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چكيده
مقاله پيشرو ،با استفاده از رويكرد «نظريه زمينهاي» به بررسي شرايط علّي ،زمينهاي و مداخلهگر
ناظر بر پديده اختالل هويت جنسيتي پرداخته و راهبردها و پيامدهاي ناظر بر پديده يادشده را
مورد تحليل و واكاوي قرار داده است .در راستاي دستيابي به اين هدف ضمن مصاحبههاي عميق
با  55نفر از بيماران اختالل هويت جنسيتي ،سه جلسۀ گروهي متمركز با  92نفر از اين بيماران
برگزار شد .نتايج نشان داد كه اختالل هويت جنسيتي پديدهاي چندوجهي است كه ابعاد گوناگون
آن ،پديده اخير را به بحراني گريزناپذير مبدل كرده است .اين پديده تحت شرايطي كه ناظر بر
تعارضات روحي و رواني ،نداشتن حس مثبت نسبت به ويژگيهاي جسماني ،بروز كنشهايي در
تعارض با جنسيت ،رابطه دوستانه با جنس مخالف و رابطۀ عاشقانه با جنس موافق ميباشد ،بروز
پيدا ميكند .كنشگران در اين شرايط يا عمل تطبيق جنسيت را بهمثابه راهبردي براي رفع بحران
جنسيتي خود مييابند ،يا ازدواج بهمثابه راهبردي به آنان از سوي خانواده پيشنهاد ميشود و در
مواردي نيز ضمن سركو و پنهان كردن احساسات جنسيتي خود ،كنشهايي در تطابق با جنسيت
فعليشان را در پيش ميگيرند .اين موارد مواجهه مخاطرهآميز ترنسكشوالها را با دنياي پس از
عمل تغيير جنسيت ،در پي خواهد داشت.
واژههای كليدی :اختالل هويت جنسيتي ،نظريه زمينهاي ،عمل تغيير جنسيت ،بحران هويت
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 .1مقدمه
هويت جنسيتي تحت تأثير احساسي كه يک فرد از مذكر يا مؤنث بودن خود دارد ،تعريف
ميشود .از سوي ديگر ،تصورات و نگرشهايي كه در خصوص رفتارهاي مناس

مردانه

و زنانه در فرهنگ هر جامعه تعريف ميشود ،در شكلگيري هويت جنسيتي و الزاماتي كه
هر دو جنس بايد در موقعيتهاي مختلف برحس

شرايط در رفتارهاي خود لحاظ كنند

را ،مشخص ميكند (عليرضا نژاد و همكاران .)5961 ،فردي كه هويت جنسيتي خود را
پذيرفته باشد ،در فرايند اجتماعي شدن ،پيوسته درصدد همانندي بيشتر با جنسيت خود و
رفتارهاي مطابق با مختصات آن است .اما هنگاميكه فرد نتواند جنسيت خود را بپذيرد،
مستمراً به همانندسازي خود با جنسيت مخالف بپردازد ،همچنين نسبت به جنسيت فعلي
خود احساس ناراحتي كند و البته تمايل به داشتن جنسيتي مخالف ،با آن چه هست ،داشته
باشد (كاپالن و سادوک ،)574 :5941 ،يا بهعبارتديگر احساس كند كه به لحاظ روحي
متعلق به جنسيت ديگري است ،دچار اختالل هويت جنسيتي 5است .اين پديده شرايطي
را ايجاد ميكند كه تحت تأثير آن فرد يادشده نسبت به اندامهاي جنسي خود احساس
نفرت ميكند .افراد داراي اختالل هويت جنسيتي دچار احساس پريشاني ميشوند و
بهطور معمول ،در عملكرد اجتماعي ،شغلي و تحصيليشان ناموفق هستند .اين احساسات
در نهايت ،منجر به تقاضا براي عمل جراحي بهمنظور تغيير جنسيت 6و يا به اصطالح
رايج در ميان ترنسكشوال9ها ،تطبيق جنسيت ميگردد (واثقرحيمپور و همكاران5966 ،؛
.)Cohen-Kettenis, 2010 & Pfäfflin
مختصات جنسي و جنسيتي افراد معموالً با هم هماهنگ است و در مطابقت با
يكديگر قرار دارد ،اما عدم تطابق مختصات جنسي و جنسيتي در افراد ،منجر به

5. Gender Identity Disorder
6. Transgender
9. Transsexual
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برهم خوردگي نظام شخصيتي و رفتاري و ناسازگاري اجتماعي آنان و در نهايت به
منبعي براي بحران هويت تبديل ميشود (جواهريان و كوچكيان )5981 ،و مشكالت
فراواني در تمام ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي به وجود ميآورد.
ازجمله اين مشكالت ميتوان به افزايش احساس وابستگي ،كاهش اعتمادبهنفس ،كاهش
سرمايۀ اجتماعي و افزايش احساس آسي پذيري در فرد مبتال ،اشاره كرد .اين موارد
عالوه بر اينكه عملكرد روزانۀ ترنسها 5را دچار اختالل ميكند ،باعث نابساماني تمام
ابعاد زندگي اجتماعي آنان نيز مي شود .تمام اين مشكالت ،همراه با مراحل درمان،
هزينههاي باالي آن ،عوارض عملهاي جراحي ،دردهاي جسماني بعد از عمل تغيير
جنسيت و در نهايت ،محدوديتهاي بدني ترنسكشوالها در فعاليتهاي روزمرهشان
بعد از عمل تغيير جنسيت ،گاهي سب

نارضايتي آنان از زندگي ميشود (محمودي و

زارع نژاد5967 ،؛ رضايي و همكاران5989 ،؛ جاويد و شعاع كاظمي5962 ،؛ Bradley

& Zucker, 1997؛ .)Money, 1994
با توجه به اينكه پديدۀ بحران اختالل هويت جنسيتي ،شرايط شخصيتي و رواني
فرد مبتال را مخدوش ميكند و سب

نوعي ناسازگاري ترنسكشوال با اجتماعي ميشود

كه وي در آن زندگي ميكند ،بهعنوان يک منبع بحران شناخته ميشود .بيماران اختالل
هويت جنسيتي معموالً ،بعد از عمل تغيير جنسيت با مشكالت عديدهاي روبهرو
خواهند شد .عدم پذيرش هويت جنسيتي جديد از سوي خانواده و اجتماع و مشكالت
جسمي بعد از عمل ،تنها بخشي از اين مشكالت هستند .ازاينرو ،بررسي شرايط
بيماران اختالل هويت جنسيتي از منظر جامعهشناسي ،ضروري به نظر ميرسد و اين
پژوهش بر آن است تا به سؤاالت زير پاسخ بگويد:
 پديدۀ بحران اختالل هويت جنسيتي در چه شرايط علّي ،زمينهاي ومداخلهگري اتفاق ميافتد؟

1. Trans
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 راهبردهاي مواجهه با اين بحران در ميان ترنسكشوالهاي مرد به زن وترنسكشوالهاي زن به مرد چيست؟
 -پيامدهاي اتخاذ هر راهبرد براي ترنسكشوالها چه بوده است؟

 .6پيشينۀ پژوهش
پژوهشگران داخلي و خارجي ،موضوع اختالل هويت جنسيتي را از دو منظر
روانشناختي و جامعهشناختي بررسي كردهاند .عمدۀ اين مطالعات با رويكرد كمي و
تعداد محدودي با رويكردهاي كيفي و ابزار مصاحبه ،بررسي شرايط احاطهكنندۀ پديدۀ
اختالل هويت جنسيتي و پيامدهايي كه بيماران بعد از عمل تغيير جنسيت با آن مواجه
خواهند شد ،را مورد پژوهش قرار دادهاند.
پژوهشهاي حوزۀ روانشناختي اختالل هويت جنسيتي را بهمثابه يک بيماري و
يا ويژگيهاي رواني و شخصيتي فرد دچار اختالل نشان ميدهند .وجود تنشهاي
رواني در افراد ترنس ،افسردگي ،فاصله از ديگران ،جسمانيسازي و شكايت از
اندامهاي جنسي از مهمترين يافتههاي مطالعات اين حوزه است .بهعالوه داشتن
شخصيت نمايشي ،منفعل و مهاجم بودن ،ضداجتماعي بودن ،پارانوئيد بودن يا به
عبارتي ،شک نسبت به ديگران ،خودشيفتگي ،پرخاشگري و افسردگي از ويژگيهاي
افرادي است كه درصدد تغيير جنسيت برميآيند (مؤمني و همكاران5962 ،؛ نوريان و
همكاران5989 ،؛ دادفر و يكه يزدان دوست.)5988 ،
از ديگر ويژگيهاي شخصيتي و هويتي ترنسها گرايشهاي جنسي آنان است .بر
اساس تحقيقات انجام شده ،مردان و زنان ترنس عموماً به همجنس خود گرايش دارند.
همچنين ترنسكشوالها معموالً ،در محيطهاي شغلي و تحصيلي دچار نوعي سردرگمي
هستند .اين افراد هميشه در حاشيۀ مناسبات اجتماعي قرار ميگيرند .از سوي ديگر،
چون اختالل هويت جنسيتي باعث كاهش اعتمادبهنفس و وابستگي شخصيت آنان به
ديگران ميشود ،آنان را آسي پذيرتر از ديگران ميكند (علوي و همكاران.)5969 ،
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بخش ديگري از يافته هاي اين مطالعات ،نشان داد افرادي كه در خانواده فضاي پرتنشي
را تجربه ميكنند ،بيشتر داراي اختالل هويت جنسيتي ميشوند .در واقع ،بيماران دچار
اختالل هويت جنسيتي دچار رابطۀ ناقص با خانوادۀ خود هستند .همچنين ،محيط
خانواده با آگاهي والدين دربارۀ بيماري اختالل هويت جنسيتي ،ارائۀ آموزشهاي الزم
به آنان و تأمين نياز عاطفي اين دسته از افراد ،بيشترين كمک را به كاهش اختالل
يادشده ميكند (رضايي و همكاران5989 ،؛ محسني آهويي و همكاران .)5967 ،عالوه
بر اين ،مبتاليان به اختالل هويت جنسيتي از سط آگاهي پاييني نسبت به بيماريهايي
مانند ايدز و عفونتهاي آميزشي برخوردار هستند .زنان تبدلخواه جنسي ،بيش از
مردان مبتال به اختالل هويت جنسيتي از تماس هاي جنسي ناايمن و پرخطر ،بدون
استفاده از وسايل ايمن رابطۀ جنسي استفاده ميكنند و در نتيجه بيشتر در معرض
بيماريهاي عفوني و ايدز قرار دارند (جاللي و همكاران5962 ،؛ ظهيرالدين و همكاران،
5987؛ شايسته خو و همكاران.)5984 ،
پژوهشهاي حوزۀ جامعه شناسي بر كاهش معنادار اضطرا  ،اختالالت شخصيتي،
افسردگي ،نارضايتي از اندام جنسي بعد از عمل تغيير جنسيت ،تأكيد دارند .همچنين،
ارتقاي سط كيفيت زندگي بيماران اختالل هويت جنسيتي بعد از عمل ،از مهمترين
يافته هاي اين مطالعات است .اين ارتقا در زنان و مردان تبدلخواه بعد از عمل در
ابعادي نظير سط تحصيالت ،شغل ،كيفيت درآمد ،لذت در عمل جنسي و ثبات رواني
آنان ،اتفاق ميافتد (موحد و حسين زاده كاسماني5962 ،؛ جواهري و حسين زاده،
5965؛ واثق رحيم پرور و همكاران5966 ،؛ Bartolucci et al. 2014, Newfield et al.

.)2006, Wierckx et al. 2011, Rakic et al. 1996, Kuhn et al. 2009
پژوهشهاي انجام شده ،عواملي از قبيل بيماريهاي رواني ،اعتياد ،محيط
خانوادگي ،اختالل در جامعه پذيري ،اختالل در همانندسازي با جنس خود ،عدم تبلور
بلوغ احساسي ،عدم رضايت از هويت جنسيتي ،مشكالت صميميت و مردمآميزي
( ،)Rahman et al. 1999تمايل به نقشپذيري از جنس مخالف ،عدم تطابق هويت
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جنسيتي با رفتار ،نداشتن خانواده حمايتگر ،تمايل خانواده به جنس خاص ،عدم حضور
يكي از والدين يا هر دو و پايبندي به اعتقادات ديني را از مهمترين عوامل زمينهساز
بروز اختالل هويت جنسيتي ميدانند (جواهري و كوچكيان5981 ،؛ بياني و همكاران،
5962؛ اكبري اصل و همكاران5967 ،؛ اصغري و همكاران5961 ،؛ .)Bas et al. 2016
اختالل هويت جنسي كه انزواي اجتماعي و طرد از سوي خانواده را براي
ترنسكشوالها به دنبال دارد به كشمكش هاي دروني فرد دامن زده و فرد با بروز
رفتارهايي نامتناس

با جنسيت فعلياش در جامعه ،در نهايت دچار طرد از سوي

خانواده و ساير اطرافيان ميشود و اين فرايند درمان را دشوارتر ميكند .عالوه بر اين،
بيماران اختالل هويت جنسيتي بعد از صدور گواهي و مجوز تغيير جنسيت و جراحي،
در فرايندي رواني -اجتماعي از گذشته خود ميگريزند و سعي در مواجهه با جامعه
دارند اما معموالً پذيرفته نميشوند و دچار نوعي سرگشتگي و تعارض در مواجهه با
نقشها و انتظارات جديد ،ميشوند (عليرضا نژاد و همكاران5961 ،؛ عابديني و سپهري
نيا.)5967 ،
پژوهشهاي داخلي و خارجي در حوزۀ اختالل هويت جنسيتي ،عموماً به بررسي
عوامل مؤثر بر بروز اين پديده ،كيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از عمل و عوامل
اجتماعي و رواني مرتبط با آن پرداختهاند .رويكرد روشي در اين پژوهشها ،غالباً كمي
است ازاينرو تحقيقات انجام شده در اين حوزه ،نشاندهندۀ درجۀ بااليي از ابهام در
فهم عميق پديدۀ چند سطحي ،روانشناختي و جامعهشناختي اختالل هويت جنسيتي
بو ده و هستند .بر اين اساس پژوهش حاضر با رويكرد كيفي و روش تحليل «نظريۀ
زمينهاي» و مراجعه به بيماران ترنسكشوال كه تجربۀ عمل تغيير جنسيت را از سر
گذراندهاند و مصاحبه هاي عميق نيمه ساختاريافته با محوريت اختالل هويت جنسيتي،
در نظر دارد اختالل هويت جنسيتي را بهعنوان يک پديدۀ مفهومي كالن ،صورتبندي و
بررسي كند .در اين راستا ،شناخت و واكاوي شرايط ناظر بر پديدۀ مركزي كه شامل
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شرايط علّي ،مداخلهگر و زمينهاي است ،ميتواند به فهم عميق ،ژرفانگر و چندبعدي
پديدۀ مورد بررسي منجر شود.

 .3چارچوب مفهومي
جنس ،به معناي خصوص يات جسمي و جنسيت مربوط به تصور اجتماعي از مردانگي و
زنانگي است .والدين از دوران كودكي برحس

جنس فرزندانشان بهگونهاي متفاوت با

آنان رفتار ميكنند ،اين رفتار ناشي از تصور قال

اجتماعي نسبت به جنس زن و مرد در

جامعه شكل ميگيرد و نقشهاي جنسيتي زنانه و مردانه به آنان از سوي خانواده و
اجتماع محول ميشود .بنابراين جنسيت ،محصول اجتنا ناپذير جنس بيولوژيكي
نيست ،بلكه برخاسته از فرهنگ و اجتماع است (گيدنز و ساتن576 :5961 ،؛ گيدنز،
 .)657-548 :5948نقشهاي جنسي بهنوعي تعيينكنندۀ تفاوتهاي موجود در
تواناييهاي افراد و بهتبع آن ،تعيينكنندۀ قدرت مشاركت آنها در حيات اجتماعي
ميباشند .نقشهاي جنسي نيز بهنوعي ،مقدمۀ ورود افراد به نقشهاي شغلي ،نقشهاي
خانوادگي و همچنين توقعاتي كه ديگران از فرد دارند ،هستند .نقشهاي جنسيتي تقريباً
از سن  7سالگي ،اهميت پيدا ميكنند و متفاوت به نظر ميرسند .در اين سنين است كه
دختر و پسر رفتارهايي متناس

با جنس خود را بروز ميدهد و بهتدريج هويت

جنسيتي آنان شكل ميگيرد (ماري و اسپنله.)676-672 :5946 ،
هويت از نظر گيدنز ،پديده اي سيال و پويا است كه پيوسته در حال ايجاد شدن
است .بر اين اساس ،هويت شخصي همان چيزي است كه فرد نسبت به آن آگاهي دارد،
آن را بهطور روزانه و مداوم ايجاد ميكند و در فعاليتهاي بازتابي خويش موردحفاظت
و پشتيباني قرار ميدهد (گيدنز .)85 :5948 ،اما هويت اجتماعي ،درک فرد است از
اينكه چه كسي است و ديگران كيستند و در طرف مقابل ،درک ديگران از خودشان و
افراد ديگر چيست؟ درواقع ،زندگي اجتماعي انسان بدون وجود راهي براي دانستن
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اينكه ديگران كيستند و بدون نوعي درک از اينكه خود ما كيستيم ،قابلتصور نيست
(جنكينز .) 8-9 :5985 ،بر اين اساس ،گيدنز هويت را تلقي افراد از اينكه چه كسي
هستند ،تعريف ميكند ،آن را نگرش و تصوري ميداند كه افراد بهمرورزمان برحس
جنسيت ،نسبت به خود پيدا ميكنند .اين نگرش تمايالت و تعامالت فرد را تحت
كنترل قرار ميدهد و تصوري خاص را در او ميپروراند كه مبناي بسياري از نقشها و
تصورات او از مردانگي و زنانگي ميشود .درواقع ،ميتوان هويت جنسيتي را بازتابي از
احساس مرد بودن يا احساس زن بودن فرد دانست كه اين حس بر مجموعهاي از
نگرش ها و الگوهاي رفتاري زنانه و يا مردانه مبتني است (باستاني و موسي نژاد،
.)5966
بنابراين ،هويت جنسيتي ،پديدهاي اجتماعي است كه در يک فرايند اجتماعي
تحت تأثير كنش هاي افراد مهم (خانواده ،دوستان ،اطرافيان ،عشق و )...در ارتباط با فرد
و تحت تأثير تمايالت و باورهاي فرد نسبت به جنسيتش شكل ميگيرد و مدام بازتوليد
ميشود .زماني كه افراد از تجربۀ اميال جنسي و نقشهاي اجتماعي مربوط به جنسيت
فعليشان و بهطوركلي ،از هويت جنسيتيشان احساس رضايت نميكنند و روحيات و
رفتارهايشان در تضاد با يكديگر قرار دارد ،دچار نوعي از نارضايتي جنسي هستند
( )Borgatta & Montgomery, 2000: 2565بهعبارتديگر ،نارضايتي جنسي شرايطي
است كه در آن جنس و جنسيت فرد با يكديگر در تطابق و همخواني قرار ندارد
( )Low & Anselmi 1998: 34در چنين شرايطي فرد دچار اختالل هويت جنسيتي
خواهد شد .وجه مشخص اختالل هويت جنسيتي ،همانندسازي با جنس مخالف،
احساس نارضايتي از جنس خود و عدم تناس

با نقش جنسيتي خود است .در اين

شرايط ،بيمار احساس ميكند با جنسيت اشتباهي به دنيا آمده است (كاپالن و سادوک،
.)574 :5941
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 .1روش تحقيق
پارادايم روشي اين تحقيق كه درصدد بررسي رفتارها و معاني ذهني و زمينههاي
اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر پديده اختالل هويت جنسيتي است ،تفسيري و از نوع كيفي
ميباشد .جامعۀ آماري اين پژوهش ،مردان و زنان ساكن مشهد هستند كه دچار اختالل
هويت جنسيتي ميباشند و عمل تغيير جنسيت را انجام دادهاند .در اين تحقيق ،فرايند
جمعآوري اطالعات تا رسيدن به درجۀ اشباع 5ادامه پيداكرده است (استراوس و
كوربين )591 :5966 ،و در نهايت با  1زن و  9مرد كه عمل تغيير جنسيت را انجام داده
بودند ،مصاحبههاي عميقي صورت گرفت .در اين مطالعه ،نمونهگيري با راهبرد تركيبي
از حداكثر تنوع ،از طريق نمونهگيري موارد در دسترس و گلوله برفي انجامشده است.
تكنيک جمعآوري دادهها نيز ،مصاحبۀ عميق مسئلهمحور بوده است .اين نوع از مصاحبه
با استفاده از راهنمايي كه حاوي سؤالها و محرکهاي شفاهي است و با صورتبندي
پرسش ها در حين مصاحبه ،به روند اين تحقيق كيفي كمک كرده است (فليک:5966 ،
 .)546عالوه بر مصاحبههاي انجامشده ،با ترنسكشوالهاي مرد به زن و زن به مرد،
بهطور جداگانه ،سه نشست برگزار شد .در اين نشستها ،در خصوص مشكالت آنها،
قبل و بعد از عمل تغيير جنسيت ،گفتگوهايي صورت گرفت .اين جلسات متمركز ،به
تحليل بهتر مصاحبهها و بررسي دقيقتر پديدۀ بحران اختالل هويت جنسيتي كمک
بسزايي كرد.
تكنيک تحليلي اين پژوهش« ،نظريۀ زمينهاي» است ،بر اين اساس ،مصاحبهها در
نرمافزار  maxqda 12ثبت و مورد تحليل و كدگذاري سهگانه قرار گرفتند .در «نظريۀ
زمينهاي» ،مضامين نسبتاً انضمامي ،در رفتوبرگشتهاي مداوم بين مراحل گردآوري
دادهها و تحليل آنها بر پايۀ روشي نظاممند ،به مقوالتي انتزاعيتر و نظريتر تبديل
ميشوند ( .)Suddaby, 2006ازاينرو ،روشي نظاممند و دقيق براي مفهومسازي ارائه
 -5فرايند جمعآوري اطالعات تا رسيدن به تكرار نتايج ادامه پيدا كرد.
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ميدهد ( .)Glaser, 2002: 3اين روش با مطالعهاي بنيادين پيرامون موضوع تحقيق آغاز
ميشود و با تحليل و نظريهاي مستخرج از مقايسۀ مداوم دادهها ،به پايان ميرسد
( .)Charmaz et al. 2015كدگذاريهاي سهگانه ،گام مهمي براي پيشبرد نظريه و
تجزيهوتحليل است ( .)Strauss & corbin, 1998هدف از مراحل سهگانۀ كدگذاري،
تبديل مفاهيم و مضامين انضمامي موجود در متن به مقوالت تحليلي و انتزاعي است.
اين فرآيند طي روندي پيوسته از طبقهبندي ،مقايسۀ مداوم و نظمدهي مفاهيم در جهت
ترسيم بستر مفهومي منسجمي براي برآمدن «نظريۀ زمينهاي» تحقيق و اثبات دادههاي
تحقيق صورت مي گيرد .در نهايت ،از اين فرآيند يک روايت منسجم مستخرج خواهد
شد كه حاصل مقايسۀ مداوم كدها و دادههاي كدگذاري شده با يكديگر طي مراحل
سهگانۀ كدگذاري است (.)Mills et al. 2006
از نظر چارماز كدگذاري باز ،كدگذاري محوري و كدگذاري هستهاي ،فقط ابزاري
براي كشف نظريه هستند .كدگذاري باز ،روندي تحليلي است كه طي آن مفاهيم،
مشخص و خصوصيات و ابعاد آنها در دادهها كشف ميشود ( Strauss & corbin,

 .)1998: 101كدگذاري محوري نيز از طريق مرتبط ساختن مقولههاي فرعي بر مبناي
ويژگيها و ابعاد آنها در سطوح مختلف ،مقوالت اصلي شكل ميگيرند .اين فرايند
بدان جهت محوري نام گذاري شده است كه كدها پيرامون محور مفهومي اصلي مقوله
مورد نظر جاي ميگيرند .سومين مرحلۀ كدگذاري ،با عنوان كدگذاري انتخابي ،مشتمل
بر فرايند يكپارچهسازي و اصالح «نظريۀ زمينهاي» بوده و با انتخا

يک مقولۀ مركزي

يا هستهاي همراه است .مقولۀ مركزي نمايانگر زمينۀ اصلي تحقيق است و با وجود
برآمدن از تحقيق ،تا حد زيادي انتزاعي است .به بياني اغراقآميز ،مقولۀ مركزي،
خالصهاي از ماحصل تحقيق در چند كلمه است بهطوريكه معرف همۀ آن چيزي باشد
كه تحقيق مورد نظر در پي آن بوده است (.)Strauss & corbin, 1998: 101
در جدول شمارۀ يک مشخصات زمينهاي مصاحبهشوندگان آورده شده است .در
اين بررسي ،با توجه به مالحظات اخالقي و حفظ ناشناس ماندن شركتكنندگان ،به هر
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شركتكننده ،نامي مستعار داده شده است .همچنين ،هيچگونه رابطۀ صميمانه بين محقق
و مصاحبه شوندگان وجود نداشته و آنان به ميل خود در اين مطالعه شركت كردهاند.
عالوه بر اين ،پژوهشگران در آغاز كار ،در رابطه با امنيت دادهها و محرمانه بودن
اطالعات به مصاحبهشوندگان اطمينان خاطر دادهاند.
جدول  -1مشخصات زمينهای مصاحبهشوندگان
وضعيت حمايت

متأهل/مجرد/

رديف

نام

نوع تغيير تحصيالت

شغل

خانوادگي

طالق /صيغه

آرايشگر

ندارد

مجرد

6

آرش

زن به مرد

ديپلم

نيروي خدماتي

ندارد

طالق

9

محمد زن به مرد

ديپلم

حجامت

ندارد

مجرد

7

احمد زن به مرد كارشناسي

جنسيت
5

مسعود زن به مرد كارشناسي

(حجامت كننده)
1
9

امير

زن به مرد

ديپلم

مهدي زن به مرد كارشناسي

دفتر بيمه

دارد

متأهل

نيروي خدماتي

ندارد

متأهل

مدير شركت

دارد

متأهل

ندارد

مجرد
صيغه

جي5

4

زهرا

مرد به زن

ديپلم

دي

8

مينا

مرد به زن

ديپلم

خانهدار

دارد

6

ميترا

مرد به زن كارشناسي

خانهدار

دارد

صيغه

52

فاطمه مرد به زن

دبيرستان

خانهدار

ندارد

صيغه

55

مرد به زن

ديپلم

خانهدار

ندارد

صيغه

مهال

 .5يافتهها

5. DJ
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يافتههاي پژوهش پس از جمعآوري و پيادهسازي ،بهوسيلۀ نرمافزار  maxqdaكدگتذاري
شدند و در نهايت 59 ،مقولۀ محوري و يک مقولۀ مركزي به دست آمتد (شتكل شتماره
 .)5در راستاي تبيين و توضي مقولۀ مركزي اختالل هويت بهمثابه بحرانتي گريزناپتذير،
شرايط علّي ،مداخلهگر ،زمينهاي ،راهبردها و پيامتدهاي نتاظر بتر آن و متدل پتارادايمي
متشكل از موارد ذكرشده ،ارائه و شرح داده خواهد شد.
جدول  -6يافتههای تحقيق
گزيدهای از طبقات فرعي (خرده مقوالت)

مقوالت عمده (محوری)

احساس منفي نسبت به جسم زنانه -مردانه

عدم تطابق جنسيت با جسم

تمايل به داشتن پوشش پسرانه

زنانه -مردانه

مقوله
انتخاب

تنفر از آرايش زنانه
عالقه به لباسهاي دخترانه
پنهان كردن اندام جنسي
استفاده مخفيانه از لباسهاي زنانه -مردانه
روحيه پرخاشگر

عدم تطابق كنشهاي

احساساتي بودن

ترنسكشوال با جنسيت زنانه/

روحيه لطيف و زنانه

مردانه

ظرافتهاي روحي زنانه
مردانه رفتار كردن
برخوردهايفيزيكيوجسمانيخانوادهباترنسكشوالها طرد از سوي خانواده و
عدم دريافت حمايت از سوي خانواده
فرار از خانه
تنبيه بدني

خويشاوندان

اختالل هويت جنسيتي بهمثابه بحراني گريزناپذير

تنفر از اندام جنسي و برجستگيهاي بدن
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اختالالت رواني

فشارهاي روحي و ناتواني در

افسردگي

انجام درست كنشها

احساس خشم
رابطه دوستانه با جنس مخالف

روابط غيرعاطفي با جنس

نداشتن احساس عشق نسبت به جنس مخالف

مخالف

فقدان كشش جنسي نسبت به جنس مخالف
تمايل عاطفي نسبت به همجنس (به لحاظ جسمي

كشش جنسي و عاطفي نسبت

نه روحي)

به همجنس

رابطه جنسي با همجنس
برقراري رابطه عاطفي با همجنس
ناهمجنس تلقي شدن در رابطه جنسي از سوي
شريک جنسي
تجاوز در دوران كودكي ،روابط ناخواسته جنسي در تجربه تعرضات جنسي
دوران سربازي
آرايش كردن ،پوشيدن لباسهاي زنانه براي ترنس

سركو

هاي زن به مرد

جنسيتي

روحيات متعارض

پوشش و رفتار مردانه ،رفتن به سربازي ،كوتاه
كردن مو براي ترنس هاي مرد به زن
ازدواج ،رابطه عاطفي با غير همجنس ،سعي در

تشكيل خانواده ،راهبردي

برقراري رابطه جنسي با همسر بعد از ازدواج،

جهت رفع اختالل هويت

فرزند آوري

جنسيتي

گذراندن دورههاي رواندرماني ،گرفتن مجوزپزشكي

عمل تطبيق جنسيت

قانوني ،مشكالت جسمي و جنسي ،فشار روحي
ارضاي كامل در حين رابطه جنسي

تبديلشدن به يک فرا زن در

داشتن ظرافتهاي زنانه در رفتار بعد از عمل

روابط جنسي
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داشتن روحيات زنانه
ويژگيهاي جسمي مردانه (قدبلند ،بدن درشت)

نياز به اثبات زنانگي

ناتواني در بارداري
استفاده زياد از لوازمآرايشي
استفاده لباسهاي زنانه با رنگهاي روشن
رفتار عشوهگرانه
باور به زن كامل نبودن
نداشتن اندام كامل مردانه

نارضايتي هميشگي در روابط

استفاده از مكانيسمهاي مختلف براي ارضاي

جنسي به دليل نقص در اندام

شريک جنسي

جنسي

ناتواني در باروري
داشتن شغل بعد از تغيير جنسيت

پذيرش نسبي از سوي جامعه

كمک مالي به خانواده

بهعنوان يک مرد

دريافت حس مردانه از سوي خانواده
داشتن چهرههاي ظريف و زيباتر بعد از عمل
داشتن رفتارهاي عاطفيتر بعد از عمل در روابط
زناشويي
دوجنسيتي به

مشكالت در گرفتن كارت معافيت از خدمت

برچس

فقدان اندام جنسي كامل

ترنسكشوالهاي زن به مرد

نبود مادهقانون براي بيماري اختالل هويت جنسي

بعد از عمل ،عامل كاهندۀ
اعتمادبهنفس

نارضايتي از روابط جنسي با همسر

طالق پايان زندگي مشترک

سرد شدن روابط عاطفي با همسر

ترنسكشوالها

طالق عاطفي
احساس رابطه با همجنس ،در روابط جنسي با
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همسر

شرايط علّي

1

 عدم تطابق جنسيت با جسم زنانه /مردانه
ترنسكشوالها عموماً از دوران كودكي ،بهخصوص از دوران بلوغ كه عالئم زنانه يا
مردانه در آنان پيدا ميشود ،عموماً احساس مثبتي نسبت به جنسيت خود و رفتارهاي ناشي از
آن ندارند ،ازاينرو نداشتن حس مثبت نسبت به جسم زنانه ،تمايل به كوتاهي مو و داشتن
پوشش پسرانه بهصورت مخفيانه يا علني ،تنفر از آرايش و پوشش زنانه و در نهايت ،تنفر از
اندام جنسي و برجستگيهاي بدن زنانه ،از بارزترين احساسات متناقض در ميان
ترنسكشوالهاي زن به مرد است .در ميان ترنسكشوال هاي مرد به زن نيز تمايل به بلندي مو،
وحشت از داشتن موهاي كوتاه ،عالقه به لباسهاي دخترانه و استفادۀ مخفيانه از آن ،تمايل به
آرايشهاي زنانه ،عدم تمايل به پوشش پسرانه ،تنفر از اندام جنسي مردانه و پنهان كردن اندام
مردانه در روابط جنسي قبل از عمل ،از مهمترين مصاديق فقدان حس مثبت نسبت به
جنسيت ،جسم و ظاهر بدنشان است .اين ويژگيهاي رفتاري و احساسات دروني در گذار
زندگي منجر به شرايطي براي ترنسكشوال ها خواهد شد كه تحت تأثير آن نسبت به جنسيت
خود و رفتارهاي متضمن آن از يکسو و ويژگيهاي رواني و دروني خودشان از سوي ديگر،
دچار احساسات متعارضي ميشوند .مجموعه اين ويژگيها و احساس عدم تعلق به جنسيت
فعلي در ترنسكشوال ها منجر به بحراني شدن وضعيت جنسيتي -رواني و اجتماعي آنان در
بزرگسالي خواهد شد .ازاينرو ميتوان اين ويژگيها و حاالت روحي -رواني و رفتاري را
بهمثابه شرايط علّي پديده بحران اختالل هويت جنسي در نظر گرفت.
 -5مجموعه عالئم و نشانههاي رواني ،رفتاري موجود در ترنسكشوالها ،زماني كه به نقطه بحراني به اين معنا كه
فرد ترنس دچار احساسات متعارض و متناقضي نسبت به جنسيت فعلياش از يکسو و روحيات رواني و
رفتاري اش از سوي ديگر بشود ،پديده اختالل هويت جنسيتي به مرحله بحراني نزديک شده و زماني فرا ميرسد
كه فرد تحت تأثير اين بحران و فشار اجتماعي حاصل از آن خواستار تغيير جنسيت خواهد شد.
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محمد (ترنس زن به مرد)" :با تمام كتکهايي كه خوردم هيچوقت دامن و شتال
نپوشيدم و هميشه يک تيشرت آستينكوتاه با شلوار ميپوشيدم".
زهرا (ترنس مرد به زن)" :در محله من را معصومه صدا ميزدند .چون معصومه،
اسم دختر بود ،خوشحال بودم كه به من معصومه ميگفتند .اسم پسرانۀ من باقر بتود
و من از اين اسم مردانه نفرت داشتم".

 عدم تطابق كنشهای ترنسكشوال با جنسيت زنانه /مردانه
بروز رفتارهايي مخالف با جنسيت زنانه و مردانه ،از ديگر شروط علّي است كه پديدۀ
مركزي بحران اختالل هويت جنسيتي را احاطه كرده است .ترنسكشوالهاي زن به مرد به دليل
داشتن احساسات متناقض با جنسيت زنانۀ خود و تمايل به جنسيت مردانه ،عموماً ،در رفتار
خود ظرافتهاي زنانه ندارند .رفتارهاي اين گروه از دوران كودكي مردانه است و بهطوركلي،
مردانه اجتماعي ميشوند .داشتن روحيۀ پرخاشگر ،اهل دعوا بودن و ...از مهمترين ويژگيهاي
اين گروه در حوزۀ رفتاري است .در ترنسكشوالهاي مرد به زن نيز ،روحيۀ لطيف و حساس
زنانه ،داشتن ظرافتهاي زنانه و ...از دوران كودكي و بهويژه در دوران قبل از عمل ،از
مهمترين مصاديق رفتارهاي مخالف با جنسيت فعلي آنان است.
مهدي (ترنس زن به مرد)" :در مدرسه ،شر و غُد بتودم و همته از متن حستا
مي بردند .به همين خاطر مأمور انتظامات بودم .همچنين كارهايي انجام ميدادم كه با
بقيه فرق داشته باشم".
ميترا (ترنس مرد به زن)" :متن استتاد دلبتري كتردنم .دلبتري متيكتردم بتراش.
ميرقصيدم .مخ اسماعيل رو هم همينجوري زدم ،شبا بهش ميچسبيدم ،بتا آرايتش
ميخوابيدم ،اصالً همه مي گفتن بابا تو خيلي زني ،از خيلي زنتا ،متن زنتتر بتودم و
هستم .زنانگي كه فقط به اندام جنسي نيست .زنانگي بته روحتته ،روحتت بايتد زن
باشه لطيف باشه كه مال من بود".
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شرايط زمينهای
 طرد از سوی خانواده و خويشاوندان
از شروط زمينهاي كه به بروز بيشتر پديدۀ بحران هويت جنسيتي دامن ميزند ،نگاه منفي
خانواده و خويشاوندان نسبت به رفتارهاي متعارض فرد ترنسكشوال است .خانواده و
خويشاوندان اين رفتارهاي متعارض را به فرد از دوران بلوغ ،گوشزد ميكنند و با برخوردهاي
فيزيكي و كالمي با فرد دچار اختالل هويت جنسيتي مقابله ميكنند .رفتارهاي متعارض
ترنسكشوالها از دوران كودكي آغاز ميشود اما در دوران بزرگسالي كه ويژگيهاي زنانه و
مردانۀ آنها برجستهتر ميشود ،اين رفتارهاي متعارض بيشتر شده و آنها در تضاد بيشتر با
خانواده و خويشان قرار ميگيرند و بهطوركلي ،حمايت خانواده را از دست ميدهند و گاه
حتي از سوي خانواده طرد ميشوند .البته خانوادهها در مقابل اين رفتارهاي در تعارض با
جنسيت (پوشيدن لباس دخترانه توسط پسرها و لباس پسرانه توسط دخترها ،استفاده پسرها از
لوازمآرايشي ،راه رفتن مردانۀ دخترها) معموالً ،استراتژيهاي متفاوتي در پيش ميگيرند .اين
استراتژيها شامل گفتگو ،خريد كاالهايي متناس

با جنسيت فرزندانشان در دوران كودكي

(عروسک براي ترنس زن به مرد و ماشين براي ترنس مرد به زن) ،تنبيه بدني و در نهايت،
طرد از خانواده و بيرون كردن فرزند از منزل در بزرگسالي است .والدين معموالً تالش ميكنند
با اين راهكارها فرزند را از بحران خارج كنند ،اما در بيشتر مواقع موفق نميشوند و اين امر
زمينهاي را براي بروز و ظهور بيشتر پديدۀ مركزي بحران اختالل هويت جنسيتي فراهم
ميكند.
محمد (ترنس زن به مرد)" :خانوادهام بهشدت مخالف عمتل بودنتد ،وقتتي متن
تخليه رحم را انجام دادم ،خانواده اهواز بودند و من بهتنهتايي ايتن كتار را كتردم و
هيچكس اين موضوع را نميدانست .با چنين شرايطي و با اينكه متيدانستتم تهديتد
به مرگ ميشوم ،بازهم با اراده اين كار را كردم".
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مينا (ترنس مرد به زن)" :وقتي پدرم موضوع تغيير جنسيت و عمل رو فهميد بته
خانۀ برادرم آمد و ميخواست متن را بتا ختودش ببترد .كلتي هتم فحشتم داد .متن
وضعيتم را توضي دادم و گفتم حتي سربازي رفتم كه عوض بشم اما تغييري نكردم
و اين اوضاع حال من است و حتي اين را گفتم كه من عاشق پسر ميشوم .پدرم مرا
تهديد به كشتن كرد .من از خونه رفتم ،ديگر هم برنگشتم .حتي لباسهايم را به متن
ندادند و من با يک زيرپوش به شهر آمدم".

 فشار روحي و ناتواني در انجام درست كنشها
بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،خانواده و خويشان و بهطوركلي اطرافيان ،نسبت به
ترنسكشوالهاي مرد به زن نگاه منفي داشتند .ترنسكشوالهاي مرد به زن عموماً به دليل داشتن
روحيات زنانه ،آرايش كردن ،پوشيدن لباسهاي زنانه ،بلند گذاشتن مو ،زنانه حرف زدن ،زنانه
راه رفتن و در نهايت ،داشتن روابط صميمي با همجنسهاي خود قبل از عمل تطبيق جنسيت،
عموماً مورد مؤاخذه و در نهايت ،طرد و ضر

و شتم خانواده قرار ميگرفتند .ازاينجهت،

شرايط روحي و رواني ايشان بسيار دشوارتر از ترنسكشوالهاي زن به مرد بود .بهطوركلي،
كنشهايي مغاير با جنسيت در دوران قبل از عمل تغيير جنسيت ،از همان سنين كودكي ،فشار
روحي و رواني بسياري به ترنسكشوالها وارد ميكند .در اين ميان ،نگاه منفي اطرافيان نسبت
به رفتارهاي متناقض با جنسيت ،فشارهاي روحي و اختالالت رواني ترنسكشوالها را
دوچندان ميكند .بهعبارتديگر باوجود اين كه ترنسكشوالها تالش ميكنند كه كنشهاي
زنانه و يا مردانه را بهدرستي انجام دهند اما ناتواني در انجام درست و متعارف كنشها به
اختالالت روحي و رواني بيشتر آنان دامن ميزند .اين ناتواني به دليل ناسازگاري
كنشهاي مربوطه با روحيۀ متفاوت فرد ترنسكشوال است.
احمد (ترنس زن به مرد)" :يکبار در سن  6سالگي عمهام برايم لبتاس دخترانته
گرفت و من مجبور شدم چند جا آن را بپوشم .هنوز حس بتد و چنتدش و معتذ
بودن آن زمان كه لباس را بر تن كردم همراه من وجود دارد".
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مينا (ترنس مرد به زن)" :وقتيكه وضعيت را براي خانوادهام شرح دادم ،همهچيز
را توضي دادم .حتي گفتم كه عاشق پسر ميشوم و هيچ حستي نستبت بته دخترهتا
ندارم .خانواده ام شاخ درآوردند و حتي من را پيش يک خانم بردند تتا بتا او رابطته
برقرار كنم اما من حتي دست به او نزدم .اينكه در جمع ختانمهتا باشتم را دوستت
دارم اما از اينكه با يک زن رابطه برقرار كنم بدم ميآمد و حس همجنسگرايتي بته
من دست ميداد".
فاطمه (ترنس مرد به زن)" :خالصه يکچند سالي را در روستا زندگي ميكتردم.
در آنجا مجوز پوشش داشتم و موهايم را رنگ شرابي كردم .قبل از اينكه عمل كتنم
چون سينههايم بزرگ بود لباسزير زنانه استفاده ميكردم ،لباس زنانه متيپوشتيدم و
بيرون ميرفتم .به همين خاطر هم همه يکطتوري نگتاهم متيكردنتد .متدام دچتار
عذا روحي بودم و نميتوانستم درست فكر كنم".

شرايط مداخلهگر
 روابط غير عاطفي با جنس مخالف
رابطۀ دوستانه با پسرها و نداشتن هيچگونه كشش جنسي به آنان در ترنسكشتوالهتاي زن
به مرد قبل از عمل تغيير جنسيت ،يكي از ويژگي هتاي بتارز ايتن گتروه استت .ايتن عامتل را
ميتوان بهعنوان شرط مداخلهگر در نظر گرفت كه متيتوانتد در ايجتاد پديتدۀ مركتزي بحتران
اختالل هويت جنسيتي مؤثر واقع شود .در ترنسكشوالهاي مرد به زن نيز اين رابطۀ دوستانه بتا
دخترهتتا شتتكل متتيگيتترد .بتتر استتاس يافتتتههتتاي ايتتن پتتژوهش ،حتتتي دخترهتتا نستتبت بتته
ترنسكشوالهاي مرد به زن هيچگونته كشتش جنستي پيتدا نمتيكردنتد امتا آنتان را همتدم و
همصحبت خوبي ميپنداشتند.
آرش (ترنس زن به مرد)" :با بعضيها رابطه داشتم اما بهعنوان دوستت معمتولي
يا داداش و حسي نسبت به آنها نداشتم و اين رابطه در همين حد باقي ميماند و به
رابطۀ جنسي نميرسيد .با تمام اين شترايط ،پسترعمو و يتا پسترهايي كته بتا آنهتا
دوست بودم بته خانته متي آمدنتد و حتتي شت

هتم در خانتۀ متن متيخوابيدنتد.

21

پژوهشنامه مددكاري اجتماعي ،سال چهارم ،شماره  ،15بهار 1391

نميگذاشتم بغلم كنند و بيشتر بهعنوان يک همخانه قبولشان ميكردم .پسرها دور و
بر من بودند .با هم به شانديز ميرفتيم و شام ميخورديم و بعضي از آنهتا چتون از
شهرستان ميآمدند ،ش

را در خانۀ من ميخوابيدند ولي من اجازۀ نزديک شتدن و

رابطۀ جنسي را نميدادم".
ال بتا دختتر
مهال (ترنس مرد به زن) " :من دوستتي كته دختتر باشته داشتتم .متث ً
همسايمون خيلي صميمي بوديم و درد دل ميكرديم .يعني كالً با دخترا خيلي خو
بودم .منو دوست خودشون ميدونستن و باهام صميمي بودن و مشكالتمونو بته هتم
ميگفتيم".

 كشش جنسي و عاطفي نسبت به همجنس
ترنسكشوالها عموماً ،قبل از عمل تغيير جنسيت و حتي در مواردي از دوران كودكي،
دچار نوعي كشش جنسي به همجنسان خود ميشوند .نكتۀ قابلتوجه اين است كه اين رابطه
از نظر ترنسكشوالها رابطه با همجنس تلقي نميشود .كساني كه ترنسكشوالها با آنها رابطۀ
عاطفي و جنسي برقرار ميكنند ،هم اين گروه را ناهمجنس به لحاظ روحي تلقي ميكنند و
رابطۀ جنسي و عاطفي با آنها را همجنسگرايي نميدانند .در واقع ،اين دو گروه در نظر
شريکهاي جنسي خود ،اگر قبل از عمل ترنسكشوال مرد به زن باشند ،زن تلقي ميشوند و
اگر ترنسكشوال زن به مرد باشند ،كامالً مرد تلقي ميشوند.
مسعود (ترنس زن به مرد)" :رابطۀ جنسي را خيلي تصويرسازي ميكردم .يادمته
روزي  1يا  9بار خود ارضايي ميكردم .بعد از اينكه اولين رابطه با دخترخاله انجتام
شد من در هر فرصتي به خانۀ خاله ميرفتم و در آنجا من و دخترخالتهام بته هتواي
درس خواندن به اتاق ميرفتيم و كار خودمان را ميكرديم .يادمه در اولتين رابطته و
رابطه هاي بعدي دوست داشتم برتر باشم .دوست داشتم بهش دست بزنم ولتي بهتم
دست نزنه .مخصوصاً به انتدام جنستيم .هميشته پنهتانش متيكتردم .طترف مقتابلم
ميگفت در رابطه هيچوقت اينكه تو همجنس خودم هستي را احساس نميكنم .من
از اين بابت هم خوشحال ميشدم و هم يک حس ناراحتكننده داشتتم كته چطتور
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ميشود با وجود اين كه اين آدم هيكل من را ميبيند ،ميتواند حس ديگري بته متن
داشته باشد".
زهرا (ترنس مرد به زن)" :من از سوم دبستان با پسرعموم رابطۀ جنستي داشتتم.
اولين بار خانۀ عمويم خوا بودم ،وقتي سعيد وارد اتاق شتد روي تختت خوابيتد.
من را بغل كرد و من نمي دانم چي شد كه به او چسبيدم و او شروع به بوسيدن متن
كرد .آن موقعي كه او را بغل كردم حس عاشقانه داشتم و واقعاً او را دوست داشتتم.
پسرعمويم با من رابطۀ جنسي برقرار ميكرد و من دوست داشتم .موقع رابطه جنسي
دقيقاً همان حسهايي را داشتم كه اآلن دارم .حس زنانه داشتم .تالشتم بتراي پنهتان
كردن اندام جنس مردانهام بود و به ياد ندارم كسي اندام مردانۀ من را ديده باشد".

 تجربۀ تعرضات جنسي
تجربۀ تعرضات جنسي در دوران كودكي و نوجواني و بهطتوركلي داشتتن روابتط
جنسي متعدد به خصوص در دوران سربازي بهويژه در ترنسكشوالهاي مرد به زن يكتي
از مهمترين شروط مداخلهگري است كه به ظهور پديدۀ بحران اختالل هويتت جنستيتي
كمک بسزايي كرده است.
زهرا (ترنس مرد به زن)" :يادمه تو مدرسه يک معلمي داشتيم كه به انتدام جنستي
من دست ميزد ،بهم تجاوز ميكرد ،بعدترها در سربازي هم عاشق يتک راننتده شتدم،
توي سنگر هر روز را با هم مي خوابيتديم .ايتن پستره يتک جتورايي جبتروت مردانته
داشت .در مقابل من ظرافت زنانه داشتم .پسره بهتم متيگفتت يته كتم دستت از ايتن
لوسبازيهات بردار و من باز با ناز جوا ميدادم و او ميگفت كه با اين ادا اصوالت
آدم را يکجوري ميكني .يکبار گفت من اگر با تو رابطه جنستي داشتته باشتم حتالم
خو ميشه و من گفتم باشه .بعد ما توي سنگر با هم رابطه جنسي كامل داشتيم".

پديدۀ مركزی
 اختالل هويت جنسيتي بهمثابه بحراني دشوار اما گريزناپذير
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بهطورمعمول ،افرادي كه دچار نوعي اختالل هويت جنسيتي هستند ،از دوران كودكي و
سنين زير ده سال متوجه متفاوت بودن تمايالت روحي خود با مختصات جنسي خود
ميشوند .پسران و دختراني كه دچار اختالل هويت جنسيتي هستند و تمايل به جنسيت
ديگري دارند ،با همين تضادها بزرگ ميشوند و به سنين نوجواني و جواني و در نهايت ،بلوغ
جنسي ميرسند .بروز بحران اختالل هويت جنسيتي عموماً در دوران بلوغ و فعال شدن
تمايالت جنسي ،اتفاق ميافتد و بحرانيتر شدن وضعيت روحي اين گروه زماني است كه به
دليل كششهاي جنسي و عاطفي به برقراري رابطۀ جنسي با همجنس خود (همجنس به
لحاظ جسمي و ناهمجنس به لحاظ روحي) اقدام ميكنند .بر اين اساس ،به نظر ميرسد
پديدۀ مركزي در اين مطالعه ،اختالل هويت جنسيتي است .اين اختالل عالوه بر اينكه
ميتواند بهمثابه گذرگاهي باشد كه جسم و روح دختران و پسران ترنسكشوال را با يكديگر
منطبق ميكند ،با نظر بر پيامدها و مشكالتي كه اين گروه قبل و بعد از عمل با آن روبهرو
ميشوند ،عموماً فرايندي بحراني و دشوار است كه البته شرايط ويژۀ اين گروه آن را
گريزناپذير ميكند.
نكتۀ قابلتوجه در بحث اختالل هويت جنسيتي در ميان ترنسكشوالها ،لحظهاي است
كه اين گروه ،عشق را تجربه كرده و تأييد ناهمجنس بودن به لحاظ روحي را از كساني كه با
آنها رابطۀ عاطفي يا جنسي دارند ،دريافت ميكنند .در واقع ،زماني كه ترنسكشوالها از سوي
افراد مهم (معشوق ،خانواده ،دوستان) حداقل به لحاظ روحي ،بهعنوان ناهمجنس شناخته
ميشوند ،اختالل هويت جنسيتي براي آنان بهعنوان يک بحران شناخته خواهد شد .از آن به
بعد ،پديدۀ مركزي اختالل هويت جنسيتي به پديدهاي گريزناپذير مبدل خواهد شد كه باعث
ميشود ترنسكشوالها درصدد عمل تغيير جنسيت برآيند.
مهال (ترنس مرد به زن)" :من و دوستم ش

خوابيديم و من تشک جدا انداختم.

اون گفت توي يک دونه تشک دو نفره بخوابيم گفت متن بهتت قتول ميتدم اذيتت
نشي .ما دراز كشيديم و من استرس داشتم .نور افتاد تتو چشتماش و بته متن گفتت
ميدوني من حس عجيبي دارم و فكر كنم عاشق تو شدم .گفتت متن دوستتت دارم.
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مي خوام بوست كنم .احساس گناه ميكردم .گفتم هتر دومتون پستريم .متن شتديداً
دوست داشتم ببوسمش ولي ميترسيدم .حتي من رو توي خيابون ميبوستيد و ايتن
براي بچهها سوژه شده بود .من بوسيدن رو دوست داشتم .ميفهميدم من يک فرقتي
دارم .حسم زنانه بود .اون هم اينو فهميده بود .ميگفت تو زن مني .اون ميگفت منو
مرد نميبينه ،زن ميبينه".
محمد (ترنس زن به مرد)" :در سوم دبستان شيفتۀ يک دختر شدم .وقتي خودت
را از نظر ظاهر بيولوژيكي شبيه آن فرد ببيني به خودت تشر متيزنتي كته ايتن چته
فكريه كه در سر دارم .اولين جايي كه احساس كردم با بقيۀ دخترها متفتاوتم ،همتين
احساس عاشقانه بود .اينجا بود كه خودمو بهعنوان يتک مترد متيشتناختم و ديگته
تصميم گرفتم در بزرگسالي عمل كنم".

راهبردها
 سركوب روحيات متعارض جنسيتي
يكي از راهبردهايي كه ترنسكشوالها در برابر پديدۀ بحران اختالل هويت اتخاذ
ميكنند ،سركو

روحيات متعارض جنسيتي است ،تالش جهت انجام كنشهاي زنانه نظير

آرايش كردن ،پوشيدن لباسهاي زنانه براي ترنس هاي زن به مرد و كنشهاي مردانه نظير
پوشش مردانه ،رفتار مردانه ،رفتن به سربازي ،كوتاه كردن مو ،نداشتن آرايش با وجود
نارضايتي دروني و فشار روحي براي ترنسهاي مرد به زن نمونهاي از اين مقاومتها از سوي
ترنسكشوالها ميباشد .بر اين اساس بخشي از زندگي ترنسكشوالها به مقاومت در برابر
احساسات متناقض با جنسيت فعليشان ميگذرد .به اين صورت كه سعي دارند با انجام
كنشهاي دخترانه يا پسرانه ،رفتار و روحيات خود را با جنسيت فعليشان تطبيق دهند اما در
نهايت ،احساسات دروني آنها كه با جنسيتشان در تضاد است ،قويتر ظاهر ميشود و آنان
تسليم اين احساسات ميشوند.
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امير (ترنس زن به مرد)" :مواقعي بود كه تالش ميكردم زنانه رفتار كنم اما خت
چيزي بهجز عذا روحي نبود و حس مردانهام خيلي قويتتر بتود و بتاالخره يتک
جايي خودش رو بروز ميداد".
مينا (ترنس مرد به زن)" :از بدن خودم بدم ميآمد و حتي نگاه هتم نمتيكتردم.
مثالً داداشم با اينكه از متن كوچتکتتر بتود ،هيكتل درشتتتتري داشتت و ستبيل
ميگذاشت و چهارشانه راه ميرفت و افتخار ميكرد ولي متن هنگتام راه رفتتن نتاز
داشتم و حتي همسايهها گفته بودند كه من شتبيه ختانمهتا راه متيروم .متن تتالش
ميكردم كه اين شكلي نشه اما دست خودم نبود .هر كار ميكردم ،نمتيشتد .تتالش
من بينتيجه بود .حتي سربازي رفتم كه عوض بشم اما نشد".

 تشكيل خانواده ،راهبردی جهت رفع اختالل هويت جنسيتي
برخي از ترنسكشوالها در دوران نوجواني و جواني به دليل بروز زياد احساسات متضاد
با جنسيت فعليشان از سوي خانواده تحتفشار قرار ميگيرند .ازاينرو ،به اصرار خانواده و
براي مقابله با احساسات دروني خود ،ازدواج و تشكيل خانواده را بهعنوان يک راهبرد جهت
رفع پديدۀ اختالل هويت جنسيتي در نظر ميگيرند و ازدواج ميكنند .اما مقوله اخير در اين
گروه به گستردهتر شدن اختالل هويت جنسيتي در آنان منجر ميشود.
آرش (ترنس زن به مرد)" :در  56يا  62سالگي به سن ازدواج رسيدم .آن زمتان
هنوز خودم بهصورت كامل نميدانستم كه چتي هستتم .در واقتع ،مانتده بتودم چته
هويتي دارم .وقتي خواستگار ميآمد با خودم ميگفتم شايد اگر عروس بشوم اوضاع
خو بشه ،ولي من هيچ احساسي نسبت بهطرف نداشتم ،تنها گاهي هوس ميكردم.
هنوز به اين باور قطعي كه من مرد هستم نرسيده بودم تا اينكه خواستگاري آمد .بتا
وجود اينكه خيلي مخالفت كردم ،پدر و مادرم با نظر من مخالفت كردند .من خيلي
از پدرم حسا ميبردم و اگر مخالف بودم سعي ميكردم مخالفت ختودم را مقابتل
آنها نشان ندهم و ميگفتم هرچه آنها صالح بدانند .خالصه اينكه با اين بندۀ خدا
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كه غريبه بود ،ازدواج كردم .خانوادهام فكر ميكردند مشكل من حل شده استت امتا
درواقع حل نشده بود و ما طالق گرفتيم".
فاطمه (ترنس مرد به زن)" :خانوادهام من را تحت فشار گذاشته بودند .درواقتع،
اين مسئله را درک نميكردند .يک جتوان  67ستاله بتودم كته قيافتهاش زنانته بتود،
ميترسيدم كه خانوادهام مرا طرد كنند و به همين خاطر ،تن به ازدواج و خواستههاي
آنها دادم .آن زمان مثل اآلن آزاد نبوديم .محدوديتهاي زيادي وجود داشت .بتراي
همين هم راضي به ازدواج و آوردن دو فرزند شدم امتا درنهايتت ،طتالق گترفتم و
بچهها هم پيش مادرشان ماندند".

 عمل تطبيق جنسيت
عمل تطبيق جنسيت 5نيز راهبرد ديگري است كه ترنسكشوالها بهعنوان آخرين
راه ،به كار ميگيرند .ترنسكشوالها از دوران كودكي و بهويژه در دوران بلوغ ،فشارهاي
روحي و جنسي زيادي را تحمل ميكنند .گاه ،حتي ازدواج و آوردن فرزند هم نميتواند
به بهبود حال آنان و تطبيق احساسات متناقضشان با مختصات جنسي آنان كمک كند .در
اين شرايط ،فقط عمل تطبيق جنسيت مي تواند روح و جسم آنان را با يكديگر مطابقت
دهد .اين فرايند از گرفتن مجوز از پزشكي قانوني و گذراندن دورههاي رواندرماني
شروع مي شود و به عمل تغيير جنسيت و تغيير اوراق هويت و فرايند تطبيق مدارک
(تحصيلي ،كارت معافيت از خدمت) ختم ميشود.
مهدي (ترنس زن به مرد)" :از لحظه اي كه براي اين كار اقدام كردم ،بدون استثنا
خدا همۀ درها را براي من باز كرد .همهچيز مهيا شد .كار دادگاه شروع شتد .خيلتي
 -5عمل تغيير جنسيت ،عملي است كه در طي آن اندام زنانه به مردانه و اندام مردانه به زنانه مبدل ميشود.
كساني كه اختالل هويت جنسيتي دارند ،در نهايت ،براي حل مشكل روحي و جسمي خود اين عمل را انجام
ميدهند .با توجه به بررسيهاي صورت گرفته و مصاحبههاي انجام شده ،كساني كه عمل تغيير جنسيت را انجام
مي دهند ،دردهاي جسمي بسياري را حين عمل و بعد از عمل ،بهخصوص در ناحيهٔ اندام جنسي زنانه و يا
مردانه تحمل مي كنند .اين گروه بعد از عمل توانايي باردارشدن را از دست ميدهند.
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من را راهنمايي كردند .من به دليل بتياطالعتي در ايتن متورد 522 ،ميليتون تومتان
پسانداز كرده بودم و همۀ اين كارها را انجام داده بودم .خالصه بعتد از شتش متاه،
مجوز از دادگاه صادر شد و شش ماه بعد عملهايم را انجام دادم و تكميل شدم".
مهال (ترنس مرد به زن) 69 " :سالم بود .با كسي آشنا شدم كه تي اس بود .درک
جديدتري از خودم پيدا كرده بودم و ميدونستم پسر نيستم .فكر ميكردم كه دختترم
يا دختري در وجودم هست كه داره حكومت ميكنه .از ظاهرم بدم متياومتد .وقتتي
حمام ميرفتم به خودم نگاه نميكردم .با اين شخص كه آشنا شدم به من گفتت كته
فالن دكتر توي تهران هست و عمل ميكنه ولي پتولش زيتاده .متن بعتد از  7ستال،
اقدام كردم .در يک مرحله تمام كارهام انجام شد ..سينههام بتزرگ بتود ولتي چتون
دوست داشتم سينه داشته باشم رفتم و پروتز سينه كردم .بعد از عمل ،كاراي تطبيتق
مداركم رو انجام دادم".

پيامدها
پيامدهای راهبرد عمل تغيير جنسيت برای ترنسكشوالهای مرد به زن
 تبديلشدن به يك فرا زن در روابط جنسي
در ترنسكشوال هاي مرد به زن ،پسرهايي كه روح زنانه داشتند ،قبل از عمل،
نميتوانستند مانند يک زن ،رفتار زنانه داشته باشند ،بهراحتي يک زن ،كنشهاي زنانه از
خود بروز دهند ،با يک مرد رابطۀ جنسي برقرار كنند ،يا لباس زنانه بپوشند و
ظرافتهاي زنانه داشته باشند .اگر آنها كنشهاي اينچنيني انجام ميدادند ،بابت انجام
اين رفتارها ،فشار رواني و اجتماعي فراواني از سوي اطرافيان متحمل ميشدند و
اختالل هويت جنسيتي به پديدهاي بحراني براي آنان مبدل ميشد .اما آنان در نهايت،
با عمل تطبيق جنسيت مرد به زن ،به دنياي زنانهاي وارد ميشوند كه قبالً فقط به لحاظ
روحي به آن تعلق داشتند .مهمترين مسئلهاي كه همۀ ترنسكشوالها با آن روبهرو
هستند ،مسئلۀ جنسيت و رابطۀ جنسي است .در ميان ترنسكشوالهاي مرد به زن،
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رضايت جنسي بعد از عمل تا حد زيادي افزايش مييابد و آنان بعد از عمل ،در روابط
جنسي ،از خود بهعنوان يک فرا زن ياد ميكنند .آنان قدرت ارضاي خود نسبت به قبل
از عمل را بيشتر مي دانند .به لحاظ پزشكي نيز علت ارضاي دوچندان اين گروه در
روابط جنسي بعد از عمل ،حفظ اندام جنسي مردانه و درعينحال ايجاد اندام جنسي
زنانه در فرايند عمل است.
ميترا (ترنس مرد به زن)" :ببتين متا از زنتاي ديگته كته از ابتتدا زن زاده متيشتن،
خانهدارتر و زنتر هستيم .از اونها با احستاس تتريم .متن بتراي شتوهرم هيچتي كتم
نذاشتم .بعضي زنها رو كه ميبينم ،با خودم ميگم چرا براي شوهرشون كم ميذارن".
مهال (ترنس مرد به زن)" :ميدوني ما بعد از عمل ميشيم يتک فترا زن .مشتكل
اصلي ما در رابطۀ جنسي اينه كه خيلي از حركتها رو نميتونيم داشته باشيم .حتين
رابطه به خاطر شكل مستقيم انتدام جنستيمون بعتد از عمتل ،فقتط بتا يتک حالتت
ميتونيم رابطۀ جنسي داشته باشيم ولي كامالً به ارضاي جنسي ميرسيم و طرفمتون
رو به لحاظ جنسي راضي ميكنيم".

 نياز به اثبات زنانگي
بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،ترنسكشوالهاي مرد به زن عموماً ،بعد از تغيير
جنسيت ،ازدواج ميكنند اما به دليل باردار نشدن امكان جدايي و طالق بيشتر است .پس
از جدايي ،به دليل نداشتن شغل مناس  ،عدم كس

درآمد و مشكالت معيشتي ،عموماً

به روابط آزاد جنسي و صيغه شدن براي گذران امور زندگي تن ميدهند .درواقع ،بحث
مهمي كه در ارتباط با ترنسكشوال هاي مرد به زن مطرح است ،بحث اثبات زنانگي
است .ازآنجاكه اين گروه به دليل شرايط بعد از عمل ،دريافتهاي متعددي از سوي
اطرافيان خود دارند ،عموماً ،خود را يک زن كامل نميدانند .آنان داشتن اندام درشت
مردانه ،قد خيلي بلند نسبت به ساير زنان ،نداشتن ظرافت بدن زنانه ،روحيۀ خشن
مردانه ،توان و زور بازوي زياد در انجام كارها ،اجتماعي شدن در دنياي مردانه و در
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نهايت ،نداشتن رحم و ناتواني در باردارشدن را علت اين موضوع ميدانند .بر اين
اساس ،آن ها مدام در حال اثبات زنانگي خود در ارتباط با افراد مهم زندگيشان هستند.
اين افراد براي اثبات زنانگي خود راهبردهايي نظير رفتارهاي زنانه و عشوهگرانه ،استفادۀ
زياد از لوازمآرايشي ،جواهرات و بدليجات و پوشيدن لباسهاي زنانه با رنگهاي
روشن را پيش مي گيرند .اين موارد همراه با نداشتن حمايت مالي از سوي خانواده و
نداشتن شغل براي كس

درآمد ،سب

ميشود ،ترنسكشوالهاي مرد به زن جز بُعد

جنسي ،از ديگر ابعاد زندگي خود رضايت كمتري داشته باشند و بهطوركلي ،خود را
جدا از ساير زنان بدانند و اين باور كه آنان يک زن كامل نيستند ،در آنان نهادينه شود.
مهال (ترنس مرد به زن)" :مردها اصوالً از زنهايي خوششتون ميتاد كته مراقت
اندام خودشون هستند .چون من حس مردانه رو كامالً درک كردم ،همتۀ ايتنهتا تتو
ذهن من بوده .خواهراي من ميگن چقدر تو به خودت سخت ميگيري .من باشتگاه
ميرم و ميخوام هيكلم رو فرم باشه"...
فاطمه (ترنس مرد به زن)" :بعد از عمل ،چند بار رابطه جنسي داشتم و در ازاي
اون پولي به ميدادند .صيغه ميشدم .اآلن هم وضعيت همينه .صتيغه يتک نفترم كته
خرجمو ميده .درستش اينه كه ما هيچوقت يک زن كامل نميشيم ،هيچوقتت چتون
بچهدار نميشيم".
زهرا (ترنس مرد به زن) "شوهرم ميگفت از سه چيز تو راضي هستتم .يكتي از
رابطه جنسي باهات ،دوم از نجابت و سوم خانهداريت .ميگفت ايتن سته تتا را كته
يک زن بايد داشته باشد تو داري .فقط چون نتونستم باردار بشم ،طالقم داد".

پيامدهای راهبرد عمل تغيير جنسيت برای ترنسكشوالهای زن به مرد
 نارضايتي هميشگي در روابط جنسي به دليل نقص در اندام جنسي
ترنسكشوال هاي زن به مرد ،بعد از عمل تطبيق جنسيت ،معموالً ،از اندام جنسي
مردانه و بدن خود رضايت ندارند .اين نارضايتي به دليل ناتواني در ارضاي كامل شريک
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جنسي و عدم ارضاي جنسي در رابطۀ جنسي است .علت اين امر تا حد زيادي به
ناكامل بودن اندام جنسي بعد از عمل تغيير جنسيت زن به مرد و درنهايت ،ناتواني در
بارور كردن است .ترنسكشوال هاي زن به مرد بعد از عمل تغيير جنسيت ،معموالً ،در
روابط جنسي از مكانيسمهاي ديگري براي ارضاي شريک جنسي خود استفاده ميكنند.
بُعد جنسي ،ارضاي جنسي و مسئلۀ بارور كردن ،تنها ابعادي است كه ترنسكشوالهاي
زن به مرد بعد از عمل در آن دچار مشكل هستند و اين مشكل به نارضايتي جنسي آنان
منجر ميشود.
آرش (ترنس زن به مرد)" :بعد از عمل ازدواج كردم ،خ

رابطۀ جنستي خيلتي

سردي با همسرم داشتم .وقتي با هم رابطۀ جنسي داشتيم دخول انجام نميشد .متثالً
ش

عروسي با دست رابطۀ جنسي كامل برقرار كتردم ،چتون انتدام جنستي كتاملي

نداريم ما ،تا اينكه يکبار گفت من در رابطه ارضا نميشوم".
مهدي (ترنس زن به مرد)" :درسته ما نمي تونيم مثتل بقيته متردا رابطتۀ جنستي
عادي برقرار كنيم .اما از راههاي ديگه براي ارضاي همسترمون استتفاده متيكنتيم و
موفقيم ،البته بچه نمي تونيم داشته باشيم".

 پذيرش نسبي از سوی جامعه بهعنوان يك مرد
در گروه ترنسكشوال هاي زن به مرد شايد به لحاظ جنسي ،رضايتي وجود نداشته
باشد يا كم باشد .اما اين گروه بهطورمعمول از سوي جامعه بهعنوان مرد پذيرفته
ميشوند .عموماً ،شغلي دارند و ميتوانند كس

درآمد كنند .اين گروه نسبت به

ترنسكشوالهاي مرد به زن ،راحتتر مي توانند ازدواج كنند و به نسبت در ميان مردم
پذيرفته ميشوند .زنان بعد از عمل زن به مرد ،حتي از سوي خانواده هم بيشتر
پذيرفتهشده و بهعنوان كمکكننده به خانواده در مسائل مالي شناخته ميشوند .اين
دريافت حس مردانه از سوي آنها و ارتقاي عزتنفس و اعتمادبهنفس بعد از عمل
تطبيق جنسيت ،كمک بسزايي به آنها ميكند .درواقع ،از آنجا كه ترنسكشوالهاي زن
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به مرد در دنياي زنانه اجتماعي شدهاند ،بعد از عمل به مردان با عاطفهتري تبديل
ميشوند و عموماً ،چهرههاي زيباتر و ظريف تري دارند و به همين جهت ،بعد از عمل
بيشتر مورد توجه زنان قرار ميگيرند.
امير (ترنس زن به مرد)" :ببين خ

ما نسبت به ترنسكشوالهاي مترد بته زن بتا

عاطفهتريم .ما چون دنياي زنانه رو درک كرديم در روابط عاطفي خيلي موفتقتتريم.
اآلن همه منو مرد ميدونن".
احمد (ترنس زن به مرد) اظهار داشت" :يادمه پتدرم آمتد بوستم كترد و گفتت
باالخره پسر شدي .ميشي عصاي دستم".

 برچسب دوجنسيتي به ترنسكشوالهاای زن باه مارد بعاد از عمال ،عامال
كاهندۀ اعتمادبهنفس
ترنسكشوالهاي زن به مرد عموماً ،بعد از عمل تطبيق جنسيت در خصوص
گرفتن كارت معافيت از خدمت دچار مشكالت فراواني هستند .اين بيماري از آنجا كه
در مفاد قانوني جزء بيماري هاي دوجنسيتي و يا فاقد اندام جنسي قرار ميگيرد ،فشار
رواني و اجتماعي زيادي را بر اين گروه وارد ميسازد و در مواردي ،بهعنوان عامل
مؤثر در كاهش اعتمادبهنفس اين گروه عمل ميكند.
آرش (ترنس زن به مرد) " :كتارت معافيتت پزشتكي متن در سيستتم بتا عنتوان
دوجنسه ثبتشده است .جال

اينجاست كه براي خواهرزادهام بند ديگري با عنوان

بيماري هاي غددي را روي كارت زده اند .وقتي اين بنتد را روي كتارت متن زدنتد،
روي سيستم عنوان دوجنسه ميآيد و نوع معافيت پزشكي من را قبول نميكنند".
محمد (ترنس زن به مرد)" :قسمت سخت ماجرا براي معافيت سربازي ،معاينات
پايين تنه است .اگر بخواهيد يک كار قانوني انجام دهيد از صب تتا شت

درگيرتتان

ميكنند و يا منت ميگذارند كه ما ميخواهيم معافيت فاقد اندام جنسي مردانه به تتو
بدهيم".
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 طالق پايان زندگي مشترك ترنسكشوالها
همانطور كه پيش تر گفته شد ،ازدواج يكي از راهبردهاي اتخاذ شده توسط
ترنسكشوالهاي زن به مرد جهت رفع اختالل هويت جنسيتي است .پيامد اتخاذ چنين
راهبردي نارضايتي طرف مقابل از روابط عاطفي و جنسي با همسر ،سرد شدن روابط و
در نهايت طالق عاطفي و رسمي خواهد بود .ترنسكشوالهاي زن به مرد حتي با ازدواج
روحيات مردانۀ خود را حفظ خواهند كرد و نميتوانند به عنوان يک زن در رابطۀ
زناشويي قرار بگيرند .بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،حتي آوردن فرزند نيز در حفظ
ازدواجهاي ترنسكشوالهاي زن به مرد مؤثر واقع نميشود.
فاطمه (ترنس مرد به زن)" :من از نظر جسمي ستالم بتودم امتا از لحتاظ ذهنتي
مشكل داشتم .اول با يک آقا رابطه جنسي برقرار ميكردم و بعد قرص ميخوردم تتا
از زنم لذت ببرم .فركانسهاي منفي زنانه كه در درونم بود ،اجازۀ رابطته جنستي بتا
همسرم رو نمي داد .وسط رابطه جنسيم با زنم ،يتک حالتت بتد آمتدن از ختودم در
درونم به وجود ميامد و ميگفت تو كته زن هستتي چترا اينكتارو متيكنتي و ديگته
نمي شد ادامه بدم .تو رابطه با زنم مثل يک زن لتذت متيبتردم ....بتاالخره همسترم
متوجه شد و بعد از كلي مشاجره و دعوا رفتيم پيش روانكاو .اون به زنم گفتت كته
شوهر تو مثل خود تو است و طالق گرفتيم".
آرش (ترنس زن به مرد)" :من نه عادت ماهيانه ميشدم و نه ميتوانستتم رابطتۀ
جنسي خوبي با همسرم داشته باشم .هيچ حسي نداشتم مثل مردا بودم .حتتي بتا زن
همسايه رابطۀ جنسي داشتم . ...شوهرم اينو فهميده بود .وقتي شوهرم ميديد كه متن
احساسي ندارم ميخواست من را طالق بدهد عشتق كتورم كترده بتود .بته شتوهرم
مي گفتم من را طالق نده و بگذار كنار اين خانم باشم ولتي اون قبتول نمتيكترد تتا
اينكه باالخره طالق گرفتيم".

02

پژوهشنامه مددكاري اجتماعي ،سال چهارم ،شماره  ،15بهار 1391

 .2نتيجهگيری
اختالل هويت جنسيتي از آنجا كه شرايط جسمي ،شخصيتي و رواني فرد را مخدوش
كرده و رابطۀ او با جامعهاي كه در آن زندگي ميكند را تحتالشعاع قرار ميدهد،
بهعنوان يک بحران روحي -رواني شناخته ميشود .ازاينرو ،با توجه به اينكه مبتاليان
به اين نوع اختالل ،عموماً با مشكالت فراواني قبل و بعد از عمل تغيير جنسيت روبهرو
هستند ،بررسي اين مقوله بهعنوان يک آسي

رواني -اجتماعي از اهميت بسزايي

برخوردار است .پژوهش حاضر به بررسي شرايط ناظر بر وقوع اين پديده ،راهبردها و
پيا مدهاي ناظر بر راهبردهاي اتخاذشده از سوي ترنسكشوالها در برابر پديدۀ بحران
اختالل هويت جنسيتي مي پردازد .در اين راستا ،محققان در مطالعه حاضر با يازده نفر از
بيماران اختالل هويت جنسيتي كه تجربه عمل تغيير جنسيت را داشتهاند ،مصاحبههاي
عميق و ساختار نيافته انجام دادهاند ،بهعالوه سه جلسه گروهي متمركز با  92نفر از
ترنسكشوال ها ،كه تقريباً نيمي از آنان عمل تغيير جنسيت انجام داده بودند و نيم ديگر
عمل يادشده را انجام نداده بودند ،برگزار شد ،كه اين جلسات به تحليل بهتر و درک
عميقتر موقعيت ترنسكشوال ها در فرايند تحقيق منجر شد.
پديدۀ مركزي اختالل هويت جنسيتي از سويي با شرايطي نظير نگاه منفي خانواده
و خويشاوندان نسبت به كنشهاي افراد ترنسكشوال و از سوي ديگر با تعارضات
روحي و رواني ،نداشتن حس مثبت نسبت به جسم و ظاهر زنانه /مردانه و بروز
كنشهايي متعارض با جنسيت زنانه /مردانه احاطهشده است .رابطۀ دوستانۀ
ترنسكشوال ها با جنس مخالفشان ،قبل از عمل تغيير جنسيت و كشش جنسي و عاطفي
آنان نسبت به همجنس ،قبل از عمل و در نهايت ،تجربۀ تعرضات جنسي در دورۀ
كودكي ،نوجواني و جواني ،بهخصوص براي ترنسكشوالهاي مرد به زن از ديگر شرايط
مداخله گري است كه پديدۀ مركزي مدل پارادايمي اين پژوهش كه اختالل هويت
جنسيتي است را به پديدهاي بحراني اما گريزناپذير تبديل ميكند.
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يافته هاي اين پژوهش كه ناظر است بر شكايت از اندامهاي جنسي ،داشتن
اختالالت رواني و روحي در ميان ترنسكشوالها ،با مطالعات عسكري ،صابري ،رضايي
و دولت شاهي ( ،)5989كاپالن و سادوک ( ،)574 :5941نوريان ،دولتشاهي و رضايي
( )5989و مؤمني جاويد و شعاع كاظمي ( )5962همخواني داشته است .بر اساس نتايج
اين پژوهش ،بيشتر كنشگران در كودكي فضاي پرتنش خانوادگي را تجربه كردهاند .اين
فضا همراه با ناآگاه ي والدين از موضوع اختالل هويت جنسيتي و توقعات افراد مهم و
نزديک از ترنسكشوالها مبني بر داشتن كنشهايي متناس

با نقشهاي جنسي زنانه يا

مردانه ،منجر به بحراني شدن شرايط ترنسكشوالها در سنين بلوغ شده و درنهايت،
اختالل هويت جنسيتي به بحراني تبديل ميشود كه تنها راه گريز از آن ،عمل تغيير
جنسيت است .نتيجۀ بهدستآمده ،با مطالعات ماري و اسپنله (،)676-672 :5946
ظهيرالدين و همكاران ( )5987قابل تطبيق است.
عالوه بر اين ،مواردي همچون محروميت از حضور در مدارس ،افت تحصيلي،
ترک خانه ،نوع لباس و آرايش خاص اين گروه و درنهايت ،طرد از اجتماع و خانواده
در دوران قبل از عمل و بعد از عمل از ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش است كه تا
حدودي با مطالعات )Anselmi & Law ,1998؛ اكبري اصل و همكاران5967،؛ اصغري
و همكاران5961 ،؛ عباديني و سپهري نيا5967 ،؛ مهر افسر )5966 ،همخواني دارد.
مهمترين نتيجۀ بهدست آمده در اين پژوهش ،لحظۀ تجربۀ عشق در ترنسكشوالها و
تأييد عاطفي از سوي شريک جنسي ،قبل از عمل تغيير جنسيت است .تأييدي كه ناظر
بر ناهم جنس بودن فرد ترنسكشوال ،حداقل به لحاظ روحي است .بهعبارتديگر،
درست زماني كه ترنسكشوالها از سوي افراد مهم زندگي خود ،نظير فردي كه با او
رابطۀ عاشقانه برقرار كردهاند يا دوستان نزديک خود ،بهعنوان ناهمجنس شناخته
ميشوند ،اختالل هويت جنسيتي بهمثابه يک بحران شناخته ميشود و موضوع براي
آنها قطعيت مي يابد .بحراني گريزناپذير كه رهايي از آن ،فقط با عمل تغيير جنسيت
امكانپذير است.
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بر اين اساس ،شرايط (علّي ،زمينهاي و مداخلهگر) ناظر بر پديدۀ مركزي ،راهكارها
و پيامدهاي اتخاذ شده از سوي كنشگران ترنسكشوال را ميتوان در مدلي چندبخشي
قرار داد تا تصوير كاملتري از پديدۀ مركزي اختالل هويت جنسيتي بهمثابه بحراني
گريزناپذير به دست آيد.
در نهايت با توجه به پديدۀ مركزي يادشده و شرايط ناظر بر آن ،كنشگران مورد
مطالعه ،راهبردهاي سهگانۀ انجام كنشهايي در تناس

با جنسيت فعلي ،ازدواج بهعنوان

راهي جهت رفع اختالل هويت جنسيتي و درنهايت ،عمل تطبيق جنسيت و رهايي از
اختالل هويت جنسيتي را در پيش ميگيرند .اين سه راهبرد ،پيامدهايي نظير طالق و
پايان زندگي مشترک ،تبديلشدن ترنسكشوال هاي مرد به زن به يک فرا زن در روابط
جنسي ،نياز ترنسكشوالهاي مرد به زن به اثبات زنانگي ،نارضايتي هميشگي
ترنسكشوالهاي زن به مرد در روابط جنسي ،پذيرش نسبي ترنسكشوالهاي زن به مرد
به عنوان يک مرد در جامعه و درنهايت ،برچس

دوجنسيتي بودن ترنسكشوالهاي زن

به مرد بعد از عمل كه بهنوعي باعث كاهش اعتمادبهنفس آنان ميشود را در پي خواهد
داشت.
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شكل  -1مدل پارادايمي اختالل هويت جنسيتي بهمثابه بحراني گريزناپذير

شرایط زمینهای .طرد

شرایط علی .عدم تطابق جنسیت با

شرایط مداخلهگر.

از سوی خانواده و

جسم زنانه /مردان ،عدم تطابق کنش

روابط غیر عاطفی با

خویشاوندان ،فشارهای

های ترنسکشوال با جنسیت زنانه /مردانه

جنس مخالف ،کشش

روحی و ناتوانی در انجام

جنسی و عاطفی نسبت به

پدیدۀ مرکزی
اختالل هویت

درست کنش ها

همجنس ،تجربه تعرضات
جنسی

جنسیتی به مثابه
بحرانی گریزناپذیر
سرکوب

عمل تطبیق

روحیات

راهبرده

متعارض

ا

جنسیت

جنسیتی
پیامد راهبرد عمل تغییر جنسیت
برای ترنسکشوالهای مرد به زن
 تبدیل شدن به یک فرا زندر روابط جنسی
 -نیازمند به اثبات زنانگی

تشکیل
خانواده،
راهبردی جهت
رفع اختالل
هویت
جنسیتی
پیامدها

پیامد راهبرد عمل تغییر جنسیت
برای ترنسکشوالهای زن به مرد
 نارضایتی همیشگی در روابطجنسی به دلیل نقص در اندام جنسی
 پذیرش نسبی از سوی جامعهبهعنوان یک مرد

-

برچسب دو جنسیتی به

ترنسکشوالهای زن به مرد بعد از
مواجهۀ
ترنسکشوالها با
دشواریهای بعد از
عمل تطبیق
جنسیت

عمل عامل کاهندۀ اعتماد به نفس
 طالق پایان زندگی مشترکترنسکشوالها

35
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