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Aims Social acceptance of people with sexual identity disorder in society is very difficult and 
these conditions can lead to depression and suicidal ideation. On the other hand, social support 
has a great influence on the psychological factors of these people. The aim of this study was to 
compare the depression, suicidal ideation, and social support between transsexuals with and 
without gender change.
Instruments & Methods This causal-comparative study was carried out on 60 transsexuals 
with (N=30) and without gender change (N=30) of the association for the protection of Iran 
gender dysphoric patients in 2018. The subjects were selected using the convenience sampling 
method and they completed the questionnaires of the Beck depression inventory, Beck suicidal 
ideations, and Sherbourne and Stewart social support. Data were analyzed by SPSS 24 software 
through the multivariate analysis of variance test.
Findings The mean scores of depression and suicidal ideations variables in the transsexual 
group without gender change were higher than the transsexual group with gender change, 
but the mean score of social support variable in the transsexual group with gender change 
was higher than another group. There was a significant difference between the two groups 
regarding the variables of suicidal ideation and social support (p=0.01), but there was no 
significant difference between the two groups in terms of depression variable (p>0.05).
Conclusion The depression and suicidal ideations are in the moderate range in both 
transsexual groups, with and without gender change, but there were more suicidal ideations 
in the transsexuals without gender change, as well as the transsexuals with gender change are 
more likely to seek social support.
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بسیار در جامعه  اختالل هویت جنسی به پذیرش اجتماعی افراد مبتال اهداف:
 .منجر به بروز افسردگی و افکار خودکشی شود تواندمی این شرایط و سخت است
افراد تاثیر بسیاری دارد.  این شناختیروان عوامل بر اجتماعی حمایت از طرفی

این پژوهش با هدف مقایسه افسردگی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی  لذا
  با و بدون تغییر جنسیت انجام شد. هایسکشوالترانسبین 

در  ۱۳۹۷ای در سال مقایسه -این پژوهش توصیفی از نوع علی ها:ابزار و روش
 تغییر بدون نفر) و ۳۰( جنسیت تغییر با سکشوالترنس نفر از اعضای ۶۰بین 
 هبایران انجام شد که  جنسیتی مالل بیماران از حمایت نفر) انجمن ۳۰( سیتجن

، افکار بک افسردگی هاینامهپرسشو  انتخاب شدند دسترس گیری درنمونه شیوه
ل تحلیرا تکمیل نمودند.  استوارت و شربون اجتماعی و حمایت بکخودکشی 

و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره  24	SPSSافزار ها توسط نرمداده
  صورت گرفت. 
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  مقدمه
ترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است که طی یکی از مهم

در قالب نهادهای رسمی و غیررسمی شکل  پذیریجامعهیند آفر 
گر ، نمایانشناختیروانعنوان یک ویژگی هویت جنسی به. گیردمی

بودن خود است و در حالت طبیعی با احساس فرد از مرد یا زن
. اما گاه در این مسیر [1]جنسیت آناتومیک فرد مطابقت دارد

که ممکن است فرد از نظر  ی، به این معنآیدمیاختالالتی به وجود 
روانی  نظراما از  یک جنس مخالف را دارا باشد، هایویژگیزیستی 

روه متعلق نداند. چنین فردی مانند یک نفر از اعضای خود را به آن گ
، به این شخص در اصطالح کندمیجنس مخالف احساس و رفتار 

یا نارضایتی  سکشوالترنس. اصطالح [2]شودمیگفته  سکشوالترنس
تجربه و  یتبین جنسدر آنها جنسیتی اشاره به افرادی دارد که 

اری تمایز و تفاوت آشک ابرازشده و جنسیت زیستی (جنین بدو تولد)
وجود دارد. الزم به ذکر است که این اصطالح در راهنمای تشخیصی 

، با عنوان اختالل (DSM‐IV) نسخه چهارم -و آماری اختالالت روانی
براساس  هاسکشوالترنس. [3]شدمی شناخته (GID) هویت جنسی

 به دو گروه اصلی آیندمیکه با آن به دنیا  ایاولیهجنس زیستی 
برخی از آنها جنسیت زیستی مذکر و هویت جنسی ؛ شوندمی تقسیم
مونث  جنسیت زیستیدارند و گروهی دیگر دارای  (MF‐TS)مونث 

شواهد آماری زیادی  .[4]هستند TS)‐(FMو هویت جنسی مذکر 
وجود ندارد که براساس آن بتوان نرخ شیوع نارضایتی جنسیتی را 

اما به گزارش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت  ،تعیین کرد
هزار مرد بالغ حدودًا یک نفر و از هر ۳۰نسخه پنجم، از هر  -روانی
دنبال عمل جراحی تغییر جنسیت هزار زن بالغ حدودًا یک نفر به۱۰۰

  . [4]هستند
جنسیت است که از  بیماران، تغییر دیدگاه اینتنها راه خالصی از 

و  گیردمیصورت  و جراحی تغییر جنسیت نیدرماطریق هورمون
 صدد یا در حال داده شخصی است که درمنظور از فرد تغییرجنسیت

نث به مذکر از طریق ونث یا موگذار اجتماعی از جنسیت مذکر به م
. در جراحی تغییر درمانی و جراحی تغییر جنسیت استهورمون

ی و عملکرد تغییراتی را در ظاهر فیزیک درمانیجنسیت و هورمون
ر ، به این منظوکنندمیایجاد  فرد جنسی هایویژگی هاولیه و ثانوی

. [3]دنکه بدن شخص را تا حد ممکن با جنس مخالف همخوان کن
زن به مرد  یکیافته و مرد به زن تغییرجنسیت ۱۸تحقیق روی  در

 شد همنظور بررسی تاثیر عمل جراحی نشان دادیافته بهتغییرجنسیت
 .[5]که هیچ کدام از بیماران از انجام عمل جراحی پشیمان نیستند

بررسی میزان تطابق نقش و هویت  با عنوانپژوهشی  درهمچنین 
شواهد گویای  ،سکشوال، بعد از عمل جراحیترنس ١٢جنسیتی 

از وضعیت جراحی و بهبود وضعیت روانی اجتماعی این  آنهارضایت 
ین حال، افراد مبتال به نارضایتی . با ا[6]گروه از مبتالیان بود

جنسیتی حتی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت نیز همچنان 
ی و بعد از جراح هایپیچیدگیمانند. و شکننده باقی می پذیرآسیب

را  جدی هایچالش تواندمیبخش شناختی نارضایتمسایل زیبایی
  .[7]افراد ایجاد کند این برای

عنوان تعداد زیادی از پژوهشگران بهاختالل هویت جنسی توسط 
پزشکی زیربنایی، شخصیت مرزی تلقی بخشی از یک بیماری روان

	,2]شودمی و همکاران با استفاده از مصاحبه بالینی  بودالند .[3
بیمار مبتال به  ٩نفر از  ٥یافته برای اختالالت محور دو در ساخت

ا تشخیص ر  Bاختالل هویت جنسی، یک اختالل شخصیت از دسته 
 ۳۱یافته روی و همکاران با استفاده از مصاحبه ساخت هپ. [8]دادند
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بیماران  %۴۲بیمار مبتال به اختالل هویت جنسی گزارش دادند که 
. [9]تشخیص یک اختالل شخصیت یا بیشتر را دریافت نمودند

 هاینشان داد که اختالل بلندچاردو  گرینهمچنین نتایج پژوهش 
 تر از زنانشخصیت در مردان مبتال به اختالل هویت جنسی شایع

دچار این اختالل است و گروهی از این بیماران، مبتال به اختالل 
   .[10]شخصیت خودشیفته یا مرزی هستند

را در اجتماع  هاسکشوالترنس ،بروز رفتارهای جنس مقابل
جنسی این افراد پیش از  گیریجهتهمچنین  .کندمینماتر انگشت

و  دهدمیجای  گراهمجنستغییر جنسیت، آنها را در گروه افراد 
متاسفانه با انتساب این برچسب، دیدگاه منفی و انتقادی محیط 

. بنابراین کاهش پریشانی ناشی از [11]یابدمینسبت به آنها افزایش 
ا ن یشناختی فرد و حس بنیادی ز تفاوتی که بین جنس زیست

 این افراد شود، هدف اصلی تغییر جنسیتمردبودن تجربه می
 هایفعالیترا در  هاسکشوالترنسدادن، . تغییرجنسیت[12]است

و آنها را از انزوای  کندمی ترفعالاجتماعی گوناگون پذیراتر و 
 .شودمیو باعث بهبود سالمت روان آنها  آوردمیاجتماعی بیرون 

عمل جراحی، هزینه بسیار سنگین آن،  هاینارساییولی 
متقاعدکردن افکار عمومی و جلب رضایت خانواده و مشکالت پس 

ویژه عدم پذیرش خانواده و اجتماع، این افراد را از تغییر جنسیت به
و  هپطبق تحقیقی که  .[13]دهدمیقرار  پذیرتریآسیبدر جایگاه 
تی با دیگر در ارتباط با همبودی اختالل مالل جنسی همکاران

ردگی افس، باالترین همبودی با اختالالت نداختالالت روانی انجام داد
میزان افسردگی باالتری را  و همکاران، پیتسمطالعه . [9]گزارش شد

 [14]برای افراد مبتال به مالل جنسیتی نسبت به مردم عادی نشان داد
کیفیت زندگی افراد  با عنوانتحقیقی در  و همکاران راکیسو 

که عمل تغییر جنسیت و  ندگزارش کرد سکشوالترنس
همچنین نوجوانان  .کاهدمیدرمانی از میزان افسردگی آنان هورمون

و بزرگساالن دچار نارضایتی جنسیتی پیش از تغییر جنسیت در خطر 
افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و در نهایت خودکشی  هفزایند

وت سازگاری افراد متفا سیت نیزموفق قرار دارند. اما پس از تغییر جن
است و ممکن است افکار و اقدام به خودکشی همچنان ادامه 

و همکاران در ایران  رحیمی احمدآبادیطبق تحقیقی که . [15]یابد
انجام دادند افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی در مقیاس افسردگی 

افسردگی،  مطالعه در لدررو  اوسوالت .[16]نمرات باالیی گرفتند
 یتجنس تغییر جویای که کالج دانشجویان روان سالمت و خودکشی
 دوبرابر باً تقری جنسیت تغییر جویای دانشجویان که دادند نشان بودند
 به نسبت روانی هایبیماری به ابتال در معرض خطر بیشتر

و همکاران در مطالعه  بودگ .[17]قرار دارند عادی دانشجویان
اضطراب و افسردگی در جمعیت جویای تغییر جنسیت، میزان عالیم 

در  %٣/٤٨در افراد جویای تغییر جنسیت زن و  %٤/٥١افسردگی را 
افراد جویای تغییر جنسیت مرد نشان داد که به میزان قابل توجهی 

  . [18]بیشتر از افراد عادی بود
عنوان کار خودکشی است که بهاف سکشوالترنسدیگر افراد  مشکل
 از ایدامنه و شودمیدرباره خودکشی تعریف  دهیخودگزارشافکار 

یک میل مبهم، اما با نفوذ برای مردن تا نقشه کامل خودکشی را در 
افکار خودکشی  ،. پیشگام مهم اقدام به خودکشی[19]گیردمیبر 
سال  ۱۶-۲۴ هایسکشوالترنسدر پژوهشی که روی گروهی از  .است

به خودکشی  سکشوالترنسافراد  %۴۷که  ه شدانجام شد نشان داد
در یک سال گذشته اقدام به خودکشی  %۱۹و  اندکردهفکر 
 روی کوچکیانو  انجواهری. همچنین طبق تحقیقی که [20]اندنموده
 افراد به خودکشی فکر %۶۵ضیان جنسی انجام دادند انفر از نار  ۴۰

نفر بیش از  ۶ و بار ۵تا  ۲نفر  ۱۱بار،  یکنفر از آنها  ۶کرده بودند و 
بار برای خودکشی اقدام عملی کرده بودند. این امر حاکی از آن  ۵

ضیان امتعددی که نار  هایمحدودیتاست که فشارهای روانی و 
است که حداقل در بین نیمی از  ایاندازهبه  اندمواجهجنسی با آن 

و  لیو .[21]طور جدی وجود داردکشیدن از زندگی بهدستآنها انگیزه 
پژوهشی با عنوان مطالعه افکار خودکشی و خودآسیبی  موستانسکی
، دوجنسگرا و جویای تغییر جنسیت انجام جنسگراهمبین جوانان 

نشان داد  ۰۵/۰دادند که نتیجه پژوهش سابقه اقدام به خودکشی را 
خطر ابتال به افکار خودکشی  و حمایت اجتماعی پایین با افزایش

وجودآمدن افکار همراه بود و عوامل خطرساز عمومی احتمال به
  . [22]دهدخودکشی و خودآسیب را در این جوانان افزایش می

رای ب حمایت اجتماعی ایندریکوسو  رادکین طبق نتایج تحقیقات
حفظ سالمت روانی افراد مهم بوده و سطح پایین این عامل، افراد 

 ریشیپروانرا در معرض ابتال به افسردگی، اضطراب و  سکشوالترنس
منظور از حمایت اجتماعی کمک یا حمایتی است  .[23]دهدمیقرار 

. [24]شودمیاجتماعی برای فرد فراهم  هایشبکهکه از جانب اعضای 
 %۲۰با افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی در ایران در  رفتار والدین

موارد والدین اهمیتی به موضوع  %۱۰موارد حمایتگرانه است، اما در 
موارد والدین  %۷۰در  و گیرندمیراحتی آن را نادیده یا به دهندنمی

. این در حالی است [25]م با عصبانیت و سرکوب دارندابرخوردی تو
 توانندمیکه حمایت اجتماعی و خانوادگی و کیفیت زندگی 

ی در برابر پریشانی هیجان گیرضربهعنوان ه بهمتغیرهایی باشند ک
ور منظهمکاران بهو  لوباتو . طبق تحقیقی که[4]این افراد به کار روند

انجام دادند،  سکشوالترنسبررسی تاثیر عمل جراحی بر افراد 
افراد هیچ تفاوتی در زمینه بهبود روابط و  %۷۳٫۷ که مشخص شد

و  فالحهمچنین . [5]خانوادگی ذکر نکردند و حمایت اجتماعی
همکاران در مطالعه همبستگی حمایت اجتماعی با عملکرد جنسی 
در مردان دچار اختالل هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر 

است و  %۸۴جنسیت نشان دادند که شیوع اختالل عملکرد جنسی 
ر بین افراد از حمایت اجتماعی پایینی برخوردار بودند و د ۵۱٫۸%

ابعاد، میانگین حمایت اجتماعی از سوی خانواده بیشتر بوده است 
). همچنین مردان تراجنسیتی از حمایت اجتماعی پایینی ۵۳٫۳%(

 با در پژوهشی محمدی و قرائت .[26]بعد از جراحی برخوردار بودند
 افراد روان سالمت و شدهادراک اجتماعی حمایت مطالعه عنوان
 رتغیی جویای یهاآزمودنی شان دادند کهن جنسیت تغییر جویای
 و دوستان خاص، افراد سوی از اجتماعی حمایت از که جنسیت
 الح عین در و کمتر اختالالت روانی نظر از اند،بوده برخوردار خانواده
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و همکاران پژوهشی را  نات تورن .[27]داشتند بهتری روانی بهداشت
با عنوان مقایسه عالیم سالمت روان و سطوح حمایت اجتماعی در 
درمان افراد جوان خواستار تغییر جنسیت با هویت دوگانه یا تکی 

فرد جوان در بازه  ۳۸۸انجام دادند. نتایج نشان داد که در مجموع 
هویت تکی  %۱۴٫۷هویت دوگانه و  %۸۵٫۳ساله ۲۵تا  ۱۶سنی 
هویتی اضطراب و ها نشان داد که گروه تک. تحلیل دادهداشتند

ای بیشتر تجربه کردند و نسبت صورت قابل مالحظهافسردگی را به
تری برخوردار بودند. اما به گروه هویت دوگانه از عزت نفس پایین

بین دو گروه از لحاظ درگیری با رفتار خودآسیبی غیر از خودکشی و 
دار مشاهده نشد و هر دو معنی سطوح حمایت اجتماعی تفاوت

و همکاران  فیونتس. [28]گروه به حمایت اجتماعی نیاز داشتند
کننده حمایت اجتماعی در بینیپژوهشی را با عنوان نقش پیش

رضایت زندگی افراد تراجنسی انجام دادند. نتایج نشان داد که رضایت 
طح زندگی با حمایت هیجانی دوستان، کمک مالی از خانواده و س

و همکاران نیز دریافتند که افراد مبتال  دیوی. [29]درآمد ارتباط دارد
به اختالل مالل جنسی در مقایسه با افراد بدون اختالل مالل جنسی 

  .[30]کنندحمایت اجتماعی کمتری دریافت می
قبل و بعد از تغییر  سکشوالترنسکه برای افراد  هاییمحدودیت

پذیرش این افراد از سمت خانواده جنسیت وجود دارد از جمله عدم 
نگرش منفی محیط که در جامعه ایران به دالیل فرهنگی  و و اجتماع

بیشتر نیز باشد، این افراد را در جایگاه  تواندمی و اجتماعی
با توجه به این که در بافت فرهنگی . [11]دهدمیپذیرتری قرار آسیب

کشور ما، پذیرش اجتماعی رفتارهای افراد مبتال به نارضایتی 
 آوریاسترسجنسیتی بسیار سخت است و برای فرد مبتال فرآیند 

منجر به بروز افسردگی و افکار خودکشی  تواندمی است، این شرایط
 شناختیروان عوامل بر اجتماعی حمایت تاثیر به توجه با و شود
 افراد این از جامعه و هاخانواده آگاهی و شناخت با افراد، این
 تحقیقات چون و کرد افراد این روان سالمت به زیادی کمک توانمی

 و خودکشی افکار افسردگی، منظور مقایسهبه ایران در جامعی
لذا این  نشده است، عمل جراحی از بعد و قبل اجتماعی حمایت

پژوهش با هدف مقایسه افسردگی، افکار خودکشی و حمایت 
داده و تغییرجنسیت هایسکشوالترانساجتماعی بین 

  نداده انجام شد.تغییرجنسیت
  

  هاابزار و روش
است که در  ایمقایسه -روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی

جامعه آماری پژوهش، تمامی اعضای انجام شد.  ١٣٩٧سال 
سکشوال با و بدون تغییر جنسیت انجمن حمایت از بیماران ترنس

پژوهش  گیرینمونهنفر بودند.  ۲۴۹مالل جنسیتی ایران به تعداد 
بدین صورت بود که با مراجعه به انجمن حمایت از بیماران مالل 

 افراد از نفر ٦٠جنسیتی و کسب مجوز از مدیر مسئول، 
 نفر ٣٠ داده وتغییرجنسیت نفر ٣٠( انجمن عضو سکشوالنستر 

کر شدند. الزم به ذ انتخاب دسترس در شیوه به نداده)تغییرجنسیت
پزشک انجمن حمایت از بیماران است که افراد نمونه توسط روان

دمات خمالل جنسیتی تشخیص داده شده بودند و زیر نظر این مرکز 
مشاوره با پزشکان جراح و جراحی و درمانی و پزشکی، هورمونروان

مشاوره در مورد هویت جنسی و بازگشت به اجتماع دریافت 
  . کردندمی

  های زیر بود:نامهپرسشابزار پژوهش شامل 
 بک افسردگی نامهپرسش :(BDI‐II) بک نامه افسردگیپرسش -۱

. شد معرفی ۱۹۷۱و همکاران در سال  بک توسط بار، نخستین برای
 اب بیماران در افسردگی ارزیابی برای ایگسترده طوربه آزمون این

 هنجارب جمعیت در بیماریابی برای همچنین و پزشکیروان تشخیص
 عناصر تمام و است سئوالی۲۱ نامهپرسش این. است رفته کار به

 این در. دهدمی پوشش را شناختی نظریه براساس افسردگی
 ۳ تا صفر از لیکرتمقیاس  یک روی افسردگی شدت نامهپرسش
 نمره. کشدمی طول دقیقه ۱۰ تا ۵ آن تکمیل و شودمی بندیدرجه
 ۱۳ تا صفر امتیاز و است ۶۳ صفر تا بین ایدامنه نامهپرسش کل

 ۲۸ تا ۲۰ خفیف، امتیاز افسردگی ۱۹ تا ۱۴ جزئی، امتیاز افسردگی
 نشان را شدید افسردگی ۶۳ تا ۲۹ امتیاز و متوسط افسردگی

 یانب افسردگی نبود عنوانبه را اینقطه نامه،پرسش این .[31]دهدمی
 ،نامهپرسش این دوم ویرایش روی شدهانجام در مطالعات و کندنمی
 آلفای ضریب و ۸۶/۰ میانگین با ۹۲/۰ تا ۷۳/۰ ابزار این درونی ثبات
 شده گزارش غیربیمار گروه برای ۸۱/۰ برای گروه بیمار و ۸۶/۰
 آلفای کرونباخ را ضریب محمدخانی و دابسون همچنین .[32]است
 ضریب و ۹۲/۰ دانشجویان برای و ۹۲/۰ سرپایی بیماران برای

در پژوهش  .[33]آوردند دست به ۹۳/۰ را هفته یک فاصله به بازآزمایی
نامه به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با حاضر پایایی پرسش

	برآورد شد.  ۸۱/۰
که  نامهپرسش این :(BSSI) بکخودکشی  افکار نامهپرسش -۲
 و رفتارها ،هانگرش شدت گیریاندازه و منظور آشکارسازیبه

 ۱۹۹۱ در سال استیرو  بکتوسط  خودکشی به ارتکاب برای ریزیطرح
آن  مقیاس هر است و سئوالی ۱۹ خودسنجی ابزار یک تهیه شد،
 کلی نمره است. شده تنظیم ۲ تا صفر از اینقطه درجه براساس دو

 ۳۸ تا صفر در دامنه که شودمی محاسبه نمرات براساس جمع فرد
 وجود غربالگری سئوال ۵ بک خودکشی افکار آزمون در .قرار دارد

 نافعال یا فعال خودکشی به تمایل دهندهنشان هاپاسخ اگر دارد.
 زمانمدت دهد. ادامه نیز را بعدی سئوال ۱۴ بایستی آزمودنی باشد،
 مقیاس این در است. دقیقه ۱۰ متوسط طوربه نامهپرسش تکمیل

 افکار داشتن ۹ تا ۶نمره  خودکشی، افکار وجود عدم ۵ تا نمره صفر
. دهدمی نشان را خودکشی به اقدام قصد ۳۸ تا ۲۰نمره  و خودکشی

 هب مقیاس این همزمان پایایی و) درونی همسانی(آلفای کرونباخ 
 داریمعنی همبستگی و است بوده ۸۳/۰ و ۹۶/۰ تا ۸۹/۰ بین ترتیب

 در مقیاس این .[34]دارد بک ناامیدی و افسردگی یهامقیاس با
 و ۹۵/۰آلفای کرونباخ  طریق از آن و پایایی شده اعتباریابی ایران
 عمومی سالمت نامهپرسش افسردگی مقیاس با آن همزمان روایی
 نامهدر پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش .[35]است شده گزارش ۷۶/۰

	برآورد شد.  ۸۵/۰به روش محاسبه آلفای کرونباخ 
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 :(MOS‐SSS) استوارت و شربون اجتماعی حمایت نامهپرسش -۳
 شده تدوین ۱۹۹۱در سال  استوارت و شربون که توسط مقیاس این
 ،سنجدمی را آزمودنی توسط شدهدریافت اجتماعی حمایت میزان و

 هیجانی، حمایت ملموس، حمایت زیرمقیاس ۵ و عبارت ۱۹ دارای
 این. مثبت است اجتماعی تعامل و مهربانی رسانی،اطالع
ره از "هیچ وقت" با نم ایگزینهپنجلیکرت  طیف یک روی نامهپرسش

 ۱۹ سئوال که است ذکر به الزم دارد. قرار ۵یک تا "همیشه" با نمره 
 فرد که اینمره باالترین. شودنمی گذارینمره نامهپرسش این
 ۱۹ نمره ترینپایین و ۹۵ کند دریافت نامهپرسش این در تواندمی
 تربیش اجتماعی حمایت از برخورداری دهندهنشان باالتر نمره و است
 ار  نامهپرسش این سنجیروان هایویژگی استوارت و شربون. است
 آلفای روش از آزمون این پایایی بررسی برای و نمودند بررسی

کل  مقیاس برای را کرونباخ آلفای ضریب و کردند کرونباخ استفاده
 پژوهش در نامهپرسش این ایران در .[36]آوردند دست به ۹۷/۰

 روایی آنها گرفت. قرار استفاده مورد پورزندی و بخشیانجهان
 نای پایایی و و دادند قرار تایید مورد را نامهپرسش این محتوایی
در  .[37]آوردند دست به ۹۴/۰کرونباخ  آلفای روش با را مقیاس

 ۹۸/۰نامه به روش آلفای کرونباخ پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش
  برآورد شد. 

پژوهشگران ابتدا با اخذ مجوز از دانشگاه آزاد واحد بوکان و با مراجعه 
به انجمن حمایت از بیماران مالل جنسیتی در تهران و انتخاب 

براساس هدف پژوهش، کسب رضایت از اعضای نمونه 
های نامهکنندگان و توضیح فرآیند پژوهش به آنها، پرسششرکت

 و شربونو حمایت اجتماعی  بک، افکار خودکشی بکافسردگی 
دهی را بین آنها توزیع کردند. در طول مدت پاسخ استوارت
های کنندگان، پژوهشگر حضور فعال داشت تا از بروز پاسخشرکت

دهی سریع و بدون تمرکز، اتمام زودتر از موعد مقرر) (پاسخ تصادفی
های آنها پاسخ دهد. جلوگیری نماید و در صورت لزوم به پرسش

  آوری شدند. ها جمعنامهزمان یک ساعت، پرسشپس از مدت
صورت گرفت. ابتدا  24	SPSSافزار ها توسط نرمتجزیه و تحلیل داده

 -ها از آزمون کولموگروفیع دادهبودن توزمنظور بررسی نرمالبه
س کوواریان -های واریانساسمیرنوف و برای بررسی برابری ماتریس

باکس و برای بررسی همگنی  -متغیرهای پژوهش از آزمون ام
ا هها از آزمون لوین استفاده شد. سپس برای تحلیل دادهواریانس

  آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مورد استفاده قرار گرفت.

	
  هایافته

با تغییر جنسیت  سکشوالترانسمیانگین سنی در گروه 
 ٩٣/٢٢±١٢/٣سال و در گروه بدون تغییر جنسیت  ٤٦/٢٩±٢٧/٤

مرد  %١٦٫٧با تغییر جنسیت  هایسکشوالترانسسال بود. از بین 
با  هایسکشوالترانسزن به مرد بودند. از بین  %٨٣٫٣به زن و 

درمانی همراه با تغییر پوشش آنها هورمون %٩٣٫٣تغییر جنسیت 
های بدون تغییر جنسیت هیچ سکشوالنیز انجام دادند و ترانس

آنها تغییر  %٥٠٫٠درمانی را انجام نداده بودند، ولی کدام هورمون
  پوشش داده بودند. 

میانگین نمرات متغیرهای افسردگی و افکار خودکشی در گروه 
 سکشوالترنسسیت نسبت به گروه بدون تغییر جن سکشوالترانس

با تغییر جنسیت باالتر بود، ولی در متغیر حمایت اجتماعی، گروه 
با تغییر جنسیت میانگین نمره باالتری داشت. بین  سکشوالترنس

دو گروه از نظر متغیرهای افکار خودکشی و حمایت اجتماعی تفاوت 
فسردگی دار وجود داشت، ولی بین دو گروه از نظر متغیر امعنی

  ).١داری مشاهده نشد (جدول تفاوت معنی
  
  با و بدون تغییر جنسیت  سکشوالترنسمقایسه میانگین آماری نمرات افسردگی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی در دو گروه  )١دول ج

  داریسطح معنی  Fمقدار   تغییر جنسیتبدون وال شسکترنسگروه   تغییر جنسیت با والشسکترنسگروه   متغیرها
  ٣٢٤/٠  ٩٩/٠  ١٠/٢١±١٦/١٤  ١٠/١٨±٤٩/٨  افسردگی

  ٠٠١/٠  ٤٨/٢٢  ٢٦/١٦±٥٥/٥  ٥٦/١٠±٥٣/٣  افکار خودکشی
  ٠٠١/٠  ٣٨/٦  ٧٦/٥٧±٤٤/٢٦  ٢٠/٧٢±٧١/١٦  حمایت اجتماعی

  

  بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسه افسردگی، افکار خودکشی و حمایت 

تایج نبا و بدون تغییر جنسیت بود.  هاسکشوالترنساجتماعی بین 
با  هایسکشوالترنستحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که بین 

و بدون تغییر جنسیت از لحاظ افکار خودکشی و حمایت اجتماعی 
وجود دارد. نتایج این تحقیق در  ٠١/٠داری در سطح تفاوت معنی

و  احمدآبادی رحیمیمورد افسردگی برخالف نتایج تحقیقات 
و  راکیسو  [18]و همکاران بودگ ،[17]لدرر واوسوالت  ،[16]همکاران
 زا بعد میانگین میزان افسردگی است. در این نتایج، [15]همکاران
 پژوهش در اما شده است، کاسته سکشوالترنسافراد  جنسیت تغییر
   .نشد مشاهده گروه دو افسردگی میزان در تفاوتی حاضر

گفت که با توجه به این که  توانمیمنظور تبیین این موضوع به
مالل جنسیتی یک مساله وابسته به فرهنگ و جامعه است، در 

دلیل تابو بودن و عدم پذیرش این افراد از سمت ایرانی به هاینمونه
دلیل رفتارهای متضاد با جنس و بعد از تغییر خانواده و جامعه به

آبرویی و حیثیتی، مشکالت بعد از جراحی، دلیل مسایل جنسیت به
سنگین عمل، فقدان شریک جنسی و سایر عوامل، آنها  هایهزینه

همچنان در انزوای اجتماعی قرار دارند. همچنین افراد 
سکشوال بدون تغییر جنسیت چون هنوز اقدامی برای تغییر ترنس

یل دلههمراه با خانواده زندگی کنند، ب توانندمی اندنکردهجنسیت 
عینی زندگی آنها  هایجنبهپایگاه حمایتی خانواده،  ندادنازدست
با  ،ردهـکلـعم. اما افراد ودـشمیناسب ـتر دستخوش شرایط نامـکم
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و خود را در قالب  انددادهتوجه به این که جنسیت خود را تغییر 
، اغلب از سمت خانواده طرد اندکردهجنس جدید در جامعه نمایان 

ذهنی و عینی  هایجنبهو شدت اختالل هویت جنسی آنان  شوندمی
وجود این مسایل سبب  [38]دهدمیرا تحت تاثیر قرار  شانزندگی
که دید انتقادی نسبت به این افراد همچنان ادامه داشته  شودمی

باشد و مشکالتشان حتی بعد از تغییر جنسیت نیز باقی بماند و 
 ۱۶۳روی  گورنو  کوهنسبب افسردگی آنها شود. در مطالعه 

شان سال از عمل جراحی ۵/۲طور متوسط سکشوال که بهترنس
گذشته بود، احساس عدم تناسب بین جنسیت آناتومیک و هویت 

افراد بسیار راضی  %۶۴جنسی بیماران از بین رفته و از نظر خلقی تا 
  . [39]بودند و عمده شکایت آنها مربوط به برخوردهای اجتماعی بود

، [18]و همکاران بودگد افکار خودکشی، نتایج با تحقیقات در مور 
همسو بود و  [21]کوچکیان و جواهریان و [22]موستانسکیو  لیو

یت بدون تغییر جنس سکشوالترانسمیانگین افکار خودکشی گروه 
ار وجود افکگفت که  توانمیبیشتر بود. در تبیین این موضوع 

که در نهایت منجر به اقدام به  سکشوالترنسخودکشی در افراد 
، غیرقابل انکار است. اما مساله مورد اهمیت علت شودمیخودکشی 

وجودآمدن این افکار است که مطمئنًا به خودی خود نیست. به
موجود، طردشدن از سمت خانواده، اخراج از مدرسه یا  هایتبعیض

 رمحل کار، مشکالت مادی، مراحل طوالنی تغییر جنسیت، همگی د
وجودآمدن این افکار نقش دارند که با گذراندن مراحل تغییر به

جنسیت و رضایت بعد از جراحی و تطابق بیشتر ظاهر فرد با جنس 
مربوط به جنس جدید با گذشت زمان،  هاینقشجدید و آشنایی با 

 که با بهبود این شودمیسازگاری با شرایط جدید زندگی بیشتر 
. همچنین بین [11]شودمیشرایط از میزان افکار خودکشی کاسته 

حمایت اجتماعی و افکار خودکشی رابطه وجود دارد و هر چه 
. با [21]شودمیحمایت اجتماعی بیشتر باشد افکار خودکشی کمتر 

باالرفتن کیفیت زندگی بعد از تغییر جنسیت سالمت روانی آنها 
و افکار  شودمیامید به زندگی در آنها بیشتر  ،یابدمیبهبود 

کند. بنابراین در جامعه ما ایران با شان کاهش پیدا میخودکشی
منفی در باب افراد مبتال به اختالالت جنسی،  هاینگرشوجود 

و عدم وجود بسترسازی مناسب فرهنگی  سکشوالترنسویژه افراد به
ت نابسامان روانی و اجتماعی، اغلب این بیماران دارای وضعی
اله . همین مسبرندمیهستند و از اختالالت افسردگی و اضطراب رنج 

. بر کندمیشانس وضعیت روانی بعد از تغییر جنسیت را بسیار کم 
تنهایی کافی نبوده و درمانی بهاین اساس، عمل جراحی و هورمون

  . شودمیو مشاوره همواره احساس  درمانیروانلزوم 
 هاییافته با ت اجتماعی، نتایج مطالعه حاضردر مورد حمای

و  رادکین ،[27]محمدی و قرائت، [26]همکاران و فالح تحقیقات
 [29]و همکاران فیونتس، [28]و همکاران تورن نات ،[23]ایندریکوس

 توانمیدر تبیین این یافته همسو است.  [30]و همکاران دیویو 
یک مساله  هاسکشوالترنسگفت که مساله حمایت اجتماعی از 

وابسته به فرهنگ و جامعه است و هر چه آگاهی جامعه و افراد و 
ها بیشتر باشد میزان حمایت اجتماعی آنها از این افراد نیز خانواده

. رفتارهای جنس مقابل، قبل از تغییر جنسیت، این شودمیبیشتر 
ه ا را در گروو ممکن است آنه کندمینماتر افراد را در اجتماع انگشت

جای دهند و دیدگاه منفی و انتقادی به آنها داشته  جنسگراهمافراد 
آوردن جسم هماهنگ با ذهن و دستباشند که تغییر جنسیت و به

 رتفعالاجتماعی گوناگون پذیراتر و  هایفعالیترفتار، آنها را در 
و سبب بیشترشدن حمایت اجتماعی آنها بعد از تغییر  کندمی

. در طول چند سال اخیر و به لطف پیشرفت فضای شودیمجنسیت 
 هایانجمنمجازی، حمایت چند تن از هنرمندان مطرح از این افراد، 

حمایتی و افزایش منابع مطالعاتی درباره این افراد، سبب شده که 
آگاهی جامعه بیشتر شود و این افراد از حمایت اجتماعی بیشتری 

  بهره ببرند. 
گفت که خانواده و دوستان  توانمی سکشوالنستر در مورد افراد 

های منبع اصلی حمایت اجتماعی هستند. در واقع تفاوت
داری بین این دو منبع حمایت هیجانی و مالی وجود دارد. معنی

راین و بناب کنندمیدوستان حمایت بیشتری از لحاظ عاطفی فراهم 
ر بیشتهستند که با دوستان خود  ترراحت سکشوالترنسافراد 

مسایل خود را در میان بگذارند و دوستان سطوح باالتری از رضایت 
. توجیه ممکن برای این مطلب این است که هویت کنندمیرا ایجاد 

ممکن است بیشتر توسط دوستان پذیرفته شود  سکشوالترنسافراد 
فقدان  .شوندمیانتخاب  ترراحتویژه در شبکه دوستان این افراد و به

کننده این مطلب های عاطفی از طرف خانواده بیانتنسبی حمای
ها در این زمینه بیشتر تقویت و مشاوره شوند. است که باید خانواده
است و نوع حمایت آنها بیشتر  یمال تیحما یخانواده منبع اصل

سختی مسایل مربوط به تغییر جنسیت فرزند جنبه مالی دارد و به
در مقایسه زنان و مردان  روتبلومو  فکتور. [40]پذیرندخود را می

ه سکشوال دریافتند کسکشوال با برادران و خواهران غیرترنسترنس
تری از خانواده سکشوال حمایت اجتماعی ضعیفگروه ترانس
  . [41]کننددریافت می

ج پذیری نتایهایی نیز دارد که تا حدی تعمیماین پژوهش محدودیت
به محدودبودن  توانمیها دیت. از جمله این محدودهدمیرا کاهش 

نمونه به یک مکان و سخت دردسترس بودن آنها و حجم کم اشاره 
شود که در تحقیقات آتی راهکارهای افزایش کرد. پیشنهاد می

سکشوال قبل و بعد از جراحی بررسی حمایت اجتماعی افراد ترنس
  شود.

 هاینگرشآنچه مسلم است این است که در جامعه ما با وجود 
و عدم وجود بسترسازی  سکشوالترانسنفی در خصوص افراد م

مناسب فرهنگی و اجتماعی، اغلب این بیماران از افسردگی، افکار 
مرتبط با خودکشی و حتی عدم حمایت از طرف خانواده و جامعه 

که برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از آن لزوم استفاده  برندمیرنج 
 سازیآگاهردی، گروهی، خانوادگی) و (ف شناختیروان هایدرماناز 

منتها در هر دو . شودمیافراد جامعه نسبت به این افراد احساس 
وسط مت زانیبه م یخودکش و افکار افسردگی سکشوالترانسگروه 

هایی که دارای چنین فرزندانی هستند، همچنین خانواده وجود دارد.
ا ل دریافت کنند تحتمًا باید در زمینه اختالل تراجنسی اطالعات کام
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  عالوه بر حمایت مالی فرزندانشان، حمایت عاطفی الزم را ارایه دهند. 
  

  گیری نتیجه
 با و بدون تغییر جنسیت، افسردگی سکشوالترانسدر هر دو گروه 

، ولی افراد متوسط وجود دارد زانیبه م یخودکش و افکار
بدون تغییر جنسیت دارای افکار خودکشی بیشتر  سکشوالترانس

بال حمایت دنبا تغییر جنسیت بیشتر به سکشوالترانسبوده و افراد 
  اجتماعی هستند.

  

دانند به نوبه خود از همکاری نویسندگان الزم میتشکر و قدردانی: 
مسئوالن دانشگاه آزاد واحد بوکان و همچنین انجمن حمایت از 

جنسیتی ایران برای انجام این کار تحقیقاتی تشکر و بیماران مالل 
  قدردانی نمایند.
 میلیتک تحصیالت یپژوهش ورایش در همطالع نیا تاییدیه اخالقی:

 اخالق دک مارهش اب ٢٣/١/١٣٩٧ تاریخ در بوکان واحد آزاد دانشگاه
  .شد دییتا ٤٧٤٤

 یمنافع تعارض گونه هیچ که دارندمی اعالم محققان تعارض منافع:
  .ندارد وجود

(نویسنده اول)، محمودی  هیواسهم نویسندگان: 
)؛ %٦٠شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (روش
محمدباقری (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی  فاطمه

  )%١٥(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی (صوفی  صالح)؛ %٢٥(
  .است نداشته مالی حامی پژوهش این منابع مالی:
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