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چکيده 

زمينه و هدف: با توجه به اينكه، در اغلب فرهنگ ها فرآيند تغيير جنس��يت به عنوان موضوعي در حوزه مطالعات جنس��يت کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، پژوهش حاضر با هدف بررس��ي عوامل اجتماعي موثر در تسريع اقدام به عمل جراحي تغيير جنسيت در بين جوانان داراي اختالل 

هويت جنسي در استان تهران انجام گرديد.
روش بررس��ي: مطالعه از نوع توصيفي و پيمايش��ي و براي گردآوري داده ها از پرسش نامه هاي خود اجرا استفاده شد. جامعه آماري تحقيق 312 
نفر از افراد GID  مراجعه کننده به بهزيس��تي اس��تان تهران بوده اس��ت که با استفاده از ش��يوه نمونه گيري تصادفي و بر اساس فرمول نمونه گيري 
کوکران، حجم نمونه برابر با 150 نفر به عنوان پاسخگويان تحقيق انتخاب شدند. متغيرهاي مستقل تحقيق، عوامل فرهنگي، اقتصادي � اجتماعي، 
ارزش هاي مذهبي، حوزه حقوقي � مدني، حوزه سياسي و عوامل رواني بوده و تغيير جنسيت )از مرد به زن و از زن به مرد( به عنوان متغير وابسته 

مطرح گرديد. نتايج حاصله از طريق استفاده از آزمون هاي آماري و با نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نش��ان داد؛ با توجه به ميزان ضريب همبس��تگي بدست آمده، 1- عدم حضور يكي از والدين يا هر دو )0/61: زن به مرد( و )76: 
م��رد ب��ه زن(؛ 2- حمايت خان��واده )0/43: زن به مرد( و )0/53 : مرد به زن(؛ 3-  ميزان رضايت از خانواده ) 0/37: زن به مرد( و )0/31: مرد به 
زن(؛ 4- مي��زان امي��د ب��ه زندگي )0/53: زن به مرد( و )0/64: مرد به زن(؛ 5- برچس��ب )0/69: زن به مرد( و )0/73: مرد به زن(؛ 6- پايبندي به 
آداب و رسوم )0/59: زن به مرد( و )0/70: مرد به زن(؛ 7- وضعيت شغلي )0/59: زن به مرد( و )0/63: مرد به زن(؛ 8- ميزان درآمد )0/89: زن 
به مرد( و )0/91: مرد به زن(؛ 9- سطح تحصيالت )0/67: زن به مرد( و )0/55: مرد به زن(؛ 10- پايبندي به اعتقادات ديني )0/73: زن به مرد( 
)0/66: م��رد ب��ه زن(؛ 11- عدم وجود لوايح و مفاد قانوني )0/39: زن به مرد( و )0/26: مرد به زن(؛  12- عملكرد نهادهاي دولتي )0/39: زن به 

مرد( و )0/33: مرد به زن( در گرايش اين افراد به تغيير جنسيت موثر است. 
نتيجه گيري: تحقيق حاضر مويد آن اس��ت که علل اجتماعي در ميزان تس��ريع اقدام افراد داراي اختالل هويت جنسي به تغيير جنسيت موثر است 
.با توجه به اينكه مهم ترين علل، سطح درآمد و عدم حضور يكي از والدين يا هر دو و برچسب و پايبندي به اعتقادات ديني مي باشد، 1- بنابراين 
با حمايت مالي و بيمه همگاني و ايجاد بيمارس��تان هاي تخصصي و 2- اطالع رس��اني به خانواده ها و 3-  آگاهي دادن به مردم، مي توان به آنان 

ياري رساند.
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مقدمه

ــته بندي افراد  یكي از مهم ترین مالک هاي اجتماعي-فرهنگي براي دس
ــان معتقدند جنسیت شاید یگانه  ــیت است. جامعه شناس جامعه، جنس
ــي تحت تاثیر یادگیري اجتماعي و  ــت که بطور اساس ویژگي مهمي اس

ــكل مي گیرد )1( و یك جنبه زیربنایي و تغییرناپذیر هویت  فرهنگي ش
ــدام از ما داراي یك هویت  ــت )2(. در واقع مي توان گفت که هر ک اس
ــي هستیم )3( که این هویت جنسیتي در اکثر موارد به باز تولید  جنس
ــورد هر دو جنس مي گردد )4( و  ــا، نگرش ها و رفتارهایي در م ارزش ه
ــت )5(. رفتارهاي  ــه ها اس ــه آن ها در عقاید و افكار قالبي یا کلیش ریش
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متفاوت براي هر دو جنس فطري نیست بلكه این رفتارها حاصل عوامل 
ــت )6(. به قول اریك فروم، فرهنگ و  و الزامات اجتماعي و فرهنگي اس
باورهاي دیني هر کسي بر تمایالت و رفتارهاي جنسي او تأثیر فراواني 
ــت که مفاهیم و رفتارهاي جنسي متأثر از  دارد )7(. کینزي معتقد اس
ساختار فرهنگي ـ اجتماعي است و در قالب فرهنگ شكل مي گیرد )8(. 
ــي، مفاهیمي وابسته به فرهنگ و  ــیت و تمایالت جنس از این رو جنس
ــته به زمان هستند )9(. به نظر مي رسد که کلیشه هاي جنسیتي،  وابس
ــري از این  ــود و هرگونه فاصله گی ــال مي ش ــه اعم ــان در جامع همچن
کلیشه ها، نوعي ناهنجاري تلقي مي شود )10(. نقش هایي که مرد و زن 
در جامعه ایفا مي کنند، محصول جبري طبیعت آنها نیست. در این که 
جنس مبناي زیست شناختي دارد، یعني در تفاوت پیكر پسر و دختر، 
ــت )11( و جامعه ما  ــیوه تعبیر آنهاس تردیدي وجود ندارد، اما مهم ش
ــیتي، همه  ــدون توجه به موضع والدین و مربي ها در مورد نظام جنس ب
ــن  ــر بدانند )12(. اِن فرگوس ــه خود را دختر یا پس ــد ک را وادار مي کن
ــخصي که هویت جنسي اش را به شكلي  ــت: اوالً ش )1982( معتقد اس
ــت مثل  ــي اس آگاهانه اتخاذ نكرده، نمي توان گفت داراي هویت جنس
ــي در فرهنگي که در آن  ــاً هویت جنس ــي1 یا GID، ثانی ــت لزبین هوی
ــد )13(. ظهور افراد GID موید این  ــي مي کند مفهوم پیدا مي کن زندگ
است که زنانگي و مردانگي ساخته و پرداخته جامعه است نه چیز دیگر. 
از لحاظ بیولوژیك، فقط کروموزوم هاي جنین انسان روشن مي کند که 
جنین تبدیل به پسر خواهد شد یا دختر. هورمون بسیار مهم در تعیین 
ــن، آندروژن کافي  ــي جنی ــت. اگر غدد جنس جنس افراد، آندروژن اس
ــد، نوزاد  ــد و اگر آندروژن کافي نباش ــر خواهد ش تولید کنند، نوزاد پس
ــر باشد. آندروژن پس از  ــد حتي اگر از نظر ژنتیكي پس دختر خواهد ش
انجام قالب گیري اندام هاي جنسي، شروع به عمل روي مغز مي کند. این 
ــاً مغز را مردانه مي سازد. نابهنجاري هاي هورموني  اثرات آندروژن اساس
ــته باشند. ممكن است  ــت پیامدهاي عكس نیز داش زودرس ممكن اس
ــي بعدي مردها را “زنانه” سازند )14(. هورمون هاي مردانه  رفتار جنس
ــود و از لحاظ رواني نیز مرد و زن  ــح مي ش و زنانه در هر دو جنس ترش
ــاي پیش از تولد و  ــوان نتیجه گرفت هورمون ه ــد )15(. نمي ت متفاوتن
ــي هستند و معموالً  محیط، هر دو عامل تعیین کننده مهم هویت جنس
ــگ عمل مي کنند. در واقع بیولوژي و محیط هر دو عامل تعیین  هماهن
ــتند و وقتي با هم تداخل مي کنند، به  ــي هس کننده مهم هویت جنس
ــت )16(.  ــت غالب را خواهد داش ــر اکثر صاحب نظران، محیط دس نظ
ــل بیولوژیكي و اجتماعي  ــه بتوان بین عوام ــت ک گاهي غیر ممكن اس
ــت که فرهنگ  ــووارد )1982( نیز معتقد اس ــد )17(. ک تمایز قایل ش
ــي را تعیین مي کند )18(. فردي که میل  بیش از بیولوژي هویت جنس
ــل خود دارد به  ــتن در قالب عضوي از جنس مقاب ــدیدي براي زیس ش
ــتر با  ــدي که در پي تغییر دادن ظاهر خود بر مي آید تا هر چه بیش ح
ــوند،  ــل مطابقت پیدا کند. این افراد که GID نامیده مي ش جنس مقاب
ــاس منجر به  ــود را نفرت آور مي دانند و این احس ــي خ اندام هاي جنس

1 - Lesbian

ــیت مي گردد  تقاضاي مصرانه براي عمل جراحي به منظور تغییر جنس
ــدیدي که به دالیل  ــتر زماني که تحت تنش ش )19(. افراد GID، بیش
اجتماعي و روحي در اثر ناهنجاري خود، برایشان بوجود مي آید بدنبال 
درمان مي روند )20(. بر طبق نظریه فشار اجتماعي نیز، وقتي هنجاري 
از سوي فرد پذیرفته شده اما با واقعیت اجتماعي در ستیز باشد، بر افراد 
ــار وارد مي آید و آنها را به انحراف مي کشد )21(. در تغییر جنسیت  فش
ــس مذکر به مونث یا بالعكس، فرد به صورت ظاهري تغییر کرده  از جن
ــه در مراحل اولیة رشد،  ــیت ریش و باطناً تغییر نمي کند و تغییر جنس
ــي دارد )23(. تحقیق حاضر  ــي و حوادث دوران کودک تربیت خانوادگ
نشان مي دهد فاکتورهاي اجتماعي در تسریع گرایش افراد ترانسكشوال 

به تغییر جنسیت موثر است.

روش بررسي

الف( در این پژوهش براي شناخت وضعیت موجود، دستیابي به واقعیت 
ــنادي و  ــینه و ادبیات پژوهش از روش اس ــي از پیش ــي و آگاه اجتماع
کتابخانه اي و براي جمع آوري داده ها، طبقه بندي، توصیف، تحلیل آنها 
ــنامه همراه با  ــي و از تكنیك هاي مختلفي چون پرسش از روش پیمایش
مصاحبه و غیره استفاده شد که داراي نقاط ضعف و قوت است. پس از 
ــده و پرسشنامه محقق ساخته،  ارایه فرضیات، اطالعات طبقه بندي ش
ــد و با توجه  به صورت کتبي ـ حضوري در جامعه مورد مطالعه اعمال ش
ــتفاده از اینترنت، مهم ترین ابزار  ــایتها مسدود بود، اس به اینكه اکثر س
ــها  ــمار مي آید. هر یك از پرسش جمع آوري اطالعات در این تحقیق بش
ــنجش و اندازه گیري مفاهیم و  ــاي پژوهش براي س ــاس فرضیه ه بر اس
ــت. براي سنجش انسجام دروني  ــده اس متغیرهاي فرضیه ها طراحي ش
ــتفاده کرد .در این پژوهش  مقیاس، می توان از آماره آلفاي کرونباخ اس
ــنامه بین  نیز به حجم 20 نفر به عنوان پیش آزمون2 انتخاب و پرسش
ــخها اعتبار و روایي مورد تأئید  ــي پاس ــد و با بررس افراد GID توزیع ش
ــراي هریك از معرفهاي در نظر گرفته  ــرار گرفت . مقدار ضریب آلفا ب ق
ــان از پایایي ابزار اندازه  ــد که نش ــده، 0/89 که باالي 0/70 مي باش ش
 GID ــاهده افراد ــت. جامعه آماري، واحد تحلیل مش گیري تحقیق اس
مي باشند. نمونه مورد مطالعه، افراد GID مراجعه کننده به مراکز تحت 
ــند که با همكاري کارشناس  ــتان تهران، مي باش ــش بهزیستي اس پوش
ــتیتو( انجام  ــي )مرکز نواب و خانم مهدوي )انیس ــه خانم مقدس مربوط
گردید. شیوه نمونه گیري افراد GID در شهر تهران از طریق نمونه گیري 
تصادفي ساده تعیین شده اند و حجم نمونه در پژوهش حاضر بر اساس 
ــم نمونه افراد مورد  ــرآورد نمونه کوکران تعداد و حج ــول معروف ب فرم

مطالعه را محاسبه نموده ایم. 
)تعداد نمونه(n =  150 نفر            )حجم جامعه آماري(N = 312 نفر
  q  = 0/5)عدم احتمال صفت(         P = 0/5)احتمال وجود صفت(
d = 0/05 )خطاي نمونه گیري(       t = 1/96)احتمال صحت گفتار(

2- pretest
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در تنظیم اطالعات و داده ها به صورت نمودارهاي ستوني، هیستوگرام و 
ــر آن از متدوال ترین ابزار و تكنیك هاي آماري موجود در مجموعه  نظای
نرم افزار آماري SPSS استفاده گردیده است. جداول متقاطع به صورت 
ــت.  ــر و در بخش مربوط به آزمون فرضیات منظور گردیده اس دو متغی
ــاي غیرپارامتریك مانند آزمون  ــراي آزمون فرضیات تحقیق از آزمونه ب
کاي دو و ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده شده است. این تحقیق در 
ــال 87 ـ 1386 صورت گرفت و مكان تحقیق مرکز بهزیستي شهید  س
ــكي و  ــتیتو روانپزش نواب و کلینیك تخصصي دکتر میر جاللي و انیس
ــامل: 1ـ متغیر  برخي از مطب هاي خصوصي  بود. متغیرهاي تحقیق ش
مستقل: متغیرهاي مستقل شامل عوامل فرهنگي، اجتماعيـ  اقتصادي، 
دیني و مذهبي، سیاسي، قانونيـ  مدني مي باشند که تغییرات آن سبب 
تسریع در تغییر جنسیت افراد GID مي گردد 2 ـ متغیر وابسته: در این 

تحقیق متغیر وابسته، تغییر جنسیت بود. 

يافته ها

ــه نظـر  ــرض )Male to Female & Female to Male(: ب ــش ف درآزمای
ــریع گـرایش به  ــناختي در تس ــي از عوامل جـامعه ش ــد بـرخ می رس
ــتفاده شده است. با  ــیت موثر است، از آزمون کایسكور اس تغییـرجنس
ــت درجه آزادي دو  ــت آمده تح ــكور بدس توجه به ارزش ضریب کایس
ــه رابطه میان دو  ــتدالل کرد ک ــطح گویاي زیر 5 0/0 مي توان اس وس
متغیر اتفاقي نبوده رابطه مستقیم معني داري میان این دو متغیر وجود 
ــب کرامر نیز مبین معني داربودن رابطه بین این دو متغیر و  دارد. ضرای

شدت آن مي باشند.
ــت خانواده و رضایت  ــن عدم حضور والدین و حمای ــد بی به نظر مي رس
ــوم و  ــب و پایبندي به آداب و رس از خانواده و امید به زندگي و برچس

ــطح تحصیالت  و پاي بندي به اعتقادات  ــغلي و درآمد و س وضعیت ش
ــرد نهادهاي دولتي و  ــدم وجود لوایح و مواد قانوني و عملك ــي و  ع دین

گرایش به تغییر جنسیت رابطه وجود دارد. 
ــق ارقام مذکور در جدول 2، در هر دو گرایش هر چه عدم حضور  مطاب
ــت خانواده و رضایت از خانواده و بین  ــن  )یا یكي از آنها( و حمای والدی
امید به زندگي و برچسب و پایبندي به آداب و رسوم و وضعیت شغلي 
ــادات دیني و عدم  ــالت  و پاي بندي به اعتق ــطح تحصی و درآمد و س
ــد، به  ــتر باش وجود لوایح و مواد قانوني و عملكرد نهادهاي دولتي بیش
ــیت بیشتر است  ــبت میزان گرایش افراد GID به تغییر جنس همان نس
ــش )مرد به زن و زن به مرد(.  ــا با درصد های متفاوتي از هر دو گرای ام
ــتند و در هردو  ــطح 0/000 معني دار هس بنابراین کلیه فرضیه ها در س

گرایش تایید مي شوند.

بحث

ــراد GID و علل اجتماعي  ــدود و کمي در مورد اف ــیار مح مطالعات بس
گرایش به تغییر جنسیت، علي الخصوص در ایران انجام شده است. در 
مطالعه مهرداد محمدیان، نقش محیط، بخصوص والدین در پیشگیري 
ــي گزارش شده در تحقیق حاضر خانواده  و درمان اختالل هویت جنس
ــان  ــیت، نقش پر رنگي از خود نش در این اختالل و در روند تغییر جنس
ــكاران خصوصیات  ــي و هم ــداد )23(. در مطالعه دکتر فیروزه رییس ن
ــد که  ــد و نتیجه آن ش ــي ش ــي تعدادي از افراد GID بررس خانوادگ
ــناخت خصوصیات خانوادگي موثر در شكل گیري این اختالل نقش  ش

مهمي دارد )24(.
ــه جواهري و همكاران به یكي از ابعاد اجتماعي تغییر  در تحقیق فاطم
جنسیت یعني خودکشي پرداخته شد که 30% داراي والدین حمایتگر، 
ــتند. بنابراین رفتار  ــرکوب کننده داش 10% بي تفاوت و 70% والدین س

والدین مي تواند تا حدي در بین عوامل اجتماعي، موثر باشد )25(.
ــالت خانوادگي احتماالً در  ــروي و همكاران مداخ در مطالعه ملك خس

کاهش بروز اختالل هویت جنسي موثر مي باشد )26(. 
ــكیلت در خصوص تجارب کاري و حرفه اي و  ــتین اس در مطالعه کریس

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

´´
+

´´

=
111 2

2

2

2

d
qpt

N

d
qpt

n

جدول 1 �  مقايسه و بررسي ميزان سطح معني دار رابطه بين متغيرهاي جامعه شناختي و گرايش به تغيير جنسيت توسط آزمون 
کاي دو و ضرايب کرامر.

نتيجه آزمونضريب كرامردرجه آزاديسطح معني دارينوع آزمونفرضيه

به نظر می رسد برخي از عوامل جامعه 
ــناختي در گرايش به تغيير جنسيت  ش

مؤثر است

»مرد به زن«

رابطه معني دار وجود دارد.0/02120/69كايسكور

»زن به مرد«

رابطه معني دار وجود دارد.0/00420/76كايسكور

دكتر افسانه توسلي  و همکاران
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ــیت در محل اشتغال افراد GID، نشان داد کساني که تغییر  نقش جنس
جنسیت یافته و مرد شده اند، احترام و اقتدار آنان در محل کار و میزان 

درآمدشان افزایش یافته است )27(.
اما تحقیق حاضر نشان داد خانواده تنها مي تواند تاثیر تاخیري و مسكن 

ــد. هر چند حضور خانواده ها، عمدتاً تغییري در اصل  موقت داشته باش
ــاد نمي کند. در جریان پژوهش با تعدادي  ــه و وضعیت موجود ایج قضی
ــتند مصاحبه گردید و آنها ادعا  از افراد GID که خانواده هاي خوبي داش
ــتیم اما از به تعویق انداختن  کردند که ما از حمایت آنان بهره مند هس

Male To Female شکل 1- نمودار مربوط به

مد

ن

ب

م

ی

ی

ی 

ت 

ه

ی

ه

ميزان درآمد

عدم حضور والدين

ميزان برچسب

ی به آداب و رسوم

ی به اعتقادات دينی

اميد زندگی

وضعيت شغلی

سطح تحصيالت

حمايت خانواد

کرد نھادھای دولتی

رضايت خانواد

ع

پايبندی

پايبندی

عملکر ٠.۶

٠.۶٣

٠.۵۵

٠.۵٣

٠.٣٣
٠

٠.۶۶
۴

٠.٣١

٠.٢۶

٠.٩١

٠.٧

٠.

٠.٧

٧۶

.٧٣

Female To Male    شکل 2- نمودار مربوط به

مد

نی

ب

ت

ن 

ی 

وم

گی

ده

نی

تی

ده

ميزان درآم

ی به اعتقادات دين

ميزان برچسب

سطح تحصيالت

عدم حضور والدين

وضعيت شغلی

ی به آداب و رسو

اميد به زندگ

حمايت خانوا

لوايح و مفاد قانون

کرد نھادھای دولت

رضايت خانوا

پايبندی

ع

پايبندی

عدم وجود ل

عملک

٠.

٠

٠.۵

٠.۵٩

۵٣

٠.۴٣

٠.٣٩

٠.٣٩

٠.۶١
۵٩

٠.٣٧
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جدول 2 � مقايس��ه ميزان همبس��تگي بين متغير گرايش به تغيير جنس��يت و دوازده متغيرهاي مس��تقل توسط ضريب همبستگي 
اسپيرمن

شاخص هاي آماريعوامل تأثير گذار

متغير
تعدادسطح معني دارضريب همبستگي

  Male To
Female

 Female To
Male

  Male To
Female

 Female To
Male

  Male To
Female

 Female To
Male

0/760/610/0000/0007575عدم حضور والدين 1

0/530/430/0000/0007575حمايت خانواده 2

0/310/370/0000/0007575رضايت خانواده 3

0/640/530/0000/0007575اميد به زندگي 4

0/730/690/0000/0007575ميزان برچسب 5

0/700/590/0000/0007575پايبندي به آداب و رسوم  6

0/630/590/0000/0007575وضعيت شغلي 7

0/910/890/0000/0007575ميزان درآمد 8

0/550/670/0000/0007575سطح تحصيالت 9

0/660/730/0000/0007575پايبندي به اعتقادات ديني 10

0/260/390/0000/0007575عدم وجود لوايح و مفاد قانوني 11

0/330/390/0000/0007575عملكرد نهاد های دولتي 12

خیلي کم  خیلي زیاد       
کم کمي زیاد       

متوسط زیاد        

بررسي عوامل اجتماعي موثر در تسریع اقدام به عمل جراحي تغيير جنسيت در افراد مبتال به اختالل هویت جنسي
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ــتیم چون دچار فشار عصبي و رواني  ــیت مان، پشیمان هس تغییر جنس
گردیدیم. اما رفتار حمایتگرانه خانواده در میزان سالمت و امنیت رواني 

آنان موثر است.
ــاس بودن موضوع افراد GID، این پژوهش کاري بسیار  با توجه به حس
سخت و طاقت فرسا بود. مهم ترین چالش، فقر منابع علمي و پژوهشي 
ــي را بوجود  ــایرین، تنگناهای ــاي پژوهش هاي س ــتفاده از یافته ه و اس
ــتاندارد شده جهت سنجش  مي  آورد. عدم وجود آزمون هاي معتبر و اس
علل اجتماعي گرایش افراد GID به تغییر جنسیت، پایین بودن جامعه 
آماري که این خود از میزان روایي و قابل تعمیم بودن تحقیق مي کاهد 
ــته خواهد شد. با توجه به اینكه محدوده  و از قابل تعمیم بودن آن کاس
  GID ــد و از طرفي تعدادي از بیماران ــتان تهران مي باش تحقیق در اس
ــتان به تهران  ــیت، از شهرس ــه دلیل عدم امكانات جهت تغییر جنس ب

مي آیند، نتیجه کار دچار اشكال شد. 
 از آنجا که نمونه گیري، تصادفي ساده بود، افراد انتخاب شده بر اساس 
انگیزه شخصي همكاري ننمودند، لذا این مساله نیز به اشكاالت تحقیق 
دامن زد. عدم همكاري و اعتماد تعدادي از افراد GID به اجراي آزمون، 
ــرم، ترس و احساس گناه شدید می طلبید تا پژوهشگر ابتدا  به دلیل ش
ــور کل تحقیق حاضر، نیاز به  ــاد و رضایت آنان را جلب نماید. بط اعتم
ــت. افراد  ــادي جهت جمع آوري اطالعات داش ــرف زمان و هزینه زی ص
ــه مي کردند به  ــور اتفاقي مراجع ــتي نواب به ط ــز بهزیس GID در مرک

طوریكه تردد آنها اصاًل قابل پیش بیني نبود. لذا گاهي توزیع پرسشنامه 
ــد. آنها آنقدر در  ــاد براي اجراي تعداد کمي می گردی ــا صرف زمان زی ب
جامعه زیاد نیستند که حجم نمونه آنها را بصورت تصادفي از افراد کل 
ــه این افراد تقریباً جمعیت پنهاني جامعه  ــه تعیین کرد. از آنجا ک جامع
محسوب می شوند، داده هاي آماري جهت تجزیه و تحلیل قطعي مساله 

وجود ندارد.

نتيجه گيري

به نظر مي آید که تنها عوامل بیولوژیك و رواني در پدیده تغییر جنسیت 
ــته است در صورتي که در تحقیق حاضر ثابت شد که  نقش موثري داش
عوامل اجتماعي نیز بر گرایش به این اختالل دامن می زند. همانطور که 

در نمودار ذیل مشاهده مي کنید:
ــرح  ــن عوامل ، نتیجه بدین ش ــودي به نزولي ای ــیر صع ــا توجه به س ب

مي باشد:
ــد که  ــر، تعدادي از عوامل اجتماعي در نظر گرفته ش ــق حاض در تحقی
ــه زن – زن به مرد( میزان  ــر دو گرایش )مرد ب ــن عامل در ه مهم تری
ــت. بدین معني که هر چه سطح درآمد و حمایت مالي براي  درآمد اس
ــتاب او براي تغییر جنسیت بیشتر است. در  GID بیشتر مهیا باشد، ش

ــدم حضور والدین یا یكي از آن دو )علي الخصوص اگر کودک با والد  ع
جنس مخالف خود زندگي کرده باشد( امكان گرایش به تغییر جنسیت 
ــه اعتقادات دیني  ــوم و پایبندي ب ــاال مي رود. پایبندي به آداب و رس ب

ــطح ارزش هاي اجتماعي و  ــان مي دهد فرد GID باید خود را به س نش
ــي تعیین کرده،  ــه براي یك زن یا مرد واقع ــف مذهبي که جامع تكالی
ــت به تغییر جنسیت می زند  ــاند و براي رسیدن به این مرحله دس برس

)تعارض بین روح و جسم(.
ــب این بدان معني است که با وجود تناقض رفتاري –  در میزان برچس
ــطح جامعه مستعد انواع  ــماني، فرد GID در س کالمي با وضعیت جس
ــب ها مي گردد و براي فاصله گرفتن از این وضعیت به  تهمت ها و برچس

سمت تغییر جنسیت مي رود.
ــمار  ــي ترین عوامل در زندگي این افراد بش امید به زندگي یكي از اساس
میرود بطوریكه هر چه میزان امید به بهبودي بیشتر باشد، گرایش آنان 
ــه داده هاي موجود، این  ــتر مي گردد. با توجه ب ــیت بیش به تغییر جنس
ــان نمي دهند. از نظر وضعیت  افراد چندان امیدي به زندگي از خود نش
ــتند و بدان معنا است که هر  ــغلي تقریباً در یك سطح مشابهي هس ش
ــتري، تغییر  ــد، فرد با اعتماد به نفس بیش ــغلي باالتر باش چه پایگاه ش
ــا توجه به وارد  ــاً در گرایش زن به مرد و ب ــیت مي دهد. خصوص جنس
ــاالر( این کار  ــدن آنان به پایگاهي قوي تر در جامعه )جامعه مرد س ش
ــریعتر صورت مي گیرد. تحقیقات محقق جامعه شناس انگلیسي بنام  س
کریستین اسكیلت نیز نشان داد پایگاه شغلي فرد GID در گرایش  مرد 
به زن نزول کرده اما در گرایش زن به مرد ارتقاء می یابد و داده هاي ما 

نیز موید صحت این موضوع می باشد.
ــد، آگاهي او از وضعیت جدید  ــطح تحصیالت فرد بیشتر باش هر چه س
ــتري با این موضوع  ــته هاي بیش خود ارتقاء یافته و فرد با روش و دانس

کنار مي آید. 
ــین، که حمایت مالي خانواده را یكي از عواملي  برخالف تحقیقات پیش
ــتند که مي تواند از روند تغییر جنسیت جلوگیري کند، محقق  می دانس
ــود  ــار رواني مي ش ــت که این حمایت تنها باعث کاهش فش معتقد اس
ــي و تاخیري دارد  ــكن موقت ــیت فرد، فقط مس اما در روند تغییر جنس
ــرد GID گردیده و نهایتاً  ــارهاي روحي و رواني در ف و باعث ایجاد فش
ــوق مي دهد.  در عملكرد با ایجاد حمایتها یا  ــیت س او را به تغییر جنس
محدودیتهاي قانوني و شرعي مي تواند تاثیر تأخیري یا تعجیلي در روند 

تغییر جنسیت داشته باشد.
ــت  ــت نمی توان این پدیده را تك بعدي نگریس ــگر معتقد اس - پژوهش
بلكه باید  فرد GID  را از سه بعد یعني بیولوژیكي یا اجتماعي یا رواني 
بررسي کرد تا به نتیجه نهایي رسید که این فرد آیا GID هست یا خیر 

و از کدام بعد زیان دیده تا به یك GID  تبدیل شده است.
- تدابیري اتخاذ شود که این افراد در سطح جامعه مورد شناسایي قرار 
ــكام و حقوق پیچیده چنین  ــر آنها را با وظایف، اح ــد و در بدو ام گیرن
ــنا نمایند تا از این طریق، قدري از نابسامانیهاي آنان کاسته  افرادي آش

شود. 
ــه در مورد  ــوغ فرزند خود، چنانچ ــا قبل از بل ــت خانواده ه ــر اس - بهت
ــي شان مشكوک هستند هر چه سریعتر به روانشناسان  رفتارهاي جنس
ــئله را پیگیري نمایند.  ممكن است بعد از  کودک مراجعه نموده و مس

دكتر افسانه توسلي  و همکاران
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بلوغ خیلي دیر باشد . 
ــراري بیمه بیكاري و  ــطح بیمه همگاني و تكمیلي ، برق ــترش س - گس
فراهم نمودن امكانات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي مناسب 
، توسط دولت براي این قشر و هدایت امكانات و منابع بر اساس رویكرد 

.GID عدالت خواهانه و برابر در سطح جامعه براي افراد
ــاوره  ــب قوانیني در مجلس، مبني بر اجباري بودن تاییدیه مش - تصوی
ــتان و کلینیك تخصصي و  ــات ژنتیكي و ... . احداث بیمارس یا آزمایش
خدمات بهداشتي و پزشكان مجرب و مسلط به جراحي تغییر جنسیت 
ــتان  ــي و بیمه همگاني و ایجاد بیمارس ــن افراد. با حمایت مال براي ای
ــریع روند درمان آنان  ــي می توان تا حد قابل مالحظه ای به تس تخصص
بدون ایجاد وقفه و احتمال بروز تبعات روحي و رواني بیشتر، جلوگیري 

نموده و به بهداشت رواني این افراد یاري رساند . 
 GID ــداث کلینیك هاي حمایتي و پناهگاهي براي کمك به افراد -  اح
ــون درماني، اوراق  ــه آنان در خصوص هورم ــاوره ب خیاباني و ارائه مش

هویت و مسایل استخدامي.
ــود آید تا بتوانند  ــغلي و حفظ حقوق آنان بوج ــاي برابر ش -  فرصت ه
ــیت دهند، بدون آنكه بترسند شغل خود را  همزمان با کار، تغییر جنس

از دست بدهند.
ــنامه و دیگر اوراق هویت و  -  براي تمدید گواهي نامه رانندگي، شناس

سوابق شخصي افراد GID، هماهنگي های الزم انجام گردد. 
-  قوانین اداري و برنامه هاي کشوري به روز باشد تا همزمان با افزایش 
ــبي با این افراد هماهنگ  ظهور و فعالیت هاي افراد GID   به طرز مناس
باشند. بهتر است افراد GID به تناسب فرهنگ خانوادگي خود، مساله را 
با  خانواده اش مطرح کنند تا آمادگي پذیرش داشته باشند. یك جامعه 

سالم باید پذیراي هر فرد در درون خود باشد.
- با استفاده از اطالع رساني به خانواده ها مي توان آنان را به تبعات این 
ــت کودکانشان آگاهي داد تا نسبت به رفتار و  نوع از زندگي در سرنوش
ــته باشند و بمحض رویت  ــان حساسیت بیشتري داش حرکات فرزندش
ــكوک، براي رفع آن، سریعاً اقدام الزم را انجام دهند. آگاهي  موارد مش
ــریعتر مشكل  ــده تا آنها س اکثر  افراد GID و خانواده هاي آنان باعث ش

خود را پیگیري کنند. 
- ممكن است این افراد براي رهایي از اَنگ و برچسب اجتماعي، دست 
به هر کاري بزنند. چون الزمه یك زندگي اجتماعي نرمال، پذیرش فرد 
ــكالت مربوط  ــت. این افراد، عالوه بر مش از طرف افراد دیگر جامعه اس
ــارهاي جانبي از طرف اجتماع نیز  به اختالل خود، مجبور به تحمل فش
مي گردند. براي کمك به آنان رسانه ها و وسایل ارتباط جمعي مكلف به 
ــتند. چرا که این افراد بار بي اطالعي مردم را  آگاهي دادن به مردم هس

به دوش می کشند نه چیز دیگر .
ــي که روحیات مذهبي دارند از نظر  ــراد داراي اختالل هویت جنس - اف
شرعي می خواهند، هر چه زودتر تكالیف شرعي خود را در موقعیت پسر 
ــوول پاسخگویي به  یا دختر واقعي بدانند. بنابر این مراجع ذیصالح، مس
نیاز این افراد هستند تا آنان سریعتر به موضع اصلي خود از لحاظ دیني 

و شرعي دست یابند. 

تقدير و تشكر
ــور و مراکز و  ــكي قانوني کش ــازمان پزش ــیله از همكاري س ــن وس بدی
اساتیدي که مرا در انجام پژوهش فوق یاري رساندند، تشكر و قدرداني 

مي شود.
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Abstract

Background: Regarding the process of transsexuality as a topic in the domain of sex study is not well-cared so 
far in different cultures. The present research aims to investigate the social causes expending the tendency sex change 
surgery among transsexual youth in province Tehran. 

Methods: Descriptive and survey methods were used to analyze data collected through questionnaires. The 
population included 312 transsexuals referring to Welfare Organization of Tehran. A sample of 150 cases was selected 
through Cochrane’s sampling formula. Independent variables included culture, socio-economic status, religious 
values, civil-jurisprudence knowledge, and political sway. Sexual change (from male to female and vice versa) was 
regarded as the dependent variable. Results analyzed through the use of statistical tests and software SPSS.

Findings: Regarding the correlation coefficient obtained, the findings show that there is a significant relationship 
between, 1. Parental absence (female to male: 0.61) (male to female: 76), 2. Family support (female to male: 0.43) 
(male to female: 0.53), 3. Family satisfaction (female to male: 0.37) (male to female: 0.31), 4. Life expectancy (male 
to female: 0.64 ((female to male: 0.53), 5. Labeling (female to male: 0.69) (male to female: 0.73)  6. Adherence to 
traditional values (female to male: 0.59) (male to female: 0.70) 7. Employment (female to male: 0.59) (male to female: 
0.63), 8. Income (female to male: 0.89) (male to female: 0.91), 9. Education (female to male: 0.67) (male to female: 
0.55), 10. Adherence to religious beliefs and values (female to male: 0.73) (male to female: 0.66), 11. Non-existence of 
legal laws and acts (female to male: 0.39) (male to female: 0.26), 12. Performance of governmental organizations on 
one hand and tendency to sexual change on the other hand (female to male: 0.39) (male to female: 0.33). 

Conclusion: The present study confirms that the most effective and important cause tendency in expenditing sex 
change surgery was include income level, the absence of either per both parents, stigmatizing and adherence to 
religious beliefs  minimum cause was family satisfaction that:

1- With financial support and public insurance and development of special hospitals 

2- By giving information to families, 

3- For acceptance by the  society, Can to help them (some of people with gender identity disorder)
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