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 دهیچک
 یراهبردهـا  و تیشخصـ  بـزر   عامـ   پـن   رابطة یبررس قیتحق نیا هدف
 مطالعـه،  نیـ ا روش. اسـت  یجنسـ  تیـ هو اخـتال   عالئم با استرس یا مقابله
 بـه  کننـدگان  مراجعـه  ةیـ کل شـام   یآمـار  جامعة. است یهمبستگ -یفیتوص

 در یریــگ نمونــه روش بــه کــه بودنــد هیــاروم شــ ر یپزشــ  روان مارســتانیب
ــترس، ــداد دس ــر 177 تع ــا  نف ــدند انتخ ــرا. ش ــ  یب ــا داده یآور جم  از ه

ــهو اخــتال  ســتیل چــ  ــمق ،یجنســ تی ــو یتیشخصــ اسی  پرسشــنامة و نئ
 یهــا نمونــه درصــد 39/3 داد نشــان  ینتــا. شــد اســتفاده مقابلــه یهــا ســب 

 ،یـی گرا بـرون  انیـ م نیهمچن. دارند یجنس تیهو اختال  عالئم موردمطالعه،
 تیـ هو اخـتال   عالئـم  بـا  مـدار  مسئله  یا مقابله راهبرد و توافق ،یریپذ تجربه

 رابطـة  آن بـا  یاجتنـاب  راهبـرد  و ییرنجورخـو  روان نیب و یمنف رابطة ،یسجن
 مقابلــه یراهبردهــا و تیشخصــ یهــا یژگــیو عــالوه بــه. دارد وجــود مثبــت

 یجنسـ  تیـ هو اختال  عالئم به مربوط انسیوار درصد 2/45 طورمشترک به
 ادافـر  ینیبـال  یهـا  یبررس در دهد یم نشان قیتحق نیا  ینتا. کنند یم نییتب را

 و یتیشخصــ ابعــاد درنظرگــرفتن بــا تــوان یمــ یجنســ تیــهو اخــتال  یدارا
 یراسـتا  در ،یمنطقـ  و سـازگارانه  یا مقابلـه  یراهبردهـا  یراستا در آموزش

  .برداشت گام آن ا عالئم  یتعد

 واژگان كلیدي: 
 یا مقابلـه  یراهبردهـا  ت،یشخصـ  بـزر   عامـ   پـن   ،یجنسـ  تیهو اختال 
 .استرس
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 مقدم 
د، رو مـی  بـه شـمار  هـر انسـان    یتاز هو یکه بخش م م( Gender Identityی )جنس یتهو

آمـوزد بـا    مرد از خـود دارد. فـرد مـی    یازن  ی است که هر فرد به عنوان  یریبازتا  تصو
رفتـار و احسـاس    یندیشید،ب یخاص یوةبه ش یدشده است، با یدهزن آفر یامرد  ین هتوجه به ا

 ینتـدو  یاکتسـاب یرو غ یاکتساب ةتحت تأثیر دو مؤلفانسان  یجنس یتداشته باشد. هو یخاص
 یاکتسـاب یرعامـ  غ  یـ  . جنس بـه عنـوان   (46، ص1393علوی، جاللی و افتخار، شود ) می

اسـت کـه مـرد و زن را از     یو کرومـوزوم  یجسـمان  ی،کالبـد  یسـتی، هـای ز  شام  ویژگـی 
مرد را بـه لحـا     زن و ی،اکتسابیرعام  غ ی به عنوان  یتاما جنس ؛دکن می یزمتما ی دیگر
 یاتهایی که غالبـا  خصوصـ   کند و بر اساس ویژگی جدا می یگر دیاز  یفرهنگ -ی اجتماع

و ( Sex) یطورمعمـو  مختصـات جنسـ    . بـه یـرد گ شود، ش   مـی  می قلمداددو جنس  یژةو
 ی ـدیگر مختصات بـا   ینا یاما گاه ؛هماهنگ است ی دیگربا  ممرد (Sexuality) یتیجنس

 .(Richardson, 1999, p.13ناسازگارند )
معتقـد اسـت بـه جـنس     ( Gender Identity Disorderی )جنس یتاختال  هو دچار فرد

دهـد کـه    نشان مـی  شدیدی ی تما او تعلق دارد. ،دهد نشان می یشها مقاب  آنچه کروموزوم
دادن ظاهر انـدام   ییرتغ یاساس در پ ینکند و برا یمخالف زندگ ساز جن یبه صورت عضو

، 1381ی، )کاهـان  یابـد  طابقـت با جـنس مقابـ  خـود م    یشترتا هرچه ب آید یم ود برخ یتناسل
و  یـدار بـر اتخـاپ پا   یمبنـ  یشـواهد  یدبا الف(دو مؤلفه دارد:  یجنس یتهو اختال (. 19ص

از جـنس مخـالف    ین هاصرار به ا یابه داشتن آن است  ی که ما یجنس مخالف یتمستمر هو
 یـ  فقط به دل یدجنس مخالف نبا یتاتخاپ هو  (( و وجود داشته باشد )مالک الف ،است
 ,Zucker& Bradley)باشد یگرمتعلق به جنس د رهنگیف یازهایاز امت یبه برخوردار ی تما

2002, p.122.) و  شـده  یـین تع یتمسـتمر از جنسـ   یتینارضـا  ةدربـار  یشـواهد  یدعالوه با به
سـادوک،  الک  ( )وجـود داشـته باشـد )مـ     ینقـش جنسـ   یـن بـا ا  نداشـتن  احساس تناسب

از  یاریبـا بسـ   یسـه در مقا یجنسـ  یـت اخـتال  هو  . شـیو  (346، ص1396سادوک و روئیز، 
، 1389و ب روان، یدری ح یانی،شود )ب محسو  می یینپا یاربس یرقم II و I اختالالت محور

در مـردان از هـر    ،(م2013) ی ـا آمر یپزشـ   بـه گـزارش انجمـن روان    کـه  یطـور  به (؛4ص
اسـت   یتجنسـ  ییـر تغ یجراحـ  خواهـان نفـر   ی هزار نفر، 200ر زنان از هر هزار نفر و د30
شود که تمـام   و گسترده می یرای فراگ به اندازه  اختال ینا ی. گاه(346، ص1392گنجی، )
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آن ـا را   یشـانی زنـد کـه پر   دور مـی  هـایی  یـت افراد فقط حـو  محـور فعال   ینا یروان یزندگ
 یـن در مورد ا یماشناسی(. سHalkitis, Green & Morgues, 2005, p.19دهد ) کاهش می

 ییشـان شناسـا   ظـاهر و چ ـره   یتوان آن ا را صـرفا  از رو  ندارد و نمی چندانی یتقطع ،افراد
در آن ـا باشـد،    یصفت خاصـ  ةدهند افراد نشان یناز ا رخیکرد. اگرچه مم ن است ظاهر ب

و درمـان را بـا    ینـدازد اه بافراد مم ن است ما را بـه اشـتب   ینبر ظاهر ا یهرگونه قضاوت مبتن
 یاسـت کـه البتـه عملـ     یتجنسـ  ییرتغ یجراح ،اختال  ینا ید. درمان قطعکن رو روبهمش   

و غـدد   یداخلـ  یجنسـ  یاعضا یجادچون ام ان ا حا  ینو درع است دشوارو  ینهپرهز یاربس
وش، ر ینبا هم ولی ؛کند می ییرتغ یهای تناسل اندام یوجود ندارد، صرفا  ش   ظاهر یجنس

همراه  یموارد با ب بود عالئم روان یشترخوان خواهد شد و معموال  در ب جسم و روان آنان هم
ت کـه درمـان   شـ از نظـر دور دا  یداگرچه نبا ؛(270، ص1385 یان،و کوچ  یاست )جواهر

درمان از  با وجودکامال  محرز و آش ار نبوده و نخواهد بود و  یماریب ینا یشگیو هم یقطع
مـدنظر   یدبا یزافراد مبتال ن یزندگ یطمح ییرو تغ یدرمان رفتار یت،جنس ییرتغ یجراح یقطر

 (.Luise, 2011, P.2065یرد )امر قرار گ ینمتخصصان ا
و  یولـویی ی ب یـة شـام  نظر  یـه دو دسـته نظر  ی،جنس یتاختال  هو یجاددر مورد علت ا

 یشالف( استرس پـ  همچون ی، به عواملیولویی یب ی ردوجود دارد. در رو یاجتماع یروان
 یســتمو س ید( مشــ الت مغــز ی،ج( اخــتالالت هورمــون ی ــی،از تولــد،  ( اخــتالالت ینت

 ,Cohen & Gooren, 1999)ی ـ اجتمـاع   یروان های ظریهاشاره شده و در ن یمرکز یعصب

p.317) پن ـان در والـد جـنس موافـق و      یانةگرا جنس هم یالتالف( وجود تما مانند یعوامل
از  ینوالـد  یبرخـ  یتیرضـا نا (  یرمسـتقیم، بـه فرزنـدان بـه صـورت غ     التیتمـا  یـن ا یالقا
و در ارنـگ   ظ ـور کـم   یـا  نوادهجـنس در خـا   هـم  ینود والـد نبـ کودک خـود، ج(   یتجنس

 یشبـا جـنس موافـق و گـرا     یو کم شدن فرصت همانندسـاز  یواحد اجتماع ینتر کوچ 
والـد   ازحـد  یشبـ  یی ـ جنس پرخاشـگر، ه( نزد  د( وجود والد هم، کودک به جنس مخالف

 یـدن، بـا د  یدر دوران کـودک  یجنسـ  یزشیآم یها صحنه ةجنس مخالف با فرزند، و( تجرب
کـه سـبب    ی دیگرپدر و مادر با  ةخورد هم هر نو  حرکت و بو و... روابط به یا صدا یدنشن

در میـان دالیـ    . (19، ص1371خدیوی زند، مطرح است )شود،  یم نامتعارف یهمانندساز
هـای شخصـیتی    ی، ی ی از متغیرهایی که دربارة این اختال  مطرح است، ویژگیشناخت روان
هـای   یـابی نظـام   سـازمان ». آلپورت از پژوهشگران بزر  در زمینة شخصیت است کـه  است
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)راس، « نامـد  های رفتاری و ف ری در فـرد را شخصـیت مـی    بدنی و روانی به عنوان ویژگی
: عوامـ   انـد  دستهیجادکنندة شخصیت دو اوام  (. ع33، ص1392، به نق  از سیدیان، 1386

سـاز رشـد و    های جسمی هستند و عوام  محیطـی کـه زمینـه    وراثتی که پدیدآورندة ویژگی
 Mossانـد )  های وراثتی و ایجادکنندة بسیاری از خصوصیات اکتسابی شخصیت توسعة جنبه

& Frith, 2015, p.26 است، با ترکیـب  (. نخستین تمایز شخصیتی که جنسیت در مرد و زن
دهنـدة صـفات هسـتند، بسـیار      انتقـا   درواق ها که  شود. ین خاص کروموزومی مشخص می

و  ماسـن ها تغییر ایجاد کنند ) توانند در ین و تن ا ج ش و تغییرات حاد محیطی می اند باثبات
 یـان فرض بنا شده که تفاوت م ینبر ا یتشخص یعامل پن  یةنظر. (215، ص1390هم اران، 

ــوان یهــا را مــ انســان ــن  دســته از و  ت ــر اســاس تفــاوت در پ . 1کــرد.  یفتوصــ هــا یژگــیب
 یگـران، رفتار د در برابر پذیری یبآس ،مانند زودخشم بودن یصفات شام  رنجورخویی روان

شام   ییگرا برون. 2ی؛ احساسات منف پیاپی ةتجرب ،اضطرا  داشتن ی،نداشتن ثبات احساس
 خواهی، یجانه ،حرف زدن یادز ،بودن یحصر ی،اجتماعبه حضور  یمند مانند عالقه یصفات

. 3؛ بـودن  یپرانـری  بـودن،  جلـب توجـه   یوجـو  در جست یگران،با د یلذت بردن از همراه
دنبـا    ،مـاجراجو بـودن   ،به هنـر  یمند عالقه ،مانند کنج او بودن یشام  صفات پذیری تجربه

؛ فـرار از ت ـرار   یرپردازی،تصو ،نوآور بودن ،خالق بودن ی،طلب تنو  ،بودن یدجد های یدها
 یبـرا  سـازی  ینـه زم ،بـودن  یمیصـم  یگـران، مانند اعتماد کـردن بـه د   یشام  صفات . توافق4

کوتـاه آمـدن در    یسـادگ  بـه  ،رفتـار دوسـتانه   ،همراه شدن و همراه بـودن  ،و تعام  یهم ار
 اسی،شن یفهوظ ی،گذار مانند هدف یشام  صفات پذیری یتمسئول .5؛ گوهاو ها و گفت بحث

فیسـت و فیسـت،   ) یـت موفق یوجـو  جسـت  ،بـاال  ییکـارا  ،منظم بـودن  ی،داشتن نظم شخص
 (.317، ص1398

ینـده  جو یو محمـد  یثـابت ؛ ازجملـه قاعـدی،   انـد  هیی انجام شـد ها پژوهشدر این راستا 
های جنسـی نشـان    های شخصیت و بدکارکردی ( در بررسی رابطة بین ویژگی1، ص1386)

هـای   هـای جنسـی بـا توجـه بـه ویژگـی       درصـد بـدکارکردی   27ود اند که در زنان حد داده
تـری بـرای    کننـدة قـوی   بینـی  میـان نـوروزگرایی پـیش    شوند و درایـن  بینی می یشپشخصیتی 

 انـد  ( نیز نشـان داده 34، ص1399) های جنسی در زنان است. زمانی و هم اران بدکارکردی
ــان ــ  شخصــ  از می ــای MMPIیتی عوام ــردگ، متغیره ــراف ی،افس ــ انح ــاع یروان  ی،اجتم

. دنـ دار داری امعنـ  ةرابطـ  یجنسـ  یتبا اختال  هو یزوفرنی( و اس ی)ضعف روان ی استنیپس



  

  

75 

 

(، دادفر، 1، ص1386) یندهجوتوسط ثابتی، رستمی و محمدی  شده انجامهمچنین تحقیقات 
ة دهند نشان (Hatami & Ayvazi, 2013, p.1474( و )96، ص1388دوست ) دادفر و یزدان
ت شخصیتی در افراد دچار اختال  هویت جنسـی اسـت؛ بـا ایـن توضـیح کـه       وجود مش ال

. در کنار وجود چنـین مطالعـاتی،   اند شدهبیشتر این مطالعات بر اختالالت شخصیت متمرکز 
مطالعه نشده است؛ بنابراین مبنـای نظـری   هویت جنسی عاملی شخصیت با عالئم  پن الگوی 

 عاملی شخصیت م  کری و کاستا است. ن پبرای متغیر شخصیت در این تحقیق، مد  
 ردرگمی و اغتشـاش در نقـش و  سـ فتگی در هویت جنسی موجب شآ اند دادهمطالعات نشان  
نیـز تحـت تـأثیر قـرار      فردی و به دنبا  آن روابط اجتماعی و بین شود میجنسی مناسب فرد  رفتار
افسـردگی  ترس و اسـ جنسـی و اضـطرا  و    نقـش  کـه بـه بـروز رفتارهـای انحرافـی در     گیرد  می
انجامد. در این جریان پرتنش، راهبردهای مقابله و کنارآمدن ایـن افـراد بـا اسـترس، موضـو        یم

، 1385یـان،  و کوچ  یشـود )جـواهر  تواند در تشدید یا تعدی  عالئم مطـرح   م می است که می
تـوان   یشـناختی دیگـری کـه مـ     ؛ بنابراین در ارتباط با عالئم این اختال ، از عوام  روان(282ص

. استرس یا به معنای فشار یـا نیرویـی اسـت کـه     استبدان اشاره کرد، راهبردهای مقابله با استرس 
گذارد یا بـه بیـان دیگـر     شود و بر رفتار او تأثیر می از انوا  عوام  درونی و بیرونی بر فرد وارد می

ناخته یـا  ای ناهنجاری رفتـاری اسـت کـه بـه هنگـام قـرار گـرفتن شـخص در شـرایطی ناشـ           گونه
آید. در تعریفی دیگر اسـترس را واکـنش بـدن مـا در برابـر هـر اتفـاقی در         نامطلو  به وجود می

و  یهـای شـناخت   به تالش استرسای  سب  مقابله(. 13، ص1388نامند )مدانلو،  محیط پیرامون می
ای  مقابلــه یکنــد. راهبردهــا اشــاره مــی یــدگیو کــاهش تن یریتمــد یری،جلــوگ یبــرا یرفتــار

بـردن   ینازبـ  یـا کاستن  یبرا یدرا که با یفرد اعمال ،کند که بر اساس آن می یفرا توص هایی یوهش
اطالعـات   یوجـو  دار شـام  جسـت   مسـئله  یکنـد. رفتارهـا   محاسبه می ،انجام دهد یدگیتن ی 

مخاطـب   یبـرا  ییها دادن به گام یتو اولو یساختار مسئله از نظر شناخت ییرمسئله، تغ ةدربار یشترب
 یفهـایی را توصـ   مـدار شـیوه   یجـان ای ه مقابلـه  یشـود. بـرع س، راهبردهـا    مسئله می ادندقرار 
د و تمام تالش او متوجه کـاهش احساسـات   وش میکند که بر اساس آن، فرد بر خود متمرکز  می

و ناراحـت   یکردن، عصـب  یهمدار شام  گر یجانای ه های مقابله است. واکنش یشخو یندناخوشا
پـردازی اسـت و سـرانجام راهبـرد      و خیـا   یاشتغا  پهن یانه،جو یبع یتارهاشدن، پرداختن به رف

 یـت است کـه هـدف آن ـا اجتنـا  از موقع     یشناخت ییراتیها و تغ یتمستلزم فعال یای اجتناب مقابله
شـدن در   یـر آوردن و درگ یمم ن است بـه شـ   رو   یای اجتناب مقابله یزاست. رفتارها یدگیتن
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 ,Riley et al, 2016) ظاهر شود یگرآوردن به اجتما  و افراد د روی  به ش  یاتازه  یتفعال ی 

P.126گـذارد   تحت تأثیر مـی  او یروان یطشرا بر کنارآمدن فرد با مش الت چگونگی ینارب(. بنا
هـای   یبررسـ  کـه  یطـور  بـه  ؛نقـش داشـته باشـد    یجنسـ  یـت تواند در اختال  هو عام  می ینکه ا

در جامعـه دچـار    شـان  یبه خاطر ظاهر جنس یجنس یتینارضا نیامبتال دهد گرفته نشان می صورت
و انتخـا    یشـانی ناسـازگارانه، پر  یاغلـب بـا رفتارهـا    یضکه ترس از تبع شوند می یضتبع ینوع

نشـان داد   ی(. جعفـرزاده در پژوهشـ  19، ص1392 همـراه اسـت )م رافسـر،   نابخردانه  یراهبردها
ای  از راهبـرد مقابلـه   ی،جنسـ  یـت د بدون اختال  هواز افرا یشترب یجنس یتاختال  هو یافراد دارا

و سـطح   دارنـد تری برخور یفضع یو خانوادگ یاجتماع یتکنند، از حما مدار استفاده می یجانه
کمتـر و سـب     یشـان ا میـان در  یمـن بسـتگی ا  تـر اسـت. سـب  د     یینپـا  یزن یشانسالمت روان ا

 یتفـاوت معنـادار   ،را در دو گـروه بستگی دوسـوگ  سب  د  و تر است فراوان یاجتناب بستگی د 
 ینبـ  یمعنـادار  ةد رابطـ کرخود گزارش  ةمطالع ی م رافسر در نتا ین(. همچن29، ص1392) ندارد

 یجنسـ  یـت شـده( بـا اخـتال  هو    ای به کار گرفته مقابله ی)مرتبط با راهبردها یاجتماع یسازگار
 (.4، ص1392) وجود دارد
عامـ  بـزر  شخصـیت    پـن   رسـد   به نظـر مـی   - شده مطرحبا توجه به مبانی  -رو  ازاین

، اسـت هـای فـرد    هـا و ویژگـی   کنندة بسیاری از عمل ردها، انتخـا   بینی گونه که پیش همان
و م مـی باشـد.    مطالعـه  تواند دربارة میزان عالئم اختال  هویت جنسی نیز عام  درخـور   می

ای و  دهـای مقابلـه  هـای تنشـی و اسـترس ایـن بیمـاران، نـو  راهبر       همچنین بر اساس تجربـه 
 یـت عالئـم اخـتال  هو   یـزان م ةدربار طرح قاب تواند ی  عام   کنارآمدن آن ا با استرس می

در ایـن حـوزه بیشـتر بـر سـنجش اخـتالالت        گرفتـه  انجـام های  باشد. تاکنون پژوهش یجنس
عــاملی شخصــیت و  پــن شخصــیت و میــزان اســترس ایــن بیمــاران متمرکــز بودنــد و مــد   

؛ بنــابراین پــژوهش حاضــر بــه دنبــا  انــد نشــدهای در ایــن افــراد مطالعــه  هــای مقابلــه ســب 
ای استرس  مقابله یو راهبردها یتیهای شخص ویژگیآیا  پاسخگویی به این پرسش است که

هـای   ویژگی یرهایاز متغ ی س م هرجنسی رابطة معنادار دارند؟ و  یتبا عالئم اختال  هو
 چقدر است؟ یجنس یتاختال  هوبینی  پیشمقابله با استرس در  یو راهبردها یتشخص

 یقتحق یش اس روش
 یـن در ا یموردبررسـ  یرهـای اسـت. متغ  همبستگی -یفی توص یقاتحاضر از نو  تحق یقتحق

 یرهـای متغ انمقابلـه بـا اسـترس بـه عنـو      یو راهبردهـا  یتیهای شخصـ  پژوهش شام  ویژگی
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پـژوهش   یآمـار  ةند. جامعهستمالک  یربه عنوان متغ یجنس یتاختال  هو عالئمو  بین یشپ
یـه در نیمـة او  سـا     شـ ر اروم  یپزشـ   هـای روان  یمارستانکنندگان به ب مراجعه همةشام  
ــه  1398 ــد. روش نمون ــری ا بودن ــنگی ــود.     ی ــترس ب ــورت در دس ــه ص ــژوهش ب ــام پ از تم

نفـر   3های ناقص و باط  و حـذف   شده پس از کنار گذاشتن پرسشنامه ی ت مهای  پرسشنامه
 59/48زن ) 86درصد( و  41/51مرد ) 91آزمودنی شام   177، ها دادهغربالگری در فرایند 
کــردن ســپس اهــداف پــژوهش بــه آنــان توضــیح داده و بــرای پر  .دانتخــا  شــدندرصــد( 
، تجزیـه و تحلیـ  اطالعـات بـا     هـا  دادهآوری  های پژوهش اقدام شد. پس از جمـ   پرسشنامه

هـا بـا آزمـون آمـاری      ار و آزمـون فرضـیه  های توصیفی شام  میـانگین، انحـراف معیـ    روش
 انجام شد. SPSS22افزار  زمان با نرم ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم

 ابگارهای گردآوری اطالعات

 از: اند عبارتدر این پژوهش  استفاده موردابزارهای 
سـؤالی بـا    23لیسـت   : برای سنجش از چ پرسشنامة عالئم اختالل هویت جنسی. 1

یـا  « بلـی »لیست به صورت  ها به این چ  استفاده شد. آزمودنی DSMخیصی های تش مالک
. افراد دچار این اخـتال  بـه بیشـتر    است 0و  1ی آن به صورت ذارگ نمرهپاسخ دادند. « خیر»

پاسـخ   نـدرت  بـه کـه افـراد ب نجـار     دهند؛ درحـالی  لیست پاسخ مثبت می های این چ  سؤا 
هـای   لیست ترجمـة مـالک   دهند. این چ  سخ مثبت نمیگاه به آن ا پا دهند یا هیچ مثبت می

. از لحا  روایی، در تحقیقات قبلـی ایـن   است DSM-IVتشخیص اختال  هویت جنسی در 
پرسشــنامه اســتفاده شــده و معیــار ســنجش اخــتال  هویــت جنســی بــوده اســت. پایــایی ایــن 

ز آلفـای  ( بـا اسـتفاده ا  81، ص1390ی جاوید و شعا  کاظمی )مؤمنلیست در پژوهش  چ 
هـای پرسشـنامه بـا     آمده است. در پژوهش حاضر، میزان پایایی داده به دست 82/0کرونباخ 

 آمد. به دست 71/0روش آلفای کرونباخ، برابر با 

م( 1992)کـری  : این پرسشنامه که توسط کاسـتا و مـ   NEOPI-Rمقیاس شخصیتی . 2
ــت،   ــده اس ــدا  ش ــن   240اب ــاده دارد و پ ــ  شخصــیت  م ــرون)نوروزگراعام ــی،  یی، ب گرای

ــه ــه  تجرب ــق و وظیف ــذیری، تواف ــر شناســی( و شــش پ ــ  وجــه را در ه ــا )عام وجــه(  30 جمع
 انـد  دهکـر  شخصـیتی را تأییـد   پایایی و اعتبار مقیاسهای متعدد، پژوهش کند. یری میگ اندازه

(Costa & McCrae, 1992, P.350  در ی  پژوهش طـولی هفـت .)   پایـایی   سـاله، ضـرایب
و ضرایب پذیری، ربهتجگرایی و  نوروزگرایی، برونبرای هجده زیرمقیاس ابعاد82/0تا 51/0
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 & ,Costaبرای پن  عامـ  اصـلی در مـردان و زنـان بـه دسـت آمـد )        81/0تا  63/0پایایی 

Windiger, 2002, P.65 ی این مقیاس سنج روانهای  در مورد ویژگی شده انجام(. مطالعات
تـا   53/0یب اصلی آزمون پایـایی را از  ( ضرا44، ص1378، شناس حقهای ایرانی ) در نمونه

ای  ( فرم کوتاه این پرسشنامه را بر روی نمونه57، ص1381) یام رک. اند کردهگزارش  87/0
نفـر از دانشـجویان دانشـ دة علـوم انسـانی دانشـگاه ت ـران اعتباریـابی کـرد.           380با حجـم  

زمـان و   عـاملی از روایـی هـم    پـن   همچنین در پژوهش ایشان برای تعیـین روایـی پرسشـنامة   
زمان بین فرم کوتـاه و بلنـد    تحلی  عاملی استفاده شد. ضریب همبستگی حاص  از روایی هم

آمد. برای بررسی پایایی فرم کوتاه ایـن پرسشـنامه    به دست 71/0تا  41/0این پرسشنامه بین 
تـا   65/0ون، بـین  بستگی میان دو اجرای آزم از روش بازآزمایی استفاده شده که ضریب هم

تـا   54/0آمد. ضریب حاص  از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بـین   به دست 86/0
هـای پرسشـنامه بـا روش آلفـای      آمد. در پژوهش حاضر، میـزان پایـایی داده   به دست 79/0

یری، توافـق و  پـذ  تجربـه گرایـی،   رنجورخویی، بـرون  عام  شخصیت روان 5کرونباخ، برای 
 به دست آمد. 83/0و  79/0، 69/0، 74/0، 66/0به ترتیب برابر با مداری  وظیفه

م، 1990این پرسشنامه توسط اندلر و پارک ) هاي مقابله با استرس: پرسشنامة سبک. 3
( ت یـه شـده اسـت. در ایـن پـژوهش، بـرای       42، ص1387ی و باش قره، محمدخانبه نق  از 

( CISSزا ) اسـترس هـای   بـا موقعیـت  سـؤالی پرسشـنامة مقابلـه    48سنجش ایـن متغیـر از فـرم    
ی، مقابلـة عملـی یـا    ا مقابلـه استفاده شـده اسـت. ایـن پرسشـنامه بـرای ارزیـابی سـه راهبـرد         

مدار، مقابلة هیجانی و مقابلة اجتنابی طراحی شده است. پایایی کـ  ایـن پرسشـنامه بـا      مسئله 
، برای راهبـرد  83/0دار م ، برای راهبرد عملی یا مسئله84/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 و بـاش قـره،   یمحمـدخان گـزارش شـده اسـت )    87/0و برای راهبرد اجتنابی  81/0هیجانی 
ــایی داده  42، ص1387 ــزان پای ــژوهش حاضــر، می ــای    (. در پ ــا روش آلف ــنامه ب ــای پرسش ه

و  84/0، 91/0ترتیـب برابـر بـا     مدار، هیجـانی و اجتنـابی بـه    مسئله ی راهبردها کرونباخ، برای
 به دست آمد. 86/0

 ها یافس 
 41/51مـرد )  91کننـدگان پـژوهش،    دهـد در میـان شـرکت    نشان مـی ها  توصیفی داده ی نتا

 یجنس یتهو عالئم اختال  دارای (درصد 39/3) نفر 6درصد( و  59/48زن ) 86درصد( و 
 با یـ   رفته ازدستهای  ها انجام شد و اندازه همچنین پیش از تحلی ، غربالگری دادهبودند. 
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های پرت چنـدمتغیری بـا    اندازة مبتنی بر الگوریتم حداکثر موردانتظار جایگزین شدند. داده
هـا از   مـورد حـذف شـدند. بـرای بررسـی نرمـا  بـودن داده        3روش م االنوبیس مشخص و 

اسمیرنوف استفاده شد و نتای  نشـان داد متغیرهـا در سـطح بحرانـی      -آزمون کالموگروف 
بـین بـا    یشپـ خطـی متغیرهـای    یژگی نرما  بودن را دارند. مقادیر هممعنادار نیستند و و 01/0

و  10متغیرهـا زیـر    VIFو تولرانس محاسـبه شـد و نتـای  نشـان داد      VIFاستفاده از شاخص 
 -شـود. شـاخص دروبـین     خطی متغیرها رد مـی  هستند؛ بنابراین هم 01/0تولرانس آن ا باالی 

 .دکن می تأیید را تقال  خطاهااس یةفرضبه دست آمد که  76/1واتسون نیز 
 بستگی متغیرها : میانگین، انحراف معیار و ماتریس هم1جدو  

انحراف  میانگین بین یشپمتغیرهای 
 معیار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         - 54/7 79/32 رنجورخویی روان
        - -/.32 23/4 19/25 ییگرا برون
       - /.56 -/.44 19/4 34/28 یریپذ تجربه

      - /.48 /.47 -/.29 37/5 89/27 توافق
     - /.37 /.23 /.17 -/.11 05/3 11/24 شناسی وظیفه
    - /.17 /.33 /.34 /.35 -/.49 11/9 34/36 مدار مسئله راهبرد 

   - -/.43 /.12 -/.24 -/.21 -/.09 /.34 88/10 54/49 مدار راهبرد هیجان
  - /.22 -/.45 -/.08 -/.11 -/.14 -/.07 ./22 01/8 97/51 راهبرد اجتنابی

 - 37/0 10/0 -43/0 -09/0 -53/0 -44/0 -47/0 58/0 87/2 32/11 عالئم هویت جنسی

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

ی بـا عالئـم اخـتال     ورخوبرنج روان یتیشخص یژگیو دهد میان نشان می 1نتای  جدو  
بـه تجربـه و    یگشـودگ  یی،گرا برون میانو وجود دارد  داری امثبت معن ةرابط هویت جنسی،

راهبـرد   ینبهمچنین وجود دارد.  اداریمعن یمنف ةرابط ی،جنس یتاختال  هوعالئم  باتوافق 
راهبـرد   نیبـ  ودار امعنـ  یمنفـ  ةرابطـ  جنسـی،  یـت اخـتال  هو عالئـم  مـدار بـا    مسئله ای  مقابله
 مثبت معنادار وجود دارد. ةرابط ی،جنس یتاختال  هو عالئم با اجتنابیای  مقابله

و  یتهای شخص ویژگیاز طریق  یجنس یتعالئم اختال  هوبینی  زمان پیش : آزمون رگرسیون هم2جدو  

 مقابله یراهبردها

R R2 R2 متغییر مالک شده تعدی   خطای  
 F استاندارد

سطح 
 معنادار

یجنس یتم اختالل هوعالئ  68 /0  46 /0  45/0  27/4  05/35  001/0  
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بینی عالئم اختالل هویت جنسی بر  مدل پیش دهد نشان می 2جدول  یجنتا

عالوه پنج عامل  به معنادار است. مقابله یو راهبردها یتهای شخص ویژگی اساس

 یانسوار درصد از 45طورمشترک  بهای  مقابله یو راهبردها یتبزرگ شخص

 کنند. می یینرا تب یجنس یتاختالل هو عالئم ربوط بهم

 زمان : نتایج ضریب رگرسیون هم3جدول 
 P ضرایب استاندارد یراستانداردغضرایب  بین متغیر پیش

B SE BETA 
 01/0  09/1 35/15 مقدار ثابت

 01/0 26/0 03/0 13/0 رنجورخویی روان
 01/0 -23/0 01/0 -12/0 ییگرا برون
 01/0 -21/0 02/0 -11/0 یریپذ تجربه

 01/0 -25/0 02/0 -13/0 توافق
 88/0 01/0 02/0 01/0 شناسی وظیفه
 01/0 -21/0 01/0 -10/0 مدار مسئله ای  راهبرد مقابله
 75/0 01/0 01/0 01/0 مدار ای هیجان راهبرد مقابله

 01/0 20/0 01/0 10/0 ای اجتنابی راهبرد مقابله

پـن   از میـان   دهـد  می نشان متغیرها ازهرکدام  اثر اندازة بررسی برای 3 جدو  اطالعات
مـدار   مسـئله  ی، مقابلـة  ا مقابلههای  رنجورخویی و از میان سب  ، روانیتعام  بزر  شخص

 بینی عالئم هویت جنسی دارند. بیشترین س م معنادار را در پیش

 بحث
ای  بردهـای مقابلـه  و راه یتپـن  عامـ  بـزر  شخصـ    پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطـة  

نشـان داد میـان    آمـده  دسـت  بـه صـورت گرفتـه اسـت. نتـای       یجنسـ  یتاختال  هواسترس 
کـه   داری وجـود دارد؛ درحـالی   امعنـ رنجورخویی با اختال  هویت جنسی، رابطة مثبت  روان

داری وجود  امعنپذیری و توافق با اختال  هویت جنسی، رابطة منفی  گرایی، تجربه میان برون
(، ثـابتی،  1386) ینـده جوهـای قاعـدی، ثـابتی و محمـدی      این یافته بـا نتـای  پـژوهش   دارد. 

ی جاویـد و  مـؤمن (، 1388دوست ) (، دادفر، دادفر و یزدان1386) یندهجورستمی و محمدی 
و   Zucker & Bradley (2002)و  Hatami & Ayvazi (2013)(، 1390شـعا  کـاظمی )  

Duisin et al (2008)  جنسی بخش  توان گفت هویت یافته می تبیین اینهمسویی داشت. در
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ة تصویری است که هـر فـرد بـه    دربردارنددهد و  چشمگیری از هویت هر انسان را ش   می
مش   و انحراف در برداشـت هویـت    هرگونهعنوان زن یا مرد از خود دارد. بنابراین وجود 

فرویـد، بررسـی هویـت    شود؛ چراکه بر اسـاس عقیـدة    از سوی افراد به ناسازگاری منجر می
جنسی تن ا مربوط به دستگاه تناسلی و رفتار اجباری نیست؛ بل ـه نـو  عمل ـرد و تف ـرات     

(. بـا توجـه بـه این ـه     see: Vermeylen et al, 2005افراد بیشتر مورد توجه و تغییـر اسـت )  
شت توان انتظار دا ها و سب  زندگی است، می ، سلیقهها انتخا کنندة  یینتعشخصیت انسان 

های کودکی در اختال  هویت جنسی، ابعـاد شخصـیت    در کنار تأثیر عوام  زیستی و تجربه
کنندگی م م خود، زمینة تشدید یـا تعـدی  عالئـم     یینتعتوانند بر اساس گستردگی و  نیز می

هـا و   ی را فراهم کننـد و بـر چگـونگی مقابلـه    کودک های هو تجرب یستیعوام  زناشی از آن 
عالئـم اخـتال    مطـابق روی ردهـای شخصـیت،     ار تأثیر بگذارند. حتـی روش کنارآمدن بیم

سـرزنش مـادر،    ی،فرزنـدپرور بـه خـاطر   رشد  ییمم ن است در مراح  ابتدا یجنس یتهو
بـدی ی اسـت ایـن    شـوند.   یداراز جانب پدر پد یعاطف یمادر و کمبودها ازحد یشب ةمداخل

توان بیان کرد ابعاد شخصـیت   ن میمسائ  رشدی با شخصیت ارتباط تنگاتنگ دارند؛ بنابرای
میـان   ی مطـرح باشـد. درایـن   جنسـ  یـت اخـتال  هو  تواند در نحـوه و میـزان بـروز عالئـم     می

هـای درونـی فـرد را نشـان دهـد       ها و آشفتگی تواند گسترة تنش رنجوری شخصیت می روان
گیـرد. در ایـن فراینـد،     ی قـرار مـی  جنسـ  یـت اخـتال  هو که در ی  چرخة معیو  با عالئم 

 و سـرانجام  شـود  مـی  افسـردگی  هـای اضـطرابی و   آن ا موجب تجربه رنجوری نشانگان روان
عمر خود را بـا تشـویش    یها سا  ،بدون این ه به شناخت درستی از مش   خود دست یابند

رنجورانه تشدید عالئـم اخـتال  و    های روان ها و تشویش کنند که این تنش یسپری م تنش و
ــ  ــین رواننارضــایتی شــدید هــویتی را ب ــد. همچن ــا  دارن رنجــوری شخصــیت در آن ــا  ه دنب

بـرای   زده شـتا  هـای   کنـد و موجـب واکـنش    های منفی همچون خشم را تشدید می هیجان
شـوند کـه بـه     رو می ها روبه شود که در این فرایند حتی با برخی سوءاستفاده تغییر اوضا  می

(. لذا Chapman et al, 2007, p.1596شود ) را موجب میعالئم اختال   یدتشد دنبا  خود
هـای حمـایتی    تواند بخشی از برنامـه  رنجوری می ای در راستای تعدی  روان های حرفه تالش

 این افراد قلمداد شود.
تـوان گفـت بـه خـاطر      مـی  یجنس یتعالئم اختال  هوگرایی  در تبیین رابطة منفی برون

 یهـای جمعـ   یـت فعال یشـتر ز با یجنسـ  یـت اخـتال  هو  گرایی، افـراد دارای  پایین بودن برون
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شـغ    یـافتن در  کنند و عمدتا  مشارکت نمی یهای اجتماع یتو در فعال کنند می یریگ کناره
هـای اجتمـاعی و    اند. آن ا معاشـرت  کامنا یو اقتصاد یهای فرهنگ یتفعال ینمناسب و همچن

 Miyajimaد )کنن های مثبت را کمتر تجربه می کنند و هیجان گرایی مفید را دنبا  نمی گروه

et al, 2014, P.496هـای   گرایانة شخصیت بخـش م مـی از کـاهش تـنش     (. این ابعاد برون
ی، جنسـ  یـت اخـتال  هو زندگی هر انسانی است که کمبـود و کاسـتی آن ـا در افـراد دارای     

 شود. یت تشدید عالئم اختال  مین اموجب در خود فرورفتگی و احساس تن ایی و در
توان گفت به خـاطر   می یجنس یتعالئم اختال  هوپذیری با  جربهدر تبیین رابطة منفی ت

هـای جدیـد زنـدگی در ایـن افـراد پـایین        پذیری و گشودگی بـه تجربـه   این ه میزان انعطاف
است، آن ا عمدتا  در نظام شناختی محدود و نشخوارهای پهنـی مربـوط بـه تغییـر جنسـیت،      

تمایـ   چـون آن ـا    دهند. ا از دست میهای رشد و تحو  زندگی ر مانند و فرصت گرفتار می
کنند و مم ن است معتقد باشند بـا جنسـیت    جنسی جنس مقاب  را کسب های ویژگیدارند 

؛ بنابراین در ی  فرایند غیرمنعطـف از لحـا  شـناختی، اجتمـاعی و     اند دیگری به دنیا آمده
 شـگی همی هـای  یـاپردازی تخـیالت و ر   ،بـودن  در مورد عضو جنس مخـالف  صرفا عاطفی 
 ,Chapman et al, 2007شوند ) توجه می یعاطفی درونی خود ب یها تجربهبه سایر دارند و 

p.1597)اخـتال    دارای افـراد  یتشخصـ  پـذیری  تجربـه  هـایی در  هـا و نقـص   . چنین کاستی
هـای   یـت، تـالش  کـاهش خالق هـای زنـدگی،    دادن فرصـت  ازدسـت موجـب   ی،جنس یتهو

 شود. عالئم اختال  می یدتشد یتن ادرو  یجهنت یب عمدتا جانبة تغییر جنسیت  ی 
ایـن  تـوان گفـت    مـی  یجنس یتعالئم اختال  هودر تبیین رابطة منفی توافق شخصیت با 

ــر  ــانافــراد موافقــت و ســازگاری کمت ــا اطرافی ــد ی ب ــان ناشــی از  دارن ــن جری . بخشــی از ای
ی اطرافیـان  ی ارتباطی آن ا و بخشی دیگر ناشی از درک نشدن مش   آن ا از سـو ها م ارت

  بسیار بزر  این افراد نو  برخورد نزدی ان و صاحبان مشاغلی است که به هر است. مش 
چنان شدید  اطرافیان گاهی آن یها ها و واکنش . نو  کنشکنند یترتیب با آن ا تماس پیدا م

ایـن   دچـار . افـراد  شـود  یبـاری منت ـی مـ    و فاجعـه  یزانگ است که به نتای  بسیار غم و پرتنش
زیسـتی   و ایـن مشـ   بـه    گیرند یساالن خود قرار م تمسخر و طرد هم شدت مورد تال  بهاخ

نفـس منجـر    نفـس و اعتمادبـه   و به کـاهش عـزت   اندازد یم آنان را به مخاطره و توافق روانی
 & Leveyشـود )  شـدت مختـ  مـی    بـه خـانواده و اطرافیـان   . همچنین روابط آنان با شود یم

Curfman, 2004, p.1036) .یتشخص توافق و خوشایندیدر  ییها ها و نقص یکاست ینچن 
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گیــری  طــرد اجتمــاعی و انــزوای آن ــا، فاصــلهموجــب  یجنســ یــتاخــتال  هو دارای افــراد
و  اجتمـاعی  نفس عزتاجتماعی از خانواده، کاهش روابط پختة دوستانه و صمیمانه، کاهش 

 شود. عالئم اختال  می یدتشد یتن ادر
مـدار بـا اخـتال      مسئله ای عملی یا  نشان داد بین راهبرد مقابله آمده دست بههمچنین نتای  

داری وجود دارد. ایـن   امعنهویت جنسی، رابطة منفی و بین راهبرد اجتنابی با آن رابطة مثبت 
 ,Blosnich et al, (2013(، 1392(، م رافسـر ) 1392های پژوهش جعفرزاده ) نتیجه با یافته

p.30)  وMaria & Hassan (2014, P.48)  وJohn, Brush & Mait (2014, p.430) 
توان گفـت وجـود اخـتال  هویـت جنسـی       همسویی داشت. در خصوص تبیین این نتیجه می

همواره تنش و استرس برای فرد به همـراه دارد. ایـن افـراد بـه سـبب درک نشـدن از سـوی        
هــدف و نقــش میــان  یــندراکنــد.  خــانواده و دیگــران همــواره تــنش بــاالیی را تجربــه مــی 

هـای سـازگارانه و منطقـی     و سب  زاست استرسای، تعدی  کردن شرایط  راهبردهای مقابله
ها را بر سالمت جسمانی و روانـی   مدار، اغلب اثرات منفی این تنیدگی مسئله همچون راهبرد 

. در افـراد دارای اخـتال    (Feldman & Spencer, 2014, p.49دهـد )  فرد مبتال کاهش می
ی هـا  م ـارت یری شـناختی، یـاد نگـرفتن    ناپـذ  انعطاف، بر اساس عواملی چون هویت جنسی

مسئله، نشخوار ف ری بیمارگونه با مسئلة هویت جنسی، تف ر خالقانة پـایین   اجتماعی و ح  
مـدار ضـعیف اسـت و لـذا در      مسـئله  شـان، راهبردهـای    یزنـدگ توج ی حاکم بر ابعـاد   یبو 

، تشـدید  مـؤثر های  رفتن چنین مقابلهگنکار بهشود و  نمیاستفاده  موق  بههای زندگی  موقعیت
تنش و استرس را به دنبا  دارد و موجب آشفتگی بیشـتر و ناکارآمـدی در مسـائ  زنـدگی     

 شود که به نوبة خود تشدید عالئم اختال  را نیز به دنبا  خواهد داشت. روزمره می
توان اظ ار داشـت   ت جنسی میدر مورد رابطة مثبت راهبرد اجتنابی با عالئم اختال  هوی

گیـری از   این افراد بـه دلیـ  مشـ الت اجتمـاعی و نگـرش منفـی بـه خـود، همـواره کنـاره          
سازی رفتاری، از گزینة اجتنـا  در   کنند و به جای فعا  ها را انتخا  می ها و فعالیت موقعیت

 یجنسـ  یـت اخـتال  هو  یافـراد دارا  ینهمچنـ کننـد.   راستای تس ین موقت خود استفاده می
در شـود   ایـن فراینـد شـناختی معیـو  موجـب مـی      مربوط به خود دارند و  یبدن منف یرتصو

. اجتنا  ترجیحی آن ا موجب ح  موقـت  استفاده کنند یشترها از اجتنا  ب با تنش رویارویی
شود و به دنبـا    های اساسی زندگی افزوده می مدت بر تنش یطوالنشود؛ ولی در  ها می تنش

کننـد   شـوند و تشـدید عالئـم را تجربـه مـی      اجتمـاعی مـی   -های روانـی  آن دچار کشم ش
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(Bockting & Pathy, 2013, p.447). 
مراجعــان  هـــب یموردبررســ جمعیتمحــدود بــودن  یــق،تحق یــناســت کــه در ا گفتنــی

 اـــ هاربزا دنوـــ ب یـــ شارگزدخوهـا بـه    و محدود بودن پاسخ یهاروم پزش ی بیمارستان روان
 تحت تأثیر قرار دهد.را  ی تواند نتا می

و  یگـر راسـتا در منـاطق د   یندر همـ  یوهشـ ژشـود پ  مـی  یشن ادپبا توجه به نتای  تحقیق، 
بـه دسـت    یشـتری ب ینـان اطم ی ،نتـا  یکلـ  یمتا در تعم یردصورت گ یگرد یآمارهای  جامعه

 شـناختی بیمـاران هویـت جنسـی بـه      هـای روان  شـود در بررسـی   همچنـین پیشـن اد مـی    .یدآ
کـه در   یطـور  بـه آن ـا توجـه شـود؛     ای اسـترس  مقابلـه  یو راهبردهـا  یتیخصهای ش ویژگی
توان با درنظرگرفتن ابعـاد شخصـیتی    ی میجنس یتاختال  هو های بالینی افراد دارای بررسی

سـازگارانه و منطقـی، در راسـتای تعـدی  عالئـم      ای  مقابله یراهبردها و آموزش در راستای
 آن ا گام برداشت.
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 منابع و مآخذ
بررسی میزان اختال  هویت جنسـی و  »و حسین ب روان؛  یانی، فرهان و داریوش حیدریب .1

 .27-1، ص1389(، 2) 8شمارة دانشگاه فردوسی مش د،  ؛ مجلة«عوام  اجتماعی مؤثر
هـای   بررسـی رابطـة بـین ویژگـی    »ثابتی، آزاد و رضا رستمی و سـمیه محمـدی جوینـده؛     .2

سـومین کنگـرة سراسـری خـانواده و     ؛ خالصـة مقـاالت   «شخیصت با باورهـای جنسـی  
 .1386سالمت جنسی، دانشگاه شاهد، 

ای، سـالمت روانـی، حمایـت اجتمـاعی و      مقایسة راهبردهـای مقابلـه  »جعفرزاده، م شید؛  .3
بستگی افراد دارای اختال  هویت جنسی بـا افـراد بـدون اخـتال  هویـت       های د  سب 
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