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Abstract
The aim of this study was
examined the belief in the world
just before and after gender
reassignment surgery in patients
with gender identity disorder.
For this purpose 140 patients
with gender identity disorder
were selected as in available
that referred to the surgeon
general's office in Tehran.
Participants in the study were
included the persons that refer
to Surgeon General's office in
Tehran with licensed by the
Forensic
Medicine
for
reassignment surgery. So just
world beliefs questionnaires
before surgery and some
participants was completed that
after surgery. Analysis of data
from one sample T Test and
independent samples T Test
showed
that
the
gender
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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزاان بزاور بزه نهزان
عادل قبل و بعد از نراحی تغییر ننسیت در مبتالیان
 فزرد140  بدین منظور.به اختالل هویت ننسیتی بود
مبتال به اختالل هویت ننسیتی مرانعزه کننزده بزه دو
 بهصورت در دسزترس،مطب نراح عمومی در تهران
 مشارکت کننزداان در پزژوهش شزامل.انتخاب شدند
افززرادی بززود کززه بززرای انجززاي عمززل نراحززی تغییززر
ننسیت با مجوز از طریق پاشكی قزانونی بزه مطزب
 یا اینكزه،نراحان عمومی در تهران مرانعه میکردند
قبالً تحت عمل نراحی تغییر ننسیت قزرار ارفتزه و
اکنون برای معاینات تكمیلی و اعمال نراحی ترمیمی
 بنززابراین برخززی از.و زیبززایی مرانعززه کززرده بودنززد
شرکت کننداان پرسشنامه باورهای دنیزای عادننزه را
پزیش از نراحززی و برخزی پززر از نراحزی تكمیززل
 تك نمونزهای وt  بررسی دادهها با استفاده از.نمودند
 اروه های مستقل نشان داد که باور به نهزان عزادلt
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در بین افراد مبتال به اختالل هویت ننسزیتی پزیش از
نراحی ونود نداشته است و نراحی تغییر ننسزیت
به عنوان درمان مؤثر ،هیچ تأثیری بر باور افزرادی کزه
تحت عمل نراحزی قزرار ارفتزهانزد ،نداشزته اسزت
عوارض نسمانی و روانی نراحی بیبازاشت تغییزر
ننسیت و با در نظر داشتن ایزن امزر کزه بزاور افزراد
دارای اختالل هویزت ننسزیتی نسزبت بزه هویزت و
ننسیتشان دارای مشكل اسزت ،بزا تقویزت بزاور بزه
عادننه بودن دنیا در این افراد میتوان زنزدای فزردی
و انتمززاعی هنهززا را بززهلحززاک کمززی و کیفززی ارتقززا
بخشید.
واژههاي کليدي :باور به نهان عادل ،نراحی تغییر
ننسیت ،اختالل هویت ننسیتی
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مقدمه
ننسیت ،1یك ساختار چند بعدی تجسمیافتزه از روابزا انتمزاعی اسزت (کونزل،2
 )2012و هویت ننسیتی 3نیا یك مقوله از هویت انتماعی 4است که به تشخیص فزرد
از مرد یا زن بودن خود اشاره دارد (انجمن روانپاشكی همریكا .)2013 ،هویت ننسیتی
از  18ماهگی شروع به نمایان شدن کرده و از  24تا  30ماهگی تثبیت میشود .تفكیزك
ننسیتی از همان لحظة تولد شروع می شود ،یعنی از همان وقتی که والدین بزه کزود
لباسهای دخترانه یا پسرانه می پوشانند و رفتار متفاوتی با دخترهزا و پسزرها در پزیش
میایرند .کودکان از طریق تقلید ،پاداش ارفتن ،یا مجبور شدن ،رفتارهایی را در پزیش
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( .)p<0/01بززا تونززه بززه نتززایح پززژوهش حاضززر و

reassignment surgery as an
effective treatment there is no
effect on belief in a just world in
<people with this disorder (p
0/01). The results of this study
and
the
physical
and
psychological complications of
irreversible gender reassignment
surgery and taking into account
the fact that people believe with
gender identity disorder is
problematic, by strengthen the
belief in a just world in these
people can promoted individual
and social life in both
quantitatively and qualitatively.

٢۵
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره ، 1شماره پیاپی  ،22بهار1397
Rooyesh-e-Ravanshenasi, Vol.7 (1), Spring2018

می ایرند که فرهنگ و نامعة هنها معتقد است مناسب و برازندة هنها بهعنوان دختزر یزا
پسر است و با نقش ننسیتی 1هنها مطابقت دارد (سادو  ،سزادو  ،و روییزا2؛ ترنمزة
انجی .)1394 ،اختالل هویت ننسیتی 3بهعنوان یك اصطالح توصیفی است که بهطور
خاص در طبقهبندیها بهعنوان یك اختالل ،مورد استفاده قرار میایرد .این اختالل بزه
پریشانی در ناهمخوانی اشاره دارد که ممكن است بین ننسیت ابراز شده یا تجربهشدة
یك فرد و ننسیت تعیین شزدة او ونزود داشزته باشزد (انجمزن روانپاشزكی همریكزا،
 .)2013اختالل هویت ننسیتی مونب پریشانی یا اختالل اساسی در کارکرد انتماعی،
شغلی و سایر زمینههای مهم میشود و میتواند زمینهساز رفتارهای پرخطر ننسی شود
(ارین .)2008 ،4میاان شیوع این اختالل در مردان بالغ بین  0/005تا  0/014درصزد و
در زنان بالغ از  0/002تا  0/003میباشد .از هنجا که همة افراد بزالغ و باراسزال بزرای
درمان هورمونی و نراحی مرانعه نمیکنند ،این درصد میزاان شزیوع حزداقل احتمزال
است (انجمن روانپاشكی همریكا .)2013 ،در سزببشناسزی اخزتالل هویزت ننسزیتی،
نظریههای مربوط به عوامل زیستشناختی و روانی -انتمزاعی از مهمتزرین نظریزههزا
هستند .زیگموند فروید معتقد بود که مشكالت هویزت ننسزیتی ،ناشزی از تعارضزاتی
است که کود

در مثلث ادیپی تجربه میکند .این تعارضها ،بر اثر رویدادهای واقعزی

خانواده و تخیالت کود تقویت میشوند .هرچیای که در محبزت کزود نسزبت بزه
والد ننر مخالف و همانندسازی با والد همجزنر تزداخل کنزد ،در پیزدایش هویزت
ننسیتی طبیعی دخالت میکند .کیفیزت روابزا مزادر -کزود در نخسزتین سزالهزای
زندای ،در ایجاد هویت ننسیتی اهمیت فوقالعادهای دارد .برخی کودکان با ایزن پیزاي
موانه می شوند که اار هویت ننر مقابل را داشتند از ارزش بیشتری برخوردار بودند
1
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کلی به عاطفة فردی یا نارضایتی شناختی از ننسیت تعیین شده مربوط است اما بهطور
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(سادو و سادو ؛ ترنمة رضاعی .)1387 ،برخی از پژوهشهای انجاي شده نیا مؤید
این مطلب است .برای مثال بیانی ،حیدری بیگوند و بهروان ( )1390در پزژوهش خزود
دریافتند که عوامل انتماعی با تأکید بر یادایری انتماعی و عوامل خانوادای با بروز و
( )1390نیا نشزان داد کزه در زمینزة بررسزی در حزوزة اخزتالل هویزت ننسزیتی ،در
متغیرهای مختلزف فزردی و خزانوادای ،نظیزر نزوع رفتزار والزدین در دوران کزودکی،
برخورد با کود در زمینة یادایری الگوهای رفتاری مناسب نامعزه ،همراهزی عزاطفی
اعضای خانواده ،همیختگی عاطفی ،ارتباط مؤثر اعضزا در درون خزانواده ،تجربزة سزو
استفادة ننسی و استفاده از لباس ها ،هرایش و رفتزار نزنر مخزالف در کزودکی ،بزین
اروه اواه و هزمایش تفاوت معناداری ونود داشته است .همچنین طبق پژوهش مؤمنی
ناوید و شعاع کاظمی ( ،)1390مشخص شد که اختالل افسردای ،وضعیت خانوادای
نامناسب ،عدي تفاهم والدین و فقدان والدین همجنر در این افراد شایع تر است .پر
از بررسی سبب شناسی و علل و ماهیت این اختالل ،وقتی درمانهای مونود را بررسی
میکنیم ،متونه خواهیم شد که متأسفانه در حال حاضر در ایران تنها یك درمزان بزرای
اختالل هویت ننسیتی مطرح است که بدون تونزه بزه عزوارض هن بزهطزور اسزترده
استفاده می شود .در حال حاضر نراحی تغییر ننسیت یك درمان مؤثر برای افراد مبتال
به اختالل هویت ننسی محسوب میشود که نظر به ماهیت بازاشتناپذیر نراحی در
تعیین مجدد ننسیت ،رویكردی محتاطانه برای ارایة هن باید اتخاذ شود (صزفارینیزا و
دلیر .)1393 ،نهت ارزیابی واند شرایا بودن یك فرد مبتال به اختالل هویت ننسیتی
برای عمل نراحی تغییر ننسیت مال هایی مانند -1 :داشتن حداقل سزن قزانونی-2 ،
هورمون درمانی موفق در طی  12ماه -3 ،زندای در قالب نقش ندید به مدت حداقل
 12ماه بدون دوره بازاشت و  -4بررسی هاینههای درمان و زمان بستری و مواردی از
این قبیل در نظر ارفته می شوند .نراحی تغییر ننسیت عملی بسیار پرهاینه و مشزكل
است و در عین حال چون امكان ایجاد اعضای ننسی داخلزی و دزدد ننسزی ونزود
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ندارد ،صرفاً شكل ظاهری اندايهای تناسلی تغییر میکند (مؤمنی ناوید ،شعاع کاظمی،
 .)1390بهعالوه ،مطالعات نشان میدهند که این نوع درمان ،عوارضی را برای فرد مبتال
به اختالل هویت ننسیتی به همراه میهورد و در درازمدت ،بعد از عمل تغییر ننسیت،
ایالت ،هیلنا ،فن مایل ،سلواای ،نون و مونسزتری .)2006 ،1همچنزین پزژوهشهزای
متعدد حاکی از هن است که پر از عمل نراحی تغییزر ننسزیت مشزكالتی در زمینزة
روابا بین فردی در محیا کار ،خانواده و همسانن ایجاد میشوند و این مشكالت بزه
بیكاری ،طالق و اناوای انتماعی افراد مبتال به این اختالل میانجامزد (لزوین ،بزراون،
کلمن ،کوهن -کتنیر و شایفر .)1990 ،2برای مثال در مطالعة بلن کارد و همكزاران بزه
نقل از رییسی و ناصحی ( )1383که بزر روی عزدهای از مبتالیزان بزه اخزتالل هویزت
ننسیتی زن پر از نراحی انجاي شد ،مشخص شد که تأسف و اندوه پر از نراحزی
با مسایلی نظیر کاهش درهمد در نقش زنانه ،شكست در به دسزت هوردن بزدنی کزه در
نستجویش بودند در ارتباط است .همچنزین بایزد خزاطر نشزان کزرد کزه باتونزه بزه
بازاشتناپذیری این نوع درمان ،در مواردی پشیمانی از نراحی تغییر ننسزیت ونزود
داشته است (برای مثال ،عطار و رسولیان.)1382 ،
بنابراین با تونه به عواقب و عوارض نراحی تغییر ننسزیت کزه از پزژوهشهزای
متعدد انجاي شده استنباط می شزود ،نزي اسزت بزه نزا رسزیدای کزردن بزه وضزعیت
نسمانی افراد مبتال به این اختالل در زمینة درمان ،حوزههای روانی ،یعنی شناختها و
باورهای وی را نیا مورد بررسی قرار ایرد .چراکه هویزت ننسزیتی بزه بزاور افزراد در
مورد خودشان مربوط است .پر با بررسی باورهای این افراد میتوان به ایزن موضزوع
پرداخت که هیا هنها وضعیت نسمانی متعلق به خود را عادننه میدانند؟ هیا ریشة ایزن
اختالل در باورهای افراد مبتال نسبت به نسم و وضعیتی است که خداوند برایشان رقم
ee uu ypere, ll au,, ee ynnn,, VanMae,,, Sevvagg,, TSSooen, & Moneeeey
Levine,Brown,Colman, Cohen-Kettenis, & Schaefer
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فرد دچار اختالل هویت ننسی ،یك فرد شكننده و هسیبپذیر باقی میماند (دی کایپر،
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زده است؟ هیا خشم و پرخاشگری هنها نسبت به بدنشان ،به علت باور هنها به ناعادننزه
بودن دنیا است؟ با بررسی عادننه و یا ناعادننه بزودن دنیزا از دیزدااه افزراد مبزتال بزه
اختالل هویت ننسیتی ،پاسخ این سؤانت مشخص خواهد شد .باور به دنیای عادننه،
همراهی میکند .درونمایة روانشناختی این باورها ،این ایده است که انسزان عزالوه بزر
دنیای باقی ،در دنیای کنونی هنچه عایدش میشود که شایستگیاش را داشزته باشزد .در
معنایی سادهتر می توان افت که باور به دنیای عادننه ،نوعی طرز فكزر در بزاب نقزش
عدالت در رخداد حوادث و رویدادهای زندای هر انسانی است (الپزرور ،عابزدینی و
شاهنگی .)1393 ،در مقابل ،باور به دنیای ناعادننه ،باور به دنیایی فانی است که اصول
عدالت در اردش هن نقشی ندارد .نهانی کزه در هن بزیاناهزان بزه نزای اناهكزاران
مجازات میشوند ،تالش ،کوشش و برنامهریایهای افراد به نتایجی شایسته و درخزور
نمی انجامد و بانخره باور به نهانی است که بدون دلیل مونه ،بیماری ،تبعیض ،عنزاد،
دشمنی ،خصومت و خشونت را برای انسانها به ارمغان میهورد (ازلپزرور و اکبزری،
 .)1389تحقیقات استرده در نهان و ایران نشان میدهد که این باورها به دلیزل اینكزه
انسانها را بهسوی اعمال و تصمیمات خزاص سزوق مزیدهنزد دارای پیامزدهای قابزل
تونهی هستند .بنابراین می توان افت باور به دنیای عادننه و ناعادننه ،باورهایی مبتنی
بر تعلّقات عملارایانه هستند که با تونه به ماهیتشان ،تبعات روانشناختی متفزاوتی را
برای سالمتی انسانها مونب میشوند .از نمله مهمترین پیامدهای مثبت برای باور بزه
دنیای عادننه طبق پژوهش کوریا ،توسانو باتیستا ،و لیما )2009( 1ونود رابطة معنزادار
میان باور به عادننه بودن دنیا و رضایت از زندای است .پژوهش مك پارلند و

نوسزن2

( ،)2010حاکی از همبستگی منفی بین باور به نهان عادل با درد ،ناتوانی و درمانزدای
روانشناختی است .همچنین یافتههای پژوهش پزون و چزن )2014( 3نشزان مزیدهنزد
1
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باوری فراایر ،تأثیراذار و نهانشمول است که انسان را در تكتك عرصههای زندای
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افرادی که باور به نهان عادل قویتری دارند نسبت به افرادی که باور به نهزان عزادل
ضعیفی دارند پرخاشگری کمتری نشان میدهند .بهعالوه ،تجربة حانت عاطفی مثبزت،
افاایش احساس سالمتی عمومی ،رضایت از زندای ،سازااری سریعتزر بزا تجزاوزات
تمایل به خودکشی (الپرور ،استبرقی و نوادیان ،)1391 ،همبستگی مثبزت و معنزادار
بین باور به عادننه بودن دنیا ،رضایت از زندای و حمایتهای انتمزاعی (خسزروی و
ناهید پور ،)1391 ،همبستگی مثبت با منبزع کنتزرل درونزی و سزالمت عمزومی بیشزتر
(صفارینیا و دلیر ) 1392 ،از دیگزر کارکردهزای مثبزت بزاور بزه نهزان عزادل اسزت.
برخالف هن ،باور به ناعادننه بودن دنیا مونب میشود افزراد از مكزانیايهزای دفزاعی
بیشتری استفاده کنند ،احساس خشم بیشتری داشته و نسبت بزه هینزده ناامیزدتر باشزند
(لنچ و چانگ .)2007 ،1باور به دنیای ناعادننه ادلب منجر بزه سزو ظن و بزدامانی و
تمایل به خشونت و پرخاشگری در سطح شناختی و رفتاری است (الپرور و اکبزری،
.)1389
بنابراین و با تونه به مقدمات ذکر شده در باب نظریهها و کارکرد بزاور بزه نهزان
عادل و پژوهشهای انجاي شده در این زمینه ،همچنین طرح مشكالت و سزببشناسزی
افراد دچار اختالل هویت ننسی ،فرضیه های پژوهش بدین صورت تدوین شد:
 -1باور به نهان عادل در بین مبتالیان به اختالل هویت ننسیتی ونود دارد.
 -2باور به نهان عادل پیش و پر از نراحی تغییر ننسزیت در مبتالیزان بزه اخزتالل
هویت ننسیتی متفاوت است.

روش
در این پژوهش از روش نمونهایری در دسترس استفاده شد.
طرح پژوهش :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پر رویدادی است.

Lench & Chang

1
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نامعة پژوهشی شامل کلیه افراد مبتال به اختالل هویت ننسیتی در تهران بود که بزرای
انجاي عمل نراحی تغییر ننسیت با مجوز از طریق پاشكی قانونی بزه مطزب نراحزان
عمومی در تهران مرانعه میکردند ،یا افرادی بودند که قبالً تحت عمل نراحزی تغییزر
مرانعه کرده بودند .در طی هفت ماه مرانعة مكرر بزه دو مطزب پاشزك در تهزران و
ارایة پرسشنامة باور به نهان عادل به مرانعه کننداان مبتال به اختالل هویت ننسزیتی،
در مجموع  170نفر حاضر به همكاری در این پژوهش شدند که پر از کنار اذاشزتن
پرسشنامههای معیوب 140 ،پرسشنامه ( 70نفر نراحی شده و  70نفر نراحی نشده) با
استفاده از نسخة  22نريافاار  spssمورد بررسی قرار ارفت .متقاضیان تغییر ننسیت با
دامنة سنی  18تا  45سال در پژوهش شرکت کردند.
ابزار
 -1پرسشنامه نمعیتشناختی :که موارد هن شزامل سزن ،میزاان تحصزیالت ،وضزعیت
تأهل ،شغل ،مذهب و نوع ارایش تغییر ننسیت بود.
 -2پرسشنامه باورهای دنیای عادننه :1این پرسشنامه شامل  27سوال و  4خرده مقیاس
است که خرده مقیاسهای  1و  2توسا ساتون و داازالس ،)2005( 2خزرده مقیزاس 3
توسا دالبرت ،)1999( 3و خرده مقیاس  4توسا دالبرت ،لیپكوس ،سزانری و ازو

4

( )2001ساخته و اعتباریابی شد و مقیاسهای  1تا  3برای اولین بزار در ایزران توسزا
ال پرور و عریضی در سال  1385و مقیزاس  4توسزا ازلپزرور و سزجادیان ()1385
ترنمه و هماده انرا شده است .مقیاس پاسخگویی هن پنح درنهای و از کامالً مخزالفم
تا کامالً موافقم میباشد .همچنین این پرسشنامه در ایران توسزا ازلپزرور و عریضزی
( ) 1385اعتباریابی شده و شزواهد روایزی ایزن پرسشزنامه را بزه صزورت همامزان بزا
1

Belief in a just world questionnaire
Sutton, & Douglas
3 Dalbert
4 Lipkus, Sallary, & Goch
2
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باورهای دنیای عادننه عمومی و پرسشنامه عدالت انتماعی بررسی و ااارش نمودند.
در عین حال روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و تك عاملی
بودن هن تأیید شده است (الپزرور و عریضزی .)1386 ،دالبزرت و همكزاران ()2001
ااارش نمودهاند .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از هلفزای کرونبزاخ
 0/81محاسبه شده است.

يافتهها
یافتههای نمعیت شناختی با استفاده از فراوانی و درصد فراوانی بزرهورد شزده و در
ندول  1نمایش داده شده است.
جدول  .1فراواني و درصد فراواني ويژگيهاي جمعيتشناختي شرکتکنندگان در پژوهش
متغير

درصد فراواني

فراواني
سال
کمتر از 20

سال
25-21

سال
30-26

سال
35-31

40-36

بانتر از 40

سال
کمتر از 20

سال
25-21

سال
30-26

سال
35-31

16/4

27/1

31/4

44

31/6

ميزان تحصيالت

کمتر

40-36

دیپلم و

فوق دیپلم

لیسانر

دیپلم و

فوق دیپلم

2/1

23

44

3

بانتر از 40

38

19

13

9/3

سن

لیسانر

کمتر
54

42

31/4

30

38/6

مجرد

متأهل

مجرد

متأهل

110

30

78/6

21/4

شادل

بیكار

شادل

بیكار

53

87

37/86

62/14

نوع گرايش تغيير

مرد به زن

زن به مرد

مرد به زن

زن به مرد

جنسيت

45

95

32/1

67/9

وضعيت تأهل
شغل
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هلفای کرونباخ  0/66تا  0/67و شاخص همسانی  0/33تا  0/34را برای این پرسشزنامه
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ندول  1فراوانی و درصد فراوانی ویژایهای نمعیت شناختی شامل :سزن ،میزاان
تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل و نوع ارایش تغییر ننسیت را در شرکت کنداان در
پژوهش نشان میدهد.
اروه های مستقل به تجایه و تحلیل داده ها پرداختیم .نهت بررسی باور به نهان عادل
و خرده مقیاس های هن شامل باور به نهان عادل برای خود ،باور به نهان عزادل بزرای
دیگران ،باور به عادننه بودن نهان و باور به ناعادننه بودن نهان در بین مبتالیزان بزه
اختالل هویت ننسیتی از هزمون  tتك نمونهای استفاده شد .نتایح هن در ندول  2همده
است.
جدول  .2نتايج آزمون  Tتك نمونهاي جهت بررسي متغير «باور به جهان عادل» در بين مبتاليان به
اختالل هويت جنسيتي
ميانگين

ميانگين

ميزان

درجه

سطح

متغير

نظري

تجربي

t

آزادي

معنيداري

باور به جهان عادل (کل)

67/5

63/26

58/15

139

0/01

باور به جهان عادل براي

23/5

19/21

45/52

139

0/01

خود
باور به جهان عادل براي

20/5

18/31

58/42

139

0/01

ديگران
باور به عادالنه بودن

18/5

15/37

50/61

139

0/01

جهان
باور به ناعادالنه بودن
جهان

12/5

9/27

47/49

139

0/01
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با تونه به ندول  2و میاان  tبه دست همده از مقایسة میانگینها و همچنین بزا در
نظر داشتن این امر که میانگین تجربی به دست همده کمتزر از میزانگین نظزری در همزة
خرده مقیاسها میباشد ،فرضیة اول پژوهش تأیید میشود که باور به نهزان عزادل در
نهت بررسی تفاوت باور افراد مبتال به اختالل هویت ننسیتی قبل و بعزد از نراحزی
تغییر ننسیت از  tاروههای مستقل استفاده شد .نتایح هن در ندول  3و به شزرح زیزر
میباشد:
جدول  .3نتايج آزمون  Tگروههاي مستقل جهت بررسي متغير «باور به جهان عادل» در بين
مبتاليان به اختالل هويت جنسيتي
متغير

تعداد

ميانگين

باور به جهان

نراحی

70

61/15

عادل (کل)

شده
نراحی

70

ميزان

درجة

سطح

ميزان

t

آزادي

معنيداري

F

1/48

138

0/13

0/15

61/03

نشده
باور به جهان

نراحی

عادل براي خود

شده
نراحی

70
70

19/38

1/49

138

0/13

0/94

19/18

نشده
باور به جهان

نراحی

عادل براي ديگران

شده
نراحی

70
70

18/45

0/43

138

0/66

0/21

18/48

نشده
باور به عادالنه

نراحی

بودن جهان

شده

70

15/61

0/79

138

0/42

1/78
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میان مبتالیان به اختالل هویت ننسیتی ونود ندارد (.)p<0/01
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نراحی

70

15/17

نشده
باور به ناعادالنه

نراحی

بودن جهان

شده
70

9/29

نشده

با تونه به نتایح مندرج در ندول  3و میاان  Fبه دست همزده از تفزاوت میزانگین
بین متقاضیان نراحی شده و نراحی نشدة تغییر ننسیت ،تفزاوت معنزاداری بزین دو
اروه مورد مقایسه مشاهده نمیشود .این امر نشان میدهد که میزان دو ازروه نراحزی
شده و نراحی نشدة مبتالیان به اختالل هویت ننسیتی در میاان باور به نهان عادل و
خرده مقیاس های هن تفاوت معناداری ونود ندارد .یعنی نراحی تغییر ننسیت بر باور
این افراد به نهان عادل تأثیری نداشته است (.)p<0/01

بحث و نتيجهگيري
نتایح هزمون فرضیهها بهطور کلی نشان داد که:
 -1افراد مبتال به اختالل هویت ننسیتی باور به نهان عادل ندارند.
این یافته نشان میدهد که مشكالت افراد مبتال به اخزتالل هویزت ننسزیتی نزهتنهزا
نسمانی نیست ،بلكه در روان هنها ریشه دارد .باورها کزه از شزناختهزای فزرد ناشزی
میشوند نقش تعیینکنندهای در شناسایی و در هویت خویشتن دارند .افراد مبزتال بزه
این اختالل باورشان این است که دنیا عادننه نیست چراکه بدن متناسب بزا تصورشزان
به هنها داده نشده است .بر این اساس به دنبال دستیابی به عدالت به دنبال نراحی تغییر
ننسیت میروند .اما همانطور که پژوهش حاضر نشان داد ،این افزراد پزر از نراحزی
نیا تغییری در باورشان مبنی بر عادننه بودن دنیا ایجاد نمیشود .برای روشنتزر شزدن
موضوع می توان چنین مطرح کرد که اار به باور این افزراد مشزكل هنهزا در نسمشزان
است به این علت که دنیای ناعادل به هنها نسم دلخواهشان را نداده است ،چرا پر از
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نراحی

70

9/26

-0/07

138

0/94

2/41
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دستیابی به بدن مورد نظرشان ،باور هنها نسبت به دنیا تغییری نمیکنزد؟ یزك پزژوهش
موردی که درمان را بر پایه شناخت های این افراد شكل داده اسزت ،بزه نتیجزة مزؤثری
دست یافته است (خدایاری فرد ،محمدی ،و عابدینی.)1382 ،
قرار ارفته و افرادی که نراحی نشدهاند تفاوتی در میاان بزاور بزه عادننزه بزودن دنیزا
ونود ندارد .یعنی نراحی تغییر ننسیت بر بزاور فزرد دچزار اخزتالل هویزت ننسزی
تأثیراذار نبوده است .در تبیین این یافتهها باید متذکر شد که بعد از انجاي اولزین عمزل
نراحی در دنیا تحقیقات زیادی در باب بررسی اثربخشی این شیوه صورت ارفت .در
یك فراتحلیل که بر روی مطالعات سالهای  1961تا  1991انجاي شزد ،در ادلزب هنهزا
بررسی رضایت بعد از عمل بر اساس مزال هزای عینزی از قبیزل شزغل و درهمزد بزود
(حجازی ،عدالتی شاطری ،مصطفوی ،حسینی ،رزاقیان و مقدي .)1387 ،اما اروهی نیزا
بر مشكالت روانی به ونود همده بعد از نراحی تغییزر ننسزیت تأکیزد کردنزد .بزرای
مثال ،لوین و همكاران ( )1990با مطالعة متون مرتبا دریافتند کزه اکثزر افزراد بزهطزور
معمول پر از انجاي عمل نراحی و مصرف هورمون ،دچار مشكالتی در زمینة روابزا
بین فردی در محیا کار ،خانواده و همسانن میشزوند و ایزن مشزكالت بزه بیكزاری،
طالق و اناوای انتماعی هنان میانجامد .لزوی و کزورفمن )2004( 1اعتقزاد دارنزد کزه
اارچه عمل نراحی برای تغییر ننسیت ممكن است پیامزدهای کوتزاهمزدتی در افزراد
مبتال به اختالل هویت ننسیتی داشته باشد ،اما این افزراد در طزوننی مزدت و پزر از
عمل نراحی دچار مشكالتی نظیر افكار و تمایالت خودکشی ،عدي کارکرد انتماعی و
بین فزردی رضزایتبخزش مزیشزوند .دی کزایپر و همكزاران ( )2006مطزرح کردنزد
باونودیکه عمل نراحی تغییر ننسیت یك درمان مؤثر برای افزراد مبزتال بزه اخزتالل
هویت ننسیتی محسوب میشود ،اما در درازمدت ،بعد از عمل ،فرد مبزتال بزه اخزتالل
هویت ننسیتی ،یك فرد شكننده و هسیبپذیر باقی میماند .عطزار و رسزولیان ()1382
Levey & Curfman

1
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طی یك ااارش موردی به معرفی یك مورد اختالل هویت ننسیتی و تغییزر ننسزیت
طلبی در یك خانم  40ساله پرداختهاند .هنان دریافتند که مورد مبتال به این اختالل علی
ردم انجاي شش عمل نراحی برای تغییر ننسیت ،یك مزاه پزر از زنزدای کزردن در
است .در مطالعه بلن کارد و همكاران ( )1989به نقل از رییسی و ناصحی ( )1383کزه
به روی تعدادی از افراد مبتال به اخزتالل هویزت ننسزیتی زن پزر از نراحزی انجزاي
ارفت ،مشخص شد که تأسف و اندوه پر از نراحی با مسایلی نظیر کاهش درهمد در
نقش زنانه و شكست در به دست هوردن بدنی که در نستجویش بزودهانزد ،در ارتبزاط
است .نراحی تغییر ننسیت بهعنزوان بخشزی از روش درمزان (حجزازی و همكزاران،
 )1387در دهههای  60 ،50و  70میالدی پیامزدهای هسزیبزایزی نظیزر روانپریشزی و
اقداي به خودکشی نیا به همراه داشته است (یادانپناه و صزمدیان .)1390 ،بنزابراین بزا
تونه به پژوهش های مطرح شده دربارة پیگیری وضعیت افراد پزر از نراحزی تغییزر
ننسیت ،و با تونه به کارکردهای مهم بزاور بزه دنیزای عادننزه ،از نملزه رضزایت از
زندای (کوریا و همكاران ،)2009 ،کاهش درد ،ناتوانی و درماندای روانشناختی (مك
پارلند و نوسن ،2010،کاهش پرخاشگری (پون و چزن ،)2014 ،ضزربهایزری در برابزر
فشارهای منفی حوادث ناخوشایند زندای ،تفسیر حوادث یا رفتارهای دیگران بر مبنای
شایستگی موقعیتی و تغییر تفسیرهای مبتنی بر بیعدالتی در راستای عدالتارایی دایی
(الپرور و اکبری ،)1389 ،تجربة حزانت عزاطفی مثبزت ،افزاایش احسزاس سزالمتی
عمومی ،رضایت از زندای ،سازااری سزریعتزر بزا تجزاوزات ننسزی ،کزاهش سزطح
استرس و نگرانی ،کاهش نارسایی عملكزرد انتمزاعی و کزاهش تمایزل بزه خودکشزی
(الپزرور ،اسزتبرقی و نوادیزان ،)1391 ،رضزایت از زنزدای بزانتر و حمایزتهزای
انتماعی بیشتر (خسروی و ناهید پور ،)1391 ،منبع کنترل درونزی و سزالمت عمزومی
بیشتر (صفارینیا و دلیر )1392 ،میتوان به این نتیجه دست یافت که مشكل افراد مبتال
به اختالل هویت ننسیتی ،در باور هنها نسبت به عادننه بودن دنیا است .باوری کزه در
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این عقیدة هنان نهفته است که بدنی که به هنها داده شده ،به هنها تعلق ندارد .و به دنبزال
این باور به ناعادننه بودن دنیا ،تن به عمل بزیبازاشزت و پرعزوارض نراحزی تغییزر
ننسیت میدهند .در صورتیکه طبق نتایح پژوهش حاضر ،نراحی تغییر ننسیت هزیچ
این افراد که در باور هنهاست ،حل نشده باقی میماند .اما اکنون عمل نراحی ،هنها را به
افرادی شكننده و هسیبپذیر ،با هویت ننسیتی ناقص تبدیل کرده است کزه پیامزدهای
هسیبزایی نظیر روانپریشی و اقداي به خودکشی را برایشان به همراه خواهد داشت.
بهعالوه ،همانطور که پیشتزر ذکزر اردیزد ،رییسزی و ناصزحی ( )1383دریافتنزد ،در
مرانعان مبتال به اختالل هویت ننسیتی ،متغیرهزای متعزددی را در فضزای ارتباطزات
درون خانوادای و شرایا اولیة رشد مشاهده شده است که هنزان را از دیگزران متمزایا
میسازد .این تمایا این فرض را قوت میبخشد که چارچوب رشزد و ارتباطزات اولیزة
کود می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجزاد اخزتالل هویزت ننسزیتی شزود.
پژوهش ابراهیمزی ( ) 1384نیزا نشزان داد اخزتالل هویزت ننسزیتی نشزأت ارفتزه از
ارتباطات درون خانواده با یكدیگر و همچنین چارچوب و کیفیت ابراز ایزن ارتباطزات
در فضای روابا درون خانوادای و در طی سالهای رشد میباشد .همچنزین بزر طبزق
پژوهش رضایی ،صابری ،شاهمرادی و ملك خسروی ( )1386مشخص شد که ونزود
اختالل هویت ننسیتی در افرادی که دچزار مسزایل و مشزكالت عزاطفی ،احساسزی و
هیجانی بیشتری در خانواده هستند محتمل تر و کمك استرده بزه ایزن افزراد از طریزق
مداخالت خانوادای میتواند مؤثر واقع شود ،و نیا پژوهشی که با هدف بررسی عوامل
انتماعی مؤثر بر شدت اختالل هویت ننسیتی انجاي شزد کزه نتیجزة هن اویزای ایزن
مطلب است که عوامل انتماعی با تأکید بر یادایری انتماعی و عوامزل خزانوادای بزا
بروز و رشد اختالل هویت ننسزیتی رابطزه دارد (بیزانی ،حیزدری بیگونزد و بزهروان،
 ،)1390و همچنین است بررسی دیگر از یادانپناه و صمدیان ( ،)1390که نشان داد در
متغیرهای مختلزف فزردی و خزانوادای ،نظیزر نزوع رفتزار والزدین در دوران کزودکی،
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تأثیری بر باور افراد مبتال به این اختالل قبل و بعد از انجاي این عمزل نزدارد و مشزكل
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برخورد با کود در زمینه یادایری الگوهای رفتاری مناسب نامعزه ،همراهزی عزاطفی
اعضای خانواده ،همیختگی عاطفی ،ارتباط مؤثر اعضزا در درون خزانواده ،تجربزة سزو
استفاده ننسی و استفاده از لباس ها ،هرایش و رفتزار نزنر مخزالف در کزودکی ،بزین
همگی ریشة این اختالل را در خانواده دانسته اند ،و نه عوامل بیولزوییكی و نسزمانی،
رواست که مطرح شود بهتر است برای درمان این اخزتالل بزر عوامزل ریشزهای تأکیزد
شود ،چراکه نمی توان با ایجزاد تغییزر در ظزاهر یزك فزرد ،بزاور وی را کزه ریشزه در
فرایندهای ذهنی و شناختی او دارد تغییر داد .پژوهش ظهیرالدین ،صمیمی اردسزتانی و
اربابی ( ،)1384نشان داد که درمان اختالل هویت ننسیتی از راههایی دیزر از نراحزی
امكان پذیر است و بر لاوي بهکارایری این روشها پزیش از تصزمیمایزری زودهنگزاي
برای نراحی ،تأکید کرد .هدف از نراحی تغییر ننسیت در نهایت عملی کردن تجربزة
داشتن یك هویت و ظاهر یكپارچه است (باکتینگ و پزاتی هلزن ،)2012 ،1امزا در عزین
حال چون امكان ایجاد اعضای ننسی داخلی و ددد ننسی ونود ندارد ،صزرفاً شزكل
ظاهری اندايهای تناسلی تغییر میکند (مؤمنی ناوید ،شعاع کزاظمی .)1390 ،در تغییزر
ننسیت از ننر مذکر به مونث یا بالعكر ،فرد به صورت ظاهری تغییر کرده و باطنزاً
تغییر نمی کند چراکه تغییر ننسیت ریشه در مراحل اولیزة رشزد ،تربیزت خزانوادای و
حوادث دوران کودکی دارد (توسزلی ،حسزنیان و صزابری .)1393 ،لزوین و همكزاران
( )1990ضمن مروری بر اختالل هویت ننسی ،پیشنهاد میکنند کزه درمزان ترنیحزی
برای افراد در وهله اول و قبل از عمل نراحی شامل شرکت در نلسزات رواندرمزانی
انفرادی و خانوادای ،دریافت هموزش دربارة فیایولویی ننسی و تونه به سزایر ابعزاد
تحول انتماعی ،شناختی ،ذهنی ،شغلی ،و بین فزردی خزود و تغییزر نگزرش در مزورد
ننسیتشان است .زاکر و برادلی )2002( 2با مرور متون تحقیقی دریافتند که درمانهزای
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اروه اواه و هزمایش تفاوت معناداری ونود دارد .بر اساس نتایح این پزژوهشهزا کزه
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روانشناختی نظیر رویكردهای درمانی ارین ،نیزومن و اسزتولر )1972( 1و درمزانهزای
خانوادای با استفاده از فنون شناختی -رفتاری منجر به تغییزرات مثبزت و پایزداری در
نونوانان مبتال به اختالل هویت ننسیتی میشوند و از تمایل هنان به تغییر ننسزیت در
استوا د هنتونیو )2012( 2میاویند :افراد دچار اختالل هویت ننسی میتوانند تشخیص
داده شده و در واحدهای عملكردی هویت ننسزی بزا ارایزه خزدمات بزا کیفیزت بزان،
توسعه دستورالعمل های عملكرد بالینی ،و اروههای کاری بین رشزتهای درمزان شزوند.
پژوهش فیروزی ،عیدی بایگی ،خوانه الدین ( )1392نیا بر لاوي رواندرمزانی قبزل از
نراحی تأکید کرده است.
بر طبق پژوهش الپرور و اکبری ( )1389کزه نشزان داد تقویزت بزاور بزه دنیزای
عادننه باعث افاایش عدالت رفتاری و عدالت در ارزیزابی خواهزد شزد ،مزیتزوان بزا
تقویت بزاور افزراد مبزتال بزه ایزن اخزتالل ،ارزیزابی عادننزة هنهزا در مزورد وضزعیت
نسمانیشان را به نحوی مثبت تحت تأثیر قرار داد .بر همین اساس و بر اسزاس نتزایح
پژوهش حاضر می توان پیشنهاد نمود که در پژوهشهای هتی بسزتة هموزشزی بزاور بزه
نهان عادل تهیه و هموزش داده شود و تأثیرات هن در بهبود اختالل هویزت ننسزیتی و
عدي تمایل این افراد نسبت به نراحی تغییر ننسزیت بررسزی شزود .همچنزین نهزت
بررسی بیشتر شناخت این افراد نسبت وضعیت نسمانیشان از هزمزونهزای متعزدد در
این زمینه استفاده شود.

منابع
ابراهیمی ،ي .)1384( .پژوهش در ایجاد اختالل هویزت ننسزی ( )GIDدر فضزای
ارتباطات درون خانوادای .تازههای رواندرمانی 35( ،و .120 -130 ،)36
Green, Newman & Stoller
Moreno- pérez & Esteva De Antonio
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باراسالی و درایر شدن در روابا با افراد همجنر پیشگیری مزیکننزد .مورنزو پزرز و
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بیانی ،ف؛ حیدری بیگوند ،د؛ و بهروان ،ح .)1390( .عوامل انتماعی مزوثر بزر شزدت

اختالل هویت ننسی .مجلزه علزوي انتمزاعی دانشزكده ادبیزات و علزويانسزانی
دانشگاه فردوسی مشهد.1 -27 .
مجتبی دلیر .)1393( .تهران :ارنمند( .چاپ دوي).
توسلی ،ا؛ حسنیان ،ا؛ و صابری ،ي .)1393( .بررسی عوامل انتمزاعی مزؤثر در تسزریع

اقداي به عمل نراحی تغییر ننسیت در افراد مبتال به اختالل هویت ننسی .مجلة
پاشكی قانونی.19 -26 ،)2( 20 ،
حجازی ،ه؛ عدالتی شزاطری ،ز؛ مصزطفوی ،س؛ حسزینی ،ز؛ رزاقیزان ،ي؛ و مقزدي ،ي.
( .)1387بررسی میاان تطابق نقش و هویت ننسی  12بیمار ترنر سكسزوال بزا

ننسیت ندیدشان پر از عمل نراحزی تغییزر ننسزیت .مجلزة دانشزگاه علزوي
پاشكی کردستان.78 -87 ،)4( 13 ،
خدایاری فرد ،ي؛ محمدی ،ي؛ و عابدینی ،ی .)1382( .درمان شناختی -رفتاری اختالل
تبدیل خواهی ننسی با تأکید بر درمان معنوی :بررسی موردی ،فصلنامه اندیشزه و
رفتار.12 -21 ،)3( 9 ،
خسروی ،ز؛ و ناهیدپور ،ف .)1391( .بررسی رضایت از زندای ،باور به عادننه بزودن

دنیا و حمایت های انتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی .فصلنامه نامعهشناسی
زنان.1 -15 ،)2( 3 ،
رضایی ،ا؛ صابری ،ي؛ شاهمرادی ،ح؛ و ملك خسروی ،غ .)1386( .کارکرد خزانواده در

بیماران دچار اختالل هویت ننسی .فصلنامه توانبخشی در بیماریها و اخزتالنت
روانی.58 -63 ،)2( 8 ،
رییسی ،ف؛ و ناصحی ،ع .)1383( .اختالل هویت ننسی .تهران :صدا.
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سادو  ،ب؛ سادو  ،و؛ و روییا ،پ .خالصة روانپاشكی کاپالن و سادو بر اساس
 .DSM-5ویراست یازدهم ،نلزد دوي .ترنمزة مهزدی انجزی .)1394( .تهزران:
ساوانن.
ویراست  ،2007نلد دوي .ترنمه فرزین رضاعی و محسن ارنمنزد .)1387( .تهزران:
ارنمند.
صفاری نیا ،ي؛ و دلیر ،ي .)1392( .ارتباط باور به نهان عادل ،سالمت عمزومی ،و منبزع

کنترل دانشجویان علوي انسانی دانشگاه پیاي نور مرکا تهران .فصلنامه پژوهشهای
روانشناسی انتماعی.43 -56 ،)9( 3 ،
ظهیرالدین ،ع؛ صمیمی اردستانی ،ي؛ و اربزابی ،ي .)1384( .رواندرمزانی موفقیزتهمیزا
چهار مورد اختالل هویت ننسی .مجلة پاشكی قانونی.37 -40 ،)37( 11 ،

عطززار ،ح؛ و رسززولیان ،ي .)1382( .تشززخیص اولیززة اخززتالل هویززت ننسززی .مجلززة
روانپاشكی و روانشناسی بالینی ایران.6 -11 ،)3( 9 ،
فیززروزی ،ع؛ عیززدی بززایگی ،ي؛ و خوانززهالززدین ،ن .)1392( .مقایسززة ویژاززیهززای

روانشناختی دو بیمار مبتال به اختالل هویت ننسزی .مجلزة پاشزكی قزانونی19 ،
(.359 -365 ،)4
ال پرور ،ي؛ استبرقی ،ا؛ و نوادیان ،ز .)1391( .باور به نهان هخرت عادننزه اسزالمی
تعدیلکننده رابطة باور به دنیای عادننه و ناعادننه با سالمتی دانشزجویان دختزر.
یافتههای نو در روانشناسی.125 -138 ،)22( 7 ،
الپرور ،ي؛ عابدینی ،ي؛ و شاهنگی ،ح .)1393( .نقش باور به دنیای عادننزه در پیونزد
بین فرسودای شغلی بزا رفتارهزای دیراخالقزی :اسزترش یزك نظریزه در ایزران.
روشها و مدلهای روانشناختی.103 -117 ،)15( 4 ،
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سادو  ،ب؛ و سادو  ،و .خالصه روانپاشكی :علوي رفتاری /روانپاشكی بالینی.

۴٢
باور به نهان عادل در مبتالیان به اختالل هویت ننسیتی؛ نقش نراحی تغییر ننسیت

 نقش ایدیولوییهای عدالت و باور به دنیای عادننزه.)1389( . ي، ي؛ و اکبری،الپرور
. عزدالت در ارزیزابی و اسزترس منفزی دانشزجویان،و ناعادننه بر عدالت رفتاری
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.11 -24 ،)1( 8 ،تحقیقات علوي رفتاری
 اعتباریابی پرسشنامههای باورهزای دنیزای عادننزه.)1386( . ح، ي؛ و عریضی،الپرور
،)4( 25 ، مجلزة پژوهشزی علزوي انسزانی دانشزگاه اصزفهان.برای خود و دیگران
.193 -212
 مقایسة ویژایهای شخصیتی افراد مبتال.)1390( . ي، ي؛ و شعاع کاظمی،مؤمنی ناوید
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