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حچک به
بینی نارضايتی باورهای غیرمنطقی در پیشهای شخصیتی و پژوهش حاضر با هدف شناسايی نقش ويژگی مقبمر:
 انجام شد. جنسیتی
کلیة افراد مبتال به نارضايتی جنسیتی  پژوهش اين آماری جامعة بود. همبستگی نوع و از توصیفی پژوهش حاضر، یوش:

 به اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه 94-96بودند که برای طی مراحل قانونی تغییرجنسیت در سال 
پرسشنامه  سه آگاهانه هرنامه رضايتگیری در دسترس انتخاب و پس از اخذ نفر بصورت نمونه 100کردند. بدين ترتیب 

جونز و پرسشنامه اختالل هويت جنسی( را در  پرسشنامه باورهای غیرمنطقی، های شخصیتی نئو مقیاس ويژگیپژوهش )
 ها ازانجام شد. برای تحلیل داده« اس. پی. اس. اس.»افزار سازمان تکمیل نمودند. تمام مراحل آماری با استفاده از نرم

 پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان بکار گرفته شد.  روش همبستگی
های شخصیتی نشان داد که بروننی نارضايتی جنسیتی براساس ويژگیبینتايج تحلیل در زمینه پیش نتییج:

کنند و متغیر بینی میدرصد از واريانس نارضايتی جنسیتی را پیش 50رنجوری در مجموع گرايی و روان
ترين عامل از مجموع متغیرهای باورهای غیرمنطقی ، انتظار باال از دهد که مهمباورهای غیرمنطقی نشان می

درصد از  48یاز به تأيید ديگران، تمايل به سرزنش و درماندگی نسبت به تغییر است که در مجموع خود، ن
 کنند.بینی میواريانس نارضايتی جنسیتی را پیش

و  رنجوریگرايی و روانچون برون های شخصیتیويژگی حاضر نشان داد های پژوهشيافته :گ ر دحثحوحنت جر
توانند چون انتظار باال از خود، نیاز به تأيید ديگران، تمايل به سرزنش و درماندگی نسبت به تغییر میباورهای غیرمنطقی 

ل از ارائه هر بررسی دقیق روانشناختی افراد مبتال به نارضايتی جنسیتی قبدر بروز نارضايتی جنسیتی موثر باشند. بنابراين 
 .گونه مجوز جراحی تغییرجنسیت شايان توجه است
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حمقبمرح 
نارضایتی جنسیتی تشخیصی است که برای اصطالح 

نخستین بار در ویراست پنجم کتابچه تشخیصی و آماری 
برای اطالق به کسانی بکار رفت که 1اختالالت روانی

ناهماهنگی بارزی بین جنسیت ابراز شده یا تجربه شده و 
آنها وجود دارد. این اختالل در ویراست قبلی  زیستیجنسیت 

ده می شد. افراد دچار نارضایتی اختالل هویت جنسی نامی
جنسیتی عدم رضایت خود از جنسیت تخصیص یافته را به 

 می کنند وابراز  مقابلعنوان تمایل برای داشتن بدن جنس 
تمایل دارند از لحاظ اجتماعی به عنوان یکی از اعضای جنس 

گفته  2به این دسته از افراد تراجنسی، شناخته شوند مقابل
 [.1]شود  می

 014/0تا  005/0نارضایتی جنسیتی در مردان از شیوع 
است. از آنجا که تمام  % 003/0تا  002/0و در زنان، از  %

بزرگساالن خواهان درمان هورمونی و جراحی تغییرجنسیت 
به کلینیک های تخصصی مراجعه نمی کنند، این میزان 
احتماال کمتر از حد واقعی است و در مردان بیشتر است. از 

نی کودکان مبتال به نارضایتی جنسیتی، مشکالت نظر بالی
رفتاری و هیجانی ) اضطراب، اختالالت ایذایی و کنترل تکانه 
و افسردگی( نشان می دهند. در نوجوانان اختالل طیف اتیسم 
شایعتر از جمعیت کلی است و بزرگساالن مشکالت سالمت 
 روان توام با این اختالل دارند که از میان آنها اختالالت

از مهمترین عوامل [. 2]اضطرابی و افسردگی شایعترین است 
موثر در شکل گیری نارضایتی جنسیتی می توان به عوامل 
زیستی و روانی مانند استرس قبل از تولد، اختالالت ژنتیکی 
و هورمونی، مشکالت عصبی و سیستم عصبی مرکزی اشاره 

 [.3] کرد

کودک و  در مورد عوامل روانی اجتماعی، رابطه والد
خانواده نقش مهمی دارد. ارجحیت والدین برای فرزند پسر یا 
دختر، بر رشد و پرورش کودک و ارزش او در خانواده 
تأثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که در برخی مادران 
پسران مبتال به نارضایتی جنسیتی، ناخشنودی از به دنیا 

صورت منفی بر آوردن پسری دیگر به جای دختر می تواند ب
 [.5، 4] رابطه او با پسرش تأثیر گذاشته باشد

زود  خیلی تحول فرایند نارضایتی جنسیتی در عالیم
ویژگی  زمینه در تأمل که رسد می نظر به شوند؛ می پدیدار

 تواند می آن پیدایش های شخصیت و باورهای غیرمنطقی در

 به تواند می که عاملی است شخصیت .باشد اهمیت حایز

 [6] بشناسند. بهتر را دیگران و تا خود کند کمک ها سانان

                                                           
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) 
2 Transsexual 
3 Maddi, S. R. 
4 Ellis, A. 

 ویژگی و تمایالت از ثبات با ای مجموعه را شخصیت 3مدی

 روان -رفتاری های و تفاوت مشترکات که داند می ها

 و کند تعیین می را افراد اعمال( و احساسات )افکار، شناختی
 زیست فشارهای نتیجه عنوان به آسانی، به است ممکن

صفات [. 7نباشد ] درک قابل و اجتماعی زمان، شناختی
 عاطفی و شناختی وضعیت تشخیص شخصیت اولین راهنمای

 بین رفتارهای و اجتماعی-عاطفی های نقش بر و هستند افراد

 [.8]گذارند  می تأثیر افراد فردی
الگوی پنج عامل بزرگ شخصیت به عنوان چارچوبی با 
اهمیت در درک ساختار رفتار آدمی، مورد توجه پژوهشگران 
بوده و اکنون نیز هر کجا به دنبال تبیین رفتار هستند، به 
عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته می شود. این الگو 

پایدار روان رنجوری، برون  "مشتمل بر پنج عامل نسبتا
[. و یکی 9]ی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی است گرای

از پیشروترین و اکتشافی ترین مدل های ساختاری شخصیت 
عاطفه فرد برای تجربه  آمادگیروان رنجوری، به [. 10است ]
 برمی گردداحساس نارضایتی و ناخشنودی مزمن ، منفی

در حالی که برون گرایی به تمایل فرد برای مثبت  [.11]
رأت طلبی و پرانرژی بودن اشاره می کند. پذیرش به بودن، ج

تمایل فرد برای کنجکاوی، انعطاف پذیری و خردورزی اطالق 
می شود؛ در حالیکه سازگاری تمایل فرد برای بخشندگی، 
مهربانی، سخاوت و همدلی را نشان می دهد، سرانجام اینکه 

، بودن وظیفه شناسی به تمایل فرد برای منظم بودن، کارا
نظم بخشی، پیشرفت مداری و منطقی بودن اطالق می  ودخ

شود. یکی از عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری یا بهزیستی افراد، 
صفات شخصیت از طریق  [.12]صفات شخصیت آنها است 

اثرگذاری بر تفسیر فرد از رویدادهای محیطی، فرایند انطباق 
و سالمت روانشناختی و جسمی را تخریب و یا تسهیل می 

نتایج سایر مطالعات نشان داده که از بین پنج  [.13]کند 
عامل بزرگ شخصیت، برون گرایی و روان رنجوری، قویترین 
پیش بینی کننده های وضعیت بهزیستی افراد می باشند 

 خود، شخصیتی از طرف دیگر، افراد براساس الگوهای  [.14]

. رندخاصی دا اهداف و توقعات ها، انگیزه انتظارات، نیازها،
معتقد است که باورهای افراد درباره یک واقعه، دو 4الیس

[. 15-16دسته اند: باورهای منطقی و باورهای غیرمنطقی ]
باورهای منطقی باورهای کارآمدی هستند که به فرد برای 
رسیدن به اهداف مهم و واقع بینانه و منطقی و انعطاف پذیر 

 ایخود کمک می نمایند. در مقابل، باورهای غیرمنطقی باوره
ناکارآمدی هستند که مانع از رسیدن فرد به اهداف شخصی 
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شان شده و دارای ویژگی هایی مانند جزمیت، تحجر و غیر 
[. رویدادها و اتفاقات پیرامون افراد 17واقع گرایانه هستند ]

به خودی خود باعث تنش و اضطراب آنها نمی شود بلکه 
ش در آنها باورهای افراد درباره رویدادهاست که منجر به تن

[.رفتار 19، 18شده و زندگی آنان را با مشکل مواجه می کند ]
درمانی عقالنی هیجانی ادعا می کند که اختالالت عاطفی به 
علت باورهای غیرمنطقی خاص و تحمل کم ناکامی به وجود 

[.  به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از علل 20می آید ]
رها و نگرش های افراد ناکامی ها و اضطراب ها را باید در باو
[. با توجه به رویکرد 21به خود و جهان پیرامون جستجو کرد ]

رفتاری، شناخت ها و هیجان ها و -عاطفی-درمان عقالنی
رفتارها با یکدیگر تعامل معناداری را نشان داده و رابطه دو 
جانبه علت و معلولی دارند. بر اساس این دیدگاه افکار انسان 

تار آنها اثر گذاشته و حتی آنها را به وجود ها بر احساس و رف
می آورند. در این صورت طبق نظر الیس چنانچه باورهای 
انسان غیرمنطقی باشد، زمینه برای بروز پیامدهای هیجانی 
منفی همچون اضطراب و خشم و احساس گناه و ... فراهم می 

[. بر اساس نظریه آلبرت الیس، مهمترین باورهای 22شود ]
ی عبارتند از: نیاز به تأیید دیگران، انتظار باال از خود، غیرمنطق

تمایل به سرزنش، واکنش به ناکامی، درماندگی در مقابل 
 های ویژگی زمینه تأثیر در[ 23، 21تغییر و کمال گرایی ]

جنسیتی،  نارضایتی بر غیرمنطقی باورهای و شخصیتی
است. مطالعه  مومن جاوید  گرفته صورت محدودی مطالعات

و شعاع کاظمی  نشان می دهد که بین افراد مبتال به 
نارضایتی جنسیتی و افراد سالم در متغیر ویژگی های 
شخصیتی تفاوت معنی داری وجود دارد و ابعاد روان رنجوری، 
تجربه گرایی و برون گرایی در افراد مبتال به نارضایتی 
 جنسیتی نسبت به افراد سالم در سطح باالتری قرار دارد

 باورهای به  1، کاسینو و دیلاز طرف دیگر، دماریا[. 24]

 فاجعه باورهای شامل منطقی، غیر نوع شخصی از

 ،3بایدهای خودهدایتی رویداد( یک برآورد )بیش2سازی
 5پایین ناکامی تحمل ،4دیگران توسط شده هدایت بایدهای

 کرده اند توجه  6ارزشی خود ای(، مهارت مقابله پایین )برآورد

این  که دهند می نشان خصوص این در ها پژوهش [.25]
 های واره شناخت شناسایی در تفکّر های سبک یا باورها

  هستند معتبر و بالینی دانشجویی جمعیت در غیرمنطقی

                                                           
1 Demaria, T. P., Kassinova, H., & Dill, C.A. 
2 Awfulizing 

3 Self - directed should 
4 Other - directed should 
5 Low frustration tolerance 
6 self - worth 
7 Flett, G. L., Hewitt, P. L., & Cheng, W. M. W. 
8 NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
9 McCrae, R. R., & Costa, P. T. 

الیس معتقد است که باورهای غیر منطقی باورهایی  [.26]
هستند که با واقعیت مطابق نبوده و پیامدهای ناشی از آن ها 

عواطف مخربی بدنبال دارد که سالمت روانی و  رفتارها و
، فلت دیگر سوی از [.27]  عاطفی فرد را تهدید می کند

 غیر باورهای اصلی هستة که هستند معتقد  7چنگ و هیوت

 افرادی عنوان به کمال گراها[. 28] است گرایی منطقی کمال

 کامل ابعاد زندگی تمام در دارند تمایل که شوند می شناخته

 قالبی تفکّر های شیوه منطقی غیر باورهای  [.29] باشند

 بعد از را ها آن اعمال و افراد که هستند دارای ثبات و خشک

 پژوهش در بنابراین، [.30]دهند  می قرار تأثیر تحت ارزیابی

به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و باورهای  حاضر
 بینی نارضایتی جنسیتی پرداخته شد. پیش غیرمنطقی در

حیوش
حنوعحپژوهش

است که با  همبستگی نوع و از توصیفی روش تحقیق،
  تأیید دانشگاه اصفهان انجام شده است.

 ازمو ناح

کلیة افراد  پژوهش این آماری جامعة :آماریالف( جامعه 
مبتال به نارضایتی جنسیتی بودند که برای طی مراحل قانونی 

به اداره کل پزشکی قانونی  94-96تغییرجنسیت در سال 
 خراسان رضوی مراجعه داشتند. 

فرد مبتال  100نمونه پژوهش شامل  ب( نمونه پژوهش:
به نارضایتی جنسیتی بود که بصورت نمونه گیری در دسترس 

 آزمون قرار گرفتند. انتخاب و  مورد

حهی حپژوهشمدزمی
 برای جمع آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

)فرم  8پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (1
ساخته شده 9این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا :کوتاه(

فرم تجدیدنظر شده این پرسشنامه توسط همین  [.31] است
مولفین تحت عنوان فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی 

سئوال دارد که پنج  60نئو ارائه شده است. این پرسشنامه 
ویژگی شخصیت روان رنجوری، برونگرایی، انعطاف پذیری، 
دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری را می سنجد. ماده ها به 

موافق، موافق، بی تفاوت، مخالف،  "ای )کامال گزینه 5صورت 
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نمره گذاری می شود. این  4تا  0مخالف( است که از  "کامال 
در ایران ترجمه و بر  1380در سال آزمون توسط گروسی 

روی دانشجویان هنجاریابی شده است. بررسی های انجام 
گزارش  79/0تا  63/0شده، اعتبار آن را در فاصله سه سال 

. گروسی روای مالکی آزمون را از روش همبستگی کرده اند
گزارش کرد و از آلفای کرونباخ ضرایب  66/0تا  45/0بین 
در پژوهش آتش روز [. 32] را بدست آورد 87/0تا  58/0

ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پنج صفت روان آزرده 
خویی ، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی بودن به 

 [.33] به دست آمد 77/0و  38/0، 27/0، 55/0، 74/0ترتیب 
پرسشنامه : 1طقینپرسشنامه باورهای غیرم( 2

 2توسط جونز 1968استاندارد باورهای غیر منطقی در سال 
برای ارزیابی باورهای غیرمنطقی ساخته شد. این پرسشنامه 

مولفه از باورهای  10سوال داشته و از طریق این سواالت  100
سوال پرسشنامه معرف  10بررسی می کند. هر  غیرمنطقی را

یک مولفه است. این خرده مقیاس ها عبارتند از: نیاز به تایید 
دیگران ، انتظار باال از خود ، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت 
به ناکامی، بی مسولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب 

یر تغی، اجتناب از مشکل، وابستگی، درماندگی نسبت به 
[. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از 34وکمال گرایی]

( درجه 5کامال مخالفم )نمره یک(  تا کامال موافقم )نمره 
تا  100در دامنه بین  این مقیاس نمره کلیبندی می شود. 

قرار دارد. به گونه ای که نمره باال بیانگر باورهای  500
دهنده باورهای غیرمنطقی و ناکارآمد و نمره پایین نشان

جونز  با استفاده از روش آزمون  [.35]منطقی و کارآمد است 
است.  92/0مجدد مشاهده کرد که پایایی آزمون معادل 

و  80/0تا  66/0پایایی هر یک از مقیاس های ده گانه از 
در  [.34] است 74/0میانگین پایایی همه خرده مقیاس ها 

پایایی این آزمون از طریق  به نقل از گردیتحقیق تقی پور 
به نقل از دوناپوش  .گزارش شده است 71/0آلفای کرونباخ 

تحقیقی را به منظور هنجاریابی آزمون جونز انجام داد گردی 
و برای بررسی روایی آزمون از دو روش روایی صوری و همگرا 
استفاده کرد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی آزمون 

دگی بک محاسبه شد که ضریب بدست جونز با آزمون افسر
بود. روایی صوری آزمون را نیز متخصصان  82/0آمده 

 [.36] روانشناسی و علوم تربیتی تایید کردند
تدوین  :3( پرسشنامه اختالل هویت جنسی( 3

پرسشنامه اختالل هویت جنسی و استانداردسازی آن با 
 فرهنگ ایرانی اسالمی توسط عاکفی و بنی اسد انجام شده

گویه تشکیل شده که نمره گذاری  32است. این پرسشنامه از 
                                                           
1 Irrationally Believe Questionnaire (IBT) 
2 Jones, R. G. 
3 Gender Identity Disorder Questionnaire 

گویه ها در آن از طریق درجه بندی لیکرت صورت می گیرد. 
در نظر گرفته شده است.  آلفای  59نمره برش در این مقیاس 

محاسبه شد که در حد باالیی می باشد  76/0کرونباخ آزمون 
د ب می باشو قابل قبول است و همسانی درونی سئواالت مطلو

آزمون از پایایی خوبی برخوردار است. با توجه به  "و نتیجتا
ضرایب همبستگی به دست آمده بین تک تک سئواالت با 
یکدیگر و همچنین با نمره کل آزمون از لحاظ روایی نیز دارای 

و  88/0ویژگی مطلوبی می باشد. میزان حساسیت برابر 
 [. 37گزارش شده است ] 88/0ویژگی نیز 

حوهحمنجیمحپژوهشش 
برای پژوهش های توصیفی نمونه ای به حجم حداقل 

نفر ضروری است و در پژوهش های از نوع همبستگی،  100
نفر برای بیان چگونگی رابطه ضرورت  50حداقل حجم نمونه 

[.  بنابراین در پژوهش حاضر حجم نمونه صد نفر 38دارد ]
ص در نظر گرفته شد. مالک های ورود به پژوهش تشخی

نارضایتی جنسیتی در مرکز مطالعات تراجنسیتی مشهد و 
تأیید نهایی آن توسط کمیسیون روانپزشکی سازمان پزشکی 

سال بود و  18قانونی خراسان رضوی و داشتن حداقل سن 
مالک های خروج نیز شامل وجود پسیکوز، اختالل دوقطبی 
یا عقب ماندگی ذهنی و عدم رضایت برای شرکت در پژوهش 

 ر گرفته شد. در نظ

حهیش وهحیحل لح م ه
نرم افزار اس. پی. اس. اس  21داده ها با استفاده از نسخه 

و روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 
چندگانه به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  ( در نظر گرفته شد.05/0سطح معناداری )

حنتییج
های حاصل از پرسشنامه اطالعات جمعیت بر اساس داده
نفری که به عنوان نمونه در این پژوهش  100شناختی، از بین 
سال و  44تا 18نفر زن در دامنه سنی  50شرکت داشتند، 

سال قرار داشتند.  35تا  18نفر مرد در دامنه سنی  50
و میانگین سنی مردان   12/24± 046/6میانگین سنی زنان 

بود. به منظور رابطه بین متغیرهای پژوهش با  23 ± 4
نارضایتی جنسیتی و سهم هر یک از آنها در پیش بینی آن از 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه 
همزمان استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون حاصل از تأثیر 

تایج به همراه نتی جنسیتی ویژگی های شخصیتی بر نارضای
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 بشرح زیر ارائه شده است. 2و  1در جدول تحلیل رگرسیون همزمان مربوط به آن 

 و نارضایتی جنسیتی یتیشخص یها یژگیو. ضرایب همبستگی پیرسون 1جدول 

 باوجدان بودن همراهی انعطاف پذیری برون گرایی روان رنجوری ضریب همبستگی

 143/0 -045/0 304/0 663/0 517/0 نارضایتی جنسیتی

 001/0 000/0 001/0 330/0 079/0 

نشان  1همانطور ضرایب همبستگی پیرسون در جدول 
می دهد، بین مولفه های روان رنجوری، برونگرایی، انعطاف 

 جنسیتی همبستگی معنادار وجود دارد.پذیری با نارضایتی 

 نارضایتی جنسیتی بر یتیشخص یها یژگیو. آزمون رگرسیون همزمان تأثیرگذاری 2جدول 

 سطح معناداری ضریب F مجموع مربعات درجه آزادی ضریب تعیین استاندارد ضریب تعیین ضریب R مدل

 000/0 178/20 17/5495 4 495/0 520/0 721/0 همزمان

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T سطح معناداری ضریب 
B بتا برآورد خطا ضریب 

 000/0 450/4  582/7 741/33 مقدار عرض از مبداء

 010/0 630/2 256/0 159/0 417/0 روان رنجوری

 000/0 835/5 542/0 118/0 688/0 برون گرایی

 236/0 193/1 095/0 128/0 152/0 انعطاف پذیری

 702/0 -383/0 -037/0 206/0 -079/0 همراهی

 897/0 -130/0 -012/0 150/0 -019/0 باوجدان بودن

دهد، ضریب مدل رگرسیون همزمان نشان می 2جدول 
گزارش ( 495/0)ضریب استاندارد:  0520/0تعیین مدل 

هد دعبارت دیگر، آزمون رگرسیون نشان میگردیده است. به 
درصد از واریانس  50/0اند، که مدل رگرسیون توانسته

داری سطح معنی نارضایتی جنسیتی را پیش بینی نماید.
باشد، و این بدان معنی است که می 05/0از  کمتر Fآماره 

 اتفاق نیست، درتغییر نشان داده شده بوسیله مدل بر اثر 

ای گزارش شده حاکی از انند که بهترین پیش ادامه ضرایب بت
بین نارضایتی جنسیتی به ترتیب عبارتند از برون گرایی )بتا: 

 (.256/0( و روان رنجوری )بتا: 542/0
نتایج همبستگی پیرسون حاصل از تأثیر باورهای 

به همراه نتایج تحلیل بر نارضایتی جنسیتی  غیرمنطقی
  4و  3در جدول  زیررگرسیون همزمان مربوط به آن بشرح 

 بشرح زیر ارائه شده است.

 و نارضایتی جنسیتی یرمنطقیغ یباورها. ضرایب همبستگی پیرسون 3جدول 

ضریب 
 همبستگی

به تأیید  ازین
 گرانید

انتظار باال از 
 خود

به  لیتما
 سرزنش

واکنش نسبت به 
 یناکام

 یتیمسول یب
 یجانیه

توام با  ادیز ینگران
 اضطراب

اجتناب از 
 مشکالت

 یوابستگ
نسبت به  یدرماندگ

 رییتغ

کمال 
 ییگرا

نارضایتی 
 جنسیتی

608/0 618/0 595/0 402/0 374/0 367/0 324/0 439/0 523/0 533/0 

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 000/0 000/0 000/0 

نشان  3همانطور ضرایب همبستگی پیرسون در جدول 
 لیمات، انتظار باال از خود، گرانیبه تأیید د ازینمی دهد، بین 

ی، جانیه یتیمسول یبی، واکنش نسبت به ناکام، به سرزنش
ی، وابستگ، اجتناب از مشکالت، توام با اضطراب ادیز ینگران

جنسیتی  ییی با نارضایتکمال گراو  ریینسبت به تغ یدرماندگ
 همبستگی معنادار وجود دارد.

دهد، ضریب مدل رگرسیون همزمان نشان می 4جدول 
گزارش گردیده ( 49/0)ضریب استاندارد:  618/0تعیین مدل 

دهد که مدل است. به عبارت دیگر، آزمون رگرسیون نشان می

درصد از واریانس نارضایتی  48/0اند، رگرسیون توانسته
 کمتر Fداری آماره سطح معنی نماید.جنسیتی را پیش بینی 

باشد، و این بدان معنی است که تغییر نشان داده می 05/0از 
بر اثر اتفاق نیست، در ادامه ضرایب بتای شده بوسیله مدل 

گزارش شده حاکی از انند که بهترین پیش بین نارضایتی 
(، 270/0جنسیتی به ترتیب عبارتند از انتظار باال از خود )بتا: 

(، تمایل به سرزنش )بتا: 257/0از به تأیید دیگران )بتا: نی
 /(.239( و درماندگی نسبت به تغییر )بتا: 253/0
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 نارضایتی جنسیتی بر یرمنطقیغ یباورها. آزمون رگرسیون همزمان تأثیرگذاری 4جدول  
 سطح معناداری ضریب F مجموع مربعات آزادیدرجه  ضریب تعیین استاندارد ضریب تعیین ضریب R مدل

 000/0 40/10 22/5711 4 487/0 539/0 734/0 همزمان

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T سطح معناداری ضریب 
B بتا برآورد خطا ضریب 

 000/0 968/4  588/5 759/27 مقدار عرض از مبداء

 023/0 318/2 257/0 161/0 374/0 نیاز به تأیید دیگران

 029/0 223/2 270/0 175/0 390/0 انتظار باال از خود

 023/0 322/2 253/0 160/0 372/0 تمایل به سرزنش

 868/0 166/0 017/0 200/0 033/0 واکنش نسبت به ناکامی

 911/0 112/0 010/0 129/0 014/0 بی مسولیتی هیجانی

 546/0 605/0 -060/0 166/0 -101/0 نگرانی زیاد توام با اضطراب

 212/0 -258/1 -19/1 165/0 -208/0 اجتناب از مشکالت

 800/0 -254/0 -026/0 143/0 -036/0 وابستگی

 022/0 335/2 239/0 122/0 286/0 درماندگی نسبت به تغییر

 983/0 022/0 002/0 160/0 003/0 کمال گرایی

حدحثحوحنت جرحگ ر 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های  
شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش بینی نارضایتی 
جنسیتی بود. براساس تحلیل های انجام شده، مهمترین عامل 
از میان انواع ویژگی های شخصیتی برای پیش بینی نارضایتی 
جنسیتی بترتیب، برون گرایی و روان رنجوری است که در 

درصد از واریانس نارضایتی جنسیتی را پیش  50مجموع  
 [24]بینی می کند. در پژوهش مومن جاوید و شعاع کاظمی 

نتایج نشان داد که افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی نسبت 
به افراد بهنجار در ابعاد روان رنجوری، تجربه گرایی و برون 
 گرایی نمرات باالتری را بدست آوردند. شخصیت نه تنها با

نحوه ای که ما احساس می کنیم ارتباط دارد بلکه با چگونگی 
ویژگی های  .کارکرد روانشناختی ما هم مربوط می شود

شخصیتی بر سالمت خود ما و اطرافیان اثرگذار است. 
برونگرایی )اجتماعی بودن( با سبک هیجانی مثبت ارتباط 
دارد در حالی که روان رنجوری با سبک هیجانی منفی ارتباط 
دارد. روان رنجوری، افراد را به سمت خلق منفی سوق می 
دهد در حالی که برون گرایی فرد را به سمت ویژگی های 

روان رنجوری افراد را برای تجربه  .[39]مثبت سوق می دهد 
اضطراب، تنش، ترحم جویی، خصومت، تکانشوری، افسردگی 
و عزت نفس پایین متمایل می کند. افرادی که صفت روان 

جوری در آنها قوی تر از سایر صفات شخصیتی است، رن
در وضعیت های سالمت و بهزیستی نمرات پایین تری  "مکررا

کسب می کنند. افراد روان رنجور به آنچه دارند، یا به اتفاقاتی 
که پیرامون آنان رخ می دهد، با یک ارزیابی و نگاه منفی به 

ن ن، چنیتفسیر، نتیجه گیری و عمل می پردازند؛ بنابرای
ویژگی هایی می تواند روابط اجتماعی آنان را محدود و یا 
دچار آسیب کند؛ خودشکوفایی و زمینه های آن را سست و 
تضعیف کند؛ اکتشاف برای دستیابی به هویت موفق را با 
تردیدهای جدی روبه رو نموده و در چنین حالتی شرایط 

ه ر نتیجمساعد برای رشد و بالندگی را از فرد سلب کند و د
بهزیستی روانشناختی را خدشه دار سازد. برون گرایی به 
تمایل فرد برای مثبت بودن، جرأت طلبی، پرانرژی بودن و 
صمیمی بودن اشاره می کند. افراد برونگرا مردم آمیز و 
معاشرتی هستند و هر چه گستره روابط اجتماعی بیشتر باشد، 

مطالعات  .[40]بهزیستی روانشناختی نیز افزایش می یابد 
نشان داده اند که برون گرایی مولفه های پذیرش خود، رشد 

افراد .[41، 14]فردی و تسلط محیطی را پیش بینی می کند 
با این ویژگی توانایی تسلط بر محیط و کنترل فعالیت های 
بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون داشته و 

قوه و در حال رشد و خود را موجودی دارای استعدادهای بال
 .[42]موفق در دستیابی به تجربه های نو میدانند 

نتایج تحلیل در زمینه پیش بینی نارضایتی جنسیتی 
براساس باورهای غیرمنطقی نشان می دهد که مهمترین 
عامل از مجموع متغیرهای باورهای غیرمنطقی ، انتظار باال از 

 و درماندگی خود، نیاز به تأیید دیگران، تمایل به سرزنش
درصد از واریانس  48نسبت به تغییر است که در مجموع  

نارضایتی جنسیتی را پیش بینی می کند. حاتمی و ایوزی در 
پژوهش خود نشان دادند که افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی 

در نوع ترنس مرد به زن احساس رهاشدگی،  "مخصوصا
ربه کرده و تنهایی، شرم و انزوای اجتماعی بیشتری را تج

خودشان را آسیب پذیر در برابر آسیب یا بیماری توصیف می 
پژوهش انزاب دشتی، اصغرنژاد فرید و رئیسی نیز  .[43] کنند

نشان داد که افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی در طرحواره 
های آسیب پذیری به صدمه یا بیماری، محق بودن، ترک 
شدن، بی اعتمادی، آزار دیدن، محرومیت هیجانی، شرم، 
انزوای اجتماعی و تنبیه نمرات باالتری نسبت به افراد عادی 

منتشلو، شعیری و حیدری نسب  در  .[44] کردندکسب 
مطالعه خود نشان دادند که افراد مبتال به نارضایتی جنسیتی 
از هیجانات و عواطف دردناکی رنج می برند و بیشتر حالت 



 

63 

 سمیه رحیمی احمد آبادی و همکاران                                                                                   بینی نارضايتی جنسیتیباورهای غیرمنطقی در پیش های شخصیتی ونقش ويژگی

 .[45] دفاعی و عقب نشینی دارند
نتایج حاصل از پژوهش حاضرنشان داد که بررسی دقیق 

ر ضایتی جنسیتی قبل از ارائه هروانشناختی افراد مبتال به نار
گونه مجوز جراحی تغییرجنسیت شایان توجه است تا نسبت 
به شناسایی و تشخیص ویژگی های شخصیتی و باورهای 
غیرمنطقی در این افراد اقدامات درمانی الزم صورت گیرد. 
چرا که شخصیت یکی از مهمترین پیش بینی کننده های 

شکل گیری شخصیت  سالمت و موفقیت هر فرد می باشد و
از هر دو عامل وراثت و محیط به صورت تعاملی اثر می پذیرد؛ 
تقویت ساختارهای تربیتی خانواده، تسهیل روابط و الگوهای 
رفتاری در مراکز آموزشی، توجه به نقش رسانه های جمعی 

فرهنگی به عنوان عوامل -و توسعه زیرساخت های اقتصادی
طقی و بازسازی شناختی محیطی و شناسایی باورهای غیرمن

آنها در پروسه رواندرمانی این افراد کمک کننده است. 
همچنین از محدودیت های پژوهش حاضر عدم دسترسی به 
نمونه بالینی بیشتر بود بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش 
های بعدی بر طیف گسترده ای از افراد مبتال به نارضایتی 

درمان های مناسب در جنسیتی این پژوهش اجرا شود تا 
حیطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی برای این 

 افراد طراحی و تعمیم پذیری یافته ها امکانپذیر شود.

حیشکرحوحقبی منا
یافته های حاصل از این پژوهش مستخرج از پایان نامه 
دکتری روانشناسی نویسنده اول می باشد و تمام منابع معنوی 

دانشگاه اصفهان است. لذا از اساتید محترم که آن متعلق به 
 در این پژوهش همکاری داشتند، سپاسگزاری می شود.
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