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Abstract
The purpose this study was to investigate the effect of early
maladaptive schemas, difficulty in emotional regulation and
coping styles on of gender dysphoria in subgects
undergoing gender Reassignment. The research design was
descriptive-correlational. The statistical population
consisted of all subjects with gender dysphoria who referred
to Khorasan Razavi General Forensic Medicine
Department during the legal stages of sex change during
2014-2016. One hundred participants were selected via
convenience sampling, gave informed consent, They were
asked to the questionnaires: Difficulties in Emotion
Regulation (Gratz & Roemer, 2004), early maladaptive
schema (Young, 1988), coping styles (Collins & Reed,
1990), and Gender identity disorder (Akafi, 2011). The data
were analyzed by stepwise multiple regression. The results
of this study showed that emotional deprivation, distrust,
and emotional inhibition of the variable of early
maladaptive schemas, Variables of limited strategies,
difficulty of purposeful behavior, lack of emotional
awareness, and impulse control difficulty of the variable of
difficulty in emotional regulation and Emotion-focused
coping styles of styles of coping with sexual dysphoria is a
positive and significant relationship. Thus, the most
important variables in predicting gender dysphoria were
limited strategies, distrust, difficulty impulse control, and
emotional deprivation (p<0/05). According to the findings
of this study, the simultaneous role of cognitive and
emotional factors in the occurrence of gender dysphoria in
people seeking gender change is remarkable. And these
variables can be used in therapeutic and educational
interventions for this clinical population (p<0/05).
Keywords: early maladaptive schemas, difficulty in
emotional regulation, coping styles, gender dysphoria.
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چکيده
، بررسي تأثير طرحوارههای ناسازگار اوليه،هدف از اين پژوهش
دشواری در تنظيم هيجان و سبکهای مقابله در پيشبيني نارضايتي
- توصيفي، طرح پژوهش.جنسيتي در افراد متقاضي تغيير جنسيت بود
 كلية افراد دارای نارضايتي جنسيتي بودند، جامعةآماری.همبستگي بود
كه برای طي مراحل قانوني تغيير جنسيت به ادارۀ كل پزشکي قانوني
 نمونة. مراجعه داشتند1394-1396 خراسان رضوی در سالهای
 فرد مبتال به نارضايتي جنسيتي بودند كه به صورت100 پژوهش
،نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند كه پس از اخذ رضايتنامه
،آگاهانه پرسشنامههای دشواری در تنظيم هيجان (گراتز و رومر
 سبکهای،)Young 1990(  طرحوارههای ناسازگار اوليه،)2004
) و اختالل هويت جنسيCollins, Reed 1990( مقابله با استرس
 دادهها با استفاده از روش آماری.) را تکميل نمودندAkafi 2011(
 نتايج.تحليل رگرسيون چندگانه به شيوۀ گام به گام تحليل شدند
 بي اعتمادی و،حاصل از اين پژوهش نشان داد كه محروميت هيجاني
 متغيرهای،بازداری هيجاني از متغير طرحوارههای ناسازگار اوليه
 نبود آگاهي هيجاني و، دشواری رفتار هدفمند،راهبردهای محدود
دشواری كنترل تکانه از متغير دشواری در تنظيم هيجاني و متغير سبک
مقابلة هيجانمدار از متغير سبکهای مقابله با استرس با نارضايتي
 بدين ترتيب.)p>0/05( جنسيتي رابطة مثبت و معناداری دارند
،مهمترين متغيرها در پيشبيني نارضايتي جنسيتي راهبردهای محدود
 دشواری در كنترل تکانه و محروميت هيجاني بودند،بي اعتمادی
.)p>0/05(
 دشواري در، طرحوارههاي ناسازگار اوليه:واژگان کليدي
 نارضايتي جنسيتي، سبکهاي مقابله،تنظيم هيجاني
Mehrdadk@edu.ui.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

موردي که براي مشاوره به کلينيک هويت جنسي دانشگاه

نارضايتي جنسيتي به نوعي ناراحتي اطالق مي شود که ممکن

مراجعه داشتند؛ مطرح کردند که  579نفر معيارهاي تشخيصي

است با ناهمخواني ميان جنسيت تجربه شده يا ابراز شدۀ فرد

کامل براي نارضايتي جنسيتي را دريافت و  13/6درصد از آنان

و جنسيت تخصيص يافته او همراه باشد .گرچه همۀ افراد در

نيز اختالل همراه محور يک داشتند.

اثر اين ناهمخواني ،ناراحتي تجربه نميکنند؛ اما بسياري از

 )2007( Lawrenceو  )2012( Lawrence, Zuckerدر

افراد در صورت فقدان مداخلۀ مطلوب دچار ناراحتي ميشوند.

مطالعۀ خود به اين نتيجه رسيدند که اختالل همراه در محور

اصطالح کنوني توصيفيتر از اصطالح قبلي در  DSM-IVبا

دو در بزرگساالن مبتال به نارضايتي جنسيتي در مطالعات

عنوان اختالل هويت جنسيتي است و بيشتر روي نارضايتي به

مختلف بين  20و  70درصد متغير است .در بزرگترين مطالعه

عنوان مشکل باليني تمرکز ميکند نه بر هويت به خودي خود

تا به امروز که در آلمان ،نوروژ و بلژيک انجام شد ،شيوع

(.)American Psychiatric Association 2013

اختالل شخصيت در افراد مبتال به نارضايتي جنسيتي ±15/3

در مورد مردان بزرگسال دامنههاي شيوع از  0/005تا

درصد و يا حتي کمتر و ميزان شيوع اختالل شخصيت باالتر

 % 0/014و در مورد زنان ،از  0/002تا  % 0/003است .از آنجا

از جمعيت کلي نبود که تقريباً  10/5تا  12درصد گزارش شده

که تمام بزرگساالن خواهان درمان هورموني و جراحي

است (Torgersen 2012؛ .(Heylens et al. 2014

تغييرجنسيت به کلينيکهاي تخصصي مراجعه نميکنند؛ اين

يکي از عوامل ايجاد کنندۀ نارضايتي جنسيتي عوامل رواني

ميزان احتماالً کمتر از حد واقعي و در مردان بيشتر است

اجتماعي است )1999( Cohen- Kettenis, Gooren .تأثير

( .)Sadock et al. 2015از نظر باليني کودکان مبتال به نارضايتي

رفتار والدين را مثل نزديکي و صميمت شديد با مادر ،غيبت

جنسيتي ،مشکالت رفتاري و هيجاني ( اضطراب ،اختالالت

پدر يا آرزوي مادر براي داشتن دختر يا پسر ،باعث به وجود

ايذايي و کنترل تکانه و افسردگي) نشان ميدهند .در نوجوانان

آمدن و رشد نارضايتي جنسيتي ميدانند و معتقدند که والدين

مبتال به اختالل طيف اتيسم نارضايتي جنسيتي شايعتر از

اين فرزندان ،به لحاظ رواني آسيبديدهاند .در نظريۀ طرحوارۀ

جمعيت کلي است و بزرگساالن مشکالت سالمت روان توأم

ساختاري شناختي که شبکۀ ارتباطي است و ادراکات فرد را

با اين اختالل دارند که از ميان آنها اختالالت اضطرابي و

سازماندهي ميکند ،علت بسط رفتارهاي جنسيتي در کودکان

American

را به شکلگيري طرحواره مربوط ميداند که آنها را به سوي

افسردگي شايعترين است

( Psychiatric

چنين رفتارهايي سوق ميدهد.

.)Association 2013
شيوع اختالالت همراه محور يک در مطالعات انجام شده،

 Youngمعتقد است برخي طرحوارهها بهويژه آنها که

(Lawrence 2007؛ Lawrence,

عمدتاً در نتيجۀ تجارب ناگوار دوران کودکي شکل ميگيرد

Cole et al

ممکن است هستۀ اصلي بسياري از مشکالت رواني قرار گيرند

( )1997اختالل همراه اسکيزوفرني را يک درصد در افراد مبتال

( .)Young et al. 2003يانگ طرحوارههاي ناسازگار اوليه را

Heylens

موضوعهاي پايدار و جامع دربارۀ خود ،ديگران و جهان

 )2014(et alگزارش کردند که  38درصد اين افراد دچار

ميداند که روشهاي شناختي رفتاري مشاهده و تعامل با جهان

اختالالت محور يکند 38/61 .درصد از آنها از اختالل خلقي

محسوب ميشود و نسبت به تغيير مقاوم و همچنين زيربناي

متفاوت گزارش شده است

Zucker 2012؛ (Heylens et al. 2014؛ براي مثال
به نارضايتي جنسيتي گزارش کرده است .در مقابل

و  17درصد از اختالل اضطرابي رنج ميبرند.

Lawrence

اختالالت محور اول و دومند (.)Shorey et al. 2012

( )2007و  )2012( Lawrence, Zuckerدر دو بررسي به اين

طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،خود را از طريق تحريفهاي

نتيجه رسيدند که اختالل همراه در بزرگساالن مبتال به

شناختي ،الگوهاي زندگي خودشکنانه و به طور مستقيم و غير

نارضايتي جنسيتي بين  6و  80درصد در محور يک متغير

مستقيم منجر به پريشاني و مشکالت روانشناختي ميشوند

است )2012( Terada et al .در بررسي خود بر روي 603

( .)Thimm 2010يانگ بيان ميکند که دلبستگي ايمن به

تأثير طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،دشواري در تنظيم هيجاني و سبکهاي مقابله در پيشبيني نارضایتي جنسيتي 17 / ...

ديگران ،خودگرداني ،آزادي در بيان نيازها ،هدفهاي اوليهاند

مشکالت هويتيابي دورۀ نوجواني نيز بررسي شده است؛ به

( )Young 1999و کودک بايد براي رشد سالم به آنها دست

گونهاي که نقش طرحوارۀ ناسازگار اوليۀ ديگر جهتمندي

يابد ( .)Thimm 2010وقتي مراقبان ،دستيابي به يک يا تعداد

براي تبيين سبک هويت هنجاري و نقش طرحوارههاي ديگر

بيشتري از اين اهداف را مشکل سازند ،طرحوارههاي ناسازگار

جهتمندي ،عملکرد مختل و گوش به زنگي در پيشبيني

اوليه رشد ميکنند (.)Wang et al. 2010
در مدل يانگ هجده طرحواره بر طبق پنج نياز هيجاني

سبک هويت سردرگم /اجتنابي تأييد شده است

( Amani

.)2013

ارضا نشده تقسيم ميشوند که آنها را حوزههاي طرحواره

پژوهشها نشان دادهاند که طرحوارههاي ناسازگار اوليه در

مينامند؛ حوزۀ اول :بريدگي و طرد (عدم ارضاي نياز به ثبات،

افراد مبتال به نارضايتي جنسيتي به شکل آسيبپذيرتر و با

امنيت ،محبت ،عشق و تعلق خاطر) و طرحوارههاي مبتني بر

( Simon et

شدت بيشتري نسبت به افراد عادي وجود دارد

آن عبارتند از بي ثباتي /رهاشدگي ،بي اعتمادي  /بدرفتاري،

al. 2011؛ Gooren 2011؛.) Anzabdashti et al. 2015

محروميت هيجاني ،نقص  /شرم ،انزواي اجتماعي  /بيگانگي.

همچنين نظر به اينکه طرحوارههاي ناسازگار نقش بنيادي در

حوزۀ دوم :خودگرداني و عملکرد مختل (افراط و تفريط در

سالمت روان افراد ايفا ميکنند ،ضرورت بررسي آنها در

حمايت از کودک و کاهش اعتماد به نفس کودک) و

نارضايتي جنسيتي احساس ميشود .از طرف ديگر تنظيم

طرحوارههاي مرتبط عبارتند از وابستگي  /بي کفايتي،

هيجان ،يکي از مشخصههاي عاطفي در هر فرد است .اگر

آسيبپذيري نسبت به بيماري ،خودتحول نيافته  /گرفتار و

فردي نقص و مشکل در تنظيم هيجاناتش داشته باشد ميتواند

شکست .حوزۀ سوم :محدوديتهاي مختل (مشکل در احترام

آمادگي ابتال به مشکالت روانشناختي را پيدا کند .گراتز و

به حقوق ديگران ،همکاري کردن ،متعهد بودن يا دستيابي به

رومر ،تنظيم هيجاني را دربرگيرندۀ چهار مؤلفۀ آگاهي از

اهداف بلندمدت) و طرحوارههاي مرتبط عبارتند از استحقاق

هيجانات و فهميدن آنها ،پذيرش هيجانات و توانايي کنترل

 /بزرگمنشي و خودکنترلي ناکافي .حوزۀ چهارم :ديگر

رفتارهاي تکانشي و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب زماني

جهتمندي (توجه بيش از حد به ديگران و عدم رسيدگي به

که هيجان منفي تجربه ميشود و توانايي کاربرد انعطافپذير

ارضاي نيازهاي خود) و طرحوارههاي مرتبط عبارتند از

تدابير تنظيم هيجاني ،متناسب با موقعيت در تنظيم مطلوب

اطاعت ،فداکاري و تأييدجويي  /توجهطلبي .حوزۀ پنجم:

پاسخهاي هيجاني ،دستيابي به اهداف شخصي و احترام به

گوش به زنگي بيش از حد و بازداري (واپسزني احساسات

خواستهاي محيطي است (.)Gratz, Roemer 2004

و تکانههاي خودانگيخته و عمل طبق قواعد انعطافناپذير و

همچنين فرض بر اين است که ناتواني در تنظيم هيجاني،

درونيشدۀ خود) و طرحوارههاي مبتني بر آن عبارتند از

مکانيزم زيربنايي اختاللهاي خلقي و اضطراب است

منفيگرايي  /بدبيني ،بازداري هيجاني ،معيارهاي سرسختانه /

( .)Campbell-Sills, Barlow 2007از آنجا که تنظيم هيجاني

بيشانتقادي و تنبيهگرايي (.)Young 1999

تا حد زيادي ،قسمتي از زندگي هر روز ماست ،اين شگفتآور

طرحوارههاي ناسازگار اوليه بر روي عميقترين سطوح

نيست که اختالل در هيجانها و تنظيم آن ميتواند

شناختي عمل ميکنند و معموالً خارج از هشيارياند و افراد را

آسيبشناسي رواني را منجر شود.

از لحاظ روانشناختي در برابر افسردگي ،اضطراب ،روابط

( )2007تأکيد ميکنند که افراد مضطرب و افسرده براي

ناکارآمد ،اعتياد و مشکالت رواني آسيبپذير ميسازد ( Wang

بازداري هيجانها و عواطف منفي خود تالش ميکنند؛ ولي

 .)et al. 2010يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد که اضطراب

اين بازداري باعث بازگشت و تشديد اين هيجانهاي منفي آنها

دورۀ کودکي توسط طرحوارههاي ناسازگار شکست،

خواهد شد .در واقع اين افراد براي رهايي از عواطف منفي و

آسيبپذيري ،تنهايي و سلطهپذيري کودکان پيشبيني ميشود

بهبود خلق خود راهبردهاي تنظيم هيجاني ناسازگارانه مانند

( .)Ghamkharfard 2012نقش اين طرحوارههاي اوليه در

بازداري هيجاني ،اجتناب موقعيتي ،استفاده از نشانههاي

Campbell-Sills, Barlow
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ايمنيبخش ،منحرف کردن توجه ،عقالنيسازي يا سوء مصرف

پس از اخذ رضايتنامۀ آگاهانه و کتبي مبني بر موافقت با

مواد را به کار ميبرند .به طور خالصه داشتن نقص يا

شرکت در پژوهش هر چهار پرسشنامه را تکميل نمودند.

کمبودهايي در تنظيم هيجاني با سطوح باالتر آسيبشناسي

مالکهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از)1 :تشخيص

رواني از جمله نشانههاي اضطرابي ارتباط داده شده

نارضايتي جنسيتي بر اساس مالکهاي راهنماي تشخيصي و

( )Amstadter 2008که در افراد مبتال به نارضايتي جنسيتي،

آماري اختالالت رواني نسخۀ پنجم)2 ،مقطع سني بين  18تا 50

( American

سال)3 ،گذشت حداقل  6ماه از زمان شروع عالئم)4 ،نداشتن

 .)Psychiatric Association 2013همچنين افراد مبتال به

اختالالت سايکوتيک و يا ديگر اختالالت شديد روانشناختي.

نارضايتي جنسيتي در کنترل هيجان و تکانهها و ابراز

مالکهاي خروج از پژوهش عبارت بودند از)1 :عدم تمايل به

احساسات مشکل دارند و فرايند تفکرشان عيني است

شرکت در پژوهش و  )2عدم پاسخگويي به سؤالها .تمام

()Vermeylen, Bauwens 2005؛ از سوي ديگر اين افراد در

مراحل آماري با استفاده از نرم افزار  SPSS-21انجام شد .براي

حاالت عاطفي ناپايدار بوده و رفتارهاي توجهطلبانه و

تحليل دادهها از رگرسيون چندمتغيره به شيوۀ گام به گام استفاده

دمدميمزاج دارند (.)Nourian et al. 2008

شد.

سطح اضطراب نسبت به افراد عادي بيشتر است

بررسيها نشان ميدهد استفاده از روشهاي مقابلهاي
هيجانمحور در افراد مبتال به نارضايتي جنسيتي بيشتر از افراد
عادي است (
؛

Colizzi et al. 2013؛ Vitelli, Riccardi 2010

Riccardi 2010؛ Rezaei et al. 2007؛ Matsumoto et al.

2009؛.)Jafarzadeh et al. 2014

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ طرحوارة ناسازگار اوليه

( Early Maladaptive

 :)Schemasزيرمجموعهاي با  75آيتم از  205آيتم نسخۀ
اصلي توسط  )1998( Youngبراي اندازهگيري  15طرحوارۀ

همچنين الگوي ناپايدار براي تالش در راحت و آرام بودن،

ناسازگار اوليه ساخته شد ( .)Shahamat 2010هر سؤال بر

احتمال انجام رفتارهاي تکانشي و افراطي را در اين افراد بسيار

اساس يک مقياس شش درجهاي نمرهگذاري ميشود .در اين

زياد ميکند که منجر به استفاده از راهبردهاي مقابلهاي

پرسشنامه هر پنج سؤال يک طرحواره را ميسنجد چنانچه

نامناسب ميشود؛ بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي

ميانگين هر خردهمقياس باالتر از  2/5باشد آن طرحواره

سهم هريک از متغيرهاي طرحوارههاي ناسازگار اوليه به عنوان

ناکارآمد است ()2003( Young et al .)Wang et al. 2010

عامل شناختي ،دشواري در تنظيم هيجاني و سبکهاي مقابله

ضريب آلفاي کرونباخ براي خردهمقياسهاي اين پرسشنامه را

به عنوان عامل هيجاني در پيشبيني نارضايتي جنسيتي است و

در جمعيت غيرباليني بين  0/50تا  0/82گزارش کردند .در

اينکه کدام عامل (شناختي يا هيجاني) براي پيشبيني نارضايتي

ايران )2006( Ahi ،ضرايب پايايي براي خردهمقياسها بين

جنسيتي از اولويت بيشتري برخوردار است؟

 0/71تا  0/90گزارش کرد که نشاندهندۀ همساني دروني
بسيار براي اين خردهمقياسها بود .ضريب آلفاي کرونباخ

روش

محاسبه شده در اين پژوهش براي کل پرسشنامه  0/93و براي

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :روش تحقيق ،توصيفي

خردهمقياسهاي آن بين( )0/89تا( )0/96به دست آمد .دو

و از نوع همبستگي است .جامعۀ آماري اين پژوهش کليۀ افراد

نمونه از گويههاي اين پرسشنامه عبارتند از « :آنقدر به ديگران

مبتال به نارضايتي جنسيتي بودند که براي طي مراحل قانوني

نيازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم ».و « احساس

تغيير جنسيت در سال  1394-1396به ادارۀ کل پزشکي قانوني

ميکنم مردم از من سودجويي ميکنند».

خراسان رضوي مراجعه کردند .حجم نمونه در روش همبستگي

پرسشنامۀ دشواري در تنظيم هيجان

( Difficulties in

حداقل  30نفر در نظر گرفته ميشود ( .)Delavar 2018که از

 :)Emotion Regulation Scaleاين مقياس توسط

اين بين  100نفر به صورت نمونهگيري در دسترس انتخاب و

 )2004( Roemerساخته شده است ،از  36گويه تشکيل شده

Gratz,
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که نمرهگذاري گويهها در آن از طريق ليکرت  5درجهاي

نمونه از گويههاي اين پرسشنامه عبارتند از« :به مهماني

صورت ميگيرد .شش عامل عدم پذيرش پاسخهاي هيجاني،

ميروم» و «خيلي نااميد ميشوم».

دشواري در انجام رفتار هدفمند ،دشواري در کنترل تکانه،

پرسشنامۀ اختالل هویت جنسي

( Gender Identity

فقدان آگاهي هيجاني ،دسترسي محدود به راهبردهاي تنظيم

 :)Disorder Questionnaireتدوين پرسشنامۀ اختالل هويت

هيجاني و عدم وضوح هيجاني را ميسنجد .ضريب اعتبار کل

جنسي و استانداردسازي آن با فرهنگ ايراني اسالمي توسط

مقياس با استفاده از روش همساني دروني  0/93و براي هريک

 Akafiدر سال  1390انجام شده است .اين پرسشنامه 32

از شش زيرمقياس دشواري تنظيم هيجان ،ضرايب آلفاي

سؤال دارد و نمرهگذاري آن بر اساس طيف ليکرت انجام

کرونباخ بيشتر از  0/80به دست آمده است .در بررسي ساختار

ميگيرد .نمرۀ برش در اين مقياس  59در نظر گرفته شده است.

عاملي و ويژگي روانسنجي مقياس دشواري در تنظيم هيجاني

آلفاي کرونباخ آزمون  0/76محاسبه شد که در حد باال و قابل

در جمعيت ايراني که توسط )2012( Khanzadeh et al

قبول است .ميزان حساسيت آزمون برابر  0/88و ويژگي نيز

صورت گرفت ،ضريب آلفاي کرونباخ براي زيرمقياسها ،بين

 0/88گزارش شده است ( .)Akafi 2011در اين تحقيق پايايي

 0/86تا  0/88و ضريب اعتبار بازآزمايي پس از يک هفته

پرسشنامۀ مذکور با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/87

بازآزمون بين  0/79تا  0/91در نوسان بود .در اين پژوهش

محاسبه گرديد .دو نمونه از گويههاي اين پرسشنامه عبارتند

آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با  0/77و براي

از« :آيا از جنسيت ظاهري خود راضيايد» و «از جنسيت خود

خردهمقياسهاي آن بين ( )0/75تا( )0/82به دست آمد که

چه احساسي داريد».

بيانگر ضرايب قابل قبول پرسشنامۀ مذکور بود .دو نمونه از
گويههاي اين پرسشنامه عبارتند از « :من به احساسم توجه

روش اجرا و تحليل دادهها

ميکنم» و «من متوجه احساساتم هستم».

پژوهش حاضر به اين ترتيب انجام شد که  100نفر ( 50نفر

پرسشنامۀ راهبردهاي مقابله با استرس ( Strategies for

زن و  50نفر مرد) داراي نارضايتي جنسيتي که براي طي

Endler,

مراحل قانوني تغيير جنسيت به ادارۀ کل پزشکي قانوني

 )1990( Parkerو از  48سؤال تشکيل شده است .اين آزمون،

خراسان رضوي در سال  1394-1396مراجعه و مالکهاي

سه سبک مقابلۀ مسألهمدار ،هيجانمدار و اجتنابي را ميسنجد

راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني در تشخيص

و پاسخ به هر سؤال بر اساس يک مقياس  5درجهاي ليکرت

نارضايتي جنسيتي را دريافت کرده بودند و مالکهاي ورود

از هرگز ( )1تا خيلي زياد ( )5مشخص ميشود .اندلر و پارکر،

و خروج به پژوهش را دارا بودند و همچنين موافقت خود را

پايايي سبکهاي مسألهمدار ،هيجانمدار و اجتنابي را براي

براي شرکت در پژوهش اعالم کرده بودند ،انتخاب شدند.

 :)Coping with Stressاين پرسشنامه ساخته

نمونۀ پسران به ترتيب 0/82، 0/92و 0/85و براي دختران  0/90حجم نمونه در روش همبستگي حداقل  30نفر و در مطالعات
Qureshi Rad

پيمايشي براي گروههاي اصلي  100نفر و براي زيرگروهها بين

 0/85،و  0/72به دست آوردند .در پژوهش

( )2010ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  0/83و براي

 20تا  50نفر در نظر گرفته ميشود ()Delavar 2018؛ بنابراين

خردهمقياسهاي مسألهمدار ،هيجانمدار و اجتنابي به ترتيب

حجم نمونه در اين پژوهش  100نفر در نظر گرفته شد .براي

 0/81 ،0/86و  0/79محاسبه شد .در پژوهش حاضر ،براي

ترغيب اعضاي نمونه براي تکميل پرسشنامهها ،با دادن شمارۀ

بررسي پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد .آلفاي

تماس و آدرس به شرکتکنندگان در پژوهش امکان برقراري

کرونباخ براي کل پرسشنامه  0/94 ،و براي ابعاد مسألهمداري،

ارتباط دوطرفه براي اطالعات بيشتر و ارائۀ نسخهاي از مقالۀ

(،)0/93

حاصل از پژوهش در صورت تمايل شرکتکنندگان فراهم

( )0/89و ( )0/90به دست آمده است .روايي پرسشنامۀ مذکور

شد .مجموع سؤاالت  159آيتم بود که در قالب يک دفترچۀ

نيز طي تحقيقاتي که در ايران انجام شده ثابت شده است .دو

آزمون بين آزمودنيها توزيع شد .در اين پژوهش ابتدا براي

هيجانمدار و اجتنابمداري به ترتيب ضرايب
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تحليل دادهها از روش آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف

اين پژوهش شرکت داشتند 50 ،نفر زن در دامنۀ سني 18

معيار و سپس آمار استنباطي مانند تحليل رگرسيون چندگانه

تا  44سال و  50نفر مرد در دامن ۀ سني  18تا  35سال و

به شيوۀ گام به گام استفاده شد .تجزيه و تحليل دادههاي

ميانگين سني زنان  24/ 12 ± 6 / 046و ميانگين سني مردان

پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS-21انجام گرفت.

 23 ± 4بود .م يانگي ن و انحراف استاندارد نمرات

يافتهها

آزمودن ي ها در متغي رهاي پژوهش در جدول  1آمده است.

بر اساس داده هاي حاصل از پرسشنامه اطالعات
جمعيت شناختي ،از بين  100نفري که به عنوان نمونه در
جدول  . 1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغيرها
نارضایتي جنسيتي (متغير وابسته)

طرحوارة ناسازگار اوليه

راهبردهاي مقابله با استرس

دشواري در تنظيم هيجان

بازداري هيجاني
محروميت هيجاني
رهاشدگي
بي اعتماد
انزوا
نقص
شکست
وابستگي
آسيبپذيري
گرفتاري
اطاعت
ايثار
معيارهاي سرسختانه
استحقاق
خويشتنداري
راهبرد مسألهمدار
راهبرد هيجانمدار
راهبرد اجتنابي
عدم پذيرش پاسخهاي هيجاني
دشواري در انجام رفتار هدفمند
دشواري در کنترل تکانه
فقدان آگاهي هيجاني
دسترسي محدود به راهبردهاي
تنظيم هيجاني
عدم وضوح هيجاني

ميانگين

انحراف معيار

63
13
15
15
15
15
11
10
10
11
11
12
19
18
16
12
55
51
46
17
14/02
16/04
14/10

10
6
7
6
8
7
5
4
4
5
4
6
5
4
4
4
9
10
11
4
5
5
4

22/03

7

12

5

در
آزمون
فرضيۀ
اول،
نمرات

پس از بررسي پيشفرضهاي الزم براي انجام آزمونهاي

آزمودني ها در مولفه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با استفاده

پارامتريک ،براي بررسي فرضيههاي پژوهش از تحليل

از آزمون آماري تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام،

رگرسيون چندگانه به شيوۀ گام به گام استفاده شد.

نارضايتي جنسيتي را مورد پيش بيني قرار دادند که نتايج در
جدول  2نشان داده شده است.

جدول  .2نتایج تحليل رگرسيون طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر نارضایتي جنسيتي
متغير مالک

نارضایتي جنسيتي

متغيرهاي پيش بين

F

R

R2

β

T

سطح معناداري

محروميت هيجاني

21/75

0/63

0/40

0/31

3/41

0/001

بي اعتمادي

-

-

-

0/32

3/56

0/001

بازداري هيجاني

-

-

-

0/20

2/42

0/001

نتايج اين تحليل در جدول  2نشان داد که رابطه سه متغير

در آزمون فرضيه دوم ،نمرات آزمودني ها در مولفه هاي

محروميت هيجاني ،بي اعتمادي و بازداري هيجاني با نارضايتي

دشواري در تنظيم هيجان با استفاده از آزمون آماري تحليل

جنسيتي مثبت و معنادار است ( )p>0/05ولي در مورد ساير

رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام ،نارضايتي جنسيتي را

متغيرها معنادار نمي باشد ( . )p<0/05بنابراين محروميت

مورد پيش بيني قرار دادند که نتايج در جدول  3نشان داده شده

هيجاني ،بي اعتمادي و بازداري هيجاني به ترتيب بيشترين

است.

سهم را در پيش بيني نارضايتي جنسيتي دارند.
جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون دشواري در تنظيم هيجان بر نارضایتي جنسيتي
متغير مالک

نارضایتي جنسيتي

متغيرهاي پيش بين

F

R

R2

β

T

سطح معناداري

راهبردهاي محدود

19/06

0/66

0/44

0/26

2/91

0/004

دشواري رفتار هدفمند

-

-

-

0/24

2/71

0/008

نبود آگاهي هيجاني

-

-

-

0/20

2/45

0/01

دشواري در کنترل تکانه

-

-

-

0/19

2/29

0/02

همانگونه که مشاهده مي شود رابطه بين متغيرهاي راهبردهاي

در آزمون فرضيه سوم ،نمرات آزمودني ها در مولفه هاي

محدود ،دشواري رفتار هدفمند ،نبود آگاهي هيجاني و دشواري

سبک هاي مقابله (مسئله مدار ،هيجان مدار و اجتنابي) با

کنترل تکانه با نارضايتي جنسيتي مثبت و معنادار است ()p>0/05

استفاده از آزمون آماري تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام

و در مورد ساير متغيرها معنادار نمي باشد ( . )p<0/05بنابراين

به گام ،نارضايتي جنسيتي را مورد پيش بيني قرار دادند که

متغيرهاي راهبردهاي محدود ،دشواري رفتار هدفمند ،نبود آگاهي

نتايج در جدول  4نشان داده شده است.

هيجاني و دشواري در کنترل تکانه به ترتيب بيشترين سهم را در
پيش بيني نارضايتي جنسيتي دارند.
جدول  .4نتایج تحليل رگرسيون سبک هاي مقابله بر نارضایتي جنسيتي
متغير مالک

نارضایتي
جنسيتي

متغيرهاي پيش بين

F

R

R2

β

T

سطح معناداري

سبک هيجان مدار

30/05

0/48

0/23

0/48

5/48

0/001
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همانگونه که در جدول  4مشاهده مي شود رابطه سبک

در آزمون فرضيه چهارم ،نمرات آزمودني ها در مولفه هاي

مقابله هيجان مدار با نارضايتي جنسيتي مثبت و معنادار است

طرحواره هاي ناسازگار اوليه ،دشواري در تنظيم هيجان و

( )p>0/05و در مورد ساير متغيرها معنادار نميباشد ()p<0/05

سبک هاي مقابله با استفاده از آزمون آماري تحليل رگرسيون

 .بنابراين از بين سبک هاي مقابله ،مهم ترين و تنها متغير براي

چندگانه به شيوه گام به گام ،نارضايتي جنسيتي را مورد پيش

پيش بيني نارضايتي جنسيتي ،سبک مقابله هيجان مدار مي

بيني قرار دادند که نتايج در جدول  5نشان داده شده است.

باشد.
جدول  .5نتایج تحليل رگرسيون طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،دشواري در تنظيم هيجان و سبکهاي مقابله بر نارضایتي جنسيتي
متغير مالک

نارضایتي جنسيتي

متغيرهاي پيشبين

F

R

R2

β

T

سطح معناداري

راهبردهاي محدود

25/25

0/71

0/51

0/25

3/02

0/003

بي اعتمادي

0/29

3/50

0/001

دشواري در کنترل تکانه

0/25

3/30

0/001

محروميت هيجاني

0/22

2/69

0/008

نتايج اين تحليل در جدول  5نشان داد که رابطۀ متغيرهاي

در تبيين اين يافته ميتوان گفت افرادي که طرحوارۀ

راهبردهاي محدود ،بي اعتمادي ،دشواري در کنترل تکانه و

محروميت هيجاني را دارند ،انتظار ندارند که تمايل آنها براي

محروميت هيجاني با نارضايتي جنسيتي مثبت و معنادار است

برقراري رابطۀ هيجاني با ديگران به طور کافي ارضا شود و

( )p>0/05و در ساير متغيرها معنادار نيست ( .)p<0/05بر

سبکهاي مقابلهاي مانند تسليم ،اجتناب و يا جبران افراطي

اساس اين تحليل ،مهمترين متغيرها در پيشبيني نارضايتي

دارند .در سبک مقابلۀ تسليم در ارتباط با ديگران سعي ميکنند

جنسيتي به ترتيب عبارتند از :راهبردهاي محدود ،بي اعتمادي،

که خواستههايشان را مطرح نکنند و بيشتر به ارضاي نيازهاي

دشواري در کنترل تکانه و محروميت هيجاني.

ديگران ميپردازند .در سبک مقابلۀ اجتناب از برقراري روابط
صميمانه با ديگران پرهيز ميکنند و در سبک مقابلۀ جبران

بحث و نتيجهگيري

افراطي توقع غيرواقعبينانه مبني بر اينکه ديگران بايد تمام

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي نقش طرحوارههاي

نيازهاي آنان را برآورده کنند ،دارند .در تبيين طرحوارۀ

ناسازگار اوليه ،دشواري در تنظيم هيجان و سبکهاي مقابله

ناسازگار بي اعتمادي ميتوان گفت افراد با اين طرحواره،

در پيشبيني نارضايتي جنسيتي در افراد متقاضي تغيير جنسيت

تمرکز عميق و مداومي بر جنبههاي منفي زندگي (درد ،مرگ،

بود .با توجه به جدول  1نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که

دلخوري ،فقدان ،عدم توافق ،تعارض ،گناه ،مشکالت حل

مهمترين عامل از ميان انواع طرحوارههاي ناسازگار اوليه براي

نشده ،اشتباهات بالقوه ،خيانت ،کارهايي که اشتباه انجام

پيشبيني نارضايتي جنسيتي ،محروميت هيجاني است و عوامل

ميشوند و )..همراه با دست کم گرفتن جنبههاي مثبت و

مهم ديگر براي پيشبيني نارضايتي جنسيتي ،طرحوارههاي

خوشبينانۀ زندگي و يا غفلت از آنها دارند .اين افراد در حين

ناسازگار بي اعتمادي و بازداري هيجاني است که در مجموع

فعال شدن اين طرحواره دست به پيشبينيهاي افراطي ميزنند

 40درصد از واريانس نارضايتي جنسيتي را پيشبيني ميکند.

مثالً پيشبيني ميکنند که کارهاي شغلي ،اقتصادي و بين فردي

نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي ،)2011( Simon et al

به طرز اسفباري اشتباه از آب در ميآيند و از اشتباه کردن به

 )2015( Anzabdashti et al ،)2011( Goorenهمسوست.

شدت ميترسند(.)Young 1999
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سبکهاي مقابله در طرحوارۀ بي اعتمادي تسليم ،اجتناب
و جبران افراطي است .در سبک مقابلۀ تسليم ،تمرکز بر

در گام اول توانست برخي از طرحوارههاي ناسازگار اوليه را
در پيشبيني نارضايتي جنسيتي شناسايي نمايد.

جنبههاي منفي و غفلت از جنبههاي مثبت و انجام ندادن کارها

نتايج جدول  2در زمينۀ پيشبيني نارضايتي جنسيتي بر

به دليل پرهيز از نتيجۀ احتمالي منفي مشاهده ميشود .در سبک

اساس دشواري در تنظيم هيجاني نشان ميدهد که مهمترين

مقابلۀ اجتناب ،فرد سطح توقعات و انتظارات خود را پايين

عامل از مجموع متغيرهاي دشواري در تنظيم هيجان،

آورده و يا اقدام به سوء مصرف مواد با هدف ناديده گرفتن

راهبردهاي محدود ،دشواري در انجام رفتار هدفمند ،نبود

احساسات بدبينانه ميکند و در سبک مقابلۀ جبران افراطي

آگاهي هيجاني و دشواري در کنترل تکانه است که در مجموع

اقدام به خوشبيني زياد و انکار واقعيتهاي ناخوشايند ميکند.

 44درصد از واريانس نارضايتي جنسيتي را پيشبيني ميکند.

در تبيين طرحوارۀ ناسازگار بازداري هيجاني ،افراد به بازداري

اين نتايج با يافتههاي پژوهش

افراطي اعمال ،احساسات و ارتباطات خودانگيخته که معموالً

( )2008( Nourian et al ،)2005همسوست.

Vermeylen, Bauwens

براي اجتناب از طرد ديگران ،احساس شرمندگي و از دست

در تبيين اين يافته ميتوان گفت که افراد مبتال به نارضايتي

دادن کنترل بر تکانههاي شخصي صورت ميگيرد ،ميپردازند.

جنسيتي از نظر باليني سطوح باالتري از مشکالت رفتاري و

شايعترين حوزههاي بازداري عبارتند از )1 :بازداري خشم و

هيجاني را نشان ميدهند که با افزايش سن شدت آن بيشتر

پرخاشگري  )2بازداري از بيان تکانههاي مثبت از قبيل

ميشود و با عدم پذيرش رفتار مغاير جنسيت از سوي ديگران

خوشحالي ،محبت ،برانگيختگي جنسي و بازي  )3بازداري از

نيز مرتبط بوده و منجر به شکلگيري مشکالت سالمت روان

بيان آسيبپذيري يا بيان راحت و صريح احساسات و نيازهاي

از جمله اختالالت اضطرابي و افسردگي در آنان ميشود

شخصي و  )4تأکيد افراطي بر عقالنيت و ناديده گرفتن

(.)American Psychiatric Association, 2013

هيجانها .سبکهاي مقابله در اين طرحواره نيز تسليم ،اجتناب

پژوهشها نشان دادهاند که تنظيم هيجان و نشانههاي

و جبران افراطي است .در سبک مقابلۀ تسليم ،خود را خونسرد،

اختالل اضطرابي با يکديگر رابطه دارند ( )Azad 2009و افراد

آرام و متين نشان ميدهند و تأکيد بر استدالل ،کم اهميت جلوه

مضطرب سعي ميکنند هيجانها و عواطف منفي خود را

دادن هيجانات و انجام رفتارهاي کنترلگرانه دارند .در سبک

بازداري کرده که اين امر باعث بازگشت و تشديد اين

مقابلۀ اجتناب از موقعيتهايي که نياز به ابراز احساس و

هيجانهاي منفي خواهد شد و از بازداري هيجاني براي بهبود

خودبيانگري چون ابراز عشق و يا ترس است پرهيز

خلقشان استفاده ميکنند .از طرف ديگر براي رهايي از عواطف

ميکنند(.)Young 1999

منفي ،ممکن است از ديگر راهبردهاي تنظيم هيجاني

در سبک مقابلۀ جبران افراطي نيز به طور ناشيانه سعي

ناسازگارانه مانند اجتناب موقعيتي ،استفاده از نشانههاي

ميکنند مجلس گرمکن باشند و رفتارهاي تکانشگري بدون

ايمنيبخش ،عقالنيسازي و يا سوء مصرف مواد که همگي از

بازداري انجام ميدهند ( .)Young et al 2003پژوهشها نشان

انواع راهبردهاي محدود محسوب ميشوند را به کار ببرند .به

دادهاند که شدت طرحوارههاي ناسازگار اوليه در افراد مبتال به

همين دليل فرصت يادگيري شيوههاي سازگارانه و مؤثر

نارضايتي جنسيتي بيشتر از افراد عادي است به طوري که در

مواجهه با حالتهاي فشار و اضطراب را از دست خواهند داد

اين جمعيت باليني طرحوارههاي ناسازگاري چون

( .)Campbell-Sills, Barlow 2007عامل دشواري در کنترل

آسيبپذيري به صدمه يا بيماري ،محق بودن ،ترک شدن،

تکانه نيز مشکالت فرد را در کنترل نگراني و تکانهها در زمان

انزواي اجتماعي ،ايثار و تنبيه خيلي بيشتر از جمعيت کلي

رويارويي با هيجانات منفي ارزيابي ميکند که يک عامل

مشاهده ميشود .يانگ نيز معتقد است که طرحوارههاي

شناختي در اضطراب بوده ( )Ghamkharfard 2012و توانست

ناسازگار اوليه ،شکل اغراقآميز و افراطي به خود ميگيرد

در اين پژوهش نارضايتي جنسيتي را پيشبيني کند؛ بنابراين

(Wang et al. 2010؛  )Ahi 2006به طوري که پژوهش حاضر

تنظيم هيجان در صالحيت بافت اجتماعي-هيجاني و تحول
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اخالقي قرار دارد که بدون تنظيم و مديريت هيجان ،تنها رفتار

ميگردند که اثرات آنها وخيمتر و بزرگتر از استرس اوليه

و فيزيولوژيک باقيمانده که براي تعامل اجتماعي ناکافي است

است .نمونهاي از مقابلههاي ناسازگارانه که آنها استفاده ميکنند

و دربردارندۀ دو پيامد ناکارآمد چون فزون مهارشدگي و کم

عبارتند از :کنار گذاشتن فعاليتها و نااميدي ،در انتظار معجزه

مهارشدگي است که در هر دو مورد ،صالحيت اجتماعي

بودن ،انجام رفتارهاي تکانشي و بدون فکر چون پرخاشگري

هيجاني به مخاطره ميافتد.

و خودکشي و سوء مصرف مواد و الکل؛ بنابراين نياز به

با توجه به جدول  3عامل مهم ديگر براي پيشبيني
نارضايتي جنسيتي ،سبک مقابلۀ هيجانمدار است که در

آموزش مهارتهاي سازگارانه در آنها اهميت دارد

( Colizzi

et al. 2013؛ .)Vitelli, Riccardi 2010

مجموع  23درصد از واريانس نارضايتي جنسيتي را پيشبيني

در نهايت نتايج جدول  4که به بررسي اين مسأله پرداخته

( Colizzi et al.

بود که از بين عناصر شناختي (انواع طرحوارههاي ناسازگار

( Matsumoto et al.

اوليه) و عناصر هيجاني (مؤلفههاي دشواري در تنظيم هيجان

ميکند .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش
 )Vitelli, Riccardi, 2010( ،)2013و
 )2009همسوست.

و سبکهاي مقابله) کدام عامل براي پيشبيني نارضايتي

در تبيين اين يافته ميتوان گفت در راهبرد مقابلۀ

جنسيتي از اولويت بيشتري برخوردار است ،نشان داد مهمترين

هيجانمدار ،بر عواطف ناشي از استرس تأکيد ميشود .زماني

عامل براي پيشبيني نارضايتي جنسيتي ،يکي از انواع دشواري

که مسأله فراتر از کنترل فرد ادراک ميشود ،فرد براي کاهش

در تنظيم هيجان و عامل راهبرد محدود است و در طرحوارۀ

پريشاني هيجاني و آرام ساختن خود اعمالي را انجام ميدهد.

ناسازگار اوليه عامل بي اعتمادي ،متغير سوم عامل دشواري در

در اين مرحله فرد ميکوشد تا خود را از آشفتگيها و

کنترل تکانه که از متغيرهاي دشواري در تنظيم هيجان است و

پريشانيهاي حاصل از وقوع استرس رها سازد .در واقع تأکيد

متغير چهارم از طرحوارۀ ناسازگار اوليه ،محروميت هيجاني

فرد در اين نوع مقابله نه بر خود مسأله بلکه بر عواطف ناشي

است .براساس نتايج اين تحليل  51درصد از واريانس

از آن است و فرد براي حل مسأله تالش خاصي انجام نميدهد

نارضايتي جنسيتي به وسيلۀ اين متغيرها پيشبيني ميشود و از

بلکه فقط خود را آرام ميسازد و از آشفتگي خارج ميکند

ميان عوامل شناختي و عاطفي براي تبيين نارضايتي جنسيتي،

(.)Lazarus, Folkaman 1984

نقش عوامل عاطفي و نقش عوامل شناختي بي اعتمادي و

مقابلههاي هيجانمدار در کوتاهمدت مفيدند ،تا زماني که

محروميت هيجاني در کنار عوامل عاطفي قابل توجه است.

بتوان به آرامش دست يافت و به تالش براي مقابلۀ

در تبيين اين يافته ميتوان گفت با توجه به متغيرهاي

مسألهمدارانه اقدام نمود .افراد مبتال به نارضايتي جنسيتي بيشتر

روانشناختي موجود در اين پژوهش استنباط ميشود که افراد

به صورت هيجاني به موقعيتها واکنش نشان داده و سبک

داراي نارضايتي جنسيتي ،در سه مؤلفۀ ابراز هيجان ،تنظيم

مقابلۀ هيجانمدار آنها فرصت تبديل به حل مسأله را به آنها

هيجان و امنيت هيجاني با مشکل مواجهند .دربارۀ دو مؤلفۀ

نميدهد .از طرف ديگر ،استفاده از مقابلههاي هيجانمدار به

ابراز هيجان و تنظيم هيجان ،پژوهشها نشان دادهاند که افراد

تنهايي و در درازمدت نه تنها فايدهاي ندارد ،بلکه مضر نيز

داراي نارضايتي جنسيتي ،در ابراز احساسات و کنترل هيجان

هست؛ زيرا در رفع مسأله تالشي صورت نميگيرد و مشکل

و تکانههاي خود با مشکل مواجهند و فرايند تفکرشان عيني

همچنان باقي ميماند و جز مقابلههاي ناسازگار و مضر

است .از طرف ديگر ،به دليل حاالت عاطفي ناپايدار و

طبقهبندي ميشوند؛ به همين دليل افراد مبتال به نارضايتي

رفتارهاي توجهطلبانه ،دمدمي مزاجند و در مواجهه با استرس

جنسيتي که از اين نوع مقابله استفاده ميکنند ،از موقعيت

و پريشاني حاصل از وقوع آن ،نميتوانند در حل مسأله تالش

اجتناب کرده و آن را انکار ميکنند و يا اينکه خود و ديگران

مناسبي انجام دهند .دربارۀ مؤلفۀ سوم يعني امنيت هيجاني که

را به خاطر مشکل حاضر سرزنش ميکنند ،عصبي و يا افسرده

مربوط به سالهاي اوليۀ دوران کودکي است و به روابط نزديک

و منفعل ميشوند و منجر به بروز استرسهاي بيشتري در خود

و صميمي مربوط ميشود ،به نظر ميرسد رنجهايي در اين
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دانشگاه اصفهان است؛ بنابراين از استادان محترم که در اين
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