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ی بندطبقه  ک، یDSM-5  در  مات، اداش  قرار  «یجنس  تیهو  اختالالت  وی  جنس  »اختالالت  جزو  IV-DSM  در  1یتیجنس ی  ایسفورید

 جندر   ای  (کنندمی  تجربه  کهی  تی)جنس  2شده   تجربه  جندر  نیب  که  کندمی  اشارهی  کسان  بهی  تیجنسی  ایسفور(. دی1)د  شومی  محسوب  مجزا

 د ی ا(. ب 2)  دارد  وجودی  دیشدی  اهمخوانت، ناس  شده  داده ها  آن  به  تولد  بدو  در  کهی  تیجنس  با  دهند(می  نشان  کهی  تی)جنس  3شده   انیب

 سـرت، پ سیچ  جنسش  که  است  معلوم  بالفاصلهآید  می  ای دن  به  بچهی  قت د. ودار  تفاوت  ت(ی)جنس  جندر  با   )جنس(  سکس  که  داشت  توجه

 است  نیای  تیجنس  ت یهو  جاد یای  برا   قدم   نیول(. ا3کند )می  ف یتعر  جامعه  همراه  به  فرد   خود ها  بعد  و   جامعه   را  او   تیجنس  مار. ادختـ  ا ی

 آلتی  قتکنند. ومی  شانتن  را  جنس  دو  نیا  ازی  کی  مخصوص  هایلباس  ودهند  می  دخترانه  نام  دختران  به  و  پسرانه  نام  پسران  به  که

 به  س ت: دیاسی  ونانی  لغت   کی  ایسفور(. دی1)  شود  جاد یای  تیجنسی  ای سفورید است  مکند، منداری  خوانهم اوی  جنس  تیهو  با   فردی  جنس

  ا ی، یناراحت  داشتن  همراه  هد، بایز  رنج  کردن(  )حمل  تحملی  عنی  ایسفورت. دیاس  وردنن، آردن، بکرد  حملی  معنا  به  ایفورد، و  بی  معنا

 (.  1)  د(یشدی ناراحت خالصه طوربه

 رفتار  وبرند  نمی  سؤال  ریز  اندآمده  ایدن  به  آن  با  که  رای  جنسها  نت. آاس  جاافتاده  وی  عاد  قتیحق  کی  4یجنس  تیهوها  ن اانس  اکثری  برا

ی  وقت  تا  البته  استشده  نییتع  عمر  آخر  تا  5ی تیجنس  تیهو  کهد  رسمی  نظر  هیابند. بمی  آسان  وی  عیطب  را  مؤنث  ای  مذکر  جنس  وهیش  به

ی  ت ینارضا  ای  ایسفورید  )جندری  تیجنسی  ایسفورید  به  افرادی  بعض  اماپوشند؛  می  لباس   و  کنندمی  ملاندیشند، ع می  آن  با   مطابقها  انسان  که

 ا یدن  به  آن  با   که ی  نست، جاسشان  یولوژیکب  جنس  خالف ها  آنی  جنس  تیهو  که کنند  می  احساس  و ند  شومی  دچار  خود(  تیجنس  از

  ا آورند یمی  در  ش یر  )مثالًکنند  می  رشـد  زن  ا ی  مرد  شکل  بـهی  کیزی ف  لحاظ  از  کـهند  شومی  متوجه  افـرادی  طیشرا  نیچن  رد  . اندآمده

 نی ای  قتد. و دارن  تعلق  مخالف  جنس  بهی  کیزیف  ظاهر  نیای  ورا  در  که  بگذارند  کنار  را  باور  نیاتوانند  نمی  اما  (دشومی  بزرگهایشان  ینه س

  مبتال   رسماً  فرد  است  مکنکند، ممی  جادیا  اختالل  فردی  شغل  وی  اجتماع   عملکرد  در  و د  شومی  ساز  مشکل  خود  تیجنس  ازی  تینارضا  نوع

ی  کسان   بـه  اشارهی  بـرا  آن  از  کـه  استی  کل  اصطالح  کی  ت(یجنس  ـ   )ترا  جندرترانس  صطالح(. ا4)  شود  اعالمی  تیجنسی  ایسفورید  به

  داده   افراد  به  تولد  بدو   در  کهی  تینسکنند. جمیسازی  ماننده  ،اند آمده  ا یدن  به  آن  با  کهی  تیجنس  مخالف  تِیجنس  با  کهد  شومی  استفاده

 د:  هستن متنوع گروه  کی جندرترانس فرادد. اشومی  دهینام 6شده  داده اختصاص ا ی افتهی اختصاص تیجنسی گاهد شومی

 د.  باشن داشته را مخالف  جنس بدن دارند لیما ها: تی تراجنس  ،هاسکشوآل ترنس (1

  ا ی  هستند   جنس   دو   ر د، هدارن  قرار  جنس   دو   ن یبکنند  می  احساس  که   هستند ی  سانی: کجنس  امشخصها، ن یتیجنس  ـ   بیعج (2

 د.  ستنین جنس دو ازیک یچه

و،  لنگه، االش، کفد، کیف، ک)ماننها آنهای ی اکسسور از وپـوشند می را مخالف جنس لباس کـه هستندی  سانک :هادرسر کـراس (3

ها  آن  به  تولد  بدو   در  که  رای  تیجنس  تیهو  همان  اما کنند  می  استفاده   مردانه(  اعت یک، ساتد، ممربنن، کاودکل  و   طرد، ع ردنبنگ

 (.  2)کنند می حفظ است شده  داده اختصاص

 
1 Gender dysphoria 
2 Experienced gender 
3 Expressed gender 
4 Sexual identity 
5 Gender identity 
6 Assigned gender 
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 2ه یثانوی  جنس  هایمشخصهد.  دار  وجود  میمستق  ازینها  آن  به  مثل  دیتولی  برا  کهی  جنس  هایاندام  از  عبارتند   1هیاولی  جنس  هایمشخصه 

 مثل  دیتول  ستمیس  عضو  میمستق  طور  به  اما کنند  می  مشخص  هم  از  را  (ها ماده  وها  )نر  جاندار  نوع  کی  جنس  دو   که  هستندی  اتیخصوص

ی جنس  هایمشخصه ها،  ناانس  رد. دهستن  هیثانوی  جنس  هایمشخصه ر،  ن  بز   هایشاخر،  ن  طاووس  بلندهای  رر، پ ن  ریش  الی   ثالًد. مستنین

 (.  5) مردان در گلو بکیس و  لیسب و ش ن، ریزنا در افتهی  رشدهای نه یس از عبارتند  هیثانو

  جنس  هایلباس  بتوانند  تا  کنندی  زندگ  مخالف  جنس  ازی  عضو   صورت  به  که  دارند  عالقه  شدت  بهی  ت یجنسی  ایسفورید  به  مبتال  افراد

 مردان   مثالی  برا؛  آورند  دستبه   را  مخالف  جنس  افرادی  کیزیف  ظاهر  لهیوس  نیبد  و  کنند  اقتباس  راها  آن   رفتار  طرز  ای  بپوشند  را  مخالف

  ثالًد، مآورن  دست  به  زنانه  هایاندام  که  کنند  استفادهیی  هاهورمون   از  ای  ببرند  نیب  از  را  خود  بدنی  مو  تا  کنند  زیالکترول  است  ممکن

 مثال ی  برا؛  باشند  داشته  مختلی  جنسی  زندگ   است  مکند، مهستنی  ناراض  خود  تیجنس  از  شدت  به  کهی  ساند. ککن   رشدهایشان  ینه س

 که  کنند  تصور  نیلزب  کی  را  خودشان  است  ممکنکنند  می  الو   کمی  خود  همسر  بای  وقتی  تیجنسی  ایسفورید  به  مبتال  متأهل  مردان

  را ها  آن  ا ی  نگاه هایشان  یتالجن  بهها  آن  ندهند   اجازه   است  ممکن   دارند  همجنسهای  الور  کهی  فرادت. ااس   خـود  الور   با   کار  ـنیا  مشغول

اتیجنس ی  ایسفورید  موارد  ازی  اریبس  رد. دکنن  لمس  ریی تغی  جراحی  سو  به  فرد  که  استی  قو  آنقدر  تیجنس  ازی  تینارضا  حساسی، 

 رای تیجنسی ایسفورید زین کودکان  درتوان میآید. می در  مخالف جنس حالت بهی کیزیف نظر از جهینت  در و د شومی داده سوق  3ت یجنس

ش،  نقی  فایاهای  یباز  در  مادر  نقشی  فاک، ایعروس  بای  باز  )مثل  زنانه  نقش  گرفتن  صورت  به  مورد  نیا   هابچه  پسر  ر(. د6داد )  صیتشخ

 ختران د. دشومی  ده ید  دخترانههای  رفتار  اقتباس   و   خودی  تناسل  آلت  از   انزجار  دادن  شان (، نپسرانه  خشنهای  یباز  در  شرکت  از  جتنابا

 خود های  ورزند، ممیو  اجتناب  دخترانه  هایلباس  دنیپوش  زدهند، امی  نشان  انزجار  دارند ها  آن ی  تیجنس  نقش   از  ن یوالد  که ی  انتظارات  از  زین

 3  حدودی  کودک   رآورند. دمیی  رو  فوتبال   ثله، ممردان  شتریب  هایورزش  به  و دهند  می  حیترج  را  پسرهای  یبازهمدارند،  می  نگه  کوتاه  را

اباشن  مخالف  جنس  از  دارند  دوستکنند  می  اعالم  آشکارا  پسران   درصد  1  و  دختران  درصد  به ند  شومی  بزرگی  وقتها  آن   اکثر  ماد، 

 است  ممکنی  کودک   دری  تیجنسی  ایسفوریدی  رسم  صیتشخ  حال   ن یا  ا شوند. بنمی  لیتبدی  تیجنسی  ایسفورید  به  مبتالی  بزرگساالن

 هد، بنشومی  داده  صیتشخی  تیجنسی  ایسفورید  به  مبتال ی  کودک   در  کهی  کسان  ازی  اریبس  راد، زیکنی  نیبشیپ   را  ندهیآی  جنس  مشکالت

ی  ت یجنس ی ایسفورید به ابتالی برای خوبکننده بینیی پیشکودک دری تی جنسی ایسفورید نیبنابراند؛ شومی دچار هوموسکشوآل التیتما

 (.  7است ) مردان دریژه وبهی بزرگسال در شدن هوموسکشوآلی برای  خوبکننده ینیبشی پ  مات، اسینی بزرگسال در

  5ها جندرترانس  جامعه  به  متعلق  افرادی  سو  از  اعتراض  ها سال  از  بعد  اما  داشت  نام  (GID)  4یجنس  تیهو  اختالل  IV-DSM  در  دهی پد  نیا

د.  ده  ریی تغی  تیجنسی  ایسفورید  به  راآن  نام  DSM-5  در  گرفت  می تصم  کایآمری  پزشکروان   نجمنها(، ایتی تراجنس  ،هاگونهدگرجنس)

 بل یل  که  گریدی  پزشک  اگنوزید  کی   است  هترض، بعو  رت. داس  زیرآمیتحق  «یجنس  تیهو  »اختالل  اصطالح  معتقدند   جامعه  نیای  عضاا

دهد  می اجازه ثالثهای نهاد و اشخاص ریسا و مهیب هایشرکت به «یپزشک  بلی»ل کی ذاشتند. گشو انتخابد زنمیی کمتر (یگمای)است

  همراه ی  اجتماع   ـ ی  روان  مشکالت  کهدهد  می  نشان  مردم  به ی  پزشک  بلیل  ن یا  و   شوند  متقبل  را  تیجنس  رییتغی  جراح  و   درمان   نهیهز  تا

 
1 Primary sex characteristics 
2 secondary sex characteristics 
3 Gender reassignment surgery 
4 Gender Identity Disorder 
5 transgender 
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بندارنی  روان ی  ماریب  بهی  ربط  اختالل  نیا اهستن  مرتبط  خودی  کیزیف  ظاهر  از  فردی  ت ینارضا  به  صرفاً   لکهد،   جامعه   به  متعلق  فـرادد. 

 را ی  کیزیف  اندام  ازی  تیارضامناسبت، نیب  ودلیل  یبن،  آی  قبلهای  یراستو   و  DSM-IV  که  پرداختند  بحث  نیا  به  هاسال  هاجندر ترانس

 انداخته   خطر  به  را  گروه   نیای  اعضا  تیامن  و  رامتت، کرمیت، حخصت، شالمه، ساشتبای  گذارنام  نیا  و   اندکردهی  بندطبقه   »اختالل«ی  نوع 

 (.  8) است

 افرادی  مغزهای  ساختار  درباره  دیجدی  پزشک  قاتیحقد. تباشی  روان  اختالل  کتواند ینمی  عارضه  نیا  چرا  که  دارد  وجود  زین  گرید  لیدل  چند

  دارند   مخالف   جنس  افراد   مغزی  کیزیف های  ساختار  به  هیشبی  کیزیفهای  ساختار  خود  مغز  درها  آن  ازی  بعض   که   اند داده  نشان  جندرترانس

  ثالًد، مباش  داشته  همی گرید  علل  است  ممکنی  تیجنس ی  ایسفورید  که  است  شده  معلوم  راًیاخ  آن  بر  الوهی(. عدرمان  هورمون  از  قبلی  )حت

  ها هورمونی  برخ  معرض  در  نیجن  نگرفتن  قرار  ای  آندروژن(  ترمهم  همه  )از  هاهورمون ی  برخ  معرض  در  نیجن  گرفتن  قرار  و  کیژنت  علل

  (یده شکل   ای  کیکالسسازی  یشرط  )مثالًیی  رفتارگرا  و  کیکولوژیپس  لیدالی  بعض  است  ممکن  نیهمچن  و  آندروژن(  ترمهم  همه  از  هم  )باز

 رییتغ  (یتیجنسی  تی)نارضای  تیجنسی  ایسفورید  به  DSM-5  در  عارضه  نر، ایگید  ل یدال  و  لیدل  نیهم  هد. بباشن  داشته  نقش  آن  در  زین

 (.  9) است افتهی  نام

 حال  نیا  ات. باس  نشده  ارائهی  زیتما  چیه  سن  ازی  تابع  عنوان  بهی  تی جنسی  ایسفورید  کیاگنوستید  و  مهم  اصطالحی  برا  DSM-5  در

 است  ممکنی  تیجنسی  ایسفورن، دیکودکا   رد. دهستن  متفاوتی  ااندازه  تا  نوجوانان  و  کودکان  در  اختالل  نیا  صیتشخی  برا  الزمهای  اریمع

  تعداد   است  ممکن ا ی  باشند   مخالف جنس  از  دارند   دوست   ند یبگو که  است  ممکن ها بچهی  عضد. بشوزده  حدس  ها بچههای  کار ا ی  ها حرف  از

ی رو   شیپ های راه   ازی  کی  رانیا  ر(. د10شوند )می  مشاهده   مخالف  جنس  کودکان  دری  سنت  طور  به  که  دهند  جامآن  راهایی  رفتار  ازی  ادیز

 ور روبهی  ادهیعد  مشکالت  با  ریمس  نی ا  در  اختالل  نیا  به  انیمبتال  و  ردیگمی  صورت  آنیید  تأ   و  صیتشخ  به  بنا  که  استی  جراح  افراد  نیا

 به کمتر رانیا در که نیا به باتوجه وکنند  می  تجربهی مختلفی  اجتماع  و ی انوادگی، خفرد مشکالت رانی ا دری جنس ترانس  فرادد. انشومی

 ت.  اسی جراح عمل از بعد و قبل  ترانس افراد مشکالتی فیک ی بررس حاضر پژوهش   دفه، هشد پرداختهها آنی خانوادگ  مسائل

 قیتحق  روش.  2

  ساختارمندمین  یاابزارمصاحبه   با  و  روانشناس  توسط  که  استی  فیتوص  یدارشناسی پد  نوع  از  و  ی فیک  پژوهش  ییوهش  هر، بحاض  پژوهش 

 ی ستیهزبی،  پزشک  علومهای  دانشگاه  مثل   نظر  تحت های  نهاد  قیطر  از  که   بود  یمردان   و   زنان  هیکل  شامل   پژوهش   یآمار  امعهجت.  گرف  انجام

 اشباع  و  تیکفا  به  توجه  با   و  شد  انتخاب   هدفمندگیری  ه نمون  روش  به  یآمار  مونهد. نش  داده  صیتشخ  ترانس  عنوان  به  احمر  هالل  و

  و  نمونه  حجم  ت یکفا  به  توجه  اد. ب ش   حاصل  محقق  توسط  یاطالعات   اشباع   نفر  10  با   مصاحبه  از  پس  که  شد  نییتع  نمونه  حجم  ی اطالعات

 دنیرس تا محقق که است نیاگیری نمونه نیا در جیرا وهید. شش نییتع هدفمند صورت به نفر  20 تا 15 نیب نمونه حجم ی اطالعات اشباع

 ه یتجز  منظور  هبد.  ش  عیتوزها  آن  نی بها  پرسشنامه  سپس  دهد   ادامه  انتخاب  به  آید نمی  دست  به  یدیجد  اطالعات  آن  از  پس   که  اشباع  به

 د.  ش گرفته بهره یزیکال روش زن، اآ از نظر موردهای  مقوله  استخراج و ی فیکهای داده لیتحل و

 مهین  مصاحبه  روش  اطالعاتی  ورآگرد   بزارد. ابوی  دانمی   -یاکتابخانه  قیطر  از  پژوهش   نیا  به  مربوط  اطالعات   وها  دادهش:  پژوه  ابزار 

 ت:  اس شده ارائه آن ن یتدو مراحل ادامه در  که بود ساختارمند

 یه: اول  سؤاالت  نی تدو  - 1

 از  باًیتقر  و  ردیگ  بر  در  را  محور  کی  تنها  مصاحبه  سؤال  هر  که  شد  یسع   مرحله  نیا  رد. دش  مشغول  هیاول   سؤاالت  یطراح  به  ابتدا  محقق

 سؤاالت   نیب  از  و   شد   یطراح  ی ؤاالتت، سسؤاال  ی طراح  نکات  تیرعا  با  ی سؤاالت  یاجتماع  وی  فرد  نی، بیانوادگی، خفردهای  محور  تمام

 ت.  گرف صورت انتخاب شده طرح
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 مرادی

   کننده:مشارکت  درک  از  بازخورد  گرفتن   و   ی شیآزما یاجرا   - 2

 از و گرفت قرارکنندگان  شرکت  اریاخت  در ؤاالت، سکنندگانمشارکت  توسط سؤاالت درک انمیز سنجش یبرا سؤاالت نهایی دییتأ  از پس

 برداشت   ییهمسو  متوجه  محقق  تا  شد  اجرا  یشیآزما  مصاحبه  کی   نیمچنه  .یدگرد  سؤال  شانیاحتمال  هایپاسخ   مورد  در  شانیا

 که  را  یسواالت  حققهایت، مدرن  و  شود  اصالح  ؤاالتد، سبو ازین  اگر  و  شودت، باس  بوده  سؤال  پرسش  از  محقق هدف  آنچه  و کننده  مشارکت

   .درداییتغتر یسؤاالت جزئ به شونده مصاحبه شتریب درک یبرا بود  یکل

 د: ساختارمن  مهین مصاحبه  پرسشنامه   نی تدو  - 3

  و  پژوهش  ابزار  نیتدوی  راستا  در  الزمی  آمادگ  کسبی  برا  پژوهشگر  که   بودهایی  گام  مامیم، تگفت  سخنها  آن   از  نیشیپ   مراحل  در  آنچه

 سؤاالت و مصاحبه فرم مرحله نیا رت. دداش ضرورت اجرا شروعی برا پرسشنامه  کی ن یتدو شدندی قطع سؤاالت که الت. حبرداش شروع

 د.  ش  نیتدو سؤاالتنهایی   فرمنهایت  در و گرفت قرار متخصص نفر سه اریاخت در

 ه: مصاحب انجام - 4

  دگاهید  از  پژوهشی  اصل  سؤال  بهکنندگان  شرکت  پاسخ  اساس  بری  عموم  و  هیاولهای  گو  و  گفت  و  ارتباطی  برقرار  از  پس  مصاحبه  انیجر  در  

 قی دق  طوربه  مصاحبه  اتمام   از  پس  و   شدند   بطت، ضصو  ضبط  دستگاه  با  هامصاحبهد.  ش  پرداخته  روشن  و   قیدق  طوربهکننده  شرکت

 ت.  گرف قرار استفاده مورد لیتحل وی کدگذار جهت هامصاحبه متن و  شدهسازی یادهپ 

 ها یافته.  3

 متن   کل  از  یمفهوم  تا  شدند  خوانده  بار  نیچند  حاصل  هایمتن  ...و  هادلنوشته ت،  ظران  ،هاحال  رحش  ،ها مصاحبه   کردن  یسیرونو  از  پس

 عبارات   ازیی  هانمونه   1  جدول  رگردد. دمی  استخراج  نظر  مورد  دهی پد تجربه  با  مرتبط  مهم  جمالت  و  باراتم، ع دو  مرحله  ردد.  شو  دهیفهم

   .اند شده ذکر مهم

 مهم عبارات ازهایی  مونه. ن 1  جدول

 مهم   جمالت شونده   مصاحبه  کد

 شونده  مصاحبه

 1  شماره

 از   اشم، ک کردمی  فالن   بودم   اونا ی  جا   اگر   من  که  کردممی  سهیمقا  رو  خودم   ائمام. دبود  ریدرگ  خودم  با 

 . دم رقصیمی و بودم وسط شهیهم  م رفتی میعروس گرم، ا کن  عمل زود بشه اشم، ک بود دختر کی اول

 .هنوز نهیسنگ بابام ی برا  کنممی حساسن، اتهرا رفت کرد  مکان نقل  کال واهرمی، خجراح عمل  بعد

 .زنهنمی  حرف تمیهو مورد در و زنهنمی صدا رو اسمم ترم کوچک خواهر

 شونده  مصاحبه

 2  شماره

 م.  کردمی  عمل بود  مونده عمرم از سالی  اگر ی حت کردممی عمل  بود جا هر

ی ابچه  نیهمچن  من   انگار  فتم، گکردبابا  رونمیب  خونه  زم، اخورد  کتک  بارم، یداشتی  لیخی  لفظی  دعوا

 ادرمم، م نداشت  پول  چون  کنم  کار  بودم  جبورم، مشدنمی  د ییتأ   اله، کندار  رو  امخونه   به  ورود  قم، حندار

 ون ه، چاشتبا  راهت  گفتد، میکرنمی  قبول  بزرگمون  اماد م، دبدی  چ  روها  هیهمسا  درو  جواب  گفتمی

 . نهیهم جسمت تو گفتمی بودی مذهب
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 بررسی کیفی مشکالت خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی 

ی محتوا   از   پژوهشگر  که  استیی  معنا  مانه، هشد  فرمولهی  عن د. مشومی  انجام   مهم   جمالت  و   عبارات  ازی  معان   کردن  فرموله  سوم  مرحله  در 

یی  هانمونه 2 دولند. ج شد می لیبدد، تهستن میمفاه همان که ترکوتاهی عبارات هه، بشد فرمولهی معان  پسکند. سمی استنباط عبارت کی

 دهد.  می  نشان را میمفاه به شده  فرمولهی معان   لیتبد  و شده فرمولهی  معان  به  را مهم عبارات و جمالت لیتبد از

 

 شده فرمولهی معان به مهم عبارات لیتبد  ازیی هانمونه. 2 جدول

 م یمفاه شدهفرمولهی  معان مهم   عبارات

ی  برا  فردی  ستیز  تیجنس کنم   عمل زود  به شه  کاش

 ت.  سین ندیخوشای و

 یتیجنسی تینارضا

 کرد  مکان   نقل  کالا   واهرم ی، خجراح  عمل  بعد

 تهران  رفت

ی رایپذ   خانوادهی  اعضا

 ستند ین فرد د یجد تیهو

 ندیفرا  نیح  در  خانواده  تیحما  عدم

 یجراح عمل

 

 که  شد خواهدی کدبندی اگونه  بهی فرع  مقوله  هری عنند. یشومیی بند گروهی فرع هایمقوله  در شدهفرمولهی  معان تمام  چهارم مرحله در

  منعکس  رای  خاص  تصور  ک ی  هر  کهی  فرع  های مقولههای  گروه  نیا  پس گرفت. سمی  بر  در   رایی  معنا  گروه  آن  شدهفرمولهی  معان   تمام

 شونده  مصاحبه

 3  شماره

ی  کس   مد میو  بدم  و  گرفتممی  خودمو  جلوی  ول  ارمیب  دری  جنس  روابط  در  رو  لباسم  تمداش  دوستی  لیخ

 م.  نکن لمس خودمو بدن که  کردممی درستی تناسل آلت خودمی برا لیاستر گاز اه، بنیبب

 گفتن ی، میپسر  ای یدختر  تو  ک  دندیپرسمی  کهشد  می  دعوا  مرفتمی  رونیب  دخترونه  لباس  با  کهی  زمان

  دی با  اونجای  کالنتر  بردمی  گرفتمی  منو  مأمور  و  کردنمی  تیشکا  ازم  وی  کنمی  سرتی  روسر  عمداً  تو

 کردند نمی  باور   کهها  یبعض  کنند  ولم  تا   هیچ  هیقض  دادم می  حیتوض  بهشون  و   دادم می  نشون  روی  مل   کارت

 د.  ای ب خانواده م زدمی زنگ د یبا

 شونده  مصاحبه

 4  شماره

  و  بفهمه  شوهرش  نکهیا  زه، اخون  برم  من  بشه  مانع   کهزده  رو  رگش   خواهرام  ازی  کی  یجراح  عمل   بعد 

 ممیر مادرم و  پدر  دنید کباری  ماه  شش ره، هترسمی بره آبروش

  گرفتم   دیشد  کمر  سکم، دیداری  خوب  تنه  نییپا  نه  تنه  باال  همیشم، ن  تیاذ  ارمم، دنداشتی  خوب  عمل  اصال

 برم  کار سر تونمنمی و کنم استراحت د یبا مدام

 شونده  مصاحبه

 5  شماره

  مشم، هببر  رو  آلتم  برداشتم  غیت  بارم، ی  بش  دختر  صبح  و  بخوابم  شب  داشتم  وست، دمبود  ریگ  گوشه

  و   بزرگ  مادر  و  داشتمی  جنس  تیهو  اختاللی  ارث  نهیمی، زستین  پسری  دختر  تو  گفتنمی  بهمها  بچه 

 بودند  ترنس هیشب هم خالم

 هاستهرزه  مثل گفتنه، میداشتن  رابطه خاطر به کردنم عمل  کردنمی فکر

 شونده  مصاحبه

 6  شماره

 رون یب  د ینکش  ماه   ک ی  به  کنم  کار رفتم  جا   رن، هکنمی نگاه بهم   گهید د ی د  ک ی  به  بازم   یجراح  عمل   بعد 

 ازش اومدم

 شونده  مصاحبه

 7  شماره

 دخترونه   باال   نهیببی  کس  نداشتم  وسرفتم، دمی  لباس  با  مرفتمی  که  مومم. حداشتی  میصم  رابطه  پسرا  با

 ت.  هس پسرونه نییپا  و
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  هایمقولهیم،  مفاه  قالب  در  شده  فرمولهی  معان   مرحله  نیا  در  نینابراد. ببدهن  لیتشک   را  مجزا  مقوله  کی   تا  شدند   ادغام  هم  باکردند  می

  می مفاه  کدام  که  باشد  مشخص  ابتدا  از  که  نبود  صورت  نیا  بهی  عنت. ینگرف   انجام  کبارهی  به  ندیفرا  ند. ایگرفتن  قراری  اصلهای  مقوله  و ی  فرع 

میان  م یمفاهیی جاجابه ندیراگیرند. فمیی  جای اصل مقوله ک ی دری فرع  هایمقوله از کی کدام  ا گیرد، یمی قراری  فرع های مقوله   کدام در

 د.  شدن تکرارها باری اصل هایمقولهی میان  فرع  هایمقولهیی جاجابه وی  فرع   هایمقوله 

 ی خانوادگ مشکالت رامونیپ  شده استخراجی اصل و ی فرع قوله. م3 جدول

 

ی،  جراح  عمل  انجام  از  پس  و  شی، پیخانوادگ  مشکالت  رابطه  در  شده  انجام  هایمصاحبه  زت، ااس  شده  گزارش  باال   جدول  در  که  همانطور

 د.  ش  حاصل خانواده از طرد و تیمحروم  و زیقهرآم رفتار شامل ی اصل مقوله دو  وی  فرع  مقوله شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و   مشکالت  نوع

 آن   تیموقع

 ی اصل  مقوله ی فرع  مقوله سؤال

 مشکالت

 از   ش یپ  - یخانوادگ

 ی جراح  عمل

  چه  با ی  جراح  عمل  از  شیپ 

 مواجه   خانواده   در ی  مشکالت

 ؟  دیبود

 

  با   همراه  خانواده   مخالفت •

 یروان وی جسم بیآس

 خانواده از طرد •

 حقوق  از تیمحروم •

  به   نسبت  خانواده ی  منف  تفکر •

 عمل

 و  زیقهرآم  رفتار

 تیمحروم

 مشکالت

 از   پس   - یخانوادگ

 ی جراح  عمل

  چه  با ی  جراح  عمل   از  پس 

 مواجه   خانواده   در ی  مشکالت

 ؟  دیبود

 

  از   دیجد  تیهو  رشیپذ  عدم •

 خانوادهی سو

 خانه ترک •

 خانواده از طرد
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 هاافتهی  یکدگذار  از  حاصل  دهیپد یذات  اختار. س1  شکل

 تی محروم  و  زیقهرآم  رفتار  شامل  عمل  از  قبلی  تی جنس  تیهو  اختاللی  دارا  افرادی  خانوادگ  شکالتشود، ممی  دهید  باال   شکل  در  که  همانطور

ی  تلفن   تماس  قیطر  از  جهت  نیدد. ببو  جینتایابی  اعتبار  دنبال  به  پژوهشگر  آخر  و  هفتم  مرحله  رت. داس  خانوداه  از  طرد  شامل  عمل  از  بعد  و

 هد، ب بو  کرده  استخراج  آنانهای  صحبت  از  که  را  آنچه  و  نمود  آگاه   پژوهشهای  یافته  از  راها  آنکنندگان  مشارکت  بای  نوشتاری  گفتگو  ای

  کامل  طور  به  را  آنان  اتیتجرب  و  احساسات  پژوهش   نیا  جینتا  که  شد  مشخص  و  کرده   د ییتأ   را  جینتا  صحتها  آننهایت    رد. درسان  اطالعشان

یا یپا  سنجشی  راستا  در  نیمچنت. هاس  نموده  منعکس احاض  پژوهش   جینتا  اعتماد  تیقابل  ا یی  ی  پژوهش  همکاران  بازخورد  و  مرور  زر، 

 ید.  گرد استفاده استفاده

 

 

قبل از عمل جراحی افراد ترانس خانوادگی مشکالت  

 مشکالت خانوادگی بعد از عمل جراحی افراد ترانس

و  رفتار قهرآمیز

 محرومیت

 طرد از خانواده

ه همراه با  مخالفت خانواد

 آسیب جسمی و روانی
 خانواده از طرد

 محرومیت از حقوق

 

تفکر منفی خانواده نسبت به  

 عمل 

از   یدجد  یتهو پذیرش عدم

 خانواده  یسو

 ترک خانه
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 : گیریجهینت  وبحث  

 اختالل   نیای  دارا  افراد  با  مصاحبه  بهی  جنس  تیهو  اختاللی  دارا  افراد  ستهیز  تجربهی  دارشناسیپد   هدف  با   ژوهشگرر، پ حاض  پژوهش  در

  پژوهشهای  افتهد. ی ش  ده یپرس  افراد  ازی  خانوادگ  مشکالت  با   رابطه  در  افراد  ن یا  اتیتجربی  واکاوی  برای  واالتا، سراست  ن یا  در   و  پرداخت

 بودن   مبهم  رایز  کنندمی  تجربه  را  تی محروم  و  زیقهرآم  رفتاری  جراح  عمل  از  قبل  افراد  نیای  خانوادگ  مشکالت  بخش  در  که  داد  نشان

  خانواده   توسطی  تیجنس  اختالل  درست  شناخت  دمشود. عمی  خانواده  در  آنان های  دغدغه  و   افراد  نیا  رشیپذ  عدم   موجبی  تی جنس  اختالل

 خانواده   مقاومتی  اه د. گ بزنن  افراد  نیا  بهحیثتی  بی  انگ  ای   و  کرده  طرد  را  افراد  نیاها  خانواده  تا شود  می  باعث ی  گاه  اختالل  نیای  دارا  افراد

 را   اختاللی  دارا  فرد   کهکند  می  دای پ   شدت ی  قدر  بهی  جراح  عمل  جامآن  رشیپذ  زین  و   فرزندشان  در  اختالل  نوع  نیا  وجود  رشیپذ  در

 نی اول  کهکنند  می  انیب  ( 11)ی  کاظم  شعاع   و   د یجاوا، مؤمنی  راست  نیا  ر دهند. دمی  قرار  شتم  و  ضربی  حت  و ی  روانی  جد  بیآس  مورد

 رسد. تستنینای  مسأله   نیچن  قبول  به  حاضری  اقتصاد  و ی  اس ی، سیجتماعی، افرهنگهای  دیدگاه  علت  به   که  است  ن یا  خانواده  در  مشکل

 مقابل  در  انوادهشود. خمی  باعث  شدن  شدن  واقع  قبول  مورد  و  اعتماد  حس  دادن  دست  زه، امحل  و  لفامیدر  شدنآبرو  ن، بیشد  زبانزد  از

ت.  اس  خانواده  و  خانه  ازها  آن   راندن  و  شتم  و  ربش، ضشمکل، کجدا  موارد  ازی  برخ  در  آن  جهینت  ودهند  می  نشان  مقاومت  فرزندان  خواسته

 گرانه تیحما  موارد  درصد   30  در  رانیا  در   فرزندان  ن یا  با   ن یوالد  برخوردی  گزارش  بقت. طاس  متفاوت  افراد  ن یا  با  والدن  برخورد  موارد  اغلب  رد

 رد. د بخشن  بهبودی  حد  تا  را  خود  فرزندان شکالتیت، محما  نیا  هیسا درکوشند  می وکنند  می  تیحما  خود  فرزندان  از  نیوالدی  عنت. یاس

ی تقاضا  دنیشن  از  ای  دارند  سرکوب  و  تیعصبان  با  توامی  برخورد  نیوالد  موارد  درصد  70  در  اما  هستندتوجه  بی   دنیوال  موارد  درصد  10

ترین مهم  جزو  خانواده ی  سو  از  د یجد  ت یهو  رشیپذ  عدم   زینی  جراح  عمل   از  عد (. ب 11)شوند  می  نیغمگ  تیجنس  رییتغی  برا  فرزندشان

 انجام  از  شیپ   به  مربوطتنها    خانواده  دری  تیجنس  اختاللی  دارا  افراد  رشیپذ   دمت، ع گفتوان  می  رابطه  نیا  رت. داس  افراد  نیا  مشکالت

 مجبور   فرد   که  استی  حد  به  رشیپذ  عدم   نیا  شدتی  اهگیرند. گنمی  قرار  رشیپذ  مورد  خانواده  در  افراد  زین  آن  از  پس   بلکه  ستین  عمل

یت،  جنس  رییتغ  به  اقدام  و ی  جنسی  تینارضا  کهکنند  می  انیب  (11)ی  کاظم   شعاع   و   دی جاوا، مؤمنی  راست  ن یا  ر. د(12)  شودمی  خانه  ترک  به

 در ی  رگذاریتأث  اختالل  نیاهای  امدیپ   ازی  کی  داردای  مالحظه  قابل  ریتأث   افرادی  اجتماع   عملکرد  و  سالمت  بر  که  استای  پیچیده  تیضعو

  افراد  تیهو  بر  تیجنس  رییغت. تاسی  جراح  عمل  دادن  انجام   بهها  خانواده  کردن  متقاعد ی  شوارت. داس  فرزندان  –  ن یوالد  تعامل   تیفیک

 اموزدیب  زین  را  تیجنس  آن  خاصهای  رفتار   فرد  است  الزم  بلکه  ستینی  کاف   مخالف  جنس  به  ورودی  برای  جراح  عمل  نجامگذارد. امی  اثر  زین

 ر یتأثی  اجتماع   وی  شخصی  زندگ  عرصه  در  فرد  سالمت  مختلف  ابعاد   بری  جنسی  تیارضاد. ن رنیبپذ  دشیجد  تیهو  با  را  او  زین  گرانید  و

 تیحما  انمیز  که  داد  نشان  (14)نیا  سپهری  وی  نیعابد   پژوهش  جیتا(. ن13)میکاهد    افرادی  اجتماع   هیسرما  تیظرف  از  مجموع  در  وگذارد  می

های حمایت  کاهش  احتمال  که  بودند  دهیرس  جهی نت  نیا  به  زین  1کورفمن   وی  لو  راستا  نیهم  ریابد. دنمی  ش یافزا  عمل  از  پس  فرد  از  خانواده

 (.  14) است شتریب افراد ن یا نیب دری خانوادگ

 ی:  دانقدر

  انجام  در  کهی  ستیبهز  سازمان  بحران  در  مداخله  بخش  مددکاران  وی  جنس   تیهو  اختاللی  دارا  انیمددجوی  تمام  از  دانممی   الزم  رخوردب

 م.  کن تشکر مانهی صم کردند مشارکت پژوهش  نیا

 

 
1 Levey & Curfman 
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