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تجربه والدین از کودکی فرزند دچار اختالل هویت جنسی

Article

() 3

دکتر شهره محسنی آهویی( ،)1دکتر مهرداد افتخار( ،)2دکتر رضا نگارنده

چكيده
هدف :پژوهخ حاضر با هدف بررسي کيفي تجربه والدين از دوران کودکي فرزند دچار اختتل هويات ننساي انجاام شاد .روش :پاژوهخ
حاضر يك مطالعه کيفي بود .با روش نمونهگير در دسترس و هدفمند ،با  15نفر از والدين افراد دچاار اخاتتل هويات ننساي ارناا شاده باه
انستيتو روانپزشكي تهران ،در سال  ،1311مصاحبه عميق ساختارنيافته انجام شد .مصاحبهها ضاب شاده پا

از پيااده کاردن و تاياا ،باا روش

تحليل محتوا استقرايي کدگذار شدند .یافتهها :يافتهها بهدستآمده در چهار طبقه اصلي ،با عناوين «شباهت به نن

مخالف /تفااوت باا

همننسان»« ،مشكتت مدرسه»« ،نحوه برخورد با واقعيت ونود مشكل هويات ننساي» و «احساساات والادين» قارار گرفتناد .والادين ،واقعيات
ونود مشكل هويت ننسي را در دوران کودکي فرزندشان به شيوهها مختلف تجرباه کارده بودناد ،اماا برخاورد باا واقعيات ديادهشاده را باه
شيوهها مختلف و با تونيهات گوناگون ،به گذر زمان سپرده و از راه حلهايي مانند به تعويق انداختن ،ند نگارفتن ،توناه نكاردن و وعاده
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دادن ،کمك گرفته بودند .نتيجهگيری :پژوهخ حاضر اولين مطالعه در کشور ما است که در آن صدا والادين مبتتياان باه اخاتتل هويات
ننسي شنيده شده است .با تونه به يافتهها بهدستآمده از مطالعه حاضر ،لزوم طرحريز برنامههايي چندبُعد احساس مايشاود کاه در آنهاا
از يكسو ،به آموزش عموم مردم (از نمله والدين) و آموزش تخصصي اهل حرفه ،نهت آشنايي با اختتل هويت ننساي پرداختاه و از ساو
ديگر ،به مشارکت والدين افراد دچار اختتل هويت ننسي در فرايند تشخيص و درمان تونه شده باشد.

کليدواژه :اختتل هويت ننسي؛ متل ننسيتي؛ تجربه
]دريافت مقاله 1313/2/31؛ پذيرش مقاله [1313/9/21

مقدمه
پرورش موفقيت آميز فرزناد يكاي از چاالخ برانگيزتارين
موضااوعاتي اساات کااه هاار فاارد در زناادگياش بااا آن روباارو
مي شاود .داشاتن فرزناد دچاار مشاكل هويات ننساي 1ساب
مي شود والدين تصميماتي بگيرند که بر زندگي خاانواده ،هام
در بعد فارد و هام در بعاد خاانوادگي ،ایار مايگاذارد (.)1
عك العمل روان شناختي والادين در پاساب باه وناود فرزناد
دچااار مااتل ننساايتي 2چگااونگي رشااد و تكااوين کااود را

ننسيتي ونود دارد .ديادگاههاا ندياد کاه در ساالهاا
اخير ،توس روانشناساني نظير ارنسافت ،3مطرح شده ،مفهاوم
اختتل هويت ننسي 4را باه چاالخ مايکشاند و چهاارچو
نظر نديد را طرحريز مايکنناد .از دياد ارنساافت ،رفتاار
ننسي متفاوت نشانه اختتل رواني نيست ،بلكه بخشي از ابراز
ختقانه هويت فرد است .او ،بر اساس تلور فراهنجار ،9خاطر
نشان کرده است که ديدگاه ننسايتي دوتاايي 6مفياد نيسات و
ميتوان با مفهومپرداز دقياقتار ،رفتاار ننساي را رو ياك

عميقاً متاثیر ماي کناد ( .)2نظرياه هاا متعادد دربااره ماتل

ايان انديشاه

طيف قرار داد ( .)3روانتحليلگران ارتاودوک

__________________________________________________________________________________

( )1دستيار روانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني ايران ،مرکز تحقيقات بهداشت روان ،دانشكده علوم رفتاار و ساتمت روان  -انساتيتو روانپزشاكي
تهران؛ ( )2روانپزشك ،دانشيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني ايران .مرکز تحقيقات بهداشت روان .تهران ،خيابان ساتارخان ،خياباان نياايخ ،خياباان شاهيد
منصور  ،دانشكده علوم رفتار و ستمت روان  -انستيتو روانپزشكي تهران .دورنگاار ( 521-66956562نويسانده مسالول) E-mail: mehrdad.eftekhar@gmail.com؛
( )3دکترا تخصصي پرستار  ،استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مرکز تحقيقات مراقبتها پرستار و مامايي.
2- gender dysphoria
4- gender identity disorder
6- binary

1- gender identity
3- Ehrensaft
5- queer theory

شهره محسني آهويي و همكاران

بررساااي اولياااه و شاااناخت مسااالو ن دخيااال در فراينااادها
روانپزشاكي انسااتيتو روانپزشاكي تهااران ،آنهااايي کاه بااه نظاار
مي رسيد درباره هويت ننسي فرزند خاود اطتعاات و تجرباه
کاافي داشااته باشاند و ماياال باشاند اياان تجاار را در اختيااار
پژوهشگران قرار دهند ،برا شرکت در مطالعه دعوت شادند.
بهعتوه ،اين افاراد مايبايسات بارا انجاام ياك مصااحبه دو

پرداخته مي شد و ضمن پرداختن به اينكه اين تجربه کي ،کجا
و چگونه آغاز شد و چه وسعت و ابعاد داشات ،احساساات،
افكار و باورها والد واکاو مي شد .در ادامه ،تجربه داشاتن
فرزند مبتت باه اخاتتل هويات ننساي ،در رابطاه باا خاانواده،

روش
اين پژوهخ يك مطالعاه کيفاي ،باا روش تحليال محتاوا3
بود .برا نمونه گيار در دساترس و هدفمناد ،ابتادا فهرسات
افراد دچار اختتل هويت ننساي کاه در ساال  ،1311باا ناماه
سازمان پزشكي قانوني ،به انساتيتو روانپزشاكي تهاران ارناا
شده بودند ،تهياه شاد .از مياان والادين ايان افاراد ،بار اسااس
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دوران کودکي فرزند مبتت به اختتل هويات ننساي ،باا ياك
روش کيفي ،بوده است .اين تحقيق ونوه حساس و خصوصي
زندگي خانوادگي را در بر ميگيرد که مساتلزم گفاتوگاو و
تصميمگير والدين بر سر مقولها دشوار است.

مصاحبهشونده انازه ميدهد که بيشتر «قصهگو» باشد تاا ياك
پاسااخگو صاارف ( .)7شاارو هاار مصاااحبه پ ا از معرفااي
مصاحبهکننده ،به آمادهساز شرکتکننده اختصاص مييافت
و در مورد علت انجام اين مصااحبه ،مادت احتماالي ،احتماال
تكرار آن و تثکيد بر رازدار توضيحاتي ارائه ميشاد .ساپ
از شرکتکننده خواسته ميشد ضمن معرفي خود ،به اختصاار
درباره ساختار خانوادهاش صحبت کند1 .
در مرحله اصلي مصاحبه ،سؤال اول در شكل يك پرسخ
باز -پاسب پرسيده و از مصاحبهشونده خواسته ميشد تا داستان
فرزندش را از ابتدا بيان کند .هنگام بيان تجربياات ،بار حسا
مورد و در موقا مقتواي ،باه بسا و گساترش بيشاتر تجرباه

_______________________________________
1- Zucker
2- Bradley
3- content analysis
4- stigma
5- unstructured in-depth interview
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از آنجا که نحوه نگرش به هويت ننسي در خانواده رو
چگونگي تجربه آن در مورد فرزند و احساسات برآمده از اين
تجربه مؤیر است ،طراحي مداختت کارآمد که به پاذيرش و
تطابق مناس تار خاانواده هاا منجار شاود ،زم اسات .باه ايان
منظور ،گام اول شناسايي افكار و احساسات خانوادهها دربااره
هوياات ننسااي و چگااونگي تجربااه آن اساات .تااا امااروز ،در
پژوهخ هايي که در کشور ما بار رو افاراد مباتت باه اخاتتل
هويات ننسااي انجااام شاادهانااد ،باه تجربااه والاادين اياان افااراد
نپرداخته اند و پژوهخ ها مشابه در ساير کشورها نياز معادود
بوده است ( .)2هدف تحقيق حاضر مطالعه تجرباه والادين در

عوو هيثت علمي دانشگاه علوم پزشاكي اياران کاه در ماورد
اختتل هويت ننسي تجربه کاافي داشات و يكاي از اعواا
هيثت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهاران کاه ساابقه
طو ني در انرا مطالعات کيفي داشات ،باازخواني شاد .بار
اساس اين بازخواني ،سؤا ت ويارايخ شادند ياا نحاوه طارح
آنها تغيير يافت .مصاحبهها ،پ از اخذ رضايتنامه کتباي ،باا
هر يك از شرکتکنندگان تاا زمااني کاه اطتعاات ندياد
دريافت نميشد ،ادامه يافات .در انجاام مصااحبههاا ،ساؤا ت
باز-پاسب بهکار گرفته شاد و از پرسايدن پرساخهاايي کاه باا
«چرا» آغاز مي شاد ،انتناا شاد .ايان سابك از مصااحبه باه
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که ننسيت ناهمخوان ممكن است ابراز از يك هويت سالم
باشد ،را رد ميکنند ( .)3آنها معتقدند در پسرها متل ننسيتي
در صورتي بروز ميکند کاه نتوانناد از همانندسااز باا ماادر
انتنا کنند و بهعباارت ديگار ،در حالوفصال عقاده ادياا
شكست بخورند ( .)4از سو ديگر ،در دخترها ،هنگاامي کاه
فرد مادرش را ضعيف و آسي پذير مايبيناد ،همانندسااز باا
خصوصيات نسمي مردانه راه حلي برا بقاا رواناي تصاور
مي شود و بادين ترتيا  ،ماتل ننسايتي ايجااد مايشاود (.)9
زاکر 1و برادلي 2نشان دادند که مشكتت زناشويي ،و باهوياژه
مشكتت مادر در تنظيم عواطاف ،ارتباا آشاكار باا ماتل
ننسيتي دارد (.)6

ساعتي و مصاحبهها تكميلي احتمالي در دسترس مايبودناد.
تعداد  15نفر از ايان والادين بارا شارکت در مطالعاه اعاتم
آمادگي کردند .بيشترين د يلي که والدين برا عدم تمايل به
شرکت در مطالعه ذکر مايکردناد ،نپاذيرفتن اصال موضاو ،
يعني ونود اختتل هويات ننساي در فرزناد و انا  4داشاتن
فرزند دچار اختتل هويت ننسي بود .ابزار اصلي ايان مطالعاه
مصاااحبه عميااق و ساااختارنيافته 9بااود .باارا انجااام اياان نااو
مصاحبه ،ابتدا راهنما مصاحبه تهيه شد .سپ  ،يك مصااحبه
مقدماتي و آزمايشي ،بهمنظاور اصاتح ساؤا ت و اطميناان از
تناس آنها با سؤال اصلي پژوهخ ،انجاام شاد .ماتن مصااحبه
مقدماتي در نلسه مشاترکي در حواور يكاي از روانپزشاكان

تجربه والدين از کودکي فرزند دچار اختتل هويت ننسي

بسااتگان ،آشاانايان و همسااايههااا ،در سااؤا ت بعااد پرساايده
مي شد .سپ دربااره هويات ننساي خاود والاد و چگاونگي
تجربه آن ،و بعد ،درباره موضوعاتي مثل باورهاا خاانوادگي
و فرهنگي والدين و بستگان آنهاا ساؤال مايشاد .در انتهاا ،از
مصاحبه شونده خواسته مي شد اگر فكر مايکناد موضاوعي از
قلم افتااده ياا ماورد پرسايده نشاده ،ولاي دغدغاه و درد دل
اوساات ،آن را بيااان کنااد .مصاااحبههااا از  42تااا  59دقيقااه ،بااا
ميانگين حدود  65دقيقه ،به طول انجاميد .هنگام مصاحبهها ،باا
کس رضايت شرکتکننده ،تمام گفتوگوها ضب ميشاد.
همچنين ،در طول مصاحبه موارد زم و احساسات فرد ،توس
مصاحبهکننده رو کاغذ یبت مي شد .متعاقباً ،متن مصاحبههاا

شرکت کنندگان سابقه خانوادگي اين اختتل را نداشاتند .ناز
يكي از والدين ،بقيه آنها در مورد اختتل هويت ننسي اطت
قبلي نداشتند .نحوه آشنايي والدين با اختتل هويت ننساي از
طريق نرايد ،اينترنت ،ماهواره ،مشاور دانشگاه و پزشك بود.
يافتهها حاصل از کدگذار مصاحبهها انجامشده ،در
قال تجربياات زيار طبقاه بناد شادند و چهاار مقولاه اصالي
بهدست آمد
 .1شباهت به نن مخالف /تفاوت با همننسان
 .2مشكتت مدرسه
 .3نحوه برخورد با واقعيت ونود مشكل هويت ننسي
 .4احساسات والدين

رو کاغذ پياده ميشد.
يااا
مااتن مصاااحبههااا بااا روش تحلياال محتااوا
متعارف 2و با بهره گيار از شايوه پان مرحلاها گرانهاايم 3و
ندمن 4تجزيه و تحليل شدند .برا ايان کاار ،تماام نماتت
مصاحبه بررسي و نملهها اصلي آن اساتخراج و باهصاورت
کاادهايي (مفاااهيم) یباات شااد .سااپ کاادهايي کااه مفهااوم
مشابهتر داشتند ،در يك دسته قرار گرفتند .در مرحلاه بعاد،
کدها و دستهها ايجادشاده باا يكاديگر مقايساه شادند و باا
ادغام موارد مشابه ،دستههايي که به يكديگر مربو ميشدند،
در طبقاه مشاترکي قارار گرفتناد .تحليال دادههاا هامزماان باا

«شباهت به جنس مخالف /تفاوت با هم جنسما » :از آنجاا
که زيرطبقات اين طبقه اصلي ،در والدين پسران دچار اختتل
هويت ننسي ( )5MTFبا والدين دختران دچار اختتل هويات
ننسي زن به مرد ( )1FTMتفاوتهايي داشت ،بهصورت مجزا
به آن پرداخته شده است.
الف .والدین پسرا دچار اختالل هویت جنسی :اين طبقه به دو
زيرطبقه تقسيم ميشود که يكي «شباهت پسر مبتت به دخترها»
و ديگر «عادم شاباهت پسار باا بارادر» اسات .هار ساه والاد
شرکتکننده به تجار مشترکي ،مانناد مشااهده عادم عتقاه
پسرشان به داشتن همباز پسار ياا اسابا بااز پسارانه اشااره

نم آور دادهها انجام مايشاد و دربااره هار مرحلاه ،شاامل
کدگااذار و تعيااين طبقااات و زيرطبقااات ،در نلساااتي در
حوور سرپرستان گروه پژوهشي ،بحث و تبادل نظار مايشاد.
برا تثمين قابليت تثييد ،9نلاوگير از ساوگير و پرهياز از
ایرگذار عتئق پژوهشگر ،يادداشتهاا هنگاام مصااحبه و
پ از آن ،دقيق و مفصل نوشاته مايشاد .همچناين ،باا بياان
دوباره پرسخها ،بهگونها ديگر ،در هماان نلساه مصااحبه،
روايي 6و پايايي 7پاسبها شرکتکنندگان بررساي مايشاد.
قابل ذکر است که اسامي عنوانشده در متن يافتههاا سااختگي
است .ننسيت افراد مبتت بر اساس ننسيت زيستشناختي آنها
(ننسيت بدو تولد) نوشته شده است.

داشااتند .کاادها اياان دو زيرطبقااه و مثااالهااايي از نمااتت
شرکتکنندگان در جدول  1آمده است1 .
ب .والدین دخترا دچار اختالل هویت جنسی :اين طبقاه ساه
زيرطبقه را به خود اختصاص داد که اولين آنها «شباهت دختر
با مادر» است .از پن مادر که با آنها مصاحبه شد ،چهار نفار
خود در دوران کودکي و/يا نونواني ،ظاهر ،رفتار يا احسااس
پسرانه داشتند و آرزو ،عتقه ياا تمايال باه پسار باودن را ذکار
ميکردند .همچنين ،هر دو پدر شرکتکنناده در ايان مطالعاه
تجربه مشابهي را از دوران کودکي همسرشان بيان ميکردناد.
با اين حال ،اين وضعيت در مادران گذرا باود و باا رسايدن باه
سن بلوغ به پايان رسيده بود و در نهايت ،هي ياك از آنهاا باا
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اسااتقرايي1

یافتهها
از مجمو  15مصاحبه 1165 ،کد مفهومي اساتخراج شاد.
از بين والدين ،سه شرکتکننده (دو ماادر و ياك پادر) ،پسار
دچار اختتل هويت ننسي و هفت نفر (پان ماادر و دو پادر)
دختاار دچااار اخااتتل هوياات ننسااي داشااتند .هااي يااك از

هويت ننسي زنانه خود مشكلي نداشتند .اين زيرطبقه ،هماراه
با کدها و مثال هايي از نمتت شرکتکنندگان ،در جدول 2
آمده است.
_______________________________________
2- conventional
4- Lundman
6- validity
8- male-to-female

1- inductive
3- Graneheim
5- conformability
7- reliability
9- female-to-male

شهره محسني آهويي و همكاران
جدول  -1طبقه «شباهت به جنس مخالف /تفاوت با ه جنسا » در تجربه والدین پسرا دچار اختالل هویت جنسی

تذکر اعداد پايان نمتت به شماره مصاحبه اشاره دارد
نمونههايي از گفتهها شرکتکنندگان

زيرطبقه

کدها

شباهت پسر مباتت باه

عدم عتقه پسر به اسبا باز

 GIDبه دخترها

عتقه پسر به پوشخ و اسبا باز دخترانه از پن

اصتً اسبا باز

پسرانه در کودکي ][1
سالگي ][1

پسرونه دوست نداشت[1] .

خودش باه دکتار گفات مان از پان ساالگي لبااسهاا خواهرهاامو
مي پوشيدم – چون من سر کار ميرفتم ،اصاتً روزهاا خوناه نباودم –

شباهت پسر به دخترها از دوسالگي ][4

عدم تونه ساير اعوا خانواده (باهناز ماادر) باه رفتارهاا

و با اسبا باز خواهرهام باز

دخترانه فرزند پسر ][4

از همون دوسالگي من متونه شادم کاه پسارم باه کارهاا دختروناه

استفاده پسر از لوازم آرايخ مادر از دو -سهسالگي ][4

عتقه داره[4] .

پوشيدن کفخ مادر در سهسالگي ][4

از بچگي به رقص عتقه داشات و خيلاي قشان

باز

کردن تنها با دخترها از سه-چهارسالگي ][4

تمايل به باز با دخترها از چهار-پن

ميکردم[1] .

مايرقصايد و هماه

ميگفتن اين مثل دخترها ميرقصه .تنهاا چياز کاه ديگاران متوناه
شده بودن ،همين بود .تنها کسي که بقيه حا تخ را متونه شده باود،

سالگي ][7

خود من بودم[4] .

پوشيدن لباس خواهر بزرگتر در کودکي ][7

دو -سهساله بود که دست مي کشيد رو ل
من پا
کفخها

ميکرد و ميزد به ل

من و رژ را از رو ل

خودش[4] .

پاشنهبلند منو ميپوشيد[4] .
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][7

از آن وقتي که پا گرفت و با دخترهاا و پسارها همساايه آشانا شاد،
بيشتر تمايل داشت با دخترها باز کنه (حدود چهاار -پان ساالگي).
][7

در مورد لباس پوشيدن ،به لباسها خواهر بزرگترش عتقه داشت
و اونها را ميپوشيد[7] .

عاادم شااباهت پساار
مبتت به  GIDبه برادر

عدم شباهت پسر به برادر بزرگترش ][4

تفاوت پسر با برادر بزرگتر ،از چهار -پن

از همون اول خيلي تفاوت بين اون و برادر بزرگترش بود[4] .
سالگي ][7

تمايل برادر بزرگتر به انجاام اماور خاارج منازل ،در مقابال
تمايل پسر مبتت به پوشيده ماندن (مثل دخترها) ][7

برادرش پسرانه رفتار مي کرد ،ولي او اينطور نبود .يه حالت پوشايده
ماندن و گوشه گرفتن را داشت ،مثل دخترها[7] .

* GIDاختتل هويت ننسي
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سالگي ،تمايل داشته با اسبا باز ها پسرانه باز کناد و در
مقابلِ آرايخ مو و پوشيدن لباس دختراناه مقاومات مايکارده
است .عتقاه باه بااز هاا پسارانه ا مثال فوتباال و انتخاا
همباز و گاروه همساا ن پسار از ديگار ماوارد اسات کاه
والدين به آن اشاره داشاتند .کادها مارتب باا ايان زيرطبقاه
عبارتند از « فوتباال بااز کاردن دختار باا پسارها محلاه در

اسبا باز پسرانه توس دختر» (مصاحبههاا  6 ،9 ،2و ،)15
«نپذيرفتن استفاده از پوشاخ دختراناه باا وناود تاتش ماادر»
(مصاحبهها  2و « ،)9قيچي کردن موهاا توسا دختار بارا
شبيه شدن به پسرها» (مصاحبهها  9و « ،)6مقاومت دختار در
برابر مدل مو دخترانه يا گل سر» (مصاحبه  )6و «عتقه دختر
به موها کوتاه» (مصاحبهها  5 ،2و .)15
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زيرطبقه دوم« ،شباهت دختر به پسرها» است .بيشتر والدين
اشاره مايکردناد کاه دخترشاان از حادود سان ساه تاا چهاار

کااودکي»« ،عاادم تماياال دختاار بااه پوشااا دخترانااه از سااه-
چهارسااالگي» (مصاااحبههااا  1 ،6 ،5 ،9 ،2و « ،)15انتخااا

تجربه والدين از کودکي فرزند دچار اختتل هويت ننسي
جدول  -2کدهای موجود در زیرطبقه «شباهت دختر با مادر» در تجربه والدین دخترا دچار اختالل هویت جنسی

تذکر اعداد پايان نمتت به شماره مصاحبه اشاره دارد.
کدها

نمونههايي از گفتهها شرکتکنندگان

پسرانه بودن ظاهر و رفتار خود مادر در کودکي (شباهت دختر به مادر) ][2

من خودم هم اسپرت پوش بودم .هميشه با بلوز و شلوار مياومادم بيارون .مان

احساس پسر بودن مادر در کودکي ][2

اهل لباس ماکسي و اين چيزها نبودم .هميشه موهايم هم کوتاه بود[2] .

پسرانه بودن ظاهر ،پوشخ و رفتار مادر در کودکي ][2

يه برهه کوتاهي دوست داشتم پسر باشم .دوست نداشتم نلاو پسارعمههاام

آرزو

پسر بودن مادر در کودکي ][2

تعج

نكردن پدر از رفتار پسرانه دخترش ،بهخاطر شاباهت باه رفتاار پسارانه

مادرش در کودکي ][3

انتخا ظاهر پسرانه توس مادر در نونواني ،بهخاطر احساس نااامني و تارس

بهم دست ميداد که دخترم هم مثل اونه[3] .

از پسرها ][9

خودم هم تا حدود از لحاظ ظاهر حرکات پسرانه انجام ميدادم ،اما نه باه

پسرانه مادر در نونواني ][9

عتقه مادر به سرگرميها

پسرانه در نونواني ][9

شدت دخترم[9] .

نه اينكه بخوام از دختر بودنم برگردم ،ولي مثتً موتورسوار  ،اس ساوار و

آرايخ مو و پوشخ پسرانه مادر در نونواني ][9

فوتبال انجام ميدادم[9] .

تمايل مادر به داشتن پوشخ مردانه ][5

دوست داشتم حرکتها پسرونه هم داشته باشم؛ صرفاً به اين خاطر که اگاه

عدم تمايل مادر به نن
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موق

البته فكر ميکردم پسر هستم و خودم را دختر نميديدم[2] .

خانمِ خودم در ارتباطخ با آقايان خيلي مردانه رفتار مايکناه و ايان احسااس

رفتارها

94

کم بيارم و عيدها با دخترها فاميل نميرفتم .حدود کتس پانجم باودم .اون

مخالف ][5

نايي

زم بود و خواستم بگم من پسر هستم ،کسي نتونه منو اذيت کنه[9] .

عدم عتقه مادر به پوشخ و آرايخ زنانه ][5

دوست داشتم که مرد ميشدم که ديگه مردها به من نظار نداشاته باشان ،تاا

عدم عتقه مادر به رابطه ننسي ][5

بتونم راحت باشم[9] .

عتقه مادر به پوشخ و ظاهر پسرانه (شباهت دختر به مادر) ][5

شوهر من مي گه تو را اگه ولت کنن با کت و شلوار ميگرد ؛ بهخاطر همين

مادر

که خود را در برخي موارد مرد ميداند ][1

من فكر ميکردم دخترم خصلت خودمو داره[5] .

مخالف خيلي خوشام نمايآد .فكار مايکاردم دختارم هام مثال

نارضايتي مادر از ننسيت زنانهاش ][1

من از نن

پوشخ و رفتار پسرانه همسر در دوران کودکي (شباهت به دختر) ][15

خودمه[5] .

حالتها ،رفتار و ظاهر پسرانه همسر در دوران کودکي ][15

من تو خيلي از رواب خودمو مرد ميدونم ...من تو رانندگي خودمو مارد
ميدونم[1] .

نمي گم از زن بودنم خيلاي خوشاحالم ،ولاي تماام تتشام را تاو زن باودنم
ميکنم[1] .

همسرم شيطنت پسرونه داشات .بچاه کاه باوده ،کارهاا پسارونه مايکارده.
دخترها از اين کارها نميکنن[15] .

موهاش کوتاه بود و بلوز شلوار مي پوشيد .کتس سوم باود کاه مان يادماه باا
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مادرش مياومد نلو

برخي از گفتهها شرکتکننادگان اينهاسات «حادود ساه-
چهارساااله باااود ،عروسااك نمااايخواساات؛ تفناا و ماشاااين
ميخواست»« ،من هاي وقات حتاي باه زور نتونساتم بكشاونمخ،
ببرمخ مغازه دخترونه که حتي نگاه کنه»« ،پسرها مياومدن زنا
ميزدن و از من انازه ميگرفتن که رويا (در قال يك پسر) بيااد
و دروازهبان تيمشون بشه»« ،من دوست داشتم موهاش را بلند کانم
و گل سر بزنم .اوايل سرشو گرم ميکردم و اين کار را ميکاردم،

خونه ما[15] .

ولي بعد ديگه نميذاشت ،فرار ميکرد تا موهاش را برس نازنم ياا
گل سر را از رو سرش برميداشت و پرت ميکرد».
زيرطبقه سوم «عدم شباهت دختر با خواهر» بود .والاديني کاه
تجربه پرورش فرزند دختر بزرگتر را نيز داشتند ،تفااوتهاا
بسيار را بين دو دخترشان ذکر ميکردند که از بسايار نهاات
مشابه تفاوتها پسرها مبتت به اختتل هويت ننساي باا بارادر
بزرگترش در تجربه والدين افراد مبتت بود.

شهره محسني آهويي و همكاران

ننسااي» (مصاااحبههااا  5 ،7 ،3و « ،)15وعااده دادن والااد بااه
فرزند مبني بر تبديل شدن او باه نان مخاالف در آيناده ،از
رو ديدن تفاوت ها بين دو فرزند و نه بر اسااس اطتعاات
علماي» (مصااحبه « ،)9ناد نگارفتن تاذکر مشااور مدرساه،
باه خااطر طبيعاي دانساتن حالات و رفتاار فرزناد توسا والاد»
(مصاااحبه « ،)6عاادم اطاات والااد از چگااونگي رشااد فرزنااد،

بودند ،اظهار پشيماني ميکردند و زمان سپر شده را «فرصت از
دسترفته و غيرقابل نبران» در زندگي فرزندشاان مايدانساتند.
کدها مرتب با اين تجربه عبارتند از «احسااس گنااه و تقصاير
در مادر ،بهخاطر سهلانگار در مرانعه باه پزشاك» (مصااحبه
« ،)2احساس گناه پدر مبني بر ظلم کردن به دختارش ،باهخااطر
حفظ ننسيت دخترانه او تاکنون» (مصاحبه .)3
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والديني که شباهتها و تفاوتها با را تجربه کرده بودناد،
برخورد با «واقعيت» ديده شاده را باه شايوه هاا مختلاف و باا
تونيهات گوناگون ،به گاذر زماان ساپرده و از راه حالهاايي
مانند به تعويق انداختن ،ند نگرفتن ،تونه نكاردن و وعاده
دادن کمك گرفته بودند .کدها مرتب با اين طبقاه عبارتناد
از « تصور گذرا بودن حالت و رفتار فرزند و برطرف شدن آن
بااا باازرگ شاادن» (مصاااحبههااا  5 ،4 ،3 ،2و « ،)15پيگياار
نكردن موضو  ،بهدليل تشابه دختار باه دوران کاودکي ماادر»
(مصاحبهها  3 ،2و « ،)5تصور صرفاً ونود صافات ننسايتي
مخالف در فرزند ،نه مشكل داشتن باا ننسايت» (مصااحبه ،)3
«نفهميدن مشكل فرزند ،بهخاطر عدم آگاهي از اختتل هويت

سر از فاميتمون ميگفتن وقتي بزرگ بشه ،خو مايشاه»،
«در دوران بچگااي پساارم ،ماان هميشااه ساار کااار بااودم .صااب
ميرفتم؛ ش مياومدم و اين بچه ول بوده و من خبر نداشتم»،
«دکتر گفت نه ،خانم؛ هاي مشاكلي نيسات ،ايان بچاه اسات،
بزرگ بشه ،خو ميشه» و «از آن وقتاي کاه پاا گرفات و باا
دخترها و پسرها همسايه آشانا شاد ،بيشاتر تمايال داشات باا
دخترها باز کند (حدود چهاار -پان ساالگي)؛ ولاي ماا ايان
حالت را معنيدار نميدونستيم».
«احساسات والدین» :بسيار از والدين شرکتکننده در اين
مطالعااه ،از اينكااه فرصاات پاارداختن بااه مشااكل هوياات ننسااي
فرزندشااان را در دوران کااودکي ،بااه هاار دليلااي ،از دساات داده

«نحوه برخورد با واقعيت وجمود مشمكل هویمت جنسمی»:
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نمي پوشه؟ چرا احمد نمي پوشاه؟ ماماان! چارا مان باياد ماانتو
شلوار بپوشم؟»« ،دوران مدرسه ،اولخ غر ميزد ،اما وقتي ديد
مجبوره مدرسه دخترونه بره ،پذيرفت».
در نهايت ،بهرغم سختي و اعتراض اوليه ،کود خواسته
والدين را ميپذيرفت و با پوشخ مانتو و مقنعه راهاي دبساتان
دخترانه مي شد .والدين اذعان داشتند که مقط ابتادايي ،بايخ
از آنكه برا آنها سخت باشد ،بارا فرزندشاان ساخت باوده
است؛ زيرا آنها در آن زمان نسابت باه اخاتتل هويات ننساي
دخترشان آگاهي نداشتند.

گفته ا که من بهخ انتقال داده باودم ،يعناي تاو مخيلاهاش
گنجونده بودم که تو اآلن نميتوني پسر بشاي ،ولاي در آيناده
پساار ماايشااي و وقتااي باازرگ شااد  ،تغيياار و تحااو ت در
ونودت انجام مي شه ،اين قويه شايد بيشتر ميتونسته کماك
بكنه تاا احسااس دروناياش نهات پيادا کناه»« ،ببيناين! ماثتً
بهنا عروسك ،تفن دوست داشت و مان فكار مايکاردم
خ دوسات داره ديگاه .بازرگ بشاه ،خاو مايشاه و ايناو
نشونها نميگرفتم»« ،ما اون موق ها چيز متونه نميشديم،
خ ميدونيد يه سر دخترها هساتن کاه بااز هاا پسارونه
انجام مي دن ،ولي وقتي بازرگ شادن ،خاو مايشان .ياك
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«مشكالت مدرسه» :ايان مرحلاه عمادتاً در دوران تحصايل
فرزنااد مبااتت بااه اخااتتل هوياات ننسااي در مقط ا ابتاادايي و
بهصورت «سختيها ورود باه دبساتان» تجرباه شاده باود .در
مطالعه ما ،تنها والدين دختران مبتت به اخاتتل هويات ننساي
اين تجربه را ،با کادهايي مانناد «دشاوار اساتفاده از پوشاخ
مانتو و مقنعه برا دختر در کتس اول ابتدايي»« ،سؤال دختار
از مادر در مورد علت مانتو نپوشيدن پسرها فاميل ،در مقابال
انبار به استفاده خودش» و «نارضايتي اوليه دختار از رفاتن باه
دبستان دخترانه» ،گزارش کردند.
نمونههايي از نمتت شرکتکنندگان به قرار زيار اسات
«اسم پسارا فاميال را مايآورد و مايگفات چارا علاي ماانتو

بهعلات اشاتغال باه کاار» (مصااحبه « ،)1اطميناان خااطر دادن
پزشك مبني بر گذرا بودن حالت فرزند و برطرف شدن آن با
بازرگ شادن» (مصاااحبه  )4و «معنايدار نبااودن ياا غيرطبيعااي
ندانستن حالت و رفتار فرزند از نظر والدين» (مصاحبههاا ،6
 7و .)15
نمونه هايي از نمتت شارکت کننادگان باه صاورت زيار
است «فكر ميکردم خ شبيه بچگي خودمه ،چرا بايد دکتار
ببرمخ»« ،من هميشاه فكار مايکاردم لبااس دختراناه دوسات
نداره ،يعني صافات پسارونه داره؛ ناه اينكاه نسمشاو دوسات
نداره» « ،از هماون ابتادا تولاد خيلاي چيزهاا بارا ماا دياده
مي شد ،ولي چون ما آگااهي نداشاتيم ،نمايفهمياديم»« ،طباق
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نمونههايي از نمتت شرکتکنندگان اينهاسات «اگاه از
بچگياش ميفهميدم ،از همان موق دنبال کارش ميافتاادم» و
«احسااس ماايکاانم ماان مقصارم؛ از لحاااظ اينكااه بايااد زودتاار
مي بردمخ دکتر و نبردم؛ من و باباش ،البته من بيشتر ،باا خره
من مادرم ،من سهلانگار کردم».

معيارهاا تشخيصاي اخااتتل در کودکاان ،عباارت «کااود
تمايل خود را برا تعلق به نن مخاالف مكاررا اباراز کناد»
حاذف شااده اساات ،زياارا در محاي باايتونااه يااا ساارکوبگر،
کود قادر نيست اين تمايل را بياان کناد ( .)15باا توناه باه
يافته هاا تحقياق حاضار و مطالعاات ماذکور ،لازوم آشانايي
والدين با اختتل هويات ننساي و عتئام و نشاانههاا آن در
دوران کودکي و تونه به شباهتها فرزند به نن مخاالف
و تفاوتها با هامننساان ،دياده مايشاود .آنچاه در پاژوهخ
حاضر در تجربه مادران دارا فرزند دختر با اختتل هويات
ننسي ديده شد ،شباهت دختر باه دوران کاودکي ماادر باود.
همان طور که در قسمت يافتهها اشاره شاد ،چهاار نفار از پان

تجربه خود را از پرورش فرزند با اختتل هويت ننسي با ماا
به اشترا گذاشتند و تجاار حاصال نهايتااً در چهاار طبقاه
اصاالي «شااباهت بااه ناان مخااالف /تفاااوت بااا هاامننسااان»،
«مشكتت مدرسه»« ،نحوه برخورد باا واقعيات وناود مشاكل
هويت ننسي» و «احساسات والدين» قرار گرفت .نكته مهم در
اين مطالعه پررن بودن عنصر زمان در تجربيات والادين باود
و مي توان گفت که اين طبقات چهارگانه نياز از تاوالي زمااني
تبعيت مي کردند؛ بدين معنا که ابتدا شاباهت فرزناد باا نان
مخالف و تفاوت او با همننسان ،توس پادر و ماادر مشااهده
ميشد و با بزرگتر شدن کود و رسايدن باه سان مدرساه،

مادر شرکت کننده بيان داشتند که در دوران کاودکي ،ظااهر،
رفتار يا احساس پسرانها داشتهاناد کاه ايان وضاعيت گااه تاا
دوران بلوغ اداماه داشاته اسات .ايان تجرباه شخصاي ماادر از
عوامل ديگر بود که باعث ميشد مادر منتظر برطارف شادن
حا ت مشابه در دخترش با «گذر زمان» باشد.
طبقااه دوم مطالعااه حاضاار« ،مشااكتت مدرسااه» بااود و
همان طور که اشاره شد ،اين تجربه تنها توس والدين دختران
مبتت گزارش شد .از آنجا که ايران کشور استمي اسات ،از
دوران دبستان ،مدارس دخترانه و پسرانه ندا هستند و دختران
ملزمند پوشخ استمي (پوشخ مقنعه و مانتو) داشته باشند .در

اين وضعيت با کشمكخهايي بين کود و والدين بر سر نو
پوشخ و مدرسه همراه شاده و در مرحلاه بعاد ،ايان موضاو
اغل به گذر زمان سپرده ميشد و احساسات منفي که والدين
گزارش مايکردناد ،پيامادها باهتعوياقاناداختن موانهاه باا
واقعيت بود.
در اولااين طبقااه بااهدسااتآمااده در مطالعااه حاضاار ،يعنااي
«شباهت به نن مخالف /تفاوت با همننسان» ،بيشتر والادين
از «مشاهده» شاباهت فرزناد تاران سكساوال خاود باه نان
مخالف و تفااوت او باا سااير فرزنادان ساخن گفتناد و تقريبااً
هي يك از ابراز مستقيم و مكارر «کتماي» کاود مبناي بار
تعلق به نان مخاالف تجرباه ا نداشاتند .در ياك پاژوهخ

پژوهخ حاضر ،دختران مبتت از اينكه بايد به مدرساه دختراناه
ميرفتند و مقنعه ميپوشيدند ،اظهار نارضايتي مايکردناد .اماا
در کشورها غربي ،مدارس مختل هستند و دختران ملزم باه
رعايت حجا نيستند .اين نكتاه بار لازوم توناه موااعف باه
وضعيت کودکان مبتت به اختتل هويت ننسي در ايران تثکيد
و به اهميت شناساايي ايان اخاتتل در سانين خردساالي اشااره
ميکند1 .
سومين طبقه بهدستآمده در تحقيق حاضر «نحوه برخورد
با واقعيت ونود مشاكل هويات ننساي» باود .لاو 2چگاونگي
فرايند آشكارساز هويات کاود مباتت باه اخاتتل هويات
ننسي در خانواده ،بر اسااس تجرباه بااليني و باا باهکاارگير

خاطر نشان شده است که بالغ بر دو-سوم افراد دچاار اخاتتل
هويت ننسي ،احساس خود را تا هجدهسالگي فاش نميکنناد
( )5و الزامث پ از هجدهسالگي هم موضو را به والدين خود
نخواهند گفت ( .)1در پنجمين ويراست راهنما تشخيصاي و
آمااار اخااتت ت روانااي ( ، )1DSM-5ضاامن تغيياار عنااوان
اخااتتل از «اخااتتل هوياات ننسااي» بااه «مااتل ننساايتي» ،در

«چهارچو چرخه زندگي »3برا هر خاانواده ،را باهصاورت
زياار توصاايف کاارده اساات « -1کشااف و افشاساااز » حتااي
هنگامي که موضو قابل پيخ بيني است ،تحقق واقعيت ونود
يك کود دچار متل ننسيتي ممكن اسات آساي عميقاي
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بحث
پژوهخ حاضر به تجربه والدين از دوران کودکي فرزندان
دچار اختتل هويت ننسي پرداخته و اولين مطالعها در ايران
است که صدا والدين مبتتيان به ايان اخاتتل در آن شانيده
شده است .در اين تحقيق ،ده والاد (هفات ماادر و ساه پادر)،

_______________________________________
1- Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders,
Fifth Edition
2- Lev
3- life-cycle framework

شهره محسني آهويي و همكاران

و حمايت قانونگذاران (.)14
با تونه به يافتهها بهدستآمده از مطالعه حاضار و تحقياق
با  ،به نظر ميرسد آنچه در اين مقط اهميت دارد ،طرحرياز
برنامههايي چندبعد است که در آن به ضرورت شناخت بيشتر
اختتل هويات ننساي پرداختاه شاود تاا باعاث ارتقاا داناخ
عمومي و تخصصي در تشخيص و درمان افراد مبتت باه اخاتتل
هويت ننسي شود و از درد و رن اين افراد و خانوادههايشاان و
نيز ان انتماعي بكاهد .اين برنامههاا باا در نظار گارفتن نتااي
مطالعه حاضر و مشترکات آن با تجربيات نهاني بايد در نهات
ارتقا آگاهي علمي ،انتماعي و فرهنگي برناماهرياز شاود و
شامل آموزش عماومي (نهات آشانايي خاانوادههاا باا اخاتتل

«عدم قطعيت»« ،دوسويه احساسي» و «پاذيرش» ( .)1در واقا ،
تقريباً هي يك از اين مقولهها باا طبقاات منات از پاژوهخ ماا
مشابه نبود .علت اصلي اين تفاوت در اين اسات کاه والاديني
که در مطالعه گرگور شرکت داشتند ،با مشاهده شاباهتهاا
فرزندشان با نن مخالف و عدم شباهت او با خواهر و بارادر
هم ننسخ ،به مراکز مرتب مرانعه کرده و بر ختف والادين

هويت ننسي و حساس شادن آنهاا باه عتئام ونشاانههاا ايان
اختتل) ،آموزش معلمان و ماديران مادارس و مربياان مهادها
کود (نهت کمك به شناسايي صحي و زودرس موارد) ،و
آمااوزش تخصصااي باارا پزشااكان (نهاات شناسااايي مااوارد و
راهنمايي صحي و علمي) باشد .بديهي است لزوم پژوهخهاا

Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006

شرکت کننادگان از تجرباه احساسااتي ،نظيار تقصاير ،گنااه و
پشيماني که به دنبال آگااهي از اخاتتل هويات ننساي فرزناد
ايجاد شده بود ،صحبت کردناد .ايان احساساات از ياكساو،
بهدليل نبارانناپاذير باودن فرصات از دساترفتاه و از ساو
ديگر ،بهخاطر احساس شكسات در مسالوليت فرزنادپرور و
در همااهنانبااه فرزنااد ،شااكلي پيچيااده و گهگاااه فرساااينده
ميگرفت .در مطالعاه مشاابهي کاه توسا گرگاور ،2در ساال
 ،2513انجام شد ،تجربه داشتن کود دچاار اخاتتل هويات
ننسي بررسي شد .در اين پژوهخ والادين کودکاان پايخ از
سن بلوغ مد نظر بودند و پژوهشگر به پن مقوله اصالي دسات
پيدا کرد کاه عبارتناد از «فقادان»« ،نااتواني در فكار کاردن»،

1

_______________________________________
2- Gregor

1- Zamboni
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«مرحله نهفتگي» زامبوني ،نزديكي بيشتر دارد؛ يعني والادين
در دوران کااودکي فرزندشااان ،شااباهتهااا او را بااا ناان
مخااالف و تفاااوتهااايخ را بااا خااواهر و باارادر هاامننسااخ
مي ديدند ،اما اين ديدن ،به آگاهي نميانجامياد و باه تبا آن،
بااه يااك کاانخ صااحي و کارآمااد منجاار نماايشااد .مشااابه بااا
يافته ها بر شمرده ،نشان داده شده کاه والادين ممكان اسات
رن کود را ناديده بيانگارند و بر سر اين موضاو کاه ايان
مرحله ا گذرا اسات کاه باا بازرگ شادن کاود برطارف
ميشود ،پافشار کنند (.)13
در طبقه آخار کاه «احساساات والادين» ناامگاذار شاد،

برا نم بند نهايي ميتوان به مطالعها که با استفاده از
اينترنت ،در ايا ت متحده آمريكا ،کانادا ،اساتراليا و انگلاي
انجام شد ،اشاره کرد .ايان پاژوهخ باه بررساي ديادگاههاا
والدين افراد مبتت به اختتل هويت ننسي در مورد آنچاه کاه
آنها باه منظاور تاثمين حمايات مناسا نيااز دارناد ،پرداخات.
حوزهها نياز خانواده ها به قرار زيار باود دسترساي آساانتار
والدين باه اطتعاات صاحي دربااره اخاتتل هويات ننساي،
دسترسي آسان تر نمعيت عمومي به اطتعات صاحي دربااره
اختتل هويت ننساي ،دسترساي باه حمايات طباي و عااطفي
مناس  ،نياز به آگاهي سياسي -انتماعي در سط گستردهتر،
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برا خانواده باشاد«-2 .ننجاال و آشافتگي» دوران نااآرامي
خانواده؛ آنها بر سر واقعيت مشكتت کودکشاان باا هام نازا
ميکنند«-3 .مذاکره» دوره انطباق و مصالحه؛ خانواده بار سار
آنچه در محي ها خصوصاي و عماومي قابال قباول و آنچاه
غيرقابل قبول است ،تدبير ميکند«-4 .تعادل» پايان راز دروني
خاانواده و حالوفصال نابساااماني داخلاي ( .)11دو ساال بعااد،
زامبوني 1يك مرحله اوليه را به اين مراحل مايافزاياد و آن را
«مرحله نهفتگي» نام مي نهد که بازتا اين حقيقات اسات کاه
بسيار از خانوادهها از وناود کاود دچاار ماتل ننسايتي
نساابتاً آگاهنااد ،امااا آن را بااهصااورت روشاان و صااري اذعااان
نميکنند ( .)12آنچه از يافتهها پژوهخ حاضر بر ميآيد ،باا

ايراني شرکت کننده در پاژوهخ حاضار ،وضاعيت موناود را
پيگير کرده و در همان سن کودکي و پيخ از بلوغ ،متوناه
ونود مشكل هويت ننسي در فرزندشان شده بودناد .باه ايان
ترتي  ،تجاربي نظير «عادم قطعيات» و «پاذيرش» کاه در ايان
مقط زماني برا والدين اين مطالعه ،اتفاق افتاده بود ،احتماا ً
اغل در دوران پ از بلاوغ فرزناد بارا والادين ايراناي رخ
ماايدهااد .همااانطااور کااه اشاااره شااد ،بساايار از والاادين
شرکتکننده در مطالعه ما ،از زمان سپر شده بارا پارداختن
به مشكل هويت ننسي فرزندشان در دوران کودکي ،بهعنوان
«فرصت از دست رفته و غيرقابل نبران» در زندگي فرزندشاان
ياد کرده بودند.
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تكميلي و گستردهتر در اين حوزه نوپا نهت طراحي ماداختت
.کارآمدتر احساس ميشود
 شارکتکننادگان در ايان،همان طور که در با اشاره شد
مطالعه از ميان پدران و مادران افاراد مباتت باه اخاتتل هويات
ننسي مرانعه کننده باه انساتيتو روانپزشاكي تهاران کاه مايال
بودنااد تجربياتشااان را درباااره هوياات ننسااي فرزندشااان بااه
 از آنجا که تعاداد زيااد از. انتخا شدند،اشترا بگذارند
 اطتعات آنها،والدين مايل نبودند در اين تجربه شرکت کنند
 احتما ً تجار والديني کاه حاضار.از دسترس ما بيرون است
 تجار خصوصي و اغل،شدند با صرف وقت و انرژ خود
تلب زندگي شان را با پژوهشگر باه اشاترا بگاذارد (والادين
 با والديني که حاضار باه همكاار نشادند (والادين،)سخنگو
 بهنظر مي رسد ايان گاروه از والادين. متفاوت است،)خاموش
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The Experience of the Parents from the Childhood of their Children
with Gender Identity Disorder
Abstract
Objectives: The present study was performed by the aim of qualitative

Shohreh Mohseni Ahouee a, Mehrdad
Eftekhar *, Reza Negarandeh b

evaluation of the experience of parents from the prepubescent period of their
children with gender identity disorder. Method: This study was a qualitative
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research. By the available and targeted method of sampling, 10 parents of children

Research Center, Tehran Institute of Psychiatry-

with gender identity disorder who were referred to Tehran Psychiatric Institute

School of Behavioral Sciences and Mental Health,

in 2012 participated in a deep unstructured interview. After typing, the
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recorded interviews were encoded by the method of inductive content analysis.

Iran, IR.

Results: The gathered findings were classified in four main categories as
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“similarities to the opposite sex / differences from the same sex”, “difficulties
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in school”, “the way of coping with the reality of gender identity issues”, and
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“parents’ feelings”. By the different ways, the parents had experienced the

a

reality of the difficulties of gender identity in their child during his or her

of Psychiatry- School of Behavioral Sciences

childhood, but they postponed coping with this event by using the various

and Mental Health, Iran University of Medical

mechanisms such as negligence, overseeing, giving a promise, lack of seriously

Sciences, Tehran, Iran; b Nursing and Midwifery

and procrastinating. Conclusion: The present study is the first research in our

Care Research Center, Tehran University of

country in which the parents of children with gender identity disorder

Medical Sciences, Tehran, Iran.

demonstrated their problems. With consider to the obtained findings from the
present study, it is necessary not only to design the multi-dimensional
programs which educate general public (include parents) and also experts for
becoming familiar with gender identity but also to involve the parents of
children with gender identity disorder in cooperation with primary healthcare
providers for the process of diagnosis and treatment.
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