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  چکیده

. ت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بـر آن مـی باشـد   هدف پژوهش حاضر بررسی شدت اختالل هوی
آماری تمام افراد دارای اختالل هویت جنسـی مراجعـه کننـده بـه      جامعه. می باشد روش انجام پژوهش پیمایش

و حجم نمونه با  همرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بود
گیری، تصادفی سـاده بـا اسـتفاده از فهرسـت     روش نمونه. نفر انتخاب شده است 160استفاده از فرمول کوکران 

دهـد  ها نشان مییافته. پرسش نامه است ها ابزار جمع آوری دادهو  افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده
ای که در دامنـه  گونهدر میان افراد نمونه میزان باالیی دارد به ) عدم پذیرش هویت جنسی(اختالل هویت جنسی 

احساس رضـایت از کـنش اجتمـاعی بـا همسـاالن      «های می باشد ، همچنین متغیر 76/4الل میانگین اخت) 5-1(
معنی دار و معکوسـی بـر اخـتالل هویـت       رابطه»کسب تایید اجتماعی از سوی همساالن همجنس«و » همجنس

میـزان تاثیرپـذیری از الگـوی    «، »در همانند سازی اختالل«، »اختالل در جامعه پذیری«های جنسی دارند و متغیر
بـه صـورت معنـی دار و    » دریافت برچسب اجتماعی جنس مخـالف از سـوی دیگـران   «و » رفتاری غیرهمجنس

دهد عوامل اجتمـاعی بـا   نتیجه تحقیق نشان می. مستقیم با اختالل هویت جنسی دارای رابطه ی معناداری هستند
  .معناداری دارد رابطهوامل خانوادگی با بروز و رشد اختالل هویت جنسی تاکید بر یادگیری اجتماعی و ع

  .هویت جنسی؛ تعامل اجتماعی؛ تایید اجتماعی؛ جامعه پذیری؛ درونی سازی: کلیدواژها
  مقدمه

ان اجتماعی با نقش های کنش گردر مطالعات جامعه شناختی همواره سازگاری 
است و نهاد های رسمی و غیررسمی جامعه  شان مورد توجه و تاکید قرار گرفتهاجتماعی

در حالی که بیشتر افراد دارای رفتارها و تمایالت «. ای داشته اندپذیری بر این مساله تاکید ویژه
ها افرادی هم هستند که رفتارهای باشند اما در میان آنمتناسب با جنسیت فیزیولوژیک خود می

ممکن است که یک فرد با  جنسیت  ارد، مثالًها با جنسیت فیزیکی شان هماهنگی ندجنسی آن
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ش باشد و امونث و توان باروری کامل در جنسیت خود دارای احساس نفرت از جنسیت
 خدایاری فرد،( »تمایالتی برای نشان دادن رفتارها و تمایالت جنس مخالف را داشته باشد

و در انجام نقش های در بین افرادی که دارای ناسازگاری با جنسیت خود هستند ). 1: 1382
باشند، این مقاله در چهارچوب رویکرد جامعه شناختی می جنسی اجتماعی با مشکل مواجه

توان به های جنسی را میاختالل .اند 1تمرکزش بر افرادی است که دارای اختالل هویت جنسی
. اختالل در عالیق جنسی تقسیم کرد و گیری جنسیاختالل در جهت اختالل هویت جنسی،

است که ویژگی شاخص آن تمایل  2ترین نوع اختالل هویت  جنسی، دگر جنس باوریمهم
روزنهان (های فرهنگی آن شدید به اتخاذ هویت جنس مخالف است بدون توجه به امتیاز

هزار نفر در دنیا مبتال به اختالل هویت  100نفر در هر  6بر طبق آمار ). 3،1955وسلیگمن
پزشکی قانونی کشور در گزارش خود اعالم کرده است  .)7: 1387 گنجی،(جنسی می باشند 

سایت (باشد نفر می 4500که آمار رسمی افراد دارای اختالل هویت جنسی در ایران حدود 
اختالل هویت جنسی را زمانی به کار  واژه معموالً ).20/8/1387 رسمی پزشکی قانونی کشور،

ای احساسات و تمایالت زنانه باشد و یا عکس برند که فردی با جنسیت و فیزیک مذکر دارمی
 همکاران، و ملورلی( این قضیه، یعنی دختری با ظاهری زنانه دارای احساسات مردانه باشد

2008 :4.(  
 اختالل هویت جنسی دارای ابعاد مختلفی است؛ از جمله بعد زیست شناختی،   

 جنسی، هویت شامل جتماعیا معنای در جنسیت«و  اجتماعی  –شناختی و بعد فرهنگی روان
 زمان و فرهنگ از متاثر جنسی نقش اغلب .است 5جنسی گیری جهت و 4جنسی نقش رفتار
این مقاله تاکید بر بعد فرهنگی و اجتماعی این پدیده و  در ). 194: 1386 علیخانی،( »است

  .باشدشناخت عوامل اجتماعی موثر بر این اختالل می

                                                 
1- Gender Identity Disorders 
2- Transsexualism 
3 -Rosenhan & Seligman 
4- Behavior of Sexual Role  
5- Sexual orientation 
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رد تاثیر عوامل اجتماعی خصوصا عامل خانوادگی در مو )1979( 1مید و راکرز   
والدین نقش مهمی «: نویسنددر بروز اختالل هویت جنسی این گونه می» عدم حضور والدین«

طوری که غیبت یکی از والدین فرآیند ه در رشد و یادگیری بهنجار کنش های جنسیتی دارند ب
کند، به عبارتی نبود پدر در واجه میایجاد رفتارهای جنسیتی بهنجار را در کودکان با مشکل م

خانواده برای کودک پسر و فقدان مادر برای کودک دختر جریان یادگیری بهنجار رفتارهای 
چشم گیر افراد مبتال به  نسبتاًبا وجود تعداد « .»کندجنسیتی را در آنان با مشکل مواجه می

زمینه  مناسبی داشته باشد و در با این افراد ارتباطاست جامعه نتوانسته  اختالل هویت جنسی
و این افراد دارای مشکالتی  را در پیش بگیرد یها رویکرد مناسبمشکالت آن حل بحران ها و

بسیاری از این افراد از نشان دادن خود در جمع اجتناب  :هستند که از جمله می توان گفت
حتی برای  شوند ومیشوند، به انزوا و تنهایی کشیده ورزند، از طرف خانواده طرد میمی

گانگی پذیرش هویت  خود با مشکالت متعددی دچارند چون در موارد متعددی فرد در این دو
  ). 1955 سلیگمن، روزنهایم و( »تواند سازگاری الزم را به دست آوردهویتی نمی
در طی تحقیقی که با هدف شناخت عوامل موثر ) 1386( نوریان و همکاران   

موردی که با  100ای در افراد دگر جنس باورانجام شد به مطالعه نمونه براختالل هویت جنسی
گیری تصادفی از میان افراد مراجعه کننده به مرکز بهزیستی تهران انتخاب شده استفاده از نمونه

های ویژگی های خانوادگی ودار بودن رابطه میان متغیر ویژگینتایج تحقیق معنا .بود پرداختند
به دلیل (دهد، به عبارتی فقدان یکی از والدین در منزل ط اجتماعی را نشان میمربوط به رواب

سازی الگوهای رفتار را در کودکان با مشکل مواجه کرده فرآیند همانند...) مرگ و  طالق،
همچنین . برای کودکی که جنسیتش با جنسیت والد غایب در خانه یکی باشد است، خصوصاً

ی معکوس و معناداری ا همساالن همجنس خود در کودکی رابطهمیزان و شدت روابط کودک ب
هرچه میزان ارتباط فرد با : دهد، به این معنا کهرا با میزان اختالل هویت جنسی فرد نشان می

همساالن همجنسش کمتر باشد میزان اختالل هویت جنسی و تمایل برای انجام رفتارهای 
در تحقیق ) 1386(عسگری و همکاران  چنینهم. جنس مخالف در وی بیشتر بروز کرده است

                                                 
Mead & Rekers -١  
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خود با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز و گسترش اختالل هویت جنسی در میان افراد 
نتایج تحقیق از معناداری  مبتال به اختالل هویت جنسی به انجام کار تحقیقاتی پرداختند که

ر فرد در دوران کودکی در میزان حضو«و » ساختار قدرت خانواده«دو متغیر اجتماعی  رابطه
 .دهدخبر می) اختالل هویت جنسی(با متغیر »  محیط ها و مجالس نامتناسب با جنسیت وی

در این تحقیق منظور از ساختار قدرت خانواده اقتدار یک طرفه والد غیرهمجنس با فرد دارای 
کل در یک تحقیق که به ش) 2008(و همکاران  1آالنکو .تسعدم پذیرش هویت جنسی ا

ی پدری و آیا  شیوه«که  میدانی انجام شده است سعی در پاسخ گویی به این سوال را داشتند
بر  »کودکان اثر بگذارد؟ 3رفتار های جنسی نابهنجار تواند برمی) سلطه والدین(2 مادری کردن
یک سویه یکی از والدین در خانواده از متغیر های اجتماعی  این تحقیق سلطه اساس نتیجه

ابراز تمایل والدین در خانواده مبنی داشتن «متغیر . ر بر میزان اختالل هویت جنسی استموث
مستقیم و معناداری با بروز رفتارهای جنسی نابهنجار کودک  رابطه» خاص یکودک با جنسیت

مردانگی، زنانگی و دگرجنس « ای به ناممقاله در) 2002(و همکاران  4هرمان. داشته است
 رابطهداری  تحقیق از معنی نتیجه .عه دگر جنس باورهای لهستانی پرداختندبه مطال» 5باوری
مدارا و سازش والدین با رفتار نابهنجار جنسیتی کودک با اختالل هویت جنسی  درجهمثبت 
  . خبر داد

در تحقیق پیمایشی در میان جامعهی دگرجنس  نیز )2003(و همکاران  6نژمان   
غیر همجنس در بروز اختالل هویت  8قش گروههای مرجعی سعی درشناخت ن7باوران هلند
تحقیق به این نتیجه رسیدند که  پرسش نامههای حاصل از پس از بررسی داده. جنسی بودند

هرچه فرد از الگوی رفتاری غیرهمجنس بیشتر تاثیر پذیرد احتمال اختالل هویت جنسی 

                                                 
1- Katarina Alanko  
2- Parenting 
3- Gender Atypical Behavior 
4- Anna Herman 
5- Masculinity, Femininity and  Transsexualism 
6- Nijman 
7- Netherland 
8- Reference Group 
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ای به روش پیمایشی در مطالعهدر ) 2004(و همکاران  1شین شیاههمچنین . افزایش می یابد
 و رابطه» 2انتظارات نقش«میان افراد دارای اختالل هویت جنسی در تایوان درصدد بررسی اثر 

تظارات ننتایج تحقیق از معنی داری رابطه ی میان ا. آن با اختالل هویت جنسی در فرد بودند
   . نقشی متضاد با جنسیت با بروز اختالل هویت جنسی خبر داد

  :له حاضر سعی دارد به دو پرسش اساسی زیر پاسخ دهدمقا
 مرکز به کننده مراجعه افراد در یجنس تیهو اختاللشدت : اول سوال •

 نواب دیشه یاجتماع اورژانس مرکز و یرضو خراسان استان یستیبهز
 است؟ چقدر 1389 سال در تهران یصفو

 افراد رد یجنس تیهو اختالل بر شدت موثراجتماعی  عوامل:  دوم سوال •
 اورژانس مرکز و یرضو خراسان استان یستیبهز مرکز به کننده مراجعه
  کدامند؟ 1389 سال در تهران یصفو نواب دیشه یاجتماع

  ارچوب نظریچ
 نظریه: از نظریات جامعه شناختی به منظور تبیین مساله تحقیق می توان استفاده کرد

تماعی بر این موضوع تاکید دارد که و تکرار رفتارهای اج شکل گیریجورج هومنز در مورد 
چنانچه در گذشته از فرد رفتاری سرزده «: دریافت پاداش می تواند باعث تکرار رفتار شود

باشد که متعاقب آن پاداشی دریافت کرده باشد احتمال آنکه فرد آن رفتار را تکرار کند بیشتر 
وضوع مقاله می توان گفت در مورد م ).399-397: 1387دیلینی،(» )موفقیت قضیه( شودمی

وقتی کودک رفتاری انجام می دهد که به لحاظ اجتماعی با جنسیتش سازگاری ندارد اگر از 
سوی والدین و اطرافیان با تشویق شود یا بی تفاوتی و مدارا ببیند احتمال تکرار رفتار افزایش 

-ش جنسیتی را ایننظریه کنش اجتماعی پارسونز یادگیری اجتماعی کنش از جمله کن. می یابد

- کنش« .است» احساس رضایت از کنش« کنش انجام از انکنش گر هدف: گونه بیان می کند

» اند تیرضا حداکثر آوردن دسته ب دنبال به یاجتماع یها کنش انجام در انگر

                                                 
1- Shin Shiah 
2- Role Expectations 
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به معنی کنش های اجتماعی که متناسب با (کنش اجتماعی جنسیتی ). 57-56: 1382ب،یکرا(
در ارتباط با همساالن همجنس  کنش گرعی کنش اجتماعی است که اگر نیز نو) جنسیت است

احساس رضایت الزم را کسب کند در تکرار این کنش ها مانعی پیش نمی آید اما اگر فرد از 
انجام کنش های اجتماعی با همساالن همجنس احساس رضایت الزم را کسب نکند احتمال 

جام کنش های اجتماعی جنسیتی نابهنجار و تکرار این کنش ها کاهش می کند و احتمال ان
نظریه دیگری که می تواند کنش  .متناسب با جنس مخالف از سوی فرد افزایش می یابد

جامعه پذیری «جامعه شناسان معتقدند که . جنسیتی را توجیه کند الگوهای جامعه پذیری است
مادر، سایر اعضای  در وپ: حاصل ارتباط است و عوامل مختلفی برآن اثر دارندکه عبارتند از

این عوامل ارزش ها، باورها و  .های جمعیخانواده، دوستان، همکاران، مدرسه، کلیسا و رسانه
کنند و با جامعه پذیر کردن فرد او را به قراردادهای جامعه را از طریق ارتباط به فرد عرضه می

رآیند جامعه پذیری که نوعی ف). 99: 1384گیل و آدامز،(» دارندمشارکت فعال در اجتماع وا می
آنچه فرد از خانواده،  .حالت دوگانه رسمی و غیر رسمی دارد انتقال فرهنگی است عموماً

جامعه پذیری غیررسمی است در  گیرددوستان و سایر افراد در محیط های غیر رسمی یاد می
مدرسه . ودمقابل، هر وقت که موقعیت ساختارمند باشد فرآیند جامعه پذیری رسمی خواهد ب

بندورا و والترز  همچنین دیدگاه). 89: 1378 بلیک و هارولدسون،(نمونه ای از این نوع است 
- جامعه پذیری و یادگیری اجتماعی بر همین موضوع تاکید دارد و بیان می فرآیندنیز در مورد 

و محیط شود که در میان افراد جامعه به آن گونه رفتارهایی گفته می 1یادگیری اجتماعی: کند
 بعضی از این رفتارها ممکن است خوشایند و برخی ناخوشایند جلوه. دارای جنبه تعاملی باشد

کوشند به فرزندانشان رفتارهایی را بیاموزند که مورد تایید بیشتر افراد جامعه مردم می .کنند
گی با هم گیرند نه تنها در هر فرهنرفتارهایی که از لحاظ اجتماعی مورد پذیرش قرار می. باشد

احدی و ( تفاوت دارند بلکه در هر گروهی در درون یک فرهنگ خاص نیز تفاوت دارند
اگر این جریان اجتماعی یادگیری رفتارهای بهنجار با اختالل و ). 73-71: 1380 جمهری،

رفتارهای اجتماعی  نارسایی مواجه شود احتمال نارسایی و اختالل در رفتار فرد خصوصاً
                                                 
1-Social Learning 
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یابد افزایش می... فتن و صحبت کردن و وه های لباس پوشیدن، آراستن، راه رجنسیتی مانند شی
رویکرد . و می تواند باعث بروز رفتارهای جنسیتی متناسب با جنس مخالف در فرد شود

و رشد خود یا همان هویت اجتماعی که هویت جنسی  شکل گیریجورج هربرت مید به 
بلکه یک  1»چیز«را نه یک » ذهن«مید «: داردبخشی از آن است نیز بر همین موضوع تاکید 

ذهن یک  داند که دارای یک ارتباط درونی با خود است و همیشه با فرد همراه است،می فرآیند
پدیده درون مغزی نیست بلکه یک پدیده ی اجتماعی است که در جریان روابط اجتماعی رشد 

  .)345-348: 2003 ،2ریتزر و گودمن(» و توسعه پیدا می کند
: های دیگران در مورد شکل گیری الگوهای رفتاری ما موثرندقضاوت ها و دیدگاه    

یند برچسب زنی این پیشگویی خودخواهانه را به دنبال دارد که فرد برچسب خورده آتاثیر فر«
زنند اعتقاد دارند فرد برچسب افرادی که برچسب می .دارای ویژگی های برچسب می باشد

- شیوه های مختلف رفتار انحرافی را تکرارکندبه همین دلیل به پیش خورده ممکن است به

به همین دلیل فرد برچسب خورده تایید اجتماعی الزم و  گویی روی می آورندداوری و پیش
آورد و برای تامین آن به میان افرادی دست نمیه شخصیت مورد نیاز را در میان افراد جامعه ب

» می کنند د و تایید اجتماعی الزم را برای فرد فراهممی رود که با برچسب وی سازگارن
همچنین خود آیینه سان جورج هورتون کولی به شیوه ای دیگر  ).91: 1999 ،3الوسن و هیتون(

کولی : رفتارهای اجتماعی نشان می دهد شکل گیریهای دیگران را در قضاوت ها و دیدگاه
به . ابدیتبادل او با دیگران رشد می یک شخص، از رهگذر» خود«کند که می  چنین استدالل

شود بلکه از رهگذر یک نوع ارتباط نخست فردی و سپس اجتماعی نمی» خود« نظر او
آگاهی یک شخص از خودش، بازتاب افکار دیگران درباره خودش . گیرددیالکتیکی شکل می

برای روشن کولی . میان آورد توان از خودهای جداگانه سخن بهروی نمی هیچاست پس به
که سیما، اندام و همچنان«: آن را با آیینه مقایسه کرده است »خود«ساختن خصلت انعکاسی 

ای تخیّلی، برداشتی از ظاهر، گونهکنیم، در ذهن دیگران نیز بهمان را در آیینه برانداز میلباس

                                                 
1- Thing 
2- Ritzer & Goodman 
3- Lawson & Heaton 
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ن برداشت صورتهای گوناگون از ایمان داریم و بهرفتار، اهداف، کردار، شخصیت و دوستان
گونه نتیجه گرفت در واقع از این دو دیدگاه می توان این ).410: 1373 کوزر،( »شویممتأثر می

و رشد  شکل گیریکه قضاوت ها و رویکردهای دیگران در مورد رفتارهای ما می تواند در 
کودکی که به طور مکرر از اطرافیان تشابه رفتارهای خود به جنس . این کنش ها موثر باشد

خالف را می شوند و با این دیدگاه مورد قضاوت قرار می گیرد به مرور زمان رفتارهایش م
بیشتر به سمت همان برچسب ها و انگ های اجتماعی می رود و رفته رفته بیشتر در گروهی 

) جنس مخالف(حاضر می شود که از سوی دیگران بر شباهت رفتارش به اعضای آن گروه 
  .مورد قضاوت واقع شده است

ندهای افتراقی ساترلند پیو نظریههای رفتاری می توان به از دیگر نظریات نابهنجاری 
شوند که رفتار مینکته اساسی در این دیدگاه آن است که افراد به این علت کج. اشاره کرد

ساترلند بیان . ها بیشتر از ارتباط های غیرانحرافی استتعداد و شدت ارتباط های انحرافی آن
هرچه میزان، شدت و تماس فرد با گروه خاصی بیشتر باشد احتمال انجام رفتارهای کند می

بر این اساس هرچه ). 2001الندیس،(شود متناسب با آن گروه ویژه از سوی فرد بیشتر می
میزان روابط کودک با همساالن غیرهمجنس بیشتر باشد احتمال بیشتری دارد که رفتارهای 

  . ادینه شودمربوط به آن گروه در او نه
گروههای مرجع نیز می توانند در تبیین و روشن شدن مساله کمک کننده  نظریه

افراد برای شکل دادن به باورها و عقاید خود و همچنین برای چگونگی عملکردهای «. باشند
ها را با گروههایی متشکل از افرادی که عقاید و عملکرد آن های مختلف خود راخود در عرصه

پردازند، این کنند و از این طریق به ترسیم هویت خودشان میندارند، مقایسه میپنمونه می
کوئن، ( »شوندنامیده می» های مرجعگروه«شود، ها پیروی میهای مورد مراجعه که از آنگروه
های مرجع بدین لحاظ که الگوهایی را برای داوری و ارزیابی فرد از خود، گروه ).138: 1373

بنابراین افراد برای آنکه رفتار، استعداد، ظواهر بدنی، « .د، اهمیت باالیی دارنددهنتشکیل می
کنند، نیاز به معیارهایی  های خود را بیازمایند و ارزیابیها و بسیاری دیگر از خصوصیتارزش

 ).209: 1371وثوقی و نیک خلق،( »گیرددارند که از طریق گروه مرجع در اختیارشان قرار می
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ها و هنجارهای آن گروه ود ندارد که فرد عضو گروه مرجع باشد، ولی باید ارزشالزامی وج
از «. برای او پذیرفته شده و مقبول باشد تا بتواند خود را بر اساس آنها مورد داوری قرار دهد

 »برندهای داوری و استنادی نیز نام میهای مرجع را تحت عنوان گروهاین رو گروه
گونه استفاده کرد که افراد رفتارها و توان از این نظریه ایندر واقع می ).118: 1375قنادان،(

تمایالت خود را با الگوهای رفتاری که برای فرد اهمیت دارد هماهنگ می کنند و اگر این 
الگوهای رفتاری از جنس مخالف فرد باشد می تواند باعث تکرار و یادگیری رفتارهای جنس 

  . ای از اختالل هویت جنسی باشدی و درجهمخالف و عدم پذیرش هویت جنس
هر جامعه ای نه تنها « :رفتاری اجتماعی بیان می کند کهمرتن در تحلیل علت کج

ای دارد بلکه وسایل اجتماعاً پذیرفته شده ای را نیز برای شده های فرهنگی تجویزهدف
د قرار نگیرد احتمال دستیابی به این اهداف در اختیار دارد، هرگاه این وسایل در دسترس فر

معتقد است که فرد در نتیجه فراگرد اجتماعی  او .دارد آن شخص به رفتار نابهنجار دست بزند
شدن، هدف های مهم فرهنگی و نیز راه های دستیابی به این اهداف را که از نظر فرهنگی 

مقبول و  هرگاه تعارض میان اهداف مقبول اجتماعی و وسایل. گیردمورد قبول باشند فرا می
یکی از این  .قابل دسترس در جامعه ایجاد شود، فرد به ناهنجاری و کجروی روی می آورد

کجروی ها ابداع است که در آن فرد برای دست یابی به اهداف مورد قبول اجتماعی به علت 
هرگاه ) . 1966مرتن،(مسدود بودن ابزار بهنجار اجتماعی از راه های نابهنجار استفاده می کند 

رد از سوی همساالن همجنس و از طریق ارتباط اجتماعی با آنان نتواند تایید اجتماعی الزم را ف
ش را ادامه ا آورد این احتمال وجود دارد که با همساالن غیرهمجنس ارتباط اجتماعی به دست

 .دهد و تحت تاثیر همین تعامالت اجتماعی رفتارهای جنس مخالف در او رشد پیدا کند
که کنش های جنسیتی نوعی (شناسی خرد در تحلیل کنشهای اجتماعی ح جامعهگافمن در سط

 انتظاراتی و دارند که نقشی اساس بر اجتماعی کنشگران«: معتقد است) از کنش اجتماعی است
 عبارتی به دهند،می سازمان را خود رفتارهای دارند آنان از ها نقش این با مطابق دیگران که

 شانهای کنش انجام در اجتماعی کنشگران .است دیگران انتظارات ببازتا کنشگران رفتارهای
 دست به را آنها تایید هم تا بگذارند) کنشگران سایر(حضار بر را تاثیر بیشترین تا اند درصدد
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 نای گافمن کنند، فراهم اجتماعی های نقش بهتر اجرای برای را شرایط اینکه هم و آورند
- در واقع برعهده گرفتن نقش). 374 :1381استونز،(» نامد می گذاری تاثیر مدیریت را یندآفر

های اجتماعی مخالف با جنسیت فرد با خود انتظاراتی را می آورد که با جنسیت او متفاوت و 
گاه متضاد است اما فرد متناسب با نقش اجتماعی که بر عهده گرفته است باید انتظارات آن را 

عث یادگیری رفتارهای اجتماعی جنسیتی متناسب با تامین کند و همین موضوع می تواند با
جنس مخالف در فرد شود و جریان یادگیری اجتماعی بهنجار را با مشکل و نارسایی مواجه 

  .کند
کودک در «: الگوهای رفتاری در کودک معتقد است شکل گیریفروید در مورد    

های یادگیری رفتارهمانند سازی سعی در تکرار و  فرآیندجریان رشد شخصیت از طریق 
افرادی دارد که آن افراد دارای منافع و قدرتهایی هستند که همین منافع انگیزه ی کودک برای 
تکرار رفتارهای آنان است تا از طریق تقلید و یادگیری رفتارهای آنان بتواند ازمنافع و قدرت 

یری رفتارهایش از آنها مهمترین افرادی که کودک در اوایل یادگ .در اختیار آنان بهره مند شود
کند والدین است و کودک از طریق تکرار رفتار آنان سعی در داشتن موقعیت آنان تقلید می

 فرآیند) طالق و غیره مرگ،(اگر والدین در خانواده حضور کافی و به موقع نداشته باشند .دارد
ی رفتارهای شود و همین موضوع جریان یادگیرسازی با مشکل و اختالل مواجه میهمانند

 ).70: 1384شولتز و آلن،(» کندکودک را با مشکل مواجه می

  :بر اساس چهاچوب نظری فوق،  فرضیات مقاله عبارتند از
با همساالن همجنس  » احساس رضایت از کنش اجتماعی«هرچه میزان  .1

نظریه .(یابدبیشتر باشد احتمال بروز اختالل هویت جنسی در فرد کاهش می
 )کنش پارسونز

چه جریان جامعه پذیری فرد بیشتر با اختالل همراه شود احتمال بروز هر .2
 )نظریه جامعه پذیری.(یابداختالل هویت جنسی افزایش می
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متضاد با جنسیت فرد در ارتباط ) دیگری تعمیم یافته(هرچه انتظارات نقشی  .3
 نظریه.(یابدبا فرد بیشتر باشد احتمال بروز اختالل هویت جنسی افزایش می

 )نمایش گونه گافمن نظریهکودک جورج مید و رشد 

هرچه فرد از سوی دیگران برچسب تشابه رفتار و احساساتش با جنس  .4
مخالف را بیشتر دریافت کند احتمال بروز اختالل هویت جنسی در فرد 

 )برچسب اجتماعی بیکر و خود آیینه سان کولی.(یابدافزایش می

غیر همجنس بیشترباشد احتمال  هرچه تعامل فرد در دوران کودکی با افراد .5
یادگیری رفتارهای متناسب با جنس مخالف و بروز اختالل هویت جنسی 

 )پیوند افتراقی ساترلند و نوریان و همکاران.(یابددر فرد افزایش می

هرچه کسب تایید اجتماعی برای فرد از سوی افرادهمجنس بیشتر باشد  .6
رفتار انحرافی .(یابدیاحتمال بروز اختالل هویت جنسی در او کاهش م

 )مرتن

همانند سازی کودک با والدین بیشتر دچار اختالل شود احتمال  فرآیندهرچه  .7
همانند سازی فروید و .(یابدبروز اختالل هویت جنسی در فرد افزایش می

 )نوریان و همکاران

مدارای والدین با رفتارهای نابهنجارجنسی کودک بیشتر باشد،  درجههرچه  .8
یری رفتارهای نابهنجار جنسی در کودک و بروز اختالل هویت احتمال یادگ

 )قضیه موفقیت هومنز وهرمان و همکاران.(شودجنسی در او بیشتر می

هر چه میزان تاثیرپذیری فرد از الگوی غیر همجنس بیشتر باشد احتمال  .9
یادگیری رفتار جنسی نابهنجار و بروز اختالل هویت جنسی در او بیشتر 

 )گروه مرجع نظریه.(شودمی

والد غیرهمجنس با فرد در خانواده بیشتر باشد  تسلط یک طرفه درجههرچه  .10
 )آالنکو و همکاران.(شوداحتمال بروز اختالل هویت جنسی در او بیشتر می
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هرچه در خانواده تمایل والدین مبنی بر داشتن فرزند با جنسیت خاصی  .11
غیرهمجنس با  بیشتر باشد احتمال بروز اختالل هویت جنسی در کودک

  )آالنکو و همکاران. .(شودتمایل والدین بیشتر می
  روش تحقیق
 نمونه جینتا روش نیا در .است» 1شیمایپ« حاضر پژوهش در استفاده مورد روش   

 که است یکاربرد-یادیبن هدف نظر از حاضر پژوهش .است یآمار جامعه کل به میتعم قابل
 تیهو اختالل( قیتحق موضوع یمحدوده در را یشناختجامعه اتینظر است درصدد هم
 نیا جینتا از استفاده با توانیم که است یکاربرد یها جنبه یدارا هم و کند آزمون) یجنس

 روش بر یمبتن یزمان جهت از. کرد کمک یجنس تیهو اختالل بروز کاهش به پژوهش
 نیهمچن. دانشده یگردآور مشخص یزمان مقطع کی در پژوهش یهاداده چون است یمقطع
شدت ( وابسته ریبرمتغ موثر عوامل تبیین و توصیف سطح در تحقیق و است فرد مشاهده واحد

  . شودمی انجام) یجنس تیهو اختالل
 آماری یجامعه

 اختالل یدارابه درجات مختلف  افراد یکلیه شامل تحقیق این آماری جامعه   
 تهران یصفو نواب دیشه یاجتماع اورژانس مرکز به 1389 سال در که باشدیم یجنس تیهو
 به مربوط پرسش نامه اساس بر و اندکرده مراجعه یرضو خراسان استان یستیبهز مرکز ای

 جامعه تعداد. است قرارگرفته دییتا مورد افراد نیا اختالل ،یجنس تیهو اختالل سنجش
 سازمان یسو از شده ارایه آمار نیآخر طبق بر یجنس تیهو اختالل یدارا افراد یآمار
  ).1387،یستیبهز سازمان یرسم سایت( باشدیم نفر 4000 حدود در یستیبهز

 هنمون حجم

-یم  d = 07/0 دقت معادل و t = 96/1 ؛ % 95 نانیاطم فاصله ی گرفتن نظر در با
باشد و مقدار می  15  - 007/0و  15+  007/0برابر )  15 -  75( خطا در دامنه مقدار و باشد

                                                 
1-Survey 
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باشد که برای افزایش دقت تحلیل تعداد نفر می 156مقدار حجم نمونه . ستا 2/0واریانس 
  .یابدنفر  افزایش می 160های انتخاب شده به نمونه
  یریگ نمونه روش

فهرستی از افراد مراجعه  که است ساده یتصادف نوع از یاحتمال یریگنمونه روش   
 یصفو نواب دیشه یاجتماع نساورژاکننده به دو مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و 

 تنها. انددر دست بوده و نمونه ها از این فهرست به صورت تصادفی ساده انتخاب شده تهران
 به تهران یصفو نواب دیشه یاجتماع اورژانس و یرضو خراسان استان یستیبهز مرکز دو

 هانمونه از یوعمتن افراد لیدل نیهم به دهندیم ارایه خدمات یجنس تیهو اختالل یدارا افراد
 یریگنمونه بودن یتصادف طیشرا شودیم باعث مساله نیهم و کنندیم مراجعه مرکز دو نیا به
 هاتیمحدود یبرخ گرفتن نظر در با  یآماری  جامعه تمام یبرا انتخاب شانس یبرابر و

  .شود تیرعا
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  های پژوهشقابلیت اعتماد هر کدام از سازه -1جدول 

تعداد گویه  فبل از   ازهس
  حذف

مقدار آلفا قبل از 
  حذف

تعداد گویه بعد از 
  حذف

مقدار آلفا بعد از 
  حذف گویه

ت 
هوی

الل 
اخت

سی
جن

  

  74/0  5 74/0 5 بعد عاطفی
  73/0  5 73/0 5 بعد ادراکی
  74/0  8 74/0 8 بعد رفتاری

کنش اجتماعی با  از تیرضا احساس
  همساالن همجنس

4 71/0 4  71/0  

  85/0  4 85/0 4  یریپذجامعه فرآیند در تاللاخ
  72/0  3 68/0 4  تیجنس با متضاد ینقش انتظارات
ی جنس مخالف از اجتماع برچسبدریافت 

  سوی دیگران
5 69/0 3  71/0  

 همساالن با یکودک در فرد روابط میزان
  غیرهمجنس

5 62/0 3  76/0  

  71/0  4 71/0 4  همانندسازی یندآفر در اختالل
والد غیر همجنس با   طرفه کی لطتس درجه
  فرد

4 72/0 4  72/0  

 از مشخصی جنسیت به والدین تمایل
  فرزندان

5 61/0 3  70/0  

  72/0  4 72/0 4  همجنس افراد از سوی اجتماعی دیتای کسب
  75/0  4 69/0 6  همجنس غیر الگوی از میزان اثر پذیری

 نابهنجار رفتار با نیوالد یمدارا درجه
  کودک یجنس

4 72/0 4  72/0  
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  ابزار گردآوری اطالعات
ی محقق ساخته و با الگو برداری از پرسش نامهداده های پژوهش با استفاده از 

 و آماری راهنمای«ی استاندارد سنجش اختالل هویت جنسی منشر شده توسط پرسش نامه
. و بومی سازی آن گردآوری شده است DSM-IV-TR(1( » ذهنی های ناهنجاری تشخیصی

به صورت ساختمند تهیه شده و سازه ها با طیف لیکرت سنجیده شده است و  ش نامهپرس
  .نشان داده شده است 1 جدولتعداد گویه هر سازه و دامنه پاسخ ها در 

  2 پرسش نامهروایی 
 که بیترت نیا به شده، استفاده یصور اعتبار از پژوهش ابزار روایی سنجش یبرا
 افراد عنوان به یاجتماع علوم نظر صاحب و مجرب دیاسات از نفر چند دییتا به پرسش نامه

 پرسش نامههمچنین  است دهیرس داده یآور جمع ابزار اعتبار سنجش مورد در نظر صاحب
ی حاضر با پرسش نامه .تحقیق از طرف برخی از افراد نمونه مورد سنجش قرار گرفته است

ی استاندارد انجمن پرسش نامهبا  روش روایی مالک نیز ارزیابی شده است، بدین ترتیب که
در مورد سنجش اختالل هویت جنسی مطابقت داده  )DSM-IV-TR،2000(  روانشناسی آمریکا

  .  شده و بعد از بومی سازی و مناسب سازی مطابق با نیاز تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است
  3 هاسازه پایایی

 سنجش برای که هاییگویه ینب هماهنگی واقع در و اعتماد قابلیت سنجش برای
  . است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از اندشده ساخته نظر مورد هایسازه
  هایافته

  یانپاسخ گوتوصیف 
 50( % 30 و اندبوده مرد جنسیت دارای تولد هنگام در نمونه افراد) نفر 110( % 70

 و مرد نمونه افراد از) نفر 50( % 30 پذیرش مورد جنسیتلیکن  اند داشته زن جنسیت نیز) نفر
 نمونه افراد از) نفر 139( % 87. باشدمی زن نمونه افراد) نفر 110( % 70 پذیرش مورد جنسیت

                                                 
1-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2-Validity 
3-Reliability  
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 102( % 63 .باشندمی مطلقه نیز) نفر 7( % 4و متاهل افراد این از) نفر 14( % 9 هستند، مجرد
) نفر 33( % 22 کاردانی،) رنف 17( % 10 ،و زیر دیپلم اند دیپلم تحصیالت دارای )نفر

 دکتری تحصیالت دارای نمونه افراد) نفر 6( %4 و ارشد کارشناسی)نفر 2( %1 کارشناسی،
) نفر 102( % 63 و هستند دانشگاهی تحصیالت دارای افراد) نفر 58( % 37 حدود در .هستند

) نفر 45( % 28 ،یدولت شغلی دارا انیپاسخ گو) نفر 11( % 6 .ندارند دانشگاهی تحصیالت
 کاریب انیپاسخ گو از) نفر 90( % 56 و دار خانه نمونه افراد از) نفر 14( % 10آزاد، شغلی دارا
  .هستند کاریب انیپاسخ گو شتریب هاداده نیا اساس بر. باشندیم

سال است و بیشترین فراوانی متغیر سن در بین این  29یان پاسخ گومیانگین سن    
ماهیانه  میانگین درآمد. باشدسال می 41و بیشترین سن  18سن  کمترین.سال است 30افراد 

دهد هزار تومان است و بیشترین فراوانی درآمد صفر است که نشان می 126 اشخاص شاغل
کمترین درآمد صفر و بیشترین میزان .یان در وضعیت درآمدی نامناسبی هستندپاسخ گوبیشتر 

 524 ی خانوادهمیانگین درآمد ماهیانه. باشدیهزار تومان م 600یان پاسخ گودرآمد در بین 
هزار تومان  500ی خود را ی خانوادهیان درآمد ماهیانهپاسخ گوباشد و بیشتر هزار تومان می

میلیون تومان است که این  2هزار تومان و بیشترین مقدار  100کمترین درآمد .اندبیان کرده
یان پاسخ گوی خانواده در میان رات درآمد ماهیانهتغیی مطلب بیانگر این واقعیت است که دامنه

  .در سطح باالیی است
 توصیف  ابعاد اختالل هویت جنسی 

 یانپاسخ گوتوصیف ابعاد اختالل هویت جنسی در میان  -2جدول 

ابعاد اختالل هویت نما میانه میانگین کمترین مقدار بیشترین مقدار  چولگی
  جنسی

 بعد عاطفی 5 5 66/4 3 5  - 07/2

  بعد ادراکی 5 80/4 65/4 40/3 5  - 15/1
 بعد رفتاری 86/4 5 5 3 5  - 38/4
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باشد می 66/4میانگین اختالل هویت جنسی در بعد عاطفی برابر  2 جدولبراساس 
پاسخ دهد اختالل هویت جنسی در بین باالتر است و نشان می) 3(که از حد وسط مقیاس

گویای این مطلب است ) 5(مقدار نما . دار استیان در بعد عاطفی از شدت باالیی برخورگو
خیلی «ی های این بعد از اختالل هویت جنسی  گزینهیان در پاسخ به گویهپاسخ گوکه بیشتر 

همچنین مقدار چولگی منفی است که . انددریافت کرده است انتخاب کرده 5را که کد » زیاد
فی اختالل هویت جنسی باالتر از بیشتر افراد در بعد عاط نمرهنشانگر این مطلب است که 

باشد که از می 65/4همچنین میانگین اختالل هویت جنسی در بعد ادراکی برابر . میانگین است
یان در پاسخ گودهد اختالل هویت جنسی در بین باالتر است و نشان می) 3(حد وسط مقیاس 

مطلب است که بیشتر  گویای این) 5(مقدار نما . بعد ادراکی از شدت باالیی برخوردار است
را » خیلی زیاد«یان در پاسخ به گویه های این بعد از اختالل هویت جنسی گزینه ی پاسخ گو
همچنین مقدار چولگی منفی است که نشانگر . دریافت کرده است انتخاب کرده اند 5که کد 

یانگین بیشتر افراد در  بعد ادراکی اختالل هویت جنسی باالتر از م نمرهاین مطلب است که 
است که بیشتر از حد وسط مقیاس  5میانگین بعد رفتاری اختالل هویت جنسی برابر . است

مقدار . دهد اختالل افراد نمونه در این بعد از شدت باالیی برخوردار استاست و نشان می) 3(
های این بعد از اختالل یان در پاسخ به گویهپاسخ گوگویای این مطلب است که بیشتر ) 5(نما 

مقدار .انددریافت کرده است انتخاب کرده 5راکه کد » خیلی زیاد«هویت جنسی گزینه ی 
یان در بعد رفتاری پاسخ گوبیشتر  نمرهکند که چولگی نیز منفی است و این موضوع را بیان می

  .اختالل هویت جنسی باالتر از میانگین است
  یانپاسخ گوتوصیف شاخص کل اختالل هویت جنسی در میان 

اد اختالل هویت جنسی باهمدیگر ترکیب شده و شاخص کل اختالل هویت ابع
  :شودیان به این صورت بیان میپاسخ گوجنسی تشکیل شده است و توزیع این متغیر در میان 

  یانپاسخ گوتوصیف شاخص کل اختالل هویت جنسی در میان  - 3جدول
  متغیر نما میانه میانگین کمترین مقدار بیشترین مقدار  چولگی

هویت لاختال 5 88/4 76/4 76/3 5 - 82/1
 جنسی
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 76/4یان پاسخ گومیانگین اختالل هویت جنسی در بین  3ی جدولبر طبق داده های 
دهد اختالل هویت جنسی در بین باالتر است و نشان می) 3(است که از حد وسط شاخص 

مطلب است که بیشتر گویای این ) 5(مقدار نما . یان از شدت باالیی برخوردار استپاسخ گو
را که » خیلی زیاد«یان در پاسخ به گویه های شاخص کل اختالل هویت جنسی گزینه پاسخ گو

است که نشانگر این مطلب  -82/1مقدار چولگی . انددریافت کرده است انتخاب کرده 5کد 
  . یان در مورد اختالل هویت جنسی بیشتر از میانگین استپاسخ گوبیشتر   نمرهاست که 

  و آزمون فرضیات 1حلیل رگرسیون چندگانهت
وارد درتحلیل رگرسیون چندگانه تمام متغیر های مستقل پژوهش به صورت همزمان 

  .آنها با متغیر وابسته سنجیده می شود رابطهو شده است تحلیل 
  )جنسی هویت اختالل شاخص کل شدت: متغیر وابسته( چندگانه ونیرگرس لیتحل در رگرسیون ضرایب -4 جدول

 65/0:گام به گام ؛ ضریب تعیین:؛ روش متغیرمستقل t β B سطح معناداری
احساس رضایت از کنش اجتماعی با همساالن -21/0 - 41/0 47/5 00/0

 همجنس

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

 کسب تایید اجتماعی از سوی همساالن همجنس -06/0 - 16/0 31/2 02/0

 میزان اثرپذیری از الگوی غیر همجنس 04/0 22/0 27/3 00/0

 برچسب اجتماعی 09/0 14/0 54/2 01/0

 اختالل درفرآیند همانند سازی 05/0 19/0 46/2 01/0

دهد از میان تمامی متغیر مستقلی که به صورت نشان می 4 جدولکه  همان گونه
اعی با همساالن اجتم کنش از رضایت احساس«اند متغیر شده همزمان تحلیل رگرسیونی

و معناداری با اختالل هویت  معکوس رابطهداری دارای بر اساس سطح معنی» همجنس
 کمتر خود فرد درانجام کنش با همساالن همجنس هرچهی عنیباشد، می) متغیر وابسته(جنسی

کافی را کسب کرده باشد احتمال گرایش فرد به گروه غیر همجنس و انجام  رضایت احساس
 در اختالل« . ابدیمورد پسند و شبیه آنان و بروز اختالل هویت جنسی افزایش میرفتار های 

 بهمتغیر دیگری است که اثر مستقیم و معناداری بر اختالل هویت جنسی دارد » پذیری جامعه
                                                 
1-Multiple regression analysis 
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 شتریب) یکودک دوران در خصوصا( فردی ریپذ جامعه انیجر هرچه: گفت توانیم گرید عبارت
 اختالل( او تیجنس با نامتناسبی جنسی رفتارها بروز زانیم شود مواجهیی نارسا و اختالل با
 .ابدییم شیافزا) یجنس تیهو

 رابطهی دارا زین» همجنس همساالن سوی از اجتماعی دیتای کسب«همچنین متغیر    
 زانیم هرچه: گفت توانیمی عبارت به است،ی جنس تیهو اختالل بای معنادار معکوسی 

ی جنسی رفتارها بروز احتمال باشدکمتر  همجنس افراد با ارتباط در فرد یاجتماع دیتای کسب
 غیر الگوی از اثرپذیری یدرجه«. ابدییم شیافزا) یجنس تیهو اختالل( فرد در نابهنجار
 درجه هرچه گرید عبارت به دارد،ی جنس تیهو اختالل بر معنادار و مثبت اثر زین» همجنس

 فرد در یجنس تیهو اختالل احتمال شترباشدیب نش گرکدر همجنس ریغی الگو از رشیپذ
» جنس مخالف از سوی دیگران اجتماعی برچسبدریافت «  ریمتغ نیهمچن. ابدییم  شیافزا
ی اجتماع کنش گر چه هری عنی دارد،ی جنس تیهو اختالل بروز بری معنادار و میمستق اثر زین
 شتریب را مخالف جنس به حساساتشا و رفتار شباهت بری مبنیی ها برچسب گرانیدی سو از

 شتریب او در) یجنس تیهو رشیپذ عدم(ی جنس تیهو اختالل بروز احتمال باشد کرده تجربه
  .است

 بای میمستق و داریمعن رابطه استی گرید ریمتغ» سازی همانند درفرآیند اختالل«   
 اختالل با شتریب کودکی ساز همانند فرآیند هرچه گریدی انیب به دارد،ی جنس تیهو اختالل
  .ابدییم شیافزای جنس تیهو اختالل بروز احتمال شود مواجه

 اختالل با معنادار رابطهی دارای رهایمتغ دهدیم نشان که ضریب تعیین مقدار   
- یم حیتوض را) وابسته ریمتغ(یجنس تیهو اختالل راتییتغ از 65/0ی انداره بهی جنس تیهو

  .دهند
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  1تحلیل مسیر مدل
آمده و آزمون مدل نظری تحلیل پژوهش در  به دستاس تحلیل داده ها ی بر اس

  .شوداصالح می 1شکل میدان، مدل به صورت 

  
 نمودار تحلیل مسیر -1شکل 

میزان اختالل هویت جنسی چه میزان «ت اساسی تحقیق عبارتند بودند از سواال
بعد عاطفی اختالل  .»؟عوامل اجتماعی ایجاد کننده اختالل هویت جنسی کدامند«و » است؟

ها پاسخ است که با توجه به دامنه 66/4میانگین اختالل در این بعد دهد هویت جنسی نشان می
در بعد ادراکی ، همچنین . دهد از شدت باالیی برخوردار استاست نشان می) 1-5(که از 

) 1-5(که از ها پاسخ است که با توجه به دامنه 65/4میانگین اختالل  اختالل هویت جنسی
در بعد . دهد این بعد از اختالل هویت جنسی از شدت باالیی برخوردار استاست نشان می

                                                 
1-Path Analysis 
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- 5(ها که از پاسخ است که با توجه به دامنه 5رفتاری نیز میانگین اختالل هویت جنسی برابر 
  .دهداست شدت باالی اختالل را در این بعد نشان می) 1

اصل ترکیب هر سه بعد عاطفی، ادراکی و شدت اختالل هویت جنسی که ح   
دهد شدت است نشان می) 1-5(ها که از پاسخ است که با توجه به دامنه 76/4رفتاری است 

یان پاسخ گودهد بیشتر یان در سطح باالیی است و نتایج نشان میپاسخ گواختالل در میان 
  .اندشدت اختاللی باالتر از میانگین داشته

احساس رضایت از کنش اجتماعی «متغیر های : ضیات نشان داد کهنتایج آزمون فر   
معنی دار و  رابطه» کسب تایید اجتماعی از سوی همساالن همجنس«و » با همساالن همجنس

اختالل در «، » اختالل در جامعه پذیری«های معکوسی با اختالل هویت جنسی دارند و متغیر
دریافت برچسب         «و » ی رفتاری غیرهمجنسمیزان تاثیرپذیری از الگو«، » همانند سازی

به صورت معنی دار و مستقیم با اختالل هویت » اجتماعی جنس مخالف از سوی دیگران
  .جنسی در ارتباط اند

مستقیم و  رابطههمانندسازی  فرآیندبر اساس آزمون فرضیات، متغیر اختالل در 
ه هرچه میزان اختالل در همانند سازی به این معنی ک. معناداری با اختالل هویت جنسی دارد

نوریان و با نتیجه ی تحقیق (کند بیشتر باشد احتمال اختالل هویت جنسی افزایش پیدا می
   )مطابقت دارد) 1386( همکاران

همانند  فرآیندبر اساس دیدگاه فروید کودک در جریان رشد شخصیت از طریق    
هایی  ادی دارد که آن افراد دارای منافع و قدرتهای افرسازی سعی در تکرار و یادگیری رفتار

هستند که همین منافع انگیزه ی کودک برای تکرار رفتارهای آنان است تا از طریق تقلید و 
مهمترین افرادی  .یادگیری رفتارهای آنان بتواند ازمنافع و قدرت در اختیار آنان بهره مند شود

کند والدین است و کودک از طریق ها تقلید میکه کودک در اوایل یادگیری رفتارهایش از آن
اگر والدین در خانواده حضور کافی و به  .تکرار رفتار آنان سعی در داشتن موقعیت آنان دارد

شود سازی با مشکل و اختالل مواجه میهمانند فرآیند) مرگ،طالق و غیره(موقع نداشته باشند 
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شولتز و (» کندبا مشکل مواجه میو همین موضوع جریان یادگیری رفتارهای کودک را 
 ).70: 1384آلن،

معنی دار و  رابطهاختالل در جامعه پذیری متغیر دیگری است که در این تحقیق     
به عبارتی هرچه میزان اختالل در جامعه پذیری بیشتر . مثبتی با اختالل هویت جنسی دارد
با تحقیق ( یابد ایش میافز) عدم پذیرش هویت جنسی(باشد احتمال اختالل هویت جنسی 

  ).مطابقت دارد )1386(عسگری و همکاران 
ی است فرآیندکنند جامعه پذیری که نظریات یادگیری اجتماعی بیان می همان گونه   

های بهنجار اجتماعی های اجتماعی رفتارها و ارزشکه افراد در ارتباط با سایر افراد و موقعیت
: ارتباط است و عوامل مختلفی برآن اثر دارندکه عبارتند ازجامعه پذیری حاصل «. آموزندرا می

این  .های جمعیپدر ومادر، سایر اعضای خانواده، دوستان، همکاران، مدرسه، کلیسا و رسانه
کنند و با عوامل ارزش ها، باورها و قراردادهای جامعه را از طریق ارتباط به فرد عرضه می

  ).99: 1384گیل و آدامز،(» دارندت فعال در اجتماع وا میجامعه پذیر کردن فرد او را به مشارک
فرایند جامعه پذیری که نوعی انتقال فرهنگی است عموما حالت دوگانه ی رسمی    

آنچه فرد از خانواده ، دوستان و سایر افراد در محیط های غیر رسمی یاد می.و غیر رسمی دارد
وقت که موقعیت ساختارمند باشد فرآیند در مقابل، هر .جامعه پذیری غیر رسمی است گیرد

بلیک و (مدرسه نمونه ای از این نوع است . جامعه پذیری رسمی خواهد بود
  ).89: 1378هارولدسون،
کند که بنابر این رویکرد فرد می ارایهی جدیدی در این مورد نظریه 1جورج مید   

گری است که ل و گزینشظرف خالی نیست که باید از میراث فرهنگی پر شود بلکه روح فعا
کند ارزیابی کند باید به طور فزاینده قواعد و ایدوئولوژی فرهنگی را که در درون آن زندگی می

  ).99: 1384گیل و آدامز،(و تصمیم بگیرد چه چیزی را بپذیرد و چه چیز را نپذیرد 
و معنی دار  رابطهمیزان تاثیر پذیری رفتاری فرد از الگوی رفتاری غیرهمجنس    

مستقیم آماری با اختالل هویت جنسی دارد، به بیانی دیگر می توان گفت هر چه تاثیرپذیری 
                                                 
1-Georg Mead 
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- فرد از الگوی رفتاری غیرهمجنس بیشتر باشد احتمال بروز اختالل هویت جنسی افزایش می

  ). هماهنگ است )2003(نژمان و همکاران با نتیجه ی تحقیق (یابد 
افراد برای شکل دادن به « :کند که بیان می ی گروه مرجعاین موضوع با نظریه   

های مختلف خود باورها و عقاید خود و همچنین برای چگونگی عملکردهای خود در عرصه
کنند پندارند، مقایسه میها را نمونه میبا گروههایی متشکل از افرادی که عقاید و عملکرد آن را

منطبق است و نشان . )138: 1373کوئن، (» پردازندمی و از این طریق به ترسیم هویت خودشان
هماهنگ و الگوبرداری ) الگو(کنند رفتارهای خود را از گروه مرجع دهد افراد سعی میمی
ی دیگری تعمیم یافته ی جورج هربرت مید در مورد رشد کودک نیز همچنین با نظریه. کنند

  . منطبق است
 »ی با همساالن همجنساجتماع رضایت خاطر از کنشاحساس «همچنین متغیر    

ی کنش اجتماعی این متغیر در نظریه. معنی دار و معکوسی با اختالل هویت جنسی دارد رابطه
 انجام از انکنش گر هدف :کند پارسونز نیز بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است که بیان می

به  دنبال به یاجتماع یها کنش انجام در انکنش گر« .است» احساس رضایت از کنش« کنش
  .)57- 56: 1382ب،یکرا انی(» اند تیرضا حداکثر آوردن دست

این متغیر در تحقیقاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است مورد  
  . سنجش واقع نشده است

معکوس و معناداری  رابطهمتغیر کسب تایید اجتماعی از سوی همساالن همجنس    
ای نه هر جامعهی رفتار انحرافی و نابهنجار مرتن اساس نظریه بر. با اختالل هویت جنسی دارد

ای را نیز برای های فرهنگی تجویزشده ای دارد بلکه وسایل اجتماعاً پذیرفته شدهتنها هدف
دستیابی به این اهداف در اختیار دارد، هرگاه این وسایل در دسترس فرد قرار نگیرد احتمال 

های رفتار نابهنجار اجتماعی برای یکی از شیوه. دست بزند دارد آن شخص به رفتار نابهنجار
های نابهنجار اجتماعی برای است که در آن فرد از شیوه» ابداع«ی تامین نیازهای بهنجار شیوه

در این تحقیق نیز اگر فرد از ). 1966مرتن،(کند رسیدن اهداف و تامین نیازهایش استفاده می
عی، که یک نیاز بهنجار اجتماعی است، را دریافت نکند سوی همساالن همجنس تایید اجتما
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ممکن است برای تامین این نیاز وارد گروه همساالن غیرهمجنس شود و رفتارهای خود را با 
ها هماهنگ کند و موجب یادگیری رفتارهای جنسیتی جنس مخالف شود و احتمال بروز آن

  .اختالل هویت جنسی را در فرد افزایش دهد
معنی دار و  رابطهریافت برچسب اجتماعی جنس مخالف از سوی دیگران متغیر د   

  . مثبتی با اختالل هویت جنسی دارد
ی برچسب زنی اجتماعی بیکر نیز همین مطلب قابل بیان است که بر اساس نظریه

کند وقتی فرد از سوی دیگران انگ و برچسب ویژگی های رفتاری خاصی را دریافت می
یند برچسب آتاثیر فر .ن خصوصیات رفتاری در فرد افزایش      می یابدای شکل گیریاحتمال 

زنی این پیشگویی خودخواهانه را به دنبال دارد که فرد برچسب خورده دارای ویژگی های 
زنند اعتقاد دارند فرد برچسب خورده ممکن است افرادی که برچسب می .برچسب می باشد

کرارکندبه همین دلیل به پیشداوری و پیشگویی روی به شیوه های مختلف رفتار انحرافی را ت
به همین دلیل فرد برچسب خورده تایید اجتماعی الزم و شخصیت مورد نیاز را در  می آورند

آورد و برای تامین آن به میان افرادی می رود که با برچسب وی نمی به دستمیان افراد جامعه 
 ).91: 1،1999الوسن و هیتون(راهم می کنندسازگارند و تایید اجتماعی الزم را برای فرد ف

تواند گفت وقتی فرد از سوی دیگران برچسب در ارتباط با موضوع پژوهش می
تواند زمینه ساز این مطلب باشد که رفته کند میشباهت رفتار به جنس مخالف را دریافت می

تباط اجتماعی های رفتاری جنس مخالف در فرد نمود و رشد پیدا کند و حتی اررفته ویژگی
خود با جنس مخالف را نیز بیشتر کند چون جایگاه و منزلت مورد نیاز خود را در این گروه 

های این گروه کند زیرا برچسبی که از دیگران دریافت کرده است با ویژگیبیشتر تامین می
  .بیشتر سازگاری دارد

ی از نظر آماری معنی دار رابطهمتغیرهای زیر در جریان آزمون فرضیات این پژوهش 
  :با اختالل هویت جنسی نداشته اند
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معناداری با اختالل هویت  رابطه» غیرهمجنس افراد با کودک روابط میزان«متغیر  
تواند ی پیوند افتراقی ساترلند به لحاظ نظری میاین متغیر بر اساس نظریه. جنسی نداشته است

ت و تماس فرد با گروه خاصی بیشتر باشد کند هرچه میزان، شدساترلند بیان می: اثرگذار باشد
  ).2001الندیس،(شود احتمال انجام رفتارهای متناسب با آن گروه ویژه از سوی فرد بیشتر می

این متغیر بر اختالل هویت جنسی احتمال دارد به دلیل  رابطهدار نشدن معنی  
با توجه به همبستگی  این موضوع. همپوشانی باشد که با متغیر اختالل در جامعه پذیری دارد

  .قابل قبول به نظر  می رسد)  70/0(باالیی که بین این دو متغیر وجود دارد 
داری بر اختالل هویت معنی رابطهنیز » انتظارات نقشی متضاد با جنسیت فرد«متغیر   

مورد مطالعه  جامعهتواند با توجه به این واقعیت که در این مطلب می. جنسی نداشته است
کار و وظایف جنسیتی هنوز پر رنگ و آشکار است کمتر عمومیت و موضوعیت داشته تقسیم 

هایی مواجه شوند که به لحاظ اجتماعی با جنسیت آنان باشد و این وضعیت که افراد با نقش
  . متضاد است کمتر اتفاق بیافتد

بر اختالل هویت جنسی به » والدغیرهمجنس با فرد تسلط یک طرفه درجه«متغیر 
با توجه به بافت سنتی و به طور نسبی . ظ آماری در این تحقیق اثر احتمالی نداشته استلحا

توان این نتیجه را بیان کرد که نقش و جایگاه ها، میتاکید بر نقش مسلط پدر در بیشتر خانواده
به های جامعه ی مورد مطالعه این وضعیت را پر رنگ تر پدر نسبت به مادر در بیشتر خانواده

  .ثابتی به خود بگیرد نسبتاًآورده است که از حالت متغیر خارج شده و وضعیت  دوجو
نیز از آن دسته متغیرهایی » نفرزندا از مشخصی جنسیت به والدین تمایل«متغیر    

علت این مطلب . معناداری نداشته است رابطهاست که بر اختالل هویت جنسی در این تحقیق 
مورد بررسی جستجو کرد؛ به این معنی که در جوامع  امعهجتوان در ساختار مذهبی را می

رسد با این واقعیت مذهبی که ردپای مذهب در زندگی فردی و اجتماعی پررنگ به نظر می
های خود بیشتر احساس رضایت دارند و کمتر این اتفاق ارتباط دارد که افراد نسبت به داشته

  .رضایتی کننددهد که نسبت به داشته های خود ابراز نارخ می



  هشتمسال                 مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد                             44

نیز با اختالل هویت » کودک نابهنجار یجنس رفتار با نیوالد یمدارا درجه«متغیر    
مورد مطالعه  جامعهتوان با دقت در ساختار اجتماعی می. معناداری نداشته است رابطهجنسی 

نظر گیرد و با در که تقسیم وظایف و الگوهای رفتاری جنسیتی در آن با تاکید فراوان انجام می
گرفتن تفاوت های جنسیتی، الگوهای رفتاری و ارزشی جنسیتی اجتماعی با دقت از همدیگر 

شوند به این نتیجه رسید که در چنین نظام اجتماعی سازش و یا تشویق رفتارهای متمایز می
-در نتیجه در چنین جامعه. افتدجنسیتی نابهنجار و نامتناسب با جنسیت فرد به ندرت اتفاق می

  .  ین متغیری کمتر عمومیت داردای چن
  منابع

 .روانشناسی رشد،تهران، نشر پردیس) 1380( احدی،حسن؛ جمهری،فرهاد

  .مهرداد میر دامادی،تهران، نشر مرکز: ، ترجمهمتفکران بزرگ جامعه شناسی) 1381(استونز،راب 
  .عود اوحدی، تهران، سروش، چاپ اولمس :ترجمهبندی مفاهیم در ارتباطات، طبقه) 1378( هارولدسن، ادوین ؛بلیک، رید 

شناختی تغییر جنسیت طلبی با تاکید بر -خانواده درمانی«) 1382(خدایاری فرد، محمد؛ محمدی، محمد رضا؛پرند،اکرم  
 .21-12، 3، مجله ی اندیشه و رفتار،شماره »روان درمانی معنوی

  .گ صدیقی،وحید طلوعی،تهران،نشر نیبهرن:، مترجمیننظریه های کالسیک جامعه شناسی) 1387(دیلینی،تیم 
 .علمی رنش محسن ثالثی،تهران،: نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،مترجم) 1384(ریتزر،جورج 

  .20/7/1387سایت پزشکی قانونی جمهوری اسالمی ایران،
 4/7/1388سایت سازمان بهزیستی جمهوری اسالمی ایران،
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