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لورنس س. ماير، بكالوريوس في الطب والجراحة، ماجستير، دكتوراه، هو باحٌث مقيم في قسم طب النفس في كلية جونز هوبكنز 
طب وبروفسور في اإلحصاءات واإلحصاءات الحيوية في جامعة والية أريزونا. أمّا الدكتور بول ر. مك هيو، فهو بروفسور لل

في طب النفس و والعلوم السلوكية في كلية جونز هوبكنز للطب وشغل موقع رئيس قسم طب النفس في مستشفى جونز هوبكنز 
كتابة عدد كبير من الكتب آخرها "حاول أن تتذكر: التضارب في طب على مدى خمسة وعشرين عام. وقد كتب وشارك في 

 ,Try to Remember: Psychiatry’s Clash over Meaning( "2008النفس حول المعنى والذاكرة والعقل )دانا برس، 
Memory, and Mind (Dana Press, 2008)." 
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 التمهيد

 
صحة العقلية التي ال مسائل لفت االنتباه إلى ، وذلك بغيةالعقليةال الصحة عاملين في مجالو  عامة الشعب إلىالتقرير  يتوجه هذا
محة علمية لوتقديم ، الهوية الجندرية( يالجنس ومغاير  ين وثنائييالمثليات والمثلي-LGBT) ل جي بي تيمن اإلالسكان يواجهها 

 .عنها

في  يالنفس طبلقسم الرئيس السابق الو  تور في الطبوهو دك، مك هيو. بول رالدكتور طلب  وقد تم إعداد التقرير بناًء على
دها مع زمالئه عدراسة أمراجعة  مك هيوالدكتور مني طلب ففي العالم.  يننز وأحد األطباء النفسيين الرائدمستشفى جونز هوبك

 ةحصائياإل تالستدالاالدقة في التأكد من مهمتي األصلية  وقد كمنت. الجنسية الميل الجنسي والهويةبمواضيع تتعلق  حول
طلعت وا واضيعحول هذه الم ةلميع ةمقال 500عن كثب أكثر من راجعت في األشهر التي تلت ذلك، و  ومراجعة مصادر إضافية.

حة من مشاكل الص معدل   يعاني من اإلل جي بي تيأن مجتمع  تيمعرفلدى  وانتابني قلٌق شديد. األخرىالمقاالت مئات على 
 السكان ككل.دل هذه المشاكل لدى معمع تجانس غير مالعقلية 

مجموعة متنوعة من المجاالت العلمية، بما في ذلك علم األوبئة، وعلم ليشمل البحث  وسعت، بالموضوع اهتمامي ومع نمو
ن م عدًدا كبيًرا راجعت   كماة، وطب األطفال. علم األجنّ و وعلم األعصاب، ، مراض الغدد الصماء، والطب النفسيأو الوراثة، 

مجال العلوم االجتماعية بما في ذلك علم النفس وعلم االجتماع والعلوم السياسية  فيالتي أ جريت التجريبية  األكاديمية ساتالدرا
. وأنا أؤيد وّسعهوأ تنظيمهو  النص كتابة وأن أعيدالكاتب الرئيسي،  أن أكونوافقت على وقد  .والدراسات الجندريةاالقتصاد علم و 

هذا فما يتعلق بأي مناقشات سياسية أو فلسفية.  فيأي انحياز دون من تحفظ و أي دون من لتقرير، في هذا اواردة كل جملة 
 العلم والطب، ال أكثر وال أقل. حول يتمحورالتقرير 

ت المختلفة من المجاال عدد  كبيرأبحاث من  علىباالرتكاز هذا التقرير  توليفعملية عن  ونيتساءل الذين وقد يرغب القراءهذا 
ا عالم ك في جميع جوانب التعليم والبحوث والخدمات المهنية. أنشار أ. أنا أكاديمي بدوام كامل الرئيسي كاتبه إلى تعرف قلياًل ال في

، هاوتفسير  اهفي مجال الصحة العامة والطب وتحليلوبيانات الرصد أوبئة يركز على تصميم البيانات التجريبية عالم و  إحصاء حيوي
في مجال الطب باحث تلقيت التدريب أنا طبيب  البيانات معقدة من حيث القضايا العلمية األساسية.ه هذوخاصة عندما تكون 

م أمارس األمريكية. وأذكر أنني ل الشهادة البريطانية المعادلة لشهادة دكتور في الطب وحزتوالطب النفسي في المملكة المتحدة 
القانونية  وىادعالفي عشرات  . وقد أدليت بشهادتيالمتحدة أو في الخارجالواليات  )بما في ذلك الطب النفسي( فيالطب أبًدا 

العلمية  وصالنصمراجعة بفي معظم الحاالت حيث قمت والجلسات التنظيمية،  على المستوى الفدرالي كما على مستوى الواليات
 قد أدليت بشهادتي، و مجتمع اإلل جي بي تيتمييز عارض أو  بين البشر أؤيد بقوة المساواةاسة. و لتوضيح القضايا قيد البحث والدر 

 حصائي.إنيابة عنهم كخبير 
 

برنستون، امعة جفي ثماني جامعات، بما في ذلك  تعليميةمناصب  تشغلو أستاذ متفرغ مثبت ألكثر من أربعة عقود. ك عملتلقد 
، ونز هوبكنزجفي جامعة  عامة وكلية الطبصحة اللل بلومبرغ ومدرسةجامعة والية أريزونا، و ستانفورد، و وجامعة والية بنسلفانيا، 
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من  دد  كبيرعهيئة التدريس البحثية في  فيوظائف  تشغل كماجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وجامعة ميشيغان. و والية أوهايو، 
 مايو كلينيك. مجموعةالمؤسسات األخرى، بما في ذلك 

اإلحصاء الحيوي وعلم األوبئة و ، ، بما في ذلك اإلحصاءخصًصات 23بدوام كامل وبدوام جزئي وقد شملت المناصب التي شغلتها 
والصحة العامة والمنهجية االجتماعية، والطب النفسي، والرياضيات، وعلم االجتماع والعلوم السياسية واالقتصاد والمعلوماتية 

لتركيز في مسيرتي افقد انصب : شغلتهاالتي األكاديمية  لم تتنوع بقدر تنوع المناصباهتماماتي البحثية  . بيد أنالطبية الحيوية
نماذج وتحليالت الاإلحصاءات والنماذج في مختلف التخصصات، وذلك بهدف تحسين استخدام  استخداممعرفة كيفية المهنية على 

 .والقانون السياسة والتنظيم الهامة في عالمالبيانات في تقييم القضايا 

" )بما في ذلكالتي تخضع لمراجعة النظراء الت المجنخبة من  عدد  كبيرفي مقاالت قد نشرت و 
عدد  مئات المخطوطات المقدمة للنشر في كما أنني راجعت ( "و" "

" ل اوف ميديسيناإلحصائية، والوبائية )بما في ذلك نيو انغالند جورناو المجالت الطبية،  أهم من كبير
، "" مجلة الجمعية اإلحصائية األمريكيةو ، "

 (."" والمجلة األمريكية للصحة العامة
اإلحصاء اإلحصاء و في ب النفسي في كلية جونز هوبكنز للطب، وأستاذ باحث مقيم في قسم الط أما في الوقت الحالي، فأنا

هيئة التدريس بدوام جزئي  منصًبا في، 2016يوليو  األول من تموز/حتى كما أنني شغلت، و الحيوي في جامعة والية أريزونا. 
 ، وفي مايو كلينيك.في جامعة جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة وكلية الطب مدرسةفي 
 
. وأنا ائحهمونص الموهوبينوالمحررين مشورة الكثير من العلماء  لواللم يكن من الممكن تحقيق التزام طموح مثل هذا التقرير و 

 ةنفسي ةيبماجستير في الجراحة، وطبو  دكتوراه في الطبوهي حائزة . هارينغتون، ا إلور  الكبيرة التي قدمتها ليممتن للمساعدة 
ي تمر على المرأة الت تركز في ممارساتها السريريةطب الباطني وعلم المناعة العصبية، تدريب مكثف في ال حصلت على

اهمت في ساإلشارة إلى أنها  وتجدر. مجتمع اإلل جي بي تي عالج، بما في ذلك العالج اإليجابي و الحياةفي بمرحلة انتقالية 
مدين نني كما أالغدد الصماء وأبحاث الدماغ. بعلم  تعلقةالمقسام األ فيخبرتها  من خالل تقديمالتقرير بأكمله، وخاصة إعداد 

 2021العام  يكلية الطب فمن يتوقع أن يتخرج  الذيو شهادة البكالوريوس في علم الوراثة الشاب الحائز نيش، اه .لبنتلي ج
المتعلقة لمقاطع اصة تلك االتقرير بأكمله، وخإعداد ساهم في فقد  في علم األوبئة النفسية. بشهادة دكتوراه في الطب/ دكتوراه

 علم الوراثة.ب

 
جامعة و  ،جونز هوبكنزفي جامعة  مدرسة بلومبرج للصحة العامة وكلية الطب الذي قدمته لي دعملل إلى جانب ذلك، فأنا ممتن

 والية أريزونا، ومايو كلينيك.
 

رد البعض  يخشفقد باالسم.  ه الشكر لهممني عدم توجيا من األفراد الذين طلبوا هذا التقرير، استشرت عددً  صياغةفي سياق 
 شخاصخشي البعض اآلخر رد فعل غاضب من األاإلل جي بي تي، فيما مجتمع في ا األكثر تشددً  شخاصفعل غاضب من األ
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اركته في لمش هتجامع تحاسبهأن  يهو أن البعض خشما أزعجني  بيد أن أكثرا. المجتمعات المحافظة دينيً  تشدًدا فياألكثر 
 ة األكاديمية.الحري حول ، وهو تصريح محزنل، بغض النظر عن محتوى التقريرالمثيرة للجد اضيعهذه المو  حول تتمحور دراسة  

غير متناسب من مشاكل الصحة  معداًل  يعانيفي المقام األول لمجتمع اإلل جي بي تي الذي  هذا التقريرأهدي عملي على 
 .إيجاد طرق للتخفيف من معاناته نايجب عليلذا، السكان ككل. بالعقلية مقارنة 

األعاصير  سطو  مطريقه يضلوا ، على أمل أالالجدل العام تثيرحول مواضيع  بنزاهة الذي يجرون األبحاثإلى العلماء  أهديه أيًضا
 السياسية.

عند معالجة  ةحالة خاص يشكلوناألطفال ف. وجندرهمالجنسية  هويتهممع  الذين يعيشون صراًعاأهديه لألطفال  وقبل كل شيء،
بعض ل نفسيةتتحسن الحالة القد و من الجنس اآلخر.  واكونيفكرة أن العديد من األطفال يكتشف ، نموهمفي سياق ف. الجندرقضايا 

 مع الوقت. امرً تسوم اقويً  كان التطابق، وخاصة إذا التطابق مع الجندر اآلخر مرحلة األطفال النفسية إذا تم تشجيعهم ودعمهم في
الثانية من عمره  طفل فيال فاعتبار أنالبيولوجي.  همجنسمع بالتطابق نهاية المطاف تقريًبا يشعرون في جميع األطفال  إاّل أنّ 
في مجال  هال داعم ل مدى الحياة دريةلهوية الجنل امغايرً  يعتبرعن أفكار وسلوكيات تتطابق مع الجنس اآلخر يمكن أن عّبر إن 
في  مطيةأو سلوكيات جندرية غير ن اأفكارً  يبينونجميع األطفال الذين  ه يجب تشجيعأنعتقاد اال ن الظلم، فمم. في الواقعالعل

 على أن يصبحوا من مغايري الهوية الجندرية.ا قبل سن البلوغ، ، وخصوصً نموهممرحلة ما من 

أي ب اعقائديً  منلتز أن  ليناع ، ال ينبغيمجتمع اإلل جي بي تيالمشاكل التي تواجه بمعنيين وعلماء وأطباء  مواطنينبصفتنا 
ل شيء  وقبل كأن نسترشد أواًل   من ذلكبداًل بل علينا . الهوية الجندريةالجنسية أو  الغريزةوجهات نظر معينة حول طبيعة 

 حياة عيشوايسبل لمساعدتهم على أن  للوصول إلى نفتحة، وينبغي علينا أن نسعى بعقول مالذين يعانوناحتياجات المرضى ب
 .ادفةوه كريمة

 
.، بكالوريوس في الطب والجراحة، دكتوراهلورنس س. ماير  
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 الملخص التنفيذي

 
قة بالميل المتعل ،البيولوجية والنفسية واالجتماعيةالعلوم  بحاث، فياأل تطوراتيواكب ا ا وتفسيرً ا دقيقً يعرض هذا التقرير ملخصً 

على نين أطباء وعلماء ومواطقدراتنا كتعزيز في  عرض القضية هذا وقد تم إعداده على أمل أن يساهم. دريةالجنسي والهوية الجن
 :ما يلي النتائج الرئيسيةنذكر من و داخل مجتمعنا. األشخاص اإلل جي بي تي  يواجههاالصحية التي  المشاكلمعالجة 

 الجنسي ميلاألول: ال قسمال
  هكذا ولد" إلنسانا أنّ  فكرةلإلنسان، أي  وبيولوجيةثابتة سمة خلقية  باعتباره الجنسي لالمي فهمال تدعم األدلة العلمية." 

  جذاب الجنسيواالنالسلوكيات الجنسية ببيولوجية مثل الجينات والهرمونات ترتبط أدلة على أن عوامل  تبرزفي حين ،
الفات اخت احثون. فيما حدد البالجنسي البشريللميل تفسيرات بيولوجية سببية قوية  أليم يتوصل العلم حتى اليوم ل

ما صبية الحيوية الع شافاتتكهذه االالجنس ومتباين الجنس، ال تبين  مثليبين  ونشاطاتهالدماغ هيكليات طفيفة في 
 عوامل بيئية ونفسية. اتجة عننأو  خلقيةإذا كانت هذه االختالفات 

 

 لناس، بعض امدى حياة  علىجًدا  مرًناالجنسي قد يكون  ميلأن الإلى المراهقين  أجريت علىية نتشير دراسات طوال
انجذابهم لشخص من عن  عربونمن المراهقين الذكور الذين ي في المئة 80دراسة واحدة أن ما يصل إلى قدرت  إذ

هذا كس عشككوا في مدى الذي بعض الباحثين  أنّ  إاّل )باألمر عينه بعد بلوغ سن الرشد ، ال يشعرون نفسه الجنس
 (.فحسب عملية المسح دواتوليس أل نفسه لشخص من الجنساالنجذاب تغيرات الفعلية في للالرقم 

 ى ثالث مرات مرتين إل في مرحلة الطفولة إلى لالعتداء الجنسي قد تعّرضوا الجنس يصل احتمال أن يكون غير متبايني
 . من احتمال تعّرض متبايني الجنس له كثرأ
 

 
 والضغوطات االجتماعية العقلية،الصحة  على نتائجالو الجنسية، الغريزة الثاني:  قسمال
 

  ًة متنوعة مجموعمواجهة  طرغير متبايني الجنس بنسبة مرتفعة إلى خ األشخاصيتعرض ا، بالمقارنة مع السكان عموم
 العقلية.الجسدية و السلبية على الصحة النتائج من 

 
  وحوالى ،لجنسا متباينيمن  من اضطرابات القلقأكثر  اتمر  1.5 لحوالى غير متبايني الجنس األشخاصيتعرض 

 خطر االنتحار. مرات 2.5خطر تعاطي المخدرات، ونحو  اتمر  1.5، واإلصابة بالكتئابخطر ضعف 
 



7 ~ The New Atlantis 

  ارنة مع ة العقلية مقمتنوعة من مشاكل الصحمجموعة للتعرض لأكبر  خطرإلى ا أيضً ندرية مغايرو الهوية الجيتعرض
ري لألشخاص مغايمعدل محاوالت االنتحار خاص هو  بشكل يدعو للقلقوما . األشخاص غير مغايري الهوية الجندرية

سكان في صفوف  من في المئة 5، مقابل أقل من في المئة 41، والذي يقدر بـجميع األعمارالهوية الجندرية من 
 .ككلالواليات المتحدة 

 
 لخطراهم في الضغوطات االجتماعية مثل التمييز والوصم تساعوامل أن إلى محدودة،  رغم كونها، تشير أدلة تبرز 

في هذا ية. الهوية الجندر  يمغاير متبايني الجنس و غير في صفوف األشخاص سوء الصحة العقلية للتعرض لمرتفع ال
االجتماعية" أداة مفيدة لفهم  ات"نموذج الضغوط ية عالية الجودة ليشّكلناإلطار، من الضروري إجراء دراسات طوال

 الصحة العامة. مسائل

 دريةة الجنالثالث: الهوي قسمال
  ن الشخص قد أ ، أيستقلة عن الجنس البيولوجيم لإلنسان وثابتة فطريةعبارة عن سمة  الجندرية الهوية أن فرضيةإن

 علمية.دلة مدعومة بأ ليست، في جسم رجل" محتجزة" أو "امرأة امرأةفي جسم  امحتجزً  يكون "رجاًل 
  ًتوافق مع يال مع جندر في الواليات المتحدة راشدين من ال ةفي المئ 0.6حوالي يتطابق ا، مؤخرً صدرت ا لتقديرات وفق

 البيولوجي. همجنس
  عيفة عالقة ض ودماغ غير مغايري الهوية الجندرية الهوية الجندرية يمغاير دماغ  بين هيكلية تدراسات قارنأظهرت

لتطابق ل أساس عصبي حيوي ال تقدم أي دليل على وجودوهذه العالقة التطابق مع الجندر اآلخر. و الدماغ  هيكليةبين 
 مع الجندر اآلخر.

  ًلى عنتائج سيئة ل عرضةالذين خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس أكثر الراشدون  يبقىا، مقارنة مع السكان عموم
ون الذين يكبحمع ، مقارنة األشخاص الذين قاموا بإعادة تحديد جنسهم وجدت إحدى الدراسات أنإذ صحة النفسية. ال

 .مرة 19انتحاًرا بـ عرضة للموت  وأكثر، مرات 5حوالي نوا أكثر عرضة لمحاولة االنتحار بكا، أنفسهم
  عيشون حالةيالذين من أقلية من األطفال فقط فالهوية الجندرية.  يمعالجة قضايا مغاير  فياألطفال حالة خاصة يشّكل 

 ن.عندما يصبحون مراهقين أو راشديبذلك  يستمرونالتطابق مع الجندر اآلخر 
 لثانوية ا خالت التي تؤخر سن البلوغ أو تعدل خصائص الجنسالقيمة العالجية للتدحول  ال تبرز أدلة علمية كثيرة

لتطابق اعملية تم تشجيعهم ودعمهم في ما إذا قد تتحسن بعض األطفال النفسية حالة للمراهقين، على الرغم من أن 
 ياتسلوكعن أفكار أو  كشفونجميع األطفال الذين ي تشجيعه يجب على أنوال وجود ألي دليل . مع الجندر اآلخر

 .الهوية الجندرية يمغاير على أن يصبحوا من  ةنمطيغير جندرية 
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 الغريزة الجنسية والجندر

 نتائج من العلوم البيولوجية والنفسية واالجتماعية

 لورنس س. ماير، بكالوريوس في الطب والجراحة، دكتوراه

 ، دكتور في الطبمك هيوبول ر. و 

 

 

 المقدمة

ومشاعرنا فكارنا أ قضايا تالمسهذه الف. دريةالجن تههويلإلنسان و الجنسي  ميلال مثلمثيرة للجدل المعقدة و الالمواضيع  قلّة هي
يثيرها التي ية األخالق قضاياالحول مناقشات هذا ويمكن للكائنات اجتماعية. ككأفراد و  هويتناتحديد  وتساهم في، األكثر حميمية

 موضوعا أحيانً  لتشكبها قضايا السياسات المرتبطة كما أن شخصية، أن تصبح ساخنة و الميل الجنسي والهوية الجنسية  موضوعا
 ا نسمع فيأضف إلى ذلك أننسلطة العلم، بن في هذه المناقشات و عن والمشرّ و المتنازعون والصحفيغالًبا ما يتذرع  .جدل  كبير
 .قضاياشأن هذه الالعلم" ب هثقافتنا الشعبية األوسع ادعاءات حول ما "يقولفي و  واصل االجتماعي التي نستخدمهاالتسائل و أخبارنا و 

 
العلوم البيولوجية  هاتوصلت إليالتي  قّوةمن النتائج األكثر  عدٍد كبيرحول  مواكب ا للتطورا ا وتفسير  ا دقيق  يقدم هذا التقرير ملخص  
 النصوصمن  لةهائندرس مجموعة وفي إطار هذا التقرير، . دريةالهوية الجنبالميل الجنسي و  ا يرتبطفي موالنفسية واالجتماعية 

بكرة التي من الم االستنتاجاتتجنب البحث و  محدوديةب االعترافنحاول تخصصات. و ال التي تغطي عدًدا كبيًرا من فيالعلمية 
ال نحن فغامضة، الة و متضاربالتعريفات بال تزخرالصلة  ذات الكتاباتأن  بماو  لنتائج العلمية.ل الزائد تفسيرالشأنها أن تؤدي إلى 

 يناقش القضايا الهذا التقرير بيد أن . فيها الكامنة مشاكل المفاهيم في نغوص فحسب، بلدراسة األدلة التجريبية ال نكتفي ب
 .وما ال تظهره ، وما تظهرهعلميةالدلة األعلى ، بل ينصب تركيزه األخالق أو السياسةب المتعلقة

 تمثل خصائص يةوالثنائية الجنس ةالجنسي مثليةالتباين الجنسي والمثل  حول ما إذا كانت المفاهيماألول دراسة نقدية  قسمنبدأ في ال
 التيو ، "هكذا ولد"القائمة على مفهوم شعبية الفرضية ال نعالجا. وكجزء من هذه المناقشة، بيولوجيً  محددةو  ثابتةو  متميزة بشرية

من دد  كبير ع التي ترتكز عليها هذه الفرضية فياألدلة  بالتالي، ندرسا. بيولوجيً فطري الجنسي البشري  ميلفترض أن الت
لى أي مدى الصول التنموية لالنجذاب األنستكشف و  التخصصات الفرعية للعلوم البيولوجية. ر هذه المعالم على غيّ تت قدجنسي، وا 

 أنواعو  أميةتو دراسات باالعتماد على أدلة من و . للشخصهذه المعالم في الهوية الجنسية  دمج فيمر الزمن، والتعقيدات الكامنة 
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علم  ي تربطتما نستكشف بعض األدلة العلمية الالعوامل الوراثية والبيئية والهرمونية. ك نعمل على استكشاف، بحاثاأل أخرى من
 الجنسي. بالميلالدماغ 

 
إذ إن خطر . ريةدالميل الجنسي والهوية الجنبالنتائج الصحية من حيث صلتها ب المرتبطة بحاثندرس األفالثاني قسم في الأما 

هو خطر ملحوظ  ،الصحة البدنية والعقليةعلى نتائج سيئة ل الهوية الجندرية يالجنس ومغاير  ين وثنائييوالمثليالمثليات  تعرض
أكثرها و وتشمل هذه النتائج االكتئاب، والقلق، وتعاطي المخدرات، . للنتائج عينها االسكان عمومً باستمرار وأعلى من خطر تعرض 

 41 ة بـلمتحدفي الواليات ار أن مستوى محاوالت االنتحار في صفوف مغايري الهوية الجندرية يقدّ ، ففي الواقع االنتحار.خطورًة: 
نه ال بد من أعلماء، نعتقد و  كاديميينأطباء وأكعامة السكان.  هي عليه في صفوفعشر مرات مما ب، وهي نسبة أعلى في المئة
 .هذه الصحة العامة في إطار مسألةفي هذا التقرير  الواردة الحًقاجميع المناقشات إجراء 

. االجتماعية" تا، بما في ذلك "نموذج الضغوطباينيةة لتفسير هذه النتائج الصحية التندرس بعض األفكار المقترح إلى جانب ذلك،
المعاناة  رة منتسبب نسبة كبي والتحيز وصمالمثل االجتماعية الضغوطات عوامل أن التي تعتبر الفرضية، لكن ال يبدو أن هذه 

 وجه التفاوت في النتائج.أل كاماًل  تفسيًراتقدم ال صفوف هؤالء األشخاص، اإلضافية التي لوحظت في 

 مسائلالثالث  مالقسجزء من يتناول ، ولوجي سببيأساس بي من خاللالجنسي ثابت  ميلال أنّ  فرضية القسم األول فيحقق ي وكما
من الطبيعة البشرية،  اثابتً  اجانبً  يشكلفئات الثنائية من الذكور واإلناث( الالجنس البيولوجي )ف. الجندرية بالهوية متعلقةمماثلة 

ي ف سية غامضة.جنخصائص  ونقد يحمل يالجنس في النمواضطرابات من  ذين يعانونعلى الرغم من أن بعض األفراد ال
 ا سمة فطريةأنهى تشير إلالتي علمية الدلة األ وتقلّ المعالم،  غير واضح اونفسيً  ااجتماعيً  امفهومً  دريةالهوية الجنتشكل ، المقابل

 .مثبتة بيولوجًيا

ية التي يعاني لالعق االضطراباتإعادة تحديد الجنس والدليل على فعاليتها في التخفيف من  عملياتا الثالث أيضً  قسماليدرس 
مغايرو الهوية  مريستا، لهوية الجندرية. بالمقارنة مع السكان عمومً ل نيمغاير تبرون أنفسهم الذين يع شخاصمن األ عدد كبيرمنها 

 العقلية.من األمراض خطر كبير ل في التعرضجراحية عملية الجندرية الذين خضعوا ل

بشكل تلقون يإذ . تطابقين جندرًيامغير الشباب لالتدخل الطبي ل شملعلى وجه التحديد يمصدر قلق خاص الجدير بالذكر أن 
 إاّل أنّ  .مبكر رعمتعديالت جراحية في لعالج بالهرمونات أو لل حتى يخضعون، و الجندر الذي يشعرون به تثّبتعالجات متزايد 
لذا م سن الرشد. بلوغه عروا بذلك عندلن يشمع جنسهم البيولوجي  يشعرون بالتطابق مع جندر ال يتماشىاألطفال الذين  غالبية

 .األطفال لىع وتستخَدما التي تجري مناقشتها علنً  غير القابلة للعكس من شدة بعض التدخالتبالقلق واالنزعاج نحن نشعر 
 

المعتقدات  اتقوم عليه التي القناعة الثابتةهناك فجوة كبيرة بين فنظريات بسيطة. ب الجندريةالميل الجنسي والهوية ال يمكن شرح 
التواضع  نم ال بد لنا، غياب الوقائع المؤكدةم. في مواجهة هذا التعقيد و عي للعلواالتقييم ال هحول هذه المسائل وما يكشف عن

الكلمة يقدم ال التي يتناولها و  واضيع للم شاماًل تحلياًل  ال يشكلا التقرير أن هذب طوًعاونحن نقر . هال نعرفما ما نعرفه و  بشأن
يمكن  وانب، إذجمتعددة الالو  الفائقة التعقيد المواضيع بأي حال من األحوال السبيل الوحيد لفهم هذه ليسالعلم ف. فيها األخيرة
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ا كبيًرا من كما أن شقً . الحّية التجربة اإلنسانيةو  ما في ذلك الفن والدين والفلسفةبمن مصادر أخرى،  لحكمة والمعرفةا استقاء
 اإطارً  رتوفّ  العلمية على أمل أن الكتابات اللمحة عننقدم هذه  مع ذلك، .مؤّكدمجال ال يزال غير العلمية في هذا ال تنامعرف

تخفيف على  معنيينن مواطنيقدراتنا ك تضيف إلى ، وأنالت السياسية والمهنية والعلميةالمستنير في التبادو  ا للخطاب الذكيمشتركً 
 .ازدهارهالمعاناة وتعزيز صحة اإلنسان و 
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 الميل الجنسي :م األولالقس

 
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. 

الواقع هو مفهوم غامض للغاية بحد ذاته، إذ يمكنه أن يشير إلى مجموعة من إن مفهوم الميل الجنسي في 
لى مشاعر االنجذاب، أو إلى الشعور بالهوية. هذا وتبّين الدراسات الوبائي بين العوامل  اطً بسيا رابطً ة السلوكيات، وا 
ي هذا إلى جينات معينة. ف الوراثية واالنجذاب الجنسي أو السلوكيات الجنسية، ولكنها ال توفر أدلة قوية تشير

السياق، تبرز أيًضا أدلة تشير إلى أسباب بيولوجية افتراضية أخرى للسلوكيات واالنجذابات والهوية الجنسية المثلية، 
 أيًضا. فقد وجدت الدراسات التي أجريت ةمحدود ه األدلةمثل تأثير الهرمونات على النمو ما قبل الوالدة، ولكن هذ

لجنس ومتبايني الجنس بعض االختالفات، ولكنها لم تثبت أن هذه االختالفات فطرية وال تنتج على أدمغة مثليي ا
عن العوامل البيئية التي تؤثر على الصفات النفسية والعصبية على حد سواء. يكمن أحد العوامل البيئية التي يبدو 

أيًضا في  لطفولة، األمر الذي قد يسهما في فترةأنها مرتبطة بعدم التباين الجنسي في التعرض لالعتداء الجنسي 
معدالت سوء الصحة العقلية األكثر ارتفاًعا في صفوف األشخاص غير متبايني الجنس، مقارنة بالسكان عمومًا. 
بشكل عام، تشير األدلة إلى قدر من المرونة في أنماط االنجذاب والسلوك الجنسي، خالفًا لفكرة "ولد هكذا" التي 

 بع المعقّد للغريزة الجنسية البشرية.تبّسط للغاية الطا
_______________________________ 

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

تة بطبيعة اإلنسان، وأنه "ولد هكذا". لذا نأمل أن نظهر في هذا القسم أنه على الرغم أن الميل الجنسي ليس خياًرا، ال تبرز ثاب
 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 جًدا" من ها "منزعجنإ عني"، وعّلقت قائلةً  تايمز": "بالنسبة لي األمر عبارة عن خيار، وليس من شأنك أن تحدد مثليتي نيابةً 
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  2014ي نيو ريبابلك" في العام ذبالمثل، كتب براندون أمبروسينو في مجلة " 1شرعية؟"
 .2عن الخوف من كلمة "خيار"، وليستعيدوا كرامة االستقاللية الجنسية"تي 
 

بعنوان  2011على العكس، يعتقد أنصار فرضية "ولد هكذا"، التي أعربت عنها على سبيل المثال أغنية ليدي غاغا في العام 
الل ادعاءاتهم خ تدعيمما يحاولون أساس بيولوجي سببي للميول الجنسية وغالًبا  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
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 "المثلية هي بال شك وبشكل واضح ال نزاع عليه، سمة فطرية، على ، أنّ 2014في 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  
ن المثلية الجنسية جينية، ولم أعثر على أي سبب جيني ليكون الشخص مثلًيا. كما أنني لم أثبت لم أتوصل إليها. فأنا لم أثبت أ

أن الرجال مثليي الجنس "ولدوا هكذا"، وهو الخطأ األكثر شيوًعا الذي يقع فيه األشخاص عند تفسير عملي. ولم أتوصل إلى 
 .6خاص بالمثلية في الدماغ" تحديد موقع  

بالغ حول كون الميل الجنسي فطرًيا. وغالًبا ما ت لكتب التي صدرت مؤخًرا أبحاثًا علمية رائجة تقدم ادعاءات  من ا عدٌد كبيرشمل ي
هذه الكتب في النتائج العلمية المعقدة أو على األقل تبّسطها بشدة. على سبيل المثال، رد عالم النفس والكاتب العلمي ليونارد 

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

ألعسر بين ليلة وضحاها إلى شخص أعسر وشخص أيمن. فكون الشخص أعسر ليس مجرد مرحلة. إذ لن يتحول الشخص ا
 . 7شخص أيمن... فمن المقدر أن يولد بعض األطفال عسًرا، 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 فطرية وحتمية مثل الجينات. فغالًبا ما يفترض الفهم الشعبي لالكتشافات العلمية الحتمية السببية عوامل ف

 هذا االفتراض. 
 

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

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

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

 مشاكل في تعريف المفاهيم األساسيةال

 
مثااًل  8وراء إثبات وجود الثنائية الجنسية" بعنوان "السعي العلمي 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 يً توضيح
مكن لمقاربة علمية يعلى وجه التحديد كيف  ةالمقال هبّين هذتالجنسية، والصعوبات الكامنة في تعريف هذه المفاهيم ودراستها. و 

لدراسة النشاط الجنسي البشري أن تتعارض مع وجهات النظر السائدة ثقافًيا حول الميل الجنسي، أو مع فهم الكثير من األشخاص 
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لرغباتهم وهويتهم الجنسية الخاصة. يثير هذا التعارض تساؤالت هامة حول ما إذا كان الميل الجنسي والمفاهيم المتصلة به كلها 
 سواء. على حد   عامة الناسكة وواضحة المعالم كما يفترض غالًبا الباحثون و متماس

 

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

لعلمي، . ما أثار دهشته هو اكتشافه أنه وفًقا لهذا المقياس اجريئةوالتي تشمل مراقبة طريقة توسع بؤبؤ العين أمام صور جنسية 
 شعر باإلثارة عند مشاهدة أفالم إباحية لنساء يمارسن العادة السرية:

جنس؟ وهل كنت متشبثًا جًدا بهويتي كمثلي الجنس، وهي التي اعتمدتها في الكلية وأعلنت عنها وسط هل يمكن أن أكون ثنائي ال
ضجة كبيرة بين أفراد العائلة واألصدقاء، لدرجة أنني لم أسمح لنفسي بعيش الوجه اآلخر من هويتي؟ يشكل طرح هذه األسئلة 

 ا يزيد من توجهملمثليات. فهذا النوع من عدم اليقين المشترك علًنا هو من المثليين وا عدد  كبيربشكل أو بآخر لعنة بالنسبة إلى 
ومثليات  فتنا مثليينفبص. التي ساعد على نموها مشكوك فيها علمًياالمدم رة نفسًيا 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 

يس الدراسة العلمية للغريزة الجنسية البشرية. إذ يبدو أن المقاي هاتثير التي  التعقيداتتبّين مخاوف دنيزت لويس هنا عدًدا من 
الموضوعية التي استخدمها الباحثون ال تتناسب مع الفهم الشخصي واألكثر فطرية حول الشعور باإلثارة الجنسية. يرتبط فهمنا 

زت لويس إضافة إلى ذلك، فإن إصرار دنيالخاص لألمور التي تثيرنا جنسًيا بمجمل التجربة التي عشناها مع غريزتنا الجنسية. 
على كونه مثلًيا، وليس ثنائي الجنس، وقلقه من أن عدم اليقين حول هويته يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وسياسية، 

الجتماعية ا يشير إلى حقيقة أنه ال يتم فهم الميل الجنسي والهوية الجنسية فقط من الناحيتين العلمية والشخصية، ولكن من الناحية
 واألخالقية والسياسية أيًضا.

 

الغريزة  دراسة ظاهرة فيعلماء ، ال"سوي" أو "" أو "مثليثنائي الجنسمع تسميات مثل " ،الجنسي ميلفئات التساعد ولكن كيف 
غامض وٌم همف، أنه كما سيظهر هذا القسم من التقريريصبح من الواضح،  الجنسي ميلدرس مفهوم ال؟ عندما نمعقدةالجنسية ال

 ن جهتنا،م بداًل منه إلى مفاهيم محددة بوضوح  أكبر. حاجة  ب، وأننا يالعلماإلطار ا في جدً  اكون مفيدً يل ومعّرف بشكل سيءا جدً 
 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 نحدددر اإلمكان الجنسي"، نحاول ق

 نجذاب"االو الكامنة وراء "الرغبة الجنسية" أن المفاهيمفي  الميل الجنسي والبحث فيهفي دراسة الجوهرية أبرز الصعوبات  وتكمن
 ا هو معنى أن يشعر الشخص بالتطابق مع ميول  جنسية بناءً واألكثر غموًضا منه، ةً كون غامضت قد" الجنسية ثارةو"اإل الجنسي"

 أو حاالت اإلثارة. اتباجذناال وأ الرغباتط انمأعلى بعض 
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ريد": أ" عنها بشكل  طبيعي أكثر بكلمةب عرَ 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 فين أريد أن أخرج لتناول العشاء، أو أ

 للتحقيق اًل قاب، قد يكون بعضها حد ما محددة إلى أهداف في الواقع هيالمرغوب فيها  األمورهذا المعنى، فإن باستخدام "الرغبة" 
أن ثل ا وبعيد المنال، مأكثر طموحً  ، فيما قد يكون البعض اآلخرديدج عمل   إيجادو ، مثل االنتقال إلى مدينة جديدة أبشكل  تام

مثل ا: أقل وضوحً اء أشي كثير من األحيانالفي بيد أن التعبير عن الرغبة يشمل  .عالمًيا اسينمائيً  اصبح نجمً ي يحلم الشخص بأن
يًئا 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 المتأصلة أكثر للرغبة غامضٌة بحد ذاتها.ة هذه الفكر إن 
 ست بعيدة المناليل، من المفترض أنها، رغم عدم وضوح تداعياتها بشكل تامرغبة ، وهي بهاوالرضا للحياة أو الشعور باالكتفاء 

قابلة  غيرحالة  حتىتخيل حالة تغيير جذري أو أشكال  د يكون أيًضا منقبالطوق  ا الشعورى الرغم من أن مثل هذ، علكلًيا
. فإذا كنت أريد أن أذهب في رحلة بالسيارة مع أصدقائي، الخطوات واضحة: أتصل بأصدقائي، وأختار التاريخ، وأحدد قللتحقي

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

 يعني الو  قيقها.من التحديات. ليس هناك بالضرورة مجموعة من األهداف المحددة جيًدا أو الواعية، فما بالك بطرق محددة لتح
أهداف  راءات ملموسة لتحقيقاختيار إج غالًبا ما يشمل ذلك أكثر من ، لكنبلوغ ما يطوق اإلنسان إليه أمٌر مستحيل هنا أنّ ذلك 
م وللمكان تصرفاته وعبر إعطاء معنى للعالمن خالل  الشخص لحياته، وهو أمٌر أكثر تعقيًدا،تشكيل فحسب، بل يتطّلب  معينة

 . الشخص في هذا العالمالذي يحتله 
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

 
 اتحديً  التحديد الواضحمن عملية ما يجعل ، أيًضاهذه المعاني  تتنوع، مصطلح "الرغبة" المقصودة منني المعا تماًما كما تتعدد

جنسية  عمال  االنخراط في أ أن الشخص يريديعني مصطلح "الرغبة الجنسية" قد  ووفًقا للفهم السائد،على سبيل المثال، ف. آخر
ع في تعريفه فين هذا الرأي الشائو الطبيب النفسي ستيفن لي هذا السياق، يدرج فمن 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 كلذا الواضح لماغير . كما أنه من دقيقة جًدا " بطريقة  جموعهذا "الم يدرسللمرء أن 

 اعرشاستهالك الكحول، والمو  ،على سبيل المثال الدعارةفي حالة ، السلوك الجنسي، مثل الفقر المادين تؤثر على أيمكن 
أن نسية غبة الجر ليمكن ل، بالنسبة إلى أي شخص"، ليفين نفسهيشير كما فمن الرغبة الجنسية.  أوجه كلها على أنهاالحميمة، 

  .12"ًما حساًسا وصعب التحديدمفهو تشّكل 
 



15 ~ The New Atlantis 

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  تكون، أو ال تكون، مرتبطة بالتي قد  حاالت اإلثارة الجنسية .1

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

 الجسدية. ثارةإلقابلة للقياس من ا بحاالتأي من العمليات الجسدية المرتبطة  ال يشمل
 ة.عالقة دائم ببناءأو  الشريكاد إيجبقوي 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
 .13تدابير تجميلية مرتبطة بنظرة اآلخرين إلى الجمال .7

ألغراض لخاص العملي الالمفاهيم المذكورة أعاله تعريفه غالًبا ما يكون لكل من ، جتماعيةاالعلوم ما من دراسات الي دراسة ف
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 تي ينطوي عليها ا لبعض الصعوبات الا مفيدً ملخصً  من جهته ر بروسلكسندأالفيلسوف ويقّدم 

 
الممكن أن  ه منفي وجوده؟ ولكن من المؤكد أن الشعور باإلثارةإلى ك تميل أنذلك يعني هل " لشخص ما؟ منجذًبا جنسًياأن تكون " ما معنى

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

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

ماثلة إلى أن هناك مغيرها من األسئلة الهذه األسئلة و تشير و  .ال قيمة فاعلة لهاعاطفية 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 

ن وبسيطة لكل م م أحادية المعنىال يوجد مفاهيفمجموعة من المفاهيم، عبارة 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 
إذ قد يصعب أيًضا  .هامسألة وحدال على هذا تقتصروال  غير قابلة للتسويةليست المشكلة ف. به ا ما ترتبطاإلنسانية التي غالبً 

تلفة ولذلك يتم استخدامها في سياقات  مخ عريفها إجرائًيا،وت، واإلدمان االعتداء ى، مثلفاهيم العلوم االجتماعية األخر متعريف 
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االنتباه  مما يتطلب، ه على حد سواءتفسير تصميم البحث و لا ا كبيرً الغموض تحديً يطرح هذا مع ذلك،  .*وتدّل على معان  متنوعة
أي أو اهيم بهذه المفذاتية  ارتباطاتأي ب اإلحاطةا والنتائج الخاصة بكل دراسة. ومن المهم أيضً  المعاني والسياقات مقاربة لدى

 علمية واضحة المعالم.التقنيات الال تتوافق مع التصنيفات و  لهااستخدامات 
 

ة محاولأو المصطلح والمصطلحات المرتبطة به تجاهل االستخدامات المتنوعة لهذا بأي حال من األحوال  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 ا على تقييم المرضىؤثر سلبً أن يسنرى، يمكن في بعض الحاالت 

 سياق الرغبة الجنسية
 

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

 الذي تظهر فيه. املالكستمد معناها من السياق ت

شكل من  ، على األقل ليس بأياالجنسي ليس طوعيً  واالنجذابالرغبة الجنسية بالمرء شعور إلى أن  حول التجربةشهادة تشير ال
ع للمشاركة فكان الداالمجموعة الكاملة من الميول التي غالًبا 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 الجنسيةغالًبا ما تكون رادتنا، إل نتيجةا عن الظهور كدً . في الواقع، وبعياإلرادة
 ضبطها والسيطرة عليها. من أجل)وخاصة في مرحلة المراهقة(  يعاني الكثيرونجوع، لل

. ه اليوميةلقاءاتو  تجاربهو  هتصورات تلّون أن أو االإراديً  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 علتى ح، عطىً 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

األنثى  لتي تكونادورة اإلباضة  حلةمر ، بمعظم أنواع الثديياتإذ إن اإلثارة الجنسية والتقبل الجنسي يرتبطان، لدى الثدييات.  عند

                                                           

تعريًفا  الجنسية ليةالمث تعريف فمن الممكنللقياس.  قاباًل  ا ماعلماء االجتماع متغيرً التي يجعل من خاللها طريقة الإلى  ضع التعريف اإلجرائييشير و _ِ* 
 عن أسئلة حولجابات إ تعريفها إجرائًيا من خاللالجنسية. أو يمكن  اميوله التي يشملها المسح على األسئلة حولالعينة تقدمها التي  إجرائًيا وفق األسئلة

جزء صعب ، جري دراستهتسلوك سمة أو بموثوقية قياس المن شأنها  تعريًفا إجرائًيا بطرقالمتغيرات إن تعريف . ياتهم الجنسيةسلوكو وانجذاباتهم  رغباتهم
 .العلوم االجتماعية من أبحاثأي  فيولكنه مهم 
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دد قليل التي ال يتمتع بها سوى عاإلنسان العاقل، و  التي يتمتع بهاا الميزات الفريدة نسبيً  فمن. 15متقبلة لعملية التوالد خاللهافي 
لقد رأى  .16مرأةال اإلباضة لدىدورة با رتبط حصرً تأن الرغبة الجنسية ال  هي، ، وهي أعلى رتب من الثدياتالرئيسات األخرى من

ن اآلباء بي مستدامة عالقاتالحفاظ على ء األحياء أن هذا يعني أن الرغبة الجنسية عند البشر تطورت لتسهيل بعض علما
، البيولوجية هافوظائو الغريزة الجنسية أصول ا كان تفسير أيً  .توالدلا األساسي وهوإضافة إلى الغرض البيولوجي ذلك واألمهات، 

الجنسية. السلوكيات و الرغبات تخدمها غراض البيولوجية التي األتجاوز تأهمية اإلنسان  التي يعيشهاتجربة الرغبات الجنسية تحمل 
تجربة سود ي بل تكمن في عامل، األساسي أكثر الفسيولوجي والوظيفي 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 سفة فالواستناًدا 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 أشخاصً يشاجتماعي ق ثقافي و بالفعل في سيا نعيشالرغبة الجنسية، بعادة  لما نربطه مماثلشيء 
ا من جزءً  االجنسية، مثل الظواهر البشرية األخرى التي تصبح تدريجيً يكون للغريزة ربما وغيرها من التجارب.  وفرص وحرمان
ال  اجزءً  يل المعانيان تشككإذا ف. المبكرة التي تؤدي إلى تشكيل المعاني عند اإلنسان، جذور في هذه التجارب تشكيلتنا النفسية

 نظًراخصوص. و جنسية على وجه الالتجربة الا في ا رئيسيً دورً  يؤديمن المرجح أن بالتالي تجربة اإلنسانية بشكل عام، يتجزأ من ال
بين من ، يًضاأ في تجربتنا الجنسيةتؤدي دوًرا في هذه الجوانب األخرى من حياتنا، فمن البديهي أن  تؤدي دورهاإلى أن اإلرادة 

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

من خياراتنا  ثيرالكف: اتهافإن هذه اإلرادة معقدة جًدا بحد ذ، ةالجنسي الغريزةا في ا هامً دورً 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  عدًدا كبيًرا وتشمل حياة من الرغبة واإلرادة
 .عنها التخلي وأ حياة المرء فيالمواقف المختلفة  اعتمادفي خفية الطرق الو 

خرى. األغباتنا ر ل ناختار اأكثر من الجنسية  نارغباتعمًدا 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 جيً تدريأنفسنا ه وجنا نأنكون من األكثر دقة أن نقول قد ي

صالح ة؟ لهذه العملي الجنسية استثناءً  شكل الغريزةلماذا يجب أن تف .18تحقيق الذاتببراهام ماسلو أسميه يلما  كبشر مشابهةٌ  هاوا 
السابقة،  ناجاربتالعوامل البيئية الخارجية، مثل ، و ا الجينيةداخلية، مثل تركيبتنالعوامل ال تشكل ال، هانقدم التيالصورة  إطار في

 رغبة الجنسية.للفي التجربة اإلنسانية المعقدة بيد أن هذه المكونات مهمٌة ، مكوناتسوى 
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 الميل الجنسي
 

 الجنسي" ميل"ال لمفاهيم لم يتم التوصل حتى اآلن إلى تعريفات موحدةتحديد، ال وصعبمفهوم "الرغبة الجنسية" معقد  كما أن تماًما
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 الحميميةطلب  إلىدافع ثابت  إلىأو أو تخيالته الخاصة، عينة من رغبات المرء م

 ا؟تمامً مختلف آخر  عامل، أو إلى يفرضها الشخص ذاته أو اآلخروناجتماعية 

ناك تش في كتاب  حول المثلية الجنسية أن هاعتبر المفكر الفرنسي مارك أندريه رافالوفي، 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 وايلد الكالسيكيةإحدى مؤلفات م مصدر إلهاكان عتقد أنه ي   وهو أديبعلى عالقة طويلة وحميمة مع جون غراي،  كان

طلع مالتي ظهرت في  ة النطاقالنفسي واسعالتحليل  ا اإلطار، يمكننا أيًضا العودة إلى كتابات. في هذ20ن غرايصورة دوريا
تسلط  .فيها تصنيف تجارب األفراد وحاالتهم السريرية بشكل مفّصل جًدا يتم والتيالقرن العشرين حول موضوع الرغبة الجنسية، 

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

 من الجنس اآلخر أو من الجنس عينه. 
 

 مأ ماًل تكون المرأة حاإما فمختلفة يمكن تحديدها بوضوح تام، مثل الحمل.  ظاهرةبمن الممكن أن نقارن هذا التعقيد المتأصل 
 غير حامل، باستثناء بعض الحاالت النادرة جًدا، مما يجعل تصنيف النساء اللواتي يشكلن موضوع البحث ألغراض الدراسة سهاًل 

ن مكن للباحثين المقارنة على سبيل المثال بينسبًيا: مقارنة النساء الحوامل مع غيرهن من النساء غير الحوامل. ولكن كيف ي
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 
ات والميول ف الرغبلتصنيالذي تم وضعه في األربعينيات  سلم كينسيعلى نطاق واسع  انتشاًرا واستخداًماكثر المقاييس األبين 

 :اآلتيةات الخيار  انتقاء خيار واحد من األشخاصطلب من ي  في إطاره، . بشكل ظاهريالجنسية باستخدام معايير قابلة للقياس 
 متباين الجنس حصرًيا – 0
 مثلي الجنس لمرات محدودةالغالب،  متباين الجنس في – 1
 مثلي الجنس لمرات عدةالغالب، ولكن  متباين الجنس في – 2
 متباين الجنس ومثلي الجنس على حد سواء – 3
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 متباين الجنس لمرات عدةولكن مثلي الجنس في الغالب،  - 4
 متباين الجنس لمرات محدودةمثلي الجنس في الغالب،  - 5
 21مثلي الجنس حصرًيا – 6

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

ه يعني أنما "، مة"ترتيبي القياسات في العلوم االجتماعية من إال أن عدًدا كبيًرا بين مجموعات البيانات. ةحصائيذات الداللة اإل
كينسي،  أبعد من ذلك. في حالة سلمهامة جوهرًيا   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 غريزةا إلى نفس الجانب من التشير جميعه يقدمهاالتي 

عوامل ال مزيج من هذه إلى، أو ياتأو السلوك التخيالتأو  رةأو اإلثا االنجذابإلى مشاعر على أنهما يشيران و"مثلي الجنس" 
سلسلة واحدة وذات  وفقات للمتغير  يوفر ترتيًبا اترتيبيً  اقياسً  رهباعتبا 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 نظًرا "موضوعية" من هذا النوع مضللة،  مقاييسوضع تكون محاوالت  ربما
. روبنسون إلى نال داني العصبي النفسي والمتخصص في الطبالفيلسوف يشير في العلوم االجتماعية، موجه لهذه المنهجية نقد 

التطابق ومن المحتمل أن . 22ا"رقم أمامه د إضافةبمجر  "ة"موضوعي ال تصبح ةمختلفبطرق   اهتفسير  يمكنأن "التصريحات التي 
تحقيق قياس ا لوضوعيً ا موفر أساسً يأن  ه ببساطةا ومعقدة بطبيعتها ال يمكنثقافيً  مشحونة مع تسميات الذاتي، الذي تتم اإلفادة به،

 مجموعات.بين الاألفراد أو صفوف في كمي 

ة هي رغبات الرومانسي، االعتقاد السائد ولكن غير المدعوم جيًدا، أن الفي هذا المجال خرى التي تعيق البحثمن العقبات األ
 لقيت، الوعيالمحركات  حوللى نظرية فرويد إيمكن عزوها والتي هذه الفكرة، بيد أن من الرغبات الجنسية.  عبارة عن تصعيد

نظرية التعلق أن تعتبر ، . بشكل تقريبي جًدا23الخمسينياتا جون بولبي في " التي وضعه"نظرية التعلق حولالبحث  من اطعنً 
في  التعلقلوكيات سمنها بفي جزء  ت فسررومانسية" ال" وهو ا ما يتم تجميعها تحت عنوان عامالتي غالبً  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

د معاني أو تعقّ ا أحيانً ر تتغيّ  ةالمستمر  التجريبية 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 غالبً التي أجريت مؤخرً  األبحاثنظرنا إلى ما ا 
لتجارب الجنسية )أو ا 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
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ة األمريكية لعلم تعريف الجمعي ل فيعلى سبيل المثافلننظر الجنسي.  ميلال وفقفي مجتمع محدد  الدمج: تصنيًفا رابًعا يضيف
 تهدف إلى تثقيف الجمهور:وكانت  2008 صدرت في العام الجنسي في وثيقة ميلللالنفس 

 
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 بناءً  بهويته الشخصإحساس 

االنجذاب الحصري إلى الجنس اآلخر وصواًل 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 تواجهوبصعتكمن إحدى ال
وح في . لومان وزمالؤه هذه النقطة بوضأوعالم االجتماع إدوارد ويلخص ال تتطابق في الحياة الحقيقية.  غالًبا ماتشير إلى أنها 

 ي:على الشكل اآلت 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
مجموعة ا أيضً  بيد أن هناك، مثلية الجنسرغبات عن وتعّبر  نفسه من الجنس شركاءعلى أنها مثلية أو ثنائية الجنس ولديها  تعرف عن نفسهاالنساء( 
من ما عن قدر  يعبرونأو خاضوا تجارب مثلية الجنس وهم راشدون  همولكن وال ثنائيي الجنس يمثلي الالذين ال يعتبرون أنفسهم من األشخاص كبيرة 
في وانتشارها نسية لمثلية الجرقم واحد لتوفير توصيف دقيق وصحيح لحدوث ا مكن استخدامأنه ال ي  واضًحا علىولي دلياًل األتحليل هذا اليقدم  . . .الرغبة

 .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 المثالوفرقوا  ،أكبربعناية  هذه الفئات الباحثونكلما وضع 
 بينأو  ،في وقت مبكر وتلك التي تظهر في وقت متقدم من عمر اإلنسانتظهر  يالت االنجذابات والتخيالتوبين ، ومشاعر الحب ةالجنسيالمشاعر 
. 27المجاالت ارتباطات موحدة بين هذهعن  يكشفونمن األفراد  قلياًل  اعددً أكثر تعقيًدا 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
ا حتمً مرتبطة  ليست عدد كبير من الوثائق التي تشير إلى أن االنجذابات والسلوكيات بين شخصين من الجنس نفسه: "هناك أن
 .29"الشخصبهوية  أصاًل أو 

 قد يعتقدو التجريبية حول هذا الموضوع.  بحاثالجنسي" تحديات كبيرة لأل ميلمفهوم "البالتعقيدات المحيطة  تطرحباختصار، 
بيد أن الواقع  ،"الجنسيميل "البمصطلح  الشبيهةلمصطلحات متعارف عليها إلى حد كبير لعلمية  تعريفاتأن هناك  عامة الناس
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ا أي إجماع علمي أو شعبي "ال يوجد حاليً ، وهو يعتبر أنه 2003إذ ال يزال تقييم دايموند للوضع قائًما 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  .أنه "ظاهرة متعددة األبعاد"على الجنسي  ميلال اعتبار إلىل لومان، مثض الباحثين، بع، 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 ففيبيرة في مجال البحث العلمي.قيمة ك يكون ذيا ومنتشر في الواقع لجدً  ع مفهوم مركبم

من ف. دام خاطًئاقد يكون هذا االستخبيولوجية مستقرة، صفات نفسية أو حتى  شير إلىلتتستخدم ا ما "مثلي الجنس" غالبً " والجنس
نفسية لى أنواع )إألنها ال تشير في الواقع  ياتتسمهذه المع  جيًداالوجدانية والجنسية والسلوكية  أال تتوافق تجارب األفرادالمحتمل 

للبحث في هذه  اا وراسخً ا واضحً ملك حتى اآلن إطارً نأن نعترف بأننا ال على أقل تقدير، لذا يتعين علينا،  طبيعية.و بيولوجية( أ
 تحت عنوان جنسيال والسلوك ةالجنسي والهوية واالنجذاب الجنسي الرغبة الجنسية فيبحث ال من محاولة بداًل وبالتالي، المواضيع. 

على حدة.وخصوصيته مجال حول كل  قد يكون من األفضل أن نقوم بدراسة تجريبية، 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 هذه أخذمع 
 ن الجنسسائد تجاه أفراد مجنسي أو رومانسي  انجذاب يعبرون عنين األفراد الذين ب نجذابمختلفة من االالنماط األفي  فلننظر
نمطين هذين السائد تجاه أفراد من الجنس اآلخر. ما هي أسباب جنسي 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 تأو أنها  يتم اكتسابها من خالل عوامل الخبرة والبيئة واإلرادة؟

 ؟لتأثيرات الثقافية أو االجتماعيةا الذي تؤديه، ما هو الدور، إن وجدو ؟ االنجذاباإلنسان في تكوين أنماط 
 

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 دوًرا هاًما في ه كما يمكن أن تؤدي، ا كاماًل قدم تفسيرً تأن العوامل البيولوجية 

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

ير المتخصصين من غ عدًدا كبيًرادفعت ، امبكرة جدً  نموعوامل  نتيجةا أو بيولوجيً  تانفطريظاهرتان  والتباين الجنسيالجنسية 
لخيارات والسلوكيات بصرف النظر عن ا، وأنه يتم تحديدهما للتغيير الجنسية أو التباين الجنسي غير قابلينالمثلية  أنإلى االعتقاد 
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لعلمية ذات الصلة، ا للمؤلفاتالمناقشة التالية ستبين . لكن، وكما التي يعيش فيها اإلنسان والسياقات االجتماعية ياةوتجارب الح
 .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 نوًعا مندراسة التوائم المتتشّكل 
ما ، سمة هسنف الجيناتمجموع  يتشاركانن اذل، الطابقةالتوائم المتزوج من يظهر الفردان بأن  احتمال كبيرً االإذا كان ف. جيني

األرجح دوًرا  تؤدي علىمل الوراثية يمكن للمرء أن يستنتج أن العوا حينذاك ،نسبة التوافقب ما ي عرفهو و  حين يظهرها أحدهما،
م غير الخاصة بنفس السمة لدى التوائتوافق الأعلى من نسبة متطابقة التوائم النسبة توافق  لكن إذا لم تكن في هذه السمة.

ية من  أكثر أهمماًل عا تكونمشتركة قد البيئة اليدل على أن  فإن ذلك، فحسب ( نصف جيناتهاتقريًبأ) تتشارك التي، المتطابقة
 .المشتركة الجينات

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

، مما ايكون اآلخر مثلًيا أيضً مثلي الجنس  أحدهما، إذا كان طابقة التي شكلت موضع دراستهالتوائم 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 الدراسة  بيد أن". هكذا"ولد  لفرضيةا ا مبكرً دعمً  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" أنهمبكالمان  موصفه منمن خالل  وغيرهم النفسيين والسجناءمن المرضى  وقد تشكلت عيناته، جينًياالواقع متطابقة 
ريحة معقولة ششكل من األشكال بأي ال تشكل " تاين إلى القول بأن عينة كالمانش مما دفعالجنس السري"،  يمثلي بعالم مباشر

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

ؤدي على تالمثلية الجنسية إلى أن العوامل الوراثية والتي تدرس جينات ا ا جيدً مصممة تصميمً الدراسات التوائم تشير مع ذلك، 
دراسة  2000عام اليلي وزمالؤه في امايكل ب ج.لمثال، أجرى عالم النفس على سبيل افالجنسي.  ميلا في تحديد الدورً  األرجح

وهي ، ياواألبحاث الطبية في أسترالالصحة الوطنية من سجل التوائم الخاص بمجلس الجنسي باستخدام التوائم  بارزة حول الميل
وقد  .33ي دراستهف كالمانة التي استند إليها العينمن  تمثياًل للسكان بشكل عامكبيرة، كانت بالتالي أكثر  تشمل احتماالتعينة 

 24وللرجال  في المئة 20 بـمثلي الجنس  الشخص التوافق لكون قّدر نسبالجنسي و  ميلال لتحديد سلم كينسيحث استخدم الب
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(توأم البيضتين) صفوف التوائم غير المتطابقة
واسع  ثقة نطاقمع  0.45 عند الرجال بـ قابلية المثلية الجنسية على االنتقال بالوراثةر الباحثون هذه النتائج، قدّ  بناًء على النساء.

على نحو  نطاق ثقة واسعمع  0.08 بلغت هذه القابليةنساء، إلى . بالنسبة 0،71و 0،00 في المئة ويتراوح ما بين 95 يبلغ
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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(  الجنسي وفق قياسها مقابل التباين 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 يمحددة الجنسية اللمثلية "أي جين رئيسي لأن بالنتائج 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

 .مليات التكرارع، بما في ذلك لتقديراتهذه ا موثوقيةأن نحكم على  يصعب فيها جًدا 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 ميّ التغمدى 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 

 .جينًياسمة ال

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

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

أمريكا في  فيما  اشخصً  لو أنعلى سبيل المثال، ذات قابلية عالية على االنتقال بالوراثة. السمات الثقافية يمكن أن تكون 
 ألن ،ت هذه السمة اعتبرت على أنها ذات قابلية عالية على االنتقال بالوراثةأقراط األذن لكانمنتصف القرن العشرين ارتدى 

 كروموسوماتلا بما إذا كان يحمل بدوره األمر الذي يرتبطا أو أنثى، ذكرً  الشخص كونبا ا وثيقً يرتبط ارتباطً  ارتداء األقراط كان
، على لجينيةااالختالفات با ا وثيقً يرتبط ارتباطً  طقراسلوك ارتداء األ، 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 أي تغييرات ف ليس بسببذلك 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 صفوف السكانمن التباين بين األفراد في  في المئة 45أن يعني 

  من العوامل البيئية.بداًل جينية العوامل ال
 

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 ة بـالخاصتحليل البيانات وقاموا بالجنسي،  ميلال التوائم حول

 الحياة من حيث شركاءالجنسية المثلية على تحديد الباحثون . وقد عمل 37(توائم غير متطابقة 1506و امتطابقً توأًما  2320)
. ئهيلي وزمالاب في دراسة وصل إليهاتم التمن تلك التي  بقليلالعينة أقل الخاصة بالتوافق  نسبوكانت هذا  .نفسه من الجنس
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صفوف في  في المئة 18التوافق بين الرجال  ت نسبة، كانفي ما يخص الحصول على شريك واحد على األقل من الجنس نفسه
 في المئة 17و في المئة 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 . أّمالى التواليع

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

 واحد علىحياة شريك لحصولهم على األقل على  0.39 بـقدر تنتقال بالوراثة قابلية اال نسب إلىبالنسبة للرجال، تشير هذه ال
 الكلي للشركاء من الجنس نفسه فيما كان العدد(، 0،59إلى  0،00من  في المئة 95 )نطاق الثقةمن الجنس نفسه  األقل
ر التوأم وليس اآلخ برها أحد أفراديختالعوامل البيئية التي 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 نفسه لجنسامن  حياةشريك على األقل  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 66و في المئة 64شكلت العوامل البيئية الفريدة قد (. و 0،45إلى  0،11من  المئة

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

بيئية الفريدة الالوراثية و  الجنسي ينشأ من التأثيرات ميلخلص الباحثون إلى أن القد . و طاغًيا في هذا اإلطار وربمااسًما حدوًرا 
التفضيل لى ع بالفعلتؤثر  الفردية المعينةبيئة ال فكرة أنإلى أن "النتائج الحالية تدعم  ع اإلشارة، معلى الفرد على حد سواء

 38.الجنسي"
 

 بيرمان يتر سماع باالجت 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 

تقدير التأثير النسبي للعوامل في 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 لعوامل الوراثية، والعوامل الهرمونية ما قاالجتماعية، وا

الجنس نفسه،  إلى انجذاب إلى شخص من 18841 الذين تمت دراستها، والذين بلغ عددهم من المراهقين في المئة 8.7 أشار
 .مثليسلوك جنسي عن  في المئة 1.5 فيما صّرح، الجنس نفسه من مع شخصعالقة غرامية بأنهم في في المئة  3.1 وأفاد
جندرية ة اجتماعية أقل تنشئ ونيتلق جنسين مختلفينالتوائم من أن "، التي تنص على االجتماعيتأثير فرضية ال" ان حلل الباحثأواًل 
د في مدعومة بشكل جي فرضية كانتأن هذه ال ا، ووجدجنسين مختلفينأو األشقاء من  الجنس نفسهأسرهم من التوائم من  من

 جنسيفي التعبير عن االنجذاب القل األفي الدراسة  جنسين مختلفينالتوائم من من اإلناث نسبة  كانتفي حين  .حالة الذكور
الجنس  انجذاب جنسي إلى تعبيًرا عناألكثر  جنسين مختلفينالذكور 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) فسهن
 .40نموذج التنشئة االجتماعية على المستوى الفردي تدعمغير مباشرة جوهرية خلص الباحثون إلى أن هناك "أدلة 
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ألجنة من اهرمون قبل الوالدة بين ال ون داخل الرحم" والتي تعتبر أن انتقالفرضية نقل الهرم" 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 دراسة، كانت نسبة الذكور وفي هذه ال .(الميول الجنسيةنمو أن الهرمونات قبل الوالدة تؤثر على  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 سنً إخوة  الذين لديهمأولئك  مقارنة مع( في المئة 18.7)  أكبر سًنا إخوة لديهم

 النجذاب إلىاالكبار ال ينبغي أن يقلل من احتماالت  خوةوجود اإل بما أن، هرموننقل الا ضد فرضية  قويً دلياًل  شّكلاالكتشاف 
: ألوانه اهذا االستنتاج سابقً يبدو مع ذلك،  ما قبل الوالدة. 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

 .41ات السابقةفي بعض الدراس تمت اإلشارة إليه
أخيًرا، لم يجد بيرمان وبروكنر دلياًل على تأثير وراثي كبير على االنجذاب الجنسي. فالتأثير الكبير يتطلب أن يكون لدى التوائم 

اءت غير التوأم. ولكن في هذه الدراسة، ج خوةأو 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  ى المستوىعلالنسب 
. وخل ص الباحثون إلى أنه "من المرجح أن أي تأثير وراثي، إذا و جد، ال يمكن أن يتجّلى إال في المئة 5.5األشقاء  خوةولدى اإل

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

 44"ة في مرحلة الطفولة المبكرة ومقتبل المراهقة تسبب التفضيل للجنس نفسه الحًقا.قّلة التنشئة االجتماعية الجندري أنّ فرضية 
بالمزيد من األبحاث لتأكيد هذه الفرضية. وأشار الباحثون أيًضا إلى أّن  وفي حين أن النتائج هنا غير واضحة، ال بّد من القيام

ثل ابقة قد تكون غير موثوقة بسبب المشاكل المنهجية مالتي وردت في دراسات س 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

 (.يوده القالنغستروم وزمالؤه والتي تّمت مناقشتها أعاله، والتي تستخدم تصميم دراسة ال توجد فيها هذ

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

( بدل قياسها في وقت مبكر من العمر. ويمكن أن تتغّير تقديرات قابلية االنتقال 2010ه عام ئوزمال غستروم)كما في دراسة الن
بالوراثة حسب العمر الذي تقاس خالله سمة معينة ألن التغيرات في العوامل البيئية التي قد تؤثر على التغير في السمة قد تختلف 

ات التي تتأثر وراثيًا قد تصبح أكثر ثباًتا في مرحلة الحقة من مراحل نمو الفرد لدى األفراد في مختلف األعمار، وألن السم
)الطول، على سبيل المثال، يصبح ثابًتا في مرحلة البلوغ المبكرة(. ويتم اقتراح هذه الفرضية أيًضا في النتائج المناقشة أدناه، أن 

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

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



26 ~ The New Atlantis 

ن العوامل الوراثية قد ير إلى أ)التي يتم تعريفها في هذه الدراسة كتحديد ذاتي بناًء على الجاذبية(، يقّر الباحثون أن نتائجهم "تش
 ةولكن ال يبدو أن الدراسة تأتي بنتائج دقيقة بما فيه الكفاية الستخالص استنتاجات هامّ  46ثر تأثيًرا كبيًرا على الميل الجنسي."ؤ ت

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

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

من  في المئة 32 في المئة إلى6 مثلية الجنسية( في أي منوبشكل عام، تشير هذه الدراسات إلى أنه )حسب كيفية تعريف ال
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
تأثيرات وراثية على الرغبة الجنسية والتفضيالت السلوكية. وال بّد من األخذ بعين االعتبار أنه عادة ما تتشابه البيئات )خبرات 

غير  خوةإلالتعلق المبكر، العالقات مع األقران، وما شابه ذلك( لدى التوائم المتطابقة بشكل أكبر من التوائم غير المتطابقة أو ا
أو  خوةالتوأم. فبسبب مظاهرهم ومزاجاتهم المماثلة، على سبيل المثال، قد تتّم معاملة التوائم المتطابقة بالمثل أكثر من التوائم اإل

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

 األهم والوحيد.

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

لدوا هكذا؟". فليس هناك أي دليل عملي على أن أي شخص، مثلي الجنس أو سوّي "ولد هكذا" إن كان ذلك يعني أن  الجنس و 
 لة من الدراسات على التوائم أن بعض المواصفات الجينية ربما تزيد من إمكانيةميله الجنسي تحّدد وراثًيا. ولكن بّينت بعض األد

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

وينبغي أن تتضمن الدراسات على التوائم في المستقبل حول قابلية انتقال الميل الجنسي بالوراثة تحلياًل لعينات أكبر أو تحليل 
وي أو غيرها من المراجعات المنهجية لتجاوز حجم العينة المحدود والعنصر اإلحصائي لبعض الدراسات القائمة، وتحلياًل تل

لمعدالت التوريث عبر األبعاد المختلفة للحياة الجنسية )مثل االنجذاب والسلوك والهوية( لتجاوز عدم دقة المفهوم الغامض للميل 
 نظر فقط إلى بعد واحد من هذه األبعاد الجنسية.الجنسي وحدود الدراسات التي ت

 

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

كون مرتبطة ولكن هذا ال يحّدد جينات معينة قد ت علم الوراثة الكالسيكي لتقدير قابيلة االنتقال بالوراثة لسمة مثل الميل الجنسي،
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ولكن يمكن أيًضا دراسة علم الوراثة باستخدام ما يسّمى غالًبا باألساليب الجزيئية التي توفّر تقديرات حول ارتباط  47بهذه السمة.
 أو سلوكية. جسديةاختالفات جينية معينة بالسمات، سواء كانت 

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

من  Xq28في الذكور وواسمات وراثية على المنطقة  لهؤالء األفراد، قاموا بتحديد وجود صلة محتملة بين المثلية الجنسية
(. وأّدت محاوالت لتكرار النتائج المؤثرة لهذه الدراسة إلى نتائج متباينة: فقد حاول "جورج رايس" وزمالؤه وفشلوا Xالكروموزوم )

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

 بما أّن التأثير كان ضئياًل، لن يكون العنصر الجيني مؤشًرا جيًدا على الميل الجنسي(.لكن )

ي قد تكون ومات التز لى تحديد مناطق معينة من الكرومو تمت مناقشتها أعاله قادرة عإّن دراسات االرتباط الجيني مثل تلك التي 
مرتبطة بسمة من خالل النظر في أنماط من التوارث. وفي يومنا هذا، ت عّد دراسة الروابط على نطاق الجينوم واحدة من الطرق 

ات معينة في يات تسلسل الحمض النووي لتحديد اختالفالرئيسية الستنتاج المتغيرات الجينية المرتبطة بسمة والتي تستخدم تقن
الحمض النووي والتي قد ترتبط بسمة. ويقوم العلماء بدراسة الماليين من المتغيرات الجينية لدى عدد كبير من األفراد الذين لديهم 

تم االستنتاج بأن ة بين الفريقين. ويسمة معينة، وكذلك لدى األفراد الذين ليس لديهم هذه السمة، ويقارنون وتيرة المتغيرات الجيني
المتغيرات الجينية المحددة التي تحدث بشكل متكرر بين أولئك الذين لديهم سمة أكثر من أولئك الذين ليس لديهم سمة ترتبط 
 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 الجينيالدراسات العلمية وجد ارتباطات كبيرة للمتغيرات الجينية مع الميل الجنسي. 
تّم عرضها في االجتماع السنوي  "23andMe"فرد من قاعدة بيانات  23000بالمثلية الجنسية، ًأجريت دراسة شملت أكثر من 

 جنسية المثلية للذكورالجينوم للهوية ال مستوىعلى مهمة  ، ولم تجد أي روابط2012وراثة البشرية عام للجمعية األمريكية لعلم ال
 51أو اإلناث.

لذلك، فإّن الدليل على وجود أساس جيني للمثلية الجنسية غير واضح وغير نهائي، ما يشير إلى أنه على الرغم من أن العوامل 
 ية.هذه الصفة غير قوية وحتى غير نهائفي الجنسي، تبقى المساهمة الوراثية الوراثية تفسر بعض االختالف في الميل 

. فعادة ما يتأثر اأيضً  ، قد توجد تأثيرات جينية على الميول أو السلوكيات الجنسية المثليةالسلوكية لإلنسانالنزعات على غرار و 
النسبة للجينات تلفة قد تؤدي إلى أنماط ظاهرية مختلفة حتى بالتعبير الجيني المتعّلق بالنمط الظاهري بعوامل بيئية. فالبيئات المخ

نفسها. لذلك حتى لو كان هناك عوامل وراثية تساهم في المثلية الجنسية، قد يتأثر االنجذاب الجنسي أو الميول الجنسية للفرد 
ي اطفي أو الجسدي. لذا من الضرور بعدد من العوامل البيئية، مثل الضغوطات االجتماعية، بما في ذلك االعتداء الجنسي أو الع

البحث عن عوامل إنمائية أو بيئية أو تجريبية أو اجتماعية أو إرادية للتوصل إلى صورة كاملة عن كيفية تطور االهتمام واالنجذاب 
 الجنسي والرغبات الجنسية.
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 الدور المحدود لعلم الوراثة
على المستوى البيولوجي المحض لعلم الوراثة، تخلى العلماء عن  ن في هذه المرحلة أنه حتىيقد يالحظ القراء غير المتخصص

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

أنه حتى لصفات بسيطة نسبًيا، يمكن أن يتأثر التعبير الجيني نفسه بعدد غير محدود من العوامل الخارجية األخرى التي يمكن 
 بويحصل ذلك بشكل كبير عندما يتعلق األمر بالعالقة بين الجينات والسمات المعقدة مثل االنجذا 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. 
لوكيات األقران للجينات في سعلى سبيل المثال، وّثق علماء الوراثة االجتماعية الدور غير المباشر ف. إلى حد  ما والخبرات البيئية

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

 تقرير خاص: الغريزة الجنسية والجندر

اشرة ، وبالتالي تؤثر بصورة غير مبهدوافعو أن 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. 
خارجية البيئية )على سبيل المثال، ضغط األقران واالقتراحات والمكافآت السلوكية( جنًبا إلى جنب مع العوامل النفسية والبنية ال

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 شرتوراثة السلوكي في مقال، بعض قيود علم الما سبق

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

 54مجال علم الوراثة السلوكي، يتجاهل األهمية البالغة للدماغ والبيئة وشبكات التعبير الجيني".

في  -ين ر سواء كانت السلوكيات الجنسية، أو التفاعل مع اآلخ -وتعتمد التأثيرات الوراثية التي تؤثر على أي سلوك بشري معقد 
جزء منها على تجارب حياة األفراد عند نضوجهم. فالجينات تشّكل عنصرًا واحدًا 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 

 ظهرتامل الوراثية بسيطة. ويمكننا القول بثقة أن الجينات ليست السبب األساسي الوحيد للميل الجنسي؛ وفي حين مساهمة العو 
دوًرا بسيًطا في المساهمة في تطوير االنجذاب والسلوك الجنسي، ال يوجد عدد كاف  من األدلة يدعم  تؤديأدلة على أن الجينات 

لد هكذا" في  عّلق بطبيعة الميل الجنسي.ما يت الرواية المبّسطة "و 
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 تأثير الهرمونات
الناس يولدون مع نزعات تجاه الميول الجنسية المختلفة، تأثيرات  أنفرضية خر من مجاالت البحوث المتعلقة بويتضّمن مجال آ

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

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

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

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

 قبل الوالدة.

ويعتقد أن فترات الذروة لالستجابة للبيئة الهرمونية تحدث أثناء الحمل. فعلى سبيل المثال، يعتقد أن التستوستيرون يؤثر على 
ويتّم إفراز االستروجين  56ى حوالي عمر الثالثة أشهر.، ثم مرة أخرى عند الوالدة، حت24و 8الجنين الذكر بحّد أقصى بين األسابيع 

 وتكشف الدراسات على الحيوانات أنه قد تتعدد فترات الحساسية على 57طوال فترة الحمل عن طريق المشيمة ونظام دم األم.
ات ه الهرمونهذحساسية 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 
كون المسارات يرون( والبروجسترون والكورتيزول. وتالتستوستيرون، وأكثر فعالية منه( واالستراديول )والذي ي ؤّيض إلى تستوست

عموًما للتأثير الهرموني الطبيعي للنمو في الرحم على النحو التالي؛ يبدأ النمط النموذجي لتمييز جنس األجنة  المتفق عليها
ين هذه األعضاء، تمييز ب. وبمجرد الوراثية إلى حد  كبيرالبشرية مع تمييز األعضاء التناسلية بين خصية أو مبيض، وهي عملية 

فإنها تنتج هرمونات معينة تحدد تطور األعضاء التناسلية الخارجية. يحصل هذا الفاصل الزمني في فترة الحمل عندما تمارس 
الهرمونات تأثيراتها المظهرية والعصبية. فالتستوستيرون الذي تفرزه الخصيتان يساهم في تطوير األعضاء التناسلية الخارجية 

وغياب هرمون التستوستيرون لدى اإلناث يسمح بتطور األعضاء التناسلية  59ويؤثر في نمو الجهاز العصبي لديهم؛ للذكور
ويمكن أن يتسبب الخلل في هرمون التستوستيرون أو هرمون االستروجين، أو حتى وجودهما أو عدم  60الخارجية النسائية.

إلى  يًضاأفي النمو الجنسي. )يمكن أن تؤدي اآلثار الوراثية أو البيئيةوجودهما في فترات مهّمة من فترات الحمل، باضطرابات 
 اضطرابات التطور الجنسي(.
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اإلجهاد أيًضا دوًرا في التأثير على طريقة تشكيل الهرمونات لتطوير الغدد التناسلية، والنمو العصبي، والسلوكيات  يؤديوقد 
فالكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط باستجابات اإلجهاد. وقد ينشأ  61رة.الجنسية النموذجية الالحقة في مرحلة الطفولة المبك

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

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

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

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

يظهرن احتمااًل من األندروجين أعلى من المعدل الطبيعي ات الغدة الكظرية الخلقي، واللواتي تعّرضن في مرحلة الجنين لمستوي
من اإلناث اللواتي ال يعانين من حاالت تضخم الغدة الكظرية الخلقي، واإلناث اللواتي يعانين من  حصًرا الجنسي للتباين أصغر

شكل واتي يعانين من هذه الحالة بمن اإلناث الل ةالجنسي للمثليةحاالت حادة من تضخم الغدة الكظرية الخلقي هّن أكثر عرضة 
 69أكثر اعتدااًل.

وتوجد أيًضا اضطرابات في النمو الجنسي عند الذكور تتأثر بعدم حساسية االندروجين. فلدى الذكور الذين يعانون من متالزمة  
التستوستيرون  نعدم حساسية االندروجين، تنتج الخصيتان هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي، ولكن ال تؤدي مستقبالت هرمو 

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

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

 74إن لم يكن أكثر منهّن. تماًما إلناثا على غرارأن يهتموا حصًرا 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 

فاألفراد الذين يعانون من هذا النقص يولدون  75من هرمون التستوستيرون أو إلنتاج التستوستيرون من الهرمونات السالفة له.
بأعضاء تناسلية ملتبسة بدرجات مختلفة وتتم أحيانًا تربيتهم على أنهم فتيات. ومع ذلك، في خالل فترة البلوغ غالًبا ما يحدث 

ياًل جسديًا، ما يجبرهم على اتخاذ قرار في إكمال حياتهم إما كرجال أو كنساء. ووجدت بيغي ت. كوهين لدى هؤالء األفراد ترج
من األفراد الذين يعانون من هذه العيوب  في المئة 64إلى  39كيتتينس، وهي أستاذة في التنمية الجندرية واألمراض النفسية، أن 
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ية األعضاء درجة ذكور إن "ل في مرحلة المراهقة والبلوغ المبكر، كما تقول والذين تمت تربيتهم كفتيات يختارون العيش كرجا
 76التناسلية الخارجية عند الوالدة ال تدّل على أنها تتعلق بالتغيرات الجندرية بطريقة منهجية."

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

خرى أدوًرا هاًما في الميل الجنسي. وبالمثل تّم دمج محاوالت  تؤديالتوائم أن هرمونات قبل الوالدة، مثل العوامل الوراثية، ال 
إليجاد تأثيرات هرمونية كبيرة على التطور الجنسي، والنتائج ليست واضحة بعد. وبما أن الدراسات المباشرة للتأثيرات الهرمونية 
ما قبل الوالدة على النمو الجنسي صعبة منهجًيا، حاولت بعض الدراسات وضع نماذج حيث يمكن االستدالل على االختالفات 

الوالدة بشكل غير مباشر، وذلك من خالل قياس التغيرات المورفولوجية الغامضة أو من خالل دراسة في التعرض الهرموني قبل 
 خالل النمو.في االضطرابات الهرمونية التي تظهر في وقت الحق 

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

بة ّن مستويات التعرض العليا لهرمون التستوستيرون لدى الذكور تتسبب بقصر السبابة بالنسإتوستيرون، إذ الجنين لهرمون التس
ووفًقا لفرضية ما، يمتلك الرجال مثليو الجنس نسبة 77 منخفضة(، والعكس صحيح. 2D:4Dو امتالكه نسبة إلى البنصر )أ

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 نل الرجال مثليي الجنسي أكثر ذكورية، ما يؤدي إلى عكس ذلك، أن هرمون التستوستيرون قبل الوالدة يمكن أن يجع

متبايني الجنس. وبالنسبة للنساء، تّم أيضًا اقتراح فرضية المثلية الجنسية ألنهن أصبحن أكثر ذكورية )نسبة النسبة لدى الرجال 
يدهم على السمة لدى نساء ورجال يتّم تحدمن الدراسات التي تقارن هذه  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 "نايتشرووجدت دراسة تم نشرها في مجلة "
ذكورية )أي، كانت هذه النسبة أقل( من النسبة لدى النساء متباينات لليد اليمنى من النساء مثليات الجنس أكثر  2D:4Dنسبة 

بين الرجال  2D:4Dكما لم تجد هذه الدراسة فرًقا كبيًرا في متوسط نسبة  78الجنس، ولم تختلف كثيًرا عن الرجال متبايني الجنس.
الرجال نسبًيا من الرجال مثليي الجنس و متبايني الجنسي ومثليي الجنس. وأشارت دراسة أخرى هذا العام، تستخدم عينة صغيرة 

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

 81مثليي الجنس.أعلى لدى الرجال  2D:4Dتان أخذتا عينات من كاليفورنيا وتكساس نسب حين أظهرت دراستان أخر  في

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 )التوأمن توأم البيضة الواحدالتوأمين مثلية( وخمسة أزواج توأم إناث م

أقل من توائمهن،  2D:4Dغير المتوافقة في الميل الجنسي، الفتيات اللواتي تم تحديدهن على أنهن مثليات الجنس لديهن نسب 
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المنخفضة جاءت نتيجة  2D:4Dهذه النتيجة مشيرين إلى أن "نسبة الـ الباحثون  ري فرق بين التوائم المتوافقة. فسّ بينما لم يتبين أ
في عينة نمساوية مؤلفة  2D:4Dحول نسب  2005وأخيرًا، وجدت دراسة أجريت عام  83لالختالفات في بيئة ما قبل الوالدة".

تختلف كثيًرا عن تلك  لدى الرجال متبايني الجنس ال 2D:4Dرجاًل متباين الجنس أن نسب  79رجاًل مثلي الجنس و 95من 
بحاجة إلى " همهذه السمة، خل ص الباحثون إلى أن 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 ."ثنياإلباالختالف 

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 آثاالبشر. فبما أن التأثيرات الهرمونية تحصل عادة في خالل فترات حساسة من الن التطور الجنسي لدى
من المعقول افتراض أن اآلثار التنظيمية لهذه األنماط الهرمونية المبكرة والمرتبطة بالزمن من المرجح أن توّجه جوانب جسدًيا، 

 .عصبي وحساسية العناصر الكيميائية في الجهاز العصبي من بين هذه التأثيراتمن النمو العصبي. قد يكون الربط التشريحي ال

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

لحرب العالمية الثانية. ومن الرجال انتيجة من هذه األحداث  وقد وقع عدٌد كبير 86تعّرضت لها أمهاتهم في فترة ما قبل الوالدة.
في  25، ولجنسا 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، منهم ثنائيو الجنس 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 والثالثبين الميل الجنسي واالجهاد ما قبل الوالدة في خال بشأن العالقة 2002
أن اإلجهاد الذي تعّرضت له األمهات أثناء الحمل أظهر "فقط عالقة بسيطة" بالسلوكيات الذكورية النموذجية لدى بناتهن في 

 88ا" بالسلوكيات األنثوية النموذجية لدى أوالدهن الذكور.شهًرا، ولم ي ظهر "أي عالقة أبدً  42عمر الـ 

لدى اإلناث، يرتبط بوجود  سيما تضخم الغدة الكظرية الخلقي وباختصار، إن بعض أشكال التعرض لهرمون قبل الوالدة، ال
قد تسهم ية لذلك. و اختالفات في الميل الجنسي، في حين غالًبا ما تكون عوامل أخرى مهمة في تحديد اآلثار الجسدية والنفس

األفراد،  في تطوير ميول جنسية غير متباينة لدى بعض ،العوامل الهرمونية التي تسهم في تسبيب اضطرابات في النمو الجنسي
 ولكن هذا ال يثبت أن هذه العوامل تفسر تطور االنجذاب والرغبات والسلوكيات الجنسية في معظم الحاالت.

 

 الميل الجنسي والدماغ
من الدراسات إلى االختالفات العصبية الحيوية بين األفراد الذين يعرفون بمتبايني الجنس وأولئك الذين يعرفون  د كبيرعدتطّرق 

التي أشارت إلى اختالفات بيولوجية في أدمغة  1991سيمون لوفاي عام بمثليي الجنس. وقد بدأ هذا مع دراسة عالم األعصاب 
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على وجه التحديد، اختالف في الحجم في مجموعة خلوية معينة للنواة  -جال األسوياء المثليين من الرجال بالمقارنة مع الر 
في وقت الحق نتائج أكثر دقة:  ئهدراسة للطبيب النفسي "وليام باين" وزمالوأظهرت 89 (.INAH3الخاللية للوطاء األمامي)

من  بكثير أكبرنسي، وتحتل حجًما لدى الذكور ثنائية الشكل على الصعيد الج 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 

 INAH3لـ ا 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: "بناًء على نتائج هذه الدراسة، ودراسات "لوف INAH3الجنسي في 
علم  المتخصص في، نشر 2002وفي العام  92وحدها." 3INAHيمكن التنبؤ بالميل الجنسي بشكل موثوق على أساس حجم 

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

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

ذا النوع ال تكشف الكثير من الحقيقة فيما ولكن يبدو أن البحوث من ه 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 

شاط في الدماغ نما. فعلى سبيل المثال، تم في إحدى الدراسات استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس تغيرات ال
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 95ى عند رؤية وجه رجل.بشكل أقو 
لدى  ختلفممثليات الجنس تفاعلت بشكل تبايني الجنس والنساء ملرجال لدى رؤية وجوه الرجال، في حين أن أدمغة ا مختلف

 تعلم مسببات االنجذاب لمثليي الجنس. وفي سياق مماثل، ذكرت دراسة استجابارؤية وجوه النساء، يبدو تافًها بالنظر إلى مفهوم 
وأظهرت دراسة متابعة نتيجة مماثلة لدى النساء المثليات  96متبايني الجنس،مختلفة للفرومونات بين الرجال مثليي الجنس والرجال 

غي والربط الوظيفي بين في عدم التماثل الدماكما أظهرت دراسة أخرى اختالفات  97متباينات الجنس.جنس مقارنة بالنساء ال
 98متبايني الجنس الذين أجريت عليهم الدراسة.األفراد مثليي الجنس و 

ية لالنجذاب ، فهي ال تقّربنا أكثر إلى فهم المحددات البيولوجية أو البيئيةمستقبل بحثوفي حين قد تقترح نتائج من هذا النوع سبل 
ح ما يلي. أما اآلن، فسنوض اق أو السلوكيات الجنسية. وسنتطّرق أكثر إلى هذا الموضوع فيالجنسي أو االهتمامات أو األذو 

باختصار عدًدا قلياًل من القيود األساسية في هذا المجال من البحث من خالل األمثلة االفتراضية التالية. فلنفترض أننا نقوم 
األجسام. إذا بحثنا مطّواًل، سنجد بالنتيجة اختالفات مهمة ذات  بدراسة أدمغة معلمي اليوغا وبمقارنتها مع أدمغة العبي كمال
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داللة إحصائية في بعض المناطق من بنية الدماغ أو وظيفة الدماغ بين هاتين المجموعتين. ولكن هذا ال يعني أن مثل هذه 
يس سبًبا ي األدمغة قد تكون نتيجة ولاالختالفات تحدد مسارات الحياة المختلفة لمعلم اليوغا والعب كمال األجسام. فاالختالفات ف

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

من  يحدد كل جينيو يتم تحديد كتلة الجسم جزئًيا بالوراثة، لم نتمكن من القول باالستناد إلى هذا االستنتاج أن هناك سبب فطري 
كتلة  تم ربط المثلية باتباع نظام غذائي يخفضإذا ، على سبيل المثال، وقد يكون ذلك صحيًحاكتلة الجسم والمثلية الجنسية. 

ألمثلة واحدة من المشاكل الشائعة التي تتم مواجهتها في تفسير هذه البحوث: اقتراح أن نمط العصبية الجسم. وتوضح هذه ا
 الحيوية يحدد تعبيًرا سلوكًيا معيًنا.

مع استعراض الدراسات حول العوامل البيولوجية التي قد تؤثر على االنجذاب أو األذواق أو الرغبات الجنسية، يمكننا أن نفهم 
: 1999م وزمالؤها في مقال استعراضي في العا صلت إليه عالمة النفس االجتماعي ليتيسيا آن بيبالولقوي الذي تو االستنتاج ا

ث لم تثبت أن للعوامل البيولوجية تأثير كبير في تنمية الميل الجنسي لدى المرأة... ابحعاًما من األ 50"باختصار، أكثر من 
وفي ضوء الدراسات  100تحدد الميل الجنسي لدى المرأة." البيولوجيااء بشكل مقنع أن وعلى عكس االعتقاد الشائع، لم يوضح العلم

 يف هذا المفهوم.تم تعر  كيفماالتي قمنا بتلخيصها هنا، يمكن أن ينطبق هذا أيضًا على األبحاث حول الميل الجنسي لدى الذكور، 

 القراءة الخاطئة لألبحاث
 

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

بعض بن جي معيّ بيولو  تكوينرتبط ابنية الدماغ، أنه إذا  مثال علىال فيقد يكون من المغري أن نفترض، كما رأينا للتو إذ  .الناس
لى مغالطة، عيقوم هذا المنطق بيد أن . سماتهذه ال فيهو السبب البيولوجي  فإن هذا التكوينالسمات السلوكية أو النفسية، 

إلى حد  قنيةئل تعتبر تمسافي 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 اختالًفا أو أكثرلنفترض

كون يأن  ، أوجينية واسمات( مثل وجود فلنسميه د) مقياس منفصل عبارة عن ختالف أن يكونهذا االيمكن ل. متبايني الجنس
 ( مثل متوسط حجم جزء معين من الدماغ.فلنسميه جمستمر )مقياس عبارة عن 

ن عا 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 
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أو جين  د عبارة عن)ما إذا كان  وجود دا في احتمال ا كبيرً اختالفً يختلفون  األسوياء لرجالالجنس وا يمثليالرجال ثبات أن اإل
دى بغض النظر عن م ،أساس بيولوجي هال المثلية الجنسيةفإن هذا االكتشاف يشير إلى أن  آخر(، عاملأو أي  عامل هرموني

الث مرات ثزيادته با )أو حتى مال وجود سمة نادرة نسبيً مضاعفة احتف. 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(. جينطبق على أي متغير مستمر )واألمر عينه 
أن هذا  لتبيانفي كيال  وأولئك الذين يتطابقون مع المثلية الجنسية تطابقون مع التباين الجنسيالدماغ( بين الرجال الذين ي في

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

 ميلالبالكثير من القدرة على التنبؤ  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 منازء منه، في جمعالجة بعض هذه المسائل يمكن
ذا النموذج ه بعد ذلك يتم اختبارعينة صغيرة تستخدم لتطوير نموذج )أو فرضية(؛ عبارة عن عينة التدريب هي إن . من الصحة

وتشمل عملية  رضية.الفهذه نات المستخدمة لتطوير فرضية على نفس البياهذه الطريقة اختبار  تتجنبعلى عينة مستقلة أكبر. 
أن  رءأراد الممجرد صدفة. إذا أن األمر أو  فعاًل 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 إثباتإلى مجموعتين ثم عشوائًيا الجنس  يتقسيم عينة مثلي
 جدثم و في العينات الشاملة،  بالرجال األسوياءالجنس  يمقارنة مثليعبر  100اختالفات من أصل  ةخمسوجد رء لنفترض أن الم

ك الش بالمزيد منمن شأنه أن يلقي  هذا األمر. وهي مقسمة الجنس يعند مقارنة عينات مثلي 100اختالفات من أصل  ةخمس
 .ي الجنس واألسوياءمثليبين 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 صفوففكل كبير بش في مرحلة الطفولة،االعتداء الجنسي محدد، وهو  بيئي املع ورود تأثير األدلة التي تشير إلىالقسم 
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 عنفي وقت الحق  والتعبيروخاصة في مرحلة الطفولة، 
 ؟متباينغير  ميلاحتمال وجود  يزيد االعتداء على األطفال من هل، ناك عالقة بين األمرينكانت ه. إذا وجودها
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د تشمل هذه العالقات ق أنإلى  أواًل ال بد من اإلشارة لخص أدناه. ولكن سن كما، على األقل، تم التوصل إلى عالقات بين األمرين
 تخميًنا أو أكثر من التخمينات التالية:

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

 أكثر عرضًة 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)

 إذ يمكن أن تكون كلها، وربما غيرها منا. بعضها بعضً تدحض تبار أن هذه الفرضيات الثالث ال االع ال بد من األخذ بعين
 بحاثضوء األ لفرضيات فييم كل من هذه انحاول تقيسالدراسات التي أجريت حول هذه المسألة،  الفرضيات، فاعلة. وفيما نلخص

 العلمية الحالية.
دراسة من  37  تلوًيا شملتحلياًل  2011 في العام ريدمان وزمالؤهمارك س. فالسلوكية وصحة المجتمع الصحة أستاذ أجرى 

يذاء األقران في ، و جسديال عتداءاالعتداء الجنسي، واال حولالواليات المتحدة وكندا  غير مع  نةبالمقار  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(.عامً  18)تحت  في مرحلة الطفولة
ن و راهقمات، لإلفادة بالتعرض إلى االعتداء الجنسي من أولئك متبايني الجنس. كما كان المر  1.5واإلناث غير متباينات الجنس بـ

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

مرة  1.7 غير متبايني الجنس أكثر عرضة بـ 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 مغم من أنهنه على الر أإلى  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 دفعأن االعتداء الجنسي "ال ي تي تّدعيالسلطات ال الباحثونهؤالء يذكر 
من ناحية و  الجنسي. الميلؤثر على ياالعتداء الجنسي على األطفال قد أن   ضد فرضيةدلياًل  قدمال ت مبياناته، فإن 103الجنس"

كما أن . هأو تدعم األدلة ال تدحض هذا التخمينف. في االتجاهينفي االتجاه المعاكس أو  خرى، يمكن أن يكون المسار السببيأ
 .ه هذهقادر على تسليط الكثير من الضوء على مسألة االتجا غيرتصميم الدراسة 

 
ميول غير المرتفعة أكثر في صفوف ذوي الاق واسع لشرح معدالت االعتداء الجنسي على نطيستشهد بها فرضية  يذكر الباحثون
بما أن لجنسي، ا للتعرض لالعتداء أكثر عرضة. . .هم ةجنسيأقلية الذين يشكلون فراد األ" إن وهي التي تقول، المتباينة جنسًيا

إن هذين  .104همصدقائمن قبل أ مضايقةأكثر عرضة للهم  أو مثليات وثنائيي الجنس يمثلي معلى أنه مالشباب الذين ينظر إليه
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 االعتداءد يكون إذ ق: بعضالا مبعضه يدحضانال  متباينة الجنس،نزعات غير أنه نتيجة بأن االعتداء هو السبب و ين، بالتخمين
 بات والسلوكياتت والرغوفي الوقت عينه يمكن أن تزيد االنجذابا، غير متباينة الجنس االنجذابات والرغبات نموا في  مسببً عاماًل 

 عتداءات.تعّرض أصحابها لالمن خطر غير متباينة الجنس 

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

ن ييمثلشخًصا من ال 139635( تشمل ما مجموعه العينات االحتمالية استخدمتمنها  25دراسة ) 75 وقام هذا الفريق بمراجعة
عتداء البسبب االظلم  معدل انتشارل أو ثنائيات الجنس من النساء، مما قدم قياًسا أو ثنائيي الجنس من الرجال ومن المثليات

، لشريكمن ا االعتداء الجنسيو ، 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 

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

 
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 ،فات في تجارب الطفولة السلبيةتالبين االخ اوزمالؤه
وجد الباحثون قد و  .106أو ثنائيي الجنس أو متبايني الجنسالجنس  يمثليالراشدين الذين عرفوا عن أنفسهم كبين  ،وخالف الوالدين

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

من معدل تعرض متبايني الجنس إلى ، تامر  1.6 أكثر بـ وثنائيي الجنسمرات تقريًبا،  1.7أكثر بـ  مثلياتالو  ينمثليتعرض ال
 .2في الجدول  المتعلقة باالعتداءبيانات الوتتلخص تجارب سلبية في مرحلة الطفولة. 

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

(34.5)المتوسط  76.0-14.9: االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة (22.7)المتوسط  59.2 -4.1: االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة   
(23.2)المتوسط  53.2 -11.3: االعتداء الجنسي على الراشدين (14.7متوسط )ال 44.7 -10.8: االعتداء الجنسي على الراشدين   
(43.4)المتوسط  85.0 -15.6: االعتداء الجنسي مدى الحياة (30.4)المتوسط  54.0 -11.8: االعتداء الجنسي مدى الحياة   

(13.3)المتوسط  45.0 -3.0: االعتداء الجنسي من الشريك (12.1)المتوسط  57.0 -9.5: االعتداء الجنسي من الشريك   
)المتوسط  12.3 -1.0: م الكراهيةاالعتداء الجنسي المرتبط بجرائ

5.0)  
)المتوسط  19.8 -3.0: االعتداء الجنسي المرتبط بجرائم الكراهية

14.0)  
 

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 جنسيً  تتميز بوجود ،طاء في الذاكرةاألخ الناتج عنوهذا بسبب عدم الدقة  ماضية،

ين الجنسيين. هويتهم الجنسية فضالً عن مجموعة الثنائي امثليات الذين حددوا أيضً هويتهم الجنسية وتمت مقارنتهم مع المثليين أو ال
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ت الجنسية سية في مرحلة الطفولة لديها عالقة سببية بالتفضيالفرضية أن الصدمات النف الباحثونقد تناوفي مناقشتهم للنتائج، 
ت النفسية في االمثلية. ومن بين األسباب التي دفعتهم للشك، أشاروا إلى أن الغالبية العظمى من األفراد الذين يعانون من الصدم

المرتفعة  د يساعد في تفسير المعدالتق اجنس، وأن السلوك غير المطابق جندريً ال يأو ثنائي يمثلي ونصبحيمرحلة الطفولة ال 
لهذه النتائج وما يتصل بها، إن التجارب السلبية في مرحلة الطفولة قد  اأنه، وفقً  االفتراضالجنسي. ومع ذلك، يمكن  عتداءلال

من الدراسات  دحاجة إلى المزيفضيالت الجنسية المثلية. وهناك تكون في غاية األهمية ولكنها ليست عاماًل حاسمًا في تطوير الت
 .باالهتمامهما تعتبر جديرة نت إحدى هذه الفرضيات أو كاللمعرفة ما إذا كا

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

 (في المئة االعتداء الجنسي )

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليون/ المثليات
29.7 34.9 14.8 

 (في المئة االعتداء النفسي )

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليون/ المثليات
47.9 48.4 29.6 

 (في المئة االعتداء الجسدي )

 متباينو الجنس ثنائيو الجنس المثليون/ المثليات
29.3 30.3 16.7 

 

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

جنسي  د انجذابمع عدم وجو  اجنسيً  نو : المتباينمختلفة وهي فئات األفراد إلى. وتم تقسيم 107راشد خصألف ش 35شمل  والذي
فسه، مع شركاء من الجنس ن جنسًيان و )المجموعة المرجع(؛ والمتباين من الجنس نفسه أو شريكإلى أشخاص من الجنس نفسه 

 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 فضاًل عن و يألفراد المثلصدمات، يظهر الل

في معدالت سوء المعاملة في مرحلة الطفولة  االختالفات وظهرت .االتي تضم المتباينين جنسيً مقارنة مع المجموعة المرجع 
ن يقيمون عالقات الذي ان جنسيً و المتباينالجنس، و  ووثنائي، والمثليات، : أعلن المثليونبين األفرادوالعنف الممارس في العالقات 
بالمقارنة مع المجموعة  خالل مرحلة الطفولة والمراهقةفي عانوا من صدمات أسوأ نفسه أنهم  جنسية مع شركاء من الجنس

 .3المرجع. وتتلخص النتائج في الجدول 
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. وتركز الدراسة في المقام 2012عام في ال وزمالؤهزيتش  ب النفسي بريندانالطبي 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 ينراشدال. 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  39ون عالقة مع شريك مثلي، معدالت مرتفعة من االكتئاب )الذين يقيم متباينو الجنس
 في هذا المضمار. ادورً  تؤديوالعائلية، أو غيرها قد  جينيةال(، األمر الذي يوحي بأن العوامل المئةفي  31) متبايني الجنس

 عام ا( 18 عمرخصية في مرحلة الطفولة )قبل . التعرض لسوء المعاملة أو للعنف في العالقات الش3الجدول 

 الرجال النساء
من المثليات المئةفي  49.2 من المثليين المئةفي  31.5   

ثنائيي الجنسمن  المئةفي  51.2  حوالى 32 في المئة من ثنائيي الجنس109 

مع شركاء من الجنس  الجنس متبايناتمن  المئةفي  40.9
 نفسه

مع شركاء من الجنس  لجنسمتبايني امن  المئةفي  27.9
 نفسه

متباينات الجنسمن  المئةفي  21.2 متبايني الجنسمن  المئةفي  19.8   
 

ي لدى الذكور واإلناث على حد سواء، ف ،للعالقات غير متباينة الجنسمعدالت 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 في المئة من اإلناث غير متباينات الجنس بالعيش في  42و غير متبايني الجنسمن الذكور  في المئة 41 أفاد في الواقع،
كما . من متبايني الجنس تباًعافي المئة من الذكور واإلناث  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 اعامً  14جنسي قبل بلوغهم 

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

أن  أنها بّينت نظًرا إلى، وتفضيل التجارب غير متباينة الجنسالكتئاب ا بين مشتركة مامسببة عوامل  إلى إمكانية وجودتشير 
 .111عالقة بين الميول الجنسية واالكتئابالمن  في المئة 60تشكل  جينيةالعوامل ال

يادة باستمرار ز  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
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 متبايني الجنسمن الرجال  في المئة 7مع  ، مقارنةً الجنس نفسهوا للتحرش من شخص من أنهم تعرضب 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 اإلشارة إلى أن  ال بد من عتداء.د التعرض لالبع سوى مع المثلية الجنسية المثلياتالنساء 
، أيفي استطالع الر  إلى حد ماكان غامًضا "االتصال الجنسي"  وأن مقياس االعتداء بناًء على، فقط اشخصً  267 وشملتا، نسبيً 

"من غير المرجح أن  أنهون يعتبر  الباحثون. ولكن لمناصرة المثليين في والية كاليفورنيا أقيمتالمشاركين في أحداث وتم اختيار 
للمشاركة في  ونعتطو يو  يشاركون في هذه االحتفاالت مثلية الجنسعلى األشخاص المثليين الذين  الراهنةالنتائج  تنطبق كافة

 .113الدراسات التي ترتكز إلى استطالعات الرأي وحدهم
 
بحثت  -اعامً  30راسة متابعة هادفة على مدى ، نشرت الطبيبتان النفسيتان هيلين ويلسون وكاتي إس. ويدوم د2010عام في و 

، اعامً  30األطفال بعد  دراسةومن ثم تابعت ، 1971و 1961االعتداء أو اإلهمال بين عامي  في األطفال الذين عانوا من
نسية قات جأو الجنسية، أو اإلهمال في مرحلة الطفولة زادت من احتمال إقامتهم لعال للتأكد مما إذا كانت االعتداءات الجسدية،

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

من الجنس  يعيش مع شريك رومانسي على أنها أي شخص تحديد المثلية إجرائًياتقريبي(. وتم والوضع االجتماعي واالقتصادي ال
 ، أفاد معظمفي المئة 8هذه الـمن العينة. ومن بين  المئةفي  8نفسه، وتكّون هذه الفئة  نفسه أو لديه شريك جنسي من الجنس

 جذاباالندالت عالية من الثنائية الجنسية أو المرونة في مع األفراد أيًضا أن لديهم شركاء من الجنس اآلخر، مما يشير إلى
أنهم عانوا من تاريخ من االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة أكثر بالجنسي أو السلوكيات. ووجدت الدراسة أن أولئك الذين أفادوا 

بين االعتداء الجنسي في  على الرغم من أن "العالقة مرة إلقامة عالقات جنسية مع أشخاص من الجنس نفسه، 2.8ـعرضة ب
 . وأشارت هذه النتيجة115رجال فقط"بارزة في صفوف الاألشخاص من الجنس نفسه تعتبر  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 لباحثوناونصح 
ي العمل المنخرطين فعندما تتم المقارنة مع مجموع الشركاء الجنسيين على مدى الحياة واألشخاص  اإحصائيً  بارزةظلت العالقة 

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

لهادف أكثر ة منهجيتين بارزتين. ويعتبر التصميم اوتتمتع الدراسة بنقطتي قو  العالقات الرومانسية مع أشخاص من الجنس نفسه.
ولة عندما المسجل في مرحلة الطف االعتداءأيًضا توثيق  بأثر رجعي. وتم مالءمة لتقييم العالقات السببية من التصميم النمطي

  .لدى استذكار الحادثة حدث، وبالتالي ساهم بالحد من التحيز

ت الطفولة والمثلية في وقت الحق، ننتقل إلى مسألة ما إذا كان الجنسي في مرحلة العتداءاوبعد أن درسنا العالقة اإلحصائية بين 
 سببية.عالقًة هذه العالقة تعتبر 
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 إجابة على هذا مواقدي أن 2013العام  من خالل دراسًة أجروها فيالباحثة في مجال الصحة أندريا روبرتس وزمالؤها  حاولت
 1.6ـ بفي حين تشير الدراسات إلى وقوع اعتداءات جنسية وجسدية في مرحلة الطفولة أكثر أنه  الباحثونالحظ قد و  .116سؤالال

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

)هذا األسلوب  .117" المستوردة من االقتصاد القياسي والتحليل االقتصادي، يمكن أن يزيد من مستوى العالقةجوهرية"المتغيرات الـب
أسلوب  حثونالبالعامة(. ويطّبق وألفة لدى الباحثين في مجال الصحة اا تطورً 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 جنسيً ديد الهوية الذاتية للمتمقابل تح ثنائيي الجنس والمثليين، والمثليات، أو شركاء جنسيين من جنس آخر في حياتهم،

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 وكانتهوية(، ، والشركاء والاالنجذاباألبعاد 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  شريك عالقة معإلى األشخاص من الجنس نفسه بنسبة نقطتين مئويتين، والدخول في 

معدل المثلية التي قد تنسب إلى االعتداء الجنسي "باستخدام تقديرات  الباحثوننقطة مئوية. وقّدر  0.7وتحديد الهوية المثلية بنسبة 
ألشخاص من الجنس  االنجذاباالت من ح المئةفي  9لتقديرات التأثير التقليدية " اه وفقً 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: . ويجب أن نالحظ أن هذه االرتباطات 118"الطفولةالمثلية أو الثنائية الجنسية، ت عزى إلى االعتداء الجنسي في مرحلة 

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

. هل من درو عي كنها قامت بافتراضات غير مبررة في تراجع المتغيرات الجوهرية، ويدّ الذعة على األسس المنهجية أل 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  االختالفاتة البلوغ، ولكن نمط المعاملة في مرحلة الطفولة تسبب المثلية في مرحل سوء أنلفكرة الدعم 

 ". 119هو عكس ما ينبغي أن يكون متوقعًا بناء على أدلة أفضل

 كرتذمن التخمينات لشرح العالقات الوبائية. وقاموا بتكرار االقتراحات التي  عدد كبيرويخلص روبرتس وزمالؤه في دراستهم إلى 
تيات ينفرن بأنهم مثليين أو يجعل الف االعتقادالجنسي الذي يرتكبه الرجال قد يدفع األوالد إلى في مناسبات أخرى بأن االعتداء 

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

أيًضا إلى اآلثار البيولوجية لسوء المعاملة، نقاًل عن دراسات تبين أن "نوعية تربية األطفال" يمكن  الباحثونالجنس نفسه(. ويشير 
ية "من خالل يؤثر على الغريزة الجنسبأن هذا األمر قد  واالفتراضأن تؤثر على المستقبالت الكيميائية والهرمونية لدى األطفال، 
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". ويذكرون 120ياالجتماعتغييرات جينية، ال سيما في السطور االنتهائية واللوزة الوسطية، ومناطق الدماغ التي تنظم السلوك 
محفوفة لسببه سوء المعاملة، الضحايا للبحث عن السلوكيات ايالذي  ،ها قد يدفع الذهول العاطفيأيًضا اإلمكانيات التي من خالل

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

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

الحاجة  برزتالجنسي قد يكون أحياًنا مساهًما سببًيا 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
 عاماًل سببًيا 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 إية الجنسواالنجذابات 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  ميل مع يولدال ، أن الشخص سابًقاكما ذكر و 
 حياة.ال

 الجنسية واالنجذابات والسلوكيات، وحتى الهويات،رغبات لل ه يمكنأنيشير عدٌد كبير من األدلة العلمية في هذا السياق حالًيا إلى 
دراسة ال رق إلىالتطيمكن  جالعلى النتائج في هذا الم . لالطالعأن تتغّير مع مرور الوقت، وأنها تتغّير فعاًل في بعض األحيان

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

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

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

المركز الوطني دراسات . المالحظ هنا أن 124في المئة تقريًبا 9و 1بين ما تراوح ، ذكًرا أو أنثى وعلى كون الشخص، إجرائًيا
د كبير ح هذه النتائج قد تم تكرارها إلىأن الجنسية، و  الرأي ستطالعاتال اعلميً  احتراًماأضافت  ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغو

على لحياة وأنماط االجنسية  المواقف ني حولي البريطاالمسح الوطني عتبر . على سبيل المثال، هاخارجفي الواليات المتحدة و 
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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 من خاللها أن تتغّير طرًقا يمكن المركز الوطني ألبحاث الرأي في جامعة شيكاغودراسة إلى جانب ذلك، تقترح 
فرق كبير عن مثال، النتائج على سبيل الفقد كشفت والهويات الجنسية بشكل كبير في ظل الظروف االجتماعية والبيئية المختلفة. 

ك الذي أولئة مع ريفية مقارنالمناطق الفي  مراهقتهم وااألفراد الذين أمض في صفوفالذكور  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  تهملذين أمضوا مراهقأولئك افإن الدراسة، 

جذابات أو االن هتماماتبين هذه البيئات في انتشار اال ختالفاتال يمكن استنتاج اال بياناتهذه الخالل . من 126حظوا بذلك
 درسن في الجامعة اللواتيا أن النساء الجدير بالمالحظة أيضً و ك الجنسي. ، ولكن البيانات تشير إلى االختالفات في السلو الجنسية

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

عدد كبير  دعن مرنةكون تأن الرغبة الجنسية قد إلى األخرى القائمة على السكان الرأي ذلك، تشير استطالعات  باإلضافة إلى
في هذا  .النمو في فترة الرشدخالل المراحل األولى من في تنضج نظًرا إلى أنها المراهقين  في صفوفمن األفراد، وخاصة 

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

ي ف الصف السابع إلى الثاني عشرمن  ابتداءً  على الصعيد الوطني مراهقي الواليات المتحدةتمثل من عينة  ةالطولية المحتم
ا في يهيشار إلمتابعة )للالمبكرة، مع أربع مقابالت  الرشدلى مرحلة إ بعت المجموعةوتا، 1995 - 1994 الدراسي عامالخالل 

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

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

لجنس حصًرا عندما أصبحوا شباًبا في كمتبايني افي 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 ، رومانسية إلى األشخاص من الجنسين
فبالنسبة : ةإثارة للدهشأقل  مماثلة لكن أما بالنسبة إلى اإلناث اللواتي شملهن استطالع الرأي فقد كانت البيانات .131الدراسةمن 
أعرب أكثر من نصف العدد عن انجذاب  ،1اللواتي عّبرن عن انجذاب إلى األشخاص من الجنسين في المرحلة لمراهقات إلى ا

 .132راسةمن الد 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 ستقرار وعدم امرونة االنجذاب الرومانسي إلى  المشيرينمن أول 
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عن األمر عينه  في المئة أعربوا 48، 1 رحلةللفتيات في الم على اإلطالقمن دون أي انجذاب  فقط انللفتي رومانسي بانجذاب
عن انجذاب إلى أشخاص  في المئة 11وأعرب  غياب أي انجذاب إلى أي من الجنسين، في المئة 35 ذكر ، فيما2 في المرحلة

 .134الجنسينكال في المئة أفادوا عن انجذاب إلى  6و، احصرً من الجنس نفسه 
الدراسة الوطنية الطولية حول  من 3و 2و 1المرحلة لبيانات  فري ريم تحلياًل 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  معّين أو بسلوك جنسي أو بهوية جنسية.بانجذاب رومانسي إلى جنس 

ن منجذب ثنائي الجنس غالًبا ولك، ثنائي الجنس، متباين الجنس غالًبا ولكن منجذب إلى الجنس نفسه إلى حد ما، في المئة 100
 جنسي والسلوكالنجذاب اال"استقرار  إلى الباحثانحين أشار  في (.في المئة 100مثلي الجنسي  ،إلى الجنس اآلخر إلى حد ما
سلوك الذين أفادوا بانجذاب و "نسبة عالية من المشاركين وجدا أن ، ةوالثالث ىاألولالمرحلتين " بين الجنسي تجاه الجنس اآلخر

نسبة ذلك فيما انتقلت  .136"لما بين المراحالجنس 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. غير متباينة الجنسفئات ال
األشخاص الذين أفادوا بانجذاب إلى الجنس عينه أكثر احتمااًل لإلفادة  كان فقدأقل مع مرور الوقت. استقرار احتمال طة بمرتب

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

ا لهذه الفئات: د وفقً تصنيف األفرامحاولة تحديد الميول الجنسية و في انات هذه البيالتي تطرحها الصعوبات  إلى الباحثان يشيركما 
لم تحل  .عدم تباين جنسي يعتبر الجنس نفسهغريزة جنسية تجاه أشخاص من  ""أي هو ما إذا كان وجود االعتبار الحاسم هنا"

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

 .139"بموضوع البحث فقط
 6535شاًبا ) 10515وشملت  2013 دراسة أخرى قام بها عالم اإلحصاءات البيولوجية مايلز أوت وزمالؤه في العامأظهرت 
ولية حول الدراسة 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  ، ما يشير من جديد إلى مرونةالصحة من المراهقة وحتى الرشد
 .140 مراهقينمن ال

 
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  مقااًل 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 امطابقً  القياسبغض النظر عما إذا كان و ، 4و 1 المرحلتينبين ما ا ا تقريبً عامً  13 امتدت على
 80والى حالجنسي(،  ميلرومانسي وهوية الاالنجذاب النظرية )ال من حيثن ليس الكلمات ولكمن حيث  تلًفارومانسي( أو مخال

عن انجذاب رومانسي إم جزئي أو حصري تجاه الجنس اآلخر الذين عبروا من المراهقات عدد من المراهقين ونصف  في المئة
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هم و  (أو هوية متباينة الجنس حصرًيااالنجذاب إلى شخص من الجنس اآلخر ) 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 يدحض كاتبا هذا المقال
 الهوية الجنسية: من أجل التعريف اإلجرائي عن سيرومانال االنجذاباستخدام ب

البنيتين في نا النتائج، قار  هي التي توجهالجنسي(  ميلرومانسي مقابل هوية الال االنجذاببناء/ القياس )ال سألةمساعدتنا على تقييم ما إذا كانت مبغية 
لجنس ا الجنس اآلخر أفادوا بأنهم متباينونحو  رومانسييشعرون بانجذاب  الراشدين الذينمن الشباب  في المئة 99أكثر من في حين أن  ...4المرحلة 
لجنس ا أفادوا بأنهم ثنائيو الجنس أو ثنائيو الجنس نفسهنحو شخص من  رومانسيالذين يشعرون بانجذاب من  في المئة 94الجنس غالًبا، و اينوأو متب
لجنسين أفدن من النساء المنجذبات إلى افقط  في المئة 6) الجنس إلى الجنسين بأنهم متباينو انجذابفي المئة من الرجال الذين يشعرون ب 33 أفاد، غالًبا
 لجنس نفسهاإلى الجنس اآلخر أو  رومانسيال االنجذابمعنى  يفهمون الشباب والشابات الراشدينأشارت هذه البيانات إلى أن متباينات الجنس(.  بأنهن

على و لذين، ا الشباب الراشدينمجموعة فرعية كبيرة من بارز تجلى في مع استثناء واحد ، معينة )ومتناسقة( يميل جنسعلى هوية  عموًما على أنه يدل
 .متبايني الجنس اعتبروا أنفسهم، إلى الجنسين رومانسياإلفادة باالنجذاب الالرغم من 

 ر سايفين ويليامزأشاالمراهقة وحتى الرشد،  الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة منتفسير لثالثة الفرضية بالا يتعلق م فيأما 
نتائج غير عادية أو مشوهة بسبب المراهقين الذين ال يؤدي في بعض األحيان إلى لمراهقين ا استطالع رأيأن  إلىوجوينر و 

 أفادل المثال، على سبيالعاديين. غير  مجيبينمن ال شملت عدًدا كبيًرا 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  1لجنسي في المرحلة من عدم التباين ا

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

في مدارسهم في صفوف الصبيان من شعبيتهم في صفوف الفتيات، في حين كان الصبية غير متبايني الجنس في المرحلتين 
 ةمثليمراهقة ن خرجوا من الذيصبية الباحثين إلى االستنتاج بأن "الب 145وغيرهاالبيانات  دفعت هذه الفتيات. بينأكثر شعبية 

قياس  واولم يفهم نيإما مرتبكشباب 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 نسبةذلك،  . مع146"الجنسية

 .التفسيرية تقييم قوة الفرضيات
لدراسة البيانات  ا لشرح سايفين ويليامز وجوينرنقدً  أرشيف السلوك الجنسي مجلة ، نشرت2014عام ال مني وقت الحق وف

ضافة إلى انتقاد 147بقلم عالم النفس غو لي وزمالئه حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد الوطنية الطولية ، الباحثانمنهجية . وا 
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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 والمثليات وثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجندرية
أو  1في المرحلة  رومانسيالب اجذنود على االالرد أو عدم صحة للتحقق من صحة 4 في المرحلةالهوية الجنسية  حولالردود 

ع واالستهزاء باستطال المهرجلعب دور فرضية بما يتعلق  وفي. 148"في المقام األول جوانب الميل الجنسي هذه تتماشىعندما ال  4
يجب  احثينننا كبوأ"، 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
 .149لى األسئلة حول ميولهم الجنسية"يجيبون بصراحة ع

ا على االنتقادات . وردً 150في العدد نفسه من المجلة الموجه لدراستهما نقدالا على ويليامز وجوينر ردً  من جهتهما، نشر سايفين
بها األشخاص  مع االنجذابات الرومانسية التي أفاد 4للهوية الجنسية التي أفاد بها األشخاص في المرحلة ا ممقارنته القائلة إن

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

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

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

ى عند نقطة ، حتينمنسجم انكونيقد ال الجنسي  ميلمن ال ختلفينن ميبعديشكالن الجنسي  ميلرومانسي وهوية الال االنجذاب"
جه قامت بتقييم أو  الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشدلو 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 
 .154لجنسي، ألن هذه التغييرات قد تعكس المرونة الجنسية"البعد عينه الخاص بالميل ا

تشمل بيانات من شأنها أن تسمح بتقييم يهدف إلى تحديد ما إذا كان أي من هذه التفسيرات من الدراسة  يبدو أنلألسف، ال و 
رحلتين المبيانات ن ساهمت في االختالفات بيقد مجموعة من العوامل المرجح، إن وجدت، أن تكون صحيحة. بالمثل، قد تكون 

 1ي المرحلة فاالنجذاب الجنسي الخاصة بعلى األسئلة  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 
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ي الرغبة تغييرات فال هما يجعل من الصعب دراسةصيفوتو  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
 لدى بعضت مع مرور الوققد تتغير  ،والسلوك والهوية ، أي المشاعرالجنسية غريزةاألبعاد الثالثة لل كافةتشير إلى أن األفراد، 

في هذا اإلطار، يغيب الوضوح وتغيب األبحاث الحالية حول ما إذا كانت العوامل المعرضة للسيطرة اإلرادية، أي  .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 
ة الجنسية لدى النساء أن "الغريز المرونة الجنسية تحت عنوان  2008كتابها الصادر في العام في  دايمندليزا  اعتبرتالمثال، 

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

 
 اقات جنسية مع نساء أخريات أيضً في عالالطولية التي أجرتها دايموند على مدى خمس سنوات مع نساء تسلط المقابالت و 

 ا على ذكرراستهفي دلم تأت  النساء كثيًرا ، ففي عدد كبير من الحاالتالجنسي.  ميلمفهوم ال المشاكل التي يطرحهاالضوء على 
فاعل تى في نهاية المطاف إل ىأدالحميمية العاطفية مع امرأة  في اتدريجيً  انموً  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
لى األقل ع التعلق باألم، يشكلبما في ذلك  ،الوالدين والطفل للتعلق بينألساس العصبي تشير إلى أنه إذا كان اإذ  .158اإلناث
امرأة جاه تمشاعر رومانسية مرأة أن تختبر ال، فإنه لن يكون من المستغرب أساس التعلق الرومانسي في سن الرشدا من جزءً 

ه األنواع أن هذ ويبين البحث الذي أجرته دايموند. حميمة عن طريق االتصال الجنسي معهابالبالضرورة  الرغبةدون من أخرى 
 ا بين النساء.، وخصوصً أكثر مما ندركتشكل تمن العالقات 

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

، تحت عنوان "كنت اشخصً  394 شملتإلى النتائج األولية لدراسة استقصائية  ند فيهتست، 2014تقرير مؤتمر في العام  دايموند
الرجال  استطالع شملهذا االستنتاج على  وقد استندت دايموند في 159"ا!أيضً  مرنون جًدا من الناحية الجنسية! الرجال ةمخطئ

ميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسية كما يعرفون عنها  لأجابوا على أسئلة حو ، عاًما 35و 18بين ما  متتراوح أعماره الذينوالنساء 
 أفادوا عنالجنس  يمثليالذين اعتبروا أنفسهم من الرجال  في المئة 35ووجدت الدراسة أن  في مراحل مختلفة من حياتهم.

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 تقريبً  إلى ذلك، انتقل . إضافةً نفسها خالل الفترةفي اآلخر 

  الذين انتقلوا من هوية ثنائية الجنس إلى هوية مثلية.الرجال  بنفس عددمسماة ، أو هوية غير أو مشكوك فيها ،ثنائية الجنس
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لم النفس ا، كتب عالجنسي؟"ميل هل يمكننا تغيير ال» أرشيف السلوك الجنسيفي مجلة  2012 عة صدر في العاممقال مراجفي و 
ال تشير إلى د هذا قبيد أن قد تتغير طوال حياتهم،  تهم وانجذاباتهم الجنسيةوهوي أن سلوكهم الجنسيعلى الرغم من " بيكستد: لي

ب معرفة كيفية تفسير هذا 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 المرء تحديد كيفما اختارالجنسي، ولكن  ميلالصعوبات الكامنة في تحديد البتحليل بالفعل 

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

 ا.ظواهر قابلة للقياس تجريبيً بسق ناأو غير مت فضفاضمرتبط فقط بشكل 
 ،على اإلطالق ةمألوف غير على أنها األبحاثإليها  تشير والتي ،واالنجذاب الجنسية الرغبة في تغيرات حدوث إمكانية ا إلىونظرً 
 الرغبات،و  الداخلية، التخيالت منتحول، م اغالبً و  معقدمزيج  من ةوثابت 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 ويرتطفيبدأ ب ،العمر من العشرينات في شابب مفتوناً  يصبح اعامً  عشر ستة العمر من يبلغ

 حميمية في مسائية، ينخرط الشابان حفلةفي  ربماو . القوة التي يتمتع بها أو شخصيته سمات من بعض على ربما أو ،أو بنيته
 االستكشافو باط 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 حقيقًة" فإن . داخله في مدفونةً  إيجادها
 امخمورً  نكا أنه وأ ،وتأثير اآلخر هتمامال فاستجاب األمسية خالل رفضبال ويشعر اوحيدً  أو أنه كان ،جمياًل  الوجه الذكوري

لى و  خرين،اآل الرجنحو ال الجذور عميقة رومانسية أو جنسية جاذبيةب يشعر أنه وأ واألضواء القوية، الصاخبة الموسيقىب ومتأثًرا ا 
 الشعوريةال محفزةال العوامل عن نقاًل  السلوكيات هذه لمثل المتناهية 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،استقرارً  أكثر وبالتالي التكرار مع اعتيادية أكثر السلوكيات هذه مثل تصبح وقد. وتطوره نموه
 يشّكالن لمسارينا أنإلى  الجنسية والهوية الجنسية والرغبة الجنسي السلوك حول بحاثاأل وتشير. ى اإلطالقال تتكرر عل أو انادرً 

 .حقيقية احتماالت

 



49 ~ The New Atlantis 

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

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

 أي من هذهبوضوح  يحدد الباحثون. ومن المهم، إذن، أن وغيرهاالرفقة،  شواق، المساعي، االحتياجات ألشكال معينة مناأل
 وصلوا إليها.ن عندما نفسر النتائج التي تو الباحثالتي اعتمدها محددة التعريفات ال نأخذ في عين االعتبار، وأننا يدرسونالمجاالت 

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

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

ظاهرة متنوعة غنية إلعطاء  أو هوية( غير كاف   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 األا بعض قد تكون لدين
عن ذلك من دائًما  ، والتعبيرالميل الجنسيأو  الغريزة الجنسيةا نسميه التيكتشف بطريقة ما هذه الحقيقة الفطرية عن أنفسنا ن

، وكياتأنواع السلالنظر في   من ذلكعلينا بداًل  رتبمعين. ربما يتحياة ر مسار عبخالل 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 
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 :القسم الثاني

 الجنسية والضغوطات االجتماعية والنتائج على الصحة العقلية الغريزة

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

ف عنالو مشاكل السلوكية واالجتماعية مثل تعاطي المخدرات ال عن العقلية مثل القلق، واالكتئاب، واالنتحار، فضالً 
، ةالجتماعيا الضغوطاتنموذج في العلمية  المؤلفاتالتفسير السائد في يكمن الشريك الحميم.  في العالقة مع

 دورًا في ديتؤ  هذه الفئاتأفراد  التي يواجهها ،مثل الوصم والتمييزي، الضغط االجتماععوامل الذي يفترض أن 
ال  ضغط االجتماعيأن عوامل النه على الرغم من تشير الدراسات إلى أإذ 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  يبرز، ولكن ينالباحث في صفوفللجدل  اميل الجنسي والهوية الجنسية مثيرً الب المحيطة يبقى عدٌد كبير من القضايا من تلك
)إل جي  جندريةالهوية ال يالجنس ومغاير  ين وثنائييالمثليات والمثليإن فئات الثاني:  قسمال جوهرفي  الحظة 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. مؤلفاتى نطاق واسع في اليستشهد بها علمنهجية سليمة، والتي  من خالل

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

ثاني أسباب ال جزءيستكشف ال الشريك الحميم.والعنف في العالقة مع ف(، واالنتحار، اضطرابات القلق، واضطرابات التكيّ و 
بحاث العلوم يمكن ألما  بّين، ويمتبايني الجنس أو مغايري الهوية الجنسيةنتائج بين السكان غير لهذه المرتفعة الالمخاطر 

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

 حلول محتملة لها. 
 



51 ~ The New Atlantis 

 لمحة تمهيدية
 ة العقليةالصح لىع نتائجبين الو  من جهة حصائية بين الهويات أو السلوكيات الجنسيةاإللروابط التي تشير إلى ا األدلة أواًل  عالجن

المعايير المستخدمة في اختيار الدراسات التي تمت  من اإلشارة إلى ال بدذات الصلة،  بحاثقبل تلخيص األو . من جهة أخرى
التحليل  تقاريربتلخيص  جزءيبدأ كل ، بحاثالعامة من مجموعة كبيرة من األمحاولة الستخالص النتائج إطار في و مراجعتها. 

بعض إلى بة النسب .وتحللها لمنشورةا بحاثاأل مؤلفاتالبيانات اإلحصائية من التي تجمع التلوي الشاملة واألكثر موثوقية، و 
 على مقاالت المراجعة التي تلخص المجاالتهذه  بالتالي نعتمد فيشاملة،  تلويةتم إجراء أي تحليالت لم يمجاالت البحث، 

دد قليل من عنناقش هذه الملخصات،  . إلى جانب نقلبيانات المنشورةللالكمية  التحاليلدون الخوض في  مؤلفات األبحاث من
فيها يتم  ، أو الطرق التيالمضل لةعوامل الوضوابط  فيها حجم العينةو  خاصة بسبب منهجيتهاالقيمة المختارة ذات اللدراسات ا

التحليالت ت بعد نشر نشر التي رئيسية الدراسات النناقش كما . التباين الجنسي أو المثلية الجنسيةمفاهيم مثل ل التعريف اإلجرائي
 أو المراجعات. التلوية

 
لم ، صول البيولوجية والنفسية الدقيقة للرغبات والسلوكيات الجنسية مهمة علمية صعبةاألشرح ي عتبر األول،  قسمفي ال بّينناكما و 

، وقد ال يتم التوصل إلى ذلك يوًما.  ين السلوك بمع ذلك، يمكن للباحثين دراسة العالقات يتم التوصل بعد إلى إنهائها بشكل مرض 
 من جهة أخرى، على الرغم منة النفسية لصحاعلى نتائج بين الو الجنسية من جهة أو الهوية ذاب الجنسي أو االنج الجنسي

، ة العقليةالصح لىع معينةالجنسية بنتائج والهوية واالنجذاب الجنسي  كيفية ارتباط السلوك الجنسي حولاختالفات إمكانية وجود 
 ياتلوكس فيهم نطاق التحديات الصحية التي يواجهها األفراد الذين ينخرطون في ذكر أنه ال بد من  .وهي التي غالًبا ما تظهر

 التي يحتاجها هؤالء األشخاص.توفير الرعاية  يختبرون انجذابات جنسية معّينة، وذلك من أجلأو  ة معّينةجنسي

 الغريزة الجنسية والصحة العقلية
 

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

دمانالعقلي  درس استعراض المؤلفات هذا  .1"بنسب أعلى من تلك التي يتعرض لها األشخاص متباينو الجنسالمخدرات  وا 
فرًدا 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  فرًدا غير متباين الجنس. 11971والجنس 
 .2ا تدل نطاقات الثقة الصغيرة نسبًياكموذلك ، د كبيرإلى ح

 األفراد من مثليي الجنس ومثليات الجنس وثنائييأن  الباحثون ر، قدّ التقاريرفي هذه  واردةتجميع نسب المخاطر الومن خالل 
وهم تقريًبا معرضون  ،3لمحاوالت االنتحار األفراد متبايني الجنسمن  على مدى الحياة مرة 2.47الجنس هم عرضة أكثر بـ 
 وقد تبّين أن .5ضطرابات القلقال للتعرضمرات  1.5 حوالىب، و 4اشهرً  12خالل فترة في االكتئاب  بحوالى الضعفين للمعاناة من

تعرض ، مع 6(مرة أكثر 1.51مشاكل تعاطي المخدرات )من مخاطر مرتفعة ل معرضون متبايني الجنسالرجال والنساء غير 
، أكثر بـالنساء غير متباين من جهة أخرى،  .7متباينات الجنسلنساء ا مرة من 3.42 ات الجنس بشكل خاص إلى خطر عال 
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النساء و كان الرجال  ففي حينمحاوالت االنتحار:  من حيثعرضة لمخاطر عالية خاصة  غير متبايني الجنسالرجال تبّين أن 
متبايني ل غير ارجال أن تبّينحياتهم،  على مدىالنتحار محاوالت ال ةمر  2.47 مًعا 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 ي شار إلى أنه 

 وذلكية، مختلف مشاكل الصحة العقلالخاصة بالمتزايدة  ر في تقديرات المخاطرتباين 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 العالقة  2010ام عفي ال الينوي وزمالؤهإجامعة شمال  ة في الدراسات التمريضية والصحية فيأستاذويندي بوستويك، وهي 
ثنائيي عّرفوا عن أنفسهم إما كمثليين أو كمثليات أو كالقلق بين الرجال والنساء الذين و المزاج واضطرابات 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 اسةت الدر استخدمو 

ففي . 9ةمقابل 34653 إلىستند يي ذوال، 2005و 2004 الوبائي الوطني حول الكحول والحاالت ذات الصلة ما بين العامين
 نوًعا من في المئة 3.4 أفادأو مثليات أو ثنائيو الجنس، فيما  ونثليم 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 عّرفن عن أنفسهن كمثليات أو ثنائيات الجنس أو اعتبرن أنهن "غير متأكدات" من هويتهن الجنسية، أفدن  وا 
 44.4 كان المعدل: عّرفن عن أنفسهن كمتباينات الجنسمن النساء اللواتي أعلى اضطرابات المزاج مدى الحياة  من عدالتمب

النساء غير  في المئة في صفوف 36.5الجنس، و اتثنائي صفوف في في المئة 58.7ومثليات، صفوف الفي  في المئة
بالنسبة نمط مماثل  وتمت مالحظة .متباينات الجنس مئة في صفوففي ال 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 البيانال من خال .في صفوف النساء متباينات الجنس نتشاراالأدنى معدالت  فيما برزت، من ميولهن الجنسية

سي أو انجذاب تمتع النساء اللواتي أفدن بسلوك جن من الهوية(، )بداًل  امختلفً جنسًيا  ميالً أو  اجنسيً  اسلوكً  بالنساء اللواتي يظهرن
انجذابات و أسلوكيات عن ا أبلغن حصرً 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 الجنس،  ةمثلي أو متباينة الجنسجنسية 
 .11مدى الحياة اضطرابات المزاج والقلقمعدالت  أدنىب فعلًيا حصري أو عن انجذاب حصري إلى أشخاص من الجنس نفسه

الجنس أكثر من ضعف معدل انتشار االضطرابات النفسية مدى الحياة مقارنة مع  وثليم 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 

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

سي مع "كل نجسلوك ب" أو الذكور غالًباجنسي إلى "انجذاب ب أفادواأولئك الذين تمتع رجال، عند الاالنجذاب أو السلوك الجنسي 
واضطرابات القلق مدى الحياة مقارنة بالفئات األخرى، في حين  المزاجيةضطرابات لالأعلى معدل انتشار بمن اإلناث والذكور" 

 .أخرى أي مجموعةأدنى من معدل انتشار تمتعوا ب متباين الجنسسلوك أو  بانجذابا حصريً  أولئك الذين أفادواأن 
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 إضافة إلىجسدية الصحية المشاكل الأكبر من  معرضون لخطر متبايني الجنسان غير وقد وجدت دراسات أخرى أن السك
في جامعة كاليفورنيا في علم األوبئة سوزان  ةستاذاألمن قبل  2007عام في الدراسة أجريت فقد ع نيت مشاكل الصحة العقلية. 

لتقييم الروابط بين الميول  راشًدا 2272ذي شمل الكاليفورنيا في الحياة  استطالع نوعيةبفحص بيانات من  اكوكران وزمالؤه
 مثلياتالن  عن المعاناة النفسية بي، فضاًل المبلغ عنها ذاتًيا 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 اإلبالغ 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. فضاًل عنودخل األسرة، االجتماعي والوضع 

ايني األشخاص غير متببين  بدت أنها منتشرة بشكل كبيرا من الظروف الصحية التي هذه الدراسة عددً  معّدو وجدفي حين 
المجموعة جنس لشّكلت النساء ثنائيات ا ،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 اإلبالغ عن معدالت أعلى مئهازمالبوستويك و  دراسةا مع وتمشيً  .متباينات الجنسصحية أكثر من النساء المشاكل لل

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

 من المشاكل الصحية. بيرعدد كأعلى معدالت من ب كمتبايني الجنس عاشوا تجارب مثلية
 

في الطب النفسي والعلوم  ةستاذاأل 2009في العام  أجرتهادراسة قامت ، نفسه استطالع كاليفورنيا حول نوعية الحياةوباستخدام 
بين  ما ي العالقةف بالبحث( شران)بما في ذلك كو  اهؤ ريال وزمالغجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس كريستين السلوكية الحيوية في 

نسبة  تشملاستخدم الباحثون عينة سكانية، قد . و 13العقليةمن تعاطي المخدرات أو االضطرابات ي العالج لميول الجنسية وتلقا
استخدام  فيصنتم تاختالفات المجموعة. وقد د من القوة اإلحصائية للكشف عن توفير المزيالجنسية وذلك بغية  قلياتأعلى من األ
أو مشاكل صحة عقلية أو اإلدمان على  عاطفيةالمشاكل ال"ين بتلقي، أو عدم تلقي، عالج من إلفادة المستطلعا العالج وفقً 

الجنسي من خالل مزيج من  عن الميلتم التعريف اإلجرائي هذا و  .شهًرا الماضية 12الكحول أو المخدرات" في خالل فترة 
ة أو "مثلي "ثنائي الجنس/ الجنس "مثليضمن فئة  نجمع الباحثو على سبيل المثال، ف. وعملية تحديد الذاتالتاريخ السلوكي 

عرفوا عن أنفسهم كمثليين أو مثليات أو ثنائيي الجنس وكذلك أولئك الذين أفادوا بسلوك جنسي " أولئك الذين الجنس/ ثنائية الجنس
، يليهن لقى العالجكن من بين أكثر من ت المثليات أو ثنائيات الجنسووجد 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 العالج. 
شهًرا الماضية أكثر من  12كان عدد األشخاص من اإلل جي بي تي الذين أفادوا بتلقي العالج في خالل فترة بشكل عام، و 

 مماثاًل  في المئة(. وكان النمط 22.5في المئة مقارنة مع  48.5شخاص متبايني الجنس الذين أفادوا بذلك )ضعف عدد األ
، متبايني الجنسمن الرجال  في المئة 17.1 بـمن الرجال المثليين، مقارنة  في المئة 42.5 إذ أفادرجال والنساء؛ إلى البالنسبة 

 تلقي العالج.ب متباينات الجنسمن النساء  في المئة 27.1و النساء المثلياتمن  في المئة 55.3تلقي العالج، في حين أفادت ب
اللواتي يشعرن بانجذاب حصري نحو أشخاص من الجنس نفسه ويمارسن سلوكيات جنسية أن النساء  ؤهابوستويك وزمال)وجدت 
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ذا ات الجنس. وبالتالي، يمكن أن يعود همعهم يتمتعن بمعدل انتشار أقل الضطرابات المزاج والقلق مقارنة مع النساء متباين
ها جمعوا النساء اللواتي عّرفن عن أنفسهن كمثليات الجنس مع اللواتي عّرفن زمالءريال و غاالختالف في النتائج إلى حقيقة أن 

 عن أنفسهن كثنائيات الجنس أو اللواتي أفدن بسلوكيات مع أشخاص من الجنس نفسه(.
 

نة عيّ وزمالؤه بفحص  ساندفورتأستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا ثيودوروس  2006ام عقام بها في الدراسة وع نيت 
بين عالقة تقييم الوذلك بغية ، 2001عام الفي  أجري والذيممارسة العامة، للمن المسح الوطني الهولندي الثاني سكانية نموذجية 

في  0.9تم تصنيف ، مشارًكا 9511بين من جهة أخرى حية والحالة الص الذي يبلغ عنه الشخص بنفسه من جهةالجنسي  ميلال
 عن الميل الجنسي، سألالتعريف اإلجرائي . بهدف 14في المئة كمثليي أو مثليات الجنس 1.5المئة منهم كثنائيي الجنس و

 ،على حد سواء اء، الرجال والنسالنساء غالًبا، حصًرانقاط: النساء  5 مقياس منالجنسي على  همتفضيلعن الباحثون المشاركين 
، الجنس الرجال والنساء على حد سواء على أنهم ثنائييتفضيل ب أفادواأولئك الذين  تم تصنيف وقدا. الرجال حصرً و ، الرجال غالًبا
ا على أنهم متباينو الرجال غالبً تفضيل ب أفدن، أو النساء اللواتي النساء غالًبا تفضيلب الذين أفادواالرجال تم تصنيف في حين 

لية أفادوا باختبار عدد أعلى من الشاكل الصحة العق الجنس ين والمثليات وثنائييمثليالمشاركين الووجد الباحثون أن  .جنسال
 ون مثليو كلمشار ا إذ أفاد: أتت متباينة نتائج الصحة الجسديةالحادة وبصحة عقلية أسوأ بشكل عام من متبايني الجنس. إال أن 

 14 فترةأعراض جسدية أكثر حدة )مثل الصداع، وآالم الظهر، أو التهاب الحلق( على مدى  من بأنهم عانواومثليات الجنس 
 يفيدوا بأنهم عانوا من عارضين أو أكثر من هذه األعراض أكثر من متبايني الجنس.لم  مالماضية، على الرغم من أنه يوًما

أن الرجال ثنائيي صحية مزمنة، على الرغم من  كلاعرضة للتعرض لمش الجنس أكثر مثليي ومثلياتمن كان 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  ات داللةذ الباحثين لم يجدوا عالقةً ي ذكر أن  المثليات لم تفدن أكثر من النساء متباينات الجنس بذلك.النساء  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 بالغ عن لإلحصائي اإلتأثير الا أن وجد الباحثون أيضً ، الصحية الجسدية

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

من دون اإلشارة إلى السلوك أو التعريف الذاتي، مما  االنجذابتفضيل أو الالميول الجنسية من حيث  ساندفورتدراسة عّرفت 
على سبيل المثال، ف .ا بشكل مختلفتعريًفا إجرائيً الجنسي  ميلال التي تعّرفمقارنة نتائجها بنتائج الدراسات  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 جنسنة الالمثليين الذين عاشوا تجارب متباي"تتعلق بـنتائج دراسات أخرى بللرجال والنساء(  جنسي متساو   يفيدون بتفضيل

كما هو الحال في معظم هذه األنواع من الدراسات، كانت التقييمات الصحية و  من هويتهم الجنسية. "ينمتأكدالغير " األشخاص
من  دد كبيربعا أيضً تتمتع ، األمر الذي قد يجعل النتائج غير موثوق بها إلى حد ما. ولكن هذه الدراسة عبارة عن إفادات ذاتية

ا ستخدم أحيانً يي ذلاالنهج السهل في أخذ العينات من  السكان في بلد ما، بداًل من خدمت عينة كبيرة وتمثيلية است فقدنقاط القوة: 
ي مجموعات ف يتم التعامل مع بياناتهمل المثليين والمثلياتشملت هذه العينة وجود عدد كاف من قد هذه األنواع من الدراسات، و في 
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 لذا لملبشرية، فيروس نقص المناعة اب باإلصابةعينة السة. وأفاد ثالثة أشخاص فقط في امنفصلة في التحليالت اإلحصائية للدر 
 أنه لم يتم ربما التبليغ عن هذا الفيروس بالعدد الفعلي لإلصابة به.التباس محتمل، على الرغم من  عامل األمر يشكلأن  يبد  

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

رير ى أن معّدي هذا التقوال بد من اإلشارة إل. 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 وتمشيً  .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 أنراسات المذكورة أعاله، الد
لى جانب ذلك، إاالنتحار. بمحاوالت االنتحار والتفكير لهم أكثر عرضة لالكتئاب، وكذلك متبايني الجنس،  بالمقارنة مع الشباب

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

ل الشباب ااًل، مثه يبدو أن الراشدين من اإلل جي بي، والنساء على وجه الخصوص، أكثر احتمأن تقرير معهد الطب هذاويبين 
وجدت  16ةدراسب. ويستشهد التقرير األخرىالمخدرات  اإلدمان على، و وتعاطي الكحول واإلدمان عليهاتدخين، من اإلل جي بي، لل

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

ومغايري  الجنس ثنائييتلك التي ركزت على من  المثليين والمثليات أكثرعلى األبحاث رّكزت أن " معهد الطب إلىتقرير ويشير 
عدالت تظهر م األشخاص مغايري الهوية الجندريةعلى  تركز تي سات الا من الدراقليل نسبيً العدد كما أن ال .18"الهوية الجندرية

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

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

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

دلة أجسدية أسوأ ليست عقلية و يعانون من اضطرابات  اإلل جي بي تيالدليل على أن السكان  تقرير معهد الطب أنويزعم 
زوًجا من  184 شملتالصحة العقلية  حول 2001 أ جريت في العام 21بدراسةتقرير اللدعم هذا االدعاء، يستشهد و ا. قاطعة تمامً 
حة في معدالت مشاكل الصذات داللة إحصائية  اختالفاتالدراسة  ولم تجد. أخًتا مثلية وأخًتا متباينة الجنس ضم الشقيقات
أجريت  22ةدراسإلى ا أيضً  هذا ويشير تقرير معهد الطب لدى الشقيقات المثليات.أعلى بكثير أن الثقة بالنفس وجدت فيما العقلية، 

السعادة  حيث من أو ثنائيي الجنس ينمثليالو  متبايني الجنسذات داللة إحصائية بين الرجال  ولم تجد اختالفات 2003عام في ال
 شيرتوالدراسات التي ال تدعم االتجاه العام،  ومع االعتراف بهذه المالحظات. عن الوظيفة، والرضا الظاهرة الصحةو العامة، 
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السكان وف صففي  الصحة العقليةا من ضعف خطر أعلى عمومً إلى تقرير الالدراسات التي ورد ذكرها في  الغالبية العظمى من
 .متبايني الجنسبالمقارنة مع السكان  اإلل جي بي تي

 الغريزة الجنسية واالنتحار
 

مام الخاص لى أن هذه العالقة جديرة باالهتوال بد من اإلشارة إ. اقويً  اعلميً  اواالنتحار دعمً  ةالجنسي غريزةالعالقة بين التلقى هذه 
يقة أن األدلة إلى حقنظًرا إلى أن خطر االنتحار هو األكثر إثارة للقلق بين مخاطر الصحة العقلية كافة، وذلك يعود في جزء منه 

بالتالي، فإن و لمجتمع. شخص واألسرة واإلى البالنسبة  جًدا 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  موّسعمقال مراجعة  اآن هاس وزمالؤه االنتحارالباحثة في شؤون االجتماع و  ةعالم تنشر وفي هذا اإلطار، 
تحار، االن لحد منمؤسسة األمريكية لال، و مثليين والمثلياتلل تحت الجمعية الطبية 2007 ع قد في العام إلى نتائج مؤتمر يستند

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

أخرى  من جهةومحاوالت االنتحار  من جهة ثنائي الجنسمثلي الجنس أو الميل الجنسي العالقة بين  اهاس وزمالؤه توجدهذا و 
 بينت عينياتالتس الواليات المتحدة منذفي السكانية للمراهقين  االستطالعاتإلى أن  الباحثون وأشارمدعومة جيًدا من البيانات. 

، كإل جي بي تي عن أنفسهمفون طالب المدارس الثانوية الذين يعرّ صفوف في  مرات 7أكثر بمرتين إلى ن محاوالت االنتحار أ
تشير ندا بيانات من نيوزيلوقد راجع الباحثون الذكور أكثر من اإلناث. صفوف في  كون الميل الجنسي متوقًعا بشكل أقوىمع 
 استطالعاتلى إشاروا إلى جانب ذلك، أ ست مرات أكثر عرضة لمحاولة االنتحار. نواكا 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 الجأن النساء  في التقرير المذكورةالدراسات وتظهر خطر أعلى من محاوالت االنتحار. ب نفسه

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

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

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

فوف األشخاص الذين عّرفوا عن أنفسهم في في المئة في ص 50االضطرابات العقلية واإلدمان على المخدرات أعلى بنسبة 
ثليات وثنائيات المالنساء  قد تبّين أن معدالت اإلدمان على المخدرات أعلى لدى. و االستطالع كمثليات أو مثليين أو ثنائيي الجنس

 ثنائيي الجنس.الرجال المثليين أو  أعلى في صفوف االكتئاب واضطرابات الهلعكانت معدالت ، في حين الجنس
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 يمغاير  انتحار حولإلى قلة المعلومات المتاحة  وأشاروا، الهوية الجندرية يمغاير السكان  اهاس وزمالؤهإضافًة إلى ذلك، درست 
 تتم اإلشارة إلى) ر الفعلي.النتحاكبير ومتزايد لإلى زيادة خطر تشير الدراسات الحالية ، وفي الوقت عينه إلى أن الهوية الجندرية

مرتفعة المخاطر ال 1997 أجريت في العام 27رت دراسة سريريةقدّ و  .(الثالث قسمفي ال يتم التوّسع فيهالكن هذه النتائج هنا و 
 م تجدل هاالعالج الهرموني، ولكن من خالل في صفوف مغايري الهوية الجندرية الذين تحولوا من رجال إلى نساءنتحار لال

شخص  2000وشملت 1998تمت على الصعيد الدولي في العام راجعة م . وحددت في العدد اإلجمالي للوفياتاختالفات 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 جنسًيا 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 شملتعينة كبيرة كما أن  .29في المئة 25و في المئة 19بين ما 
معدالت ب يفيدون مغايري الهوية الجندريةاألشخاص وجدت أن  2000عام الاإلنترنت في  ة استطالع رأي علىأجابوا عن أسئل

 .30فئة، باستثناء المثلياتمن أي  أعلىمحاوالت االنتحار 
 

جذاب أو نالجنسية )الهوية، اال غريزةالمنجوانب تبّين المراجعة التي أجرتها هاس وزمالؤها أّنه من غير الواضح أي ا، وأخيرً 
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 الذين يعّرفون عن أنفسهم كمتبايني الجنسأن المراهقين وأظهرت 31 2010

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

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

االنتحار  دة حول خطرإلى جانب ذلك، قّدم مارتن بلودرل، وهو عالم نفس سريري نمساوي، وزمالؤه مراجعةً نقدية للدراسات الموجو 
يني متبا في صفوف غيرة فرضيات وضعت لتفسير زيادة خطر االنتحار عدّ  . وقد دحضت هذه المراجعة33والميل الجنسي

ن التحسينات أوتعتبر هذه المراجعة  قياس محاوالت االنتحار بدقة.في لتحيز في اإلبالغ الذاتي والفشل ، بما في ذلك االجنس
 ،وعينات دراسة تمثل الفئات المعنية بشكل أفضل، مقارنةمجموعات  وّفرت 1997عام الالدراسات منذ  علىالتي أ جريت المنهجية 

 .على حد سواء المزيد من الوضوح في تحديد محاوالت االنتحار والميول الجنسيةفضاًل عن 

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

لقاء اللوم على محاوالت ب التي تفيدكاذبة التقارير ال السلوك عن  اإلفراط في اإلبالغ في" سيناريو معاناة من االنتحار"انتحار وا 
يمكن  أنهإلى  التي أشارتويليامز سيفين دراسة أن نتائج بلودرل وزمالؤه ومع ذلك، يرى  ي الجنس.يالنتحاري بين الشباب مثلا

لى إ متبايني الجنس أن ي نسبوالشباب  اإلل جي بي تيذات داللة إحصائية بين معدالت االنتحار من  اختالفات لعدم وجود
استبيان الحق أو وقد وجد هذه النتيجة.  الحقالعمل لم يعط  ال. و 35إحصائية منخفضةعن قوة  أسفر الذيصغر حجم العينة، 

ن كبيرة في معدالت محاوالت االنتحار بي محاوالت االنتحار زيادةً  حولمع تعريفات أكثر صرامة  تمقابالالقائمة على دراسات 
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الشباب أن ارتفاع مخاطر السلوك  حوللى نطاق واسع وقد وجدت عدة دراسات استقصائية ع .األشخاص غير متبايني الجنس
مقارنة نتائج االستبيانات تشير ، ئهزمالو  ا لبلودرلوفقً و ا، . وأخيرً 36ازداد مع شدة المحاوالتالتي تم التبليغ عنها االنتحاري 

عات الرأي تحار في استطالمحاوالت االنب اإلفادةفراط في إلالجنس هم أقل عرضة ل يالمقابالت السريرية إلى أن الشباب مثليب
 .متبايني الجنسمن الشباب 

خطيرة"، النتحار في "محاوالت اال ثنائيي الجنسي الجنس أو يمثليكثر من بين المرضى النفسيين،  هأنإلى بلودرل وزمالؤه  وخلص
ن عدم التباين تبين أ، يريةغير سر  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 العالقة ما بين لدراسات الدولية المنشورة وغير المنشورة أدت المراجعة األكثر شمواًل ل
األقليات  فوففي صا محاوالت االنتحار المبلغ عنها ذاتيً في ا زيادة جميع الدراسات تقريبً وجدت سقة للغاية: ناصورة متإلى إنتاج ة مختلف

 .37الجنسية
 

بين  ترسيم الحدود فيتبقى  الرئيسيةن أن "المشكلة و الباحث عتبركل هذه البحوث، يالتي تواجه تحديات وفي إطار االعتراف بال
 .38"باين الجنس وغير متباين الجنسالميل مت

 في منتصف العمرم الذكور ائالتو من أزواج  103على  1999عام في الوزمالؤه  هيريلريتشارد قام بها دراسة ومن جهتها، حللت 
. 1839 ـد سن الر بعذكوجود شريك شملت فرًدا واحًدا 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  "زيادةً الدراسة  وجدتو  االكتئاب.

. 40لكحولمخدرات والتعاطي الالمحتملة اإلرباك آثار  يفعلوا ذلك، بشكل مستقل عنالذين لم  شقائهم التوأمأالرجال مقارنة مع 
أو فكار األو  الجنس نفسه مع شخص منلكل من السلوكيات  اإلفادة الذاتيةعلى  تعتمدا و دراسة صغيرة نسبيً الم من أن على الرغ

بط للتوائم أساليب ضستخدم تلغي التحيز في االختيار(، و تعينة احتمالية )ستخدم أنها تمن المالحظ ، 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 ع نيتو 

 خاللفي معدالت االنتحار في الدنمارك  علىالجنسي  ميلتأثير ال 2011في العام روبن ماثي وزمالؤه  أجراهادراسة  وقد حللت
شهادات  ذلك باستخدام بيانات منفي البلد، و  عد تشريع الشراكة المنزلية المسجلة بين أشخاص من الجنس نفسهبا عامً  12أول 
ووجد الباحثون أن معدل االنتحار  .41قديرات التعداد السكاني الدنماركيت فضاًل عن، 2001و 1990 نعاميالصادرة بين وفاة 

بالنسبة عينه أضعاف المعدل  8حوالى كان  الجنس نفسهمن مع شخص  مسجلةشراكة منزلية الذين يعيشون للرجال حسب السن 
بالنسبة ما أ ذين لم يسبق لهم الزواج.رجال الإلى الالمعدل بالنسبة  وحوالى ضعفي، ا متباين الجنسزواجً  الذين يعيشونرجال إلى 
ر الباحثون قدّ قد و  ،اانتحارً على خطر الوفاة  فلم يكن للشراكة المنزلية المسجلة سوى تأثير محدود غير بارز إحصائًيانساء، إلى ال
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نتائج ي الف االختالففي 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 وأخيًرا، كان  .42عاًما 81 األفراد الذين تقل أعمارهم عنا الدراسة أيضً 

 ا، مما قد يحد من استنتاجات الدراسة.نسبيً  اصغيرً في وقت إجراء الدراسة أو قبلها  مسجلة
عاًما  21و 14ما بين ذكور من ال 137 شملت 1991 في العام وزمالؤه دراسةرامافيدي  طب األطفال غاريفي ستاذ األ نشرو

من خالل ، ؤهزمالو  وقد حاول رامافيدي(. في المئة 12) كثنائيي الجنس( أو في المئة 88الجنس ) يمثليعّرفوا عن أنفسهم ك
مع أولئك الذين  قارنةً م. و 43كانت األكثر تنبًؤا باالنتحار لهذه الفئة من السكانالعوامل التي  تبيان ،الدراسة المقارنة للحالة منهجية

الجنس أو  عتبار وتسمية أنفسهم علًنا بثنائييال بشكل بارز أكثر احتمااًل  حاولوا ذلك كانواأولئك الذين فإن االنتحار،  يحاولوالم 
تمال ى أن احأشار 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 
 وت عتبر .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 نسبيً  عينة غير محتملة هاستخداممحدودة الهذه الدراسة 

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

شخًصا  1382 أفاد بها الشخص بذاته في صفوفانتحار محاوالت ب 2010عام وزمالؤه في ال أجراها بلودرلدراسة  وع نيت
 .46محاولة االنتحارل أكثر عرضة وثنائيي الجنسالجنس  يأن األفراد مثليوالتي تشير إلى األدلة القائمة على لتأكيد ل نمساوًيا راشًدا

، 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 التخيالت الجنسية، والشركاء  مميزين ما
 ميلعاد الجميع أبقليات الجنسية على ألفي صفوف اسة زيادة خطر محاوالت االنتحار جدت هذه الدراكما و  العمر.لمدى الجنسي 
لرجال، سبة إلى اأما بالن .جنسية مثلية سلوكيات لدى النساء اللواتي أظهرن هو األعلىالخطر  كاننساء، إلى ال بالنسبةفالجنسي. 

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

 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، وزمالؤه تحلياًل تلوًيا جمع البيانات 2016وفي العام 
هذه وقد استخدمت . 47شخًصا راشًدا من األقليات الجنسية 21201 كلهامحاوالت االنتحار شملت  حول ةمقطعي ةدراس 30من 

 اتيز تحبو  انقاط قوة خاصة بهتتمتع ب وبما أن كل منهجية في أخذ العينات عية.أو العينات المجتم السكانيةالدراسات إما العينات 
ن اإلل م مشاركينالبين من و  .نوعّي العيناتدراسة أي اختالفات في معدالت محاوالت االنتحار بين  ، أراد الباحثون48محتملة

من  في المئة 4 ـر مرة واحدة على األقل، مقارنة باالنتحا بأنهم حاولوا في المئة 11، أفاد في االستطالعات السكانية جي بي تي
مجتمعية، الالستطالعات ا شاركين من اإلل جي بي تي فيمن الم. و 49متبايني الجنس الذين شاركوا في هذه االستطالعاتفراد األ
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 أدتأخذ العينات  منهجيتيفي  ختالفاتأن اال ةاإلحصائي تالتحليال 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 يعّرفون عن أنفسهمالذين  األشخاصالجنسية وخطر االنتحار إلى أن  غريزةال فيالبحث ويشير 

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

ة من مجموعفي الجتماعية، ا اتنموذج الضغوط الذي يعالج جزء الالحق من القسم الثانيفي الونشير هنا إلى أننا سننظر، 
معلومات غير التي قد تنتج عن العواقب المأساوية إلى الا ونظرً  .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 مرتفعاللبحث في أسباب خطر االنتحار ا
 

 الغريزة الجنسية وعنف الشريك الحميم
واألزواج  فسهالجنس نالشريك الحميم لدى األزواج من  عنفاالختالفات بين نسب حول من الدراسات البحثية  عدٌد كبير قد تمحور

 ممارسةونسب  شريك(العنف الشريك الحميم )التعرض للعنف على يد  رضالتعنسب  بحاثودرست هذه األ من جنسين مختلفين.
في أيًضا  بعض الدراسات تمّعنشريك(. إضافة إلى العنف الجسدي والجنسي، الالشريك الحميم )ارتكاب العنف ضد على عنف ال

إلى أن أهميتها بهة. وتشير األدلة من أشكال االعتداءات المشابغيرها الذي يشمل الهجمات والتهديدات اللفظية و العنف النفسي، 
 . الجنس نفسهنسبة عنف الشريك الحميم أعلى بكثير بين األزواج من 

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

 48وبجمع البيانات المتاحة، وجدوا أن مجموع االنتشار الحياتي لدى السكان المعرضين لعنف الشريك الحميم كان  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 تراوحت ال) 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 ة )المناعة البشري
التحليل التلوي  إاّل أّن هذا(. 2.0ارتكاب عنف الشريك الحميم أيًضا بزيادة معدالت تعاطي المخدرات )مجموع نسبة األرجحية 

إن فأن تباين نتائج الدراسات قد يقّوض دقة هذا التحليل. إضافة إلى ذلك،  . كماالدراسات التي شملها لقلة كان محدوًدا نظًرا
معظم الدراسات التي تمت مراجعتها اعتمدت نهًجا سهاًل في أخذ العينات بداًل من استخدام عينات احتمالية، واستخدمت كلمة 

 .العالقات العابرةدون تمييز العالقات طويلة المدى من من "شريك" 

دراسة حول  54 دراسات بلغ عددها 2012يريكا بوين عام ا  و  نوينسكي من عالمتي النفس اإلنجليزيتين سابرينا واستعرضت كل
وأظهرت الدراسات نسب إيذاء ناتجة عن  .52متبايني الجنس والرجال المثليينالرجال عنف الشريك الحميم بين ل التعرضانتشار 
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تبايني الجنس، م. وبالمقارنة مع الرجال في المئة 51و في المئة 15بين ا معنف الشريك الحميم لدى الرجال المثليين تتراوح 
لشريك ا"يبدو أن الرجال المثليين عانوا أكثر من عنف الشريك الحميم الجنسي وأقل من عنف أنه يبّين استعراض هذه الدراسات 

ار ا لتقديرات انتشتان أيًضا إلى أنه وفقً احثبوتشير ال .53مستويات مماثلة من عنف الشريك الحميم النفسي"من ، و جسديالحميم ال
مثليون "لعنف جسدي ونفسي وجنسي من قبل الشريك التعّرض الرجال األخيرة،  12عنف الشريك الحميم على مدى األشهر الـ 

جعل هذه تالحميم بنسبة أقل من الرجال متبايني الجنس، على الرغم من النقص النسبي في تقديرات األشهر االثني عشر التي قد 
وسوء  لشديداتان إلى أن "واحدة من النتائج األكثر إثارة للقلق هي انتشار اإلكراه الجنسي باحثالنتيجة غير موثوقة. وتشير ال
حول عنف الشريك  200555عام في الفًقا لدراسة أجريت ذلك و  ،54"نفسه الجندر مع شخص منالمعاملة في عالقات الذكور 
لمناعة عالقة بين حمل فيروس نقص ا وينسكي وويننووجدت لون فيروس نقص المناعة البشرية. الحميم لدى رجال مثليين يحم

 ةمحدود مامراجعتهالجنس. وما جعل  المثلية ومتباينةفي كل من العالقات من جهة أخرى وعنف الشريك الحميم من جهة البشرية 
إلى عينات صغيرة من ذات  الجنس نفسه استند من 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 تلك الدراسات من وقّدرت 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 مشابهةً التعرض ل

التي تّم 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 الرجالفي العالقات بين  والجنسي، يحدث

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

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

صل ت انسبً  تمت مراجعتها؛ وبّينت أربع دراسات من الدراسات الخمس التي في المئة 28و في المئة 0.7الحميم الجنسي بين 
ي ذكر . في المئة 78بـ  وقّدرت نسبة انتشارهالعنف النفسي،  ممارسةقامت دراسة واحدة فقط بقياس هذا و أو أكثر.  في المئة 9إلى 

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

 التي ستكون مفيدة نظًرا لعدم وجود عينة محلية قائمة على االحتمالية.من المستحيل احتساب مجموع تقديرات االنتشار، 

الن ماير من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس عينة و  نعومي غولدبرغ 2013عام في ال تهااستخدمت دراسة أجر إلى جانب ذلك،  ا 
يم بين حمفات في عنف الشريك الفرد من استطالع كاليفورنيا حول الصحة لتقييم االختال 32000 حوالىاحتمالية كبيرة من 

الذين  أنهم مثليين ومثليات وثنائيي الجنس؛ والرجال يعّرفون عن أنفسهم علىالجنس؛ األفراد الذين  يمجموعات مختلفة: متباين
ع معلى أنهم مثليين أو ثنائيي الجنس، والنساء اللواتي يمارسن الجنس  لم يعرفوا عن أنفسهميمارسون الجنس مع الرجال ولكن 
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وانتشر عنف الشريك الحميم لدى كل من مجموعات  60أنهن مثليات أو ثنائيات الجنس. يعّرفن عن أنفسهن علىنساء، ولكن لم 
الجنس( على مدى الحياة ولسنة واحدة بشكل أكبر من مجموعة متبايني الجنس،  ين وثنائييجي بي الثالث )المثليات والمثلي لاإل

نائيات الجنس كّن ثالنساء فالجنس والرجال المثليين.  ثنائياتنساء دى الالصعيد اإلحصائي فقط ل علىبارًزا 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 27نف الشريك الحميم في السنة السابقة )من المثليات( وكن قد تعّرضن لع 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 

ة، ولمدة سنة واحدالمجموعات غير متباينة الجنس الثالث معدالت أعلى من التعرض لعنف الشريك الحميم على مدى الحياة 
على الصعيد اإلحصائي إال للرجال المثليين، الذين كانوا أكثر عرضة لعنف الشريك الحميم على مدى  بارًزا 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 12مدى العام السابق )الجنس( وعلى 

سية ارتفاع والضغوطات النف شرب الكحولون أيًضا ما إذا يمكن أن يفّسر اإلسراف في باحثثنائيي الجنس(. واختبر المن الرجال 
رات كشفت ثنائيات الجنس؛ لكن مراقبة هذه المتغيلدى الرجال المثليين والنساء كثر أعنف الشريك الحميم ل التعرضنسب انتشار 

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

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

في المئة  34الرجال الذين تمت مقابلتهم، ذكر  بين ومن 1998.61وحتى العام  1996ام في أربع مدن من العالجنس مع رجال 
تعّرضهم لالعتداء  في المئة 5تعّرضهم لالعتداء الجسدي، و في المئة 22النفسي أو الرمزي، وذكر  عتداءأنهم تعرضوا لال

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

ع ة مرتف. وخلص الباحثون إلى أن "انتشار الضرب في إطار عالقات الشركاء الحميمعاًما من العمر 60الذين تعدوا  من الرجال
رجال، وذلك نظًرا ألن النسب على مدى الحياة عادة ما تكون أعلى من المع  جًدا" في عينات الرجال الذين يمارسون الجنس

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

في  3رجال أيًضا "أعلى بكثير" من النسبة السنوية للعنف الشديد )الهذه العينة من الرجال الحضريين الذين يمارسون الجنس مع 
رجال، ما ال متباينات الجنس اللواتي يعشن معمن النساء ت منها عينة تمثيلية ( التي عانفي المئة 12( أو العنف الكّلي )المئة

من تلك  ىرجال في هذه الدراسة "هي أعلالبالضرب لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع  ممارسة العنفيشير إلى أن تقديرات 
مدن، لذا ليس من الواضح  وما حّد من هذه الدراسة هو استخدامها لعينة من أربع 63متباينات الجنس أو مماثلة لها."لدى النساء 

 حضرية.المناطق غير الإن كان يمكن تعميم النتائج على 
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 النتائج الصحية على مغايري الهوية الجندرية
صفوف في  نتائجتلك المن البحث في  غايري الهوية الجندرية أكثر محدوديةً مفراد لدى األ نتائج على الصحة العقليةإن البحث في 

نهم من على أ يعرفون عن أنفسهمألن الناس الذين وذلك  ،الجنس( ين وثنائيي)المثليات والمثلي ل جي بياألشخاص من اإل
من  رإن إجراء االستطالعات والدراسات القائمة على عدد كبيف .ضئيلة جًدا من السكان لون نسبةً مغايري الهوية الجندرية يشك

ية إلى أن مغايري الهوية الجندر  جًداالمتاحة المحدودة  بحاثاألمع ذلك، تشير و  .السكان لهؤالء األفراد صعب أو حتى مستحيل
الصحة العقلية. ويبدو أن معدالت االضطرابات إثر تعاطي المخدرات، واضطرابات  متزايدة من اضطرابات فيمخاطر يتعرضون ل

 ين وثنائييالمثليات والمثليي )ل جي باإلالقلق واالكتئاب واالنتحار تميل إلى أن تكون أعلى لدى مغايري الهوية الجنسية من 
 (.الجنس

ساري ريزنر وزمالؤه دراسة استعادية لمجموعة ذات ل وعلم األوبئة في جامعة هارفرد ، أجرى أستاذ طب األطفا2015في العام و 
عاًما  29-12فرًدا من مغايري الهوية الجندرية تتراوح أعمارهم بين  180العقلية لـ  االضطرابات في الصحةزوج متطابق من 

مع أشخاص لم يجروا عملية إعادة تحديد ن ذكور إلى إناث(، تمت مطابقتهم م متحواًل  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 تعّمد القتل  68(،في المئة 6.1مقابل  في المئة 17.2ومحاولة االنتحار ) 67(في المئة 11.1مقابل  المئة وا 

رة نسبة كبيولجأت ن لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس. األشخاص الذي بالمقارنة مع 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(لمئةفي ا 16.1مقابل  في المئة 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 يلّبون المعايير  لجؤواسة في شمل أفراد نجحت هذه الدراوقد 
الطب  النفسية لجمعية لالضطرابات واإلحصائي التشخيصية الضطراب الهوية الجنسية في الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي

ر وزمالؤه مع ذلك، أشار ريزنو ة لعالج مشاكل الهوية الجندرية. ى دخلوا عيادالنفسي األمريكية، ولم يتم اختيارهم من سكان مرض
الى أن دراستهم كانت محدودة من حيث تصميم دراسة مراجعة الرسم البياني االستعادية، مثل نقص الوثائق واالختالف في نوعية 

 المعلومات المسجلة من قبل المهنيين الطبيين.

ي )المثليات ل جي بي تاإلاألمريكية لمنع االنتحار ومعهد وليامز، وهو مؤسسة فكرية لقضايا يلخص تقرير صادر عن المؤسسة و 
النتحار بين ، النتائج حول محاوالت اجامعة كاليفورنيا كلية الحقوق فيالهوية الجندرية( في  يالجنس ومغاير  ين وثنائييوالمثلي

وتشكل هذه  72شخص. 6000ا من عينة وطنية كبيرة تضّم أكثر من مغايري الهوية الجندرية والبالغين غير المطابقين جندريً 
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حول مغايري الهوية الجندرية والبالغين غير المطابقين جندرًيا حتى اليوم، على الرغم من أنها تستخدم النهج السهل األكبر دراسة ال
 اد كبير من السكان مستحيلة تقريًبا نظرً بداًل من استخدام عينة قائمة على السكان. )العينات القائمة على عد في أخذ العينات

مغايري الهوية الجندرية بين السكان بشكل عام(. وبتلخيص النتائج الرئيسية لهذه الدراسة، كتب النخفاض معدل انتشار األفراد 
 ون:باحثال

يين والمثليات رية، الذي أجرته فرقة العمل الوطنية للمثلإن نسبة انتشار محاوالت االنتحار بين المشاركين في المسح الوطني حول تمييز مغايري الهوية الجند
في المئة من سكان الواليات المتحدة الذين  4.6في المئة، وهي نسبة تتجاوز نسبة الـ  41والمركز الوطني للمساواة بين مغايري الهوية الجندرية، هي 

ا أنهم حاولو ب أفادواوالمثليين وثنائيي الجنس الذين  البالغين من المثلياتئة من في الم 20-10، وهي أعلى أيًضا من نسبة بأشواط حاولوا االنتحار
  73االنتحار.

بلغوا أنهم تلقوا الرعاية الصحية المتعّلقة بالتحول أو أرادوا تلقيها في يوم من األيام إالحظ الباحثون أن "المشاركين الذين قالوا و 
هذه الرعاية"، لكن "المسح لم يقدم معلومات عن أوقات  ايريدو  مقالوا إنهم ل كثر من أولئك الذينعن محاوالتهم االنتحار أأيًضا 

ة ما يتعلق بتلقي الرعاية الصحية المتعلقة بالتحول، ما يحول دون التحقيق في التفسيرات المتعلق محاوالت االنتحار المبلغ عنها في
الت االنتحار واالضطرابات العقلية التي تحدث والتعّرض واقترحت بيانات المسح وجود صلة بين محاو  74بالتحول لهذه األنماط."

ين إلى بعض القيود المفروضة على هذه النتائج: "إن بيانات المسح لم تسمح باحثللتمييز أو سوء المعاملة، على الرغم من إشارة ال
مدى الحياة"،  ومحاوالت االنتحار علىلنا بتحديد وجود عالقة سببية مباشرة بين التعّرض للرفض أو التمييز أو اإليذاء أو العنف، 

في  ةإلنتاج نقطة ضعف ملحوظ" على الرغم من أنهم لم يجدوا دلياًل على أن الضغوطات تفاعلت مع عوامل الصحة العقلية
 75السلوك االنتحاري لدى مغايري الهوية الجندرية واألفراد غير المطابقين جندرًيا."

من مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى شخًصا  392على  2001وزمالؤه عام  ولن-راسة أجراها كريستين كليمنتسووجدت د
من األشخاص الذكور المتحولين إلى إناث  في المئة 62أن  إناث إلى ذكورشخًصا من مغايري الهوية الجندرية من  123و إناث
من كل من  في المئة 32ت الدراسة، و من اإلناث المتحوالت إلى ذكور كانوا يعانون من االكتئاب في وق في المئة 55و 

ون إلى أن: "انتشار محاوالت االنتحار بين مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى باحثوأشار ال 76حاول االنتحار. المجموعتين
لية لدى حتمافي 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."

 

 نموذج الضغوطات االجتماعية الصحية: تفسيرات المشاكل
ة( الهوية الجندري 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.  التحّسن، علينا أن نفهم أسباب هذه المشاكل بشكل  
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 مشاكلل، وقد يرجع ذلك جزئًيا إلى التفسيرات المحدودة نسبًيا جًدا محدودةٌ  في يومنا هذا تحدةفي الواليات الم جنسًيا المتباينين
 .النفسو الصحة العقلية التي يقدمها علماء االجتماع 

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 االجتماعيةتسمى معينة 

ن يحسيمكن تو أن التمييز والوصم وغيرها من الضغوطات المشابهة تساهم في تسبيب سوء الصحة العقلية بين األقليات الجنسية. 
وطات بّين دور نموذج الضغي من خالل الحّد من هذه الضغوطات، ما األقليات الجنسيةمشاكل الصحة العقلية التي تعاني منها 

 .هذا االجتماعية

ثير من ، وفي كبهم العلني والتحرش همتمييز و  وصمهميواجه األفراد من األقليات الجنسية تحديات اجتماعية ملحوظة مثل و 
تمعاتهم المحلية. ا أسرهم ومجم الجنسية والمبادئ التي ترسي عليهاألحيان يواجهون صراًعا في التوفيق بين سلوكياتهم وهوياته

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

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

لتفاوت في الصحة العقلية بين متبايني الجنس وغير متبايني الجنس، يشير الباحثون في بعض األحيان إلى وفي محاولة لتفسير ا
مع ذلك، إّن اإلشارة إلى نموذج الضغوطات االجتماعية أو األقلية أّدق، ألن العالقة  .80ضغوطات االجتماعية أو األقليةال فرضية

فالمصطلح  .81جمع في فرضية واحدةلعقلية هي أكثر تعقيًدا وأقل دقة من أن ت  االفتراضية بين الضغوطات االجتماعية والصحة ا
إلى حالة عقلية أو عاطفية من الغضب أو  جسدية، بدًءا من وصف لحالة واحدة "الضغط" يمكن أن تكون له أكثر من داللة

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

 ى إل جي بي تي )المثلياتاالجتماعية بعد لمحة موجزة عن النموذج كما تم تحديده في دراسة حديثة حول الصحة العقلية لد
 الهوية الجندرية(. يالجنس ومغاير  يوثنائي نيوالمثلي

لمشاكل ا، معدالت أعلى من إجمااًل يحاول نموذج الضغوطات االجتماعية أن يشرح لماذا يمتلك األشخاص غير متبايني الجنس، و 
ي الجنس نال يقّدم تفسيًرا كاماًل ألوجه التفاوت بين األشخاص غير متبايباألشخاص اآلخرين. و  العقلية مقارنةً  في الصحة

د تؤثر يصف العوامل االجتماعية التي ق ، بلواألشخاص متبايني الجنس، كما أنه ال يفسر مشاكل الصحة العقلية لمريض معين
الهوية  يالجنس ومغاير  ين وثنائييى إل جي بي تي )المثليات والمثليبشكل مباشر أو غير مباشر على المخاطر الصحية لد

، ولكن يًضاأ على متبايني الجنس بعض هذه العوامل ؤثريقد و . فحسب حة على مستوى السكانالجندرية(، والتي قد تصبح واض
 .كبرأ ربما يتعرض إل جي بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوية الجندرية( لهذه العوامل بنسب  
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النفسية وخبير الميل  الوبائيات لمتخصص فياحول نموذج الضغوطات االجتماعية، قام  2003عام ن شرت مؤثرة  ة  وفي مقال
ات أو األقليات. فالضغوطات البعيدة ال تعتمد على "تصّور  علىالجنسي إيالن ماير بالتمييز بين الضغوطات البعيدة والمباشرة 

المثال، إذا تم النظر وعلى سبيل . 82"لذاتي مع وضع األقلية المعينعن التحديد ا مستقلةً  اعتبارهاتقييمات" فردية، وبالتالي "يمكن 
إلى رجل على أنه مثلي الجنس من قبل صاحب العمل وتّم طرده من عمله على هذا األساس، سيشكل ذلك عامل ضغط بعيد، 

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

ثنائي الجنس أو مغاير  أو يلتحديد الذاتي للفرد كمثلية أو مثالمباشرة في المقابل، فهي أكثر شخصية وترتبط ارتباًطا وثيًقا بال
ما تحّدد امرأة شابة ذاتها على أنها مثلية، وتختار إخفاء تلك الهوية عن الهوية الجنسية. وفي مثال على الضغوطات المباشرة عند

أفراد عائلتها خوًفا من الرفض، أو بسبب شعور داخلي بالعار. وتعتمد آثار الضغوطات المباشرة في مثل هذه الحال اعتماًدا كبيًرا 
 قسم بوصف أنواع الضغوطات المفترضة في نموذجعلى الفهم الذاتي للفرد والظروف االجتماعية الفريدة. وسنقوم في هذا ال

ية التي مباشرة، ودراسة بعض األدلة التجريبالإلى الضغوطات  لننتقل بعدهاالضغوطات االجتماعية، بدًءا من الضغوطات البعيدة 
 ة العقلية.الصح ومشاكلحول الروابط بين الضغوطات  التوصل إليهاتم 

حداث أات العلنية من سوء المعاملة إلى العنف والتحرش والتمييز من قبل الباحثين كـ ". تصّنف مختلف التصرفالتعصبو التمييز 
ات حول دراس وقد وجدت اد غير متبايني الجنس.." ويعتقد أن تكون هذه التصّرفات من أهم الضغوطات على األفر التعصب

إلى هذه األنواع  لى التعّرضة الجندرية( أنها تميل إاألقليات من إل جي بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوي
  .83متكرر أكثر من عامة السكان بشكل   التعصبأحداث من 

من قبل  1999تساهم في مشاكل الصحة العقلية. فقد وجدت دراسة أجريت عام  أحداث التعصبوتشير األدلة المتاحة إلى أن 
فرًدا من إل جي  2259ري هيريك وزمالؤه باستخدام بيانات دراسات حول ديفيس غريغو علم النفس في جامعة كاليفورنيا  أستاذ

هم في ساكرامنتو أن األفراد الذين حددوا أنفسهم على أن بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو الهوية الجندرية(
تخريب نا تعني االعتداء أو السرقة أو الوالجريمة ه -في السنوات الخمس السابقة تعصبمثليات ومثليون وقد تعّرضوا لجريمة 

قلًقا أكثر و ظهرت لديهم أعراض اكتئاب شديدة، وأعراض إجهاد مؤلمة،  –بدافع من الهوية الجنسية الفعلية أو المتصورة للضحية 
ت والمثليين إضافة إلى ذلك، ظهرت لدى المثليا .84خالل 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 تعصبيةالمؤلمة أعلى بكثير من األفراد الذين عانوا من جرائم غير 

قلق(. ولم يتم العثور على ارتباطات ملموسة قابلة للمقارنة لألفراد الذين يحددون هويتهم الجنسية ذاتًيا على كثيًرا فيما يتعلق بال
 أنهم من ثنائيي الجنس، والذين يشكلون جزًءا صغيًرا من المشاركين في االستطالع.

 الحسو مشاعر الضعف  إلظهار ر عرضةهم أكث االنحيازلجرائم  ونخضعالذين ي والمثليات ينمثليالا أن ووجدت الدراسة أيضً 
التأثير الضار  لالتي تتناو ،هذه النتائج وتؤكد. في الدراسة اآلخرينالمشاركين  بالمقارنة معالشخصية  أو قوةمن إتقان  المنخفض
إيسترن جامعة نورث  في هئمن قبل عالم االجتماع جاك ماكديفيت وزمال 2001عام التي أجريت دراسة العلى  ،االنحيازلجرائم 
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 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 التحليالت التي توصلت إليها من تقييد بشكل عام، بداًل  حرافاالن تي يسببهاال عتداءاتاالفي 

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

 عامأجريت  دراسة فيو  .86مرتفع بشكل المعاملة يتعرضون لسوء إذ ،المثليين لمراهقينا أوساط في اأيضً  مماثلة أنماط ظهرتَ و 
 منشخًصا  245 شملت دراسةبتحليل  أريزونا جامعة في وزمالؤه سلار تي.  ستيفن والسلوكي االجتماعيالعالم  قام ،2011
 أو لحقيقيا وضعال بسبب المدرسةداخل  املةللتعرض لسوء المع رجعيال ثراأل قّيموا اإلل جي بي تي الذين الشباب الراشدين
التعرض  بين ويةق ارتباطات   الباحثون ووجد. التاسعة عشرةو  الثالثة عشرة الذين تترواح أعمارهم بين لإلل جي بي تي المتصور

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

في الدراسة  اركونالمش ويعتبر. الدراسة هذه للمشارك في الجنسية الهويةترتبط ب األحداث هذه غالبية نأ كيف أسئلة حول تليها
في  الكتئابل 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 ،يام بمحاوالت انتحارللق عرضة أكثر مرة 5.6و السنوات األولى من مرحلة الرشد
 نتكو  أن يحتمل الدراسة أن من الرغم على عالية، إحصائية داللة ذات ختالفاتاال 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 وزمالؤها ألميدا جوانا االجتماعي العمل ةأستاذ
 وضع سبببتعرضوا لإليذاء  أن بعدالتي تكونت  تصوراتال أن ،(بوسطنفي العامة  مدارسال في الثانوية المرحلة طالب أجراها

 لذكور،ا اإلل جي بي تي طالبوبالنسبة ل. اإلل جي بي تي طالب بين االكتئاب أعراض تمثل ارتفاعًا في ي تياإلل جي ب
يذاء النفس نتحاريةالا فكاراألو  التعرض لسوء المعاملة بين إيجابية عالقة هناك أن الدراسة وجدت اإلناث، ليسو   .88وا 

 الصحة لىع مباشرة وغير مباشرة آثار لها يكون أن يمكن والتي ل،العم مكان في اتمييزً ات تعويضال في االختالفات وتظهر
 بين جمعها تم يالت البياناتبتحليل  أمهرست،في  ماساشوستس جامعة في االقتصادفي  أستاذ لي بادجيت، وقام م. ف.. العقلية
ئة في الم 11من ) بكثير لأق 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 اووفقً  .89العوامل من
 االختالفات وأن ،"متبايني الجنس الرجال منئة أقل في الم 32 إلى 10من  يكسبون وثنائيي الجنس ينمثليال الرجال أن رباستمرا"

 أكثر نكسبي المثليات النساء أن اأيضً  الباحثون وجدو . األجور في اتالتفاوت من الكثير عن مسؤولةّ  تكون أن يمكن ال المهن في
 خرىأ عوامل هناك أن أو والنساء، الرجال بين تختلف التمييز أنماط أن إلى شيري قد مر الذياأل ،91الجنس متباينات النساء من
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 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 أنإلى  دلةاأل وتشير
 يف ختالفاتاال تفسر الصحة العقلية في اتاالختالف تكان إذا ما معرفة الصعب من أنه من الرغم على ،92العقلية الصحة
التي  -العمل مكانتجاهل المثليين في  بين العالقة تتمحور حول 199993عام  والدو كريغدراسة أجراها  أظهرتو . األجور
من المثليين والمثليات وثنائيي الجنس )إل جي بي(،  فرًدا 287 لدى التوترو  -المثليين تجاه السلبية االجتماعية المواقفتحددها 

 لوالمشاك النفسية تالضغوطا من أعلى مستوياتأن األفراد اإلل جي بي الذين عانوا من التجاهل في مكان عملهم "أبدوا 
 منير في عدد كب المستخدمة المقطعية البيانات تجعلو . "وظائفهم من عديدة جوانب عنرضاهم  ضاانخفعن  فضاًل  ة،يالصح
 على البطالةتأثير ل النوعية والتحليالت 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 يةالعقلالصحة 

 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
 اوصمً  صبحأن ي يالعقل مرضلل يمكن المثال، سبيل على. بطريقة مغايرة معاملتهمأو  الموصومين األفراد الستبعاد اأساسً  وتصبح
 اهامً  عاماًل  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 اارتباطً  الباحثون وجدو 
 مما ،دامهاستخ أو وصمال تحديد السهل من ليسو . خاص شكلب اإلل جي بي تي على وصملل العقلية ةيالصح التأثيرات حول
 استخدامب مفهومهذا ال مع العمل الباحثون حاول ذلك، ومع. ينالتجريبي االجتماع علماءعلى  اوغامضً  اصعبً  امفهومً  همن يجعل

 يةالصح الحالة سوء ومخاطر وصمال تجارب بين عالقة واجدو و ، اآلخرين قبل من الذاتي االدراك قيمة حول انخفاض دراسات
 ؤهوزمال لينك بروس األوبئةوالطبيب المتخصص في  االجتماع عالم 1997مقتبس عنها مراًرا أجراها عام  دراسة وجدتو . العقلية

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

 أنر الدراسة إلى وتشي ،هالعالج وبعد قبل االكتئاب وأعراض -يمة والرفضخفيف القت تجارب مثل -صمبالو  المتعلقة المتغيرات
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 إلى لونيمي االكتئاب أعراض من يعانون الذين األشخاص أن على ببساطةيدل هذا األمر  قدو . انسبيً  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 العالج،

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 ىوالح

ن االكتئاب،  آثار أنإلى  ناآلخري الباحثين بعض وأشار. السكان مستوى على هامة بطرق نفسه عن ريعبّ  قد التأثير هذا كان وا 
 أن وفغ والتراألستاذ  فاندربيلتفي جامعة  االجتماع لماع ناقش المثال، سبيل ىعلف. 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 ن أجلم 99والنظري التجريبيالعمل  بمتابعة بشكل نسبي امؤخرً  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 االختالفات ه فضاًل عنوقياس وصمال تحديد صعوبة
 عالقة مغاير للهوية الجندرية، 1093 وشملت العقلية الصحة حول 2013 عام كولومبيا جامعة في وزمالؤهبوكتينج  والتر النفسي
ووجدت  .100األسئلة في الدراسة باستخدام قياسه تم الذي ،الظاهر والداخلي وصممن ال وكل النفسية الضغوطات بين إيجابية

 فرًدا 201 وشملت 2003101 عام االكتئاب أعراضب من المتنبئين وزمالؤه لويس روبن ريالسري يالنفسدراسة قام بها الطبيب 
 تم حيث تئاب،االك أعراضب كبير بشكل امرتبطً  كان وصمالعلى  الوعي أن )إل جي بي( ثنائيي الجنسمن المثليين والمثليات و 

أن يتم الحكم  صالشخ يتوقعمن خاللها  التي درجةال" تقييمساهمت في  مواد عشرة استطالع يضم باستخدام وصمبال الوعي تقييم
 المستقبل،و  والعالم، الذات حول ةالسلبي بالمعرفة االكتئاب أعراض ترتبط ما اغالبً  ذلك، ومع. 102"النمطية الصورة أساس على عليه

 بوستويك سة أجراهاوأشارت درا .103كتئاباال من يعانون الذين األفراد بين وصملل شخصيال تصورال فيهذا األمر  همايس قدو 
نتائج  ينب ةمتواضع إيجابية عالقةإلى وجود  االكتئاب وأعراض وصمبال وعيبال إجراءات متعلقة اأيضً  تستخدم 2011104عام 

 ومع. اسبيً 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،

 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، لكعام وصمإلى ال مباشرة الدراسة هذهتنظر  لم وفي حين. الذات

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

 ديتؤ  لمثال،ا سبيل على مقابل،ال فيو  .عقليةال صحةمشاكل في ال إلى يؤدي وصمال أن الدراسات هذه خالل منإثبات  المستحيل
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 لسيئةا العقلية الصحة عن مسؤواًل يكون  ثالث عامل أو وصم،ال من أعلى مستويات الناسالسيئة إلى إظهار  العقلية الصحة
 .على السواء وصمال من العالية مستوياتالو 

أو  الجنسي مهميل 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 اإلل جي بي تي فيها يكون قد التي الخاصة

 .الناس إليهم ينظرمن خاللها  التي طريقةال على اسلبً  ؤثري أن يمكنعن ميلهم الجنسي  الكشف حيث يشعرون أن

 له يكون دق الفرد هوية من هام جانب تستر علىال 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 لعالقاتا 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  اوزمالؤهراجنز  روز بيلأجرتها  دراسة
 األخرى والنتائج فسيالن التوترب الميل الجنسي يرتبط عن الكشف من الخوف أن ،ائيي الجنسثنفرًدا من المثليين والمثليات و  534
 واجتماعية فسيةن نتائج إلى يؤدي عن الميل الجنسي الكشف أن فكرةعلى  اأيضً  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 يفوتكيفًيا  ضرورًيا اقرارً  يشكل قد الميل الجنسي علىالتستر  أن إلى تشير الدراسة هذه" نإ بالقول النتيجة
من  زواجلل االجتماعي القبول في انسبيً  السريعة للتغيرات انظرً و . 110"االجتماعي السياق أهمية على يؤكد األمر الذي معادية،

 بعضتكون  أن الممكن من ،111األخيرة العقود في واسع نطاق على مثلية جنسية عالقاتإلقامة و  أشخاص من الجنس نفسه
 ضغطحالًيا 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

 األقليات مووص 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
. الكراهية ائموجر  التمييز مكافحةب المتعلقة القوانينهذه من خالل إقرار  االجتماعية عوامل الضغط من للحد القضائية السلطات

ن  من حدلتساهم با 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 الجتماعيا الضغطأّن  فرضية قاطعبشكل 
 .لنموذج الضغوطات اإلجتماعية لالختبار قابلةالتي تظهر العالقة الضمنية ال البيانات بعض توفر أبحاث توجد
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 السكان لدى النفسي المرض بين العالقةفي  2009 عام وزمالؤهجتماعي 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 تخدمتاسو  .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 وفقاً  النفسية االضطرابات وقامت بقياس مؤسسي، غير مدني راشد 34653 شملت الوطني الصعيد على تمثيلية عينة
الوبائية  الدراسة من 2 الموجةوأجريت  .113ضطرابات النفسية لجمعية الطب النفسي األمريكيةواإلحصائي لالالدليل التشخيصي 

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 .لجنسات أو ثنائيي امثليو  ،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 لالكتئاب ذات داللة إحصائية هامة عالقات وجد التحليل ولكن
 سبعةال يةالنفس الحاالت بين العالقات على العثور يتم لم بينما الصدمة، بعد ما ضطرابالوا العام، القلق اضطرابو  ،(اثباتً 

 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 خالل من طعيةالمق الدراسة هذه تحسين ؤهوزمالهاتزنبوهلر  حاولو 
 الزواج تعّرف التي توريةالدس التعديالت الدول بعض أقرت فيها التي الفترة خاللفي  النفسي المرضالمتعلقة ب تغيراتفي ال للبحث
 .114"يينالمثل زواجل حظر" بأنها الدراسة ثيباحمن قبل  وصفها تموهي تعديالت  -واحدة وامرأة واحد رجل بين اتحاد أنهعلى 
 التي ،والحاالت المشابهة الكحول حول ةالوطنيالوبائية  الدراسة من 1 الموجة بين النفسي المرض اختالفاتفي  ونباحثال وتمّعن
 الحظواو  .2005و 2004بين عامي  للدول الدستورية التعديالت 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 التعديالت أقرت التي

 ، انخفاًضاالزواجون على قان التعديالت تقر لم التي الدول في يعيشون الذين ثنائيي الجنسليين أو المثليات أو من المث المشاركين
ارتفاًعا  اتضطرابالابعض  انتشار وشهد. كبيرة إحصائية داللة ذات ليس التغيير هذاأن  من الرغم على ،في المائة 23.6 بنسبة
شهد  لمثال،ا سبيل على العام، القلق ضطرابفا. تقرها على حد سواء لم التي الدول وفي التعديالت هذه أقرت التي الدول في

 .الزواجقانون  على التعديالت أقرت التي الدول فيكبيرة  إحصائية داللة ذاتو  أكبر حجمب ولكن ،الدولتين في انتشاًرا ملحوًظا
على  التالتعدي تقر لم التي الدول في أكثر ارتفعت المخدرات تعاطي عن الناجمة االضطرابات أن وزمالؤههاتزنبوهلر  جدو و 

 المخدرات عاطيتالناجمة عن  ضطراباتالا ارتفعت) .الدول فقط لتلككبيرة  إحصائية داللة ذات هذا اإلرتفاع ويعتبر الزواج،قانون 
الخاضعة  النفسية حاالتال لغالبية بةبالنسو  سابقة،المقطعية ال دراسةال مع الحال هو كماو  .(اتقريبً  مماثلة بنسبة الحالتين، يكلت في
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 الصحةلمتعلقة با النتائج على تأثير لها أن يفترض التي االجتماعية والسياسات الحاالت بين ملموسلم يوجد أي ارتباط  للبحث،
 .العقلية

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

 ةالوطنيالوبائية  الدراسة من 2 الموجة خاللفي  فقط الجنسي الميل تقييم وجرى تقر هذه التعديالت، لن التي الدول نحو الزواج
من  مشاركينال بعض تصنيف سوء إلى أدت قد التي الجنسية الهوية في المرونة بعض وهناك ،والحاالت المشابهة لكحولا 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،نسبيً  اصغيرً  الزواج قانونعلى  التعديالت أقرت التي الدول في

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

 أقرت التي لالدو  في ثنائيي الجنسالراشدين من المثليين أو المثليات أو  مواقفحول  دراسة في هئوزمال روستوسكي سكايلز
 اسةر المشاركين في الد أن الدراسة هذه خاللفي  جمعها تم التي بياناتوأظهرت ال. 2006115 عام الزواجعلى قانون  التعديالت

 يظهرون 2006 معا الزواج على قانون التعديالت أقرت التي الدول في يعيشون الذين ثنائيي الجنسمن المثليين أو المثليات أو 
 أن ايضً 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 خاللفي  اإلل جي بي تي ارسهااألنشطة التي يم في المشاركة

 ليس ولكن) االكتئاب أعراضو  ،التوتر المتصور شملتو  الدراسة، هذه سجلتها التي النفسية اتالضغوط من الجزء هذا يكون
خاصة  نموذجية لمشاعر انعكاس مجردأي علق بالتعديل"، ب"التأثر المت 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 . (ؤهوزمالر هاتزنبوهل أجراهاالتي  سابقةال دراسةال عكس على) للمشاركة فيها المتطوعين على هاواعتماد المقطعي
 خادمو  لكترونياإل البريد في اإلعالناتعبر و  اإلنترنت مواقع على الباحثونأعلن  -قد انحازت إلى النتائج اأيضً  الدراسة منهجية

 الجنسنائيي ثالمثليين 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

 2009ام عأجراها هاتزنبولر وزمالؤه في الأظهرت دراسة فقد . مضة للغايةغا ن األدلةفإآثار 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 عالقة

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 عالقة الدراسة ، لم تكن حماية العملأو  الكراهية
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 الخالصة
 

نسية، على الرغم األقليات الجعاني منها ت الصحة العقلية التي السلبية علىنتائج العض ب ةاالجتماعي الضغوطاتنموذج قد يفّسر 
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. تعريًفا إجرائًيا، الوصم لنموذج، مثلا
إطالًقا ح ، ولكنه ليس من الواضغير متبايني الجنس من جهة أخرىالصحة العقلية التي يعاني منها  مشاكلبعض من جهة وبين 

ن تلك النتائج التخفيف ميمكن إذ . األشخاص متبايني الجنس وغير متبايني الجنسبين  االختالفاتهذه العوامل لجميع  تفسير
 هذهأن تقضي ، ولكن من غير المرجح االجتماعي عوامل الضغطالحد من  من خاللإلى 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 اإلل جي بي تي، والتي جرت في صفوف األشخاص منمرتفعة التعرض لالعتداء الجنسي المثل معدالت 

ن األبحاث باستمرار أن "الناجين مفقد أظهرت  .الصحة العقلية ختالفات فيبعض هذه اال وراء ون هي أيًضاقد تكفاألول، 
السلوكية ة و رابات الصحية والنفسيمجموعة واسعة من االضطبشكل ملحوظ إلى خطر  في فترة الطفولة يتعرضوناالعتداء الجنسي 

 .116"والجنسية

فاًعا ونها، والتي هي أكثر ارتواجهيالنفسية التي  المشاكلتجاهل مخاطر  أيًضا لألشخاص غير متبايني الجنس ومن المضر
إحصائًيا، أو التقليل منها، فإنه لمن المضر أيًضا تحديد أسباب هذه المخاطر المرتفعة بشكل خاطئ، أو تجاهل العوامل المحتملة 

التي عقلية ة الخاطر الصحكل م أن يفسر نموذج واحدل ه يمكنأن التي قد تؤدي دوًرا في هذا السياق. وقد يؤدي افتراضاألخرى 
ومن هنا،  .هؤالء األشخاص الضعفاء بمساعدة ينتضليل األطباء والمعالجين المكلفيواجهها األشخاص غير متبايني الجنس إلى 

 االختالفاتاب  ألسبا كاماًل قدم تفسيرً ي هأن نفترضث، ولكن ال ينبغي أن د من البحالمزي ةاالجتماعي الضغوطاتنموذج يستحق 
 التي يواجهها مجتمع اإلل جي بي تي بشكلتحديات الصحة العقلية  معالجةالسياسات  واألطباء وصانع في حال أرادالعقلية 
يجاد الحلول المناسبة تحديات الصحاألبحاث الستكشاف أسباب إذ ال بد من إجراء المزيد من . مناسب ة العامة الهامة هذه وا 

لها.
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 الهوية الجندريةلقسم الثالث:ا
 

تم تعريف مفهوم الجنس البيولوجي بشكل دقيق باالستناد إلى األدوار الثنائية التي يؤديها الذكور واإلناث في 
وكيات لإلشارة إلى السل التكاثر. وعلى عكس ذلك، لم يتم تعريف مفهوم الجندر بشكل دقيق. وعادة ما يستخدم

يحدد بعض األفراد جندرهم بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي. وال و والصفات النفسية النموذجية لجنس معين. 
تزال أسباب هذا التطابق مع الجندر اآلخر غير مفهومة كليًا. كما أن البحث الذي يحقق في ما إذا كان هؤالء 

ل أو التجارب المشتركة مع الجنس اآلخر، مث الجسديةبعض الميزات ب تعونيتمالهوية الجنسية  رومغاي األشخاص
 ال يزال غير نهائي. ويتم في بعض األحيان عالج عدم ،بنية الدماغ أو التعرض غير الطبيعي لهرمون قبل الوالدة

معاناة ع قلق أو م عدم التوافق بين الجنس البيولوجي ألحدهم وجندره الذي يترافقبوهو شعور  –االرتياح مع الجندر 
ذه أدلة علمية كافية على أن ه لم تظهرلدى البالغين عن طريق الهرمونات أو العمليات الجراحية، ولكن  -كبيرة

في ادةً عالتدخالت العالجية لها فوائد نفسية. وقد أظهرت العلوم أن قضايا الهوية الجندرية لدى األطفال ال تستمر 
األدلة العلمية عن القيمة العالجية لعالجات تأخر سن البلوغ. فنحن قلقون من تقل ، و الرشدمرحلة المراهقة أو 

االتجاه المتزايد نحو تشجيع األطفال الذين لديهم مشاكل في الهوية الجندرية على التحول إلى جندرهم المفضل من 
 حاث في هذه المجاالت. مزيد من األبلخالل اإلجراءات الطبية ومن ثم اإلجراءات الجراحية. وتبرز حاجة ماّسة ل

_______________________________ 

أن الميل الجنسي مفهوم واضح المعالم، وأنه فطري وثابت لدى كل شخص األول، هناك اعتقاد سائد  كما هو موضح في القسمو 
ة أخرى ذات صلة تقول إن الهوية ي". وتنشأ نظر هكذا "ولدواأنهم كثير من األحيان عن األشخاص المثليين الإذ ي قال في  –

يًضا أ تترّسخ -ي الشعور الشخصي والداخلي بكون الشخص رجل أو امرأة )أو أي من الفئات الجندرية األخرى( وه –الجندرية 
جًدا، ويمكن أن تختلف عن الجنس البيولوجي للشخص. ففي حال األطفال، يتّم التعبير أحياًنا عن  عند الوالدة أو في سن مبكر

 جسد فتاة صغيرة، أو العكس.في قد يكون عالًقا صغيًرا  فتىً هذا بالقول إن 

ناقش هنا أيًضا . وسنبشكل  كبير أن الميل الجنسي فطري وثابتلبحث العلمي ال يدعم لفرضية وقد ذكرنا في القسم األول أن ا 
ري، طأن األدلة العلمية على أن الهوية الجندرية تترّسخ عند الوالدة أو في سن مبكرة قليلة. وعلى الرغم من أن الجنس البيولوجي ف

وأن الهوية الجندرية والجنس البيولوجي يرتبطان بطرق معقدة، فهما غير متطابقين؛ فالجندر يعّرف أحياًنا أو يتم التعبير عنه 
 .بسيطبطرق من دون أساس بيولوجي أو ذات أساس بيولوجي 
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 المفاهيم الرئيسية وأصولها
 

يف يتّم استخدامه على نطاق واسع نقاًل عن كتيب نشرته جمعية علم نبدأ بتعر  ،لتوضيح ما هو المقصود بـ "الجندر" و "الجنس"
 : (APA)النفس األمريكية

يتم تحديد الجنس عند الوالدة، وهو يشير إلى الحالة البيولوجية لشخص ما إن كان ذكًرا أو أنثى، كما أنه مرتبط بالدرجة األولى 
لى األدوار . ويشير الجندر إةوالداخلي ةالخارجي لتركيبة البنيويةوابالصفات الجسدية مثل الكروموسومات وانتشار الهرمونات 

تؤثر والنساء. و  والرجال أو للفتيات المبنية اجتماعًيا والسلوكيات واألنشطة والصفات التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للفتيان
شابهة ن جوانب الجنس البيولوجي متعلى الطرق التي يتصرف بها الناس، وعلى تفاعلهم وشعورهم حيال أنفسهم. وفي حين أ

 1لدى الثقافات المختلفة، قد تختلف أوجه الجندر.

يشير هذا التعريف إلى الحقيقة الواضحة بوجود أعراف اجتماعية للرجال والنساء، وهي أعراف تختلف باختالف الثقافات وال يتم و 
 بار أن الجندر "يبنى اجتماعًيا" بالكامل أي أنه منفصلتحديدها ببساطة عن طريق علم األحياء. بل تذهب أبعد من ذلك في اعت

عن الجنس البيولوجي. وشّكلت هذه الفكرة جزًءا مهًما من حركة مؤيدة للمساواة بين الجنسين إلصالح أدوار الجندر التقليدية أو 
سيمون دو بوفوار أن "المرأة  تتب(، ك1949الكالسيكي المؤيد للمساواة بين الجنسين "الجنس اآلخر" ) القضاء عليها. وفي الكتاب

ّن و  2ال تولد امرأة، ولكن تصبح امرأة." مبكرة عن التمييز المألوف في يومنا هذا بين الجنس كتحديد بيولوجي  هذه الفكرة نسخةٌ ا 
رمونات، هعلى الرغم من أّن الشخص يولد، كما تفّسر جمعية علم النفس األمريكية، مع "كروموسومات و فوالجندر كتنشئة ثقافية: 

 تشريح خارجي وداخلي" ألنثى، يفرض عليه المجتمع أخذ "األدوار والسلوكيات واألنشطة والصفات" التي تخّص المرأة.و 

وّطدت التطورات في النظرية المؤيدة للمساواة بين الجنسين في النصف الثاني من القرن العشرين الموقف القائل بأن الجندر ي بنى 
مستخدمين لمصطلح "الجندر" لتمييزه عن الجنس في أدب العلوم االجتماعية، هي آن أوكلي في كتابها اجتماعًيا. ومن أّول ال

 ت، "الجندر: مقاربة اجتماعية منهجية"، جادل1978وفي الكتاب الصادر عام  3، "الجنس والجندر والمجتمع".1972الصادر عام 
مفروضة للطرق ال نتيجةً  ندر بناء اجتماعي، وأن عالم "الجنسين"علم النفس سوزان ج. كيسلير ووندي ماكينا أن "الج تاأساتذ

 4والمشتركة اجتماعًيا التي يستخدمها األفراد لبناء الواقع."

"الجندر هو تقسيم للجنسين مفروض اجتماعًيا.  1975في العام  فكتبتغايل روبن عن رأي مماثل،  عالمة األنثروبولوجياوتعّبر 
ووفًقا لحجتها، إن لم نتعّرض لما ف رض علينا اجتماعًيا لبقينا ذكوًرا  5بالغريزة الجنسية." المتعلقةاعية وهو حصيلة العالقات االجتم

ناثًا وليس "رجااًل" و"نساء". وتقول روبن ايًضا إّنه "إذا تّم بناء أدوار الجندر التقليدية اجتماعًيا، يمكن أيًضا تفكيكها، ويمك نا نوا 
نثوي القضاء على "الغرائز الجنسي نشاء "مجتمع خ  (، نسج ليس من دون)ولكن  ومن دون جندرة اإللزامية واألدوار الجنسية" وا 

 6الشخص أو يفعله أو مع من يمارس الجنس". هويته منفصلة عنألي شخص  ةالجنسي التركيبة البنيوية تكون حيث
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وية المؤثرة اإلطاحة بها في أعمال صاحبة النظرية النس ويتّم توضيح العالقة بين نظرية الجندر وتفكيك األدوار التقليدية للجندر أو
تقّدم باتلر ما  ،8(2004و"تفكيك الجندر" ) 7(1990جوديث باتلر. وفي أعمال مثل "مشاكل الجندر: النسوية وتقويض الهوية" )

ما بأفعاله. " تحديد اإلنسان كامرأة أو كرجل ال يتعّلق بكينونة الشخص التي تقول إنّ تصفه بـ "نظرية األدائية"  الجندر ليس نتيجة وا 
ولكن الجندر حالة تم بناؤها جذريًّا وهي مستقّلة عن علم  9سببية للجنس وال لما يتم إثباته ظاهريًّا كجنس"، على حد تعبيرها.

 ىأنثسد ج بكل بسهولة إلىأن يشيرا يمكن  مذكرو رجل حيلة غامضة السبب، ينتج عنها أنهي األحياء أو الصفات الجسدية، "
 10."أنثىعلى أنه جسد  ذكربسهولة إلى جسد  أن يشيرا مؤنثو مرأةوكما يمكن ، جسد ذكرعلى أّنه 

أن الجندر مرن وبالتالي الهوية الجندرية مرنة، وليس بالضرورة ثنائية، في اآلونة األخيرة، أكثر بروًزا هذه وأصبحت وجهة النظر 
طريقة جديدة تتيح  56ليشمل  2014قع التواصل االجتماعي فايسبوك عام في الثقافة الشعبية. ومثال على ذلك هو خطوة مو 

، باإلضافة إلى خياري الذكر واألنثى. وكما يشرح الفايسبوك، تسمح الخيارات الجديدة للمستخدمين جندرهمللمستخدمين وصف 
وتشمل الخيارات "ال أنتمي  11.عن الجندر"ما يسمى "التعبير م"، وهو جزء مهم وهويتهم الحقيقية باالرتياح مع أنفسهمبأن "يشعروا 

أنثى وذكر في آن واحد"، "ال أعرف  الهوية الجندرية"، و" -transومغاير -cis ألي جندر"، وعدة أنواع من المتغّيرات "مطابق
 12هويتي الجندرية"، "ال هذا وال ذاك"، "غيره"، "هوية جنسية مختلفة"، و"أنتمي إلى جنسين مختلفين".

عّما إذا كانت جوديث باتلر على حّق في وصف األدوار التقليدية للجندر من الرجال والنساء بـ "األدائية"، فإن وبغض النظر 
وتفّرد  . ومع تكاثر هذه المصطلحاتعلى ما يبدو التصنيف الجديد للجندر تصفال الجندر "حيلة غامضة السبب"  أنّ نظريتها 

وجي، التمييز الجندري. فإذا تم فصل الجندر تماًما عن ثنائية الجنس البيول ما يعنيه لتحديد معانيها أكثر، نفقد أي معايير معروفة
يمكن أن يشير الجندر إلى أي فروقات في السلوك أو الصفات البيولوجية أو الصفات النفسية، ويمكن أن يكون لكل شخص 

ها للقول بأن هنة القضية هذه بإثبات فساد نقيضجندر يحّدده مزيج فريد من الخصائص التي يمتلكها هذا الشخص. ويتم تقديم بر 
 إمكانية تحديد الجندر على نطاق واسع جًدا يمكن أن يؤدي إلى تحديد قليل المعنى.

خص فتى أن الش كونوبدل ذلك، يمكن تعريف الهوية الجندرية من حيث السمات والسلوكيات الجنسية النموذجية، بحيث يعني 
بداء االهتمام بالرياضة وحّب اللعب المشاركةمثل  - دةً يتصّرف كما يتصّرف الفتيان عا  في اللعب غير المتقيد بنظام أو قانون وا 

باألسلحة أكثر من الدمى. ولكن هذا يعني ضمًنا أن الصبي الذي يحّب اللعب بالدمى ويكره البنادق ويمتنع عن ممارسة الرياضة 
النموذجية للسلوك  في األنماط ره فتاة، بدل اعتباره مجرد صبي يمثل استثناءً أو اللعب غير المتقّيد بنظام أو قانون قد يتّم اعتبا

الذكوري. فالقدرة على التعّرف على استثناءات في السلوك الجنسي النموذجي تعتمد على فهم الذكورة واألنوثة المستقلة عن 
ى األنوثة هو التمييز بين األدوار التناسلية لدالسلوكيات المناسبة للجنس المبّسطة جًدا. فاألساس الذي يكمن وراء الذكورة و 

ن ن صنف معيّ مالجنسين؛ فلدى الثدييات كما لدى البشر، األنثى تحمل بالذرية والذكر يلقح األنثى. وبشكل عام أكثر، الذكر 
ّن يخّصب البويضات التي تقدمها األنثى من هذا الصنف. و  ، ويسمح لنا ابتهذا األساس المفاهيمي لألدوار الجنسية مزدوج وثا 

أن نمّيز الذكور من اإلناث على أساس أنظمتهم التناسلية، حتى عندما ي بدي هؤالء األفراد سلوكيات غير نموذجية للذكور أو 
 لإلناث.
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ولتوضيح كيف تحّدد األدوار اإلنجابية الفروقات بين الجنسين حتى عندما يظهر السلوك شاًذا لدى جنس معين، ال بّد من النظر 
ثالين، أحدهما من التنوع في مملكة الحيوان، واآلخر من التنوع في السلوك البشري. فلننظر أواًل إلى البطريق اإلمبراطور؛ في م

إن ذكور البطريق اإلمبراطور توّفر الرعاية للبيض أكثر مما تفعل اإلناث، وبهذا المعنى، يمكن وصف ذكور البطريق اإلمبراطور 
ومع ذلك، ندرك أن ذكور البطريق اإلمبراطور ليست في الواقع أنثى ولكن هذه المخلوقات تمثل  13اث.بأنها أكثر أمومّية من اإلن

ننا ندرك ذلك ألن  استثناًء في الميل العام، وليس الشامل، بين الحيوانات بأن توّفر اإلناث الرعاية لألوالد أكثر من الذكور. وا 
 ة ال تحّدد الجنسين؛ ولكن دور الفرد في التكاثر الجنسي يفعل. السلوكيات الجنسية النموذجية مثل الرعاية األبوي

حتى السمات البيولوجية للجنس النموذجي مثل الكروموسومات ال تكون بالضرورة مفيدة لتحديد الجنس بشكل عام، كما يوضح 
لف البطريق اإلمبراطور يختالمثال حول البطريق. فكما هي الحال لدى غيرها من الطيور، إن علم الوراثة لتحديد الجنس لدى 

 XYمن الحيوانات األخرى. ولدى البشر، يمتلك الذكور الكروموسومات  وعدد كبيرعن علم الوراثة لتحديد الجنس لدى الثدييات 
للذكور كروموسوم محدد للجنس فريد ال يتشاركونه مع اإلناث، في حين أن لإلناث  ، وهكذاXXوتمتلك اإلناث الكروموسومات 

ن كروموسوم يتشاركنه مع الذكور. ولكن عند الطيور، اإلناث وليس الذكور، يمتلكن ويقّدمن الكروموسوم الخاّص بأحد نسختين م
ماء توصل عليأكثر من شركائها اإلناث، لم  باألوالد تعتني. ومثل المالحظة أن ذكور طيور البطريق اإلمبراطور 14الجنسين
 ZWات ذكري، واكتشاف نظام الصبغي أنواع البطريق اإلمبراطور هو في الواقع أن عضو وضع البيض لدىإلى استنتاج الحيوان 

لتحديد الجنس لدى الطيور لم يوصل علماء الوراثة إلى الطعن في اإلدراك القديم بأن الدجاجات إناث والديكة ذكور. فالمتغير 
رها في جل التمييز بين الجنسين لدى الحيوانات هو دو الوحيد الذي يعتبر الركيزة األساسية الموثوقة بالنسبة لعلماء األحياء من أ

 اإلنجاب، وليس بعض السمات السلوكية أو البيولوجية األخرى.

ومثال آخر، في هذه الحال، على السلوك النموذجي غير الجنسي هو توماس بيتي، الذي تصّدر عناوين الصحف باعتباره الرجل 
لد توماس بيتي كامرأة ت دعى تريسي الهواناني ال غوندينو، وخضع  0201.15و  2008الذي أنجب ثالثة أطفال بين عامي  و 

لعملية جراحية للتحول القانوني للعيش كرجل قبل أن يقرر إنجاب األطفال. وألن اإلجراءات الطبية التي خضع لها ال تنطوي 
ى الرغم من بيتي كوالد ألطفاله الثالثة، عل على إزالة المبايض أو الرحم، تمّكن بيتي من اإلنجاب. وتعترف والية أريزونا بتوماس

ال تمثل قدرة  ،أنه بيولوجًيا هو والدتهم. وخالًفا لحال األمومة الظاهرية لدى ذكور البطريق اإلمبراطور، والسلوك "المؤنث" لألبوة
كونه أنثى  الرغم من بيتي على إنجاب أطفال استثناًء في عدم القدرة الطبيعية للذكور على اإلنجاب. فوسم بيتي كرجل على

دون أي أساس له في علم األحياء؛ وال شيء على اإلطالق يشير في من بيولوجًيا هو قرار شخصي واجتماعي وقانوني وجاء 
 علم األحياء إلى أّن توماس بيتي ذكر.

ّلب ار اإلنجاب. وال يتطفي علم األحياء، يتم تصنيف الكائن الحي على أنه ذكر أو أنثى إذا كان قادًرا على أداء دور من أدو ف
هذا التعريف أي خصائص أو سلوكيات فيزيائية اعتباطية قابلة للقياس أو قابلة للقياس كميًّا؛ بل يتطلب فهًما للجهاز التناسلي 

سية نتناسلية مختلفة، ولكن عملية التكاثر الجنسي تحدث عندما تلتقي الخاليا الج مختلف الحيوانات أجهزةً يملك وعملية التكاثر. ف
 هوميالمفمن الذكور واإلناث لدى نوع ما مًعا لتشكيل أجّنة مخصبة حديثًا. وهذه هي األدوار اإلنجابية التي توفر األساس 

ناث. وال يوجد أي تصنيف بيولوجي آخر للجنسين مقبول على نطاق واسع.  لتصنيف الحيوانات في الفئات البيولوجية بين ذكور وا 
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ن بيولوجية للجنس غير مقبول عالمًيا. فعلى سبيل المثال، يصّر الفيلسوف والباحث القانوني إدوارد ستايولكن هذا التعريف للفئة ال
على أن العقم يشكل مشكلة بالغة األهمية لتحديد الجنس من حيث األدوار اإلنجابية، كاتًبا أن تحديد الجنس من حيث هذه األدوار 

وبما أن الذكر العقيم ال يمكن أن يؤدي الدور اإلنجابي للذكور، والمرأة العقيمة ال  16".ناثمن شأنه أن يحدد "الذكور العقيمين كإ
يمكنها أن تؤدي الدور اإلنجابي لإلناث، وفًقا لهذا الخط من التفكير، فإن تحديد الجنس من حيث األدوار اإلنجابية ال يكون 

كذكور. ومع ذلك، إذا ضعف جهاز تناسلي منّظم لخدمة  مناسًبا، إذ يمكن تصنيف الذكور العقيمين كإناث، واإلناث العقيمات
دور إنجابي معين بشكل يمنعه عن تأدية وظيفته، يبقى هذا الجهاز منظم لهذا الدور المعين بشكل معروف، بحيث يبقى من 

متبايني الجنس  جاألزواالممكن تحديد الجنس البيولوجي بدقة من حيث هيكلية الجهاز التناسلي. ويمكن تطبيق نقطة مماثلة على 
الذين يختارون عدم التكاثر لسبب ما أو ألسباب عّدة. إذ يمكن التعّرف بشكل عام على األجهزة التناسلية للذكور واإلناث بوضوح، 

 بغض النظر عّما إذا كانت تستخدم ألغراض التكاثر أم ال.

ى تنفيذ عمل هذا النظام بطريقة تجعله غير قادر عليوضح التشبيه التالي كيف يمكن معرفة الهدف لنظام معّين، حتى عندما ال ي
لى العين التي تؤثر ع الحاالت المرضية يظهر عدٌد كبير منالرؤية. ومع ذلك،  ةؤدي وظيفة معالجيمعقد  عضوٌ ن عيهدفه: فال

ر. وأي لبصالشخص األعمى أجهزة معترف بها على أنها منظمة لوظيفة ا عيناوت ضعف الرؤية، ما يؤدي إلى العمى. وتبقى 
. وينطبق حسبف ولكن تؤثر على وظيفتها -عصابة للعينين  وضعأكثر من  -عاهات تؤدي إلى العمى ال تؤثر على هدف العين 

 امن المشاكل. ومع ذلك، يبقى الجهاز التناسلي موجودً يسبب عدًدا كبيًرا فالعقم يمكن أن األمر نفسه على الجهاز التناسلي. 
 لغرض إنجاب األطفال.

على فهات جينية. تشو ل ، ويعود ذلك عادةً ةغامض ةالجنسي أّن تركيبتهم البنيويةذلك، هناك أفراد "مخنثون" بيولوجًيا، ما يعني مع 
سبيل المثال، يتطّور كل من البظر والقضيب من نفس الهياكل الجنينية، فيمكن أن يظهر لدى الطفل بظر كبير بشكل غير 

ي، ما يؤدي إلى صعوبة في تحديد جنس الطفل البيولوجي إال بعد فترة طويلة من طبيعي أو قضيب صغير بشكل غير طبيع
 الوالدة.

عن أستاذ الطب النفسي جون  1955ويبدو أن المادة األكاديمية األولى التي استخدمت مصطلح "الجندر" هي نشرة صادرة عام 
. وافترض موني أن 17دام المصطلح "المخنثين"(عالج األطفال "اإلنترسكس" )تّم استخ حولموني من مستشفى جون هوبكينز 

إنشاء  حسبفتطّلب تحديد الطفل بالجندر يالهوية الجندرية، على األقل بالنسبة لهؤالء األطفال، مرنة وأنه يمكن بناؤها. وبرأيه، 
ر من األحيان ن في كثيأعضاء تناسلية نموذجية وخلق بيئة مناسبة جندرًيا للطفل. والجندر الذي تم اختياره لهؤالء األطفال كا

وهو قرار ال يستند إلى علم الوراثة أو علم األحياء، وال على االعتقاد بأن هؤالء األطفال هم "حًقا" فتيات، ولكن، في جزء  -أنثى 
 منه، يستند على حقيقة أنه في ذلك الوقت كان إنشاء المهبل أسهل جراحًيا من إنشاء القضيب.

الدكتور موني هو دافيد رايمر، وهو صبي لم يولد ثنائي الجنس ولكن أصيب قضيبه بأضرار وكان المريض األكثر شهرة لدى 
تمت تربية دافيد من قبل والديه على أنه فتاة تدعى بريندا، وتّم إخضاعه لتدخالت  18أثناء عملية الختان عندما كان رضيًعا.

مع ذلك، باءت محاولة إخفاء ما حدث مع الطفل جراحية وهرمونية لضمان تطوير خصائص جنسية نموذجية أنثوية لديه. و 
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، اقترح طبيبه النفسي على والديه أن يخبروه الحقيقة. وهكذا بدأ دافيد 14فهو حّدد نفسه على أنه فتى. وفي سن الـ  –بالفشل 
ن تخطي العذاب م العملية الصعبة المتمثلة في عكس التدخالت الهرمونية والجراحية التي أجريت لتأنيث جسده. لكنه لم يتمّكن

 عاًما. 38، عن عمر يناهز الـ 2004بسبب محنته في مرحلة الطفولة، وانتحر عام 

ا نظرية أن الهوية الجندرية يمكن أن يتّم تحديدها اجتماعًيا وطبيً سببته قّصة دافيد رامر ليست إال مثال واحد على الضرر الذي 
المسالك البولية لدى متخصص في طبيب هو و  ،ل من وليام ج. راينر، قام ك2004لدى األطفال. ففي نشرة صادرة في العام 

بمتابعة  ،وجون ب. غرهارت، وهو أستاذ في جراحة المسالك البولية لدى األطفال ،طبيب نفسي لألطفال والمراهقينالألطفال و 
كل مثانة واألعضاء التناسلية بشوهي حالة تنطوي على تشوه ال –ذكًرا جينًيا يعانون من إكشاف مذرقي  16الهويات الجنسية لـ 

منهم عند الوالدة على أنهم إناث، وخضعوا لتدخالت جراحية لبناء األعضاء التناسلية  14تم تحديد  ،16كبير. ومن بين الذكور الـ 
أنفسهم  اختاروا في وقت الحق تحديد 14أشخاص من بين هؤالء الـ  6األنثوية، وتمت تربيتهم من قبل والديهم على أنهم فتيات؛ 

خصان أعلنا أنهما ذكر في سن مبكر ولكن أشخاص تحديد أنفسهم على أنهم إناث وش 5على أنهم ذكور، في حين واصل 
إنه  12ـ الذي تّم إخباره في سّن ال المتبّقيالمريض أما رفضوا هذه االدعاءات.  ، إذ أن األهلعلى أنهما أنثى اتربيتهم استمرت

 13أشخاص فقط من ضمن الحاالت الـ  5إذن، استمّر تعيين الجنس األنثوي لدى  19الجنسية.رفض مناقشة الهوية فولد ذكر، 
 .التي نعرف نتائجها

األعضاء التناسلية عند الوالدة مع االنغماس في بيئة "نوع الجندر  بنيةويدّل نقص المتابعة هذا على أن تعيين الجنس من خالل 
جًحا لحل المشكلة النادرة لغموض األعضاء التناسلية من بين المشاكل الخلقية. ومن المناسب" ليس من المرجح أن يكون خياًرا نا

عاًما، ولذلك من الممكن أن يكون بعضهم قد  19و  9المهم أن نالحظ أن أعمار هؤالء األفراد في المتابعة األخيرة تراوحت بين 
 غير هويته الجندرية في وقت الحق.

كما أنها ترى أن الذكر البيولوجي )أو األنثى( قد ال يتوصل إلى  نه ال يمكن فرض الجندر؛وتشير أبحاث راينر وغرهارت إلى أ
لذا يبدو أن مرونة  .المعاكسةلجنسه بعد تغييره جسدًيا وانغماسه في البيئة الجندرية النموذجية  المعاكس ندرنفسه بالج تحديد

 الجندر محدودة.

يمكن حصره بنوع األعضاء التناسلية الخارجية وحدها، أو تعيينه بشكل غير  فمن الواضح أن الجنس البيولوجي ليس مفهوًما
على بناء أعضاء تناسلية اصطناعية، ولكن هذه "اإلضافات" ال تغير الجنس  طبيعي على أساسها. فالجراحون أصبحوا أكثر قدرةً 

راحة. ما كان عليه من دون جليولوجي المعاكس لجنس البالبيولوجي للمريض، الذي لم يعد قادًرا على تأدية األدوار اإلنجابية ل
كما أن الجنس البيولوجي ال يتغير كوظيفة للبيئة المتاحة للطفل. وال يمكن لدعم صبي صغير من خالل التحول لتحديد نفسه 

لبيولوجي، لكل ا ولتحديد اآلخرين له على أنه فتاة صغيرة، أن يجعله فتاة صغيرة من الناحية البيولوجية. فالتعريف العلمي للجنس
البشر تقريًبا واضح وثنائي ومستقر، ويعكس واقًعا بيولوجًيا أساسًيا ال يمكن معارضته من خالل االستثناءات في السلوك الجنسي 

 النموذجي، وال يمكن تغييره عن طريق الجراحة أو التكييف االجتماعي.
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الرئيس و وههيو،  كبول ر. منترسكس أو الخنوثة، اقترح يلخص نتائج البحوث المتعلقة بظروف اإل 2004وفي مقال  نشر عام 
 :ما يليلطب النفسي في مستشفى جونز هوبكنز )والمؤلف المشارك في هذا التقرير(، لقسم االسابق 

توّصلنا في قسم الطب النفسي في مستشفى جونز هوبكنز في نهاية المطاف إلى أن الهوية الجنسية لإلنسان ت بنى معظمها من 
ات التي نرثها والتخلق الذي نخضع له. فالهرمونات الذكرية تعطي سمة الذكورة للدماغ والعقل. واضطراب الهوية الجنسية الجين

يحدث بشكل طبيعي بين أولئك الذكور النادرين الذين تتم تربيتهم كإناث في محاولة لتصحيح  -أي عدم االرتياح مع الجنس  -
 20ولة.مشكلة هيكلية تناسلية في مرحلة الطف

 الذين يختارون تحديد ذاتهم بجندر مختلف عن -األطفال والكبار  -مغايري الهوية الجندرية األفراد  نحوونوّجه اآلن اهتمامنا 
 جنسهم البيولوجي، واستكشاف معنى الهوية الجندرية في هذا السياق، وماذا تخبرنا الدراسات العلمية عن تطّورها.

 عدم االرتياح مع الجندر
أن الجنس البيولوجي، مع استثناءات قليلة جًدا، هو سمة ثنائية واضحة المعالم )الذكور مقابل اإلناث( متعّلقة بكيفية  ي حينف

تنظيم الجسم للتكاثر، فإّن الهوية الجندرية سمة أكثر ذاتية. وبالنسبة لمعظم الناس، ال تشكل هويتهم الجندرية مصدر قلق كبير 
ور بيولوجًيا كفتيان أو رجال، ويتم تحديد معظم اإلناث بيولوجًيا كفتيات أو نساء. ولكن يعاني بعض لهم؛ إذ يتم تحديد معظم الذك

ذا أّدت بهم هذه المعاناة إلى طلب مساعدة  ، يتم ينصمتخصالاألفراد من التناقض بين جنسهم البيولوجي وهويتهم الجندرية. وا 
 تصنيف مشكلتهم على أّنها "عدم االرتياح مع الجندر".

، يواجهون مشاكل في هويتهم 2004إن األطفال الذكور الذين تتم تنشأتهم كإناث، كما هو موضح في دراسة راينر وزمالئه عام 
الجندرية عندما يتعارض شعورهم الشخصي بكونهم صبية مع تحديدهم من قبل آبائهم واألطباء كفتيات والتعامل معهم على أنهم 

(، ويكمن سبب عدم االرتياح مع الجندر في حقيقة XYس البيولوجي للصبيان )نمطهم الجيني فتيات. فالموضوع ال يتعّلق بالجن
أنهم وراثًيا هم ذكور، وحددوا ذاتهم على أنهم ذكور ولكّنهم أعطيو هويات جندرية أنثوية. ويشير هذا إلى أن الهوية الجندرية 

ون )أو الذين يختار المجتمع لهم( هوية جندرية مختلفة عن يمكن أن تشكل مشكلة معقدة ومرهقة بالنسبة ألولئك الذين يختار 
 جنسهم البيولوجي.

ولكن حاالت عدم االرتياح مع الجندر التي تشكل موضوع أغلب النقاشات العامة هي تلك التي يتم فيها تحديد األفراد بجندر 
 *ة".الهوية الجندري ومغاير بأنهم " يختلف عن جنسهم البيولوجي. ويحدد هؤالء الناس هوياتهم ذاتًيا، ويصفون أنفسهم

                                                           
 لهويةا بين لديهم تباين الذين األشخاص إلى لإلشارة مصطلح "مغايرو الهوية الجندرية" عادة نستخدم التقرير، هذا في: المصطلحات حول مالحظة *

 خضعوا الذين األشخاص إلى لإلشارة ا"جنسي   متحولمصطلح " نستخدم و. البيولوجي همجنس وبين الجندرية التي يعتبرون أنفسهم أنهم يمتلكونها
 وصفل المصطلح المعروف والمتداول أكثر المستخدم يكون قد و. الجندر المفّضل لديهم مع أفضل بشكل توافقلي مظهرهم لتحويل طبية لتدخالت
 يتم ال ولكن ،"(الجنس تغيير عملية" الجراحة، حالة في أو،) "الجنس تغيير"هو  مغايري الهوية الجندرية األفراد مظهر تحول التي الطبية التدخالت
 رالتقري هذا في نستخدم اإلجراءات، لهذه مبّسطة عباراتتوجد  ال حين فيو. طبية في يومنا هذاالدراسات العلمية وال في بشكل متداول استخدامه

 .آخر مصطلح أي أو" إعادة تحديد الجندر" يستخدم مصدر عن النقل في حال إال تحديد الجنس"و "عملية إعادة تحديد الجنس" إعادةالمصطلحات "
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حصاءات االضطرابات النفسية لجمعية علم النفس األميركية   ، يتميز عدم DSM-5ووفًقا للنسخة الخامسة من كتيب تشخيص وا 
ضاًل فاالرتياح مع الجندر بـ "التناقض بين الجندر الذي يختبره الفرد/ي عرب عنه وبين الجندر الذي ي حدد له من قبل اآلخرين"، 

 21عن "المحنة السريرية الكبيرة أو الضعف في المجاالت االجتماعية أو المهنية، أو غيرها من مجاالت األداء الهاّمة".

عدم التطابق الجندري أو اضطراب الهوية الجندرية. فعدم التطابق  يختلف عنومن المهم أن نوضح أن عدم االرتياح مع الجندر 
قة مخالفة للقواعد المحددة للجندر الذي ينتمي إليه جنسه أو جنسها البيولوجي. وكما تشير الجندري يصف فرًدا يتصرف بطري

حصاءات االضطرابات النفسية لجمعية علم النفس األميركية  ، إن معظم DSM-5النسخة الخامسة من كتيب تشخيص وا 
نفسهم نساء رتدون ثياًبا مثل النساء ال يعتبرون أفالرجال الذين ي -المتخنثين، على سبيل المثال، ليسوا مغايري الهوية الجندرية

 23.(بعض أشكال التخنث ببداية مؤخرة لعدم االرتياح مع الجندر ترتبط)ومع ذلك، يمكن أن  22عادة.

جمعية لالضطرابات النفسية ل إّن اضطراب الهوية الجندرية مصطلح قديم من إصدار سابق من الدليل التشخيصي واإلحصائي
مريكية والتي حذفته في نسختها الخامسة، وكان يستخدم بمثابة تشخيص لألمراض النفسية. فإذا قارنا المعايير الطب النفسي األ

التشخيصية لعدم االرتياح مع الجندر )المصطلح الحالي( واضطراب الهوية الجندرية )المصطلح السابق(، نرى أن كاًل منهما 
والفرق  24الجندر الذي يختبره /يعبر عنه وبين الجندر الذي يحدده له اآلخرون.يتطّلب أن يتبّين لدى المريض "تناقض واضح بين 

الرئيسي هو أن تشخيص عدم االرتياح مع الجندر يتطلب من المريض أن يتعّرض أيًضا لـ "محنة سريرية كبيرة أو ضعف في 
وهكذا فإن المجموعة  25مشاعر التناقض هذه.المجاالت االجتماعية أو المهنية، أو غيرها من مجاالت األداء الهاّمة" المرتبطة ب

الرئيسية من المعايير التشخيصية المستخدمة في الطب النفسي المعاصر ال تحدد جميع األفراد مغايري الهوية الجندرية على أنهم 
اني من اضطراب ععلى سبيل المثال، ال يعتبر الذكر بيولوجًيا الذي يعرف نفسه على أنه امرأة أنه يفيعانون من اضطراب نفسي. 

نفسي ما لم يكن يعاني من ضائقة نفسية كبيرة من االختالف. وقد يشّكل تشخيص عدم االرتياح مع الجندر جزًءا من المعايير 
المستخدمة لتبرير عملية جراحية إلعادة تحديد الجنس أو غيرها من التدخالت السريرية األخرى. وعالوة على ذلك، إّن المريض 

اناة قد ال يزال يعاني من عدم االرتياح مع الجندر. وطبيعة المع ت طبية أو جراحية للتعبير عن هويته/هويتهاالذي خضع لتعديال
 هي التي تحدد االضطراب، وليس واقع أن الجندر المعرب عنه يختلف عن الجنس البيولوجي.

االرتياح مع الجندر، أو أنهم يعانون بشدة مغايري الهوية الجندرية يعانون من عدم دليل علمي على أن جميع األشخاص  وما من
وافق مع وهم الذين ال يتم تحديد جندرهم بما ال يت –مع هوياتهم الجندرية. فبعض األفراد الذين ليسوا من مغايري الهوية الجندرية 

يتصرفن ببعض  للواتيقد يعانون على الرغم من ذلك مع هويتهم الجندرية؛ فعلى سبيل المثال، إن الفتيات ا –جنسهم البيولوجي 
، فإن عكس ذلكن أن يتم تحديدهن كصبيان. وعلى الطرق الذكورية النموذجية قد يعانين من أشكال مختلفة من الكآبة من دو 

األفراد الذين يتم تحديد جندرهم بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي قد ال يواجهون ضائقة كبيرة سريرًيا تتعّلق بهويتهم الجندرية. 
من األفراد الذين يتم تحديد جندرهم بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي يعانون من ضائقة كبيرة تتعّلق  في المئة 40ثاًل، ولو م

دم لدعم هؤالء الذين يعانون من ع أن يعملوابهويتهم الجندرية، قد يشّكل ذلك مشكلة صحية عامة تتطلب من األطباء وغيرهم 
 في المئة 60حد من معدل عدم االرتياح مع الجندر لدى السكان. وال توجد أدلة تشير إلى أن الـ االرتياح مع الجندر، على أمل ال
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وهم األفراد الذين يتم تحديد جندرهم بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي ولكن الذين ال يعانون من  -اآلخرين في هذه الفرضية
 قد يتطلبون العالج السريري. -محنة كبيرة 

حصاءات االضطرابات النفسيةفهوم كتيب تشقد يتطّلب مو  قد يتطلب لوجي البيو  الجنس عتعارض مي ختبار" جندر  "اأّن  خيص وا 
ّن أّدق أو رّبما تعدياًل. و  ةً دراس التعريف المحّدد لعدم االرتياح مع الجندر غامض نوًعا ما ومربك. وهو ال ينطبق على األفراد ا 

ي الهوية الجندرية ولكن ال يعانون من اضطرابات مرتبطة بهويتهم الجندرية والذين من مغاير  الذين يحددون أنفسهم على أنهم
يسعون إلى الرعاية النفسية بسبب االضطراب الوظيفي لمشاكل ال تتعّلق بهويتهم الجندرية، مثل القلق أو االكتئاب. يمكن بعد 

جندر ببساطة ألن لديهم الرغبة بأن يتم تحديدهم على ذلك اإلشارة إليهم بشكل خاطئ على أنهم يعانون من عدم االرتياح مع ال
، ذاتي، مع هذا التناقض وقد يعانون من االكتئاب ألسباب ال عالقة لها  أنهم من الجندر المقابل، عندما يصلون إلى حل مرض 

 بهويتهم الجندرية.

د سلوكية أكثر واقعية من تلك التي تعتم لتشخيص عدم االرتياح مع الجندر لدى األطفال "بطريقة DSM-5يتم تحديد معايير الـ 
أن بعض المعايير التشخيصية لعدم االرتياح مع الجندر لدى األطفال تشير إلى ذلك يعني و  26لتشخيص المراهقين والبالغين."

األطفال،  ىسلوكيات مرتبطة نمطًيا بالجنس اآلخر. وال تزال المحنة الكبيرة سريرًيا ضرورية لتشخيص عدم االرتياح مع الجندر لد
ولكن تشمل بعض المعايير التشخيصية األخرى، على سبيل المثال، "تفضيل قوي لأللعاب أو األنشطة المستخدمة نمطًيا من قبل 

العنف والسالح  نحويتوجهوا لم الذين صبيان ال"فتيات مسترجالت" أو بـ يتم وصفهنماذا عن الفتيات اللواتي ف 27الجندر اآلخر."
ابنتهم المسترجلة هي حًقا صبي في جسم فتاة؟ ال يوجد أي  من أنهل يجب على اآلباء القلق  كثر هدوًءا؟ن ألعاًبا أو ويفضل

أساس علمي لالعتقاد بأن اللعب بألعاب نموذجية للصبيان يحدد الطفل على أنه صبي، أو أن اللعب بألعاب نموذجية للبنات 
م االرتياح مع الجندر بالرجوع إلى األلعاب الجندرية النموذجية غير لتشخيص عد DSM-5يحدد الطفل على أنه فتاة. فمعيار الـ 

ية يتضح من خالل السمات االجتماعية أو السلوك -سليم؛ ويبدو أنه يتجاهل حقيقة أن الطفل يمكن أن يبّين جندًرا معرب عنه 
لذين ذلك، حتى بالنسبة لألطفال ا يتعارض مع الجنس البيولوجي له ولكن من دون تحديده من الجندر اآلخر. باإلضافة إلى -

 ،إن تشخيص عدم االرتياح مع الجندر ببساطة غير موثوق. ففي الواقعفيتم تحديد جندرهم على أنه معاكس لجنسهم البيولوجي، 
يمكن أن يعاني هؤالء من صعوبات نفسية في قبول جنسهم البيولوجي كجندرهم. ويمكن أن يجد األطفال صعوبة فيما يتعّلق 

وقعات المرتبطة باألدوار الجندرية هذه. ويمكن أن تجعل التجارب المؤلمة الطفل أيًضا يعّبر عن التضايق حيال الجندر بالت
 المرتبط بجنسه أو جنسها البيولوجي.

ويمكن أيضا أن تنشأ مشاكل الهوية الجندرية في حال اإلنترسكس أو الخنوثة )تواجد أعضاء تناسلية غامضة بسبب خلل جيني( 
تي ناقشناها مسبًقا. فهذه االضطرابات في التطور الجنسي، حتى ولو أنها نادرة، يمكن أن تؤدي إلى عدم االرتياح مع الجندر ال

 XYوتشمل بعض هذه الحاالت متالزمة نقص األندروجين، حيث يفتقر األفراد الذين يحملون الكروموسوم  28في بعض الحاالت.
ورة، ما يؤدي إلى تطوير خصائص جنسية ثانوية أنثوية، بدل أن تكون ذكورية )على الرغم )الذكور( إلى مستقبالت هرمونات الذك

ويشمل اضطراب هرموني آخر في التطّور  29من أنهم ال يمتلكون مبايض وال يمّرون بعملية الحيض وبالتالي هم عقيمون(.
حالة  تضخم الغدة الكظرية الخلقي، وهيكيني الجنسي يمكن أن يؤدي إلى تطور األفراد بطرق غير عادية بالنسبة لجنسهم الج
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، 32أو الخيمرية 31ويمكن أن تؤدي ظواهر نادرة مثل الف َسْيَسائية 30)األنثوية(. XXيمكن أن تؤدي إلى ترجيل كروموسومات األجنة 
كبير ، إلى غموض XYوغيرها تحتوي على الكروموسومات  XXحيث تحتوي بعض الخاليا في جسم الفرد على الكروموسومات 

 في الخصائص الجنسية، بما في ذلك األفراد الذين يمتلكون كل من الغدد التناسلية واألعضاء الجنسية الذكورية واألنثوية.

من حاالت عدم االرتياح مع الجندر ال ترتبط بهذه الحاالت المميزة لإلنترسكس أو الخنوثة، قد ال يزال  عدٌد كبير يظهرففي حين 
ع الجندر يمثل نوًعا مختلًفا من حالة اإلنترسكس أو الخنوثة حيث تتطّور الخصائص الجنسية األولية اضطراب عدم االرتياح م

مثل األعضاء التناسلية بشكل طبيعي في حين تتطور الخصائص الجنسية الثانوية المرتبطة بالدماغ أسوًة بالجنس اآلخر. ويوجد 
والنفسية والسلوكية بين الجنسين. وهناك إجماع على وجود بعض  جدل حول التأثيرات التي تحدد طبيعة الفروقات العصبية

لذلك، من الناحية النظرية، قد يخضع مغايرو  33لدى الرجال والنساء. الرحم النمو العصبي في الرحم وخارج االختالفات في أنماط
(، والعكس XYط الكروموسومات الهوية الجندرية لحاالت تسمح لدماغ ذات نمط أنثوي أن يتطور ضمن ذكر جيني )امتالك أنما
 بالعكس. ومع ذلك، وكما سنبّين في القسم التالي، إن البحوث التي تدعم هذه الفكرة قليلة للغاية.

. هل لمهمةاالعلمية البيولوجية واالجتماعية حول عدم االرتياح مع الجندر، يمكننا طرح بعض األسئلة  األبحاثكوسيلة لدراسة و 
عض األفراد مع ؟ هل يولد بفردلالبيولوجي لثر في تطوير الهوية الجندرية التي ال تتوافق مع الجنس هناك عوامل بيولوجية تؤ 

ما نسبة استقرار و حسب الظروف البيئية أو التربية؟ بهوية جندرية مختلفة عن جنسهم البيولوجي؟ وهل تتشكل الهوية الجندرية 
قد أّنه هل يمكن لصبي صغير يعتو هل تستمر مدى العمر؟ و مع الجندر؟  خيارات الهوية الجندرية؟ وما نسبة شيوع عدم االرتياح
ذا كان األمر كذلك، و فتاة أن يتغّير في خالل حياته ليعتبر نفسه ذكًرا؟  هوياتهم  رواأن يغيّ  األشخاصكم مّرة يمكن لهؤالء فا 

ولوجية أن هل يمكن لفتاة بيو الذاتي؟ هل يكفي الفهم و ؟ بشكل  علميكيف يمكن قياس الهوية الجندرية لشخص ما و الجندرية؟ 
هل تستمر و أنها صبي صغير أو حتى على األقل من خالل قولها إنها صبي صغير؟ بتصبح صبًيا جندرًيا من خالل إيمانها 

م االرتياح مع عد يتجاوبهل و معاناة الناس بسبب الشعور بالتناقض بين هويتهم الجندرية وجنسهم البيولوجي لمدى الحياة؟ 
؟ وهل ينبغي أن تركز تلك العالجات على التأكيد على الهوية الجندرية للمريض أو يجب أن تتخذ يةالعالجالتدخالت  معدر الجن

هل تساعد الجهود لتعديل الخصائص الجنسية األولية أو الثانوية لفرد ما هرمونًيا أو جراحًيا على حل مشكلة و موقًفا أكثر حيادية؟ 
هل ينشأ عن التعديل المزيد من المشاكل النفسية لدى بعض األشخاص الذين يعانون من عدم االرتياح عدم االرتياح مع الجندر؟ و 

 .ةفي األقسام اآلتي هذه األسئلة المهمة سوف نتطّرق إلى بعضمع الجندر، أو أنها عادة تحل المشاكل النفسية الموجودة؟ 

 

 الجندر ووظائف األعضاء
في علم األحياء في جامعة ستانفورد أجرى بحثًا واسع النطاق في التصوير العصبي، شرًحا اقترح روبرت سابولسكي، وهو استاذ 

"عالق  بعنوان 2013 للتطابق مع الجندر اآلخر من خالل مقالة له في صحيفة وال ستريت عام ،حسب علم األعصابممكًنا، ب
 مشير إلى أنهلهوية الجندرية تلبالغين مغايرين خاص أشبين الذكر واألنثى". وأكّد أن دراسات التصوير العصبي األخيرة لعقول 

واستند سابولسكي في هذا على حقيقة وجود  34قد يمتلكون بنية دماغية مماثلة لهويتهم الجندرية أكثر من جنسهم البيولوجي".
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بين  ما في الفروق"تسهم رب االختالفات "صغيرة ومتغيرة،" قداختالفات بين أدمغة الذكور واإلناث، وعلى الرغم من أن هذه 
ن م همأنويختم قائاًل: "ال تكمن المشكلة في أن بعض األشخاص يعتقدون 35الجنسين في التعليم والعاطفة والتنشئة االجتماعية."

وبعبارة أخرى، قال إن بعض الناس  36."نهمع جسم جندره يختلففي في بعض األحيان يولدون هم أن عنهم، بل مختلف جندر  
 دماغ ذات نمط أنثوي في جسم ذكر، أو العكس بالعكس. يمكن أن يكون لديهم

وفي حين ال يزال هذا النوع من النظرية العصبية الحيوية حول التطابق مع الجندر خارج التيار العلمي، فقد تلقت في اآلونة 
ن ال يعانون من النسبة لألفراد الذياألخيرة اهتماًما علمًيا وشعبًيا. إذ أنها تقّدم شرًحا مثير لالهتمام للتطابق مع الجندر، وخاصة ب

ومع ذلك، في حين قد يكون سابولسكي على حق، إن الدراسات العلمية ال  37أي تشوهات جينية أو هرمونية أو نفسية معروفة.
وقات مع ر . فشرحه للفروقات بين عقول اإلناث والذكور من الناحية العصبية والعالقة المحتملة لتلك الفبما فيه الكفايةتدعم أقواله 

 العلمية. اتلمزيد من الدراسالتطابق مع الجندر يجيز ا

والجندر الذي  لفردلوهنالك العديد من الدراسات الصغيرة التي تحاول تحديد العوامل المسببة لعدم التوافق بين الجنس البيولوجي 
فسير التطابق لتأثير الذي قد يسهم في توتلفت كل واحدة منها إلى ا اآلتية.هذه الدراسات في الصفحات  سوف نفّصليشعر به. و 
 .اآلخر مع الجندر

حدة ال يتناسبان حول توائم من بيضة وا نفي علم الوراثة، بالبحث في دراستي ومتخصصةية امت نانسي سيغال، وهي طبيبة نفسقو 
ها مقابالت غير سريرية مع تالحظ سيغال أنه وفًقا لدراسة سابقة أجريت في خالل 38لتغيير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر.

منهم عانى من شكل  من أشكال سوء المعاملة في  في المئة 60شخًصا من مغايري الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر، أن  45
 في المئة 38يعاني من اإلساءة العاطفية، و  في المئة 29منهم يتعّرض لالعتداء الجنسي، و  في المئة 31مرحلة الطفولة، و 

ومع ذلك، لم تتضمن هذه الدراسة السابقة مجموعة مقارنة وكانت محدودة ألن العّينة التي قامت  39العتداء الجسدي.يتعّرض ل
 البيانات. استناًدا إلى هذهبدراستها صغيرة، ما يجعل من الصعب استخراج تفاعالت كبيرة أو تعميمات 

عاًما، وأخته  34لجندرية من أنثى إلى ذكر يبلغ من العمر هوية اللمغاير  دراسة األولى الخاصة بسيغال على توأمالوكانت  
فقد وقعت عدة أحداث ضاغطة أثناء حمل األم بالتوأمين، وولدا قبل األوان بخمسة  40التوأم كانت متزوجة وأم لسبعة أطفال.

طابق إلى ذكر سلوًكا غير م مغاير الهوية الجندرية من أنثىلدى التوأم  وظهر. طّلق الوالدانتفي الثامنة من العمر، و أسابيع. 
جندرًيا في وقت مبكر واستمر طوال مرحلة الطفولة. فأصبحت تنجذب إلى غيرها من الفتيات في المدرسة الثانوية، وحاولت 

قد و االنتحار مّرات عّدة في خالل فترة المراهقة. كما ذكرت أنها تعّرضت لالعتداء الجسدي واإلساءة العاطفية على يد والدتها. 
لم تشكك شقيقتها التوأم بهويتها الجندرية ولكنها عانت من االكتئاب.  41.التحول الجنسي ال تتقبل ن في أسرة مورمونيةاى التوأمتربّ 

مغاير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر وسوء المعاملة في مرحلة الطفولة  وبالنسبة لسيغال، إن عدم المطابقة جندرًيا لدى التوأم
في عدم االرتياح مع الجندر؛ فالتوأم اآلخر لم تخضع لنفس الضغوطات في مرحلة الطفولة، ولم يتبّين لديها  عوامل ساهمتكلها 

دراسة الثانية لسيغال أيًضا توأمين متطابقين وواحد منهما في طور االنتقال من أنثى إلى المشاكل حول هويتها الجندرية. وتناولت 
حار وحاول االنتفي سن مبكر ية الجندرية من أنثى إلى ذكر سلوكيات عدم مطابقة مغاير الهو لدى هذا التوأم وظهرت  42ذكر.
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خضع لعملية إعادة تحديد الجنس، وقد أّيدته عائلته بشكل كبير والتقى  29. وفي سن الـ في السنوات األولى من مرحلة الرشد
 احة تجاه هويتها الجندرية األنثوية.امرأة وتزوج. فكما في الحالة األولى، ن قل عن التوأم اآلخر أنها بقيت مرت

تخّمن سيغال أن كل مجموعة من التوائم قد تكون تعّرضت لالندروجين بشكل غير متكافئ ما قبل الوالدة )على الرغم من أّن 
ي، سوتخلص إلى أن "تغيير الهوية الجندرية من غير المرجح أن يرتبط بجين رئي 43دراستها لم تقدم أي أدلة لدعم هذه الفرضية(

" وتنتقد سيغال فكرة  44ولكن من المرجح أن يرتبط بتأثيرات جينية متعددة، ومتعلقة بالتخّلق المتعاقب وتأثيرات تنموية وتجريبية."
دوًرا  دتأدراسة األولى لها قد تكون المغاير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر في لة األم التي تعّرض لها التوأم أن سوء معام
، تعترف ومع ذلك –لتطابق الشاذ مع الجندر" لدى التوأم إذ أن سوء المعاملة "تلت على ما يبدو" السلوكيات الشاذةسببًيا في "ا

معلومات، بعض الهذه  دراساتالفي حين قّدمت  45سيغال أنه "من الممكن أن يعّزز هذا االعتداء هوية التوأم الجندرية الشاذة".
 دلياًل مباشًرا ألي افتراضات سببية لنشوء التطابق الشاذ مع الجندر. إنما ال تعتبر قوية علمًيا، ولم تقّدم

مصدر للمعلومات غير كاف  أيًضا الستخراج استدالالت سببية مباشرة وهو دراسة للطبيبين النفسيين ج. مايكل بوستويك  ويتوافر
وعلى سبيل تقديم  46تباره أنثى وترّبى كأنثى.وكاري أ. مارتن لتحليل حالة فرد ثنائي الجنس ولد بأعضاء تناسلية غامضة وتّم اع

بين اضطراب الهوية الجندرية )وهي "التناقض بين الهوية الجندرية المدركة  الفرق الباحثانبعض المعلومات األساسية، صّور 
الة تظهر فيها (، والخنوثة )وهي ح47والجنس الظاهري" الذي ينطوي عموًما على "أي خلل َعَصب يٌّ صّماو ّي غير قابل لإلدراك"

مميزات بيولوجية لكل من الجنسين(. كما أنهما قّدما ملخًصا ومخطط تصنيف ألنواع مختلفة من اضطرابات ثنائية الجنس. وبعد 
أنه  لباحثانامناقشة مستفيضة لمختلف قضايا ثنائية الجنس التطّورية التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال بين الدماغ والجسم، يقّر 

درية المغايري الهوية الجن –بعض المرضى البالغين الذين يعانون من حاالت شديدة من عدم االرتياح مع الجندر  "ال يوجد لدى
ويتطلب هؤالء المرضى رعاية  48تاريخ وال نتائج موضوعية تدعم قضية بيولوجية معروفة حول انفصال الدماغ عن الجسم." -

 ر.طبية ونفسية مرّكزة لتجنب عدم االرتياح مع الجند

"في غياب أمراض الذهان أو الشخصية العنيفة، إن التأكيدات الذاتية للمرضى هي  الباحثان إنهبعد هذا الملخص المفيد، يقول و 
ولكن ليس من الواضح كيف يمكننا اعتبار  49المعايير األكثر موثوقية في الوقت الحاضر لتحديد الهوية الجندرية األساسية."

وقية في تأسيس الهوية الجندرية، ما لم يتم تحديد الهوية الجندرية كظاهرة موضوعية تماًما. وي خصص التأكيدات الذاتية أكثر موث
الجزء األكبر من المقالة لوصف الطرق المختلفة القابلة للتحديد ولإلدراك بصورة موضوعية والتي تنطبع من خاللها هوية الشخص 

ندما ال تتطّور األعضاء التناسلية الخارجية بشكل طبيعي لدى شخص كذكر أو أنثى في الجهاز العصبي والصّماوي. فحتى ع
 50ما، فهو يتصّرف وفًقا للكروموسومات والهرمونات لديه.

من مختلف مراكز البحوث في اسبانيا التصوير بالرنين المغناطيسي  اجوزيبينا راميتي وزمالؤه ت، استخدم2011في العام و 
مغايري الهوية الجندرية من إناث إلى ذكور أبدوا عدم المطابقة جندرًيا في سّن مبكر  شخًصا من 18لدراسة بنية الدماغ لدى 

وتمّثل الهدف في معرفة ما إذا كانت ميزات الدماغ  51واختبروا االنجذاب الجنسي نحو اإلناث قبل الخضوع للعالج الهرموني.
أنثى من  19ذكًرا و  24. وتألفت مجموعة المقارنة من لديهم تتفق أكثر مع جنسهم البيولوجي أو مع شعورهم بالهوية الجندرية



86 ~ The New Atlantis 

رية في أماكن بنية المادة البيضاء المجه متبايني الجنس ولديهم هويات جندرية مطابقة لجنسهم البيولوجي. وقد ظهرت فروقات في
تبايني م الذكور للبنية لدى محددة من الدماغ. ولدى مغايري الهوية الجندرية من إناث إلى ذكور، كانت هذه البنية مماثلة أكثر

 اراميتي وزمالؤه توفي دراسة تكميلية، قارن 52متباينات الجنس في ثالث من أربع مناطق في الدماغ.اإلناث الجنس أكثر من 
ذكًرا متبايني الجنس لم يجروا عملية إعادة  19أنثى و 19 فرًدا من مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث وبين 18بين 
وكان لمغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث معدالت بقعة من المادة البيضاء في عدة مناطق من الدماغ  53د الجنس.تحدي

تقع بين معدالت الذكور الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس واإلناث اللواتي لم يجرين عملية إعادة تحديد الجنس. ولكن 
ولدى األفراد  54ذكور )وهي للذين أفصحوا عن جنسهم البيولوجي( من اإلناث في معظم المناطق.القيم كانت نموذجًيا أقرب إلى ال

كما توقعوا، لدى الذكور كميات من المادة الرمادية والبيضاء وكميات  الباحثونالذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس، وجد 
إعادة تحديد الجنس. كما أن أحجام دماغ مغايري الهوية الجندرية  يجرين عملية ماللواتي لمن السائل النخاعي أكثر من اإلناث 

 55من ذكور إلى إناث كانت جميعها مماثلة للذكور الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس ومختلفة كثيرًا عن تلك لدى اإلناث.

ية لديهم أدمغة مغايري الهوية الجندر األفراد  أنراميتي بما فيه الكفاية فكرة  أجراهابشكل عام، ال تدعم نتائج هذه الدراسات التي و 
مماثلة للجندر المفضل لديهم أكثر من الجندر المطابق لجنسهم البيولوجي. وكل من الدراستين محدود بسبب أحجام العينات 

لعثور على لقامت كل منهما على حد سواء بتحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي  –الصغيرة وعدم وجود فرضية محتملة 
 مغايري الهوية الجندرية.األشخاص الفات الجندرية ومن ثم بحثت إليجاد مناطق توافق البيانات من تخاال

وير دراسة من خالل استخدام التص في حين أن كل من دراستي التصوير بالرنين المغناطيسي بحثتا في بنية الدماغ، عملتو 
غ، و سانتارنيكي وزمالؤه من جامعة سيينا وجامعة فلورنسا على البحث في وظيفة الدمابالرنين المغناطيسي الوظيفي قام بها إميليان

وقارن الباحثون فرًدا واحًدا من مغايري الهوية  56ودراسة االختالفات المتعلقة بالجندر في نشاط الدماغ التلقائي في حالة الراحة.
أنثى، فيما  25ذكًرا و  25طفولة(، ومجموعات مقارنة تتضّمن الجندرية من أنثى إلى ذكر )أعلن أنه من الجندر اآلخر منذ ال

البيولوجي  دماغي أقرب إلى جنسه يتعلق بنشاط الدماغ التلقائي. وظهر لدى الفرد مغاير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر "نشاط
جندرية من ظهر لدى مغايري الهوية الهذه النتيجة خلص الباحثون إلى أنه "ي إلىه"، وباالستناد جزئًيا فيمن الجنس الذي يرغب 

ومع  57إناث إلى ذكور غير المعالجين اتصال وظيفي قابل للمقارنة مع اإلناث اللواتي لم يجرين عملية إعادة تحديد الجنس."
 الدراسة تقريًبا صفر. عينة واحدة فقط، تكون القدرة اإلحصائية لهذه

دة مراكز طبية ومعاهد بحوث في تايوان أيًضا دراسات بالتصوير الوظيفي ، أجرى سايو لون كو وزمالؤه من ع2013وفي العام  
 20فرًدا مغاير الهوية الجندرية من إناث إلى ذكور و 21فرًدا من مغايري الهوية الجندرية ) 41للدماغ. وقارنوا نشاط الدماغ لـ 

ذكًرا  19نس لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس )فرًدا من متبايني الج 38فرًدا مغاير الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث( و 
لدى كل مجموعة أثناء مشاهدة أفالم عادية بالمقارنة مع مشاهدة أفالم  ةالجنسي لإلثارةتمت مقارنة االستجابة و  58أنثى(. 19و 

لقي البيولوجي، من جنسهم الخمثيرة بين المجموعات. وتبّين لدى جميع مغايري الهوية الجندرية في الدراسة انجذاًبا جنسًيا ألعضاء 
ثارة جنسية  ا جنسًيا مشاهدتهم أفالًما مثيرة صورت نشاطً  لدىأكثر من متبايني الجنس الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس وا 

ن أن طلب الباحثون من المشاركي تم دمج نتيجة "إخصاب ذاتي" أيًضا في الدراسة، حيث بين أشخاص مثل جنسهم البيولوجي.
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وتم تحديد مغايري الهوية الجندرية في  59يقّيموا إلى أي درجة يمكن أن يحددوا أنفسهم على أنهم ذكًرا أو أنثى في خالل الفيلم.""
الدراسة مع الجندر المفّضل لديهم أكثر من الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس مع جندرهم البيولوجي في كل من األفالم 

يحدد متباينو الجنس الذين لم يجروا عملية إعادة تحديد الجنس أنفسهم كذكور أو إناث في أي من األفالم.  المثيرة والعادية. ولم
ويدعي كو وزمالؤه أنهم أثبتوا أنماط الدماغ المميزة لالنجذاب الجنسي المتعلق بالجنس البيولوجي ولكنهم لم يقوموا بمقارنات 

المجموعات الثالث. باإلضافة إلى ذلك، عرضوا نتائج تنّص على أن مغايري عصبية حيوية للهوية الجندرية ذات مغزى بين 
 الهوية الجندرية أظهروا أساليب دفاعية غير قادرة على التأقلم النفسي االجتماعي.

 احثوناستخدم الب ،هانز برغلوند وزمالؤه من معهد كارولينسكا السويدي ومعهد ستوكهولم للدماغ 2008عام  أجراهاوفي دراسة 
( لمقارنة أنماط نشاط مناطق FMRIبالرنين المغناطيسي الوظيفي ) ( والتصويرPETالتصوير المقطعي ب اإل صدار البوزيترونّي )

امرأة متباينة  12فرًدا من مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث وكانوا منجذبين جنسًيا إلى النساء مع  12الدماغ لدى 
لم تتناول المجموعة األولى من األشخاص الهرمونات ولم تخضع لجراحة إعادة تحديد  60جنس.رجاًل متباين ال 12الجنس و

أنثوية، وغيرها من الروائح المحايدة جنسًيا مثل زيت  الجنس. وشملت التجربة شّم ستيرويدات ذات رائحة يعتقد أنها فرومونات
عات، . وجاءت النتائج لمختلف الروائح، متنوعة ومتباينة بين المجمو الالفندر وزيت األرز واألوجينول والبيوتانول وهواء ال رائحة له

 األمر الذي ال ينبغي أن يكون مفاجًئا، ألن التحليالت الالحقة تؤدي عادة إلى نتائج متناقضة.

لجندرية. اوباختصار، تظهر الدراسات المقدمة أعاله أدلة غير نهائية ونتائج متضاربة حول أدمغة البالغين من مغايري الهوية 
وال توفر أنماط تنشيط الدماغ في هذه الدراسات أدلة كافية الستخالص استنتاجات سليمة حول الصلة المحتملة بين تنشيط الدماغ 

. فالنتائج متضاربة ومحّيرة. وبما أّن البيانات الصادرة عن كو وزمالئه حول أنماط تنشيط الدماغ ال اإلثارةوالهوية الجندرية أو 
ل شامل بجنس معين، يبقى من غير الواضح ما إذا قد توّصلت النتائج العصبية الحيوية إلى خالصة ذات مغزى حول ترتبط بشك

لى أي مدى قد تمّكنت من ذلك. ومن المهم مالحظة أنه بغض النظر عن النتائج التي توصلت إليها الدراسات،  الهوية الجندرية وا 
األفراد يحددون جندرهم بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي بسبب حالة فطرية فهي ال يمكن أن تدعم أي استنتاج مفاده أن 

 وبيولوجية في الدماغ.

وال تكمن المسألة ببساطة في إمكانية وجود اختالفات بين أدمغة األفراد المغايري الهوية الجندرية والناس الذين يحددون جندرهم 
افق ي ما إذا كانت الهوية الجندرية سمة فطرية وبيولوجية ثابتة، حتى ولو لم تتو بما ال يتوافق مع جنسهم البيولوجي، ولكن تكمن ف

مع الجنس البيولوجي، أو ما إذا كانت أسباب بيئية أو نفسية تساهم في تنمية الشعور بالهوية الجندرية في مثل هذه الحاالت. 
هرمون قبل يجة لعوامل بيولوجية مثل الجينات أو التعّرض لفقد تأتي الفروقات العصبية لدى البالغين المغايري الهوية الجندرية نت

الوالدة، أو نتيجة لعوامل نفسية وبيئية مثل اساءة المعاملة في مرحلة الطفولة، أو يمكن أن تنجم عن مزيج من االثنين. وال توجد 
هم في الذين يتم تحديدر اآلخر المتطابقين مع الجنددراسات تسلسلية أو على مدى طويل أو مرتقبة تنظر في أدمغة األطفال 

الهوية الجندرية. فعدم وجود هكذا بحوث يحد بشدة من قدرتنا على فهم العالقات  ومغاير  وقت الحق في سّن البلوغ على أنهم
 السببية بين بنية الدماغ أو نشاطه الوظيفي، والتطّور الالحق للهوية الجندرية المختلفة عن الجنس البيولوجي.
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 أبحاثي ف المشاركينكثر، أصبح من المسلم به اليوم على نطاق واسع بين األطباء النفسيين وعلماء األعصاب عام أ بشكل  و 
تصوير الدماغ أن هناك قيود منهجية أساسية ومتأصلة في أي من دراسات تصوير األعصاب التي تربط بكل بساطة سمة معينة، 

هذه السمة سلوًكا ملموًسا بل أمًرا محّيًرا وغامًضا مثل "الهوية الجندرية"،  )وعندما ال تكون 61مثل سلوك معين، ببنية دماغ معينة.
تصبح هذه المشاكل المنهجية أكثر تعقيًدا(. وال يمكن أن توّفر هذه الدراسات أدلة إحصائية وال أن تظهر تقنية بيولوجية منطقية، 

 لسمة أو السلوك أو األعراض محّل البحث. ومن أجل دعم استنتاجقوية بما فيه الكفاية لدعم العالقات السببية بين ميزة دماغ ما وا
السببية، حتى السببية الوبائية منها، ال بّد من إجراء دراسات جماعية استطالعية طولية حول مجموعة ثابتة من األفراد على مدى 

 مسار تطّورهم الجنسي إن لم يكن على مدى حياتهم. 

سلسلية للدماغ عند الوالدة، وفي خالل مرحلة الطفولة، وفي خالل أوقات أخرى على مدى تستخدم مثل هذه الدراسات صوًرا توس
ت أّن بعض ذلك، ال يمكننا أن نثبلالتسلسل التطّوري للطفل، لمعرفة ما إذا كانت نتائج بنية الدماغ موجودة منذ البداية. وخالًفا 

. وال تتمّكن الدراسات مثل تلك التي نوقشت أعاله حول أفراد سبق ميزات الدماغ سببت سمة ما، أو أّن السمة فطرية وربما ثابتة
. ففي معظم الحاالت تصّرف األفراد مغايرو الهوية الجندرية هاونتائج هذه السمة وظهرت لديهم السمة من التمييز بين أسباب

تمييزهم ب تسمحرات في الدماغ وفّكروا لسنوات بطرق أّدت من خالل سلوك مكتسب ومرونة عصبية مرتبطة بها، إلى إنتاج تغي
عن سائر األفراد من جنسهم البيولوجي أو من جنسهم وقت الوالدة. وتتجّلى الطريقة الحاسمة الوحيدة لبرهنة عالقة سببية وبائية 
بين ميزة للدماغ وسمة ما )وخاصة سمة معقدة مثل الهوية الجندرية( بإجراء دراسات استطالعية طولية ويفّضل أن يتم أخذ 

 عيناتها بشكل عشوائي وأن تكون قائمة على السكان.

وفي حال عدم وجود مثل هذه الدراسات االستطالعية الطولية، قد تساعد عينات تمثيلية كبيرة قائمة على السكان مع مجموعات 
 62ب عصبي.بعلى تقليص األسباب المحتملة لسمة سلوكية، وبالتالي زيادة احتمال تحديد س مضللةإحصائية مناسبة لعوامل 

ألن الدراسات التي أجريت بالتالي اتبعت النهج السهل في أخذ العينات، لم تكن أي منها مفيدة خاصة لتقليص و ومع ذلك، 
الخيارات للسببية. ومن أجل الحصول على عينة دراسة أفضل، قد نحتاج أن نشمل دراسات وبائية قائمة على تصوير األعصاب 

قد تحتاج الدراسات  63نظًرا للعدد المحدود من األفراد مغايري الهوية الجندرية في عامة السكان،على نطاق واسع. ففي الواقع، و 
 إحصائية.أهمية تكون ذات قيق نتائج من شأنها أن إلى أن تكون أوسع بكثير لتح

 –ا ى مما كان متوقعً على ذلك، إذا وجدت دراسة ما اختالفات كبيرة بين هاتين المجموعتين، أي عدد من االختالفات أعل عالوةً 
في كل مجموعة. وحتى ولو اختلفت هاتان المجموعتان بشكل ملحوظ في جميع القياسات  المعدلفقد تشير هذه االختالفات إلى 

، فهذا ال يشير بالضرورة إلى اختالف بيولوجي بين األفراد في أقصى التوزيع. وبالتالي، قد ال يختلف الفرد مغاير الهوية 100الـ 
 .100ية الذي يتّم اختياره عشوائًيا والفرد غير المغاير الهوية الجندرية الذي يتم اختياره عشوائًيا في أي من هذه القياسات الـ الجندر 

باإلضافة إلى ذلك، بما أن االحتمال بأن يكون الشخص الذي تم اختياره عشوائًيا من عامة السكان من مغايري الهوية الجندرية 
ان العينات أدّلة كافية الستنتاج أن قياًسا معيًنا يتنبأ بما إذا ك معدالتروقات ذات الداللة اإلحصائية في ضئيل، ال ت عتبر الف

ذا قمنا بقياس دماغ طفل رضيع أو طفل حديث المشي أو مراهق ووجدنا أن هذا الشخص  الشخص مغاير الهوية الجندرية أم ال. وا 
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 تمي إلى هذهينهذا ال يعني أن هذا الشخص عندما يكبر سيتم تحديده على أنه أقرب إلى مجموعة من أخرى في هذه القياسات، ف
 المجموعة. لذا قد يكون من المفيد أخذ هذا األمر في عين االعتبار عند تحليل أبحاث حول األفراد مغايري الهوية الجندرية.

ات البيولوجية التي يجري بحثها لديها قدرة دراسات تثبت أن أي من االختالف ما مناإلشارة إلى أنه  تجدرفي هذا السياق، و 
تنبؤية، وكذلك كل التفسيرات التي تدعي أو تقترح أن وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أدمغة الناس من مغايري الهوية 

للقول إن  كالجندرية وأولئك الذين ليسوا من مغايري الهوية الجندرية هو سبب لتغيير الهوية الجندرية أم عدم تغييرها. وذل
 ال مبرر لها. االختالفات البيولوجية التي تحدد االختالفات في الهوية الجندرية

وباختصار، إن الدراسات الحالية حول الصالت بين بنية الدماغ وهوية مغايري الهوية الجندرية قليلة ومحدودة منهجًيا وغير نهائية 
من الناحية المنهجية، فلن تكون كافية إلثبات أن بنية الدماغ هي  ومتناقضة في بعض األحيان. وحتى لو كانت أكثر موثوقية

 إلى القدرة التنبؤية، وهو التحدي الحقيقي ألي نظرية في العلوم. كما ستفتقرسبب وليست نتيجة لسلوك الهوية الجندرية. 

 يري الهوية الجندرية واآلخرونشخص. اثنان منهم من مغا 100وكمثال بسيط لتوضيح هذه النقطة، لنفترض أن لدينا غرفة فيها 
شخًصا من  98ختار شخًصا عشوائًيا وأطلب منك أن تخمن الهوية الجندرية لهذا الشخص. فإذا كنت تعرف أن أليسوا كذلك. 

منهم ليسوا من مغايري الهوية الجندرية، فالرهان األكثر أماًنا هو أن تخّمن بأن الشخص ليس من مغايري الهوية  100أصل 
البيولوجيا . ولنفترض إذن أنه لديك فرصة لطرح األسئلة حول في المئة 98، إذ أن الجواب سيكون صحيًحا بنسبة الجندرية
وحول جنس الشخص عند الوالدة. إن معرفة البيولوجيا تساعد فقط في تنبؤ ما إذا كان الشخص من مغايري الهوية  العصبية

مغايري الهوية الجندرية. لذا إذا لم تحّسن معرفة سمة من سمات دماغ  الجندرية إذا دعمت التوقع األصلي أن الشخص ليس من
 غير دقيقة.  المعدلحقيقة أن المجموعتين تختلفان في فالشخص القدرة على التنبؤ إلى أي مجموعة ينتمي، 

نو  ية، ألن احتمال لجندر التنبؤ األصلي بالنسبة لسمة نادرة مثل أن يكون الشخص من مغايري الهوية ا تحسين ه لمن الصعب جًداا 
ذا و جدت فروقات واضحة بين أدمغة األشخاص المغايري الهوية الجندرية وغير  أن يكون هذا التنبؤ صحيًحا عال  جًدا أصاًل. وا 

سبًيا. ومع ذلك، التنبؤ األصلي سهاًل ن تحسينالمغايري الهوية الجندرية، أقرب إلى االختالفات البيولوجية بين الجنسين، سيكون 
الًفا لالختالفات بين الجنسين، ال توجد سمات بيولوجية يمكنها أن تحدد بشكل موثوق األفراد مغايري الهوية الجندرية على وخ

 أنهم يختلفون عن اآلخرين.

 األدلة العلمية بقوة اقتراح أن الصبي الطبيعي أو الفتاة الطبيعية من الناحية الجسدية ومن ناحية النمو يكون أو وتدعم مجموعة
تكون كما يبدو أو تبدو في الواقع عند الوالدة. فاألدلة المتاحة من تصوير الدماغ وعلم الوراثة ال تثبت أن تطور الهوية الجندرية 

ي أن وا إطاًرا متيًنا لفهم أسباب التطابق مع الجندر اآلخر، وينبغئيولوجي فطري. ألن العلماء لم ينشبشكل مختلف عن الجنس الب
 القائمة حالًيا األسباب النفسية واالجتماعية، فضاًل عن األسباب البيولوجية. بحاثتتناول األ
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 لدى األطفال الجندريةتغيير الهوية 
 64بعنوان "مغاير للهوية الجندرية بعمر الخامسة" ، ورد في صحيفة واشنطن بوست قصة كتبتها بيتوال دفوراك،2012في العام 

كفتاة  مختلًفا اغهادم كان على أنها صبي. وتروي القصة تفسير والدتها لهذا السلوك: " عن فتاة بدأت تصّر في الثانية من عمرها
، وكانت قد سمعت عن األشخاص مغايري الهوية الجندرية، أي هؤالء الذين يختلف جندرهم ذلك ن ]أمها[يج وعرفت، صغيرة

 أت رحلة البحث في مشاكل الهوية الجندرية لدىالجسدي عن جندرهم العقلي." وتروي هذه القصة تجارب األم البائسة عندما بد
 األطفال وفهمت تجارب اآلباء اآلخرين:

وهي عملية  -إلى الجندر اآلخر لقد تحدث الكثيرون عن قرار مؤلم للسماح ألبنائهم باالنتقال علًنا 
: اأكثر صعوبة للصبيان الذين يريدون أن يتحّولوا إلى فتيات. و كان بعض ما سمعته جان مطمئنً 

فقال اآلباء واألمهات الذين عانوا من هذا األمر إن مشاكل سلوك أبنائهم اختفت إلى حد كبير، وتحّسن 
سلوكهم المدرسي وعادت ابتساماتهم السعيدة. ولكن بعض ما سمعته كان مخيًفا: عن أطفال يتناولون 

المرحلة  وني حتى قبل أنهاءأدوية حاصرة للبلوغ في المدرسة االبتدائية ومراهقين بدأوا بالعالج الهرم
  65الثانوية.

 شقيقة الطفلة المغايرة الهوية الجندرية تايلر )كاثرين سابًقا( هوية أختها:وهي وتطول القصة لوصف كيف بّررت مويين، 

"إنها  ندرية.مغايرة الهوية الج سببية في وصف أختهاال تميل إلىكانت أخت تايلر، التي كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات،  و
لتي سوف ، اةفي الصف الثاني في مدرستها الخاص لزمالئهاتوضح مويين األمر هكذا  .فتاة" عبارة عن عقل صبي في جسم

  66دون أي ذكر السم كاثرين.من تسمح لتايلر ببدء صف حضانة األطفال كصبي، 

ذين غايري الهوية الجندرية، أو األطفال الوتلّخص تصريحات شقيقة الطفل الفكرة الشائعة حول الهوية الجندرية: إن األفراد م
يستوفون المعايير التشخيصية لعدم االرتياح مع الجندر، هم ببساطة "عقل صبي في جسم فتاة"، أو العكس بالعكس. وتعني هذه 

فال الذين يعانون طالرؤية أن الهوية الجندرية ميزة ثابتة وفطرية في النفسية البشرية، ومنها تم استلهام نهج مؤكد للجندر لدى األ
 .في سن مبكر من مشاكل الهوية الجندرية

ظاهرة هوية  األدلة على أن تقلّ العصبية الحيوية والوراثية حول أصول الهوية الجندرية،  بحاثوكما رأينا أعاله في استعراض األ
 لديها معدالت عالية من االستدامة مغايري الهوية الجندرية لها أساس بيولوجي. كما أن األدلة على أن مشاكل الهوية الجندرية

حصاءات االضطرابات النفسية لجمعية علم النفس األميركية  .لدى األطفال قليلة أيًضا ووفًقا للنسخة الخامسة من كتيب تشخيص وا 
DSM-5  و  المئة في 2.2"لدى الذكور ]البيولوجيين[ عند الوالدة، قد تراوحت معدالت االستدامة ]عدم االرتياح مع الجندر[ بين

. وال تزال البيانات 67."في المئة 50إلى  في المئة 12. ولدى اإلناث عند الوالدة، قد تراوحت معدالت االستدامة بين في المئة 30
انتشار هذا االضطراب بين السكان، ولكن تشير مجموعة واسعة  العلمية حول استدامة عدم االرتياح مع الجندر ضئيلة بسبب قلة

زلنا نجهل الكثير عن سبب استدامة أو توقف عدم االرتياح مع الجندر لدى األطفال. وكما تشير  نا ماأن اتمن نتائج الدراس
حصاءات االضطرابات النفسية لجمعية علم النفس األميركية  ، "من غير الواضح DSM-5النسخة الخامسة من كتيب تشخيص وا 
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الجندر المرغوب سوف ي ظهر معدالت استدامة أعلى، إذ أنه لم تتم ما إذا كان "تشجيع" األطفال أو دعمهم للعيش اجتماعًيا ب
في هذه المجاالت، وعلى  بحاثمزيد من األلوهناك حاجة واضحة ل 68حتى اآلن متابعة هؤالء األطفال مطواًل بطريقة منهجية."

 اآلباء والمعالجين االعتراف بالشكوك الكبيرة بشأن كيفية تفسير سلوك هؤالء األطفال.

 

 خالت العالجية لدى األطفالالتد
مع الغموض الذي يلّف تشخيص عدم االرتياح مع الجندر لدى األطفال وتوقعات سير المرض، تكون القرارات العالجية معقدة و 

ة التطابق حالقد يتجاوزوا وصعبة للغاية. إذ يجب أن تأخذ التدخالت العالجية لدى األطفال بعين االعتبار احتمال أن األطفال 
لجندر اآلخر. ويعتقد الباحث في جامعة تورونتو والمعالج كينيث ج. زوكر أن ديناميات األسرة واألقران يمكن أن تؤدي دوًرا مع ا

 هامًا في تطوير واستدامة السلوك غير المطابق جندرًيا، كاتًبا:

ضع تيرية و سر في كل من العوامل المهيئة والمديمة للمرض التي قد تؤشر إلى صيغة  أن ننظرمن المهم  
: دور الحالة المزاجية، والتعزيز األبوي لسلوك الجندر اآلخر في خالل الفترة الحساسة من وهي خطة عالجية

تشكيل الهوية الجندرية، وديناميات األسرة، واألمراض النفسية لدى الوالدين، والعالقات مع األقران، والمعاني 
 69صبح فرًدا من الجنس المعاكس.المتعددة التي قد تكمن وراء خيال الطفل في أن ي

مع األطفال الذين يعانون من مشاعر عدم التوافق جندرًيا، من خالل تقديم عالجات نفسية لمساعدتهم  عدةعمل زوكر لسنوات و 
على سبيل المثال، العالج بالحديث، وتنظيم األهل لمواعيد للعب أطفالهم مع  -على تقّبل الجندر المطابق لجنسهم البيولوجي 

  70مثل اضطرابات طيف التوحد، وتقديم المشورة لألهل. النفسية األمراضب المشاكل المتعّلقة، وعالج الجنس نفسهقران من أ

وفي دراسة متابعة قام بها زوكر وزمالؤه حول أطفال قاموا بمعالجتهم على مدى ثالثين عاًما في مركز الصحة النفسية وعالج 
أغلقت ) 71فتاة تم عالجهن. 25فتيات من أصل  3اب الهوية الجندرية استمر فقط لدى اإلدمان في تورونتو، وجدوا أن اضطر 

 (2015.72عيادة زوكر عام  الحكومة الكندية

وينطوي هذا  73جاء بديل لنهج زوكر وأصبح أكثر شيوًعا بين المعالجين يرّكز على تأكيد الهوية الجندرية المفضلة لدى الطفل.و 
تحديد هويتهم الجندرية حتى ولو حددوا أنفسهم بالجندر الذي يفضلونه حينها. وتجّلى أحد مكونات  النهج على مساعدة األطفال في

نهج تأكيد الجندر في استخدام عالجات هرمونية للمراهقين من أجل تأخير ظهور الخصائص الجنسية النموذجية في خالل فترة 
 تطّور الخصائص الجنسية النموذجية في أجسادهم والتي ستكونالبلوغ والتخفيف من مشاعر عدم االرتياح التي ستواجههم عند 

مختلفة عن الجندر الذي حددوه ألنفسهم. وهناك أدلة قليلة نسبًيا للقيمة العالجية لهذه األنواع من العالجات التي تؤخر سن البلوغ، 
 74ولكنها حالًيا موضع دراسة سريرية واسعة النطاق برعاية المعاهد الوطنية للصحة.

ي حين أن المعلومات الوبائية حول نتائج تأخير البلوغ طبًيا محدودة للغاية، يبدو أن اللجوء إلى الهرمونات والعمليات الجراحية وف
ي سن الجنس ف من المؤيدين بالضغط من أجل المضي قدًما في إعادة تحديد عدد كبيرويقوم  .عادة تحديد الجنس في ازديادإل
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في عدد األطفال  في المئة 50في ذي تايمز، لندن، شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة  2013ام ع تنشر  ة. ووفًقا لمقالمبكر
، وزيادة ما يقارب 2012حتى العام  2011الذين تمت إحالتهم إلى عيادات متخصصة في عدم االرتياح مع الجندر من العام 

فإن كانت تعزى هذ الزيادة إلى ارتفاع  2012.75حتى العام و  2010من الراشدين الذين تمت إحالتهم من العام  في المئة 50الـ 
معدالت غموض الجندر أو ازدياد الحساسية تجاه القضايا الجندرية أو القبول المتزايد لخيار العالج أو عوامل أخرى، فالزيادة 

تماعي حتملة، مثل الرفض االجبحّد ذاتها مقلقة وتستحق المزيد من البحث العلمي في ديناميات األسرة وغيرها من المشاكل الم
 عدم االرتياح مع الجندر في مرحلة الطفولة.عن  مؤشراتأو القضايا التنموية، التي يمكن أن تعتبر أنها 

ووجدت دراسة للنتائج النفسية المترتبة على كبت البلوغ والخضوع لعملية إعادة تحديد الجنس تم نشرها في جريدة طب األطفال 
ي المتخصص لألطفال والمراهقين آنلو ل. دو فري وزمالؤه، تحّسًنا لدى األفراد بعد تلقي هذه بيب النفسالط من قبل 2014عام 

وأجريت هذه الدراسة على  76التدخالت، مع تحّسن مستوى المعافاة لدرجة مماثلة لتلك لدى الشباب الراشدين من عموم السكان.
فرًدا مغاير الهوية  33فرًدا مغاير الهوية الجندرية من ذكر إلى أنثى و 22ة )مراهًقا وشاًبا بالًغا من مغايري الهوية الجندري 55

العمر: سط )متو  البلوغالجندرية من أنثى إلى ذكر( من عيادة هولندية، تم تقييمهم على ثالث مراحل: قبل بداية ضغوطات سن 
سنة(، وبعد سنة واحدة على األقل من الخضوع  16.7)متوسط العمر:  المعاكسسنة(، وعندما تم حقنهم بهرمونات الجنس  13.6

وهي عبارة عن  –سنة(. إال أن الدراسة لم تقدم مجموعة مطابقة للمقارنة  20.7العمر: لجراحة إلعادة تحديد الجنس )متوسط 
/أو لم يخضعوا ر، والذين لم يتلقوا هرمونات لكبت البلوغ، أو هرمونات للجنس اآلخمغايري الهوية الجندرية مجموعة من المراهقين 

 .نتائجالمقارنة بين ال يزيد من صعوبةما  -لجراحة إعادة تحديد الجنس 

إلجراءات، في بعض ا نظرة الفرد إلى جسده، تحّسن عدم االرتياح مع الجندر مع مرور الوقت، كما تحّسنت اتفي مجموعة الدراسو 
ى لم يتوّضح ما إذا كانت هذه التغيرات تعزى إل ،وعة مقارنة مطابقةوتحّسن األداء العام تحّسًنا متواضًعا. ونظًرا لعدم وجود مجم

اإلجراءات أو يمكن أن تحصل لدى هذه المجموعة من دون تدخالت طبية وجراحية. وأظهرت قياسات القلق واالكتئاب والغضب 
ض ذه الدراسة إلى بعبعض التحسنات على مر الزمن، ولكن هذه النتائج لم تصل إلى أهمية إحصائية. وفي حين أشارت ه

التحسينات على مر الزمن لدى هذه المجموعة، وخصوًصا الرضا الذاتي عن اإلجراءات، يتطّلب الكشف عن اختالفات كبيرة 
 نمتكرار الدراسة مع مجموعة مقارنة مطابقة وعينة أكبر. وقد شملت التدخالت أيًضا الرعاية من قبل فريق من المهنيين الطبيين 

، األمر الذي الذي كان له تأثيًرا مفيًدا. فمن األفضل أن تشمل الدراسات المستقبلية من هذا النوع متابعات مختلفة تخصصات
 على المدى الطويل تقّيم النتائج وتكون فّعالة ما بعد أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات.

 التدخالت العالجية لدى الراشدين
عون إلعادة تحديد الجنس طبًيا وجراحًيا قد يرغبون في العودة إلى هوية جندرية تتفق مع ي شير احتمال أن المرضى الذين يخض

ي مرحلة يتم القيام بها ف ماجنسهم البيولوجي، إلى أن عملية إعادة التحديد تحمل مخاطر نفسية وجسدية كبيرة، وخصوًصا عند
المرضى ما قبل العالج عن مثالية الحياة بعد العالج قد ال الطفولة، ولكن أيًضا في مرحلة الرشد. ويشير ذلك إلى أن معتقدات 

 كثير من األحيان.التتحقق في 
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( بتقييم نتائج أكثر من مئة دراسة متابعة ARIFالمكثّفة في جامعة برمنغهام ) بحاث، قام قسم معلومات األ2004في العام ف 
 في صحيفة ذي غارديان: تن شر  ةم تلخيص النتائج في مقال. وت77حول حياة أفراد من مغايري الهوية الجندرية ما بعد العملية

( أّن أي من الدراسات لم توّفر دلياًل قاطًعا على أن عملية إعادة تحديد الجنس مفيدة للمرضى. ARIFاستنتج )
ووجد أّنه تّم تصميم معظم األبحاث على نحو رديء، ما جعل النتائج تميل ألن تكون لصالح التغيير الجسدي 

ولم يتم تقييم ما إذا كانت العالجات األخرى، مثل تقديم المشورة على المدى الطويل، قد تساعد  للجنس.
( أن نتائج ARIFمغايري الهوية الجندرية، أو أن اضطراب الهوية الجندرية قد يخف مع الوقت. ويرى )

ن لم قصة ألن الباحثيالدراسات القليلة التي تابعت عدًدا كبيًرا من المرضى على مدى عدة سنوات كانت نا
يتمكنوا من متابعة أقله نصف المشاركين. كما أنه لم يتم التحقيق بدقة في المضاعفات المحتملة للهرمونات 
ولجراحة األعضاء التناسلية، والتي تشمل الخثار الوريدي العميق والتبّول الالإرادي. "هناك شك كبير حول ما 

(. "ومع أنه ال شك ARIF"، يقول الدكتور كريس هايد، مدير )إذا كان تغيير الجنس لشخص ما مفيد أم ال
في أنه يتم االهتمام لشكل كبير لضمان خضوع المرضى المناسبين لعملية إعادة تحديد الجندر، ال يزال عدد 

  78في كثير من األحيان إلى االنتحار." مبشّدة لدرجة تدفعه ونيعانكبير من الناس الذين خضعوا للجراحة 

اضحة يجعل من الصعب إيجاد إجابات و  مستوى الشك بشأن النتائج المختلفة بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس فارتفاع
، أجريت عدة دراسات أخرى حول فعالية 2004حول اآلثار المترتبة على المرضى الذين يخضعون لهذه الجراحة. فمنذ العام 

ر سنقوم فيما يلي باستعراض بعض الدراسات األكثو أكبر ومنهجيات أفضل.  اتعينجراحة إعادة تحديد الجنس، وذلك باستخدام 
 .نتائج جراحة إعادة تحديد الجنس على الخاضعين لها غنى بالمعلومات والموثوق بها حول

ا و ، نشر جون ك. مايير ودونا ج. ريتير دراسة متابعة طولية حول التعافي العام للراشدين الذين خضع1979بالعودة إلى العام 
شخًصا طلبوا الخضوع  35شخًصا خضعوا للجراحة بالنتائج لـ  15قارنت الدراسة النتائج لـ و  79لجراحة إعادة تحديد الجنس.

من هؤالء األفراد لعملية جراحية في وقت الحق، ما أدى إلى ثالث مجموعات للمقارنة:  14للجراحة ولكنهم لم يقوموا بها )خضع 
واحدة لم تخضع للعملية، وواحدة خضعت للعملية في وقت الحق(. وتّم قياس التعافي كمًيا  واحدة خضعت للعملية الجراحية،

باستخدام نظام تسجيل قّيم متغيرات النتائج على المستوى النفسي واالقتصادي والقانوني وعلى مستوى العالقات. وتم تحديد النتائج 
وقت المتابعة يقارب الخمسة أعوام لألشخاص الذين ن متوسط من قبل الباحثين بعد إجراء مقابالت مع هؤالء المرضى. وكا

 العامين ألولئك األشخاص الذين لم يخضعوا للعملية. وحوالىخضعوا لجراحة تغيير الجنس، 

بعض التحّسن لدى األشخاص الذين خضعوا للعملية الجراحية، على الرغم من أن مستوى  ظهربحالتهم قبل الجراحة،  ومقارنةً 
إلحصائية للنتائج كان منخفًضا نسبًيا. وأظهر األفراد الذين لم يخضعوا للجراحة تحسًنا ذات داللة إحصائية عند المتابعة. الداللة ا

ومع ذلك، لم يتبّين فرق احصائي كبير بين نتائج التعافي للمجموعتين في المتابعة. وخلص الباحثون إلى أن "جراحة إعادة تحديد 
وعية من حيث التأهيل االجتماعي على الرغم من أنها تبقى مرضية على الصعيد الذاتي ألولئك الجنس ال تمنح أي ميزة موض
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ودفعت هذه الدراسة قسم الطب النفسي في مركز جون هوبكينز الطبي  80الذين خاضوا مرحلة تجريبية وللذين خضعوا لها."
(JHMC لوقف التدخالت الجراحية )81الجنس لدى الراشدين. إلعادة تحديد  

مع ذلك، تبقى الدراسة مقيدة، إذ يوجد تحيز في اختيار األشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة، ألنه تمت تنقية المرضى من و 
ة صغير، حجم العينكان باإلضافة إلى ذلك، جنس في مركز جون هوبكينز الطبي. األفراد الذين سعوا إلى جراحة إعادة تحديد ال

جراحية إلعادة تحديد الجنس بل استشاروا مركز جون هوبكينز الطبي من أجل هذه العملية ال فاألفراد الذين لم يخضعوا لعملية 
وقت المتابعة بين  معدليمثلون مجموعة مقارنة حقيقية. كما أن التحديد العشوائي إلجراء الجراحة غير ممكن. والفرق الكبير في 

ا لها يقّلص أكثر أي قدرة على إجراء مقارنات صحيحة بين أولئك الذين خضعوا للعملية الجراحية وبين الذين لم يخضعو 
المجموعتين. باإلضافة إلى ذلك، تم انتقاد منهجية الدراسة أيًضا على الطريقة التعسفية إلى حد ما والتمييزية التي استخدمتها 

أنها بمستوى وك كعوامل سلبيةالمرضى. تم إدراج التعايش أو أي شكل من أشكال اللجوء إلى خدمات الطب النفسي  تعافيلقياس 
 82.االعتقال

، نشرت سيسيليا دييني وزمالؤها من معهد كارولنسكا وجامعة غوتنبرغ في السويد واحدة من أهّم الدراسات 2011وفي العام 
. ومن خالل التركيز على لها ألشخاص الذين خضعواعلى انتائج جراحة إعادة تحديد الجنس مة بشكل جيد لدراسة المصمّ 

شخًصا مغاير الهوية  191شخًصا من مغايري الهوية الجندرية ) 324الت الوفيات والمرض والجريمة، قارنت الدراسة بين معد
شخًصا مغاير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر( خضعوا لعملية إعادة تحديد الجنس بين  133الجندرية من ذكر إلى أنثى و 

الفرد مغاير الهوية الجندرية عند الوالدة،  جنس: أشخاص من العمر نفسهن وبين مجموعتي مقارنة م 2003و  1973عامي 
 83وأشخاص من الجنس الذي تحّول إليه الفرد مغاير الهوية الجندرية.

ونظًرا للعدد القليل نسبًيا من األشخاص المتحولين جنسًيا في عامة السكان، ي عتبر حجم هذه الدراسة مثير للدهشة. وعلى عكس 
تير، لم تسعى دييني وزمالؤها لتقييم رضا المرضى بعد جراحة إعادة تحديد الجنس، األمر الذي يتطلب مجموعة ري مايير و

مقارنة مؤلفة من أشخاص من مغايري الهوية الجندرية رغبوا بإجراء عملية إعادة تحديد الجنس ولكنهم لم يقوموا بها. كما أن 
. لذا فحسب راحةبعد الجما لخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس؛ إذ تم تقييم النتائج الدراسة لم تقارن متغيرات النتائج قبل وبعد ا

 بعين االعتبار عند النظر في ما توصّلت إليه هذه الدراسة. التوضيحاتعلينا أن نأخذ هذه 

راستها. ّمت دمن المعدالت التي ت عدد كبيروجدت دييني وزمالؤها فروقات ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على صعيد 
ة ثالث الهوية الجندرية بعد العملية الجراحي مغايريفعلى سبيل المثال، كان خطر دخول المستشفى للعالج النفسي لدى األفراد 
)غير أن خطر دخول المستشفى بسبب تعاطي  84مرات أكثر من مجموعات المقارنة، حتى بعد تلقي العالج النفسي مسبًقا.

ير بعد الخضوع للعالج النفسي مسبًقا، وكذلك المتغيرات األخرى التي يتم تحييدها(. ولدى األفراد المخدرات لم يكن أعلى بكث
الذين خضعوا لعملية إعادة تحديد الجنس خطر أعلى بما يقارب الثالث مرات لتعدد أسباب الوفيات بعد تعديل المتغيرات األخرى 

وأظهر هؤالء  1988.85 - 1973ت مرتفعة فقط في الفترة الزمنية بين التي يتم تحييدها، على الرغم من أن أكبر المخاطر كان
واألخطر  86من الدراسة أيًضا نسبة متزايدة من خطر اإلدانة بارتكاب جريمة. ةالذين كانوا يخضعون للجراحة في خالل هذه الحقب
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 مرات عرضة 19.1االنتحار وأكثر بـ  مرات عرضة لمحاولة 4.9هو أن األفراد الذين خضعوا إلعادة تحديد الجنس كانوا أكثر بـ 
نسبة الوفيات الناجمة عن االنتحار عالية إّن " 87للموت انتحاًرا مقارنة مع األفراد الذين لم يخضعوا لعملية إعادة تحديد الجنس.

 88ي مسبًقا."فسللخضوع للعالج الن تكييفبشكل الفت بين األشخاص الذين خضعوا لعملية إعادة تحديد الجنس، بما في ذلك بعد ال

ويحول تصميم الدراسة دون استخالص االستدالالت "حول فعالية إعادة تحديد الجنس كعالج لتغيير الجنس،" على الرغم من أن 
وبشكل  89دييني وزمالؤها قالوا إنه من الممكن أن "تكون األمور أسوأ من ذلك من دون الخضوع لعملية إعادة تحديد الجنس."

ة النفسية بعد الجراحة سيئة جًدا، كما يتبّين خصوًصا مع النسب العالية من محاوالت االنتحار وجميع عام، كانت الحالة الصحي
أنه بالنسبة إلى . )وتجدر اإلشارة 1988وحتى العام  1973األسباب المؤدية إلى الوفاة لدى المجموعة في الفترة الممتدة من عام 

، كانت البيانات 2003و  1989وا إلعادة تحديد الجنس في الفترة الممتدة بين لمغايري الهوية الجندرية في الدراسة الذين خضع
المتاحة في الحقبة التي أجريت في خاللها الدراسة أقل بالطبع من البيانات لمغايري الهوية الجندرية من الفترة السابقة. وقد تصبح 

ابهة للمخاطر المرتفعة لدى المجموعة السابقة(. لدى المجموعة الالحقة مع الوقت مش والجرائم والمرضمعدالت الوفيات 
غايري الهوية صحة مالسيئة نسبًيا على باختصار، تشير هذه الدراسة إلى أن جراحة إعادة تحديد الجنس قد ال تصحح النتائج و 

ئج أيًضا أن النتابسبب القيود المذكورة أعاله المفروضة على هذه الدراسة، ال يمكن أن تثبت و الجندرية بشكل عام. ومع ذلك، 
 جراحة إعادة تحديد الجنس تسبب نتائج سيئة على الصحة.

سنة  15، قامت أنيت كون وزمالؤها من المستشفى الجامعي وجامعة برن في سويسرا بدراسة نوعية الحياة بعد 2009وفي العام 
من مغايري الهوية الجندرية من إناث  3من مغايري الهوية الجندرية من ذكور إلى إناث و 52من جراحة إعادة تحديد الجنس لـ 

مع  قليل، مقارنةً  ووجدت هذه الدراسة أن الرضا العام عن نوعية الحياة لدى مغايري الهوية الجندرية بعد الجراحة 90إلى ذكور.
لصحية ا إناث سبق وخضعن عل األقل لجراحة واحدة في الحوض. وأبدى مغايرو الهوية الجندرية رضاهم القليل عن نوعية حياتهم

بشكل عام بعد الجراحة وأشاروا إلى بعض القيود الشخصية والمادية واالجتماعية التي عانوا منها بسبب التبول الالإرادي الذي 
ينتج كأثر جانبي للعملية الجراحية. ومرة أخرى، ال يمكن استخالص االستدالالت من هذه الدراسة بشأن فعالية جراحة إعادة 

 دم وجود مجموعة مقارنة تضم أفراًدا من مغايري الهوية الجندرية لم يخضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس.تحديد الجنس نظًرا لع

، نشر محمد حسن مراد وزمالؤه من عيادة مايو مراجعة منهجية لدراسات حول نتائج العالجات الهرمونية 2010في العام و 
منخفضة الجودة" على أن إعادة تحديد الجنس من خالل العالج المستخدمة في إجراءات إعادة تحديد الجنس، ووجدوا "أدلة 

الهرموني قد تحّسن من مشكلة عدم االرتياح مع الجندر واألداء النفسي واألمراض المصاحبة واألداء الجنسي ونوعية الحياة بشكل 
جنس شملت تدخالت مريًضا خضع إلجراءات إعادة تحديد ال 1833دراسة قامت مًعا بفحص  28 الباحثونوحدد  91عام."

وأظهرت  92فرًدا مغاير الهوية الجندرية من أنثى إلى ذكر(. 801فرًدا مغاير الهوية الجندرية من ذكر إلى أنثى و 1093هرمونية )
من المرضى عن تحّسن في عدم االرتياح  في المئة 80بيانات من هذه الدراسات أنه بعد تلقي إجراءات إعادة تحديد الجنس، أفاد 

من المرضى عن تحسن في  في المئة 80من المرضى عن تحّسن في األعراض النفسية، وأفاد  في المئة 78ر، وأفاد مع الجند
 )أي أنه لم يتم في أي من الدراسات تعيين من أجل الحد من التحيزلم تشمل أي من الدراسات التوزيع العشوائي و  93نوعية الحياة.

 بفحسشملت ثالث دراسات  عض المرضى وليس لغيرهم من المرضى(، وإجراءات إعادة تحديد الجنس بشكل عشوائي لب



96 ~ The New Atlantis 

 94مجموعات مقارنة )وهي عبارة عن مرضى لم يتلقوا العالج ليكونوا بمثابة حاالت مقارنة بالنسبة ألولئك الذين تلقوا العالج(.
ة وفي مراض النفسية المصاحبوذكرت معظم الدراسات التي تم البحث فيها في استعراض مراد وزمالئه تحسًنا على صعيد األ

نوعية الحياة، على الرغم من أن معدالت االنتحار بقيت أعلى بالنسبة لألفراد الذين تلقوا عالجات بالهرمونات مقارنة بعامة 
أيًضا أن هناك بعض االستثناءات لتقارير التحّسن  الباحثونووجد  95السكان، بالرغم من انخفاض معدالت االنتحار بعد العالج.

فرًدا  17أفراد من أصل  3ي مجال الصحة النفسية والرضا عن إجراءات إعادة تحديد الجنس؛ ففي دراسة من الدراسات، ندم ف
وأشارت أربع من الدراسات التي تم  96على إجراءات العالج مع فردين من هؤالء األفراد الثالثة يسعون إلى عكس اإلجراءات،

ا في ذلك استمرار العزلة االجتماعية وعدم تحسن العالقات االجتماعية واالعتماد على استعراضها إلى تدهور نوعية الحياة، بم
  97برامج الرعاية التي تقدمها الحكومة.

جوة االدعاء بأن إجراءات إعادة تحديد الجنس توفر الفوائد المر في نشكك  ه يجب أنأنباألدلة العلمية التي تم تلخيصها  تفيدلذا 
ية التي تساهم في ازدياد مخاطر الصحة النفسية بين األفراد المغايري الهوية الجندرية. وفي الوقت الذي أو تحل المشاكل األساس

نعمل فيه على وقف سوء المعاملة وسوء الفهم، ينبغي أيًضا أن نعمل على دراسة العوامل التي قد تسهم في ارتفاع معدالت 
أكثر  مغايري الهوية الجندرية وأن نفهمها، وأن نفكر بشكلبين األفراد  يةاالنتحار وغيرها من المشاكل الصحية النفسية والسلوك

 وضوًحا بخيارات العالج المتوفرة.
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 الخالصة
 

العلمية والقابلة للتكرار أن تؤثر على قراراتنا الشخصية وفهم ذاتنا، ويمكن أن تسهم في النقاشات  بحاثيمكن للنتائج الدقيقة لأل
موضوعات مثيرة للجدل، من المهم أن تكون واضحة  بحاثقشات الثقافية والسياسية. فعندما تعالج األالعامة، بما في ذلك النا

حول ما أظهره العلم بالتحديد وما لم يظهره. ويوجد إجماع علمي مؤقت بالنسبة للمسائل المعقدة المتعلقة بطبيعة النشاط الجنسي 
ديد جميع جوانبه نا في تحية جزء معقد للغاية من حياة اإلنسان يتحدى محاوالتالبشري؛ إذ يبقى الكثير مجهواًل ألن الغريزة الجنس

 بدقة. ودراسته

ات سكانية يمكن الصحة العقلية لمجموععلى نتائج الولكن بالنسبة للمسائل السهلة للدراسة تجريبًيا، مثل تلك المتعلقة بمعدالت 
عض اإلجابات الواضحة: ت ظهر هذا األقليات معدالت أعلى من االكتئاب تحديدها على أنها من األقليات الجنسية، توفر األبحاث ب

والقلق وتعاطي المخدرات واالنتحار بالمقارنة مع السكان بشكل عام. وتتجلى فرضية واحدة، بأن نموذج الضغوطات االجتماعية 
لهذه لدى ة ة العقليالصح مشاكلت الذي يفترض بأن الوصم بالعار والظلم والتمييز هي األسباب الرئيسية الرتفاع معدال –

د غير متابيني الجنس اكثيًرا ما يتم االستشهاد به على أنه وسيلة لتفسير هذا التفاوت. وفي حين غالًبا من يكون األفر  -األقليات 
ؤولة عن كل سمغايري الهوية الجندرية عرضة للضغوطات االجتماعية والتمييز، لم يظهر العلم أن هذه العوامل لوحدها مواألفراد 

اجة مغايرة الهوية الجندرية وبين عامة السكان. لذا ثّمة حواألقليات أو أغلب التفاوت الصحي بين األقليات غير المتبانية الجنس 
لبحث موّسع في هذا المجال الختبار فرضية الضغوطات االجتماعية وغيرها من التفسيرات المحتملة للتفاوت الصحي، وللمساعدة 

 هذه األقليات. التي تعاني منهال معالجة المخاوف الصحية في تحديد سب

الدراسة في ". فولد هكذاوال يدعم العلم ببساطة أغلب وجهات النظر المعروفة على نحو واسع حول الميل الجنسي، مثل فرضية "
جنس، ولكن متبايني الاد متبايني الجنس واألفر هذا المجال تصف مجموعة صغيرة من االختالفات البيولوجية بين األفراد غير 

هذه االختالفات البيولوجية ليست كافية للتنبؤ بالميل الجنسي، االختبار النهائي في أي اكتشاف العلمي. ويتمّثل البيان األقوى 
 الذي يقّدمه العلم ليشرح الميل الجنسي في أن بعض العوامل البيولوجية تبدو إلى حد ما، أنها تجعل بعض األفراد يميلون إلى

 التباين الجنسي.

" في حالة الهوية الجندرية أكثر تعقيًدا. فمن جهة، الدليل على أننا نولد بجنس معين يبدو مدعوًما جيًدا هكذاولد " وتبدو نظرية
من خالل النظرية المباشرة: يتم تحديد الذكور بأغلبية ساحقة على أنهم رجال واإلناث على أنهن نساء. فحقيقة أن األطفال )مع 

د استثناءات قليلة من األفراد المخنثين( يولدون إما ذكوًرا أو إناثًا بيولوجًيا أبعد من النقاش. ويؤدي الجنس البيولوجي أدواًرا وجو 
والنفسية بين الجنسين على مستوى السكان. ومع ذلك، في حين ي عتبر  الجسديةتكميلية في اإلنجاب، وثمة عدد من االختالفات 

 فطرية لدى اإلنسان، تبقى الهوية الجندرية مفهوًما أكثر صعوبة وتضلياًل.الجنس البيولوجي سمة 
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دراسات العلمية، وعندما نسعى للبحث عن التفسيرات البيولوجية لألسباب التي تجعل بعض األفراد يقولون إن للفي مراجعة و 
شاكل في النتائج الموجودة م ا ما يكون فيغالبً ف. نجد أنه ما من شيء مفهوم بالكاملجندرهم ال يتطابق مع جنسهم البيولوجي، 

رق التي أفضل، وذلك لتحديد الط أبحاثاختيار العينات، كما أنها تفتقر إلى منظور طولي وقدرة تفسيرية. ومن هنا الحاجة إلى 
وجودة مالدقيقة ال اتجعل المناقشة حول بعض الفروقو ة العقلية الصح مشاكليمكننا من خاللها المساعدة على خفض معدالت 

 حالًيا في هذا المجال ممكنة. 

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

ن األطفال م تجرى على عدد كبيرذين يتلقون هذه التدخالت أطفااًل. إذ نقرأ تقارير متداولة حول خطط طبية وتدخالت جراحية ال
قبل سن البلوغ، بعضهم لم يتخطى السادسة من العمر، وحول تدابير عالجية أخرى يتّم اتخاذها بحق أطفال ال تزيد أعمارهم عن 

ع تحديد الهوية الجندرية لطفل عمره سنتين. وعلى الرغم من تحفظنا حول مدى فهم العلماء ما يعني السنتين. فبرأينا ال أحد يستطي
أن يشعر الطفل بجندره، لدينا قلق شديد من أن هذه العالجات والطرق العالجية والعمليات الجراحية تبدو غير متناسبة مع 

ون قاصرين ألن غالبية األطفال الذين يحددون جندرهم على أنه الضغوطات الشديدة التي يمر بها هؤالء الشباب، وهم ال يزال
مختلف عن جنسهم البيولوجي قد ال يستمرون بذلك عند بلوغ سّن الرشد. وعالوة على ذلك، ال توجد دراسات موثوقة حول اآلثار 

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

 بطريقة مفهومة لجمهور واسع من الخبراء والقراء على حد سواء. األبحاثهذا التقرير إلى تقديم مجموعة معقدة من  لقد سعينا في 
فالجميع، من علماء وأطباء وآباء ومعلمين ومشرعين وناشطين، يستحق الحصول على معلومات دقيقة حول الميل الجنسي والهوية 

 مجتمعنا لـ إل جي بي تي )المثليات والمثليون وثنائيو الجنس ومغايرو ل كيفية معاملةالجندرية. وعلى الرغم من الجدل الكبير حو 
الهوية الجندرية(، ال ينبغي أن تثنينا أي آراء سياسية أو ثقافية عن فهم القضايا السريرية والصحية العامة المتعّلقة بهذا الموضوع، 

 لعقلية التي قد تكون مرتبطة بغريزتهم الجنسية.وال عن مساعدة األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة ا

ويقترح عملنا بعض السبل للبحث مستقباًل في مجاالت العلوم البيولوجية والنفسية واالجتماعية. وال بّد من إجراء المزيد من األبحاث 
الجنس  لمثليون وثنائيوللكشف عن أسباب زيادة معدالت مشاكل الصحة العقلية لدى األقليات من إل جي بي تي )المثليات وا

ا، بل حول هذه المسألة تحسينً  بحاثومغايرو الهوية الجندرية(. كما يتطّلب نموذج الضغوطات االجتماعية الذي يهيمن على األ
يتطّلب استكماله بفرضيات أخرى. ويبقى قسم كبير من الطرق التي تتطّور من خاللها الرغبات الجنسية وتتغير على مدى الحياة، 

. فاألبالنس  الصحة العقليةلعالقات والصحة الجنسية و االتجريبية قد تساعدنا على فهم  بحاثبة لكثيرين، غير مفهوم بشكل كاف 
 .بشكل  أفضل

أي كل من فكرة أن الميل الجنسي يتحّدد بيولوجًيا وهو ثابت، والفكرة  –" ولد هكذاويمّكننا نقد وتحدي كل من قسمي نموذج "
نسية من طرح أسئلة هامة حول الغريزة الجنسية والسلوكيات الج -اك جندر ثابت مستقل عن الجنس البيولوجي المتعّلقة بها بأن هن
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هذه األسئلة خارج نطاق هذا العمل، ولكن تشير بعض  بعضوالجندر، والمصلحة الفردية واالجتماعية في ضوء مختلف. ويقع 
 ا يدور عاّمة بين الناس وبين ما أظهره العلم.األسئلة التي قمنا بدراستها إلى وجود هوة كبيرة بين م

يمكن للبحث العلمي المدروس والدقيق، وللتفسير اليقظ لنتائجه أن يساعد في فهمنا للميل الجنسي والهوية الجندرية. لذا ال يزال ف
 بحاثعة معقدة من األأمامنا الكثير من العمل والكثير من األسئلة التي لم نجد لها أجوبة. ولقد حاولنا تحليل ووصف مجمو 

العلمية المتعلقة ببعض هذه المواضيع، آملين أن يسهم هذا التقرير في النقاشات العامة الجارية حول الغريزة الجنسية البشرية 
ه.ب بكما أننا تنوقع أن يثير هذا التقرير الكثير من الردود الحماسية، األمر الذي نرحّ  والهوية الجندرية.
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 Koenen (2013" ) “Poor Instruments Leadوكونين  Glymourوغاليمور  Robertsروبرتس ركيكة: تعليق على 

to Poor Inferences: Comment on Roberts, Glymour, and Koenen (2013 أرشيف السلوك الجنسي ،")
Archives of Sexual Behavior 42 1652-1649(: 2013) 8، رقم ،http://dx.doi.org/10.1007/s10508-

013-0101-5. 

، هل تؤّثر إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة في الميل الجنسي Koenenوكونين  Glymourوغاليمور  Robertsروبرتس  120
 .Does Maltreatment in Childhood Affect Sexual Orientation in Adulthood? ،"169في مرحلة الرشد؟ "

 .169المرجع عينه،  121

  National Health andللحصول على معلومات حول الدراسة مراجعة مسح الصحة الوطنية والحياة االجتماعية " 122
Social Life Survey مركز األبحاث الجماعية في جامعة شيكاغو ،"Population Research Center of the 

University of Chicago ،http://popcenter.uchicago. edu/data/nhsls.shtml. 
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وغيره، التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية: الممارسات الجنسية في الواليات  Edward O. Laumannإدوارد أ. الومان  123

ات " )شيكاغو: منشور The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United Statesالمّتحدة "
وغيره، الجنس في  Robert T. Michael(؛ روبرت ت. مايكل University of Chicago Press ،1994جامعة شيكاغو 

 (.Warner Books ،1994" )نيويورك: وارنر بوكس Sex in America: A Definitive Survey أمريكا: مسح جازم "

 .The Social Organization of Sexuality ،"295" وغيره، التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية Laumannالومان  124

أنه في الشريحة العمرية التي  2010أظهر التكرار الثالث للمسح الوطني حول المواقف الجنسية وأنماط الحياة في عام  125
في  1.4من الرجال يعتبرون أنفسهم مثليين/ مثليات و في المئة 1.5من النساء و في المئة 1.0سنة،  74و 16تتراوح بين 

 Catherine H. Mercerمن الرجال يرون أنفسم كثنائيي الجنس. مراجعة كاثرين هـ. مرسر  في المئة 1.0من النساء و المئة
وغيرها، التغييرات في المواقف الجنسية وأنماط الحياة في بريطانيا في خالل مجرى الحياة وعلى مر الزمن: نتائج المسح 

 Changes in sexual attitudes and lifestyles in Britain through ماط الحياة "الوطني حول المواقف الجنسية وأن
the life course and over time: findings from the National Surveys of Sexual Attitudes and 

Lifestyles (Natsal) المبضع ،"The Lancet 382 1794-1781(: 2013) 9907، رقم ،
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62035-8 ترد النتائج الكاملة لهذا المسح في مقاالت متعّددة من .

   . The Lancetهذا العدد من 

he Social Organization Tوغيره، التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية " Laumannفي الومان  8.1مراجعة الجدول  126
of Sexuality ،"304. 

 The Socialوغيره، التنظيم االجتماعي للغريزة الجنسية " Laumannفي الومان  8.2احت سب هذا الرقم من الجدول  127
Organization of Sexuality ،"305. 

قة وحتى الرشد، مراجعة كاثلين موالن للمزيد من المعلومات بشأن تصميم الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراه 128
"، الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من Study Designوغيره، تصميم الدراسة " Kathleen Mullan Harrisهاريس 

، The National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Healthالمراهقة وحتى الرشد 
http://www.cpc.unc.edu/projects/addhealth/design تستخدم بعض الدراسات المرتكزة على بيانات الدراسة .

الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد األرقام العربية وليس الرومانية لترقيم الموجات؛ عند وصف هذه 
 منها، نعتمد األرقام الرومانية. الدراسات أو االقتباس

، التقييم المشبوه Kara Joynerوكارا جوينر  Williams-Ritch C. Savinوليامز -في ريتش سافين 1مراجعة الجدول  129
 The Dubiousللمراهقين المثليين والمثليات والثنائيي الجنس في الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد "

Assessment of Gay, Lesbian, and Bisexual Adolescents of Add Health أرشيف السلوك الجنسي ،"
Archives of Sexual Behavior 43 422-413(: 2014) 3، رقم ،http://dx.doi.org/10.1007/s10508-013-

0219-5. 

 .415عينه، المرجع  130

 المرجع عينه. 131
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 المرجع عينه. 132

 The National"، الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة Research Collaboratorsالمتعاونون في األبحاث " 133
Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health ،

http://www.cpc.unc.edu/projects/addhealth/people. 

، عوامل الخطر تختلف وفق االهتمام بالجنس عيه Kim Chantalaوكيم شانتاال  J. Richard Udryج. رتشارد أدري  134
 "، مجلة العلمRisk Factors Differ According to Same-Sex and Opposite-Sex Interest والجنس اآلخر "

 //:http، 497-481(: 2005) 4، رقم Journal of Biosocial Science 37االجتماعي الحيوي 
dx.doi.org/10.1017/S0021932004006765. 

، انتشار واستقرار مكّونات Geoffrey L. Reamوجوفري ل. ريم  Williams-Ritch C. Savinوليامز -ريتش سافين 135
 Prevalence and Stability of Sexual Orientationوالشباب "الميل الجنسي في خالل مرحلة المراهقة 

Components During Adolescence and Young Adulthood أرشيف السلوك الجنسي ،"Archives of Sexual 
Behavior 36 394-385(: 2007) 3، رقم ،http://dx.doi.org/10.1007/s10508-006-9088-5. 

 .388المرجع عينه،  136

 .389المرجع عينه،  137

 .393-392المرجع عينه،  138

 .393المرجع عينه،  139

وغيره، التغييرات المتكررة في هوية الميل الجنسي المحددة ترتبط بسلوكيات تعاطي المواد  Miles Q. Ottمايلز ك. أوت  140
 Repeated Changes in Reported Sexual Orientation Identity Linked to Substance لدى الشباب "

Use Behaviors in Youth مجلة صحة المراهقين ،"Journal of Adolescent Health 52 465(: 2013) 4، رقم-
472 ،http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2012.08.004. 

، التقييم المشبوه للمراهقين المثليين والمثليات والثنائيي الجنس في Joynerوجوينر  Williams-Savinوليامز -سافين 141
 ,The Dubious Assessment of Gay, Lesbianالدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد "

and Bisexual Adolescents of Add Health." 

 .416المرجع عينه،  142

 .414المرجع عينه،  143

لالطالع على تحاليل إضافية للمستجبين غير الدقيقين في مسوحات الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من المراهقة  144
لإلبالغ الذاتي وغيره، دراسة استكشافية حول غياب الدقة وبطالن مسوحات ا Xitao Fanوحتى الرشد، مراجعة تشيتاو فان 

 An Exploratory Study about Inaccuracy and Invalidity in Adolescent Self Report لدى المراهقين "
Surveys الطرق الميدانية ،"Field Methods 18 244-233(: 2006) 3، رقم ،http://dx.doi.org/10.1177/ 

152822X06289161. 
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أيًضا في بيانات مسح الدراسة الوطنية الطولية حول الصحة من  Joynerوجوينر  Williams-Savinوليامز -شّكك سافين 145

من  في المئة 7.3المراهقة وحتى الرشد ألن النسبة العالية من الشباب الذين بّلغوا عن انجذاب تجاه الجنس عينه أو الجنسين )
ي مقارنة مع دراسات مماثلة وبسبب التراجع الكبير ف من الفتيات( في الموجة األولى كانت استثنائية جًدا في المئة 5.0الفتية و

 اإلبالغ عن االنجذاب تجاه الجنس عينه بعد مرور أكثر من سنة، في خالل الموجة الثانية.

، التقييم المشبوه للمراهقين المثليين والمثليات والثنائيي الجنس في الدراسة Joynerوجوينر  Williams-Savinوليامز -سافين 146
 The Dubious Assessment of Gay, Lesbian, andالطولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد "الوطنية 

Bisexual Adolescents of Add Health ،"420. 

، الشك غير المبرر Jerel P. Calzoوجيريل كالزو  Wise-Katzوايز -وكاتز .Sabra Lوصبرا ل.  Gu Liغو لي  147
طولية حول الصحة من المراهقة وحتى الرشد حيال التفاوتات الصحية لدى المراهقين غير الذي تثيره الدراسات الوطنية ال

 Joyner (2014" ) The Unjustified Doubtوجوينر  Savin-Williamsوليامز -المتبايني الجنس: تعليق على سافين
of Add Health Studies on the Health Disparities of Non-Heterosexual Adolescents: Comment 

on Savin-Williams and Joyner (2014 أرشيف السلوك الجنسي ،")Archives of Sexual Behavior 43 6، رقم 
(2014 :)1023-1026 ،http://dx.doi.org/10.1007/s10508-014-0313-3. 

 .1024المرجع عينه،  148

 .1025لمرجع عينه، ا 149

، تسييس صحة الشباب المثلي: رّد على Kara Joynerوكارا جوينر  Williams-Ritch C. Savinوليامز -ريتش سافين 150
 :Calzo (2014" ) The Politicization of Gay Youth Healthوكالزو  Katz-Wiseوايز -وكاتز Liلي 

Response to Li, Katz-Wise, and Calzo (2014أ ،") رشيف السلوك الجنسيArchives of Sexual Behavior 
 .http://dx.doi.org/10.1007/s10508-014-0359-2، 1030-1027(: 2014) 6، رقم 43
العلنية في المدرسة: اآلثار المترتبة وغيره، المثلية  Stephen T. Russellمراجعة، على سبيل المثال، ستيفن ت. راسل  151

 Being Out at School: The Implications for Schoolعلى التعرض لألذية في المدرسة وتأقلم الشباب "
Victimization and Young Adult Adjustment مجّلة الطب النفسي التقويمي األمريكية ،"American Journal of 

Orthopsychiatry 84 643-635(: 2014) 6، رقم ،http://dx.doi.org/10.1037/ort0000037. 
وغيره، البيانات عينها، وجهات نظر مختلفة: ما الذي على المحك؟ رّد  Wise-Katzوايز -وكاتز .Sabra Lصبرا ل.  152

 :Joyner (2014 a" ) Same Data, Different Perspectivesوجوينر  Savin-Williamsوليامز -على سافين
What Is at Stake? Response to Savin-Williams and Joyner (2014a) أرشيف السلوك الجنسي ،"

Archives of Sexual Behavior 44 15(: 2015) 1، رقم ،http://dx.doi.org/10.1007/s10508-014-
0434-8. 

 .15المرجع عينه،  153
 .16-15المرجع عينه،  154
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  What is Sexual، ما هو الميل الجنسي وهل لدى النساء ميل جنسي؟ "Baileyعلى سبيل المثال، مراجعة بايلي  155

Orientation and Do Women Have One? ،"43-63 ؛ ببالوPeplau  لدى النساء "وغيره، تطور الميل الجنسي 
The Development of Sexual Orientation in Women ،"70-99. 

)كامبريدج، ماساتشوستس: منشورات جامعة  Sexual Fluidity، المرونة الجنسية Lisa M. Diamondليزا م. دايموند  156
 .Harvard University Press ،2008 ،)52هارفرد 

 5ي المرحلة؟ تخّلي الشابات عن الهوية المثلية/ الثنائية الجنسية في خالل فترة ، ما هLisa M. Diamondليزا م. دايموند  157
 Was It a Phase? Young Women’s Relinquishment of Lesbian/ Bisexual Identities Over سنوات "

a 5-Year Period مجّلة الشخصية وعلم النفس االجتماعي ،"Journal of Personality and Social Psychology 
 .http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.84.2.352، 364-352(: 2003) 2، رقم 84

 .What Does Sexual Orientation Orient? ،"173-192، الميل الجنسي، ماذا ي ميل؟ "Diamondدايموند  158

 ، رحلة بحث علمية إلثبات أن الثنائية الجنسية موجودة "Lewis-Denizetمر هذه في دينزيت لويس ل ّخصت دراسة المؤت 159
The Scientific Quest to Prove Bisexuality Exists." 

"،  ?Can We Change Sexual Orientation، هل يمكننا تغيير الميل الجنسي؟ "A. Lee Becksteadأ. لي بكستيد  160
، 128(: 2012) 1، رقم Archives of Sexual Behavior 41نسي أرشيف السلوك الج

http://dx.doi.org/10.1007/s10508-012-9922-x. 

 

 القسم الثاني: الغريزة الجنسية ونتائج الصحة العقلية والضغوطات االجتماعية
يذاء النفس المتعّمد لدى المثليات والمثليين  ngMichael Kiمايكل كينغ  1 وغيره، مراجعة منهجية لالضراب 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 خالل البحث في قواعد بيانات أكاديمية وأبحاث  13,706وجد الباحثون الذين أجروا هذا التحليل التلوي أساًسا  2
أطروحة. وبعد استبعاد الدراسات غير  476 طبية. ولكن بعد استبعاد النسخات المطابقة ونتائج البحث غير المثبتة استعرضوا

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

وزمالؤه وفق أربعة معايير نوعية:  Kingدراسة )استعرضت بعض األطروحات بيانات من الدراسات عينها( وقّيمها كينغ  25
( وما إذا 3( ونسبة الدراسة التمثيلية )ت قاس وفق معّدالت إجابات المسح(؛ )2( ما إذا است خدمت عينات عشوائية أم ال؛ )1)

( وحجم العينة. طابقت دراسة واحدة 4ان أو من مجموعة ثانوية محدودة أكثر كطالب الجامعات؛ )أ خذت العينة من عامة السك
فقط المعايير األربعة كافة. أّكد الكّتاب على القيود الفطرية لمفاهيم الميل الجنسي وتضارباتها وضّموا معلومات حول كيفية 
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ناحية االنجذاب للجنس عينه )أربع دراسات( والسلوك المثلي )ثالث  من –تعريف هذه المفاهيم إجرائًيا في الدراسات المحلَّلة 
عشرة دراسة( والتحديد الذاتي )خمس عشر دراسة( وتصنيف أعلى من صفر على سّلم كينسي )ثالث دراسات( وتعريفان 

مانًيا محدًدا سة إطاًرا ز مختلفان للميل الجنسي )تسع دراسات( وثالثة تعريفات مختلفة )دراسة واحدة(. استخدمت ثماني عشرة درا
لتحديد غريزة األفراد الجنسية. وق ّسمت الدراسات أيًضا إلى مجموعات لجهة تركيزها على مدى الحياة أو االنتشار في مدة اثني 

 عشر شهًرا ولجهة تحليل الكّتاب للنتائج مجموعات المثليين والمثليات وثنائيي الجنس على نحو منفصل أو جماعي.  

 .3.28 – 1.87: في المئة 95ة بنسبة نطاق ثق 3

 .2.48 – 1.69: في المئة 95نطاق ثقة بنسبة  4

 .1.92 – 1.23: في المئة 95نطاق ثقة بنسبة  5

 .1.86 – 1.23: في المئة 95نطاق ثقة بنسبة  6

 .5.92 – 1.97: في المئة 95نطاق ثقة بنسبة  7

 .7.88 – 2.32: في المئة 95نطاق ثقة بنسبة  8

وغيره، أبعاد الميل الجنسي وانتشار المزاج واضرابات القلق في الواليات  Wendy B. Bostwickب. بوستويك  ويندي 9
 Dimensions of Sexual Orientation and the Prevalence of Mood and Anxiety Disorders المتحدة "

in the United States مجلة الصحة العامة األمريكية ،"American Journal of Public Health 100 3، رقم 
(2010 :)468-475 ،http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2008.152942. 

 .470أ. المرجع عينه،  10
كيات جنسية اتي يبلغن عن سلو يظهر الفرق في النتائج الصحية بين النساء اللواتي يحددن أنفسهن كمثليات والنساء اللو  11

 وانجذابات مثلية حصرية بوضوح أهمية االختالفات بين الهوية الجنسية والسلوك الجنسي واالنجذاب.

، شكاوى الصحة الجسدية في صفوف Vickie M. Maysوفيكي م. مايز  Susan D. Cochranسوزان د. كوشران  12
ية بايني الجنس من ذوي الخبرة المثلية: نتائج من استطالع كاليفورنيا حول نوعالمثليات والمثليين وثنائيي الجنس واألفراد المت

 Physical Health Complaints Among Lesbians, Gay Men, and Bisexual and Homosexuallyالحياة "
Experienced Heterosexual Individuals: Results From the California Quality of Life Surveyلة "، مج

، 2055-2048(: 2007) 11، رقم American Journal of Public Health 97الصحة العامة األمريكية 
http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2006.087254. 

يل الجنسي والحاجة في اللجوء إلى العالج من جّراء وغيره، تأثير الجندر والم Christine E. Grellaكريستين إ. غريال  13
 Influence of gender, sexual“ تعاطي المواد واالضطرابات النفسية: نتائج من استطالع كاليفورنيا حول نوعية الحياة "

orientation, and need on treatment utilization for substance use and mental disorders: Findings 
from the California Quality of Life Survey مجلة الطب النفسي بايوميد سنترال ،"BMC Psychiatry 9 1، رقم 

(2009 :)52 ،http://dx.doi. org/10.1186/1471-244X-9-52. 

ع الوغيره، الميل الجنسي ووضع الصحة العقلية والجسدية: نتائج من استط Theo G.M. Sandfortثيو ج. م. ساندفورت  14
 Sexual Orientation and Mental and Physical Health Status: Findings from a Dutch سكاني هولندي "
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Population Survey مجلة الصحة العامة األمريكية ،"American Journal of Public Health 96( ،2006 :)
1119-1125 ،http://dx.doi.org/10.2105 2في المئةFAJPH.2004.058891. 

وغيره، لجنة الشؤون الصحية الخاصة بالمثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومغايري  Robert Grahamروبرت غراهام  15
 Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, and الهوية الجندرية والثغرات في األبحاث والفرص، معهد الطب "

Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, Institute of Medicine صحة ،"
 ,The Health of Lesbian, Gayالمثليات والمثليين وثنائيي الجنس ومغايري الهوية الجندرية: بناء األسس لفهم أفضل 

Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding  واشنطن(
 .The National Academies Press ،2011 ،)http://dx.doiالعاصمة: منشورات األكاديميات الوطنية 

org/10.17226/13128. 

، Vickie M. Maysوفيكي م. مايز  J. Greer Sullivanوج. غرير سوليفان  Susan D. Cochranسوزان د. كوشران  16
ستخدام الخدمات الصحية لالضطرابات النفسية والضائقة النفسية والصحة العقلية في صفوف المثليات والمثليين انتشار ا

 ,Prevalence of Mental Disorders, Psychological Distress وثنائيي الجنس الراشدين في الواليات المتحدة "
and Mental Health Services Use Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults in the United 

States مجلة علم النفس العالجي والسريري ،"Journal of Consulting and Clinical Psychology 71 1، رقم 
(2007 :)53-61 ،http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.71.1.53. 
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