
ین مثلیّ ات ومثلیّ ممارسات النفسیة الخاصة بالمستفیدین من مبادئ توجیھیة متعلّقة بال
 يالجنسالمیل  ومزدوجي

 الجمعیة األمریكیة لعلم النفس

ت، مثلیّا ، منالمستفیدینة الخاصة بة المتعلّقة بالممارسات النفسیّ ل "المبادئ التوجیھیّ تشكّ 
F (أ)  ،"ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و  ،اتالمثلیّ لعلماء النفس في معالجة  إطاراً مرجعیا

 ،ة في مجاالت التقییمة وإضافیّ و(ب) معلومات أساسیّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ 
 واألبحاث. ،والتدریب ،والتعلیم ،عوالتنوّ  ،والعالقة ،والھویة ،لوالتدخّ 

الخاصة  ،ةالعالج النفسي التوجیھیّ مبادئ على " ،ھذه ةالتوجیھیّ الممارسات مبادئ ترتكز 
ین ات والمثلیّ المثلیّ  ؤونش/لجنة 44الشعبة ل الجنسي" (مزدوجي المیبو ،ینوالمثلیّ  ،اتلمثلیّ با

الخاصة ة المبادئ التوجیھیّ ب فریق العمل المشترك المعنيو ،ومزدوجي المیل الجنسي
تطویر مع "معاییر  تلك المبادئ سقتتّ ). كما 2000، ن العالج النفسيمالمستفیدین منھم ب

 الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، وبالتقییم الذي تقوم بھممارسة ة الخاصة بالمبادئ التوجیھیّ 
 ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ مع  ةتوكیدیّ ال في ممارستھم أ). فھي تساعد علماء النفس2002(

 والتعلیم واألبحاث. ،ومزدوجي المیل الجنسي

أو اإلعالنات التي  ،أو البیانات ،ة" إلى التصریحاتدئ التوجیھیّ ویشیر مصطلح "المبا
تختلف كما . ، أو بمساعي علماء النفس وممارساتھمدتقترح أو توصي بسلوك مھني محدّ 

 وقد تكون مصحوبة بآلیة تنفیذ. ،المعاییر إلزامیة أنّ  إذ ،ة عن المعاییرالمبادئ التوجیھیّ 
استمرار تطویر . فالغرض منھا تسھیل ة مصدر إلھامھذه المبادئ التوجیھیّ  تشّكلوبالتالي، 

ولیس  .علماء النفس في ضمان ممارسة مھنیة عالیة المستوىمساعدة المھنة المنھجي، و
 تحاالال یة أو شاملة، وقد ال تنطبق علىإلزام ة ھذهالمبادئ التوجیھیّ  أن تكون المقصود

بقرارات  ما یتعلّق في أن یتّم اعتبارھا نھائیة، أو ذات أسبقیة ینبغيال كما . كافة سریریةال
 ینمھنیّ لعلى توصیات خاصة با ، بشكل أساسي،ةالمبادئ التوجیھیّ . تنطوي نفسعلماء ال

ممارسات النفسیة. بال راعاتھا في مجاالت معینة، في ما یتعلّق، وبمسائل ینبغي مسلوكھموب
 تجدر. والحالیة لجمعیة األمریكیة لعلم النفسا تة مع سیاساالمبادئ التوجیھیّ تتماشى 
 ،ةالتوجیھیّ المبادئ ، تتفّوق على قوانین الوالیةو ،القوانین الفدرالیة إلى أنّ  اأیضً اإلشارة 

نة السلوك" الحالیة، المتعلّقة ومدوّ  علماء النفس األخالقیةمبادئ مع " سقالتي ینبغي أن تتّ 
 .2ب)2002(لعلم النفس لجمعیة األمریكیة با

 

 



 الخلفیة 

 في حدّ  ،ة"المثلیّ  على أنّ  ، اعتمدت الجمعیة األمریكیة لعلم النفس قراراً ینصّ 1975في عام 
بالقدرات االجتماعیة  وأ ،المصداقیةو باالستقرار وال ،بالقدرة على الحكم ال تخلّ  ،ذاتھا

كلّھم، على االضطالع بدور  نفسیةالعاملین في مجال الصحة ال تحثّ كما و ،"العامة المھنیةو
(  ،ینھات المثلیّ بتوجّ  طالما اقترنتي الت ،عقليزالة وصمة المرض الریادي، بغیة إ

Conger 1975ي السیاسة البالغة األھمیة ھذه، بنّ ). وفي السنوات التي تلت ت633.، ص
ً في الترویج للصحة العقلیةالجمعیة األمریكیة لعلم النفس دوراً ریادیّ  أدّت لرفاھیة و ،ا
ة، توكیدیّ بآلیات  دت علماء النفسزوّ ، كما وین ومزدوجي المیل الجنسيات والمثلیّ المثلیّ 

تعلیم واألبحاث المنوطة بھذه الشریحة من الناس. الفي و ،في إطار ممارساتھم الستخدامھا
 ،والمشاعر ،أو الرومانسیة ،"الجاذبیة الجنسیة دت الجمعیة أنّ ، أكّ 2009وفي عام 
، تتعلّق وإیجابیةرات طبیعیة تغیّ  ھي عبارة عن ،الجنس ذاتھن من بین شخصیْ  ،والسلوكیات

" (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس النظر عن نوع ھذا المیول بغضّ الجنسي، إلنسان ا میولب
 ).121أ، ص. 2009

__________________________________________________ 

 .للمرة األولى 	2011 /آبأغسطس 29في  اإلنترنتلمقالة على نشر ھذه ا تمّ 

-18بین  ھذه، المبادئ التوجیھیة ،في الجمعیة األمریكیة لعلم النفس "لینمجلس الممثّ "اعتمد 
ة، الخاصة العالج النفسي التوجیھیّ مبادئ استبدال " ، كما تمّ 2011 /شباطفبرایر 20
 26منذ  "، التي بدأ العمل بھاالجنسي ین ومزدوجي المیلات والمثلیّ مثلیّ من المستفیدین بال

 ؤونش/لجنة 44. ووضعت الشعبة 2010في نھایة صالحیتھا ، وانتھت 2000 /شباطفبرایر
ھذه المبادئ  ،ري النوع االجتماعيومتغیّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

 ،الرئیسة)( Hanckok	Kristin : مع فریق عمل یتألّف منبالتعاون ، وحدّثتھا ةالتوجیھیّ 
، Gock	Terry، وDworkin	Sari، وCerbone	Armand، وAlie	Lauraواألعضاء 

	Douglasو Haldemanو ،Susan	 Kashubeck-Westو ،Glenda	 Russel . كما
	Glen یشكر فریق العمل: Allyو ،Laura	 Brownو ،Linda	 Campbellو ،Jean	

Carter و ،James	 Croteauو ،Steven	 Davidو ،Randall	 Ehbarو ،Ruth	
Fassingerو ،Beth	Firestein، وRonald	Foxو ،John	 Gonsiorekو ،Beverly	
Greeneو ،Lisa	 Grossmanو ،Christine	 Hallو ،Tania	 Israelو ،Corey	
Johnsonو ،Jennifer	 Kellyو ،Christopher	 Martellو ،Jonathan	 Mohr ،

	Davidو Pantaloneو ،Mark	 Popeو ،Melba	 Vasquez على مشاركتھم ،
	Clintonمن  كلّ  وبمساعدة ،الدعم الطویل األمدبفریق العمل  ویُقرّ  المدروسة.



Anderson ، ري ومتغیّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  شؤونمدیر مكتب
	Sue ،قة العالقات في الجمعیةومنسّ في الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،  ،النوع االجتماعي

Houston  و ،مصلحة العامة)ال(ھیئة النھوض بعلم النفس في سبیلMary	Hardiman 
 .ة)یّ (مجلس الشؤون المھن

، في مجال علم النفسالداعمة  المنشورات أحدث ،الجدیدة 21ة الـ المبادئ التوجیھیّ  تؤّمن
ة إطار المبادئ التوجیھیّ  ، وتتخّطىةة والتطبیقیّ ق إلى األسس المنطقیّ تتطرّ  ،فصوالً  نتضمّ وت

والتمایز بین ھویة  ،والروحانیة ،ینالدّ ك ، لتساعد علماء النفس في مجاالت متعدّدة،ةاألصلیّ 
-فضالً عن المسائل المنوطة بالجوانب االجتماعیة ة،النوع االجتماعي والمیول الجنسی

 ،ینوالمثلیّ  ،اتیّ المثلالمسائل الخاصة بواستخدام األبحاث حول  ،االقتصادیة ومكان العمل
إلى إفادة علماء النفس  ھذه ةالمبادئ التوجیھیّ  وتھدف ونشرھا. ،ومزدوجي المیل الجنسي

 ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ في ما خّص  وإلى توفیر معلومات لتدریبھم وتعلیمھم، ،في ممارساتھم
الخاصة  جمعیة الدراسات النفسیة(المراجعة  44. مّولت الشعبة ومزدوجي المیل الجنسي

 ،والجمعیة األمریكیة لعلم النفس ،)ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  شؤونب
 ومجلس إدارتھا.

بعد  ،وفقاً لسیاسة الجمعیة األمریكیة لعلم النفس ،ر أن تنتھي صالحیة ھذه الوثیقةقرّ من المُ 
 الحة المصالمستخدمون بمدیریّ  صلیتّ ینبغي أن  ). بعد ھذا التاریخ،2020سنوات ( 10

أو ھي  ،ال تزال ساریة المفعول ، لیتأّكدوا إن كانتالعامة في الجمعیة األمریكیة لعلم النفس
 قید المراجعة.

العامة، الجمعیة األمریكیة  الحینبغي توجیھ المراسالت المتعلقة بھذه المادة إلى مدیریة المص
 .20002-4242	DC	Washington,	NE,	Street,	First	750لعلم النفس، 

، شباب، من المستفیدین، إلى األفراد في ھذه الوثیقة واردال ،"المستفیدینیشیر مصطلح " 1
ومزدوجي المیل  ،(أي المثلیّات، والمثلیّین ، في "مجتمع المیم"وكبار السنّ  ،كبارو

نة، یّ خاصة بفئة عمریة معمسائل  وفي حال وجود. في مختلف مراحل عمرھم الجنسي)،
 ھذه المجموعات. ،إن اقتضى األمر، الوثیقة حدّدت
 ات الجمعیة األمریكیة لعلم النفس.نة أخالقیّ مدوّ باسم  إلى ھذه الوثیقة في ما یلي شاریُ  2

، 1975عام ر الجمعیة األمریكیة لعلم النفس في القراصدور مرور ستة عشر عاماً على بعد 
، Goodchilds، وCochranو ،Hancock، وGarnetsدراسة أجراھا أظھرت 

تباین و ،وممارسات علماء النفس ،الجمعیة فجوة في سیاسات وجود ،)Peplau )1991و
اب اقترح ھؤالء الكتّ كما  ین.مثلیّ ات ومن مثلیّ  مستفیدینقدّم إلى الالعالج النفسي المُ  جودةفي 



؛ Nystrom ،1997ب؛  Greene ،1994؛ Fox ،1996(على غرار  ،وغیرھم
Pilkington	&	Cantor ،1996مجتمع ، من مستفیدینین بالالمعنیّ  یم) ضرورة تحسین تعل

ة، الخاصة "مبادئ العالج النفسي التوجیھیّ تطویر   تمّ  ،لھذا السبب .، وتدریبھمالمیم
ومزدوجي  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  ؤونش/لجنة 44الشعبة ( ،"من مجتمع المیم مستفیدینبال

، ة الخاصة بھذا العالجھیّ وفریق العمل المشترك حول المبادئ التوجی ،المیل الجنسي
2000.( 

 حتیاجاتاإل

في التي حدثت  لتغیرات المتعدّدةة، عِقب امراجعة المبادئ التوجیھیّ ب ھذه المرحلة تتطلّ 
إذ تطّورت  .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ ق بمجال علم النفس المتعلّ 

 معالمواضیع الموجودة، وتوّسعت الكتابات لتشمل مجاالت اھتمام جدیدة، خاصة بالعاملین 
نوعیة  تحّسنتذلك،  فضالً عن. ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  المستفیدین

ً تحسّ  ،الدراساتب ت الخاصةالبیانا  ان.األبحاث التي ترتكز على السكّ ، بفضل ناً ملحوظا

لى مستوى مجموعات ع ،الھتمام واألنشطةتجدّد اعالوة على ذلك، شھد العقد الماضي 
، Haldeman ،2002دة توصیف المثلیة الجنسیة بالمرض (إعاحاولت  ،سیاسیة مناصرة

سلیمة،  بأسس منھجیّةأبحاث على  كل من المبادئ التوجیھیة المرتكزة یشّكل ).2004
 ، معلومات، وسیاساتھاالنفسجمعیة األمریكیة لعلم صة بالالخا ةیّ مھنال خالقیاتاألنة ومدوّ 
استخدام  . تمّ من مجتمع المیم مستفیدینالبالمتعلّقة  تتعلّق بالممارسات المھنیة أساسیة توعیة

 ،والتدریب ،في إطار الممارسات ،ن الوطني والدوليعلى المستوییْ  ھذه ةالمبادئ التوجیھیّ 
 يسنوات من تاریخ تبنّ  10ینتھي العمل بھا بعد بشأن السیاسات العامة. س ،توعیةوال

 مراجعتھا.لھا، أو سوف تتّم  الجمعیة األمریكیة لعلم النفس

 

 توافقال

جمعیة األمریكیة لعلم الخاصة بال ،نة أخالقیات المھنةعلى مدوّ ھذه ة المبادئ التوجیھیّ  تستند
في  حالیةالجمعیة ال اتفق مع سیاسواوتت ،ب)2002 (الجمعیة األمریكیة لعلم النفسالنفس 
، ھذه السیاسات نتتضمّ كما  .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  ق بشؤونما یتعلّ 

بل وال تقتصر علیھ فحسب؛  ،)Conger ،1975ین" (التمییز ضد المثلیّ ب"القرار الخاص 
المیول )؛ و"Paige ،2005واألطفال" (اآلباء و، ةالمیول الجنسیتشمل القرارت بشأن: "

"القرار و)؛ Paige ،2005( "جرائم الكراھیة"و)؛ Paige ،2005والزواج"( ةالجنسی
ین مثلیّ و ،اتمن مثلیّ والمبادرات التمییزیة التي تستھدف األفراد  ،المناھض للتشریعات



الخاصة  ،ةالتوكیدیّ  اتستجابباالآخر یتعلّق "و )؛Paige ،2007( "ومزدوجي المیل الجنسي
علم النفس، وجھود التغییر" (الجمعیة األمریكیة ل ةالمیول الجنسیّ  الناجمة عنضائقة بال

مات الصحة النفسیة الرئیسة منظّ مع سیاسات  ھذه المبادئ التوجیھیة ب). كما تتوافق2009
؛ 1991، سريزواج والعالج األالجمعیة األمریكیة الخاصة بال األخرى (یُرجى مراجعة

الجمعیة و؛ 1974النفسي،  الجمعیة األمریكیة للطبّ و؛ 1996جمعیة اإلرشاد األمریكیة، و
 ،)1996ین، عاملین اإلجتماعیّ الجمعیة الوطنیة الخاصة بالو ؛1995الكندیة لعلم النفس، 

 مراض نفسیة.لیست بأ ةوازدواجیة المیول الجنسی ،المثلیة الجنسیة على أنّ  التي تنصّ 

 

 لتطویرعملیة ا

 ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  ؤونش/لجنة 44بالتعاون مع الشعبة  ھذه یةالمبادئ التوجیھتطویر  تمّ 
ومجلس إدارة الجمعیة األمریكیة ، 44من الشعبة  مّول كلكما . ومزدوجي المیل الجنسي

المبادئ  ھذهفق األدبیات التي تدعم . تتّ عملیة مراجعة المبادئ التوجیھیّة ،لعلم النفس
 ،ب)2002جمعیة األمریكیة لعلم النفس (الخاصة بال ،نة أخالقیات المھنةالتوجیھیة مع مدوّ 

في  بالتطبیقتعزیز األقسام المرتبطة  ذلك، تمّ  ات الجمعیة األخرى. فضالً عنومع سیاس
 دة.مزید من المعلومات والمساعلتزوید علماء النفس ب ،النصّ 

 

 تعریف المصطلحات

أو مخالط  ،أو أنثى ،ذكرك یتّم تصنیفھ عادةف، ولوجيإلى وضع الشخص البیالجنس  یشیر
ُ (أي مواصفات ال تتناسب مع التعریف ،الجنس وھناك ألنثى). عادة بین الذكر واز میّ ات التي ت

 ،والغدد التناسلیة ،الجنسیة اتالصبغیّ ، كبیولوجيالجنس الخاصة بالرات مؤشّ الالكثیر من 
 واألعضاء التناسلیة الخارجیة. ،والجھاز التناسلي الداخلي

نة مع ات التي تربطھا ثقافة معیّ السلوكیّ و ،والمشاعر ،إلى المواقف النوع االجتماعيیشیر 
بالمعیار  عات الثقافیة،توافق مع التوقّ التي ت ،یُشار إلى السلوكو. جنس الشخص البیولوجي

للنوع  مطابقةغیر  ، فیتّم اعتبارھاعاتتعارض مع ھذه التوقّ ات التي تا السلوكیّ الجنساني. أمّ 
 . االجتماعي

 "ل جنسيحوّ أو مت ،أو أنثى ،تشیر الھویة الجنسانیة إلى "إحساس الفرد بنفسھ كذكر
). في حال لم تتطابق الھویة الجنسانیة مع الجنس 2006یة لعلم النفس، (الجمعیة األمریك



ل من فئة أخرى (یُرجى متحوّ ل جنسي، أو بمتحوّ ب البیولوجي، یمكن تعریف الشخص
 ).Gainor ،2000 مراجعة

نوعھ تعریف عن في ال ما "إلى الطریقة التي یعتمدھا شخص التعبیر الجنسانيیشیر 
واالھتمامات.  ،وأنماط التواصل ،المالبس ،على سبیل المثالضمن ثقافة معینة؛  االجتماعي

ً ن المحدّ أدوار الجنسیْ مع  النوع االجتماعيالتعبیر عن  قد یتّسق ، أو ال یفعل، وقد دة إجتماعیا
" (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، ، أو ال یعكسھالھ/لھا النوع االجتماعيھویة یعكس 
 ).28، ص.2008

ً وعاطفیاً. تتضّمن فئات ج ما، ینجذب إلیھم شخص إلى جنس من المیل الجنسيشیر ی نسیا
نجذاب بین ین)، واالات والمثلیّ من جنس واحد (المثلیّ  أعضاءالمیل الجنسي االنجذاب بین 

ن (مزدوجي أعضاء من الجنسیْ جنس مختلف (المغایرین)، واالنجذاب بین اء من أعض
تزال مستخدمة على نطاق واسع،  ھذه الفئات ال ). وعلى الرغم من أنّ ةالمیول الجنسی

ً وفقًا لھذه ل الجنسيالمی أنّ تقترح األبحاث  أن یمكن ، بل دةالفئات المحدّ  ال یظھر دائما
	Martin، وPomeroy، وKinseyورة متسلسلة (على سبیل المثال حصل بصی &	

Gebhard ،1953؛ وKlein ،1993؛ وKleinو ،Sepekoff	 &	 Wolff ،1985 ؛
Shively	&	De	Cecco ،1977 ل المی إلى أنّ ). وفضالً عن ذلك، تشیر بعض األبحاث

بصورة خاصة (على ب لدى بعض األشخاص؛ وقد ینطبق ذلك على النساء متقلّ الجنسي 
 ).Garnets ،2000	&	Peplau؛ Golden ،1987؛ Diamond ،2007سبیل المثال 

، لھ الجنسيالشخص بمیمن خاللھا  إلى العملیة التي یعترفمیل الجنسي عن ال الكشفیشیر 
لھ الجنسي لآلخرین. یشیر المرء عن میملیة التي یكشف فیھا أیضاً العھذا یشمل و .ویقبل بھ

الشخص میل ق ب، في ما یتعلّ أو الخصوصیة الحذرة ،یةإلى حالة السرّ  تمالتكّ مصطلح 
 الجنسي.

 

 ةل الجنسیوالسلوكیات إزاء المثلیة وازدواجیة المی

التمییز و، م آثار الوصمة (أي الضرر. یسعى علماء النفس إلى فھ1المبدأ التوجیھي 
ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ في حیاة  ومختلف مظاھرھا السیاقیةوالعنف) 

 .الجنسي

تحدّیات  حتًما العیش في مجتمع منحاز إلى الغیریّة الجنسیة، یطرحاألساس المنطقي. 
، الوصمةمجتمع المیم  من ونالكثیر یواجھإذ  .ھات مغایرةتوجّ بالنسبة إلى أشخاص ذي 

	&	Mays؛ 2009ب، Herek ،1991والتمییز ( ،والعنف الجنسیة،واالنحیاز إلى الغیریة 



Cochran ،2001 ؛I.H.Meyer ،2003 .(موقف اجتماعي سلبيب ةالوصم یتّم تعریفو، 
ه لتحامل والتمییز ضدّ ؤدي إلى اقد ت ،شخص مایة ھ نحو خاصّ رفض اجتماعي موجّ بأو 

)Vandebos ،2007 .(عّرف Herek )1995 ( بالنظام  الغیریة الجنسیةاالنحیاز إلى"
 ةمغایر ، ومجموعةوعالقة ،وھویة ،فویوصم أي تصرّ  ،هویشوّ  ،یدیولوجي الذي یُنكراإل

 ،ینوالمثلیّ  ،اتلیّ على المث	یات بدرجة كبیرة من الضغوطات،تسبّب ھذه التحدّ ت	).321(ص. 
 میلھم عن "التكتّم" في حال ،إذ قد یتّم التغاضي عن بعضھم ،ومزدوجي المیل الجنسي

على  اتاألقلی ضدّ الموّجھة  اتالضغوط یمكن أن تُترجمو). Placido ،1998	Di( فحسب
أكثر خطورة (مثل  وأحداث سلبیة ،ین)سماع نكات معادیة للمثلیّ كمضایقات یومیة (شكل 

، Placido	Deفقدان العمل، والسكن، وحضانة األطفال، واالعتداء الجسدي أو الجنسي؛ 
تسبّب العنف ضدّ المثلیّین ، Herekقام بھا عیّنة من االحتماالت،  دراسة). بحسب 1998
ّ لمن ا 8من أصل  1 ما یقارب بإیذاء  10من أصل  4و ،ومزدوجي المیل الجنسي ،تمثلیا
، والتمییز إلى "الشعور والعنف ة،ؤدي الوصموقد تین في الوالیات المتحدة. مثلیّ لمن ا

 باستمرار، ویھدّد سالمتھ ورفاھیّتھ"، وھو شعور ذاتي، یالحق الشخص ةبالوصم
)Herek ،2009.( 

، Cochran( ةالنفسی ائقةین بمشاكل الصحة العقلیة والضالمثلیّ  ضدّ والتمییز ربط العنف  تمّ 
Sullivan	&	Mays ،2003 ؛Gilman ؛ 2001، آخرونوHerek ،Gillis	&	Cogan ،

	Mays؛ 1999 &	 Cochran ،2001 ؛I.H.	 Meyer ،1995 ؛Ross ،1990 ؛
Rostosky ،Riggle ،Horne	&	Miller ،2009 ،بما أنّ و). وبنفس القدر من األھمیة 

 ةالجنسي في سیاق الوصم لومزدوجي المی ،ینمثلیّ و ،اتكمثلیّ  ،ھماتھویّ  األفراد یكّونون
ما  في مواجھة ،لةالمتأصّ لمواقف السلبیة ا منن مستوى معیّ  ، فإن لدى معظمھمةالشدید

أ). Meyer 2008	&	Skymanski ،Kashubeck-Westلغیریة الجنسیة (یخرج عن ا
	، و	Szymanski كل من ستعرضإ Kashubeck-West و	Meyer ّة األدبیات التجریبی

ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ لدى الجنسیة  الى الغیریة نحیازاإلل تأصّ حول 
صعوبات بال رتفعاً، ارتبط ذلكمإلى الغیریة الجنسیة ما كان االنحیاز ھ كلّ ووجدوا أنّ  ،الجنسي

، بدنیةالصحة الو، واالكتئاب، والضائقة النفسیة االجتماعیة والنفسیة، النفسب الثقةالمتعلّقة ب
 م المھني.جودة العالقات والتقدّ والجتماعي، الدعم اوة، العالقة الحمیمیّ و

، زدوجي المیل الجنسيم، وینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ كل من واجھھا بیعة الوصمة التي یطتختلف 
ز التحیّ زدوجات المیل الجنسي، موالنساء  ،اتالمثلیّ اختالفًا كبیًرا. فضالً عن ذلك، ال تواجھ 

العیش في  جراء الذي یلحق بھنّ  التحاملو ،التمییز بل یتعیّن أن تقاوْمن، فحسب الجنسي
مع تأثیراتھ المتفشیة (الجمعیة األمریكیة لعلم  عالم، ما زال التحیّز الجنسي فیھ یُمارس

المیل الجنسي  مزدوجو، والرجال نووعلى نحو مماثل، ال یواجھ المثلیّ ). 2007النفس، 



عات التوافق مع معاییر الناجمة عن توقّ  اتالضغوطأیًضا التحامل الجنسي فحسب، بل 
، على وجھ ون فیھاتواجدقد یالتي  كما في الثقافات الفرعیة ،الرجولة في المجتمع األوسع

 تجاربمن  ، والمثلیّون،اتقد یعاني المثلیّ  ).Stein ،1996؛ Herek ،1986( الخصوص
، Herekالجنس ( ایريمغمن وكذلك  ،ینات ومثلیّ من طرف مثلیّ  ة،ومن الوصم ،ةسلبیّ 

آثار  ب) إلى أنّ 1994( Greeneوأشار ). Rochlen ،1999	&	Mohr؛ 2002، 1999
 ،اتالمثلیّ  ، قد تعّرضوالعنصریة ،ز الجنسيوالتحیّ االنحیاز إلى الغیریة الجنسیة التراكمیة، 

 مخاطر الضغطذات االزدواجیة في المیل الجنسي، إلى  واألقلیات العرقیة/اإلثنیة،ین والمثلیّ 
 ،نیوالمثلیّ  ،اتر على الشباب من المثلیّ االجتماعیة التي تؤثّ  اتالضغوط ربط وتمّ . النفسي

 ،والھروب ،، بالمشاكل األكادیمیةإلساءة اللفظیة والجسدیةكا ،المیل الجنسي ومزدوجي
، Hershberger، وD’Augelli ،Pillingtonواالنتحار ( ،والبغاء، وتعاطي المخدرات

، Savin-Williams؛ Koenig ،2008و Espelage ،Aragon ،Birkett؛ 2002
ین ات والمثلیّ مات الداعمة للمثلیّ منظّ العدد و ،الظھورقلة من شأن  ).1994،1998

 الذین یعیشون في المجتمعات الریفیة شعورمن أن تكثّف القلیل،  ومزدوجي المیل الجنسي
 ).Garnets ،1995	&	D’Augelli( بالعزلة االجتماعیة ،منھم

وبالتالي  ،ر على حیاة أفراد مجتمع المیماألبحاث عدداً من العوامل السیاقیة التي تؤثّ  دتحدّ 
). وتشمل DeBord ،2007	&	Bieschke ،Perezق بالوصمة (تجاربھم في ما یتعلّ على 

	.L.B(مثل  ،واالنتماء العرقي ،ھذه العوامل الساللة Brown ،1997 ؛Chan ،1997 ؛
Espin ،1993 ؛Fygetakis ،1997 ؛Greene ،2007 ؛Szymanski	 &	 Gupta ،
(مثل  ،الدینو؛ )Espin ،1999( مثل  ،وضع المھاجرینو)؛ Walters ،1997؛ 2009

Davidson ،2000 ؛Dworkin ،1997؛ 	 	Fisher	&	DeBord ،2007 ؛Ritter	&	
Terndrup ،2002 األبعاد اإلقلیمیة، كاألریاف مقابل المدن أو  –الموقع الجغرافي و)؛
	D’Augelli ،Collins؛ Browning ،1996 (مثل ،البلد األصل &	 Hart ،1987 ؛
Kimmel ،2003 ؛Oswald	 &	 Culton ،2003 ؛Walters ،1997 الوضع و)؛

، Albelda ،Badgett( سواءاالقتصادي الماضي والحالي على و ،عياالجتما
Schneebaum	 &	 Gates ،2009 ؛Badgett ،2003 ؛Diaz ،Bein	 &	 Ayala ،

	ة الزمنیةالعمریّ  ، والفئاتالسنّ و)؛ G.M.Russell ،1996؛ Martell ،2007؛ 2006
،)G.M.	 Russel	 &	 Bohan ،2005 اإلعاقة (و)؛Abott	 &	 Burns ،2007 ؛

Shuttleworth ،2007 ؛Swartz، 1995 ؛Thompson ،1994 حالة فیروس و)؛
	Paul ،Hayes؛ O’Connor ،1997( ،نقص المناعة البشریة &	 Coates ،1995 ؛(

 ).Lev ،2007؛ 2008(الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،  والتقدیم ،النوع االجتماعيھویة و



یمكن  ،والتمییز ،والتحامل ة،المجتمعی ةالوصم درك علماء النفس أنّ أن یُ  من الملحّ  التطبیق
ي إلى خلق مخاوف بشأن األمن الخاص بأفراد مجتمع وتؤدّ  نفسي، مصادر ضغط لتشكّ أن 

	Mays( المیم &	 Cochran ،2001 ؛Rothblum	 &	 Bond ،1996من ). وبالتالي ،
من شأنھا تعزیر الشعور باألمان (یُرجى مراجعة المبدأ بیئة عالجیة  توفیرالمھّم جدFا 

تھ، أو قدر أساسیFا، وكذلك ،لوقع الوصمة ویتّم اعتبار إدراك عالم النفس). 4التوجیھي رقم 
علماء  حثّ  ویتمّ  الوعي واإلقرار. من خالل ،مستفید من العالجقدرتھا على إثبات ذلك لل

الذي تعرض لھ  ،اإلیذاء ماضيعلى تقییم  ،أفراد من مجتمع المیمالذین یعملون مع  ،النفس
ذلك، ینبغي تقییم  وعالوة على والعنف. ،والتمییز ،نتیجة المضایقات ،المستفید من العالج

، Vilain	&	Sanchez ،Liu(ٍ االنحیاز إلى الغیریّة الجنسیة لتأصلالمظاھر العلنیة والخفیة 
مجموعات مختلفة من العوامل  ). یمكن أن تؤدّيCarr ،2008	&	Szymanski؛ 2010

قة والطب ،والخلفیة الثقافیة ،واإلثنیة ،والعرق ،النوع االجتماعيالسیاقیة المرتبطة ب
إلى ، ھویةأخرى للومصادر  ،والمنطقة الجغرافیة ،واإلعاقة ،نیةوالخلفیة الدی ،االجتماعیة

ھذه االختالفات  وقد ینجم عن بالغة االختالف.التكیّف الضغوطات وأسالیب الو ة،وصمال
	Moradi ،vanواحتیاجات سریریة مختلفة ( ،حاالت سریریة السیاقیة der	 Berg	 &	
Epting ،2009،ه العوامل السیاقیة في من الضروري أن یفھم علماء النفس ھذ ). ولھذا

 نتائج العالج نالمستفیدو وكیف یقیّم ،الةوفعّ  ،مقبولةتكون تقییم التدخالت المحتملة التي قد 
 ).Ivey ،2007	&	Fontes ،2008 ،Ivey(الخاص بھم 

 والحدّ  ،باألمان (أ) زیادة إحساس المستفیدعلماء النفس على  حثّ  یتمّ  ،بین التدخالت ومن
 ،یةالمتبقّ الصدمات  ، (ب) وتنمیة الموارد الشخصیة واالجتماعیة، (ج) وحلّ الضائقةمن 

یسعى  عند االقتضاء. ،والتمییز ة،االجتماعی ةواجھة الوصمالمستفید من متمكین وو(د) 
 مایحظى بھ السالمة النسبیة، والدعم االجتماعي اللذْینمستویات علماء النفس إلى النظر في 

فعلى سبیل المثال، وبالنسبة  وضع خطة التدخالت وفقاً لذلك.، (ھا) بغیة في بیئتھ المستفید
لماء النفس على الثنائیة أو المثلیة، قد یساعد ذلك عھویتھم  الذین یتقبّلون مستفیدینى الإل

 اأمّ  مات المجتمع المحلي األخرى.أو منظّ  ،إلى مجموعات الدعم المحلیة النظر في إحالتھم
راحة أقل إزاء ھویتھم الالغیریة، فقد تكون الموارد الموجودة یشعرون بالذین  المستفیدون

 مستفیدكل ب  ة، الخاصوالفوائد ،المخاطرلى اإلنترنت مفیدة. وینبغي أن یقیّم علماء النفس ع
ً للسیاق. وألن الوصمة متفشیة على الصعید الثقافي، فإن آثارھا قد ال تكون واضحة  وفقا
، قد یكون مفیداً أن ینظر لذلكالمیل الجنسي.  مزدوجي، أو أو مثلي ،ةمثلیّ بالنسبة إلى 

 المستفیدین من العالجفي السبل التي یمكن أن تظھر فیھا الوصمة في حیاة نفس علماء ال
 .روا بشأن ھذه المسألةحتى لو لم یتذمّ 



مزدوجي المیل ین ووالمثلیّ ات . یدرك علماء النفس أن میول المثلیّ 2المبدأ التوجیھي 
ً نفسیمرضاً  تلیس الجنسي  ا

وجود قابلیة كامنة للمرض النفسي أو لعدم  ما من أساس علمي یدّل علىاألساس المنطقي. 
 في دراستھ ھذهأّول من تحدّى )  )1957	Hookerكان ین.ین أو الثنائیّ التكیّف لدى المثلیّ 

نات ضمن عیّ  ،ةاإلسقاطی الروائزلم یجد أي فرٍق في الردود على  ھنّ أ  إذمة الراسخة، المسلّ 
ولم تظھر الدراسات الالحقة  ین.والرجال المثلیّ  ،ي الجنسرجال الغیریّ ة، من الغیر سریریّ 

 ،ة في قیاسات القدرات المعرفیةوالمجموعات المثلیّ  ،ةي اختالفات بین المجموعات الغیریّ أ
)Tuttle	&	Pillard ،1991( بالنفسوالثقة  ،) والرفاه النفسيCoyle ،1993 ؛Herek ،

) أي دلیل على مرض نفسي 1996( Foxولم یجد  ).Savin-Williams ،1990ب؛ 1990
والنساء  ،ي المیل الجنسيلرجال الثنائیّ التي أجراھا على اة في الدراسات غیر السریریّ 

 ات المیل الجنسي.الثنائیّ 

دعاة التحویل أو العالجات اإلصالحیة، المبذولة بغیة جھود وفي الوقت الراھن، تبقى 
؛ ب2009( الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،  .ةمستمرّ  ،بالمرض ةتصنیف المیول الالغیری

Haldeman ،2002 ،ة المثلیّ  ة أنّ الرئیس نفسیةمات الصحة المنظّ  دتأكّ ). ومع ذلك
الرابطة  (یُرجى مراجعة نفسیةال ا من األمراضالمیل الجنسي لیست ةازدواجیّ و ،الجنسیة

؛ وجمعیة 1996؛ وجمعیة اإلرشاد األمریكیة، 1991األمریكیة للزواج والعالج األسري، 
معیة ؛ والج]Conger ،1975[	؛ والجمعیة األمریكیة لعلم النفس1974النفسي،  الطبّ 

 ). 1996ین، جتماعیّ ملین اإلالوطنیة للعا ؛ والجمعیة1995لعلم النفس،  الكندیة

ختالفات بعض اإل دي تحدّ جموعة واسعة من األدبیات التذلك، ظھرت م فضالً عن
 نطاق واسع  ، علىمزدوجي المیل الجنسيو ،ینوالمثلیّ  ،یناألشخاص الغیریّ  الملحوظة بین

؛ Pillard 1988؛ Gonsiorek ،1991(المرتبطة باألداء النفسي العام  راتمن المتغیّ 
Rothblum ،1994 .(ة المیل ازدواجیّ فت المثلیة والتي صنّ  ،اتاألدبیّ  ضح أنّ اتّ  كما

) Gonsiorek )1991ة. ووجد غیر سلیمة من الناحیة المنھجیّ  ،نفسيبالمرض ال الجنسي
على غرار التعریفات غیر  ،ة خطیرةمنھجیّ  اعیوبً  ،ھذه األدبیاتفي خالل مراجعتھ 

والمقارنات غیر المناسبة بین  ،والتصنیف غیر الدقیق للمشاركین ،الواضحة للمصطلحات
واستخدام  ،المجموعات، وإجراءات متناقضة للمعاینة، وجھل في التباس العوامل االجتماعیة

 قد خلُصت إلى اعتبارھذه الدراسات  وعلى الرغم من أنّ  التساؤل. مقاییس نتائج تدعو إلى
تمثیل غیر  تؤدي إلىأساس تجریبي سلیم للمعتقدات التي  ھ ما من أنّ ، إالّ انفسیF  االمثلیة مرضً 

 المیل الجنسي. مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتلمثلیّ با كھذا، یتعلّق دقیق



ین في ما لیّ واألشخاص المث ،یناختالفات بین األشخاص الغیریّ أشارت الدراسات إلى  وفیما
، Mays؛ 2001وآخرین،  Gillman؛ Placido ،1998	Di، (مثالً  ،ق بأدائھم النفسيیتعلّ 

Cochran	&	 Roeder ،2003 ؛Ross ،1990 ،Rotherum-Borus ،Hunter & ،
Rosario ،1994 ؛Savin-Williams ،1994  ّھذه االختالفات إلى آثار  إعزاء )، تم

وتتماشى ھذه النتائج مع مجموعة  بسبب المیل الجنسي. ة،عن الوصم ةالناجم الضائقة
، Kessler(مثالً،  الضائقة النفسیةو ،تمییزض إلى التربط بین التعرّ الموجودة التي األبحاث 

	Michelson	 &	 William ،1999 ؛Markowicz ،1998 .(في تحلیلھا للدراسة و
تعاطي ولضائقة النفسیة تزاید مخاطر ا ) أنّ Cochran )2001السكانیة الحدیثة، استنتجت 

 .التي تسبّبھا الوصمة السلبیة ثاراآلین، یُعزى إلى ات والمثلیّ المثلیّ  لدىالمخدرات 

 مستفید من العالجالمیل الالغیري لدى الب إسناد علماء النفس على تجنّ  یتّم حثّ التطبیق. 
على رؤیة  التي ترتكز الممارسةف جتماعي أو إلى المرض النفسي.اإل -القصور العقلي إلى 

تظھر  ،ة المیل الجنسيازدواجیّ ة وتُضفي الطابع المرضي على المثلیّ و ،غیر دقیقة وقدیمة
، بشكل إلى میلھ (ھا) الالغیري مستفید من العالجمشاكل الة من خالل إسناد ة خفیّ بصور

). ووجد  ،2004	Golfried	&	Pachankis؛1991واآلخرین،  Garnets(		غیر مناسب
Shidlo وSchroeder	 )2002 ّیتلقون الذین المستفیدین نة من ثلثي العیّ ما یناھز  ) أن

 ً ّ كمثلیّ  ،طبیبھم النفسي، أخبرھم أنّھم نّ قد أفادوا بأ ،عالجاً نفسیا حیاة  یحقّقوا، لن تین ومثلیا
ثلة من رؤیة أساسیة مما وتنبع أقوال ة.عالقات أساسیة مستقرّ  أو یقیموا ،رضیةمثمرة ومُ 
ً إلى  شیرانت ،المیل الجنسي ةازدواجیّ و ،ة الجنسیةالمثلیّ  تعتبر أنّ  خلل أو اضطراب تلقائیا

 .، أو ترتبطان بھعقلي وظیفي

رضوا لمفاھیم تعتبر المثلیة الجنسیة الذین تعّ  ،المستفیدین من العالجوقد تظھر لدى 
	Becksteadلة (صّ متأة ات ضارّ سلوكیّ  ،نفسیة اأمراضً المیل الجنسي  ازدواجیةو &	

Morrow ،2004 ؛Pachankis	&	Goldfried ،2004 ،من المھم ). وفي ھذه الحاالت
 ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ،آثار الوصمة الداخلیة. ویمكن معالجة ھذه اآلثارمراعاة 

)Bieschke ،2008لمدى ) حسب اإل ً  .المستفید من العالج النفسيستعداد اقتضاء، وفقا
عند تحدید  ،یقوم على التعاون) اعتماد نھج Israel )2007و  Becksteadمن  واقترح كلّ 

 .السلبیة ةمعتقدات الضارّ ودراسة آثار ال ،العالجأھداف 

) "نشر معلومات علمیة ومھنیة دقیقة حول ب2009تدعم الجمعیة األمریكیة لعلم النفس (
التشویھ واالستخدام االنتقائي  ) و"تعارض122ز"  (ص. ي للتحیّ المیل الجنسي للتصدّ 

أفراد وجمعیات تسعى إلى من طرف  ،سیةة الجنحول المثلیّ  ،بیانات العلمیةالخاص بال
 ). 122تأثیر على السیاسات العامة والرأي العام" (ص. ال



 

، ن من نفس الجنسخصیْ االنجذاب بین ش . یفھم علماء النفس أنّ 3المبدأ التوجیھي 
 وأنّ  ،حیاة الجنسیة عند اإلنسانرات طبیعیة خاصة بال، ھي متغیّ اتوالسلوكیّ  ،والمشاعر

 الة أو آمنة.الجھود الرامیة إلى تغییر المیل الجنسي لم تثبت أنھا فعّ 

وأصبحت أكثر وضوحاً  ،تزایدت الجھود العالجیة لتغییر المیل الجنسياألساس المنطقي. 
. ویُشار إلى التدخالت العالجیة )Morrow ،2004	&	Beckstead( في السنوات األخیرة

غیر مرغوب فیھ "بجھود تغییر  ،أو التعامل مع میل الغیري ،أو تعدیل ،الرامیة إلى تغییر
 . تجدر اإلشارة إلى أنّ )ب2009 ، الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،SOCEالمیل الجنسي" (

من خالل ما یقومون بذلك  ة،تغییر میولھم الجنسیإلى الذین یسعون  معظم المستفیدین،
 ؛	Hayes	&	Tozer؛Haldeman ،2004( ،أو الوزارات ،ین السابقینى ببرامج المثلیّ سمّ یُ 

  من الحركة الدینیة تغییر المیل الجنسي،ل امعظم السیاقات التي تشھد جھودً تنبثق  .)2004
	، Haldeman( السابقین ینللمثلیّ  )، على الرغم من وجود عدة مقاربات للعالج 2004

ً  النفسي ة معالجة مثلیّ  ) نموذجاً تتّم فیھNicolosi )1991. فعلى سبیل المثال، وصف أیضا
ق بأشخاص تعلّ لفي ما خّص انمائي قص نب مرتبطعالجي،  اعتماد حلّ من خالل  ،الذكور

 .من نفس الجنس

الة غیر فعّ  جھود تغییر المیل الجنسي نّ أ ،عقود طالما وجدت مراجعة األدبیات، على مدى
	.T؛Haldeman ،1994	؛ ،2001	Drescherب؛2009(الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، 

F.	Murphy	 ،1992 ّة ط ھذه المراجعات الضوء على مجموعة من المشاكل المنھجیّ ). تسل
نات، وتصنیف ازة في اختیار العیّ بشأن البحوث في ھذا المجال، بما في ذلك تقنیات منح

أو  ،ئةیّ نتائج سومقاییس  ،فحسب على التقاریر الذاتیة یع غیر دقیق، وتقییمات تستندضموا
، قد تغییر المیل الجنسي حتّى أّن المدافعین، األكثر تفاؤالً في ما خصّ  غیر موجودة.

	,Spitzer( شبھ مستحیل، تغییر المیل الجنسي استنتجوا أنّ  أقل من ثلث  ) وأنّ 2003
 ،). وبالتالي	Haldeman،1994نجاح العالج ( عونفي مثل ھذه الدراسات یدّ األشخاص 

ة، ال یمكن التوصیة بتغییر ممارسات القائمة على األدلّ الحالي، الخاص بالالمناخ  في ظلّ 
ً للجمعیة األمریكیة لعلم النفس، "القرار وفضالً عن ذلك،  المیل الجنسي كعالج فعّال. وفقا

المالئمة لضائقة المیل الجنسي وجھود التغییر" (الجمعیة األمریكیة  ةالتوكیدیّ بشأن الحلول 
ھود تغییر المیل ج ما خصّ  ئد التي أبلغ عنھا المشاركون في)، و"الفواب2009لعلم النفس، 

من خالل النھج الذي ال یحاول تغییر المیل الجنسي" (ص.  ، ممكن التوّصل إلیھاالجنسي
121.( 



ُ  وقد تمّ   .الجنسي ضرراً بالعدید من المستفیدین لحق جھود تغییر المیلإثبات إمكانیة أن ت
  أتوا على ذكر أغلبیة األشخاص أنّ  ،)  )2002	Schroederو Shidlo وجد كّل من

وتجارب  ،بشأن طبیعة المیل الجنسي ،التضلیل الذي اعتمده المعالجون النفسیّون معھم
تزوید معظم األشخاص  . وفضالً عن ذلك، الحظوا عدمة ألفراد مجتمع المیمالحیاة المعیاریّ 

نة في "القرار ل كما ھي مبیّ ءات عالج التحوّ إجرا للموافقة الواعیة على ،علومات مناسبةمب
ضائقة المیل الجنسي وجھود التغییر" (الجمعیة األمریكیة التي تالئم  ةالتوكیدیّ بشأن الحلول 
) مجموعة من النتائج السلبیة 2002( Haldeman). وقد وصف 1998لعلم النفس، 
ھذه شمل توباءت بالفشل. و مستفیدون من العالجمحاوالت تغییر  قام بھا الناجمة عن 

 واالنتحار. ، واالكتئاب ،ب العالقات الحمیمة، والعجز الجنسيتجنّ النتائج 
 يواسع ،المیل الجنسي ازدواجیةو ،ة الجنسیةوالتضلیل بشأن المثلیّ  ،زال یزال كل من التحیّ 

، Haldeman؛ ب2009، 1998االنتشار في المجتمع (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، 
) 2004( Hayesو  Tozer وجد لتغییر المیل الجنسي. طلبات متعدّدةن وراء مكوی )1994

المیل الجنسي  وازدواجیة ،ة الجنسیةة بشأن المثلیّ والمعتقدات السلبیّ  ،اتالسلوكیّ  تأّصل أنّ 
الخوف  نّ وأ .ةتغییر میولھم الجنسیّ األشخاص على السعي إلى  ناصر أساسیة تحفّزع تشّكل

فضالً عن  ،والبیئة الروحیة) ،والمھنة ،واألصدقاء ،محتملة (مثل العائلةمن خسارات 
 ،تھھم في خوف الفرد من تحدید ھویّ سا، قد توالعنف ،والتمییز ،ض للمضایقاتالتعرّ 
 أنّ  المستفیدینبعض  لى ذلك، أبلغإباإلضافة المیل الجنسي.  مزدوجكأو  ،مثليّ ك، أو ةكمثلیّ 

أو قیمھم الدینیة (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،  ،مع معتقداتھمالمیل الالغیري غیر متناسق 
 ).	Beckstead،2001؛ ب2009

تغییر الساعین إلى  ،المستفیدین من العالجدوافع تقییم علماء النفس على  یتّم حثّ التطبیق. 
 ،ینلسلبیة إزاء المثلیّ ل المشاعر اتأصّ تأثیر ، بشكل دقیق. ونظراً إلى میلھم الجنسي
	&	Tozerالجنسي ( ھممیللتغییر  ة المعادیة لھم على طلبات المستفیدینلدینیّ والمعتقدات ا

Hayes ،2004 ،( ّھذا الطلبات نوع تلقونالذین ی ،علماء النفسأن یقوم  من المھم ،
ً بتوفیر معلومات  باإلضافة إلى ذلك، یُلزم عالم النفس .بالمداوالت والتفكیر المليّ  أخالقیا

متحیّرین (الجمعیة ال وأ ،لینالمضلّ  مستفیدین من العالج، إلى الالمیل الجنسيدقیقة حول 
التحیّز المتأّصل  علماء النفس على تحدید حثّ  یتمّ ). كما 1998م النفس، األمریكیة لعل

المستفید من العالج  یؤثر سلباً على نظرة والمضّر، بشأن المیل الجنسي، ومعالجتھ، ألنّھ قد
حول الضغوطات االجتماعیة التي من  ھدقیقة لالمعلومات الومع توفیر . ذاتیة الخاصةال

ي إلى الشعور بعدم االرتیاح بخصوص المیل الجنسي، قد یساعد علماء النفس شأنھا أن تؤدّ 
 .ذىمزید من األالضد  المستفید من العالجتحصین في و ،ةإبطال آثار الوصمفي 



المناسب  التوكیدي العالجي من خالل "قرار الحلّ  ،الجمعیة األمریكیة لعلم النفس تؤّمن
 المستفیدین الذینمع  إطاراً خاصFا بعلماء النفس المتعاملین ،)1998للمیل الجنسي" (

الضوء على تلك  ط القراریسلّ و عن میولھم الجنسیة. اآلثار المترتّبة یشعرون بالقلق من
طبق على علماء النفس التي تن ،لعلم النفسنة األخالقیة للجمعیة األمریكیة األقسام من المدوّ 

 ،بالغینو ،كبار السنمن  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ مع  العاملین
ة (على غرار ارتكاز العالج على ن ھذه األقسام حظر الممارسات التمییزیّ وتتضمّ  شباب.و

 )؛، من األمراضمیل الجنسيال ازدواجیةأو  ،اعتبار المثلیة الجنسیةعلى اآلراء القائمة 
إمكانیة تغییر عاءات المغلوطة حول على غرار االدّ تحریف البیانات العلمیة أو السریریة (و

للموافقة المستنیرة (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، 	وتفویض واضح  المیل الجنسي)؛
جھود  بأنّ تثبت ة ة تجریبیّ مناقشة عدم وجود أدلّ ن الموافقة المستنیرة ). وقد تتضمّ 1992

(الجمعیة األمریكیة  المستفیدین من العالجعلى الخطر المحتمل و ،الةتغییر المیل الجنسي فعّ 
لین المضلّ  مستفیدینحول المیل الجنسي للدقیقة معلومات یر وتوف ،)ب2009لعلم النفس، 

علماء النفس على مناقشة نھج العالج، وأساسھ  المذكورة أعاله ساتالسیا وتحثّ  والحائرین.
استخدام  السیاساتثبط ذلك،  ت الج البدیل. فضالً عنومناھج الع ،والنتائج المعقولة ،النظري

 السیّما مع الشباب. ،العالج القسري

ً الذین  ،مستفیدون من العالجال طالما شّكل  تھم وھویّ  ،بین میلھم الجنسي یعیشون صراعا
	Becksteadلعلماء النفس ( ، تحدٍ عنھاوالتعبیر ،ةالدینی &	 Morrow،2004	؛	 

Haldeman ،2004 ؛Yarehouse	&	Burkett ،2002.(	 ّالمیل الجنسي  ل دمجویشك
ً بالنسبة إلى االھدف النھائي الذي قد یكون منطق ،الدیني تماثلمع ال الذین  مستفیدینلیا

سلوك وینتقل من  ،ل أنھ مثليالذي یتقبّ  مستفید، كما ھي الحال مع الصراعیعیشون ھذا ال
بعض ل ممكناً بالنسبة إلى إیجابي. ومع ذلك، قد ال یكون ھذا التحوّ إلى انفتاح  محافظدیني 

تھم من المیل أكثر بروزاً في ھویّ  ھ الدینيیعتبرون التوجّ أؤلئك الذین ، السیّما مستفیدینال
على  ،نتمائھ الدینياة إلى إعطاء األولویّ  مستفیدالجنسي. في ھذه الحاالت، قد یختار ال

یبحث عن تسھیالت تتماشى مع ھذا الخیار (الجمعیة األمریكیة قد و ،المیل الجنسيحساب 
، Throckmorton؛ Haldeman ،2004 ؛2001	Beckstead، ؛ب	2009لعلم النفس،

لتعامل معھ، المیل الجنسي أو حتى ا األمر یختلف عن تغییر تجدر اإلشارة إلى أنّ ). 2007
تكامل الشخصي. وللحصول على مناقشات أكثر وضعھ في سبیل ال لعالج یتمّ  اھدفً  إذ یشّكل
بین میلھم  االذین یعیشون صراعً  حول وضع برنامج عالجي خاص بالمستفیدینتفصیالً 

)، ب2009ن مراجعة الجمعیة األمریكیة لعلم النفس (الجنسي وھویتھم الدینیة، یتعیّ 
Beckstead	 )2001 ،(Beckstead  وMorrow )2004 و (Haldeman )2004.( 



النفسیة واالجتماعیة الناجمة عن المحاوالت الفاشلة  علماء النفس على تقییم الضائقة یتم حثّ 
كثیر أذًى بلحق تغییر المیل الجنسي أن یُ  تّم التنویھ باحتماللجھود تغییر المیل الجنسي. وقد 

؛ Haldeman ،2001،2004لجمعیة األمریكیة لعلم النفس؛ (ا مستفیدین من العالجمن ال
Shildo	&	Schroeder ،2002ب إقامة عالقات تجنّ  :). تشمل ھذه االضطرابات النفسیة

ة وصمقلق، والعجز الجنسي، والمشاعر اإلنتحاریة، والشعور بوال ،حمیمة، واالكتئاب
مع  العاملین ،حّث علماء النفس ویتم وغیر قادر على التغییر. ،الشخص مثليّ  ألنّ  ،ةمزدوج

 الشعور إلى اإلقرار بأنّ  ،الرجال الذین خضعوا إلى شكل من أشكال تغییر المیل الجنسي
بعون ھذا لرجال الذین یتّ ل یُقال إذ ،)Haldeman ،2001" شائع (يالرجولالطابع نزع ب"

 من المھمّ ذلك،  فضالً عناً. كون مثلیّ الرجل "الحقیقي" ال یمكن أن ی بأنّ  ،النوع من البرامج
ون عن میلھم الجنسي كشفالذین ی ،المشاركین في جھود تغییر المیل الجنسي أن نالحظ أنّ 

 مجتمعببسبب عدم اإللمام  ،ف االجتماعيغالباً ما تعترضھم مشاكل مرتبطة بالتكیّ  ،ینكمثلیّ 
إلى الدعم في مواجھة ھم قد یحتاجون أنّ و. كما ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

قبول  الدینیة). وبما أنّ والتواصل مع الجماعات  ،الخسائر المحتملة (مثل العالقات العائلیة
 ً ً إیجابیا التقییم الذاتي لمقیاس الرضا عن الحیاة بالمیل الجنسي لشخص ما یرتبط ارتباطا

)Herek ،2001؛Morris,	Waldo,	&	Rothblum	 ،2001،(  ّبیئة عالجیة غیر  فإن
أسس لحیاة  ضعوعلى و ،لةمتأصّ على التعامل مع وصمة العار ال مستفیدمنحازة قد تساعد ال

 ترتكز على نظرة ذاتیة إیجابیة.  ،متكاملة خاصة بھ/بھا

 

ومعارفھم بشأن  ،مواقفھم علماء النفس على االعتراف بأنّ  . یتم حثّ 4المبدأ التوجیھي 
یمكن أن تكون مجدیة  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ المسائل المرتبطة ب

 عند االقتضاء.  ،واإلحاالت ،والسعي للمشورة ،والعالج ،في التقییم

علماء  ،لجمعیة األمریكیة لعلم النفسنة األخالقیة، الخاصة باتحّث المدوّ األساس المنطقي. 
عملھم (الجمعیة األمریكیة لعلم  التحیّز علىالذي یفرضھ تأثیر الالنفس على القضاء على 

والقیود  ،اتھم، یحرص علماء النفس على تقییم كفاء، المبدأ ه). وللقیام بذلكب2002النفس، 
تشاركون میزات مختلفة عن میزاتھم ی ،اعالجون أفرادً مون ویُ قیّ السیّما عندما یُ  ،عملھم في
وفي غیاب  ).ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  المستفیدین على غرار(

 ،وقیودھم ،واحتیاجاتھم ،وقیمھم ،علماء النفس بشأن معتقداتھملدى مستوى عاٍل من الوعي 
	Corey ،Schneider-Coreyعالج (الم عیقون تقدّ فإنھم قد یُ  &	 Callanan ،1993( .

 ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  ،مستفیدینال القیام بتقییمعند  ،على وجھ الخصوص ،وینطبق ھذا
 .، وعالجھمومزدوجي المیل الجنسي



ً موار أن تؤثّ  من الممكن على  ، سواء كانت واضحة أم كامنة،قف علماء النفس السلبیة سلبا
. على سبیل المثال، عالجھمعلى ، وین ومزدوجي المیل الجنسيوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  تقییم
أو  ،وجود مرض عقليعلى وثنائیة المیل الجنسي كدلیل  ،ة الجنسیةاعتبار المثلیّ  یتمّ  ماعند

ً أساسی اً مصدر قد یُعتبر ،شخص من الجنس ذاتھإلى  المستفید من العالجمیل  نفسي، فإنّ   ا
ھذا المیل كمشكلة  ولو لم یُطرححتى  ،مستفیدھا الللصعوبات النفسیة التي یعاني من

)Garnets  ،؛1991وآخرینLiddle	 ،1996 ؛Nystrom ،1997(.ذلك،  فضالً عن
 الجنسیة ض االنحیاز إلى الغیریةالسلبیة، یمكن أن یقوّ  علماء النفس مواقفھم عيعندما ال ی

الت العالجیة في علم والتدخّ  ،اتوالنظریّ  ،ة في اللغةونظراً لتفشي الغیریّ   ة العالج.فعالیّ 
	.Sالنفس ( Anderson ،1996 ؛L.	 S.	 Brown ،1989 ؛Gingold ،Hancock	 &	

Cerbone ،2006	( ّة الغیریّ  االنحیاز إلىواعیة لالعتراف بھذا من بذل جھود  ، ال بد
ة تطبیق المعاییر الغیریّ  دما یتمّ عنف توفیر أمثل تقییم وعالج.ي لھ في سبیل والتصدّ  ،الجنسیة

أو  ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  مستفیدینعلى ال ،والعالقات ،اتوالسلوكیّ  ،لھویةالخاصة با
 واعتبارھا ،اتھموسلوكیّ  ،ومشاعرھم ،مكن إساءة تفسیر أفكارھمالمیل الجنسي، یُ  مزدوجي

 وغیر مرغوب بھا. ،ومنحرفة ،غیر طبیعیة

المیل الجنسي" عند عن  تغاضيالل باعتماد منظور "یتمثّ  ،تھیّ فعالبعدم ة نھج بدیل مشابھ ثمّ 
 "عمى األلوان" الشبیھة، یتجاھل ھذا المنظور  وعلى غرار نماذج القیام بالتقییم والعالج.

 ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ فئات لحیاة الثقافیة الفریدة الخاصة بتجارب ا
ح ، من المرجّ الغیریة الجنسیةاالنحیاز إلى بدالً من القضاء على ، أو ینكرھا. ومن السكان

 نالمستفیدیبطریقة ال تخدم  النحیازدامة ھذا اإلى إ ،أن یؤدي اعتماد نموذج یُسمى باألعمى
)Garnets  ،؛1991واآلخرینWinegarten	 ،Cassie ،Markowski ،Kozlowski 

 &Yoder ،1994.(	 

جمعیة األمریكیة لعلم النفس نة األخالقیة الخاصة بالن في المدوّ كما ھو ُمبیّ التطبیق. 
واختالفات  ،والفردیة ،ختالفات الثقافیة)، یُطلب من علماء النفس أن "یدركوا االب2002(

یل الجنسي...ومحاولة القضاء على األدوار واحترامھا، بما في ذلك تلك المرتبطة .... بالم
الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، ( في عملھم" ،ز الذي یرتكز على عوامل (مماثلة)ثار التحیّ آ

 أوجھ التحیّز النفس على إدراكعلماء  حثّ  للقیام بذلك، یتمّ و). 1063، ص. ب2002
علماء بشكل أوضح، بالنسبة إلى  التحیّزیتجلّى ضمنیة.  كانت أمواضحة ، مالموجودة لدیھ

بأشكال مباشرة وصفھ  تمّ یو على سواء، المستفیدین من العالجإلى و المتحیّزین، النفس
، Groom	&	Hugenberg,	Gawronski,	Sherman,	Conrey ،وواعیة من الضرر (

ز الضمني على درایة بذلك حتى لو لم یكن صاحب التحیّ و، ). على نقیض ذلك2005



)Greenwald	&	Banaji ،1995 ،(تأثیراً سلبیاً كبیراً على ز الضمني التحیّ ا ذقد یكون لھ
 عملیة العالج النفسي.

ُ  العالقة العالجیةوبما أن السالمة في    عتبر ركناً مركزیاً في تطویر التغییر اإلیجابيت

)Levitt	 &	Williams ،2010( ّعلماء النفس على استخدام الوسائل المالئمة  ، یتم حث
، بغیة )نظاميالوالدراسة، والتعلیم المستمر والتشاور، والتعلیم الذاتي (مثل  للبحث الذاتي

 .، وتحسینھالمیل الجنسي ازدواجیةو ،ز الواضح والضمني حول المثلیة الجنسیةالتحیّ  تحدید
 ،عوامل الشخصیةوال ،تھمإلى إدراك تأثیر خلفیّ ومن خالل القیام بذلك، یسعى علماء النفس 

یة واالیدیولوج ة الجنسیةالغیریّ  االنحیاز إلىو ،والمیل الجنسي ،على غرار النوع االجتماعي
، المیل الجنسي مزدوجيو ،اتمثلیّ ، وینمثلیّ من  مستفیدینعلى تقییمھم الخاص بال، الدینیة

	.T( ومعالجتھم Israel ،Gorcheva ،Walther ،Sulzner & ،Cohen ،2008 ؛
Morrow ،2000ب افتراضذلك، یسعى علماء النفس جاھدین إلى تجنّ  ). فضالً عن 

ة الجنسیة (مثل الحالة غیریّ ، حتى مع وجود عالمات واضحة عن المغایر الجنس مستفیدال
 الزوجیة، واألبوة).

 ،اتمثلیّ من  ء النفس معلومات كافیة عن المستفیدینالعدید من علماعدم تلقي نظراً إلى 
	&	Pilkington( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و Cantor،1996	،(  ّعلماء  حثّ  یتم

، بغیة عند الضرورة ،واإلشراف ،واالستشارة ،والخبرة ،النفس بقوة على التماس التدریب
علماء النفس بھذه  إلمام ال یقتصر من السكان.ضمان الكفاءة في الممارسات مع ھذه الفئة 

تأثیر بو(ب)  على مدى الحیاة، اإلنسان الجنسينشاط ب(أ)  بل ،فحسب ةالمجاالت الرئیس
عن المیل  الكشف عملیة بوتكوین الھویة، (ج) الوصمة االجتماعیة على المیل الجنسي و

 ،تنیةواإل ،والعرق ،جتماعيوالنوع اال ،مثل السنّ  ،متغیرات، وكیف یمكن أن توثّر الجنسي
ة العالقة دینامیبوعلى ھذه العملیة، (د) ، والوضع االجتماعي االقتصادي ،والدین ،واإلعاقة

الصراع مع بواألسرة األصلیة، (و) مع عالقات البون من نفس الجنس، (ه) بین شخصیْ 
التمییز في مكان بو ،ةالقضایا الوظیفیّ بوالمجموعة الدینیة، (ز) في عضویة الو ،الروحانیة

 العمل.في نجاح لل ،يستراتیجیات التصدّ باو(ح) ، العمل

ألفراد إلى االعتراف بالتجارب الفریدة الخاصة با . یسعى علماء النفس5المبدأ التوجیھي 
 المیل الجنسي.المزدوجي 

والمجتمعیة  ،ةالمیل الجنسي بالمواقف الفردیّ  مزدوجور األشخاص الیتأثّ األساس المنطقي. 
ات والمثلیّ  ،ینوالمثلیّ  ،الجنس مغایريیة المیل الجنسي التي تصدر عن ازدواجمن  ،السلبیة

)Bradford ،2004أ؛Eliason	 ،2001 ؛Evans ،2003 ؛Herek ،2002 ؛Mulick	&	
Wright ،2002ھاً جنسیاً توجّ  المیل الجنسي ازدواجیة ). فضالً عن ذلك، قد ال یتّم اعتبار



 ً والمیل الجنسي  ،یراغم) بل مرحلة انتقالیة بین المیل الجنسي الDworkin ،2001( ،ثابتا
	؛Eliason ،2001المثلي ( Herek	 ،2002 ؛G.M.Russell	 &	 Richards ،2003 ؛
Rust ،2000توقّف  ا، أو أشخاصً منحلّیني المیل الجنسي ). وقد یتّم كذلك اعتبار ثنائیّ أ

	.T؛Fox ،1996نفسي ( اعتاللیعانون من أو  ،نماؤھم Israel	 &	 	Mohr	  ،2004 ؛
Mohr ،Israel & ،Sedlacek ،2001 ؛Oxley  &Lucius ،2000 قد یكون إظھار .(

 بما أنّ  ،في منتھى الصعوبةالمیل الجنسي  مزدوجيالشخاص الھویة الجنسیة الخاصة باأل
الجنس  منن عالقة بین شخصیْ  أقاموا ، في حالینات أو مثلیّ ھم مثلیّ اآلخرین سیفترضون أنّ 

 ختلفمال الجنس أقاموا عالقة مع شخص من في حال مغایري الجنسذاتھ، أو 
)Bradford ،2004 أ؛	Keppel	&	Firestein ،2007 ؛Rust ،2007(. 

 المزدوجيع بین األفراد المیل الجنسي مجموعة متجانسة. وینعكس التنوّ  ل مزدوجوال یشكّ 
 ،وتكوین الھویة ،والثقافة ،المیل الجنسي على مستوى االختالفات في النوع االجتماعي

ى ). قد یتبنّ بRust ،2000؛ Fox ،1996المیل الجنسي ( ازدواجیةومعنى  ،والعالقات
 إلى الرجال على حدّ ھم ینجذبون إلى النساء والمیل الجنسي ألنّ  ازدواجیةة األفراد ھویّ 

ھم یعتبرون ختیار شریك حمیم، كما أنّ النوع االجتماعي لیس معیاراً أساسیاً ال سواء، ذلك أنّ 
	Rossدة (ُمقِیّ  ةالمیل الجنسي التقلیدیّ مفاھیم  &	 Paul ،1992 .( وقد یكون األشخاص

د اعتبار تعدّ إلى أو  ،إقامة عالقة غیر أحادیةالمیل الجنسي أكثر میوالً إلى  المزدوجي
ً العشّ  ین. ومع ذلك، یرغب العدید من ثنائیي المیل الجنسي ات والمثلیّ مقارنة بالمثلیّ  ،اق مثالیا

لف تخت). Weitzman ،2007ب؛ Rust ،1996قامة عالقة أحادیة والحفاظ علیھا (بإ
یة تجاه النساء والرجال ألشخاص الذین یشعرون بالجاذبمسارات تكوین الھویة بالنسبة إلى ا

ومنھم من  ،ة في المقام األولعض من ھؤالء األفراد ھویة مثلیّ الب ىیتبنّ سواء، إذ  على حدّ 
ً  ىتبنّ ی ، Foxبشكل دائم ( المیل الجنسي ازدواجیةھویة  من یعتنقومنھم  ،ھذه الھویة الحقا

1996(. 

 مزدوجيالخاصة ب نفسیةلة الصحة المسأ تقّصي عدد قلیل من الباحثینوعلى الرغم من 
المیل الجنسي قد  مزدوجي المیل الجنسي على وجھ التحدید، تشیر بعض الدراسات إلى أنّ 

مقارنة مع  ،وتعاطي المخدرات ،واالنتحار ،والقلق ،الت أعلى من االكتئابلون معدّ یسجّ 
	Sandfort ،2007	&	Dodges (على سبیل المثال ومغایري الجنس ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

 .( 

ع مراعاة تنوّ  ،المیل الجنسي مستفیدین المزدوجيلالعالج النفسي الخاص با بیتطلّ التطبیق. 
، Goetstouwers؛ Dworkin ،2001؛ Bradford ،2006تجاربھم وتعقیداتھا (

میل على تطویر فھم ال علماء النفس حثّ  یتمّ ولذلك،  ).Page ،2006،2007؛ 2006



، 	& ،Laflin	Horowitz،Weis( ،جفي العالبعونھ في النھج الذي یتّ بشكل شامل، الجنسي 
العالقات غیر  إزاءز دراسة التحیّ ، والسعي إلى ، وعلى دراسة مواقفھم من العالقات)2003

، Buxtonالمیل الجنسي ( المزدوجيض األشخاص التقلیدیة التي قد یُقیمھا بع
الع على طّ ذلك، یسعى علماء النفس إلى اإل فضالً عن).  ،2007	Weitzman؛2007

قة ة المتعلّ االختالفات الثقافیبما في ذلك  ،المیل الجنسي مزدوجير الھویة لدى تطوّ 
، Ferrer  &Gomez؛ Evans ،2003؛ Collins ،2007( ،المیل الجنسي ازدواجیةب

؛  ،2006	Fox؛Eliason ،2001( وبالنوع االجتماعي )Scott ،2006 ،2007؛ 2007
Goetstouwers ،2006.( 

 إلى المستفیدین ھالموجّ  ،التوكیديعلماء النفس على اعتبار العالج النفسي  حثّ  یتمّ 
ً ختلفم ،المیل الجنسي لمزدوجيا ات مثلیّ و ،ینمثلیّ من ھ إلى المستفیدین الموجّ ذلك  عن ا
)Bradford ،2004الرجال والنساء  یكشفعلى سبیل المثال، ف ).ب ً  المزدوجوأحیانا

 الراغبون، وأو مثلیة الجنس ،عالقة مختلطة الجنس عن میلھم الجنسي بعد خوض الجنس
	،Firestein	&	Keppelف بھذا الشأن (أو التصرّ  ،جنس اآلخرباإلقرار بانجذابھم إلى ال

جدیدة مع الزوج أو العالقة ال). وبالتالي، قد یساعد العالج على التفاوض بشأن 2007
ً (مع احتمال أن یتضمّ  ،الزوجة ، Carlsson؛ Buxton ،2007ن ذلك الطالق أیضا
 ).Firestein ،2007؛ 2007

لتمییز بین المسائل المرتبطة بالمیل . یسعى علماء النفس إلى ا6أ التوجیھي المبد
من  مستفیدینعندما یعملون مع  ،تلك المرتبطة بھویة النوع الجنسيي، وبین الجنس

 المیل الجنسي. مزدوجيو ،ینومثلیّ  ،اتمثلیّ 

زة عند الجنسي، وھویة النوع االجتماعي، خصائص متمیّ  المیلیشّكل األساس المنطقي. 
مكانیة صدور إاعتبار  ). من الخطأ الشائع2006مریكیة لعلم النفس، فرد (الجمعیة األكّل 

كونوا من أو/و أن ی تحدیدًا،ات مثلیّ ین ومثلیّ عن  ،مع النوع االجتماعي طابقسلوك غیر مت
ً یلالمتحوّ  ؛ Kite  &Deaux ،1987؛   &Arseneau ،2007	Fassinger( ن جنسیا

Martin ،1990 ّالفرد  إلى اعتبار ،تطابق النوع االجتماعيعدم  ي). وبالمثل، قد یؤد 
 Fعدم تطابق النوع  وألنّ  لھذا الفرد. الفعلي میل الجنسي، بمعزل عن الأو مثلیة ا،مثلی

ز التحیّ ي عدم تطابق النوع االجتماعي، بحدّ ذاتھ، إلى یسبّب الوصمة، قد یؤدّ  االجتماعي
	النظر عن المیل الجنسي بغضّ  ،والتمییز

)J.	Green	&	Brinkin ،1994 ؛Lombardi ،2001( على سبیل المثال، تشیر بعض .
لمیل الجنسي)، قد عدم تطابق النوع االجتماعي (بمعزل عن ا ارس إلى أنّ دالبحوث في الم

المیل التي یثیرھا ، تضاھي الكراھیة كراھیة بین طالب المرحلة الثانویةیثیر، على األقل، 



 على سبیل المثال،( ، وحدھممزدوجي المیل الجنسيو ،ینمثلیّ ، والاتمثلیّ الجنسي الخاص بال
Horn ،2007.( 

بأوجھ تتطابق مع   ،النوع االجتماعي مزدوجيو ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من مستفیدون ظھر القد ی
وقد یشھد علماء النفس حاالت، یعاني فیھا المستفیدون  .، أو ال تتطابق معھاالجتماعينوع ال

 رون عن االرتباك بشأن ما إذا كانیعبّ  ، وفي الوقت ذاتھ،عن میلھم الجنسي الكشفمن 
 .یرتبط بمیلھم الجنسي او عدم تطابقھ النوع االجتماعيتطابق 

بین ھویة النوع  المستفیدین على فھم التبایناتالنفس على مساعدة علماء  حثّ  یتمّ التطبیق. 
ھذه  ، عندما تتضاربوالمیل الجنسي ،االجتماعي، والسلوك ذات الصلة بالنوع االجتماعي

مستفیدین عدم تطابق النوع االجتماعي لدى ال أنّ  واقع على إدراكحثّھم  كما یتمّ  المسائل.
من شأنھ أن یزید من إمكانیة  ،النوع االجتماعي مزدوجيو ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  من العالج

ق بالمسائل ذات الصلة بعدم تطابق النوع ة في ما یتعلّ وبغیة العمل بفعالیّ  تفاقم الوصمة.
والنوع  ،ق بالجنسزھم في ما یتعلّ االجتماعي، یسعى علماء النفس إلى إدراك قیمھم وتحیّ 

 ).Gainor ،2000؛ 2008لم النفس، والمیل الجنسي (الجمعیة األمریكیة لع ،االجتماعي

 المستفیدینعلماء النفس الذین یعملون سریریاً مع اآلن مجموعة من الموارد الخاصة ب نوافرت
( مثل الجمعیة  نطاق طیف عدم تطابق النوع االجتماعي. ضمن ،في مكان ما المتواجدین

، Caroll؛ Brill  &Pepper ،2008؛ Benjamin ،1967؛ 2008األمریكیة لعلم النفس، 
	.E	G.؛ Caroll  &Gillroy ،2002؛ 2010 Israel  &Tarver ،1997 ؛Korell	  &
Lorah ،2007 ؛Lev ،2004 ؛Raj ،2002 ؛Ubaldo  &Dresher ،2004.( ىویسع 

 ً ً بال ،علماء النفس الذین یعملون مع المتحولین جنسیا  ،ینمثلیّ الات، ومثلیّ والمعروفین أیضا
الموارد من و ،ص الناشئاالستفادة من األدب المتخصّ إلى المیل الجنسي،  مزدوجيو

 .ھذه الفئة من الناسالخاص ب ،رالنترنت لمواكبة السیاق المتغیّ المتوافرة على ا

 ،اتالمثلیّ في علم نفس لین جنسیاً قضایا المتحوّ مة شاملة  تتناول ) مقدّ Gainor )2000م قدّ 
	و 	Brown	M.من  م كلّ . كما یقدّ ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  	 	Rounsley’s	

سي. تشمل المواقع المفیدة ل الجنق بالتحوّ تعلّ أمور ت ین في) معلومات تساعد المھنیّ 1996(
نترنت موقع الجمعیة األمریكیة لعلم النفس على اإل

)://www.apa.org/pi/lgbc/transgenderhttp والرابطة المھنیة العالمیة لصحة ،(
ً (المتحوّ  ئتالف المناصرة العامة للنوع )، واhttp://www.wpath.orgلین جنسیا

لین جنسیاً الوطني لمساواة المتحوّ )، والمركز http://www.gpac.prgاالجتماعي (
)http://www.transequality.org ومشروع قانون ،(Sylvia	 Rivera 



)http://www.srlp.org ّلین جنسیاً ) ، والمركز القانوني للمتحو
)www.transgenderlawcenter.orghttp://.( 

 

 العالقات واألسر

أھمیة عالقات كونوا على درایة بأن ی إلى . یسعى علماء النفس7لتوجیھي المبدأ ا
 واحترامھا. ،النوع االجتماعي مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

، اتمثلیّ من سواء بین األزواج  على حدّ  ،ة أوجھ تشابھ واختالفثمّ األساس المنطقي. 
، & Peplau ،Veniegasن (مغایریاألزواج البین و ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و

Campbell ،1996ن عالقات لألسباب ذاتھا (قیمو). فھم یHerek ،2006 ّرون )، ویعب
)، Cochran ،1990	&	Peplau؛ ، 1995	Kurdekعالقاتھم ( بشأنعن االرتیاح ذاتھ 

	Clunisین ( ایرغممماثلة لألزواج ال بعون أنماط نموّ ویتّ  &	 Green ،1988 ؛Mc-
Whirter	 &	 Mattison ،1984 .(بما في ذلك وتُعزى المفارقات إلى عدة عوامل ،

 ،والتنشئة االجتماعیة لدور النوع االجتماعي ،لسلوك الجنسياألنماط المختلفة الخاصة با
)Hancock ،2000  ؛Herek، 1991 ،بOssana ،2000 عالقاتھم )، ووصم
)Garnets	&	Kimmel،	1993.( 

أو  ،ن على األزواج من نفس الجنس التكیّف مع الظروف المعادیةوفي بعض األحیان، یتعیّ 
ویشمل ھذا: اآلثار النفسیة التي تتسبّب بھا حمالت سیاسیة  من قیمة عالقاتھم. تلك التي تحطّ 

	.G.M ؛2009؛ واآلخرین Rostoskyین (المثلیّ  اجزولمناھضة  Russell ،2000(، 
كما ھي الحال في  ،ألسر من الجنس ذاتھ، الخاصة باوالطبیة ،وحظر الحمایة القانونیة

والخیارات  ،أنماط العالقات رقد تتأثّ ذلك،  فضالً عن ).Herek ،2006فیرجینیا وفلوریدا (
	&	Mohrوالتھمیش ( ةالمبكر ةبالوصم ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ بین 

Fassinger،	2003.( 

عھا، خاصة بالنسبة ل ضغوطات فریدة من نوة أن تشكّ رات في الصحة البدنیّ من شأن التغیّ 
االنفصال ، (كالسن في المیل الجنسي الكبار ومزدوجي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ إلى األزواج من 

، أو حیةالمحتمل  عن الشریك، أو فقدان التواصل مع الشریك الموجود في دور الرعایة الص
مي مقدّ  لذین یواجھون رھاب المثلیة، منا ،ینمرضى الداخلیّ غیرھا من المنشآت الخاصة بال

 حاالت الدعم المعیشي).في و ،أو الزمالء المقیمین  في دور الرعایة ،الرعایة



 ة،على آثار الوصم ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ات، ومثلیّ من  مستفیدونوقد یعتاد ال
في النزاعات التي  ةمساھمة الوصم یمنعھم من إدراك واقع إلى حدّ  ،والتمییز في عالقاتھم

 یواجھونھا.

من شأنھا أن و ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من ألزواج ا تتفاوت بنیة عالقات
 دة الشركاءأو المتعدّ  ،قد تكون العالقات غیر األحادیة تثیر مخاوف فریدة من نوعھا.

ً العاطفیّ  ، مما ھو علیھ المیل الجنسي مزدوجيو ،ینوقبوالً بین المثلیّ  ،ین مسألة أكثر شیوعا
، McWhirter  &Mattisonأ؛ Herek ،1991ین ( أو الغیریّ  ،اتمثلیّ بالنسبة إلى ال

عن  ،ینوالمثلیّ  ،اتالعدید من المثلیّ  یكشفذلك،  ). فضالً عنPeplau ،1991؛1984
 ).Buxton ،1994 ،2007( مغایري الجنسمع بعد سنوات من الزواج  میلھم الجنسي

لنفس على مراعاة اآلثار السلبیة التي یفرضھا التحامل تشجیع علماء ا یتمّ التطبیق. 
قد ال والنوع االجتماعي.  مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتعلى عالقات المثلیّ  ،والتمییز المجتمعي،

 التي قد یواجھھا ،المشاكل الشائعة على مستوى ،والتھمیش ة،الوصم یقّر ثنائي بدور
	.R( كلّھم األزواج J.	Green	&	Mitchell ،2002 .( من زواج األومع ذلك، قد یسعى

 الحصول على العالج ألسباب تشبھ تلك إلى ،المیل الجنسي ومزدوجي ،ینمثلیّ و ،اتمثلیّ 
حصول على عالج (مثل الكشف عن المیل الجنسي،  ن إلى الایریغمالتي تدفع األزواج ال

المشاكل الجنسیة، والمسائل المھنیة المزدوجة، وقرارات االلتزام)، أو ألسباب مغایرة و
 المفارقات بین الشركاء في عملیة الكشف، ومسائل ذاتو(مثل الكشف عن المیل الجنسي، 

عندما یكون على سبیل المثال،  صلة بآثار التنشئة االجتماعیة الخاصة بالنوع االجتماعي).
قد فاآلخر بذلك،  ، بینما لم یقمعائلتھ األصلأحد الشریكْین قد كشف عن میلھ الجنسي أمام 

 علیھما نیتعیّ كان أو ما إذا  فیھ، سیمضون العطلة حول المكان الذي خالفًایواجھ الزوجان 
علماء النفس على  حثّ  یتمّ  ،ليبالتا عون زواراً.عندما یتوقّ  ،"نزع الطابع المثلي" عن المنزل

من عند القیام بمعالجة األزواج  ،والثقافیة األخرىتماعیة، واالج ،مراعاة العوامل العائلیة
 .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ 

أزواج ي یعمل مع عالم النفس الذة، العالقات غیر التقلیدیّ  اإللمام ببنیة من الممكن أن یساعد
، ینمثلیّ ). وقد یحتاج بعض األزواج من Prince ،2005	&	Martellذاتھ (من الجنس 

الذي یكتنف مجاالت االلتزام إلى تبدید الغموض  ،ي المیل الجنسيوثنائیّ  ،اتمثلیّ و
	.J	R.وتطویر الدعم االجتماعي المناسب ( ،والحواجز، فضالً عن التعامل مع رھاب المثلیة

Green	& Mitchell ،2002 ؛Greenan  &Tunnel ،2003 ؛Hancock ،2000 ؛
Kurdek ،1988 ا،معیارمتوقّعًا دي االزواج األح). قد یكونFفي العدید من العالقات  ی

 ین.دائما بین األزواج المثلیّ  لیس ُمفترًضاھ في حین أنّ یرة، اغمال



. وفي غیاب دعم ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ العالقات بین  عتنوّ ت
 ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  اجتماعي ُمكّرس لعالقاتھم، یُنشئ كلّ 

نة جدي أن یكون علماء النفس على بیّ من المُ  .نماذج عالقات خاصة بھم، وأنظمة دعم لھا
عندما  الجنسیة ، وأن یمتنعوا عن تطبیق نموذج االنحیاز إلى الغیریّةع ھذه العالقاتمن تنوّ 
، بشكل وقد یكون ھذا بارزاً  .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ ن مع یتعاملو

ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ الجنسیة الخاصة بأزواج الحیاة ق بالفي ما یتعلّ  ملحوظ،
 عنصر ارتیاح، بالنسبة إلى، حیاة جنسیة صحیة وعادة ما یتّم اعتبار ممارسة .الجنسي

من  أزواج الذین یعملون مع  ،علماء النفسجدي أن یراعَي ومن المُ  عام. لالعالقة بشك
والمشاكل المشتركة بین  ،الممارسات الجنسیة، ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ 

وأشكال وأن یكونوا على درایة بھا (وتیرة العالقات الجنسیة،  في مجتمع المیم،األزواج 
علماء النفس  یتّم حثّ  .)شھوةوال ،ةقلق بشأن العالقة الحمیمیّ ، والالمختلفة عجز الجنسيال

ر عالقات من شأنھا أن تُعقّد تطوّ  ،غیریةوالمنحازة إلى ال ،النزعة الكامنة على اإلقرار بأنّ 
ً على اإلقرار بالتحدّ  حثّھم كما یتمّ  ة.جنسیة صحیّ  من  التي یواجھھا كلّ  ،یات الخاصةأیضا

میلھم  دمجونوی ،عن میلھم الجنسي یكشفونعندما  ،یرةاغمفي الزیجات ال ،والنساء ،الرجال
ذلك، قد یحتاج أزواج  فضالً عن المیل الجنسي في حیاتھم. مزدوجيأو ك ،ینومثلیّ  ،اتكمثلیّ 

 وعائالت ھؤالء األفراد إلى دعم عالجي.

 باءآیات التي یواجھھا . یسعى علماء النفس إلى فھم التجارب والتحدّ 8المبدأ التوجیھي 
 .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

 ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  باءآ األبحاث على أنّ  تدلّ األساس المنطقي. 
؛ Armesto ،2002ین (راجع. ایرغمال باءآع بھا ن بالمؤھالت ذاتھا التي یتمتّ عویتمتّ 

Elrich ،Leung  &Kindle ،2005 ؛Herek ،2006 ؛Patterson ،2000 ،2004 ،
Perrin ،2002 ؛Tasker ،1999 .(من  ، وجد كلّ في الواقعFlaks وMasterpasqua 

من تلك  ىأقومھارات أبویة بو ،وعيبن عوتمتّ ین یاألزواج المثلیّ  ) أنّ Joseph)1995و 
، Boom )2005	de	van، وBalen	van، وBosوأفاد  یرین.اغمھا األزواج الع بتمتّ یالتي 
مع  ات) (أي األمھات غیر البیولوجیّ  ،اتجتماعیات المثلیّ األمھات اإلتفاعالت  أنّ ) 2007

ً وفعالیة  ھنّ عالیة الجودة، كما أنّ  أطفالھنّ  باء في ، من اآلفي تربیة األطفالأكثر التزاما
 ضوء التمییز الذي یواجھھ  ، علىالنتائج من المھّم أن تتّم اإلشارة إلى یرة.اغمالزیجات ال

 ةأبوّ ، (كالحواجز القانونیة أمام تشجیع ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  باءآ
أو األب الثاني، والتھدید بفقدان الحضانة  والتبني الخاص بھم، المثلیّین والمثلیّات،

أحد الوالدْین  وقحقحظر السكن مع شریك من الجنس الواحد، واالفتقار إلى وواألطفال، 
، Appell، المثلیّات والمثلیّین المدنیةحریات االتحاد األمریكي الخاص ب مشروعو ؛القانونیة



 ،اتالمثلیّ كّل من ). ویواجھ Patterson ،Fulcher & ،Wainwright ،2002؛ 2004
ألشخاص ال یواجھھا اعندما یصبحون آباًء، یات تحدّ  ،المیل الجنسي مزدوجيو ،نیوالمثلیّ 

، & Gifford ،Hertzواألمومة البدیلة ( ،قة باإلمناء البدیلالضغوطات المتعلّ ن، كوایرغمال
Doskow ،2010ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ ). ومن ضمن المخاوف األخرى الخاصة ب، 

ورھاب المثلیة الصادر عن  ،األسر واألصدقاء ر غیاب دعمذكُ ، نَ ومزدوجي المیل الجنسي
ھات وموظفي المدارس. وقد تتلكأ أسر األمّ  ،الرعایة النھاریةمي ومقدّ  ،اء األطفالأطبّ 

 بكلّ  ،وأبناء أخوات ،أو بنات ،اً ي أحفادفي اعتبار األطفال بالتبنّ  ،غیر األصیالت ،اتالمثلیّ 
 ).2006	 Livni،	&	Ben-Ariمعنى الكلمة (

. ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ على أطفال  ،متزاید زت األبحاث، بشكلركّ 
ً من جانب العاملین في مجالي األنظمة رت ھذه األبحاث ثالثة مخاوف رئیسأثاو ة (أساسا

األطفال الذین یترعرعون بین  یةق برفاھفي ما یتعلّ  ،القانونیة وأنظمة الرعایة الصحیة)
ن تتضمّ  .)Patterson ،2005( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  والدْین

 میل، وقة بدور النوع االجتماعيات المتعلّ والسلوكیّ  ،النوع االجتماعي ھذه المخاوف (أ)
 راجعت ھم االجتماعیة.تجارباألطفال الشخصي؛ (ج) ونمو األطفال الجنسي؛ (ب) و

Patterson )2005راجعتھا وفي م .، بشكل شاملمن ھذه المجاالت في كلّ  ،مؤلفات) ال
، أشارت إلى أنّھ ال جدوى من ات)(التي ترتكز أساساً على أطفال المثلیّ  ،ةبیانات التجریبیّ ال

البیانات لم تظھر تبایناً  أنّ  Pattersonكما ذكرت  .متابعة أي من مجاالت ھذه المخاوف
ً بین األطفال الذي تربّوا مع أمھات مثلیّ  وأولئك الذین تربّوا مع أمھات  ،اتملحوظا

 ،وموضع السیطرة ،حترام الذات، في مجاالت كابالنمو الشخصيق في ما یتعلّ  ،مغایرات
وعلى ضوء  والصحة العقلیة. ،والتأقلم في المدرسة ،والشخصیة ،ومشاكل السلوك ،والذكاء

ین، أصدرت ات والمثلیّ أطفال المثلیّ النتائج اإلیجابیة الخاصة بتدعم نتائج األبحاث التي 
ضمن أسر  ،ي الوالد الثانيتبنّ تدعم من خاللھ ،  2002األطفال بیاناً في عام  أكادیمیة طبّ 

ولجنة الشؤون النفسیة للطفل  	Perrinالمیل الجنسي ( مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 
 ).2002وصحة األسرة، 

قضاء لعمل من أجل العلى ا ،مریكیة لعلم النفس علماء النفسالجمعیة األ "تحثّ التطبیق. 
 ،وحضانة األطفال ،يفي مسائل التبنّ  ،القائم على المیول الجنسیةعلى جمیع أشكال التمییز 

 ).496، ص. Paige ،2005(وخدمات الصحة اإلنجابیة"  ،والرعایة البدیلة ،وزیارتھم
ھ االجتماعي، إال أنّ  والرفاه ،والقانون ،التعلیم ةنظمأوالتضلیل في  ،زاستمرار التحیّ ورغم 

 ،واألطفال ،باءاآلمن خالل عملھم مع  ،ا التضلیلعلماء النفس على تصحیح ھذ حثّ  یتمّ 
معرفة  المعلومات الدقیقة التي تستند إلىوعلى توفیر  ،ساتوالمؤسّ  ،ةمات المجتمعیّ والمنظّ 

یواجھھا بالتحدیات التي اإلقرار  یسعى علماء النفس إلى ة.ة ومھنیّ من معارف علمیّ  ستقاةم



ق إلى ھذه على التطرّ  حثّھم ویتمّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  باءاآل
أمام  اً ل إنكار الزواج حواجزیشكّ على سبیل المثال،  المستفیدین من العالج.المسائل مع 

ع بھا التي یتمتّ  ،على المزایا القانونیة واالقتصادیة ذاتھا اتُعیق حصولھم ،نیْ ن المثلیّ الوالدیْ 
، وفي الوقت نفسھ). 2008جین (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، یرین المتزوّ اغماألزواج ال

 ،والثقافة ،واالتنیة ،العرقكافة، (ك أوجھ الھویة علماء النفس على النظر إلى حثّ  یتمّ 
) التي تتقاطع في والتقالید الدینیة والروحانیة ،واإلعاقة ،والطبقة االجتماعیة االقتصادیة

 .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و ،اتمثلیّ من باء تولید تجارب اآل

ومزدوجي المیل  ،ینات والمثلیّ المثلیّ أسر  . یُقّر علماء النفس أنّ 9المبدأ التوجیھي 
 ھم بصلة قانونیة أو بیولوجیة.یلإون ال یمتّ أشخاصاً  ، قد تضمّ الجنسي

، قد الجنسيین ومزدوجي المیل والمثلیّ  ،اتالمثلیّ من بالنسبة إلى الكثیر األساس المنطقي. 
إلى ابتعادھم  ،ةعدم االعتراف بعالقاتھم الحمیمیّ و/أو  ،ي عدم الكشف عن المیل الجنسيیؤدّ 

 ). وحتى عندما تتقبّل األسر الوضع،Patterson ،2007العاطفي عن عائلتھم األصلیة (
	.J	R.( قبول حقیقيّ  ، وال عنتسامحعبارة عن  ،في كثیر من األحیان ،یكون ھذا القبول

Green ،2004.( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ عدید من وبالنسبة إلى ال ،
أي تلك التي ال ترتكز على  –ل شبكة من األصدقاء الُمقّربین بنیة عائلیة بدیلة قد تشكّ 

التواصل  ،اختیارھا تمّ التي ی ،ھذه العائالت تؤّمن و/أو البیولوجیة. ،العالقات القانونیة
، Green	J.	R.ي المیل الجنسي (وثنائیّ  ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ ، إلى العائلیةالبیئة الو ،االجتماعي

. ومن شأن ھذه البنى )Kurdek ،1988( یة أھمیةعائلة الفرد األصلوقد تفوق  ،)2004
، Westonسي (والمؤسّ  ،وغیاب االعتراف القانوني ،ف من آثار التمییزالعائلیة أن تخفّ 

1992.( 

أھمیة الدعم االجتماعي في الرضى ضمن العالقة، والتعامل مع نظراً إلى التطبیق. 
تشجیع علماء النفس على التسلیم بالبنى  ، یتمّ )Beals ،2004والراحة النفسیة ( ،الوصمة
ھم حثّ  كما یتمّ  وتقدیرھا. ،النوع االجتماعي مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ الخاصة بال العائلیة

عن عدم اعتراف  ةالناجمو ،األشخاص ھایلإض یتعرّ ي قد ات التطومراعاة الضغ على
 ،اتمثلیّ عند العمل مع  بعائلتھم البدیلة. ،أو اآلخرین ،أو رب العمل ،عائلتھم األصل

 ،ق بشبكة األصدقاءتتعلّ  ،من المجدي طرح أسئلة علیھم، ومزدوجي المیل الجنسي ،ینومثلیّ 
إذا كانوا یعتبرون أعضاء ھذه الشبكة من "العائلة". ما و ،ھذه الشبكة معونوعیة عالقاتھم 

ومزدوجي  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ أال وھي مدى االنخراط في مجتمع  ،ة مسألة ذات صلةوثمّ 
 ،بھا التواصل مع ھذا المجتمع، أن یؤّمن للشخص نماذج، یقتدي ، إذ من شأنالمیل الجنسي

	.Iوموارد أخرى تساعد في تنمیة الھویة اإلیجابیة ( ،بالتضامن اوشعورً  ا،اجتماعیF  اودعمً 
H.	Meyer ،2003 ؛G.	M.	Russell ،2000.( 



 میل التي من خاللھا، قد یؤثّر ،. یسعى علماء النفس إلى فھم السبل10المبدأ التوجیھي 
 .معھاعلى العالقة و ،على عائالتھم األصل ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

من  افردً  بأنّ  التي تدركعائالت ال تكثر الردود المحتملة، من جانباألساس المنطقي. 
ال ). قد 2003	Savin-Williams،؛ Patterson ،2007( ینتمي إلى مجتمع المیم أفرادھا

 ،المیل الجنسي مزدوجأو  مثلیFا من العائلة، اأو فردً  األسر األصل طفالً،بعض  تتقبّل
أو أفكار نمطیة سلبیة  ،ومعتقدات دینیة ،معاییر ثقافیة، أو بسبب أو اثنیة ،ألسباب عائلیة

)Buxton ،2005 ؛Chan ،1995 ؛Firestein ،2007 ؛Greene ،2000 ؛
Matteson ،1996.( أن یُسّرع نشوب أزمة ھذا الوعي  نألسر، من شأھذه اإلى بالنسبة و

 ،المیل الجنسي مزدوجو ، والمثلیّة،العائلة المثليّ  فرد ي إلى تباعد كبیر عنقد تؤدّ  ،عائلیة
نزاع إلى نفس؛ أو شعور األھل بالذنب ولوم الإلى و؛ ه أھلھ وأشقائھنبذإلى وحتى طرده؛ و

	Dickensن (الوالدیْ بین عالقة الضمن  &	McKellen ،1996 ؛Griffin,	 Wirth	 &	
Wirth ،1996 ؛Savin-Williams ،2003 ؛Savin-Williams  &Dube ،1998 ؛

Strommen ،1993.( دون قید أو شرط،بل، تتقبّل عائالت أصلیة أخرى، من وبالمقا 
؛ Patterson ،2007دون أزمة (من و فیھا، ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

	Savin-Williams ،2003 .(العائالت الداعمة قد تواجھ تشیر األبحاث إلى أنّ  ،مع ذلك 
المیل  يمزدوجأو  ،ینمثلیّ الأو  ،ات مثلیّ من ال أحد أفرادھا بأنّ  ، عندما تدركتأقلمة فتر

 ).Pallotta-Chiarolli ،2005؛ Shapiro ،2003	&	Jenningsالجنسي ( 

مع عائالتھم  ، بعض المضاعفات االستثنائیةالمیل الجنسي من مزدوجيأفراد قد یواجھ 
یقیمون عالقة ، الذین المیل الجنسي مزدوجيك فقد یتعّرض األشخاص المعروفون األصل.

الختیار شریك من النوع  ،ضغوط من عائالتھم، إلى عاطفیة مع شریك من الجنس ذاتھ
ھم فإنّ  ،المیل الجنسي الذین یقیمون عالقات مختلطة الجنس مزدوجواالجتماعي اآلخر، أما 

وعائلتھم  ،األصلضمن عائلتھم  ،مزدوجةقد یواجھون صعوبة في الحفاظ على ھویتھم ال
 ).Firestein ،2007؛ Dworkin ،2001 ،2002عة (الموسّ 

مھنة، وقرار الحاصلة في حیاة الشباب البالغین (كاختیار ال التتكون بعض التحوّ س
العائلة المنتمي إلى مجتمع المیم. كما  فردفي منتھى التعقید بالنسبة إلى  ،)/األمومةاألبوة

تجارب العائلة، عن كیفیة تأثیر المیول الجنسي، والیصعب تقدیم شرح إلى  یمكن أن
 ،والعالقات العاطفیة ،والمھنة ،بالعمل على القرارات المتعلّقة ،المرتبطة بالوصمة

 ). Patterson ،2007وقرار األبوة/األمومة ( ،والجنسیة

من  شركاءالتعامل مع االعتراف بعوبة في ص ،عةوالعائلة الموسّ  ،العائلة األصل قد تواجھو
 من الجنس ذاتھ. ، وبأطفال یربّیھما زوجانھالجنس ذات



ین ومزدوجي المیل ات والمثلیّ المثلیّ ق مع علماء النفس على التطرّ  حثّ  یتمّ التطبیق. 
. المتعلّقة بعائالتھم األصل، أو المّوسعة، والمخاوف ذات الصلةإلى المسائل  ،الجنسي

عن المیل  الكشف ، التي یسبّبھادةالمحدّ  الثقافیةمخاطر الویسعى علماء النفس إلى فھم 
على سبیل المثال، قد تخشى العائالت التي تنتمي إلى  عائلة األصل.بالنسبة إلى الالجنسي 

 فیھا، مثليّ  صارحتھ بوجود طفلم ، فقدان دعم المجتمع، في حالتنیة، واإلات العرقیةاألقلیّ 
، عن المستفیدین من العالجأن یساعد علماء النفس  یمكن أو ثنائي المیل الجنسي. ،أو مثلیة
والوصمة الثقافیة كذلك. قد تحتاج العائالت ، تھمبشأن ھویّ  تسھیل النقاش مع عائالتھم طریق

التي تظھر من  ومواجھة الطرق ،حول المیل الجنسي ،رات جدیدةإلى دعم في تطویر تصوّ 
العائلة، ودعم  ، ضمنة المیل الجنسيوثنائیّ  ،ةة السلبیة بشأن المثلیّ جتمعیّ خاللھا المواقف الم

 ة.عیّ جتمة الصعوبات الناجمة عن الوصمة المعبر معالج ،أعضاء العائلة

ع عملیات إحداث یتشجعائلیة مسألة معالجة الصعوبات، لتصل إلى عالجیة ت نماذج تخطّ 
علماء النفس على مساعدة  حثّ  ). یتمّ   &Harvey ،2005	Fishتغییر منھجي بنّاء (

ومزدوجي المیل  ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ  في تطویر دعم طویل األمد ألفرادھا منالعائالت 
 الالزمة، التي تليإلى ما بعد فترة التأقلم  مراقبة العالقات بین أفراد األسرة تمتدّ و ،الجنسي

، Oswald( الخاصة بھ الھویة الجنسیةفرد مثلّي، أو ثنائي المیل الجنسي، اكتشاف 
ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ علماء النفس على مساعدة  حثّ  ویتمّ  ).2002

إلى  ،ق بالمیول الجنسیةرامیة إلى تقدیم معلومات دقیقة تتعلّ في جھودھم ال ،الجنسي
وسبل المختلفة، الثقافیة إلى إدراك ردود فعل األسرة . وأخیراً، یسعى علماء النفس عائالتھم

 ،ةوالوطنیّ  ،ةفر الموارد المحلیّ اوتتو .التأقلم مع واقع وجود فرد ینتمي إلى مجتمع المیم فیھا
ین؛ ات والمثلیّ ن، والعائلة، وأصدقاء المثلیّ الوالدیْ ، (كالعائلة ، ألفرادوالدعم ،والمساعدة

 الملحق أ). ین في كل مكان؛ یُرجى مراجعةات والمثلیّ وأطفال المثلیّ 

 عنوّ مسائل الت

أو تساھم في و/ ،التي قد تتداخل ،التالیة إلى جوانب تجارب الحیاة ةتشیر المبادئ التوجیھیّ 
یُستخدم  عالقتھ/ھا ببیئتھ/ھا االجتماعیة والثقافیة.بو ،الفرد بالھویةدرجات متفاوتة، بشعور 

الخاصة ، والمتمایزة ،والفریدة ،عة) لتوصیف اآلثار المتنوّ Cole ،2009( التداخلمفھوم 
 ،والطبقة ،والمیول الجنسیة ،والسنّ  ،والنوع االجتماعي ،والثقافة ،تنیة، كالعرق، واإللبنىبا

 ،دة من الھویةبواسطة فئات متعدّ التداخل بتعریف ال ویتمّ  على حیاة الفرد. ،واإلعاقة
على  ،ھذه الفئات على بعضھا البعض ویرتكز فھم كیفیة اعتماد والمساوئ. ،والمفارقات

، وعدم المساواة (أي الوضع النسبي في التسلسل ع داخل الفئات)ئل اإلدماج (أي التنوّ مسا
الھرمي للسلطة واالمتیاز)، وأوجھ التشابھ (أي القواسم المشتركة بین الفئات التي یُنظر إلیھا 



ً عمیقاً؛ (على أنّ  ة التالیة من المبادئ التوجیھیّ  تعكس كلّ  ).Cole ،2009ھا مختلفة اختالفا
 نظر إلیھا من منظار التداخل.التشجیع القارئ على  یتمّ  مھّمة؛ إنّماع بنیة حول التنوّ 

 ،معاییربقة یات المتعلّ ف على التحدّ . یسعى علماء النفس إلى التعرّ 11المبدأ التوجیھي 
ً ما تكون متضاربة، دةومعتقدات متعدّ  ،وقیم  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ یواجھھا  ،غالبا

 أقلیة عرقیة وإثنیة. الذین ینتمون إلى ،ومزدوجي المیل الجنسي

الذین ینتمون  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ ن على یتعیّ األساس المنطقي. 
والمعتقدات  ،والقیم ،التفاوض على المعاییر ،ثقافیةالو ،ثنیةاإلو ،عرقیةال اتقلیّ األإلى 
وتلك  ،من الثقافات السائدة في كلّ  ،المیل الجنسي ازدواجیةبو ،قة بالمثلیة الجنسیةالمتعلّ 

، Manalansanب؛ Greene ،1994؛ Chan ،1992 ،1995الخاصة باألقلیات (
 ،االختالف الثقافي في ھذه المعاییر ة إلى أنّ ). تشیر بعض األدلّ أRust 1996؛ 1996
ر على الذي قد یؤثّ  ،ھاماً للضغط النفسي اً مصدر شّكلی، قد والسلوكیات ،والمعتقدات ،والقیم

، المیل الجنسي مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ ، بالنسبة إلى النفسیةوالصحة ال ،الصحة العامة
، & Harper؛ Diaz ،Ayala ،Bein ،Henne & ،Marin ،2001( رجالمن نساء و
Schneider ،2003 ؛I.	H.	Meyer ،2003.( في اآلونة األخیرة،  ،ةأدلّ  مع ذلك، تشیر 

 ،ات عرقیةخلفیّ  ، المنحدرون منومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ  إلى أنّ 
بمشاكل الصحة العقلیة ( ق في ما یتعلّ  ،الت أقلّ معدّ لون یسجّ قد  ،عةوثقافیة متنوّ  ،وإثنیة
، Kertzner؛ Cochran ،Mays ،Alegria ،Ortega & ،Takeuchi ،2007مثل، 

Meyer ،Frost & ،Stirrat ،2009 ؛I.	 E.	 Meyer ،Dietrich & ،Schwartz ،
ا من أوجھ وجھً التي تطال  ،الوصمةالمھارات المكتسبة في التفاوض بشأن ). أّما 2008
 أخرى.ة بأشكال وصم، وتحمیھ من التعامل معھاكیفیة  فقد تساعد الفرد في الھویة،

ً أمام الدة تحدّ ات متعدّ دمج ھویّ ل أن یشكّ  یمكنمع ذلك،   مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ یا
فعلى سبیل المثال، قد  عة.وثقافیة متنوّ  ،وإثنیة ،ات عرقیةمن خلفیّ  ، المنحدرینالمیل الجنسي

"تضارب  ، في حال اختالف لونھالمیل الجنسي مزدوجأو  ،ةأو مثلیّ  ،یواجھ شخص مثليّ 
	؛Gock ،2001الوالء" (في  Morales ،1989( ،عات تطلّ  عندما تتعارض ّ  ،تالمثلیا

عات مع تطلّ  ،في المجموعة التي تتماھى/یتماھى معھا ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ 
ً بانتماء كبیر  ،والثقافیة ،واإلثنیة ،العرقیة اتالمجموع وقد  ھا.یلإالتي یشعر/تشعر أیضا

ومزدوجي المیل  ،ینلیّ والمث ،اتالمثلیّ إلى عدم شعور  ھذا، التضارب في الوالءیؤدّي 
، Greene( ة مجموعةإلى أی ، باالنتماءوالثقافات ،واإلثنیات ،من مختلف األعراق الجنسي
 أقلیات، یواجھ كلّ التعامل مع میولھم الجنسیة ضمن فضالً عن  ،Greene ). بحسب2007

مجتمعات ضمن  ،العنصریة والتمییز ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من 
أن تكون  ومن الممكن بصورة عامة. ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و ،اتمثلیّ تعود إلى 



 ، ینحدرون منالمیل الجنسي مزدوجيو ،ینمثلیّ ات، ومثلیّ ات أكبر بالنسبة إلى یھذه التحدّ 
، ترتبط یعانون من أشكال أخرى من التمییز، إذ وثقافیة مختلفة ،وإثنیة ،ات عرقیةخلفیّ 

العمر، والموقع الجغرافي، ووضع الھجرة، وإجادة اللغة اإلنجلیزیة المحدودة، بعوامل ك
، Bieschke ،Hardyواإلعاقة (مثل،  ،ووضع التمازج الثقافي، والطبقة االجتماعیة

Fassinger & ،Croteau ،2008؛Schrimshaw	 & ،Hunter ،2004.( 

تعدّد  یتسبّب بھاالطرق المختلفة، التي قد علماء النفس على فھم  حثّ  یتمّ التطبیق. 
ضمن الكثیر من األقلیّات، بتفاقم الصعوبات التي یواجھھا المستفیدون،  ،االنتماءات

بنظرة  نالمستفیدیثر أكیفیة تعلماء النفس على اعتبار  حثّ  فعلى سبیل المثال، یتمّ  .وتعقیدھا
ھامة في العالج من العوامل ال ،الجنسي المیل زدواجیةللمثلیة وال ووصمھا ،ثقافاتھم األصلیة

)Gock ،2001 ؛Greene ،1994داخل مجتمعات في )، باإلضافة إلى آثار العنصریة ج
أ، Greene ،1994؛ Gock ،2001العامة ( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 

Morales ،1996 ؛Rust ،1996دة، ات المعقّ تُعتبر مراعاة الدینامیكیّ فضالً عن ذلك، ). أ
 ،الطبقة االجتماعیةھویات االجتماعیة واألوضاع (كلمع ا بطبقات أخرى متداخلة المتّصلة

 ،مع ھؤالء السكان ،الحاسمة للقیام بعمل فعّ  ،والمعتقدات الدینیة) ،ودور النوع االجتماعي
)Chan ،1995 ؛Garnets  &Kimmel ،2003 ؛Greene ،1994 أ؛Rust ،1996أ (

 على التفاوض حول ھذه المسائل. المستفیدین من العالجومساعدة 

ف إلى استراتیجیات على التعرّ  المستفیدینومساعدة  ،یسعى علماء النفس إلى االعتراف
 ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  كلّ  رھاطوّ  التي قد یكونو ،وعوامل حمایة أخرى ،الةالتعاون الفعّ 

من خالل  ،والثقافیة ،واإلثنیة ،ات العرقیةمن خلفیات األقلیّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي
	&	,Matthews	Selvidge,؛ Greene ،2003دة التي خاضوھا (تجارب التھمیش المتعدّ 

Bidges ،2008 ّینمثلیّ ، واتمثلیّ من  المستفدین حّث علماء النفس على فھم ). كما یتم، 
لّم یي ، الذأللمعلى معالجة الغضب، واإلحباط، وا ، ومساعدتھمومزدوجي المیل الجنسي

عة من وثقافیة متنوّ  ،وإثنیة ،ات عرقیةخلفیّ  ھم ینحدرون منألنّ  ،كثیر من األحیانالفي بھم، 
 ).Hill ،1996	&	Jones؛ Espin ،1993من ناحیة أخرى ( ومن أقلیة جنسیة ،ناحیة

على  ،والروحانیة ،علماء النفس على مراعاة تأثیر الدین حثّ  یتمّ 	. 12المبدأ التوجیھي 
 .ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  المستفیدینحیاة 

 ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ على حیاة  ،والروحانیة ،تأثیر الدین قد یكوناألساس المنطقي. 
ً وحیویّ  ،داً معقّ  ،ومزدوجي المیل الجنسي ن ألّ  ،وھذه ھي الحالومصدراً للتناقضات.  ،ا

 موقف عة. وعلى الرغم من أنّ متفاوتة ومتنوّ  بشكل خاّص، مةمع الدیانات المنظّ  تجاربھم
میول الجنسیة ا، في ما خّص النسبیF  ، محایدوأنظمة المعتقدات الروحانیة ،بعض الدیانات



 المسیحیة،(ك عبر التاریخ ھاأدانالبعض اآلخر إال أّن مثل، البوذیة والھندوسیة)، عة (المتنوّ 
ً ال والیھودیة، واإلسالم). وحتى ضمن ، مغایرةالمیول الال تقالید الدینیة التي تشجب تاریخیّا

دعم فتقبّل، و ، وتطّور،الماضیة 30إلى  20نموذج الھوتي في السنوات ھور ظ تنامى
 ،اتمثلیّ ). ومن شأن الخلفیة الدینیة الخاصة بالBorg ،2004المیول الجنسیة المختلفة (

ورفاھھم  ،أدائھم النفسيلى بصورة متباینة عر أن ثؤثّ  ،المیل الجنسي مزدوجيو ،ینوالمثلیّ 
)Haldeman ،2004.( دور  إال أنّ إلى جانب وجود تجارب سابقة مختلفة مع اإلیمان، ف

على سبیل المثال،  قد یكون مختلفاً. ، في حیاة أفراد مجتمع المیم الحالیة،والروحانیة ،الدین
 جزأ من ھویّتھم، في حین ال یرىالروحیة جزًءا ال یت البعض تقالیدھم ومعتقداتھم یعتبر

). فضالً عن ذلك، وبالنسبة Maynard ،2001البعض اآلخر األمور من المنظار عینھ (
 ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ ومعناه بالنسبة إلى ال اإلیمان یرین، قد یختلف تأثیراغمنظرائھم الإلى 

 العمر. المیل الجنسي في مختلف مراحل مزدوجيو

التي یعتنقھا  ،مختلف الممارسات الدینیة والروحیةیسعى علماء النفس إلى إدراك التطبیق. 
، واحترامھا. وقد یكون علماء النفس ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  كلّ 

ز الدیني عرضة للتحیّ  ،على وجھ التحدید أفراد من مجتمع المیم،مع  الذین یتعاملون
 ،المستفیدین من العالجالذي من شأنھ أن یؤثر سلباً على عملھم مع  ،أو الالواعي ،الواعي
من  على فھم كلّ  حثّھم ). ویتمّ Haldeman ،2004ون ھویة دینیة قویة (الذین یتبنّ أولئك 
، اتمثلیّ من  المستفیدینعلى حیاة الدین والروحانیة التاریخي والحالي، وتأثیره دور 

 ،بصورة خاصة ،ھمحثّ  كما یتمّ  ).Haldeman ،1996( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و
، اتمثلیّ من  المستفیدونض لھا التي تعرّ  ،على مراعاة التجارب الدینیة الرافضة والمؤلمة

	&	 ،Harris	Dzelme	Buchanan؛Benoit ،2005( ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و
Hecker ،2001 ؛Harris	 ،Cook	&	Kashubek-West ،2008.( 

أو/و الدین ز القائم على التحیّ  "القرار حول بموجب ،الجمعیة األمریكیة لعلم النفس طلبت
 دون أن تغلب  الحؤولو ،معتقداتھم الدینیةفي النظر  ، من علماء النفسمن الدین" المستمدّ 

ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ السریري مع  ھمعملفي  ،والمعاییر ،الممارسة المھنیة
معتقدات  ، الذین یسعون جاھدین إلى تغییر المیل الجنسي،نالمستفیدیمعظم  یعتنق .الجنسي

ى عدم توافقھا مع میولھم الجنسیة (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، ویختبرون مد ،دینیة
	&	Schidlo؛ ب2009 Schroeder ،2002 ؛Tozer	 &	 Hayes ،2004 ّحثّ  ). ویتم 

جعة قرار الجمعیة األمریكیة امن خالل مر ،النظر في ھذه الطلبات ء النفس على إمعانعلما
المناسبة إزاء الضغط الناجم عن المیل الجنسي وجھود  ةالتوكیدیّ لعلم النفس حول "الردود 

ومناقشة األبحاث الحالیة والمخاطر  ،)ب2009التغییر" (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، 
 حثّ  ذلك، یتمّ  . فضالً عنالمستفیدین من العالجغییر مع بة على جھود التالمحتملة المترتّ 



اً دور ، التي من شأنھا أن تؤدّيالتأثیرات االجتماعیة والثقافیة ق منعلماء النفس على التحقّ 
علماء النفس على اإلطالع على الموارد (بما  حثّ  ذلك، یتمّ  في ھذه الطلبات. باإلضافة إلى

بالدین والمجموعة) من مختلف  ، المنشورات المتعلّقةعلى سبیل المثال ال الحصر ،في ذلك
 .، في المجتمعات التي تتقبّل أفراد مجتمع المیم، وترّحب بھمالتقالید الدینیة

بین  ات العمریة وفوارق السنر بالفئ. یسعى علماء النفس إلى اإلقرا13المبدأ التوجیھي 
.وجي المیل الجنسيومزد ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ   

اختالفاً  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ من  قد یختلف كلّ األساس المنطقي. 
 ،ُمزمنةعبارة عن قوى  . فتأثیرات الفئة العمریةآثار الفئة العمریة والسنّ عزى إلى یُ  ،كبیراً 

 المیل الجنسي.ي وثنائیّ  ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ بالنسبة إلى ال ،، تبلور سیاق النموواسعة النطاق
بشكل  ،عن میلھ الجنسي كشفأو/و ی ،فترة الزمنیة التي یعیش فیھا المرءأن تحدّد ال یمكن
 ةّ الھویة، وكشف الھویة، واألبوّ  على أساس تصنیفالالمطالبة ب، كالمھام اإلنمائیة ،عمیق

مثلة األن ). وتتضمّ Arseneau ،2007	&	Fassingerواألمومة، واإلنخراط السیاسي (
المواقف المجتمعیة تجاه  ا فيتغییرً  ،رة على االختالفات بین األجیالالعوامل المؤثّ ب المتعلّقة

ات /اإلیدز على مجتمعات األقلیّ البشري آثار فیروس نقص المناعةوالحیاة الجنسیة؛ 
 حركات الحقوق المدنیةوالدینیة والروحیة؛ والممارسات  ،المواقف ا فيتغییرً والجنسیة؛ 

رات في والتغیّ  ،م في التكنولوجیات اإلنجابیةالتقدّ وین؛ المثلیّ بو الخاصة بالمرأة،
وھویة  ،الھویة الجنسیةب التغییرات في المفاھیم الخاصةواألسرة؛ ب ات الخاصةاإلدیولوجیّ 

على سبیل المثال، تختلف تجربة الشخص  النوع االجتماعي، بما في ذلك تصنیف الھویة.
عن میلھ  كشفعن تجربة الشخص الذي  ،اتالجنسي في الخمسینیّ  عن میلھ كشفالذي 

عن میلھ الجنسي  كشفالجنسي في العقد الماضي. وبالمثل، تختلف تجربة الشخص الذي 
 من العمر. 45الـ عن تجربة الشخص الذي ھو في  ،الیوم من عمره 15الـ وھو في 

الصحة، والتقاعد، بالشیخوخة للجمیع (كالمرتبطة أو التغییرات  ،من شأن المسائل المعیاریة
) Slater ،1995؛ و ،1995	Kimmel	؛ وBerger ،1996والمالیة، والدعم االجتماعي؛ 

ً بكثیر بالنسبة إلى الأن تصبح أكثر تحدّ  المیل  مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتالمسنّ من ات مثلیّ یا
. وقد یثیر االفتقار إلى لجنسیةا غیریةال لصالح االنحیاز إلىبسبب التمییز  ،ینالجنسي المسنّ 

قة باستقاللیة خاذ القرارات الطبیة والصحیة، وتلك المتعلّ مشاكل في اتّ  ،الحمایة القانونیة
وقرارات نھایة الحیاة، باإلضافة إلى الرعایة الصحیة المالئمة، وحقوق  ،األزواج الصحیة

 والمیراث، والترتیبات المعیشیة،، والتقاعد ،ات الرعایة الصحیةة واألمومة، ومستحقّ األبوّ 
 ،ینوالمثلیّ  ،اتلمثلیّ إذ یحتّك كّل من ا ،وحقوق الملكیة. تتفاعل آثار الفئة العمریة والسنّ 

ویكون  ،مي الخدمات الطبیة (تأثیر العمر)مع مقدّ  ،رالمیل الجنسي، بشكل أكب مزدوجيو



ً باحتمال إخفاء الھویة (تأثیر الفئة العمریة)؛ وقھذا  ي ھذه التفاعالت إلى د تؤدّ مصحوبا
 ).Arseneau ،2007	&	Fassingerتھدید الرعایة الصحیة (

قة بالنوع االجتماعي، والطبقة دة (على سبیل المثال، تلك المتعلّ ر وضعیة األقلیات المتعدّ تؤثّ 
 ،اتلمثلیّ ق واإلثنیة) على تجارب الشیخوخة، بالنسبة إلى ااالجتماعیة، واإلعاقة، والعر

	، Kimmelین (المیل الجنسي المسنّ  مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  Rose & ،David ،2006.( 
 ،والسنّ  ،إلثنیةبالنسبة إلى ا ة،ر الوصمثمة مفارقات في تصوّ  على سبیل المثال، یبدو أنّ 

	Davidالكبار ( أفراد مجتمع المیممن طرف  &	 Knight ،2008 وكمثال آخر، قد .(
آلثار بسبب ا ،إلى صعوبات مالیة متزایدة، ةمثلیّ  عالقةقْمن ، اللواتي یُ النساء تتعّرض

 عیش الكثیروأخیراً، ی ).Fassinger ،2008( على مدى حیاتھنّ الدخل المتراكمة النخفاض 
ومزدوجي  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ مجتمعات  فيسن الشیخوخة أفراد مجتمع المیم الكبار، من 

 ).2006، واآلخرین، Kimmel( المیل الجنسي

الخاص بالفئات العمریة التي  يمراعاة السیاق التاریخ علماء النفس على حثّ  یتمّ . التطبیق
 كبار السنّ  علماء النفس أنّ  ، یُقرّ ق بالسنّ . وفي ما یتعلّ ن من العالجمستفیدوالینتمي إلیھا 

 ، وكذلكالتغییرات المعیاریة في الشیخوخة قد تكون إیجابیة وأنّ لون مجموعة مختلفة، یشكّ 
في ما  اأمّ  .المستفید الجنسيمیل بأو  ،مرض ماب بالضرورة مرتبطةوھي لیست  ،بیةسل

ر علماء النفس على االھتمام بسبل تأثّ  حثّ  ، فیتمّ ق بالتفاعل بین الفئة العمریة والسنّ یتعلّ 
الحزن الناجم  فئة العمریة. على سبیل المثال، قد یتفاقمبتجربة ال ،نة مرتبطة بالسنّ مسألة معیّ 
 االنحیاز إلى الغیریة  لصالحجراء التمییز مسألة المعیاریة للسن) (الن الشریك عن فقدا
ي إلى نقص في دعم ا یؤدّ (تأثیر الفئة العمریة)، ممّ  بین األقران الكبار في السنّ  ،الجنسیة

 الشریك الحزین.

 ،الوالیاتلى مستوى عأو  المحلیّةسواء  ،واللوائح الفیدرالیة ،القوانین یدرك علماء النفس أنّ 
الكبار في  ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ من  المستفیدینر على حقوق تؤثّ 

على  من شأنھا مساعدة المستفیدین التي ،د ذات الصلةھم على درایة بالموار، كما أنّ السنّ 
ف كیّ الموارد حول التوقد یعتبر علماء النفس  المالیة.واحتیاجاتھم الطبیة، والقانونیة،  تلبیة

مع الشیخوخة مفیدة  ،المیل الجنسي مزدوجيو ،ینمثلیّ ات، والمثلیّ اإلیجابي الخاص بال
)Friend ،1990 ؛Lee ،1987 .( اتالمثلیّ ومن الممكن أن یساعد علماء النفس، 

على تطبیق االستراتیجیات التي  ،الكبار في السنّ  ومزدوجي المیل الجنسي ،ینوالمثلیّ 
یات في مواجھة التحدّ  ،الجنسیة االنحیاز إلى الغیریةلصالح التمییز موھا من التعامل مع تعلّ 
 .)2006، واآلخرین، Kimmel؛ Fassinger ،1997المعیاریة (بطة بالشیخوخة ترمال



 الخاصة ى فھم المشاكل والمخاطر االستثنائیة. یسعى علماء النفس إل14المبدأ التوجیھي 
 المیل الجنسي. مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتلمثلیّ با

یة واإلنمائ ،والعاطفیة ،رفیةالمعل بین التغییرات التنقّ  قد یشّكلاألساس المنطقي. 
أو  ،وتزامن استیعاب ظھور الھویة المثلیة ،في فترة المراھقة من جھة ،االجتماعیة
). D’Augelli ،2006لشباب (یاً بالنسبة إلى اتحدّ  ،المیل الجنسي من جھة أخرى ازدواجیة

إلى مخاطر  ،فضالً عن الشباب المحتارین في أمرھم أفراد مجتمع المیم،ض یتعرّ قد و
 یرون (یُرجى مراجعةاغمھم الي مواجھة صعوبات ال یواجھھا نظراؤمتزایدة ف
D’Augelli ،2002 ؛Espelage ؛ 2008ن، واآلخروLasser ،Thalinger & ،Cloth ،

)، Urbina ،2007د () على غرار التشرّ Thomas  &Larrabee ،2002؛ 2006
	Solorio،Milburnاً ()، واألمراض المنقولة جنسیّ Savin-Williams ،1994والدعارة (
&	Weiss ،2006 الذین  ،ن في أمرھمأفراد مجتمع المیم، والشباب الحائرو). كما قد یواجھ

م مع أقرانھم صعوبات متزایدة في عالقاتھ ،ال یتطابقون مع معاییر النوع االجتماعي
)D’Augelli  ،؛ 2002واآلخرینWilson	&	Wren ،2005 .( الكشفومن شأن قرارت 

المیل  مزدوجيو ،ینوالمثلیّ  ،اتمثلیّ ة على العن المیل الجنسي أن تطرح صعوبات جمّ 
عم حیوي الذین قد تشكل عائالتھم ومجتمعاتھم مصدر د ،أصحاب اللون المختلف ،الجنسي

أفراد مجتمع المیم ض ویتعرّ  ).11المبدأ التوجیھي  في مواجھة العنصریة (یُرجى مراجعة
إلى مشاكل في المدرسة ناجمة عن میولھم الجنسیة  ،في كثیر من األحیان الشباب كلّھم،

)Copper-Nicols ،2007 ( التھمیش االجتماعي)، على غرارSullivan	&	Wodarski ،
	.E( رالتنمُّ )، و2002 J.	 Meyer ،2009.(  قد تزید ھذه العوامل من خطر تعاطي
اإلجھاد بعد الصدمة ، كعواقب طویلة األجلإلى  ، أو تؤدّي)Jordan ،2000رات (المخدّ 

)Rivers ،2004.( 

ومزدوجي المیل  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ المرتبطة بھویات الوصمة االجتماعیة  قد تُولّد
 ،نیرواغمات المواعدة التي ینتھجھا الضغطاً على الشباب لكي یتطابقوا مع سلوكیّ  ،الجنسي

	Safrenب التفاعالت االجتماعیة (ٍتجنّ ، أو بغیة إخفاء میلھم الجنسي &	 Pantalone ،
2006 ُ من أفراد مجتمع المراھقین  ،أو إنكار الھویة الجنسیة ،ض محاوالت إخفاءعرّ ). وقد ت

	،Saewycالحمل غیر المرغوب فیھ (المیم إلى مخاطر عالیة، على غرار  2006 ،(
)، والعنف 2006	Hunter،,	&	Schrimshaw	Rosario ،وممارسة الجنس غیر اآلمن (

	.Sبین األشخاص ( T.	 Russel ،Franz	 &	 Driscoll ،2001 ومحاوالت االنتحار ،(
)Savin-Williams ،2001.( 



تجربة ردود فعل اآلباء السلبیة حول  ،في كثیر من األحیان مجتمع المیم،شباب یعیش 
ل األسر الداعمة عامالً وقد تشكّ ). Lavner ،2008	&	Heatheringtonمیولھم الجنسیة (

	.H	I.( مجتمع المیمشباب ات على اآلثار السلبیة الناجمة عن ضغط األقلیّ  اً، في مواجھةوقائیّ 
Meyer ،2003 ؛Ryan ،2009 .( ّحسن  یران، رغماغملان م األبوامع ذلك، قد ال یقد

مجتمع المیم، بغیة شباب ، التي یحتاج إلیھا والتنشئة االجتماعیة ،رتبصّ ال مستوىتھم، نیّ 
 مغایرةالمعتقدات ال لومن تأصّ  ،الجنسیة االنحیاز إلى الغیریةلصالح تمییز حمایتھم من ال

	.Rعلى حد سواء ( J.	Green ،2004،تكتسي العالقات الوثیقة مع شبكة من  ). وبالتالي
ناجم عن الرفض ، كما یمكن أن تكون بمثابة مضاد ألم األصدقاء الداعمین أھمیة كبرى

ویتّم اعتبار شبكة  .ةالمجتمعی الجنسیة لصالح االنحیاز إلى الغیریةو/أو التمییز  ،العائلي
 ).D’Augelli ،1991( نماءواإل ،ة في اكتشاف الھویة الجنسیةمحوریّ الصداقة القویة، 

 ،ألحداث االجتماعیةمراعاة التأثیر النفسي الخاص باعلى علماء النفس  یتّم حثّ التطبیق. 
اإلطالع ف . مجتمع المیمشباب على  ،اإلعالمیةاألقلیّات الجنسیة صورة ، ووالسیاسیة الحالیة

بالغ األھمیة نظراً مجتمع المیم، مل مع شباب عند الع ،والقانونیة ،ائل األخالقیةعلى المس
الممارسة  وسنّ  ،ةواإلفصاح عن الحالة الصحیّ  ،قة بالسریةإلى اختالف القوانین المتعلّ 

 أخرى.بین والیة وبالتراضي  ،الجنسیة

یة خاصة بالمیل الجنسي. فضالً عن ذلك، یمكن أن قد یشعر الشباب بالتلكؤ في المطالبة بھو
	,Rosario؛ Diamond ،2007المراھقة (خالل فترة في سلسة تكون الھویة الجنسیة 

Schrimshaw,	 Hunter,	 &	 Braun ،2006یسعى علماء النفس إلى  ،). وبالتالي
باستكشاف و ،ل الجنسمناقشات حو، خاصة بالةتوكیدیّ و ،استحداث بیئة عالجیة منفتحة

كما یسعى علماء النفس  الذات. عن تعریفعلى مصطلحات ال المعاني التي یطلقھا الشباب
 تحدید مواردعلى  ،وأسرھم ،والشباب الحائرین في أمرھم أفراد مجتمع المیم،مساعدة إلى 

 عند االقتضاء. ،ةالتوكیدیّ نترنت ، ومواقع اإلدعمالتعلیم البدیلة، وفرص ال

في  شمستویات عالیة من التحرّ ضون إلى یتعرّ  مجتمع المیمشباب  أنّ على األبحاث  تدلّ 
علماء النفس على العمل مع  حثّ  ). ویتمّ Meyer	J.	E.( میولھم الجنسیة سببب المدارس،

 ھذا النوع من التحّرش، الطویل آثارإدراك لمساعدتھم على  ،ومدیري المدارس ،سینالمدرّ 
 نتحاري.عف األداء األكادیمي، والسلوك اإلوض ،ب من المدرسةعلى غرار التسرّ ، األمد

من  تساعد العاملین في المدارس على الحدّ  علماء النفس مراجع، لویمكن أن یشكّ 
 .المضایقات التي تحصل فیھا

ن یتحسّ  ،يوالرفاھ ،والبدني ،النفسي مجتمع المیم،شباب وضع  ) أنّ Ryan )2009أظھر 
مستویات  ووجدت ھذه الدراسة أنّ حتى مع مستوى قبول أبوي بسیط.  ،بصورة ملحوظة



 بانخفاض ، ترتبطمراھقة وسن البلوغخالل مرحلة الفي  ،العائليمتدنیة من الرفض 
ات الجنسیة العالیة المخاطر، وخطر االكتئاب، والتعاطي، والسلوكیّ  من كلّ  مستوى

ومزدوجي  ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ علماء النفس الذین یعملون مع ذوي  حثّ  االنتحار. ویتمّ 
 میول، أو رفضھم أو الشباب المحتارین في أمرھم، على تقییم مستوى قبولھم ،المیل الجنسي

لتوفیر  ،الت استخدام استراتیجیات تربویة نفسیةن التدخّ وقد تتضمّ  .أوالدھم الجنسیة
في سبیل  ،والتركیز على مواطن القوة لدى األسرة ،معلومات دقیقة حول المیول الجنسیة

 ).Ryan ،2009الحائرین في أمرھم ( والشباب میم،مجتمع ال من أوالدھمدعم زیادة 

، التي یواجھھا یات الخاصةاإلقرار بالتحدّ علماء النفس على  حثّ  . یتمّ 15المبدأ التوجیھي 
 العاطفیة.-ة، والمعرفیةمع تجارب اإلعاقة الجسدیة، والحسیّ  مجتمع المیم،أفراد 

 ،یات الخاصةمجموعة واسعة من التحدّ  أفراد مجتمع المیمقد یواجھ األساس المنطقي. 
، Saadسواء ( على حدّ  ،والمیل الجنسي ،عاقةقة بالوصمة االجتماعیة المرتبطة باإلالمتعلّ 
 ،نفس الجنس، یرتبط بالتقاطع بین المیل إلى باإلغفال اھم قد یواجھون شعورً ). كما أنّ 1997

	Abott، أو/والحسیة (العاطفیة-الجسدیة، والمعرفیة واإلعاقة &	 Burns ،2009 ؛
Lofgren-Martenson ،2009 ،(ة السائدة بشأن األشخاص نظرة المجتمعیّ یُعزى إلى الو

فضالً عن ذلك، أشار فردھم. وبم ،اعتبارھم بطریقة الجنسیة الذین یتمّ  ،ذوي اإلعاقة
Shapiro )1993 (تي ، الیاتھذه التحدّ مفھوم الذاتي للفرد سلباً، جراء ال إلى إمكان تأثّر
والقدرات الشخصیة، والحیاة الجنسیة، والثقة  ،إحساسھ/ھا باالستقاللیةبدورھا تُقّوض 
 بالنفس.

من  اعددً العاطفیة، -یواجھ أفراد مجتمع المیم، ذوي اإلعاقات الجسدیة، والحسیة، والمعرفیة
، بإعاقة فكریة ن، المصابینیالرجال المثلیّ  ن أنّ . على سبیل المثال، تبیّ اإلستثنائیة یاتالتحدّ 

). Hall ،2009	&	Yacoubارسة الجنس غیر اآلمن (ممضون أكثر بكثیر لمعرّ ، ومعرفیة
ً في  اً دور ،لشعور "برجولیة أقل"ا ویؤدّي  ،زیادة خطر ممارسة الجنس غیر اآلمنأیضا

	O’Neillذوي اإلعاقة ( ،ینلدى الرجال المثلیّ  &	 Hird ،	 المسائل  قد تشّكلو). 2001
، والقانونیة ،والقرارات الطبیة ،والحیاة الجنسیة ،بما في ذلك التنقل ،بإدارة الحیاةقة المتعلّ 
ذلك، قد ال یكون الدعم العائلي متوافراً  فضالً عن .ضمن عالقات الشراكة اكبیرً  تحدّیًا

	Mc( الشخص الجنسيمیل السلبیة على  بسبب الردود Daniel ،1995 ؛Rolland ،
، ونیل لمعلوماتالولوج إلى ا ،ذوي اإلعاقة راد مجتمع المیم،). وقد یتعذّر على أف1994

	O’Toole؛ O’Toole ،2003شخاص المعافین (المتوافرة، الخاصة باأل والخدمات ،دعمال
&	Bregante ،1992اضغطً قد نشھد ذلك،  ). فضالً عن  Fالذي  ضغطالب امرتبطً  ا،إضافی



ي الرعایة ومھنیّ  ،مي الرعایةمقدّ ، أمام عن میولھم الجنسیةأفراد مجتمع المیم  كشف یسبّبھ
 ).Bregante ،1992	&	O’Tooleبغرض الحصول على خدمات متجاوبة ( ،الصحیة

على  ،ذوي اإلعاقة أفراد مجتمع المیم،الذین یعملون مع  ،ینالعلماء النفسیّ  حثّ  یتمّ التطبیق. 
، مسائل اإلعاقة، واإلثنیة، والمیل الجنسي، والنوع االجتماعي، والسنّ  لتغایر بینیالء اا

	Fraley ،Monaوالوضع الصحي، والوضع االجتماعي االقتصادي ( &	 Theodore ،
من شأن . واھتماًما خاصFا )  ،2006	Lammel	&	Hunt ،Mathews ،Milson؛ 2007

أن تتفاقم في العالقات  ،لقة بالھویةالمتع ةجوانب الوصماآلثار المضافة المحتملة، الخاصة ب
ب وتتطلّ  ،مي الرعایة الطبیة)مي الرعایة، ومقدّ الشركاء، وأفراد األسرة، ومقدّ ة (كالمھمّ 
أفراد مجتمع  یعملون مع الذین ،ینالعلماء النفسیّ  حثّ  ذلك، یتمّ  فضالً عن .امدروسً  اتقییمً 
في  ،حواجز االجتماعیةالمحتملة، الخاصة بال مراعاة اآلثارعلى  ،ذوي اإلعاقة المیم

 ).Shapiro ،1993وسع (المجتمع األ سیاق وفي المیم،مجتمعات 

، اتمثلیّ من  المستفیدین من العالجعلماء النفس على النظر في سبل تمكین  حثّ  كما یتمّ 
في ھذه  ، نظراً إلى حرمان الكثیرینذوي اإلعاقة ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و

ة التوصی ). وقد تمّ Shuttlewoth ،2007وشعورھم باإلغفال ( من الحقوق، المجموعة
عالج النفسي ، كمساعدة تفید الذلك متاحاً) باتخاذ مجموعات الدعم، حیثما یكون

)Williams ،2007 ّللتقاطع بین اإلعاقة  ،عالج النفسيتطویر نھج شامل خاص بال ). كما تم
	، Hanjorgiris مراجعة لمیول الجنسیة (یُرجىوا Rath & ،O’Neill ،2004 ؛Hunt 

الجنسیة الخاصة  حیاةحّث علماء النفس على االستفسار عن ال ویتمّ  ).2006واآلخرین، 
فضالً عن توفیر ، الماضیة والراھنة مجتمع المیم، في بالمستفیدین من العالج ذوي اإلعاقة،

ً ما یتمّ  وتیسیر حلّ  ،المعلومات ،  Kaufmanتجاھلھ ( المشاكل في ھذا المجال الذي غالبا
Silverberg	 &	 Odette ،2007 ؛Olkin ،1999 .(أفراد مجتمع من  ض الكثیرتعرّ ی

، Thompson؛ Swartz ،1995إلكراه في المواجھات الجنسیة (المیم، ذوي اإلعاقة إلى ا
 إلیذاء.ض إلى ااضي الفرد الذي تعرّ راعي مذ القیام باستكشاف یُ من المحبّ لذلك، ). 1994

فھم تأثیر فیروس نقص المناعة . یسعى علماء النفس إلى 16التوجیھي  المبدأ
 والمجموعات. أفراد مجتمع المیمالمكتسب/اإلیدز على حیاة 

الخلط بین فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز والمیل  ھ تمّ بما أنّ األساس المنطقي. 
	، Herek( ون بھذا المرضاص المصابوصم األشخ الجنسي، تمّ  Capitanio،	 &	
Widaman ،2002الذي والتمییز التي تساھم في التحامل  ،). وتشمل العوامل األخرى

أو  ،سوء الفھم ،المصابون بفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز األشخاص یواجھھ
)، ورھاب Moskowitz & ،Tholandi ،2008	Ritieni ،التضلیل بشأن ھذا الفیروس (



، Hinojos ،Henry & ،Perez	Brooks ،Etzel ،والعنصریة ( ،المثلیة بصورة عامة
و أ ،دینھ بعض األشخاصالفیروس ینتشر عن طریق سلوك یُ  )، وحقیقة أنّ 2005

تشخیص  ). وعلى الرغم من أنّ Kopelman ،2002ویعتبرونھ غیر مقبول ( ،المجموعات
إحرازه في  التقدم الطبي الكبیر الذي تمّ  باإلعدام، إال أنّ  بمثابة حكمة اإلیدز كان في البدای

أدى إلى إعادة تصنیفھ كمرض مزمن قد  ،عالج فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز
)Pierret ،2007.( 

ن على مرضى فیروس نقص المناعة موصوم، یتعیّ  التعامل مع مرض فضالً عن
یة التي تسبّبھا واآلثار الجانب ،مواجھة عدد ال یحصى من المشاكل الطبیة ،المكتسب/اإلیدز
	Johnsonوالعالج المنوط بھ ( ،روسیأدویة ھذا الف &	 Neilands ،2007یشعر). و 

إخبار بعد  ،النبذ بالقلق من ،الكثیرون من المصابین بفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز
	Simoni( ، بأنّھم مصابون بھینوالعاطفیّ  ،ینوشركائھم الجنسیّ  ،وأعضاء األسرة ،أصدقائھم

&	Pantalone ،2005ة، التي أُجریت علىذلك، أظھرت الدراسات التجریبیّ  ). فضالً عن 
 ،بفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز الصحة النفسیة الخاصة باألشخاص المصابین

، باإلضافة إلى )2001واآلخرین،  Bingوالقلق ( ،اضطرابات المزاجدّالت عالیة من مع
، Pence ،Millerوإساءة استخدامھا ( ،الكحولشرب و ،راتتعاطي المخدّ  مشكلة

Whetten،Eron	 	 & ،	Gaynes ،2006(الذین یعیشون مع ھذا  األشخاص، لسجّ . و
غیر المصابین  ،أقرانھم، مقارنة مع بین األشخاص معدالت أعلى من العنف ،المرض

 	Greenwood؛ 2000واآلخرین،  Cohenبفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز (
ین ال یزالون على قید الحیاة الذ ،على سبیل المثال، قد یشھد كبار السنّ  ).2002واآلخرین، 

 ، ترتبطوجسدیة ،تغییرات معرفیة ،فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدزرغم إصابتھم ب
	Oelkaus،Williamsبنظم العالج الخاصة بھم (مثل،  &	 Clay	 ض ). وقد یتعرّ 2007

خطر ، إلى غیر المصابین بفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز ،بعض كبار السنّ 
المرتبط بانخفاض األداء المعرفي،  ،ظغیر المتحفّ بفعل السلوك الجنسي  ،اإلصابة بالمرض

، Grov. ، أو وجودیة (یُرجى مراجعةرى عاطفیةأو عوامل أخ والوحدة، واإلكتئاب،
Golub ،Parsons ،Brennan & ،Karpiak ،2010المعلومات حول  )، رغم

مشاكل الدة من ل التعامل مع ھذه المجموعة المعقّ وقد یشكّ  الممارسات الجنسیة اآلمنة.
ً كبیراً، یواجھھ أفرادتحدّ  ،الجسدیة والعقلیة ،ةیالصح س نقص المناعة یعیشون مع فیرو یا

، Barret	&	Anderson	R.	J.ھم (یلإم الخدمات الذي یقدّ المكتسب/اإلیدز، كما عالم النفس 
 ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنّ  فضالً عن ).Berg ،Michelson ،Safren ،2007؛ 2001

تحدث في سیاق مفارقات صحیة جسدیة  ،مشاكل فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز
	).Krehely ،2009أخرى (



 قةب االفتراضات المتعلّ علماء النفس على تجنّ  حثّ  عند القیام بالتقییم األولي، یتمّ  التطبیق.
فیروس نقص المناعة ، بالنسبة إلى مستفید من العالجلبالوضع المصلي الخاص با

ائص دیموغرافیة أو على خص ،والتي ترتكز على أساس المیل الجنسي ،المكتسب/اإلیدز
فیروس ، بالنسبة إلى مستفیدیلة موثوقة تحدّد الوضع المصلي الخاص بالأخرى. ما من وس

 یمنحذلك،  مباشرة إلیھ. فضالً عن باستثناء توجیھ السؤال ،نقص المناعة المكتسب/اإلیدز
استحداث فرصة لتقدیم بغیة  ،علماء النفسمناسبة إلى  ،ق إلى ھذا الموضوع بصراحةالتطرّ 

لمستفیدین من ، إلى احول فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز ،ة وقائیةمعلومات تعلیمیّ 
ً  العالج مقابل السلوك الجنسي الخطر)،  (على سبیل المثال السلوك الجنسي األكثر أمانا

تشجیعھم على المكتسب/اإلیدز (كمصابین بفیروس نقص المناعة وكذلك توفیر الدعم إلى 
علماء النفس على الحصول على  حثّ  ویتمّ  أو االستمرار فیھا). ،التماس الرعایة الطبیة

ات الوقایة من فیروس نقص المناعة یتمكنوا من مناقشة استراتیجیّ  ، كيالمعلومات الالزمة
 .المستفیدینالمكتسب/اإلیدز مع 

للھویات نتیجة ، وأخذه في الحسبان، وقع التھمیش المجتمعي سعى علماء النفس إلى فھمی
األقلیة ووعوامل أخرى (على سبیل المثال األقلیة الجنسیة،  ،الفریدةودة المتعدّ  ،المضطھدة

 منخفض، واإلعاقة)، الخاصة بكلّ القتصادي االجتماعي اال وضعالوالعرقیة/واإلثنیة، 
ین من ومن ضمن الشباب المثلیّ  یعیش مع فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز. ،مستفید

تساھم في  ،الشبكات االجتماعیة)وعوامل أخرى (ك بالنفسالثقة ي تدنّ  ن أنّ لون مختلف، تبیّ 
-Brooks ،Rotheram( اإلصابات بفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز ارتفاع معدل

Borus،	 Bing ،	Ayala & ،Henry ،2003 ؛Flores ،Peterson & ،Bakeman ،
 المستفیدین علماء النفس على مناقشة السلوكیات الجنسیة اآلمنة مع حثّ  )، ویتمّ 2007
علماء النفس على االعتراف بمدى اختالف حّث  فضالً عن ذلك، یتمّ  ضین للخطر.المعرّ 

من وفیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز. فعلى سبیل المثال،  ،تجارب الفئات العمریة
عاشوا صدمة نفسیة قد  ،السنّ في كبار ال أفراد مجتمع المیم،من  الكثیرونالمحتمل أن یكون 

بسبب الوفیات العدیدة ذات الصلة بفیروس نقص المناعة  ،خسارةا، وحزنً كبیرة، و
وقد  ،اتفي مطلع التسعینو ،ات، في الثمانینوشركائھم ،أصدقائھم ، ضمنالمكتسب/اإلیدز

 في مواجھة ھذه الخسائر. یحتاجون إلى دعم مستمرّ 

ة المكتسب/اإلیدز فیروس نقص المناعلماء النفس على زیادة وعیھم بوقع ع حثّ  یتمّ 
 الفیروس، بسبب إصابتھم بھعلى حیاة األشخاص الذین یعیشون مع الشامل، 

)Baumgartner ،2007 .(نماءإلا فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز ، قد یحفّزكذلك 
	Moskowitzبعض اآلخر (ال لدى، أسىب حزن وسبّ ی، وبعضال لدى، أو الروحي ،النفسي

&	Wrubel،	 فیروس نقص المناعة إلصابة بأن تؤثر اذلك، یمكن  عن ). فضالً 2005



مصابین ، الخاصة بالوالحمیمة ،المكتسب/اإلیدز تأثیراً خطیراً على العالقات االجتماعیة
فیروس نقص المناعة المكتسب/اإلیدز بوقد یشعر الرجال والنساء المصابون بالمرض. 

	&	Laryeaأو الزمالء في العمل (مثل،  ،ءواألصدقا ،األسرة ، من أفرادأو النبذ ،بالخجل
Gien ،1993لذین عانوا في الماضي من ، صدمة مؤلمة إلى ال ھذا النبذ بین األفرادشكّ ). ی

واجد في إطار ذلك، عند الت فضالً عنم عن میلھم الجنسي. كشفھنتیجة  ،مشاكل مماثلة
عامل /اإلیدز، المناعة المكتسب إلصابة بفیروس نقصعالقة شراكة، یمكن أن تشّكل ا

بالنسبة إلى  ،التحدید، بالحال عالقة الحمیمة. وھذه ھي، أو حاجزاً أمام الضغط إضافي
على الشركاء أشخاص منخرطین في عالقات، یكون أحد الطرفْین فیھا مصاباً بالفیروس، إذ 

ذلك،  فضالً عن ة.یة والحمیمالجنسبالعالقة  العاطفیة والعملیة المتّصلةاالنتقال بین المسائل 
 مجاليْ في  اتمییزً س نقص المناعة المكتسب/اإلیدز، ب إصابة شخص ما بفیروقد تسبّ 
 ).1998واآلخرین،  	Malcolmأو السكن (مثل،  ،العمل

 المسائل المتعلقة بالجانب االقتصادي ومكان العمل

ي صادعلماء النفس على النظر في تأثیر الوضع االقت حثّ  . یتمّ 17المبدأ التوجیھي 
 من أفراد مجتمع المیم. مستفیدیناالجتماعي على الرفاه النفسي، الخاص بال

المیل  المزدوجي ، والرجالینثلیّ والم ،اتالمثلیّ  تشیر البیانات إلى أنّ األساس المنطقي. 
ً ما یتو ، والنساء منھم،الجنسي نقیض على  ،جحفاجدون في وضع اقتصادي مُ غالبا

ن الرجال المثلیّی أنّ  Badgett، وجد 1995دراسة أُجریت عام  یرین. فياغمنظرائھم ال
الرجال  ت األبحاث أنّ كما دلّ  یرین.اغممن الرجال ال أقلّ  %27و %11یكسبون بین 

من الرجال  یكسبون أقلّ  ،في عالقات مع أشخاص من نفس الجنس ین الذین یدخلونالمثلیّ 
). Flatt ،1998	&	Klawitter؛ Arthur ،2001	&	Allegrettoجین (یرین المتزوّ اغمال

أن  عرضة ،ینمثلیّ ات ومثلیّ من عائالت األزواج  ) أنّ 2009( وآخرون 	Albeldaووجد 
،   على وجھ الخصوص ،اتأزواج المثلیّ  نّ أن، كما یریاغمتكون أفقر من عائالت األزواج ال

 Elmslieمن  ووجد كلّ  رین وعائالتھم.مغایمن األزواج ال افقرً عرضة أن تكون أكثر 
قد  ،الوالعمّ  ،الذي یشغلون وظائف إداریة ،نالرجال المثلیّی ) أنّ Tebaldi )2007و

ات یمیلون والمثلیّ  ،ینالرجال المثلیّ  أنّ  یرین. ورغماغممن نظرائھم ال أقلّ  %30یكسبون 
ً من نظرائھم الإلى أن یكونوا أكثر تعلّ  ، Rothblum؛  Carpenter ،2005یرین (اغمما

Balsam   	  &Mickey ،2004 ّإال أنھم ال یزالون یكسبون أقل ،( )Egan ،Edelman ،
&Sherill	 ،2008 ؛Factor & ،Rothblum ،2007 ؛Fassinger ،2008( ّوأشار كل . 

إزاء  ،لإلى وجود تمییز في مكان العم) 2008( Fassinger) و Badgett )2003من 
طرد أفراد مجتمع المیم  لقد تمّ  سوق التجزئة. فيیضاً ي الحال أكما ھ ،ینوالمثلیّ  ،اتالمثلیّ 



غیر  ھم تقاضوا أجراً رفض ترقیتھم، وتقییم أدائھم بصورة سلبیة، كما أنّ من العمل، وتّم 
، Ho	&	Badgett ،Lau ،Sears،میولھم الجنسیة ( بسبب ،ومنافع غیر متكافئة متكافئ،
2007.( 

	،Costello ،Compton(مثل  نفسیةعالقة بین الفقر وقضایا الصحة الازداد فھم ال
Keeler & ،Angold ،2003 ؛Croteau ،Bieschke ،Fassinger& ،Manning	
لدى األفراد ذوي الدخل  نفسیةتشخیص اضطرابات  ح أن یتمّ ). ومن المرجّ 2008

إلى طبقة اجتماعیة اقتصادیة أعلى مقارنة مع األشخاص الذین ینتمون  ،المنخفض
)Bourdon ،	Rae،Narrow ،Manderschild & ،Regier ،1994( وبالتالي، یعاني .

من  ،یعیشون في الفقر ،ین ومزدوجي المیل الجنسيمثلیّ ات ومثلیّ من جال والنساء رھؤالء ال
 ل في مزید من الحرمان والعزلة. عبئ إضافي یتمثّ 

على التخفیف من وطأة التمییز السلبیة (من شأن الموارد المالیة والتعلیم أن تساعد على 
). وبالمقابل، الثقة بالنفسسبیل المثال، المزید من القدرة االقتصادیة والخیارات، وتحسین 

ً إضافیاً، ویزید من شأن الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى أن یشكّ  من ل ضغطا
ض من فرص الحصول خفّ ویُ  ،ف مع وصمة المیل الجنسيفي التكیّ  ،والتحدیات ،التھمیش

وعدم  ،الخوف من االضطھاد ) إلى أنّ Ray )2006وأشار  االجتماعي المالئم.على الدعم 
 ن مندوالشباب المشرّ أفراد مجتمع المیم الشباب. فمن  د الكثیري إلى تشرّ یؤدّ  ،القبول

وآخرون  Leeuwen	Vanووجد  أكثر عرضة التباع سلوك عالي المخاطر. مجتمع المیم،
أكبر  ،راتمخاطر محاوالت االنتحار، وممارسة الجنس من أجل البقاء، وتعاطي المخدّ  أنّ 

 ،یات مختلفةتحدّ منھم الكبار  ویواجھیرین. اغممقارنة مع نظرائھم ال منھم، لدى الشباب
لضمان االجتماعي، وخطط المعاشات ات التقلیدیة الخاصة بدعم الدخل (كاق باآللیتتعلّ 

	401التقاعدیة، وخطط  	 )k ؛(Cahill	 &	 South ،2002.(  ویواجھ األزواج من نفس
النتفاع من الرعایة الصحیة) (كانعدام إمكانیة الزواج القانوني، أو االجنس حواجز قانونیة 

 ). أ2009النفس،  اقتصادیة (الجمعیة األمریكیة لعلمي إلى تفاوتات اجتماعیة وتؤدّ 

، على طرق تأثیر الوضع االجتماعي االقتصاديتقییم  علماء النفس على حثّ  یتمّ التطبیق. 
في مجاالت مثل انخفاض الثقة  ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ، واتمثلیّ  المستفیدین من

جدي اعتبار معلى سبیل المثال، من ال، ومشاكل العالقات. النزاعات العائلیةو ،بالنفس
 ،الشعور بالعاركالمنخفض (وضع االجتماعي االقتصادي العقابیل النفسیة، الخاصة بال

حتى ولو  ،مدى الحیاةتستمّر ھا قد نّ بالنسبة إلى أفراد مجتمع المیم، إذ إوالقلق)  ،واإلكتئاب
، Russell	G.M.؛ Martell ،2007ماً في وضعھ االجتماعي االقتصادي (أحرز الفرد تقدّ 

 السبل التي یمكن ، في تقییمھم،على مراعاةعلماء النفس  حثّ  ذلك، یتمّ  فضالً عن ).1996
وللتمییز االقتصادي القائم على المیول  ،وضع االجتماعي االقتصادي المنخفضلل فیھا



علماء النفس على االمتناع عن تكوین  حثّ  كما یتمّ  آثار مضاعفة. ماأن یكون لھ ،لجنسیةا
 المیول الجنسیة. على أساسقائمة  ،حول الوضع االجتماعي االقتصادي ،افتراضات

قة بمكان المتعلّ  اء النفس إلى فھم المسائل االستثنائیة. یسعى علم18التوجیھي  المبدأ
 .مجتمع المیمأفراد العمل التي یواجھھا 

مجتمع المیم، في مكان أفراد ثمة صعوبات ومخاطر استثنائیة یواجھھا األساس المنطقي. 
	؛ Herek ،2007السیّما وقع الوصمة الجنسیة ( عملھم، Herek,	 Gillis,	 &	 Cogan ،
 	Croteauواإلنجاز ( ،فوالتكیّ  ،والتنفیذ ،والخیار ،) على اتخاذ القرار المھني2009

تشمل العوائق أمام ). 2004واآلخرین،  Pope؛ Fassinger  ،2008؛  2008 ،واآلخرین
، Kirby؛ Fassinger ،2008التمییز في العمل ( أفراد مجتمع المیمونجاح  ،ر المھنيالتطوّ 
	Elmslie؛ Badgett ،2003والتمییز في األجور ()؛ 2002 &	 Tebaldi ،2007 ؛(

لوفاة، ورعایة الطفل، واستفادة جازة الطبیة األسریة، وإجازة اوانعدام الفوائد (مثل اإل
المعادي في مكان العمل  )؛والجوّ Fassinger ،2008 ( الشركاء من نفس الجنس؛

)Ragins	&	Cornwell ،2001 ؛	Ragins ،Singh ، &Cornwell ،2007واألفكار  )؛
الجیش ورجال ة (كالقیود المھنیّ )؛ وKeeton ،2002؛ Chung ،2001النمطیة في العمل (

 ،القائم على النوع االجتماعي التحیّز التفاعلیةآثار )؛ وFassinger ،2008الدین) (
واآلخرین  Bieschkeوجوانب أخرى من وضع التھمیش ( ،واإلعاقة ،واإلثنیة ،والعرق
	؛ 2008 Van	 Puymbroeck ،2002) ؛ والتقییم الوظیفي المنقوص(M.	 Z.	

Anderson ،Croteau،	Chung & ،DiStefano ،2001 ؛Pope  ،2004واآلخرین( .
یضاً تنطبق أ،  4، الواردة في المبدأ التوجیھي ئل التقییم العاممسا وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
 یفي.تقییم الوظعلى الحالة الخاصة بال

 ُ التعامل من أفراد مجتمع المیم ن على العاملین عتبر إدارة الھویة من أبرز القضایا التي یتعیّ ت
األبحاث تشیر  أنّ  ). ورغم2007واآلخرین،  	Croteauفي سیاق الوصمة الجنسیة ( ،معھا
(یُرجى ، من إخفاء الھویة مرتبط أكثر بالنتائج الصحیة اإلیجابیةالكشف عن الھویة  أنّ  إلى

	Herek مراجعة &	 Garnets ،2007 ّفي مجتمع المیم، من العاملین  بع الكثیر)، یت
في مكان العمل  ،أو المرتقب ،للحمایة من التمییز الفعلي ،إدارة الھویةاستراتیجیات 

)Croteau	  ،واآلخرین	إخفاء الھویةات استراتیجیّ  ). غیر أنّ 2008،  ً  ،تستوجب ثمناً نفسیا
أن تبادل المعلومات، والفصل بین الحیاة الشخصیة المھنیة، والتعامل مع الحذر بششمل وت

، واالنعزال عن الشبكات االجتماعیة المھنیة والدعم، واإلرھاق والتماھيالشعور بالخداع 
؛ 2008، واآلخرین 	Croteau إخفاء الھویة (یُرجى مراجعة اتالناجم عن ضغوط

Fassinger ،2008.( 



 من أفراد مجتمع المیم، على تحدید  المستفیدینمساعدة علماء النفس على  حثّ  یتمّ التطبیق. 
ب على األفكار التغلّ على و ومعالجتھا، ر المھني والنجاح،الحواجز المحتملة أمام التطوّ 

على و ،على خیاراتھم المھنیة رتؤثّ  قدي الت ،و/أو عالم العمل ،لة بشأنھمالمتأصّ النمطیة 
	، Adamsصنع القرار( Cahill & ،	 Ackerlind ،2005  ؛Croteau  ،واآلخرین

	؛ Nauta ،Saucier & ،Woodard ،2001؛ 2008 Tomlinson	 &	 Fassinger ،
من خالل تقییم من أفراد مجتمع المیم،  مستفیدین). وبوسع علماء النفس مساعدة ال2009

نسي في مكان للكشف عن المیل الج ،ات المالئمةكتشاف االستراتیجیّ ستوا ،بیئات العمل
	.Mالعمل ( Z.	 Anderson  ، ؛ 2001واآلخرین	 Croteau  ،؛ 2008واآلخرین

Lidderdale ،Croteau ،Anderson ،Tovar-Murray & ،Davis،2007 بما في ،(
 	Lidderdaleوالحصول علیھا ( ،یة البحث عن وظیفةذلك القضایا التي تنشأ في عمل

 ).2007	واآلخرین، 

 ،عند تقدیم المشورة بشأن العمل ،دةعلماء النفس على معالجة قضایا القمع المتعدّ  حثّ  یتمّ 
 ،لتمكینھم من التعامل مع آثار العنصریة من أفراد مجتمع المیم، مستفیدین، إلى الوالمھنة
قین، القدرة لدى المعوّ  والتمییز ضدّ  ،الجنسیة ة، واالنحیاز إلى الغیریّ ز الجنسيوالتحیّ 

). یسعى علماء النفس ألن یدركوا 2008واآلخرین،  	Bieschkeالتھمیش األخرى (وأوجھ 
	ب؛ 2003أ، Chung ،2003( مجتمع المیمأفراد ، الخاصة بقوائم التقییم المھنياعتبارات 

Pope ،2004واآلخرین.( 

 ومكان ،المھنیةفي قراراتھم  من أفراد مجتمع المیم، المستفیدینیمكن أن یفید علماء النفس 
قد  والمحلیة. منھا الوطنیة ،من خالل تشجیعھم على االطالع على الموارد المھنیة ،العمل

ّ ، الخاصة بالتشمل ھذه الموارد الشبكات المھنیة الوطنیة ین، والموارد ت والمثلیّ مثلیا
من ین ین، والبرامج الخاصة من طرف المھنیّ ات والمثلیّ مثلیّ ة المحلیة الخاصة بالالمجتمعیّ 

والتدریب ات، والمثلیّ  ،ینین المثلیّ ین، وفرص المتابعة المھنیة مع المھنیّ مثلیّ و اتمثلیّ 
أو  ن/ومثلیات،ماكن العمل التي یملكھا مثلیّوفي أ ،أو التوظیف التعلیمي التعاوني ،الخارجي

 ).2004واآلخرین،  	Pope( یدیرونھا، وبرامج إرشاد أفراد مجتمع المیم

 التعلیم والتدریب

في التعلیم  أفراد مجتمع المیم. یسعى علماء النفس إلى إدماج قضایا 19التوجیھي  المبدأ
 والتدریب.

خالل مرحلة التعلیم العالي في  ،ع التدریبالتركیز المتزاید على تنوّ  رغماألساس المنطقي. 
وعلماء النفس في  ،في علم النفس االدراسات العلیطالب  والتدریب، أظھرت الدراسات أنّ 

متعلّقة التدریب بشأن قضایا في و ،غون عن قصور في التعلیمبلّ یُ  ،حیاتھم المھنیةمطلع 



	؛ Matthews ،Selvidge & ،Fisher ،2005( بأفراد مجتمع المیم Pilkington	&	
Cantor ،1996(ھم غیر مھیّ یشعرون بأنّ  ، كما) ئین للعمل مع ھذه المجموعاتAllison ،

Crawford ،Echemendia ،Robinson ، &Knepp ،1994 ؛Phillips	&	Fischer ،
 نفسیةالصحة ال في مجال صین"المتخصّ  ) إلى أنّ 2007( Matthews). وأشار 1998

ھم عرضة إلى ، وأنّ كما الجمیع الجنسیة المنحاز إلى الغیریةیعیشون في نفس المجتمع 
 ،یصف الطالب مواقفھم بإیجابیة قد). 205في ھذه الثقافة" (ص. السائد ،تحاملوال ،تحیزال

التدریب یوضح  ن أنّ وتبیّ  ت دراستھا بصورة أعمق.إن تمّ  ،ا ھي علیھ في الواقعأكبر ممّ 
	Bosen( ةمغایرالمواقف السلبیة بشأن المیول الال &	 Vogel ،2008 ؛T.	 Israel	 &	

Hackett ،2004.(  المیل  مزدوجأو  ،أو مثلي ،مثلیة التماثل مع بالضرورة، یُعطيال
) Greene )1997ار . وأشمن أفراد مجتمع المیم فیدینتالمسبرة في التعامل مع خ، الجنسي

ین (على سبیل المثال القلق صین الالمتغایربالمتخصّ  ، المتعلّقةفریدةإلى بعض القضایا ال
 ، والمناصرة).المستفید من العالجمع  تماثلبشأن الحدود، واإلفراط في ال

 ،زتھا عزّ أنّ  ،ینات والمثلیّ أو الوحدات الخاصة بالمثلیّ  ،برامج التدریبأظھرت التطبیق. 
	،  Rutter ،Estrada ،Fergusonمعارف ومھارات الطالب ( ،بصورة إیجابیة &	

Diggs ،2008.(  ّعلى دمج المعلومات  ،ینواالستشاریّ  ،المشرفین في الكلیات حثّ  ویتم
على الممارسة  یجینتدریب الخرّ مراحل  أفراد مجتمع المیم، فيحول قضایا  ،الراھنة
ق إدماج محتوى یتعلّ  ىمتاحة لمساعدة أعضاء ھیئة التدریس علالالموارد و ،كلّھا المھنیة

، Bieschkeفي المناھج الدراسیة (مثل الجمعیة األمریكیة لعلم النفس،  بأفراد مجتمع المیم،
Perez & ،DeBord  ،2000 ،2007 ؛	 Buhrke & ،Douce ،1991 ؛Cabaj & ،
Stein ،1996 ؛Croteau ،	&	Bieschke ،1996 ؛Green & ،Groom ،2000 ؛	

Hancock ،1995 ،2000 ؛	Pope ،1995 ؛Ritter & ،Turndrup ،2002 ؛Savin-
Williams& ،Cohen،	1996 ،وفي التدریب واإلشراف (مثل (Halpert ،Reinhardt ،

 &Toohey ،2007؛	Mintz & ،Bieschke ،2009( . ّم قدHalpert	 نماذج  ،وآخرون
ومن شأنھا مساعدة الطالب  ،یمكن استعمالھا مع أي توجیھ نظريّ  ،ن اإلشرافإیجابیة ع

ً مؤھّ  ،ینلیصبحوا أخصائیّ  من أفراد مجتمع المیم.  المستفیدین من العالجمع  ،لین ثقافیا
ت الصلة المعلومات ذا وضخّ  ،من الدورات الفردیة كلّ  ،تعلیم الجامعيوتشمل توصیات ال

&  ،Biaggio ،Orchard ،Larson ،Petrinoسواء ( على حدّ  كلّھا، المناھجفي 
Mihara،	2003 ؛Phillips ،2000.( 

	.T( ، وتأثیرھارةغایماالمتیازات ال طبیعة بشأن ،علماء النفس على تثقیف طالبھم حثّ  یتمّ 
Israel & ،Selvidge ،2003 ّ(الجنسیة ي االنحیاز إلى الغیریة) وعلى تحدBiaggio 



توفیر المعلومات  أنّ  ). ورغمSimoni ،2000؛ Hancock ،2000؛ 2003، واآلخرون
 ب، بشدة،االكتّ  مسألة أساسیة، یوصي كذلك بعض بأفراد مجتمع المیم،قة المتعلّ  ،الحالیة

	.Tزات (مثل والتحیّ  ،بشأن المواقف ،ف الشخصياالستكشاب Israel & ،Hackett ،
). وفي نھایة المطاف، قد یساعد Phillips ،2000؛ Matthews ،2007؛ 2004

على تقییم  ، وتدریبھمعلم النفسطالب  في تعلیمزات والتحیّ ، ةالشخصیمواقف استكشاف ال
، اتمثلیّ من  المستفیدین من العالجوتوفیر خدمة تراعي أكثر  ،ة أكبرودقّ  ،أنفسھم بنزاھة

في أمرھم. وقبل التعلیم بشأن المواقف إزاء  والحائرین ،ومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ و
سون المدرّ بأن ینظر نصح المیل الجنسي، یُ  مزدوجيو ،اتمثلیّ ین، ومثلیّ من  المستفیدین

 ).Simoni ،2000ن، وآخرو Biaggioفي مواقفھم الشخصیة (بدقّة، 

	Biaggioتناولت المنشورات األخیرة القضایا المرتبطة باألجواء المؤسساتیة أیضاً. واقترح 
المیل الجنسي في  ،سات؛ بما في ذلكفي المؤسّ ع إعطاء األولویة للتأكید على التنوّ  وآخرون
ع في والتوظیف؛ وأخذ التنوّ  ،والقبول ،فرص العملاإلعالن عن والتكافؤ في  ،الجامعة

وتوفیر أنظمة دعم  فین؛القرارت األخرى الخاصة بالموظّ و ،والتثبیت ،الحسبان عند الترقیة
وبرامج  ،ودعم األبحاث ،مراكز المواردالخاصة بأفراد مجتمع المیم (كسات أعضاء المؤسّ 

من  ،عون بخبرة في علم نفسومن الممكن االستعانة بعلماء النفس الذین یتمتّ  اإلرشاد).
، في سبیل أو جزئي ،لعمل بدوام كامل، بغیة اومزدوجي المیل الجنسي ،ینمثلیّ ات، ومثلیّ 

دورة الواإلشراف على لیة، وتقدیم المشورة إلیھا، وتوجیھ األبحاث، الك تدریبتقدیم 
في المجال و ،ن في الكلیةحّث المشرفی ویتمّ  طالب.، الخاصة بالوالسریریة ،الدراسیة
أفراد مجتمع بشأن قضایا  ،دروس التعلیم المستمرّ تحصیل على السعي إلى  ،السریري

 ،مستفیدین من العالجاالستثنائیة الخاصة بالحتیاجات االزیادة الوعي حول المیم، من أجل 
 ).2003ن، وآخرو Biaggio( من أفراد مجتمع المیم

 ازدواجیةو ،مثلیةبال زیادة معرفتھمعلماء النفس على  حثّ  . یتمّ 20جیھي المبدأ التو
 والمشورة. ،واإلشراف ،والتدریب ،عبر التعلیم المستمرّ  وفھمھما، ،المیل الجنسي

حظیت بالمزید من االھتمام في السنوات قد ع السكان دراسة تنوّ  أنّ رغم المنطقي.  األساس
قة المتعلّ  ،لم یتلقوا المعلومات األساسیة ،من علماء النفس الممارسین الكثیر األخیرة، إال أنّ 

نة األخالقیة، الخاصة المدوّ  . وتحثّ ، من أفراد مجتمع المیممستفیدین من العالجبالعمل مع ال
 ،) علماء النفسب2002لجمعیة األمریكیة لعلم النفس (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، با

ولسوء ). 1064(ص.  یھا"لوالحفاظ ع ،تطویر كفاءاتھمة، بغیة "بذل جھود مستمرّ  على
الذي  ،و/أو اإلشراف ،والمشورة ،والخبرة العملیة ،والتدریب ،التعلیمالحظ، یتّم اعتبار 

أو غیر  ة،وقدیم أفراد مجتمع المیم، غیر كافیة، بشأن قضایا  ،سعلماء النف بھیحظى 
	.J؛ Morrow ،1998في كثیر من األحیان ( ةمتوافر A.	 Murphy,	 Rawlings & ،



Howe ،2002 ؛	Pilkington & ،Cantor ،1996 ؛Sherry،	Whilde & ،Patton ،
 ،اتمثلیّ ال وعدم مراعاتھ ،ز الطبیب النفسيتحیّ  وكشفت الدراسات السابقة،	).2005
؛  1991ن، وآخرو 	Garnetsخالل العمل معھم (في   ،المیل الجنسي مزدوجيو ،ینوالمثلیّ 
Liddle ،1996 ؛	 Nystrom ،1997 ؛	 Winegarten  أنّ  ). ورغم1994وآخرین 

وفقاً من أفراد مجتمع المیم، مستفیدین من ال ،إلى مواقف أكثر إیجابیة تشیراألبحاث الحدیثة 
)،  Tozer ،Grzogorek & ،Park ،2007	McClanahan ،	Bieschke ،للمعالجین (

ن ھذا في المواقف، التحسّ  بعض ) أنّ Blasko)2007	، و	Paulو Bieschkeمن  الحظ كلّ 
 بالضرورة في سلوك المعالجین. وال یتجلّى یبدو سطحیFا،

ً لكلّ التطبیق.  	.Tمن  وفقا Israel  وKetz و ،Detrie و ،Burke و ،Shulman 
من أفراد مجتمع المیم،  ،المستفیدین من العالجال مع )، یستدعي العمل الفعّ 2003(

علماء النفس على النظر في  حثّ  ویتمّ  والمھارات. ،ةوالمشور ،مجموعة من المعارف
المزید من التعلیم، والتدریب، والمشورة، و/أو اإلشراف في مثل ھذه  الحصول على
لمیول الجنسیة؛ ، الخاصة بادة األبعادوالنماذج المتعدّ  اإلنسان الجنسي،نشاط كالمجاالت (أ) 

دى الھویة لر وتطوّ  ؛ (ج)أفراد مجتمع المیمر على التي تؤثّ  ،نفسیةقضایا الصحة الو(ب) 
ر على التي تؤثّ  ،والثقافیة ،، بما في ذلك العوامل العرقیةمتغایر معیاريفي مجتمع  ھؤالء،

؛ (ھـ) أفراد مجتمع المیموأسر  ،واألزواج ،صمة على األفرادآثار الووالھویة؛ (د) 
واإلثنیة، والنوع االجتماعي،  ،المیل الجنسي، والعرقدة (كتقاطعات الھویات المتعدّ و

التي  ،ومكان العمل ،ر المھنيالخاصة بالتطوّ  االستثنائیة،قضایا الوالطبقة، واإلعاقة)؛ (و) 
 ،قضایا الدینوأوجھ العالقات غیر التقلیدیة؛ (ح) و؛ (ز) أفراد مجتمع المیمیعیشھا 

من  قد یستفید الكثیر والرفاه. ،الصحة اقضایو؛ و(ط) الخاصة بھؤالء األفراد ،والروحانیة
 ،فیدین من العالجمستق بالقضایا الخاصة بالتتعلّ  ،دةمن دورات تدریب محدّ  ،علماء النفس

 المزدوجيلنساء والرجال الخاص با ديالتوكیوالعالج النفسي  ،المیل الجنسي مزدوجيال
 ،في إطار التعلیم المستمرّ  ،البحث عن دوراتعلماء النفس على  حثّ  ویتمّ  المیل الجنسي.

 محتوى ھذه المیل الجنسي، ذلك أنّ  مزدوجيالخاص ب التوكیديتتناول مسألة العالج 
 التوجیھیة، لجمعیة األمریكیة لعلم النفسالدورات من شأنھ أن یتوافق مع مبادئ  ا

ر التي توفّ  ،علماء النفس أیضاً على البحث عن دورات التعلیم المستمرّ  حثّ  ویتمّ  وسیاساتھا.
ناول ومواد تت ،المیل الجنسي مزدوجيال مستفیدینحول العمل مع ال ،دةمعلومات محدّ 

؛ Fox ،2006؛ Firestein ،2006على سبیل المثال، قضایاھم الخاصة في العالج (
Matteson ،1999.(  

أو الذین  ،واألشخاص الحائرون في أمرھم أفراد مجتمع المیم،في بعض األحیان، ال یملك 
أو إلى أفراد من مجتمع المیم، أو الوصول إلى  ،اكتشفوا میلھم الجنسي حدیثاً، المعرفة



الوعي بشأن الموارد ف والموارد التي قد یتیحھا لھم. ،المجتمع المثلي بصورة أوسع
االنخراط في  ، إذ تشیر األبحاث إلى أنّ نیْ ن مھمّ أمریْ یشّكالن  ،والحصول علیھا ،المتوافرة
ھذه المجموعات السكانیة (على سبیل ، الخاص بالنفسي یرتبط بتحسین الوضع المیممجتمع 
	D’Augelliالمثال  &	 Garnets ،1995 ؛Garnets,	 Herek,	 &	 Levy ،1992 ؛
Kurdek ،1988 ؛G.	M.	Russel	&	Richards ،2003 .( ّعلماء النفس على  حثّ  یتم

الوالیة، ولإللمام بالموارد ذات الصلة (على المستویات الوطنیة،  ،بذل جھود معقولة
 الملحق أ من أفراد مجتمع المیم. یضمّ  مستفیدینالمحلیة، واإللكترونیة) في عملھم مع الو

 ُ  . ةعوالمجم، ووالتعلیم ،نفسیةمقترحة في مجاالت الصحة الالموارد ال بیّنقائمة، ت

 البحوث

 البحوث حول المیل الجنسي والقضایا ذات الصلة، . في إطار استخدام21لتوجیھي المبدأ ا
وإدراك احتمال إساءة  ،بشكل كامل ودقیق ،تقدیم النتائجیسعى علماء النفس إلى  ونشرھا،

 استخدام تنائج البحوث أو تحریفھا.

ً كما یؤثّراألساس المنطقي.  على تفسیرات  ر كذلكیؤثّ على تسییر البحوث،  زالتحیّ  تماما
التي تقام البحوث السلیمة، نتائج ل تشكّ واستخدامات نتائجھا.  ،البحوث من طرف اآلخرین

 ،ص علم النفستخصّ ة، مساھمة ھامة بالنسبة إلى حول أي مجموعة مصابة بالوصم
 وتمّ  أفراد مجتمع المیم،ول مع ذلك، فقد أُسيء استخدام البحوث ح مجتمع بصورة عامة.الو

، Amaro & ،Melton	Kimmel ،	Herek،	؛ Herek ،1998تحریفھا على حسابھم (
 ).Kelly ،2003	&	Russel	M.	G.؛ 1991

أفراد مجتمع بحوث حول م الي الحذر في استخدامھیسعى علماء النفس إلى توخّ التطبیق. 
، Laumann؛ Cochran ،2001( اتھاومحدودیّ  ،ھامن السكان، ومراعاة تعقیداتالمیم، 

Gagnon ،Michael & ،Michaels ،1994 ؛	 Solarz ،1999.( ك، ذل فضالً عن
، Hardin	&	Banaji( العلني والخفيّ  التحیّز المحتمل،تأثیر یسعى علماء النفس إلى إدراك 

 ، Banaji؛ 1996

	Lemm	 &	 Carpenter ،2001 ؛Bargh	 &	 Chartrand ،1999 ؛	 Bargh	 &	
Williams ،2006 ؛Herek ،1998 ؛	 Herek  ،والحرص على أن 1991وآخرین ،(

 ،لوا إلیھابالنتائج التي توصّ  ، تتعلّقأي قیودعن كشف الو ،شاملة ودقیقةتكون تقاریرھم 
داخل في بالمجموعات الفرعیة لّم علماء النفس لمجدي أیضاً، أن یُ ومن ا .ومناقشتھا
) ومراعاة 2003	Greene ،نات البحوث (عیّ  تشملھاتي ال ال أفراد مجتمع المیم،مجتمعات 

 تھا.أو مناقش ،عند تطبیق نتائج البحوث غیابھا



، نتائج البحوث التي تنشرھا أطراف ثالثة ذكر دعن ،ي الحذرتوخّ على علماء النفس  حثّ  یتمّ 
 حثّ  نتائج بحوثھم، یتمّ  حدودتحدید الطریقة التي یسعى بھا الباحثون إلى . وبنفس وعند نقلھا

 ،ھذه البحوث، على تقدیم وصف دقیق، خاص بالذین یذكرون أبحاث اآلخرین ،علماء النفس
لجمعیة األمریكیة نة األخالقیة، الخاصة باالبیانات. وتقضي المدوّ  یةحدودمبما في ذلك ذكر 

ب التصاریح بتجنّ  ،) من علماء النفسب2002لعلم النفس (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، 
وتقدیم تقریر دقیق عن نتائج أبحاثھم (المعیار  ،)5.01أو المغلوطة (المعیار  ،الكاذبة
8.10.( 

یاً تحدّ  ،ائط اإلعالم الشعبيطرف ثالث مع وس بحوث أجراھال التواصل بشأن تنائج یشكّ 
نوا كیفیة التعامل مع التعقیدات التي لم یتلقّ  ،العاملین في األوساط اإلعالمیة اً، ذلك أنّ خاصّ 

من جھة  نتائج البحوثالتفسیر المناسب، الخاص ب علیھا مناھج البحوث من جھة، أو تنطوي
ً  ،ي ھذا الوضعوقد یؤدّ  .أخرى الجانب الدرامي في بتركیز وسائل اإلعالم على مقرونا

	،Conradقصصھم (  .ةإلى الدقّ  ةمفتقرأو  ،ةلبحوث مضلّ )، إلى عرض نتائج 1997
الدقیقة المنشورة، وإلى العمل المعلومات غیر اء النفس إلى أن یدركوا ویسعى علم

، ب2002المعلومات (الجمعیة األمریكیة لعلم النفس، تفادي نشر ھذه ، بغیة ستباقياال
 ،ینصحافیّ لنفس على تقدیم معلومات واضحة  إلى العلماء ا حثّ  ). ویتمّ 5.01المعیار 

ص الدراسات البحثیة، ملخّ  كذلك، تقدیمإلیھم، ومة المقدّ المعلومات  ھم استوعبواوالتأكد من أنّ 
 ،مدى تعقید نتائج البحوث ، عنینصحفیّ ال وتقدیم توضیح إلى ،أو تقاریر البحوث الحالیة

 تھا.ومحدودیّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


