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گرا از نظر ناهمنوایی جنسیتی در دوران گرا و دگرجنسمقایسه مردان همجنس
کودکی و نرخ باروري در شجره خانوادگی 

A comparison of childhood gender nonconformity and fertility rate in
a lineage in male homosexuals and heterosexuals
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چکیده
گرا و هدف اصلی این پژوهش مقایسه دو گروه از مردان همجنس

ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و نرخ باروري گرا از نظر دگرجنس
گرا در این پژوهش دو نمونه از مردان همجنس. بوددر شجره خانوادگی

داخل و خارج از ساله ایرانی 39تا 18گروه اول مردان . شرکت کردند
و گروه دوم مردان ) گرامرد دگرجنس179گرا، مرد همجنس258(ایران 

مرد 30گرا و مرد همجنس42(سال ساکن تهران 40باالتر از 
ها، عالوه بر اطالعاتآوري دادهبراي جمع. بودند) گرادگرجنس

شناختی و نرخ باروري در شجره خانوادگی، از مقیاس ناهمنوایی جمعیت
هاي مربوط به غربالگري پرسشو) CGN-Both(جنسیتی کودکی 

نتایج نشان داد که در هر دو گروه مردان . گیري جنسی استفاده شدجهت
گرا به طور گرا، میانگین ناهمنوایی جنسیتی افراد همجنسهمجنس

تفاوت ناهمنوایی جنسیتی بین . گرا استدگرجنسمعنادار بیشتر از افراد 
سال به لحاظ آماري 40گراي باالي گرا و دگر جنسمردان همجنس

گرایان از نظر گرایان و دگرجنسنتایج مقایسه بین همجنس. معنادار نبود
نشان در شجره پدري و مادري در نمونه غیرحضوري ) تولد(نرخ باروري 

ها و نرخ باروري در زنان باروري خالهداد که فقط در متغیرهاي نرخ
نرخ باروري در مردان . شجره مادري تفاوت بین دو گروه معنادار بود

تفاوت بین دو گروه مردان .گرا بودگرا بیشتر از مردان دگرجنسهمجنس
سال براي نرخ تولد پاسخ40گراي باالي گرا و دگرجنسهمجنس

نرخ تولد در . نها معنادار بوددهندگان متاهل و نرخ باروري خواهران آ
گرا و نرخ باروري گرا کمتر از مردان دگرجنسمورد مردان همجنس

. گرایشان بودگرا بیشتر از همتایان دگرجنسخواهران مردان همجنس
ناهمنوایی توان نتیجه گرفت که هاي این پژوهش، میبراساس یافته

بینی کننده شجنسیتی در دوران کودکی و انتقال عوامل ژنتیکی، پی
.گرایش احتمالی به همجنس در بزرگسالی است

گرایش جنسی، ناهمنوایی جنسیتی، نرخ باروري: هاي کلیديواژه

Mohammad Ali Besharat

University of Tehran

Saeid Karimi

Clinical Psychology

Mahsa Saadati
National Population Research and Comprehensive

Management Institute

Abstract
The main purpose of the present study was to compare two
groups of male homosexuals and heterosexuals in terms of
childhood gender nonconformity and fertility rate in a
lineage. Two samples of male homosexuals participated in
the present study. The first group were Iranian males (258
homosexuals, 179 heterosexuals) aged 18-39 years, living in
Iran or abroad and the second group were Iranian males (42
homosexuals, 30 heterosexuals) older than 40, living in
Tehran. To gather the data, demographic information,
fertility rate in a lineage as well as Childhood Gender
Nonconformity-Both (CGN-Both) were used. The results
demonstrated that in the two groups of homosexuals, the
mean scores of gender nonconformity were significantly
higher than heterosexuals. The difference between older-
than-forty male homosexuals and heterosexuals was not
statistically significant. In the first group, the difference
between homosexuals and heterosexuals was significant in
fertility rate variables of maternal aunts and women in
maternal family. Fertility rate in male homosexuals was
higher than male heterosexuals. The difference between two
groups of older-than-forty male homosexuals and
heterosexuals was significant in the fertility rate of married
participants and fertility rate of their sisters. Birth rate in
male homosexuals was lower than male heterosexuals and
the fertility rate in sisters of male homosexuals was higher
than their counterparts. Based on the findings of the present
study, it can be concluded that sexual tendency to the same
sex in adulthood might be predicted by gender
nonconformity in childhood as well as transition of genetic
factors.
Keywords: sexual tendency, gender nonconformity, fertility
rate
________________________________________________
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مقدمه
یکی از موارد بسیار بحث برانگیز حوزه روانشناسی، 

از یک . هاي آن استها و علتگرایی، ریشهموضوع همجنس
گرایی ریشه در دهد که همجنسسو شواهدي نشان می

شود هاي دیگر نیز دیده میطبیعت دارد و در بسیاري از گونه
ق از سوي دیگر، در میان دانشمندان تواف). 1999باگمیل، (

اگرچه بسیاري . گرایی وجود نداردبر سر علت دقیق همجنس
ها، از تحقیقات به موضوع تاثیرات احتمالی ژنتیک، هورمون

اي اند، هیچ یافتهروند رشد، اجتماع و فرهنگ پرداخته
محققان را به سوي استنتاجی متقن در تعیین علت 

رحمان و ویلسون، (گرایی رهنمون نشده است همجنس
ر نتیجه، با بررسی مطالعاتی که در زمینه علل د). 2003

طبیعت یا «شده بار دیگر مساله گرایی انجام همجنس
آید و توافق عام در مجامع علمی بر این به میان می1»تربیت

است که احتماال ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی علت 
اهمیت نسبت هر یک از عوامل . گرایی استپیدایش همجنس

توان ز یک فرد به دیگر متغیر باشد، اما میممکن است ا
ل زیستی نقشی محوري در   یاذعان داشت که مسا

-جانینی، بلنچارد، کمپریو(کنند گرایی بازي میهمجنس
گرایی ها پیرامون همجنسپژوهش). 2010چیانی و بنکرافت، 

هایی که با اول، پژوهش: در چند مقوله کلی قابل بررسی است
هاي تکاملی براي هاي ژنتیک، به دنبال تبیینتمرکز بر جنبه

؛ ویلسون، 2000براي مثال، میلر، (اند گرایی بودههمجنس
گرایان با دوم، مطالعاتی که در پی مقایسه همجنس). 1978

هایی را از نظر آناتومی اند تفاوتسایر افراد بر آمده و کوشیده
، )2001السکو، بینه، تابت، متیاس، کمتر و همکاران، (مغز 

؛ سانتیال، ساندنابا، هرالر، 2004بالنچارد، (وقایع پیش از تولد 
هاي ذهنی و ، توانایی)2008وارجونن، االنکو و همکاران، 

؛ هامپسون، بکر، 2007آمبادي، رول، آدامز و مکرا، (شناختی 
، تیپ بدنی و سن )2004آرنولد، برکلی، بالستین و همکاران، 

؛ ویلیامز، پپیتین، کریستنسن، 2000لیپا، (بلوغ یا قد و وزن 
بین این افراد و ) 2000کوك، هوبرمن و همکاران، 

سوم، مطالعاتی که با تمرکز بر نقش . گرایان بیابنددگرجنس
-ه تبیینی رشديیخانواده و محیط کودکی فرد، سعی در ارا

پویایی را مطالعات روان. اندگرایی داشتهعاطفی براي همجنس
). 2011نقل از لواي، (زمره این گروه قرار داد توان در نیز می

1. nature vs. nurture

توان به مطالعاتی اشاره کرد که با اتخاذ موضعی در نهایت، می
نگر، آمادگی ژنتیک را در تعامل با محیط خانوادگی و یکپارچه

گیري گرایش به هاي شناختی و مزاجی فرد، در شکلتفاوت
).2011لواي، (اند همجنس دخیل دانسته

نظریه نظریات زیستی مطرح شده مثل ترین شاخص
ریشه در تحقیقاتی دارند که نشان آندروژن دوران بارداري

دهند مغز جنین مذکر با قرار گرفتن در معرض استروئید می
نبود آندروژن . شوددر دوران حساس رشد و تحول، مردانه می

قرار گرفتن در . شودمنجر به زنانه شدن مغز جنین می
در این مرحله منجر به سازماندهی مغز به ها معرض هورمون

شود و الگوي رفتارهاي نوعی مذکر در برابر اي پایدار میشیوه
از جمله ترجیحات جنسی، هویت (رفتارهاي نوعی مونث 

-هاي عصبیچنین ویژگیو هم) جنسی، عالیق دوره کودکی
گرایی از این دیدگاه، همجنس. کندشناختی را تعیین می

و در زنان ) فقدان آندروژن(کم مردانه شدن مردان به علت
به صورت افراطی در معرض (به علت بیش مردانه شدن 

؛ 1995، 2کوالئر(در ابتداي تحول است ) آندروژن قرار گرفتن
3ژننظریه ایمن سازي مادر و آنتی). 2011به نقل از لواي، 

H-Y به تازگی به عنوان یکی از مدعیان در توضیح چگونگی
گرایان مرد و    رجیحات جنسی در همجنستحول ت
این نظریه به جاي تاکید . هاي آن مطرح شده استهمبسته

هاي وابسته بر تاثیرات ژنXهاي وابسته به بر تاثیرگذاري ژن
بلنچارد و . بر ایجاد تمایز جنسی مغز تاکید داردYبه 

مطرح      ) 1997(و بلنچارد و کالسن ) 1997(بوگائرت 
ه باال بودن اثر تولد برادر بزرگتر در مردان کنند کمی

رونده برخی از مادرها سازي پیشگرا به دلیل ایمنهمجنس
هاي وابسته به هاي جزئی مرتبط با ژنبافتH-Yژن به آنتی

Yپذیري اشاره به سطح آسیب4ثباتی رشدينظریه بی. است
اللومیر، بلنچارد و(ارگانیسم نسبت به استرس محیطی دارد 

تواند بینش ما را ها میثباتیگیري این بیاندازه). 2000زاکر، 
عدم تقارن . نسبت به تاریخ رشد و نمو ارگانیسم افزایش دهد

جانبی شدن      «هاي دوجانبه که با عنوان در ویژگی
شود در همین راستا مورد استفاده شناخته می» 5دارنوسان

گیري     هاي اندازهشود یکی از راهگفته می. گیردقرار می

2. Collaer, M. L.
3. H-Y antigen
4. developmental instability
5. fluctuating asymmetry
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اللومیر و . است1ثباتی رشدي، ثبات در راست دست نبودنبی
کنند که الگوي دست برتري و مطرح می) 2000(همکاران 

شود، گرایان نشان داده میجانبی شدن مغز که در همجنس
نمایانگر عمل محیط و ژنتیک غیرهورمونی در تغییر گذرگاه 

هاي جنس ی به جذابیتترجیحات شهوانی از الگوهاي نوع
).2011به نقل از لواي، (مقابل است 

هایی در رفتارهاي وابسته بیشتر پسرها و دخترها تفاوت
دهند، اما برخی کودکان در مورد بازي، به جنسیت نشان می

. بازي ترجیحاتی از نوع جنس مخالف دارندهمبازي و اسباب
،2هاي علمی به این حالت، جنسیت غیرنوعیدر پژهش

و چنانچه به طور افراطی باشد، ناهمنوایی 3جنسیت مغایر
ناهمنوایی جنسیتی اشاره به انحراف . شودگفته می4جنسیتی

از هنجار در رفتارهاي مخصوص هر جنس مانند ترجیح 
. ها داردها، پرخاشگري و جنسیت همبازيها، بازيبازياسباب

آیند      ناهمنوایی جنسیتی در کودکان اغلب پیش
بیلی و (گرایی در مردان و در برخی موارد زنان است همجنس

گرایی یکی از نظریاتی که در زمینه همجنس). 1995زاکر، 
توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده نظریه هوس

بم در این نظریه دو . است) 1996بم، (انگیز بودن ناآشنا 
عامل زیستی و محیطی را در یک قالب ترکیب کرده و

را به عنوان یکی از عوامل اساسی  5ناهمنوایی جنسیتی
گرایی در بزرگساالن گیري همجنسبینی کننده جهتپیش

بر اساس این نظریه، عوامل زیستی . کندمرد و زن مطرح می
فرد را مستعد حرکت به سمت ناهمنوایی جنسیتی و بیگانه 
شدن از تعامل اجتماعی با همتاهاي همجنس خود در دوران 

در نهایت همتاهاي همجنس بر اساس . کندودکی میک
در دروه جوانی براي فرد 6مکانیسم برانگیختگی عمومی

کودکان ناهمنوا نسبت به همساالن . شوندکننده میتحریک
کنند و آنها را ناآشنا و همجنس خود احساس بیگانه بودن می

این عدم تجانس و ناآشنایی موجب . کنندمتفاوت دریافت می
کند که هر این نظریه بیان می. شودنگیختگی خودکار میبرا

کودکی چه همنوا و چه ناهمنوا تجربه برانگیختگی را در 
. کند داردحضور فردي که نسبت به آن احساس تفاوت می

1. non-right handedness
2. gender atypical
3. gender variant
4. gender nonconforming
5. gender nonconformity
6. general arousal mechanism

هاي بعد تبدیل به جذابیت جنسی و این برانگیختگی در سال
اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و (شود عشقی می

).2000/1385هوکسما،
ها براي تبیین رابطه بین رفتار ناهمنوا در در پژوهش

دوران کودکی و گرایش جنسی در بزرگسالی دو رویکرد کلی 
بر اساس این رویکرد، عوامل : رویکرد زیستی) الف: وجود دارد

زیستی فرد را براي حرکت به سمت ناهمنوایی جنسیتی و 
ن همجنس خود بیگانه شدن از تعامل اجتماعی با همتایا

در نهایت همتایان همجنس بر اساس . کندمستعد می
مکانیسم برانگیختگی عمومی در دوره جوانی، براي فرد 

البته این نظریه توجیه مناسبی براي . شوندکننده میتحریک
گرا نیست؛ زیرا بیگانگی و ناهمنوایی جنسیتی زنان همجنس

اسپالدینگ، پپلو، گرانتس،(در دختران کمتر دیده شده است 
در یک ) 1995(بیلی و زاکر ). 1998کانلی و ونیگاس، 

نگر بود، نشان نگر و آیندهفراتحلیل که شامل مطالعات گذشته
گرا به طور متوسط در مقایسه دادند که بزرگساالن همجنس

گرایان، ناهمنوایی جنسیتی بیشتري در دوران با دگرجنس
هاي متفاوت فرهنگها دردهند و این یافتهکودکی نشان می

) ب). 2006اسکیدمور، لنسنمیر و بیلی، (اند تکرار شده
در این رویکرد، براي تفسیر رابطه : اجتماعی-رویکرد روانی

گیري جنسی، در درجه اول بر دو بین رفتار ناهمنوا و جهت
تاثیر رابطه : فرایند مرتبط به هم تمرکز و تاکید شده است

؛ واکنش والدین در برابر فرزند در همانندسازي- والد
-رفتارهاي ناهمنوا با جنسیت فرزند و تاثیر آن بر رابطه والد

روانکاوان به عنوان ). 1392بشارت و رنجبر کالگري، (فرزند 
گیري جنسی در بزرگسالی، همانندسازي کودك مقدمه جهت

. اندبا والد همجنس یا جنس مخالف را مورد تاکید قرار داده
گرایی از ترکیب رابطه بیش از که همجنسفرض بر این است

پسر - پسر و رابطه دور، اما نه خصمانه، پدر- حد نزدیک مادر
پسر با مادر به این الگو ظاهرا به همانندسازي. شودناشی می

نگر، شود و عموما در مطالعات گذشتهجاي پدر منجر می
گرا داشتن فاصله بیشتر با پدر و نزدیکی مردان همجنس

فروند و (آورند با مادر را در دوران کودکی به یاد میبیشتر
از طرف دیگر، پدران نسبت به رفتار ). 1983بالنچارد، 

ناهمنوا در پسران خود ناشکیباتر هستند و در برابر آن به 
صورت فاصله گرفتن عاطفی یا طرد کردن و تنبیه، واکنش 

قرار دهند و در مقابل، ناهمنوایی دختران مورد طردنشان می
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والدین بیشتر نگران رفتار ناهمنواي پسرانشان . گیردنمی
در نتیجه بررسی ناهمنوایی ). 1995بیلی و زاکر، (هستند 

به دلیل   -1: کندجنسیتی به دو دلیل اهمیت پیدا می
ه یگرایی اراهایی که این نظریه در مورد علت همجنسنیتبی
طریق ناهمنوایی هایی که ازارتباط- 2، و )1996بم، (کند می
فرزند مانند -توان با متغیرهاي مبتنی بر روابط والدمی

؛ بشارت و رنجبر 1385بشارت، (1دلبستگی و بهزیستی
، 2؛ تامپسون، شوارتز، مک کاندلس و ادواردز1392کالگري، 

؛ به نقل از 1986، 4؛ میلیک و کرون1996، 3؛ فلن1973
.کردبرقرار ) 2009آالنکو، سنتیال و ویتینگ، 

در محور پژوهشی متفاوت، تعدادي از مطالعات نشان 
هاي مشخصی گرایی معموال در خانوادهاند که همجنسداده

گرایی در شجره مادري وجود دارد و وجود همجنس
چیانی، کورنا و -کمپریو(گرایان نرخ باالتري دارد همجنس

؛ همر، هو، مگنوسون، هو و پاتاتوچی، 2004کپی لوپی، 
گیري کارگرا با بهمطالعات روي برادران همجنس). 1993

وابسته به آنها نشان دهنده افزایش میزان DNAتحلیل 
همر و همکاران، (گرایی در شجره مادري است همجنس

که تنها Xها موجب مقایسه کروموزوم این استنتاج). 1993
این . رسد، در برادران شده استاز طریق مادر به ارث می

کنند که عوامل ژنتیک مفروض روي بازوي ن میمطالعات بیا
؛ 1998پاتاتوچی، (قرار دارد q28در منطقه Xکروموزوم 

، اگرچه مطالعات بعدي در تایید )1993همر و همکاران، 
موستنسکی، دوپري، (کامل این فرضیه شکست خورد 

در هر صورت نتایج ). 2005نیورگلت، باکلند و شورك، 
گرایی را یرات ژنتیک بر همجنستحقیقات موفق مداوما تاث

این موضوع مورد تایید بسیاري ). 2011لواي، (دهد نشان می
گرا به صورت معنادار از متخصصان است که مردان همجنس

گرا تولید مثل کمتري دارند نسبت به مردان دگرجنس
-؛ کمپریو2010شوارتز، کیم، کلونزیا، ریگر و سندرس، (

). 2009چیانی، اموال و بلچر، 
انتخاب متعادل از طریق انتخاب مخالف جنسی یک 

است 5مکانیسم ژنتیک مبتنی بر عوامل ژنتیک چند مکانی

1. well-being
2. Thompson, N. L., Schwartz, D. M., McCandless, B.
R., & Edwards, D. A.
3. Phelan, J. E.
4. Milic, J. H., & Crowne, D. P.
5. multi-locus genetic factor

تواند بالقوه قرار داد و میXکه به طور ویژه روي کروموزوم 
این . گرایانه را در حامالنش افزایش دهدرفتارهاي همجنس

ریق گرایی را در مردان از طتواند احتمال همجنسعامل می
جذب شدن به مردها افزایش دهد درحالی که در زنان، تمایل 

چیانی و پلیزاري، -کمپریو(دهد به باروري را افزایش می
؛ لموال و 2009، 2004چیانی و همکاران، -؛ کمپریو2012
بر اساس فرضیه انتخاب مخالف ). 2009چیانی، - کمپریو

افزایش ، باعثXجنسی، قرار گرفتن این عوامل بر کروموزوم 
Xگرا کروموزوم نرخ باروري در زنانی که با افراد همجنس

به عبارت دیگر، نرخ باروري در زنان . شودمشترك دارند، می
گرا، باالتر از زنان شجره پدري شجره مادري افراد همجنس

گراي آنان، در شجره گرایان و همتایان دگرجنسهمجنس
هاي جمعیت ییهاي ریاضی پویاتحلیل. مادري و پدري است

دهد که فرضیه انتخاب مخالف جنسی، مساله نشان می
دهد گرایان را پوشش میپایداري و تعداد کم همجنس

کمپریو چیانی و ). 2009چیانی و همکاران، - کمپریو(
گرایی در مردان کنند که همجنسبیان می) 2004(همکاران 

محصول فرعی عوامل ژنتیک است که باروري را در زنان 
هایی است که این مفهوم مبتنی بر داده. دهدایش میافز

گرایی در شجره مادري دهنده افزایش همجنسنشان
؛ 2009چیانی، -اموال و کمپریو(گرایان است همجنس

دهند که ها نشان مییافته). 2004کمپریو چیانی و همکاران 
گرایان، گرایان نسبت به دگرجنسهاي همجنسمادرها و خاله

رحمان، کولینز، موریسون، اورلس، (یشتري دارند باروري ب
چیانی و همکاران -؛ کمپریو2008کادینوچی و همکاران، 

). 2009چیانی، - ؛ اموال و کمپریو2012، 2009، 2004
عالوه بر این، شواهدي براي این فرضیه مستقل از اثر ترتیب 

ها در یک پیمایش بزرگ پاسخ. تولد برادري یافت شده است
گرا دهد که مادران مردان همجنسی نیز نشان میاینترنت

مستقل از اثر ترتیب تولد برادري، باروري بیشتري را به 
بلنچارد و (دهند گرا، نشان مینسبت مادران مردان دگرجنس

ها بعدها توسط نمونه بزرگی از    این داده). 2007لیپا، 
رحمان و همکاران، (گرا تایید شد هاي مردان همجنسخاله

مطالعاتی که در حوزه نرخ باروري و تحلیل شجره ). 2008
دهنده وجود گرا انجام شده، نشانهاي مردان همجنسخانواده

چیانی - کمپریو(هایی خاص است گرایی در خانوادههمجنس
).1993؛ همر و همکاران، 2004و همکاران، 
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هاي علمی در مورد گرایش جنسی و جنسیت در یافته
گیري ا تغییرات اجتماعی در مورد جهتهاي اخیر، بنسل

اگرچه . هاي جنسیتی همراه بوده استجنسی و نقش
گرایی در حال کاهش هاي اشتباه نسبت به همجنسدیدگاه

هاي اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در است؛ چالش
والتر، (چنان گسترده است گرایی همرابطه با همجنس

). 2012و همکاران، بوکستین، بلونچی، بنسون، کریسمن 
گرایی، از معتبرترین منابع هاي علمی در زمینه همجنسیافته

هایی که ثبت بیش ها خواهند بود؛ چالشگشاي این چالشراه
پروفایل ایرانی در سایت دوستیابی        20000از 

بر اساس . سازد، اهمیتشان را مضاعف می1گرایانهمجنس
یتی در کودکی و نرخ این نیاز، مقایسه ناهمنوایی جنس

گرا و باروري در شجره خانوادگی بین مردان همجنس
.گراي ایرانی، هدف اصلی پژوهش حاضر بوددگرجنس

روش
در این :جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

ها از دو زیرجامعه اي، نمونهمقایسه-پژوهش توصیفی علی
به شیوه) گرایانگرایان و دگر جنسهمجنس(هدف 

ها نمونه. گیري در دسترس و گلوله برفی انتخاب شدندنمونه
در هر دو جامعه به دو صورت حضوري و غیرحضوري در 

گرایان غیرحضوري، در گروه همجنس. پژوهش شرکت کردند
سال ایرانی داخل و خارج 18گراي باالي مرد همجنس258

ی یاباز کشور، که در شبکه اجتماعی فیسبوك و سایت دوست
ها که از طریق گرایان عضو بودند، به پرسشنامههمجنس

در گروه . ه شد، پاسخ دادندیسایت به صورت آنالین ارا
40گراي بااليمرد همجنس42گرایان حضوري، همجنس

سن : هاي زیر در پژوهش شرکت کردندسال بر اساس معیار
گرا بودن، سکونت در سال و باالتر، مرد بودن، همجنس40

و در صورت تاهل، روابط خارج از ازدواج آنها طی یک تهران،
روش نمونه. سال گذشته منحصر به همجنس بوده باشد

در . گرایان نیز روش در دسترس بودگیري گروه دگرجنس
گراي مرد دگرجنس179گرایان غیرحضوري، گروه دگرجنس

مرد 30گرایان حضوري، سال و در گروه دگرجنس18باالي 
در . سال ساکن تهران انتخاب شدند40باالي گراي دگرجنس

ها از طریق کنندگان غیرحضوري، پرسشنامهمورد شرکت

1.www.manjam.com

سایت به صورت آنالین ارایه شد و سایت تهیه شده شامل 
صفحاتی درباره پیشینه پژوهش، تماس با اجرا کنندگان 
پژوهش، دالیل انتخاب پژوهش، به همراه توضیحاتی در باره 

در مورد  . ریبی براي پاسخگویی بودسواالت و زمان تق
هاي شرکت در کنندگان حضوري، پس از ارزیابی معیارشرکت

سال 40پژوهش، نمونه مورد نظر از بین مردان باالي 
قبل از شرکت در پژوهش، در مورد . گرا انتخاب شدهمجنس

ه گردید و در یپژوهش و روند کار براي آنان توضیحات الزم ارا
دن اطالعات شخصی آنان و استفاده از   مورد محرمانه بو

هاي به دست آمده صرفا جهت کار پژوهشی اطمینان داده
هاي پس از ابراز رضایت آنها، پرسشنامه. خاطر داده شد

. کنندگان تکمیل شدپژوهش به شرح زیر توسط شرکت
کنندگان در پژوهش آزاد بودند که در هر مرحله از شرکت

تن به ادامه مشارکت، به پژوهش در صورت تمایل نداش
. همکاري خود پایان دهند

ابزار سنجش
ها، پرسشاین:گیري جنسیهاي غربالگري جهتپرسش

به جاي رفتارهاي جنسی بر احساسات جنسی به عنوان 
گیري افراد تاکید شاخص بهتري براي شناسایی هسته جهت

، )2003؛ رحمان و ویلسون، 2007حسن و رحمان، (دارد 
گیري جنسی را بر اساس مقیاس گویه جهت10تعداد

گیري جهتشش پرسش آن،. کنندگیري میدازهکینزي ان
منحصرا(اي از صفر درجه6را در مقیاس جنسی

برحسب جذابیت ) گرامنحصرا همجنس( 6تا ) گرادگرجنس
سنجد و چهار می3هاي جنسیپردازيو خیال2جنسی

در رابطه جنسی با جنس ها راپرسش آن احساسات و هیجان
پاسخ ها بر اساس مقیاس . کندمخالف و همجنس بررسی می

اصال "و از "مشمئز کننده"تا "لذت بخش"لیکرت از 
"کننده استکامال تحریک"تا "کننده نیستتحریک

آوردند به عنوان   1یا 0افرادي که نمره . متغیرند
ین پژوهش گرا در ابه عنوان همجنس6یا 5گرا و دگرجنس

و 1کنندگان با نمرات بیشتر از بندي شدند و شرکتطبقه
.گرا از نمونه کنار گذاشته شدندبه عنوان دوجنس5کمتر از 

2. sexual attraction
3. sexual fantasy
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مقیاس ناهمنوایی جنسیتی :مقیاس ناهمنوایی جنسیتی
-CGN(1کودکی Both ،یک ابزار ) 2007؛ حسن و رحمان

خست سال ن12سوالی است که همنوایی جنسیتی را در 10
این مقیاس، همنوایی جنسیتی را . کندگیري میزندگی اندازه

با توجه به نوع 5تا 1اي از در مقیاس لیکرت پنج درجه
بازي و هایی که مربوط به اسباببراي گویه. سنجدها میسوال

با » همیشه مانند پسرها«ها از ترجیح همبازي است، پاسخ
در نظر گرفته 5ره با نم» همیشه مانند دخترها«تا 1نمره 

سنجند، هایی که سطح فعالیت را میبراي گویه. شده است
و 5با نمره » خیلی کم«تا 1با نمره » خیلی زیاد«ها از پاسخ

دهند هایی که هویت جنسیتی را مد نظر قرار میبراي گویه
با نمره » خیلی زنانه«تا 1با نمره » خیلی مردانه«ها از پاسخ

ها رفتارهاي معمول زیرمقیاس. ه استدر نظر گرفته شد5
چنین عالیق، براي مثال ترجیح همبازي پسر یک جنس و هم

هاي خشن و ماجراجویانه،        یا دختر، عالقه به بازي
هاي مختلف و هویت جنسی را پردازي در مورد نقشخیال

ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس در تحقیقات . سنجدمی
). 2007حسن و رحمان، (ده است به دست آم93/0خارجی 

.به دست آمد87/0در پژوهش حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ 
نرخ کلی باروري یک : گیشجره خانوادنرخ باروري در 

جمعیت، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول 
، 2سازمان اطالعات مرکزي امریکا(آورد زندگی به دنیا می

از طریق دري و مادرينرخ باروري در شجره پ). 2012
دریافت اطالعات درباره تعداد خاله، دایی، عمه، عمو و 

دهندگان حضوري و فرزاندان آنها براي کلیه پاسخ
کنندگان عالوه بر آن از شرکت. غیرحضوري به دست آمد

که به صورت حضوري مورد مصاحبه قرار سال40باالي 
ا براي ـدان آنهـران و برادران و فرزنـداد خواهـد، از تعـگرفتن

. سوال شدسی وضعیت نرخ باروري در درون خانواده آنهاربر
اطالعات به دست آمده با تبدیل به نرخ باروري، قابل مقایسه 

به این طریق که تعداد فرزندان تقسیم بر نرخ باروري . شدند
تعداد هر یک از بستگان، جهت مقایسه میانگین نرخ باروري 

گرایان محاسبه ایان و دگرجنسگردر هر دو گروه همجنس
به عنوان مثال نرخ ). 2012چیانی و پلیزاري، -کمپریو(شد 

ها بر تعداد کل باروري خاله از تقسیم تعداد کل خاله زاده
نرخ باروري در شجره مادري، برابر . ها محاسبه گردیدخاله

میانگین مجموع نرخ باروري مادر، مادربزرگ مادري، خاله و 
اروري در شجره پدري از میانگین مجموع نرخ دایی، نرخ ب

نرخ . باروري مادربزرگ پدري، عمه و عمو به دست آمد
باروري در زنان شجره مادري معادل میانگین مجموع نرخ 
باروري مادر، مادربزرگ مادري و خاله است و نرخ باروري در 
زنان شجره پدري، برابر میانگین نرخ باروري عمه و مادربزرگ 

).2009رحمان و همکاران، (ت پدري اس

هایافته
18گرا در نمونه غیرحضوريدامنه سنی مردان همجنس

؛ و 76/4و انحراف استاندارد 5/26سال، با میانگین 39تا 
تا 18گرا در نمونه غیرحضوري دامنه سنی مردان دگرجنس

49/4و انحراف انحراف استاندارد 73/25سال، با میانگین 37
تا 40گرا در نمونه حضوري سنی مردان همجنسدامنه . بود
؛ و 91/4و انحراف استاندارد 33/45سال، با میانگین 60

62تا 40گرا در نمونه حضوري دامنه سنی مردان دگرجنس
سایر . بود68/5و انحراف استاندارد 03/46سال، با میانگین 

ه شده یارا1اطالعات جمعیت شناختی گروه ها در جدول 
.است

1جدول 
شناختیفراوانی و درصد افراد گروه نمونه براي متغیرهاي جمعیت

گروه
حضوريغیرحضوري

گرادگرجنسگراهمجنسگرادگرجنسگراهمجنس
10/1670/1531/154/15*هاي تحصیلسال

7)3/23(16)1/38(164)6/91(226)6/87(مجرد
18)60(21)50(12)7/6(31)12(متاهل

1. Childhood Gender Nonconformity-Both
2. https://www.cia.gov/library/publications/the
-world-factbook/rankorder/2127rank.html
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1ادامه جدول 
5)7/16(5)9/11(3)7/1(10)4/0(طالق یا بیوه
30)100(42)100(76)11605/42)45(ساکن تهران

7800)6/43(111)43(ساکن شهرستان
2500)14(31)12(خارج از کشور

26)7/86(39)9/92(159)8/88(235) 1/91(**با هم زندگی کردن والدین
30) 100(42) 100(175)8/97(256) 2/99(***تولد در خانواده مسلمان

.هنددها را نشان میهاي تحصیل افراد هر یک از گروهمقادیر موجود در جدول میانگین سال*
.سالگی والدین به دلیل طالق یا فوت از هم جدا شده بودند16شد که تا قبل از مانده در صدها شامل کسانی میباقی** 

.اي غیر مسلمان به دنیا آمدندمانده درصدها شامل افرادي است که در خانوادهباقی***

گرایـان از  گرایان و دگرجنسنتایج مقایسه بین همجنس
وایی جنســـیتی در دوران کـــودکی در نمونـــه نظـــر نـــاهمن

نتایج آزمون تـی  . گزارش شده است2غیرحضوري در جدول 

دهد که تفـاوت میـانگین دو گـروه معنـادار     مستقل نشان می
05/0p(اســت  میــانگین نــاهمنوایی جنســیتی مــردان ). >

.گرا استگرا بیشتر از مردان دگرجنسهمجنس

2جدول 
در نمونه غیرحضوريدر دوران کودکیاي مقایسه میانگین ناهمنوایی جنسیتی نتایج آزمون تی مستقل بر

pمقدار درجه آزاديآماره تیانحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

25829/375/037/1957/4340001/0گرا همجنس
17912/250/0گرادگرجنس

از گرایـان گرایان و دگرجنسنتایج مقایسه بین همجنس
نظر ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی در نمونه حضـوري  

نتایج . گزارش شده است3در جدول )سال40مردان باالي (

دهد که تفاوت میانگین دو گـروه  آزمون تی مستقل نشان می
05/0p(معنـادار اسـت    میـانگین نـاهمنوایی جنسـیتی    ). >
.گرا استگرا بیشتر از مردان دگرجنسمردان همجنس

3جدول 
سال 40در نمونه مردان باالي در دوران کودکینتایج آزمون تی مستقل براي مقایسه میانگین ناهمنوایی جنسیتی 

pمقدار درجه آزاديآماره تیانحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

700001/0- 4283/267/031/6گراهمجنس
3095/143/0گرا دگرجنس

گرایان از گرایان و دگرجنسنتایج مقایسه بین همجنس
در شجره پدري و مادري در نمونه ) تولد(نظر نرخ باروري 

نتایج نشان   . گزارش شده است4غیرحضوري در جدول 
ها و نرخ دهد که فقط در متغیرهاي نرخ باروري خالهمی

باروري در زنـان شجره مـادري تفاوت بین دو گروه معنـادار 

05/0p(ست ا گرا بزرگتر ؛ این نرخ در مردان همجنس)>
کوهن در ستون آخر تفاوت بین dبر اساس نتایج . است

و در نرخ تولد 17/0ها میانگین دو گروه در نرخ تولد خاله
است که جزو تاثیرات ضعیف محسوب 18/0شجره مادري 

.شوندمی

4جدول 
تولد در نمونه غیرحضوري / کوهن براي نرخ باروريdمن ویتنی و uک هاي توصیفی، نتایج آزمون ناپارامتریآماره

متغیر
مردان دگرجنس گرامردان همجنس گرا

Ud SDتولد/ متوسط نرخ باروريتعدادSDتولد/ متوسط نرخ باروريتعداد
25872/39/117968/300/250/2255102/0مادر
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4ادامه جدول 
17/0٭65695/26/146367/27/150/16266خاله
73642/27/144627/26/110/1918109/0دایی

25839/64/217907/66/200/2096112/0مادربزرگ مادري
18/0٭117249/43/182125/44/100/16838مادريهنرخ باروري در زنان شجر

190800/42/1126785/32/150/1558213/0مادريهنرخ باروري در شجر
65825/31/245921/39/150/1879602/0عمه
72781/27/147283/27/100/1881701/0عمو

25836/67/217920/66/250/2234406/0مادربزرگ پدري
91695/46/163887/45/150/1879905/0پدريهنرخ باروري در زنان شجر

164330/42/1111027/42/100/1597503/0پدريهنرخ باروري در شجر
355116/400/1237706/400/100/1168110/0جمع کل بستگان

گرایان از گرایان و دگرجنسنتایج مقایسه بین همجنس
در شجره پدري و مادري در نمونه ) تولد(نظر نرخ باروري 

شده گزارش 5در جدول ) سال40مردان باالي (حضوري 
دهد که تفاوت بین دو گروه مردان نتایج نشان می. است

سال براي نرخ تولد 40گراي باالي گرا و دگرجنسهمجنس
دهندگان متاهل و نرخ باروري خواهران آنها معنادار پاسخ

05/0p(است  گرا ؛ نرخ تولد در مورد مردان همجنس)>
ان گرا و نرخ باروري خواهران مردکمتر از مردان دگرجنس

کوهن dمقادیر . گرا بیشتر از همتایان خود استهمجنس
دهند که تفاوت بین میانگین نرخ تولد دو گرو در نشان می

دهندگان متاهل و نرخ باروري متغیرهاي نرخ تولد پاسخ
است که جزو اندازه 42/0و 57/0خواهران آنها به ترتیب 

. شونداثرهاي متوسط و نزدیک به متوسط محسوب می
گرا بزرگتر و دهندگان دگرجنسنگین نرخ تولد پاسخمیا

گرا از همتایان میانگین نرخ باوري خواهران مردان همجنس
.خود بیشتر است

5جدول 
سال40تولد در نمونه مردان باالي /کوهن براي نرخ باروريdمن ویتنی و uهاي توصیفی همراه با نتایج آزمون ناپارامتریک آماره

متغیر
مردان دگرجنس گراهمجنس گرامردان 

Ud SDتولد/ متوسط نرخ باروريتعدادSDتولد/ متوسط نرخ باروريتعداد
4238/67/33043/533/200/51235/0مادر
8771/333/26345/370/150/49813/0خاله
9616/388/16958/399/100/41422/0دایی

4236/534/23040/527/200/62402/0مادربزرگ مادري
18029/567/112390/450/150/45625/0مادريهنرخ باروري در زنان شجر

26773/428/119275/425/150/41301/0مادريهنرخ باروري در شجر
8931/335/25957/317/250/35112/0عمه
8843/367/15798/363/250/42226/0عمو
4221/526/23087/426/200/58915/0بزرگ پدريمادر

13150/445/18951/440/100/41301/0پدريهنرخ باروري در زنان شجر
21913/436/114637/452/100/31817/0پدريهنرخ باروري در شجر

48649/419/133846/424/150/27303/0جمع کل بستگان
57/0٭2770/123/12236/209/100/196خود فرد

12028/103/16999/074/050/42733/0برادر
42/0٭10697/132/16439/145/150/322خواهر

p٭ < 0/05

0/02 233/00 0/91 1/74 155 0/96 1/73 253 خانواده
p٭ < 0/05
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بحث
ــروه          ــر دو گ ــه در ه ــان داد ک ــژوهش نش ــن پ ــایج ای نت

گـرا و  نسیتی در مـردان همجـنس  کننده، ناهمنوایی جشرکت
هـاي  این نتایج بـا یافتـه  . گرا تفاوت معنادار داشتدگر جنس

بیلی و زوکـر،  (شده است هایی که در این زمینه انجامپژوهش
ــامز،  1995 ــان، ویلســون و آبراه ــا، 2007؛ رحم ) 2002؛ لیپ

توانـد رابطـه نـاهمنوایی    این یافتـه، کـه مـی   . همخوانی دارند
ــودکی ــیتی در ک ــنس جنس ــایالت همج ــا تم ــه در را ب گرایان

؛ بــم، 2006اســکیدمور و همکــاران، (بزرگســالی تاییــد کنــد 
نـاهمنوایی  . شـود ، بر حسب چند احتمال تبیـین مـی  )1996

هـاي اجتمـاعی   جنسیتی یکی از عوامل بیگانه شدن از تعامل
ــا همتاهــاي همجــنس در کــودکی اســت  ــاهمنوایی . ب ایــن ن

بـم،  (یـز بـودن ناآشـنا    انگجنسیتی بـر اسـاس نظریـه هـوس    
، در سنین باالتر زمینه برانگیختگی و جذابیت جنسی )1996

نسبت به همجنس، یعنـی همـان جـنس ناآشـنا و بیگانـه، را      
ــی  ــراهم م ــازد ف ــاران،  (س ــون و همک ). 2000/1385اتکینس

چنـین ممکـن اسـت کـه از طریـق      ناهمنوایی جنسـیتی هـم  
ــه    ــودکی، زمین ــالف در ک ــنس مخ ــا ج ــازي ب ــاهمانندس ز      س

گیري رفتارها و تمایالت جنس مخالف شود و در سنین شکل
ایـن همانندسـازي   . گرایی را در پی داشته باشدبلوغ همجنس

ممکن است در ادامه همانندسازي کودك با والد غیرهمجنس 
یـا  ) 1983؛ فروند و بالنچارد، 2009آالنکو و همکاران، (باشد 

ن، تحـت تـاثیر   هاي کـودك بـا والـدی   مستقل از همانندسازي
؛ بشارت 1385بشارت، (شناختی و مزاجی هاي زیستآمادگی

.شکل بگیرد و عمل کند) 1392و رنجبر کالگري، 
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ناهمنوایی جنسـیتی  

. سـال اسـت  40سال بیشتر از نمونه بـاالي  40در نمونه زیر 
کت یکی از دالیل احتمالی این تفاوت ممکن است نحـوه شـر  

دلیل احتمـالی دیگـر   . غیرحضوري باشد/در پژوهش حضوري
تـر و جدیـدتر   هاي تربیتـی قـدیم  ممکن است تفاوت در شیوه

تر، بـین رفتارهـاي همنـوا و    هاي تربیتی سنتیدر شیوه. باشد
ترنـد و تخطـی از معیارهـا    ناهمنوا با جنسیت، مرزها مشخص

تفکیـک هاي تربیتی جدیدتر، اما مرزهـاي  در شیوه. ترمشکل
زاده حسـین (اند تر شدهرنگهاي جنسیتی کمکننده و کلیشه

این یافته، قسمتی از واریانس نـاهمنوایی  ). 1390و ممبینی، 
هــاي تربیتــی و بــه منزلــه نــرم جنســیتی را محصــول شــیوه

دانـد؛ نرمـی کـه در نتیجـه آن دامنـه رفتارهـا       اجتماعی مـی 

ــازش   ــه، س ــترش یافت ــده   گس ــتر ش ــذیري بیش رایــس، (پ
هاي جنسـیتی کاسـته شـده    و از شدت کلیشه) 2001/1386
).2001/1385برك، (است 

نتایج این پژوهش نشان داد که در نمونه غیرحضوري، 
ها و نرخ باروري در زنان شجره مادري در نرخ باروري خاله
گرا بزرگتر و تفاوت بین دو گروه معنادار مردان همجنس

اروري خواهران آنها سال نرخ ب40در گروه مردان باالي . است
مردان . دهندگان متاهل معنادار بودو نرخ تولد پاسخ

سال تعداد فرزندان کمتري داشتند 40گراي باالي همجنس
گرایشان و نرخ باروري خواهران آنها از همتایان دگرجنس

هاي انجام شده که این نتایج با نتایج پژوهش. بزرگتر بود
ر کلی زنان شجره مادري را ها و بطوافزایش نرخ باروري خاله

چیانی، -اموال و کمپریو(اند گرا تایید کردهدر مردان همجنس
چیانی و - ؛ کمپریو2008؛ رحمان و همکاران، 2009

در عین حال اندازه اثر این . ، همسو است)2012همکاران، 
این اندازه اثر ضعیف را . تفاوت در پژوهش حاضر ضعیف بود

تغییرات نرخ باروري در جامعه ایران توان با در نظر گرفتنمی
سال، ممکن 39تا 18تفاوت سنی افراد در نمونه . توجیه کرد

نرخ 60در دهه . تاثیر قرار داده باشداست نرخ باروري را تحت
کاهش8/2به 70بوده و در دهه 7باروري در جامعه حدود 

در نتیجه ). 1389پور، ؛ کاظمی1388شوازي، (یافته است 
70و 60هاي کننده در پژوهش که متولد دههشرکتافراد

اند و این هستند از پیشینه نرخ باروري متفاوتی برخوردار بوده
امر باعث شده که اندازه اثر نرخ باروري در درون هر یک از 

با برسی واریانس نرخ باروري . ها تضعیف و خنثی شودگروه
با واریانس نرخ است و مقایسه آن 5/1که اکثر آنها بزرگتر از 

به عنوان مثال، در همه تحقیقات (باروري در تحقیقات مشابه 
چیانی واریانس نرخ باروري بستگان به غیر از - کمپریو

، ضعیف بودن اندازه اثر )بوده است1ها، کوچکتر از مادربزرگ
در همین رابطه تفاوت کمیتی .شودتفاوت توضیح داده می

ها قابل توجه پدران گروهنرخ باروري در شجره مادران و 
هاي باروري که بر اساس نتایج این پژوهش، کلیه نرخ. است

گرا شود در مردان همجنسبه شجره مادري مربوط می
هاي باروري مربوط به شجره پدري، بزرگتر است و نرخ

هاي مشابه این نتیجه داده. هاي ناچیزي با هم دارندتفاوت
ها و زنان شجره ران و خالهسال در مورد ماد40مردان باالي 

از سوي دیگر در نمونه غیرحضوري . مادري به دست آمد



سعادتیوکریمیبشارت،

12/12

عالوه بر تفاوت بین نسلی که باعث تفاوت در پیشینه نرخ 
ها شده؛ تفاوت فرهنگی باروري در شجره خانوادگی این گروه

هاي مردان ها محتمل است زیرا در هر یک از گروهدر نمونه
تهران و شهرستان تقریبا با هم غیرحضوري، نسبت ساکنین 

تواند به تفاوت فرهنگی نسبت داده این یافته می. برابر بودند
شود، که به طور مستقیم در پیشینه نرخ باروري افراد 
تاثیرگذار بوده و باعث شده تا اثر تفاوت ضعیف نشان داده 

.شود
گرایان تعداد فرزندان این یافته پژوهش که همجنس

توان بر اساس این فرض تکاملی تبیین میکمتري داشتند را
گرا به دلیل نداشتن تمایل به جنس کرد که افراد همجنس

مخالف، تعداد فرزندان کمتري دارند و این کاهش، توسط 
گرایی مردانه، در خانواده جبران میزنان حامل ژن همجنس

گراي باالتر بودن نرخ باروري خواهران مردان همجنس. شود
که ل نیز تاییدکننده این فرضیه است، در حالیسا40باالي 

سال 40یک از بستگان پدري و مادري مردان باالي در هیچ
تفاوتی مشاهده نشد بنابراین، نتایج این پژوهش تاییدکننده 
جبرانی بودن این فرضیه است؛ با وجود کمتر بودن تعداد 

هاي گرا، نرخ باروري درون خانوادهفرزندان مردان همجنس
میانگین مجموع نرخ باروري خواهر، (سال 40دان باالي مر

.بسیار به هم نزدیک بود) برادر و خود افراد
هاي باروري از نظر کمیت و مقایسه آن با با برسی نرخ

کمیت نرخ باروري در تحقیقات صورت گرفته جهت برسی 
هاي باروري در آید که نرخاین فرضیه، این نکته به نظر می

ت صورت گرفته براي اغلب بستگان کوچکتر از بیشتر تحقیقا
است، 3ها، بزرگتر از است و تنها نرخ باروري مادربزرگ2

هاي این هاي باروري در همه گروهاین در حالی است که نرخ
خواهر و (بودند و تنها در خانواده 3پژوهش، غالبا بزرگتر از 

بر این .بود2سال این نرخ کمتر از 40مردان باالي ) برادران
توان این فرض را مطرح کرد که که مزیت ژن اساس، می

هایی که نرخ باروري گرایی مردانه، در جمعیتهمجنس
کوچک است، در میان زنان حامل این ژن تمایز ایجاد کرده و 

به عبارت دیگر، تاثیر این ژن در جمعیت. تشخیص استقابل
شرایط هایی که تمایل افراد به داشتن فرزند متناسب با 

کننده است و در فرهنگی آن جامعه خیلی کم است، تعیین
هایی که نرخ باروري به هر دلیل باال است، این ژن جمعیت

این مساله در تحقیق رحمان و . تمایزي ایجاد نمی کند

که به برسی نرخ باروري بین      ) 2008(همکاران 
گرایان با دو طبقه سفیدپوست و گرایان و دگرجنسهمجنس

) تبارهاتبارها و آسیاییآفریقایی(یرسفیدپوست مهاجر غ
به این صورت که تفاوت نرخ . شده استپرداخته، نشان داده

گرایان سفیدپوست نشان دادهباروري تنها در گروه همجنس
با . ها معنادار نبودشده و در گروه غیرسفیدپوست این تفاوت

عموما جزو سال که 40در نظر گرفتن این که مردان باالي 
هستند و با وجود نرخ 50و اوایل دهه 40متولدین دهه 

؛ 1388شوازي، (50در دهه 2/5و 40در دهه 4/8باروري 
توان نتیجه گرفت که باال بودن نرخ می) 1389پور، کاظمی

باروري در جمعیت عمومی در آن مقطع و متعاقبا در بستگان 
زنان حامل آن این افراد، باعث شده اثر تمایز این ژن در

از سوي دیگر در بررسی این فرضیه در .آشکار نشود
گرایان با تحقیقات مشابه، تفاوت حجم خانواده همجنس

گرایان مشاهده شده، که با مقایسه نرخ باروري مادر دگرجنس
ها ها این تفاوتیک از گروهاگر چه در هیچ. شودمشخص می

ها، بیشترین بین گروهمعنادار نبود، اما با توجه به تفاوت آن 
این یافته . سال وجود داشت40تفاوت در گروه مردان باالي 

تواند تاییدي بر بحث مطرح شده باشد، که در     می
هاي با نرخ باروري باال تاثیر این ژن در زنان حامل جمعیت

.آن، قابل مشاهده نیست
با توجه به اهمیت نقش ناهمنوایی جنسـیتی در گـرایش   

تواند و با توجه به این که ناهمنوایی جنسیتی میبه همجنس 
از رابطه بین والدین و فرزندان متاثر شود، آگاهی بخشـی بـه   

ها، مسووالن و کارکنان نظام آموزشـی در ایـن زمینـه    خانواده
با شناسایی کودکان نـاهمنوا در  . انکار استضرورتی غیر قابل 

و مراقبـان  سنین پایین و آگاهی بخشی به والدین، اطرافیـان 
هاي تربیتی و تعامل مناسـب،  کارگیري شیوهاین کودکان و به

کند هاي بعدي که این کودکان را تهدید میتوان از آسیبمی
تــر و پیشــگیري کــرده و نتیجــه آن ســالمت روانــی مطلــوب

از سـوي دیگـر   . مشکالت کمتر این افراد در بزرگسالی باشـد 
ــان     ــر درم ــده ب ــه عقی ــانی ک ــراي متخصص ــذیرب ــودن      پ ب

گرایی دارند، ناهمنوایی جنسیتی خصوصا در سـنین  همجنس
قبل از بلوغ، نقطه شروع مناسبی براي بررسی ایـن مـدعا بـه    

طور با توجه به تاثیر عوامـل فرهنگـی بـر    همین. رسدنظر می
نرخ باروري و تغیرات شدید نرخ باروري در جمعیـت عمـومی   

بـراي تحقیقـات   شـود  هاي اخیر، پیشـنهاد مـی  کشور در دهه



ییگراهمجنسوخانوادگیرهشجدربارورينرخجنسیتی،ناهمنوایی

13/13

آینده در این زمینه تـدبیري جهـت کنتـرل ایـن متغیرهـاي      
جهت کنترل تغییر نزولی و شدید نرخ . ناخواسته صورت گیرد

ها تا حد ممکن از متولـدین  باروري در جمعیت عمومی نمونه
هـایی کـه   یک مقطع زمانی خاص انتخاب شوند و به شاخصـه 

ر پیشـینه نـرخ   باعث تفاوت فرهنگی و در نتیجه آن تفـاوت د 
شـود؛ ماننـد شـهر محـل سـکونت، طبقـه       باروري افـراد مـی  

اقتصادي، سطح تحصیالت والدین و امثال اینها توجه کـرده و  
گیـري،  هاي نمونـه ها، روشتعدد و تفاوت نمونه. کنترل شوند

یکسان نبـودن شـرایط مصـاحبه بـا افـراد نمونـه حضـوري و        
هاي محدودیتگرایی از مالحظات فرهنگی مرتبط با همجنس

پژوهش حاضر هستند که تفسیر و تعمیم نتایج را تحت تاثیر 
.دهند و باید در نظر گرفته شوندقرار می
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