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אתה חוקר בדרכך את מערכות היחסים שיש לך בחייך ואת  , אני מאמין שאם הגעת לכאן•
ולכן הכנתי עבורך את  -אלה שהיית רוצה וכן שאתה רוצה ללמוד עוד בשביל עצמך

.המאמר הנוכחי

,  המותארותכיצד אתה רואה ומבין את התפישות אותך לחשוב במהלך הקריאה אני מזמין •
? והאם ישנן תפישות נוספות אותן אתה חושב שהיית מוסיף, האם הן רלוונטיות לחייך

אתה מוזמן לשלוח אותו אלי  -הזדמנות לתרגיל כתיבהבסוף המאמר ישנה -בנוסף•
!זה טוב-איך שבא לך, כתוב מה שבא לך, אנונימיתאפשר גם בצורה -למייל ואגיב לך
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עצמי על מיניות בקרב גברים הומואים-תפישות

מביטוי והבעה רגשיתהמנעות1.

פורנוגרפיה וזהות מינית2.

גברים אטרקטיביים מבחינה פיזית3.

של סקס ותפיסה חברתית" ארגון"4.

תחרות על גברים5.

אינטימיות ומיניות, סקס6.

בתוך מערכת יחסים" עבודה"מחויבות ו7.

1. Avoidance of emotional expression.

2. Pornography and sexual orientation identity

3. Physically attractive men 

4. Managing sex and social perception

5. Competition for men

6. Sex, emotion, and intimacy

7. Commitment and work in relationships.

From:
Sexual Self-Schemas of Gay Men: A Qualitative Investigation 2015 
William B. Elder, Susan L. Morrow,  and Gary R. Brooks.



1. Avoidance of emotional expression.

.מביטוי רגשי או דיבור על רגשותהמנעותעשר גברים דיברו על -שישה-

.ועלה רצון לא להזדהות עם נשיות, דיבור רגשי התחבר לנשיות-

-ביטוי רגשי נתפס כמושפע מהרקע של האינדיבידואל-
.  חינוך נתפסו כמשפיעים על ידי המרואיינים, מוצא, דת-

מביטוי והבעה רגשיתהמנעות1.



2. Pornography and sexual orientation identity-

-הצפייה בפורנוגרפיה בגיל ההתבגרות
על סקס בין הומואים הייתה דרך הפורנו  הלמידה הראשונית , אצל רוב המשתתפים במחקר

".  בית ספר למיניות"כ. ולא דרך ההתנסות
“Even since I was little, I’ve been looking at porn, it’s just who I’ve always 
been. It’s kind of part of who I am, I guess”.

ובאותה עת  , המיניות של יחסי מיןהפרקטיקותלימדה והבהירה את -מלמדת הפורנוגרפיה 
. עם גבר אחראת הרעיון של אינטימיות פיזית נירמלהגם 

בפורנוגרפיה לתוך הקשר  צפיהשנלמדו דרך פרקטיקותמשתתפים בזוגיות תארו שילוב של 
או שימוש בפורנוגרפיה כדרך להתחיל שיחות על עניינים מיניים עם  , המיני שלהם

.  הפרטנרים שלהם

,  אף על פי כן. עשרה משתתפים תיארו את הפורנוגרפיה כחלק תדיר ומקובל בחייהם
בהם ציפיות לא מציאותיות על אורך  " שתלה"חמישה משתתפים הרגישו שהפורנוגרפיה 

והדגישה יתר על המידה את החשיבות של סקס ביחסים בין  , הזמן והתדירות של סקס
.  הומואים

פורנוגרפיה וזהות מינית. 2



Physically attractive men. 

, בקהילה הגאהכי , משתתפים שבו וטענו
. היה הדבר הכי חשוב, מושך, להיות אטרקטיבי

צורה של  "-”a form of currency“להיות אטרקטיבי נתפס כמו 
לא רק עבור תשומת לב  , מוחלף, "נסחר"שיכול להיות , "ערך/מטבע

אלא עבור  , אחרים עבור סקס או מערכת יחסיםאטרקטייביםמגברים 
ובן  , כוח חברתי, כולל יתרונות תעסוקתיים, טווח רחב של הזדמנויות

.זוג הנחשק ביותר

גברים אטרקטיביים מבחינה פיזית. 3



Managing sex and social perception. 

וכן ציינו , משתתפים תיארו שהשתמשו בסקס כדי לחזק את הביטחון העצמי של אחרים-
.  את החשיבות של עיצוב התפיסה של אחרים לגבי באיזו תדירות הם עושים סקס

:נסביר

מלפגוע ברגשות להמנעכדי , כל המשתתפים חשפו שהם עשו סקס מתישהו באי רצון-
או , איתובמקום לומר למישהו שהם לא רוצים לשכב , כלומר. הפרטנרים המיניים שלהם

משתתפים הסכימו לסקס עם מישהו משום שידעו כי זה יהיה  , לא מוצאים אותו מושך
.  שימנע תגובה רגשית שלילית, חד פעמי, מפגש קצר

על  ( סטוציונרים" )מופקרים"חמישה עשר משתתפים נמנעו מכך שיתפסו אותם כ, בנוסף-
חוץ מכמה חברים מאוד  , מדיבור עם חברים על הפעילות המינית שלהםהמנעותידי 

.בסטינג מאוד פרטי, קרובים
למרות רמת , שאם גבר הומו עשה סקס עם מספר של גברים, רב המשתתפים הסבירו-

".  שרמוטה/ מופקר"הוא ייחשב ל, האטרקטיביות של הפרטנרים המיניים

של סקס ותפיסה חברתית" ארגון. "4



Competition for men. 

מרואיינים הסבירו כי העובדה שרב הגברים ההומואים מוצאים  
גוף  , גבוה, לדוגמה)את אותן תכונות פיזיות כאטרקטיביות 

הבנימובילה לתחושה של תחרות על , (וכדומה, לבן, שרירי
.זוג הפוטנציאליים האטרקטיביים ביותר

עשויה להיות הדרך הכי חשובה  , להיות עם בן זוג אטרקטיבי
להשפיע על מידת הקבלה  , למדוד את האטרקטיביות של אדם

.   שלו בחברה ולסייע לו להשיג כוח חברתי

תחרות על גברים. 5



Sex, emotion, and intimacy. 

, "סיכון"עשר משתתפים תיארו אינטימיות רגשית כדבר עם -שמונה•
.  עמדה פגיעה שבה תוכל להיות מנוצל, עמדה ששמה אותך חשוף

מרואיינים תיארו את החשיבות של הפרדת החיבור הרגשי , בעקבות האיום הזה
.  לשכב עם מישהו מבלי להרגיש קרוב רגשית-והיכולת לפיצול דיכוטומי, מסקס

, אינטימיות פיזית הציבה פחות איום של פגיעות מאשר חשיפה רגשית•
ו /ומרואיינים הסבירו כי הם הבינו שסקס יכול לבוא במקום ביטוי מילולי או

.  ביטוי רגשי

,  משתתפים סיפרו שסקס עשוי גם לשמש כאמצעי לבניית אמון עם הפרטנר•
.  דבר שיכול להביא בתורו לחשיפה רגשית

-המשך

אינטימיות ומיניות, סקס. 6



Sex, emotion, and intimacy. (המשך)

עשר מרואיינים הצביעו על כך שגברים הומואים בדרך כלל -שלושה, לדוגמה
כדרך להכיר אחד את השני וכדי לראות אם יש  , שוכבים בדייט הראשון או השני

.  או לקשר רומנטי ארוך טווח, שיוביל לחיבור רגשי"( כימיה)"חיבור פיזי 
הצביעה על רצון להשקיע  , בניגוד לסקס, משתתפים הסבירו שחשיפה רגשית

.  ביחסים עתידיים

Bentley (Black) said, “Within the gay world, there’s always sex first 
and get to know you later, versus getting to know one another first . . 
actually going out on dates . . . before sex.” 

הם טענו שסקס גם יכול לשמש כהתמודדות עם רגשות קשים מבלי להיות חשוף  
שישה משתתפים הסבירו שהם בדרך כלל שוכבים עם מישהו כדי להרגיש . רגשית
במקום  , או את בדידותם, מרגיעים זמנית את חוסר הערך העצמי שלהם, שווים

הם הביעו חשש שלדבר באופן פתוח על בעיותיהם . לדבר על הרגשות הקשים הללו
,  "תלותיים", "דביקים", "לא גבריים"בצורה רגשית יוביל אחרים לתפוס אותם כ

".    נזקקים"או " פטתיים", "ילדותיים"



Commitment and work in relationships. 

במערכות יחסים הגיע מתוך מקטעי שיחות  " מחויבות ועבודה"שם הקטגוריה של 
שחזרו על עצמם בקרב שמונה משתתפים שתיארו את הגורמים הקריטיים למערכות  

. יחסים מספקות וארוכות טווח
המשתתפים תיארו מחויבות להמשיך להתגבר ולפתור אתגרים כדי להישאר  , ראשית

. זאת מתוך הכרה שקשיים הם זמניים ואינם מבשרים על קץ מערכת היחסים. ביחד

Ben (White) explained:
“There are still things that drive you crazy. But the things that drive 
you crazy, you have perspective on it. In past relationships, if 
something would drive me crazy, everything they did, I would think, “Is 
this the time that I decide to leave?” And the difference is, now, when 
those times come up, I can say, “Oh, this sucks . . . right now.”

-המשך

בתוך מערכת יחסים" עבודה"מחויבות ו. 7



כדי שמערכות יחסים יעבדו טוב נדרש מאמץ מתמשך  , שנית
. מהפרט לעבוד על  התפתחות האופי הייחודי שלו עצמו

Jess (White) explained, “I think the work part of the 
relationship has to do with dealing with your own 
emotions, to be perfectly honest.” 

היה ללמוד איך " עבודה"הביטוי הכי מוזכר במחקר של אלמנט ה
.לתקשר בכנות את הרגשות שלך



☺עד לכאן המאמר , ובכן

לטעמי השתיים הכי משמעותיות הן  . פחותלך וחלק חלק מהתפישות אולי מוכרות 
.  עבודה ומחויבות במערכות יחסים-ו, רגש ומיניות, אינטימיות-דווקא בסוף

.  אלו נמצאות בליבהבעיני 
לספר מה אתה אולקחת את אחת הקטגוריות ולכתוב עליהן חוויה שלך : תרגיל כתיבה
.  מוזמן לשלוח לי ואגיב לך. להמציא סיפור מהדמיון בעקבותאו, חושב
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