية. السلوكيات و الرغبات تخدمها غراض البيولوجية التي األتجاوز تأهمية التي يعيشها اإلنسان تجربة الرغبات الجنسية تحمل 
تجربة سود ي بل تكمن في عامل، األساسي أكثر ولوجي والوظيفيالفسي واقععلى اله األهمية مجرد إضافة موضوعية هذليست و 

 .الغريزة الجنسية التي يعيشها اإلنسان
 

 ا نعيش فيه منمن خالل معالم لل تنامواجه تتشكل طريقة، يدرسون بنية الخبرة الواعيةالذين فالسفة واستناد ا إلى استنتاجات ال
معظمنا تجربة أي أن يختبر قبل وقت طويل من ف .17""تجسيد ومهارات جسدية وسياق ثقافي ولغة وممارسات اجتماعية أخرى

وعواطف  اعرا آخرين ومشمل أشخاص  يشاجتماعي بالفعل في سياق ثقافي و  نعيشالرغبة الجنسية، بعادة  لما نربطه مماثلشيء 
ا من جزء   االجنسية، مثل الظواهر البشرية األخرى التي تصبح تدريجي  ن للغريزة يكو ربما وغيرها من التجارب.  وفرص وحرمان
ال  اجزء   ل المعانيكان تشكيإذا ف. المبكرة التي تؤدي إلى تشكيل المعاني عند اإلنسان، جذور في هذه التجارب تشكيلتنا النفسية

 نظر اخصوص. و جنسية على وجه الالتجربة الا في ا رئيسي  دور   يؤديمن المرجح أن بالتالي تجربة اإلنسانية بشكل عام، يتجزأ من ال
اأ في تجربتنا الجنسيةتؤدي دور ا في هذه الجوانب األخرى من حياتنا، فمن البديهي أن  تؤدي دورهاإلى أن اإلرادة  بين ، من يض 

 من العوامل األخرى. عدد  كبير
 
 مدةمتعسابات حنتيجة أي  يه الجنسية، والهوية الجنسي باجذنواال الجنسيةبما في ذلك الرغبة  ،الحياة الجنسية أنّ ذلك ال يعني و 

من خياراتنا  ثيرالكف: فإن هذه اإلرادة معقدة جد ا بحد ذاتها، ةالجنسي الغريزةا في ا هام  دور  تؤدي ت اإلرادة حتى لو كانف. وعقالنية
 "."متعمدنه أ" ال يعني بالضرورة اإلرادي"فاألمر أو متعمدة.  واعيةأو  قرارات منفصلةال تبدو نتيجة ، غالبيتها، وربما اإلرادية

ذكريات، الو  العادات والخبرات الماضية التي تعود إلىضمنية السلوك الأنماط من  عدد ا كبير ا وتشمل حياة من الرغبة واإلرادة
 .عنها التخلي وأ حياة المرء فيالمواقف المختلفة  اعتمادفي خفية الطرق الو 

خرى. األغباتنا ر ل ناختار اأكثر من الجنسية  نارغباتعمد ا ار" ختن"، فإننا ال مثل هذا الفهم لحياة من الرغبة واإلرادة صحيحإذا كان 
أنفسنا لية تشكيل عمإن على مدى نمونا والتنمية. لهذه الرغبات  نقدمهاا و تدريجي  أنفسنا ه وجنا نأنكون من األكثر دقة أن نقول قد ي

صالح ة؟ لهذه العملي الجنسية استثناء   شكل الغريزةلماذا يجب أن تف .18تحقيق الذاتببراهام ماسلو أسميه يلما  ابهةٌ كبشر مش هاوا 
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السابقة،  ناجاربتالعوامل البيئية الخارجية، مثل ، و داخلية، مثل تركيبتنا الجينيةالعوامل ال تشكل ال، هانقدم التيالصورة  إطار في
 رغبة الجنسية.للفي التجربة اإلنسانية المعقدة بيد أن هذه المكونات مهمٌة ، مكوناتسوى 

 
 الميل الجنسي

 
ا  الجنسي" ميل"ال لمفاهيم لم يتم التوصل حتى اآلن إلى تعريفات موحدةتحديد، ال وصعبمفهوم "الرغبة الجنسية" معقد  كما أن تمام 

نها الرغبة على سبيل المثال تعريف المثلية على أيجب فهل  التجريبية. بحاث" ألغراض األالتباين الجنسي"و "الجنسية "المثليةو
ت في مثل هذه األعمال، أو إلى ميزا االشتراكط من نمّ م، أو إلى تاريخ نفسه أعمال معينة مع أفراد من الجنسفي لمشاركة في ا

وية ه، أو إلى نفسه فراد من الجنسمع أ ميةالحميطلب  إلىدافع ثابت  إلىأو أو تخيالته الخاصة، معينة من رغبات المرء 
 ا؟تمام  مختلف آخر  عامل، أو إلى يفرضها الشخص ذاته أو اآلخروناجتماعية 

اعتبر المفكر الفرنسي مارك أندريه رافالوفيتش في كتاب  حول المثلية الجنسية أن هناك ، 1896عام ال منذ وقت ليس بالقريب، أي
األحادية " )أو ما أسماه "الجنسية مصطلح "المثليةأنواع مختلفة من الميل أو السلوك العاطفي تندرج تحت  10أكثر من 
وما نتج  هنسجو أوسكار وايلد الكاتب محاكمة خ أرّ إذ  :في كتابه النظر عن قرب إلى رأيه هذا رافالوفيتش وقد أتاح .19"(الجنسية

نفسه  ي ذكر أن رافالوفيتش" مع رجال آخرين. الفحش الشديدبتهمة " تمت محاكمتهالذي لحق بالكاتب اجتماعي من عار  ذلك عن
 عنوانب لكالسيكيةوايلد اإحدى مؤلفات م مصدر إلهاكان عتقد أنه ي   وهو أديبعلى عالقة طويلة وحميمة مع جون غراي،  كان

ا العودة إلى كتابات20ن غرايصورة دوريا طلع مالتي ظهرت في  ة النطاقالنفسي واسعالتحليل  . في هذا اإلطار، يمكننا أيض 
تسلط  .فيها تصنيف تجارب األفراد وحاالتهم السريرية بشكل مفّصل جد ا يتم والتيالقرن العشرين حول موضوع الرغبة الجنسية، 

تصنيفات ل إلى لوصو اعند محاولة  نا هذايوم ها حتىيواجهون ات التي ال يزال الباحثونالتعقيد الضوء علىهذه األمثلة التاريخية 
خص في إطار االنجذاب إلى شالرغبة الجنسية، سواء بالمرتبطة و  جد امتنوعة الالعاطفية  اتوالسلوكيلظواهر ل محددة وواضحة

 عينه.  من الجنس اآلخر أو من الجنس
 

 مأ مال  تكون المرأة حاإما فظاهرة مختلفة يمكن تحديدها بوضوح تام، مثل الحمل. بمن الممكن أن نقارن هذا التعقيد المتأصل 
 غير حامل، باستثناء بعض الحاالت النادرة جد ا، مما يجعل تصنيف النساء اللواتي يشكلن موضوع البحث ألغراض الدراسة سهال  
نسبي ا: مقارنة النساء الحوامل مع غيرهن من النساء غير الحوامل. ولكن كيف يمكن للباحثين المقارنة على سبيل المثال بين 
رجال "مثليين" ورجال "أسوياء" في دراسة واحدة أو عبر مجموعة من الدراسات، من دون تعريفات حصرية وشاملة لمصطلحي 

 "مثلي" و "سوي" على حد سواء؟

لتغيرات ا رتكز علىتسلسل أو مقياس ي وفق ةالبشري بالغريزة الجنسيةبعض الباحثين المفاهيم المرتبطة يصنف زيادة الدقة،  وبغية
ى حد سواء. ومن علوعلى موضوعها  كثافة الرغبة الجنسيةعلى تركز بعض المقاييس إذ . تهشدأو  هبروز المفهوم أو  انتشارفي 
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اانتشار ا واكثر المقاييس األبين  ف الرغبات والميول لتصنيالذي تم وضعه في األربعينيات  سلم كينسيعلى نطاق واسع  ستخدام 
 :اآلتيةات الخيار  انتقاء خيار واحد من األشخاصطلب من ي  في إطاره، . بشكل ظاهريالجنسية باستخدام معايير قابلة للقياس 

 متباين الجنس حصري ا – 0
 الجنس لمرات محدودةمثلي الغالب،  متباين الجنس في – 1
 مثلي الجنس لمرات عدةالغالب، ولكن  متباين الجنس في – 2
 متباين الجنس ومثلي الجنس على حد سواء – 3
 متباين الجنس لمرات عدةولكن مثلي الجنس في الغالب،  - 4
 متباين الجنس لمرات محدودةمثلي الجنس في الغالب،  - 5
 21مثلي الجنس حصري ا – 6

يمكن فمة لبحوث العلوم االجتماعية. قيّ  المماثلةقياسات ت عتبر المن حيث المبدأ،  المنهجية تواجه قيود ا متعددة.بيد أن هذه 
 اتياس الفروققعلى الذي يساعد الباحثين "اختبار ت" الكالسيكي في االختبارات التجريبية مثل  على سبيل المثالاستخدامها 

ه ما يعني أن"، مة"ترتيبي القياسات في العلوم االجتماعية من إال أن عدد ا كبير ا بين مجموعات البيانات. ةحصائيذات الداللة اإل
كينسي،  أبعد من ذلك. في حالة سلمهامة جوهري ا   تكونولكنها ال وفق سلسلة ذات طول واحد وب عد واحدالمتغيرات  يتم تصنيف

 األرقام واضح ما إذا كانتالغير من ترك ي، في حين تعريف األفراد ألنفسهم، ألنه يقيس حتى ذا الوضع أسوأ من ذلكيكون ه
" باين الجنسمتمصطلحي " ، فقد يفهم األشخاص المختلفونالجنسية غريزةتشير جميعها إلى نفس الجانب من ال يقدمهاالتي 

عوامل ال مزيج من هذه إلى، أو ياتلوكأو الس التخيالتأو  رةأو اإلثا االنجذابإلى مشاعر على أنهما يشيران و"مثلي الجنس" 
سلسلة واحدة وذات  وفقات للمتغير  يوفر ترتيب ا اترتيبي   اقياس   باعتباره سلم كينسيمن استخدام  المصطلح بشدةغموض كلها. ويحد 
ات ذات الصلة بين المجموع ،حتى بدائية، تصنيفاتب على القياميساعد الباحثين  سلملذلك ليس من الواضح أن هذا ال بعد واحد.

 .تجارب خاضعة للسيطرةالمتغيرات أو إجراء  ترتيبباستخدام معايير النوعية، ناهيك عن 
 

سياق ي . فلى التعقيد المالزم لهذا الموضوعإوذلك نظر ا "موضوعية" من هذا النوع مضللة،  مقاييسوضع تكون محاوالت  ربما
. روبنسون إلى نال داني العصبي النفسي والمتخصص في الطبالفيلسوف يشير ماعية، في العلوم االجتموجه لهذه المنهجية نقد 

التطابق ومن المحتمل أن . 22ا"رقم أمامه د إضافةبمجر  "ة"موضوعي ال تصبح ةمختلفبطرق   هاتفسير  يمكنأن "التصريحات التي 
تحقيق قياس ا لوضوعي  ا موفر أساس  يأن  ه ببساطةال يمكنا ومعقدة بطبيعتها ثقافي   مشحونة مع تسميات الذاتي، الذي تتم اإلفادة به،

 مجموعات.بين الاألفراد أو صفوف في كمي 

ة هي رغبات الرومانسي، االعتقاد السائد ولكن غير المدعوم جيد ا، أن الفي هذا المجال من العقبات األخرى التي تعيق البحث
 لقيت، الوعيالمحركات  حوللى نظرية فرويد إيمكن عزوها والتي ة، هذه الفكر بيد أن من الرغبات الجنسية.  عبارة عن تصعيد

نظرية التعلق أن تعتبر ، . بشكل تقريبي جد ا23الخمسينيات" التي وضعها جون بولبي في "نظرية التعلق حولالبحث  من اطعن  
في  التعلقلوكيات سمنها بفي جزء  ت فسررومانسية" ال" وهو ا ما يتم تجميعها تحت عنوان عامالتي غالب   الالحقة التجارب العاطفية

فوفق هذا التفكير،  .يةالالوعوال ت فسر بالدوافع الجنسية  ،صيات األمهات أو مقدمي الرعاية(شخب والمرتبطةمرحلة الطفولة المبكرة )
ترسيم  كن اتخاذه ال يم. كل هذا يشير إلى أنهو شائعالرغبات الجنسية كما مرتبطة بهذه القوة ب لرغبات الرومانسيةقد ال تكون ا
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د معاني أو تعقّ ا أحيان  ر تتغيّ  ةالتجريبية المستمر  بحاثاأل وأن، كما هو، بجوانبه السلبيةمفاهيم المتعلقة بالجنس البشري بسيط لل
 المفاهيم.

ذا و   عند  ثالث فئاتعلى األقل من  فئة واحدة ونستخدميا ما ا، نجد أن العلماء غالب  التي أجريت مؤخر   األبحاثنظرنا إلى ما ا 
لتجارب االجنسية )أو  التخيالتوالجنسي؛  السلوك: وهي "جنسال متباينيالجنس" أو "ي "مثلي شخاص بينمحاولة تصنيف األ

. ي ذكر أن البعض 24(وما إلى ذلك"، عديم الجنس، "مثلية""مثلي"، " ـك) الذاتي طابقوالت(؛ ذات الصلة العاطفية أو الوجدانية
ة األمريكية لعلم تعريف الجمعي ل فيعلى سبيل المثافلننظر الجنسي.  ميلال وفقفي مجتمع محدد  الدمج: تصنيف ا رابع ا يضيف
 تهدف إلى تثقيف الجمهور:وكانت  2008 صدرت في العام الجنسي في وثيقة للميلالنفس 

 
إلى الجنسي  لمييشير الكما رجال والنساء أو كال الجنسين. إلى ال ةو/أو الجنسي ةرومانسية، الالعاطفي االنجذاباتالجنسي إلى نمط دائم من  ميليشير ال
وقد أثبتت  .يتشارك فيه هذه االنجذابات مع اآلخرينمجتمع في  العضويةذات الصلة، و السلوكيات، ونجذاباتعلى تلك اال بناء   بهويته الشخصإحساس 

االنجذاب الحصري إلى الجنس اآلخر وصوال  إلى االنجذاب الحصري إلى الجنس ، من لسلتس وفقالجنسي يتراوح  ميلاألبحاث على مدى عدة عقود أن ال
 .[التأكيد مضاف] .25عينه

 
األبحاث  ونك ، فيالجنسي" ميل"ال العنوان العام نفسه، وهوهذه الفئات تحت  عملية جمع ات التي تواجهصعوبتكمن إحدى ال
وح في . لومان وزمالؤه هذه النقطة بوضأوعالم االجتماع إدوارد ويلخص ال تتطابق في الحياة الحقيقية.  غالب ا ماتشير إلى أنها 

 على الشكل اآلتي: 1994ه الصادر في العام كتاب

 إجمالي عددمن  ةالمئفي  1.3في المئة من إجمالي عدد الرجال وحوالي  2.4مجموعة أساسية )حوالي المسح الذي أجريناه شمل أن  على الرغم من
ا  بيد أن هناك، مثلية الجنسرغبات عن وتعّبر  نفسه من الجنس شركاءعلى أنها مثلية أو ثنائية الجنس ولديها  تعرف عن نفسهاالنساء(  مجموعة أيض 
من ما عن قدر  يعبرونأو ن خاضوا تجارب مثلية الجنس وهم راشدو  همولكن وال ثنائيي الجنس يمثلي الالذين ال يعتبرون أنفسهم من األشخاص كبيرة 
ا علىولي دليال  األتحليل هذا اليقدم  . . .الرغبة في انتشارها و رقم واحد لتوفير توصيف دقيق وصحيح لحدوث المثلية الجنسية  مكن استخدامأنه ال ي  واضح 

 .26والهدف"السياق  علىتعتمد  متعددة وتفسيرات األساس ظاهرة متعددة األبعاد لها معان   الجنسية هي فيالسكان بشكل عام. خالصة القول، المثلية صفوف 
 .[التأكيد مضاف]

إلى  2002م عافي الويليامز  سايفين س.وريتش م. دايموند النفس ليزا  يلماعأجراها كل من دراسة  أشارت في اآلونة األخيرة،و 
 مشابهة: وجهة نظر

وبين ، الجنسي سلوكوال الجنسية والرغبة الهوية الجنسيةو دريةالهوية الجنبين  على سبيل المثالأكبر، وفرقوا بعناية  الفئاتهذه  الباحثونكلما وضع 
 بينأو  ،في وقت مبكر وتلك التي تظهر في وقت متقدم من عمر اإلنسانتظهر  التي االنجذابات والتخيالتوبين ، ومشاعر الحب ةالجنسيالمشاعر 
. 27المجاالت ارتباطات موحدة بين هذهعن  يكشفونمن األفراد  قليال   اعدد  أكثر تعقيد ا ألن الصورة كلما باتت  ،الجنسية اتالشخصيو االجتماعي التطابق

 .[التأكيد مضاف]

كتب لمثال، على سبيل افتجميع هذه المكونات المختلفة تحت عنوان واحد. الكامنة في الصعوبات ببعض الباحثين ويعترف 
ه أن أمان: "يمكن االفتراض بكل ما يلي 1991 هما الصادر في العامينريش في كتابو وجيمس د.  س. غونسيوركن جون االباحث
بالمثل، في استعراض . 28"فرديبشكل ييمها الذاتية ما لم يتم تق تهورية بين السلوك الجنسي للشخص وهويعالقة ضر  ما من

يبلو بالنفس االجتماعي ليتيسيا آن  رأت المتخصصة في علمالميول الجنسية لدى النساء،  نمو حول 1999عام لألبحاث تم في ال
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ا حتم  مرتبطة  ليست عدد كبير من الوثائق التي تشير إلى أن االنجذابات والسلوكيات بين شخصين من الجنس نفسه: "هناك أن
 .29"الشخصبهوية  أصال  أو 

 قد يعتقدو التجريبية حول هذا الموضوع.  بحاثالجنسي" تحديات كبيرة لأل ميل"المفهوم بالتعقيدات المحيطة  تطرحباختصار، 
بيد أن الواقع  ،"الجنسيميل "البمصطلح  الشبيهةلمصطلحات متعارف عليها إلى حد كبير لعلمية  تعريفاتأن هناك  عامة الناس
ا أي إجماع علمي أو شعبي "ال يوجد حالي  يعتبر أنه ، وهو 2003إذ ال يزال تقييم دايموند للوضع قائم ا منذ العام  .مغاير لذلك

 .30"على مجموعة التجارب المعينة التي تحدد بشكل حاسم ما إذا كان الفرد من المثليات أو المثليين أو من ثنائيي الجنس
 
ولكن قد  .اد"األبعأنه "ظاهرة متعددة على الجنسي  ميلال اعتبار إلىل لومان، مثبعض الباحثين، ، عمد بسبب هذه التعقيداتو 

توافق مفهوم ينعّدل من ظاهرة متعددة األبعاد" في فئة واحدة، ال" ههذإقحام  عبر محاولة، على حد سواء إن لم نكنيتساءل المرء 
متباين تسميات مثل "ال أن حين ففيقيمة كبيرة في مجال البحث العلمي. يكون ذيا ومنتشر في الواقع لجد   ع مفهوم مركبم

من ف. دام خاطئ اقد يكون هذا االستخبيولوجية مستقرة، صفات نفسية أو حتى  شير إلىلتتستخدم ا ما "مثلي الجنس" غالب  " والجنس
نفسية لى أنواع )إألنها ال تشير في الواقع  تسمياتهذه المع  جيد االوجدانية والجنسية والسلوكية  أال تتوافق تجارب األفرادالمحتمل 

للبحث في هذه  اا وراسخ  ا واضح  ملك حتى اآلن إطار  نأن نعترف بأننا ال على أقل تقدير، ذا يتعين علينا، ل طبيعية.و بيولوجية( أ
 تحت عنوان جنسيال والسلوك الجنسية والهوية واالنجذاب الجنسي الرغبة الجنسية فيبحث ال من محاولة بدال  وبالتالي، المواضيع. 

على حدة.وخصوصيته مجال حول كل  أن نقوم بدراسة تجريبيةقد يكون من األفضل ، العام الجنسي" ميل"ال

 الرغبة الجنسية واالنجذاب الجنسي، مع التركيز على النتائجب بحاث التي ت عنىاأليعالج هذا القسم من التقرير لهذه الغاية، 
المصطلحات الغامضة  اماستخدنستمر في وس. فيها تسليط الضوء على التعقيدات الكامنةمع  ،نموهاو  هامسبباتبالتجريبية المتعلقة 

ها والغموض سياق استخدام نتنبه إلىسنحاول أن  نا، ولكنالذين نأتي على ذكرهمن و المؤلف يستخدمها حينالجنسي"  ميلمثل "ال
.المرتبط بها

 
 مواجهة فرضية "ولد هكذا"

 

. هاطور جنسية وتالرغبات النشأة  يةكيفالمتعلقة بمسألة ال، ننتقل إلى ات بعين االعتبارريفمشاكل التع األفكار حول أخذ هذهمع 
 ن الجنسسائد تجاه أفراد مجنسي أو رومانسي  انجذاب يعبرون عنين األفراد الذين ب نجذابمختلفة من االالنماط األفي  فلننظر
نمطين هذين الأسباب  سائد تجاه أفراد من الجنس اآلخر. ما هيجنسي أو رومانسي  انجذابعن  يعبرون، وأولئك الذين نفسه

؟ هل والدةقبل الما  ناهرموناتجيناتنا أو  اربما تحدده فطريةعبارة عن سمات تفضيالت الأو  نجذاباتهل هذه االمن االنجذاب؟ 
أعمال  ديهتؤ ، وجد ، إنوأي دور؟ نتيجة كل هذه األسبابر تطو أو أنها ت يتم اكتسابها من خالل عوامل الخبرة والبيئة واإلرادة؟

 ؟لتأثيرات الثقافية أو االجتماعيةا الذي تؤديه، ما هو الدور، إن وجدو ؟ االنجذاباإلنسان في تكوين أنماط 
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هذه  يمكن لال، هنفس الجنس االنجذاب إلىفطرية قد تؤثر على ظهور الأو  الجينيةعوامل الإلى أنه في حين أن  تشير األبحاث
ذا العوامل البيئية والتجارب التي يعيشها اإلنسان دور ا هام ا في ه كما يمكن أن تؤدي ،ا كامال  قدم تفسير  تأن العوامل البيولوجية 

  السياق.
لمثلية ا الذي يقول إن" ولد هكذا"، أي مفهوم أعاله هاذكرناوالتي في الخطاب الشعبي  بشكل عام وجهة النظر األكثر قبوال  إن 

ير المتخصصين من غ عدد ا كبير ادفعت ، امبكرة جد   نموعوامل  نتيجةا أو بيولوجي   تانفطريظاهرتان  والتباين الجنسيالجنسية 
لخيارات والسلوكيات بصرف النظر عن ا، وأنه يتم تحديدهما للتغيير الجنسية أو التباين الجنسي غير قابلينالمثلية  أنإلى االعتقاد 

لعلمية ذات الصلة، ا للمؤلفاتالمناقشة التالية ستبين ما . لكن، وكالتي يعيش فيها اإلنسان والسياقات االجتماعية وتجارب الحياة
 .من األبحاث العلمية بما فيه الكفاية هذه غير مدعومةنظر ال فإن وجهة

 
 دراسات التوائم

اس تقييم ما إذا كانت الصفات البيولوجية أو النفسية لها أس الفاعلة في بحاثاأل أنواع طابقة نوع ا مندراسة التوائم المتتشّكل 
ما ، سمة هسنف الجيناتمجموع  يتشاركانن اذل، الطابقةالتوائم المتزوج من يظهر الفردان بأن  احتمال كبير  االإذا كان ف. جيني

األرجح دور ا  تؤدي علىيمكن للمرء أن يستنتج أن العوامل الوراثية  حينذاك ،نسبة التوافقب ما ي عرفهو و  حين يظهرها أحدهما،
م غير الخاصة بنفس السمة لدى التوائتوافق الأعلى من نسبة متطابقة التوائم النسبة توافق  لم تكنلكن إذا  في هذه السمة.

 أكثر أهمية من مال  عا تكونمشتركة قد البيئة اليدل على أن  فإن ذلك، فحسب ( نصف جيناتهاتقريب أ) تتشارك التي، المتطابقة
 .المشتركة الجينات

لتوائم لدراسة تأثير االذين استخدموا أوائل الباحثين ومن السلوكي الوراثة علم ف كالمان من رواد فرانز جوزيي عتبر الطبيب النفسي 
ه في أن أشار إلى وشكلت عالمة بارزة، 1952عام دراسة نشرها في ال يف. فالميل الجنسي، بما في ذلك سماتالجينات على ال

، مما ايكون اآلخر مثلي ا أيض  مثلي الجنس  أحدهما، إذا كان دراستهطابقة التي شكلت موضع التوائم المتجميع أزواج  صفوف
تصميم النتيجة و  لو تم تكرار هذه .31طابقةالتوائم المتصفوف مثلية الجنسية في لل في المئة 100 ة تبلغتوافق مذهلنسبة عن أسفر 

لمثال، انتقادات شديدة. على سبيل القيت ة الدراس بيد أن". هكذا"ولد  لفرضيةا ا مبكر  دعم   أعطت لكانتأفضل،  بشكلدراسة ال
استه كانت في در  التي شكلت موضوعأستاذ القانون إدوارد شتاين أن كالمان لم يقدم أي دليل على أن التوائم و الفيلسوف  يبّين

 على اتصال" نهمأبكالمان  موصفه منمن خالل  وغيرهم من المرضى النفسيين والسجناء وقد تشكلت عيناته، جيني االواقع متطابقة 
ريحة معقولة ششكل من األشكال بأي ال تشكل " تاين إلى القول بأن عينة كالمانش مما دفعالجنس السري"،  يمثلي بعالم مباشر

طوي على ، والتي تنبالنهج السهل بأخذ العيناتكالمان التي عمل عليها عينات . )ت عرف طريقة أخذ ال32"الجنس يمن السكان مثلي
 .(يكون وصول الباحث إليهم سهال  من السكان  أفراداختيار 

ؤدي على تالمثلية الجنسية إلى أن العوامل الوراثية والتي تدرس جينات ا ا جيد  مصممة تصميم  الدراسات التوائم تشير مع ذلك، 
دراسة  2000عام اليلي وزمالؤه في امايكل ب ج.على سبيل المثال، أجرى عالم النفس فالجنسي.  ميلا في تحديد الدور   األرجح

وهي ، ياواألبحاث الطبية في أسترالالصحة الوطنية من سجل التوائم الخاص بمجلس الجنسي باستخدام التوائم  بارزة حول الميل
وقد  .33ي دراستهف كالمانالعينة التي استند إليها من  تمثيال  للسكان بشكل عامكبيرة، كانت بالتالي أكثر  تشمل احتماالتعينة 
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 24وللرجال  في المئة 20 بـمثلي الجنس  الشخص التوافق لكون قّدر نسبالجنسي و  ميلال لتحديد سلم كينسيحث الباستخدم 
للنساء في  في المئة 10وللرجال  في المئة 0، مقارنة مع (توأم البيضة الواحدةتطابقة )مصفوف التوائم الللنساء في  في المئة

للرجال دون  مهمة داللة إحصائية يقدمالفرق في معدالت التوافق . ونالحظ أّن 34(البيضتينتوأم ) صفوف التوائم غير المتطابقة
واسع  ثقة نطاقمع  0.45 عند الرجال بـ قابلية المثلية الجنسية على االنتقال بالوراثةر الباحثون هذه النتائج، قدّ  بناء  على النساء.

على نحو  نطاق ثقة واسعمع  0.08 بلغت هذه القابليةنساء، إلى سبة . بالن0،71و 0،00 في المئة ويتراوح ما بين 95 يبلغ
بعض  فيالفات تخاالفي المئة من  45 ه يمكن أن تعزى نسبةتشير هذه التقديرات إلى أنو . 0،67إلى  0،00مماثل من 

 تالفات في الجينات.إلى االخلدى الرجال على سلم كينسي(  مقابل التباين الجنسي وفق قياسها ةالجنسيمثلية التوجهات الجنسية )ال
 

 جوهريةهمية الألاأن نكون حذرين في تقييم  يتعين عليناأنه تعني يلي وزمالؤه ابأجراها في الدراسة التي إن نطاقات الثقة الواسعة 
تمتع إما بانتفاذ منخفض يددة محالجنسية اللمثلية أن "أي جين رئيسي لبالنتائج التي توصلوا إليها إذ يفسر المؤلفون لهذه النتائج. 

ماذج التوافق عالية إلى حد ما في الن نسب)هامشية(. في حين يبدو أن  داللة إحصائية بياناتهم تظهرولكن  35"أو بتردد منخفض
 .رمليات التكراع، بما في ذلك هذه التقديرات موثوقيةأن نحكم على  يصعب فيها جد ا لدرجةالثقة واسعة  فإن نطاقاتالمستخدمة، 

ة أضيق وأكثر تقني في علم الوراثة السكانيالمعنى ال" في هذه الدراسات، ألن قابلية االنتقال بالوراثة" معنى وال بد هنا من توضيح
عينة ضمن ر في سمة مالتغيّ مدى القدرة على إسناد مقياس  عبارة عن فقابلية االنتقال بالوراثةللكلمة.  المتداولمعنى الدقة من 

هذه  مقياس لمدى تحديد بيد أنها ليست عبارة عنالسكان.  صفوف هؤالءمجموعة من السكان إلى االختالف في الجينات في 
 .جيني اسمة ال

التي  تسما، في حين أن الامنخفضة جد   قابليتها لالنتقال بالوراثةكون تأن ا بالكامل تقريب  تحديدها جيني ا التي يتم  فيمكن للسمات
 اإلنسانعدد أصابع دد يحعلى سبيل المثال، ف. ذات قابلية عالية على االنتقال بالوراثةا يمكن أن تكون ليس لها أساس وراثي تقريب  

لى عوامل إ ترتكز غالبية االختالفات التي نراها، و د أصابع كل إنسانبسيط في عد اختالف يبرز. ولكن جيني ا بشكل شبه تام
، على العكسو  .على االنتقال بالوراثة سمةال لقابلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقديرات منخفضة، و مثل الحوادث جينيةغير 

أمريكا في  فيما  اشخص   لو أنعلى سبيل المثال، ذات قابلية عالية على االنتقال بالوراثة. السمات الثقافية يمكن أن تكون 
 ألن ،لكانت هذه السمة اعتبرت على أنها ذات قابلية عالية على االنتقال بالوراثة أقراط األذنمنتصف القرن العشرين ارتدى 

 كروموسوماتلا بما إذا كان يحمل بدوره األمر الذي يرتبطا أو أنثى، ذكر   الشخص كونبا ا وثيق  يرتبط ارتباط   ارتداء األقراط كان
، على لجينيةااالختالفات با ا وثيق  يرتبط ارتباط   قراطألسلوك ارتداء ا، مما يجعل التباين في (أو "س ص" ) ("س س" )

 لسلوك قابلية االنتقال بالوراثةتقديرات  من شأن، في يومنا هذا بيولوجية. توليس ةثقافيظاهرة الرغم من أن ارتداء األقراط هو 
ي جينات بسبب أي تغييرات ف ليسذلك منتصف القرن العشرين، و في كون أقل مما كانت عليه في أمريكا ت األقراط أنارتداء 

 .36تقّبل ارتداء الرجال لألقراط، ولكن بسبب زيادة ينكيير األم
 

ل . بةالجنسي غريزةمن الفي المئة  45 الجينات هي التي تحدد ال يعني أن 0.45 قابلية االنتقال بالوراثة تقديرفأن يبلغ لذلك، 
إلى  كل مابشيمكن أن يعزى  الذين شكلوا موضوع الدراسة السكانصفوف من التباين بين األفراد في  في المئة 45أن يعني 

  من العوامل البيئية.بدال  جينية العوامل ال
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اق على واسعة النطدراسة متطورة  وزمالؤه النغسترومنيكالس  الطبيب المتخصص في األوبئة والنفس ى، أجر 2010عام الفي 

 نفسه من الجنس زوج من التوائم المتطابقة وغير المتطابقة 3826 الخاصة بـت تحليل البياناوقاموا بالجنسي،  ميلال التوائم حول
 الحياة من حيث شركاءالجنسية المثلية على تحديد الباحثون . وقد عمل 37(توائم غير متطابقة 1506و امتطابق  توأم ا  2320)

. ئهيلي وزمالاب في دراسة تم التوصل إليهامن تلك التي  بقليلالعينة أقل الخاصة بالتوافق  نسبوكانت هذا  .نفسه من الجنس
صفوف في في المئة  18التوافق بين الرجال  ت نسبة، كانفي ما يخص الحصول على شريك واحد على األقل من الجنس نفسه

في المئة  17لمئة وفي ا 22فكانت النسبة لنساء، أما بين االتوائم غير المتطابقة. صفوف في في المئة  11و طابقةوائم المتالت
التوائم صفوف في في المئة  5التوافق للرجال  نسبكانت فشركاء الجنسيين، لل اإلجماليعدد في ما يخص ال . أّماعلى التوالي

 .على التواليفي المئة  7وفي المئة  11للنساء ، و التوائم غير المتطابقةصفوف في  في المئة 0و طابقةالمت
 

 واحد علىحياة شريك لحصولهم على األقل على  0.39 بـقدر تقابلية االنتقال بالوراثة  نسب إلىالبالنسبة للرجال، تشير هذه 
 الكلي للشركاء من الجنس نفسه فيما كان العدد(، 0،59إلى  0،00من  في المئة 95 )نطاق الثقةمن الجنس نفسه  األقل
ر التوأم وليس اآلخ يختبرها أحد أفرادامل البيئية التي العو وقد فّسرت (. 0،53إلى  0،00من  في المئة 95 نطاق الثقة)0.34

البيئية  العواملب لم يكن من الممكن تفسير أي من التبايناتعلى التوالي، في حين  في المئة 66وفي المئة  61التباين الذي بلغ 
 0.19 لجنس نفسهامن  حياةشريك ى علاألقل  لكونهن حصلن على معدل قابلية االنتقال بالوراثةوبالنسبة للنساء، كان . المشتركة

في  95الثقة  نطاق) 0.18 الكلي للشركاء من الجنس نفسه فيما كان العدد(؛ 0،49إلى  0،00من  في المئة 95الثقة  نطاق)
من التباين على التوالي، في حين في المئة  66وفي المئة  64شكلت العوامل البيئية الفريدة قد (. و 0،45إلى  0،11من  المئة

 على التوالي.في المئة  16وفي المئة  17شكلت العوامل البيئية المشتركة 
 
المشتركة  العوامل البيئية غيرتؤدي المكون الجيني للسلوك مثلي الجنس،  ال يمكن إغفالفي حين رقام إلى أنه تشير هذه األو 

بيئية الفريدة الالجنسي ينشأ من التأثيرات الوراثية و  ميلخلص الباحثون إلى أن القد . و طاغي ا في هذا اإلطار وربمااسم ا حدور ا 
التفضيل لى ع بالفعلتؤثر  الفردية المعينةبيئة ال فكرة أنإلى أن "النتائج الحالية تدعم  ع اإلشارة، معلى الفرد على حد سواء

 38.الجنسي"
 

 بيرمان تر ساالجتماع بي الماها عالتوائم التي نشر  دراسة وطنيوالتي تمثل السكان على الصعيد الواسعة ومن الدراسات األخرى ال
المراهقة وحتى الرشد والتي  حول الصحة مناستخدمت بيانات الدراسة الوطنية الطولية ، والتي 2002عام الوهانا بروكنر في 

ر النسبي للعوامل تقدير التأثيفي هذه الدراسة حاول العالمان  .39من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشرلمراهقين عنيت با
، شكل عامب .الجنس نفسه االنجذاب إلى شخص منر بل الوالدة على تطو االجتماعية، والعوامل الوراثية، والعوامل الهرمونية ما ق

الجنس نفسه،  إلى انجذاب إلى شخص من 18841 الذين تمت دراستها، والذين بلغ عددهم من المراهقينفي المئة  8.7 أشار
 .مثليسلوك جنسي في المئة عن  1.5 فيما صّرح، الجنس نفسه مع شخص منعالقة غرامية ئة بأنهم في في الم 3.1 وأفاد
جندرية ة اجتماعية أقل تنشئ ونيتلق جنسين مختلفينالتوائم من أن "، التي تنص على االجتماعيتأثير فرضية ال" ان حلل الباحثأوال  
د في مدعومة بشكل جي أن هذه الفرضية كانت ا، ووجدجنسين مختلفينأو األشقاء من  الجنس نفسهأسرهم من التوائم من  من
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 جنسيفي التعبير عن االنجذاب القل األفي الدراسة  جنسين مختلفينالتوائم من من اإلناث نسبة  كانتفي حين  .حالة الذكور
الجنس  انجذاب جنسي إلى تعبير ا عناألكثر  فينجنسين مختلالذكور التوائم من نسبة (، كانت في المئة 5.3) الجنس نفسهإلى 
قد (. و في المئة 7.3مقابل  في المئة 16.8التوأم )غير شقيقة األخت ال ذويل االرج منمرتين بأكثر ، (في المئة 16.8) نفسه

 .40نموذج التنشئة االجتماعية على المستوى الفردي تدعمغير مباشرة جوهرية خلص الباحثون إلى أن هناك "أدلة 
 

ألجنة من اهرمون قبل الوالدة بين ال فرضية نقل الهرمون داخل الرحم" والتي تعتبر أن انتقال" درس المؤلفان إلى جانب ذلك،
امة أكثر والتي العختلف عن فرضية ت هذه الفرضيةأن  مع اإلشارة إلىتوائم. )لليؤثر على الميول الجنسية التوائم من جنسين 

التي تشمل م التوائمن وفي هذه الدراسة، كانت نسبة الذكور  .(الميول الجنسيةنمو الدة تؤثر على أن الهرمونات قبل الو  تعتبر
يس ل كانت حوالي الضعف بالنسبة إلى أولئك الذين أفادوا بهذا االنجذاب والذين الجنس نفسه والذين أفادوا بانجذاب إلى جنسين
الباحثون أن هذا  اعتبر (.في المئة 8.8ا )أكبر سن  إخوة  الذين لديهمأولئك  مقارنة مع( في المئة 18.7)  أكبر سن ا إخوة لديهم

 النجذاب إلىاالكبار ال ينبغي أن يقلل من احتماالت  خوةوجود اإل بما أن، هرموننقل الا ضد فرضية  قوي  دليال   شّكلاالكتشاف 
ألوانه:  اهذا االستنتاج سابق  يبدو مع ذلك،  والدة.ما قبل ال نقل الهرمونعملية أساس في  نجذابهذا االلإذا كان  الجنس نفسه

كان العامل األخير يؤثر على أكبر )خاصة إذا العوامل الهرمونية ووجود أخ تأثير كل من مع إمكانية  تماشىالمالحظات تف
وهو أمر  كبار،إخوة إلى الجنس نفسه وبين وجود عّدة  الشعور باالنجذابهذه الدراسة عدم وجود عالقة بين كشفت (. كما األول

 .41في بعض الدراسات السابقة تمت اإلشارة إليه
أخير ا، لم يجد بيرمان وبروكنر دليال  على تأثير وراثي كبير على االنجذاب الجنسي. فالتأثير الكبير يتطلب أن يكون لدى التوائم 

اءت غير التوأم. ولكن في هذه الدراسة، ج وةخأو اإل خوةالمتطابقة نسبة توافق لجذب الجنس نفسه أعلى بكثير من التوائم اإل
، في المئة 7.2، ولدى توائم البيضتين في المئة 6.7اإلحصائي مماثلة: نسبة التوافق لدى التوائم المتطابقة  على المستوىالنسب 
 ال يمكن أن يتجّلى إال. وخل ص الباحثون إلى أنه "من المرجح أن أي تأثير وراثي، إذا و جد، في المئة 5.5األشقاء  خوةولدى اإل

وبناء  على بياناتهم، اقترحوا أن البنية االجتماعية التي قد تتيح هذا التعبير الجيني هي  42في ب نى اجتماعية معّينة ومحّددة."
لي، استنتجوا أن نتائجهم "تدعم وبالتا 43."جنسين مختلفين"التنشئة االجتماعية الجندرية مرتبطة بالتوائم البكر من  األكثر محدودية

 44قّلة التنشئة االجتماعية الجندرية في مرحلة الطفولة المبكرة ومقتبل المراهقة تسبب التفضيل للجنس نفسه الحق ا." أنّ فرضية 
إلى أّن  ابالمزيد من األبحاث لتأكيد هذه الفرضية. وأشار الباحثون أيض   وفي حين أن النتائج هنا غير واضحة، ال بّد من القيام

التي وردت في دراسات سابقة قد تكون غير موثوقة بسبب المشاكل المنهجية مثل  جنس نفسهلنسب التوافق األعلى لالنجذاب ل
بها ام ق عينات ال تمثل الواقع بدّقة وعّينات صغيرة. )وتجدر اإلشارة، مع ذلك، إلى أنه تّم نشر هذه المالحظات قبل الدراسة التي

 (.يودؤه والتي تّمت مناقشتها أعاله، والتي تستخدم تصميم دراسة ال توجد فيها هذه القالنغستروم وزمال

لجنس اومن أجل التوفيق بين المعلومات المتفاوتة إلى حد ما عن قابيلة االنتقال بالوراثة، يمكننا أن نفترض أن االنجذاب إلى 
ل الباحثون قياس الميل الجنسي في مراحل متأخرة من العمر قد يكون له عنصر وراثي أقوى مع تقدم العمر، ولهذا يحاو  نفسه

( بدل قياسها في وقت مبكر من العمر. ويمكن أن تتغّير تقديرات قابلية االنتقال 2010ه عام ئوزمال )كما في دراسة النغستروم
السمة قد تختلف  ثر على التغير فيبالوراثة حسب العمر الذي تقاس خالله سمة معينة ألن التغيرات في العوامل البيئية التي قد تؤ 
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لدى األفراد في مختلف األعمار، وألن السمات التي تتأثر وراثيا  قد تصبح أكثر ثبات ا في مرحلة الحقة من مراحل نمو الفرد 
ا في النتائج المنا شة أدناه، أن ق)الطول، على سبيل المثال، يصبح ثابت ا في مرحلة البلوغ المبكرة(. ويتم اقتراح هذه الفرضية أيض 

 االنجذاب للجنس نفسه قد يكون أكثر مرونة في سن المراهقة مما هو عليه في مراحل الحقة من مراحل البلوغ.

الل كينيث س. كندلر وزمالؤه دراسة كبيرة على التوائم من خالنفسي  وعلى نقيض الدراسات التي تّم تلخيصها، أجرى الطبيب
وباالستناد إلى نسب التوافق للميل الجنسي  45غير التوأم. خوةمن اإل 1380ا من التوائم و زوج   794استخدام عينة احتمالية من 

ن العوامل الوراثية قد ير إلى أ)التي يتم تعريفها في هذه الدراسة كتحديد ذاتي بناء  على الجاذبية(، يقّر الباحثون أن نتائجهم "تش
بدو أن الدراسة تأتي بنتائج دقيقة بما فيه الكفاية الستخالص استنتاجات هاّمة ولكن ال ي 46ثر تأثير ا كبير ا على الميل الجنسي."ؤ ت

ا من التوائم المتطابقة  324من  19حول مدى تأثير الجينات على الغريزة الجنسية: فقط  لديهم عضو متباين الجنس،  كانزوج 
ا من التوائم اإل 240من  15متطابقين.  19من هؤالء األزواج الـ 6مع  لديهم عضو متباين الجنس،  كان الجنس نفسهمن  ةخو زوج 
أزواج توائم متطابقين لعدم تباين الجنس، كانت قدرة الدراسة  8متطابقين. وألنه لم يكن سوى  15من هؤالء األزواج الـ  2مع 

 لتوأم( محدودة.غير ا خوةالتوائم واإل خوة)أو بين اإل خوةعلى المقارنة بشكل دقيق بين التوائم المتطابقة والتوائم اإل

من  في المئة 32 في المئة إلى6 وبشكل عام، تشير هذه الدراسات إلى أنه )حسب كيفية تعريف المثلية الجنسية( في أي من
كان عضو واحد على األقل مثلي الجنس. ومنذ أن وجدت  إذاالحاالت، قد يكون كل من العضوين لدى زوج توأم مثلي الجنس 

، قد يكون هناك غير التوأم خوةأو اإل خوةبعض الدراسات على التوأم نسبة توافق مرتفعة في التوائم المتطابقة أكثر من التوائم اإل
لبيئات )خبرات أنه عادة ما تتشابه اتأثيرات وراثية على الرغبة الجنسية والتفضيالت السلوكية. وال بّد من األخذ بعين االعتبار 

غير  خوةالتعلق المبكر، العالقات مع األقران، وما شابه ذلك( لدى التوائم المتطابقة بشكل أكبر من التوائم غير المتطابقة أو اإل
أو  خوةن التوائم اإلثر مالتوأم. فبسبب مظاهرهم ومزاجاتهم المماثلة، على سبيل المثال، قد تتّم معاملة التوائم المتطابقة بالمثل أك

اآلخرين. لذا قد ت عزى بعض نسب التوافق العليا إلى العوامل البيئية بدال  من العوامل الوراثية. وفي كل حال، إذا لعبت  خوةاإل
 بالجينات دور ا في تهيئة الناس لبعض الرغبات أو السلوكيات الجنسية، توضح هذه الدراسات أن التأثيرات الجينية ليست السب

 األهم والوحيد.

نسي لدى نات تحدد الميل الجيوجد أي دليل علمي موثوق بأن الجي إنه الومن خالل تلخيص الدراسات على التوائم، يمكننا القول 
دور ا في التأثير على الميل الجنسي. فال بّد من توضيح السؤال "هل أن مثليي  تؤدي. ولكن توجد أدّلة على أن الجينات الفرد

ل دوا هكذا؟". فليس هناك أي دليل عملي على أن أي شخص، مثلي الجنس أو سوّي "ولد هكذا" إن كان ذلك يعني أن الجنس و 
ميله الجنسي تحّدد وراثي ا. ولكن بّينت بعض األدلة من الدراسات على التوائم أن بعض المواصفات الجينية ربما تزيد من إمكانية 

 أو لديه سلوك جنسي مثلي. تحديد شخص ما الحق ا على أنه مثلي الجنس

وينبغي أن تتضمن الدراسات على التوائم في المستقبل حول قابلية انتقال الميل الجنسي بالوراثة تحليال  لعينات أكبر أو تحليل 
تلوي أو غيرها من المراجعات المنهجية لتجاوز حجم العينة المحدود والعنصر اإلحصائي لبعض الدراسات القائمة، وتحليال  
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عدالت التوريث عبر األبعاد المختلفة للحياة الجنسية )مثل االنجذاب والسلوك والهوية( لتجاوز عدم دقة المفهوم الغامض للميل لم
 الجنسي وحدود الدراسات التي تنظر فقط إلى بعد واحد من هذه األبعاد الجنسية.

 

 علم الوراثة الجزيئي
الجنسية أو ربما مدى تأثيرها، قمنا بالبحث حتى اآلن في دراسات تستخدم أساليب في دراسة مسألة وجود أسباب جينية للمثلية 

علم الوراثة الكالسيكي لتقدير قابيلة االنتقال بالوراثة لسمة مثل الميل الجنسي، ولكن هذا ال يحّدد جينات معينة قد تكون مرتبطة 
ا دراسة علم الوراثة باستخدام ما ي 47بهذه السمة. اط سّمى غالب ا باألساليب الجزيئية التي توفّر تقديرات حول ارتبولكن يمكن أيض 

 أو سلوكية. جسديةاختالفات جينية معينة بالسمات، سواء كانت 

في  المتخصصقام بها  1993ومن أولى المحاوالت لتحديد أساس جيني أكثر خاصية للمثلية الجنسية، دراسة تعود إلى العام  
لم الوراثة "دين هامر" وزمال ا من إخوة مثليي الجنس. 40ؤه حول ع  ومن خالل دراسة تاريخ األسرة في المثلية الجنسية  48زوج 

من  Xq28لهؤالء األفراد، قاموا بتحديد وجود صلة محتملة بين المثلية الجنسية في الذكور وواسمات وراثية على المنطقة 
دراسة إلى نتائج متباينة: فقد حاول "جورج رايس" وزمالؤه وفشلوا (. وأّدت محاوالت لتكرار النتائج المؤثرة لهذه الXالكروموزوم )

من تكرار نتائج "هامر" األصلية من خالل  2015، ولكن تمّكن آالن ر. ساندرز وزمالؤه عام 49في تكرار نتائج دراسة هامر
 50ع ارتباط جيني إضافية.من التوائم الذكور، ومن إيجاد مواق 409استخدام عدد أكبر من اإلخوة مثليي الجنس ينطوي على 

، لن يكون العنصر الجيني مؤشر ا جيد ا على الميل الجنسي(.لكن )  بما أّن التأثير كان ضئيال 

ي قد تكون ومات التز لى تحديد مناطق معينة من الكرومو إّن دراسات االرتباط الجيني مثل تلك التي تمت مناقشتها أعاله قادرة ع
مرتبطة بسمة من خالل النظر في أنماط من التوارث. وفي يومنا هذا، ت عّد دراسة الروابط على نطاق الجينوم واحدة من الطرق 
الرئيسية الستنتاج المتغيرات الجينية المرتبطة بسمة والتي تستخدم تقنيات تسلسل الحمض النووي لتحديد اختالفات معينة في 

وي والتي قد ترتبط بسمة. ويقوم العلماء بدراسة الماليين من المتغيرات الجينية لدى عدد كبير من األفراد الذين لديهم الحمض النو 
سمة معينة، وكذلك لدى األفراد الذين ليس لديهم هذه السمة، ويقارنون وتيرة المتغيرات الجينية بين الفريقين. ويتم االستنتاج بأن 

دة التي تحدث بشكل متكرر بين أولئك الذين لديهم سمة أكثر من أولئك الذين ليس لديهم سمة ترتبط المتغيرات الجينية المحد
بشكل ما بهذه السمة. وقد أصبحت دراسات الروابط على نطاق الجينوم شائعة في السنوات األخيرة، ولكن عدد قليل من هذه 

ة المرتبطة وفي أكبر محاولة لتحديد المتغيرات الجينيالميل الجنسي. الدراسات العلمية وجد ارتباطات كبيرة للمتغيرات الجينية مع 
تّم عرضها في االجتماع السنوي  "23andMe"فرد من قاعدة بيانات  23000بالمثلية الجنسية، أ جريت دراسة شملت أكثر من 

 جنسية المثلية للذكورجينوم للهوية الال مستوىعلى مهمة  ، ولم تجد أي روابط2012للجمعية األمريكية لعلم الوراثة البشرية عام 
 51أو اإلناث.

لذلك، فإّن الدليل على وجود أساس جيني للمثلية الجنسية غير واضح وغير نهائي، ما يشير إلى أنه على الرغم من أن العوامل 
 ير نهائية.غهذه الصفة غير قوية وحتى في الجنسي، تبقى المساهمة الوراثية الوراثية تفسر بعض االختالف في الميل 
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. فعادة ما يتأثر اأيض   ، قد توجد تأثيرات جينية على الميول أو السلوكيات الجنسية المثليةالسلوكية لإلنسانالنزعات على غرار و 
التعبير الجيني المتعّلق بالنمط الظاهري بعوامل بيئية. فالبيئات المختلفة قد تؤدي إلى أنماط ظاهرية مختلفة حتى بالنسبة للجينات 

فسها. لذلك حتى لو كان هناك عوامل وراثية تساهم في المثلية الجنسية، قد يتأثر االنجذاب الجنسي أو الميول الجنسية للفرد ن
بعدد من العوامل البيئية، مثل الضغوطات االجتماعية، بما في ذلك االعتداء الجنسي أو العاطفي أو الجسدي. لذا من الضروري 

يئية أو تجريبية أو اجتماعية أو إرادية للتوصل إلى صورة كاملة عن كيفية تطور االهتمام واالنجذاب البحث عن عوامل إنمائية أو ب
 الجنسي والرغبات الجنسية.

 

 الدور المحدود لعلم الوراثة
 ن في هذه المرحلة أنه حتى على المستوى البيولوجي المحض لعلم الوراثة، تخلى العلماء عنيقد يالحظ القراء غير المتخصص

ية ذات البشرية، إذ يدركون أنه ال يمكن إيجاد أي فرض علم النفسبشأن  "الطبيعة مقابل التربية"تحت عنوان المتكررة المناقشات 
مصداقية ألي سمة خاصة يمكن تحديدها إما بمحض علم الوراثة أو البيئة. فمجال الالوراثة المتطور، على سبيل المثال، يوضح 

ا، يمكن أن يتأثر التعبير الجيني نفسه بعدد غير محدود من العوامل الخارجية األخرى التي يمكن أنه حتى لصفات بسيطة نسبي  
ويحصل ذلك بشكل كبير عندما يتعلق األمر بالعالقة بين الجينات والسمات المعقدة مثل االنجذاب  52أن تشكل عمل الجينات.

 والدوافع والسلوكيات الجنسية. 

لتنموية غير الوراثية العوامل اأن تشّكل  خفيةالوراثية العوامل لليمكن فإّن هذه العالقات بين الجينات والبيئة معقدة ومتعددة األبعاد. 
على سبيل المثال، وّثق علماء الوراثة االجتماعية الدور غير المباشر للجينات في سلوكيات األقران ف. إلى حد  ما والخبرات البيئية

 53مجموعة اجتماعية معينة بضّم هذا الفرد إليها أو استبعاده. على قرارازية، مثل المظهر الجسدي للفرد الذي يمكن أن يؤثر المتو 

 تقرير خاص: الغريزة الجنسية والجندر

اشرة ، وبالتالي تؤثر بصورة غير مبهودوافعأن الجينات يمكن أن تؤثر على اهتمامات اإلنسان  ونعلماء الوراثة المعاصر  يدرك
على السلوك. وفي حين قد تجعل هذه الجينات الشخص يميل إلى بعض السلوكيات، يبدو إلزامه بالسلوك مباشرة، بصرف النظر 

ت حسب المؤثرابمكن أن تؤثر على السلوك بطرق أكثر خفية، الم فمنعن طائفة واسعة من العوامل األخرى، أقل منطقية. 
البيئية )على سبيل المثال، ضغط األقران واالقتراحات والمكافآت السلوكية( جنب ا إلى جنب مع العوامل النفسية والبنية  الخارجية

ي ف عمله حول الدور الذي يمكن أن يؤديه علم الوراثة في المثلية الجنسية سبق وتناولناأوضح "دين هامر" الذي قد الجسدية. و 
: "إن السبب الحقيقي ]في عدم إحراز مجلة "ساينس"في  2002عام  ة  ن شرتالسلوكي في مقال، بعض قيود علم الوراثة ما سبق

ا متقدم في مجال علم الوراثة السلوكي[ هو افتراض أنه يمكن تخفيف التعقيد الغني للفكر اإلنساني والعاطفة اإلنسانية وجعله
لنموذج المبسط، الذي يكمن وراء معظم األبحاث الحالية في . . فهذا ا. عالقة خطية بسيطة بين الجينات الفردية والسلوكيات

 54مجال علم الوراثة السلوكي، يتجاهل األهمية البالغة للدماغ والبيئة وشبكات التعبير الجيني".
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في  - سواء كانت السلوكيات الجنسية، أو التفاعل مع اآلخرين -وتعتمد التأثيرات الوراثية التي تؤثر على أي سلوك بشري معقد 
جزء منها على تجارب حياة األفراد عند نضوجهم. فالجينات تشّكل عنصرا  واحدا  فقط من بين العديد من العناصر الرئيسية المؤثرة 
على السلوك باإلضافة إلى التأثيرات البيئية والخيارات الشخصية والخبرات بين األشخاص. وتشير األدلة حتى اليوم بقوة إلى أن 

 ظهرتوراثية بسيطة. ويمكننا القول بثقة أن الجينات ليست السبب األساسي الوحيد للميل الجنسي؛ وفي حين مساهمة العوامل ال
دور ا بسيط ا في المساهمة في تطوير االنجذاب والسلوك الجنسي، ال يوجد عدد كاف  من األدلة يدعم  تؤديأدلة على أن الجينات 

لد هكذا" في  طبيعة الميل الجنسي.ما يتعّلق ب الرواية المبّسطة "و 

 

 تأثير الهرمونات
الناس يولدون مع نزعات تجاه الميول الجنسية المختلفة، تأثيرات  أنفرضية خر من مجاالت البحوث المتعلقة بويتضّمن مجال آ

هرمونية ما قبل الوالدة على النمو الجسدي والسلوكيات المثالية الالحقة للذكور واإلناث في مرحلة الطفولة المبكرة. وألسباب 
حاث لذي يحّد من إمكانية تعميم هذه األبأخالقية وعملية، يتم العمل التجريبي في هذا المجال لدى ثدييات غير بشرية، األمر ا

( يشكّلون عينة من DSDعلى الحاالت اإلنسانية. ومع ذلك، فإن األطفال الذين يولدون مع اضطرابات في التطّور الجنسي )
 لجنسي.ا الناس يمكن لديها دراسة تأثير التشوهات الجينية والهرمونية على التطور الالحق للهوية الجنسية غير المثالية والميل

تنتج  -آثار تنظيمية  نمّوه إماالهرمونات المسؤولة عن تمييز الجنس تمارس على الجنين في طور  أنويتم االعتقاد عموم ا 
حدث في وقت الحق أو آثار محّفزة ت -تغييرات دائمة في شبكة الدماغ وحساسيته، وبالتالي تعتبر إلى حد كبير غير قابلة للتغير 

يمكن أن تستهّل الهرمونات التنظيمية األنظمة الجنينية )بما في ذلك الدماغ(  55سّن الرشد(.سّن البلوغ و ي حياة الفرد )في ف
قد "نظّمت"  " الهرمون عندئذ األنظمة التي كانتسيفّعلهيكلي ا، وتمهّد الطريق لحساسية الهرمونات في سن البلوغ وما بعده، حيث "

 قبل الوالدة.

ستجابة للبيئة الهرمونية تحدث أثناء الحمل. فعلى سبيل المثال، يعتقد أن التستوستيرون يؤثر على ويعتقد أن فترات الذروة لال
ويتّم إفراز االستروجين  56، ثم مرة أخرى عند الوالدة، حتى حوالي عمر الثالثة أشهر.24و 8الجنين الذكر بحّد أقصى بين األسابيع 

 وتكشف الدراسات على الحيوانات أنه قد تتعدد فترات الحساسية على 57.طوال فترة الحمل عن طريق المشيمة ونظام دم األم
ات هذه الهرمونحساسية مستقبالت أن أن وجود هرمون واحد قد يؤثر على عمل هرمون آخر، و و مجموعة متنوعة من الهرمونات، 

 فتمييز الجنس بحّد ذاته نظام معقد للغاية. 58دائها.أيمكن أن تؤثر على 

وبعض الهرمونات المعينة ذات الصلة في هذا المجال من البحث هي التستوستيرون والديهدروتستوسترون )مستقلب من هرمون 
التستوستيرون، وأكثر فعالية منه( واالستراديول )والذي ي ؤّيض إلى تستوستيرون( والبروجسترون والكورتيزول. وتكون المسارات 

ا للتأثير الهر  المتفق عليها موني الطبيعي للنمو في الرحم على النحو التالي؛ يبدأ النمط النموذجي لتمييز جنس األجنة عموم 
ن هذه األعضاء، . وبمجرد التمييز بيوراثية إلى حد  كبيرالبشرية مع تمييز األعضاء التناسلية بين خصية أو مبيض، وهي عملية 

ارجية. يحصل هذا الفاصل الزمني في فترة الحمل عندما تمارس فإنها تنتج هرمونات معينة تحدد تطور األعضاء التناسلية الخ
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الهرمونات تأثيراتها المظهرية والعصبية. فالتستوستيرون الذي تفرزه الخصيتان يساهم في تطوير األعضاء التناسلية الخارجية 
طور األعضاء التناسلية وغياب هرمون التستوستيرون لدى اإلناث يسمح بت 59للذكور ويؤثر في نمو الجهاز العصبي لديهم؛

ويمكن أن يتسبب الخلل في هرمون التستوستيرون أو هرمون االستروجين، أو حتى وجودهما أو عدم  60الخارجية النسائية.
اأوجودهما في فترات مهّمة من فترات الحمل، باضطرابات في النمو الجنسي. )يمكن أن تؤدي اآلثار الوراثية أو البيئية إلى  يض 

 طور الجنسي(.اضطرابات الت

ا دور ا في التأثير على طريقة تشكيل الهرمونات لتطوير الغدد التناسلية، والنمو العصبي، والسلوكيات  يؤديوقد  اإلجهاد أيض 
فالكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط باستجابات اإلجهاد. وقد ينشأ  61الجنسية النموذجية الالحقة في مرحلة الطفولة المبكرة.

وقد تنتج مستويات مرتفعة من  62إذا تعّرضت إلى ضغوطات شديدة أثناء فترة حملها، أو عن الجنين المعّرض لإلجهاد. عن األم
ا عن عيوب وراثية. وواحدة من االضطرابات األكثر دراسة على نطاق واسع من التطور الجنسي هي  63هرمون الكورتيزول أيض 

من  ٪90فأكثر من  64أن يؤدي لدى اإلناث إلى ترجيل األعضاء التناسلية. (، والذي يمكنCAHتضخم الغدة الكظرية الخلقي )
ويؤدي هذا  65الكورتيزول. إنتاجحاالت تضخم الغدة الكظرية الخلقي تنتج عن طفرة في الجين الذي يشّفر ألنزيم يساعد على 

 66ري(.نات مرتبطة بتطور الجنس الذكإلى إنتاج مفرط في مولدات الكورتيزول، والتي يتحّول البعض منها إلى اندروجين )هرمو 
وفي الحاالت  67حسب شدة الخلل الجيني.بلذلك، تولد الفتيات مع درجة معينة من الترجيل في أعضائهن التناسلية،  ونتيجة  

الشديدة من ترجيل األعضاء التناسلية، يتم في بعض األحيان التدخل الجراحي إلعادة األعضاء التناسلية النسائية إلى طبيعتها. 
فاإلناث اللواتي يعانين من حاالت تضخم  68وغالب ا ما يتّم وصف عالجات بالهرمونات لتخفيف آثار إنتاج االندروجين الزائد.

يظهرن احتماال  من األندروجين أعلى من المعدل الطبيعي الخلقي، واللواتي تعّرضن في مرحلة الجنين لمستويات  الغدة الكظرية
من اإلناث اللواتي ال يعانين من حاالت تضخم الغدة الكظرية الخلقي، واإلناث اللواتي يعانين من  حصر ا الجنسي للتباين أصغر

ل من اإلناث اللواتي يعانين من هذه الحالة بشك ةالجنسي للمثليةلقي هّن أكثر عرضة حاالت حادة من تضخم الغدة الكظرية الخ
 69أكثر اعتداال .

ا اضطرابات في النمو الجنسي عند الذكور تتأثر بعدم حساسية االندروجين. فلدى الذكور الذين يعانون من متالزمة   وتوجد أيض 
رون توستيرون بشكل طبيعي، ولكن ال تؤدي مستقبالت هرمون التستوستيعدم حساسية االندروجين، تنتج الخصيتان هرمون التس

فتبدو األعضاء التناسلية عند الوالدة على أنها أنثوية، وتتم تربية الطفل عادة على أّنه أنثى. وينقسم هرمون  70وظائفها.
وال تتوضح  71ية.جنسية أنثوية ثانو  التستوستيرون الذاتي لدى الفرد إلى هرمون االستروجين، وهكذا يبدأ الفرد بتطوير خصائص

ا إكمال  72المشكلة إال في سن البلوغ، أي عندما ال تبدأ الدورة الشهرية لدى الفرد بشكل مناسب. ويفضل هؤالء المرضى عموم 
جح من المر  حت الدراسات أنهوقد اقتر  XX.73حياتهم كإناث، وال يختلف ميلهم الجنسي عن اإلناث اللواتي لديهن النمط الجيني 

 74إن لم يكن أكثر منهّن. تمام ا اإلناث على غرارأن يهتموا حصر ا في الشركاء الذكور 

 

وهناك اضطرابات أخرى في التطور الجنسي تؤثر على بعض الذكور من الناحية الجينية )على سبيل المثال، األفراد الذين 
ترون توليف الديهدروتستوسأو عدم وجود االنزيمات إما ( الذين يكون لديهم النقص باالندروجين نتيجة XYيمتلكون النمط الجيني 
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فاألفراد الذين يعانون من هذا النقص يولدون  75من هرمون التستوستيرون أو إلنتاج التستوستيرون من الهرمونات السالفة له.
حدث ربيتهم على أنهم فتيات. ومع ذلك، في خالل فترة البلوغ غالب ا ما يبأعضاء تناسلية ملتبسة بدرجات مختلفة وتتم أحيانا  ت

لدى هؤالء األفراد ترجيال  جسديا ، ما يجبرهم على اتخاذ قرار في إكمال حياتهم إما كرجال أو كنساء. ووجدت بيغي ت. كوهين 
من األفراد الذين يعانون من هذه العيوب  المئةفي  64إلى  39كيتتينس، وهي أستاذة في التنمية الجندرية واألمراض النفسية، أن 

ية األعضاء درجة ذكور إن "والذين تمت تربيتهم كفتيات يختارون العيش كرجال في مرحلة المراهقة والبلوغ المبكر، كما تقول 
 76التناسلية الخارجية عند الوالدة ال تدّل على أنها تتعلق بالتغيرات الجندرية بطريقة منهجية."

ائم المتطابقة التو  إنالدراسات التي أجريت على التوائم فيما سبق الضوء على دور التأثيرات الهرمونية لدى األم، إذ وقد تلقي 
واألخوية تتعّرض على حّد سواء في رحم األم للتأثيرات الهرمونية ذاتها. وتشير معدالت التوافق الضعيفة نسبي ا في الدراسات على 

دور ا هام ا في الميل الجنسي. وبالمثل تّم دمج محاوالت أخرى  تؤديدة، مثل العوامل الوراثية، ال التوائم أن هرمونات قبل الوال
إليجاد تأثيرات هرمونية كبيرة على التطور الجنسي، والنتائج ليست واضحة بعد. وبما أن الدراسات المباشرة للتأثيرات الهرمونية 

، حاولت بعض الدراسات وضع نماذج حيث يمكن االستدالل على االختالفات ما قبل الوالدة على النمو الجنسي صعبة منهجي ا
في التعرض الهرموني قبل الوالدة بشكل غير مباشر، وذلك من خالل قياس التغيرات المورفولوجية الغامضة أو من خالل دراسة 

 خالل النمو.في االضطرابات الهرمونية التي تظهر في وقت الحق 

لمؤشرات البديلة لهرمون التستوستيرون قبل الوالدة التي يستخدمها الباحثون هي النسبة بين طول اإلصبع على سبيل المثال، من ا
". وتشير بعض األدلة إلى أن هذه النسبة قد تتأثر بتعّرض 2D:4Dالثاني )السبابة( واإلصبع الرابع )البنصر(، والمعروفة بـ" نسبة 

لنسبة ات التعرض العليا لهرمون التستوستيرون لدى الذكور تتسبب بقصر السبابة باّن مستويإتوستيرون، إذ الجنين لهرمون التس
ووفق ا لفرضية ما، يمتلك الرجال مثليو الجنس نسبة 77 منخفضة(، والعكس صحيح. 2D:4Dإلى البنصر )أو امتالكه نسبة 

2D:4D  أعلى )أقرب إلى النسبة التي و جدت لدى اإلناث منها إلى الذكور متبايني الجنسي(، في حين تدّل فرضية أخرى على
سبة أقل من نعكس ذلك، أن هرمون التستوستيرون قبل الوالدة يمكن أن يجعل الرجال مثليي الجنسي أكثر ذكورية، ما يؤدي إلى 

بة سبة للنساء، تّم أيضا  اقتراح فرضية المثلية الجنسية ألنهن أصبحن أكثر ذكورية )نسمتبايني الجنس. وبالنالنسبة لدى الرجال 
 من الدراسات التي تقارن هذه السمة لدى نساء ورجال يتّم تحديدهم على عدد كبيرأقل، ارتفاع هرمون التستوستيرون(. وقد أظهر 

 أساس المثلية الجنسية مقابل التبيان الجنسي، نتائج مختلفة.

من البالغين في كاليفورنيا، كانت  720أنه في عينة من  2000عام في ال Nature "نايتشرجدت دراسة تم نشرها في مجلة "وو 
لليد اليمنى من النساء مثليات الجنس أكثر ذكورية )أي، كانت هذه النسبة أقل( من النسبة لدى النساء متباينات  2D:4Dنسبة 

بين الرجال  2D:4Dكما لم تجد هذه الدراسة فرق ا كبير ا في متوسط نسبة  78متبايني الجنس.الجنس، ولم تختلف كثير ا عن الرجال 
متبايني الجنسي ومثليي الجنس. وأشارت دراسة أخرى هذا العام، تستخدم عينة صغيرة نسبي ا من الرجال مثليي الجنس والرجال 

كما وجدت دراسة  79ر ذكورية( لدى الرجال مثليي الجنس.)أي أكث أقل 2D:4Dمتبايني الجنس من المملكة المتحدة، إلى نسبة 
ا أن الرجال مثليي الجنس لديهم نسبة  2003أجريت عام   80أقل من الرجال متبايني الجنس، 2D:4Dعلى عينة في لندن أيض 

 81مثليي الجنس.أعلى لدى الرجال  2D:4Dتان أخذتا عينات من كاليفورنيا وتكساس نسب في حين أظهرت دراستان أخر 
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تقارن سبعة أزواج توأم إناث من توأم البيضة الواحدة غير متوافقة المثلية الجنسية )إحدى  2003وأجريت دراسة على التوائم عام 
لدى أزواج التوائم  82(.تانمثلي انة متوافقة المثلية الجنسية )التوأمالتوأمين مثلية( وخمسة أزواج توأم إناث من توأم البيضة الواحد

أقل من توائمهن،  2D:4Dة في الميل الجنسي، الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أنهن مثليات الجنس لديهن نسب غير المتوافق
المنخفضة جاءت نتيجة  2D:4Dالباحثون هذه النتيجة مشيرين إلى أن "نسبة الـ  ري فرق بين التوائم المتوافقة. فسّ بينما لم يتبين أ

في عينة نمساوية مؤلفة  2D:4Dحول نسب  2005وأخيرا ، وجدت دراسة أجريت عام  83لالختالفات في بيئة ما قبل الوالدة".
لدى الرجال متبايني الجنس ال تختلف كثير ا عن تلك  2D:4Dرجال  متباين الجنس أن نسب  79رجال  مثلي الجنس و 95من 

بحاجة إلى " همص الباحثون إلى أنهذه السمة، خل   حولمن الدراسات  عدد كبير. وبعد استعراض 84لدى الرجال مثليي الجنس
على الميل الجنسي لدى الرجال عندما يتم التحكم تؤّثر  2D:4Dنسب  تالمزيد من البيانات قبل التمكن من التأكد مما إذا كان

 85 ."اإلثنيباالختالف 

آثار الهرمونات قبل الوالدة على السلوك وبنية الدماغ. ومرة أخرى، تأتي هذه النتائج في المقام األول من  أبحاٌث كثيرة تاستعرض
الدراسات حول ثدييات رئيسات غير بشرية، ولكن وفّرت دراسة اضطرابات التطور الجنسي رؤى مفيدة حول آثار الهرمونات على 

رها واضحة مو، وتبدو آثاهرمونية تحصل عادة في خالل فترات حساسة من النالتطور الجنسي لدى البشر. فبما أن التأثيرات ال
من المعقول افتراض أن اآلثار التنظيمية لهذه األنماط الهرمونية المبكرة والمرتبطة بالزمن من المرجح أن توّجه جوانب جسدي ا، 

 التأثيرات. ئية في الجهاز العصبي من بين هذهمن النمو العصبي. قد يكون الربط التشريحي العصبي وحساسية العناصر الكيميا

ما إذا كان هناك أي عالقة بين إجهاد األم أثناء فترة الحمل  تبحث في، أجرى غونتر دورنر وزمالؤه دراسة 1983في العام 
قد  تكونوالهوية الجنسية ألوالدها في وقت الحق، وذلك من خالل إجراء مقابالت مع مئتي رجل حول األحداث المجهدة التي 

لحرب العالمية الثانية. ومن الرجال انتيجة من هذه األحداث  وقد وقع عدٌد كبير 86تعّرضت لها أمهاتهم في فترة ما قبل الوالدة.
في  25، والجنس مثليو في المئة منهم 65الذين أفادوا أن أمهاتهم شهدن أحداث موترة بشكل متوسط أو شديد أثناء فترة الحمل، 

ك، أظهرت (. ومع ذلسلم كينسي)تم تقييم الميل الجنسي باستخدام  منهم متباينو الجنسالمئة  في 10و، يو الجنسمنهم ثنائ المئة
عام أجريت وفي دراسة استطالعية  87.بين إجهاد األم والميل الجنسي بسيطة وغير هامة دراسات حديثة أكثر وجود ارتباطات  

وزمالؤه  ينز، وجد هامن الحمل ل الثلثين الثاني والثالثما قبل الوالدة في خالبشأن العالقة بين الميل الجنسي واالجهاد  2002
أن اإلجهاد الذي تعّرضت له األمهات أثناء الحمل أظهر "فقط عالقة بسيطة" بالسلوكيات الذكورية النموذجية لدى بناتهن في 

 88وذجية لدى أوالدهن الذكور.شهر ا، ولم ي ظهر "أي عالقة أبد ا" بالسلوكيات األنثوية النم 42عمر الـ 

لدى اإلناث، يرتبط بوجود  سيما تضخم الغدة الكظرية الخلقي وباختصار، إن بعض أشكال التعرض لهرمون قبل الوالدة، ال
د تسهم قاختالفات في الميل الجنسي، في حين غالب ا ما تكون عوامل أخرى مهمة في تحديد اآلثار الجسدية والنفسية لذلك. و 

األفراد،  في تطوير ميول جنسية غير متباينة لدى بعض ،لهرمونية التي تسهم في تسبيب اضطرابات في النمو الجنسيالعوامل ا
 ولكن هذا ال يثبت أن هذه العوامل تفسر تطور االنجذاب والرغبات والسلوكيات الجنسية في معظم الحاالت.
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 الميل الجنسي والدماغ
من الدراسات إلى االختالفات العصبية الحيوية بين األفراد الذين يعرفون بمتبايني الجنس وأولئك الذين يعرفون  عدد كبيرتطّرق 

التي أشارت إلى اختالفات بيولوجية في أدمغة  1991سيمون لوفاي عام بمثليي الجنس. وقد بدأ هذا مع دراسة عالم األعصاب 
على وجه التحديد، اختالف في الحجم في مجموعة خلوية معينة للنواة  -سوياء المثليين من الرجال بالمقارنة مع الرجال األ

في وقت الحق نتائج أكثر دقة:  ئهدراسة للطبيب النفسي "وليام باين" وزمالوأظهرت 89 (.INAH3الخاللية للوطاء األمامي)
من  بكثير أكبرتحتل حجم ا لدى الذكور ثنائية الشكل على الصعيد الجنسي، و  INAH3"باالتفاق مع دراستين سابقتين...وجدنا 

اإلناث. وباإلضافة إلى ذلك، توصلنا إلى أن الفرق بين الجنسين على صعيد الحجم يعزى إلى اختالف بينهما في عدد لدى 
 H3INAالـ  ظهور احتاللإلى أنه، "على الرغم من  هؤالءوأشار  90الخاليا العصبية وليس في حجم الخاليا العصبية أو كثافتها."

متبايني الجنس، لم يكن هناك فرق في عدد الخاليا العصبية داخل النواة على لجنس من الرجال مثليي االرجال حجم أصغر لدى ل
الجنس  مثلييالختالفات في الحجم بين الرجال تكون" تجربة ما بعد الوالدة " مسؤولة عن ا وشكوا بأنأساس الميل الجنسي". 
الشكل  الزدواجكما أشاروا إلى أن األهمية الوظيفية  91هذا يتطّلب إجراء المزيد من األبحاث للتأكد. أن ومتبايني الجنس، مع

(، ال 1991ي" )اغير معروفة. وخل ص الباحثون إلى أنه: "بناء  على نتائج هذه الدراسة، ودراسات "لوف INAH3الجنسي في 
علم  المتخصص في، نشر 2002وفي العام  92وحدها." H3INAيمكن التنبؤ بالميل الجنسي بشكل موثوق على أساس حجم 

ذه ولم يجدوا فروقات هامة في ه –الصوار األمامي  -النفس "ميتشل س. السكو" وزمالؤه دراسة تعالج جزء ا مختلف ا من الدماغ 
  93المنطقة باالستناد إلى الجنس أو الميل الجنسي.

ومثليي  متبايني الجنسأو الوظيفية بين أدمغة األفراد تالفات الهيكلية ومنذ ذلك الحين أجريت دراسات أخرى للتأكد من االخ
 ةفي مقال من هذه الدراسات عدد كبيرالجنس )باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير لتحديد هذه الفئات(. وتتلخص النتائج من 

هذا النوع ال تكشف الكثير من الحقيقة فيما ولكن يبدو أن البحوث من  94في وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم. 2008عام  تن شر 
يتعلق بعلم المسببات أو األصول البيولوجية للميل الجنسي. وبسبب قيود أساسية، ال ٌيعّول على هذا النوع من البحوث إلى حّد 

نشاط في الدماغ لما. فعلى سبيل المثال، تم في إحدى الدراسات استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس تغيرات ا
ة الحجاجية ة الجبهيعندما تم عرض صور رجال ونساء على أفراد، ووجد أن رؤية وجه أنثى أدى إلى تفاعل أقوى في المهاد والقشر 

ياكل مثليي الجنس والنساء المتباينات الجنس تفاعلت هذه الهلدى الرجال متبايني الجنس والنساء مثليات الجنس، أما لدى الرجال 
مثليي الجنس تفاعلت بشكل نساء المتباينات الجنس والرجال فهذا االكتشاف بأن أدمغة ال 95وى عند رؤية وجه رجل.بشكل أق
لدى  ختلفممثليات الجنس تفاعلت بشكل تبايني الجنس والنساء ملرجال لدى رؤية وجوه الرجال، في حين أن أدمغة ا مختلف

 ترؤية وجوه النساء، يبدو تافه ا بالنظر إلى مفهوم علم مسببات االنجذاب لمثليي الجنس. وفي سياق مماثل، ذكرت دراسة استجابا
وأظهرت دراسة متابعة نتيجة مماثلة لدى النساء المثليات  96متبايني الجنس،مختلفة للفرومونات بين الرجال مثليي الجنس والرجال 

غي والربط الوظيفي بين كما أظهرت دراسة أخرى اختالفات في عدم التماثل الدما 97متباينات الجنس.نساء جنس مقارنة بالال
 98متبايني الجنس الذين أجريت عليهم الدراسة.األفراد مثليي الجنس و 
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ة أو البيئية لالنجذاب ي، فهي ال تقّربنا أكثر إلى فهم المحددات البيولوجيةمستقبل بحثوفي حين قد تقترح نتائج من هذا النوع سبل 
ح ما يلي. أما اآلن، فسنوض الجنسي أو االهتمامات أو األذواق أو السلوكيات الجنسية. وسنتطّرق أكثر إلى هذا الموضوع في

باختصار عدد ا قليال  من القيود األساسية في هذا المجال من البحث من خالل األمثلة االفتراضية التالية. فلنفترض أننا نقوم 
، سنجد بالنتيجة اختالفات مهمة ذات بدرا سة أدمغة معلمي اليوغا وبمقارنتها مع أدمغة العبي كمال األجسام. إذا بحثنا مطّوال 

داللة إحصائية في بعض المناطق من بنية الدماغ أو وظيفة الدماغ بين هاتين المجموعتين. ولكن هذا ال يعني أن مثل هذه 
ختلفة لمعلم اليوغا والعب كمال األجسام. فاالختالفات في األدمغة قد تكون نتيجة وليس سبب ا االختالفات تحدد مسارات الحياة الم

وفي مثال آخر، فلنفترض أن مثليي الجنس من الرجال يميلون إلى امتالك أجسام  99لألنماط المتميزة من السلوك أو االهتمامات.
المتوسط األدنى على مؤشرات كتلة الجسم(. فعلى الرغم من أنه  قليلة الدهون من الرجال األسوياء )كما يتضح من خالل درجات

من  يحدد كل جينيو يتم تحديد كتلة الجسم جزئي ا بالوراثة، لم نتمكن من القول باالستناد إلى هذا االستنتاج أن هناك سبب فطري 
اكتلة الجسم والمثلية الجنسية.  ض كتلة مثلية باتباع نظام غذائي يخفتم ربط الإذا ، على سبيل المثال، وقد يكون ذلك صحيح 

الجسم. وتوضح هذه األمثلة واحدة من المشاكل الشائعة التي تتم مواجهتها في تفسير هذه البحوث: اقتراح أن نمط العصبية 
 الحيوية يحدد تعبير ا سلوكي ا معين ا.

م ذواق أو الرغبات الجنسية، يمكننا أن نفهمع استعراض الدراسات حول العوامل البيولوجية التي قد تؤثر على االنجذاب أو األ
: 1999م وزمالؤها في مقال استعراضي في العا صلت إليه عالمة النفس االجتماعي ليتيسيا آن بيبالواالستنتاج القوي الذي تو 
المرأة...  دىث لم تثبت أن للعوامل البيولوجية تأثير كبير في تنمية الميل الجنسي لابحعام ا من األ 50"باختصار، أكثر من 

وفي ضوء الدراسات  100تحدد الميل الجنسي لدى المرأة." البيولوجياوعلى عكس االعتقاد الشائع، لم يوضح العلماء بشكل مقنع أن 
 يف هذا المفهوم.تم تعر  كيفماالتي قمنا بتلخيصها هنا، يمكن أن ينطبق هذا أيضا  على األبحاث حول الميل الجنسي لدى الذكور، 

 الخاطئة لألبحاثالقراءة 
 

أن ، ام السابقةستلخيصها في األق بحاث التجريبية، والتي تمالنوع من األهذا  ما يستطيع حول ةبعض القيود الهامة المدمج تبرز
صفوف عامة في مر مستبشكل  األبحاث تفسيرلسوء األسباب الرئيسية يشكل سبب ا من تجاهل هذه القيود بالتالي، فإن ظهر. ي

بعض بن جي معيّ بيولو  تكوينرتبط امثال على بنية الدماغ، أنه إذا ال فييكون من المغري أن نفترض، كما رأينا للتو  قدإذ  .الناس
لى مغالطة، عيقوم هذا المنطق بيد أن . سماتهذه ال فيهو السبب البيولوجي  فإن هذا التكوينالسمات السلوكية أو النفسية، 

إلى حد  قنيةمسائل تعتبر تفي حين أن بعض من هذه الو مفاهيم من مجال علم األوبئة. باستخدام في هذا القسم سنشرح السبب و 
 متناول القارئ غير المتخصص.يكون فهمها بعامة بطريقة ها شرحنأن  فإننا سنحاول، هاتفاصيلما في 

 
ي الجنس والرجال يمثلالرجال في الصفات البيولوجية بين  ، وبهدف توضيح الفكرة، أن العلماء الحظوا اختالف ا أو أكثرلنفترض

كون يأن  ، أوجينية واسمات( مثل وجود فلنسميه د) مقياس منفصل عبارة عن هذا االختالف أن يكونيمكن ل. متبايني الجنس
 ( مثل متوسط حجم جزء معين من الدماغ.فلنسميه جمستمر )مقياس عبارة عن 
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عن ا فكرة عطينيقد محدد لى نتائج صحية معينة أو سلوك إر يزيد بشكل كبير من فرص التوصل أن أحد عوامل الخط إن إظهار
أدلة ذلك وفر ي قد الفي الواقع، ف. سبب هذه النتائج نأدلة علنا وفر يال  بيد أنه، الصحي ة أو السلوكيالنتيجة الصح نمو هذه

 نمن الممكإذا كان من خالل التالي: في بعض األحيان  توصل إلى االستنتاجيتم الو  .األضعف منها روابط سوىعلى أي 
أو جين  د عبارة عن)ما إذا كان  وجود دا في احتمال ا كبير  اختالف  يختلفون  األسوياء الجنس والرجال يمثليالرجال ثبات أن اإل

دى بغض النظر عن م ،جيأساس بيولو  هال المثلية الجنسيةفإن هذا االكتشاف يشير إلى أن  آخر(، عاملأو أي  عامل هرموني
الث مرات ثزيادته با )أو حتى مضاعفة احتمال وجود سمة نادرة نسبي  ف. غير مبررولكن هذا االستنتاج  انخفاض هذا االحتمال.

 بمن سيتطابق مع المثلية الجنسية أو ال. قيمة تذكر من حيث التنبؤ  قد ال يكون لهاأو أربع مرات( 

عينة مسمة معينة )مثل حجم منطقة أو متوسط  معدلاختالف كبير في  فإظهار(. جر مستمر )ينطبق على أي متغيواألمر عينه 
أن هذا  لتبيانفي كيال  وأولئك الذين يتطابقون مع المثلية الجنسية تطابقون مع التباين الجنسيالدماغ( بين الرجال الذين يفي 

 لمذكورةاإضافة إلى األسباب  .الجنسية أو التباين الجنسيتطابق الشخص مع المثلية متوسط يساهم في احتمال الاالختالف 
ن هناك في الواقع كو ال يقد بالتالي، كبير من التداخل بين التوزيعات.  معدل عمليتي توزيعفي  يمكن مالحظة فارق كبيرأعاله، 

 ميلالبؤ لقدرة على التنبالكثير من ا القياسهذا  لن يوفرأي فصل من حيث التمييز بين بعض أفراد كل مجموعة، وبالتالي 
 .الجنسي تفضيلالالجنسي أو 

نة للتحقق عيهجية إضافية، مثل استخدام عينة تدريب أو ، من خالل مقاربات منا، في جزء منهمعالجة بعض هذه المسائل يمكن
هذا النموذج  راختبابعد ذلك يتم عينة صغيرة تستخدم لتطوير نموذج )أو فرضية(؛ عبارة عن عينة التدريب هي إن . من الصحة

وتشمل عملية  رضية.الفهذه فرضية على نفس البيانات المستخدمة لتطوير هذه الطريقة اختبار  تتجنبعلى عينة مستقلة أكبر. 
أن  رءأراد الممجرد صدفة. إذا أن األمر أو  فعال  داللة إحصائية  ذيتأثير  وجود لتأكد منمن صحة اإلجراءات المتبعة ل التحقق

ذا كانت العينة كبيرة(، يمكن للمرء أن اصيست مالنتيجة لأن ظهر ي وائية من مجموعة عشنفس االختبارات على ب يقومدفة )وا 
ن ياحثللب نيمك، األسوياءبين عينة مثلي الجنس وعينة  جأو  دسمة الفي انتشار اختالف  ذات الصلة. بعد العثور على العينة

 .جأو  د السمةب ما يتعلق في انأن هاتين المجموعتين ال تختلف إثباتعتين ثم إلى مجمو عشوائي ا الجنس  يتقسيم عينة مثلي
 جدثم و في العينات الشاملة،  بالرجال األسوياءالجنس  يمقارنة مثليعبر  100اختالفات من أصل  ةخمسوجد لنفترض أن المرء 

ك الش بالمزيد منمن شأنه أن يلقي  األمرهذا . وهي مقسمة الجنس يعند مقارنة عينات مثلي 100اختالفات من أصل  ةخمس
 .مثليي الجنس واألسوياءبين وسائل األفراد  ختالفاتالنتائج األولية لالب
 

 
 التعرض لالعتداء الجنسي

 
خص هذا الميول الجنسية، يل نموالعوامل البيولوجية في  تؤديهالذي يمكن أن  حول الدورالسابقة  اتالمناقشتمحورت في حين 

 ي صفوففبشكل كبير  في مرحلة الطفولة،االعتداء الجنسي محدد، وهو  بيئي املع ورود تأثير األدلة التي تشير إلىالقسم 
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عالقة بين االعتداء الجنسي،  وجودالنتائج المعروضة أدناه مسألة تطرح  .مع المثلية الجنسيةفيما بعد  يتطابقونأولئك الذين 
و عدم أ الجنسية أو الهوية الجنسي السلوك وأالجنسي  االنجذاب عنوقت الحق في  والتعبيروخاصة في مرحلة الطفولة، 

 ؟متباينغير  ميلاحتمال وجود  يزيد االعتداء على األطفال من هل، كانت هناك عالقة بين األمرين. إذا وجودها

د تشمل هذه العالقات ق أنإلى  أوال  ال بد من اإلشارة لخص أدناه. ولكن سن كما، على األقل، تم التوصل إلى عالقات بين األمرين
 تخمين ا أو أكثر من التخمينات التالية:

 يمكن لالعتداء أن يساهم في نمو ميل غير متباين الجنس. .1
جعلهم ما يأن يجذبوا المعتدين،  غير متباينة الجنس( نزعات من مستقبلعن )عالمات ظهرون طفال الذين ييمكن لأل .2

 أكثر عرضة  لالعتداء.
لى النزعات غير متباينة الجنس االعتداء الجنسي على األطفال و أن تؤدي إلى بعض العوامل يمكن ل .3  واءعلى حد سا 

 .(إدمان أحد الوالدين على الكحولأو تفكك األسرة  مثل)

 نإذ يمكن أن تكون كلها، وربما غيرها ما. بعضها بعض  تدحض تبار أن هذه الفرضيات الثالث ال االع ال بد من األخذ بعين
 بحاثء األيم كل من هذه الفرضيات في ضو نحاول تقيسالدراسات التي أجريت حول هذه المسألة،  الفرضيات، فاعلة. وفيما نلخص

 العلمية الحالية.
دراسة من  37  تلوي ا شملتحليال   2011 في العام ريدمان وزمالؤهمارك س. فالسلوكية وصحة المجتمع الصحة أستاذ أجرى 

يذاء األقران في ، و جسديال عتداءاالعتداء الجنسي، واال حولوكندا الواليات المتحدة  غير نة مع بالمقار  صفوف متبايني الجنسا 
بالتعرض لالعتداء  لإلفادةمرات  2.9 متبايني الجنس كانوا أكثر عرضة بمعدلأن غير النتائج أظهرت . وقد 101متبايني الجنس

مرات،  4.9كان الذكور غير متبايني الجنس أكثر عرضة بـ على وجه الخصوص، و  ا(.عام   18)تحت  في مرحلة الطفولة
ن و راهقممرات، لإلفادة بالتعرض إلى االعتداء الجنسي من أولئك متبايني الجنس. كما كان ال 1.5واإلناث غير متباينات الجنس بـ

هم تعرض الجسدي من قبل اآلباء واألمهات من عتداءتعرضهم لاللإلشارة إلى  اتمر  1.3 أكثر عرضة بـ ككل متبايني الجنسغير 
 مرات فحسب 0.9 عرضة بـ كانوا المراهقينمن الجنس ومثليات ي يمثل بيد أن، متبايني الجنسأقرانهم من  لالعتداء من قبل

مرة  1.7 بـ غير متبايني الجنس أكثر عرضة كانفقد إليذاء األقران، (. أما بالنسبة مرات 1،4 فيما كان ثنائيو الجنس عرضة بـ)
 صابة أو التهديد بسالح أو التعرض للهجوم.لإل ملإلبالغ عن تعرضه

 
الجتماعي االقبول مع ارتفاع  تتراجعأن  امن شأنه االعتداءأن معدالت  واافترض منه على الرغم من أنهأإلى  الباحثون يشير

يذاء األقران بين، و من قبل الوالدين"التفاوت في معدالت انتشار االعتداء الجنسي والجسدي إال أن ، مثلية الجنسيةلل الشباب من  ا 
في حين  .102"القرن الحادي والعشرينإلى العقد األول من  التسعينياتغير من يتلم ومن غير األقلية الجنسية قلية الجنسية األ

ثنائيي  ين ـومثليات أومثلي واصبحن ياد ألاألفر ب دفعتداء الجنسي "ال يأن االع تي تّدعيالسلطات ال الباحثونهؤالء يذكر 
من ناحية و  الجنسي. الميلؤثر على ياالعتداء الجنسي على األطفال قد أن   ضد فرضيةدليال   قدمال ت مبياناته، فإن 103الجنس"

كما أن . هأو تدعم ال تدحض هذا التخمين األدلةف. في االتجاهينفي االتجاه المعاكس أو  خرى، يمكن أن يكون المسار السببيأ
 .ه هذهقادر على تسليط الكثير من الضوء على مسألة االتجا غيرتصميم الدراسة 
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ميول غير المرتفعة أكثر في صفوف ذوي العلى نطاق واسع لشرح معدالت االعتداء الجنسي يستشهد بها فرضية  يذكر الباحثون
بما أن لجنسي، ا للتعرض لالعتداء أكثر عرضة. . .هم ةجنسيأقلية الذين يشكلون فراد األ" إن وهي التي تقول، المتباينة جنسي ا

إن هذين  .104همصدقائمن قبل أ مضايقةهم أكثر عرضة لل أو مثليات وثنائيي الجنس يمثلي معلى أنه مالشباب الذين ينظر إليه
 االعتداءد يكون إذ ق: بعضالا مبعضه يدحضانال  الجنس،متباينة نزعات غير أنه نتيجة بأن االعتداء هو السبب و ين، بالتخمين
 ياتوفي الوقت عينه يمكن أن تزيد االنجذابات والرغبات والسلوك، غير متباينة الجنس االنجذابات والرغبات نموا في  مسبب  عامال  

 عتداءات.تعّرض أصحابها لالمن خطر غير متباينة الجنس 

 الذي يدرسمراجعة منهجية للبحث  2011في العام  اوزمالؤهفايث روثمان إميلي علوم صحة المجتمع  ة فيستاذت األأجر 
. 105يات المتحدةفي الوالاألشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مثليين أو مثليات أو ثنائيي الجنس  علىانتشار االعتداءات الجنسية 

ا من ال 139635( تشمل ما مجموعه العينات االحتمالية استخدمتمنها  25دراسة ) 75 وقام هذا الفريق بمراجعة ن ييمثلشخص 
العتداء بسبب االظلم  معدل انتشارل أو ثنائيات الجنس من النساء، مما قدم قياس ا أو ثنائيي الجنس من الرجال ومن المثليات

، لشريكمن ا سياالعتداء الجنو ، على الراشدين، واالعتداء الجنسي العتداء الجنسي في مرحلة الطفولةامدى الحياة، و الجنسي 
تباينة م مرجعيةعلى الرغم من أن الدراسة كانت محدودة بسبب عدم وجود مجموعة المرتبط بجرائم الكراهية. و  االعتداء الجنسيو 

أنها أظهرت معدالت عالية ومقلقة من االعتداء الجنسي، بما في ذلك االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة، لهذه إال ، الجنس
 .1يلخص الجدول ، كما الفئة من السكان

 
النفس جوديث أندرسون  ةلماعقارنت ، 2013 أجريت عامفي دراسة  يةحتمالاالعلى  ةقائممتعددة الواليات باستخدام عينة و 

 ،طفيتداء الجسدي والجنسي، أو العااالع، و بما في ذلك األسر المفككة ،تالفات في تجارب الطفولة السلبيةبين االخ اوزمالؤه
وجد الباحثون قد و  .106أو ثنائيي الجنس أو متبايني الجنسالجنس  يمثليالراشدين الذين عرفوا عن أنفسهم كبين  ،وخالف الوالدين

لتجارب سلبية في مرحلة الطفولة كانت أكبر بشكل بارز، وأن نسبة اختبار المثليين والمثليات ثنائيي الجنس نسبة تعرض أن 
ان معدل ك، بشكل بارز من متبايني الجنس، ما عدا انفصال الوالدين أو طالقهما. وبشكل عام لكافة هذه التجارب كانت أكبر

من معدل تعرض متبايني الجنس إلى ، اتمر  1.6 أكثر بـ وثنائيي الجنسمرات تقريب ا،  1.7أكثر بـ  مثلياتالو  ينمثليتعرض ال
 .2في الجدول  عتداءالمتعلقة باالبيانات الوتتلخص تجارب سلبية في مرحلة الطفولة. 

 . االعتداء الجنسي في صفوف الرجال المثليين وثنائيي الجنس والنساء المثليات وثنائيات الجنس1الجدول 
 )في المئة( الرجال المثليون وثنائيو الجنس )في المئة( النساء المثليات وثنائيات الجنس

 (22.7)المتوسط  59.2 -4.1: االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة (34.5)المتوسط  76.0-14.9: االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة
 (14.7)المتوسط  44.7 -10.8: االعتداء الجنسي على الراشدين (23.2)المتوسط  53.2 -11.3: االعتداء الجنسي على الراشدين
 (30.4)المتوسط  54.0 -11.8: ياةاالعتداء الجنسي مدى الح (43.4)المتوسط  85.0 -15.6: االعتداء الجنسي مدى الحياة
 (12.1)المتوسط  57.0 -9.5: االعتداء الجنسي من الشريك (13.3)المتوسط  45.0 -3.0: االعتداء الجنسي من الشريك

)المتوسط  12.3 -1.0: االعتداء الجنسي المرتبط بجرائم الكراهية
5.0) 

)المتوسط  19.8 -3.0: االعتداء الجنسي المرتبط بجرائم الكراهية
14.0) 
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أحداث   في العودة إلى وفي حين أن هذه الدراسة، مثل بعض الدراسات األخرى التي ناقشناها، قد تكون محدودة بسبب التحيز
الذين حددوا  امجموعة مقارنة تضم المتباينين جنسي   تتميز بوجود ،األخطاء في الذاكرة الناتج عنوهذا بسبب عدم الدقة  ماضية،

ين الجنسيين. هويتهم الجنسية فضال  عن مجموعة الثنائي امثليات الذين حددوا أيض  هويتهم الجنسية وتمت مقارنتهم مع المثليين أو ال
سية فرضية أن الصدمات النفسية في مرحلة الطفولة لديها عالقة سببية بالتفضيالت الجن الباحثونقد تناوفي مناقشتهم للنتائج، 

ت النفسية في اية. ومن بين األسباب التي دفعتهم للشك، أشاروا إلى أن الغالبية العظمى من األفراد الذين يعانون من الصدمالمثل
لمرتفعة قد يساعد في تفسير المعدالت ا اجنس، وأن السلوك غير المطابق جندري  ال يأو ثنائي يمثلي ونصبحيمرحلة الطفولة ال 

لهذه النتائج وما يتصل بها، إن التجارب السلبية في مرحلة الطفولة قد  اأنه، وفق   االفتراضالجنسي. ومع ذلك، يمكن  عتداءلال
د من الدراسات حاجة إلى المزيفضيالت الجنسية المثلية. وهناك تكون في غاية األهمية ولكنها ليست عامال  حاسما  في تطوير الت

 .باالهتمامهما تعتبر جديرة فرضيات أو كالنت إحدى هذه اللمعرفة ما إذا كا

 وثنائيي الجنس ومتبايني الجنس ثلياتمال/ المثليين في صفوفجارب الطفولة السلبية . ت2الجدول 

 االعتداء الجنسي ) في المئة(

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليون/ المثليات
29.7 34.9 14.8 

 االعتداء النفسي ) في المئة(

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليات المثليون/
47.9 48.4 29.6 

 االعتداء الجسدي ) في المئة(

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليون/ المثليات
29.3 30.3 16.7 

 

الميل الجنسي والمخاطر  بحثت في 2010عام دراسة  في الاالجتماعية أندريا روبرتس وزمالؤها و  أستاذة العلوم السلوكية أجرت
وجه ا لوجه  الذي أجري الوبائي وطنيال استطالع الرأيباستخدام البيانات المستخرجة من  ما بعد الصدمة اضطرابالتي يسببها 

سي مع عدم وجود انجذاب جن اجنسي   نو : المتباينمختلفة وهي فئات األفراد إلى. وتم تقسيم 107راشد خصألف ش 35شمل  والذي
فسه، مع شركاء من الجنس ن جنسي ان و )المجموعة المرجع(؛ والمتباين من الجنس نفسه أو شريكمن الجنس نفسه إلى أشخاص 

 حوا عن تعرضهمالذين صر هم الذاتية. ومن بين هويتالذي حددوا  الجنس وثنائيالذاتية، و  ن/ المثليات الذين حددوا هويتهمو والمثلي
د الصدمة ما بع اضطراببالجنس خطورة مضاعفة في الحياة باإلصابة  يثنائين فضال  عن و يصدمات، يظهر األفراد المثللل

في معدالت سوء المعاملة في مرحلة الطفولة  االختالفات وظهرت .االتي تضم المتباينين جنسي  مقارنة مع المجموعة المرجع 
ن يقيمون عالقات الذي ان جنسي  و المتباينالجنس، و  وثنائيو : أعلن المثليون، والمثليات، بين األفرادوالعنف الممارس في العالقات 
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بالمقارنة مع المجموعة  خالل مرحلة الطفولة والمراهقةفي عانوا من صدمات أسوأ نفسه أنهم  جنسية مع شركاء من الجنس
 .3المرجع. وتتلخص النتائج في الجدول 

. وتركز الدراسة في المقام 2012عام في ال وزمالؤهزيتش  انالطبيب النفسي بريند أجراها دراسة  وبرزت أنماط مماثلة في هذا 
رف عنه في المع -الميل الجنسي يمكن أن تفسر العالقة بين الشائعةحول ما إذا كانت العوامل السببية  مختلفاألول على سؤال 

انوا ع متبايني الجنس أن الباحثون، وجد راشدينال. وفي عينة من مجتمع الشركاء 108كتئابواال -ذه الدراسة بالتفضيل الجنسيه
وكما يشير (. 2.7لإلناث  االحتماالت، ونسبة 2.8للذكور  االحتماالتسيطرة االكتئاب بشكل ملحوظ في حياتهم )نسبة  من

، الجنس تباينيم، أثارت البيانات تساؤالت حول ما إذا كان من الممكن تفسير المعدالت المرتفعة لالكتئاب الذي يصيب الباحثون
حيث  الثاني من هذا التقرير، قسمالفرضية الضغوطات االجتماعية )تمت مناقشة هذه الفكرة بعمق في  خاللفي مجملهم، من 

الضغوطات االجتماعية التي تعاني منها األقليات الجنسية تمثل مخاطر مرتفعة من جراء نتائج سوء الصحة العقلية(. وي ظهر  أن
( بالمقارنة مع شريكين من المئةفي  39مع شريك مثلي، معدالت مرتفعة من االكتئاب ) الذين يقيمون عالقة متباينو الجنس
 في هذا المضمار. ادور   تؤديوالعائلية، أو غيرها قد  جينيةال(، األمر الذي يوحي بأن العوامل المئةفي  31) متبايني الجنس

 عاًما( 18 عمر. التعرض لسوء المعاملة أو للعنف في العالقات الشخصية في مرحلة الطفولة )قبل 3الجدول 

 الرجال النساء
 من المثليين المئةفي  31.5 من المثليات المئةفي  49.2
 109ثنائيي الجنسمن  المئةفي  32 حوالى ثنائيي الجنسمن  المئةفي  51.2

مع شركاء من الجنس  الجنس متبايناتمن  المئةفي  40.9
 نفسه

مع شركاء من الجنس  متبايني الجنسمن  المئةفي  27.9
 نفسه

 متبايني الجنسمن  المئةفي  19.8 متباينات الجنسمن  المئةفي  21.2
 

للعالقات غير متباينة الجنس، لدى الذكور واإلناث على حد سواء، في معدالت أعلى بكثير برزت  " هأن إلى الباحثون يشير
 .110"ة الطفولةفي مرحل بيئة أسرية خطرة عاشوا فيالذين أولئك و  في خالل مرحلة الطفولةجنسي عتداء تعرضوا الالذين صفوف 

أسرة متباينات الجنس بالعيش في  في المئة من اإلناث غير 42و غير متبايني الجنسمن الذكور  في المئة 41 أفاد في الواقع،
كما . في المئة من الذكور واإلناث من متبايني الجنس تباع ا 30و في المئة 24في مرحلة الطفولة، مقارنة مع تعاني من خلل 

غير متباينات الجنس إلى التعرض إلى اعتداء من اإلناث  في المئة 24و غير متبايني الجنسمن الذكور  في المئة 12 أشار
من متبايني الذكور واإلناث في المئة على التوالي من  11و في المئة 4، مقارنة مع من العمر اعام   14جنسي قبل بلوغهم 

 ضغوطاتال فرضيةعلى أنها تدحض  عدم تفسير النتائج التي توصلوا إليهاالتأكيد على الجنس. وقد حرص الباحثون على 
ليها النتائج التي توصلوا إبيد أن  إمكانية وجود عوامل أخرى تؤدي دورها في هذا اإلطار.تشير إلى  بل على أنها، ةاالجتماعي

أن  أنها بّينت نظر ا إلى، وتفضيل التجارب غير متباينة الجنسالكتئاب ا مشتركة ما بينمسببة عوامل  إلى إمكانية وجودتشير 
 .111عالقة بين الميول الجنسية واالكتئابالمن  ي المئةف 60تشكل  جينيةالعوامل ال
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باستمرار زيادة  تأن الدراسات السابقة وجد ت، الحظ2001عام في ال اوزمالؤه إ. طوميوالنفس ماري  ةعالمأجرتها في دراسة و 
أنهم ب في المئة 46و في المئة 10ما بين  إفادة الجنس، مع يالسكان مثليصفوف معدالت التحرش في مرحلة الطفولة في في 

من  في المئة 22من الرجال المثليين و في المئة 46أن  الباحثونوقد وجد  .112تعرضوا لالعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة
 متبايني الجنسمن الرجال  في المئة 7مع  ، مقارنة  الجنس نفسهأنهم تعرضوا للتحرش من شخص من ب أفادوا المثلياتالنساء 

من  في المئة 38ومن الرجال المثليين  في المئة 68 يتطابق ذلك، لم إضافة إلى. متباينات الجنسمن النساء  في المئة 1و
صغيرة انت كهذه الدراسة في العينة ال بد من اإلشارة إلى أن  عتداء.د التعرض لالبع سوى مع المثلية الجنسية المثلياتالنساء 

ا "االتصال الجنسي"  العتداء بناء  علىوأن مقياس ا، فقط اشخص   267 وشملتا، نسبي   ، أيفي استطالع الر  إلى حد ماكان غامض 
"من غير المرجح أن  أنهيعتبرون  الباحثون. ولكن لمناصرة المثليين في والية كاليفورنيا أقيمتالمشاركين في أحداث وتم اختيار 
للمشاركة في  ونعتطو يو  هذه االحتفاالت مثلية الجنس يشاركون فيعلى األشخاص المثليين الذين  الراهنةالنتائج  تنطبق كافة

 .113الدراسات التي ترتكز إلى استطالعات الرأي وحدهم
 
بحثت  -اعام   30، نشرت الطبيبتان النفسيتان هيلين ويلسون وكاتي إس. ويدوم دراسة متابعة هادفة على مدى 2010عام في و 

، اعام   30األطفال بعد  دراسةومن ثم تابعت ، 1971و 1961االعتداء أو اإلهمال بين عامي  في األطفال الذين عانوا من
أو الجنسية، أو اإلهمال في مرحلة الطفولة زادت من احتمال إقامتهم لعالقات جنسية  للتأكد مما إذا كانت االعتداءات الجسدية،

و/أو اإلهمال  لالعتداء واتعرض أطفال 908صلية تضم وتمت المقارنة بين عينة أ .114ممرحلة الحقة من حياتهمثلية في 
)تمت المقارنة بينهم من حيث العمر والجنس والعرق أو اإلثنية،  افرد   667تضم  ومجموعة مقارنة لم تتعرض لسوء المعاملة

انسي من الجنس روميعيش مع شريك  على أنها أي شخص تحديد المثلية إجرائي اوالوضع االجتماعي واالقتصادي التقريبي(. وتم 
 ، أفاد معظمفي المئة 8هذه الـمن العينة. ومن بين  المئةفي  8نفسه، وتكّون هذه الفئة  نفسه أو لديه شريك جنسي من الجنس

ا أن لديهم شركاء من الجنس اآلخر، مما يشير إلى  جذاباالنمعدالت عالية من الثنائية الجنسية أو المرونة في  األفراد أيض 
أنهم عانوا من تاريخ من االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة أكثر بلسلوكيات. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أفادوا الجنسي أو ا

على الرغم من أن "العالقة بين االعتداء الجنسي في  مرة إلقامة عالقات جنسية مع أشخاص من الجنس نفسه، 2.8ـعرضة ب
 . وأشارت هذه النتيجة115رجال فقط"بارزة في صفوف المن الجنس نفسه تعتبر األشخاص  تجاهمرحلة الطفولة والميل الجنسي 

في  الجنس ومثلية جنسال متباينةعالقات جنسية  أن األوالد الذين تعرضوا العتداءات جنسية قد يكونوا أكثر عرضة إلقامة إلى
 .آن

حجم العينة من الرجال الذين تعرضوا لالعتداء الجنسي صغيرة، ولكن  بتوخي الحذر في تفسير هذه النتيجة، ألن الباحثونونصح 
ي العمل المنخرطين فعندما تتم المقارنة مع مجموع الشركاء الجنسيين على مدى الحياة واألشخاص  اإحصائي   بارزةظلت العالقة 

افي الجنس حديد المشاركين ت على صعيد كيفية ادقيق  من حيث تعريف الميل الجنسي الذي لم يكن  . وكانت الدراسة محدودة أيض 
الذين يظهرون انجذاب لألشخاص من الجنس نفسه ولكن ليس لديهم تاريخ من  لهويتهم. وقد فشلت الدراسة في التقاط الناس

 ثروتتمتع الدراسة بنقطتي قوة منهجيتين بارزتين. ويعتبر التصميم الهادف أك العالقات الرومانسية مع أشخاص من الجنس نفسه.
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ا توثيق  بأثر رجعي. وتم مالءمة لتقييم العالقات السببية من التصميم النمطي ولة عندما المسجل في مرحلة الطف االعتداءأيض 
  .لدى استذكار الحادثة حدث، وبالتالي ساهم بالحد من التحيز

ا إذا كانت ت الحق، ننتقل إلى مسألة مالطفولة والمثلية في وق الجنسي في مرحلة االعتداءوبعد أن درسنا العالقة اإلحصائية بين 
 سببية.عالقة  هذه العالقة تعتبر 

 إجابة على هذا مواقدي أن 2013العام  من خالل دراسة  أجروها فيالباحثة في مجال الصحة أندريا روبرتس وزمالؤها  حاولت
 1.6ـ بأنه في حين تشير الدراسات إلى وقوع اعتداءات جنسية وجسدية في مرحلة الطفولة أكثر  الباحثونالحظ قد و  .116سؤالال

رهن على ، ال يمكن لألساليب اإلحصائية التقليدية أن تبمتبايني الجنسالمثليين والمثليات بالمقارنة مع  في صفوفمرات  4إلى 
ة. وارتكز نقاشهم على أن األسلوب اإلحصائي المتطور المعروف العالقة اإلحصائية القوية الكافية من أجل دعم حجة السببي

)هذا األسلوب  .117" المستوردة من االقتصاد القياسي والتحليل االقتصادي، يمكن أن يزيد من مستوى العالقةجوهرية"المتغيرات الـب
أسلوب  حثونالباصحة العامة(. ويطّبق وألفة لدى الباحثين في مجال الا تطور  شبيه إلى حد ما بأسلوب "درجة الميل"، وهو أكثر 

 المتغيرات الجوهرية في البيانات التي تم جمعها من عينة تمثيلية على الصعيد الوطني.

حد مقابل أي أو واستخدم الباحثون ثالثة إجراءات ثنائية التفرع للميل الجنسي: أي أحد مقابل انجذاب ألشخاص من جنس آخر، 
. اباينين جنسي  ديد الهوية الذاتية للمتمقابل تح ثنائيي الجنس اتهم، والمثليين، والمثليات، أوشركاء جنسيين من جنس آخر في حي

وكما هو الحال في الدراسات األخرى، أظهرت البيانات العالقة بين االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة أو سوء المعاملة وجميع 
 .ي األقوىه العالقة بين االعتداء الجنسي والهوية الجنسية وكانت، والشركاء والهوية(، االنجذاباألبعاد الثالثة للمثلية الجنسية )

 النجذابلأن االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة يزيد من المعدل المتوقع إلى  الباحثينوتشير النماذج المتغيرة الجوهرية الخاصة ب
نقطة مئوية،  1.4من الجنس نفسه بنسبة  عالقة مع شريكول في إلى األشخاص من الجنس نفسه بنسبة نقطتين مئويتين، والدخ

معدل المثلية التي قد تنسب إلى االعتداء الجنسي "باستخدام تقديرات  الباحثوننقطة مئوية. وقّدر  0.7وتحديد الهوية المثلية بنسبة 
ألشخاص من الجنس  االنجذابمن حاالت  المئةفي  9لتقديرات التأثير التقليدية " اه وفق  التأثير من النماذج التقليدية"، ووجدوا أن

من حاالت الهوية  المئةفي  23من حاالت الدخول في شراكة مع أشخاص من الجنس نفسه في حياتهم، و المئةفي  21نفسه، و
مقطعية: ت . ويجب أن نالحظ أن هذه االرتباطا118"الطفولةالمثلية أو الثنائية الجنسية، ت عزى إلى االعتداء الجنسي في مرحلة 

مجموعات أخرى، بدال  من مقارنة نموذج مسار األفراد مع مرور الوقت. )إن تصميم الدراسة مع ب سيقارنون مجموعات من النا
تحليل متسلسل زمني يعطي أقوى دعم إحصائي على اإلطالق إلى مفهوم المطالبة بالسببية(. إضافة إلى ذلك، تلقت هذه النتائج 

. هل من درو عي كسس المنهجية ألنها قامت بافتراضات غير مبررة في تراجع المتغيرات الجوهرية، ويدّ الذعة على األ انتقادات
في توفير  يرهغج التي توّصل إليها روبرتس و . مايكل بيلي في معرض التعليق على هذا األمر، "لم يقتصر فشل النتائج بيلي و
ّضا أير واإلناث بين الذكو  االختالفاتلمثلية في مرحلة البلوغ، ولكن نمط المعاملة في مرحلة الطفولة تسبب ا سوء أنلفكرة الدعم 

 ". 119هو عكس ما ينبغي أن يكون متوقعا  بناء على أدلة أفضل
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 كرتذمن التخمينات لشرح العالقات الوبائية. وقاموا بتكرار االقتراحات التي  عدد كبيرويخلص روبرتس وزمالؤه في دراستهم إلى 
تيات ينفرن بأنهم مثليين أو يجعل الف االعتقادفي مناسبات أخرى بأن االعتداء الجنسي الذي يرتكبه الرجال قد يدفع األوالد إلى 

ا أن  فترضونمن االتصال الجنسي مع الرجال. كما أنهم ي ذا الضحايا يشعرون بوصمة عار، وه يجعلالجنسي قد  االعتداءأيض 
صرف بطرق توصمهم بالعار اجتماعي ا )عن طريق االنخراط في عالقات جنسية مع أشخاص من بدوره يجعلهم أكثر عرضة للت

ا إلى اآلثار البيولوجية لسوء المعاملة، نقال  عن دراسات تبين أن "نوعية تربية األطفال" يمكن  الباحثونالجنس نفسه(. ويشير  أيض 
ن خالل بأن هذا األمر قد يؤثر على الغريزة الجنسية "م واالفتراضل، أن تؤثر على المستقبالت الكيميائية والهرمونية لدى األطفا

". ويذكرون 120ياالجتماعتغييرات جينية، ال سيما في السطور االنتهائية واللوزة الوسطية، ومناطق الدماغ التي تنظم السلوك 
ا اإلمكانيات التي من خالل لمحفوفة ، الضحايا للبحث عن السلوكيات اسببه سوء المعاملةيالذي  ،ها قد يدفع الذهول العاطفيأيض 

 القةعألشخاص من الجنس نفسه والدخول في  االنجذاببالمخاطر المرتبطة بالغريزة الجنسية ألشخاص من الجنس نفسه، أو أن 
خصية شغاضبة"، أو اضطراب الباتجاه الحميمية والجنس إلصالح المزاجات المكتئبة، والمرهقة، أو ال االندفاعمعهم هي نتيجة "

  121.، وهو عامل في غاية الخطورة يصيب األفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملةالحدي

الحاجة  برزتالجنسي قد يكون أحيان ا مساهم ا سببي ا في وجود ميل مثلي،  االعتداءباختصار، في حين تشير هذه الدراسة إلى أن 
ي قد يكون االعتداء الجنس أنفكرة ية. ومن دون هذه األبحاث، تبقى إلى أبحاث إضافية لتوضيح اآلليات البيولوجية أو النفس
 عامال  سببي ا في الميل الجنسي فكرة مضاربة وافتراضية.

 
 توّزع الرغبات الجنسية وتغيراتها على مر الزمن

 
تميل ل : هتشكل موضع نقاش في أوساط العلماء مسألة أخرى ذات صلة ، تبرزالجنسيةواالهتمامات الرغبات  كيفما تطورت

لتغيير مع وعرضة ل أنها مرنةأو  ،عمر الشخصعلى مدى للتغيير  ةتظل ثابتة وغير قابلأن لى إالجنسية واالنجذابات الرغبات 
لمدافعون عن افي بعض األحيان، يعتبر . محددة نموفترة بعد ن أو ثابتة بعد عمر معيّ  تصبحتميل إلى أن  هامرور الوقت ولكن

لد هكذا"، و فرضية " مدى ثابت و غير قابل للتغيير جنسي فحسب، بل أن هذا الميل  ميلمع  يولدال ، أن الشخص سابق اكما ذكر و 
 حياة.ال

 الجنسية واالنجذابات والسلوكيات، وحتى الهويات،رغبات لل ه يمكنأنيشير عدٌد كبير من األدلة العلمية في هذا السياق حالي ا إلى 
دراسة ال رق إلىالتطيمكن  جال. لالطالع على النتائج في هذا المأن تتغّير مع مرور الوقت، وأنها تتغّير فعال  في بعض األحيان

لمركز االذي أجراه  والحياة االجتماعية الوطنية صحةحول الالمسح الوطني وهي ، الجنسيةالغريزة  حتى يومنا هذا حولشمل األ
: هذا المسح وهمابيانات منشوران مهمان ارتكزا إلى  ظهرفقد  .2199122 في العام جامعة شيكاغوالوطني ألبحاث الرأي في 

انات المعدة من البي وهو عبارة عن مجلد كبير، : الممارسات الجنسية في الواليات المتحدةةالجنسي للغريزةالتنظيم االجتماعي 
. ويقدم 123ومتاح أكثر يلخص النتائج لعامة الشعبا صغر حجم  أ كتاب ، وهوالجنس في أمريكا: مسح نهائي، واألبحاث لمجتمع

 .عام ا 59و 18بين  ما من السكان األمريكيين الذين تتراوح أعمارهم موثوقةالبيانات من عينة احتمالية  انباالكت انهذ
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تعريفه ى كيفية ا عل، اعتماد  عدم التباين الجنسيانتشار فإن ، المركز الوطني ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغوا لبيانات مسح وفق  

المركز الوطني دراسات . المالحظ هنا أن 124في المئة تقريب ا 9و 1بين ما تراوح ، ذكر ا أو أنثى وعلى كون الشخص، إجرائي ا
د كبير ح هذه النتائج قد تم تكرارها إلىأن الجنسية، و  الرأي ستطالعاتال اعلمي   احترام اأضافت  ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغو

على لحياة وأنماط االجنسية  المواقف ني حولالمسح الوطني البريطاي عتبر . على سبيل المثال، هاخارجفي الواليات المتحدة و 
نوات كل عشر س، وهو عبارة عن دراسة ت جرى السلوك الجنسي في هذا البلد حولرجح المصدر األكثر موثوقية للمعلومات األ

 .1990125العام منذ 
 

وكيات السل طرق ا يمكن من خاللها أن تتغّير المركز الوطني ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغودراسة نب ذلك، تقترح إلى جا
فرق كبير عن مثال، النتائج على سبيل الفقد كشفت والهويات الجنسية بشكل كبير في ظل الظروف االجتماعية والبيئية المختلفة. 

أولئك الذي ة مع ريفية مقارنالمناطق الفي  مراهقتهم وااألفراد الذين أمض في صفوفور الذك بينسلوك مثلي الجنس الفي معدالت 
 في المئة 1.2 في حين أنو  المدن الحضرية الكبيرة في أمريكا، مما يشير إلى تأثير البيئات االجتماعية والثقافية.أمضوها في 

ي أجريت فيها التجنسي من الذكور في السنة شريك ب حظوابأنهم  فادوافي بيئة ريفية أ تهمقط من الذكور الذين أمضوا مراهقف
 مبأنه( في المئة 4.4أربع مرات )ب أكثر أفادوا على األرجحفي المناطق الحضرية  تهمأولئك الذين أمضوا مراهقفإن الدراسة، 

جذابات أو االن هتماماتر االبين هذه البيئات في انتشا ختالفاتال يمكن استنتاج اال بياناتهذه الخالل . من 126حظوا بذلك
 درسن في الجامعة اللواتيا أن النساء الجدير بالمالحظة أيض  و ، ولكن البيانات تشير إلى االختالفات في السلوك الجنسي. الجنسية

 .127يدرسن في الجامعةالنساء اللواتي لم العتبار أنفسهن مثليات من تسع مرات أكثر عرضة  كنّ 

دد كبير ععند  مرنةكون تأن الرغبة الجنسية قد إلى األخرى القائمة على السكان الرأي ستطالعات ذلك، تشير ا باإلضافة إلى
في هذا  .النمو في فترة الرشدخالل المراحل األولى من في تنضج نظر ا إلى أنها المراهقين  في صفوفمن األفراد، وخاصة 

هذا ما . جنسيةال منهما في إطار المثلية أو الثنائيةا أكثر استقرار   في إطار من التباين الجنسي والهوية يبدو االنجذابالصدد، 
ذه الدراسة هالمراهقة وحتى الرشد، والتي تم التطرق إليها سابق ا. بدأت  حول الصحة منالدراسة الوطنية الطولية البيانات من  تبّينه

ي ف الصف السابع إلى الثاني عشرمن  ابتداء   وطنيعلى الصعيد ال مراهقي الواليات المتحدةتمثل من عينة  ةالطولية المحتم
ا في يهيشار إلمتابعة )للالمبكرة، مع أربع مقابالت  الرشدلى مرحلة إ وتابعت المجموعة، 1995 - 1994 الدراسي عامالخالل 

تتراوح  أعمار العينة، عندما كانت 2008 - 2007 الدراسي عامالفي  . وتمت الدراسة األخيرة128(4و 3و 2و 1التقرير بالمرحلة 
 عام ا. 32و 24بين  ما
 

من الدراسة، مع  1رحلة في المجد ا سائدة االنجذابات الرومانسية إلى أشخاص من الجنس نفسه أو من الجنسين كانت هذا و 
بانجذاب  دواأفاالذين الذكور من المراهقين  في المئة 80 . بيد أن129لإلناث في المئة 5وللذكور  في المئة 7 حوالى بلغت معدالت

كمتبايني الجنس حصر ا عندما أصبحوا شباب ا في في وقت الحق اعتبروا أنفسهم  1 المرحلةفي  الجنس نفسه تجاه شخص من
عن انجذابات  1عبروا في المرحلة  لذكور المراهقين الذينفي المئة من ا 80فإن أكثر من بالمثل، . 130من الدراسة 4المرحلة 

 3 رحلةالمفي  أنهم ال يشعرون بانجذاب رومانسي إلى أشخاص من الجنس عينه واذكر ، لجنسينرومانسية إلى األشخاص من ا
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فبالنسبة : ةإثارة للدهشأقل  مماثلة لكن أما بالنسبة إلى اإلناث اللواتي شملهن استطالع الرأي فقد كانت البيانات .131من الدراسة
أعرب أكثر من نصف العدد عن انجذاب  ،1الجنسين في المرحلة اللواتي عّبرن عن انجذاب إلى األشخاص من لمراهقات إلى ا

 .132من الدراسة 3 رحلةللذكور في الم حصري

، 3133و 2و 1في مراحلها  الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشدمدير وهو ريتشارد أودري،  كان ج.
الذين أفادوا  الفتيانمن بين  هذكر أنإذ . 2و 1ه بين المرحلتين قرار ستوعدم امرونة االنجذاب الرومانسي إلى  المشيرينمن أول 
عن األمر عينه  في المئة أعربوا 48، 1 رحلةللفتيات في الم على اإلطالقمن دون أي انجذاب  فقط للفتيان رومانسي بانجذاب

عن انجذاب إلى أشخاص  في المئة 11وأعرب  غياب أي انجذاب إلى أي من الجنسين، في المئة 35 ذكر ، فيما2 في المرحلة
 .134كال الجنسينفي المئة أفادوا عن انجذاب إلى  6و، احصر  من الجنس نفسه 

الدراسة الوطنية الطولية حول  من 3و 2و 1المرحلة لبيانات  فري ريم تحليال  و ويليامز وج سافينريتش  نشر، 2007وفي العام 
عوامل مثل ما إذا كان األفراد قد شعروا على اإلطالق المستخدمة . وقد شملت المقاييس 135الصحة من المراهقة وحتى الرشد

باين الجنس : متالهوية الجنسيةالخاصة بفئات ال)كانت  بانجذاب رومانسي إلى جنس معّين أو بسلوك جنسي أو بهوية جنسية.
ن منجذب ثنائي الجنس غالب ا ولك، ثنائي الجنس، ما متباين الجنس غالب ا ولكن منجذب إلى الجنس نفسه إلى حد، في المئة 100

 جنسي والسلوكالنجذاب اال"استقرار  الباحثان إلىفي حين أشار  (.في المئة 100مثلي الجنسي  ،إلى الجنس اآلخر إلى حد ما
ب وسلوك فادوا بانجذاالذين أ"نسبة عالية من المشاركين وجدا أن ، ةوالثالث ىاألولالمرحلتين " بين الجنسي تجاه الجنس اآلخر

نسبة ذلك فيما انتقلت  .136"ما بين المراحلالجنس اآلخر االنجذاب إلى إلى فئات  تحولت تجاه الجنس نفسه أو نحو الجنسين
إلى  ،الفئات التي ال تشعر بانجذاب نحو أي من الجنسين، ونسبة مماثلة من متباينة الجنسفئات ال األشخاص منأقل بكثير من 

 كانتر الجنس اآلخ المغايرة لالنجذاب إلى االنجذابجميع فئات إن : "يخلص الباحثان إلى القول. متباينة الجنسغير فئات ال
األشخاص الذين أفادوا بانجذاب إلى الجنس عينه أكثر احتماال  لإلفادة  كان فقدأقل مع مرور الوقت. استقرار احتمال مرتبطة ب

 .137لذين ال يتمتعون بأي انجذاب نحو أشخاص من الجنس نفسه"بتغّير الحق في االنجذابات من األشخاص ا
 

ا لهذه الفئات: د وفق  تصنيف األفرامحاولة تحديد الميول الجنسية و في هذه البيانات التي تطرحها الصعوبات  إلى الباحثان يشيركما 
لم تحل  .عدم تباين جنسي يعتبر هالجنس نفسغريزة جنسية تجاه أشخاص من  ""أي هو ما إذا كان وجود االعتبار الحاسم هنا"

لقرارات ، إال أن مثل هذه اخرآجنسي إلى من ميل  مقاييسال قلبل أن تشملها الدراسةيجب  البيانات الحالية مسألة األبعاد التي
الصلة  المكونات ذات وبتقييما تمام   العامة ميل الجنسيفكرة العن  التخلين " االباحثاقترح  .138"من حيث معدالت االنتشارهامة 

 .139"بموضوع البحث فقط
 6535شاب ا ) 10515وشملت  2013دراسة أخرى قام بها عالم اإلحصاءات البيولوجية مايلز أوت وزمالؤه في العام أظهرت 
ول ولية حالدراسة الوطنية الط( تغيرات في الميل الجنسي في صفوف المراهقين يتماشى مع نتائج ذكورمن ال 3980و ناثمن اإل

ومطواعية االنجذاب إلى شخص من الجنس نفسه بين عدد كبير من  ، ما يشير من جديد إلى مرونةالصحة من المراهقة وحتى الرشد
 .140 المراهقين
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رشيف أللمرة األولى، نشر  حتى الرشدالدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة و من نشر بيانات بعد سنوات قليلة 
الكشف قبل و . 141سيالجناالنجذاب ر تغيّ ب هذه الدراسة المتعلقةبيانات  انتقدويليامز وجوينر سايفين  مقاال  بقلم السلوك الجنسي
الفترة التي  في" :الرئيسية التي كانت هذه الدراسة قد توصلت إليها على الشكل التاليالنتائج  لّخص الباحثان عن انتقاداتهما،

االنجذاب ) ما بين المراحل امطابق   القياسبغض النظر عما إذا كان و ، 4و 1 المرحلتينبين ما ا ا تقريب  عام   13 امتدت على
 80والى حالجنسي(،  ميلرومانسي وهوية الاالنجذاب النظرية )ال من حيثالكلمات ولكن ليس من حيث  تلف ارومانسي( أو مخال

عن انجذاب رومانسي إم جزئي أو حصري تجاه الجنس اآلخر الذين عبروا من المراهقات عدد من المراهقين ونصف  في المئة
هم و  (االنجذاب إلى شخص من الجنس اآلخر أو هوية متباينة الجنس حصري ا) إلى متبايني الجنس" وا"تحولفي المرحلة األولى 

 ثالث فرضيات لتفسير هذه التناقضات: الباحثانيقترح من هنا،  .142الشبابفي مرحلة 
 
 .البالغأثناء سنوات الشباب  لميولهم ونن المثليو مراهقإخفاء ال( 1)
 لميول الجنسية. ناه كممثل لومع رومانسيال االنجذابما يتعلق باستخدام  ( االرتباك في2)
 .143بانجذاب نحو شخص من الجنس عينه في غياب هذا االنجذاب اإلفادة"المهرج" من خالل دور لعبوا  عابثينمراهقين ( وجود 3)

 يشككانة الثانية، الفرضيبما يتعلق  . فيالفرضيتين الثانية والثالثة هما يدعمانالفرضية األولى ولكن هذا المقاليدحض كاتبا 
 الهوية الجنسية: من أجل التعريف اإلجرائي عن رومانسيال االنجذاباستخدام ب

البنيتين في نا النتائج، قار  هي التي توجهالجنسي(  ميلمقابل هوية الرومانسي ال االنجذاببناء/ القياس )ال سألةمساعدتنا على تقييم ما إذا كانت مبغية 
لجنس ا الجنس اآلخر أفادوا بأنهم متباينونحو  رومانسيالراشدين الذين يشعرون بانجذاب من الشباب  في المئة 99أكثر من في حين أن  ...4المرحلة 
لجنس ا أفادوا بأنهم ثنائيو الجنس أو ثنائيو الجنس نفسهنحو شخص من  رومانسيجذاب الذين يشعرون بانمن  في المئة 94الجنس غالب ا، و اينوأو متب
لجنسين أفدن من النساء المنجذبات إلى افقط  في المئة 6) الجنس انجذاب إلى الجنسين بأنهم متباينوفي المئة من الرجال الذين يشعرون ب 33 أفاد، غالب ا
 لجنس نفسهاإلى الجنس اآلخر أو  رومانسيال االنجذابمعنى  يفهمون الشباب والشابات الراشديننات إلى أن أشارت هذه البيامتباينات الجنس(.  بأنهن

على و لذين، ا الشباب الراشدينمجموعة فرعية كبيرة من بارز تجلى في مع استثناء واحد ، معينة )ومتناسقة( ميل جنسيعلى هوية  عموم ا على أنه يدل
 .متبايني الجنس اعتبروا أنفسهم، إلى الجنسين رومانسيباالنجذاب الاإلفادة الرغم من 

 ر سايفين ويليامزأشاالدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد، تفسير لثالثة الفرضية بالا يتعلق م فيأما 
 ية أو مشوهة بسبب المراهقين الذين النتائج غير عاديؤدي في بعض األحيان إلى لمراهقين ا استطالع رأيأن  إلىوجوينر و 

 أفادل المثال، على سبيالعاديين. غير  مجيبينمن ال شملت عدد ا كبير ا إذ أشارا إلى أن هذه الدراسة. على األسئلة بصدق يجيبون
التي أجريت طرف اصطناعي، في حين أنه في المقابالت  لديهم أن 1المرحلة  استطالع الرأي في عدة مئات من المراهقين في

كما أن احتمال إفادة المراهقين الذكور، الذين انتقلوا . 144وجود طرف اصطناعيبفقط  منهم اثنين أفاد، ازلفي وقت الحق في المن
 1، باإلجابة بصدق على استطالع الرأي في المرحلة 4إلى التباين الجنسي في المرحلة  1من عدم التباين الجنسي في المرحلة 

كثر عالمات أ، مثل معدالت اختالفات كبيرة أضف إلى ذلك أن هؤالء الصبية قدموا معلومات أخرى فيهاكانت أقل بكثير. 
ا أكثر شعبية  4و 1كان الصبية الذين اختلفت إجاباتهم ما بين المرحلة ، صبية متبايني الجنس في المرحلتينالومثل . انخفاض 

حلتين ات، في حين كان الصبية غير متبايني الجنس في المر في مدارسهم في صفوف الصبيان من شعبيتهم في صفوف الفتي
 ةمثليمراهقة الذين خرجوا من صبية الباحثين إلى االستنتاج بأن "الب 145وغيرهاالبيانات  دفعت هذه الفتيات. بينأكثر شعبية 
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قياس  واولم يفهم نيمرتبك إماشباب متبايني الجنس كانوا بشكل عام مراهقين متبايني الجنس  واصبحيلأو ثنائية الجنس الجنس 
هم حيات عن معلومات غير صادقةتقديم  ها،، ألسباب لم نكن قادرين على اكتشافساخرين قررواأو  رومانسيال االنجذاب
يساعد على لدقيقة، األمر الذي كان  جيبين الذين لم يقدموا معلوماتالم لم يتمكن الباحثان من تقدير نسبة. مع ذلك، 146"الجنسية
 .التفسيرية الفرضيات تقييم قوة

لدراسة البيانات  ا لشرح سايفين ويليامز وجوينرنقد   أرشيف السلوك الجنسي مجلة ، نشرت2014عام ال مني وقت الحق وف
ضافة إلى انتقاد 147بقلم عالم النفس غو لي وزمالئه الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد ، الباحثانمنهجية . وا 

في  " مرة أخرىلميولهم الجنسية" متبايني الجنسالمراهقين غير  "إخفاء"مع سيناريو  ناسقات تتأن البيان الباحثونهؤالء  اعتبر
 ليينمثلل االجتماعي على الصحة العقلية آثار الضغطسندرس االجتماعي. ) على الضغطممكن السنوات األخيرة كرد فعل 

ل أن تستخدم زعموا أنه "من غير المعقو كما  الثاني من هذا التقرير(. قسمفي ال ةوالمثليات وثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجندري
أو  1في المرحلة  رومانسيالب اجذنالردود على اال أو عدم صحة للتحقق من صحة 4 في المرحلةالهوية الجنسية  حولالردود 

ع واالستهزاء باستطال المهرجلعب دور فرضية بق ما يتعل وفي. 148"في المقام األول جوانب الميل الجنسي هذه تتماشىعندما ال  4
يجب  احثينوأننا كب"، المهرجين"كونوا لعبوا دور غم من أن بعض المشاركين قد يهذه الصعوبة: "على الر  الباحثونيطرح ، الرأي

، فإنه من سيرهاوتف تحليل البيانات الرأي الخاصة باإلفادة بتجارب ذاتية عنداستطالعات بمن المشاكل المرتبطة  حذرين أن نكون
وال ، بصراحة المشاغبات التي ارتكبوهاعن سؤال حول  المهرجين""قد يجيب األشخاص الذين لعبوا دور  غير الواضح لماذا

 .149يجيبون بصراحة على األسئلة حول ميولهم الجنسية"

ا على االنتقادات . ورد  150في العدد نفسه من المجلة تهماالموجه لدراس نقدالا على ويليامز وجوينر رد   من جهتهما، نشر سايفين
مع االنجذابات الرومانسية التي أفاد بها األشخاص  4للهوية الجنسية التي أفاد بها األشخاص في المرحلة ا ممقارنته القائلة إن

ة استخدم االنجذاب كمقياس للمرحلكانت غير سليمة، اّدعى الباحثان أن النتائج كانت مماثلة إلى حد كبير إذا ما  1في المرحلة 
نهم غير متبايني على أالذين تم تصنيفهم  المشتركين في العينةنسبة كبيرة من تكون ا أن أنه من المستبعد جد   . هذا واعتبرا4

الذين "يكشفون " ألن نسبة األفراد عادت مرة أخرى إلى إخفاء ميولها"قد  4ومتبايني الجنس في المرحلة  1الجنس في المرحلة 
 .151مع الوقت دادعادة ما تز في سن المراهقة ومرحلة الشباب عن ميولهم" 

وايز برا كاتز اسالنفس  ةعالم بقلمويليامز وجوينر سايفين آخر على  ارد   أرشيف السلوك الجنسي ت مجلةفي العام التالي، نشر و 
أن  وأتى في النقد .152بطبيعتها" جنسية "مشكوك فيها" خاطئة منهجية تحديد الشباب الذين يشكلون أقلية" أن رأت فيه، ئهاوزمال

ى عند نقطة ، حتينمنسجم انكونيقد ال الجنسي  ميلمن ال ختلفينن ميبعديشكالن الجنسي  ميلرومانسي وهوية الال االنجذاب"
جه قامت بتقييم أو  الرشدالدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى لو أن أنه "حتى  . كما زعمت153"زمنية واحدة

الميل الجنسي المماثلة في كافة المراحل، فإنه مع ذلك من الخطأ استنتاج وجود أقليات جنسية "المشكوك فيها" من التغييرات ذات 
 .154البعد عينه الخاص بالميل الجنسي، ألن هذه التغييرات قد تعكس المرونة الجنسية"

ت من شأنها أن تسمح بتقييم يهدف إلى تحديد ما إذا كان أي من هذه التفسيرات من تشمل بياناالدراسة  يبدو أنلألسف، ال و 
رحلتين المبيانات ساهمت في االختالفات بين قد مجموعة من العوامل المرجح، إن وجدت، أن تكون صحيحة. بالمثل، قد تكون 
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 1ي المرحلة فاالنجذاب الجنسي الخاصة بسئلة على األ أجابواعلى سبيل المثال، قد يكون هناك بعض المراهقين الذين . ف4و 1
مراهقين الذين وبعض الالذين أعلنوا عن عدم تباينهم الجنسي ليعودوا ويخفوا ميولهم هذه، بعض المراهقين و غير دقيق، بشكل 

خرى أتصاميم دراسة مستقبلية من شأن . 4 بحلول المرحلةإلى حد كبير  اختفت 1غير متباينة الجنس قبل المرحلة  شعروا بميول
 من الضوء على هذه القضايا. مزيدأن تسلط ال ة والرشدالمراهقنموهم في مرحلة تتبع أفراد معينين عبر 

 
ي الرغبة تغييرات فال هما يجعل من الصعب دراسةوتوصيف الميل الجنسيالغموض في تحديد الرغبة الجنسية و  وفي حين أن

الدراسات الوطنية واسعة النطاق والمرتكزة على السكان، والتي تقوم على عينات عشوائية من  البيانات من هذهفإن ، الجنسية
 دى بعضلقد تتغير مع مرور الوقت  ،والسلوك والهوية ، أي المشاعرالجنسية غريزةاألبعاد الثالثة لل كافةتشير إلى أن األفراد، 

الية حول ما إذا كانت العوامل المعرضة للسيطرة اإلرادية، أي في هذا اإلطار، يغيب الوضوح وتغيب األبحاث الح .األشخاص
لى أي حد، من خالل  اختيار الشريك الجنسي أو السلوكيات الجنسية على سبيل المثال، قد تؤثر على مثل هذه التغيرات، وا 

 من اآلليات التي تتميز في مجال العلوم السلوكية. وغيرهالتكّيف 
 

. على سبيل 155خاصة بالنسبة للنساءمرنة قد تكون واالنجذابات الجنسية الجنسي  ميلأن الإلى من الباحثين  عدد كبيرفقد أشار 
أن "الغريزة الجنسية لدى النساء المرونة الجنسية تحت عنوان  2008كتابها الصادر في العام في  دايمندليزا  اعتبرتالمثال، 

أبحاث ى ا إلوالتعبير على مدى الحياة"، استناد   نمومن التباين في المزيد الب مما يسمح، أكثر مرونة أساس ا منها لدى الرجال
 .156أجرتها بنفسها وأخرى أجراها علماء آخرون

 
 افي عالقات جنسية مع نساء أخريات أيض  الطولية التي أجرتها دايموند على مدى خمس سنوات مع نساء تسلط المقابالت و 

 ا على ذكرراستهفي دلم تأت  النساء كثير ا ، ففي عدد كبير من الحاالتالجنسي.  ميلمفهوم ال المشاكل التي يطرحهاالضوء على 
تفاعل ى في نهاية المطاف إل ىأدالحميمية العاطفية مع امرأة  في اتدريجي   انمو   اختبرنتكوين عالقة جنسية مثلية بل لوضع 
الخبرات ع تتعارض م ألنها" ثنائية الجنس"، أو "سوية"أو "، ة"مثليتسميات  نرفضحتى إن بعض هؤالء النساء  .بينهما جنسي

لى ع في تطبيقهالجنسي، وبخاصة  الميلإلى التشكيك في جدوى مفهوم  دايمونددعو ت. وفي دراسة أخرى، 157التي اختبرنها
على األقل  لاألم، يشكالتعلق ببما في ذلك  ،الوالدين والطفل للتعلق بينتشير إلى أنه إذا كان األساس العصبي إذ  .158اإلناث
امرأة جاه تمشاعر رومانسية مرأة أن تختبر ال، فإنه لن يكون من المستغرب أساس التعلق الرومانسي في سن الرشدا من جزء  

ه األنواع أن هذ ويبين البحث الذي أجرته دايموندحميمة عن طريق االتصال الجنسي معها. بالبالضرورة  الرغبةدون من أخرى 
 ا بين النساء.، وخصوص  أكثر مما ندركتشكل تمن العالقات 

 
ت ل المثال، قدمعلى سبيفعتقد في السابق. الجنسية للرجال أكثر مرونة مما كان ي   غريزةا أن الاقترح بعض الباحثين أيض  و  هذا

تحت عنوان "كنت ، اشخص   394 شملتإلى النتائج األولية لدراسة استقصائية  تستند فيه، 2014تقرير مؤتمر في العام  دايموند
الرجال  استطالع شملهذا االستنتاج على  وقد استندت دايموند في 159"ا!أيض   مرنون جد ا من الناحية الجنسية! الرجال ةمخطئ

ميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسية كما يعرفون عنها  أجابوا على أسئلة حول، عام ا 35و 18بين ما  متتراوح أعماره الذينوالنساء 
 أفادوا عنالجنس  يمثليالذين اعتبروا أنفسهم من الرجال  في المئة 35ووجدت الدراسة أن  مختلفة من حياتهم.في مراحل 
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الجنس  تجاهجنسي سلوك بي الجنس يمن الرجال مثل في المئة 10 فيما أفادالجنس اآلخر في العام الماضي،  االنجذاب إلى
إلى هوية لجنس ا يفي وقت ما في حياتهم من مثلي عدد من الرجالا تقريب   لإلى ذلك، انتق . إضافة  نفسها خالل الفترةفي اآلخر 

  الذين انتقلوا من هوية ثنائية الجنس إلى هوية مثلية.الرجال  بنفس عددمسماة ، أو هوية غير أو مشكوك فيها ،ثنائية الجنس

لم النفس ا، كتب عالجنسي؟"ميل هل يمكننا تغيير ال» أرشيف السلوك الجنسيفي مجلة  2012 مقال مراجعة صدر في العامفي و 
ال تشير إلى د هذا قبيد أن قد تتغير طوال حياتهم،  تهم وانجذاباتهم الجنسيةوهوي أن سلوكهم الجنسيعلى الرغم من " بيكستد: لي

فة كيفية تفسير هذا ب معر من الصعف .160ة"الجنسي غريزةفي الوعي وتوسيع ال بل تغييرالجنسي. . .  ميلوجود تغيير في ال
قمنا لقد  .لجنسيا الميلقد تتغير ولكن هذا ال يعني بالضرورة تغيير  واالنجذابات الجنسيةأن السلوك الجنسي والهوية ، باالدعاء
من دو أن التعريف يب، تركيبهذا ال كيفما اختار المرء تحديدالجنسي، ولكن  ميلالصعوبات الكامنة في تحديد البتحليل بالفعل 

سبب ا آخر هنا  ستدبيك نعتبر زعم. ربما يمكن أن ة واالنجذابات الجنسيةويبالسلوك الجنسي والهبطريقة ما  امرتبط   شأنه أن يكون
فهو ، همثليقد مهم ا كان ما جتماعية، حيث يبدو أن العلوم اال أبحاثالجنسي في سياق  ميلالتركيب نظر في االستغناء عن لل

 ا.ظواهر قابلة للقياس تجريبي  بسق ناغير متأو  فضفاضمرتبط فقط بشكل 
 ،على اإلطالق ةمألوف غير على أنها األبحاثإليها  تشير والتي ،واالنجذاب الجنسية الرغبة في تغيرات حدوث إمكانية ا إلىونظر  
 الرغبات،و  الداخلية، التخيالت منتحول، م اغالب  و  معقدمزيج  من وثابتة فطرية،و  مستقرة، هويةأي  الستنتاج محاولة أي فإن
 شاب المثال، يلسب على نتخيل، أن ولنا. بالصعوبات ةمحفوفتعتبر  ،هاغير  أو الجمالية،و  رومانسية،وال الجنسية، -نجذاباتواال
 اآلخر جسم على زةالمرتك التخيالت تطويرفيبدأ ب ،العمر من العشرينات في شابب مفتونا   يصبح اعام   عشر ستة العمر من يبلغ
 حميمية في مسائية، ينخرط الشابان حفلةفي  ربماو . القوة التي يتمتع بها أو شخصيته سمات من بعض على ربما أو ،بنيتهأو 

 واالستكشافباط االستن من بالغ قلق عن تنم عمليةب الشاب هذا يبدأ ثم. المسيطر على الحفلة العام والجو الكحول ايحفزه جسدية،
 "مثلي؟ نيأ يعني هذا هل" ،الذي ال ينفك يدور في فكره المبهم السؤال على الجواب إيجاد إلى تهدف الذاتي

. اله معنى ال ،هار تأطي تم كما المسألة، هذه أن إلى األقل على واالجتماعية والنفسية البيولوجية العلوم في ةالحالي األبحاث تشيرو 
 أوعنها  للكشف ةالطبيع حقائق من حقيقة أو أية-هاكتشافب الشاب ليقوم "هنا" شيء يوجد ال لنا، قولي أن العلم يستطيع ما بقدرو 

 يجد قد: طريقة يمكن تفسيره بأكثر من التي أقامها لمرة واحدة والعالقاتتخيالته ما "تعنيه حقيقة " فإن . داخله في مدفونة   إيجادها
 امخمور   نكا أنه وأ ،وتأثير اآلخر هتمامال فاستجاب األمسية خالل رفضبال ويشعر اوحيد   أو أنه كان ،جميال   الوجه الذكوري

لى و  خرين،اآل الرجنحو ال الجذور عميقة رومانسية أو جنسية جاذبيةب يشعر أنه وأ واألضواء القوية، الصاخبة الموسيقىب ومتأثر ا ا 
 الشعوريةال محفزةال العوامل عن نقال   السلوكيات هذه لمثلالمتناهية  ديناميكية نفسية تفسيرات نسج يمكن ،الواقعفي و . آخره

 .هاإثبات المستحيل منولكن  لالهتمام، مثيرة امنه كثيرال أنحيث  الداخلية، والصراعات

 مشروطة ةجنسي عالقة في انخرط هأن أو معقدة،ال مشاعرال كافة تشمل تجربة له كان الشاب هذا أن أكبر بثقة نقول أن يمكنو 
 في مرحلة اتيير للتغ قابلة( تكون ال أو) كونت قد بها المرتبطة السلوكيات أو والمشاعر، ،التخيالت هذه وأن متعددة، معقدة بعوامل
 إال تتكررال و  ضمحلت قد أنها أو ا،استقرار   أكثر وبالتالي التكرار مع اعتيادية أكثر السلوكيات هذه مثل تصبح وقد. وتطوره نموه
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 يشّكالن لمسارينا أنإلى  الجنسية والهوية الجنسية والرغبة الجنسي السلوك حول بحاثاأل وتشير. ال تتكرر على اإلطالق أو انادر  
 .حقيقية احتماالت

 

 الخالصة
من  على األقل مفهومإلى  عادةفهو يشير النفسية األخرى.  سماتالمع مقارنة  بشكل خاصالجنسي غامض  ميلمفهوم الإن 

ا ما جنسي غالب  ال ميلرأينا أن الإضافة إلى ذلك، . الجنسية ، أو الهويةالجنسية السلوكيات واالنجذابات الجنسية، أ: ثالثة مفاهيم
(، الميول عنفي بعض النواحي  المختلفة) الخياالتا: االنتماء إلى جماعة معينة، و األخرى أيض   ألمورمن ا عدد كبيريشير إلى 

 أي من هذهبوضوح  يحدد الباحثونذن، أن . ومن المهم، إوغيرهاشواق، المساعي، االحتياجات ألشكال معينة من الرفقة، األ
 وصلوا إليها.ن عندما نفسر النتائج التي تو الباحثالتي اعتمدها محددة التعريفات ال نأخذ في عين االعتبار، وأننا يدرسونالمجاالت 

فإن مصطلح "الميل الجنسي" ال ي فهم فقط وفق عدد كبير من المعاني المختلفة، بل إن غالبية هذه المعاني هي ذلك، إلى جانب 
رومانسية، لامشاعر إلى ال، أو اإلثارة شير إلى أنماطيعلى سبيل المثال، يمكن أن بحد ذاتها عبارة عن مفاهيم معّقدة. فاالنجذاب 

ؤقت إما بشكل متقطع وبشكل م يظهرأن  كما يمكن لكل من هذه المفاهيم من األمور. ، أو غيرهاة بالحصول على شريكرغبالأو 
، ، وهكذا دواليك. لهذا السببسطحية، إما بطريقة عميقة أو بشكل غير حصريا أو ، إما حصري  بشكل منتشر وطويل األمدأو 

ظاهرة متنوعة غنية إلعطاء  ية( غير كاف  أو هو  السلوك وأ االنجذاب)وجه واحد من أوجه الميل األساسية حتى تحديد يكون 
 .حقها ةالبشري ةلجنسيالغريزة اك

بعض عن ف تكش والطوق الجنسي واالنجذاب الجنسي الرغبات الجنسية أناالفتراض الشائع  قسم وجهنا االنتقاد إلىفي هذا ال
ذلك،  إضافة إلى .ثابتة أو ميل جنسي ثابت جنسيةهوية هو عبارة عن البيولوجي أو النفسي، و  لتكوينناثابتة الالسمات الفطرية و 

رة، علينا أن اة سعيدة ومزدهحي عيشك في االفتراض الشائع أنه من أجل يشالتي تدفعنا إلى التسباب األقد تكون لدينا بعض 
عن ذلك من دائم ا  ، والتعبيرالميل الجنسيأو  الغريزة الجنسيةا نسميه التيكتشف بطريقة ما هذه الحقيقة الفطرية عن أنفسنا ن

، وكياتأنواع السلالنظر في   من ذلكعلينا بدال   رتبمعين. ربما يتحياة عبر مسار خالل أنماط معينة من السلوك الجنسي أو 
لتي ا، وما أنواع السلوكيات اإلنسان وازدهارهاتية لصحة ؤ تميل إلى أن تكون م ،آخر جالالمجال الجنسي أو في أي مسواء في 

  مزدهرة.الصحية و الحياة ال الحد من تلكإلى تميل 



 الميل الجنسي :القسم األول

50 ~ The New Atlantis 

 

 القسم األول: الميل الجنسي
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Family History Study of Male Sexual Orientation Using Three Independent Samples علم الوراثة ،"
 .http://dx.doi، 86-79(: 1999) 2، رقم Behavior Genetics 29السلوكي 

org/10.1023/A:1021652204405 ؛  أندريا كامبيريو تشانيAndrea Camperio-Ciani  وفرانشيسكا كورنا
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homosexuality and promoting female fecundity مجلة أعمال الجمعية الملكية ب ،"Proceedings of the 

Royal Society B 271 2221-2217(: 2004) 1554، رقم ،
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2004.2872دين هـ. هامر  ؛Dean H. Hamer  وغيره، ترابط بين الواسمات

 A linkage between DNA markers on the X والميل الجنسي لدى الذكور " Xالوراثية على الصبغي 
chromosome and male sexual orientation العلم ،"Science 261 327-321(: 1993) 5119، رقم ،

http://dx.doi.org/10.1126/science.8332896. 

  Homosexuality May Start in the، المثلية الجنسية قد تبدأ في الرحم "Elizabeth Nortonإليزابيث نورتون  4

Womb العلم ،"Science ،11  2012كانون األول/ ديسمبر ،
http://www.sciencemag.org/news/2012/12/homosexuality-may-start-womb. 

"، No, Being Gay Is Not a Choice، ال، المثلية الجنسية ليست خيار ا "Mark Joseph Sternمارك جوزيف ستيرن  5
 //:http، 2014شباط/ فبراير  Slate ،4مجّلة ساليت 

www.slate.com/blogs/outward/2014/02/04/choose_to_be_gay_no_you_don_t.html . 
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، 1994آذار/ مارس  Discover ،1"، اكتشف Sex and the Brain، الجنس والدماغ "David Nimmonsدايفد نيمونز  6

http://discovermagazine.com/1994/mar/sexandthebrain346/    . 

، ما أهمية الجندر: ما يحب أن يعرفه األهل والمدّرسون حول علم االختالفات الجنسية الجديد nard SaxLeoليونارد ساكس  7
"Why Gender Matters: What Parents and Teachers Need to Know about the Emerging Science 

of Sex Differences نيويورك: دابلداي( "Doubleday ،2005 ،)206. 

  The Scientific، رحلة بحث علمية إلثبات أن الثنائية الجنسية موجودة "Lewis-Benoit Denizetبونوا دينزيت لويس  8

Quest to Prove Bisexuality Exists مجّلة ذي نيويورك تايمز ،"The New York Times Magazine ،20  /آذار
-http://www.nytimes.com/2014/03/23/magazine/ the-scientific-quest-to-prove، 2014مارس 

bisexuality-exists.html. 

 المرجع عينه.   9

 المرجع عينه.   10

  Reexploring the Concept of، إعادة استكشاف مفهوم الرغبة الجنسية "Stephen B. Levineستيفن ب. لفاين  11

Sexual Desire مجّلة عالج الجياة الجنسية والزوجية ،"Journal of Sex & Marital Therapy 28 (، 2002) 1، رقم
39 ،http://dx.doi.org/10.1080/009262302317251007. 

 المرجع عينه. 12

" في دليل Sexual Desire and Pleasureوغيره، الرغبة الجنسية واللذة " Lori A. Brottoمراجعة لوري أ. بروتو  13
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" Reexploring the Concept of Sexual Desire مجّلة عالج الجياة الجنسية والزوجية ،"Journal of Sex & 
Marital Therapy 28 51-39(: 2002) 1، رقم ،http://dx.doi.org/10.1080/009262302317251007ليزا  ؛

لوكي يمّيز بين الحب الرومنسي والرغبة ، الميل الجنسي، ماذا ي ميل؟ نموذج بيولوجي سLisa M. Diamondم. دايموند 
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Love and Sexual Desire المجّلة النفسية ،"Psychological Review 110 192-173(: 2003) 1، رقم ،
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.110.1.173جيان غونزاغا  ؛Gian C. Gonzaga  وغيره، الحب

 Romantic Love and Sexual Desire in Closeالرومنسي والرغبة الجنسية في العالقات الحميمة "
Relationships المشاعر ،"Emotion 6 179-163(: 2006) 2، رقم ،http:// dx.doi.org/10.1037/1528-
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 :One Body ، جسد واحد: مقالة حول األخالقيات الجنسية في المسيحية "Alexander R. Prussألكسندر ر. بروس  14

An Essay in Christian Sexual Ethics نوتر دام، إنديانا: منشورات جامعة نوتر دام( "University of Notre 
Dame Press ،2012 ،)360. 
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"، الطبعة السابعة )سان Biology، علم األحياء "Jane B. Reeceوجاين ب. ريس  Neil A. Campbellنيل أ. كامبل  15

 .Pearson Education ،2005 ،)973فرانسيسكو: بيرسون إدوكايشن 

  The Evolution of، تطور اإلباضة المحجوبة "Nancy Burleyمراجعة، على سبيل المثال، نانسي بورلي  16

Concealed Ovulation مجلة نصير الطبيعة األمريكي ،"American Naturalist 114 858-835(: 1979) 6، رقم ،
http://dx.doi.org/10.1086/283532. 

"، موسوعة ستانفورد للفلسفة Phenomenology، الظواهرية "David Woodruff Smithدايفد وودرف سميث  17
Stanford Encyclopedia of Philosophy (2013 ،)http://plato.stanford.edu/entries/phenomenology/ . 

"،  Motivation and Personality، الدوافع والشخصية "Abraham Maslowمراجعة، على سبيل المثال، أبراهام ماسلو  18
 (.Addison-Wesley Educational Publishers ،1987ويسلي إدوكايشنال بابلشرز  –الطبعة الثالثة )نيويورك: أديسو 

، اللواط واألحادية الجنسية: دراسة مختلف ظواهر الغريزة الجنسية André Raffalovich-Marcمارك أندريه رافالوفيتش  19
"Uranisme et unisexualité: étude sur différentes manifestations de l’instinct sexuel :ليون، فرنسا( "

  (. Storck ،1896ستورك 

  In the" 1934-1866، بشخصية دوريان: حياة جون غراي Brocard Sewellمراجعة، بشكل عام، بروكارد سيويل  20

Dorian Mode: Life of John Gray 1866 – 1934 بادستو، كورنوال، المملكة المتّحدة: تاب هوس( ،"Tabb House ،

1983.) 

“s Heterosexual’Kinsey-المثلية الجنسية -نسي لتقييم التباينللمزيد من المعلومات حول سلّم كينسي مراجعة سلّم كي 21

Homosexual Rating Scale” ،معهد كينسي في جامعة إنديانا ،http://www.kinseyinstitute.org/research/ 
publications/kinsey-scale.php. 

في دعم الملتمسين وقلب الدعم، قضية هولينغسوورث  Daniel N. Robinsonملّخص صديق محكمة دانييل ن. روبنسون  22

 Hollingsworth v. Perry, 133 S. Ct. 2652 (2013.)ضد بيري، 
 s Tie ’The Nature of the Child، طبيعة رابط الطفل بأّمه "John Bowlbyمراجعة، على سبيل المثال، جون بولبي  23

to His Mother المجلّة الدولية للتحليل النفسي ،"The International Journal of Psycho-Analysis 39 (1958 :)

250-373. 
وغيره، التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية: الممارسات الجنسية في الواليات  Edward O. Laumannإدوارد أ. الومان  24

" )شيكاغو: The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United Statesالمتّحدة "

 (.University of Chicago Press ،1994منشورات جامعة شيكاغو 

  Answers toجمعية علم النفس األمريكية، أجوبة عن أسئلتك لفهم الميل الجنسي والمثلية الجنسية على نحو أفضل " 25

Your Questions for a Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality ،"2008 ،
http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf. 

-The Social Organization of Sexuality" ،300التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية "وغيره،  Laumannالومان  26
301 . 

 والهوية الجنسية، الجندر Williams-Ritch C. Savinوريتش سافين وليامز  Lisa M. Diamondليزا م. دايموند  27

Gender and Sexual Identity” في دليل علوم التنمية التطبيقية "Handbook of Applied Development 
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 الميل الجنسي :القسم األول

53 ~ The New Atlantis 

                                                                                                                                                                                           

Donald Wertlieb  ثاوزند أوكس، كاليفورنيا: منشورات( سايجSAGE ،2002 ،)101 ا أ. إلفن موزس  .A. مراجعة أيض 
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Paradigms for Research on Heterosexual and Sexual Minority Development مجلة علم النفس ،"

(: 2003) 4، رقم Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 32السريري الخاص باألطفال والمراهقين 
492. 

، دراسة مزدوجة مقارنة للجوانب الوراثية للمثلية الجنسية لدى الذكور Franz J. Kallmannفرانز ج. كالمان  31
"Comparative Twin Study on the Genetic Aspects of Male Homosexuality مجّلة األمراض العصبية ،"

 //:http، 298-283(: 1952) 4، رقم Journal of Nervous and Mental Disease 115والعقلية 
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  The Mismeasure ofالميل الجنسي ونظرياته وأخالقياته "، سوء قياس الرغبة: علم Edward Steinإدوارد ستاين  32

Desire: The Science, Theory, and Ethics of Sexual Orientation نيويورك: منشورات جامعة أوكسفورد( "
Oxford University Press ،1999 ،)145. 

 .Nicholas Gوالس ج. مارتنونيك Michael P. Dunneومايكل ب. دان  J. Michael Baileyج. مايكل بايلي  33
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influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample مجّلة الشخصية ،"
، 536-524(: 2000) 3، رقم Journal of Personality and Social Psychology 78وعلم النفس االجتماعي 

http://dx.doi. org/10.1037/0022-3514.78.3.524. 

أو أكثر على  2وزمالؤه معّدالت التواؤم باستخدام معيار "صارم" لتحديد عدم التباين الجنسي، أي  Baileyاحتسب بايلي  34
ا أو أكثر على سّلم كينسي. بلغت معّدالت التواؤم  1معّدالت التواؤم باستخدام معيار "مرن"، أي  سّلم كينسي. واحتسبوا أيض 

في  30في المئة للرجال و 6في المئة للنساء لدى التوائم المتماثلين بالمقارنة مع  30في المئة للرجال و 38للمعيار المرن 
ّدالت التواؤم لدى التوائم المتماثلين واإلخوة باستخدام المعيار المرن ذات المئة للنساء لدى التوائم اإلخوة. كانت الفروقات بين مع

 داللة إحصائية كبيرة لدى الرجال وليس النساء.
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 Genetic and Environmental Effects on Same-sex Sexual Behavior: A Population للتوائم في السويد "
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 .1845المرجع عينه،  46

تعتمد الدراسات الوراثية الكمية، ومن ضمنها دراسات التي ت جرى على التوائم، على نموذج مجّرد قائم على فرضيات متعددة  47
ة المجّرد للداللة على وجود عامل وراثي للسموليس على قياس الترابط بين الجينات واألنماط الظاهرية. ي ستخدم هذا النموذج 

من خالل الترابط بين األقارب. يمكن التحّكم بالتأثيرات البيئية عبر تجارب على حيوانات مخبرية ولكن يستحيل القيام بذلك مع 
ارة إلى أنه من اإلشالبشر؛ على األرجح، أفضل ما يمكن القيام به هو دراسة توأمين متماثلين تربيا منفصلين. ولكن ال بّد من 
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