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 چکیده
دلیل شرایط بیولوژیکی، نمایش رفتارهای نامتعارف و فرهنگ  ها به تراجنسی جوامع، تمامی در

 مبنا، همین بر .کنند یممسائل و مشکالت زیادی را در طول زندگی تجربه  ،جنسیتی حاکم بر جوامع
 دارد سعی و است شده انجام افراداین  یو اجتماع فردی مشکالت بررسی هدف با حاضر پژوهش

 یرویکرد که ای ینهزم روش از استفاده با در متن تعامالت اجتماعی را ها تراجنسی ةزیست تجارب تا
 شهرهای در افراد تراجنسی از نفر 52 این پژوهش شاملة نمون بشناسد و درک کند. ،است کیفی
 و شدند انتخاب برفی گلولة نوع از هدفمند یریگ نمونه روش با که بودند تهران و مشهد یزد،

 کدگذاری وتحلیل یهتجز روش از استفاده با ها مصاحبه متن، و انجام ها آن با عمیق یها مصاحبه
اصلی ظهور یافت. پدیدة  ةمنزل به« هویت ثباتی یب»ة مقولدر تحقیق حاضر، . شد تحلیل نظری
منفی  های یشهکلو  ها قضاوتبا  که افراد تراجنسی در زیست جهان، دهد یمتحقیق نشان  های یافته
 صورت به. کنش آنان در مقابل مشکالت اجتماعی استهویت  ثباتی یبپیامد آن هستند که  رو روبه

به افزایش  توان یمنیز . از پیامدهای آن دهد یمکفو رخ  تعامل با هم و انزوای اجتماعی، ترک خانه
 کرد. هاجتماعی اشار ةسرماینبود اجتماعی و  -انحرافات، تقلیل سالمت فردی
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 بیان مسئلهمقدمه و 
 ندیفرا خالل در .است انسان همراه یزندگ انیپا تا آغاز از یتیهو عنصر ترین یادیبن مثابة به جنس

 فرا را خود جنس به مربوط یرفتار و یعاطف ،ادراکی یالگوها جامعه یاعضا ،یریپذ جامعه

براساس انتظارات  ،مختلف یاجتماع های یتموقع در هک آموزند یم ها آن. کنند می یدرون و گیرند می

 از فرد است نکمم یعنی ؛آید یم وجود هب یاختالالت ریمس نیا در گاه اما ،نندک رفتار مبتنی بر جنس

 آن به را خود یروان و یروح جهت از اما ،باشد داشته را خاص جنس یک های یژگیو یستیز نظر

 کند یم رفتار و احساس مخالف جنس یاعضا از نفر یک مانند یفرد نینداند. چن متعلق گروه

 اختالل موجب یمعنادار طور به دوگانه تیوضع نیا است یهیبد (.9: 1931زاده،  حسین)جواهری، 

این پدیده که در اصطالح ترنس  (.93: 1931سبحانیان، شود ) یم فرد ردکعمل فیتضع و یروان

خواهی،  ، دگرجنسی، گذرجنسینسجمتفاوتی مانند ترا یها واژه، به شود یمنامیده  1سکشوالیتی

زاده،  حسینجواهری، است )ترجمه شده  از جنس باوری، جنس گذری یا نارضایتی دگرجنس

از نظر جنسی که در آن بین جسم و فکر  مالل جنسی است ةشدیدترین درج تراجنسی. (9: 1931

به عبارتی  ؛جنس مقابل ظاهر شود صورت بهکند در اجتماع  مغایرت وجود دارد و شخص سعی می

مردانی که روح و روان زنانه در جسم مردانه دارند و زنانی که روح و روان مردانه در جسم زنانه 

ها همانندسازی مداوم و شدید با  تراجنسی ةمشخص (.99: 1931 کاهانی و شجاعی فخری،دارند )

تمایل به داشتن  از تظاهرات این اختالل، جنس مقابل و رنج مداوم از جنسیت خود است.

کردن با رفتار همانند جنس مقابل و نیز تالش برای تبدیل به  زندگی خصایص جنس مخالف،

حتی در دوران کودکی  شانخود ةکه به گفت (93: 1939 ظهیرالدین و همکاران،است )جنس مقابل 

یا  ،کردند در بدن اشتباهی جای گرفتند و مردانی هستند که دنبال زندگی زنانه هم احساس می

 .(31: 1333 جویس،) اهند مثل مردان زندگی کنند،خو که میهستند زنانی 

)مهران و مبتال هستند هزار نفر به این بیماری  111نفر در هر  6 ،در جهان ارقام آمار وطبق  

هزار نفر زن یک نفر به  911هزار نفر مرد یک نفر و از هر  111( و از هر 51: 1931بیانی،

آمریکا  یپزشک روانبه گزارش انجمن  که (26: 1933 نوریان و دیگران،) شود دچار میتراجنسی 

ی تغییر هزار نفر یک نفر متقاضی جراح 511هزار نفر و در زنان از هر  91( در مردان از هر 5111)

بتدا در ادبیات آلمانی خود را به . این اختالل که از قرن نوزدهم و ا(5112 گرین،) جنسیت است

کند. امروزه نیز جایی پیدا  ها یماریبجهانی  یبند طبقهتوانست در  1311در سال  ،نشان داد جهانیان
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به خود را افزایش دهد و  پذیری یمتعمتوانسته است سرعت  یا چندرسانهابزارهای به کمک 

، فیزیولوژیک ای مسئله یجا بهآن را  یا عدهبه همین دلیل  ؛فراگیر در جهان تبدیل شود ای مسئله

علت برخورد متفاوت به گرایش به جنس مخالف  . از سوی دیگر، بهدانند یم یشناخت روان ای مسئله

دانند  یماجتماعی  -فرهنگی و نه یک چالش روانی ای مختلف، بعضی آن را مسئله یها فرهنگدر 

 (.93: 1931سبحانیان، )

مشکالت فردی، اجتماعی و خانوادگی  ،اختالل گونه ینامبتال به  دافرا شایان ذکر است که

و در ایفای ، متعارف جنسیتی تخلف یها چشمداشتکه از دلیل این افراد به این  دارند. ای یدهعد

 رو ینااز  اند؛ گرفتهو در انزوا قرار  مواجه شدهتبعیض کنند، با  میاجتماعی ناسازگاری  یها نقش

 های یبآساجتماعی،  یها گروهسایر  در مقایسه بامبدل شده و  پذیر یبآس یبه اعضای جمعیت

: 5113سمن، اگلی، ا)گر (1511، 1المبردیشوند ) یمرا متحمل  اجتماعی و سالمت بیشتری-یروان

دوران زندگی خود عالوه بر رنجی که تحمل هستند که در  یشدگان محکومافراد این . (19 -15

: 1931سبحانیان، شوند ) یم، موجب اختالل در نظام اجتماعی حاکم بر جامعه خود نیز کنند یم

93). 

منفی درمورد  یها نگرشنامتعارف و  یدحتارفتارهای شکل ظاهر و باید توجه داشت که 

 مردنمایا زنان  نما زنافراد جامعه از پذیرش مردان  شود اغلب سبب می که دارد ها وجود تراجنسی

و حقوق و امتیازات  ها یتمسئولاز پذیرش و ارائه  ها در این صورت تراجنسی .کنندپرهیز 

مشکالت فراوانی در تمامی  ، همچنین باشود میدگرگون  شان یزندگمسیر ، و اجتماعی محروم

. (1333 چاپکوفسکی،) شوند مواجه میاقتصادی و خانوادگی  اجتماعی، روانی، ابعاد جسمی،

 یرمتعارفغ یها قضاوتو ا ها به سبب نمایش رفتاره تراجنسی، گروه اجتماعی 5فلسکراد زعم به

 یرسا در مقایسه باکیفیت زندگی بیشتر بیماری، مرگ زودرس و کاهش  با مشکالتی چون مردم

 ،دسترسدر منابع نبود  اپذیری این گروه را ب آسیبفلسکراد  شوند. میرو  روبهاجتماعی  یها گروه

دسترسی به  و شدن و محرومیت از حقوق انسانی در مدرسه، اشتغال، مسکن منزوی ،تبعیض

 (.19 -15: 5113گروسمن، اگلی، داند ) یممرتبط  بهداشتی یها مراقبت

 های یسممکاناست که از طریق  ییها شاهراهاجتماعی، فرهنگ از جمله  نظران صاحباز نظر 

اجتماعی فرد را از خوب و بدبودن شکل  یها نقشو تصورات و  گذارد یم یرتأثگوناگون بر فرد 
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انتظارات  ةکه در محدود هستند  یرشپذنگاه فرد تنها کسانی قابل  ةکه از دریچ طوری ؛ بهدهد یم

ناجوری نگریسته وصلة ، همچون اند یطهحو کسانی که خارج از این  گیرند یموی قرار  ةشد آموخته

ریشة . (916: 1935 نع غزآبادی و همکاران،قا)اند  محکوم  یبدنامکه به یدک کشیدن انگ  شوند یم

جنسیتی  های یشهکلتا حدی در عقاید و  نیز هویت تراجنسی آور رنجفشار اجتماعی و شرایط 

 های یشهکل ،زنان و مردان در هر جامعه رةاز باورها دربا ای یافته سازمان ةیعنی مجموع ؛داردوجود 

از رفتارهای خاص مربوط به زنان و مردان  را یا شده یبند قالبجنسیتی تصویر ذهنی یکنواخت و 

که هر فرد از زمان  یریپذ جامعهاز طریق روند هایی که  دهد؛ کلیشه یمبدون بررسی و آزمون ارائه 

 ؛(52: 1931 )جزنی، شوند یم، از نسلی به نسل دیگر منتقل گیرد یمتولد در معرض آن قرار 

افراد دوجنسی  بنابراین با توجه به بافت فرهنگی، خانوادگی و محیط اجتماعی محل زندگی،

 . این امرشوند یمطرد اجتماعی ناشی از هویت دوجنسیتی  و ، محرومیتمشمول نوعی برچسب

دیگران از سوی ی را از پذیرش اجتماعی کامل و و دهد یمروش نگریستن فرد به خود را تغییر 

 های یشهکلو تعصبات و  ها ارزشدر رویکرد چاپکوفسکی، در جوامع مختلف . کند یم محروم

افراد  ة. رفتارها و حرکات خاص و ویژداردافراد دوجنسی  ةنظرانه به مسئل سنتی نگاهی تنگ

افراد دوجنسی را  ها آندوجنسی سبب شده تا نگاه افراد عادی به آنان نگاهی منحرفانه باشد. 

فردی و  های یبآسبسیاری از  ةزمین ینظر تنگاین  .دانند یم باز جنس هممنحرفان جنسی یا 

 را برایاجتماعی  ةکاهش سرمای و نفس اعتمادبهنظیر افزایش احساس وابستگی، کاهش اجتماعی 

دارد در پی  ها آنکاهش کیفیت زندگی را برای  یجهدرنتوجود آورده و  به ها یدوجنس

 (.1333 چاپکوفسکی،)

و  ها یشهکل یال البهدر  ،است یولوژیکیب -جسمیتراجنسی هرچند در ابتدا امری  ةپدید

 اختاللاین  آنان که یطور بهکرده است؛ را دچار سردرگمی افراد تراجنسی  ،فرهنگی یها قضاوت

این افراد  .کنند یمطی  ای یدهعدمشکالت فردی، اجتماعی و خانوادگی پرتنش و با بسیار  را

مشکالت د هستند که در دوران زندگی خوساختارهای فکری حاکم بر تعامالت اجتماعی  قربانیان

اجتماعی، طرد  -افزایش احساس وابستگی، کاهش امنیت روانی .کنند یمتحمل  فراوانی را

از و محرومیت از حقوق و امتیازات اجتماعی  پذیری در افراد اجتماعی، افزایش احساس آسیب

 ،شود یم به منبع بحران هویت تبدیلکه  طور همان این شرایط زیست. جمله این مشکالت است

این  طلبد یم ،بنابراین ؛کند می یرممکنغنیز تنش و انحرافات را  و دور ازامن  یا جامعهوجود 

این به که گردد  می. اهمیت این مطالعه زمانی دوچندان شودمطالعه و ابعاد متعدد  از زوایاموضوع 
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علمی و  ةبلکه برای جامع ،برای مردم عادی تنها نهاین گروه  که در ایران شودواقعیت توجه 

گفتن حول  دارند تابوی سخن ییآشناافرادی که با این مقوله  و یستندندانشگاهی نیز چندان آشنا 

مشکالت با توجه به  رو ینااز  ؛استکرده  پذیر یبآسرا دچار غفلت از این قشر  ها آناین موضوع، 

ضروری است مسائل  د،هستن یبانگر به دستمتعددی که افراد تراجنسی با آن  ةشد و مسائل اشاره

افراد تراجنسی و  ةزیست ةکنکاش در بطن تجرب .بررسی شودعلمی فردی و اجتماعی آنان از نظر 

 – که هست گونه آن - زیست جهان آنان را های یتواقعآنان  ةزیست ةیافتن به واقعیت تجرب دست

فرهنگی آنان را هویدا و جامعه را برای رفع -و در خالل این بررسی موانع اجتماعی دهد نشان می

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل  بر همین اساس، ؛کند میتجهیز بسیج و اجتماعی  ةاین مسئل

 .است اجتماعی اجتماعی افراد تراجنسی در زیست جهان-فردی شکالتم

 

 تحقیقپیشینة 
. اند دادهانجام افراد تراجنسی  مسائل ةی در حوزیها پژوهشپژوهشگران ایرانی، اخیر  یها سالدر 

بیشتر . نیستطوالنی مطالعاتی در این خصوص  ةتاریخچ دهد یمنشان  مجموع این تحقیقات

در  و اند پرداختهشناسی به این مبحث  پزشکی، فقه و حقوق و روان از منظرمطالعات داخلی 

اما تاکنون  ،است شدهتوجه  تر یقدقو  یشترترباین مبحث به گرفته،  خارجی صورت یها پژوهش

چند  ادامهدر  است. به این مبحث نپرداختهبا روش کیفی  یشناخت جامعهاز منظر در ایران  یا مطالعه

 .شود یم ارائهنمونه از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط 

 

 تحقیقات خارجی

را انجام « پریشانی روانی و مکانیزم مقابله در افراد دوجنسه»با عنوان  ی( پژوهش5115) باکوتایان

 ینا است. دوجنسهمقابله بین افراد سازوکار پریشانی روانی و آن گزارش هدف  که استداده 

کند  دارد و مشخص می یدتأک ها آنو احساسات  یدوجنسهای  پژوهش بر وضعیت فعلی گروه

آشنا این پدیده با  همقابلسازوکار ، سطح استرس و ها آنافراد دوجنسی با شرایط ة خانوادمردم و 

شوند، آشنا بیشتر با این مسئله  ها خانوادهبنابراین محققان و روانشناسان باید کمک کنند  ؛نیستند

 یک برنامه آموزش عمومی را یتدرنهامدیریت کنند و  ها یدوجنس ةمردم احساسات خود را دربار

 .شودطراحی کنند تا درک جوامع مختلف به این موضوع تنظیم 

اثربخشی مداخله در کاهش تعصب در برابر تغییر »تحقیقی با عنوان  (5119) کیسو  استوارت
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فراجنسیتی با تعصب، تبعیض و خشونت فراگیر مواجه  ةجامع که ند و معتقدندانجام داد« جنسیت

 و خواهان با هدف کاهش نگرش منفی به تغییر جنسرا  همداخلتجربی اثر  ةاست. این مطالع

درمورد تغییر جنسیت و کاهش رفتارهای  ،ها در اسطوره کنندگان شرکتاصالح باورهای 

در نگرش منفی و  چشمگیریکه کاهش  است. نتایج نشان داد کردهبررسی  ها آن آمیز یضتبع

و مداخالت  نداشتندفردی  ةمداخلدیگران با این حال،  ؛آمده است وجود بهها  باورها در اسطوره

 .ه استایجاد نکرد آمیز یضتبعگرفته هیچ تغییری در رفتارهای  صورت

عمل  ها پس از تراجنسیبررسی کیفیت زندگی »( تحقیقی با عنوان 5111همکاران )و  پاروال

عمل جراحی تغییر جنسیت، کیفیت زندگی ند و دریافتند که دادانجام « جراحی و هورمونی

رضایت از عمل جراحی تغییر جنسیت، کیفیت  ،مهم و متفاوت ةها را در چندین حوز تراجنسی

 یا حرفهسبک زندگی دوستانه،  . همچنینبخشد یمزندگی اجتماعی و کیفیت زندگی جنسی بهبود 

. ابعاد شود میبیشتر مشاهده مرد به زن  در مقایسه بازن به مرد  یتجنس ییرتغ و اجتماعی در افراد با

 .ه استنداشتیری تأث ها کرده کیفیت زندگی عملبر  نیزاصلی شخصیت 

 

 حقیقات داخلیت

زنی و اختالل هویت  انگ ةتجرب»با عنوان  یقی( تحق1935و همکاران ) خواه یعلدر داخل کشور، 

که این اقلیت جنسی، زمانی که انجام دادند و دریافتند روش کیفی با  «یامدهاو پجنسیتی: آثار 

زمانی که هویت مطلوب خود را فاش  ودچار نامالیمات روانی شده کند  نمیهویت خود را آشکار 

که فرد تلقی از  رود یمپیش  یا گونه بهزنی  . فرایند انگگیرد یمزنی قرار  در معرض انگکند،  می

 .شود یم زنی تقویت با فرایند انگنیز گرایش به انحرافات پذیرد.  میانحراف را 

در تسریع اقدام به  مؤثربررسی عوامل اجتماعی »( پژوهشی با عنوان 1939توسلی و همکاران )

از تحقیق  در این .اند انجام داده« عمل جراحی تغییر جنسیت در افراد مبتال به اختالل هویت جنسی

دهد که علل اجتماعی در  های پژوهش نشان می یافته استفاده شده وروش کمی و ابزار پیمایش 

 است.  مؤثرتغییر جنسیت به عمل جراحی میزان تسریع اقدام 

و پایبندی به اعتقادات دینی برچسب  سطح درآمد،اقدام، در این  علل ینتر مهمگفتنی است که 

های  همگانی و ایجاد بیمارستانبیمة با حمایت مالی و  که کند یممحقق بیان  ،یتدرنها .است

 یاری رساند.ها  تراجنسیتوان به  دادن به مردم می آگاهیها و  به خانواده یرسان اطالعتخصصی و 

پیامدهای اجتماعی اختالل هویت جنسی، » عنوانبا ( پژوهشی 1931زاده ) جواهری و حسین
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روش و با استفاده از  انجام دادند« خواهان در ایران جنسیفیت زندگی تغییر اجتماعی و کسرمایة 

اجتماعی و کیفیت زندگی پاسخگویان از  ةکه میانگین سرمای بیان کردند در این پژوهشپیمایش 

بودن میزان  ای مستقیم وجود دارد. نازل تر است و بین این دو عامل رابطه پاییننظر میانگین مورد 

بازگشت در بعد اظهاری سرمایه اجتماعی  است شدهسبب اجتماعی تغییر جنس خواهان  ةسرمای

 تضعیف شود. شان یزندگیعنی کیفیت  ها آن

های  تراجنسیرضایتمندی جنسی در  ای یسهمقابررسی » ( پژوهشی با عنوان1936نیمروزی )

جراحی تغییر جنسیت  نشان داد که بیش از نیمی از افراد از عمل« مرد و زن بعد از عمل جراحی

روانی و -مثبتی بر یکپارچگی زندگی جنسی یرتأثعمل جراحی  داشتندراضی بودند و اعتقاد 

 اجتماعی آنان داشته است.

 

 نظریپیشینة 
ها و معنای درونی  تفسیرگرایانه، درک و تفهیم پدیده -از آنجا که هدف پژوهش در تحقیقات کیفی

( از محققان و 1332) فترمن .های معنادار انسان در محیط و بسترهای طبیعی است کنش

 هستند؛های کیفی  ها راهنمای عمومی پژوهش کند که نظریه کیفی بیان می ةشناسان برجست روش

 ةابعاد محوری میدان مطالعه، ارائذهن محقق، توجه به نکات، روندها و گشایش در یعنی 

 در .(1333کنند )تربون،  میاساسی ایفا  یعمده نقشهای  پرسشطرح برای چارچوب مفهومی 

 آزمون و تدوین برای نظری چارچوب از استفاده یجا به حاضر پژوهش و کیفی یها روش بیشتر

 ،شود یم استفاده تحقیق های پرسش یا پرسش استخراج منظور به مفهومی چارچوب از فرضیه،

 شده مطالعهة عمد یها مقوله و مفاهیم بر که است مرتبطی هم به مفاهیم همجموع مفهومی چارچوب

 و محمدپور) دهد یم پیوند همدیگر به معنایی مرتبط و منسجم نظام قالب در را ها آن و دارد تمرکز

کیفی باید از ادبیات نظری و  یها پژوهشدر  رو ینااز  ؛(1933 همکاران، و محمدپور ؛1933ایمان،

استفاده کرد که در این  ها یافته یمتعمو  یسهمقا ،ها دادهبه  ای ینهزم یها دادهتجربی برای افزودن 

 استفاده شده است. 5و جودیت باتلر 1مردمی  یشناس روشسازی  جنسیت ةپژوهش از نظری
دیدگاه کنش متقابل برای براساس مردمی را  یشناس روشبار نخستین ( برای 1363گارفینکل )

 ةجنب ییتبندی جنس بر این باور بود که ردهوی کار برد.  به 9«اگنس»هویت تراجنسی به نام  ةمطالع

                                                                                                                                                  
1. Ethnomethodolog 

2. Judith Butler 

3. Agnes 
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 ،جنسیتی یبند رده دیگر، به عبارت ؛کنش متقابل اجتماعی است نشدنیعادی، بدیهی و انکار

بندی جنسی و  اعتقاد دارد که ردهوی . کند یمایجاد  طبیعی مربوط به جنسیت است و آن را ینگرش

  یا فیزیکی باشد، ساختارهای اجتماعی شناختی یستزهای  آنکه واقعیت یجا بهنگرش طبیعی 

دهد، هدف  یافته جنسیتی را شکل می . درک اینکه چگونه کنش متقابل اجتماعی، جهان تمایزاست

در عمل در تمامی جنسیت  دهد ( که نشان می66: 1935اصلی رویکرد اوست )سفیری و ایمانیان، 

رویکرد رویکرد گارفینکل در مقابله با  درواقع(. 63همان: شود ) های اجتماعی ساخته می موقعیت

های  های شخصیتی یا توانمندی که جنسیت را مجموعه ثابتی از خصلت است ینظران صاحب

 ةان به دو مقول، باور به این جهگارفینکل در رویکردمفهوم برساخت جنسیت  .دانند رفتاری می

یک دستاورد، محصولی از تالش انسان شناخته شده  عنوان بهو ، تقسیم شده فرد منحصربهمتقابل 

نشدنی که مبنای زیستی دارد انکار -خواه زن و خواه مرد -(. جنسیت آدمی1363)گارفینکل،  است

باید به وی . طبیعت زیستی اوست ةشود که نتیج انسان صرفاً تجلی رفتارهایی قلمداد می است.

شود که  پذیرفته شود و این در حالی فرض می یتشجنسطرق خاصی صحبت کند و عمل کند تا 

(. Stokoe, 2006نیازی ندارد کاری انجام دهد یا چیزی بگوید تا مرد یا زن بودنش تصدیق شود )

اما برای انجام عمل جراحی  ه،گارفینکل در جریان تغییر جنس اگنس که با جنسیت پسر متولد شد

 ،تکافی نیس ییتنها بهکه تغییر جنس زیستی  دریافت، رفته بودآنجلس  لوسو تغییر جنسیت به 

ی اکتساب است. گذر از یک جنس به جنس دیگر فقط با عنو داشتن ی تعلقبلکه به جنس خاص

شود.  های زنانه کامل می یند با ایفای نقشابلکه این فر ،رسد دادن عمل جراحی به اتمام نمی انجام

گارفینکل به این واقعیت توجه کرد که تولید نقاب جنسی یک اجرای نمایشی است. حتی ایفای 

بلکه ما از طریق تعبیری که از اجرای نمایشی  ،های مربوط به یک جنسیت هم کافی نیست نقش

( 535: 1932دهیم )جواهری و کوچکبان،  آوریم، جنسیت را به دیگران نسبت می عمل می به

جنسیت و الگوی جنسی از جمله مواردی است که بیشتر افراد آن را در حکم ویژگی  یجهدرنت

را بدیهی  آنانتسابی تلقی کرده و  یشناس جامعهطبیعی و از پیش مقدور شده و در اصطالح 

جنسیتی  موقعیتدلیل و شاهد، گارفینکل نشان داد که  عنوان بهاگنس  استناد به موردانگارند. با  می

دوران زندگی خود آن را کسب کرده و تحصیل  ةلحظ لحظهاست که ما در  امریو الگوی جنسیتی 

اعمال معمولی را که قبول  ةهم ، اماآییم زن یا مرد به دنیا نمی کامالًما . شایان ذکر است که کنیم می

بریم. فقط با آموختن  کار می گیریم و مرتب به کند یاد می زن یا مرد ممکن می عنوان بهشدنمان را 

 بنا بر(. 535: 1931رسیم )استوتر،  این اعمال است که سرانجام به مفهوم اجتماعی زن یا مرد می
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هویت دادن  نشانگیرند برای  های دوجنسیتی یاد می سازی گارفینکل، افراد با هویت جنسیت ةنظری

باشند، باید رفتارها و اعمال  عالوه بر اینکه از لحاظ ظاهری باید شبیه جنسیت مقابل، اصلی خود

را با هویت جنسیتی  ها آنجنسیت مقابل را هم یاد بگیرند و انجام بدهند تا بدین طریق جامعه 

 جدید بپذیرد.

با تحقیقات متعدد تداوم بخشیدند.  مردمی جنسیت را یشناس روش( 1333کنا ) مککسلر و 

چگونه  ها یتیهواین امر مبادرت کردند که دو  ةها به مطالع حوزة تراجنسیبا مطالعه در  ها آن

زعم  . بهکنند یمیک عضو به گروه جنسی مورد نظر گذر  عنوان بهو  کنند میجنسیت خود را اجرا 

نچه را که افراد عادی آ ها آنخودآگاهی است. نوعی ها از جنسیت  تراجنسیبرساخت  ،این دو

در این  (.115: 13کنا،  مکو  کسلردهند ) یمشکار انجام آ طور به دهند یمطبیعی انجام  طور به

 ؛ زیرانیستمنحصر ها  که گذر از جنسیت به تراجنسی کنند یمرابطه، این دو محقق تصدیق 

بنابراین هر فردی از جنسیت عبور  ؛کنیم یم اجراایفاء و آن را ما  ةاست که هم هویتیجنسیت 

فردی را در  های یترواها رفتار، ظاهر، الگوهای رفتاری، بدن و  تراجنسی ،. از نظر آنانکند یم

متناقض دوگانگی  طور بهگراها  تراجنس. در این معنا، کنند یممدیریت  ها نقشهمراهی با این 

 (.93-93: 5119برک، کنند ) یمجنسیتی را تقویت 

که از  اند پرداختهمردمی به توصیف فرایندی  یشناخت روش( با درک 1333) 1وست و زیمرمن

دارند که  یدتأک ها آن . کنند یم اجرافعال جنسیت را  طور بهطریق آن مردم در جوامع غربی 

است که در حفظ و بازتولید دوگانگی جنسیتی  امری جنسیتی( یو رفتارها)نقش  جنسیت5یاجرا

 ةمثاب بهجنسیت را  ها آنبرای کسب و اجرای آن فعالیت کند.  دحضور و مشارکت دارد و فرد بای

 ،از طریق آن یک عضو معتبر ؛ زیراکه فرد باید در آن حضور یابد کنند یمتلقی  ها یتفعالمجموعه 

از اجرای جنسیتی  تواند ینممهم آن است که کسی  ةشود. نکت میجنسی محسوب  ةیک مقول

 9ربط تامه و ایدئولوژی مثابه بهمفاهیم ارزیابی جنسیت، قواعد جنسیت، جنسیت  ها آناجتناب کند. 

 ةنتیج یباًتقرکه  شود یمربط تامه توصیف  عنوان به. جنس و جنسیت کنند یمبرجسته بیان  طور بهرا 

مشابه، هر فرد مسئول اجرای جنسیتی در  طور بهحضور در هر موقعیت اجتماعی است. 

به عبارت  کنند؛ میمداوم ارزیابی  طور بهدیگران که  ستها آناجتماعی و مشروعیت  های یتموقع

. هر فرد اغلب در (11: 1332ثابت شود )گاردنر،  ها یبهغردیگر، جنسیت باید همیشه در میان 

                                                                                                                                                  
1. West& Zimmerman 

2. Performative 

3. Omnirelevant 
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که در  طور همانو  معرض عواقب ناشی از شکست در اجرای نمایش جنسیت خویشتن است

 .نداردزشی را او که رسند یمدیگران به این باور  شود یمجنسیتی با شکست مواجه ة ردکسب 

ی یبازنما که نهیم یم، زمانی ارزش دهد یمبه زعم وست و زیمرمن ما به آنچه فرد انجام  

، رو ینااز  ؛کنیم تلقی برای افراد ضروریآن را ما و باشد وجود داشته  جنسیتی یبند ردهدرستی از 

 یمقائلبا آن شناسایی شوند، ارزش  بایداجتماعی که بر این باوریم  یها ردهما به وفاداری افراد به 

 (.9: 1332اردنر، گ)

 های یوهشجنسیت را به باید که  آموزند یمکودکان در سنین طفولیت شایان ذکر است که 

. پردازندببه نمایش اجرای جنسیتی خود ، آموزند یمکه این قواعد را  طور همانخاصی اجرا کنند و 

واقعیتی که مردم  ؛شود یمعینی درک  های یتواقع عنوان بهجنسیتی  یها تفاوتجنسیت و  درنتیجه،

تأیید از  ها آن وسقم صحتو احساس تأیید، که در مرحله اجرا  شوند یمعموماً به این احساس نائل 

که دوگانگی جنسیتی نه یک  گیرند یمجه ینت یتدرنها. وست و زیمرمن شود یماجتماعی ناشی 

تمام مردم باید آن  واسطه بهقدرتمندی است که  ةاید وواقعیت طبیعی بلکه یک ایدئولوژی 

 (.51-93: 5119برک، باشند )پاسخگو 

جنسیت باتلر پیوند  1نمایشمردمی با تئوری  یشناس روش، سنت در ادامه تحقیقات جنسیتی

مخالفت با  دنبال بهو کرد کتابی با عنوان آشفتگی جنسیتی را کامل  1333. باتلر در سال خورد یم

گرفتند و معنای  می فرض یشپها و رسوم متداول جنسیت را  هایی بود که محدودیت دیدگاه

باتلر جنس و  .(3: 1932 باتلر،کردند ) جنسیت را با پذیرش مفاهیم مردانگی و زنانگی محدود می

منسجمی بین ة رابط ،شود که عموماً تصور می طور همانپرسد آیا  برد و می می سؤالجنسیت را زیر 

از نظر او مقوله زن و مرد از دل فرایندی بیرون  جنس و جنسیت و گرایش جنسی وجود دارد.

تعریف باتلر از  نامد. یندی که وی اجرائیت میافر ؛آورد وجود می آید که جنسیت را به می

ئی جایی که اجرا ؛داردوجود اجرای سخنرانی  ةکار در دست انجام در نظریریشة یعنی  یشگرینما

چیزی است که قدرت سازنده یا  اجراکنندهیا  بخش یهستعبارت است از آن عمل گفتاری که 

باتلر ظهور جنسیت را در جایی  (.195: 1332 باتلر،کند ) نامد یا چنین حکایت می مولد گفتمان می

وی کنند.  کنند یعنی با اجرای جنسیت آن را خلق می می ایفابیند که مردم در تعامل با هم آن را  می

با استفاده از اصل تکرارپذیری معتقد است این اجراهای مکرر به حس جنسیت و زن و مرد بودن 

گرفتن از کار فوکو اجرائیت را در متن گفتمان یا گفتمان  با کمک، همچنین شود میمنجر 

                                                                                                                                                  
1. Performativity 
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اعتقادات و  ،ها کنش ،ها ترکیبی از اندیشه مانگفت از نظر فوکو، دهد. قرار می کننده یمتنظ

گوید، مرتبط است و آن را  مند با دنیا و موضوعاتی که از آن سخن می نظام طور بههاست که  نگرش

است که در طول تاریخ و در  کننده یمتنظهای  اجرای جنسیت تابع گفتمان رو ینااز  ؛سازد می

جنسیت  کند. مرد یا زن را کنترل می عنوان بهاعمال انسان دامنة کند اما  های مختلف تغییر می فرهنگ

 ةمثاب به ،قرار دارد کننده یمتنظبه دلیل اجرائیت و به دلیل اینکه در معرض تکرارپذیری و گفتمان 

 یجا بهگوید هویت جنسیت را  او می .هستند  سهیمشود که همه در آن  هویتی مرکزی احساس می

تاریخ شخصی و فرهنگی معانی  توان یم ،کنیمقلمداد  هکنند یینتعامل ع ةمثاب بهاینکه هویتی اصیل 

جانبی بر تقلیدهای دیگر  طور بهاند که  شمار آورد که تابع یک رشته عمل تقلیدی متصوری به

سازند یا ادای سازوکار آن را  داللت دارند و متفقاً توهم یک خود جنسیتی ابتدایی و فرومایه را می

مرد یا  ةمنزل بهها با هویتی درونی  باتلر بر این باور است که انسان (.193: 1331باتلر،) آورند یدرم

های  در تاریخ و گفتمان یگاهشانجابلکه بسته به سرگذشت شخصی و  ،آیند زن به دنیا نمی

این معانی  رسند. های خاصی از مرد یا زن می به برداشت هاست آن دهنده یلتشککه  کننده یمتنظ

ها را در  بیند دیگران هم همان راه یم نگرد، دهد و انسان که به اطراف می عمل را نشان می های راه

کنند مطابق عقاید  بدین ترتیب جنسیت با تقلید انسان از دیگران که تالش می گیرند. پیش می

این عقاید چنان مؤثرند که  شوند. زاده می ،کننده عملفرهنگی معینی درباره مردانگی و زنانگی 

 (.653ـ  621: 1939)رتیزر، گیرد انسان فکر خود جنسیتی را واقعیت در نظر می

 

 پژوهش یها پرسش
  :استزیر این پژوهش درصدد پاسخگویی به چهار پرسش اصلی 

 کنند؟ را تحمل میشکالتی مافراد ترا جنسی به لحاظ روانی ـ جسمانی چه  .1

 برخوردارند؟ مشکالتیهای فردی از چه  افراد ترا جنسی در ایفای نقش .5

 روبرو هستند؟ مشکالتیتراجنسی در نقش شغلی ـ تحصیلی و اجتماعی خود با چه  افراد .9

 ؟کنند یمبا مشکالت از چه راهبردهایی استفاده  در برخوردافراد تراجنسی  .5

 

 روش تحقیق
است که در  گرایانه یعتطب یپژوهش کیفی رویکرد، این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شده است

 مورد مطالعه در همان زمینه و محیط خاص از قبیل محیط جهان واقعی است،ة یدپدپی درک 
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به نظر استراس  (.5115 پاتون،) یستنمورد نظر خود ة یدپد یکار دستجایی که پژوهشگر در پی 

با وسایل آماری یا وسایل دیگر کمی  ها یافتهپژوهش کیفی نوعی از پژوهش است که  و کوربی،

 )داده بنیاد( ای ینهزم ةدر این پژوهش از روش نظری (.1331 استراس و کوربین،) یندآ ینمدست  به

ای یکی از راهبردهای اجرای پژوهش  زمینهة ینظر برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است.

ای عبارت  زمینه ة. نظریکردندمطرح  1363کیفی است که برای اولین بار گلیزر و اشتراس در سال 

)نقدی و  دست آید و نمایانگر آن پدیده باشد به ای یدهپد ةمستقیم از مطالع طور بهآنچه  است از

ها  از داده یتدرنهاای که  ها و نظریه گردآوری و تحلیل داده در این راهبرد، .(156: 1939 همکاران،

 .(113ـ  113: 1932 )حریری، شود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند استنتاج می

ها و اطالعات مورد  بدون ساختار و عمیق برای گردآوری داده ةدر این مطالعه از روش مصاحب 

عالقه و با توجه به  و شد ها ضبط می مصاحبه ،کنندگان مشارکت ةبا کسب اجاز .نیاز استفاده شد

دقیقه به طول  91دقیقه تا یک ساعت و  51بین  هرکدام کنندگان مشارکتهای  کیفیت پاسخ

 .شدها تایپ  داده وتحلیل یهتجز منظور به شده ضبطهای  ضمناً مصاحبه انجامید.

در  تهران و مشهد بودند. یزد،های شهرهای  والشکس ترانس مورد مطالعه این پژوهش، ةجامع

مصاحبه  سن و غیره متفاوت بودند، نفر از افراد تراجنسی که از لحاظ جنس، 52این پژوهش با 

نظری  یریگ نمونه ( وبرفی ةگلولهدفمند ) یریگ نمونهشیوة پژوهش به دو  یریگ نمونه انجام شد.

مرکز بهزیستی مشهد و  زد،ها از طریق مرکز اورژانس اجتماعی استان ی نمونهصورت گرفت و 

برفی  گلولةافراد تراجنسی در شهر یزد از طریق مصاحبه با  .شدندشهید نواب صفوی تهران معرفی 

و افراد تراجنسی در شهرهای مشهد و تهران از طریق گذراندن مراحل اداری در مراکز  انجام شد

که حاضر به مصاحبه بودند ها افرادی  در میان نمونه بهزیستی در این پژوهش شرکت کردند.

 ؛کاهد از مشکالت افراد دوجنسی نمی این قبیل،هایی از  قد بودند انجام پژوهشاند و معت نشده

 به اشباع نظری دست یافت.  ها شونده مصاحبهنفر از  52بنابراین محقق با مصاحبه با 

 ةه شیواز روش کدگذاری نظری استفاده شد که به س ها یافتهبرای تحلیل گفتنی است 

محوری و گزینشی صورت گرفت. برای بررسی مقبولیت یا قابلیت پذیرش دیدگاه  کدگذاری آزاد،

ی از دتصادفی به تعدا صورت به ها مصاحبهنخست متن  .شداستفاده  فناز سه  نیز کنندگان مشارکت

تحلیلی  ةمقایس روش دوم، مشابه نظر ایشان است. ،داده شد تا مشخص شود تفسیر نتایج ها نمونه

و شد. مقایسه و ارزیابی  اه دادهاین بندی نظریه با  ساخت، خام یها دادهبا ارجاع به  آندر  بود که

همکار پژوهش رسید تا با توجه به  یترؤبه  ها آنة خالصو  ها مصاحبهدر روش سوم متن 
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کدهای محقق و ایشان در مواردی که ة یسمقاانجام گیرد، سپس با  هایی یکدگذاربرداشت خود 

 سعی شد تا نظرات اعضاء به هم نزدیک شود. داشت،نهماهنگی وجود 

 

 تحقیق تعریف مفاهیم

. تمایز میان پردازیم یمبه تعریف مفاهیم جنس، جنسیت، و هویت تراجنسی تحقیق، ة ادامدر 

 منشأمیان مردان و زنان  ها تفاوتزیرا بسیاری از  ؛، امری اساسی است5و جنسیت 1جنس

 یعامل و زن و مرد اشاره دارد شناختی یستز یها تفاوتندارد. جنس به  شناختی یستز

جنسی  یها کروموزوماز جمله  شناختی یستزشامل صفات بیولوژیکی و که است  شناختی یستز

 اما، شود یمو یکی از دو جنس مرد و زن از روی آن مشخص  استجنسی و غیره  یها هورمونو 

اجتماعی است و  یجنسیت مفهومواژة  پیچیدگی بیشتری دارد.در مقایسه با جنس مفهوم جنسیت 

و  ها یژگیوجنسیت،  ،درواقع .شود یمشناسی و اجتماعی را شامل  فرهنگی و روان صفات اکتسابی،

و به شخص نسبت داده  است گرفته  شکلرفتارهایی است که در بستر اجتماع و فرهنگ جامعه 

سبب روانی است که  -اجتماعی یهویت سازه و ساختار یریگ شکلاین، . بر اساس شود یم

هر انسان پس از (. 52: 1931 )کاهانی و فخری شجاعی، شود یمدیگران جدایی و افتراق فرد از 

نخستین از  که استدستیابی به هویت جنسیتی  دنبال بهشدن جنس فیزیولوژیکی،  مشخص

 دهندة بازتاب ، ویشناس روان یهویت جنسی حالت .آید به شمار میراد احساسات آشکار و رشد اف

الگوهای رفتاری  ،ها نگرش ای از بر رشته، همچنین احساس درونی شخص از مرد یا زن بودن است

و توسط فرهنگ خاص افراد تعیین ارتباط دارند با مردانگی و زنانگی  معموالًو سایر صفاتی که 

اعتقاد درونی شخص به این »یا به تعریف کمپیل ( 55: 1933 )کریمی نیا، متکی است ،شوند یم

 )کاهانی و فخری شجاعی،است، اشاره دارد « دوسوگرا یا خنثی ،مؤنث مسئله که فردی مذکر،

1931 :56.) 
بودن خود دارد، تعریف  مؤنثاحساسی که فرد از مذکر و براساس  9هویت جنسیتی که یدرحال 

هر  یباًتقر ،گیرد یمعوامل بیولوژیکی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی قرار  یرتأثو تحت  شود یم

. شخصی کند یمیا مذکربودن خود پیدا  مؤنثاعتقاد محکمی درمورد  سالگی، 9تا  5فردی تا سن 

در این  با قاطعیت بگوید که مرد است یا زن، تواند یم که هویت جنسیتی خود را پذیرفته است،

                                                                                                                                                  
1. Sex 

2. Gender 
3. Gender Identity 
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 دهد یمجهان انتقال  ةدیدگاه خودش را با اعمال زنانه به بقی زن بودن دارد،زنی که حسی از  شرایط

مسیری را طی  گاهی هویت جنسیتی ، اماکند یممردانه عمل  ،داند یمو مردی که خودش را مرد 

در این  ،هماهنگی ندارد شده ثبتیا زیستی افراد که در گواهی تولد  شده یینتعکه با جنسیت  کند یم

با وجود اینکه  .(11: 1935 و همکاران، پور یمرح)واثق  شود یم یدوجنسشرایط فرد دچار حالت 

برخی اختالل هویت جنسی را با ، یکی از اختالالت فیزیکی و روانی است یدوجنسحالت 

تمایزگذاشتن بین  یجهدرنتاعضای غیرطبیعی جنسی دارند و  یدوجنس گیرند. ها اشتباه می دوجنسی

 دوجنسهاین افراد به خنثی یا . گفتنی است و جنس و تعیین زن یا مرد بودنشان مشکل استد

 .(6: 1931 آذریان،) شوند شناخته می هرمافرودیت() یقیحق

هم آناتومی و هم  ها آنهستند که در مبتال جنسی  ی( به اختاللTSکشوال )س بیماران ترانس

و ظاهرش هم در همان جنسی  ،فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی مرد هماهنگ

شدت رنج  بهاما از نظر روانی از آن نقش جنسی که در آن است  ،استاست که فرمول ژنتیکی وی 

این افراد بیماران روحی و روانی هستند که از نظر  دیگر به عبارت (؛16: 1931 آذریان،) برد می

. در این را بپذیرند جنسیت فعلی خودنیستند حاضر ندارند، اما اختالل جنسی  گونه یچهفیزیکی 

های داخلی جنسی و سیستم هورمونی و  ارگان جسمی و جنسی، بیماران وضعیت ظاهری،

 استروحی منکر صحت نوع جنسیت خود ولی فرد از نظر ذهنی و  سالم است،کروموزومی کامالً 

سبب به حدی که است از آن  یرضایتناو به عبارتی معتقد به وجود اشتباه در نوع جنسیت خود و 

تصمیم قطعی به تغییر در جنسیت خود خواهد شد )پیروی و  یتدرنهاآزار شدید روحی و 

از  شود یمسبب که  کنند یمهویت جنس مخالف را تجربه داشتن این افراد  .(162میرزایی دیدگاه: 

 یداً شد افراد مبتال به این اختالل، د.نبودن کن خود احساس ناراحتی و نامناسب ةشد یینتعهویت 

: 1935 و همکاران، پور یمرح)واثق  شوند یمو دچار هویت دوجنسیتی  کنند یماحساس پریشانی 

11.) 

 

 ها یافته
در این پژوهش، به تحلیل  کننده شرکتهای  کلی تراجنسی های یژگیو ةارائ پس ازدر این بخش، 

 .شود یماصلی پژوهش پرداخته  یها پرسشآنان به  یها پاسخکیفی 
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 توصیفی های یافته( الف

 
 تحصیالت سطح ،تأهل یتوضع جنسیت، ییرتغ توزیع افراد نمونه برحسب سن، ةنحو. 9جدول 

 حداقل 55
 سن

 حداکثر 56
 زیر دیپلم 2

 سطح تحصیالت
 یپلمد فوقدیپلم و  15

 کارشناسی 6

 ارشد یکارشناس 5

 تغییر جنسیت داده 13
 وضعیت جنسیت

 تغییر جنسیت نداده 3

 مجرد 13

 متأهل 3 تأهلوضعیت 
 مطلقه 5

 

 تحقیق های یافته( ب

فهم و تفسیر  ها آندست آمد که از طریق  همفاهیمی ب یند کدگذاری،ابه فر ها داده واردکردنبا 

همچنین  پیامدها، با این پدیده، کنندگان مشارکت ةهمواج راهبردهای ،ها ینهزمها از  تراجنسی

 یا هستهة مقول آشکار شد. ها داده وتحلیل یهتجزنوعی راهکار از طریق  ةمنزل بهحمایت محوری 

تحقیق در قالب مفاهیم به  های یافته هویت است. ثباتی یب ،ها مقولهحاصل از بررسی مفاهیم و 

 .شود یمشرح زیر بیان 
 یامدیپ ،یتعامل شرطی، یها مقوله. 5جدول 

 نوع مقوله مقوله ردیف

 پدیده هویت ثباتی یب 1
 گر مداخلهشرایط  یند همانندسازیااختالل در فر دلسردی از نقش، 5
 ای ینهزمشرایط  یطرد اجتماعناامنی شغلی، ، حیثیتی یبانگ  9
 شرایط علی نامالیمات روانی ی،یتسردرگمی جنسبیزاری جنسی،  5
 پیامدها اجتماعی ةسرماینبود  اجتماعی،-تقلیل سالمت فردی افزایش انحرافات، 2
 راهکارها ، انزوای اجتماعیترک خانه ،کفو همبا تعامل  6
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 شرایط علی
 جنسی یزاریب .9

برای ورود به زندگی مانند  ها خالص شوند. آنخود از اعضای تناسلی دارند آرزو  افراد تراجنسی

اندام جنسی خود را از بین  ممکن دوست دارند به هر نحو و کنند یمفردی از جنس مقابل تالش 

زدن به اندام  صدمه جراحی، ،ها هورموندرخواست تجویز و برای این کار به اقداماتی مانند ببرند 

دست  مشابهت با جنس مقابل منظور بهتغییر فیزیکی مشخصات جنسی  یها روشجنسی یا سایر 

و از دیدن جسم و اندام جنسی خود خجالت  بینند یمآنان جسم خود را پست و ناچیز  .زنند می

 .کشند یم

قبل از عمل »: گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این زمینه  یا ساله 93دختر مرجان  *

تا نوک  .بود آور عذابخیلی  بکنم. خواستم یمصورتم رو  یموها داشتم،احساس کمبود سینه 

از آلتم متنفر بودم تا جایی  تر مهماز همه  .کردم یمانگار احساس زیادی و سنگینی  ،زدم یم ،زد یم

 .(9شمارة پاسخگوی « )که دست به خودکشی زدم تا ازش راحت بشم

 

 سردرگمی جنسیتی .5

از طریق تقلید،  و که گویی زن یا مرد هستند کنند یمایفای نقش  یا گونه به ها انسانباتلر،  ةبه عقید

مند  را آداب گفتنشان رفتن و سخن راه، پوشش، رفتار، که بدن گیرند یفرام ها سنتنگ و فرامین فره

خویشتن ، نمایش بگذارند  مردانگی و زنانگی را به یها مشخصه بدنشاناگر روی سطح  .کنند

. در غیر این صورت رفتارهای مغایر این وضعیت یعنی کنند خود را آشکار میجنسیتی حقیقی 

روش خلق آشفتگی، تناقض و واژگونی  ینتر مهمپوشیدن لباس مخالف، اداها و رفتارهای مغایر 

 .جنسیت است

احساس  ند وبیزار استاز جنس فعلی خود و آنچه در ارتباط با آن نیز افراد تراجنسی  

دوگانه سوق و نقش رفتارها، احساسات و افکار  یسو بهنند. بیزاری جنسی آنان را ک میسردرگمی 

. از گذارند یمرا به نمایش  آنانو رفتار و اطوار  دپوشن یمجنس مخالف را  یها لباس ها آن. دهد یم

نس و رفتارهای جنس فعلی خودشان بیزار هستند. البته هدف از پوشیدن لباس ج ها لباسپوشیدن 

دخترانه  یها لباسپسرها تمایل به پوشیدن  .است ثبات هویتی بیشتر رسیدن به ها آنمخالف در 

 پسرانه بپوشند. یها لباسدوست دارند نیز دارند و دخترها 

پوشش زنونه رو خیلی دوس دارم و » :گوید یمنداده است  یتجنس ییرتغکه  ساله 53 آرام*
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شرایط خاص خونوادم تحمل کنم و لباس پسرونه  خاطربه ولی مجبورم  ،آرایش کنم مواخ یم

 .(3 ةشمارپاسخگوی « )دوس ندارم اصالًبپوشم که خیلی سخته و 

تو خلوت خودم و وقتی تنها هستم » :گوید یمساله که تغییر جنسیت نداده است  52هستی *

بقیه هستن  ولی وقتی مامان و بابام و، رقصم یم ،کنم یم یشآرا ،دم یمکارای دخترونه انجام 

پاسخگوی « )کنم  باید نقش بازی باید طوری رفتار کنم که نیستم، مجبورم پسرونه عمل کنم.

 (.19 ةشمار

 

 روانی یماتنامال .3

با وجود  دچار حس دوگانگی شوند. ودش میها سبب  تراجنسینزد  بین جسم و فکر تناقض و مغایرت

اقض سبب ناین ت .تعلق دارندبه جنس مخالف  کنند یماحساس دارند، اینکه جنسیت مشخص و معینی 

 پرخاشگری و هراس شوند. دچار آشفتگی روانی نظیر افسردگی، است تا این افرادشده 

همیشه ترس » :گوید یمدر این باره  ،است که تغییر جنسیت نداده یا ساله 55* احسان پسری 

ندارم حتی بیرون هم که میرم آرامش  تو وجودم هست که چه جوری با خانوادم در میان بگذارم.

 .(15 ةشمارپاسخگوی « )ی استرس دارمکل

قبل عمل خیلی عصبی » :گوید یمساله که تغییر جنسیت داده است در این باره  51*محمد 

وقتی  اصالً .تونم به آرزوهام برسم چرا نمی تونم مثل مردم عادی رفتار کنم. چرا نمیکه  شدم یم

 .(55ة شمار)پاسخگوی « رفتم یدرماز کوره  دیدم یموضعیتم رو 
که افراد  دهد یموقتی رخ  یشناخت رواننامالیمات  و که پریشانی اند یدهعق این بر پژوهشگران 

 . گفتنی است کهاند متفاوت شان یشخص اهداف در ها آن ؛ زیرامانند یمناکام  شخصی اهداف از

 افراد متفاوت یبرا را ناسازگارانه رفتار و مشکالت از مختلفی انواع ناکامی در رفع نیازها و اهداف

 .(5115باشند )هروویتز،  داشته یکسانی یشناخت روان های یصتشخافراد  آن اگر حتی ،کند یم تسریع

 

 ای ینهزمشرایط 
 حیثیتی یب انگ .9

هویت باشد )یک شخص باید  آنچهکه میان  گیرد یمگافمن انگ یا داغ زمانی شکل نظریة براساس 

افراد  آنچهیعنی هرگاه بین  ؛شکاف ایجاد شود ت )هویت بالفعل(شخص واقعاً هس آنچهبالقوه( و 

واکنش  ،آید وجود بهدهند اختالف  نسبت می ها آنپندارند و آنچه دیگران به  هویت واقعی خود می
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خوردگی شکل  و فرایند داغشود  شود هویت عادی فرد مخدوش مردم به این وضع موجب می

 هنجارهای با دهند که هارائ خود از تصویری سعی دارند نقش حین ایفای در فرادمعموالً ا .بگیرد

جرم  به غیرمستقیم و مستقیم یفشارها از را خود وسیله ینبد تا باشد همسو کنشة ینزمدر  حاکم

 داغ با نگیرد، افراد انجام یدرست به مذکور نقش ایفای فرایند اگر که اینجاست .برهانند داشتن تفاوت

در تعامالت روزمره با آن ها  تراجنسیموردی است که  یقاًدقمسئله  ینا .شوند یم مواجه ننگ

هستند  یمسائلخاص، الفاظ نامناسب، ترحم، تمسخر، تحقیر، پوزخند و غیره  یها نگاه مواجهند.

 های یشهکلآگاهی و نا. گیرند میزیسته افراد تراجنسی شکل تجربة  ةکه در کنش متقابل روزان

بدانند و را افراد منحرف و مجرم  ها تراجنسیفرهنگی و برخی تعصبات سبب شده تا افراد جامعه، 

 بشناسند.منحرف جنسی  و اضافی یموجودعنوان  به آنان را
او در  است. یپلمد فوقساله است که تغییر جنسیت داده و مدرک تحصیلی او  53* رضا پسری 

 زنن، کنایه می اواخواهرن، اینا معلوم نیس چی هستن، زمونه،گن دوره آخر  می»: گوید یماین باره 

 (.2 ةشمارپاسخگوی « )کنن خیلی توهین می معلوم نیس مردن یا زن،

 دید یممنو  ییهرجاهر کی تو » :گوید یمساله که تغییر جنسیت داده است  52*امیرعلی 

گاهی وقتا هرچی تو دهنشون . نگاهش خاص و معنادار بود. انگار جن دیده .کرد یمنگا  چپ چپ

 (5 ةشمار)پاسخگوی « گفتن یمدرمیومد 

 

 شغلی یناامن .5

شرایط ظاهری دلیل  بهافراد اغلب این  اشتغال است. ةافراد تراجنسی مسئل یها دغدغه ینتر بزرگاز 

به  ؛تحصیلی خود دست یابندرشتة به شغل مورد عالقه و متناسب با  توانند ینمو هویتی که دارند، 

احساس  ترس از آشکارشدن هویت خود در محل کار،مانند  همین سبب دچار مشکالتی

آنان به دلیل نداشتن حامی  شوند. می شغلی ثباتی یبامنیت شغلی و نبود  ،کفایتی یبسرافکندگی و 

افراد تراجنسی در محل کار به دلیل رفتارهای خاصی که اطرافیان  .زنند یم یهر کاردست به  مالی،

جنسی  سوءاستفادهاز آنان و  شوند مواجه میانگ  والفاظ نامناسب  با دهند یماز خود نشان 

 یخوب بهها در ارتباط خود با همکارهایشان دچار مشکل هستند و  تراجنسیهمچنین  ،کنند می

شغلی افراد تراجنسی فراهم  ثباتی یبزمینه را برای  این شرایط، رابطه برقرار کنند. توانند ینم

به امرار معاش مناسبی زیادی را تجربه کنند و درنهایت  یها شغلمدام باید  که یطور به ؛کند یم

 دسترسی ندارند.
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در  قبالً»  :گوید یمسال است تغییر جنسیت داده در این مورد  11ساله که  92* شمیم دختری 

یه  ،فهمیدن یماما چون مشتریا وضعیت منو  ،شغلم رو دوس داشتم و کردم یمیک آرایشگاه کار 

این مسائل باعث شده تا حاالچند  کارم منو اخراج کرد. میومد که صاب وجود بهسری مشکالت 

 .(3 ةشمارپاسخگوی « )شغل عوض کنم

 

 اجتماعی طرد .3

وست و زیمرمن درمورد طرد اجتماعی بر این باورند که هر فرد مسئول ایفای جنسیت )نقش و 

 طور بهدیگران نیز را اجتماعی است و مشروعیت این فعل  های یتموقعرفتارهای جنسیت( در 

ایفای جنسیت نیز باید همیشه در میان دیگران ثابت شود  کنند. در این بین، میمداوم ارزیابی 

آن به  ثباتی یب. عواقب ناشی از شکست در اجرای نمایش جنسیت خویشتن و (11: 1332)گاردنر، 

برساخت جنسیت گارفینکل نیز، افراد با نظریة  بنا بر .شود یممنجر مشکالت تعاملی  بروز

، از سوی دیگرانپذیرش و هویت اصلی خود  دادن نشان برای یاموزندبهای دوجنسیتی باید  هویت

رفتارها و اعمال ضروری است از لحاظ ظاهری شبیه جنسیت مقابل باشند، باید عالوه بر اینکه 

را با هویت جنسیتی  ها آنجنسیت مقابل را هم یاد بگیرند و انجام بدهند تا بدین طریق جامعه 

 شوند. میمواجه  شدنطردبا تبعات  صورت ینادر غیر  ،جدید بپذیرد

 شان یاجتماعاز مسائلی است که افراد تراجنسی در سطوح مختلف زندگی  توجهی یبطرد و  

روابط اجتماعی این افراد در سطوح مختلف و با ابعاد و شدت  .کنند یمنرم  وپنجه دستبا آن 

، برند یماجتماعی رنج  های یتفعالمشارکتشان در دامنة از تحدید  ها آنپذیرد.  می یرتأثمتفاوتی 

 یرمتعارفغرفتارهای  عنوان بهتا است سبب شده  ها آنوضعیت و رفتارهای خاص  همچنین

با واکنش منفی اطرافیان مواجه شوند و افراد جامعه قادر  شود موجب میهمین عامل  شناخته شود،

 از جامعه طرد شوند. درنهایتنباشد و  ها آنبه پذیرش 

سال است که جدا از خانواده  3تغییر جنسیت داده و به مدت  او است. ساله 53* پگاه دختری 

اتفاقاتی که برام افتاده خیلی  به خاطر»: گوید یمدر این مورد  او .کند یمدر شهر دیگری زندگی 

چون شرایطم خاصه  ؛کنم یا با کسی ارتباط داشته باشم وآمد رفتتو کوچه و خیابون  ترسم یم

 ةشمارپاسخگوی « )مثل اونا با همه حرف بزنم یراحت بهتونم  نمی بیرون برم،تونم با همکارام  نمی

5). 

که تو خونه  یبه خاطر کارای» :گوید یمکه تغییر جنسیت داده است در این رابطه  ساله 55*النا 
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بهشون گوش  اصالًهستی و  جوری یناچرا  گفتن یمبهم  ،و رفتارایی که داشتم دادم یمانجام 

حتی شده تو جمع دوستام که بودم یا تو  .باعث شد چن بار از خونه بیرونم کنن یناا .دادم ینم

 (6 ةشمارپاسخگوی « )شغالیی که رفتم منو نپذیرفتن و طرد کردن

 

 گر مداخلهشرایط 
 از نقش یدلسرد .9

فردی متناسب با جنسیت خود را برخالف میل و  یها نقشاظهار افراد تراجنسی، آنان  بنا به

 یها نقش دهند یممستمر و مبرم ترجیح  صورت بهافراد این . کنند یماحساسات شخصی خود ایفا 

در نقش جنس مخالف ظهور پیدا  عموماًجنس مخالف را انجام دهند و در زندگی شخصی خود 

تا جایی ادامه مسئله جنس فعلی، همراه با فشارهای روانی است و این  یها نقش. ایفای کنند یم

نو پذیرا  تر از مطلوبامری  عنوان بهنقش خود را  ،دهد می خود را تغییر های یتاولودارد که فرد 

جنس مقابل را ایفا کند. این وضعیت نزد گافمن  یها نقش کند یمو به هر نحوی تالش  شود یم

نقشی را انجام  تفاوت یب ای یوهشکه فرد به  دهد یمزمانی رخ که  ده شده استنامی« از نقش هفاصل»

نقش خود را با جان  آنکه یجا بهدهد و برای آن نقش اولویت چندانی قائل نباشد. در این حالت، 

. اجرای چنین کند یمناچار و ملزم به ایفای آن است، آن را بازی  آنکهو دل انجام دهد، صرفاً برای 

 غالباً با فشارهای روانی همراه است.نقشی 

 یها نقشتمام » :گوید یمساله است که تغییر جنسیت داده و در این مورد  53* رها دختری 

به خاطر همین  ؛بیزار بودم به کارای پسرونه نداشتم، یا عالقه اصالًو  دادم یمدخترونه رو انجام 

 .(55شمارة پاسخگوی )« خیلی کتک خوردم و تنبیه شدم

، کارای دادم یمفقط کارای بیرونو انجام » :گوید یمداده است  یتجنس ییرتغکه  ساله 53جواد *

به همین خاطر  ؛داشتم یبرنمحتی استکان چای خودمو  ،زنونه را دوس نداشتم، ازش بیزار بودم

 (.15 ةشمار)پاسخگوی  «شدم یمخیلی سرزنش 

 

 یند همانندسازیادر فر اختالل .5

ند خصوصیات شخص ک تالش میفرد آن  موجب بهه کشود  یندی اطالق میافربه  همانندسازی

 هویت یریگ شکلو نیرومندترین عوامل  ینتر مهمی از کهمانندسازی ی .ندکدیگری را درونی 

و نهادهای اصلی و مهم  ، دوستانمعلمان ،از طریق عوامل مهم فرهنگی چون والدیناست و 
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امر در افراد تراجنسی به دلیل  نای .شوند یماجتماعی چون خانه و مدرسه به کودک منتقل 

 .افتد ینماتفاق  یدرست بهفیزیکی  یها مشخصه

رو  یدار خانه»: گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این مورد  ساله 51*ساسان پسری 

تمایلی به انجام کارای پسرونه ندارمم  اصالً .دم یمخیلی دوست دارم و بیشتر کارهای زنونه انجام 

 .(59 ةشمار)پاسخگوی « کنم یمهمیشه ازش فرار و 

چون کارای مردونه انجام » :گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این مورد ساله  52امیر *

بابا  گفتن یمداداشام  ،دادم یمو مدام دنبال کارای زنونه بودم و ادا و اطوارای زنونه انجام  دادم ینم

 .(13 ةشمارپاسخگوی « )مدام پی کاراش بوده به تو توجه نکرده مقصره.

 

 تجربه و درک افراد تراجنسی
 هویت ثباتی یب

دیالکتیک میان فرد و جامعه در مراحل مختلف  ةواسط بهشناسان معتقدند هویت  جامعه

 ،به عبارتی هویت ؛پذیرد یمفرهنگی صورت  یها مؤلفهتعامالت با ابزار  واسطه بهشدن و  اجتماعی

، در گذارد یم یرتأثکه بر رفتار فرد  یا گونه به ؛ستها گروهاحساس همبستگی به جامعه، فرهنگ و 

و هنجارها سوق  ها ارزشو او را به سمت همنوایی با جامعه و  کند یماو احساس تکلیف و تعهد 

آنان صرفاً کارکردی از  های یژگیو: هویت اشخاص و کند یمکه دورکیم ذکر  طور همان. دهد یم

در این رویکرد، ما  .است و محصول نیروهای اجتماعی و فرهنگی است در جامعهجایگاه آنان 

 (39 :1931)فی،  کنند یماساساً حامالنی هستیم که جامعه و فرهنگ از طریق ما خودشان را بیان 

 ثباتی یب ةافراد با مشخصرهنگ است. فرد با خود، دیگران، جامعه و ف ییسو ناهم نیز هویت ثباتی یب

افراد . ، ندارندشود میموجب شناسایی شخصی یا موجب تمایزشان از دیگران را که  آنچه هویت

از نوعی سردرگمی و آشفتگی رنج  و شناسند درستی نمی را به خویش های یژگیو  تراجنسی

هویت  ثباتی یبو بنابراین گرفتار بحران  ؛پاسخ بدهند ،من کیستم پرسشبه  توانند ینمزیرا  ؛برند یم

 هستند.

دونستم هویتم  قبل از تغییر نمی» :گوید یم که تغییر جنسیت داده است، ساله 55 یزن*ماندانا 

 وضعیت مشخصی نداشتم. مشخص نیس دختری یا پسر، چرا یه طرفه نیستم. کیم، اصالً چیه،

 .(11 ةشمارپاسخگوی )« تونستم خودمو به همه معرفی کنم نمی

دونی  نمی» :گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این مورد  ساله 55مسعود پسری *
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ی سعادی نیستی، هرچی خواستم خودمو پنهون کنم تا ک .معلوم نیس چی هستی دختری یا پسر،

 «هستی هویت یب تگف شه یم، یک کالم شدن یمولی اطرافیان بیشتر متوجه  ،منو نشناسه

 (.13 هشمار)پاسخگوی 

 

 راهبردهای کنش
 کفو همبا  تعامل .9

از نظر ارتباطی با دیگران دچار مشکل  ها آنها سبب شده است تا اغلب  تراجنسیخاص  وضعیت

با افرادی شبیه به  کنند یمسعی به همین منظور  ؛نتوانند به افراد جامعه اعتماد کنند یراحت بهشوند و 

 .داشته باشندارتباط  خودشان

شه با  نمی اصالً» :گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این مورد  ساله 55پسری  *افشین

ما هم بیشتر با کسایی  کنن. میآخه از آدم سوءاستفاده ود. و باهاشون در ارتباط ب عادیا دوس شد

 .(11شمارة پاسخگوی « )که مثل خودمونن دوستیم

 اصالً » :گوید یمدر این مورد  ،سال است تغییر جنسیت داده 11 کهساله  92شمیم دختری *

 کنن. می سوءاستفاده دنبال منافع خودشونن. کنن. اونا ماها رو درک نمی شه به عادیا اعتماد کرد. نمی

 .(3شمارة )پاسخگوی « بیشتر با کسایی که مثل خودمم ارتباط داشته باشم کنم یممنم سعی 

 

 خانه ترک .5

رفتار و حرکات تراجنسی،  به افراداعضای خانواده  نگرش فرهنگی مغایرو  ها خانوادهآگاهی نا

را نداشته باشند و  ها آنویژة تا تحمل پذیرش رفتارهای متفاوت و است خاص آنان سبب شده 

ها  تراجنسیآنان معتقدند رفتارها و اطوار و حرکات  .نکنندرفع این معضل و مشکل اقدامی برای 

در  و به دلیل ترس از زبانزدشدن در فامیل و اجتماع و سرافکندگی و ذلت، استعرف  برخالف

به جدال و کشمکش و ضرب و شتم این امر که  کنند میمقابل خواسته و میل فرزندانشان مقاومت 

شدن در  فرار اجباری و رهانیز سبب در بسیاری موارد  .شود یممنجر از خانواده  ها آنشدن  راندهو 

 .استافراد خاطی از چنین افرادی  ةسوءاستفادکه سرآغاز مصائب و  شود میاجتماع 

 تحمل قابلدیگه فضای خونه برام » :گوید یم که تغییر جنسیت نداده است، ساله 13*سبحان 

« همین فرار کردم به خاطر ؛کردن یمو هر روز بیشتر منو اذیت  کرد ینمکسی درک  اصالً نبود.

 (.3 ةشمارپاسخگوی )
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به خاطر کارایی که » :گوید یمکه تغیر جنسیت داده است در این باره  ساله 52 یپسر*یاسمین 

بهشون  اصالًهستی و  جوری یناچرا  گفتن یمو رفتارایی که داشتم بهم  دادم یمتو خونه انجام 

 (51 ةشمار)پاسخگوی  «ار از خونه بیرونم کننچند باینا باعث شد  .دادم ینمگوش 

 

 اجتماعی یانزوا .3

 ؛زندگی عمومی، یکپارچگی و همبستگی اجتماعی است ةدورکیم معتقد است از جمله مزایای بالقو

یک احساس تعلق و وابستگی، درک آگاهی مشترک و داشتن سرنوشت جمعی. این مزایای  یعنی

اما در صورت هرنوع قطع ارتباط بین فرد و  ،زندگی اجتماعی اساس و بنیان تعریف جهانی است

آنومیک و مساعد  ای ینهزم ،اجتماعی جذب نگردند یها چارچوبافراد در  که یا گونه به ،جامعه

از نظر وی هر نوع فاصله بین فرد و جامعه که به  .شود فراهم میبرای رشد انحرافات اجتماعی 

 یتدرنهاو  دهد یمانحرافات اجتماعی میدان به  انجامد یماجتماعی  یها چارچوبدر نشدن  ادغام

 .(9: 1935 )افشانی و شیری، کند یمسالمت اجتماعی را تهدید 

مانند انزواطلبی،  هایی یبآسرا به سمت  ها آنوجود مشکالت فراوان برای افراد تراجنسی 

با دیگران رابطه برقرار  توانند ینمهمانند افراد عادی  این افراددهد.  میو تنهایی سوق  یریگ کناره

همدمی پیدا کنند تا  توانند ینمآنان  و کنند ینمرا درک  ها آن یخوب بههم افراد جامعه  ،کنند

و درنهایت ، بر همین مبنا افراد تراجنسی از سوی دیگران طرد ؛مشکالتشان را با او در میان بگذارند

 .شوند یمبهترین گزینه متوسل  عنوان بهبه انزوا 
تونستم با  نمی همیشه تنها بودم،»: گوید یم ساله که تغییر جنسیت داده است، 91دختری *آوا 

ذاشتن با کسی حرف  نمی ،بستن یمو درو  کردن یمهمش منو تو اتاق  کسی رابطه داشته باشم.

 .(15 ةشمار)پاسخگوی  « هم خودم دوست ندارم با کسی رابطه داشته باشم اآلن، بزنم

شرایطی که داشتم  به خاطر» :گوید یمکه تغییر جنسیت داده است در این رابطه  ساله 55لنا ا*

ها  هبچ تونستم با بقیه رابطه داشته باشم. نمی تک بشینم. دانشگاهمجبور بودم همیشه تو کالس 

 .(6 ةشمارپاسخگوی « )همین دوستام خیلی کم بودن به خاطر سختشون بود منو تحمل کنن.

 

 تراجنسیتیپیامدهای هویت 
 اجتماعیسرمایة  نبود .9

. دهند یماجتماعی را تشکیل سرمایة ارتباط، اعتماد و حمایت اجتماعی سه مفهوم ابعاد 
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از روابط  برخاستهذخایری  ةسرمایاین این باورند که  اجتماعی برحوزة سرمایة در  نظران صاحب

 ،را تسهیل ها آنارزشمند  ای یهسرماو در حکم  کند یماجتماعی است که عملکرد را بارور و مستعد 

 ینتأممفید را  های یتحما نیز در صورت لزوم. کند یمو امکان دسترسی به اهداف خاص را فراهم 

 .بخشد یمو بهزیستی روانی و اجتماعی فرد را تحقق 

از  شود یموضعیت و شرایط خاص افراد تراجنسی موجب  ،که در مطالب قبل ذکر شد گونه همان

نتوانند روحی و جسمی فراوان  های یبآسدلیل تحمل  به د ونظر ارتباطی با دیگران دچار مشکل شون

 شود یمسبب  ها آنخاص و معنادار جامعه به  یها نگاه ، همچنینبه افراد جامعه اعتماد کنند یراحت به

خانوادگی و اجتماعی محروم باشند.  های یتحماخود مانند احساس امنیت نکنند و از حقوق اجتماعی 

عدم . وضعیت اند نبودهآمدن آن  وجود بهها قربانی شرایطی هستند که مسئول  تراجنسیاین مبنا  بر

 شده است. ها آناجتماعی  ةضعف سرمایسبب  یتدرنهاو مقبولیت اجتماعی افراد تراجنسی  پذیرش

تونیم به کسی اعتماد کنیم.  نمی»: گوید یمکه تغییر جنسیت نداده است،  ساله 13مائده *

 .(1 ةشمار)پاسخگوی « کنه کنه هیچ، حتی پلیس هم اذیتمون می حمایتمون نمی هخونواده ک

اینقد اتفاقای بزرگ و کوچیک برام »: گوید یم که تغییر جنسیت نداده است، ساله 13*سبحان 

همش  کدومشون اعتماد کنم. تونم به هیچ افتاده و آدمای عادی منو اذیت کردن که دیگر نمی

 .(3 ةشمار)پاسخگوی « وقتی شرایطم رو بفهمن واکنش نشون بدن ترسم یم

خیلی وقتا وقتی » :گوید یماست که تغییر جنسیت داده و در این مورد  ساله 55مسعود پسری *

تازه مسخرم هم  کردن ینمحرفمو باور  اصالً، گرفت یمگشت ارشاد یا پلیس منو  رفتیم یمبیرون 

، بابا ما هم آدمیم دادن یم، جالبه پیش اونا هم امنیت نداشتم چون خودشون بهم پیشنهاد کردن یم

 .(13 ةشمار)پاسخگوی « کنید یم طور یناچرا 

 

 انحرافات یشافزا .5

ها آن  تراجنسیکه  استدیگری  هایروسپیگری و غیره پیامد ،گرایش به مواد شدن، منزوی دنبال به

در سطوح مختلف تخریب روابط و کاهش همبستگی به بیان دورکیم،  .کشند یمدوش  بهرا 

 فردی و کاهش سالمت اجتماعی است. حرافاتافزایش ان ساز ینهزم، اجتماعی

مرد بودن رو  کردم یمچون احساس »: گوید یم ساله که تغییر جنسیت داده است، 13*ارسالن 

و به سمت مواد  کشیدم سیگار منم خیلی  ،با سیگارکشیدن و معتادشدن به دیگران ثابت کرد شه یم

 .(16 ةشمارپاسخگوی « )رفتم
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جنسی  سوءاستفادهاینقد مورد » :گوید یمساله که تغییر جنسیت داده است  53*جواد پسری 

این کار هم منو از لحاظ روحی و هم  .موردآرو که برای تحمل دردش به مواد مخدر  قرار گرفتم

 .(15 ةشمار)پاسخگوی « کرد یمجسمی آروم 

 

 اجتماعی-سالمت فردی یلتقل .3

عاطفی و جسمانی  به مانند افراد عادی جامعه دوست دارند که از رفاه اجتماعی،افراد تراجنسی 

همچنین ، احساس خشنودی کنند یا اندازهدر شرایط مختلف زندگی تا  و برخوردار باشند

بتوانند  و داشته باشندرضایت مختلف  های یطمحاجتماع و  ازدواج، کار، خانواده،از  خواهند می

نزد افراد دیگر  های این افراد این ساست که . از دیگر خواستهپیوندهای عاطفی قوی برقرار کنند

از  ،باشندداشته  اقتصادی -پایگاه اجتماعی ،مورد اعتماد باشند و بتوانند به دیگران اعتماد کنند

از روابط اجتماعی و روابط صمیمانه پربار  و شوند مند بهرهاجتماعی و سیاسی  -منافع اقتصادی

افراد تراجنسی  که یدرحال ؛این شرایط برای حفظ سالمت فردی و اجتماعی ضروری است باشند.

رضایت از سالمت روانی و  سالمت جسمانی،) یاجتماعشرایط برخورداری از سالمت فردی و 

 .شود یم ها آنآمدن کیفیت زندگی  پایینموجب این مسئله که را ندارند ( زندگی

دوست دارم، زندگی داشته باشم که »: گوید یم که تغییر جنسیت نداده است، ساله 51منا * 

برایم رضایت بخش باشد واین همه محدودیت نداشته باشم. مشکالت من را از زندگی خسته 

پاسخگوی « )امیدی برام نمونده ه شدم از زندگی،تخس دیگه .ندارمزندگی کردن کرده و امیدی به 

 .(1 ةشمار

 یچکیهآخه  ؛خیلی اوضاع بد شده بود» :گوید یمساله که تغییر جنسیت داده است،  13ارسالن 

ونستم به کسی پناه ببرم. پول ت . نمیکردن یمهمه اذیتم  ،ای نداشتم ، خونوادهکرد ینمازم حمایت 

پاسخگوی « )همین خواستم خودمو خالص کنم که نشد به خاطر .کردن یمنداشتم. همه توهین 

 .(16 ةشمار
 

 مبنایی پژوهشنظریة 
در  فردی و اجتماعی، های یبآساز  یافراد تراجنستجربة  یعنیپژوهش  یهدف اصل در این بخش،

 وبیزاری  گفت توان یمبراساس مدل پارادایمی  .شود میارائه  تر یانتزاعو  تر کامل یقالب مدل

 کرده است. همرا فراهویت  ثباتی یبسردرگمی جنسی و نامالیمات روانی شرایط علی برای بروز 
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یند ااختالل در فر زمینه و دلسردی از نقش، ةمثاب به یطرد اجتماع و ، ناامنی شغلیحیثیتی یبانگ 

 .اند کردهعمل  گر مداخلهشرایط  ةمنزل به یریپذ جامعههمانندسازی و 

 

 
 

بسیاری را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی  های یبآسافراد تراجنسی  ،یطورکل به

در  توان یمرا  راهبردها ، اینکنند یماتخاد  راهبردهایی با قرارگرفتن در این شرایط و کنند یمتجربه 

هویت تراجنسیتی پیامدهایی  کرد. یبند دسته و انزوا ترک خانه مبتالبه، یها گروهقالب تعامل با 

 .دنبال دارد به اجتماعینبود سرمایة اجتماعی و -تقلیل سالمت فردی افزایش انحرافات،مانند 

 

 شرایط علی

 بیزاری جنسی

 سردرگمی جنسیتی

 نامالیمات روانی

 

ایشرایط زمینه  

 حیثیتیبیانگ 

 ناامنی شغلی

 اجتماعی طرد

 ثباتی هویتبی

و تعامالت راهبردها  

کفو همتعامل با   

 ترک خانه

اجتماعی انزوای  

 پیامدها

-اعتیاد و روسپیگری(، تقلیل سالمت فردی) افزایش انحرافات

 اجتماعی ةسرماینبود اجتماعی، 

گر مداخلهشرایط   

نقش، اختالل در  دلسردی از

یند همانندسازیافر  
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 گیری یجهنتبحث و 
بستر ط فرهنگی و یشرا اما در ،شوند یم متولد جنسی-روانیاختالل  ینوع تراجنسی باافراد 

 الت آنانکمش شدت و یدگیچیپ برآید،  میاختالل هویتی برای آنان پدید  که است یاجتماع

 ةدر همین راستا، مطالع .کند یماجتماعی محروم  و مزایای سی به منابعاز دسترو آنان را افزاید  می

های سه شهر یزد، مشهد و تهران پرداخته  تراجنسیفردی و اجتماعی  مشکالت حاضر به بررسی،

داخلی و خارجی که قبالً اشاره شد،  نظران صاحباست. نتایج تحقیق حاضر همسو با تحقیقات 

روانی،  نامالیماتچون  هایی یبآسگانه، با ها به موازات احساس جنسی دو جنسیترا دهد یمنشان 

، طرد اجتماعی و سوگیری ، انزوای اجتماعیتعاملی، محرومیت از نقشهویتی، دلسردی  تعارض

همسو با رویکرد چاپکوفسکی است. به زعم او در جوامع مختلف این نتیجه . ندمواجه فرهنگی

 و دنکن یمتحمیل  ها تیدوجنسی ةبه مسئل نظرانه تنگسنتی نگاهی  های یشهکلو تعصبات و  ها ارزش

نتایج  .آورد یموجود  به ها آنفردی و اجتماعی را برای  مشکالتبسیاری از  ةزمین ینظر تنگاین 

این یافته تأیید در نیز و همکاران خواه  علی و ن، استوارت و همکارانیایاکوتاتجربی  های یافته

، کاهش کیفیت نفس اعتمادبهافزایش احساس وابستگی، کاهش در تحقیقات خود  ها آن. است

 .کنند یماز جمله پیامدهای این اختالل بیان را زندگی و افزایش احساس آسیب پذیری 

با دوگانگی بیولوژیکی و  افراد این ها در تحقیق حاضر این است که تراجنسی اصلی ةمسئل 

در ، با ظاهر فیزیکی و اجتماعی خود جنسیتی ناسازگار یها نقشیفای با ااجتماعی مواجهند و 

و معیارهای متعارف  داشتن از هنجارهای اجتماعی فاصلهی از سوی مردم به سبب یتجنس یبند رده

 نظر صاحبانطباق دارد. این دو  وست و زیمرمن ةنظریاین نتیجه با  شوند یمتلقی  «یرعادیغ»

در اجرای مردانگی و  مؤثرعضویت معتبر فرد در یک رده جنسی به حضور و مشارکت  معتقدند که

در شکست فرد  واست ارزیابی دیگران معیار  اجرای جنسیت، ةو نحو بستگی دارداو زنانگی 

 .کند یممواجه و سایر مشکالت و با طرد دهد  میجلوه  ارزش یب، فرد را در نزد دیگران آن یفایا

شناختی و  های یریسوگکه وجود تابوهای فرهنگی، است  اینها  تراجنسیدیگر  ةعمد ةمسئل

 ؛تعامل با اعضای جامعه طردشوندة یردااز ها  آن شود یمسبب از این افراد  نداشتن آگاهی

را شکل داده و هویتی را برای آنان  آناناین وضعیت تمامی ساخت ذهنی و انسانی  که یطور به

 ؛دهد یمسوق  یریگ کنارهاست که آنان را به دوری و  ای یختهگسکند که در حکم روان  میخلق 

که هراس برمالشدن وضعیت بیولوژیکی، همواره در ایفای نقش آنان نتایج منفی گذاشته  یا گونه به

اساسی که افراد  ای هپدید دیدگاه گارفینکل، بنا بر .شود میمنفی در زندگی آنان منجر تبعات  و به
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گیرند برای اینکه  یاد می ها آنهویت است.  ثباتی یبة مسئل ،کنند یمنرم  وپنجه دستتراجنسی با آن 

عالوه بر اینکه از لحاظ ظاهری باید شبیه جنسیت مقابل باشند،  ،هویت اصلی خود را نشان بدهند

را  ها آنباید رفتارها و اعمال جنسیت مقابل را هم یاد بگیرند و انجام بدهند تا بدین طریق جامعه 

 شود این افراد میسبب  شده اهدهظاهری و مش یها تناقضاما  ،با هویت جنسیتی جدید بپذیرد

و پذیرش  یریگ شکلپاسخ بدهند. سردرگمی و آشفتگی در  ،من کیستم پرسشبه  یراحت بهنتوانند 

 و کند فراهم می ها تراجنسیفردی و اجتماعی برای  های یبآسبسیاری از  ساز ینهزمهویت جدید 

به این افراد داغ ننگ را برای  آور رنجفرهنگی شرایط  های یریسوگجنسیتی و  های یشهکل عقاید،

اجتماعی است که آنان در طول  های یبآس ینتر مهمداغ ننگ از  ،گافمن رهیافت بنا بر .داردهمراه 

تأیید در  خواه و همکاران، گروسمن و اگلی علی های یافتهنتایج  .کشند یمزندگی آن را به دوش 

از  رو ینااز  ؛هستند رو روبهها همواره با نگرش و رفتارهای منفی مردم  تراجنسیاین یافته است که 

. در شوند یماجتماعی مواجه  ةبا تقلیل سرمای ، وآشنایان حذف و روابط با اعضای خانواده، دوستان

را در  ها آناجتماعی،  ةمد و طرد از سوی شبکآمحدودیت روابط اجتماعی و گاه ناکار این بین،

 .کند یم پذیر یبآسروانی و اجتماعی  برابر مسائل

با ها  تراجنسیکه  ای یدهعدروانی و اجتماعی  های یبآسگفت  توان یمایج تحقیق با توجه به نت

و  جنسیتی و تفکرات قالبی دارد های یشهکلریشه در هنجارهای فرهنگی،  شوند، آن مواجه می

که در سالیان طوالنی در  طلبد یمفرهنگی را  یها نگرش نیاز به اصالح ها آناصالح تعدیل و 

 توان یم یساز فرهنگاز طریق امر  رسد یمنظر  به ،بنابراین ؛شده استجوامع و نزد افراد نهادینه 

تری را  بینانه واقع یها نگرشها را تعدیل و  تراجنسیتفسیرهای نامناسب و تعابیر منحرفانه از 

عناصر فرهنگی خاص به  ةنقش محوری در ارائ ها رسانهو  وپرورش آموزش. کردآن  یگزینجا

 و، در تغییر نگرش یا رسانه یها برنامه ةتهی و جامعهو  ها خانوادهآموزش به  افراد جامعه دارند.

در کاهش مشکالت آنان  ها تراجنسیهویت  دربارة تر معتدلو  تر یانسانافکاری  کردن ایگزینج

 .ستو راهگشا مؤثر
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