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Abstract 

The study aimed at determining the demographic, social, economic and 

behavioral characteristics of homosexuals and lesbians and the relation between their 

sex, motives, and sexual practices through researching a deliberate Jordanian sample 

of 50 homosexuals who receive the services of some health institutions. These 

homosexuals volitionally filled the questionnaire. The data of the study were 

analyzed using SPPS prgramm. 

The consensus of homosexuals on sexual repression as the main motivation for 

their involvement in homosexuality, and the absence of significant differences 

between homosexuals and lesbians attributed to their levels of education and the 

names of their jobs and social classes and the number of sexual partners and the 

quality of the causes of their sexual behavior, There are statistically significant 

differences between homosexuals and lesbians due to their relationship to economic 

activity, marital status and sexual status. The results of the study on the level of 

relations between the characteristics of homosexuals and their sexual behavior 

showed that homosexual practices are related to their economic activity and marital 

status and are not related to their levels of education, job titles, social classes, number 

of sexual partners and the quality of the causes of their sexual behavior. 

Keywords: marriage, othersex, homosexuality, sexual orientation, sexual 

practices. 
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 ملخص 
استهدفت الدراسة حتديد اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسلوكية للمثليني وللمثليات وعالقة 

، قوامها ردنيةثها عن ذلك يف عينة قصدية أ، من خالل حبهم ومبيوهلم ومبمارساهتم اجلنسيةجنسهم البيولوجي بدوافع
وعوجلت بيانات  ،الصحية، قاموا طواعية بتعبئة االستبانةشخص مثلي اجلنس من متلقي خدمات بعض املؤسسات  05

س امجاع املثليني من كال اجلنسني على الكبت اجلنسي كدافع رئيوتوصلت إىل نتئج هامة منها: ، sppsالدراسة بربنامج 
هم ومسميات روق ذات داللة بني املثليني واملثليات تعزى إىل مستويات تعليمالخنراطهم يف اجلنسية املثلية، وعدم وجود ف

وظائفهم وطبقاهتم االجتماعية وعدد شركائهم اجلنسيني ونوعية األسباب املولدة لسلوكهم اجلنسي، ووجود  فروق دالة 
هم اجلنسية. أما نتائج ية وحالتإحصائيا بني املثليني واملثليات تعزى إىل عالقتهم بالنشاط االقتصادي وحالتهم الزواج

الدراسة على مستوى عالقة خصائص املثليني مبمارستهم اجلنسية، فقد بينت ارتباط املمارسات اجلنسية للمثليني 
بنشاطهم االقتصادي وحالتهم الزواجية وعدم ارتباطها مبستويات تعليمهم ومسميات وظائفهم وطبقاهتم االجتماعية 

 نوعية األسباب املولدة لسلوكهم اجلنسي.وعدد شركائهم اجلنسيني و 
 واملمارسات اجلنسية. ،امليول اجلنسية ،اجلنس املثلي ،اجلنس الغريي ،: الزواجالكلمات الدالة
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 مقدمة
ه اإلفصاح ، الذي يلبيها يف ضوء ثقافته اجملتمعية، اليت قد جتيز لدمن أحد االحتياجات األساسية للفر يعد اجلنس 

من اجلنس اآلخر أو من نفس اجلنس أو من اجلنس اآلخر ونفس  - ميوله النفسية والعاطفية واجلنسية حنو غريهعن 
السيما إن ارتبطت  - أو متنعه من التعبري عن تلك امليول ،والتدليل عليها باملمارسات العملية - اجلنس يف ذات الوقت
اليت تضع احلدود  ،هذه امليول مع معطيات تنشئته االجتماعيةوتعاقبه على نتائجها؛ لتضارب  - بأفراد من نفس جنسه

  واملقبولة واملرفوضة. ،الفاصلة بني سلوكياته احملللة واحملرمة
 لتقليد واحلداثةاليت تعمها الثقافات التقليدية أو تتأرجح بني ا ،فالتنشئة االجتماعية للفرد السيما يف اجملتمعات

 الاملتمثلة يف احلوار والتقبل واحلماية أو يف التسلط والنبذ واإلمه -هلا عملياهتا  - املثالكاجملتمعات العربية على سبيل   -
د يف شأن تلبية اللتني توجهان ذلك الفر  ،ومؤسساهتا املتمثلة يف األسرة واحلضانة والروضة واملدرسة ودار العبادة واإلعالم

ية والقانونية يف جنسه وفقا ملا نصت عليه مرجعياته الدين احتياجاته اجلنسية من خالل زواجه من شخص آخر خيتلف عنه
وتنمطان توقعاته يف جمال اختيار شريك حياته باالستناد إىل مسات أو خصائص حمددة يرغب بتوفرها يف  ،واالجتماعية

 ذلك الشريك.
في واجلنسي للذكور طفقد انتشرت يف اجملتمعات اإلنسانية كافة ظاهرة اجلنس الغريي) امليل النفسي والعا ،وهلذا

حنو اإلناث أو لإلناث حنو الذكور، الذي قد يرتتب عليه ممارسات جنسية مشروعة أو غري مشروعة(، اليت نشئ عنها 
الزواج بنوعيه املتعدد) اقرتان ذكر بأكثر من أنثى أو أنثى بأكثر من ذكر مبباركة جمتمعهما( واألحادي) اقرتان ذكر واحد 

يف ضوء أسس  الذي تنةمه ،تمعهما(؛ للمحافةة على نسل أعضاء تلك اجملتمعات وتكاثرهمبأنثى واحدة باعرتاف جم
 ومعايري ثقافاهتا. 

عدد االزواج  الذي متثلت امناطه يف ت ،عرفت زواج الذكور من اإلناث ،فاجملتمعات اإلنسانية عرب تشكلها وتطورها
 وتعدد الزوجات ،حادي السائد حاليا يف اجملتمعات املعاصرة، والزواج األ(1)كما كان سائدا يف اجملتمع املشاعي البدائي

 ،ويشهد حاليا تراجعا يف بعضها. ففي اجملتمع األردين -(2)باستثناء اجملتمع التونسي - السائد يف اجملتمعات االسالمية
ع األسر من جممو  %5.0أن نسبة تعدد الزوجات مل تزيد عن  ،فقد تبني من نتائج مسح حديث حول أحوال األسرة

، مما قد يؤشر على التالشي التدرجيي لنمط تعدد الزوجات يف اجملتمع األردين املعاصر؛ ألسباب تتطلب (3)األردنية
 البحث فيها للوقوف على طبيعتها.

                                                           
 .(5891 دار التقدم، :موسكو)فريدرك اجنلس،أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة، ترمجة الياس شاهني، ( 5)
 ينةم الزواج يف تونس مبوجب القانون املدين، أما يف غالبية الدول اإلسالمية األخرى فإنه ينةم مبوجب قانون األحوال الشخصية. (2)
 .22ص  ،2552 اجمللس الوطين لشؤون األسرة،  تقرير أحوال األسرة األردنية، (3)
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إال  ،وبالرغم من انتشار ظاهرة اجلنس الغريي وتبعاهتا من الزواج املتعدد واألحادي يف اجملتمعات اإلنسانية كافة
ومفادها  (4)أن بعض هذه اجملتمعات عرب تارخيها القدمي واملتوسط واحلديث واملعاصر فقد عرفت ظاهرة اجلنس املثلي

تب على ذلك وما قد يرت  ،()ذكر لذكر، وأنثى ألنثىامليل النفسي والعاطفي واجلنسي لشخص حنو أخر من نفس جنسه
ل نية واالجتماعية والقانونية )التحرمي والرفض والتجرمي، أو التحليامليل من أفعال ) لواط، سحاق( مثرية للردود الدي

 والقبول واجلواز(. 
والبيئية تتوزع على مدخلني متباينني يف منطلقاهتما ونتائجهما  ويعود اجلنس املثلي إىل جمموعة من العوامل الوراثية و
عاملي احليوان  يجة لبحوث مالحةة اجلنس املثلي يفجاء نت ،وتوصياهتما ومقرتحاهتما، األول فطري أو وراثي أو بيولوجي

، (5)واإلنسان ومثيالهتا البحوث التجريبية على جينات وهرمونات بعض التوائم املثليني وقريباهتم من النساء الولودات
حلقوق  ةوأثر إجيابا يف تغيري توجهات اجلمعية األمريكية للطب النفسي ومنةمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحد

، ويستعمله  بعض املثليني (6)على التوايل 2555و 5885وعام  5823اإلنسان من فئة املثليني واملثليات منذ عام 
فاع عن كما يستعملوه أيضا يف الد  ،واملثليات كحجة أو برهان يف أهنم ليسوا شاذين أو مرضى أو منحرفني جنسيا

 لتمييز ضدهم والتعنيف هبم. حقوقهم وكسب التأييد لقضاياهم ومن بينها قضية ا
اليت عزت ميول  ،املثليات اظهرته نتائج دراسات حاالت املثليني و ،أما املدخل الثاين، فهو مكتسب أو بيئي

ملمكن تشخيص ذلك ا ،املثليني واملثليات وممارساهتم اجلنسية إىل اعتالل ظروفهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية
اليت يسوقها انصار هذا املدخل؛ للتدليل على صحة طروحاهتم انتشار  ،به. ومن االمثلة االعتالل وتقييمه والتدخل

، وكرب معدالت (8)ودور الرعاية (7)املمارسات اجلنسية بني نفس اعضاء اجلنس الواحد يف األماكن املغلقة كالسجون

                                                           
ة ودراسات اهلويات النزعات واحلياة اجلنسي، فريديريك الغرانجنةر:ا للوقوف على تاريخ اجلنسية املثلية يف اجملتمعات اإلنسانية، (2) 

 .تاريخ مكان نشر، بال بال ، ترمجة سهام عبد السالم  اجلنسية الالمنطية،
 ملزيد من القاء الضوء على البحوث اليت فسرت اجلنسية املثلية يف ضوء أسباهبا البيولوجية، انةر: (0)
-genes-by-influenced-homosexuality-http://www.independent.co.uk/news/world/americas/male -

9127683.html-finds-usstudy 

womb-start-may-http://news.sciencemag.org/evolution/2012/12/homosexuality - 
 
 نةر: املية وغريمها من املثليني واملثليات، املزيد من االطالع على موقف اجلمعية االمريكية للطب النفسي ومنةمة الصحة الع (1)

http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx- 

apa.org/topics/lgbt/orientation.aspxhttp://www. 
ظروف النساء قيد االحتجاز يف األردن وزامبيا والفلبني وألبانيا وغوايتماال: االحتياجات ومكامن  ،املعهد الدمناركي ملناهضة التعذيب (2)

 .2552، الضعف واملمارسات اجليدة
 انةر املراجع التالية: (9)

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/male-homosexuality-influenced-by-genes-us-study-finds-9127683.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/male-homosexuality-influenced-by-genes-us-study-finds-9127683.html
http://news.sciencemag.org/evolution/2012/12/homosexuality-may-start-womb
http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx
http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx
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، (10)، وتزايد الـــطلب على خدمات العمالة املنزلية واالستغالل اجلنسي لبعض العمال املنزليني (9)التحرش اجلنسي 
 .(11)يف بلداهنم مبوجب القانون وتصفح بعض احملرومني جنسيا للمواقع اإللكرتونية اجلنسية بالرغم من حجبها
 ،(12)قطعية ته دون تسويته بنهج االدلة الونةرا الشتداد اجلدل العلمي بني املدخلني املشار إليهما أعاله واستدام

وعدم اشتمال أي منهما على كامل العوامل)املتغريات( املفرتضة التأثري يف امليول واملمارسات اجلنسية املثلية بنهج 
ل التنشئة واهلرمونات ونةريه املكتسب حول عام اإلحصاء االستداليل بدليل متحور املدخل الفطري حول عاملي اجلينات

                                                           

جامعة عني مشس، -، جملة اإلرشاد النفسي-دراسة حالة-مسببات اجلنسية املثلية لدى األحداث سليمان الغديان، دراسة لبعض  -
 .201-228ص: ،2552، العدد احلادي والعشرون

 سليمان الغديان، االكتشاف والتدخل املبكر لإلحنرفات اجلنسية لدى اإليتام: دراسة ميدانية يف دور الرتبية االجتماعية ومؤسسة الرتبية -
 .، بال تاريخوذجية يف كل من الرياض والدمام ومكة املكرمة وجده والقصيم، منشورات وزارة الشؤون االجتماعيةالنم
ـــموعات ـمنذر زيتون، التقرير العام ) حتليل البحث امليداين حول حماور الصحة والتغذية، والتعليم، واحلماية االجتماعية، نتائج جمـــــــــــ -

ومع بعض العاملني مع األطفال يف املؤسسات احلكومية واجلمعيات اخلريية باململكة العربية السعودية (، منشورات  النقاش مع األطفال،
 .2550، مؤسسة آية لالستشارات والتنمية

رابع والثالثون، لهند عقيل امليزر، اجلنسية املثلية: العوامل واآلثار، جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد ا (8)
 . 2220-2222ص ص  ،2553 جامعة حلوان،

حاجة وأمانة، شركة االستثمار الذايت للتدريب واالستشارات واخلدمات  فواز رطروط وختام الشنيكات، العمالة الوافدة املنزلية (55)
 .2552، التعليمية، الكويت

، رياضسالة ماجستري غري منشورة، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الحممد املنشاوي،، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي، ر   (55)
2553. 

(21Genetic Explanations(Sense and Nonsense),Harvard  Jeremy Gruber, Krimsky, Sheldon and)

University Press. 2013. 
 . 2/1/2550هاين جهشان،  املثليون واملثليات آفة مرضية أم ميل طبيعي؟، مقال منشور يف حكيم نيوز بتاريخ  (53)
ملزيد من االطالع على تاريخ منوذج التحليل البيئي وماهيته وتطبيقاته، يرجي االطالع على املرجع التايل: منةمة الصحة العاملية،  (52) 

 2552، عنفالتقرير العاملي حول الصحة وال
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املولدة للميول واملمارسات  - الفردية واجملتمعية والعاملية - للعوامل (14).، وهدرمها لفرصة التحليل البيئي(13)جتماعيةاال
اجلنسية املثلية، عالوة على تباين موقف اجملتمعات من املثليني ما بني مؤيد ورافض هلم وحلقوقهم الذي تسعى هيئة 

نع ماهلا للقانون الدويل اإلنساين ومعايري حقوق اإلنسان وإعالناهتا اخلاصة مباألمم املتحدة  للتدخل فيه عن طريق استع
 . (15)التمييز والعنف ضد املثليني 

 ،(16)ونةرا الشتداد اجلدل العلمي بني املدخلني املشار إليهما أعاله واستدامته دون تسويته بنهج االدلة القطعية 
وعدم اشتمال أي منهما على كامل العوامل)املتغريات( املفرتضة التأثري يف امليول واملمارسات اجلنسية املثلية بنهج 
اإلحصاء االستداليل بدليل متحور املدخل الفطري حول عاملي اجلينات واهلرمونات ونةريه املكتسب حول عامل التنشئة 

املولدة للميول واملمارسات  - الفردية واجملتمعية والعاملية - للعوامل (18)ئي، وهدرمها لفرصة التحليل البي(17)االجتماعية
اجلنسية املثلية، عالوة على تباين موقف اجملتمعات من املثليني ما بني مؤيد ورافض هلم وحلقوقهم الذي تسعى هيئة 

ا اخلاصة مبنع قوق اإلنسان وإعالناهتاألمم املتحدة  للتدخل فيه عن طريق استعماهلا للقانون الدويل اإلنساين ومعايري ح
 . (19)التمييز والعنف ضد املثليني 

 
 
 
 

                                                           
ملزيد من االطالع على تاريخ منوذج التحليل البيئي وماهيته وتطبيقاته، يرجي االطالع على املرجع التايل: منةمة الصحة العاملية،  (52)

 .2552، التقرير العاملي حول الصحة والعنف
األمم املتحدة، التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية) تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية  (50)

 .2550،حلقوق اإلنسان(

 
 
(62Genetic Explanations(Sense and Nonsense),Harvard  Jeremy Gruber,Krimsky, Sheldon and )

University Press. 2013. 
 . 2/1/2550هاين جهشان،  املثليون واملثليات آفة مرضية أم ميل طبيعي؟، مقال منشور يف حكيم نيوز بتاريخ  (25)
ملزيد من االطالع على تاريخ منوذج التحليل البيئي وماهيته وتطبيقاته، يرجي االطالع على املرجع التايل: منةمة الصحة العاملية،  (95) 

 .2552، العنفالتقرير العاملي حول الصحة و 
األمم املتحدة، التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية) تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية  (85)

 .2550،حلقوق اإلنسان(
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فقد جاءت هذه الدراسة للبحث امليداين يف خصائص املثليني واملثليات وعالقة جنسهم بدوافعهم ومبيوهلم 
ية هدفها العام تكوين املعرفة من اجل املعرفة عن اجلنس ،ومبمارساهتم اجلنسية من خالل عينة اردنية ؛ ألغراض علمية

املثلية بوصفها كميول وكممارسات غري متيقن علميا من خصائص أصحاهبا وأسباهبا وتداعياهتا يف اجملتمعات العربية 
داخلها مواإلسالمية، وهدفها اخلاص توصيف خصائص املثليني واملثليات يف اجملتمع األردين وتفسريها يف ضوء معطيات 

ة؛ إلتاحته كفرصه وخمرجها أعداد منوذج حتليل بيئي للجنسية املثلي ،العلمية والتنبؤ باملؤثر منها بنهج اإلحصاء االستداليل
 أمام الباحثني واملمارسني امليدانيني.

جلزء أألول ا وعليه تقع بقية تقرير هذه الدراسة يف جزءين، يعرف األول بالنةري والثاين بالعملي أو بامليداين. ففي
وء مفهومها فنحدد معىن اجلنسية املثلية وتعريفها االجرائي يف ض ،الذي جاء حتت عنوان اإلطار النةري للجنسية املثلية

 ونستعرض مناهج تقدير حجمها ومعدالهتا واجتاهات دراساهتا النةرية وامليدانية ،ونتناول مداخلها التفسريية ،العلمي
ثاين، الذي جاء حتت عنوان اإلطار امليداين للجنسية املثلية، فنبلور مربرات الدراسة امليدانية احلديثة . أما يف اجلزء ال

وحندد  ،ا العلميةونناقش مستخلصها يف ضوء مرجعياهت ،وندرج نتائجها ،وأمهيتها وأهدافها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها
 استنتاجاهتا وتوصياهتا ومقرتحاهتا.

 اإلطار النظري
واجتاهات  ،اومناهج تقدير حجمها ومعدالهت ،ومداخلها التفسريية ،املثلية مفهومها وتعريفه اإلجرائيللجنسية 

 دراساهتا.
 مفهوم الجنسية المثلية وتعريفه اإلجرائي أوال:

، (20)اهتماليت تعكس معتقداهتم وعواطفهم وسلوكي ،مبا أن مفهوم األفراد عن أمر ما، يتوقف على اجتاهاهتم حنوه
ة تصل عقوبتها بل جرمي ،ن هناك مفهومان هلم عن اجلنسية املثلية،  األول ضدها بوصفها أمث ومعصية وفاحشةفقد كا

ري وضعهم والثاين معها؛ لعدم قدرة املتأثرين هبا) املثليني( على االختيار وتغي ،إىل اإلعدام يف بعض اجملتمعات احملافةة
 البيولوجي. 

كونت معتقداهتم ومنهم املسلمني، الذين ت ،املثلية يف اجتاهات امللتزمني دينياويتمثل املفهوم األول عن اجلنسية 
اخلاصة بتحرمي وجترمي اجلنسية املثلية من مصادر شريعتهم اإلسالمية املتمثلة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وإمجاع 

 قاهبم اجملتمعي للمثلينيكياهتم  الدالة على عالفقهاء، وترتب عليها عواطفهم املعربة عن كرههم للمثليني وللمثليات، وسلو 
َتْأتُوَن الرججاَل لَ  فقال تعاىل: َوُلوطًا ِإْذ قاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلفاِحَشَة ما َسبَـَقُكْم هِبا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلعاَلِمنَي* ِإنَُّكمْ ، واملثليات

                                                           
 ،فواز رطروط، التطرف العنيف من منةور علمي، آفاق اإلصالح، العدد السادس، منشورات املنةمة الدولية لإلصالح اجلنائي (25)

2551. 
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ُكْم ِإنَـُّهْم أُناٌس ْسرُِفوَن*  َوما كاَن َجواَب قـَْوِمِه ِإالَّ أَْن قاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَْريَتِ َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النجساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم مُ 
اْلُمْجرِِمنَي* )  ةُْر َكْيَف كاَن عاِقَبةُ يـََتَطهَُّروَن*  َفَأجْنَْيناُه َوأَْهَلُه ِإالَّ اْمرَأَتَُه كاَنْت ِمَن اْلغاِبرِيَن*  َوأَْمَطْرنا َعَلْيِهْم َمَطرًا فَانْ 

 ( 92-95األعراف: 
ففي  ولقد جاءت األحاديث الصحيحة متضافرة من حترمي الفواحش بكل أنواعها وحرم التعدي على حدود اهلل .

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : إن اهلل  حترمي اللواط قيل الكثري من األحاديث النبوية.
. وعن بريده رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: وال (21)ة اهلل أن يأيت املؤمن ما حرم اهلل عليهيغار وغري 

. وعن بن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: (22)ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط اهلل عليهم املوت
الذين  شا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهممل تةهر الفاحشة يف قوم قط حىت يلعنوا هبا، إال ف

. ويف السحاق، فقد جاءت األدلة حمرمة هذه العادة، يف قوله صلى اهلل عليه وسلم: ال ينةر الرجل إىل عورة (23)مضوا  
رأة يف الثوب أة إىل املالرجل، وال املرأة إىل عورة املرأة، وال يفضي الرجل إىل الرجل يف الثوب الواحد، وال تفضي املر 

، فهذا حتذير نبوي كرمي للحذر من أسباب الوقوع يف اللواط والسحاق، وعن أيب موسى األشعري قال: إذا (24)الواحد
 . (25)أتت املرأة املرأة فهما زانيتان

                                                           
،  3انةر املصادر التالية: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح، حتقيق مصطفى ديب، دار ابن كثري، ط (25)

م بن احلجاج أبو احلسني القطري النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث ،   مسل5892بريوت،
العريب، بريوت بال تاريخ. حممد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الصحيح، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، 

 بريوت، بال تاريخ.
 ، املستدرك على الصحيحني، دار املعرفة، بال مكان نشر.5889بن عبداهلل احلاكم النيسابوري، أبو عبداهلل حممد  (22)
، 5انةر: أمحد بن احلسني اخلرساين) أبو بكر البيهقي(، شعب اإلميان، مراجعة وحتقيق وإخراج: عبدالعلي عبداحلميد حامد، ط(23)

حممد بن ناصر الدين األلباين، صحيح الرتغيب .2553السلفية ببومباي اهلند،  رمكتبة الرشيد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدا
 والرتهيب، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، بال تاريخ،  .

مسلم بن احلجاج أبو احلسني القطري النيسابوري،  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  (22)
 بال تاريخ.

أبو عبد الرمحن حممد بن ناصر الدين األلباين، ضعيف اجلامع وزيادته، إشراف على الطبع:  زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي،  (20)
 بال مكان نشر، بال تاريخ.
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ا من كال ارسيهمم املثلية وإقامة احلد الشرعي على وعليه، فقد امجع فقهاء األمة اإلسالمية على حترمي اجلنسية
، الذي تصل عقوبته إىل اإلعدام يف إيران والسودان والسعودية واليمن وفقا لتقرير حديث صادر عن األمم نياجلنس

 .(26)املتحدة
األوىل  ،تنقسم إىل فئتني اليت ،فأنه يتمثل يف اجتاهات أتباع العلم الوضعي ،أما املفهوم الثاين عن اجلنسية املثلية

طلقون من أثر وراثة الفرد هم الباحثون البيولوجيون، املن ،إجيابية والثانية سلبية. فأصحاب االجتاهات اإلجيابية حنو املثليني
وجيناته وهرموناته وغريها من مكوناته البيولوجية األخرى يف ميوله العاطفية والنفسية واجلنسية ونتائجها من املمارسات 

 ،على أن اجلنسية املثلية ما هي إال ميل نفسي وعاطفي وجنسي لفرد حنو آخر من نفس جنسه العملية، اجملمعون
يتشكل حتت تأثري وضعه البيولوجي، يقوده أو ال يقوده إىل املمارسة اجلنسية. ويشاطر الباحثني البيولوجيني الرأي، 

الداعني  ،ن حقوق اإلنسانواملدفعني ع ،و أحنرافانةرائهم النفسيني التحليلني القائلني بأن اجلنسية املثلية ليست مرضا أ
إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املثليني. ويتبىن العديد من املثليني طروحات الباحثني البيولوجيني والنفسيني 

 ؛ لكسبهم تأييد ومناصرة اآلخرين هلم يف قضايا جمتمعية(27)كما يةهر من حمتوى مواقعهم اإللكرتونية  ،واحلقوقيني
 بعينها، مثل: زواجهم وتبنيهم لألطفال وجتنبيهم التمييز والعنف.

، فهم الباحثون النفسيون (28)بالشاذين واملنحرفني واملرضى املثليني ناصحاب االجتاهات السلبية وينعت بعض
على أن اجلنسية ، اجملمعون (29)واالجتماعيون، املنطلقون من حصيلة أثر بيئة الفرد يف تشكيل ميوله وممارساته اجلنسية

املثلية ما هي إال  امليل اجلنسي لفرد حنو آخر من نفس جنسه، تشكله الةروف الضاغطة، اليت تعرض هلا هذا الفرد 
، (31)، تعرضه لالعتداء اجلنسي يف مصغره(30)خالل دورة حياته، مثل: غياب القدوة األبوية املثلى خالل تنشئته ورعايته

                                                           

 
 ذكره.املتحدة، التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية، مرجع سبق  األمم (21) 

 post.html-http://m4mo5tlf.blogspot.com/2015/06/blog: انةر الرابط التايل
 ويتهم اجلنسانية، مرجع سبق ذكره.األمم املتحدة،  التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وه( 22)
 هند عقيل امليزر، اجلنسية املثلية: العوامل واآلثار، مرجع سبق ذكره. (92) 
قضـــايا املواقعة اجلنســـية غري املشـــروعة للفتيات والنســـاء يف األردن وأثرها يف مراجعة وتطوير بعض  فواز رطروط وختام الشـــنيكات،  (82) 

 .321 -352ص  ،2551دس والعشرون،اجلزائر، العدد السا -، جملة مقاربات، جامعة اجللفةنصوصها القانونية
 هاين جشهان،   املثليون واملثليات آفة مرضية أم ميل طبيعي؟، مرجع سبق ذكره. (35)
 .2555، منةمة الصحة العاملية، الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف اجلنسي (35)

 
 

http://m4mo5tlf.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
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، وحرمانه من (32)مع اجلنس اآلخر مما قد يبقيه يف عامل مجاعة رفاقه مع نفس جنسهفشله يف إقامة عالقاته عاطفية 
، (33)تلبية احتياجاته املعشية؛ جراء فقر دخله وتعطله عن العمل، الذي قد جيعله عرضة لالستغالل من قبل املثليني 

ص من خالل لتعويض ذلك النق وانفصاله عن قرينه من اجلنس اآلخر ؛ إثر طالقه أو وفاه شريكه، الذي قد يدفع به
 . (34)تصفحه للمواقع اإلباحية احملةورة

وتلقى طروحات اصحاب هذه االجتاهات، قبول املمارسني االجتماعيني امليدانيني، القادرين على تشخيص 
 حاالت املثليني واملثليات وتقييمها والتدخل هبا.

ن تعريف اجلنسية وضعي حنو املثليني واملثليات، املشار إليها، ميكويف ضوء اجتاهات امللتزمني دنيا ونةرائهم أتباع العلم ال
املثلية إجرائيا بأهنا: امليل النفسي والعاطفي واجلنسي لفرد حنو آخر أو أكثر من نفس جنسه، مرده أسباب وراثية وأخرى 

 ا مبوجب القانون الوضعي.يحهبيئية، قد يرتتب أو ال يرتتب عليه ممارسة جنسية، حيرمها وجيرمها اجملتمع أو جييزها ويب
( ويدل كل حرف منها على وضع فئة بعينها، LGBTQوللجنسية املثلية مصطلحاهتا احملورية، اليت ختتزهلا كلمة)

ويدل على األنثى اليت متيل نفسيا وعاطفيا وجنسيا إىل أنثى من نفس   (Lesbian( األول من كلمة )Lوهي: حرف )
ويؤشر على الذكر الذي مييل نفسيا وعاطفيا وجنسيا إىل ذكر من نفس جنسه،  (Gay( بداية كلمة)Gجنسها، حرف)

ويعكس وضع الشخص ذو امليول النفسية والعاطفية واجلنسية املزدوجة)   (Bisexual( األول من كلمة )Bحرف )
ويدل على هوية الشخص متحول اجلنس  (Transgender( بداية كلمة)Tغريي ومثلي يف ذات الوقت(، حرف)

لذي قد يكون مةهره ذكر لكنه يشعر بينه وبني ذاته بأنه أنثى أو مةهره أنثى ويشعر يف حقيقة أمره بأنه ذكر، ا
 ويدل على الشخص  املعتل جنسيا.  (Queer( األول من كلمة )Qوحرف)

نفا، أو آكما وللجنسية املثلية أيضا مؤشراهتا، اليت تساعد على قياسها إجرائيا اليت قد تكون مخاسية كما ذكر 
ثالثية، قوامها الرغبة) املشاعر( والسلوك) املمارسة( والشعور باهلوية) مثلي، غريي، مثلي وغريي يف ذات الوقت(، أو 

قائمة على مؤشرين لكل منهما مصادر حتققه، استعملتهما هذه الدراسة من خالل مدركات مبحوثيها من  ،ثنائية
 اين، ومها:املثليني كما يةهر من معطيات إطارها امليد

عدد القرناء من نفس اجلنس، الذين مييل هلم الفرد املثلي، ويرتاوح ما بني قرين واحد كحد أدىن وأكثر من -5
 قرين كحد أقصى. 

                                                           
 هاين جشهان،  مرجع سبق ذكره. (32) 
 .5890،عبد الصمد الدياليمي،  املرأة واجلنس يف املغرب، الدار البيضاء، دار النشر املغربية (33) 
 .اجملتمع السعودي، مرجع سبق ذكرهحممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف (32) 
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عدد حاالت وضعية الفرد املثلي خالل ممارسته للعملية اجلنسية مع قرينه من نفس جنسه، اليت تصوره أما  -2
 به يف نفس الوقت. كفاعل أو مفعول به أو فاعل ومفعول
 المداخل العلمية المفسرة للجنسية المثلية:ثانيا:

يوجد مدخالن علميان لتفسري اجلنسية املثلية، أحدمها فطري أو بيولوجي واآلخر مكتسب أو  بيئي. ويستمد 
املالحةة ، القائمة على (35)املدخل األول) الفطري أو البيولوجي( توجهاته من خالصة ما آلت إليه حبوث انصاره

 والتجريب، ومفاد نتائجها واستنتاجاهتا وتوصياهتا ومقرتحاهتا مايلي:
 شيوع اجلنس املثلي يف عاملي احليوان واإلنسان. .5
 اختالف الرتكيبة البيولوجية للفرد املثلي جنسيا من اجلينات واهلرمونات، عن نةريهتا للفرد غري املثلي. .2
النسبة لدين من نفس البويضة( للجنسية املثلية، أكرب من نةريهتا باحتمالية ممارسة التوئم املتشاهبني)املو   .3

 للتوئم غري املتشاهبني. 
عدم مقدرة الفرد املثلي جنسيا على االختيار بالنسبة مليوله وممارساته اجلنسية؛ لكونه غري مسؤول عن  .2

 أسباهبما البيولوجية، وبالتايل فهو ليس شاذا أو منحرفا أو مريضا. 
ليات شري حيوي بطبيعته، هلذا فإنه يقبل التنوع واالختالف، اللذين يساعدا على قبول املثليني واملثالعامل الب  .0

 واندماجهم يف جمتمعاهتم.
للفرد املثلي جنسيا حقوق مدنية وسياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، كفلها القانون الدويل، الذي  .1

 ة.ميكن مؤائمته وإدماجه يف التشريعات احمللي
التدخل الطيب يف الوضعية البيولوجية للفرد املثلي جنسيا من باب حماولة تعديلها أو التحكم هبا أو تعطيل  .2

 قواها، فعل غري جائز قانونيا وأخالقيا؛ لتنافيه مع حقوق اإلنسان واملواثيق االخالقية الطبية.
 معاقبة اجملتمع للفرد املثلي جنسيا على ميوله وممارسته، فعل غري مربر قانونيا وأخالقيا، وميكن إزالته بتطوير .9

 املعارف واملهارات واالجتاهات. 
وبالرغم من استناد هذا املدخل إىل نتائج البحوث العلمية، إال أنه عليه مجلة من املالحةات املنهجية ابرزها: 

جلانب ألنصار املدخل الفطري بشأن مسببات امليول واملمارسات اجلنسية املثلية، يف الوقت الذي تسود النةرة االحادية ا
فيه النةرة املتعددة اجلوانب للجنسية املثلية باعتبارها حمصلة لعوامل فردية)الوراثة، اهلرمونات، التعرض لالعتداء اجلنسي 

                                                           
ملعقول وراثية: اأمكن جتميع هذه البحوث من مصادرها ومن مناذجها: الكتب) شيلدون كريسمكي وجريمي غروبر، تفسريات ( 03)

(، تقارير األمم املتحدة) جملس حقوق اإلنسان،  2551،والالمقول، ترمجة ليلى املوسوي، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت
(، 2553، (، الدراسات) دراسة هند عقيل امليزر 2550،التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية

 واملواقع اإللكرتونية) سكسولوجي(. 
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ها، عتالل العالقات األسرية، طبيعية التفاعالت مع األقران ونتائجيف الصغر األدمان والتعود..اخل( وأخرى جمتمعية) ا
الفقر والبطالة...اخل(، كما يلحظ من تقارير منةمة الصحة العاملية، اليت تناولت مسببات الةواهر والقضايا واملشكالت 

ميوله وممارساته  اجلنسية. عدم قطيعة نتائج دراسات أتباع املدخل الفطري خبصوص أثر جينات وهرمونات الفرد يف
اجلنسية، بدليل طابعها االحتمايل. وقوع دعاة املدخل الفطري يف فخ تعميم نتائج دراساهتم التجريبية؛ ال هنم مل 
يستمدوها من عينات عشوائية. وجتاهل انصار املدخل الفطري لدراسة العوامل املوضوعية ذات الطبيعية االجتماعية 

بعضها يف إباحة اجلنس أو كبته كغياب حضارة احلب، اليت كانت الشغل الشاغل  بالرغم من وفرة التنةري على أثر
 لباحثني كثر منهم سجموند فرويد ورواد اجليل الثاين للنةرية االجتماعية النقدية) مدرسة فرانكفورت(.

ة املثالية يأما املدخل املكتسب أو البيئي، فأنه على العكس من نةريه الفطري أو البيولوجي يف تفسريه للجنس 
 ؛ ألنه:(36)

مما يؤشر على  ،يفرتض أن مرد ميول الفرد املثلي وممارساته اجلنسية، البيئة احمليطة بذلك الفرد  ممثلة يف مثرياهتا .5
 أن هناك أكثر من سبب حمتمل للجنسية املثلية، ممكن رصده والتحقق من مستوى أثره بلغة اإلحصاء االستداليل.

 معية يف توليد امليول واملمارسات اجلنسية املثلية، مثل: نةام التنشئة االجتماعية اليؤكد على دور النةم اجملت .2
سيما املعول به يف اجملتمعات التقليدية، الذي ال يفسح اجملال لالختالط املكاين بني اجلنسني ويطلب من أفراد كل جنس 

اية األطفال ريق الزواج، ويرمي بأعباء تنشئة ورعالبقاء يف عاملهم اخلاص حلني السماح هلم باخلروج من ذلك العامل عن ط
مما قد يؤدي إىل شعور الذكور منهم بالنقص الذي قد يقودهم يف مكربهم إىل تعويضه  على أمهاهتم أكثر من آبائهم

من خالل دخوهلم يف عالقات جنسية مثلية وإىل شعور اإلناث منهم يف مكربهن بالرغبة يف االنتقام من الذكور عن 
االبتعاد عنهم. والنةام القضائي، الذي يعاقب اخلارجني عن القانون من خالل سلب حريتهم وايداعهم يف طريق 

مؤسسات إصالحية وتأهيلية يسودها عالقات القوة، اليت جتعل السجني القوي يؤمن احلماية لنةريه الضعيف مقابل تلبية 

                                                           
أمكن الوقوف على هذه املنطلقات والنتائج من مصادرها ومن مناذجها: تقارير منةمة الصحة العاملية )الصحة والعنف، الدالئل  (13)

املواقعة اجلنسية  قضايا(، الدراسات )فواز رطروط وختام الشنيكات، 2555، اإلرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف اجلنسي
اجلزائر، العدد  -لفة، جملة مقاربات، جامعة اجلغري املشروعة للفتيات والنساء يف األردن وأثرها يف مراجعة وتطوير بعض نصوصها القانونية

هند عقيل امليزر، اجلنسية املثلية: العوامل واآلثار، جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،    ،2551،السادس والعشرون
ة دراس-، دراسة لبعض مسببات اجلنسية املثلية لدى األحداث 2552. سليمان الغديان، 2553العدد الرابع والثالثون، جامعة حلوان

مشس، العدد احلادي والعشرون(، الكتب )شيلدون كريسمكي وجريمي غروبر،تفسريات  جامعة عني-، جملة اإلرشاد النفسي-حالة
.عبد الصمد الدياليمي،،    2551وراثية: املعقول والالمقول، ترمجة ليلى املوسوي، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

.(، واألعمال الصحفية العلمية املتميزة)هاين جهشان، املثليون واملثليات 5890،املرأة واجلنس يف املغرب، الدار البيضاء، دار النشر املغربية
 (.2550،آفة مرضية أم ميل طبيعي؟، مقال منشور يف حكيم نيوز
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ىل عيشي، الذي يقود بعض الفقراء والعاطلني عن العمل إاحتياجاته اجلنسية. والنةام االقتصادي، املولد للحرمان امل
الدخول يف عالقات جنسية مع آخرين مع نفس جنسهم مقابل حصوهلم على املال أو وعود بالتشغيل وغريمها من املنافع 

 األخرى.
 ايشري إىل املثليني واملثاليات كضحايا العتالل ظروفهم اجملتمعية، بل كحاالت ممكن تشخيصها وتقييمه .3

 والتدخل هبا من منةور العمل االجتماعي املهين.    
يدعو إىل استعمال هنج الوقاية من الةروف املولدة للميول واملمارسات اجلنسية املثلية عن طريق التنمية  .2

 املستدامة، وهنج االستجابة الحتياجات املثليني واملثليات من اخلدمات السيما احلمائية االجتماعية منها.
ن منطقية طروحات هذا املدخل، إال أهنا تواجه حتدي تطبيقها العملي، بدليل الشواهد التالية: عدم وبالرغم م

، وضعف 2550-2555لألهداف اإلمنائية لأللفية يف الفرتة  -ال سيما األقل واألوسط منوا -حتقيق الكثري من الدول
، مما قد يدل على صعوبة تعزيز 2535-2551ة استعدادها لتحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة خالل الفرت 

هذه الدول للمساواة بني اجلنسني وحلماية النساء والفتيات من فئات سكاهنا. غياب مهننة العمل االجتماعي يف كثري 
من دول العامل األقل واألوسط منوا، مما قد يؤشر على افتقار هذه الدول للكفاءات االجتماعية املهنية، القادرة على 

 تصور وشيوع ثقافة الوصوم االجتماعية يف العديد من اجملتمعات، اليت، ليني واملثلياتتعامل مع سكاهنا من فئة املثال
 املثليني واملثليات كمتمردين على القيم واألخالق بالرغم من أهنم يف حقيقة األمر ضحايا  العتالل ظروفهم اجملتمعية.

 معدالتها:مناهج تقدير حجم الجنسية المثلية ثالثا:
 تنتشر ظاهرة اجلنسية املثلية يف اجملتمعات كافة، اليت ميكن التحقق منها بطرق عديدة منها: 

مسوح التةيمات االجتماعية للجنس، القائمة على العينات العشوائية؛ لقياس رغبات األفراد ممن يزيد سنهم -5
ويتهم اجلنسية) خالل معاشرهتم لقرنائهم وشعورهم هب سنة حنو اجلنس بنوعيه الغريي واملثلي وسلوكياهتم اجلنسية 59عن 

 5883غريي، مثلي(. وال يوجد مصدر للتحقق من هذه الطريقة، سوى تقرير واحد، أعده "ميشيل" وزمالئه  يف عام 
ا (، اليت تبني من نتائجه37حول دراستهم امليدانية للتنةيمات االجتماعية للجنس يف إحدى الواليات املتحدة األمريكية)

للذكور و  %2.9مبعدل  %5.1أن انتشار اجلنسية املثلية بني صفوف املبحوثني من كال اجلنسني ال يزيد عن حوايل 
لإلناث. وتعود قلة إجراء مسوح التنةيمات االجتماعية للجنس، إىل ختوف املبحوثني منها، الذي قد تزداد  5.2%

                                                           
 ) كشف احلقائق عن اجلنسية املثلية: األسباب والعالج والوقاية(، الدراسة موثقة يف املرجع التايل: أوسم وصفي، شفاء احلب (32)

 . 20-25،   ص ص 2552املصرية العامة لدور الكتب والوثائق القومية،اهليئة 
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الدول األكثر منوا؛ لكون اجلنس فيها يدخل ضمن قائمة معدالته يف الدول األقل واألوسط منوا عن مثيالهتا يف 
 على الباحثني امليدانيني. (38)احملرمات
مسوح العنف اجلنسي، القائمة على العينات العشوائية؛ لقياس االعتصاب والسلوك اجلنسي املنحرف واألكراه -2

تقرير  منةمات األمم املتحدة. ففي على ممارسة اجلنس وهتك حرمة اجلنس. وترد نتائج هذه املسوح عادة يف تقارير
، فقد تبني أن  مدى إكراه أحد أفراد األسرة أو املدرسني أو (39) 2550صادر عن منةمة الصحة العاملية يف عام 

الشركاء أو الغرباء لكال اجلنسني على املمارسة اجلنسية يف الكامريون والكارييب وبريو ونيوزيالندة وجنوب أفريقيا وتنزانيا، 
املراهقني. ويف تقرير آخر  بالنسبة للذكور ٪ ٧٣و٪ ٣بالنسبة لإلناث املراهقات، وما بني  ٪ ٧٣و ٪ ٩يرتاوح ما بني 

، فقد تبني من نتائجه أن هناك يافعة واحدة (40) 2552صادر عن منةمة األمم املتحدة للطفولة)اليونيسيف( يف عام 
سنه يقعن ضحية لشكل من أشكال العنف الوجداين أو البدين أو اجلنسي  59 -50من بني كل ثالث يافعات يف سن 
سنه اىل  25مليون فتاه دون سن  525لة ما من مراحل حياهتن، واضطرار  حنو على يد الزوج أو العشري يف مرح

اجلنس القسري يف مرحلة ما من حياهتن، ومواجهة االطفال الذكور خلطر اجلنس القسري رغم عدم توفر   ممارسة
 اإلحصاءات عنهم . 

ة، مثل: السجون لقة وشبه املغلقرصد قضايا العنف اجلنسي وتوثيقها ال سيما اليت تقع منها يف األماكن املغ-3
ودور الرعاية وخميمات الالجئني وإسكان الطلبة اجلامعيني. ويرد هذا الرصد عادة من قبل ناشطي حقوق اإلنسان، 

حول  2550ويوثق يف تقارير املنةمات الدولية، ومنها على سبيل املثال التقرير الصادر عن األمم املتحدة يف عام 
فردا من املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية يف الواليات  51، الذي تبني منه أن هناك (41)ثلينيالتمييز والعنف ضد امل

املتحدة األمريكة وضعوا يف مرافق االحتجاز اخلاصة باملهاجرين واعتدى جنسيا عليهم، وأن إمراة مثلية يف بنغالدش 
 يف مصر زج ممارساهتا اجلنسية، وأن اربعة مثلينياحتجزهتا الشرطة وعنفها بعضهم جسديا وجنسيا على خلفية ميوهلا و 

 هبم يف السجن واعتدى جنسيا عليهم من قبل بعض السجناء. 
حتليل مضمون السجالت وامللفات القضائية واستجابات العاملني القضائيني. ففي األردن تعامل القضاء  -2

، وخرق حرمة األماكن اخلاصة هتك عرض، إغواء -قضية  83و  519مع  2559و 2552النةامي خالل عامي 
 12.0قضية( يف حمافةة العاصمة، منها  92.0قضية، وقع أكثرها) 535.0على التوايل، مبعدل قدره  -بالنساء 

                                                           
 .5892،حممد أمحد الزعيب، علم االجتماع العام والبلدان النامية، مطبعة خالد بن الوليد، دمشق( 39)
 .2ص ، 5255منةمة الصحة العاملية، الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف اجلنسي، (38)
 . 9ص  ،2552اليونسيف، حمجوب عن األنةار)امللخص باللغة العربية(، ( 25)
 .52األمم املتحدة، التمييز والعنف ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية، مرجع سبق ذكره، ص  (25)
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. أما يف اليمن فإن  مقدرة القضاء القبلي على (42)قضية ردهتا حمكمة التمييز 92.0قضية كانت نتجيتها االدانة، و 
، علما أن حجم تلك القضايا)التحرش (43)اث، تفوق مقدرة نةريه القضاء النةاميتسوية القضايا اجلنسية لألحد

، %5.52، حماولة االغتصاب %5.18، االغتصاب %5.91، هتك العرض %5.02، اللواط %0.30اجلنسي 
( %5.52، وانتهاك حرمة املنازل %5.91، االستغالل اجلنسي %5.02، الشروع بتحرش جنسي %5.30الزنا 

 ايل قضايا األحداث، قليل.من جمموع امج
من  -مسوح املمارسات اجلنسية املثلية، القائمة على العينات القطاعية القصدية، ومفادها سؤال مبحوثني-0

ى قيامهم عرب عن مد -فئات حمددة، مثل: الطلبة اجلامعيني، العمال املنزليني، اجملندين، نزالء دور الرعاية، والسجناء
اجلنسية املثلية أو تعرضهم هلا. ومن األمثلة على هذه املسوح تلك، اليت ذكرهتا هند امليزر يف دورة حياهتم باملمارسات 

 .  (45)، وأشار إليها تقرير منةمة الصحة العاملية اخلاص برعاية ضحايا العنف اجلنسي(44)دراستها 
الوطنية  بيانات الربامجاحلاالت املعمقة، اليت ميكن احلصول عليها والوصول إىل اصحاهبا من خالل قواعد -1

 اخلاصة مبكافحة اإليدز وبالعون االجتماعي وباجلمعيات.
 ،وبناء على ما سبق، يةهر أن هناك أكثر من طريقة علمية لتحديد حجم ظاهرة اجلنسية املثلية وقياس معدالهتا

فسح اجملال لعقد مالية، وتقد يكون افضلها طريقة مسح التنةيمات االجتماعية للجنس؛ ألهنا تقوم على العينات االحت
 املقارنات بني املتغريات، وتقبل نتائجها للتعميم.

 
 اتجاهات دراسات الجنسية المثلية:  رابعا:

ترتب على الثورة اجلنسية، اليت اندلعت يف بعض ارجاء العامل الغريب خالل عقد ستينات القرن العشرين؛ إثر 
على سوق العمل وتعزيز هنج حقوق اإلنسان واكتشاف املنشطات اكتشاف وسائل منع احلمل وتزايد إقبال النساء 

مها يف ضوء املمكن تقس ،، تنامي النزعة البحثية العلمية يف جمال اجلنسية املثلية(46)اجلنسية وغريها من العوامل األخرى

                                                           
إحصاءات وزارة العدل، تقرير غري كما أظهرهتا   2559و 2552فواز رطروط، اجلرائم املاسة باألخالق يف األردن عامي ( 22)

 .2558،منشور
فواز رطروط وعادل دبوان، مدى تطبيق هنج العدالة التصاحلية على قضايا األحداث املتهمني واملدانني خبرق القانون يف بعض ( 23)

 . 21-20،  ص  ص 2552حمافةات اجلمهورية اليمنية: دراسة ميدانية، منشورات املنةمة الدولية لإلصالح اجلنائي،
 هند عقيل امليزر، اجلنسية املثلية: العوامل واآلثار، مرجع سبق ذكره.( 22)
 منةمة الصحة العاملية، الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية الشرعية لضحايا العنف اجلنسي، مرجع سبق ذكره.( 20)
قييم إدارة ية مثال، انةر املرجع التايل: فواز رطروط، تللوقوف على ماهية العوامل املوثرة يف التغريات االجتماعية كالثورة اجلنس (21)

 . 2552، 5، العدد 2التحوالت االجتماعية يف الدول العربية"، جملة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألحباث التخصصية، اجمللد 
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فراد وممارساهتم ألأهدافها إىل ثالثة نزعات فرعية، األوىل توصيفية أو استطلالعية ؛ ألن هم انصارها توصيف ميول ا
وهويتهم اجلنسية يف مكان وزمان حمددين، وتعرب عنها صراحة دراسة التنةيمات االجتماعية للجنس يف الواليات املتحدة 

شخص،  3508على عينة قوامها  ،5883يف عام  Michel et al   "(47)األمريكية، اليت اجراها ميشل زمالئه "  
( أعلى من نسبة نةرائهم املثليني %82.2بة الذكور الغرييني جنسيا)تبني من جممل نتائجها مايلي: أن نس

(، وكرب %5.2( أعلى من نةرياهتن املثليات جنسيا)%89.1(، وأن نسبة النساء الغرييات جنسيا) %2.9جنسيا)
 شركاء(، 2شريك( مقابل صغره للغرييني جنسيا)  05متوسط عدد الشركاء اجلنسني طوال العمر للمثليني جنسيا) 

شركاء( مقابل اخنفاضه للغرييني جنسيا)  9وارتفاع معدل عدد الشركاء اجلنسني خالل السنة االخرية للمثليني جنسيا) 
( أعلى من نةريهتا للمثليني جنسيا) %93شريك(، وأن نسبة الغرييني جنسيا امللتزمني مع شريك جنسي واحد) 5.2

 (.%8.0أعلى  من نةريهتا للغرييني) (%10(، وأن نسبة ممارسة املثليني للجنس الشرجي )2%
بينما النزعة الفرعية الثانية، فهي تفسريية ؛ كون هاجس أصاحبها هو البحث يف املسببات املوضوعية للجنسية 

 مها: ،اليت ميكن تقسيمها إىل مستوىني ،املثلية، وتعكس تفاصليها نتائج البحوث والدراسات التجريبية
 ) Simonساميون ليفاي(: حبث 48املثلية، ومن اهم مصادر حتققه)مستوى اجلانب األوحد للجنسية  .5

LeVay)  وخالصة نتائجه أن حجم أحد 5885يف شهر آب من عام ، الصادر عددها جملة العلم، املنشور يف ،
دراسة "جتمعات اخلاليا العصبية يف املثليني ضعف حجمه يف الغرييني. ودراسة ج. مايكل بايلي وريتشارد بيالرد بعنوان: 

بني التوائم املتماثلة الذين تربوا معاً  وراثية للتوجه اجلنسي املثلي بني الرجال"، اليت اظهرت نتائجها أن معدل تواتر املثلية
مايكل كينج وإليزابيث ماكدونالد ودراسة  . %22وأن معدل التواتر بني التوائم غري املتماثلة ،  %05يف نفس البيئة 

توائم: دراسة لستة وأربعني حالة"، اليت بينت نتائجها أن معدل التواتر الوراثي للمثلية  مھن بعنوان" املثليون الذي
ا غري  ھمما يؤشر على أن العوامل الوارثية وحد ،(%22و %05( أقل من دراسة بايلي وبيالرد)%52و %20اجلنسية)

ألسر، وملخصها أنه يف عدد حمدود من ا ،املنشورة يف جملة العلم ،كافية لنشوء التوجه اجلنسي. ودراسة هامر وزمالئه
 ،XY  والرجال لديهم XX ظهر التوجه اجلنسي املثلي يف أخوال الذكور املثليني، ولكون النساء لديهن الكروموسومان

وبعد أن الذي يأيت للخال من أمه )ذلك ألن اخلال هو املثلي(،  X ناك شيء ما على كروموسومھاستنتج أن فقد 
ؤالء ھيف  X م أيضاً من املثليني، فقد فحص الكروموسومھوجدت عينة من تلك األسر اليت هبا ذكور مثليني وأخوال ل

                                                           
والوقاية(، اهليئة  ة: األسباب والعالجالدراسة موثقة يف املرجع التايل: أوسم وصفي، شفاء احلب) كشف احلقائق عن اجلنسية املثلي (22)

 . 20-25،   ص ص 2552املصرية العامة لدور الكتب والوثائق القومية،
 .كره، مرجع سبق ذ : املصدر: أوسم وصفي، شفاء احلب) كشف احلقائق عن اجلنسية املثلية: األسباب والعالج والوقاية(( 29)
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تدعى، مما قاد فريق البحث   X28 الرجال، وتبني أن هناك متغريا متكررا على هذا الكروموسوم وبالتحديد يف منطقة
 .X28 ثليني يشرتكون يف نفس احملددات اجلينية يف منطقةمن اإلخوة من الذكور امل% 20إىل القول أن 

الطبيب النفسي األمريكي تلك اليت ذكرها  ،(49)مستوى اجلوانب املتعددة للجنسية املثلية، ومن اهم مصادره .2
جيفري ساتينوفر يف كتابه " اجلنسية املثلية وتسييس احلقيقة"،  وخالصة تلك املصادر أن للجنسية املثلية مكوناهتا 
املختلفة، اليت يشبه جتميعها عملية بناء اهلرم، املؤلفه قاعدته من عاملي االستعداد الوراثي والتأثريات اهلرمونية داخل 
الرحم، ووسطه من التأثريات يف الطفولة والعالقة باألقران من نفس اجلنس واجلنس اآلخر واإليذاء الذي حيدث يف مرحلة 

ر اإلدمان والتعود، وقمته من االختيار احلر. كما من أهم مصادر ذلك املستوى أيضا، الطفولة والتأثريات اجملتمعية وعنص
،  وتقارير دراسات حتليل البيئة اخلارجية والداخلية املولدة للجنسية املثلية  (50)تقارير منةمة الصحة العاملية حول العنف

 مم املتحدة ومنةماهتا والدعم الدويل للمثليني جنسيا، الذي عزا اجلنسية املثلية إىل دور األ(51)كتقرير دراسة هند امليزر
 وتفشي الفساد األخالقي وشيوع الفن اجلنسي والسيطرة اإلعالمية. 

أما النزعة الفرعية الثالثة، فهي حتكمية أو ضبطية، تعكسها نتائج البحوث والدراسات اخلاصة بالتدخالت الطبية 
؛  اليت يعرتيها التضارب وعدم اإلمجاع والتشكيك ،املثليني واملثاليات ( يف أوضاع53( واحلقوقية اإلنسانية)52النفسية)

ية فجمعية الطب النفسي األمريكية ومنةمة الصحة العاملية ومفوض ألسباب قد تكون سياسية وأيدلوجية يف جمملها.
 تدعو إىل ترك املثليني وشأهنم؛ لعدم مقدرهتم على التحكم يف وضعهم النفسي والعاطفي ،األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

واجلنسي، وإىل عدم التمييز والعنف ضدهم؛ كوهنم اصحاب حقوق إنسانية. وعلى النقيض من هذا املوقف، هناك 
ون يف ذلك سوى اإلرشاد هنم ال حيتاجالداعني إىل متكني قدرة املثليني واملثليات على االختيار احلر للجنسية الغريية؛ كو 

                                                           
 املرجع السابق.( 28)
، وتقرير الدالئل اإلرشادية للرعاية الطبية 2552الصحة العاملية، تقرير الصحة والعنف، الصادر يف عام  من أشهر تقارير منةمة (05)

 . 2555الشرعية لضحايا العنف اجلنسي، الصادر يف عام 
 . 2215-2208،  ص ص 2553هند عقيل امليزر،  (05)
نسية املثلية كمرض أو شذوذ أو أحنراف ؛ إثر نتائج البحوث تعرتف باجل 5823مل تعد مجعية الطب النفسي األمريكية منذ عام   (02)

التجريبية اليت كشفت عن املسببات البيولوجية) األعصاب، اجلينات، اهلرمونات( للجنسية املثلية، هلذا فإن أعضائها ال يتدخلون مهنيا 
، فما زال بعض االطباء 5885العاملية منذ عام  الصحةيف أوضاع املثليني واملثليات. وبالرغم من هذا التوجه املهين، الذي أثر يف منةمة 

النفسيني يعتقد بأن للشخص املثلي القدرة على االختيار احلر، املمكن تعزيزها  مهنيا، ومن هؤالء االطباء الطبيب النفسي املصري أوسم 
 وصفي. 

ييز والعنف يعكسه تقرير األمم املتحدة اخلاص بالتمموقف ناشطي حقوق اإلنسان من التدخل يف وضع أوضاع املثليني واملثليات، ( 03)
 ضد األفراد على أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية.
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أو الداعني إىل تغليظ العقوبات على املثليني واملثليات ؛ النتهاكهم حرمة األديان وتعديهم على األخالق  ،والتوجيه
 اجملتمعية وخروجهم على القوانني الوضعية.

ميكن القول بأن اجلنسية املثلية ما زالت موضع خالف بني  ،وبناء على خمرجات النزعات أو االجتاهات أعاله
الباحثني والدارسني ؛ لعدم اتفاقهم على حجمها ومعدالهتا وعلى كامل العوامل املؤثرة فيها وعلى املوقف املهين من 

ى االدلة لالتدخل فيها، مما يتطلب اإلسهام يف حسم ذلك اخلالف من خالل املضى قدما بالبحوث امليدانية القائمة ع
 اليت مييزها عن سابقاهتا إطارها امليداين. ،العلمية. هلذا فقد جاءت هذه الدراسة

 اإلطار الميداني
يشتمل االطار امليداين للدراسة على مربراهتا وأمهيتها وأهدافها ومشكلتها البحثية ومنهجيتها ونتائجها وحصيلة 

 اهتا ومقرتحاهتا.مناقشة نتائجها يف ضوء سابقاهتا واستنتاجاهتا وتوصي
 مبررات الدراسةأوال:

 :اآلتيةللدراسة مربراهتا 
غرة على املستويني العريب واحمللي األردين، مما قد أوجد ث ،غياب الدراسات السابقة ذات الطبيعة امليدانية .5

 معرفية قد حتاول هذه الدراسة سدها.
ساهتم اجلنسية بدوافعهم ومبيوهلم ومبمار الغموض، الذي يكتنف خصائص املثليني واملثليات وعالقة بعضها  .2

يف اجملتمعات العربية واإلسالمية؛ ألسباب قد يكون مردها ختوف الباحثني العرب واملسلمني من اخلوض يف دراسة 
قائم مما يستدعي إزالة ذلك الغموض بنهج البحث العلمي ال ،الةواهر اجلنسية باعتبارها نوع من " التابو" االجتماعي

 ة امليدانية، والبناء على نتائجه.على األدل
وحدانية العوامل االجتماعية املثبت أثرها علميا ) عامل التنشئة االجتماعية( يف اجلنسية املثلية؛ لسيطرة  .3

البيولوجيا والطب النفسي على ظاهرة اجلنسية املثلية، مما يستدعي البحث امليداين عن أثر بقية العوامل االجتماعية 
 رة حمل الدراسة من خالل اغتنام فرصة التحليل البيئي.األخرى يف الةاه

ن ظاهرة يف تطوير املعرفة العلمية االجتماعية ع ،توظيف بيانات الربنامج الوطين األردين ملكافحة أإليدز .2
 اجلنسية املثلية.     

 أهمية الدراسة ثانيا:
 :اآلتيةتنبع امهية الدراسة من عوائدها 

 واإلسالمية يف جمال اجلنسية املثلية.إثراء املكتبة العربية  .5
تنوير الرأي العام يف اجملتمعات العربية واإلسالمية حبقيقة وضع املثليني واملثليات من خالل تسليط الضوء  .2

على خصائصهم وعالقة بعض هذه االخرية  بدوافعهم ومبيوهلم ومبمارساهتم اجلنسية ؛ لكون ذلك الرأي ال يعرف 
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أفعاهلم)اللواط والسحاق( اجلنسية احملرمة شرعا، ويكيل االهتامات يف بعض األحيان بدون دليل. ففي عنهم سوى 
األردن سبق أن اهتمت احلكومة بتسجيل مجعية للمثلني، علما أن قاعدة بيانات سجل اجلمعيات ال يوجد فيها ما 

 يشري إىل مجعيات املثليني.
افةة؛ لكون املتحدة بشأن وضع املثليني واملثليات يف اجملتمعات احمل توفري التغذية الراجعة على تقارير األمم .3

 تلك التقارير تصورهم كضحايا دون حتديدها خلصائصهم والعوامل املؤثرة يف وضعهم.
 اإلسهام يف تطوير منةومة العوامل املولدة للجنسية املثلية بنهج العلم املبين على األدلة.   .2

 أهداف الدراسة ثالثا:
هدفها العام وأهدافها اخلاصة، فهدفها العام هو إجابتها عن سؤال القائل: ما اخلصائص الدميغرافية  للدراسة

مع واالجتماعية واالقتصادية والسلوكية للمثليني واملثليات وعالقة جنسهم بدوافعهم ومبيوهلم ومبمارساهتم اجلنسية يف اجملت
 ئلتها الستة التالية:األردين؟، بينما أهدافها اخلاصة فهي إجابتها عن أس

قة االجتماعية( الطب ،احلالة الزواجية ،مستوى التعليم ما اخلصائص الدميغرافية)السن، اجلنس( واالجتماعية) .5
( للمثليني احلالة اجلنسية، عدد الشركاء اجلنسنيواالقتصادية) العالقة بالنشاط االقتصادي، مسمى الوظيفة( والسلوكية)

 األردين ؟.واملثليات يف اجملتمع 
ة اليت دفعت باملثليني وباملثليات يف اجملتمع األردين لسلوك طريق اجلنسية املثلية من وجه ،ما أهم األسباب .2
 نةرهم؟.
 هل توجد فروق ذات داللة احصائية  بني اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للمثليني ونةرياهتا للمثليات؟.   .3
 يوله ومبمارساته اجلنسية ؟.ما عالقة جنس الشخص املثلي بدوافعه ومب .2
 ما عالقة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للمثليني مبمارساهتم اجلنسية؟. .0

 مشكلة الدراسةرابعا:
يعد اجلنس من أحد االحتياجات األساسية للفرد، الذي يلبيها وفقا لثقافته اجملتمعية، اليت جتيز له إالفصاح عن 

ية. اجلنسية، أو متنعه من ذلك اإلفصاح؛ لتضاربه مع معطيات عملية تنشئته االجتماعحقيقة ميوله ومممارساته وهويته 
وهلذا فقد كان وما زال للجنس يف اجملتمعات اإلنسانية كافة، منطان األول غريي معرتف بشرعيته الدينية والقانونية 

ائها عنه، الذي يزيد ن حديث بعض أعضواالجتماعية، والثاين مثلي غري معرتف بشرعيته يف أكثرية اجملتمعات بالرغم م
حني مساعهم لألخبار من وسائل اإلعالم عن املثليني واملثليات، مثل: تفشي مرض" اإليدز" وغريه من األمراض املنقولة 

جيل سن بعض الدول الغربية للقوانني الناظمة حلقوق املثليني، وإقدام املثليني على تس ،جنسيا بني صفوف املثليني
 على هامش احتفاهلم باليوم العاملي ملناهضة الرهاب ضد املثلية. مجعياهتم 
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ويف اجملتمع األردين، الذي حيرم اجلنسية املثلية ويوصم ممارسيها وخيشى منها، فتطفو إىل السطح فيه من حني 
دم معرفتهم ع آلخر االخبار احمللية عن املثليني، اليت ترعب اعضاء ذلك اجملتمع من خطر اجلنسية املثلية بالرغم من

ذي شاع يف عام ال ،ومن اشهرها ذلك اخلرب اإلعالمي غري الصحيح ،الدقيقة خبصائص املثليني وتداعياهتا اجلنسية
 2550بشأن تسجيل سجل اجلمعيات جلمعية للمثليني، ونةريه اخلرب الصحيح، املنشور يف شهر أيار من عام  2552

 ية.املثليني واملثليات مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة الرهاب ضد املثل ومفاده لقاء السفرية االمريكية مع جمموعة من
قد ولتعزيز وعي األردنيني ونةرائهم يف باقي اجملتمعات العربية واإلسالمية األخرى حبقيقة وضع املثليني واملثليات، ف

املثليات وعالقة وكية للمثليني و جاءت هذه الدراسة للوقوف على اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسل
جنسهم بدوافعهم مبيوهلم ومبمارساهتم اجلنسية يف اجملتمع األردين؛ ألغراض عربت عنها الدراسة يف بندي مربراهتا وأمهتها 

 املشار إليه أعاله . املشار إليهما آنفا. مبعىن آخر فإن مشكلة هذه الدراسة يعرب عنها صراحة سؤاهلا الرئيس
تعريفها اإلجرائي يف شأن اجلنسية املثلية، وهو املشار إليه يف البند )أ( من إطارها النةري. كما أن وللدراسة 

ي خصائص اليت متكنها من اإلجابة عن أسئلتها ذوات االرقام. فمتغرياهتا املستقلة، ه ،للدراسة متغرياهتا املستقلة والتابعة
شاط االقتصادي ن واجلنس ومستوى التعليم واحلالة الزواجية والعالقة بالنمبحوثيها من املثليني واملثليات املتمثلة يف الس

هي:   ،ومسمى الوظيفة والطبقة االجتماعية وسبب السلوك يف طريق اجلنسية املثلية. أما متغرياهتا التابعة، فعددها ثالثة
دد الشركاء اسا بعمتغري جنس الشخص املثلي، متغري امليل العاطفي والنفسي واجلنسي للشخص اجلنسي، مق

ا بوضعية مقاس ،اجلنسيني)شريك واحد، أكثر من شريك( لذلك الشخص من نفس جنسه، ومتغري املمارسة اجلنسية
الشخص املثلي) فاعل، مفعول به، فاعل ومفعول به يف ذات الوقت( خالل ممارسته للجنس مع آخرين مع نفس 

 جنسه.
 منهجية الدراسةخامسا:

طواعية، أمكن احلصول على  -من فئات املثليني واملثليات ومزودجي اجلنس -شخص 05شارك يف الدراسة 
امسائهم وعناوينهم من خالل قواعد بيانات بعض املؤسسات احلكومية وغري احلكومية املعنية يف شأهنم الصحي، على 

ات خطره . بسلوكياعتبار أن بعضهم حامل لفريوس نقص املناعة البشري " اإليدز" وبعضهم األخر معرض للقيام 
، استبانة، تشتمل على جمموعة من األسئلة املغلقة؛ 2552وسلم كل شخص من هؤالء املثليني يف شهر متوز من عام 

لقياس خصائصه الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية وميوله وممارساته اجلنسية ومسببات سلوكه لطريق اجلنسية املثلية 
إعادهتا بعد و  ،جيل امسه على االستبانة، واإلجابة عن بنودها يف غضون أسبوعوطلب منه عدم تس ،من وجهة نةره

 تعبئتها إىل فريق البحث . 
صة، فقد دققت هذه االستبانات وفرغت على جداول خا ،وبعد جتميع االستبانات املعبأة من قبل املبحوثني

، الذي انتقي منه بعض معامالت sppsوأدخل حمتواها من البيانات يف ذاكرة احلاسوب، وعواجل بواسطة برنامج 
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منها التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية؛ لإلجابة عن السؤالني الفرعيني األول والثاين، واختبار  ،االحصاء
(Likelihood Ratio نسبة االرجحية للفروق النوعية؛ لإلجابة عن األسئلة الفرعية ذوات االرقام )0و 2و 3  . 

 استعراض نتائج الدراسةسادسا:
القائل: ما اخلصائص الدميغرافية)السن، اجلنس( واالجتماعية)مستوى  ،لإلجابة عن السؤال الفرعي األول للدراسة

السلوكية) و الطبقة االجتماعية( واالقتصادية) العالقة بالنشاط االقتصادي، مسمى الوظيفة(  ،التعليم، احلالة الزواجية
، اليت للمثليني واملثليات يف اجملتمع األردين ؟. فقد احتسبت التكرارات والنسب شركاء اجلنسني(احلالة اجلنسية، عدد ال
(، وبأن %22( تفوق نةريهتا لإلناث املثليات)%29ومفاد معطياته بأن نسبة الذكور املثليني) 5يعكسها اجلدول رقم 

مثيلتها لنةرائهم  ممن يزيد سنهم عن ذلك  ( أعلى من%12سنة) 32.29نسبة املثليني واملثليات ممن يقل سنهم عن 
( %29( ودون الثانوية العامة )%39(، وبأن نسبة املثليني واملثليات احلاصلني على مؤهلي البكالوريوس)%39احلد)

أعلى من مثيالهتا لنةرائهم احلاصلني على بقية املؤهالت العلمية األخرى، وبأن نسبة املثليني واملثليات العاملني 
( أعلى من مثيالهتا لنةرائهم العاملني يف بقية األنشطة االقتصادية األخرى،  وبأن نسبة %21( والطلبة )%53بأجر)

( أعلى من مثيالهتا لنةرائهم ممن حيملون 9( وموظف أو عامل بأجر)%%9املثليني واملثليات ممن حيملون مسمى تاجر)
( %29( أعلى من مثيلتها لنةرائهم املتزوجني)%19ب)مسميات مهنية أخرى، وبأن نسبة املثليني واملثليات العزا

( أعلى من مثيلتها لنةرائهم %29(، وبأن نسبة املثليني واملثليات املنحدرين من أصول طبقية عليا)%2واألرامل)
(، وبأن نسبة املثليني واملثليات الفاعلني واملفعول هبم يف ذات %22( ووسطى)%35املنحدرين من أصول طبقية دنيا)

(، وبأن %9( والفاعلني)%51( أعلى من مثيلتها لنةرائهم املفعول هبم)%21قت خالل ممارستهم للعملية اجلنسية)الو 
( أعلى من مثيلتها لنةرائهم ممن هلم شريك جنسي %12نسبة املثليني واملثليات ممن هلم أكثر من شريك جنسي)

 (.%39وأحد)
ثني جممل ا الفرعي األول بقوهلا للمثليني واملثليات املبحو وعليه فتكون الدراسة قد متكنت من اإلجابة عن سؤاهل

خصائصهم الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية والسلوكية اجلنسية، ومنوال تلك اخلصائص أو أكثرها تكرارا، هو: 
ام أو عسنة، احلاملني ملؤهل البكالوريس، العاملني بأجر يف القطاع ال 32.29الذكور، الشباب ممن يقل سنهم عن 

اخلاص، احلاملني ملسمى مهنة تاجر وموظف أو عامل، العزاب، املنحدرين من أصول طبقية عليا، الفاعلني واملفعول 
 هبم يف ذات الوقت خالل ممارستهم للعملية اجلنسية، والداخلني يف الشراكات اجلنسية املتعددة.   
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 (00الدراسة)ن= (: خصائص المثليين والمثليات أفراد عينة 2الجدول)
 % التكرار مستوياتها الخصائص

 29 38 ذكور اجلنس
 22 55 إناث

 200 00 المجموع
 12 35 سنة 32.29أقل من متوسط سنهم البالغ  السن

 39 58 أكثر من متوسط سنهم
 200 00 المجموع

 29 52 دون الثانوية العامة مستوى التعليم
 51 9 ثانوية عامة

 1 3 كلية جمتمع(  دبلوم متوسط)
 39 58 بكالوريس) لسانس(

 9 2 ماجستري
 2 2 دكتوراه

 200 00 المجموع
العالقة بالنشاط 

 االقتصادي
 35 50 يعمل بأجر يف القطاع العام أو اخلاص

 59 8 ميلك مصلحة خاصة أو جزء منها
 52 2 متعطل عن العمل

 55 0 ربة بيت
 21 53 طالب/طالبة

 2 5 أو إيراد ثابتله دخل 
 200 00 المجموع

 2 2 مدرس جامعي مسمى الوظيفة
 2 5 بائع خلويات

 9 2 تاجر
 2 5 كوافري نسائي
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 01 29 بال وظيفة
 2 5 صاحب حمل جموهرات

 2 2 سائق تاكسي
 2 5 صاحب بقالة
 2 5 صاحب مطعم
 2 5 طبيب اسنان
 2 5 مدير فندق
 2 5 مهندس
 9 2 موظف

 2 2 مراسل/ مستخدم
 200 00 المجموع

 19 32 أعزب/ عزباء احلالة الزواجية
 29 52 متزوج/ متزوجة
 2 2 أرمل/ أرملة
 200 00 المجموع

 29 22 طبقة عليا الطبقة االجتماعية
 22 55 طبقة وسطى
 35 50 طبقة دنيا
 200 00 المجموع

 9 2 فاعل احلالة اجلنسية
 51 9 مفعول به

 21 39 فاعل ومفعول به يف ذات الوقت
 200 00 المجموع

عدد الشركاء 
 اجلنسيني

 39 58 شريك واحد حمدد
 12 35 أكثر من شخص

 200 00 المجموع



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 3, No: 2, 2018 

 

 
 52 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 
ثليات يف اجملتمع اليت دفعت باملثليني وبامل ،أهم األسباببينما لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين للدراسة ونصه ما 

ثلية من احتسبت التكرارات والنسب ألسباب اجلنسية املفقد  األردين لسلوك طريق اجلنسية املثلية من وجهة نةرهم؟.
وجاء ترتبيها من وجهة نةر من قالوا بأحاديتها على النحو التايل:   ،2 اليت يةهرها اجلدول رقم ،وجهة نةر ممارسيها

(، اعتداء جنسي %32(، حماكاة وتقليد لنماذج من املثليني واملثليات يف اجملتمعات الغربية)%39تفريغ الكبت اجلنسي)
(. %2(، التعبري عن العزلة)%2(، احلصول على املال)%22منذ الصغر يرتتب عليه الشعور بالرغبة اجلنسية وإشباعها)
افادوا بتعددها، فقد كان على النحو التايل: تفريغ الكبت أما ترتيب األسباب حمل الدراسة من وجهة نةر من 

(، اعتداء جنسي منذ الصغر يرتتب عليه %52(، احلصول على املال)%25(، التعبري عن العزلة)%32اجلنسي)
 (.%2( وحماكاة وتقليد لنماذج من املثليني واملثليات يف اجملتمعات الغربية)%2الشعور بالرغبة اجلنسية وإشباعها)

ذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين بقوهلا توجد أسباب أحادية وأخرى متعددة للجنسية وهب
 املثلية من وجهة نةر ممارسيها لعامل أمهها تفريغ الكبت اجلنسي.

الجنسية المثلية بمستوييها األحادي والمتعدد من وجهة نظر أفراد عينة  (: أسباب2الجدول)
 (00)ن= الدراسة

ستوى م 
 السبب

 % التكرار معطيات السبب

اعتداء جنسي منذ الصغر يرتتب عليه الشعور بالرغبة اجلنسية  أحادي
 وإشباعها

52 
 

22 

 32 51 حماكاة وتقليد لنماذج من املثليني واملثليات يف اجملتمعات الغربية
 39 58 تفريغ الكبت اجلنسي

 2 5 التعبري عن العزلة
 2 2 احلصول على املال

 200 00 المجموع
 32 51 تفريغ الكبت اجلنسي متعدد

 32 51 ال يوجد سوى سبب واحد
اعتداء جنسي منذ الصغر يرتتب عليه الشعور بالرغبة اجلنسية 

 وإشباعها
5 2 
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 2 5 حماكاة وتقليد لنماذج من املثليني واملثليات يف اجملتمعات الغربية
 25 55 التعبري عن العزلة

 52 1 على املال احلصول
 200 00 المجموع

 
القائل:  هل توجد فروق ذات داللة احصائية  بني اخلصائص  ،أما لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث للدراسة

ة االجتماعية واالقتصادية للمثليني ونةرياهتا للمثليات؟. فقد عقدت مقارنة بني خصائص املثليني واملثليات يف ضوء نسب
وتبني من حصيلة تلك املقارنة، اليت يلخصها اجلدول  ،(Likelihood Ratioإرجحيتها وفقا للمعامل اإلحصائي )

بني خصائص املثليني واملثليات  %5.0بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى يساوي أو يقل عن  3رقم 
باستثناء خاصيتان، مها: النشاط االقتصادي الذي كان لصاحل الذكور من فئات العاملني بأجر واملالكني للمصاحل 

والطالب على مقاعد الدراسة اجلامعة، ولصاحل اإلناث من فئات العاطالت عن العمل وربات البيوت وممن  التجارية
هلن دخل أو إيراد ثابت. واحلالة الزواجية اليت كانت لصاحل العزاب واملتزوجني أكثر من العازبات واملتزوجات،  ولصاحل 

 املرتمالت أكثر من األرمل. 
ابت عن سؤاهلا الفرعي الثالث بقوهلا مايلي: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند وعليه تكون الدراسة قد اج

بني املثليني واملثليات تعزى إىل مستويات تعليمهم ومسميات وظائفهم ومستوياهتم   %0مستوى يساوي أو يقل عن 
ني واملثليات تعزى إىل بني املثلي  %0وتوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى يساوي أو يقل عن  ،الطبقية

 نشاطهم االقتصادي وحالتهم الزواجية.
(:  مستوى الفروق بين الخصائص االجتماعية واالقتصادية والسلوكية للمثليين ونظيراتها 4الجدول)

 (00للمثليات)ن= 
 قيمة المعامل االحصائي الخصائص

 Likelihood Ratio 

 القرار االحصائي مستوى الداللة

ال توجد فروق دالة احصائيا بني  5.229 2.853 مستوى التعليم
 تمستويات تعليم املثليني واملثليا

النشاط 
 االقتصادي

توجد فروق دالة احصائيا بني   *5.555 20.292
النشاط االقتصادي للمثلني 
واملثليات لصاحل الذكور ممن 

يعملون بأجر وميلكون مصاحل 
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جتارية أو جزء منها والطالب على 
ة اجلامعية، ولصاحل مقاعد الدراس

اإلناث  من فئات العاطالت عن 
العمل و ربات البيوت وممن هلن 

 دخل أو إيراد ثابت.
ال توجد فروق دالة احصائيا بني  5.292 52.021 مسمى الوظيفة

مسميات وظائف املثليني 
 واملثليات

توجد فروق دالة احصائيا بني  *5.525 1.200 احلالة الزواجية
ات للمثلني وللمثلي احلالة الزواجية

لصاحل العزاب واملتزوجني أكثر من 
ت واملرتمال ،العازبات واملتزوجات

 أكثر من األرمل
الطبقة 

 االجتماعية
ال توجد فروق دالة احصائيا بني  5.915 5.288

الطبقات االجتماعية للمثلني 
 وللمثليات

 
مارساته جنس الشخص املثلي بدوافعه ومبيوله ومبولإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع للدراسة ومفاده: ما عالقة 

اجلنسية ؟. فقد عقدت مقارنة بني الدوافع وامليول واملمارسات اجلنسية للمثليني واملثليات يف ضوء نسبة إرجحيتها وفقا 
عدم وجود فروق  2(، وتبني من نتائجها املشار إليها يف اجلدول رقم Likelihood Ratioللمعامل اإلحصائي )

بني املثليني واملثليىات تعزى إىل دوافعهم املولدة لسلوكهم   %0داللة احصائية عند مستوى يساوي أو يقل عن ذات 
بني املثليني    %0اجلنسي، وإىل ميوهلم اجلنسية . ووجود  فروق دالة احصائيا عند مستوى يساوي أو يقل عن 

قوهلا إن هبذا تكون الدراسة قد اجابت عن سؤاهلا الرابع بتعزى إىل  ممارساهتم اجلنسية لصاحل املثليني. و  ،واملثليات
الشخص املثلي ليس له عالقة بدوافعه ومبيوله اجلنسية، وله عالقة مبمارساته اجلنسية اليت تعكس  -ذكر، أنثى -جنس

 وضعيته خالل العملية اجلنسية إن كان فاعال أو مفعوال به أو فاعال ومفعوال به يف ذات الوقت.
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 (00(: نتائج  عالقة جنس الشخص المثلي بدوافعه وبميوله وبممارساته الجنسية )ن= 3الجدول)
قيمة المعامل  العالقة

 االحصائي
 

Likelihood 

Ratio 

 مستوى 
 (54)*الداللة

 القرار االحصائي

عالقة جنس الشخص املثلي 
باألسباب )االحادية 

اجلانب( املولدة لسلوكه 
 اجلنسي 

فروق دالة احصائيا بني ال توجد  5.522 2.228
األسباب االحادية اجلانب املولدة 
للسلوك اجلنسي للمثليني ونةرياهتا 

 للمثليات
عالقة جنس الشخص املثلي 

باألسباب )املتعددة 
اجلوانب( املولدة لسلوكه 

 اجلنسي

ال توجد فروق دالة احصائيا بني  5.250 2.521
األسباب املتعددة اجلوانب املولدة 

ا اجلنسي للمثليني ونةرياهتللسلوك 
 للمثليات

عالقة جنس الشخص املثلي 
 مبيوله اجلنسية

ال توجد فروق دالة احصائيا بني عدد  5.051 5.322
الشركاء اجلنسيني للمثليني ونةريه 

 للمثليات 
عالقة جنس الشخص املثلي 

 مبمارساته اجلنسية
توجد فروق دالة احصائيا بني احلالة   *5.535 1.813

اجلنسية للمثليني وللمثليات لصاحل 
الذكور يف وضعيات الفاعل واملفعول 

 به والفاعل واملفعول به
عدم ثبوت أثر مستويات   0وللوقوف على أثر خصائص املثليني يف ممارساهتم اجلنسية، فيوضح اجلدول رقم 

يني يف م االجتماعية ودوافعهم املولدة لسلوكهم اجلنسي وعدد شركائهم اجلنستعليم املثليني ومسميات وظائفهم وطبقاهت
بني النشاط االقتصادي  5.50ممارساهتم اجلنسية. وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى يساوي أو يقل عن 

وا يف وضعية املفعول يكون للمثليني وحالتهم اجلنسية لصاحل العاملني باجر والطلبة والذين هلم دخل أو إيراد ثابت ممن
هبم خالل اخنراطهم يف العملية اجلنسية، ولصاحل أيضا املالكني ملصاحلهم اخلاصة أو جزء منها والعاطلني عن العمل 

                                                           
  5.50داللة إحصائيا عند مستوى يساوي أو أقل من  (02(
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حلالة الزواجية للمثليني اوربات ممن يكونوا  يف وضعية الفاعل واملفعول به يف ذات الوقت. وجود عالقة دالة إحصائيا بني 
سية لصاحل العزاب ممن يكونوا يف وضعية املفعول هبم، ولصاحل أيضا املتزوجني واألرامل ممن يكونوا  يف وحالتهم اجلن

 وضعية الفاعل واملفعول به يف ذات الوقت.
 (00(: نتائج  عالقة خصائص المثلين والمثليات بممارساتهم الجنسية)ن= 0الجدول)

قيمة المعامل  العالقة
 االحصائي

 Likelihood 

Ratio 

مستوى 
 الداللة

 القرار االحصائي

عالقة مستوى تعليم  
 ةالشخص املثلي حبالته اجلنسي

50.228 
 

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا 5.523

عالقة النشاط االقتصادي 
 ةللشخص املثلي حبالته اجلنسي

58.290 
 

توجد عالقة دالة إحصائيا  *5.532
لصاحل العاملني باجر والطلبة 

إيراد ممن وممن هلم دخل أو 
يكونوا يف وضعية املفعول هبم، 

ولصاحل املالكني ملصاحلهم 
اخلاصة أو جزء منها والعاطلني 
عن العمل وربات ممن يكونوا  
 يف وضعية الفاعل واملفعول به يف

 ذات الوقت
عالقة مسمى وظيفة 

 ةالشخص املثلي حبالته اجلنسي
 ال توجد عالقة دالة إحصائيا 5.228 25.330

احلالة الزواجية عالقة 
 ةللشخص املثلي حبالته اجلنسي

51.032 5.552* 
 

توجد عالقة دالة إحصائيا 
لصاحل العزاب ممن يكونوا يف 
وضعية املفعول هبم، ولصاحل 

املتزوجني واألرامل ممن يكونوا  
 يف وضعية الفاعل واملفعول به يف

 ذات الوقت
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عالقة املستوى الطبقي 
 جلنسيةاللشخص املثلي حبالته 

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا 5.558 2.000

عالقة مدركات الشخص 
ية املثلي ملمارسته للجنسية املثل

من منةور السبب األوحد 
 حبالته اجلنسية

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا 5.580 53.052

عالقة مدركات الشخص 
ية املثلي ملمارسته للجنسية املثل

من منةور األسباب املتعددة 
 الته اجلنسيةحب

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا 5.515 52.222

عالقة عدد الشركاء اجلنسيني 
 ةللشخص املثلي حبالته اجلنسي

2.820 5.582 
 

 ال توجد عالقة دالة إحصائيا

 
 مناقشة نتائج الدراسةسابعا:

تعليم، واالجتماعية)مستوى الللدراسة امليدانية حموران، األول يدور حول اخلصائص الدميغرافية)السن، اجلنس( 
لوكية) احلالة والسالطبقة االجتماعية( واالقتصادية) العالقة بالنشاط االقتصادي، مسمى الوظيفة(  ،احلالة الزواجية

ني املثليني للمثليني واملثليات يف اجملتمع األردين، أما احملور الثاين فإنه يدور حول الفروق ب اجلنسية، عدد الشركاء اجلنسني(
واملثليات من منةور نوعهم االجتماعي وعالقة جنس الشخص املثلي بدوافعه ومبيوله ومبمارساته اجلنسية وعالقة أيضا 

 بقية خصائصه مبمارساته اجلنسية.
ميشل زمالئه ا اليت اجراه دراسة التنةيمات االجتماعية للجنسوتتفق نتائج احملور األول للدراسة مع سابقتها 

"Michel et al"منوال جنس املثليني وميوهلم اجلنسية. أما منوال سن املثليني ومستوى تعليمهم وحالتهم الزواجية  ، يف
وطبقتهم االجتماعية وعالقتهم بالنشاط االقتصادي وميوهلم وممارساهتم اجلنسية، الذي اظهرته هذه الدراسة، فإنه يتعذر 

 ة هلذا النةري.مقارنته بنةريه السابق عليه؛ لغياب تناول الدراسات السابق
أما نتائج احملور الثاين للدراسة، على مستوى الفروق بني املثليني واملثليات من منةور نوعهم االجتماعي، فقد 
تعذر مقارنتها مع سابقاهتا ؛ لغياب هذه االخرية باستثناء  سابقة واحدة فقط، هي دراسة عبد الصمد الدليمي، اليت 

امالت ل قابلية النساء العاطالت عن العمل ملمارسة اجلنسية املثلية أكثر من نةرياهتن العتتفق معها الدراسة احلالية يف جما
. بينما على مستوى دوافع اجلنسية املثلية، فإن ما خلصت إليه الدراسة يف هذا اجملال، يتفق مع ما خلصت إليه بعض 
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حول"  "جيفري ساتينوفرويأيت يف طليعتها دراسة " ،سابقاهتا، اليت عزت املثلية اجلنسية إىل مسبباهتا الوراثية والبيئية
ودراسات منةمة الصحة العاملية يف شأن عواقب العنف اجلنسي، وخيتلف مع إحدى  اجلنسية املثلية وتسيس احلقيقة"

سابقاهتا، وهي دراسة هند امليزر، اليت وجدت أن مرد اجلنسية املثلية ليس العوامل الفردية وإمنا العوامل اجملتمعية والعاملية 
لفن اجلنسي سيا وتفشي الفساد األخالقي وشيوع ادور األمم املتحدة ومنةماهتا والدعم الدويل للمثليني جناملتمثلة يف 

 . والسيطرة اإلعالمية
تفق فإن ما خلصت إليه الدراسة يف هذا الشأن، ي ،أما على مستوى عالقة جنس الشخص املثلي مبيوله اجلنسية

تماعية جدراسة التنةيمات االمع سابقاهتا، اليت ذكرها أوسم وصفي يف مؤلفه " شفاء احلب"، ومع أيضا سابقتها 
 واملثليات كرب متوسط عدد الشركاء اجلنسني طوال العمر للمثليني، املشار إىل اصحاهبا أعاله، اليت بينت نتائجها  للجنس
 ،. وعلى مستوى عالقة جنس الشخص املثلي وغريها من بقية خصائصه االجتماعية واالقتصادية مبمارسته اجلنسيةجنسيا

ذا السياق، يتعذر مقارنته مع سابقاته؛ لغياب هذه األخرية، علما أن ما خلصت فإن ما اظهرته الدراسة احلالية يف ه
إليه الدراسة يف شأن احتمالية ممارسة النساء العاطالت عن العمل للجنسية املثلية أكثر من نةرياهتن العامالت يتفق مع 

   رأة واجلنس يف املغرب.املالشواهد الواقعية اليت  ساقها عبد الصمد الدليمي يف دارسته امليدانية حول 
 نتائج الدراسة:ثامنا

 ميكن تلخيصها يف اآليت:
 أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليات اإلناث. ،نسبة املثليني الذكور .5
ة الفئات العمرية أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات من بقي ،نسبة املثليني واملثليات من فئة الشباب .2
 األخرى.
يني وللمثليات من أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثل ،املثليني واملثليات من فئة محلة الشهادة اجلامعية األوىلنسبة  .3

 بقية محلة الشهادات التعليمية األخرى.
 بقية فئات أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات يف ،نسبة املثليني واملثليات من فئة العاملني بأجر .2

 النشاط االقتصادي األخرى.
ثليني أعلى من نةريهتا بالنسبة للم ،نسبة املثليني واملثليات من فئة محلة مسمى تاجر وموظف أو عامل .0

 وللمثليات من بقية محلة املسميات املهنية األخرى.
ئات احلالة لعزاب، أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات يف بقية فنسبة املثليني واملثليات من فئة ا .1

 الزواجية األخرى.
نسبة املثليني واملثليات املنحدرين من أصول طبقية عليا، أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات  .2

 املنحدرين من أصول طبقية وسطى ودنيا.
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لى من فعول هبم يف ذات الوقت خالل ممارستهم للعملية اجلنسية، أعنسبة املثليني واملثليات الفاعلني وامل .9
 نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات الفاعلني واملفعول هبم.

نسبة املثليني واملثليات الداخلني يف شراكات جنسية متعددة، أعلى من نةريهتا بالنسبة للمثليني وللمثليات  .8
 الداخلني يف شراكات جنسية أحادية.

 سبب للجنسية املثلية من وجهة نةر ممارسيها من كال اجلنسني، هو الكبت اجلنسي. أهم .55
الذكور ممن يعملون بأجر يف القطاع العام أو اخلاص وميلكون مصاحل جتارية أو جزء منها والطالب على   .55

حلن التجارية ملالكات ملصامقاعد الدراسة اجلامعية، أكثر اخنراطا يف سلوك اجلنسية املثلية من اإلناث العامالت بأجر وا
والطالبات.  واإلناث  العاطالت عن العمل و ربات البيوت وممن هلن دخل أو إيراد ثابت، أكثر اخنراطا يف سلوك 

 أو إيراد ثابت.الذكور العاطلني عن العمل وممن هلم دخل  اجلنسية املثلية من
واملرتمالت  ،ثلية من اإلناث العازبات واملتزوجاتالذكور العزاب واملتزوجني أكثر اخنراطا يف سلوك اجلنسية امل  .52

 الذكور. اإلناث أكثر اخنراطا يف سلوك اجلنسية املثلية من األرمل
 املثليني أكثر تنويعا لوضعياهتم اجلنسية من املثليات . .53
وضعهم و تتأثر اجلنسية املثلية بالنشاط االقتصادي واحلالة الزواجية ملمارسيها، أما مستوى تعليم ممارسيها  .52

 الطبقي ومسميات وظائفهم وعدد شركائهم اجلنسيني ودوافعهم املولدة لسلوكهم اجلنسي فال يؤثر إطالقا فيها. 
 توصيات الدراسةتاسعا:

 بناء على النتائج اليت خلصت إليها الدراسة، فتوصي مبايلي:
رت إثراء منوذج التحليل البيئي، املستعمل يف دراسات اجلنسية املثلية، بالعوامل الفردية للجنسية املثلية، اليت أظه .5

أثرها هذه الدراسة، وهي: احلالة الزواجية، العالقة بالنشاط االقتصادي، واحلالة اجلنسية. كما وإثراء ذلك النموذج أيضا 
لزواجية للمثليني مبمارساهتم اجلنسية، على اعتبار أن هذان العامالن دالن إحصائيا بعالقة النشاط االقتصادي  واحلالة ا

 .  %0عند مستوى يساوي أو أقل من 
حماججة أنصار املدخل البيولوجي للجنسية املثلية بالعوامل البئيية املولدة للسلوك اجلنسي املثلي، اليت كشفت  .2

بأن اجلنسية املثلية ليست وليدة عامل أحادي اجلانب وإمنا عوامل متعددة  عن  أثرها الفاعل هذه الدراسة، والربهانة هلم
 بعضها يرتبط باملثليني وباملثليات، مثل:  عالقتهم بالنشاط االقتصادي، حالتهم الزواجية، وحالتهم اجلنسية. 

ائصهم وعالقة صتبصري الرأي العام يف اجملتمعات احملافةة حبقيقة وضع املثليني واملثليات من خالل منوال خ .3
جنسهم بدوافعهم ومبيوهلم ومبمارستهم اجلنسية وأثر نشاطهم االقتصادي وحالتهم الزواجية يف وضعياهتم اجلنسية، وموقف 

 االديان السماوية والتشريعات الوضعية منهم.
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اج حبقهن يف و تعزيز البدائل اجملتمعية املقبولة شرعا وقانونا للكبت اجلنسي، مثل: توعية األرامل املؤهالت للز  .2
الزواج بعد وفاة أزواجن، رفع معدالت املشاركة االقتصادية للمرأة، وتوعية الشباب حبقهم يف الزواج وأثره يف احملافةة على 

 صحتهم اإلجنابية.
استهداف الربامج الوطنية ملكافحة اإليدز لذوي امليول واملمارسات اجلنسية املثلية بوصفهم معرضني ومتعرضني  .0
   .رض اإليدز وغريه من األمراض األخرى املنقولة جنسيالإلصابة مب
تثقيف طلبة اجلامعات مبخاطر اجلنسية املثلية على صحتهم اإلجنابية، عن طريق تبصريهم مبسببات األمراض  .1

 املنقولة جنسيا الضارة بالصحة وطرق الوقاية منها.
 مقترحات الدراسةعاشرا:

 وتوصياهتا مايلي:تقرتج الدراسة بناء على نتائجها 
 إجراء مسوح وحبوث حول التنةيمات االجتماعية للجنس يف اجملتمعات العربية واإلسالمية. .5
 تكرار نفس هذه الدراسة يف جمتمعات عربية وإسالمية أخرى غري اجملتمع األردين. .2
 طرحها ة حنياسرتشاد منةمة الصحة العاملية وغريها من منةمات األمم املتحدة األخرى بنتائج هذه الدراس .3

 خلصائص املثليني واملثليات ودوافعهم وميوهلم وممارساهتم اجلنسية.  
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