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چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطة پـن عامـ بـزر شخصـیت و راهبردهـای
مقابله ای استرس با عالئم اخـتال هویـت جنسـی اسـت .روش ایـن مطالعـه،
توصیفی -همبستگی است .جامعة آمـاری شـام کلیـة مراجعـه کننـدگان بـه
بیمارســتان روانپزشـ ی شـ ر ارومیـه بودنــد کــه بــه روش نمونــهگیـری در
دســترس ،تعــداد  177نفــر انتخــا شــدند .بــرای جمــ آوری دادههــا از
چ ـ لیســت اخــتال هوی ـت جنس ـی ،مقی ـاس شخص ـیتی نئــو و پرسشــنامة
ســب هــای مقابلــه اســتفاده شــد .نتــای نشــان داد  3/39درصــد نمونــههــای
موردمطالعه ،عالئم اختال هویت جنسی دارند .همچنین میـان بـرون گرایـی،
تجربه پذیری ،توافق و راهبرد مقابله ای مسئله مـدار بـا عالئـم اخـتال هویـت
جنسی ،رابطة منفی و بین روان رنجورخـویی و راهبـرد اجتنـابی بـا آن رابطـة
مثبــت وجــود دارد .بــهعــالوه ویژگـیهــای شخص ـیت و راهبردهــای مقابلــه
به طورمشترک  45/2درصد واریانس مربوط به عالئم اختال هویـت جنسـی
را تبیین میکنند .نتای این تحقیق نشان میدهد در بررسیهـای بـالینی افـراد
دارای اخــتال هویـت جنسـی مـیتــوان بــا درنظرگــرفتن ابعــاد شخصـیتی و
آموزش در راستای راهبردهـای مقابلـه ای سـازگارانه و منطقـی ،در راسـتای
تعدی عالئم آن ا گام برداشت.
واژگان كلیدي:

اختال هویت جنسـی ،پـن عامـ بـزر
استرس.

شخصـیت ،راهبردهـای مقابلـهای

مقدم
هویت جنسی ( )Gender Identityکه بخش م می از هویت هـر انسـان بـه شـمار مـیرود،
بازتا تصویری است که هر فرد به عنوان ی زن یا مرد از خـود دارد .فـرد مـیآمـوزد بـا
توجه به این ه مرد یا زن آفریده شده است ،باید به شیوة خاصی بیندیشید ،رفتـار و احسـاس
خاصی داشته باشد .هویت جنسی انسان تحت تأثیر دو مؤلفة اکتسابی و غیراکتسـابی تـدوین
میشود (علوی ،جاللی و افتخار ،1393 ،ص .)46جنس بـه عنـوان یـ عامـ غیراکتسـابی
شام ویژگـیهـای زیسـتی ،کالبـدی ،جسـمانی و کرومـوزومی اسـت کـه مـرد و زن را از
ی دیگر متمایز میکند؛ اما جنسیت به عنوان ی عام غیراکتسابی ،زن و مرد را بـه لحـا
اجتماعی  -فرهنگی از ی دیگر جدا میکند و بر اساس ویژگیهایی که غالبـا خصوصـیات
ویژة دو جنس قلمداد میشود ،ش مـیگیـرد .بـهطورمعمـو مختصـات جنسـی ( )Sexو
جنسیتی ( )Sexualityمردم با ی دیگر هماهنگ است؛ اما گاهی این مختصات بـا ی ـدیگر
ناسازگارند (.)Richardson, 1999, p.13
فرد دچار اختال هویت جنسی ( )Gender Identity Disorderمعتقـد اسـت بـه جـنس
مقاب آنچه کروموزومهایش نشان میدهد ،تعلق دارد .او تمای شدیدی نشان مـیدهـد کـه
به صورت عضوی از جنس مخالف زندگی کند و برایناساس در پی تغییر دادن ظاهر انـدام
تناسلی خود بر میآید تا هرچه بیشتر با جـنس مقابـ خـود مطابقـت یابـد (کاهـانی،1381 ،
ص .)19اختال هویت جنسی دو مؤلفه دارد :الف) باید شـواهدی مبنـی بـر اتخـاپ پایـدار و
مستمر هویت جنس مخالفی که مای به داشتن آن است یا اصرار به این ه از جـنس مخـالف
است ،وجود داشته باشد (مالک الف) و ) اتخاپ هویت جنس مخالف نباید فقط به دلیـ
تمای به برخورداری از امتیازهای فرهنگی متعلق به جنس دیگر باشد(Zucker& Bradley,

 .)2002, p.122بهعالوه باید شـواهدی دربـارة نارضـایتی مسـتمر از جنسـیت تعیـینشـده و
احساس تناسب نداشـتن بـا ایـن نقـش جنسـی وجـود داشـته باشـد (مـالک ) (سـادوک،
سادوک و روئیز ،1396 ،ص .)346شـیو اخـتال هویـت جنسـی در مقایسـه بـا بسـیاری از
اختالالت محور  Iو  IIرقمی بسیار پایین محسو میشود (بیانی ،حیدری و ب روان،1389 ،
ص)4؛ بهطـوریکـه بـه گـزارش انجمـن روانپزشـ ی آمری ـا (2013م) ،در مـردان از هـر
30هزار نفر و در زنان از هر 200هزار نفر ،ی نفـر خواهـان جراحـی تغییـر جنسـیت اسـت
(گنجی ،1392 ،ص .)346گاهی این اختال به اندازهای فراگیر و گسترده میشود که تمـام
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زندگی روانی این افراد فقط حـو محـور فعالیـتهـایی دور مـیزنـد کـه پریشـانی آن ـا را
کاهش میدهد ( .)Halkitis, Green & Morgues, 2005, p.19سیماشناسی در مورد ایـن
افراد ،قطعیت چندانی ندارد و نمیتوان آن ا را صـرفا از روی ظـاهر و چ ـرهشـان شناسـایی
کرد .اگرچه مم ن است ظاهر برخی از این افراد نشاندهندة صفت خاصـی در آن ـا باشـد،
هرگونه قضاوت مبتنی بر ظاهر این افراد مم ن است ما را بـه اشـتباه بینـدازد و درمـان را بـا
مش روبهرو کند .درمان قطعی این اختال  ،جراحی تغییر جنسـیت اسـت کـه البتـه عملـی
بسیار پرهزینه و دشوار است و درعینحا چون ام ان ایجاد اعضای جنسـی داخلـی و غـدد
جنسی وجود ندارد ،صرفا ش ظاهری اندامهای تناسلی تغییر میکند؛ ولی با همین روش،
جسم و روان آنان همخوان خواهد شد و معموال در بیشتر موارد با ب بود عالئم روانی همراه
است (جواهری و کوچ یان ،1385 ،ص)270؛ اگرچه نباید از نظـر دور داشـت کـه درمـان
قطعی و همیشگی این بیماری کامال محرز و آش ار نبوده و نخواهد بود و با وجود درمان از
طریق جراحی تغییر جنسیت ،درمان رفتاری و تغییر محیط زندگی افراد مبتال نیز باید مـدنظر
متخصصان این امر قرار گیرد (.)Luise, 2011, P.2065
در مورد علت ایجاد اختال هویت جنسی ،دو دسـته نظریـه شـام نظریـة بیولـویی ی و
روانی اجتماعی وجود دارد .در روی رد بیولویی ی ،به عواملی همچون الف) استرس پـیش
از تولــد ) ،اخــتالالت ینتی ــی ،ج) اخــتالالت هورمــونی ،د) مشـ الت مغــزی و سیســتم
عصبی مرکزی اشاره شده و در نظریههای روانی ـ اجتمـاعی ( Cohen & Gooren, 1999,
 )p.317عواملی مانند الف) وجود تمایالت همجنسگرایانة پن ـان در والـد جـنس موافـق و
القای ایـن تمـایالت بـه فرزنـدان بـه صـورت غیرمسـتقیم ) ،نارضـایتی برخـی والـدین از
جنسیت کودک خـود ،ج) نبـود والـدین هـمجـنس در خـانواده یـا ظ ـور کـمرنـگ او در
کوچ ترین واحد اجتماعی و کم شدن فرصت همانندسـازی بـا جـنس موافـق و گـرایش
کودک به جنس مخالف ،د) وجود والد همجنس پرخاشـگر ،ه) نزدی ـی بـیشازحـد والـد
جنس مخالف با فرزند ،و) تجربة صحنههای آمیزشی جنسـی در دوران کـودکی بـا دیـدن،
شنیدن صدا یا هر نو حرکت و بو و ...روابط بههمخوردة پدر و مادر با ی دیگر کـه سـبب
همانندسازی نامتعارف میشود ،مطرح است (خدیوی زند ،1371 ،ص .)19در میـان دالیـ
روانشناختی ،ی ی از متغیرهایی که دربارة این اختال مطرح است ،ویژگیهـای شخصـیتی
است .آلپورت از پژوهشگران بزر

در زمینة شخصیت است کـه «سـازمانیـابی نظـامهـای
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بدنی و روانی به عنوان ویژگیهای رفتاری و ف ری در فـرد را شخصـیت مـینامـد» (راس،
 ،1386به نق از سیدیان ،1392 ،ص .)33عوام ایجادکنندة شخصیت دو دستهانـد :عوامـ
وراثتی که پدیدآورندة ویژگیهای جسمی هستند و عوام محیطـی کـه زمینـهسـاز رشـد و
توسعة جنبههای وراثتی و ایجادکنندة بسیاری از خصوصیات اکتسابی شخصیتانـد ( Moss
 .)& Frith, 2015, p.26نخستین تمایز شخصیتی که جنسیت در مرد و زن است ،با ترکیـب
خاص کروموزومی مشخص میشود .ینها که درواق انتقـا دهنـدة صـفات هسـتند ،بسـیار
باثباتاند و تن ا ج ش و تغییرات حاد محیطی میتوانند در ینها تغییر ایجاد کنند (ماسـن و
هم اران ،1390 ،ص .)215نظریة پن عاملی شخصیت بر این فرض بنا شده که تفاوت میـان
انســانهــا را م ـیتــوان بــر اســاس تفــاوت در پــن دســته از ویژگــیهــا توص ـیف کــرد.1 .
روانرنجورخویی شام صفاتی مانند زودخشم بودن ،آسیبپذیری در برابر رفتار دیگـران،
نداشتن ثبات احساسی ،اضطرا داشتن ،تجربة پیاپی احساسات منفی؛  .2برونگرایی شام
صفاتی مانند عالقهمندی به حضور اجتماعی ،صریح بودن ،زیاد حرف زدن ،هیجانخواهی،
لذت بردن از همراهی با دیگران ،در جستوجـوی جلـب توجـه بـودن ،پرانـریی بـودن؛ .3
تجربهپذیری شام صفاتی مانند کنج او بودن ،عالقهمندی به هنـر ،مـاجراجو بـودن ،دنبـا
ایدههای جدید بودن ،تنو طلبی ،خالق بودن ،نوآور بودن ،تصویرپردازی ،فـرار از ت ـرار؛
 .4توافق شام صفاتی مانند اعتماد کـردن بـه دیگـران ،صـمیمی بـودن ،زمینـهسـازی بـرای
هم اری و تعام  ،همراه شدن و همراه بـودن ،رفتـار دوسـتانه ،بـهسـادگی کوتـاه آمـدن در
بحثها و گفتوگوها؛  .5مسئولیتپذیری شام صفاتی مانند هدفگذاری ،وظیفهشناسی،
داشتن نظم شخصی ،منظم بـودن ،کـارایی بـاال ،جسـتوجـوی موفقیـت (فیسـت و فیسـت،
 ،1398ص.)317
در این راستا پژوهشهایی انجام شـدهانـد؛ ازجملـه قاعـدی ،ثـابتی و محمـدی جوینـده
( ،1386ص )1در بررسی رابطة بین ویژگیهای شخصیت و بدکارکردیهای جنسـی نشـان
دادهاند که در زنان حدود  27درصـد بـدکارکردیهـای جنسـی بـا توجـه بـه ویژگـیهـای
شخصیتی پیشبینی میشوند و درایـنمیـان نـوروزگرایی پـیشبینـیکننـدة قـویتـری بـرای
بدکارکردیهای جنسی در زنان است .زمانی و هم اران ( ،1399ص )34نیز نشـان دادهانـد
از میــان عوامــ شخصــیتی  ،MMPIمتغیرهــای افســردگی ،انحــراف روانــی اجتمــاعی،
پسی استنی (ضعف روانی) و اس یزوفرنی با اختال هویت جنسـی رابطـة معنـاداری دارنـد.
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همچنین تحقیقات انجامشده توسط ثابتی ،رستمی و محمدی جوینده ( ،1386ص ،)1دادفر،
دادفر و یزداندوست ( ،1388ص )96و ( )Hatami & Ayvazi, 2013, p.1474نشاندهندة
وجود مش الت شخصیتی در افراد دچار اختال هویت جنسـی اسـت؛ بـا ایـن توضـیح کـه
بیشتر این مطالعات بر اختالالت شخصیت متمرکز شدهاند .در کنار وجود چنـین مطالعـاتی،
الگوی پن عاملی شخصیت با عالئم هویت جنسی مطالعه نشده است؛ بنابراین مبنـای نظـری
برای متغیر شخصیت در این تحقیق ،مد پن عاملی شخصیت م کری و کاستا است.
مطالعات نشان دادهاند آشفتگی در هویت جنسی موجب سـردرگمی و اغتشـاش در نقـش و
رفتار جنسی مناسب فرد میشود و به دنبا آن روابط اجتماعی و بینفردی نیـز تحـت تـأثیر قـرار
میگیرد کـه بـه بـروز رفتارهـای انحرافـی در نقـش جنسـی و اضـطرا و اسـترس و افسـردگی
میانجامد .در این جریان پرتنش ،راهبردهای مقابله و کنارآمدن ایـن افـراد بـا اسـترس ،موضـو
م می است که میتواند در تشدید یا تعدی عالئم مطـرح شـود (جـواهری و کوچ یـان،1385 ،
ص)282؛ بنابراین در ارتباط با عالئم این اختال  ،از عوام روانشـناختی دیگـری کـه مـیتـوان
بدان اشاره کرد ،راهبردهای مقابله با استرس است .استرس یا به معنای فشار یـا نیرویـی اسـت کـه
از انوا عوام درونی و بیرونی بر فرد وارد میشود و بر رفتار او تأثیر میگذارد یا بـه بیـان دیگـر
گونه ای ناهنجاری رفتـاری اسـت کـه بـه هنگـام قـرار گـرفتن شـخص در شـرایطی ناشـناخته یـا
نامطلو به وجود می آید .در تعریفی دیگر اسـترس را واکـنش بـدن مـا در برابـر هـر اتفـاقی در
محیط پیرامون مینامند (مدانلو ،1388 ،ص .)13سب مقابلهای استرس به تالشهـای شـناختی و
رفتــاری بــرای جلــوگیری ،مــدیریت و کــاهش تنیــدگی اشــاره مــیکنــد .راهبردهــای مقابلــهای
شیوههایی را توصیف میکند که بر اساس آن ،فرد اعمالی را که باید برای کاستن یـا ازبـینبـردن
ی تنیدگی انجام دهد ،محاسبه میکنـد .رفتارهـای مسـئلهدار شـام جسـتوجـوی اطالعـات
بیشتر دربارة مسئله ،تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن به گامهایی بـرای مخاطـب
قرار دادن مسئله میشـود .بـرع س ،راهبردهـای مقابلـهای هیجـانمـدار شـیوههـایی را توصـیف
میکند که بر اساس آن ،فرد بر خود متمرکز میشود و تمام تالش او متوجه کـاهش احساسـات
ناخوشایند خویش است .واکنشهای مقابلهای هیجانمدار شام گریه کردن ،عصـبی و ناراحـت
شدن ،پرداختن به رفتارهای عیبجویانه ،اشتغا پهنی و خیـا پـردازی اسـت و سـرانجام راهبـرد
مقابلهای اجتنابی مستلزم فعالیتها و تغییراتی شناختی است کـه هـدف آن ـا اجتنـا از موقعیـت
تنیدگیزاست .رفتارهای مقابلهای اجتنابی مم ن است بـه شـ

رویآوردن و درگیـر شـدن در

75

رویآوردن به اجتما و افراد دیگر ظاهر شود ( Riley et al, 2016,

ی فعالیت تازه یا به ش
 .)P.126بنابراین چگونگی کنارآمدن فرد با مش الت بر شرایط روانی او تحت تأثیر مـیگـذارد
که این عام میتواند در اختال هویـت جنسـی نقـش داشـته باشـد؛ بـهطـوریکـه بررسـیهـای
صورتگرفته نشان میدهد مبتالیان نارضایتی جنسی به خاطر ظاهر جنسیشـان در جامعـه دچـار
نوعی تبعیض میشوند که ترس از تبعیض اغلـب بـا رفتارهـای ناسـازگارانه ،پریشـانی و انتخـا
راهبردهای نابخردانه همـراه اسـت (م رافسـر ،1392 ،ص .)19جعفـرزاده در پژوهشـی نشـان داد
افراد دارای اختال هویت جنسی بیشتر از افراد بدون اختال هویـت جنسـی ،از راهبـرد مقابلـهای
هیجانمدار استفاده میکنند ،از حمایت اجتماعی و خانوادگی ضعیفتری برخوردارنـد و سـطح

سالمت روان ایشان نیز پـایینتـر اسـت .سـب د بسـتگی ایمـن در میـان ایشـان کمتـر و سـب
د بستگی اجتنابی فراوانتر است و سب د بستگی دوسـوگرا در دو گـروه ،تفـاوت معنـاداری
ندارد ( ،1392ص .)29همچنین م رافسر در نتای مطالعة خود گزارش کرد رابطـة معنـاداری بـین
سازگاری اجتماعی (مرتبط با راهبردهای مقابلهای به کار گرفتهشـده) بـا اخـتال هویـت جنسـی
وجود دارد ( ،1392ص.)4
ازاینرو  -با توجه به مبانی مطرحشده  -به نظـر مـیرسـد پـن عامـ بـزر شخصـیت
همانگونه که پیشبینیکنندة بسیاری از عمل ردها ،انتخـا هـا و ویژگـیهـای فـرد اسـت،
می تواند دربارة میزان عالئم اختال هویت جنسی نیز عام درخـور مطالعـه و م مـی باشـد.
همچنین بر اساس تجربـه هـای تنشـی و اسـترس ایـن بیمـاران ،نـو راهبردهـای مقابلـهای و
کنارآمدن آن ا با استرس میتواند ی عام قاب طرح دربارة میـزان عالئـم اخـتال هویـت
جنسی باشد .تاکنون پژوهشهای انجـامگرفتـه در ایـن حـوزه بیشـتر بـر سـنجش اخـتالالت
شخصــیت و میــزان اســترس ایــن بیمــاران متمرکــز بودنــد و مــد پــن عــاملی شخصــیت و
ســب هــای مقابلــهای در ایــن افــراد مطالعــه نشــدهانــد؛ بنــابراین پــژوهش حاضــر بــه دنبــا
پاسخگویی به این پرسش است که آیا ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مقابلهای استرس
با عالئم اختال هویت جنسی رابطة معنادار دارند؟ و س م هری از متغیرهای ویژگیهـای
شخصیت و راهبردهای مقابله با استرس در پیشبینی اختال هویت جنسی چقدر است؟
روشش اسی تحقیق
تحقیق حاضر از نو تحقیقات توصیفی  -همبستگی اسـت .متغیرهـای موردبررسـی در ایـن
پژوهش شام ویژگیهای شخصـیتی و راهبردهـای مقابلـه بـا اسـترس بـه عنـوان متغیرهـای
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پیشبین و عالئم اختال هویت جنسی به عنوان متغیر مالک هستند .جامعة آمـاری پـژوهش
شام همة مراجعهکنندگان به بیمارستانهـای روانپزشـ ی شـ ر ارومیـه در نیمـة او سـا
 1398بودنــد .روش نمونــهگیــری ایــن پــژوهش بــه صــورت در دســترس بــود .از تمــام
پرسشنامههای ت می شده پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص و باط و حـذف  3نفـر
در فرایند غربالگری دادهها 177 ،آزمودنی شام  91مرد ( 51/41درصد) و  86زن (48/59
درصــد) انتخــا شــدند .ســپس اهــداف پــژوهش بــه آنــان توضــیح داده و بــرای پرکــردن
پرسشنامههای پژوهش اقدام شد .پس از جمـ آوری دادههـا ،تجزیـه و تحلیـ اطالعـات بـا
روشهای توصیفی شام میـانگین ،انحـراف معیـار و آزمـون فرضـیههـا بـا آزمـون آمـاری
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان با نرمافزار  SPSS22انجام شد.
ابگارهای گردآوری اطالعات

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتاند از:
 .1پرسشنامة عالئم اختالل هویت جنسی :برای سنجش از چ
مالکهای تشخیصی  DSMاستفاده شد .آزمودنیها به این چ

لیسـت  23سـؤالی بـا

لیست به صورت «بلـی» یـا

«خیر» پاسخ دادند .نمرهگذاری آن به صورت  1و  0است .افراد دچار این اخـتال بـه بیشـتر
سؤا های این چ

لیست پاسخ مثبت میدهند؛ درحـالیکـه افـراد ب نجـار بـهنـدرت پاسـخ

مثبت میدهند یا هیچگاه به آن ا پاسخ مثبت نمیدهند .این چ

لیست ترجمـة مـالکهـای

تشخیص اختال هویت جنسی در  DSM-IVاست .از لحا روایی ،در تحقیقات قبلـی ایـن
پرسشــنامه اســتفاده شــده و معیــار ســنجش اخــتال هویــت جنســی بــوده اســت .پایــایی ایــن
چ لیست در پژوهش مؤمنی جاوید و شعا کاظمی ( ،1390ص )81بـا اسـتفاده از آلفـای
کرونباخ  0/82به دست آمده است .در پژوهش حاضر ،میزان پایایی دادههـای پرسشـنامه بـا
روش آلفای کرونباخ ،برابر با  0/71به دست آمد.
 .2مقیاس شخصیتی  :NEOPI-Rاین پرسشنامه که توسط کاسـتا و مـ

کـری(1992م)

ابــدا شــده اســت 240 ،مــاده دارد و پــن عامــ شخصــیت(نوروزگرایی ،بــرونگرایــی،
تجربــهپــذیری ،توافــق و وظیفــهشناســی) و شــشوجــه را در هــر عام ـ (جمعــا  30وجــه)
اندازهگیری میکند .پژوهشهای متعدد،پایایی و اعتبار مقیاسشخصـیتی را تأییـد کـردهانـد
( .)Costa & McCrae, 1992, P.350در ی پژوهش طـولی هفـتسـاله ،ضـرایبپایـایی
0/51تا 0/82برای هجده زیرمقیاس ابعادنوروزگرایی ،برونگرایی و تجربهپذیری،و ضرایب
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پایایی  0/63تا  0/81برای پن عامـ اصـلی در مـردان و زنـان بـه دسـت آمـد ( & Costa,

 .)Windiger, 2002, P.65مطالعات انجامشده در مورد ویژگیهای روانسنجی این مقیاس
در نمونههای ایرانی (حقشناس ،1378 ،ص )44ضرایب اصلی آزمون پایـایی را از  0/53تـا
 0/87گزارش کردهاند .کیام ر ( ،1381ص )57فرم کوتاه این پرسشنامه را بر روی نمونهای
با حجـم  380نفـر از دانشـجویان دانشـ دة علـوم انسـانی دانشـگاه ت ـران اعتباریـابی کـرد.
همچنین در پژوهش ایشان برای تعیـین روایـی پرسشـنامة پـن عـاملی از روایـی هـمزمـان و
تحلی عاملی استفاده شد .ضریب همبستگی حاص از روایی همزمان بین فرم کوتـاه و بلنـد
این پرسشنامه بین  0/41تا  0/71به دست آمد .برای بررسی پایایی فرم کوتاه ایـن پرسشـنامه
از روش بازآزمایی استفاده شده که ضریب همبستگی میان دو اجرای آزمون ،بـین  0/65تـا
 0/86به دست آمد .ضریب حاص از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بـین  0/54تـا
 0/79به دست آمد .در پژوهش حاضر ،میـزان پایـایی دادههـای پرسشـنامه بـا روش آلفـای
کرونباخ ،برای  5عام شخصیت روانرنجورخویی ،بـرونگرایـی ،تجربـهپـذیری ،توافـق و
وظیفهمداری به ترتیب برابر با  0/79 ،0/69 ،0/74 ،0/66و  0/83به دست آمد.
 .3پرسشنامة سبکهاي مقابله با استرس :این پرسشنامه توسط اندلر و پارک (1990م،
به نق از محمدخانی و باش قره ،1387 ،ص )42ت یـه شـده اسـت .در ایـن پـژوهش ،بـرای
سنجش ایـن متغیـر از فـرم 48سـؤالی پرسشـنامة مقابلـه بـا موقعیـتهـای اسـترسزا ()CISS
استفاده شـده اسـت .ایـن پرسشـنامه بـرای ارزیـابی سـه راهبـرد مقابلـهای ،مقابلـة عملـی یـا
مسئله مدار ،مقابلة هیجانی و مقابلة اجتنابی طراحی شده است .پایایی کـ ایـن پرسشـنامه بـا
استفاده از روش آلفای کرونباخ  ،0/84برای راهبرد عملی یا مسئلهمدار  ،0/83برای راهبـرد
هیجانی  0/81و برای راهبرد اجتنابی  0/87گـزارش شـده اسـت (محمـدخانی و بـاش قـره،
 ،1387ص .)42در پــژوهش حاضــر ،میــزان پایــایی دادههــای پرسشــنامه بــا روش آلفــای
کرونباخ ،برای راهبردهای مسئلهمدار ،هیجـانی و اجتنـابی بـهترتیـب برابـر بـا  0/84 ،0/91و
 0/86به دست آمد.
یافس ها
نتای توصیفی دادهها نشان مـیدهـد در میـان شـرکتکننـدگان پـژوهش 91 ،مـرد (51/41
درصد) و  86زن ( 48/59درصد) و  6نفر ( 3/39درصد) دارای عالئم اختال هویت جنسی
بودند .همچنین پیش از تحلی  ،غربالگری دادهها انجام شد و اندازههای ازدسترفته با یـ
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اندازة مبتنی بر الگوریتم حداکثر موردانتظار جایگزین شدند .دادههای پرت چنـدمتغیری بـا
روش م االنوبیس مشخص و  3مـورد حـذف شـدند .بـرای بررسـی نرمـا بـودن دادههـا از
آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد و نتای نشـان داد متغیرهـا در سـطح بحرانـی
 0/01معنادار نیستند و ویژگی نرما بودن را دارند .مقادیر همخطـی متغیرهـای پـیشبـین بـا
استفاده از شاخص  VIFو تولرانس محاسـبه شـد و نتـای نشـان داد  VIFمتغیرهـا زیـر  10و
تولرانس آن ا باالی  0/01هستند؛ بنابراین همخطی متغیرها رد مـیشـود .شـاخص دروبـین -
واتسون نیز  1/76به دست آمد که فرضیة استقال خطاها را تأیید میکند.
جدو  :1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرها
متغیرهای پیشبین میانگین انحراف
معیار

2

1

روانرنجورخویی 7/54 32/79
- -./32 4/23 25/19
برونگرایی
تجربهپذیری ./56 -./44 4/19 28/34
27/89
توافق
وظیفهشناسی 24/11
راهبرد مسئلهمدار 36/34
راهبرد هیجانمدار 49/54
راهبرد اجتنابی 51/97
عالئم هویت جنسی 11/32

5/37
3/05
9/11
10/88
8/01
2/87

-./29
-./11
-./49
./34
./22
0/58

./47
./17
./35
-./09
-./07
-0/47

4

3

5

7

6

8

9

./48
./23
./34
-./21
-./14
-0/44

./37
./33
-./24
-./11
-0/53

./17
-./43 ./12
- ./22 -./45 -./08
- 0/37 0/10 -0/43 -0/09

* ضرایبی که زیر آن ا خط کشیده شده است ،معناداری آزمون برای سطح خطای  0/01را نشان میدهد.

نتای جدو  1نشان میدهد میان ویژگی شخصیتی روانرنجورخوبی بـا عالئـم اخـتال
هویت جنسی ،رابطة مثبت معناداری وجود دارد و میان برونگرایی ،گشـودگی بـه تجربـه و
توافق با عالئم اختال هویت جنسی ،رابطة منفی معناداری وجود دارد .همچنین بین راهبـرد
مقابلهای مسئلهمـدار بـا عالئـم اخـتال هویـت جنسـی ،رابطـة منفـی معنـادار و بـین راهبـرد
مقابلهای اجتنابی با عالئم اختال هویت جنسی ،رابطة مثبت معنادار وجود دارد.
جدو  :2آزمون رگرسیون همزمان پیشبینی عالئم اختال هویت جنسی از طریق ویژگیهای شخصیت و
راهبردهای مقابله
متغییر مالک

R

R2

عالئم اختالل هویتجنسی

0/ 68

0/ 46

تعدی

شدهR2

0/45

خطای
استاندارد
4/27

F

35/05

سطح
معنادار
0/001
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نتایج جدول  2نشان میدهد مدل پیشبینی عالئم اختالل هویت جنسی بر
اساس ویژگیهای شخصیت و راهبردهای مقابله معنادار است .بهعالوه پنج عامل
بزرگ شخصیت و راهبردهای مقابلهای بهطورمشترک  45درصد از واریانس
مربوط به عالئم اختالل هویت جنسی را تبیین میکنند.
جدول  :3نتایج ضریب رگرسیون همزمان
متغیر پیشبین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

P

B

SE

BETA

مقدار ثابت
روانرنجورخویی

15/35
0/13

1/09
0/03

0/26

0/01
0/01

برونگرایی
تجربهپذیری
توافق
وظیفهشناسی
راهبرد مقابلهای مسئلهمدار
راهبرد مقابلهای هیجانمدار

-0/12
-0/11
-0/13
0/01
-0/10
0/01

0/01
0/02
0/02
0/02
0/01
0/01

-0/23
-0/21
-0/25
0/01
-0/21
0/01

0/01
0/01
0/01
0/88
0/01
0/75

راهبرد مقابلهای اجتنابی

0/10

0/01

0/20

0/01

اطالعات جدو  3برای بررسی اندازة اثر هرکدام از متغیرها نشان میدهـد از میـان پـن
عام بزر شخصیت ،روانرنجورخویی و از میان سب های مقابلهای ،مقابلـة مسـئلهمـدار
بیشترین س م معنادار را در پیشبینی عالئم هویت جنسی دارند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطـة پـن عامـ بـزر

شخصـیت و راهبردهـای مقابلـهای

استرس اختال هویت جنسـی صـورت گرفتـه اسـت .نتـای بـهدسـتآمـده نشـان داد میـان
روانرنجورخویی با اختال هویت جنسی ،رابطة مثبت معنـاداری وجـود دارد؛ درحـالیکـه
میان برونگرایی ،تجربهپذیری و توافق با اختال هویت جنسی ،رابطة منفی معناداری وجود
دارد .این یافته بـا نتـای پـژوهشهـای قاعـدی ،ثـابتی و محمـدی جوینـده ( ،)1386ثـابتی،
رستمی و محمدی جوینده ( ،)1386دادفر ،دادفر و یزداندوست ( ،)1388مـؤمنی جاویـد و
شـعا کـاظمی ( Hatami & Ayvazi (2013) ،)1390و ) Zucker & Bradley (2002و
) Duisin et al (2008همسویی داشت .در تبیین اینیافته میتوان گفت هویتجنسی بخش
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چشمگیری از هویت هر انسان را ش میدهد و دربردارندة تصویری است که هـر فـرد بـه
عنوان زن یا مرد از خود دارد .بنابراین وجود هرگونه مش و انحراف در برداشـت هویـت
از سوی افراد به ناسازگاری منجر میشود؛ چراکه بر اسـاس عقیـدة فرویـد ،بررسـی هویـت
جنسی تن ا مربوط به دستگاه تناسلی و رفتار اجباری نیست؛ بل ـه نـو عمل ـرد و تف ـرات
افراد بیشتر مورد توجه و تغییـر اسـت ( .)see: Vermeylen et al, 2005بـا توجـه بـه این ـه
شخصیت انسان تعیینکنندة انتخا ها ،سلیقهها و سب زندگی است ،میتوان انتظار داشت
در کنار تأثیر عوام زیستی و تجربههای کودکی در اختال هویت جنسی ،ابعـاد شخصـیت
نیز میتوانند بر اساس گستردگی و تعیینکنندگی م م خود ،زمینة تشدید یـا تعـدی عالئـم
ناشی از آن عوام زیستی و تجربههای کودکی را فراهم کننـد و بـر چگـونگی مقابلـههـا و
روش کنارآمدن بیمار تأثیر بگذارند .حتـی مطـابق روی ردهـای شخصـیت ،عالئـم اخـتال
هویت جنسی مم ن است در مراح ابتدایی رشد بـه خـاطر فرزنـدپروری ،سـرزنش مـادر،
مداخلة بیشازحد مادر و کمبودهای عاطفی از جانب پدر پدیدار شـوند .بـدی ی اسـت ایـن
مسائ رشدی با شخصیت ارتباط تنگاتنگ دارند؛ بنابراین میتوان بیان کرد ابعاد شخصـیت
میتواند در نحـوه و میـزان بـروز عالئـم اخـتال هویـت جنسـی مطـرح باشـد .درایـنمیـان
روانرنجوری شخصیت میتواند گسترة تنشها و آشفتگیهـای درونـی فـرد را نشـان دهـد
که در ی چرخة معیو با عالئم اخـتال هویـت جنسـی قـرار مـیگیـرد .در ایـن فراینـد،
نشانگان روانرنجوری آن ا موجب تجربههـای اضـطرابی و افسـردگی مـیشـود و سـرانجام
بدون این ه به شناخت درستی از مش خود دست یابند ،سا های عمر خود را بـا تشـویش
و تنش سپری میکنند که این تنشها و تشویشهای روانرنجورانه تشدید عالئـم اخـتال و
نارضــایتی شــدید هــویتی را ب ـه دنبــا دارنــد .همچنــین روانرنجــوری شخصــیت در آن ــا
هیجانهای منفی همچون خشم را تشدید میکنـد و موجـب واکـنشهـای شـتا زده بـرای
تغییر اوضا میشود که در این فرایند حتی با برخی سوءاستفادهها روبهرو میشـوند کـه بـه
دنبا خود تشدید عالئم اختال را موجب میشود ( .)Chapman et al, 2007, p.1596لذا
تالشهای حرفهای در راستای تعدی روانرنجوری میتواند بخشی از برنامـههـای حمـایتی
این افراد قلمداد شود.
در تبیین رابطة منفی برونگرایی عالئم اختال هویت جنسی مـیتـوان گفـت بـه خـاطر
پایین بودن برونگرایی ،افـراد دارای اخـتال هویـت جنسـی از بیشـتر فعالیـتهـای جمعـی
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کنارهگیری میکنند و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت نمیکنند و عمدتا در یـافتن شـغ
مناسب و همچنین فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی ناکاماند .آن ا معاشـرتهـای اجتمـاعی و
گروهگرایی مفید را دنبا نمیکنند و هیجانهای مثبت را کمتر تجربه میکنند ( Miyajima

 .)et al, 2014, P.496این ابعاد برونگرایانة شخصیت بخـش م مـی از کـاهش تـنشهـای
زندگی هر انسانی است که کمبـود و کاسـتی آن ـا در افـراد دارای اخـتال هویـت جنسـی،
موجب در خود فرورفتگی و احساس تن ایی و درن ایت تشدید عالئم اختال میشود.
در تبیین رابطة منفی تجربهپذیری با عالئم اختال هویت جنسی میتوان گفت به خـاطر
این ه میزان انعطافپذیری و گشودگی بـه تجربـههـای جدیـد زنـدگی در ایـن افـراد پـایین
است ،آن ا عمدتا در نظام شناختی محدود و نشخوارهای پهنـی مربـوط بـه تغییـر جنسـیت،
گرفتار میمانند و فرصتهای رشد و تحو زندگی را از دست میدهند .چـون آن ـا تمایـ
دارند ویژگیهای جنسی جنس مقاب را کسب کنند و مم ن است معتقد باشند بـا جنسـیت
دیگری به دنیا آمدهاند؛ بنابراین در ی فرایند غیرمنعطـف از لحـا شـناختی ،اجتمـاعی و
عاطفی صرفا در مورد عضو جنس مخـالف بـودن ،تخـیالت و ر یـاپردازیهـای همیشـگی
دارند و به سایر تجربههای عاطفی درونی خود بیتوجه میشوند ( Chapman et al, 2007,

 .)p.1597چنین کاستیهـا و نقـصهـایی در تجربـهپـذیری شخصـیت افـراد دارای اخـتال
هویت جنسی ،موجـب ازدسـتدادن فرصـتهـای زنـدگی ،کـاهش خالقیـت ،تـالشهـای
ی جانبة تغییر جنسیت عمدتا بینتیجه و درن ایت تشدید عالئم اختال میشود.
در تبیین رابطة منفی توافق شخصیت با عالئم اختال هویت جنسی مـیتـوان گفـت ایـن
افــراد موافقــت و ســازگاری کمتــری بــا اطرافیــان دارنــد .بخشــی از ایــن جریــان ناشــی از
م ارتهای ارتباطی آن ا و بخشی دیگر ناشی از درک نشدن مش آن ا از سـوی اطرافیـان
است .مش بسیار بزر این افراد نو برخورد نزدی ان و صاحبان مشاغلی است که به هر
ترتیب با آن ا تماس پیدا میکنند .نو کنشها و واکنشهای اطرافیان گاهی آنچنان شدید
و پرتنش است که به نتای بسیار غمانگیز و فاجعـهبـاری منت ـی مـیشـود .افـراد دچـار ایـن
اختال بهشدت مورد تمسخر و طرد همساالن خود قرار میگیرند و ایـن مشـ بـهزیسـتی
روانی و توافق آنان را به مخاطره میاندازد و به کـاهش عـزتنفـس و اعتمادبـهنفـس منجـر
میشود .همچنین روابط آنان با خـانواده و اطرافیـان بـهشـدت مختـ مـیشـود ( & Levey
 .)Curfman, 2004, p.1036چنین کاستیها و نقصهایی در توافق و خوشایندی شخصیت

82

افــراد دارای اخــتال هویــت جنسـی موجــب طــرد اجتمــاعی و انــزوای آن ــا ،فاصــلهگیــری
اجتماعی از خانواده ،کاهش روابط پختة دوستانه و صمیمانه ،کاهش عزتنفس اجتمـاعی و
درن ایت تشدید عالئم اختال میشود.
همچنین نتای بهدستآمده نشان داد بین راهبرد مقابلهای عملی یا مسئلهمـدار بـا اخـتال
هویت جنسی ،رابطة منفی و بین راهبرد اجتنابی با آن رابطة مثبت معناداری وجود دارد .ایـن
نتیجه با یافتههای پژوهش جعفرزاده ( ،)1392م رافسـر (Blosnich et al, (2013, ،)1392
) p.30و ) Maria & Hassan (2014, P.48و )John, Brush & Mait (2014, p.430

همسویی داشت .در خصوص تبیین این نتیجه میتوان گفـت وجـود اخـتال هویـت جنسـی
همواره تنش و استرس برای فرد به همـراه دارد .ایـن افـراد بـه سـبب درک نشـدن از سـوی
خــانواده و دیگــران همــواره تــنش بــاالیی را تجربــه مــیکنــد .درایــنمیــان هــدف و نقــش
راهبردهای مقابلهای ،تعدی کردن شرایط استرسزاست و سب هـای سـازگارانه و منطقـی
همچون راهبرد مسئلهمدار ،اغلب اثرات منفی این تنیدگیها را بر سالمت جسمانی و روانـی
فرد مبتال کاهش میدهـد ( .)Feldman & Spencer, 2014, p.49در افـراد دارای اخـتال
هویت جنسی ،بر اساس عواملی چون انعطافناپـذیری شـناختی ،یـاد نگـرفتن م ـارتهـای
اجتماعی و ح مسئله ،نشخوار ف ری بیمارگونه با مسئلة هویت جنسی ،تف ر خالقانة پـایین
و بیتوج ی حاکم بر ابعـاد زنـدگیشـان ،راهبردهـای مسـئلهمـدار ضـعیف اسـت و لـذا در
موقعیتهای زندگی بهموق استفاده نمیشود و بهکارنگرفتن چنین مقابلههای مـؤثر ،تشـدید
تنش و استرس را به دنبا دارد و موجب آشفتگی بیشـتر و ناکارآمـدی در مسـائ زنـدگی
روزمره میشود که به نوبة خود تشدید عالئم اختال را نیز به دنبا خواهد داشت.
در مورد رابطة مثبت راهبرد اجتنابی با عالئم اختال هویت جنسی میتوان اظ ار داشـت
این افراد بـه دلیـ مشـ الت اجتمـاعی و نگـرش منفـی بـه خـود ،همـواره کنـارهگیـری از
موقعیتها و فعالیتها را انتخا میکنند و به جای فعا سازی رفتاری ،از گزینة اجتنـا در
راستای تس ین موقت خود استفاده میکننـد .همچنـین افـراد دارای اخـتال هویـت جنسـی
تصویر بدن منفی مربوط به خود دارند و ایـن فراینـد شـناختی معیـو موجـب مـیشـود در
رویارویی با تنشها از اجتنا بیشتر استفاده کنند .اجتنا ترجیحی آن ا موجب ح موقـت
تنشها میشود؛ ولی در طوالنیمدت بر تنشهای اساسی زندگی افزوده میشود و به دنبـا
آن دچار کشم شهای روانـی -اجتمـاعی مـیشـوند و تشـدید عالئـم را تجربـه مـیکننـد
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(.)Bockting & Pathy, 2013, p.447
گفتنــی اســت کــه در ایــن تحقیــق ،محــدود بــودن جمعیت موردبررس ـی بـ ـه مراجعــان
بیمارستان روانپزش ی ارومیه و محدود بودن پاسخهـا بـه خودگزارشـــی بـــودن ابزارهـــا
میتواند نتای را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به نتای تحقیق ،پیشن اد مـیشـود پژوهشـی در همـین راسـتا در منـاطق دیگـر و
جامعههای آماری دیگر صورت گیرد تا در تعمیم کلـی نتـای  ،اطمینـان بیشـتری بـه دسـت
آید .همچنـین پیشـن اد مـیشـود در بررسـیهـای روانشـناختی بیمـاران هویـت جنسـی بـه
ویژگیهای شخصیتی و راهبردهـای مقابلـهای اسـترس آن ـا توجـه شـود؛ بـهطـوریکـه در
بررسیهای بالینی افراد دارای اختال هویت جنسی میتوان با درنظرگرفتن ابعـاد شخصـیتی
و آموزش در راستای راهبردهای مقابلهای سـازگارانه و منطقـی ،در راسـتای تعـدی عالئـم
آن ا گام برداشت.
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