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چكيده
. غیر همجنس و یا هر دو جنس متبلور میشود، نیاز جنسی به عنوان یکی از پنج نیاز اصلی آدمی است که در گرایش به همجنس:زمينه
 پیوندهای والدینی و سالمتروانی نمونهای از مردان ایرانی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایشات جنسی بر اساس ویژگیهای شخصیتی:هدف
985 ، همجنسگرا441(  نهصد و پنجاه و سه مرد. مقایسهای بود- روش پژوهش حاضر همبستگی و طرح پژوهش از نوع علی: روش.انجام شد
؛ مكکراNEO-FFI(  مقیاس پنج عاملی نئو، شرکتکنندگان. دوجنسگرا) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند521 ،دگرجنسگرا
) را تکمیل5989 ،؛ ویت و ویرMHI-28( ) و مقیاس سالمتروانی5919 ، توپلینگ و براون،؛ پارکرPBI(  مقیاس پیوند والدینی،)2119 ،و کاستا
 همسازی و وظیفهشناسی در همجنسگرایان باالتر از دگر جنسخواهان، تجربهپذیری، یافتههای پژوهش نشان داد که نوروزگرایی: يافتهها.کردند
 میانگین نمره دگرجنسگرایان باالتر از همجنسگرایان، در متغیر مراقبت پدری.و برونگرایی در دگرجنسگرایان باالتر از همجنس خواهان است
 نتایج نشان داد که سالمتروانی دگرجنسخواهان به. میانگین نمره همجنسگرایان باالتر از دگرجنسگرایان بود، اما در متغیر حمایت مادری،بود
 در حالی که درماندگی،) فراتر از همجنسخواهان است؛ بهزیستی روانشناختی دگرجنسگراها باالتر از همجنسگرایان بودp< 1/15( طور معنادار
 بر اساس یافتههای پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که مداخالت روانشناختی در دو: نتيجهگيری.روانشناختی در همجنسگراها باالتر بود
. یك ضرورت محسوب میشود،سطو پیشگیری و درمان به منظور ارتقاء سطو سالمتروانی و عمومی جامعه از نقطه نظر تمایالت جنسی
 سالمت جنسی، خانواده، شخصیت، دگرجنسگرایی، همجنسگرایی:واژه كليدها
Background: Sexual demand is one of the first five essential needs of human, which is categorized into homo, hetero
and bisexual orientations. Aims: The aim of the present study was to compare sexual orientations based on
personality characteristics, parental bonding and mental health in a sample of Iranian males. Method: Method of the
present descriptive study was correlational, the design of the study was causal comparative. A total of 953 males (445
homosexuals, 381 heterosexuals, and 127 bisexuals) participated in the present study, voluntarily. Participants
completed Personality Five Factor Inventory (NEO-FFI; McCrae & Costa, 2003), Parental Bonding Instrument (PBI;
Parker, Tupling, & Brown, 1979), and Mental Health Inventory (MHI-28, Veit & Ware, 1983). Results: The results
revealed that the homosexual group reported higher levels of neuroticism, openness to experience, agreeableness and
conscientiousness than the heterosexuals, while the heterosexual group scored extraversion higher than the
homosexuals. The heterosexual group reported higher levels of father care than the homosexuals, while the
homosexual group scored mother care higher than the heterosexual group. Heterosexuals showed significantly (p <
.01) higher levels of mental health than the homosexual group. The former group revealed higher degree of
psychological well-being whereas the latter showed higher degree of psychological distress. Conclusions: Based on
the findings of the present study, it can be concluded that improvement of psychological and societal mental health
in terms of sexual orientations requires psychological interventions in both levels of prevention and treatment.
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خوی و تحریك جنسی (لگاتو ،)2155 ،چرخش ذهنی ،ادراک

رفتار جنسی 5که یکی از نیازهای اصلی و یکی از ابعاد تشکیل
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(گرایش و تمایل به جنس مخالف) ،همجنسگرایی( 4گرایش و

تماس زودرس با استروئیدهای جنسی (استروژن و آندروژن) که

تمایل به هم جنس) و دوجنسگرایی( 1گرایش و تمایل به هر دو

تمایزگر جهتگیری جنسی در مردان است ،در اسکلتبندی بدن

جنس) نمود مییابد (لِوِی .)2151 ،دگرجنسگرایی الگویی پایدار از

شخص از کودکی ظاهر میشود (مارتین و نگوین .)2114 ،در روند

تحریك و برانگیختگی نسبت به جنس مخالف تعریف میشود

رشد فرد همجنسگرا ،از یك سو دوران کودکی و درک متفاوت او

(پرین .)2112 ،دگرجنسگرایی اکثریت جهتگیریهای جنسی را

از جنس مخالف و همچنین کشف رفتارها و تمایالت ناهمخوان خود

که مشتمل بر جنبههای زیستی ،روانی و اجتماعی است ،در بر می
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گیرد (لِوِی .)2151 ،این گرایشات و تمایالت در یك مجموعه متنوع

زمینههای محیطی و اجتماعی شامل تلفیقی از ساختار خانواده به عنوان

از ویژگیهای فیزیولوژیك ،رفتاری و روانی همچون میل جنسی،

تعیین کننده اصلی در هویتیابی فرد (اصل دوری پدر و نزدیکی

رابطه عاشقانه ،انگیختگی فیزیولوژیك ،جاذبهها ،خیالپردازیها و

مادر) ،آگاهی از روابط ناپایدار و بیتعهد همجنسگرایان ،تجارب

هویت شخصی آشکار میشوند(ساوین -ویلیامز و رانگالووا.)2159 ،

ناخوشایند (تجربه طرد و پرخاشگری بین همجنسخواهان) و

رایجترین روش برای ارزیابی این جهتگیری جنسی شناخت و

همچنین عوامل فرهنگی ،سیاسی و روانی -اجتماعی ت ثیرگذار هستند

تجربه شخصی افراد از خودشان است(کاس5991 ،؛ به نقل از بیولی-

(گاست ،شیند ،پالس ،هاردنت ،چِن و همکاران2159 ،؛ گوتیرز و

پریوستا و فورتین .)2154 ،گرایش به همجنس بیانگر رفتاری است

ماتورانا .)2152 ،این زمینهها موجب تعارض در هویتپذیری

که تمایل جنسی فرد را نسبت به همجنس خود منعکس میکند.

همجنسخواهان و در نهایت ایجاد مشکل در بهداشتروانی و کاهش

همجنسخواهی تعریف فرد از خود و اولویت و میل ذاتی شخص

سالمتروانی آنان میشود(آدلسون2152 ،؛ آدلسون و آف چایلد،

نسبت به همجنس خود محسوب میشود(دیرایس .)2154 ،گرایش

2152؛ باکر ،سندفرت ،ونوسنبیك ،لیندرت و وسترت2116 ،؛

به همجنس تنها به روان فرد همجنسگرا محدود نمیشود و در رشد

ساویك ،بیرینگر ،هینز ،بلوم و رسنیك5998 ،؛ گاست و همکاران،

فیزیکی و توانایی جسمی فرد همجنسگرا نیز آشکار میگردد .از

2159؛ گوتیرز و ماتورانا .)2152 ،از آنجا که داشتن ارتباط با دیگران

آنجا که گرایش جنسی در انسان تحت ت ثیر سطوح استروئید جنسی

برای سالمتروانی فرد حیاتی است(فیشر و آکمن ،)2112 ،این

پیش از تولد است ،در نمو عصبی فرد نقش دارد (رحمان2111 ،؛

دیدگاه منفی همراه با تبعیض و تعصب ،آنان را در معرض خطر ابتال

رحمان و ویلسون2119 ،؛ سالیون2119 ،؛ فینك ،منینگ و نیو،

به عوارض جانبی ،فیزیکی ،اجتماعی ،و روانی همچون مشکالت

 .)2114بدین شکل که تغییرات رفتاری در سطو عصبی

عاطفی ،آزار و اذیت کالمی و غیر کالمی همساالن ،برخوردهای

همجنسگرایان (در هر دو جنس مرد و زن) منوط به قرار گرفتن در

فیزیکی ،سوءاستفاده جنسی ،6درگیری با قانون ،مصرف مواد،

معرض آندروژن بیشتر در دوران بارداری است (رابینسون و منینگ،

اختالالت خوردن ،1اقدام به خودکشی 8و انواع احساسات منفی و

گرایش جنسی در مردان و زنان به سه صورت

 .)2111این وضعیت نتایجی همچون توانایی شنوندگی قویتر ،بزرگی
اندازه آلت و طول انگشت دوم و چهارم در همجنسگرایان مرد را
نسبت به دگرجنسگرایان نشان میدهد (رحمان2111 ،؛ رحمان و
ویلسون2119 ،؛ فینك و همکاران .)2114 ،در این وضعیت ،خلو و
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7. eating disorder
8. suicide attempt
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افسردگی9

اجتماعی آنان انجام گرفت ،نتایج نشان داد که برونگرایی با رضایت

قرار میدهد (اُزکورماک ،دغان و دغان2118 ،؛ سالیون2118 ،؛

از زندگی و تعادل عاطفی رابطه دارد (لی ،دین و یانگ.)2118 ،

ساویك و همکاران5998 ،؛ فنگ ،لوو ،گااُ ،تو ،چنگ و همکاران،

ملکوک ( )2155نیز نشان داد که نورزگرایی پیش بینی کننده منفی

2152؛ فیشرو آکمن2112 ،؛ وانگ ،دِی ،سولدتی ،ویس ،مل و

بهزیستی ذهنی و درونی است و همسازی و برونگرایی پیشبینی

همکاران .)2154 ،با توجه به مجموعه عوامل ت ثیرگذار بر گرایش

کننده مثبت بهزیستی ذهنی هستند .نتایج حاصل از هشت مطالعه

جنسی و اهمیت نقش ویژگیهای شخصیتی در شکلگیری رفتار،

مقایسهای (ژنگ ،گلدبرگ ،ژنگ ،ژائو ،تانگ و همکاران)2118 ،

یکی از هدفهای پژوهش حاضر مقایسه همجنسگرایان و

نشان داد که مردان همجنسگرا در صفات همسازی ،وظیفهشناسی،

دگرجنس گرایان بر اساس این ویژگیها بود .این مقایسه میتواند

نورزگرایی و تجربهپذیری از مردان دگرجنسگرا نمرات باالتری

نقش احتمالی این متغیرها را در گرایش جنسی افراد نشان دهد.

کسب کردند.

صفات شخصیتی ،الگوهای پایدار و فراگیر رفتار و تجربههای

در کنار ویژگیهای شخصیتی ،پیوندهای والدینی( 52پارکر ،

قابل درک درون شخصی 4و بین شخصی 1هستند که در طیف

توپلینگ و براون )5919 ،نیز از عوامل تعیینکننده شکلگیری رفتار

گستردهای از زمینههای اجتماعی و شخصی به نمایش گذاشته

محسوب میشوند (کرایگ ،گری و اسنودن .)2159 ،یکی دیگر از

میشوند (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2159 ،5ویژگیهای شخصیتی

هدفهای پژوهش حاضر مقایسه همجنسگرایان و دگرجنس

در میان افراد از فرهنگها و زبانهای مختلف مشترکند و در طول

گرایان بر اساس کیفیت روابط والدین با فرزندان بود .پیوندهای

زمان و در شرایط متفاوت ثابت و پایدار میمانند (جورنسدوتیر،

والدینی بیانگر کیفیت روابط والدین با فرزندان است (کرایگ و

جانسون ،هنسدوتیر ،آلمارسدوتیر ،هیمیسدوتیر و همکاران.)2154 ،

همکاران )2159 ،و به عنوان یك تکلیف رشدی ،برای عملکرد

بر اساس گزارش پژوهشهای قبلی (آیسنك 5912 ،و 5916؛ کاستا

مناسب فرد ضروری است (ریکهی ،تیرکا ،کِلی ،گاگنه ،مِلو و

و مكکرا5981 ،؛ به نقل از هِوِن ،فیزپاتریك ،کرگ ،کِلی و سبار،

همکاران .)2118 ،مراقبت 59و محافظت مفرط 54دو بعد اصلی پیوند

 ،)5999برونگرایان سطوح باالتری از رضایت جنسی ،هیجان جنسی

والدینی محسوب میشوند (فرودِنشتین ،زوهَر ،آپتِر ،شووال ،ویزمن

و کنجکاویهای جنسی دارند و نسبت به درونگرایان بیشتر در رابطه

و همکاران .)2155 ،پارکر و همکاران ( )5919نشان دادند که

جنسی درگیر میشوند .بر اساس همین یافتهها ،نورزگرایی 1با احساس

دلبستگی کودک به پدر و مادر اساسا تحت ت ثیر این دو متغیر است.

وظیفهشناسی8

کیفیت مراقبت والدین در پیوستاری از سردی ،بیتفاوتی و بی

با کاهش رضایت جنسی و هیجان جنسی همراه است؛ همسازی 9با

توجهی تا محبت ،گرمی ،همدلی و رابطه متقابل عاطفی اعمال می

افزایش رضایت جنسی در ارتباط است؛ و تجربهپذیری 51با سطوح

شود؛ و کیفیت محافظت و حمایت والدین نیز از کمكهای مالی،

پایین احساس گناه جنسی و عصبانیت جنسی همراه است (به نقل از

استقالل عمل و تشویو به خودکفایی تا کنترل و مراقبت بیش از حد

هِوِن و همکاران .)5999 ،میرنادری ،بشارت ،اسدی و شهیاد()5989

و نفوذ بیاندازه والدین متغیر است(پارکر5989 ،؛ پارکر و همکاران،

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که روانآزردگیگرایی و

5919؛ به نقل از کرایساتی ،مك گلورگ و براون .)2112 ،اینگرام،

برونگردی میتوانند در دو گام حدود  26درصد از واریانس تمایل

اُوِربِی و فورتیر ( )2115پیوند با پدر و مادر را یکی از عوامل مهم در

جنسی را تبیین کنند .در پژوهشی که در سال  2111در مورد افراد

تعیین سبكهای شناختی و عاطفی آینده فرد میدانند .کیفیت روابط

همجنسگرا و میزان رضایت از زندگی و میزان برونگرایی 55و ارتباط

پدر و مادر با فرزندان نقشی تعیینکننده در پیشرفت زمینههای

1.

8.

2.

9.

گناه جنسی و سطوح پایین رضایت جنسی رابطه دارد؛

loneliness
anxiety
3. depression
4 . interpersonal
5 . intrapersonal
)6. American Psychological Association (APA
7. neurotisism

conscientiousness
agreeableness
10. openness to experience
11. extraversion
12 . parental bonding
13. care
14. overprotection
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اجتماعی نوجوانان دارد (اسمورتی وگوارنیری2154 ،؛ اسمورتی،

خوش بینی ،انعطافپذیری ،توانایی برای برقراری روابط سالم و

گوارنیری و اینگوگلیا .)2154 ،تعامل کودکان با والدین و محیط

تعامل با زندگی است که عملکرد فرد را ارتقا میدهد و بهینه می

موجب شکلگیری روانسازهها 5و بازخوردهای آنان نسبت به خود

سازد (استیوارت -براون .)2151 ،بهزیستی روانشناختی 4از ارکان

و جهان اطرافشان میشود(بك5961 ،؛ به نقل از بوچر ،لِکورس،

اصلی سالمتروانی است(بشارت5988 ،الف؛ بشارت و رنجبر

فیلیپ و آرسنیولت .)2159 ،کوکس ،اِنس و کالرا ( )2112با استناد

کالگری )5992 ،و زمینهساز افزایش اعتماد به خود ،حفظ باورهای

به پژوهشهایی که با استفاده از مقیاس پیوند والدینی 2انجام شده بود،

شخصی و ترویج یك دیدگاه خوش بینانه نسبت به آینده در فرد

فقدان مراقبت والدین و یا حفاظت بیش از حد آنان را عامل مهمی

میشود (میروسکی و راس .)2119 ،بهزیستی روانشناختی و اعتماد

برای اختالالتروانی بزرگسالی عنوان نمودند .پیرو این ادعا،

به خود ،در مقابل عالئم اضطراب و افسردگی ،برای سنجش سالمت

تحقیقات دیگری نیز رابطه پیوندهای والدینی با افسردگی

روانی معرفی شده است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2111 ،وجود

(پاتن،کافِی ،پسترینو ،کارلین و ولف2115 ،؛ پارکر ،هدزی-

عالئم بهزیستی روانشناختی (معنویت ،ظرفیت برای رشد و بالندگی،

پاولوویك ،گرینولد و ویسمن5991 ،؛ النکاستر ،رولینسون و هیل،

رضایت از زندگی ،شادی ،روابط مثبت با دیگران ،خویشتن پذیری،

 ،)2111اختالالت خوردن (ترنر ،روز و کوپر ،)2111 ،افکار

معناداری ،سازگاری و تسلط بر محیط ،خود پیروی ،خوش بینی،

خودکشی (فرودِنشتین و همکاران ،)2155 ،اختاللهای اضطرابی و

داشتن هدف در زندگی) در کنار فقدان درماندگی

روانشناختی1

خلقی (هیدِر ،مستشینگر ،برنر ،آلونسو و انگرمیر )2116 ،ناگویی

(استرس ،اضطراب ،افسردگی) بیانگر سالمتروانی در فرد است

هیجانی( 9توربرگ ،یانگ ،سالیون و لیورس )2155 ،و تجربه سوء

(انجمن روانپزشکی آمریکا2111 ،؛ بشارت5988 ،الف؛ بشارت و

استفاده جنسی در دوران کودکی (کاسدن ،کورتز -ایسن )5999 ،را

رنجبر کالگری.)5992 ،

نشان دادند .در خصوص احتمال رابطه پیوندهای والدینی با گرایش

مرسر ( )2154وجود روابط جنسی برای فرد ،خانواده و زندگی

های جنسی ،گزارشی در دست نیست و تنها پژوهش منتشر شده غیر

اجتماعی را در کلیه فرهنگها اساسی میداند و رفتار ،عملکرد و

مستقیم مربوط میشود به کار کورلیس ،کوچران و میس ( )2112که

درک بهداشت و سالمت جنسی هر فرد را در تعامل نزدیك با

نشان دادند بدرفتاری ،غفلت و کمبود بازخوردهای عاطفی و همچنین

سالمت عمومی عنوان میکند .همجنسگرایی با خطرات و آسیب

فقدان روابط کلی فرزندان با پدر و مادر میتواند بر گرایش جنسی

های روانشناختی بسیاری مریبط است (بشارت ،کریمی و سعادتی،

فرزندان به هم جنس ت ثیر بگذارد .از این نقطه نظر ،اهمیت و ضرورت

 .)5994پژوهشهای اخیر نشان میدهد که همجنسگرایی با

مقایسه همجنسگرایان و دگرجنسگرایان بر حسب کیفیت روابط

اختالالت بالینی مانند اضطراب ،اختالالت خلقی ،سوءمصرف مواد

والدین و فرزندان در پژوهش حاضر بیشتر میشود.

(سندفورت ،بکر ،شلویس ،و ون وسلبیك2116 ،؛ گیلمن ،کوچران،

یکیدیگر از جنبههای مهم زندگی که تا حدودی تحت ت ثیر

میس ،هوجز ،استرو و همکاران )2115 ،و با تفکر و اقدام به خودکشی

گرایش جنسی تعیین میشود ،سالمتروانی است بشارت و توالئیان،

(راسل و جوینر2115 ،؛ کوچران و میس ،2119 ،کوچران ،میس،

5999؛ بشارت ،توالئیان و لواسانی .)5995 ،آیا همجنسگرایان از این

آلگریا ،اورتگا و تاکیوچی )2111 ،رابطه دارد .میزان تفکرات و اقدام

نقطه نظر با دگرجنسگرایان تفاوت دارند؟ مقایسه این دو گرایش

به خودکشی در همجنسگراها بیشتر از جمعیت عادی است (هاتزن

جنسی ،که یکی دیگر از هدفهای پژوهش حاضر بود ،پاسخ به این

بوهلر2155 ،؛ هاتزن بوهلر ،بیرکت ،ون واگنن و میر .)2154 ،هم

سؤال را مشخص میکند؛ پاسخی که میتواند در سطوح پیشگیری و

جنسگراها برای به دست آوردن احساس تعلو یا فراموش کردن

درمان این افراد به کار آید .سالمتروانی در برگیرنده مصادیقی

احساسات منفی مانند شرم ،گناه ،یا کمبود اعتماد به خود در مورد

همچون استقالل ،پویایی ،اعتماد به خود ،انرژی و نشاط ،شادی،

احساسات عاشقانه و جنسی ،بیشتر به سوء مصرف روی میآورند

1.

4.

schema
)Parental Bonding Instrument (PBI
3. alexithymia
2.

psychological well-being
Psychological Distress

5.
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(پریدمور ،والتر و فریدلند .)2152 ،سوء استفادههای جنسی دوران

مقیاس پنج عاملی نئو -مقیاس پنج عاملی نئو  :)NEO-FFI( 5فرم

کودکی در همجنسخواهان (زن و مرد) و دوجنسگرایان در مقایسه

کوتاه مقیاس تجدید نظر شده ( 2NEO-PI-Rمك کرا و کاستا،

با دگرجنسخواهان بیشتر است (بالسما ،لهاووت ،بیدنل و سیرکو،

 )2119است .فرم ابتدایی مقیاس شخصیتی NEO 9توسط مك کرا و

)2151؛ تجربههای آسیبزایی که سالمت روانی این افراد را تحت

کاستا در سال  5981ساخته شد ،سپس فرم کوتاه این مقیاس در قالب

ت ثیر قرار میدهد.

 61سؤال مورد تجدید نظر قرار گرفت (کاستا و مك کرا5989 ،؛ به
نقل از مك کرا و کاستا .)2119 ،این مقیاس پنج عامل اصلی

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع علی-

شخصیت شامل نورزگرایی ،برونگرایی ،تجربهپذیری ،همسازی و

مقایسهای بود .جامعه آماری پژوهش ،کل افراد جنس مذکر بودند

وظیفه شناسی را میسنجد .هر عامل بر اساس  52گویه در اندازههای

که در شبکههای اجتماعی فضای مجازی همچون فیسبوک ،تویتر،

پنج درجهای لیکرت اندازهگیری میشود .ضرایب آلفای کرونباخ

وایبر ،واتسآپ ،بدوو و انواع دیگری از سایتهای دوستیابی

برای هر یك از عوامل اصلی به ترتیب  1/69 ،1/68 ،1/12 ،1/81و

حضور داشتند و به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند.

 1/19گزارش شده است (بوچارد ،لوسیر و سابورین5999 ،؛ کاستا و

تعداد نمونه اولیه پژوهش  5914مرد ( 419همجنسگرا158 ،

مك کرا .)5992 ،در اعتبار یابی فرم بلند و کوتاه این آزمون در نمونه

دگرجنسگرا 521 ،دوجنسگرا) بود که پس از حذف مواردی که

های ایرانی ،نتایج حاصله مشابه نتایج آزمون در زبان اصلی بود .بدین

تا انتها به پرسشنامهها پاسخ نداده بودند به  919نفر ( 441همجنسگرا،

شکل که ضریب همبستگی  1گویه اصلی در نمونهای با حجم 2111

 985دگرجنسگرا 521 ،دوجنسگرا) تقلیل یافت .برای کنترل اثر

نفر از دانشجویان دانشگاههای تبریز ،شیراز و علوم پزشکی این دو

ترتیب پرسشنامهها ،آشنایی پیشین پاسخدهندگان و اثر خستگی،

شهر بین  1/16تا  1 /81به دست آمد .همچنین ضرایب پایایی

ترتیب ارائه پرسشنامهها به شرکتکنندگان متفاوت بود .لینك

بازآزمایی 218 4دانشجوی ایرانی در فاصله زمانی سه ماه به ترتیب

پرسشنامهها با ذکر توضیحاتی در مورد پژوهش و زمان تقریبی پاسخ-

1/89 ،1/11 ،1/81 ،1/19 ،1/19برای نورزگرایی ،برونگرایی،

دهی به همراه پرسشنامه دموگرافیك در ابتدای هر پرسشنامه برای

تجربهپذیری ،همسازی و وظیفه شناسی گزارش شد (گروسی فرشی،

افراد در شبکههای اجتماعی و شبکههای دوستیابی ارسال شد.

.)5911

همچنین برای کسب نمونه بیشتر همجنسگرای مرد ،کاهش میزان

مقیاس پیوند والدینی -مقیاس پیوند والدینیPBI( 1؛ پارکر و

اشتباهات در نتیجهگیری و افزایش سطو باالتری از اطمینان ،پیام های

همکاران :)5919 ،یك ابزار  21گویهای است که ویژگیهای پیوند

خصوصی با مضمون دعوت و تشویو در همکاری و شرکت در

والدین -فرزندان را در  56سال نخست زندگی اندازهگیری میکند.

پژوهش برای تعداد زیادی از همجنسگرایان ایرانی فرستاده شد .در

این مقیاس ،پیوندهای والدینی را در اندازههای چهار درجهای از 1

پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه همجنسگرایان و دگرجنس

(اصالً) تا ( 9همیشه) بر حسب دو زیرمقیاس مراقبت 6و

محافظت1

گرایان در محدوده سنی  58الی  41ساله بودند که به صورت داوطلبانه

(حمایت) میسنجد .زیرمقیاس مراقبت ،گرمی عاطفی ،پذیرش و

حاضر به شرکت در پژوهش اینترنتی شدند .روش نمونهگیری برای

همدلی والدین نسبت به فرزند را از یك سو و سردی عاطفی و طرد

هر دو گروه ،هدفمند بود.

آنها را از سوی دیگر در امتداد یك پیوستار میسنجد .زیرمقیاس

ابزار

محافظت ،رعایت خودپیروی و استقالل فرزند را از یك سو و بیش

پرسشنامههای پژوهش به شرح زیر در اختیار شرکت کنندگان

مهارگری ،بیش حمایتگری ،مزاحمت والدین و ممانعت از

قرار گرفت.

خودپیروی و استقالل فرزند را از سوی دیگر در امتداد یك پیوستار

1.

4.

2.

5.

)Personality Five-Factor Inventory (NEO-FFI
Bibliography for the Revised NEO Personality
)Inventory (NEO PI-R
3. NEO Personality Inventory Revised

test-retest reliability
Parental Bonding Instrument
6. care
7. protection
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میسنجد .ویژگی های پیوند والدینی برای هر یك از والدین ،عالوه

والدینی از طریو اجرای همزمان پرسشنامه اقتدار والدین( 51بوری،

بر این که در دو زیر مقیاس مراقبت و محافظت با دو نمره مشخص

 )5995و مقیاس مشکالت بین شخصی( 55هرویتز ،روزنبرگ ،بایر،

میشود ،ممکن است به یکی از چهار وضعیت زیر نیز ترسیم شوند:

اورنو و ویالسنور )5988 ،در مورد آزمودنیهای دو گروه بیمار و

والدگری بهینه 5با مراقبت زیاد و محافظت کم؛ دلسوزی تحمیلی 2با

بهنجار محاسبه شد و مورد ت یید قرار گرفت .ضرایب همبستگی زیر

مراقبت و محافظت زیاد؛ مهارگری بیعاطفه 9با مراقبت کم و

مقیاسهای مراقبت و محافظت به ترتیب با سبك والدگری اقتداری52

محافظت زیاد؛ والدگری سهل انگارانه 4با مراقبت و محافظت کم.

 1/41و  ،-1/15با سبك والدگری آمرانه -1/44 59و  ،1/42با سبك

برای تعیین مقولههای مراقبت و محافظت (باال و پایین) از این نقاط

والدگری سهلگیر -1/15 54و  ،1/49و با مشکالت بین شخصی

برش استفاده میشود :نمره مراقبت  21و نمره محافظت  59/1برای

 -1/19و  1/49به دست آمد .این ضرایب در سطو  p< 1/115معنادار

مادران و نمره مراقبت  24و نمره محافظت  52/1برای پدران .ویژگی

بودند .نتایج تحلیل عاملی ت ییدی نیز با تعیین دو عامل مراقبت و

های روانسنجی مقیاس پیوند والدینی در پژوهشهای خارجی (پارکر

محافظت ،روایی سازة نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی را مورد

5991 ،5989؛ پارکر و همکاران )5981 ،5919 ،در نمونههای بالینی

ت یید قرار داد(بشارت5988 ،ب).

شده6

مقیاس سالمتروانی -این مقیاس ،فرم کوتاه مقیاس  94سؤالی

و جمعیت عمومی برای دو حالت والدگری واقعی 1و ادراک

مورد ت یید قرار گرفته است .ویژگیهای روانسنجی فرم فارسی

سالمتروانی( 51بشارت ;5981 ،ویت و ویر ،)5989 ،یك آزمون 28

مقیاس پیوند والدینی در نمونهای متشکل از ششصد و بیست و سه

سؤالی است و دو وضعیت بهزیستی روانشناختی و درماندگی روان-

آزمودنی در دو گروه بیمار ( n= 292؛  591زن 91 ،مرد) و بهنجار

شناختی را در اندازههای پنج درجهای لیکرت از نمرة  5تا  1میسنجد

( n= 995؛  255زن 581 ،مرد) مورد بررسی قرار گرفت .ضرایب

(MHI-28؛ بشارت5988 ،الف) .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در

آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای مراقبت و محافظت برای نمره

زیرمقیاسهای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به

آزمودنیهای بیمار به ترتیب  1/85و  1/91و برای نمره آزمودنیهای

ترتیب  54و  11خواهد بود .ویژگیهای روانسنجی فرم  28سؤالی این

درونی1

مقیاس ،در نمونهای متشکل از هفتصد و شصت آزمودنی در دو گروه

خوب مقیاس هستند .ضرایب همبستگی بین نمرههای تعدادی از

بیمار ( n= 211؛  519زن 514 ،مرد) و بهنجار ( n= 489؛  261زن،

آزمودنیهای بیمار ( )n= 66در دو نوبت با فاصله دو هفته برای

 256مرد) مورد بررسی قرار گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ زیر

سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد .این ضرایب برای مراقبت و

مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی برای

محافظت به ترتیب  r=1/11و r= 1/19و در سطو  p< 1/115معنادار

نمره آزمودنیهای بهنجار به ترتیب  1/94و  1/95و برای نمره

بودند که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است .ضرایب

آزمودنیهای بیمار به ترتیب  1/99و  1/91محاسبه شد که نشانه

همبستگی بین نمرههای تعدادی از آزمودنیهای بهنجار ( )n = 18نیز

همسانی درونی خوب مقیاس هستند .ضرایب همبستگی بین نمرههای

در دو نوبت با فاصله دو تا چهار هفته برای ارزیابی پایایی بازآزمایی

تعدادی از آزمودنیهای بهنجار ( )n= 92در دو نوبت با فاصله دو

r= 1/19

هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی محاسبه شد .این ضرایب برای

و  r= 1/89و در سطو  p<1/115معنادار بودند (بشارت5988 ،ب).

بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به ترتیب

r= 1/91

روایی همگرا 8و تشخیصی (افتراقی) 9نسخه فارسی مقیاس پیوند

و  r= 1/89و در سطو  P<1/115معنادار بودند که نشانه پایایی

1.

9.

2.

10.

بهنجار به ترتیب  1/89و  1/95محاسبه شد که نشانه همسانی

محاسبه شد .این ضرایب برای مراقبت و محافظت به ترتیب

optimal parenting
affectionate constraint
3. affectionless control
4. neglectful parenting
5. actual
6. perceived
7. internal consistency
8. convergent

discriminant
)Parental Authority Questionnaire (PAQ
11. Inventory of Interpersonal Problems
12. authoritative
13. authoritarian
14. permissive
)15. Mental Health Inventory-28 (MHI-28
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بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است .ضرایب همبستگی بین نمره

شناختی دو گروه بیمار و بهنجار محاسبه شد و مورد ت یید قرار گرفت.

های تعدادی از آزمودنیهای بیمار ( )n= 16نیز در دو نوبت با فاصله

نتایج تحلیل عاملی ت ییدی نیز دو زیرمقیاس بهزیستی روانشناختی و

یك تا دو هفته برای ارزیابی پایایی بازآزمایی محاسبه شد .این

درماندگی روانشناختی را مورد ت یید قرار داد (بشارت5988 ،الف).

ضرایب برای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به

دادهها و يافتهها

ترتیب  r= 1/89و  r= 1/88و در سطو  P<1/115معنادار بودند که

مشتتخصتتات توصتتیفی بر ای شتترکتکنندگان در پژوهش نشتتان می

نشانه پایایی بازآزمایی رضایتبخش مقیاس است .روایی همزمان

دهد که از نمونه انتخاب شده  46/1درصد همجنسگرا و  41درصد

مقیاس سالمتروانی 28-از طریو اجرای همزمان پرسشنامه سالمت

دگرجنسگرا بودند و  59/9درصتتتد گرایش به هر دو جنس داشتتتته

عمومی( 5گلدبرگ )5988 ،5912 ،در مورد همه آزمودنیهای دو

ا ند .در اب تدا خالصتتتتهای از ن تایج توصتتتیفی (م یانگین ،انحراف

گروه محاسبه شد .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین

استتتتاندارد) و ستتتپس با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مبنی بر

نمره کلی آزمودنیها در پرسشنامه سالمت عمومی با زیر مقیاس

نرمال بودن نمونه مورد نظر از لحاظ متغیر مورد ستتتنجش و همگنی

بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی معنادار()r= -1/81, P<1/115

واریتتانس دو گروه گرایش جنستتتی از آزمون  Zکتتالموگروف

و با زیر مقیاس درماندگی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار

استتمیرنف و برای یکستتانی واریانس از آزمون لوین استتتفاده شتتد.

( )r =1/89, P<1/115وجود دارد .این نتایج روایی همزمان مقیاس

همچنین از آزمون ام بتتاکس 2جهتتت بررستتتی فرض همستتتتانی

سالمتروانی را ت یید میکنند .روایی تفکیکی مقیاس سالمتروانی

ماتریسهای کواریانس استتتفاده شتتد و نتایج آزمون ،بیانگر پذیرش

از طریو مقایسه نمرههای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روان

فرضیه صفر مبنی بر همسانی ماتریسهای کواریانس بود.

جدول .5میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای شخصیتی ،پیوندهای والدینی و سالمتروانی شرکتکنندگان
متغیر

گروه

Min

Max

M

SD

نورزگرایی

دگرجنسگرا
همجنسگرا

59
59

11
18

99/89
91/61

1/18
8/91

دگرجنسگرا
همجنسگرا
دگرجنسگرا

51
59
21

18
14
19

41/69
98/42
41/12

6/88
1/22
1/61

تجربه پذیری

همجنسگرا
دگرجنسگرا

26
25

11
11

42/89
45/59

1/59
6/15

همسازی

همجنسگرا
دگرجنسگرا

21
21

18
61

42/11
49/11

6/25
1/82

وظیفهشناسی

همجنسگرا
دگرجنسگرا
همجنسگرا

59
9
9

61
94
99

41/15
22/81
58/21

1/99
1/81
6/99

حمایت پدر

دگرجنسگرا
همجنسگرا

5
1

99
96

51/62
51/49

6/94
1/91

مراقبت مادر

دگرجنسگرا
همجنسگرا

1
1

94
94

21/25
24/62

1/15
1/54

دگرجنسگرا
همجنسگرا
دگرجنسگرا

2
2
54

94
91
11

51/25
58/91
48/65

6/58
6/89
51/49

همجنسگرا
دگرجنسگرا

51
54

11
11

41/12
98/15

55/18
55/96

همجنسگرا

54

11

45/91

59/18

برونگرایی

مراقبت پدر

حمایت مادر
بهزیستی روانشناختی
درماندگی روانشناختی

General Health Questionnaire

1.

Box Test of Equality of Covariance Matrices

2.
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مشخصات توصیفی جدول  5نشان دهنده تفاوت دوگروه همجنس

متغیری برای هر یك از متغیرها گزارش می شود .نتایج تحلیلهای

گرایان و دگرجنسگرایان در ویژگیهای شخصیتی است .به منظور

واریانس تك متغیری ویژگیهای شخصیتی (جدول  )9نشان میدهد

آزمون این تفاوت ،با توجه به وجود متغیر با سطو اندازهگیری حداقل

که تفاوت دو گروه در ویژگی های شخصیتی معنادار است.

فاصلهای دو گروه برای آزمودن فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل

با توجه به معناداری تفاوت دو گروه در تحلیل واریانس چندمتغیری،

واریانس چندمتغیری استفاده شد .مطابو آنچه در جدول  2مشاهده

با مشخص شدن منشاء تفاوت جزییات بیشتر در جدول  4بر مبنای

میشود ،آزمونهای چند متغیره نشان میدهند بین گروه همجنسگرا

تحلیل واریانس تك متغیری ،نشان دهنده معنادار بودن مراقبت پدر و

و دگرجنسگرا حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار

حمایت مادر است.

وجود دارد.

نتایج تحلیلهای واریانس تك متغیری برای سالمتروانی (جدول

با توجه به معناداری تفاوت دو گروه در تحلیل واریانس چندمتغیری

 ،)1نشان میدهد که تفاوت دو گروه در بهزیستی روانشناختی و

برای نشان دادن جزئیات بیشتر در ادامه نتایج تحلیلهای واریانس تك

درماندگی روانشناختی معنادار است.

جدول .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری ویژگیهای شخصیتی ،پیوندهای والدینی و سالمتروانی
همجنسگرایان و دگرجنسگرایان
متغیر
ویژگیهای شخصیتی

پیوند والدینی

سالمتروانی

Value
1/55
1/89
1/52
1/52
1/54
1/86
1/51
1/51
1/12
1/98
1/12
1/12

اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی
اثر پیالی
الندای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی

F
21/21
21/21
21/21
21/21
94/61
94/61
94/61
94/61
8/91
8/91
8/91
8/91

df2
821
821
821
821
825
825
825
825
929
929
929
929

df1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
2
2

Sig
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15

جدول .9نتایج آزمون تحلیل واریانس تك متغیری برای ویژگیهای شخصیتی
متغیر

SS

df

MS

F

Sig

نوروزگرایی

641/11

5

641/11

51/24

1/15

برونگرایی

5112/82

5

5112/82

25/24

1/15

تجربه پذیری

954/81

5

954/81

95/56

1/15

همسازی

119/49

5

119/49

52/14

1/15

وظیفهشناسی

468/59

5

468/59

8/52

1/15

جدول . 4نتایج آزمون تحلیل واریانس تك متغیری برای پیوندهای والدینی
متغیر

SS

df

MS

F

Sig

مراقبت پدر

4914/49

5

4914/49

516/21

1/15

حمایت پدر

1/14

5

1/14

1/15

1/98

مراقبت مادر

19/41

5

19/41

2/86

1/19

حمایت مادر

241/11

5

241/11

1/19

1/15
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جدول .1نتایج آزمون تحلیل واریانس تكمتغیری برای سالمتروانی
متغییر

SS

df

MS

F

Sig

بهزیستی روانشناختی

5199/19

5

5199/19

59/28

1/15

درماندگی روانشناختی

2965/49

5

2965/49

51/28

1/15

بحث و نتيجهگيری

این استتاس ،رفتار جنستتی مفعولی برای مردان تقبیو شتتده استتت! در

نتایج این پژوهش نشان داد که نوروزگرایی ،تجربهپذیری ،همسازی

مصتتاحبه با اکثر همجنس خواهان ،تمایل به نقش فاعلی در روابط

و وظیفهشتتتناستتتی در همجنسگرایان باالتر از دگرجنسگرایان؛ و

عاطفی و مخصوصاً در روابط جنسی غالب بود .برآیند شواهد عینی

برونگرایی در دگرجنسگرایان باالتر از همجنسگرایان استتتت .این

مبتنی بر نظرات همجنسگرا یان (برای م ثال؛ ه مه آدم ها ت ما یل به

یافته ها با نتایج پژوهش های قبلی(پیکستتتوتو و نوبر2154 ،؛ ژنگ و

حمایت شتتتدن و مورد ستتتلطه قرار گرفتن را دارند؛ این تمایل در

همکاران2118 ،؛ لیپا )2118 ،2111 ،که ن شان دادند مردان همجنس

دگرجنسگرایان هم وجود دارد؛ به خاطر شریك جنسی این کار را

گرا در ویژگیهای نوروزگرایی ،تجربه پذیری ،همستتتازی و وظیفه

کردم؛ یا همجنسگرایی که مفعول بودن را حتی کمی هم دوستتت

شناسی نمرات باالتری از مردان دگرجنسگرا کسب نمودند ،همسو

نداشته باشد اصال همجسگرا نی ست) ،بیانگر این بود که گویی نقش

استتت .این تفاوتها را میتوان بر حستتب چند احتمال به این شتترح

مفعولی از مردانگی و اعتبار آنها میکاهد و یا آنان را مستحو عذابی

تبیین کرد .از آنجا که درصتتتد بیشتتتتر مشتتتارکتکنندگان در این

دردناک می سازد .این یافته ،که با نتایج پژوهشهای سایر ک شورها

پژوهش از مراکز ا ستانها و باالخص شهر تهران بودند ،میتوان این

مغایرت دارد ،ت یید کننده تفاوت نگاه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی

احتمال را مطرح کرد که نمره تجربهپذیری و همستتازی در افراد هم

همجنسگرایان ایرانی است .در بافتار چنین باورهایی ،میتوان تصور

جنسگرا ،تحت ت ثیر مکان و شتتترایط زندگی اجتماعی آنها بیشتتتتر

کرد که همجنس خواهان بی شتر از دگر جنس خواهان در این جامعه

شده است .بر اساس گزارش میلر و واشنگتن (2119؛ به نقل از پینهو،

اسیر هیجانهای منفی ،اضطراب و استرس شوند؛ ویژگیهایی که با

لوریرو و کا ستنهولز )2152 ،تعداد اع ضای فعال زوجهای همجنس

نورزگرایی بی شتر آنان در این پژوهش مطابقت میکند .این تف سیر با

گرا در مناطو شهری بزرگتر ب سیار بی شتر از شهرهای کوچكتر

یاف ته های پژوهش های قبلی (آیستتت نك5916 ،5912 ،؛ کاستتت تا و

ا ست .شرایط زندگی در شهرهای بزرگ با فراهم سازی و ت سهیل

مكکرا5981 ،؛ به نقل از مكکرا و کاستتتتا )2119 ،نیز همخوانی

ارت با طات ج هانی در فضتتتا های اجت ماعی و م جازی و مت عا قب آن

دارد.

آگاهی های عمومی متعارف و غیرمتعارف از زندگی ،رفتار و نقش

نتایج این پژوهش در مورد وظیفهشتتتناستتتی با یافتههای حاصتتتل از

های جنستتتیتی ،زمینه بروز و ظهور و آشتتتکار ستتتازی ویژگی های

پژوهش پیک سوتو و نوبر ( )2154که ن شان دادند وظیفه شنا سی زنان

شخصیتی و جنسیتی را بیشتر از شهرهای کوچك فراهم میسازند.

همجنسگرا در مقایسه با دگرجنسگرایان بیشتر است ،مطابقت می

یافتههای این پژوهش در زمینه نورزگرایی با نتایج مطالعه پیکسوتو و

کند .در همین را ستا ،پیک سوتو و نوبر ( )2154نه تنها در هم سویی

نوبر ( )2154که نشتتتتان داد ند همجنسگرا یان نمره باالتری در

این پژوهش سطوح باالتری از وظیفهشناسی همجنسگرایان را نسب

نورزگرایی نستتتبت به دگرجنسگرایان داشتتتتند ،مطابقت میکند.

به دگرجنسگرایان نتیجهگیری نمود ،که روانستتازه شتتناختی فعال

نورزگرایی باالتر همجنسگرایان را شتتاید بتوان بر حستتب متغیرهای

بیشتری در زمینه جنسی و همچنین سطوح باالتری از عاطفه مثبت در

تاریخی و فرهنگی مربوط به جامعه ایران تبیین کرد .تاریخ و فرهنگ

طول فعالیت جنسی ،در مقایسه با دگرجنسگرایان زن را نیز گزارش

ایران همواره مرام و ویژگی های مردی و مردانگی را ارج ن هاده و

نمود .این یافته میتواند نشتتانه وظیفهشتتناستی بیشتتتر همجنسگرایان

ارزشتتمند شتتمرده ،و به تبع آن جنس مرد را با این ویژگیها عجین

ن سبت به دگر جنسگرایان با شد .افکار واب سته به ع شو شهوانی در

دانستتتته استتتت .مذهب و اعتقادات مذهبی نیز با ریشتتته های عمیو

طول ف عال یت جنستتتی مردان همجنسگرا ،در م قایستتتته با مردان

تاریخی و فرهنگی خود در جامعه ایرانی ،جنسیت و رفتارهای جنسی

دگرجنسگرا کمتر گزارش شد(پیکوستو و نوبر.)2154 ،

را برای مرد و زن به گونهای متفاوت ارزش گذاری کرده استتتت .بر

ن تایج پژوهش در زمی نه پیو ند های وا لدینی نشتتتان داد که م یانگین

126

مقایسه همجنسگرایان و دگرجنسگرایان بر اساس ویژگیهای شخصیتی...

مراق بت پدری در دگرجنسگرا یان بیشتتتتر از مراق بت پدری در

قرار داده است .بر ا ساس این اصول ،اوال الزمه داشتن قابلیت ارتباط

همجنسگرا یان استتتتت ،در حالی که م یانگین ح ما یت مادری در

موزون و هماهنگ با دیگران ،پذیرش خویشتتتن استتت؛ در حالی که

همجنسگرایان بیش تر از حمایت مادری در دگرجنسگرایان بود.

شخص همجنسگرا با گرایش و باوری متفاوت ،ابتدا هویت خود را

البته نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش النگ و شو ( )2111مطابقت

گستتستتته و متفاوت از دیگران میبیند و ستتپس این تفاوت را مغایر با

نداشتت که میتوان دالیلی همچون تفاوت فرهنگی ایران و تایوان و

فرهنگ و مذهبی که دائما برای او تکرار شده است ادراک میکند.

از آن مهمتر میزان پتتذیرش اجتمتتاعی و نگرش جتتامعتته ،دولتتت و

بنابراین ،دچار تعارض در باورها و حقانیت در ست و غلط میگردد.

خانواده را چه از ل حاظ پیشتتتی نه فرهنگی و چه از ل حاظ باور های

در نتیجه یا معنویت را فدای ر ضایت و لذت و شادکامی در زندگی

مذهبی و همچنین در همتنیدگی خانواده به معنای سنتی آن از دالیل

می ک ند و یا برعکس ه مه ن یاز ها و لذا یذ طبیعی ز ندگی را وقف

اصتتتلی این تفاوت دانستتتت .پدری که با باورها ،تابوها و پیشتتتینه

معنویت میستتتازد .ثانیاً تغییر و اصتتتالح محیط فردی و اجتماعی در

فرهنگی-مذهبی ایرانی ،عمری را ستپری کرده استت؛ از فرزند پستر

گرو پذیرش و روابط مثبت با دیگران و در عین حال ستتتازگاری و

خود انتظار همان مردانگی و باورهای معمول جامعه خویش را دارد

تستتتلط بر محیط ،همراه با آگاهی از توانمندی ها و باور خویشتتتتن

و چون این باور و فکر او با واقعیت و هنجارهای فرد همجنسخواه

استتت .چگونه میتوان انتظار داشتتت شتتخص همجنسگرایی که به

فاصتتتله بستتتیار دارد ،شتتتاید علتی بر کمی میانگین مراقبت پدری در

اجبار هویت خود را انکار میکند در یك تقابل همستتتان و برابر با

مقای سه با نمونه خارجی با شد .ناهمانندی ویژگیهای جن سیتی فرزند

یك اکثریت دگرجنسخواه به روابط ستتالم حمایتگر دستتت پیدا

پسر با ویژگیها و انتظارات مردانه پدر از پسر از یك سو ،و همانندی

کند و قادر به حل تضتتادها و تمایالت شتتخصتتی خود شتتود .هیل و

این ویژگی ها با ویژگی های ز نا نه مادر از ستتتوی دیگر ،یاف ته این

گاندر سون ( )2151معتقدند تبعیض ،تع صب و تنزل ارزشها ن سبت

پژوهش را توجیه میکند؛ ویژگی هایی که بر استتتاس آن ها مراقبت

به اقلیتهای جنس تی ،انعطافپذیری و ستتازگاریهای مثبت آنها را

پدری از پستتر کاهش و حمایت مادری از پستتر افزایش مییابد .البته

در شرایط خطیر و دشواری قرار میدهد .هیل و گاندرسون ()2151

این مراقبت و حمایت ،ممکن استتتت تحت ت ثیر متغیرهای متعدد

معتقدند که ستتالمت و بهزیستتتی روانشتتناختی اقلیتهای جنستتی

دیگر باشتتتد که در این پژوهش مورد بررستتتی قرار نگرفته و کنترل

مستتتلزم راهبردهای تنظیم هیجان ،پذیرش عشتتو و عاطفه ،امید و

نشدهاند.

خوشبینی ،بهرهمندی از انواع ستتبكهای مقابلهای و نهایتا درک و

نتایج این پژوهش نشتتان داد که ستتطو بهزیستتتی روانشتتناختی در

پذیرش مثبت هویت خویش به عنوان شخ صی که گرایش متفاوتی

همجنسگرایان کمتر از بهزیستتتتی روانشتتتناختی دگرجنسگرایان

دارد ،است؛ این در حالی است که گرایش متفاوت جنسی در ایران

بود ،و ستتتطو در ما ندگی روانشتتت ناختی در دگرجنسگرا یان از

چه به صورت عاطفی و عاشقانه و چه به صورت تمایل جنسی به هم

درماندگی روانشتتتناختی همجنسگرایان بیشتتتتر بود .این یافتهها با

جنس امری قبیو و نابخشودنی است.

نتتتایج پژوهش هتتای قبلی(کوچران و همکتتاران2111 ،؛ گیلمن و

همجنس گرایی ،بهنجار باشد با نابهنجار ،مستلزم مطالعات و پژوهش

هم کاران2115 ،؛ مرستتتر2154 ،؛ هاتزن بوهلر و هم کاران)2154 ،

های علمی بستتیار استتت؛ پژوهشهایی که فرهنگ وابستتته بودن آن،

مطابقت میکند و بر اساس چند احتمال به شرح زیر تبیین می شوند.

ضتتترورتش را دوچ ندان میک ند .از جم له دستتت تاورد های پژوهش

شتتاید بتوان یکی از دالیل ستتطو پایینتر ستتالمت روانشتتناختی هم

حاضتتر ،میتوان به آستتیبپذیر بودن این افراد اشتتاره کرد .نتایج این

جنسگراها را در فرهنگ و ناستتازگاریهای اجتماعی دانستتت .عدم

پژوهش نشان میدهد که این آسیبپذیری به ویژگیهای شخصی و

پذیرش از ستتتوی جام عه و خانواده ،ز ندگی و گرایش مخف یا نه،

شخصیتی افراد همجنسگرا محدود نمی شود .نابهنجاربینی اجتماعی

همجنس خواهان را در خطر بیهویتی و عدم پذیرش خوی شتن قرار

و فرهنگی و مذهبی ،چه ت ثیری بر ستتتالمت روانشتتتاختی همجنس

میدهتتد .تفتتاوتهتتای هم جنس گرایتتان بتتا هم نوعتتان دگرجنس

گرایان دارد؟ پاستتخ نظری به این پرستتش دشتتوار نیستتت ،اما پاستتخ

گرای شان ،همراه با فرهنگ و مذهب غالب در ایران ،سه ا صل تعیین

عملی و تجربی ،نیازمند پژوهشهای بیشتر در این زمینه است.

شده سالمتروانی سازمان جهانی بهدا شت ( )2118را در مخاطره

ماهیت همبستگی روش پژوهش حاضر ،از محدودیتهای اصلی آن
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