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 مقاله پژوهشی

  کيفي مطالعه يک: تراجنسيتي افراد در هويت رشد و زيسته تجربه بررسي
  

  ٣کاشانييلطف، فرح *٢، شهرام وزيري١منصوره خليلي
  

  29/03/1401تاریخ پذیرش  18/10/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 مطالعات تعداد عياجتما و فرهنگي هنجارهاي به توجه با. هستند روبرو اجتماعي و يشناختروان عديده مشکالت با تراجنسيتي افراد :هدف و زمينهپيش
 .است هاآن هويت رشد و تراجنسيتي افراد زيسته تجربه بررسي پژوهش، اين از هدف. است محدود افراد اين در مورد شدهانجام

 با بودند کرده يابيتيهو نسيتي،تراج هويت با را خود که را افرادي از نفر ده. شد انجام يدارشناسيپد رويکرد با و کيفي روش به حاضر مطالعه :کار روش و مواد
 ادامهها داده تکميل زمان تا يريگ. نمونهگرفتند قرار موردمطالعه يافته ساختارمهين مصاحبه از استفاده با افراد اين. شدند انتخاب دسترس در يريگنمونه روش
  .گرفتند قرار ليوتحلهيتجز مورد کاليزي روش از استفاده با سپس و شدند کدگذاري و ثبتها داده ابتدا ،هاداده ليوتحلهيتجز منظوربه. يافت

 وها چالش اين که شونديم مواجه خود عمر گستره در اجتماعي و رواني مضاعف يهاچالش با تراجنسيتي افراد که است آن از حاکي مطالعه اين نتايج :هاافتهي 
 .کند هويت اغتشاش دچار را افراد اين توانديم موانع

. باشد جديد ويته با سازگاري براي مانعي توانديم مشکالت اين است؛ مرتبط يشناختروان مشکالت و روان سالمت مشکالت با هويت اغتشاش: يريگجهينت
  .کند کمک افراد اين هويت مناسب رشد به توانديم داشتن جنسيت به دوگانه غير نگاه و يابيتيهو موانع رفع

 زيسته تجربه هويت، اغتشاش هويت، رشد تراجنسيتي، هويت: هاهواژديلک

  
 ۳۱-۴۲ ، ص۱۴۰۱ فروردين، ۱۵۰ درپي، پياولشماره ، بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ۷۶۵۰۵۸۹۱-۰۲۱، تلفن: گروه روانشناسي باليني، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن، ايران: آدرس مکاتبه

Email: mansoureh0912@yahoo.com 

 
  مقدمه

 که کندياشاره م يبه افراد ١يتيتراجنس يا ترسنجندر اصطالح
 ياجتماع يهنجارها و تولدشان بدو تيجنس با هاآن يتيجنس تيهو

 دارد اشاره ياحساس به يجنس تيهو اصطالح. )۱( است ناهمخوان
 يسنت يهنجارها نيا از خارج يفرد اي مرد اي زن را خود فرد که

 ).۲( دانديم يتيجنس
 يقرارداد تيجنس و تيجنس خصوص در ياريبس مطالعات

. اما در ميدار ماده و نر گونه دو فقط ما واناتيح در مثالً  شدهانجام
در اغلب  يتيدر خصوص تنوع جنس يجيتدر رشيپذ ينوع هاانسان

 يصيتشخ ينسخه سوم راهنما کهيهنگاموجود دارد.  ايجوامع دن
 يمنتشر شد، برا ۱۹۸۰) در سال DSM-III( ياختالالت روان يآمار

و ترنسجندر اشاره شده است که  يجنس تيبار به اختالل هو نياول
بود (انجمن  ساالنبزرگکودکان و  يبرا يجنس تيشامل اختالل هو

                                                             
  رانیرودھن، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم، واحد رودھن، ي، گروه روانشناسينیبال يروانشناس يدکتر يدانشجو ١
  سنده مسئول)یران (نوی، رودھن، اي، واحد رودھن، دانشگاه آزاد اسالمينیبال يگروه روانشناس اریدانش ٢
  رانی، تھران، اي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم پزشکينیبال يار گروه روانشناسیدانش ٣

1 transgender 
2 gender dysphoria 

اصطالح  يجابه DSM-V) تا امروز که در ۱۹۸۷کا،يآمر يپزشکروان
  .)۳( شودياستفاده م ٢يتيجنس يتياز نارضا يجنس تياختالل هو

 طبقه نيا به متعلق را خود که يافراد تعداد حاضر حال در
 حالنيباا. )۴( است کرده دايپ شيافزا داننديم تيجنس از خاص

 با افراد ميدانياند. ممانده يباق ينامرئ يتيتراجنس جوانان از ياريبس
آنان  دارند مشکل خود يجنس تيهو با يتيجنس يتينارضا صيتشخ

 ارندد باور و ننديبيم گريد يجنس از را خود ش،يخو روان و ذهن در
 پنهان تيهو فتهيشچون  ،اندشده متولد زن اي مرد قالب در اشتباهبه

 به منجر و است تيهو اغتشاش ينوع خود نيا. )٥( هستند خود
. شوديم هانهيزم ريسا و يشغل ،ياجتماع عملکرد در اختالل

 کنديم فيتعر خود يگانگي از داريپا نسبتًا ينگاه را تيهو کسونيار
 نياز ا .دانديم يشخص استقالل و زيتما تداوم، احساس را تيهو و

  .)٦(منسجم  تيهو نيفقدان ا يعني تيمنظر اغتشاش هو
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منسجم در  تيذهن کيهستند  تيثبات هو يکه دارا يافراد 
 تيسه جنبه دارد: هو تيخود دارند. ثبات در جنس تيمورد جنس

 نقش داشتن و يتيجنس طبقه کي به تعلق احساس ،ياصل يجنس
 گرانيد با آشکار و مشخص رفتار و خود تيجنس با مناسب يجنس

 سازگار فرد يکيولوژيب تيجنس با منسجم يجنس تيهو با متناسب
 وجود سازش و يهمخوان يجنس تيهو و يجنس نقش نيب و است
 ،ياجتماع يمنسجم دارد رفتارها تيهو يفرد يوقت .)٧( دارد
 با متناسب يفردنيب روابط و ژست پوشش، ،ياجتماع يهاتياولو

 حاصل منسجم تيهو نيا. )٨( شوديم ميتنظ ،دارد که جنسيتي
 مکمل نقش رشيپذ و جنسهم والد با يهمانندساز و فرهنگ تعامل
هنوز  ،هاپژوهش نيباوجودا. است رشد نديفرآ در مخالف جنس

 صيتشخ ترنسجندر عنوانبهکه چطور افراد خود را  ستيمشخص ن
 .)٩( است نشده انجام نهيزم نيا در يچندان پژوهش و دهنديم

 يو روان يخود با مشکالت اجتماع طيافراد با توجه به شرا نيا 
اند نشان داده يقبل يهاپژوهش کهيطوربهروبرو هستند  يمتعدد
جامعه  نيانگيدر افراد ترنسجندر نسبت به م يافسردگ زانيکه م

متعدد  يهاافراد با انواع اضطراب نيا ني. همچن)۱۰( است شتريب
 انگ ميمستق ريتأث تحتروبرو هستند که  ياضطراب اجتماع ازجمله
 يروان اختالالت يباال زانيم. )۱۱( است يو طرد اجتماع ياجتماع

 آمار يدارا افراد نيا شده باعث اجتماعي و خانوادگي طرد همراه به
 يهاانجام پژوهش رونيازا). ۱۳-۱۲( باشند زين ييباال يخودکش

 يزندگ تيفيسالمت روان و ک زانيم شيافزا منظوربه يشناختروان
 صيتشخپژوهش  نيهدف از ا نيرسد. بنابرايافراد الزم به نظر م نيا

 يهاپژوهش به توجه با. است يتيتراجنس افراد در يتيهو رشد يالگو
 عمر طول يالگو از ترنسجندر نديفرا صيتشخ در که نيشيپ
با  زيپژوهش ن نيدر ا ،)١٤( بود شده) استفاده ١٩٩٤(٣يآگليد

 يتيافراد تراجنس تيرشد هو يلگوا يمدل به بررس نياستفاده از ا
  پرداخته شده است.

  
  کار روش و مواد
. است يدارشناسيپد نوع از يفيک پژوهش کي پژوهش، نيا 

 يپژوهش سؤال تيماهها پژوهش از نوع نيا انجام ليدال از يکي
 اکتشاف دنبال به ما يدارشناسيپد نوع از يفيک قيتحق در. است
 هاآن مورد در يچندان اطالعات که ميهست يزندگ از ييهاحوزه
 که است يموارد هاني. ا)۱۵( ميهست تازه يمفهوم دنباِل به و ميندار
 ي. جامعهکنديم صدق زين يتيتراجنس افراد تيهو رشد صيتشخ در

 از. بودند يتيجنس مالل به مبتال افرادپژوهش  نيدر ا يموردبررس
 روش با نفر ده ،ياطالعات اشباِع به دنيرس از بعد جامعه نيا

                                                             
3 D’Augelli 

 تهران شهر قانوني پزشکيبه  نياز مراجع در دسترس يريگنمونه
 مرد ۵ حاضر پژوهش درکنندگان واحد مرکز انتخاب شدند. مشارکت

 يتيجنس مالل به مبتال سال ۲۲ تا ۱۸ در زن ۵ و سال ۲۲ تا ۱۸
ترنسجندر  تيخود، از اصطالح هو يمعرف يافراد برا ني. اباشنديم

 استفاده کردند.
 را پژوهش انجام محل يموسسه ياخالق تعهدات پژوهشگر

 شپژوه درکنندگان شرکت از آگاهانه تيرضا. رفتيپذ کامل طوربه
 و پژوهش يادامه پژوهش، به ورود از اعم پژوهش مراحل تمام در
کنندگان مشارکت به. ديگرد لحاظ مصاحبه جلسات از يبردارلميف

 تجارب يبررس و پژوهش جلسات نيا از هدف شد داده اطالع
 که زمان هر در پژوهش از خروج. هاستآن يستهيز

 به. بود ممکن کردند،يم اراده پژوهش درکنندگان مشارکت
 يشخص اطالعات که شد داده نانياطم نياکنندگان مشارکت

 تاطالعا نيا از و ماند خواهد محرمانه هاآن طرف از شدهارائه
 به پژوهش گزارش. شد نخواهد استفاده هاآن هيعل عنوانچيهبه
 پژوهش درکننده شرکت افراد تيهو که است شده ارائه ياوهيش

 راورود به پژوهش عبارت بود از: دا يها. مالکاست مانده يمخف
 کي صيبا تشخ يتيجنس مالل اختالل يصيتشخ مالکبودن 

 يهادرمان افتيعدم در ؛پزشکروان کيو  ينيروانشناس بال
 عدم ؛از ورود به پژوهش شيماه پ ۲به مدت  حداقل يشناختروان

 ۲به مدت  حداقل ص،يمرتبط با تشخ يپزشکروان يمصرف داروها
 يهرهب پلم؛يت داليداشتنِ حداقل تحص ؛از ورود به پژوهش شيماه پ
خروج  يها. مالکونير هوش آزمون از ۱۰۰ حداقل ينمره با يهوش

ار برجسته و افک يشيپرروان عالئمشامل: داشتِن  زياز پژوهش ن
ت الالاخت ريسا اي يانيت هذالال؛ داشتنِ اختکنترلرقابليغ يخودکش
 يهاتياز وضع يناش گذرا يتيشخص راتييوجوِد تغ ؛يشناخت
ر دمواد  هرگونهفعاِل  سوءمصرفسوءمصرف مواد؛ وجوِد  اي يپزشک

 فانحرا وجود و ييگراجنسهم يهارگه وجود ؛زمان ورود به پژوهش
 مصاحبه از پژوهش انجام در. است يمبدل پوش يجنس

. تاس شده استفاده ياحرفه ادداشتي و مشاهده افته،يساختارمهين
 يها. پاسخبود قهيدق ۱۲۰ تا ۹۰ نيب مصاحبه هر زمانمدت

 يريگجهت و تيهو يرشد مدل از استفاده باکنندگان مشارکت
 ياقرار گرفته است. بر ليوتحلهيتجز) مورد ۱۹۹۴( يآگليد يجنس
 روش از" عمر"گستره  مدل از آمده دست به يهاداده ريتفس
 استفاده شده است. يزيکال يامرحله هفت يفيتوص يدارشناسيپد

 
 هاافتهي

 يتيتراجنس تيهو يدارا افراد از نفر ١٠ با حاضر يمطالعه در
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 بررسي تجربه زيسته و رشد هويت در افراد تراجنسيتي: يک مطالعه کيفي
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 عمل به مصاحبه ،هاداده اشباع مورد در نانياطم حصول زمان تا
  :شوديم داده حيتوض ريز در آمده دست به يهاافتهي. آمد

  

  کنندگانمشارکت فردي اطالعات ):۱( جدول
 تيجنس  نام

يصيتخص
  افته

جنسيت 
  ابراز شده

اولين زمان   شغل  هوشبهر  تحصيالت  سن
ابراز 

  جنسيت

رضايت 
  خانواده

دانشجو   ٢١  مذکر  مؤنث   د.ع
  کارشناسي

  نسبي  سالگي ١٥  فروشنده  ١١٤

  ندارد  سالگي ١٤  بيکار  ١١٠  ديپلم  ١٩  مذکر  مؤنث  س.م
  ندارد  سالگي ١٣  بيکار  ١١٥  ديپلم  ٢٢  مذکر  مؤنث  ز.ر

دانشجو   ٢٠  مذکر  مؤنث  م.ک
  کارشناسي

  دارد  سالگي ١٤  دانشجو  ١١١

  دارد  سالگي ١٥  پرستار  ١١٥  ليسانس  ٢٢  مذکر  مؤنث  آ.ا
دانشجوي   ٢٢  مؤنث  مذکر  ع.ف

  ارشد
کارمند   ١٠٩

  حسابداري
  نسبي  سالگي ١٥

  ندارد  سالگي ١٤  مشاورتحصيل  ١٢٤  ديپلم  ٢٢  مؤنث  مذکر  .سع
مهندس   ١١٧  کارشناسي  ٢١  مؤنث  مذکر  .را

  کامپيوتر
  ندارد  سالگي ١٥

دانشجو   ٢١  مؤنث  مذکر  .رک
  کارشناسي

  نسبي  سالگي ١٤  محصل  ١١٠

  ندارد  سالگي ١٤  بيکار  ١١٢  ديپلم  ١٩  مؤنث  مذکر  .آم
  
  

  :هادادهفرآيند تحليل کيفي 
 نيچند يط يکدگذار نديفرا ،هاداده يفيک ليتحل انيجر در
 ٤٧ و شده يبندمفهوم و يگذارها برچسبداده و شده انجام مرحله

 به توجه با بعد، يمرحله در. است دهيگرد استخراج هياول يمعنا
 ١٢قالب  در يمعان نيا ه،ياول يمعان نيب شده مشاهده يهاشباهت

 ندهايفرآ ريز نيب يدرون روابط تينها در. شدند يبنددسته نديرفرآيز
 مصاحبه با همخوان ترينيع نيعناو با ياصل نديفرآ ۶ و شد نييتع
 يکدگذار از حاصل يندهايفرآ نيا. آمدند دست به يآگليد

 ترقيدق درک و يمعرف يبرا که است يتيتراجنس افراد با مصاحبه
 شوديم آورده افرد با مصاحبه متنآر  يمثال ندهايفرآ نيا از کي هر

  ).٢(جدول 
  

  از هويت خود: کنندگانمشارکتروايت 
  کنندگانمشارکتروايت و تجربه زيسته  ):۲(جدول 

  تجربه زيسته فرآيندي سؤاالت  گروه

جنسيت 
  ١زنانه

  خروج از هويت سنتي جنسيت به چه صورتي بود؟ ١ -١

ين افراد اپيش از ورود به دانشگاه از هويت تراجنسيتي خود باخبر بودند. 
ند سال چتفاوت جنسيتي خود را از سنين پايين متوجه شده بودند: بعد از 

س بزنند پمردانه خود را يعني وقتي وارد نوجواني شدند، سعي کردند هويت 
  و مثل دخترها رفتار کنند.

  
ي گذارنامي جنسيتي، شناخت و هاتيهوتشخيص تنوع  ١-٢

  تجارب جنسيتي
 داننديم، دهنديماين گروه، هويت خود را چيزي فراتر از کارهايي که انجام 

يک بخش کامًال دروني و بسيار عميق است. اين  هاآنو باور دارند هويت 

                                                             
1 Female to mail transgender 
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. هر چند فکر انددهيند گراستهمجنسفردي که  عنوانبهگروه هرگز خود را 
  است تا تطبيق هويت. ترراحتداشتن برايشان  جنسهمگرايش به  کننديم

  
ز معرفي خود به ديگران از طريق هويت جنسيتي ابرا ١-٣ 

  شده

ا عنوان ببراي اين افراد حضور در دانشگاه با پوشش دخترانه و خطاب شدن 
. اين اندندادهخانم خيلي وحشتناک است. به اين خاطر دو نفر ادامه تحصيل 

معرفي  هويت واقعي خود را اندتوانسته شاندوستاندر جمع  نديگويمگروه 
  احساس خوشايندي دارند. هاجمعکنند و در اين 

جنسيت 
  ٢دانهمر

  بود؟ يبه چه صورت تيجنس يسنت تيخروج از هو ١-١

 هاآند. پيش از ورود به دانشگاه از هويت ترنسجندر خود باخبر شده بودن
اصًال  کردنديم، احساس اندشده: با نقش جنسيتي متفاوتي بزرگ گفتنديم

ودم را خبا هويت جنسيتي مردانه همخوان نيستند؛ از اوايل کودکي سالگي 
وشند. در . از اوايل نوجواني دوست داشتند لباس زنانه بپدانستنديمدختر 

ي ترنس واژهنقش عروس يا مادر را داشتند. در دبيرستان با  هايباز-خاله
  .هاستآنآشنا شدند و فهميدند چقدر شبيه 

  
 يگذارشناخت و نام ،يتيجنس يهاتيتنوع هو صيتشخ ١-٢

 تيهو قيطر زا گرانيخود به د يمعرف ،يتيتجارب جنس
  ابراز شده يتيجنس

وي و اگر شامروز تنها گزينه اين است که اگر مرد هستي بايد به زن تبديل 
جامعه  توانديمزن هستي بايد به مرد تبديل شوي. اين دوگانه جنسيتي 

رورتي ضترنسجندر  عنوانبهترنس را تحت فشار مضاعف قرار دهد. اين گروه 
، ترنسجندر يک طبقه هاآن. از نگاه ننديبينمبراي تعلق به يکي از اين مرزها 

  جداگانه جنسيتي است.

  شده معرفي خود به ديگران از طريق هويت جنسيتي ابراز ١-٣  

 هاآنو اين براي  شونديمدر محيط کار با جنسيت بيولوژيک خود خطاب 
يي که به دست هاتيموفقي همه کنميمفکر  هاآنشبيه جهنم است. 

براي کسي است که  کنميميي که دريافت هاقيتشوي همهو  امآورده
ا يک ر: ديگران ما نديگويماست،  شانمردانهخودشان نيستند. براي هويت 

ي درون، ما زيرا که در فضا مياآزردهو ما از اين موضوع  ننديبيممرد موفق 
ي همهرد. با . انگار در ما دو واقعيت متفاوت وجود دامينيبيمخود را يک زن 

برايشان  ميکنيمزيرا که احساس  ميترسيماينها از اعالن آن به ديگران 
 شونديماز رفتارهاي ما تا حدودي متوجه  هاآنخوشايند نيست. هر چند 

  دور نگه داريم. هاجمعخود را از  ميکنيمولي ما سعي 

جنسيت 
  زنانه

  رشد هويت فردي ترنسجندر ٢-١ 

ويت را ه: ما دوستي داريم که تمام مراحل افشاي نديگويمهر يک از اعضا 
، ميازدهبا هم در مورد اين موضوع حرف  هاساعت. ما مياکردهبا او طي 

يي عضو هستيم که هاگروه: در نديگويمخنديديم و گريه کرديم. اين افراد 
ه ک. ما دوستاني داريم کنديميتي کمک به ما در شناخت هويت تراجنس

  مثل ما ترنس هستند.

  الگوهاي مثبت در خصوص شناخت بيشتر هويت ٢-٢  

ناخوشايند از  ي در اين زمينه وجود ندارد. اخبارارسانهالگوي زيادي نداريم. 
خودم کسي  خواهميمجامعه تراجنسيتي بسيار زياد است. در اين جامعه 

تا بتوانند  کنديمباشم که يک فرد قدرتمند است و به افراد ترنس کمک 
در من هرگز  گفتيمي داشته باشند. در عين حال يک نفر ترسالمشخصيت 

قابل  دانميمترنس بودنم با ديگران چيزي نخواهم گفت. زيرا که  مورد
  پذيرش نيستم.

                                                             
2 Man to female transgender 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.1

.3
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.1.31
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4554-fa.html


 بررسي تجربه زيسته و رشد هويت در افراد تراجنسيتي: يک مطالعه کيفي
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، فروردین 150پی ، پی در اول، شماره بیستمدوره  35

  ؟هايتيتراجنسثبات دروني در رابطه با ساير  ٢-٣  

 عنوانبها افرادي در زندگي اين گروه وجود دارند که زن بودند اما خود ر 
مرد  عنوانبهي کرده بود و در حال حاضر جراحي کرده است و ابيتيهومرد 

سبت به . آشنايي با اين افراد کمک کرده که نگرش درستي نکننديمزندگي 
نايي با افراد منجر به آشجراحي داشته باشند. مجاورت و آشنايي با اين 

  تجربه يکسال زندگي در يک بدن و فرايند انطباق شده است.

 ؟چالش با فوبياي دروني شده چگونه صورت گرفته است ٢-٤  

يي مرد هستي گويماين گروه در تالشند تا اين الگو که معتقد است وقتي 
ي جنسيتي هاشهيکلپس تو يک مردي و نيازي نيست همه تو را با چشم 

: وقتي من تالش نديگويمبپذيرند، بفهمند و بتوانند از آن استفاده کنند. 
ران در قالب يک مرد همان جنسيتي خود را معرفي کنيم به ديگ ميکنيم

بايد آن را  هاآنکه فکر کنند چيزي در ما درست نيست و  ميدهيماجازه 
  هنده است.درست کنند. قرار گرفتن در در دو گانه جنسيتي آزار د

جنسيت 
  مردانه

  ترنسجندر يفرد تيرشد هو ٢-١

دوست  يک معموًال. اندداشتهاغلب از دوران دبيرستان دوستان ترنسجندر 
است.  که ترنسجندر اندبودهي کالسهمخيلي صميمي دارند که از دبيرستان 

ستيم و هرا شکل داديم. از دبيرستان با هم دوست  مانتيهوما با يکديگر 
  .مياکردهزمان خيلي زيادي را صرف بحث و گفتگو در اين باره 

  

  تيهو شتريمثبت در خصوص شناخت ب يگوهاال ٢-٢  

د کند و ارتباط داشتن با يک ترنس مرد به زن که بتواند به درستي برخور
 شخصيت خوبي داشته باشد يک معضل بسيار بزرگ است. اما اين گروه

تجربياتشان  هاآنگفتند با دوستان خودشان اصًال اين اتفاق رخ نداده است. 
اند هردکرا باهم به اشتراک گذاشتند و به هم در حل و فضل ترديدها کمک 

  و سعي داشتند تصميمي بگيرد که کمترين آسيب را به جسمش بزند.

  هايتيتراجنس ريدر رابطه با سا يثبات درون ٢-٣  
ودشان را خکه مرد نيستند. با مردها مشکلي ندارند اما  دانستنديماز اول 

تانمان خواهند مرد خطاب شوند. هر چه بيشتر با دوسو نمي دانندينممرد 
  .که هويت مردانه نداريم ميدانيمکنيم بيشتر صحبت مي بارهنيادر 

  ؟چالش با فوبياي دروني شده چگونه صورت گرفته است ٢-٤  

يک زن کامل  دانميمي خودمان هستيم. دربارهنگران قضاوت ديگران  دائمًا
شويم مورد تمسخر قرار گيريم و پذيرفته ن ميترسيمنخواهم شد. هميشه 

تماع و با هويت خود در اج امنتوانستهبراي همين هميشه مضطربم و هنوز 
  ي آن کنار بياييم.جلوه

حنسيت 
  زنانه

  رشد هويت اجتماعي افراد تراجنسيتي ٣-١

را  هاآنترنسجندر  عنوانبهدوستان زيادي دارند و گروه دوستان  
ي هاگروه. عضو کننديم. اما در سطح جامعه بسيار احساس فشار اندرفتهيپذ

معيت حمايتي تراجنسيتي شده اما با اين وجود حمايت چنداني از اين ج
 نديگويمو  کننديموجود ندارد. اين گروه بر نقش دوستانشان بسيار تأکيد 

در  تواننديمشده است و  رسانشبيآساين دوستان او مانع رفتارهاي خود 
  و خودکشي با دوستانشان حرف بزنند. رسانبيخودآسمورد افکار 

  
ي حمايتي اين نوع از جنسيت را هاشبکهکدام  ٢-٣
  ؟رنديپذيمو  شناسنديم

در مراکز درماني که وجود دارد تمام تالش بر اين است که به ما ثابت کنند 
هرگز يک مرد واقعي نخواهيم شد و نه تنها حمايتي وجود ندارد بلکه بيشتر 

. از طرفي ما ميشوينمبه نوعي قصد دارند بگويند ما بيماريم و هرگز درست 
هميشه يک برچسب  بايد خودمان را عضو جامعه رنگين کماني بدانيم. انگار
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بلکه فقط فکر  شودينمداريم عضويت در اين گروه هم منجر به حمايت 
  .شودينمي عادي فرق دارم و حقوقم به رسميت شناخته هاآدمبا  ميکنيم

جنسيت 
  مردانه

  يتيافراد تراجنس ياجتماع تيرشد هو ٣-١

يلي خ: امکان حرف زدن در مورد هويتمان با ديگران نديگويماين گروه 
ي دست جنس مسائلما به دليل  کنديمکه جامعه فکر  ميدانيموجود ندارد. 

ين ترس ا. ترس از پذيرفته نشدن وجود دارد که تجارب ميزنيمبه اين کار 
نداني چبا ديگران ارتباط  . جز با جامعه دوستان نزديککنديمرا تأييد 

  ندارد.وجود 

  
ي حمايتي اين نوع از جنسيت را هاشبکهکدام  ٣-٢
  ؟رنديپذيمو  شناسنديم

يديم هميشه ما شن نديگويمتجربه اين گروه هم مشابه گروه قبلي است و 
منحرفند.  يا مثًال مريضند يا حتي انديشکلاين آدمها اين  نديگويماينکه 

که  ميفهميمما  هاگروهاين حرفها بسيار براي من دردناک است اما در اين 
يم و فقط همه ما به نوعي با جنسيت که به ما منتسب شده سازگار نيست

  .ميگذاريمي را زير پا اشهيکلقواعد 
جنسيت 

  زنانه
  ست.اما در طول زمان با هر يک به نوعي مخالف شده ا اندکردهاعالم   ي اعالن تراجنسيتي بودننحوه ٤-١

  بررسي نحوه معرفي به اعضاي خانواده ٤-٢  

شتر شده، افسردگي پس از اعالن اين خبر بي عالئمخانواده پذيرا نبوده و 
رده خانواده در ظاهر با هويت جديد کنار آمده اما در واقعيت سعي ک
ده که چرا کارشکني کند. رابطه نزديکي با خانواده ندارند. هميشه سؤال بو

  نياز هست، نيستند؟ حضورشانوقتي به 
جنسيت 

  مردانه
  ست.اما در طول زمان با هر يک به نوعي مخالف شده ا اندکردهاعالم   ي اعالن تراجنسيتي بودننحوه ٤-١

  خانواده يبه اعضا ينحوه معرف يبررس ٤-٢  

حرف  هاآنبه خاطر نگراني از واکنش خانواده در مورد هويت جديد خود با 
ين موضوع ااما حاضر به پذيرش  فهمنديم. خانواده از رفتارهاي ما اندنزده

 ددر موردر ميان گذاشت. توضيح  هاآننيستند. چطور بايد آن را با 
دن من تغيير در ب هرگونهتراجنسيتي بودن بسيار کار سختي است و پذيرش 

 .روديمآبرويشان  کننديمنزديک به غير ممکن است زيرا فکر  هاآنبراي 
ند اگر خيلي دوست دارم. جمالتي مان را هاآنترسم من را طرد کنند و مي

تر. تو هم تو! من پسر به دنيا آوردم نه دخ کشميمعمل کني هم خودم را 
  ي ننگي و جمالتي از اين قبيل.هيما
  

جنسيت 
  زنانه

انه ي ايجاد روابط صميمي تراجنسيتي (روابط صميمنحوه ٥-١
  ي و عاطفي)جنس جسمي،

سردرگمي در خصوص مسئله صميمت جسمي. تالش زياد در رابطه تالش 
در  تضادهايک شريک خيلي خوب. با اين وجود  عنوانبهبراي اثبات خود 

ارد گاهي وجود د روابط بسيار زياد است. انتظار يک مرد همان جنسيتي
  را بگيرد. هاآني جاي تيحنسهماننگراني که يک مرد  ترس و

  ننگرش به بد ٥-٢  
ارد با دمشکل با بدن و راحت نبودن در بدن بيولوژيک. رابطه جنسي وجود 

  ترجيح لمس نشدن بدن.

جنسيت 
  مردانه

انه ي ايجاد روابط صميمي تراجنسيتي (روابط صميمنحوه ٥-١
  ي و عاطفي)جنس جسمي،

ز يک حد با هيچ کدام بيشتر ا توانينمپيشنهادات زيادي وجود دارد اما  
و  ننديبيمدر نهايت ما را يک مرد  هاآنمشخص صميمي شد زيرا که 

  رابطه جنسي را با عنوان يک مرد تجربه کنم. خواهمينم
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  نگرش به بدن ٥-٢  
به خاطر  خجالت از بدن. ناتواني در پذيرش بدن. تصميم به نداشتن ارتباط

 بدن زن نيست و هاآنبدن  داننديمبدن. ميل به رابطه دارتد اما 
  ارتباط جتسي را تحربه کنند. خواهندينم

جنسيت 
  زنانه

ين اي ورود به جامعه تراجنسيتي و ميزان تعهد به نحوه -٦
  اجتماع و چالش با ترنس هراسي دروني

ند. ي ترنسجندر را پر کنهاگروهجاي خالي اقدام تخصصي در  خواهنديم
سيتي فرد تراجن عنوانبهتمرکز بر روي رفع موانع اين جمعيت. هويت ما 

استاي صداي اين جامعه باشم. در ر خواهميم شوديمبسيار ناديده گرفته 
ي سازفرهنگعدالت اجتماعي حرکت کنم. اثرگذاري روي مردم تالش براي 

  و کمک به داشتن نگرش جديد.

جنست 
  مردانه

اين  ي ورود به جامعه تراجنسيتي و ميزان تعهد بهنحوه ٦-١
  اجتماع

جيح يک تراجنسيتي هيچ عدالتي برايمان وجود ندارد. اما تر عنوانبه
يتي ي است. تمايلي به حضور در اجتماع تراجنسشخصپرداختن به زندگي 

  .شومينمندارم. چون هرگز در جامعه چذيرفته 
   

  هامصاحبه متن کدگذاري از حاصل کننده حمايت معنايي واحدهايهاو مضمونخرده  ،هامضمون :)۳(جدول 
  واحدهاي معنايي  هامضمونخرده   ي اصليهامضمون

  خروج از هويت سنتي جنسيتي

  ي جنسيتيهاتيهوتشخيص تنوع 
  

شروع مشکالت در  -تفاوت با ديگر همساالن
تشخيص گرايش جنسي از هويت  -زندگي فردي

  تراجنسيتي

  برچسب زدن به هويت
 -تبعات برچسب هويتي جديد تفاوت در زندگي

  مشکالت در محيط کار

  معرفي خود از طريق اين هويت جديد به ديگران

مشکالت درون رواني حاصل از درميان گذاشتن  
ي درون فردي هاچالش –هويت جديد با ديگران

زندگي  -براي سازش با هويت تخصيص يافته
  شغلي و تحصيلي

  رندجترنس يفرد تيهو رشد

  الگوهايي براي شناخت هويت تراجنسيتي

ي حمايتي از هويت هاانجمنو  هاگروه
خرده ارتباطات در جامعه افراد  -تراجنسيتي
روابط دوستانه در قالب هويت  -تراجنسيتي
  تراجنسيتي

  يثبات دروني در رابطه با ساير افراد تراجنسيت
 -هويت زنانهنگرش بر  -نگرش بر هويت مردانه

بررسي سهم دوگانه جنسيتي در هويت ابراز 
  ابهام هويت -شده

  چالش با فوبياي دروني شده
ي فشارهاچالش و  -هايتيجنسهماننگرش به 
 تأثير فشار همان جنسي نبودن بر رشد -اجتماعي

  هويت

  يتيتراجنسيتيحماي هاشبکه  يتيتراجنس ياجتماع تيهو
نقش جوامع در پذيرش  -پذيرش اجتماعي

مشکالت شغلي و  -ترس از عدم پذيرش -هويت
  اضطراب-ي اجتماعيهاقضاوت-يارتباط
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  شرمساري -ي از جامعهريگکناره  ي و رشد هويت اجتماعيريگشکل

  معرفي به اعضاي خانواده  بودن يتيتراجنساعالن 

 -نگراني از آينده -يارزشيب -ترس از طرد شدن
 عنوانبهبرآورده نشدن انتظارات  -ترس از تنهايي
 -عذاب وجدان نسبت به والدين -فرزند خانواده

 ناتواني براي -سرزنش و شکايت از سوي خانواده
  ارتباط با خانواده

  يتيتراجنس يميروابط صم جاديا

ي ونوع تعامل ارتباط صميمانه جسمي، ريگشکل
  جنسي و عاطفي

 -ترس از رها شدن -روابط سطحي -يريگگوشه
  اجتناب از صميمت

  نگرش به بدن و تأثير آن در ارتباط
انتقال  -شرم -انزجار -دوسوگرايي نسبت به بدن

  فشاررواني ناشي از بدن به ارتباط

  ميزان تعهد به جامعه افراد تراجنسيتي  يتيجامعه تراجنسحضور در 
 -يسازفرهنگ -تالش براي عدالت اجتماعي

  تالش-انزوا -ترس -قضاوت شدن

  

  گيریو نتيجه بحث
 ادافر در يتيهو رشدِ  يالگو يفيک ليتحل« پژوهش، نيا از هدف

شش  شامل پژوهش در آمده دست به يهاافتهي. بود »يتيتراجنس
د رش. «٢ ،»تييجنس يسنت تيخروج از هو. «١: شامل ياصل نديفرآ
. ٤ ،»يتيتراجنس ياجتماع تيهو«. ٣ »يتيتراجنس يفرد تيهو
 ،»يتيتراجنس يميروابط صم جاديا«. ٥ ،»بودن يتياعالن تراجنس«
  .بود »يتيحضور در جامعه تراجنس. «٦

 هب منجر ياصل نديفرآ ۶ نيا بر عالوهها داده ليوتحل هيتجز 
 ديگرد کنندهتيحما ييمعنا واحد ۴۷ و يفرع نديفرآ ۱۲ ديتول

نه (نمو يتيتراجنس افراد داد نشان پژوهش نيا جينتا). ٣(جدول 
 ودموج طيشرا به توجه با خود يتيهو رشد روند در) مطالعه مورد

  .کند شتريب را تيهو اغتشاش توانديم که دارند يمشکالت
 رشد فهم در که ينظر يکردهايرو وها پژوهش حاضر حال در

 پژوهش نيا. است محدود اريبس کند، کمک ما به يتيتراجنس تيهو
مطرح  ۱۹۹۴در سال  يآگل-يد که است يمدل دييتأ يراستا در

 ١لودويب ي رن وهاافتهي با همسو حاضر پژوهش جيکرده است. نتا
) و ۲۰۱۴( ٤پويپوليو ا ٣تي)؛ لو۲۰۱۶( همکاران و٢)؛ روبلز۲۰۰۵(

کننده شرکت افراد رسديم نظر به. )۱۶-۱۸, ۱() بود۲۰۲۱( ٥فحس
آن  به يآگل-يکه د ينديمشابه فرآ ياتيتجرب زيپژوهش ن نيدر ا

                                                             
1 Renn and Bilodeau 
2 Robles 
3 Levitt 
4 Ippolito 
5 Fahs 

 همساالن به تيهو اعالن از پس کهاند اشاره کرده، دارند. مثًال گفته
) ۱ ندي(فرآيتيتراجنس عنوانبه خود رشيپذ) ۳ ندي(فرآ خود

  تر شده است. راحت شانيبرا
 نوع از چهشان روابط که کردنديم اشاره موضوع نيا به هاآن
 شده شانتيهو شتريب رشد به منجر عاشقانه نوع از چه دوستانه

 رسانبيخودآس رفتار کاهش به منجر دوستانش بودند معتقد و است
 شارها باال در که يقبل يهاپژوهش مشابه ،اندشده شانيهااضطراب و

 کمکتر سالم تيبه داشتن هو يتيتراجنس جامعه در تيعضو شده
 نيا از يتيحما يهانهادها و سازمان تياهم هاافتهي نيا. کنديم

 رسديم نظر به ما کشور در حاضر حال در. دهديم نشان را افراد
  افراد وجود ندارد. نياز ا تيحما يالزم برا ياجتماع طيشرا

 جاديا کند کمک افراد نيا در يتيهو رشد به توانديآنچه م 
 نيا يراستا در. است جامعه در افراد نيا مؤثر حضور يبرا يطيشرا

  :شدند ليتحل ليذ شرح به يپژوهش يندهايفرآ جهينت
 از پس. است يتيجنس يسنت تيهو از خروج اول نديفرآ -
 طبق. دهديم رخ فرد يزندگ در يراتييتغ يسنت تيهو از خروج
 در که است ينديفرآ کي يسنت تيهو از خروج يآگليد يگفته

 در خود احساس فرد نديفرآ نيا در و افتديم اتفاق عمر يگستره
 گروه دو نيا مثًال. دهديم قرار مجدد ينيبازب مورد را تيهو مورد
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 طيشرا نيا در کنند،يم يمعرف ترنسجدر عنوان با را خود تيهو
 ستيبايم است انتخاب نيا از يناش که ييهاتعارض با افراد نيا

 گروه يدهايترد مانند. کنند فصل و حل را هاآن و شوند روبرو
 را ياريبس مشکالت توانديم که يجراح مورد در مردانه تيجنس

 تجربه که يفشار نيهمچن و اورديب بار به او يزنانگ جهت در
 زنان ما جامعه در. است زن به مرد از نقش رييتغ از يناش کننديم

 نيهم و دارند مردان از يشتريب اريبس مشکالت معمول طوربه
 نيشرمگ موضوع نيا عنوان از زن ترنس افراد شوديم منجر موضوع
 شهيکل نيا ديگويم هم زنانه تيجنس گروه يطرف از. )۱۹( باشند
 اريبس را هاآن باشد داشته يتناسل آلت ديبا مرد که يتيجنس

 فرهنگ نيا در زيچ همه انگار دهد؛ قرار فشار تحت توانديم
 در افراد تيهو به جامعه نگرش واقع در. مردان يبرا است يازيامت

 را افراد نيا يدرون تعارضات توانديم يتيجنس يهادوگانه قالب
 مورد در يسردرگم شيافزا احتمال که ينوع به دهد شيافزا اريبس
 دوگانه نيا در توانديم افراد تيهو. داشت خواهد وجود تيهو

ابراز شود  يو تعامالت اجتماع هاييايپو ريتأث تحت و نشود خالصه
 و رشد کند.

 شده پرداخته آن به يآگليد مدل طبق که يدوم نديفرآ -
 عمر طول در افراد يکل طوربه. بود »ترنسجندر يفرد تيهو رشد«

 يهانقش ،يتيجنس دوگانه از ياريبس يهاييبازنما معرض در خود
 افراد که يحال در. رنديگيم قرار ياجتماع يانتظارها و يتيجنس

 خود ترنسجندر تيهو خصوص در يچندان يالگو يتيتراجنس
 رشد نديفرآ در افراد نيا خاطر نيهم به. است کم اريبس اي و ندارند

 بتواند که يدرون احساسات فيتوص يبرا مناسب زبان خود يتيهو
 توانديم نديفرآ نيا. ندارند کند، فيتوص يدرست به را هاآن تيجنس
مسائل  اي وشان روابط خصوص در زابيآس يهامصالحه به منجر

 سالمت و تيامن توانديم يحت و شود هاآن يشغل و ياجتماع
 ت،يلومانند  گريد يها. پژوهشاندازديب خطر به را هاآن يجسمان

 ها،تياذ و آزار به)؛ ۲۰۰۹( ،٧تازان ،٦َکشور)، ۲۰۱۴( پو،يپوليا
 يتيتراجنس تيهو خصوص در يريگ گوشه وها انگ و برچسب
 افراد يبرا را ييهاچالش کدام هر موارد نيا کهاند پرداخته
 انسجام و يتيهو رشد توانديم آنچه. است کرده جاديا يتيتراجنس

 تجارب از ييافزايآگاه دهد شيافزا يتيتراجنس افراد در را تيهو
 رشد يبرا يمناسب بستر توانديم يآگاه نيا. است يتيتراجنس افراد

 .)۲۰-۱۷( کند فراهم افراد نيا
 تيرشد هو« يبررس به پژوهش، نيا سوم نديفرآ در -

 لودويب و رن يهاافتهي. مشابه ميپرداخت »يتيافراد تراجنس ياجتماع

 افراد رسديم نظر به) ۲۰۱۶( همکاران روبلزو و) ۲۰۰۵(
                                                             

6 Cashore 
7 Tuason 

-يد که ينديفرآ مشابه ياتيتجرب زين پژوهش نيا درکننده شرکت
 کهاند گفته گروه دو هر. مثًال )۱۶, ۱(به آن اشاره کرده، دارند يآگل

 خود رشيپذ) ۳ ندي(فرآ خود همساالن به تيهو اعالن از پس
. مثًال است شدهتر راحت شانيبرا) ۱ ندي(فرآيتيتراجنس عنوانبه
 نيا شدم رفتهيپذ خودم دوستان جمع در يوقت من گفته.ع د

 که داد زهيانگ من به. کرد عمل سوخت کي هيشب من يبرا رشيپذ
 ني. هر دو  گروه به اشوم خودم تيهو شناخت به بيترغ شتريب

 نوع از چه دوستانه نوع از چهشان روابط که کردنديموضوع اشاره م
گروه  دو هر. است شده شانتيهو شتريب رشد به منجر عاشقانه

 و رسان بيمعتقد بودند دوستانش منجر به کاهش رفتار خودآس
 اشاره باال در که يقبل يهاپژوهش مشابه ،اندشده شانيهااضطراب

تر کمک سالم تيهو داشتن به  يتيتراجنس جامعه در تيعضو شده
 يهاسازمان و نهادها تياهم دهندهنشان هاافتهي نيا. کنديم

 به ما کشور در حاضر حال در. دهديم نشان را افراد نيا از يتيحما
 وجود افراد نيا از تيحما يبرا الزم ياجتماع طيشرا رسديم نظر

 .ندارد
 »بودن يتيتراجنس اعالن« پژوهش نيا در چهارم نديفرآ -

 خانواده به خود تيهو کردن آشکار از پس. است کرده يبررس را
 نيا. است آمده وجود به افراد نيا با خانواده رفتار در يراتييتغ
 شياافز را افراد نيا يروان و يکارکرد مشکالت توانديم راتييتغ

 حتت را افراد نيا که جيرا عوامل از يتعداد واقع در. )۲۱( دهد
 شيافزا و يخانوادگ تيحما فقدان ،ييتنها دهد؛يم قرار ريتأث
 اثر فرد انطباق بر تواننديم که است يخانوادگ يزاتنش يدادهايرو

 کند روروب يشتريب موانع با را فرد تيهو يکپارچگي و رشد و بگذارد
 خانواده. کنديم اضافه ماريب مشکالت به را يمشکالت موضوع نيا که
 نيا يلهيوس به و باشد داشته راها مهارت از يعيوس فيط ديبا

 يهايدگيچيپ با بتوانند کند کمک يتيتراجنس افراد بهها مهارت
 خود سازگار شوند. يتيتراجنس تيهو

 افراد يميصم روابط« پژوهش نيا در پنجم نديفرآ -
 تيجنس به نگاه رسديم نظر به. است کرده يبررس را »يتيتراجنس

 يرو بر تيجنس يتجربه در رييتغ نيا. باشديم رييتغ حال در
 است؛ گذاشته اثر زين آن يهاچارچوب و يعاطف يزندگ ت،يميصم
 و تيخالق ينوع ما يتيتراجنس نهيزم باها ارتباط در که ينوع به

 مورد در توانديم فرد که يروابط م،ينيبيم ارتباط در ينوآور
 از نوع نيا. کند گفتگو آزادانه اشيمسائل جنس و خود تيجنس

 در يتيتراجنس افراد به که شود يمتيصم به منجر توانديم ارتباط
 .)۲۲( کند کمک تيهو به منسجم و کپارچهي نگاه

5 Robles 
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 است شده يبررس پژوهش نيا در که ينديراف نيآخر -
 و راتييتغ به توجه با. است »يتيتراجنس يجامعه به ورود«

 عجوام در حضور دارد وجود افراد نيا يزندگ در که ييهاتيمحدو
 و ياجتماع يسازگار شيافزا در هاآن به توانديم يتيتراجنس

 .کند کمک يروان يستيبهز
 يکسري يدارا يگريد پژوهش هر همچون پژوهش نيا

 محدود يدسترس به توانيم هاآن ازجمله که باشديم هاتيمحدود
 نيا يستيز تجربه با رابطه در يقبل يکاف مطالعات نبود ،هانمونه به

 نيبنابرا. دکر اشاره تهران شهر ازصرفًا  نمونه انتخاب نيهمچن و افراد
 با يمطالعات ندهيآ در که شوديم شنهاديپ هاتيمحدود رفع جهت
 و فرهنگ يدارا که کشور يهاشهرستان ريسا در شتريب نمونه حجم

 ميتعم ييتوانا مطالعه که رديگ صورت هستند متفاوت مذهب
 به توانديم يطوالن يهاپژوهش انجام نيهمچن. باشد داشته يباالتر
 نيا در يروان اختالالت يريگ شکل نحوه و يستيز تجربه از فهم
  .کند کمک اريبس افراد

 که داد نشان مرد و زن ترنسجندر گروه دو يرو بر پژوهش
 شده گرفته دهيناد اريبس هاآن تيهو رشد نحوه و يتيتراجنس جامعه
 به توجه با مرد به زن اي زن به مرد تيجنس از کامل قيتطب. است

 مشکالت توانديم يجراح يراستا در يپزشک علم يهاتيمحدود
 يتيجنس حالنيباا اورديب بار به هاآن يسالمت جهت در ياريبس

 سالمت داشتن يبرا افراد نيا که است يراه ٨دوگانه ريغ اي يخنث
اند. در جامعه کرده انتخاب دلخواه تيهو به شدن کينزد و يکيزيف
 در نه و است رشيپذ قابل ييقضامراجع  قيانتخاب نه از طر نيا

 نيا. است شده زده يحرف آن مورد در يپزشکروان و يپزشک مقاالت
 تيجنس خصوص در آموزش شيافزا به جامعه ازين ضرورت پژوهش

 يهاگفته به توجه با. دهديم نشان را تيجنس ياليس و دوگانه ريغ
 يبرا يجنست ضيتبغ ستميس ما جامعه درکننده گروه شرکت دو نيا
 رفع به ازين که است شده ادهيز اريبس يروان فشار به منجر افراد نيا
 هاآن روان سالمت شيافزا و افراد نيا تيهو رشد يبرا موانع نيا

) معتقد است ۱۹۹۴( ٩نيبورنست. رسديم نطر به يضرور اريبس
 يتيجنس مقوالت تمام که افتدياتفاق م يتنها زمان يواقع يآزاد

 افراد نيا تيهو رشد به منجر آنچه رسديم نظر به. شود حذف
 داشتهمؤثر  حضور جامعه در بتوانند کنديم کمک هاآن به و شوديم

 تيجنس عنوانبه افراد نيا گرفتن نظر در يسو به حرکت باشند
  .است سوم

  
  تقدير و تشکر 

بدينوسيله از تمامي افرادي که در اين پژوهش به من کمک 
کردند بخصوص پرسنل پزشکي قانوني استان تهران کمال تشکر و 

  قدرداني را دارم.
  
  ات اخالقيظمالح

اين پژوهش برگرفته از رساله دکتراي نويسنده اول با کد اخالق 
IR.IAU.TMU.REC.1399.421  کميته اخالق  دييتأکه مورد

 باشد.دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي مي
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INVESTIGATING LIVED EXPERIENCE AND IDENTITY 
DEVELOPMENT IN TRANSGENDER PEOPLE: A QUALITATIVE 

STUDY 
 

Mansoureh khalili1, Shahram Vaziri2*, Farah Lotfi Kashani3 
 

Received: 08 January, 2022; Accepted: 19 June, 2022 
Abstract 
Background & Aim: Transgender people face many psychological and social problems. Due to cultural 
and social norms, the number of studies conducted on these people is limited. The purpose of this study 
is to investigate the lived experience and development of identity transgender people. 
Materials & Methods: The present study was a qualitative phenomenological approach. Ten people 
who identified themselves as transgender were selected using convenience sampling method. These 
subjects were studied using semi-structured interview. Sampling was continued until the data were 
completed. In order to analyze the data, the data were first recorded and coded and then analyzed using 
Colaizzi method. 
Results: The results of this study indicated that transgender people face double psychological and social 
challenges in their lifetime that these challenges and barriers can confuse their identities. 
Conclusion: The identity disorder is associated with mental health problems and psychological 
problems; these problems can be a barrier to adapting to their new identity. Removing barriers from 
their identity and having a non-dual view on their gender can help them to properly develop their 
identity. 
Keywords: Transgender Identity, Identity Development, Identity Disorder, Lived Experience 
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