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كبيرة  مستويات بلغ حيث ،عليها االدمان يساعد على اإلباحية المواد على الحصول سهولةن إ

 ،عنده انجذابات لنفس الجنس لرجل بالنسبة .هاتتجاهل اصبحت اإلعالم وسائل أن إلى درجة جدا  

بسبب  بل ال الطبيعية الرغبات بسبب بحد ذاتها مشكلة (االباحيات) االباحية المواد صبحت

  .تمثلها يالت الرغبات الُمحبطة

 أن منهم لكثير الواضح من يصبح ،انجذابات لنفس الجنس عندهمالذين  الرجال عم أعملعندما 

 حسد( 1: )عاطفية محركات ثالثةو تشبع أوكأنها تحقق  االباحية تزييف في كمنت جاذبيتها

 . الضعيفة مشاركةال إلى الحاجة( 3)و حازمال التصرف( 2) ،مالجس

 ثم أعاله، المذكورة الدوافع في متجذر االباحية إلى انجذابه بأن العميل يوافق التأمل، عند إذا  

 . آخر اتجاه من المسألة نقارب في هذه الحالة كنمي لم اإذ. عليها العمل في نشرع

 تكون أن يمكن كيف ونرى أعاله، المذكورة العاطفية االحتياجات هذه من كل نستعرض دعونا
 اباحيات المثلية الجنسية في ممثلة

  مالجس حسد

ن ممثل األفالم االباحية إ. اعينه الصورة مثل الجسم في الرغبة يه ةحددم ول حاجةأن إ عادة  

االحساس بأنه )ال يملك العميل هذه الصفات التي يراها  عادة، حيث في الالرجولة صفات متلكي

 المشتركة العناصر ولكن ،عميل لكل ةروالمذك الميزات تلك تختلف وقد .(غير مؤهل المتالكها

 والتي الكبير، القضيب للرجولة، التوراتية والصورة ،ةكبير بنية الجسم، شعر العضالت، هي

 . الشي من هذا نفسه في مخجل نقص من انه يعاني العميل يشعر ما غالبا

  الصارم السلوك

 غير المكبوت ،الموجه المباشر عرضال إلى العميل (ُيساق) ينجذب الجسم، صورة إلى باإلضافة

بما  وخاصة الخاصة، حياتهم في العمالء معظم ليهإ فتقري ما الضبطب ن هذاإ. واالندفاع الجريئ

 . خريناآل رجالال معوالجنسانية في العالقات  الكبتب يتعلق

 

 



  ضعيفةال مشاركةال

 مشاركة قدمت فكرةعلى انها  ،لالباحية انجذابه ن يحددأيمكن للعميل  االستكشاف، من مزيد مع

 ،الضعيفة للمشاركة التخيل صورة رجلين بين الجنسي النشاط يقدم. آخر رجل مع ةمفتوح

 بشكل غائبة هي والتي والفاعلية المتبادل القبول من عميق مستوى بالحصول على الوهميضا أو

 . الذكورمع  عالقاته في مؤلم

 ألجل الواقع الخيال

 احتياجات يتتبع بأنه بالفهم العميل يبدأ عندما الجنسية المثلية اإلباحية لمشاهدة النزعة تقل
 اإلباحية أن من بالرغم و. التمني و الخيال هذا خالل وطبيعية صحيةو مشروعة باألصل هي

 التسكين إال توفر ال أنها إال،  (تواصلال يوجد بها اي ) عاطفيا  " آمنة" تبدو الجنسية المثلية
 بواسطة العميل تشجيع يتم لذا. الرجال من (االحساس بالغربة) االغترابو للوحدة المؤقت
 فبينما. مع نفس الجنس أصيلةو شفافة اتصداق إلىواستبدالها  المزيفة حميميته الستسالم معالجهُ 
 إال اآلخرين، الرجال من للخزي الجالب الرفض توقع من اللحظي" األمان" هذا اإلباحية توفر
 ! فقط للحظة ترضيه أنها

( 2) البحث-االستفسار( 1: ) هي الالواعية عميلال احتياجات لكشف الثالثة العالجية التقنيات إن
 فاعلية إن EMDR) ) العين حركةب المعالجة وإعادة حساسيةال إزالة( 3) و الجسد على العمل
 من تأثيرا   أكثر الجسد على العمل ولكن المعالج يدمجهم قد. العميل على تعتمد تقنية كل

 على العمل من تأثيرا   أكثر العين حركةب لجةالمعا وإعادة حساسية وإزالة ،التحقيق-االستفسار
 ).التالمس يتضمن ال ولكن الذاتي التناغم تطوير يتضمن الجسد على العمل) .الجسد

 يقود أن ُبد ال ُملباه غير الحتياجات الخيال إسقاط مجرد هي اإلباحية بأن العميل إدراك إن
 يحدد سؤاله إن". ؟ اإلحتياجات تلك ألبي أن لي يمكن كيف ، حسنا  ": ليسأل العازم العميل
 من األهمو الجنسية المثلية اإلباحية من الخروج عمليةو اإلصالحي العالج من الثانية المرحلة

 يمثل دوما   الجنسية الذكورية باإلباحية اإلنهماكن إ .نفسها الجنسية المثلية من التحرر ذلك
عند و الثالثة، الجوانب تلك في جليا   ذلك ويظهر الرجولية لدونيةبا الذاتي العميل إحساس

 الصداقات في نقص عن دائما   يكشف الجنسية المثلية الميول ذو العميل حياة في ققالتحالتعرف و
 .األصيلة الذكورية

 أثناء مسيطرين ذكور بواسطة (التنمرمثل ) التعييرالصبيانية ذكريات السطح على تطفو ما غالبا  
 الذين الرجال من النوع هذا يمثلون هذا كل بعد اإلباحية ن فييالممثلإن . العالجي االستكشاف

 ُيسيَطر أو يسيطر أن على اإلباحية خالل من قادر بأنه يعتقد العميل فإن لذا. العميل يخيفون
 تخيلية لعبة في ينخرط أن بإمكانه اإلباحية خالل ومن .أخافوه الذين الرجال بواسطة عليه

 .رفضوهو أذلوه الذين لاالرج أنماط من المزيف بالقبول ويشعر

 اإلباحية الصورة على الُملباة غير إلحتياجاته إسقاطه كيفيةوتحديد  بتمييز العميل يبدأ عندما

 الصورة سطوة فإن حقيقية، ذكورية صداقات خالل من االحتياجات تلك يستوفي وعندما

 هذه مثل يجد قد في نهاية المطاف العميل أنب تخبرنا كلينيكيةاإل التقارير إن .تقل اإلباحية

ذوي الميول  الرجال يراها التي الطريقة بنفس منفرة و بل ،مثيرة وغير رتيبة فقط ليست الصور

 .الغيرية 


