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 :القسم الثاني

 الغريزة الجنسية والضغوطات االجتماعية والنتائج على الصحة العقلية

 
ل الصحة مشاكلمعدالت أعلى  تبرز في صفوف غير متبايني الجنس وثنائيي الجنسا، مقارنة مع السكان عموم  

عنف الو مشاكل السلوكية واالجتماعية مثل تعاطي المخدرات ال عن القلق، واالكتئاب، واالنتحار، فضل   العقلية مثل
، ةالجتماعيا الضغوطاتنموذج في العلمية  المؤلفاتالتفسير السائد في يكمن الشريك الحميم.  في العلقة مع

 دور ا في ديتؤ  هذه الفئاتأفراد  يواجههاالتي  ،مثل الوصم والتمييزي، الضغط االجتماععوامل الذي يفترض أن 
ال  ضغط االجتماعيأن عوامل التشير الدراسات إلى أنه على الرغم من إذ التفاوت في نتائج الصحة العقلية. 

لتفاوت ال تأخذ في الحسبان امن المرجح أنها هؤالء السكان، لدى ساهم في زيادة خطر نتائج سوء الصحة العقلية ت
 بأكمله.

_______________________________ 

اتفاق  يبرزين، ولكن الباحث في صفوفللجدل  اميل الجنسي والهوية الجنسية مثير  الب المحيطة يبقى عدٌد كبير من القضايا من تلك
)إل جي  جندريةالهوية ال يالجنس ومغاير  ين وثنائييالمثليات والمثليإن فئات الثاني:  قسمال جوهرفي  لحظة الواردةعام على الم

خطر هذا الة زياد أسبابإن  الصحة العقلية.في مشاكل ال إلى عدد كبير من للتعرض السكان بشكل عام من أكثر عرضةبي تي( 
وسوف . عالوضاالجتماعية والسريرية التي قد تساعد على تحسين  منهجياتالاألمر عينه ينطبق على وبالتالي غير مؤكدة 
تندة إلى البيانات المس األبحاثق المخاطر المتزايدة، مع التركيز على توثالتي بعض األبحاث  القسم من التقريرفي هذا نستعرض 
 العلمية. مؤلفاتيستشهد بها على نطاق واسع في المنهجية سليمة، والتي  من خلل

األول  عالج الجزءيالجنسية أو السلوك الجنسي وحالة الصحة العقلية. الغريزة العلقات بين تدرس هيكلية بحثية قوية ومتوسعة 
ات المزاج، )مثل اضطراب من جهة أخرى نفسيةالضطرابات من جهة واالالهويات أو السلوكيات الجنسية  الرابط بين قسممن هذا ال

ثاني أسباب ال جزءيستكشف ال حميم.الشريك الوالعنف في العلقة مع ف(، واالنتحار، اضطرابات القلق، واضطرابات التكي  و 
بحاث العلوم يمكن ألما  بي ن، ويمتبايني الجنس أو مغايري الهوية الجنسيةنتائج بين السكان غير لهذه المرتفعة الالمخاطر 

 كما االجتماعية.ات نموذج الضغوطأي ا لشرح هذه المخاطر، أكثر الطرق انتشار   أن تطلعنا عليه حول طريقة مناالجتماعية 
هؤالء ين بمرتفعة الة العقلية مخاطر الصح بعضعلى األرجح  والوصممثل التحرش  االجتماعي طالضغتشرح عوامل سنرى، 
يأسباب مزيد من األبحاث لفهم ال من هنا، ال بد من إجراء. ، ولكن ليس كلهاالسكان جاد هذه المسائل الصحية السريرية والعامة وا 

 حلول محتملة لها. 

http://www.thenewatlantis.com/
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 لمحة تمهيدية

 ة العقليةالصح لىع نتائجبين الو  من جهة حصائية بين الهويات أو السلوكيات الجنسيةاإللروابط التي تشير إلى ا األدلة أوال   عالجن
المعايير المستخدمة في اختيار الدراسات التي تمت  ال بد من اإلشارة إلىذات الصلة،  بحاثقبل تلخيص األو . من جهة أخرى

التحليل  تقاريربتلخيص  جزءيبدأ كل ، بحاثالعامة من مجموعة كبيرة من األلة الستخلص النتائج محاو إطار في و مراجعتها. 
بعض إلى بة النسب .وتحللها المنشورة بحاثاأل مؤلفاتالبيانات اإلحصائية من التي تجمع التلوي الشاملة واألكثر موثوقية، و 

 على مقاالت المراجعة التي تلخص المجاالتهذه  بالتالي نعتمد فيشاملة،  تلويةتم إجراء أي تحليلت لم يمجاالت البحث، 
دد قليل من عنناقش هذه الملخصات،  . إلى جانب نقلبيانات المنشورةللالكمية  التحاليلدون الخوض في  مؤلفات األبحاث من

فيها يتم  ، أو الطرق التيضِللةالمعوامل الوضوابط  فيها حجم العينةو  خاصة بسبب منهجيتهاالقيمة المختارة ذات الالدراسات 
التحليلت ت بعد نشر نشر التي رئيسية الدراسات النناقش كما . التباين الجنسي أو المثلية الجنسيةمفاهيم مثل ل التعريف اإلجرائي

 أو المراجعات. التلوية
 
لم مة علمية صعبة، السلوكيات الجنسية مهصول البيولوجية والنفسية الدقيقة للرغبات و األشرح ُيعتبر األول،  قسمفي ال بي نناكما و 

ا.  ين السلوك بمع ذلك، يمكن للباحثين دراسة العلقات يتم التوصل بعد إلى إنهائها بشكل مرٍض، وقد ال يتم التوصل إلى ذلك يوم 
 من جهة أخرى، على الرغم منة النفسية لصحاعلى نتائج بين الو الجنسية من جهة أو الهوية أو االنجذاب الجنسي  الجنسي

، ة العقليةالصح لىع معينةالجنسية بنتائج والهوية واالنجذاب الجنسي  كيفية ارتباط السلوك الجنسي حولاختلفات إمكانية وجود 
 اتيلوكس فيفهم نطاق التحديات الصحية التي يواجهها األفراد الذين ينخرطون ُيذكر أنه ال بد من  .وهي التي غالب ا ما تظهر

 التي يحتاجها هؤالء األشخاص.توفير الرعاية  يختبرون انجذابات جنسية معي نة، وذلك من أجلأو  ة معي نةجنسي

 الغريزة الجنسية والصحة العقلية
 

 مايكل كلية لندن الجامعيةفي  الطب النفسي أستاذ أجراه لغير متبايني الجنسة العقلية حول نتائج الصح لألبحاث تلويفي تحليل 
الضطراب او السلوك االنتحاري،  "خطر يواجهونوثنائيي الجنس  المثليين والمثلياتأن إلى خلص ، 2008 في العام وزملؤه كينغ

دمانالعقلي  درس استعراض المؤلفات هذا  .1"بنسب أعلى من تلك التي يتعرض لها األشخاص متباينو الجنسالمخدرات  وا 
فرد ا متباين  214344 حولبيانات  والتي شملت 2005بريل نيسان/ أو  1966يناير كانون الثاني/ بين التقارير التي نشرت ما 

تقديرات يمكن االعتماد عليها  بالتوصل إلىين باحثكبير للال حجم العينةوقد سمح  فرد ا غير متباين الجنس. 11971والجنس 
 .2ا تدل نطاقات الثقة الصغيرة نسبي اكموذلك ، إلى حد كبير

 األفراد من مثليي الجنس ومثليات الجنس وثنائييأن  الباحثون ر، قد  التقاريرفي هذه  واردةتجميع نسب المخاطر الومن خلل 
وهم تقريب ا معرضون  ،3لمحاوالت االنتحار األفراد متبايني الجنسمن  على مدى الحياة مرة 2.47الجنس هم عرضة أكثر بـ 
 وقد تبي ن أن .5ضطرابات القلقال للتعرضمرات  1.5 حوالىب، و 4اشهر   12خلل فترة في االكتئاب  بحوالى الضعفين للمعاناة من
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تعرض ، مع 6(مرة أكثر 1.51مشاكل تعاطي المخدرات )من مخاطر مرتفعة ل معرضون متبايني الجنسالرجال والنساء غير 
من جهة أخرى،  .7متباينات الجنسلنساء ا رة منم 3.42 النساء غير متباينات الجنس بشكل خاص إلى خطر عاٍل، أكثر بـ

النساء و كان الرجال  ففي حينمحاوالت االنتحار:  من حيثعرضة لمخاطر عالية خاصة  غير متبايني الجنسالرجال تبي ن أن 
متبايني ل غير ارجال أن تبي نحياتهم،  على مدىمحاوالت االنتحار ل ةمر  2.47 مع ا أكثر عرضة بـ متبايني الجنسغير من 

 .8رةم 4.28 أكثر عرضة بـ الجنس
جود نمط و  مما يؤكد، على الصعيد األمريكي كما على الصعيد العالميهذه النتائج في دراسات أخرى،  اعتمادتم ُيشار إلى أنه 

 وذلك، يةمختلف مشاكل الصحة العقلالخاصة بر في تقديرات المخاطر المتزايدة تباين كبي يبرزثابت ومثير للقلق. مع ذلك، 
التي أجرتها دراسة لابحثت نتائج ف ".غير متباين الجنسمصطلحات مثل "مثلي الجنس" أو "لليتوقف على كيفية تعريف الباحثين 

في العلقة  2010عام في ال الينوي وزملؤهإجامعة شمال  ة في الدراسات التمريضية والصحية فيأستاذويندي بوستويك، وهي 
ثنائيي عر فوا عن أنفسهم إما كمثليين أو كمثليات أو كالقلق بين الرجال والنساء الذين و المزاج ابات واضطر الجنسي  ميلالما بين 

 .سهالجنس نفمن  نحو شخص أفادوا باالنجذابأو  بالمشاركة في سلوك جنسي مع شخص من الجنس نفسهأفادوا الجنس، أو 
المسح  مراحل ، وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها منعينة سكانية أمريكية عشوائية واسعة النطاق ت الدراسةاستخدمو 

ففي . 9ةمقابل 34653 إلىستند يي ذوال، 2005و 2004 الوبائي الوطني حول الكحول والحاالت ذات الصلة ما بين العامين
 نوع ا من في المئة 3.4 أفادأو مثليات أو ثنائيو الجنس، فيما  ونمثلي بأنهم ينمن المستطلع في المئة 1.4 أفاد، هذه العينة

  .10في المئة بانجذاب غير متباين الجنس 5.8و مدى الحياة، السلوك الجنسي المثلي
 

ن النساء اللواتي عر فن عن أنفسهن كمثليات أو ثنائيات الجنس أو اعتبرن أنهن "غير متأكدات" من هويتهن الجنسية، أفدن  وا 
 44.4 كان المعدل: عر فن عن أنفسهن كمتباينات الجنسمن النساء اللواتي أعلى اضطرابات المزاج مدى الحياة  من معدالتب

النساء غير  في المئة في صفوف 36.5الجنس، و اتثنائي صفوف في في المئة 58.7ومثليات، صفوف الفي  في المئة
بالنسبة مط مماثل ن وتمت ملحظة .متباينات الجنس في المئة في صفوف 30.5مقارنة مع الجنسية،  نمن هويته اتمتأكدال

دات متأكالغير  النساءمثليات و ال، تليها ثنائيات الجنسالنساء ظهور أعلى نسبة انتشار في صفوف اضطرابات القلق، مع إلى 
الخاصة ت دراسة البيانامن خلل  .في صفوف النساء متباينات الجنس نتشاراالأدنى معدالت  فيما برزت، من ميولهن الجنسية

سي أو انجذاب تمتع النساء اللواتي أفدن بسلوك جن من الهوية(، )بدال   امختلف  جنسي ا  ميل  أو  اجنسي   اسلوك   يظهرنبالنساء اللواتي 
و انجذابات أسلوكيات عن ا أبلغن حصر  اللواتي من النساء أعلى اضطرابات مدى الحياة معدل إلى النساء والرجال على حد سواء ب

بشكل  جنسي مع شخص من الجنس نفسه سلوكبلغن عن أالنساء اللواتي فيما تمتعت نس، الج ةمثلي أو متباينة الجنسجنسية 
 .11مدى الحياة اضطرابات المزاج والقلقمعدالت  أدنىب فعلي ا حصري أو عن انجذاب حصري إلى أشخاص من الجنس نفسه

الجنس أكثر من ضعف معدل انتشار االضطرابات النفسية مدى الحياة مقارنة مع  ومثلي اعتبروا أنهمرجال الذين للوكان هذا 
 قلق، وأكثر من ضعف معدل أي اضطراب (في المئة 19.8مقابل  في المئة 42.3) الذين اعتبروا أنهم متباينو الجنسالرجال 

فوا ، في حين أن أولئك الذين (في المئة18.6مقابل  في المئة 41.2مدى الحياة )  معدلتمتعوا ب عن أنفسهم كثنائيي الجنسعر 
عند النظر في  من الرجال المثليين.أدنى ( في المئة 38.7واضطرابات القلق ) (في المئة 36.9ضطرابات المزاج )الانتشار 

سي مع "كل جنسلوك ب" أو الذكور غالب اجنسي إلى "انجذاب ب أفادواأولئك الذين تمتع رجال، عند الاالنجذاب أو السلوك الجنسي 
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واضطرابات القلق مدى الحياة مقارنة بالفئات األخرى، في حين  المزاجيةضطرابات للأعلى معدل انتشار بمن اإلناث والذكور" 
 .أخرى أي مجموعةأدنى من معدل انتشار تمتعوا ب متباين الجنسسلوك أو  بانجذابا حصري   أولئك الذين أفادواأن 

 إضافة إلىجسدية الصحية المشاكل الأكبر من  معرضون لخطر متبايني الجنسكان غير وقد وجدت دراسات أخرى أن الس
في جامعة كاليفورنيا في علم األوبئة سوزان  ةستاذاألمن قبل  2007عام في الدراسة أجريت فقد ُعنيت مشاكل الصحة العقلية. 

لتقييم الروابط بين الميول  راشد ا 2272الذي شمل كاليفورنيا في الحياة  استطلع نوعيةبفحص بيانات من  اكوكران وزملؤه
 مثلياتالن  عن المعاناة النفسية بي، فضل  المبلغ عنها ذاتي ا العجزحاالت و  الصحية الجسدية والظروف الصحية الجنسية والحالة

في حين أن الدراسة، مثل و  .12"متباينو الجنس مروا بتجارب مثلية"أفراد  معلى أنه المصنفين أولئكثنائيي الجنس، و والمثليين و 
القوة:  من نقاطبعدد كبير  تمتعتن الظروف الصحية، عاستخدام اإلبلغ الذاتي  كانت محدودة بسبب، الدراسات األخرى معظم

والتعليم  لعرقا وأخذت بعين االعتبار ، وقامت بقياس أبعاد الهوية والسلوك للميل الجنسي بشكل منفصل،عينة سكانية فقد درست
 عوامل أخرى. فضل  عنودخل األسرة، والوضع االجتماعي 

ايني األشخاص غير متببين  بدت أنها منتشرة بشكل كبيرا من الظروف الصحية التي هذه الدراسة عدد   معد و وجدفي حين 
المجموعة ت الجنس ائياشك لت النساء ثن ،محتمل قد تؤدي إلى تضليلاالعتبار العوامل الديموغرافية التي  بعين، بعد األخذ الجنس

 ن  عرضةوهن اللواتي ك، فيروس نقص المناعة البشرية الخالية منظروف الصحية الجسدية لل كثيرانتشار  ذات أعلىالوحيدة 
ن ، تم اإلبلغ عن معدالت أعلى مئهازملبوستويك و  دراسةا مع وتمشي   .متباينات الجنسصحية أكثر من النساء المشاكل لل

، قبل ةوالرجال متبايني الجنس الذين عاشوا تجارب مثلي، والمثليين، ثنائيات الجنسنساء والمثليات، القبل  الضغط النفسي من
أو الجنس  ييمثلاألشخاص الذين عرفوا عن أنفسهم ك أفادالرجال،  في صفوفوبعد تعديل الخلط الديموغرافي على حد سواء. 

 من المشاكل الصحية. عدد كبيرأعلى معدالت من ب كمتبايني الجنس عاشوا تجارب مثلية
 

في الطب النفسي والعلوم  ةستاذاأل 2009في العام  أجرتهادراسة قامت ، نفسه استطلع كاليفورنيا حول نوعية الحياةوباستخدام 
بين  ما ي العلقةف بالبحث( شران)بما في ذلك كو  اهؤ ريل وزملغجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس كريستين السلوكية الحيوية في 
نسبة  تشملاستخدم الباحثون عينة سكانية، قد . و 13العقليةمن تعاطي المخدرات أو االضطرابات ي العلج الميول الجنسية وتلق

استخدام  فيصنتم تاختلفات المجموعة. وقد د من القوة اإلحصائية للكشف عن توفير المزيالجنسية وذلك بغية  قلياتأعلى من األ
أو مشاكل صحة عقلية أو اإلدمان على  عاطفيةالمشاكل ال"إلفادة المستطلعين بتلقي، أو عدم تلقي، علج من ا العلج وفق  

الجنسي من خلل مزيج من  عن الميلتم التعريف اإلجرائي هذا و  .شهر ا الماضية 12الكحول أو المخدرات" في خلل فترة 
ة أو "مثلي "ثنائي الجنس/ الجنس "مثليضمن فئة  جمع الباحثونعلى سبيل المثال، ف. الذات وعملية تحديدالتاريخ السلوكي 

عرفوا عن أنفسهم كمثليين أو مثليات أو ثنائيي الجنس وكذلك أولئك الذين أفادوا بسلوك جنسي " أولئك الذين الجنس/ ثنائية الجنس
هن كن من بين أكثر من تلقى العلج، يلي أو ثنائيات الجنس المثلياتووجد الباحثون أن النساء مع شخص من الجنس نفسه. 

الرجال من مثليي الجنس وثنائيي الجنس، ثم متبايني الجنس، فيما كانت فئة الرجال متبايني الجنس هي األقل إفادة بتلقي العلج. 
شهر ا الماضية أكثر من  12 كان عدد األشخاص من اإلل جي بي تي الذين أفادوا بتلقي العلج في خلل فترةبشكل عام، و 

 مماثل   في المئة(. وكان النمط 22.5في المئة مقارنة مع  48.5ضعف عدد األشخاص متبايني الجنس الذين أفادوا بذلك )
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، متبايني الجنسمن الرجال  في المئة 17.1 بـمن الرجال المثليين، مقارنة  في المئة 42.5 إذ أفادرجال والنساء؛ إلى البالنسبة 
 تلقي العلج.ب متباينات الجنسمن النساء  في المئة 27.1و النساء المثلياتمن  في المئة 55.3تلقي العلج، في حين أفادت ب

اللواتي يشعرن بانجذاب حصري نحو أشخاص من الجنس نفسه ويمارسن سلوكيات جنسية أن النساء  ؤهابوستويك وزمل)وجدت 
ت المزاج والقلق مقارنة مع النساء متباينات الجنس. وبالتالي، يمكن أن يعود هذا معهم يتمتعن بمعدل انتشار أقل الضطرابا

ها جمعوا النساء اللواتي عر فن عن أنفسهن كمثليات الجنس مع اللواتي عر فن زملءريل و غاالختلف في النتائج إلى حقيقة أن 
 جنس نفسه(.عن أنفسهن كثنائيات الجنس أو اللواتي أفدن بسلوكيات مع أشخاص من ال

 
نة عي  وزملؤه بفحص  ساندفورتأستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا ثيودوروس  2006عام قام بها في الدراسة وُعنيت 

بين علقة تقييم الوذلك بغية ، 2001عام الفي  أجري والذيممارسة العامة، للمن المسح الوطني الهولندي الثاني سكانية نموذجية 
في  0.9تم تصنيف ، مشارك ا 9511بين من جهة أخرى والحالة الصحية  يبلغ عنه الشخص بنفسه من جهةالذي الجنسي  ميلال

 عن الميل الجنسي، سألالتعريف اإلجرائي . بهدف 14في المئة كمثليي أو مثليات الجنس 1.5المئة منهم كثنائيي الجنس و
 ،على حد سواء ، الرجال والنساءالنساء غالب ا، حصر انساء نقاط: ال 5 مقياس منالجنسي على  همتفضيلعن الباحثون المشاركين 

، الجنس الرجال والنساء على حد سواء على أنهم ثنائييتفضيل ب أفادواأولئك الذين  تم تصنيف وقدا. الرجال حصر  و ، الرجال غالب ا
ا على أنهم متباينو الرجال غالب  تفضيل ب أفدن، أو النساء اللواتي النساء غالب ا تفضيلب الذين أفادواالرجال تم تصنيف في حين 
لية أفادوا باختبار عدد أعلى من الشاكل الصحة العق الجنس ين والمثليات وثنائييمثليالمشاركين الووجد الباحثون أن  .الجنس

 ون مثليو كلمشار ا إذ أفاد: أتت متباينة نتائج الصحة الجسديةالحادة وبصحة عقلية أسوأ بشكل عام من متبايني الجنس. إال أن 
 14 فترةمن أعراض جسدية أكثر حدة )مثل الصداع، وآالم الظهر، أو التهاب الحلق( على مدى  بأنهم عانواومثليات الجنس 

 يفيدوا بأنهم عانوا من عارضين أو أكثر من هذه األعراض أكثر من متبايني الجنس.لم  مالماضية، على الرغم من أنه يوم ا

أن الرجال ثنائيي صحية مزمنة، على الرغم من  اكلعرضة للتعرض لمش الجنس أكثر مثليي ومثلياتن مكان المشاركون هذا و 
ة مزمنة مشاكل صحي من أفاد بالتعرض إلى( كانوا أقل فادوا بتفضيل النساء والرجال على حد سواءالرجال الذين أ أي) الجنس

إحصائية بين  ذات داللة الباحثين لم يجدوا علقة  ُيذكر أن  س بذلك.المثليات لم تفدن أكثر من النساء متباينات الجنالنساء  أنو 
المشاكل لى عمشاكل الصحة العقلية المحتملة ل المضللةة على اآلثار بعد السيطر و  بشكل عام. سديةصحة الجالالميول الجنسية و 
زمنة والحادة المعلى ظهور األمراض مثلي الجنس ميل بلغ عن لإلحصائي اإلتأثير الا أن وجد الباحثون أيض  ، الصحية الجسدية

 .الميل ثنائي الجنس بقي في هذا السياقمن أن تأثير  اختفى، على الرغم
 

من دون اإلشارة إلى السلوك أو التعريف الذاتي، مما  االنجذابتفضيل أو الالميول الجنسية من حيث  ساندفورتدراسة عر فت 
على سبيل المثال، ف .تعريف ا إجرائي ا بشكل مختلفالجنسي  ميلال التي تعر فئج الدراسات مقارنة نتائجها بنتا من الصعب يجعل

ال أو النساء الذين الرج الذين يتم تعريفهم على أنهمثنائيي الجنس )بما يتعلق  من الصعب المقارنة بين نتائج هذه الدراسة في
" أو نة الجنسالمثليين الذين عاشوا تجارب متباي"تتعلق بـنتائج دراسات أخرى بللرجال والنساء(  جنسي متساوٍ  يفيدون بتفضيل

كما هو الحال في معظم هذه األنواع من الدراسات، كانت التقييمات الصحية و  من هويتهم الجنسية. "ينمتأكدالغير " األشخاص
من  دد كبيربعا أيض  تتمتع ا. ولكن هذه الدراسة ، األمر الذي قد يجعل النتائج غير موثوق بها إلى حد معبارة عن إفادات ذاتية
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ا ستخدم أحيان  يي ذلاالنهج السهل في أخذ العينات من  السكان في بلد ما، بدال  من استخدمت عينة كبيرة وتمثيلية  فقدنقاط القوة: 
في مجموعات  تعامل مع بياناتهميتم الل المثليين والمثلياتشملت هذه العينة وجود عدد كاف من قد هذه األنواع من الدراسات، و في 

 لذا لملبشرية، فيروس نقص المناعة اب باإلصابةعينة الاسة. وأفاد ثلثة أشخاص فقط في منفصلة في التحليلت اإلحصائية للدر 
 ه.بأنه لم يتم ربما التبليغ عن هذا الفيروس بالعدد الفعلي لإلصابة التباس محتمل، على الرغم من  عامل األمر يشكلأن  يبدُ 

صحة  تحت عنوان معهد الطب 2011عام ال ا أعده فيوفي محاولة لتلخيص النتائج في هذا المجال، يمكن أن نذكر تقرير  
تأتي على مؤلفات العلمية لل ةموسع مراجعةهذا التقرير . وُيعتبر 15الهوية الجندرية يالجنس ومغاير  يوثنائي ينالمثليات والمثلي

وال بد من اإلشارة إلى أن معد ي هذا التقرير . من فئة اإلل جي بي تيمئات الدراسات التي تدرس الحالة الصحية للسكان ذكر 
. ويستعرض (بشكل أوسع إشراك خبراء الطب النفسي لو تمهذه القضايا )على الرغم من أننا نتمنى بعلى دراية جيدة  هم علماء
ا مع وتمشي   .وأوائل مرحلة الرشد ومنتصفه وأواخرهوالعقلية في مرحلة الطفولة والمراهقة،  جسديةالصحة العلى نتائج الالتقرير 

 (،الجنس ييوثنائ ينالمثليات والمثليالشباب من اإلل جي بي ) يستعرض هذا التقرير أدلة تظهر أنالدراسات المذكورة أعله، 
لى جانب ذلك، إاالنتحار. بمحاوالت االنتحار والتفكير لوكذلك  هم أكثر عرضة للكتئاب،متبايني الجنس،  بالمقارنة مع الشباب

هم أكثر ها أو منتصف أوائل مرحلة الرشدفي من اإلل جي بي األفراد  كما أن. والتشردأكثر عرضة للتعرض للعنف والتحرش  هم
 االنتحار ومحاوالت االنتحار.بمزاج والقلق واالكتئاب والتفكير ضطرابات العرضة ال

، مثل الشباب أن قرير معهد الطب هذاتويبين  ه يبدو أن الراشدين من اإلل جي بي، والنساء على وجه الخصوص، أكثر احتماال 
وجدت  16ةدراسب. ويستشهد التقرير األخرىالمخدرات  اإلدمان على، و وتعاطي الكحول واإلدمان عليهاتدخين، من اإلل جي بي، لل

فوا عن أنفسهم على أنهم غير متبايني الجنس لجؤوا إلى أن  شخاص األمن  أكثرخدمات الصحة النفسية األشخاص الذين عر 
 .متباينات الجنسخدمات الصحة النفسية بمعدالت أعلى من  لجأن إلىمثليات الوجدت أن  17، وأخرىمتبايني الجنس

ومغايري  الجنس ثنائييتلك التي ركزت على من  ثليين والمثليات أكثرالمعلى األبحاث رك زت أن " معهد الطب إلىتقرير ويشير 
عدالت تظهر م األشخاص مغايري الهوية الجندريةعلى  تركز سات التي ا من الدراقليل نسبي  العدد كما أن ال .18"الهوية الجندرية

مقارنة من غير متبايني الجنس  وجود مجموعاتوعدم  غير احتماليةعالية من االضطرابات النفسية، ولكن استخدام عينات 
على الرغم من أن بعض الدراسات قد أشارت إلى أن استخدام العلج الهرموني و  .19إلى التشكيك في صحة هذه الدراساتيدعوان 

 األبحاثقرير إلى أن ، يشير التمغايري الهوية الجندريةالسكان  في صفوفة الجسدية الصحعلى السلبية نتائج بال يكون مرتبط اقد 
النتائج الصحية لألفراد ستتم مناقشة ) .20"أي تجارب سريرية حول هذا الموضوع"، وأنه "لم يتم إجراء ة"محدودكانت ذات الصلة 

ل  مغايري الهوية الجندرية  الثالث(. القسموكذلك في القسم أدناه في هذا بشكل مفص 

دلة أجسدية أسوأ ليست عقلية و يعانون من اضطرابات  ي تياإلل جي بالدليل على أن السكان  تقرير معهد الطب أنويزعم 
ا من  184 شملتالصحة العقلية  حول 2001 ُأجريت في العام 21بدراسةتقرير اللدعم هذا االدعاء، يستشهد و ا. قاطعة تمام   زوج 
حة في معدالت مشاكل الصذات داللة إحصائية  اختلفاتالدراسة  ولم تجد. أخت ا مثلية وأخت ا متباينة الجنس ضم الشقيقات
أجريت  22دراسةإلى ا أيض   هذا ويشير تقرير معهد الطب لدى الشقيقات المثليات.أعلى بكثير أن الثقة بالنفس وجدت فيما العقلية، 
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السعادة  حيث من أو ثنائيي الجنس ينمثليالو  متبايني الجنسذات داللة إحصائية بين الرجال  ولم تجد اختلفات 2003عام في ال
 شيرتوالدراسات التي ال تدعم االتجاه العام،  ومع االعتراف بهذه الملحظات. عن الوظيفة، والرضا الظاهرة الصحةو لعامة، ا

السكان وف صففي  الصحة العقليةا من ضعف خطر أعلى عموم  إلى تقرير الالغالبية العظمى من الدراسات التي ورد ذكرها في 
 .متبايني الجنس بالمقارنة مع السكان اإلل جي بي تي

 الغريزة الجنسية واالنتحار
 

اص وال بد من اإلشارة إلى أن هذه العلقة جديرة باالهتمام الخ. اقوي   اعلمي   اواالنتحار دعم   ةالجنسي غريزةالعلقة بين التلقى هذه 
يقة أن األدلة إلى حقنظر ا إلى أن خطر االنتحار هو األكثر إثارة للقلق بين مخاطر الصحة العقلية كافة، وذلك يعود في جزء منه 

بالتالي، فإن و شخص واألسرة والمجتمع. إلى البالنسبة  جد ا حقيقة أن االنتحار مدمر ومأساويإلى  وفي الجزء اآلخرقوية وثابتة، 
 .23ما للكلمة من معنىبكل  بإنقاذ األرواح قد يسمح لنابشكل أفضل عوامل خطر االنتحار فهم 

 2011عام الفي  موس عمقال مراجعة  اآن هاس وزملؤه االنتحارالباحثة في شؤون االجتماع و  ةعالم تنشر وفي هذا اإلطار، 
تحار، االن لحد منمؤسسة األمريكية لال، و مثليين والمثلياتلل تحت الجمعية الطبية 2007 ُعقد في العام مرإلى نتائج مؤت يستند

ألغراض و . 2007 المنعقد في العام مؤتمرهذا الدراسات نشرت منذ  العلماء . كما فحص24االنتحار الحد منموارد ومركز 
 .25جنسي"أو خيال وانجذاب  وسلوك جنسي جنسي ذاتيتحديد " الميل الجنسي على أنه عر ف الباحثونتقريرهم، 

أخرى  من جهةومحاوالت االنتحار  من جهة ثنائي الجنسمثلي الجنس أو الميل الجنسي العلقة بين  اهاس وزملؤه توجدهذا و 
 بينت عينياتالتس منذالواليات المتحدة في السكانية للمراهقين  االستطلعاتإلى أن  الباحثون وأشارمدعومة جيد ا من البيانات. 

، كإل جي بي تي عن أنفسهمفون طلب المدارس الثانوية الذين يعر  صفوف في  مرات 7أكثر بمرتين إلى أن محاوالت االنتحار 
تشير ندا بيانات من نيوزيلوقد راجع الباحثون الذكور أكثر من اإلناث. صفوف في  كون الميل الجنسي متوقع ا بشكل أقوىمع 
 استطلعاتلى إشاروا إلى جانب ذلك، أ ست مرات أكثر عرضة لمحاولة االنتحار. كانوا اإلل جي بي تي األفراد من أن إلى

الجنس تجاه  سلوكارتباط التظهر  اهولندفي الواليات المتحدة والرجال والنساء  في الرجال أجريت في صفوفمتعلقة بالصحة 
نس هم مثليات الجنس أو ثنائيات الجفي التقرير أن النساء  المذكورةالدراسات وتظهر خطر أعلى من محاوالت االنتحار. ب نفسه

لة االنتحار، محاو ل إجماال   ثنائيي الجنس معرضون أكثري الجنس أو يمثلالرجال أن و في االنتحار،  للتفكير أكثر عرضة إجماال  
 لى لدى الرجال منه لدى النساء.أع في خلل الحياة في صفوف غير متبايني الجنسمحاوالت االنتحار عدد وأن 

هاس  تالسلوك االنتحاري، ناقشبما يتعلق  الدراسات التي بحثت في معدالت االضطرابات النفسية في ومن خلل النظر في
معدالت ن من كانوا يعانو انتحار محاوالت ب الذين يفيدونالجنس  يمثلي األشخاصن أن نيوزيلندا تبي  أجريت في  26دراسة اوزملؤه

ات أن معدالت تعاطي المخدر إلى  واسعة النطاقالصحية  االستطلعاتالسلوك. وتشير  اتواضطراب والقلق أعلى من االكتئاب
ن معدالت أظهرت هي أعلى بالثلث في صفوف اإلل جي بي تي. وُيذكر أن الدراسات التي أجريت على صعيد العالم، مجموعة، أ

فوا عن أنفسهم في  50ات أعلى بنسبة االضطرابات العقلية واإلدمان على المخدر  في المئة في صفوف األشخاص الذين عر 
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ثليات وثنائيات المالنساء  قد تبي ن أن معدالت اإلدمان على المخدرات أعلى لدى. و االستطلع كمثليات أو مثليين أو ثنائيي الجنس
 ثنائيي الجنس.ال المثليين أو الرج أعلى في صفوف االكتئاب واضطرابات الهلعكانت معدالت ، في حين الجنس

 يمغاير  انتحار حولإلى قلة المعلومات المتاحة  وأشاروا، الهوية الجندرية يمغاير السكان  اهاس وزملؤهإضافة  إلى ذلك، درست 
 اإلشارة إلى تتم) ر الفعلي.لنتحاكبير ومتزايد لإلى زيادة خطر تشير الدراسات الحالية ، وفي الوقت عينه إلى أن الهوية الجندرية

مرتفعة المخاطر ال 1997 أجريت في العام 27رت دراسة سريريةقد  و  .(الثالث قسمفي ال يتم التوس ع فيهاهذه النتائج هنا ولكن 
 م تجدل هاالعلج الهرموني، ولكن من خلل في صفوف مغايري الهوية الجندرية الذين تحولوا من رجال إلى نساءنتحار لل

شخص  2000وشملت 1998تمت على الصعيد الدولي في العام مراجعة  . وحددت عدد اإلجمالي للوفياتفي الاختلفات بارزة 
 800من  معدل مرتفع بشكل ينذر بالخطر" عبارة عن ، وهوحالة من االنتحار المحتمل 16خضعوا لعمليات إعادة تحديد الجنس 

عينة  أظهرت، 1984عام أجريت في الوفي دراسة . 28ألف متحول جنسي ا بعد الخضوع لعميلة جراحية" 100حالة انتحار لكل 
تراوح تأن معدالت محاوالت االنتحار ، تحديد الجنس الذين يطلبون إجراء عملية إعادة الهوية الجندرية يمغاير من األفراد ، سريرية

الذين  األمريكيينمعظمهم من المتطوعين ألف شخص  40 شملتيرة عينة كبكما أن  .29في المئة 25و في المئة 19بين ما 
معدالت ب يفيدون مغايري الهوية الجندريةاألشخاص وجدت أن  2000عام الاإلنترنت في  أجابوا عن أسئلة استطلع رأي على

 .30فئة، باستثناء المثلياتمن أي  أعلىمحاوالت االنتحار 
 

جذاب أو نالجنسية )الهوية، اال غريزةالمنجوانب تبي ن المراجعة التي أجرتها هاس وزملؤها أن ه من غير الواضح أي ا، وأخير  
ام وفي هذا السياق، يشير الباحثون إلى دراسة أجريت في العخطر السلوك االنتحاري. بالتي ترتبط بشكل وثيق هي السلوك( 
 ويفيدون بالوقت عينه بانجذاب إلى أشخاص من عن أنفسهم كمتبايني الجنس الذين يعر فونأن المراهقين وأظهرت 31 2010

ني أولئك الذين يعر فون عن أنفسهم كمتباينتحار أعلى بكثير من معدالت اب ال يتمتعون الجنس نفسه أو عن أي سلوك معهم
يندي بوستويك و  أجرته والذيالمتحدة في الواليات  راشدين الذي شملكبير الوطني ال باالستطلع استشهد الباحثونكما  .الجنس
خطر عوامل ال، وهي قلقالالمزاج واضطرابات أن االضطرابات في ، والذي أظهر 32في وقت سابق( تم التطرق إليه) اوزملؤه

 بة للنساء.ا بالنس، خصوص  االنجذابالسلوك أو ب هاا بالهوية الذاتية الجنسية منأكثر ارتباط  ، الرئيسية للسلوك االنتحاري

إلى جانب ذلك، قد م مارتن بلودرل، وهو عالم نفس سريري نمساوي، وزملؤه مراجعة  نقدية للدراسات الموجودة حول خطر االنتحار 
يني متبا في صفوف غيرة فرضيات وضعت لتفسير زيادة خطر االنتحار عد   . وقد دحضت هذه المراجعة33والميل الجنسي

ن التحسينات أوتعتبر هذه المراجعة  قياس محاوالت االنتحار بدقة.في لذاتي والفشل لتحيز في اإلبلغ ا، بما في ذلك االجنس
 ،وعينات دراسة تمثل الفئات المعنية بشكل أفضل، مقارنةمجموعات  وف رت 1997عام الالدراسات منذ  التي ُأجريت علىالمنهجية 

 .على حد سواء سيةالمزيد من الوضوح في تحديد محاوالت االنتحار والميول الجنفضل  عن 

ي فعلم النفس التنموي في فين وليامز، وهو أستاذ يريتش سا 2001عام أجراها في ال 34دراسةهذا وتأتي هذه المراجعة على ذكر 
 استبعادد بع متبايني الجنس واإلل جي بي تيبين الشباب بارزة إحصائية اختلفات  وهي دراسة لم تجد أي، لجامعة كورني

لقاء اللوم على محاوالت ب التي تفيدكاذبة التقارير ال عن السلوك  اإلفراط في اإلبلغ في" سيناريو معاناة من االنتحار"انتحار وا 
يمكن  أنهإلى  التي أشارتويليامز سيفين دراسة أن نتائج بلودرل وزملؤه ومع ذلك، يرى  ي الجنس.يالنتحاري بين الشباب مثلا
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لى إ متبايني الجنس أن ُينسبوالشباب  اإلل جي بي تيصائية بين معدالت االنتحار من ذات داللة إح اختلفات لعدم وجود
استبيان الحق أو وقد وجد هذه النتيجة.  لحقالعمل لم يعِط ال. و 35إحصائية منخفضةعن قوة  أسفر الذيصغر حجم العينة، 

ن كبيرة في معدالت محاوالت االنتحار بي محاوالت االنتحار زيادة   حولمع تعريفات أكثر صرامة  تمقابلالقائمة على دراسات 
الشباب أن ارتفاع مخاطر السلوك  حولوقد وجدت عدة دراسات استقصائية على نطاق واسع  .األشخاص غير متبايني الجنس

مقارنة نتائج االستبيانات تشير ، ئهزملو  ا لبلودرلوفق  و ا، . وأخير  36ازداد مع شدة المحاوالتالتي تم التبليغ عنها االنتحاري 
الرأي  محاوالت االنتحار في استطلعاتب اإلفادةفراط في إلالجنس هم أقل عرضة ل يالمقابلت السريرية إلى أن الشباب مثليب

 .متبايني الجنسمن الشباب 

خطيرة"، النتحار في "محاوالت اال ثنائيي الجنسي الجنس أو يمثليكثر من بين المرضى النفسيين،  هأنإلى بلودرل وزملؤه  وخلص
ن عدم التباين تبين أ، غير سريرية بالمثل، في الدراسات السكانيةو االنتحار. ب ئتنبالتي  العوامل الجنسي من أقوى ميلوأن ال

 :ويشير الباحثون في هذا السياق إلى ما يليمحاوالت االنتحار. العوامل التي تنبئ بمن أقوى  الجنسي
 

منهجيات بر عمحاوالت االنتحار والميول الجنسية حول العلقة ما بين لدراسات الدولية المنشورة وغير المنشورة ألكثر شموال  لأدت المراجعة ا
األقليات  فوففي صا محاوالت االنتحار المبلغ عنها ذاتي  في ا زيادة جميع الدراسات تقريب  وجدت سقة للغاية: ناصورة متإلى إنتاج مختلفة 
 .37الجنسية

 
بين  ترسيم الحدود فيتبقى  الرئيسيةن أن "المشكلة و الباحث عتبركل هذه البحوث، يالتي تواجه تحديات وفي إطار االعتراف بال

 .38"الميل متباين الجنس وغير متباين الجنس

 منتصف العمر فيم الذكور ائالتو من أزواج  103على  1999عام في الوزملؤه  هيريلريتشارد قام بها دراسة ومن جهتها، حللت 
. 1839 ـد سن الر بعذكوجود شريك شملت فرد ا واحد ا من التوأم أفاد بحرب فيتنام في هاينز، إلينوي، من سجل التوائم في حقبة 

درات أو طي المخمثل تعا التي قد تثير االرتباكخارجية اللعوامل ا ولضبطاالنتحار لقياس الدراسة عدة تدابير وقد اعتمدت 
س مع التوائم الذكور الذين مارسوا الجن لدى" في انتشار األعراض االنتحارية مدى الحياةكبيرة  "زيادة  الدراسة  وجدتو  االكتئاب.

. 40لكحولمخدرات والتعاطي الالمحتملة اإلرباك آثار  يفعلوا ذلك، بشكل مستقل عنالذين لم  أشقائهم التوأمالرجال مقارنة مع 
أو فكار األو  الجنس نفسه مع شخص منلكل من السلوكيات  اإلفادة الذاتيةعلى  تعتمدو  ادراسة صغيرة نسبي  الم من أن على الرغ

بط للتوائم أساليب ضستخدم تلغي التحيز في االختيار(، و تستخدم عينة احتمالية )أنها تمن الملحظ ، نتحاريةالسلوكيات اال
 (.إلى هنالكوالعمر أو العرق، وما  ثار العامل الجيني)مما يقلل من آ المشاركين

 
 .فلم تكن واضحةعلى المراهقين  التي قد تترتباآلثار أما الرجال في منتصف العمر. بالدراسة  قد ُعنيتو 

 خللفي معدالت االنتحار في الدنمارك  علىالجنسي  ميلتأثير ال 2011في العام روبن ماثي وزملؤه  أجراهادراسة  وقد حللت
شهادات  ذلك باستخدام بيانات منفي البلد، و  المنزلية المسجلة بين أشخاص من الجنس نفسهعد تشريع الشراكة با عام   12أول 
ووجد الباحثون أن معدل االنتحار  .41تقديرات التعداد السكاني الدنماركي فضل  عن، 2001و 1990 نعاميالصادرة بين وفاة 
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بالنسبة عينه أضعاف المعدل  8حوالى كان  نفسه الجنسمن مع شخص  مسجلةشراكة منزلية الذين يعيشون للرجال حسب السن 
بالنسبة ما أ رجال الذين لم يسبق لهم الزواج.إلى الالمعدل بالنسبة  وحوالى ضعفي، ا متباين الجنسزواج   الذين يعيشونرجال إلى 
ر الباحثون قد  قد و  ،اانتحار   على خطر الوفاة فلم يكن للشراكة المنزلية المسجلة سوى تأثير محدود غير بارز إحصائي انساء، إلى ال

نتائج ي الف االختلففي هذا  ساهميكون قد ي الجنس قد يمثلالرجال على صحة البشرية  نقص المناعة سفيرو وضع أن تأثير 
مقياس  يه الشراكة المنزلية المسجلةوضع حقيقة أن محدودة بسبب هذه الدراسة  وال بد من اإلشارة إلى أن رجال والنساء.بين ال

استبعدت ، هذا و ةمسجل منزليةشراكة ال يعيشون ضمن الذين  المثليين والمثلياتشمل ي، وال الجنسي أو السلوك للميلغير مباشر 
شراكة منزلية  الذين يعيشون ضمنالعدد المطلق لألفراد وأخير ا، كان  .42عام ا 81 ا األفراد الذين تقل أعمارهم عنالدراسة أيض  

 ا، مما قد يحد من استنتاجات الدراسة.نسبي   اصغير  اء الدراسة أو قبلها في وقت إجر  مسجلة
عام ا  21و 14ما بين ذكور من ال 137 شملت 1991 في العام وزملؤه دراسةرامافيدي  طب األطفال غاريفي ستاذ األ نشرو

فوا عن أنفسهم ك من خلل ، ؤهزملو  حاول رامافيديوقد (. في المئة 12) كثنائيي الجنس( أو في المئة 88الجنس ) يمثليعر 
مع أولئك الذين  مقارنة  . و 43كانت األكثر تنبؤ ا باالنتحار لهذه الفئة من السكانالعوامل التي  تبيان ،الدراسة المقارنة للحالة منهجية

ثنائيي الجنس أو م علن ا بعتبار وتسمية أنفسهال بشكل بارز أكثر احتماال   حاولوا ذلك كانواأولئك الذين فإن االنتحار،  يحاولوالم 
ى أن احتمال أشار الباحثون إلقد . و تمخدراوبالتعاطي غير المشروع لل االعتداء الجنسيب واإلفادةفي سن مبكرة، بمثليي الجنس 

لى وجه عاعتبار األشخاص أنفسهم ثنائيي الجنس أو مثليي الجنس". و مع التقدم في السن في وقت  تضاءلنتحار "تاالمحاولة 
 وُتعتبر .44"في المئة 80أكثر من ب، انخفضت احتماالت محاولة االنتحار ر في تحديد الذاتتأخيكل عام من الالتحديد، "مع 
مع تماشى تأن نتائجها  أشاروا إلى ن الباحثينا، على الرغم من أصغيرة نسبي   عينة غير محتملة هاستخداممحدودة الهذه الدراسة 

خص يتطابق الشوالسن الذي  من جهة النفسية االجتماعية اكلعكسية بين المشالعلقة حول ال 45توصلوا إليها النتائج السابقة التي
 فيه مع المثلية الجنسية".

ا  1382 أفاد بها الشخص بذاته في صفوفانتحار محاوالت ب 2010عام وزملؤه في ال أجراها بلودرلدراسة  وُعنيت شخص 
 .46محاولة االنتحارل أكثر عرضة وثنائيي الجنسالجنس  يأن األفراد مثليوالتي تشير إلى األدلة القائمة على لتأكيد ل نمساوي ا راشد ا

، الميل الجنسين مأبعاد متعددة  عملوا على تقييم"محاوالت االنتحار" و لـتعريفات أكثر صرامة  باحثونشحذ النتائج، وضع الوبغية 
والسلوك  في اآلونة األخيرة،البارز السلوك الجنسي و ، وتحديد الذات، المفضلينبين التخيلت الجنسية، والشركاء  مميزين ما
 ميلعاد الجميع أبقليات الجنسية على في صفوف األسة زيادة خطر محاوالت االنتحار جدت هذه الدراكما و  العمر.لمدى الجنسي 
لرجال، سبة إلى اأما بالن .جنسية مثلية سلوكيات هرنلدى النساء اللواتي أظ هو األعلىالخطر  كاننساء، إلى ال بالنسبةفالجنسي. 

والذين السابقة  شهر ا 12فترة في فقد كان هذا الخطر هو األعلى لدى الرجال الذين تمتعوا بسلوكيات متباينة أو ثنائية الجنس 
فوا عن أنفسهم أعلى نسبة ادوا بفقد أف الجنسيةكمثليي أو ثنائيي الجنس. أما األشخاص الذين كانوا غير متأكدين من هويتهم  عر 

 من المشاركين. في المئة 1أقل من  وشملت(، على الرغم من أن هذه المجموعة كانت صغيرة في المئة 44انتحار )محاوالت 
 

، أجرى ترافيس سالوي هوتس، طالب الدراسات العليا في جامعة تورونتو، وزملؤه تحليل  تلوي ا جمع البيانات 2016وفي العام 
ا راشد ا من األقليات الجنسية 21201 كلهامحاوالت االنتحار شملت  حول ةمقطعي ةدراس 30 من هذه وقد استخدمت . 47شخص 

 اتيز تحبو  انقاط قوة خاصة بهتتمتع ب وبما أن كل منهجية في أخذ العينات أو العينات المجتمعية. السكانيةالدراسات إما العينات 
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ن اإلل م مشاركينالبين من و  .نوعي  العيناتدراسة أي اختلفات في معدالت محاوالت االنتحار بين  ، أراد الباحثون48محتملة
من  في المئة 4 ـاالنتحار مرة واحدة على األقل، مقارنة ب بأنهم حاولوا في المئة 11، أفاد في االستطلعات السكانية جي بي تي

مجتمعية، الالستطلعات ا شاركين من اإلل جي بي تي فيمن الم. و 49طلعاتمتبايني الجنس الذين شاركوا في هذه االستفراد األ
 أدتأخذ العينات  منهجيتيفي  ختلفاتأن اال ةاإلحصائي تالتحليل تأظهر هذا و . 50االنتحار بأنهم حاولوا في المئة 20 أفاد
 الدراسات. ودرت فيالتي  راالنتحامحاوالت أرقام من التباين في  في المئة 33 إلى

 
ات أو ثنائيي أو مثلي ينمثليك يعر فون عن أنفسهمالذين  األشخاصالجنسية وخطر االنتحار إلى أن  غريزةال فيالبحث ويشير 

بانجذاب نحو أشخاص من الجنس نفسه أو يشاركون في سلوك جنسي  شعرون، أو أولئك الذين يالجنس ومغايري الهوية الجندرية
. االنتحارلى اإلقدام ع، و للتفكير باالنتحار ومحاولة االنتحاربشكل كبير  متزايد معرضون إلى خطر مع شخص من الجنس نفسه

ة من مجموعفي االجتماعية،  اتنموذج الضغوط الذي يعالج جزء اللحق من القسم الثانيفي الونشير هنا إلى أننا سننظر، 
معلومات غير التي قد تنتج عن الاقب المأساوية عو إلى الا ونظر   .ونطرح األسئلة حولها لتفسير هذه النتائج المطروحةالحجج 

لى و ، املة في هذه المسائلكالكافية أو غير ال مزيد من ال إلىحاجة ماسة تبرز  لسياسة العامة والرعاية الطبية،تأثيرها على اا 
 األقليات الجنسية. في صفوف مرتفعالالبحث في أسباب خطر االنتحار 

 
 الحميمالغريزة الجنسية وعنف الشريك 

واألزواج  فسهالجنس نالشريك الحميم لدى األزواج من  عنفاالختلفات بين نسب حول من الدراسات البحثية  عدٌد كبير قد تمحور
 ممارسةونسب  شريك(العنف الشريك الحميم )التعرض للعنف على يد  التعرضنسب  بحاثودرست هذه األ من جنسين مختلفين.

ا  بعض الدراسات تمع نشريك(. إضافة إلى العنف الجسدي والجنسي، الكاب العنف ضد الشريك الحميم )ارتعلى عنف ال في أيض 
إلى أن أهميتها بمن أشكال االعتداءات المشابهة. وتشير األدلة غيرها الذي يشمل الهجمات والتهديدات اللفظية و العنف النفسي، 

 . نفسهالجنس نسبة عنف الشريك الحميم أعلى بكثير بين األزواج من 

دراسة )مع  19منهجية لـ  ، أجرت الباحثة آنا بولر وزملؤها من كلية لندن للصحة والطب االستوائي مراجعة  2014في العام و 
العلقة بين عنف الشريك الحميم والصحة لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع  للنظر فيدراسة منها(  17تحليل تلوي لـ 

 48تاحة، وجدوا أن مجموع االنتشار الحياتي لدى السكان المعرضين لعنف الشريك الحميم كان وبجمع البيانات الم 51رجال.ال
(. فمجموع انتشار العنف ضد في المئة 82و في المئة 32بين  تراوحتو )جاءت التقديرات من الدراسات متباينة،  في المئة

(. في المئة 51و في المئة 16بين  ماتقديرات وحت الترا) في المئة 32الشريك الحميم في غضون السنوات الخمس الماضية كان 
نقص (، وبحالة فيروس 1.9)مجموع نسبة األرجحية  عنف الشريك الحميم بزيادة معدالت تعاطي المخدراتل التعرض وارتبط

(. وتم ربط 1.5(، وبزيادة معدالت أعراض االكتئاب )مجموع نسبة األرجحية 1.5مجموع نسبة األرجحية المناعة البشرية )
ا بزيادة معدالت تعاطي المخدرات )مجموع نسبة األرجحية  التحليل التلوي  إال  أن  هذا(. 2.0ارتكاب عنف الشريك الحميم أيض 

إن فتباين نتائج الدراسات قد يقو ض دقة هذا التحليل. إضافة إلى ذلك،  . كما أنالدراسات التي شملها لقلة كان محدود ا نظر ا
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ا سهل  في أخذ العينات بدال  من استخدام عينات احتمالية، واستخدمت كلمة  معظم الدراسات التي تمت مراجعتها اعتمدت نهج 
 .العلقات العابرةدون تمييز العلقات طويلة المدى من من "شريك" 

دراسة حول  54 دراسات بلغ عددها 2012يريكا بوين عام ا  و  نوينسكي عالمتي النفس اإلنجليزيتين سابرينا واستعرضت كل من
وأظهرت الدراسات نسب إيذاء ناتجة عن  .52متبايني الجنس والرجال المثليينالرجال عنف الشريك الحميم بين ل التعرضانتشار 

تبايني الجنس، م. وبالمقارنة مع الرجال في المئة 51و في المئة 15ين بما عنف الشريك الحميم لدى الرجال المثليين تتراوح 
لشريك ا"يبدو أن الرجال المثليين عانوا أكثر من عنف الشريك الحميم الجنسي وأقل من عنف أنه يبي ن استعراض هذه الدراسات 

ا إلى أنه وفق  باحثوتشير ال .53مستويات مماثلة من عنف الشريك الحميم النفسي"من ، و جسديالحميم ال ار ا لتقديرات انتشتان أيض 
مثليون "لعنف جسدي ونفسي وجنسي من قبل الشريك التعر ض الرجال األخيرة،  12عنف الشريك الحميم على مدى األشهر الـ 

هذه  لالحميم بنسبة أقل من الرجال متبايني الجنس، على الرغم من النقص النسبي في تقديرات األشهر االثني عشر التي قد تجع
وسوء  لشديداتان إلى أن "واحدة من النتائج األكثر إثارة للقلق هي انتشار اإلكراه الجنسي باحثالنتيجة غير موثوقة. وتشير ال
حول عنف الشريك  200555عام في الفق ا لدراسة أجريت ذلك و  ،54"نفسه الجندر مع شخص منالمعاملة في علقات الذكور 

لمناعة علقة بين حمل فيروس نقص ا وينسكي وويننووجدت فيروس نقص المناعة البشرية.  الحميم لدى رجال مثليين يحملون
 ةمحدود مامراجعتهالجنس. وما جعل  المثلية ومتباينةفي كل من العلقات من جهة أخرى وعنف الشريك الحميم من جهة البشرية 
إلى عينات صغيرة من ذات  جنس نفسه استندالمن الدراسات حول عنف الشريك الحميم لدى أشخاص من  عدد كبيرهو أن 

 النهج السهل في أخذها.

دراسة حول  28لـ  مراجعة منهجية 2012من جامعة إيموري في العام  ستيفنسونروب و  كاثرين فينارانوأجرى كل من هذا 
نسب من تلك الدراسات وقد رت كل دراسة  56رجال.العنف الشريك الحميم بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع التعرض ل
للنسب لدى جميع النساء أو أعلى منها بغض النظر عن  عنف الشريك الحميم لدى المثليين من الرجال جاءت مشابهة  التعرض ل

التي تم  استعراضها هنا توضح أن عنف الشريك الحميم، النفسي والجسدي  ظاهرةالميل الجنسي. وخلص الباحثان إلى أن "األدلة ال
الجسدي  بالتعرض للعنف فادةوفي أغلب األحيان تمت اإل .57نذر بالخطر"ت معدالتب الرجالحدث في العلقات بين والجنسي، ي

الشريك  منالجنسي  التعرض للعنفوتراوحت نسبة  58.في المئة 45و في المئة 12الشريك الحميم، مع نسب تتراوح بين من 
. وبي نت ست دراسات في المئة 20 تتخطىإلى نسب  19سات من أصل درا 9 إشارة ، معفي المئة 31و في المئة 5الحميم بين 

 ممارسةنت ثماني دراسات بي  فيما  59.في المئة 73و في المئة 5الشريك الحميم، بنسب تتراوح بين  من التعرض للعنف النفسي
الشريك على عنف ال ممارسة. وتراوحت نسب في المئة 39و في المئة 4الشريك الحميم الجسدي، بنسب تتراوح بين على عنف ال

صل ت انسب   تمت مراجعتها؛ وبي نت أربع دراسات من الدراسات الخمس التي في المئة 28و في المئة 0.7الحميم الجنسي بين 
ُيذكر . في المئة 78بـ  وقد رت نسبة انتشارهالعنف النفسي،  ممارسةقامت دراسة واحدة فقط بقياس هذا و أو أكثر.  في المئة 9إلى 

 بعض االختلفات بشأن التعريف الدقيق لعنف مثل) تمت مراجعتهاسق بين الدراسات التي تناعدم وجود تصميم بحثي من أ
جعل يعنف( المستخدمة لقياس ال العودة بالذاكرةالشريك الحميم، وترابط أشكال عنف الشريك الحميم التي تمت دراستها، وفترات 

 شار، التي ستكون مفيدة نظر ا لعدم وجود عينة محلية قائمة على االحتمالية.من المستحيل احتساب مجموع تقديرات االنت
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الن ماير من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس عينة و  نعومي غولدبرغ 2013عام في ال تهااستخدمت دراسة أجر إلى جانب ذلك،  ا 
يم بين حمختلفات في عنف الشريك الفرد من استطلع كاليفورنيا حول الصحة لتقييم اال 32000 حوالىاحتمالية كبيرة من 

الذين  أنهم مثليين ومثليات وثنائيي الجنس؛ والرجال يعر فون عن أنفسهم علىالجنس؛ األفراد الذين  يمجموعات مختلفة: متباين
جنس مع لعلى أنهم مثليين أو ثنائيي الجنس، والنساء اللواتي يمارسن ا لم يعرفوا عن أنفسهميمارسون الجنس مع الرجال ولكن 

وانتشر عنف الشريك الحميم لدى كل من مجموعات  60أنهن مثليات أو ثنائيات الجنس. يعر فن عن أنفسهن علىنساء، ولكن لم 
الجنس( على مدى الحياة ولسنة واحدة بشكل أكبر من مجموعة متبايني الجنس،  ين وثنائييجي بي الثلث )المثليات والمثلي لاإل

نائيات الجنس كن  ثالنساء فالجنس والرجال المثليين.  ثنائياتنساء دى العلى الصعيد اإلحصائي فقط لبارز ا ولكن هذا الفرق كان 
في المئة من النساء  22ثنائيات الجنس مقابل في المئة من النساء  52أكثر عرضة لعنف الشريك الحميم على مدى الحياة )

من ثنائيات  في المئة 27تعر ضن لعنف الشريك الحميم في السنة السابقة ) من المثليات( وكن قد في المئة 32متباينات الجنس و
سجلت كل من فقد رجال، إلى البالنسبة أما في المئة من المثليات(.  10من متباينات الجنس و في المئة 5الجنس مقابل 

دى الحياة ولمدة سنة واحدة، المجموعات غير متباينة الجنس الثلث معدالت أعلى من التعرض لعنف الشريك الحميم على م
على الصعيد اإلحصائي إال للرجال المثليين، الذين كانوا أكثر عرضة لعنف الشريك الحميم على مدى  بارز ا ولكن هذا لم يكن

ثنائيي في المئة من الرجال  19.6متبايني الجنس و في المئة من الرجال  11من الرجال المثليين مقابل  في المئة 27الحياة )
في المئة  9متبايني الجنس و في المئة من الرجال  5من الرجال المثليين مقابل  في المئة 12جنس( وعلى مدى العام السابق )ال

ا ما إذا يمكن أن يفس ر اإلسراف في باحثثنائيي الجنس(. واختبر المن الرجال  سية ارتفاع والضغوطات النف شرب الكحولون أيض 
رات كشفت ثنائيات الجنس؛ لكن مراقبة هذه المتغيلدى الرجال المثليين والنساء أكثر ك الحميم عنف الشريل التعرضنسب انتشار 

الضغوطات(، و شرب الكحول عكس ذلك. فما يحد  هذه الدراسة هو أنه لم يتم مراقبة المتغيرات النفسية المحتملة األخرى )إلى جانب 
 ذه النتائج.تكون هي مسؤولة عن ه والتي ربماإحصائي ا أو غير ذلك، 

رين وود غوري غريغ يدزمثليي الجنس، نشر الباحث في مجال الوقاية من اإللضرب بين الشركاء ل التعرضار ولتقدير مدى انتش
رجل  يمارسون  2881إلى مقابلت هاتفية مع عينة قائمة على االحتمالية مؤلفة من  تستند 2002في العام  دراسة  وزملؤه 

في المئة  34الرجال الذين تمت مقابلتهم، ذكر  بين ومن 1998.61وحتى العام  1996مدن من العام في أربع الجنس مع رجال 
تعر ضهم للعتداء  في المئة 5تعر ضهم للعتداء الجسدي، و في المئة 22النفسي أو الرمزي، وذكر  عتداءأنهم تعرضوا لل

تعر ضهم ألكثر من نوع واحد من أنواع الضرب  في المئة 18لنوع من الضرب، وفي المئة تعر ضهم  39الجنسي. باإلجمال، ذكر 
الضرب أكثر عام ا تعر ضهم بشكل ملحوظ للعنف و  40وذكر الرجال الذين تقل أعمارهم عن هذا في السنوات الخمس السابقة. 

كاء الحميمة مرتفع . وخلص الباحثون إلى أن "انتشار الضرب في إطار علقات الشر عام ا من العمر 60الذين تعدوا  من الرجال
رجال، وذلك نظر ا ألن النسب على مدى الحياة عادة ما تكون أعلى من المع  جد ا" في عينات الرجال الذين يمارسون الجنس

 رجال تعر ضالالنسب على مدى خمس سنوات"، فإنه من المرجح أن عددا  أكبر بكثير من الرجال الذين يمارسون الجنس مع 
وكانت نسبة انتشار الضرب الجسدي على مدى خمس سنوات لدى  62متبايني الجنس."أكثر من الرجال على مدى الحياة  للعنف

ا "أعلى بكثير" من النسبة السنوية للعنف الشديد )الهذه العينة من الرجال الحضريين الذين يمارسون الجنس مع  في  3رجال أيض 
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رجال، ما ال متباينات الجنس اللواتي يعشن معت منها عينة تمثيلية من النساء ( التي عانفي المئة 12( أو العنف الكل ي )المئة
من تلك  ىرجال في هذه الدراسة "هي أعلالبالضرب لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع  ممارسة العنفيشير إلى أن تقديرات 

خدامها لعينة من أربع مدن، لذا ليس من الواضح وما حد  من هذه الدراسة هو است 63متباينات الجنس أو مماثلة لها."لدى النساء 
 حضرية.المناطق غير الإن كان يمكن تعميم النتائج على 

 

 النتائج الصحية على مغايري الهوية الجندرية
صفوف في  نتائجتلك المن البحث في  غايري الهوية الجندرية أكثر محدودية  مفراد لدى األ نتائج على الصحة العقليةإن البحث في 

نهم من على أ يعرفون عن أنفسهمألن الناس الذين وذلك  ،الجنس( ين وثنائييل جي بي )المثليات والمثلياألشخاص من اإل
من  رإن إجراء االستطلعات والدراسات القائمة على عدد كبيف .ضئيلة جد ا من السكان لون نسبة  مغايري الهوية الجندرية يشك

ية إلى أن مغايري الهوية الجندر  جد االمتاحة المحدودة  بحاثمع ذلك، تشير األو  .ستحيلالسكان لهؤالء األفراد صعب أو حتى م
الصحة العقلية. ويبدو أن معدالت االضطرابات إثر تعاطي المخدرات، واضطرابات  متزايدة من اضطرابات فيمخاطر يتعرضون ل

 ين وثنائييالمثليات والمثليل جي بي )اإلالجنسية من  القلق واالكتئاب واالنتحار تميل إلى أن تكون أعلى لدى مغايري الهوية
 (.الجنس

ساري ريزنر وزملؤه دراسة استعادية لمجموعة ذات ل وعلم األوبئة في جامعة هارفرد ، أجرى أستاذ طب األطفا2015في العام و 
عام ا  29-12اوح أعمارهم بين فرد ا من مغايري الهوية الجندرية تتر  180العقلية لـ  االضطرابات في الصحةزوج متطابق من 

مع أشخاص لم يجروا عملية إعادة تحديد ن ذكور إلى إناث(، تمت مطابقتهم م متحوال   74ور و إلى ذك إناثين من متحول 106)
في  50.6لهوية الجندرية مخاطر مرتفعة من االكتئاب )للدى الشباب المغاير  وقد ظهرت .64الجنس على أساس الهوية الجندرية

 في 31.1ومخاطر التفكير في االنتحار ) 66(.في المئة 10.0مقابل  في المئة 26.7والقلق ) 65(في المئة 20.6مقابل  المئة
يذاء النفس من دون تعم د القتل  68(،في المئة 6.1مقابل  في المئة 17.2ومحاولة االنتحار ) 67(في المئة 11.1مقابل  المئة وا 

رة نسبة كبيولجأت األشخاص الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس.  لمقارنة معبا 69(في المئة 4.4مقابل  في المئة 16.7)
 11.1مقابل  في المئة 22.8كز خدمات الرعاية الصحية العقلية للمرضى الَداخليين )امغايري الهوية الجندرية إلى مر من الشباب 

. وقد لوحظ عدم وجود 71(في المئة 16.1مقابل  ي المئةف 45.6وخدمات العيادة الخارجية للرعاية الصحية العقلية )70(في المئة
األفراد و  إناث إلى ذكوررية من مغايري الهوية الجندالمقارنة بين األفراد  لدىقلية فروقات ذات داللة إحصائية في الصحة الع
 بالنسبة للعمر والعرق/االنتماء العرقي واستخدام الهرمون.  مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث

إلى عيادة صحية مجتمعية، وبالتالي لم يتم تحديدهم فقط على أنهم يلب ون المعايير  لجؤوانجحت هذه الدراسة في شمل أفراد وقد 
الطب  النفسية لجمعية ضطراباتلل واإلحصائي التشخيصية الضطراب الهوية الجنسية في الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي

ر وزملؤه مع ذلك، أشار ريزنو ة لعلج مشاكل الهوية الجندرية. النفسي األمريكية، ولم يتم اختيارهم من سكان مرضى دخلوا عياد



 الغريزة الجنسية والضغوطات االجتماعية والنتائج على الصحة العقلية:القسم الثاني

 

82 ~ The New Atlantis 

ية عالى أن دراستهم كانت محدودة من حيث تصميم دراسة مراجعة الرسم البياني االستعادية، مثل نقص الوثائق واالختلف في نو 
 المعلومات المسجلة من قبل المهنيين الطبيين.

ي )المثليات ل جي بي تاإليلخص تقرير صادر عن المؤسسة األمريكية لمنع االنتحار ومعهد وليامز، وهو مؤسسة فكرية لقضايا و 
الت االنتحار بين محاو  ، النتائج حولجامعة كاليفورنيا كلية الحقوق فيالهوية الجندرية( في  يالجنس ومغاير  ين وثنائييوالمثلي

وتشكل هذه  72شخص. 6000مغايري الهوية الجندرية والبالغين غير المطابقين جندري ا من عينة وطنية كبيرة تضم  أكثر من 
حول مغايري الهوية الجندرية والبالغين غير المطابقين جندري ا حتى اليوم، على الرغم من أنها تستخدم النهج السهل األكبر دراسة ال

 ابدال  من استخدام عينة قائمة على السكان. )العينات القائمة على عدد كبير من السكان مستحيلة تقريب ا نظر   أخذ العيناتفي 
مغايري الهوية الجندرية بين السكان بشكل عام(. وبتلخيص النتائج الرئيسية لهذه الدراسة، كتب النخفاض معدل انتشار األفراد 

 ون:باحثال

ات يحاوالت االنتحار بين المشاركين في المسح الوطني حول تمييز مغايري الهوية الجندرية، الذي أجرته فرقة العمل الوطنية للمثليين والمثلإن نسبة انتشار م
حدة الذين في المئة من سكان الواليات المت 4.6في المئة، وهي نسبة تتجاوز نسبة الـ  41والمركز الوطني للمساواة بين مغايري الهوية الجندرية، هي 

ا من نسبة بأشواط حاولوا االنتحار ا أنهم حاولو ب أفادواوالمثليين وثنائيي الجنس الذين  ئة من البالغين من المثلياتفي الم 20-10، وهي أعلى أيض 
  73االنتحار.

بلغوا أنهم تلقوا الرعاية الصحية المتعل قة بالتحول أو أرادوا تلقيها في يوم من األيام إالحظ الباحثون أن "المشاركين الذين قالوا و 
ا  هذه الرعاية"، لكن "المسح لم يقدم معلومات عن أوقات  ايريدو  مكثر من أولئك الذين قالوا إنهم لعن محاوالتهم االنتحار أأيض 

لمتعلقة ة الصحية المتعلقة بالتحول، ما يحول دون التحقيق في التفسيرات اما يتعلق بتلقي الرعاي محاوالت االنتحار المبلغ عنها في
واقترحت بيانات المسح وجود صلة بين محاوالت االنتحار واالضطرابات العقلية التي تحدث والتعر ض  74بالتحول لهذه األنماط."

م تسمح وضة على هذه النتائج: "إن بيانات المسح لين إلى بعض القيود المفر باحثللتمييز أو سوء المعاملة، على الرغم من إشارة ال
لنا بتحديد وجود علقة سببية مباشرة بين التعر ض للرفض أو التمييز أو اإليذاء أو العنف، ومحاوالت االنتحار على مدى الحياة"، 

في  ةنقطة ضعف ملحوظإلنتاج " على الرغم من أنهم لم يجدوا دليل  على أن الضغوطات تفاعلت مع عوامل الصحة العقلية
 75السلوك االنتحاري لدى مغايري الهوية الجندرية واألفراد غير المطابقين جندري ا."

ا  392على  2001وزملؤه عام  نول-راسة أجراها كريستين كليمنتسووجدت د من مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى شخص 
ا من مغايري الهوية الجندرية من  123و إناث من األشخاص الذكور المتحولين إلى إناث  في المئة 62أن  لى ذكورإناث إشخص 
من كل من  في المئة 32من اإلناث المتحوالت إلى ذكور كانوا يعانون من االكتئاب في وقت الدراسة، و  في المئة 55و 

وية الجندرية من ذكور إلى ون إلى أن: "انتشار محاوالت االنتحار بين مغايري الهباحثوأشار ال 76حاول االنتحار. المجموعتين
حتمالية لدى في العينات اال ظهرتإناث ومغايري الهوية الجندرية من إناث إلى ذكور في دراستنا كانت أعلى بكثير من تلك التي 

 77أسر أمريكية وعينة قائمة على السكان من رجال بالغين لديهم شركاء من الجنس ذاته."
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 الضغوطات االجتماعيةنموذج  الصحية: تفسيرات المشاكل
الهوية الجندرية(  ير نس ومغايالج ين وثنائييل جي بي تي )المثليات والمثلياإلالصحة العقلية لدى فئة  لإن االنتشار الكبير لمشاك

للقلق، ويتعين على صناع القرار واألطباء السعي للحد من هذه المخاطر. ولكن لمعرفة نوع اإلجراءات التي تساعد في  ويدع
 يرغإن االستراتيجيات الصحية واالجتماعية لمساعدة السكان فأفضل.  س ن، علينا أن نفهم أسباب هذه المشاكل بشكلٍ التح

 مشاكلل، وقد يرجع ذلك جزئي ا إلى التفسيرات المحدودة نسبي ا جد ا محدودةٌ  في يومنا هذا في الواليات المتحدة جنسي ا المتباينين
 .النفسو اء االجتماع الصحة العقلية التي يقدمها علم

تدفع فرضية  ،متباينة الجنس غير لدى األقلياتالصحة العقلية هذه  مشاكل لسبب ظهورعلى الرغم من محدودية الفهم العلمي و 
ذج إلى التخفيف من هذه المشاكل. ويفترض هذا النمو  بنسبة كبيرة من الجهود العامة نموذج الضغوطات االجتماعيةمعينة تسمى 

ن يحسيمكن تو أن التمييز والوصم وغيرها من الضغوطات المشابهة تساهم في تسبيب سوء الصحة العقلية بين األقليات الجنسية. 
غوطات ر نموذج الضبي ن دو ي من خلل الحد  من هذه الضغوطات، ما مشاكل الصحة العقلية التي تعاني منها األقليات الجنسية

 .هذا االجتماعية

ثير من ، وفي كبهم العلني والتحرش همتمييز و  وصمهميواجه األفراد من األقليات الجنسية تحديات اجتماعية ملحوظة مثل و 
. تمعاتهم المحليةا أسرهم ومجاألحيان يواجهون صراع ا في التوفيق بين سلوكياتهم وهوياتهم الجنسية والمبادئ التي ترسي عليه

إضافة إلى ذلك، يصبحون أكثر عرضة للخضوع لتحديات مثل تلك التي تعاني منها بعض األقليات األخرى، والتي تنشأ من 
ويصن ف الكثير من الباحثين هذه . 78بشكل قد يؤثر سلب ا على صحتهم التهميش من قبل جزء كبير من المجتمع أو الصراع معه

ات االجتماعية ويعتقدون أن هذه الضغوطات تسهم عموم ا في ارتفاع معدالت مشاكل التحديات المختلفة في إطار مفهوم الضغوط
 . 79الهوية الجندرية( يالجنس ومغاير  ين وثنائيين إل جي بي تي )المثليات والمثليالصحة العقلية بين األقليات م

وفي محاولة لتفسير التفاوت في الصحة العقلية بين متبايني الجنس وغير متبايني الجنس، يشير الباحثون في بعض األحيان إلى 
مع ذلك، إن  اإلشارة إلى نموذج الضغوطات االجتماعية أو األقلية أد ق، ألن العلقة . 80ضغوطات االجتماعية أو األقليةال فرضية

فالمصطلح  .81جمع في فرضية واحدةاالجتماعية والصحة العقلية هي أكثر تعقيد ا وأقل دقة من أن تُ االفتراضية بين الضغوطات 
إلى حالة عقلية أو عاطفية من الغضب أو  جسدية، بدء ا من وصف لحالة واحدة "الضغط" يمكن أن تكون له أكثر من داللة

ت األسئلة عندما يفكر المرء باألنواع المختلفة للضغوطا القلق أو وضع اجتماعي أو اقتصادي أو شخصي سيئ. وتنشأ المزيد من
التي قد تؤثر بنسب متفاوتة على الصحة النفسية لدى األقليات. وسوف نناقش بعض هذه الجوانب من نموذج الضغوطات 

ثليات )المى إل جي بي تي االجتماعية بعد لمحة موجزة عن النموذج كما تم تحديده في دراسة حديثة حول الصحة العقلية لد
 الهوية الجندرية(. يالجنس ومغاير  ين وثنائييوالمثلي

لمشاكل ا، معدالت أعلى من إجماال  يحاول نموذج الضغوطات االجتماعية أن يشرح لماذا يمتلك األشخاص غير متبايني الجنس، و 
الجنس  ن األشخاص غير متباينيال يقد م تفسير ا كامل  ألوجه التفاوت بيباألشخاص اآلخرين. و  العقلية مقارنة   في الصحة

د تؤثر يصف العوامل االجتماعية التي ق ، بلواألشخاص متبايني الجنس، كما أنه ال يفسر مشاكل الصحة العقلية لمريض معين
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الهوية  يالجنس ومغاير  ين وثنائييى إل جي بي تي )المثليات والمثليبشكل مباشر أو غير مباشر على المخاطر الصحية لد
اأ على متبايني الجنس بعض هذه العوامل ؤثريقد و . فحسب ، والتي قد تصبح واضحة على مستوى السكانالجندرية( ، ولكن يض 

 .كبرأ ربما يتعرض إل جي بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوية الجندرية( لهذه العوامل بنسبِ 

النفسية وخبير الميل  الوبائيات المتخصص فيحول نموذج الضغوطات االجتماعية، قام  2003عام ُنشرت مؤثرة  ةٍ وفي مقال
ات أو األقليات. فالضغوطات البعيدة ال تعتمد على "تصو ر  علىالجنسي إيلن ماير بالتمييز بين الضغوطات البعيدة والمباشرة 

وعلى سبيل المثال، إذا تم النظر . 82"لذاتي مع وضع األقلية المعينيد اعن التحد مستقلة   اعتبارهاتقييمات" فردية، وبالتالي "يمكن 
إلى رجل على أنه مثلي الجنس من قبل صاحب العمل وتم  طرده من عمله على هذا األساس، سيشكل ذلك عامل ضغط بعيد، 

ر لشخص علق فقط بموقف وتصو  وهو التمييز غير متعلق بما إذا تم تحديد الرجل في الواقع كمثلي، إنما يت ،حدث الضغط إنإذ 
 أما الضغوطات آخر. وتميل الضغوطات البعيدة إلى عكس الظروف االجتماعية بدال  من ردة فعل الفرد في تلك الظروف.

ثنائي الجنس أو مغاير  أو يلتحديد الذاتي للفرد كمثلية أو مثالمباشرة في المقابل، فهي أكثر شخصية وترتبط ارتباط ا وثيق ا بال
ة الجنسية. وفي مثال على الضغوطات المباشرة عندما تحد د امرأة شابة ذاتها على أنها مثلية، وتختار إخفاء تلك الهوية عن الهوي

أفراد عائلتها خوف ا من الرفض، أو بسبب شعور داخلي بالعار. وتعتمد آثار الضغوطات المباشرة في مثل هذه الحال اعتماد ا كبير ا 
والظروف االجتماعية الفريدة. وسنقوم في هذا القسم بوصف أنواع الضغوطات المفترضة في نموذج  على الفهم الذاتي للفرد

ية التي مباشرة، ودراسة بعض األدلة التجريبالإلى الضغوطات  لننتقل بعدهاالضغوطات االجتماعية، بدء ا من الضغوطات البعيدة 
 العقلية. ةالصح ومشاكلحول الروابط بين الضغوطات  التوصل إليهاتم 

حداث أ. تصن ف مختلف التصرفات العلنية من سوء المعاملة إلى العنف والتحرش والتمييز من قبل الباحثين كـ "التمييز والتعصب
فات من أهم الضغوطات على األفر التعصب ات حول دراس اد غير متبايني الجنس. وقد وجدت." ويعتقد أن تكون هذه التصر 

إلى هذه األنواع  لى التعر ضاألقليات من إل جي بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوية الجندرية( أنها تميل إ
  .83متكرر أكثر من عامة السكان بشكلٍ  التعصبأحداث من 

من قبل  1999قد وجدت دراسة أجريت عام تساهم في مشاكل الصحة العقلية. ف أحداث التعصبوتشير األدلة المتاحة إلى أن 
فرد ا من إل جي  2259ديفيس غريغوري هيريك وزملؤه باستخدام بيانات دراسات حول علم النفس في جامعة كاليفورنيا  أستاذ

ى أنهم لفي ساكرامنتو أن األفراد الذين حددوا أنفسهم ع بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوية الجندرية(
ريب والجريمة هنا تعني االعتداء أو السرقة أو التخ -في السنوات الخمس السابقة تعصبمثليات ومثليون وقد تعر ضوا لجريمة 

قلق ا أكثر و ظهرت لديهم أعراض اكتئاب شديدة، وأعراض إجهاد مؤلمة،  –بدافع من الهوية الجنسية الفعلية أو المتصورة للضحية 
إضافة إلى ذلك، ظهرت لدى المثليات والمثليين . 84خلل الفترة ذاتها تعصب ن الذين لم يتعرضوا لجريمةيمن المثليات والمثلي

في السنوات الخمس الماضية مستويات من أعراض االكتئاب وأعراض اإلجهاد  التعصبالذين أبلغوا عن كونهم ضحايا جرائم 
فا في الفترة نفسها )على الرغم من أن المجموعتين لم تختل تعصبية المؤلمة أعلى بكثير من األفراد الذين عانوا من جرائم غير
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كثير ا فيما يتعلق بالقلق(. ولم يتم العثور على ارتباطات ملموسة قابلة للمقارنة لألفراد الذين يحددون هويتهم الجنسية ذاتي ا على 
 طلع.أنهم من ثنائيي الجنس، والذين يشكلون جزء ا صغير ا من المشاركين في االست

 الحسو مشاعر الضعف  إلظهار هم أكثر عرضة االنحيازلجرائم  ونخضعالذين ي والمثليات ينمثليالا أن ووجدت الدراسة أيض  
التأثير الضار  لالتي تتناو ،هذه النتائج وتؤكد. في الدراسة اآلخرينالمشاركين  بالمقارنة معالشخصية  أو قوةمن إتقان  المنخفض
جامعة نورث إيسترن  في هئمن قبل عالم االجتماع جاك ماكديفيت وزمل 2001عام التي أجريت دراسة العلى  ،االنحيازلجرائم 
 يميلون االنحياز جرائموجدوا أن ضحايا كما  .85شرطة بوسطن قسم بيانات منالاالعتداءات المتصاعدة باستخدام  بحثوا في الذين
حثت الدراسة . )وبباالنحيازغير المتعلقة  الجرائمضحايا  بالمقارنة معولفترة أطول من الزمن  حادبشكل  االعتداءآثار  عيشإلى 
 التي يسببها العتداءاتحول ا التحليلت التي توصلت إليها من تقييد بشكل عام، بدال   حرافاالن التي يسببها عتداءاتاالفي 

 كونهم ببسباالعتداءات اختبروا  األشخاص المشاركين في الدراسةمن  ا  كبير  ا  جزءأن ، على الرغم من اإلل جي بي تي نحرافا
 (.مثليين

 عامأجريت  دراسة فيو  .86مرتفع بشكل المعاملة يتعرضون لسوء إذ ،المثليين المراهقين أوساط في اأيض   مماثلة أنماط ظهرتَ و 
ا  245 شملت دراسةبتحليل  أريزونا جامعة في وزملؤه سلار تي.  ستيفن والسلوكي االجتماعيالعالم  قام ،2011  منشخص 
 أو لحقيقيا وضعال بسبب المدرسةداخل  للتعرض لسوء المعاملة رجعيال ثراأل قي موا اإلل جي بي تي الذين الشباب الراشدين
التعرض  بين ويةق ارتباطاتٍ  الباحثون ووجد. التاسعة عشرةو  الثالثة عشرة الذين تترواح أعمارهم بين لإلل جي بي تي المتصور

 التعرض لسوء المعاملةوتم تقييم  .87في السنوات األولى من مرحلة الرشد العقلية الصحة ومشاكل المدرسةداخل  لسوء المعاملة
كنت  بينماو  الثانوية،اإلعدادية أو  دراستي سنوات خللفي : "على سبيل المثال ال، أو بنعملإلجابة عنها سئلة أ طرح طريق عن
 ،"ليةتصرفه ينم  عن مجرد مزحة أو تس يكن لم شخص قبل من الركل أو ضربوال صفع،وال للدفع بقوةتعرضت  المدرسة، في

في الدراسة  اركونالمش ويعتبر. الدراسة هذه للمشارك في الجنسية الهويةترتبط ب األحداث هذه غالبية أن كيف أسئلة حول تليها
في  لكتئابل مرة 2.6أكثر عرضة ب الجنسية هويتهم بسبب المدرسة داخل سوء المعاملة من عالية مستويات من عانوا الذين

 اتمستوي من عانوا الذين أولئك مع مقارنةبال ،للقيام بمحاوالت انتحار عرضة أكثر مرة 5.6و السنوات األولى من مرحلة الرشد
 نتكو  أن يحتمل الدراسة أن من الرغم على عالية، إحصائية داللة ذات ختلفاتاال هذه وكانت. سوء المعاملة من منخفضة
 هاب تقام دراسة وجدتو . سوء المعاملة حوادث قياسمن أجل  رجعي بأثر االستقصائية دراساتلل ااستخدامه بسبب محدودة
 سنتينلمدة  دراسةوهي ) 2006لعام  بوسطنفي  الشبابدراسة  على تعتمد كانت وزملؤها ألميدا جوانا االجتماعي العمل ةأستاذ
 وضع سبببتعرضوا لإليذاء  أن بعدالتي تكونت  تصوراتال أن ،(بوسطنفي العامة  مدارسال في الثانوية المرحلة طلب أجراها

 لذكور،ا اإلل جي بي تي طلبوبالنسبة ل. اإلل جي بي تي طلب بين االكتئاب أعراض تمثل ارتفاعا  في اإلل جي بي تي
يذاء النفس نتحاريةالا فكاراألو  التعرض لسوء المعاملة بين إيجابية علقة هناك أن الدراسة وجدت اإلناث، ليسو   .88وا 

 الصحة لىع مباشرة وغير مباشرة آثار لها يكون أن يمكن والتي العمل، مكان في اتمييز  ات تعويضال في االختلفات وتظهر
 بين جمعها تم يالت البياناتبتحليل  أمهرست،في  ماساشوستس جامعة في االقتصادفي  أستاذ لي بادجيت، وقام م. ف.. العقلية
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ئة في الم 11من ) بكثير أقل اتتعويض واتلق المثليين الذكور الموظفين أن وجدت ةاجتماعي دراسة في 1991و 1989 عامي
 وغيرها ،المهنةو  والتعليم، الخبرة،أساس  علىبينهم  المقارنة بعد حتى ،الذكور متبايني الجنس الموظفين من( ئةفي الم 27 إلى
 2000إلى أوائل العام  1990أجريت من العام  دراسات تسعتظهر  ،200990 لعرض قام به بادجيت عام اووفق   .89العوامل من
 االختلفات وأن ،"متبايني الجنس الرجال منئة أقل في الم 32 إلى 10من  يكسبون وثنائيي الجنس ينمثليال الرجال أن باستمرار"

 أكثر نكسبي المثليات النساء أن اأيض   الباحثون وجدو . األجور في اتالتفاوت من الكثير عن مسؤولة   تكون أن يمكن ال المهن في
 خرىأ عوامل هناك أن أو والنساء، الرجال بين تختلف التمييز أنماط أن إلى شيري قد األمر الذي ،91الجنس متباينات النساء من

 األطفال تربية معدل انخفاض مثل ،همأرباح على ، مما يؤثروالنساء الرجال لدى ذاتيالجنسي ال والتحديد المثلي السلوكب ترتبط
 .األسرة األساسيين في األجراء همكون أو

خص مشاكل ما ي في السكان مستوى على الفوارق بعض تفسير على ساعدي أن يمكن األجور في التفاوت إلى أن دلةاأل وتشير
 يف ختلفاتاال تفسر الصحة العقلية في اتاالختلف تكان إذا ما معرفة الصعب من أنه من الرغم على ،92العقلية الصحة
التي  -العمل مكانتجاهل المثليين في  بين العلقة تتمحور حول 199993عام  والدو كريغدراسة أجراها  أظهرتو . األجور
من المثليين والمثليات وثنائيي الجنس )إل جي بي(،  فرد ا 287 لدى التوترو  -المثليين تجاه السلبية االجتماعية المواقفتحددها 

 لوالمشاك النفسية الضغوطات من أعلى مستوياتأن األفراد اإلل جي بي الذين عانوا من التجاهل في مكان عملهم "أبدوا 
 منير بفي عدد ك المستخدمة المقطعية البيانات تجعلو . "وظائفهم من عديدة جوانب عنرضاهم  ضاانخفعن  فضل   ة،يالصح
 على البطالةتأثير ل النوعية والتحليلت المرتقبة الدراسات أن جميع من الرغم على السببية،استنتاج  المستحيل من الدراسات هذه

 .94للبطالة والمادية النفسية اآلثارتم تفسيرها بواسطة  األقل على االرتباطات بعض إلى أن تشير العقليةالصحة 

 المتعلقة لقضاياا بين تتراوح األفراد، على وصملل السلبية اآلثار من مجموعة في توثيق عدة لسنوات االجتماع علماءساهم . الوصم
 آلخرينلبالنسبة  الشخص هذا قيمة من قللوت ،شخصبال بطتر ت سمة عادةالوصم  عتبروي .95اإلنجازات األكاديمية و الذات احترامب

 ،ثقافية ةمجموع بين واسع نطاق على السلبية التقييمات هذهيتم مشاركة  ،الحاالت من كثيرال فيو  .96خاص اجتماعي سياق في
 اوصم   صبحأن ي يالعقل مرضلل يمكن المثال، سبيل على. بطريقة مغايرة معاملتهمأو  الموصومين األفراد الستبعاد اأساس   وتصبح
 اهام   عامل   صمالو  من جعلت التي األسباب حدوأ .عقلية بأمراض المصابين الناسشخصية  في عيب أنه على إليه ينظر عندما
 أو يزالتمي من معينة أحداث وجود عدم ةحال في حتى كتفسير به االحتجاج يمكن أنه هو ةاالجتماعي وطاتالضغ نموذج في
 وأفراد األصدقاء نأ العتباره هاكتئابعن  المكتئب الشخص يتستر عندما االكتئاب وصميحدث  المثال، سبيل علىف. المعاملة سوء

من  معاملة سوء وأ فعلي تمييز أيال يظهر  بالتاليو  ،ينجح في التستر عندما حتىو . طبعهفي  عيب سيرونه على أنه العائلة
 ةالعاطفيه صحت ين علىاآلخر  مواقف من جراء المكتئب الشخص الذي يشعر به القلق ؤثري قد ،تهعائل الفرد أو صدقاءقبل أ
 .ةوالعقلي

 لتجريبيةا البحوث من إجراء بعض رغمعلى ال السكان، بعض لدى وصموال العقلية الصحة مشاكل بين اارتباط   الباحثون وجدو 
 مما ،دامهاستخ أو وصمال تحديد السهل من ليسو . خاص بشكل اإلل جي بي تي على وصملل العقلية ةيالصح التأثيرات حول
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 استخدامب مفهومهذا ال مع العمل الباحثون حاول ذلك، ومع. ينالتجريبي االجتماع علماءعلى  اوغامض   اصعب   امفهوم   همن يجعل
 يةالصح الحالة سوء ومخاطر وصمال تجارب بين علقة واجدو و ، اآلخرين قبل من الذاتي االدراك قيمة حول انخفاض دراسات
 ؤهوزمل لينك بروس األوبئةوالطبيب المتخصص في  االجتماع عالم 1997مقتبس عنها مرار ا أجراها عام  دراسة وجدتو . العقلية

 كانوا لذينا لدى الرجال العقلية الصحة على" دائمو  قوي" أن للوصم تأثير، العقلية والصحة وصمال بين وتتمحور حول العلقة
 الج  ع الرجال تلقي بعد حتى تستمرس وصمال آثار يبدو أن الدراسة، هذه فيو  .97المخدرات وتعاطي عقلي اضطراب من يعانون
 عضب بين املموس   اارتباط   الدراسة ووجدت. المخدرات تعاطيومشاكل األصلية  العقلية هممشاكللحل  كبير حد إلى اناجح  

 أنر الدراسة إلى وتشي ،هالعلج وبعد قبل االكتئاب وأعراض -خفيف القيمة والرفضت تجارب مثل -صمبالو  المتعلقة المتغيرات
 إلى لونيمي االكتئاب أعراض من يعانون الذين األشخاص أن على ببساطةيدل هذا األمر  قدو . انسبي   األمد طويلة الوصم آثار

 يفي مرحلة تلق االنخفاض فيآخذة  وصمالشخص أن أعراض ال يتوقع الحال، هو هذا كان إذا ولكن وصم،ال من المزيد إظهار
 اله يكون نأ يجب هذه األخيرة أن إلى الباحثون خلص ،ثابتة وصمال أعراض بقيتأن  منذو  ،غير أنه. كتئابإسوة باال العلج،

بشكل فريد  لتمث وصمالمتعلقة بال المتغيرات وجدت الدراسة هذه أن بالذكر الجديرو  .االكتئاب أعراض تشكيل في سببي دور
 أعراض ىعل بسيط تأثير وصملل كان أخرى، وبعبارة ،كتئابالا أعراض في التباين من بقليل أكثر أوئة في الم 10 ىحوال

ن االكتئاب،  آثار أنإلى  ناآلخري الباحثين بعض وأشار. السكان مستوى على هامة بطرق نفسه عن ريعب   قد التأثير هذا كان وا 
 أن وفغ والتراألستاذ  فاندربيلتفي جامعة  االجتماع لماع ناقش المثال، سبيل علىف. وعابرة بسيطة تكون ما عادة الوصم

 مشكلة أي تشكل وال عابرة بدوت[ المصابين بأمراض عقلية المرضى منها يعاني التي] وصمال حاالت من العظمى الغالبية"
  ."98خطيرة

 العقلية الصحة على وصمال تأثير كيفية معرفة من أجل 99والنظري التجريبيالعمل  بمتابعة بشكل نسبي امؤخر   الباحثون بدأو 
 من الجدل بعض يتأتى قدو . ومدتهاالوصم آثار  حجم حول الجدل بعض وجود من الرغم على ،اإلل جي بي تي لألشخاص

 اها الطبيبأجر  دراسة ووجدت. مختلفة اجتماعية سياقات في وصمال في االختلفات ه فضل  عنوقياس وصمال تحديد صعوبة
 علقة مغاير للهوية الجندرية، 1093 وشملت العقلية الصحة حول 2013 عام كولومبيا جامعة في وزملؤهبوكتينج  والتر النفسي
ووجدت  .100األسئلة في الدراسة باستخدام قياسه تم الذي ،الظاهر والداخلي وصممن ال وكل النفسية الضغوطات بين إيجابية

 فرد ا 201 وشملت 2003101 عام االكتئاب أعراضب من المتنبئين وزملؤه لويس روبن السريري يالنفسدراسة قام بها الطبيب 
 تم حيث تئاب،االك أعراضب كبير بشكل امرتبط   كان وصمالعلى  الوعي أن )إل جي بي( ثنائيي الجنسالمثليين والمثليات و من 
أن يتم الحكم  صالشخ يتوقعمن خللها  التي الدرجة" تقييمساهمت في  مواد عشرة استطلع يضم باستخدام وصمبال الوعي تقييم
 المستقبل،و  والعالم، الذات حول ةالسلبي بالمعرفة االكتئاب أعراض ترتبط ما اغالب   ذلك، ومع. 102"النمطية الصورة أساس على عليه

 بوستويك وأشارت دراسة أجراها .103كتئاباال من يعانون الذين األفراد بين وصملل شخصيال تصورال فيهذا األمر  همايس قدو 
نتائج  ينب ةمتواضع إيجابية علقةإلى وجود  االكتئاب وأعراض وصمبال وعيبال إجراءات متعلقة اأيض   تستخدم 2011104عام 

 ومع. اسبي  ن صغيرة عينة وجودبسبب  محدودة كانت الدراسة أن من الرغم على ،الثنائيات النساء لدى االكتئاب وأعراض وصمال
 الميل أن يننرويجي مراهقينوشملت  2003105عام  وزميلهويشستروم  الرس أجراها الطبيب النفسي طوليةدراسة  وجدت ذلك،
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 قيمة ذلك في ابم ،خطرةنفسية  عوامل من متنوعة مجموعة ظهور بعد العقلية الصحةعلى صعيد  السيئ الوضعب مرتبطٌ  الجنسي
على  وعيال مثل النفسية العوامل أن إلى شيرت افإنه خطر، كعامل وصمإلى ال مباشرة الدراسة هذهتنظر  لم وفي حين. الذات

 أنه جدر اإلشارة إلىت ذلك، إلى باإلضافةالمتباينين والمثليين. و  بين العقلية الصحة في التفاوت أوجه تمث ل قد ال وحده وصمال
 المختلفةواع أو األن -البيانات قبل من مدعومة تكون أن السببية لستدالالتل يمكن ال الدراسات، هذهالمقطعي ل تصميملل انظر  
 من وص،الخص وجه علىو . السببية العلقات حول ستنتاجاتإلا لدعم األدلة من المزيدإلى  حاجةال هناك ستكونو  البيانات من

 تؤدي لمثال،ا سبيل على مقابل،ال فيو  .عقليةال صحةمشاكل في ال إلى يؤدي وصمال أن الدراسات هذه خلل منإثبات  المستحيل
 لسيئةا العقلية الصحة عن مسؤوال  يكون  ثالث عامل أو وصم،ال من أعلى مستويات الناسالسيئة إلى إظهار  العقلية الصحة

 .على السواء وصمال من العالية مستوياتالو 

أو  الجنسي مميله عن الكشف يجب عليهم كان إذا ما حول" المثليون األفرادالتي يتخذها  قراراتال على وصمال ؤثري قد. التستر
من أجل  تمييز،ال أو المحتمل االنحياز ضد أنفسهم لحماية الجنسي ميلهم التستر على اإلل جي بي تي قرري قد. "التستر عليه

 السياقاتأما  .106سلوكياتهم أو الجنسية ورغباتهم االجتماعي همدور  بين محتمل صراعحدوث أي  أو بالعار، الشعور تجنب
األخرى  األماكنو  والعمل، المدرسة تشملف الجنسي ميلهم للتستر على عرضة أكثر فيها اإلل جي بي تي يكون قد التي الخاصة

 .الناس إليهم ينظرمن خللها  التي طريقةال على اسلب   ؤثري أن يمكنعن ميلهم الجنسي  الكشف حيث يشعرون أن

 له يكون دق الفرد هوية من هام جانب التستر على أن إلى تشير النفسية البحوث منالمستخرجة  األدلة من كبيرة كمية وهناك
 اآلخرين مع الفرد حياة من هامة جوانب وتبادلمشاعر الفرد  يساهم التعبير عن عام، بشكلو . العقلية الصحة وخيمة على نتائج

 بين العلقات حول البحوث من متزايدة مجموعة األخيرة العقود شهدتو  .107العقليةالصحة  على الحفاظ في هامة أدواربتأدية 
 وجدت، المثال سبيل علىف .108لدى جزء من سكان اإلل جي بي تي العقلية والصحةعنه  والكشفعن الميل الجنسي  التستر
 وشملت الميل الجنسي والكشف عنه في مكان العمل علىالتستر  حول 2007109عام  اوزملؤهراجنز  روز بيلأجرتها  دراسة
 األخرى والنتائج فسيالن التوترب الميل الجنسي يرتبط عن الكشف من الخوف أن ،ثنائيي الجنسفرد ا من المثليين والمثليات و  534
 واجتماعية فسيةن نتائج إلى يؤدي عن الميل الجنسي الكشف أن فكرةعلى  اأيض   الدراسةاعترضت  ذلك، ومع .الوظيفي الرضا مثل

 هذه ونباحثويفسر ال. بالنتائج المتعلقة المتغيرات معظمب كبير بشكل يرتبط لم عن ميلهم الجنسي الموظفين كشف بما أن إيجابية،
 أو داعمة غير بيئة يفوتكيفي ا  ضروري ا اقرار   يشكل قد الميل الجنسي علىالتستر  أن إلى تشير الدراسة هذه" نإ بالقول النتيجة
من  زواجلل االجتماعي القبول في انسبي   السريعة للتغيرات انظر  و . 110"االجتماعي السياق أهمية على يؤكد األمر الذي معادية،

 بعضتكون  أن الممكن من ،111األخيرة العقود في واسع نطاق على مثلية جنسية علقاتإلقامة و  أشخاص من الجنس نفسه
 ضغطحالي ا ال بحأص عام بشكل ألنه الزمن، اعليه عفا قد للتستر على الميل الجنسي أو الكشف عنه النفسية اآلثار حول البحوث

 .الخاصة هوياتهم للتستر على ثنائيي الجنسعلى المثليين أو المثليات أو  أقل

 ألقلياتا ووصم والتحيز، التمييز حجم الحد من أن هو ةاالجتماعي اتطو الضغ نموذج على المترتبة اآلثار إحدى. اختبار النموذج
 عضب سعتهذا و . السكان لهؤالء العقلية الصحةالتي تصيب  مشاكلال معدالت من الحد على يساعد أن شأنه من الجنسية
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. الكراهية ائموجر  التمييز مكافحةب المتعلقة القوانينهذه من خلل إقرار  االجتماعية عوامل الضغط من للحد القضائية السلطات
ن  من تساهم بالحد أنها توقعالم عوامل الضغط هذه، فمن من الحد من أجل النجاح المرجو الواقع في السياسات هذه حققت وا 

 اتطو الضغ جنموذ أن حد إلى ثنائيي الجنسالمثليين أو المثليات أو  السكان لدى العقلية الصحة التي تصيب مشاكلال معدالت
 اختبارب اهل تسمحأن  يمكن طريقةب دراساتال تصميم يتم لم اآلن، حتىو . المشاكل هذه أسبابيمثل بشكل دقيق  ةاالجتماعي

 ولكن ،ليينالمث السكان السيئة لدى العقلية الصحة مشاكل من عالية معدالت يسبب االجتماعي الضغطأن   فرضية قاطعبشكل 
 .لنموذج الضغوطات اإلجتماعية للختبار قابلةالتي تظهر العلقة الضمنية ال البيانات بعض توفر أبحاث توجد

 السكان لدى النفسي المرض بين العلقةفي  2009 عام وزملؤهجتماعي الطبي مارك هاتزنبوهلر اال عالمأجراها ال دراسةوتبحث 
 التي رائم الكراهيةمكافحة ج قوانين: وهما السكان هؤالء انتخص الدولة مستوى على تينسياسو  المثليين والمثليات وثنائيي الجنس

 الدراسة استخدمتو  .112الميل الجنسي أساس علىفي العمل  التمييز تحظر التي والقوانين محمية، كفئة الجنسي الميل تشمل لم
وهي  ،والحاالت المشابهة الكحول حول ةالوطنيالوبائية  الدراسة من 2 الموجة من العقلية الصحةالمتعلقة ب النتائج على بياناتال

ر المعي وفقا   النفسية االضطرابات وقامت بقياس مؤسسي، غير مدني راشد 34653 شملت الوطني الصعيد على تمثيلية عينة
الوبائية  الدراسة من 2 الموجةوأجريت  .113النفسية لجمعية الطب النفسي األمريكيةضطرابات الدليل التشخيصي واإلحصائي لل

من المشاركين  577ل تم تحديد الهوية الجنسية العينة، منو . 2005و 2004 بين عامي والحاالت المشابهة الكحول حول ةالوطني
 المثليين أو المثليات أو ثنائيي الجنس األفراد أن البيانات تحليل وأظهر .ات أو ثنائيي الجنسمثليو  ،ينمثليباعتبارهم  في الدراسة

 المرضب أرجحية عالية لإلصابة إلى نمعرضو  التمييزو  الكراهية جرائممكافحة  قوانين التي ال تطبق الدول في يعيشون الذين
 ،(الحماية قوانين نم قانونين أوتطبق قانون  التي الدول في المثليين أو المثليات أو ثنائيي الجنس األفراد مع مقارنةبال) النفسي
 كثراأل هكنول خطورة قلاألاالكتئاب من أشكال  شكلوهو ) الجزئي للكتئاب ذات داللة إحصائية هامة علقات وجد التحليل ولكن
 سبعةال يةالنفس الحاالت بين العلقات على العثور يتم لم بينما الصدمة، بعد ما ضطرابالوا العام، القلق اضطرابو  ،(اثبات  

 يشير ام انات،البي طبيعة بسبب وبائيةال االستدالالتإجراء يمكن ال و . هامة إحصائية داللة ذات لتكون الخاضعة للبحث األخرى
 .مماثلة ومواضيع الموضوع هذا حول الدراسات من المزيد إلى الحاجة إلى

 المرة وهذه ،2010 عام نشرت ،استعادية دراسة على العمل خلل من المقطعية الدراسة هذه تحسين ؤهوزملهاتزنبوهلر  حاولو 
 الزواج تعر ف التي توريةالدس التعديلت الدول بعض أقرت فيها التي الفترة خللفي  النفسي المرضالمتعلقة ب تغيراتفي ال للبحث
 .114"يينالمثل زواجل حظر" بأنها الدراسة باحثيمن قبل  وصفها تموهي تعديلت  -واحدة وامرأة واحد رجل بين اتحاد أنهعلى 
 التي ،والحاالت المشابهة الكحول حول ةالوطنيالوبائية  الدراسة من 1 الموجة بين النفسي المرض اختلفاتفي  ونباحثال وتمع ن
 الحظواو  .2005و 2004بين عامي  للدول الدستورية التعديلت مع تزامنت التي ،2 والموجة ،2002و 2001 بين عامي أجريت

 الدول في يشونيع الذين ثنائيي الجنسالمشاركين في الدراسة من المثليين أو المثليات أو  لدى يةالمزاج ضطراباتالا انتشار أن
 ية لدىمزاجال ضطراباتالاوشهدت . 2و 1 الموجتين بينفي المائة  36.6 بنسبةارتفع  الزواج على قانون التعديلت أقرت التي

االزواجون على قان التعديلت تقر لم التي الدول في يعيشون الذين ثنائيي الجنسمن المثليين أو المثليات أو  المشاركين  ، انخفاض 
ارتفاع ا  اتضطرابالابعض  انتشار وشهد. كبيرة إحصائية داللة ذات ليس التغيير هذاأن  من الرغم على ،في المائة 23.6 بنسبة
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شهد  لمثال،ا سبيل على العام، القلق ضطرابفا. تقرها على حد سواء لم التي الدول وفي التعديلت هذه أقرت التي الدول في
 .الزواجقانون  على التعديلت أقرت التي الدول فيكبيرة  إحصائية داللة ذاتو  أكبر حجمب ولكن ،الدولتين في انتشار ا ملحوظ ا

على  لتالتعدي تقر لم التي الدول في أكثر ارتفعت المخدرات تعاطي عن الناجمة االضطرابات أن وزملؤههاتزنبوهلر  جدو و 
 المخدرات عاطيتالناجمة عن  ضطراباتالا ارتفعت) .الدول فقط لتلككبيرة  إحصائية داللة ذات هذا اإلرتفاع ويعتبر الزواج،قانون 

الخاضعة  النفسية حاالتال لغالبية بالنسبةو  سابقة،الالمقطعية  دراسةال مع الحال هو كماو  .(اتقريب   مماثلة بنسبة الحالتين، يكلت في
 الصحةلمتعلقة با النتائج على تأثير لها أن يفترض التي االجتماعية والسياسات الحاالت بين ملموسلم يوجد أي ارتباط  للبحث،
 .العقلية

في الدراسة من  نو المشارك ينتقل قد: يلي ما ينباحثمن قبل ال إليها شارالم الدراسة نتائج على المفروضة القيود بعض وتشمل
 على قانون عديلتالت المطاف نهاية في ستقر التي الدول من الذين يتمتعون بصحة جيدة ثنائيي الجنسالمثليين أو المثليات أو 

 ةالوطنية الوبائي الدراسة من 2 الموجة خللفي  فقط الجنسي الميل تقييم وجرى تقر هذه التعديلت، لن التي الدول نحو الزواج
من  مشاركينال بعض تصنيف سوء إلى أدت قد التي الجنسية الهوية في المرونة بعض وهناك ،والحاالت المشابهة الكحول حول

 يعيشون الذين جنسثنائيي المن المثليين أو المثليات أو  مشاركينلل العينة حجميعتبر و ، ثنائيي الجنسالمثليين أو المثليات أو 
 .للدراسة اإلحصائية القدرة من يحد مما ا،نسبي   اصغير   الزواج على قانون التعديلت أقرت التي الدول في

ن الذي  العام الجدل أن وه الزواج على قانون التعديلتب المرتبطة العقلية الصحة متغيرات في للتغيير المفترضة السببية ليةاآل وا 
 شارون لنفسيا الطبيب قبل من طرحها تم فرضيةوهي  -المثليونالتي يعاني منها  اتطو الضغ يزيد من قد التعديلتب يحيط

 أقرت التي لالدو  في ثنائيي الجنسالراشدين من المثليين أو المثليات أو  مواقفحول  دراسة في هئوزمل روستوسكي سكايلز
 المشاركين في الدراسة أن الدراسة هذه خللفي  جمعها تم التي بياناتوأظهرت ال. 2006115 عام الزواجعلى قانون  التعديلت

 يظهرون 2006 معا الزواج على قانون التعديلت أقرت التي الدول في يعيشون الذين ثنائيي الجنسمن المثليين أو المثليات أو 
 أن ايض  أ الدراسة ووجدت .االكتئاب وأعراض التوتر ذلك في بما النفسية، الضغوطات من مختلفة أنواع من عالية مستويات
 قدو . ةلنفسيا اتطو الضغ زيادةب ةمرتبط تكان االنتخابات موسم خللفي  اإلل جي بي تي األنشطة التي يمارسها في المشاركة

 ليس ولكن) االكتئاب أعراضو  ،التوتر المتصور شملتو  الدراسة، هذه سجلتها التي النفسية اتالضغوط من الجزء هذا يكون
خاصة  نموذجية لمشاعر انعكاس مجردأي ب"التأثر المتعلق بالتعديل"،  الباحثون وصفه وما ،(كتئابيةإلا ضطراباتإلا اتتشخيص

ا هتصميم في للدراسة األخرى الرئيسية القيود وتمثلت .يدافعون عنها بشغف قضية في سياسية هزيمة ونواجهي عندما بالمدافعين
وقد تكون . (ؤهوزملهاتزنبوهلر  أجراهاالتي  سابقةال دراسةال عكس على) للمشاركة فيها المتطوعين على هاواعتماد المقطعي
 خادمو  لكترونياإل البريد في اإلعلناتعبر و  اإلنترنت مواقع على الباحثونأعلن  -قد انحازت إلى النتائج اأيض   الدراسة منهجية

 نائيي الجنسثالمثليين أو المثليات أو  األفراد وتجارب مواقف" حول دراسة إلجراء مشاركين عن يبحثون كانوا أنهم القائمة البريدية
 يكون دق العينات، النهج السهل في أخذ أشكال من العديد مع الحال هو كماو . المثليين زواج حولالقائم " بالجدل يتعلق فيما

 .الدراسة في للمشاركة عرضة أكثر البحث قيد التي ال تزال القضايا بشأن قوية مواقف الذين يظهرون األفراد
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 2009ام عأجراها هاتزنبولر وزملؤه في الأظهرت دراسة فقد . مضة للغايةغا فإن األدلةآثار سياسات معينة، إلى أما بالنسبة 
دولة وسياسات ال التي يواجهها مجتمع اإلل جي بي تي( ها)وليس كل مشاكل الصحة العقلية بين مخاطر بعض بارزة علقة

جرائم سياسات بهذه الدراسة مرتبطة  هاالتي وجدت عقليةجوانب الصحة الإلى حتى بالنسبة  .عملالحماية جرائم الكراهية و ب الخاصة
 بين السياسات والنتائج الصحية. خاصة بعلم األوبئةقادرة على إظهار علقة الدراسة ، لم تكن حماية العملأو  الكراهية

 
 

 الخالصة
 

ية، على الرغم عاني منها األقليات الجنست الصحة العقلية التي السلبية علىنتائج العض ب ةاالجتماعي الضغوطاتنموذج قد يفس ر 
هذا ل وهريةجبعض المفاهيم الكما أنه ال يمكن تعريف  غير متناسقة وغير مكتملة.و  ةمن أن األدلة التي تدعم هذا النموذج محدود

التمييز أدلة تربط بين بعض أشكال سوء المعاملة والوصم و  وفي هذا السياق، تبرز بسهولة. تعريف ا إجرائي ا، الوصم لنموذج، مثلا
إطلق ا ح ، ولكنه ليس من الواضغير متبايني الجنس من جهة أخرىالصحة العقلية التي يعاني منها  مشاكلبعض من جهة وبين 

من تلك النتائج  تخفيفاليمكن إذ . األشخاص متبايني الجنس وغير متبايني الجنسبين  االختلفاتهذه العوامل لجميع  تفسير
 هذهأن تقضي ، ولكن من غير المرجح االجتماعي عوامل الضغطالحد من  من خللإلى حد ما  عقليةصحة العلى الالسيئة 

خرى، األعوامل أما ال بين األقليات الجنسية والسكان على نطاق أوسع.في الصحة العقلية االستراتيجية على كل مظاهر التفاوت 
 قسملي امناقشتها ف في صفوف األشخاص من اإلل جي بي تي، والتي جرتمرتفعة رض للعتداء الجنسي الالتعمثل معدالت 

اقد تكفاألول،  ن األبحاث باستمرار أن "الناجين مفقد أظهرت  .الصحة العقلية ختلفات فيبعض هذه اال وراء ون هي أيض 
ة والسلوكية رابات الصحية والنفسيمجموعة واسعة من االضطر بشكل ملحوظ إلى خط في فترة الطفولة يتعرضوناالعتداء الجنسي 

 .116"والجنسية

ا لألشخاص غير متبايني الجنس ومن المضر فاع ا ونها، والتي هي أكثر ارتواجهيالنفسية التي  المشاكلتجاهل مخاطر  أيض 
ا تحديد أسباب هذه المخاطر  المرتفعة بشكل خاطئ، أو تجاهل العوامل إحصائي ا، أو التقليل منها، فإنه لمن المضر أيض 

ة لصحخاطر اكل م أن يفسر نموذج واحدل ه يمكنأن المحتملة األخرى التي قد تؤدي دور ا في هذا السياق. وقد يؤدي افتراض
شخاص هؤالء األ بمساعدة ينتضليل األطباء والمعالجين المكلفالتي يواجهها األشخاص غير متبايني الجنس إلى العقلية 

 ا كامل  فسير  قدم تي هأن نفترضث، ولكن ال ينبغي أن المزيد من البح ةاالجتماعي الضغوطاتنموذج ومن هنا، يستحق  .ضعفاءال
تمع اإلل التي يواجهها مجتحديات الصحة العقلية  معالجةالسياسات  واألطباء وصانع في حال أرادالعقلية  االختلفاتألسباب 

يجاد األبحاث الستكشاف أسباب إذ ال بد من إجراء المزيد من . جي بي تي بشكل مناسب تحديات الصحة العامة الهامة هذه وا 
 الحلول المناسبة لها.
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يذاء النفس المتعم د لدى المثليات والمثليين  Michael Kingمايكل كينغ  1 وغيره، مراجعة منهجية للضراب النفسي واالنتحار وا 
 A systematic review of mental disorder, suicide, and deliberate self-harm inوثنائيي الجنس "

lesbian, gay and bisexual people مجلة الطب النفسي بايوميد سنترال ،"BMC Psychiatry 8 (2008 :)70  ،
http://dx.doi. org/10.1186/1471-244X-8-70. 

أطروحة من خلل البحث في قواعد بيانات أكاديمية وأبحاث  13,706 وجد الباحثون الذين أجروا هذا التحليل التلوي أساس ا 2
أطروحة. وبعد استبعاد الدراسات غير  476طبية. ولكن بعد استبعاد النسخات المطابقة ونتائج البحث غير المثبتة استعرضوا 

أطروحة  87البيانات استبعدوا منها أطروحة في قواعد  111المراقبة واألطروحات النوعية والمراجعات والتعليقات، وجد الكت اب 
المتبقية على  28لم ترتكز على السكان أو لم تعتمد التشخيصات النفسية أو استخدمت عينات سيئة. اعتمدت األطروحات الـ

وزملؤه وفق أربعة معايير نوعية:  Kingدراسة )استعرضت بعض األطروحات بيانات من الدراسات عينها( وقي مها كينغ  25
( وما إذا 3( ونسبة الدراسة التمثيلية )تُقاس وفق معد الت إجابات المسح(؛ )2إذا اسُتخدمت عينات عشوائية أم ال؛ ) ( ما1)

( وحجم العينة. طابقت دراسة واحدة 4ُأخذت العينة من عامة السكان أو من مجموعة ثانوية محدودة أكثر كطلب الجامعات؛ )
اب على القيود الفطرية لمفاهيم الميل الجنسي وتضارباتها وضم وا معلومات حول كيفية فقط المعايير األربعة كافة. أك د الكت  

من ناحية االنجذاب للجنس عينه )أربع دراسات( والسلوك المثلي )ثلث  –تعريف هذه المفاهيم إجرائي ا في الدراسات المحلَّلة 
فر على سل م كينسي )ثلث دراسات( وتعريفان عشرة دراسة( والتحديد الذاتي )خمس عشر دراسة( وتصنيف أعلى من ص

مختلفان للميل الجنسي )تسع دراسات( وثلثة تعريفات مختلفة )دراسة واحدة(. استخدمت ثماني عشرة دراسة إطار ا زماني ا محدد ا 
ا إلى مجموعات لجهة تركيزها على مدى الحياة أو ا ي مدة اثني النتشار فلتحديد غريزة األفراد الجنسية. وُقس مت الدراسات أيض 

 عشر شهر ا ولجهة تحليل الكت اب للنتائج مجموعات المثليين والمثليات وثنائيي الجنس على نحو منفصل أو جماعي.  
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 وانجذابات مثلية حصرية بوضوح أهمية االختلفات بين الهوية الجنسية والسلوك الجنسي واالنجذاب.
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