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  چكيده

ـاعي مـوثر بـر آن          ـتالل هويـت جنسـي و عوامـل اجتم هدف پژوهش حاضر بررسي شـدت اخ
آماري تمام افراد داراي اختالل هويت جنسـي   جامعهمي باشد.  باشد. روش انجام پژوهش پيمايش مي

يد نـواب صـفوي   مراجعه كننده به مركز بهزيستي استان خراسان رضوي و مركز اورژانس اجتماعي شه
گيـري،  نفر انتخاب شده است. روش نمونـه  160و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  هتهران بود

ابـزار جمـع آوري   و  تصادفي ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه كننده به دو مركز ياد شـده بـوده  
(عدم پذيرش هويت جنسـي) در  دهد اختالل هويت جنسي ها نشان ميپرسش نامه است. يافته ها داده

ـت  1- 5اي كـه در دامنـه (  ميان افراد نمونه ميزان بااليي دارد به گونه ـانگين اخ مـي باشـد ،    76/4الل ) مي
كسب تاييد اجتماعي «و » احساس رضايت از كنش اجتماعي با همساالن همجنس«هاي همچنين متغير

ـاي  ل هويت جنسي دارنـد و متغيـر  معني دار و معكوسي بر اختال  رابطه»از سوي همساالن همجنس ه
ميــزان تاثيرپــذيري از الگــوي رفتــاري «، »اخــتالل در هماننــد ســازي«، »اخــتالل در جامعــه پــذيري«

بـه صـورت معنـي دار و    » دريافت برچسب اجتماعي جنس مخالف از سوي ديگران«و » غيرهمجنس
دهـد عوامـل   تحقيق نشان مـي مستقيم با اختالل هويت جنسي داراي رابطه ي معناداري هستند. نتيجه 

 رابطـه اجتماعي با تاكيد بر يادگيري اجتماعي و عوامل خانوادگي با بروز و رشد اختالل هويت جنسي 
  معناداري دارد.

  .دروني سازي ،جامعه پذيري ،تاييد اجتماعي ،تعامل اجتماعي ،هويت جنسي كليدواژها:

  مقدمه

-ان اجتماعي با نقش هاي اجتماعيركنش گدر مطالعات جامعه شناختي همواره سازگاري 

شان مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است و نهاد هاي رسمي و غيررسمي جامعه پذيري بر ايـن  
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در حالي كه بيشتر افراد داراي رفتارهـا و تمـايالت متناسـب بـا     «اي داشته اند. مساله تاكيد ويژه

هم هسـتند كـه رفتارهـاي جنسـي      ها افراديباشند اما در ميان آنجنسيت فيزيولوژيك خود مي

ممكن است كه يك فرد با  جنسيت مونـث   ها با جنسيت فيزيكي شان هماهنگي ندارد، مثالًآن

ش باشـد و تمـايالتي   او توان باروري كامل در جنسيت خود داراي احساس نفرت از جنسـيت 

). در 1: 1382 (خداياري فرد، »براي نشان دادن رفتارها و تمايالت جنس مخالف را داشته باشد

بين افرادي كه داراي ناسازگاري با جنسيت خود هستند و در انجام نقش هاي جنسي اجتماعي 

باشند، اين مقاله در چهارچوب رويكرد جامعه شناختي تمركزش بر افـرادي  مي با مشكل مواجه

تـوان بـه اخـتالل هويـت     هاي جنسي را مـي اختالل .اند 1است كه داراي اختالل هويت جنسي

تـرين نـوع   اختالل در عاليق جنسي تقسيم كرد. مهـم  و گيري جنسياختالل در جهت نسي،ج

است كه ويژگي شاخص آن تمايل شديد بـه اتخـاذ    2اختالل هويت  جنسي، دگر جنس باوري

). 3،1955هاي فرهنگي آن (روزنهـان وسـليگمن  هويت جنس مخالف است بدون توجه به امتياز

هزار نفر در دنيـا مبـتال بـه اخـتالل هويـت جنسـي مـي باشـند          100نفر در هر  6بر طبق آمار 

پزشكي قانوني كشور در گزارش خود اعالم كـرده اسـت كـه آمـار رسـمي       .)7: 1387 گنجي،(

باشـد (سـايت رسـمي پزشـكي     نفر مي 4500افراد داراي اختالل هويت جنسي در ايران حدود 

برنـد كـه   جنسي را زماني بـه كـار مـي    اختالل هويت واژه معموالً ).20/8/1387 قانوني كشور،

فردي با جنسيت و فيزيك مذكر داراي احساسات و تمايالت زنانه باشد و يا عكس اين قضـيه،  

  ).4: 2008 همكاران، و ملورلي( يعني دختري با ظاهري زنانه داراي احساسات مردانه باشد

-روان شـناختي، اختالل هويت جنسي داراي ابعاد مختلفي است؛ از جمله بعـد زيسـت      

 رفتار جنسي، هويت شامل اجتماعي معناي در جنسيت«و  اجتماعي  –شناختي و بعد فرهنگي 

 »اسـت  زمـان  و فرهنگ از متاثر جنسي نقش اغلب .است 5جنسي گيري جهت و 4جنسي نقش

                                                 
1- Gender Identity Disorders 
2- Transsexualism 
3 -Rosenhan & Seligman 
4- Behavior of Sexual Role  
5- Sexual orientation 
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اين مقاله تاكيد بر بعد فرهنگي و اجتماعي اين پديـده و شـناخت    ). در 194: 1386 عليخاني،(

  .باشدجتماعي موثر بر اين اختالل ميعوامل ا

عـدم  «در مورد تاثير عوامـل اجتمـاعي خصوصـا عامـل خـانوادگي       )1979( 1ميد و راكرز   

والـدين نقـش مهمـي در    «نويسـند:  در بروز اختالل هويت جنسي اين گونه مي» حضور والدين

لـدين فرآينـد   طوري كه غيبـت يكـي از وا  ه رشد و يادگيري بهنجار كنش هاي جنسيتي دارند ب

كند، به عبارتي نبـود پـدر در   ايجاد رفتارهاي جنسيتي بهنجار را در كودكان با مشكل مواجه مي

خانواده براي كودك پسر و فقدان مادر براي كودك دختر جريـان يـادگيري بهنجـار رفتارهـاي     

بـتال بـه   چشـم گيـر افـراد م    نسبتاًبا وجود تعداد « .»كندجنسيتي را در آنان با مشكل مواجه مي

زمينـه   با اين افراد ارتباط مناسبي داشـته باشـد و در  است جامعه نتوانسته  اختالل هويت جنسي

و اين افـراد داراي مشـكالتي    را در پيش بگيرد يها رويكرد مناسبمشكالت آن حل بحران ها و

 بسياري از اين افراد از نشـان دادن خـود در جمـع اجتنـاب     هستند كه از جمله مي توان گفت:

حتـي بـراي    شـوند و شوند، به انزوا و تنهـايي كشـيده مـي   ورزند، از طرف خانواده طرد ميمي

گانگي پذيرش هويت  خود با مشكالت متعددي دچارند چون در موارد متعددي فرد در اين دو

  ).  1955 سليگمن، (روزنهايم و »تواند سازگاري الزم را به دست آوردهويتي نمي

) در طي تحقيقي كه با هـدف شـناخت عوامـل مـوثر بـراختالل      1386( نوريان و همكاران

موردي كه بـا اسـتفاده    100اي هويت جنسي در افراد دگر جنس باورانجام شد به مطالعه نمونه

گيري تصادفي از ميان افراد مراجعه كننده به مركز بهزيستي تهـران انتخـاب شـده بـود     از نمونه

هـاي  ويژگـي  هـاي خـانوادگي و  ابطه ميان متغير ويژگـي دار بودن رنتايج تحقيق معنا پرداختند.

دهد، به عبارتي فقدان يكي از والدين در منزل (بـه دليـل   مربوط به روابط اجتماعي را نشان مي

سازي الگوهاي رفتار را در كودكـان بـا مشـكل مواجـه كـرده      مرگ و ...) فرآيند همانند طالق،

والد غايب در خانه يكي باشـد. همچنـين    براي كودكي كه جنسيتش با جنسيت است، خصوصاً

ي معكوس و معناداري ميزان و شدت روابط كودك با همساالن همجنس خود در كودكي رابطه

دهد، به اين معنا كه: هرچه ميزان ارتبـاط فـرد بـا    را با ميزان اختالل هويت جنسي فرد نشان مي

                                                 
Mead & Rekers-1  
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بـراي انجـام رفتارهـاي     همساالن همجنسش كمتر باشد ميزان اختالل هويت جنسـي و تمايـل  

) در تحقيـق  1386عسگري و همكاران ( . همچنينجنس مخالف در وي بيشتر بروز كرده است

خود با هدف شناسايي عوامل موثر در بروز و گسترش اختالل هويـت جنسـي در ميـان افـراد     

ي نتـايج تحقيـق از معنـادار    مبتال به اختالل هويت جنسي به انجام كار تحقيقاتي پرداختنـد كـه  

ميزان حضـور فـرد در دوران كـودكي در    «و » ساختار قدرت خانواده«دو متغير اجتماعي  رابطه

 دهـد. با متغير (اختالل هويت جنسي) خبـر مـي  »  محيط ها و مجالس نامتناسب با جنسيت وي

در اين تحقيق منظور از ساختار قدرت خانواده اقتدار يك طرفه والد غيرهمجنس با فـرد داراي  

) در يـك تحقيـق كـه بـه شـكل      2008و همكـاران (  1آالنكو .تسهويت جنسي ا عدم پذيرش

ي پـدري و  آيا  شـيوه «كه  ميداني انجام شده است سعي در پاسخ گويي به اين سوال را داشتند

بـر   »كودكان اثر بگـذارد؟  3رفتار هاي جنسي نابهنجار تواند بر(سلطه والدين) مي2 مادري كردن

يك سويه يكي از والدين در خـانواده از متغيـر هـاي اجتمـاعي      طهاين تحقيق سل اساس نتيجه

ابراز تمايل والدين در خـانواده مبنـي داشـتن    «موثر بر ميزان اختالل هويت جنسي است. متغير 

مستقيم و معناداري با بروز رفتارهاي جنسـي نابهنجـار كـودك     رابطه» خاص يكودك با جنسيت

بـه  » 5مردانگي، زنانگي و دگـرجنس بـاوري  « اي به ناممقاله در) 2002و همكاران ( 4هرمانداشته است. 

مـدارا و   درجـه مثبـت   رابطهداري  تحقيق از معني نتيجه .مطالعه دگر جنس باورهاي لهستاني پرداختند

    سازش والدين با رفتار نابهنجار جنسيتي كودك با اختالل هويت جنسي خبر داد.

پيمايشـي در ميـان جـامعهي دگـرجنس بـاوران       در تحقيق نيز )2003و همكاران ( 6نژمان 

غير همجنس در بروز اختالل هويـت جنسـي    8ي سعي درشناخت نقش گروههاي مرجع7هلند

تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه هرچه فرد  پرسش نامههاي حاصل از بودند. پس از بررسي داده

                                                 
1- Katarina Alanko  
2- Parenting 
3- Gender Atypical Behavior 
4- Anna Herman 
5- Masculinity, Femininity and  Transsexualism 
6- Nijman 
7- Netherland 
8- Reference Group 
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. جنسي افزايش مي يابـد از الگوي رفتاري غيرهمجنس بيشتر تاثير پذيرد احتمال اختالل هويت 

اي به روش پيمايشـي در ميـان افـراد داراي    ) در مطالعه2004و همكاران ( 1شين شياههمچنين 

آن بـا اخـتالل    و رابطـه » 2انتظـارات نقـش  «اختالل هويت جنسي در تايوان درصدد بررسي اثر 

قشي متضاد بـا  تظارات ننهويت جنسي در فرد بودند. نتايج تحقيق از معني داري رابطه ي ميان ا

   جنسيت با بروز اختالل هويت جنسي خبر داد. 

  مقاله حاضر سعي دارد به دو پرسش اساسي زير پاسخ دهد:

 اسـتان  يسـت يبهز مركـز  بـه  كننده مراجعه افراد در يجنس تيهو اختاللشدت : اول سوال •

 چقـدر  1389 سـال  در تهـران  يصـفو  نـواب  ديشه ياجتماع اورژانس مركز و يرضو خراسان

 ت؟اس

 به كننده مراجعه افراد در يجنس تيهو اختالل بر شدت موثراجتماعي  عوامل:  دوم سوال •

 در تهـران  يصـفو  نواب ديشه ياجتماع اورژانس مركز و يرضو خراسان استان يستيبهز مركز

  كدامند؟ 1389 سال

  ارچوب نظريچ

جورج  رد: نظريهاز نظريات جامعه شناختي به منظور تبيين مساله تحقيق مي توان استفاده ك

و تكرار رفتارهاي اجتماعي بر اين موضوع تاكيد دارد كـه دريافـت    شكل گيريهومنز در مورد 

چنانچه در گذشته از فرد رفتـاري سـرزده باشـد كـه     «پاداش مي تواند باعث تكرار رفتار شود: 

 شـود ر مـي متعاقب آن پاداشي دريافت كرده باشد احتمال آنكه فرد آن رفتار را تكرار كند بيشـت 

در مورد موضـوع مقالـه مـي تـوان گفـت وقتـي        ).399-397: 1387(ديليني،» موفقيت) (قضيه

كودك رفتاري انجام مي دهد كه به لحاظ اجتماعي با جنسيتش سازگاري نـدارد اگـر از سـوي    

والدين و اطرافيان با تشويق شود يا بي تفـاوتي و مـدارا ببينـد احتمـال تكـرار رفتـار افـزايش        

-. نظريه كنش اجتماعي پارسونز يادگيري اجتماعي كنش از جمله كنش جنسيتي را ايـن يابد مي

                                                 
1- Shin Shiah 
2- Role Expectations 
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-كـنش « .اسـت » احساس رضايت از كنش« كنش انجام از انكنش گر هدفگونه بيان مي كند: 

ــه ياجتمــاع يهــا كــنش انجــام در انگــر ــ دنبــال ب » انــد تيرضــا حــداكثر آوردن دســته ب

تي (به معني كنش هاي اجتماعي كه متناسـب بـا   كنش اجتماعي جنسي). 57-56: 1382ب،يكرا(

در ارتباط با همساالن همجـنس   كنش گرجنسيت است) نيز نوعي كنش اجتماعي است كه اگر 

احساس رضايت الزم را كسب كند در تكرار اين كنش ها مانعي پيش نمي آيد اما اگـر فـرد از   

ا كسـب نكنـد احتمـال    انجام كنش هاي اجتماعي با همساالن همجنس احساس رضايت الزم ر

تكرار اين كنش ها كاهش مي كند و احتمال انجام كـنش هـاي اجتمـاعي جنسـيتي نابهنجـار و      

نظريـه ديگـري كـه مـي توانـد كـنش        متناسب با جنس مخالف از سوي فرد افزايش مي يابـد. 

جامعه پـذيري  «جنسيتي را توجيه كند الگوهاي جامعه پذيري است. جامعه شناسان معتقدند كه 

مـادر، سـاير اعضـاي     ل ارتباط است و عوامل مختلفي برآن اثر دارندكه عبارتند از: پـدر و حاص

اين عوامل ارزش ها، باورهـا و   هاي جمعي.خانواده، دوستان، همكاران، مدرسه، كليسا و رسانه

كنند و با جامعه پذير كردن فرد او را بـه  قراردادهاي جامعه را از طريق ارتباط به فرد عرضه مي

). فرآيند جامعه پذيري كه نوعي 99: 1384(گيل و آدامز،» دارنداركت فعال در اجتماع وا ميمش

آنچـه فـرد از خـانواده،     حالت دوگانه رسـمي و غيـر رسـمي دارد.    انتقال فرهنگي است عموماً

جامعه پذيري غيررسـمي اسـت در    گيرددوستان و ساير افراد در محيط هاي غير رسمي ياد مي

ت كه موقعيت ساختارمند باشد فرآيند جامعه پذيري رسمي خواهد بـود. مدرسـه   مقابل، هر وق

بنـدورا و والتـرز    ). همچنين ديدگاه89: 1378 نمونه اي از اين نوع است (بليك و هارولدسون،

-جامعه پذيري و يادگيري اجتماعي بر همين موضوع تاكيد دارد و بيان مـي  فرآيندنيز در مورد 

شود كه در ميان افـراد جامعـه و محـيط    به آن گونه رفتارهايي گفته مي 1كند: يادگيري اجتماعي

 داراي جنبه تعاملي باشد. بعضي از اين رفتارها ممكن است خوشايند و برخي ناخوشايند جلوه

كوشند به فرزندانشان رفتارهايي را بياموزند كه مورد تاييـد بيشـتر افـراد جامعـه     مردم مي كنند.

گيرند نه تنها در هر فرهنگي با هـم  ز لحاظ اجتماعي مورد پذيرش قرار ميباشد. رفتارهايي كه ا

(احـدي و   تفاوت دارند بلكه در هر گروهي در درون يك فرهنـگ خـاص نيـز تفـاوت دارنـد     

                                                 
1-Social Learning 
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). اگر اين جريان اجتماعي يـادگيري رفتارهـاي بهنجـار بـا اخـتالل و      73-71: 1380 جمهري،

رفتارهـاي اجتمـاعي    خـتالل در رفتـار فـرد خصوصـاً    نارسايي مواجه شود احتمال نارسايي و ا

يابد فتن و صحبت كردن و ... افزايش ميجنسيتي مانند شيوه هاي لباس پوشيدن، آراستن، راه ر

و مي تواند باعث بروز رفتارهاي جنسيتي متناسب بـا جـنس مخـالف در فـرد شـود. رويكـرد       

تمـاعي كـه هويـت جنسـي     و رشد خود يا همان هويـت اج  شكل گيريجورج هربرت ميد به 

بلكـه يـك    1»چيـز «را نـه يـك   » ذهن«ميد «بخشي از آن است نيز بر همين موضوع تاكيد دارد: 

ذهن يك  داند كه داراي يك ارتباط دروني با خود است و هميشه با فرد همراه است،مي فرآيند

ي رشد پديده درون مغزي نيست بلكه يك پديده ي اجتماعي است كه در جريان روابط اجتماع

  ).345-348: 2003 ،2(ريتزر و گودمن» و توسعه پيدا مي كند

تـاثير  «هاي ديگران در مورد شكل گيري الگوهاي رفتاري ما موثرند: قضاوت ها و ديدگاه  

يند برچسب زني اين پيشگويي خودخواهانه را به دنبال دارد كه فرد برچسب خـورده داراي  آفر

زنند اعتقاد دارند فرد برچسـب خـورده   ه برچسب ميافرادي ك ويژگي هاي برچسب مي باشد.

داوري و ممكن است به شيوه هاي مختلف رفتار انحرافي را تكراركندبه همـين دليـل بـه پـيش    

به همين دليل فرد برچسب خورده تاييد اجتماعي الزم و شخصـيت   گويي روي مي آورندپيش

اي تامين آن به ميان افرادي مي رود كه آورد و بردست نميه مورد نياز را در ميان افراد جامعه ب

 ،3(الوسن و هيتون» مي كنند با برچسب وي سازگارند و تاييد اجتماعي الزم را براي فرد فراهم

همچنين خود آيينه سان جورج هورتون كولي بـه شـيوه اي ديگـر قضـاوت هـا و       ).91: 1999

 كولي چنين اسـتدالل دهد:  رفتارهاي اجتماعي نشان مي شكل گيريهاي ديگران را در ديدگاه

» خـود « ابـد. بـه نظـر او   ييك شخص، از رهگذر تبادل او با ديگران رشد مي» خود«كند كه مي 

شود بلكه از رهگذر يك نوع ارتباط ديالكتيكي شـكل مـي  نخست فردي و سپس اجتماعي نمي

 هـيچ گيرد. آگاهي يك شخص از خودش، بازتاب افكار ديگران درباره خودش اسـت پـس بـه   

ميان آورد. كولي بـراي روشـن سـاختن خصـلت      توان از خودهاي جداگانه سخن بهروي نمي

                                                 
1- Thing 
2- Ritzer & Goodman 
3- Lawson & Heaton 
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مان را در آيينه كه سيما، اندام و لباسهمچنان«آن را با آيينه مقايسه كرده است:  »خود«انعكاسي 

دار، اي تخيلي، برداشتي از ظاهر، رفتار، اهـداف، كـر  گونهكنيم، در ذهن ديگران نيز بهبرانداز مي

 (كـوزر،  »شـويم صورتهاي گوناگون از اين برداشت متأثر ميمان داريم و بهشخصيت و دوستان

گونـه نتيجـه گرفـت كـه قضـاوت هـا و       در واقع از اين دو ديدگاه مي توان ايـن  ).410: 1373

و رشد اين كنش هـا مـوثر    شكل گيريرويكردهاي ديگران در مورد رفتارهاي ما مي تواند در 

ي كه به طور مكرر از اطرافيان تشابه رفتارهاي خود به جنس مخالف را مي شوند و باشد. كودك

با اين ديدگاه مورد قضاوت قرار مي گيرد به مرور زمـان رفتارهـايش بيشـتر بـه سـمت همـان       

برچسب ها و انگ هاي اجتماعي مي رود و رفته رفته بيشتر در گروهي حاضر مي شـود كـه از   

رش به اعضاي آن گروه (جنس مخالف) مورد قضاوت واقع شـده  سوي ديگران بر شباهت رفتا

  است.

ندهاي افتراقي سـاترلند اشـاره   پيو نظريههاي رفتاري مي توان به از ديگر نظريات نابهنجاري 

شـوند كـه تعـداد و    رفتار مينكته اساسي در اين ديدگاه آن است كه افراد به اين علت كجكرد. 

كنـد  بيشتر از ارتباط هاي غيرانحرافي است. ساترلند بيـان مـي  ها شدت ارتباط هاي انحرافي آن

هرچه ميزان، شدت و تماس فرد با گروه خاصي بيشتر باشد احتمال انجام رفتارهاي متناسب با 

). بر اين اساس هرچـه ميـزان روابـط    2001شود (النديس،آن گروه ويژه از سوي فرد بيشتر مي

احتمال بيشتري دارد كـه رفتارهـاي مربـوط بـه آن     كودك با همساالن غيرهمجنس بيشتر باشد 

  گروه در او نهادينه شود. 

افراد «. گروههاي مرجع نيز مي توانند در تبيين و روشن شدن مساله كمك كننده باشند نظريه

براي شكل دادن به باورها و عقايد خود و همچنين براي چگونگي عملكردهاي خود در عرصه

-هـا را نمونـه مـي   يي متشكل از افرادي كه عقايد و عملكرد آنبا گروهها هاي مختلف خود را

هـاي  پردازنـد، ايـن گـروه   كنند و از اين طريق به ترسيم هويت خودشان ميپندارند، مقايسه مي

: 1373(كـوئن،   »شـوند ناميـده مـي  » هاي مرجعگروه«شود، ها پيروي ميمورد مراجعه كه از آن

لگوهايي را براي داوري و ارزيابي فرد از خود، تشـكيل  هاي مرجع بدين لحاظ كه اگروه ).138

ها و بنابراين افراد براي آنكه رفتار، استعداد، ظواهر بدني، ارزش« دهند، اهميت بااليي دارند.مي
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كنند، نياز به معيارهايي دارند كه از  هاي خود را بيازمايند و ارزيابيبسياري ديگر از خصوصيت

الزامي وجود  ).209: 1371(وثوقي و نيك خلق، »گيردشان قرار ميطريق گروه مرجع در اختيار

ها و هنجارهاي آن گروه براي او پذيرفتـه  ندارد كه فرد عضو گروه مرجع باشد، ولي بايد ارزش

هـاي  از اين رو گروه«شده و مقبول باشد تا بتواند خود را بر اساس آنها مورد داوري قرار دهد. 

در  ).118: 1375(قنـادان،  »برنـد اي داوري و استنادي نيـز نـام مـي   همرجع را تحت عنوان گروه

گونه استفاده كرد كه افراد رفتارها و تمايالت خود را با الگوهـاي  توان از اين نظريه اينواقع مي

رفتاري كه براي فرد اهميت دارد هماهنگ مـي كننـد و اگـر ايـن الگوهـاي رفتـاري از جـنس        

تكرار و يادگيري رفتارهاي جـنس مخـالف و عـدم پـذيرش      مخالف فرد باشد مي تواند باعث

  اي از اختالل هويت جنسي باشد. هويت جنسي و درجه

هـاي  هر جامعه اي نه تنها هـدف « رفتاري اجتماعي بيان مي كند كه:مرتن در تحليل علت كج

بـه ايـن   اي دارد بلكه وسايل اجتماعاً پذيرفته شده اي را نيز براي دسـتيابي  شده فرهنگي تجويز

اهداف در اختيار دارد، هرگاه اين وسايل در دسترس فرد قرار نگيرد احتمال دارد آن شخص به 

معتقد است كه فرد در نتيجه فراگرد اجتماعي شدن، هـدف هـاي    او رفتار نابهنجار دست بزند.

را مهم فرهنگي و نيز راه هاي دستيابي به اين اهداف را كه از نظر فرهنگي مورد قبول باشـند فـ  

گيرد. هرگاه تعارض ميان اهداف مقبول اجتماعي و وسايل مقبول و قابل دسترس در جامعه مي

يكي از اين كجروي ها ابداع است كـه   ايجاد شود، فرد به ناهنجاري و كجروي روي مي آورد.

در آن فرد براي دست يابي به اهداف مورد قبول اجتماعي به علت مسدود بـودن ابـزار بهنجـار    

) . هرگـاه فـرد از سـوي همسـاالن     1966از راه هاي نابهنجار استفاده مي كند (مـرتن، اجتماعي 

آورد ايـن   بـه دسـت  همجنس و از طريق ارتباط اجتماعي با آنان نتواند تاييد اجتمـاعي الزم را  

ش را ادامه دهد و تحت تـاثير  ا احتمال وجود دارد كه با همساالن غيرهمجنس ارتباط اجتماعي

-گافمن در سطح جامعـه  تماعي رفتارهاي جنس مخالف در او رشد پيدا كند.همين تعامالت اج

شناسي خرد در تحليل كنشهاي اجتماعي (كه كـنش هـاي جنسـيتي نـوعي از كـنش اجتمـاعي       

 مطـابق  ديگران كه انتظاراتي و دارند كه نقشي اساس بر اجتماعي كنشگران«است) معتقد است: 

 كنشـگران  رفتارهـاي  عبارتي به دهند،مي سازمان را خود رفتارهاي دارند آنان از ها نقش اين با
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 تـا  انـد  درصـدد  شـان هـاي  كـنش  انجام در اجتماعي كنشگران .است ديگران انتظارات بازتاب

 هـم  و آورنـد  دسـت  بـه  را آنها تاييد هم تا بگذارند) كنشگران ساير(حضار بر را تاثير بيشترين

 مديريت را يندآفر ناي گافمن كنند، فراهم ماعياجت هاي نقش بهتر اجراي براي را شرايط اينكه

هاي اجتماعي مخالف ). در واقع برعهده گرفتن نقش374 :1381(استونز،» نامد مي گذاري تاثير

با جنسيت فرد با خود انتظاراتي را مي آورد كه با جنسيت او متفاوت و گاه متضاد است اما فرد 

ت بايـد انتظـارات آن را تـامين كنـد و همـين      متناسب با نقش اجتماعي كه بر عهده گرفته اسـ 

موضوع مي تواند باعث يادگيري رفتارهاي اجتماعي جنسيتي متناسب با جنس مخالف در فـرد  

  شود و جريان يادگيري اجتماعي بهنجار را با مشكل و نارسايي مواجه كند.

يـان  كـودك در جر «الگوهاي رفتاري در كودك معتقـد اسـت:    شكل گيريفرويد در مورد    

هاي افـرادي دارد  همانند سازي سعي در تكرار و يادگيري رفتار فرآيندرشد شخصيت از طريق 

كه آن افراد داراي منافع و قدرتهايي هسـتند كـه همـين منـافع انگيـزه ي كـودك بـراي تكـرار         

رفتارهاي آنان است تا از طريق تقليد و يادگيري رفتارهـاي آنـان بتوانـد ازمنـافع و قـدرت در      

مهمترين افرادي كه كـودك در اوايـل يـادگيري رفتارهـايش از آنهـا       آنان بهره مند شود. اختيار

كند والدين است و كودك از طريق تكرار رفتار آنان سـعي در داشـتن موقعيـت آنـان     تقليد مي

 فرآينـد طالق و غيره)  دارد.اگر والدين در خانواده حضور كافي و به موقع نداشته باشند (مرگ،

شود و همين موضـوع جريـان يـادگيري رفتارهـاي     با مشكل و اختالل مواجه مي سازيهمانند

 ).70: 1384(شولتز و آلن،» كندكودك را با مشكل مواجه مي

  بر اساس چهاچوب نظري فوق،  فرضيات مقاله عبارتند از:

با همساالن همجـنس  بيشـتر باشـد احتمـال     » احساس رضايت از كنش اجتماعي«هرچه ميزان  .1

 يابد.(نظريه كنش پارسونز)الل هويت جنسي در فرد كاهش ميبروز اخت

هرچه جريان جامعه پذيري فرد بيشتر با اخـتالل همـراه شـود احتمـال بـروز اخـتالل هويـت         .2

 يابد.(نظريه جامعه پذيري)جنسي افزايش مي
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هرچه انتظارات نقشي (ديگري تعميم يافته) متضاد با جنسـيت فـرد در ارتبـاط بـا فـرد       .3

رشد كودك جورج ميد و  نظريهيابد.(احتمال بروز اختالل هويت جنسي افزايش مي بيشتر باشد

 نمايش گونه گافمن) نظريه

هرچه فرد از سوي ديگران برچسب تشابه رفتار و احساساتش با جنس مخالف را بيشتر  .4

يابد.(برچسب اجتماعي بيكر دريافت كند احتمال بروز اختالل هويت جنسي در فرد افزايش مي

 د آيينه سان كولي)و خو

هرچه تعامل فرد در دوران كودكي با افراد غيـر همجـنس بيشترباشـد احتمـال يـادگيري       .5

يابد.(پيونـد  رفتارهاي متناسب با جنس مخالف و بروز اختالل هويت جنسي در فرد افزايش مي

 افتراقي ساترلند و نوريان و همكاران)

جنس بيشتر باشـد احتمـال بـروز    هرچه كسب تاييد اجتماعي براي فرد از سوي افرادهم .6

 يابد.(رفتار انحرافي مرتن)اختالل هويت جنسي در او كاهش مي

همانند سازي كودك با والدين بيشـتر دچـار اخـتالل شـود احتمـال بـروز        فرآيندهرچه  .7

 يابد.(همانند سازي فرويد و نوريان و همكاران)اختالل هويت جنسي در فرد افزايش مي

ين با رفتارهاي نابهنجارجنسـي كـودك بيشـتر باشـد، احتمـال      مداراي والد درجههرچه  .8

يادگيري رفتارهاي نابهنجـار جنسـي در كـودك و بـروز اخـتالل هويـت جنسـي در او بيشـتر         

 )شود.(قضيه موفقيت هومنز وهرمان و همكاران مي

هر چه ميزان تاثيرپذيري فرد از الگوي غير همجنس بيشتر باشد احتمال يـادگيري رفتـار    .9

 )شود.(نظريه گروه مرجعبهنجار و بروز اختالل هويت جنسي در او بيشتر ميجنسي نا

والد غيرهمجنس با فرد در خانواده بيشتر باشد احتمـال   تسلط يك طرفه درجههرچه  .10

 شود.(آالنكو و همكاران)بروز اختالل هويت جنسي در او بيشتر مي

سيت خاصي بيشـتر باشـد   هرچه در خانواده تمايل والدين مبني بر داشتن فرزند با جن .11

شـود.  احتمال بروز اختالل هويت جنسي در كودك غيرهمجنس بـا تمايـل والـدين بيشـتر مـي     

  .(آالنكو و همكاران)
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  روش تحقيق

 كـه  اسـت  يكـاربرد -ياديبن هدف نظر از حاضر پژوهش .است يآمار جامعه كل به ميتعم

 تيـ هو اخـتالل ( قيـ تحق موضـوع  يمحـدوده  در را يشـناخت جامعه اتينظر است درصدد هم

ـ ا جينتـا  از اسـتفاده  بـا  توانيم كه است يكاربرد يها جنبه يدارا هم و كند آزمون) يجنس  ني

 روش بـر  يمبتنـ  يزمـان  جهـت  از. كـرد  كمـك  يجنسـ  تيهو اختالل بروز كاهش به پژوهش

ـ . اندشده يگردآور مشخص يزمان مقطع كي در پژوهش يهاداده چون است يمقطع  نيهمچن

شـدت  ( وابسته ريبرمتغ موثر عوامل تبيين و توصيف سطح در تحقيق و است فرد مشاهده واحد

  . شودمي انجام) يجنس تيهو اختالل

 آماري يجامعه

 تيـ هو اخـتالل  يدارابـه درجـات مختلـف     افـراد  يكليه شامل تحقيق اين آماري جامعه

 مركـز  اي تهران يصفو نواب ديشه ياجتماع اورژانس مركز به 1389 سال در كه باشديم يجنس

 سـنجش  بـه  مربـوط  پرسـش نامـه   اساس بر و اندكرده مراجعه يرضو خراسان استان يستيبهز

 افـراد  يآمـار  جامعـه  تعداد. است قرارگرفته دييتا مورد افراد نيا اختالل ،يجنس تيهو اختالل

 حـدود  در يستيبهز سازمان يسو از شده ارايه آمار نيآخر طبق بر يجنس تيهو اختالل يدارا

  ).1387،يستيبهز سازمان يرسم سايت( باشديم نفر 4000

 هنمون حجم

 و باشـد يم  d = 07/0 دقت معادل و t = 96/1 ؛ % 95 نانياطم فاصله ي گرفتن نظر در با

باشد و مقـدار واريـانس   مي  15  -007/0و  15+  007/0)  برابر 15 - 75( خطا در دامنه مقدار

هـاي  باشد كه براي افزايش دقت تحليل تعـداد نمونـه  نفر مي 156است. مقدار حجم نمونه  2/0

  يابد.نفر  افزايش مي 160انتخاب شده به 

  يريگ نمونه روش

فهرستي از افراد مراجعه كننده بـه   كه است ساده يتصادف نوع از ياحتمال يريگنمونه روش

در  هـران ت يصـفو  نـواب  ديشـه  ياجتماع اورژانسدو مركز بهزيستي استان خراسان رضوي و 
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 مركـز  دو تنهـا اند. دست بوده و نمونه ها از اين فهرست به صورت تصادفي ساده انتخاب شده

 يدارا افـراد  بـه  تهران يصفو نواب ديشه ياجتماع اورژانس و يرضو خراسان استان يستيبهز

ـ ا بـه  هانمونه از يمتنوع افراد ليدل نيهم به دهنديم ارايه خدمات يجنس تيهو اختالل  دو ني

 يبرابـر  و يريـ گنمونه بودن يتصادف طيشرا شوديم باعث مساله نيهم و كننديم مراجعه ركزم

  .شود تيرعا هاتيمحدود يبرخ گرفتن نظر در با  يآماري  جامعه تمام يبرا انتخاب شانس

  هاي پژوهشقابليت اعتماد هر كدام از سازه -1جدول 

تعداد گويه  فبل   سازه

  از حذف

مقدار آلفا قبل از 

  حذف

تعداد گويه بعد از 

  حذف

مقدار آلفا بعد از 

  حذف گويه

ت 
وي
 ه
الل
خت
ا

سي
جن

  

  74/0  5  74/0  5  بعد عاطفي

  73/0  5  73/0  5  بعد ادراكي

  74/0  8  74/0  8  بعد رفتاري

كنش اجتماعي  از تيرضا احساس

  با همساالن همجنس
4  71/0  4  71/0  

  85/0  4  85/0  4  يريپذجامعه فرآيند در اختالل

  72/0  3  68/0  4  تيجنس با متضاد ينقش ظاراتانت

ي جنس اجتماع برچسبدريافت 

  مخالف از سوي ديگران
5  69/0  3  71/0  

 با يكودك در فرد روابط ميزان

  غيرهمجنس همساالن
5  62/0  3  76/0  

  71/0  4  71/0  4  همانندسازي يندآفر در اختالل

والد غير   طرفه كي تسلط درجه

  همجنس با فرد
4  72/0  4  72/0  

 مشخصي جنسيت به والدين تمايل

  فرزندان از
5  61/0  3  70/0  

 افراد از سوي اجتماعي ديتاي كسب

  همجنس
4  72/0  4  72/0  

 غير الگوي از ميزان اثر پذيري

  همجنس
6  69/0  4  75/0  

 رفتار با نيوالد يمدارا درجه

  كودك يجنس نابهنجار
4  72/0  4  72/0  
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  ابزار گردآوري اطالعات

پرسـش  ي محقق ساخته و بـا الگـو بـرداري از    پرسش نامههش با استفاده از داده هاي پژو

 تشخيصـي  و آمـاري  راهنماي«ي استاندارد سنجش اختالل هويت جنسي منشر شده توسط نامه

بـه   پرسش نامهو بومي سازي آن گردآوري شده است.  DSM-IV-TR(1» ( ذهني هاي ناهنجاري

صورت ساختمند تهيه شده و سازه ها با طيف ليكرت سنجيده شده اسـت و تعـداد گويـه هـر     

  نشان داده شده است. 1 جدولسازه و دامنه پاسخ ها در 

  2 پرسش نامهروايي 

پرسـش   كـه  بيترت نيا به شده، استفاده يصور اعتبار از پژوهش ابزار روايي سنجش يبرا

 صـاحب  افـراد  عنـوان  بـه  ياجتماع علوم نظر صاحب و مجرب دياسات از نفر چند دييتا به نامه

تحقيـق از   پرسش نامـه همچنين  است دهيرس داده يآور جمع ابزار اعتبار سنجش مورد در نظر

ي حاضر با روش روايي پرسش نامه .طرف برخي از افراد نمونه مورد سنجش قرار گرفته است

ي اسـتاندارد انجمـن روانشناسـي    سـش نامـه  پرمالك نيز ارزيابي شده است، بدين ترتيب كه با 

در مورد سنجش اختالل هويت جنسي مطابقت داده شـده و بعـد    )DSM-IV-TR،2000(  آمريكا

  از بومي سازي و مناسب سازي مطابق با نياز تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.   

  3 هاسازه پايايي

 هـاي سازه سنجش براي كه هاييهگوي بين هماهنگي واقع در و اعتماد قابليت سنجش براي

  .  است شده استفاده كرونباخ آلفاي ضريب از اندشده ساخته نظر مورد

  هايافته

  يانپاسخ گوتوصيف 

) نفـر  50( % 30 و انـد بـوده  مرد جنسيت داراي تولد هنگام در نمونه افراد) نفر 110( % 70

 و مـرد  نمونـه  افـراد  از) رنفـ  50( % 30 پـذيرش  مورد جنسيتليكن  اند داشته زن جنسيت نيز

                                                 
1-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2-Validity 
3-Reliability  
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 نمونـه  افراد از) نفر 139( % 87. باشدمي زن نمونه افراد) نفر 110( % 70 پذيرش مورد جنسيت

 102( % 63 باشـند. مـي  مطلقـه  نيز) نفر 7( % 4و متاهل افراد اين از) نفر 14( % 9 هستند، مجرد

) نفــر 33( % 22 داني،كــار) نفــر 17( % 10 ،و زيــر ديــپلم انــد ديــپلم تحصــيالت داراي نفــر)

 دكتـري  تحصـيالت  داراي نمونـه  افـراد ) نفـر  6( %4 و ارشد كارشناسي)نفر 2( %1 كارشناسي،

) نفـر  102( % 63 و هسـتند  دانشگاهي تحصيالت داراي افراد) نفر 58( % 37 حدود در .هستند

ـ پاسخ گو) نفر 11( % 6 .ندارند دانشگاهي تحصيالت ) فـر ن 45( % 28 ،يدولتـ  شـغل ي دارا اني

 كـار يب انيپاسخ گو از) نفر 90( % 56 و دار خانه نمونه افراد از) نفر 14( % 10آزاد، شغلي دارا

  .هستند كاريب انيپاسخ گو شتريب هاداده نيا اساس بر. باشنديم

سال است و بيشترين فراواني متغير سن در بين ايـن افـراد    29يان پاسخ گوميانگين سن    

ماهيانـه   باشـد. ميـانگين درآمـد   سـال مـي   41و بيشـترين سـن    18سال است.كمترين سـن   30

دهـد  هزار تومان است و بيشترين فراواني درآمد صفر است كه نشـان مـي   126 اشخاص شاغل

يان در وضعيت درآمدي نامناسبي هستند.كمترين درآمد صفر و بيشـترين ميـزان   پاسخ گوبيشتر 

 524 ي خـانواده . ميـانگين درآمـد ماهيانـه   باشـد هزار تومان مي 600يان پاسخ گودرآمد در بين 

هـزار تومـان    500ي خـود را  ي خانوادهيان درآمد ماهيانهپاسخ گوباشد و بيشتر هزار تومان مي

ميليـون تومـان اسـت كـه ايـن       2هزار تومان و بيشترين مقدار  100اند.كمترين درآمد بيان كرده

يـان  پاسخ گوي خانواده در ميان آمد ماهيانهتغييرات در مطلب بيانگر اين واقعيت است كه دامنه

  در سطح بااليي است.

 توصيف  ابعاد اختالل هويت جنسي 

 يانپاسخ گوتوصيف ابعاد اختالل هويت جنسي در ميان  -2جدول 

ابعاد اختالل هويت  نما ميانه ميانگين كمترين مقدار بيشترين مقدار  چولگي

  جنسي

 بعد عاطفي 5 5 66/4 3 5  -07/2

  بعد ادراكي 5 80/4 65/4 40/3 5  -15/1

 بعد رفتاري 86/4 5 5 3 5  -38/4
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باشد كه از حد وسـط  مي 66/4ميانگين اختالل هويت جنسي در بعد عاطفي برابر  2 جدولبراساس 

يـان در بعـد عـاطفي از    پاسـخ گو دهد اختالل هويت جنسي در بـين  ) باالتر است و نشان مي3مقياس(

يـان در پاسـخ   پاسـخ گو ) گوياي اين مطلب است كه بيشتر 5. مقدار نما (شدت بااليي برخوردار است

دريافـت كـرده اسـت     5را كه كـد  » خيلي زياد«ي هاي اين بعد از اختالل هويت جنسي  گزينهبه گويه

بيشـتر افـراد    نمـره اند. همچنين مقدار چولگي منفي است كه نشانگر اين مطلب است كـه  انتخاب كرده

ل هويت جنسي باالتر از ميانگين است. همچنين ميانگين اخـتالل هويـت جنسـي    در بعد عاطفي اختال

دهـد اخـتالل   ) باالتر اسـت و نشـان مـي   3باشد كه از حد وسط مقياس (مي 65/4در بعد ادراكي برابر 

) 5يان در بعد ادراكي از شـدت بـااليي برخـوردار اسـت. مقـدار نمـا (      پاسخ گوهويت جنسي در بين 

يان در پاسخ به گويه هاي اين بعد از اختالل هويت جنسـي  پاسخ گوست كه بيشتر گوياي اين مطلب ا

دريافت كرده است انتخاب كرده اند. همچنين مقـدار چـولگي منفـي     5را كه كد » خيلي زياد«گزينه ي 

بيشتر افراد در  بعد ادراكي اخـتالل هويـت جنسـي بـاالتر از      نمرهاست كه نشانگر اين مطلب است كه 

است كه بيشتر از حـد وسـط مقيـاس     5است. ميانگين بعد رفتاري اختالل هويت جنسي برابر ميانگين 

دهد اختالل افراد نمونه در اين بعد از شدت بااليي برخـوردار اسـت. مقـدار نمـا     ) است و نشان مي3(

هـاي ايـن بعـد از اخـتالل هويـت      يان در پاسخ به گويهپاسخ گو) گوياي اين مطلب است كه بيشتر 5(

اند.مقـدار چـولگي نيـز منفـي     دريافت كرده است انتخاب كرده 5راكه كد » خيلي زياد«سي گزينه ي جن

يان در بعد رفتاري اخـتالل هويـت جنسـي    پاسخ گوبيشتر  نمرهكند كه است و اين موضوع را بيان مي

  باالتر از ميانگين است.

  يانپاسخ گوتوصيف شاخص كل اختالل هويت جنسي در ميان 

ل هويت جنسي باهمديگر تركيب شده و شاخص كـل اخـتالل هويـت جنسـي     ابعاد اختال

  شود:يان به اين صورت بيان ميپاسخ گوتشكيل شده است و توزيع اين متغير در ميان 

  يانپاسخ گوتوصيف شاخص كل اختالل هويت جنسي در ميان  - 3جدول

  متغير نما ميانه ميانگين كمترين مقدار بيشترين مقدار  چولگي

هويت  لاختال 5 88/4 76/4 76/3 5 -82/1

 جنسي
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 76/4يـان  پاسـخ گو ميانگين اختالل هويـت جنسـي در بـين     3ي جدولبر طبق داده هاي 

دهد اختالل هويـت جنسـي در بـين    ) باالتر است و نشان مي3است كه از حد وسط شاخص (

ت كـه بيشـتر   ) گوياي اين مطلب اس5يان از شدت بااليي برخوردار است. مقدار نما (پاسخ گو

را كه » خيلي زياد«يان در پاسخ به گويه هاي شاخص كل اختالل هويت جنسي گزينه پاسخ گو

است كه نشـانگر ايـن مطلـب     -82/1اند. مقدار چولگي دريافت كرده است انتخاب كرده 5كد 

  يان در مورد اختالل هويت جنسي بيشتر از ميانگين است.  پاسخ گوبيشتر   نمرهاست كه 

  و آزمون فرضيات 1رسيون چندگانهتحليل رگ

وارد درتحليل رگرسيون چندگانه تمام متغير هـاي مسـتقل پـژوهش بـه صـورت همزمـان       

  آنها با متغير وابسته سنجيده مي شود. رابطهو شده است تحليل 

 (متغير وابسته: شاخص كل شدت چندگانه ونيرگرس ليتحل در رگرسيون ضرايب -4 جدول

  )جنسي هويت اختالل

 T β B عناداريسطح م
؛ روش: گام بـه گـام ؛ ضـريب     متغيرمستقل

  65/0تعيين: 

00/0 47/5  41/0- 21/0- 
ــا   ــاعي ب ــنش اجتم احســاس رضــايت از ك

 همساالن همجنس

 اختالل در جامعه پذيري 09/0 24/0 45/3 00/0

02/0 31/2 16/0- 06/0- 
كسب تاييـد اجتمـاعي از سـوي همسـاالن     

 همجنس

 يزان اثرپذيري از الگوي غير همجنسم 04/0 22/0 27/3 00/0

 برچسب اجتماعي 09/0 14/0 54/2 01/0

 اختالل درفرآيند همانند سازي 05/0 19/0 46/2 01/0

  

                                                 
1-Multiple regression analysis 
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دهد از ميان تمامي متغير مستقلي كه به صـورت همزمـان   نشان مي 4 جدولكه  همان گونه

بـر  » همساالن همجـنس  اجتماعي با كنش از رضايت احساس«اند متغير شده تحليل رگرسيوني

و معنـاداري بـا اخـتالل هويـت جنسـي(متغير       معكـوس  رابطـه داري داراي اساس سطح معني

 احسـاس  كمتـر  خـود  فرد درانجام كنش بـا همسـاالن همجـنس    هرچهي عنيباشد، وابسته) مي

كافي را كسب كرده باشد احتمال گرايش فرد به گروه غير همجنس و انجام رفتار هاي  رضايت

 جامعـه  در اخـتالل « ابـد.  يسند و شبيه آنان و بروز اختالل هويت جنسـي افـزايش مـي   مورد پ

 عبـارت  بهمتغير ديگري است كه اثر مستقيم و معناداري بر اختالل هويت جنسي دارد » پذيري

 بـا  شـتر يبي) كـودك  دوران در خصوصـا ( فـرد ي ريپذ جامعه انيجر هرچه: گفت توانيم گريد

 اخـتالل ( او تيجنسـ  بـا  نامتناسـب ي جنسي رفتارها بروز زانيم شود مواجهيي نارسا و اختالل

 .ابدييم شيافزاي) جنس تيهو

ـ ن» همجـنس  همسـاالن  سـوي  از اجتمـاعي  ديتاي كسب«همچنين متغير  ي  رابطـه ي دارا زي

ـ م هرچه: گفت توانيمي عبارت به است،ي جنس تيهو اختالل باي معنادار معكوس  كسـب  زاني

ي جنسـ ي رفتارهـا  بـروز  احتمـال  باشـد كمتـر   همجـنس  افراد با ارتباط در فرد اجتماعي ديتاي

 غيـر  الگـوي  از اثرپـذيري  يدرجـه . «ابـد ييمـ  شيافزاي) جنس تيهو اختالل( فرد در نابهنجار

 درجـه  هرچـه  گـر يد عبارت به دارد،ي جنس تيهو اختالل بر معنادار و مثبت اثر زين» همجنس

 فـرد  در يجنسـ  تيـ هو اخـتالل  احتمال ترباشدشيب كنش گردر همجنس ريغي الگو از رشيپذ

» جنس مخـالف از سـوي ديگـران    اجتماعي برچسبدريافت «  ريمتغ نيهمچن. ابدييم  شيافزا

ي اجتمـاع  كنش گر چه هري عني دارد،ي جنس تيهو اختالل بروز بري معنادار و ميمستق اثر زين

 شـتر يب را مخـالف  جنس هب احساساتش و رفتار شباهت بري مبنيي ها برچسب گرانيدي سو از

 شـتر يب او دري) جنس تيهو رشيپذ عدمي (جنس تيهو اختالل بروز احتمال باشد كرده تجربه

  .است

 اخـتالل  بـا ي ميمستق و داريمعن رابطه استي گريد ريمتغ» سازي همانند درفرآيند اختالل«

 مواجـه  تاللاخـ  بـا  شـتر يب كودكي ساز همانند فرآيند هرچه گريدي انيب به دارد،ي جنس تيهو

  .ابدييم شيافزاي جنس تيهو اختالل بروز احتمال شود
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 تيـ هو اخـتالل  بـا  معنـادار  رابطهي داراي رهايمتغ دهديم نشان كه ضريب تعيين مقدار   

  .دهنديم حيتوض را) وابسته ريمتغي(جنس تيهو اختالل راتييتغ از 65/0ي انداره بهي جنس

  1تحليل مسير مدل

آمده و آزمون مدل نظري تحليـل پـژوهش در ميـدان،     به دستها ي بر اساس تحليل داده 

  .شوداصالح مي 1شكل مدل به صورت 

  نمودار تحليل مسير -1شكل 

  
 

                                                 
1-Path Analysis 
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  گيري بحث و نتيجه

و » ميـزان اخـتالل هويـت جنسـي چـه ميـزان اسـت؟       «ت اساسي تحقيق عبارتند از سواال

بعد عاطفي اختالل هويت جنسي  .»عوامل اجتماعي ايجاد كننده اختالل هويت جنسي كدامند؟«

) 1-5ها كـه از ( پاسخ است كه با توجه به دامنه 66/4ميانگين اختالل در اين بعد دهد نشان مي

در بعد ادراكـي اخـتالل هويـت    دهد از شدت بااليي برخوردار است. ، همچنين است نشان مي

دهد ) است نشان مي1-5از ( ها كهپاسخ است كه با توجه به دامنه 65/4ميانگين اختالل  جنسي

اين بعد از اختالل هويت جنسي از شدت بااليي برخوردار است. در بعد رفتـاري نيـز ميـانگين    

) است شدت بـاالي  1-5ها كه از (پاسخ است كه با توجه به دامنه 5اختالل هويت جنسي برابر 

  دهد.اختالل را در اين بعد نشان مي

ل تركيب هر سه بعد عاطفي، ادراكي و رفتاري اسـت  شدت اختالل هويت جنسي كه حاص   

دهد شدت اختالل در ميـان  ) است نشان مي1-5ها كه از (پاسخ است كه با توجه به دامنه 76/4

يـان شـدت اختاللـي    پاسـخ گو دهد بيشـتر  يان در سطح بااليي است و نتايج نشان ميپاسخ گو

  اند.باالتر از ميانگين داشته

احسـاس رضـايت از كـنش اجتمـاعي بـا      «ات نشان داد كه: متغير هـاي  نتايج آزمون فرضي   

معنـي دار و   رابطـه » كسب تاييد اجتماعي از سوي همسـاالن همجـنس  «و » همساالن همجنس

اخـتالل در  «، » اختالل در جامعه پـذيري «هاي معكوسي با اختالل هويت جنسي دارند و متغير

دريافـت برچسـب           «و » رفتـاري غيـرهمجنس  ميـزان تاثيرپـذيري از الگـوي    «، » همانند سـازي 

به صـورت معنـي دار و مسـتقيم بـا اخـتالل هويـت       » اجتماعي جنس مخالف از سوي ديگران

  جنسي در ارتباط اند.

مستقيم و معنـاداري بـا    رابطههمانندسازي  فرآيندبر اساس آزمون فرضيات، متغير اختالل در 

هرچه ميزان اختالل در همانند سـازي بيشـتر باشـد    اختالل هويت جنسي دارد. به اين معني كه 

 نوريـان و همكـاران  كنـد (بـا نتيجـه ي تحقيـق     احتمال اختالل هويت جنسي افزايش پيدا مـي 

   )) مطابقت دارد1386(
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هماننـد سـازي    فرآينـد بر اساس ديدگاه فرويد كودك در جريان رشد شخصيت از طريـق     

هايي هستند  ي دارد كه آن افراد داراي منافع و قدرتهاي افرادسعي در تكرار و يادگيري رفتار

كه همين منافع انگيزه ي كودك براي تكرار رفتارهاي آنان است تا از طريـق تقليـد و يـادگيري    

مهمترين افرادي كه كـودك   رفتارهاي آنان بتواند ازمنافع و قدرت در اختيار آنان بهره مند شود.

كند والدين است و كودك از طريق تكرار رفتـار  تقليد مي هادر اوايل يادگيري رفتارهايش از آن

اگر والدين در خانواده حضور كافي و به موقع نداشـته   آنان سعي در داشتن موقعيت آنان دارد.

شـود و همـين   سازي با مشكل و اخـتالل مواجـه مـي   همانند فرآيندباشند (مرگ،طالق و غيره) 

 ).70: 1384(شولتز و آلن،» كندمشكل مواجه مي موضوع جريان يادگيري رفتارهاي كودك را با

معني دار و مثبتـي بـا    رابطهاختالل در جامعه پذيري متغير ديگري است كه در اين تحقيق 

اختالل هويت جنسي دارد. به عبارتي هرچه ميزان اختالل در جامعه پذيري بيشتر باشد احتمال 

عسـگري و  يابـد ( بـا تحقيـق    اختالل هويت جنسي (عدم پذيرش هويت جنسي) افـزايش مـي  

  مطابقت دارد). )1386همكاران (

ي اسـت كـه   فرآينـد كنند جامعه پـذيري  كه نظريات يادگيري اجتماعي بيان مي همان گونه

هاي بهنجـار اجتمـاعي را   هاي اجتماعي رفتارها و ارزشافراد در ارتباط با ساير افراد و موقعيت

ت و عوامل مختلفي برآن اثـر دارندكـه عبارتنـد از:    جامعه پذيري حاصل ارتباط اس«آموزند. مي

ايـن   هـاي جمعـي.  پدر ومادر، ساير اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، مدرسه، كليسا و رسانه

كننـد و بـا   عوامل ارزش ها، باورها و قراردادهاي جامعه را از طريق ارتباط به فـرد عرضـه مـي   

  ).99: 1384(گيل و آدامز،» دارنداجتماع وا مي جامعه پذير كردن فرد او را به مشاركت فعال در

فرايند جامعه پذيري كه نوعي انتقال فرهنگي است عموما حالت دوگانه ي رسـمي و غيـر   

 گيـرد رسمي دارد.آنچه فرد از خانواده ، دوستان و ساير افراد در محيط هاي غير رسمي ياد مي

ت ساختارمند باشد فرآينـد جامعـه   جامعه پذيري غير رسمي است.در مقابل، هر وقت كه موقعي

  ).89: 1378پذيري رسمي خواهد بود. مدرسه نمونه اي از اين نوع است (بليك و هارولدسون،
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كند كه بنـابر ايـن رويكـرد فـرد ظـرف      مي ارايهي جديدي در اين مورد نظريه 1جورج ميد

ست كه بايد بـه  گري اخالي نيست كه بايد از ميراث فرهنگي پر شود بلكه روح فعال و گزينش

كنـد ارزيـابي كنـد و    طور فزاينده قواعد و ايدوئولوژي فرهنگي را كه در درون آن زنـدگي مـي  

  ).99: 1384تصميم بگيرد چه چيزي را بپذيرد و چه چيز را نپذيرد (گيل و آدامز،

معنـي دار و مسـتقيم    رابطـه ميزان تاثير پذيري رفتاري فرد از الگوي رفتاري غيـرهمجنس  

اختالل هويت جنسي دارد، به بياني ديگر مي توان گفت هـر چـه تاثيرپـذيري فـرد از     آماري با 

يابـد (بـا   الگوي رفتاري غيرهمجنس بيشتر باشد احتمال بروز اختالل هويت جنسي افزايش مي

  هماهنگ است).   )2003نژمان و همكاران (نتيجه ي تحقيق 

راد بـراي شـكل دادن بـه باورهـا و     اف« كند :ي گروه مرجع كه بيان مياين موضوع با نظريه

بـا   هـاي مختلـف خـود را   عقايد خود و همچنين براي چگونگي عملكردهاي خـود در عرصـه  

كنند و از پندارند، مقايسه ميها را نمونه ميگروههايي متشكل از افرادي كه عقايد و عملكرد آن

طبـق اسـت و نشـان    . من)138: 1373(كـوئن،  » پردازنـد مي اين طريق به ترسيم هويت خودشان

كنند رفتارهاي خود را از گـروه مرجـع (الگـو) هماهنـگ و الگـوبرداري      دهد افراد سعي ميمي

ي ديگري تعميم يافته ي جورج هربرت ميد در مورد رشـد كـودك نيـز    كنند. همچنين با نظريه

  منطبق است.  

 هرابطـ  »اجتمـاعي بـا همسـاالن همجـنس     رضايت خاطر از كنشاحساس «همچنين متغير 

ي كـنش اجتمـاعي   معني دار و معكوسي با اختالل هويـت جنسـي دارد. ايـن متغيـر در نظريـه     

 انجام از انكنش گر هدف كند :پارسونز نيز بيان شده و مورد تاكيد قرار گرفته است كه بيان مي

بـه   دنبـال  به ياجتماع يها كنش انجام در انكنش گر« .است» احساس رضايت از كنش« كنش

  .)57- 56: 1382ب،يكرا ان(ي» اند تيرضا اكثرحد آوردن دست

اين متغير در تحقيقاتي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اسـت مـورد سـنجش     

  واقع نشده است.  

                                                 
1-Georg Mead 



 23                      عوامل اجتماعي موثر بر شدت اختالل هويت جنسي                            اولشمارة 

 

معكـوس و معنـاداري بـا     رابطـه متغير كسب تاييد اجتماعي از سوي همسـاالن همجـنس   

اي نـه  هـر جامعـه  و نابهنجار مرتن  ي رفتار انحرافياختالل هويت جنسي دارد. بر اساس نظريه

اي را نيـز بـراي   هاي فرهنگي تجويزشده اي دارد بلكه وسايل اجتماعاً پذيرفتـه شـده  تنها هدف

دستيابي به اين اهداف در اختيار دارد، هرگاه اين وسايل در دسترس فـرد قـرار نگيـرد احتمـال     

رفتار نابهنجـار اجتمـاعي بـراي    هاي . يكي از شيوهدارد آن شخص به رفتار نابهنجار دست بزند

هاي نابهنجار اجتمـاعي بـراي   است كه در آن فرد از شيوه» ابداع«ي تامين نيازهاي بهنجار شيوه

). در اين تحقيق نيـز اگـر فـرد از    1966كند (مرتن،رسيدن اهداف و تامين نيازهايش استفاده مي

عي اسـت، را دريافـت نكنـد    سوي همساالن همجنس تاييد اجتماعي، كه يك نياز بهنجار اجتما

ممكن است براي تامين اين نياز وارد گروه همساالن غيرهمجنس شود و رفتارهاي خـود را بـا   

ها هماهنگ كند و موجب يادگيري رفتارهاي جنسيتي جنس مخالف شـود و احتمـال بـروز    آن

  اختالل هويت جنسي را در فرد افزايش دهد.

معني دار و مثبتـي   رابطهلف از سوي ديگران متغير دريافت برچسب اجتماعي جنس مخا   

  با اختالل هويت جنسي دارد. 

ي برچسب زني اجتماعي بيكر نيز همين مطلب قابل بيان اسـت كـه وقتـي    بر اساس نظريه

كنـد احتمـال   فرد از سوي ديگران انگ و برچسب ويژگي هاي رفتاري خاصي را دريافـت مـي  

ينـد برچسـب زنـي ايـن     آتاثير فر ايش مي يابد.اين خصوصيات رفتاري در فرد افز شكل گيري

پيشگويي خودخواهانه را به دنبال دارد كه فرد برچسب خـورده داراي ويژگـي هـاي برچسـب     

هاي  زنند اعتقاد دارند فرد برچسب خورده ممكن است به شيوهافرادي كه برچسب مي باشد. مي

بـه   ي و پيشگويي روي مي آورندبه همين دليل به پيشداور كند مختلف رفتار انحرافي را تكرار

همين دليل فرد برچسب خورده تاييد اجتماعي الزم و شخصـيت مـورد نيـاز را در ميـان افـراد      

آورد و براي تامين آن به ميان افرادي مي رود كه با برچسب وي سازگارند نمي به دستجامعه 

 ).912: 1999(الوسن و هيتوان، و تاييد اجتماعي الزم را براي فرد فراهم مي كنند

تواند گفت وقتي فرد از سوي ديگـران برچسـب شـباهت    در ارتباط با موضوع پژوهش مي

تواند زمينه ساز اين مطلـب باشـد كـه رفتـه رفتـه      كند ميرفتار به جنس مخالف را دريافت مي
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هاي رفتاري جنس مخالف در فرد نمود و رشد پيدا كند و حتي ارتباط اجتماعي خود با ويژگي

ف را نيز بيشتر كند چون جايگاه و منزلت مورد نياز خـود را در ايـن گـروه بيشـتر     جنس مخال

هـاي ايـن گـروه بيشـتر     كند زيرا برچسبي كه از ديگران دريافت كرده است با ويژگيتامين مي

  سازگاري دارد.

معني داري از نظـر آمـاري بـا     رابطهمتغيرهاي زير در جريان آزمون فرضيات اين پژوهش 

  ت جنسي نداشته اند:اختالل هوي

معناداري با اختالل هويـت جنسـي    رابطه» غيرهمجنس افراد با كودك روابط ميزان«متغير  

توانـد  ي پيونـد افتراقـي سـاترلند بـه لحـاظ نظـري مـي       نداشته است. اين متغير بر اساس نظريه

شتر باشـد  كند هرچه ميزان، شدت و تماس فرد با گروه خاصي بياثرگذار باشد: ساترلند بيان مي

  ).2001شود (النديس،احتمال انجام رفتارهاي متناسب با آن گروه ويژه از سوي فرد بيشتر مي

اين متغير بر اختالل هويت جنسي احتمال دارد بـه دليـل همپوشـاني     رابطهدار نشدن معني

باشد كه با متغير اختالل در جامعه پذيري دارد. اين موضوع با توجه بـه همبسـتگي بـااليي كـه     

  )  قابل قبول به نظر  مي رسد.70/0بين اين دو متغير وجود دارد (

داري بر اختالل هويت جنسي معني رابطهنيز » انتظارات نقشي متضاد با جنسيت فرد«متغير 

مورد مطالعه تقسيم كـار   جامعهتواند با توجه به اين واقعيت كه در نداشته است. اين مطلب مي

آشكار است كمتر عموميت و موضوعيت داشته باشد و اين  و وظايف جنسيتي هنوز پر رنگ و

هايي مواجه شوند كه به لحاظ اجتماعي با جنسيت آنان متضـاد اسـت   وضعيت كه افراد با نقش

  كمتر اتفاق بيافتد.  

بر اختالل هويت جنسـي بـه لحـاظ    » والدغيرهمجنس با فرد تسلط يك طرفه درجه«متغير 

نداشته است. با توجه به بافت سنتي و به طور نسبي تاكيد بـر   آماري در اين تحقيق اثر احتمالي

توان اين نتيجه را بيـان كـرد كـه نقـش و جايگـاه پـر       ها، مينقش مسلط پدر در بيشتر خانواده
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بـه  هاي جامعـه ي مـورد مطالعـه ايـن وضـعيت را      تر پدر نسبت به مادر در بيشتر خانواده رنگ

  ثابتي به خود بگيرد. نسبتاًج شده و وضعيت آورده است كه از حالت متغير خار وجود

نيز از آن دسته متغيرهايي اسـت كـه   » نفرزندا از مشخصي جنسيت به والدين تمايل«متغير 

معنـاداري نداشـته اسـت. علـت ايـن مطلـب را        رابطـه بر اختالل هويت جنسي در اين تحقيق 

عني كه در جوامع مـذهبي  مورد بررسي جستجو كرد؛ به اين م جامعهتوان در ساختار مذهبي  مي

رسد بـا ايـن واقعيـت ارتبـاط     كه ردپاي مذهب در زندگي فردي و اجتماعي پررنگ به نظر مي

هاي خود بيشتر احساس رضـايت دارنـد و كمتـر ايـن اتفـاق رخ      دارد كه افراد نسبت به داشته

  دهد كه نسبت به داشته هاي خود ابراز نارضايتي كنند. مي

نيز با اختالل هويـت جنسـي   » كودك نابهنجار يجنس رفتار با نيدوال يمدارا درجه«متغير 

مـورد مطالعـه كـه     جامعـه توان با دقت در سـاختار اجتمـاعي   معناداري نداشته است. مي رابطه

گيـرد و بـا در نظـر    تقسيم وظايف و الگوهاي رفتاري جنسيتي در آن با تاكيد فراوان انجام مـي 

تاري و ارزشي جنسيتي اجتماعي با دقـت از همـديگر   گرفتن تفاوت هاي جنسيتي، الگوهاي رف

شوند به اين نتيجه رسيد كه در چنين نظام اجتماعي سازش و يـا تشـويق رفتارهـاي    متمايز مي

افتـد. در نتيجـه در چنـين    جنسيتي نابهنجار و نامتناسب با جنسيت فـرد بـه نـدرت اتفـاق مـي     

  اي چنين متغيري كمتر عموميت دارد.   جامعه
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