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ای از پروسه خودشناسی  عملی دارند، ممکن است در برهه-که وسواس فکری افراد ترنسی
هراسند  بعضی از این افراد از این می .شوندگالویز   گونه افکار وسواس باو ترنزیشن خود 

یابی کرده باشند و اصالً ترنس نباشند، بعضی دیگر نیز از  که شاید خود را به اشتباه هویت
پروسه ترنزیشن گذاشته و بعدًا متوجه شوند که ترنس  هراسند که نکند قدم در این می
اند و پشیمان گردند، و بعضی از این افراد نیز از عدم اطمینان نسبت به آینده،  نبوده

 .واکنش خانواده و عزیزان خود هراس دارند

ترس، شک و تردید، بخشی کامالً طبیعی از پروسه خودشناسی و ترنزیشن است که هر 
عملی )یا -اما افراد ترنسی که وسواس فکری .است آن را تجربه کندفرد ترنسی ممکن 

کشند،  ها عذاب می ها و عدم قطعیت مشخصًا وسواس خودشناسی( دارند، از این شک
حال  آورد و آنها را به شدت پریشان افکار ناخواسته فراوانی به ذهنشان هجوم می

ست به انجام رفتارهای سازد؛ در نتیجه آنها نیز برای کاهش اضطراب خود، د می
نشاند، اما در بلندمدت به ضررشان  شان را فرو می زنند که موقتًا اضطراب ای می اجبارگونه
 .اندازد شان را به خطر می شود و سالمت روانی تمام می

 .و عالئم آن صحبت کردیم وسواس خودشناسیتر در مقاله دیگری درمورد تعریف  پیش
حال در این مقاله قصد داریم درمورد اضطراب و وسواس بیشتر صحبت کنیم و 

کارهایی ارائه دهیم تا به کمک آنها بتوانید به وسواس خودشناسی خود غلبه کنید،  راه
سی و ترنزیشن تری در پروسه خودشنا هایتان را فرو نشانید، و با خیال آسوده اضطراب

 .پس با ما همراه باشید .قدم بگذارید
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هایی که در این مقاله ذکر شده است، برگرفته از منابع معتبر روانشناسی  توصیه :1توجه 
و روانپزشکی مطابق علم روز هستند، اما جایگزینی برای توصیه متخصص محسوب 

به کل از دستتان خارج  هایتان کنید کنترل افکار و اضطراب اگر احساس می .شوند نمی
های  شده، حتمًا به درمانگر متخصص در این زمینه مراجعه نمایید و به انجام روش

 .خودمراقبتی بسنده نکنید

این راهنما با محوریت افراد ترنسی که با وسواس خودشناسی دست به گریبان  :2توجه 
افراد ترنس های این راهنما فقط مختص  هستند نوشته شده است، با این حال روش

در  .توانند از آن بهره جویند نبوده و سایر افرادی که وسواس خودشناسی دارند نیز می
ای و با هر نوع وسواسی  حالت کلی، تمامی افراد با هر جنس، جنسیت، و گرایش جنسی

 .های مختلف خود بهره جویند های این راهنما برای غلبه بر وسواس توانند از توصیه می
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 آشنایی با اضطراب :م اولگا

هایتان تالش کنید، ابتدا الزم است  که بخواهید برای تسکین یافتن اضطراب قبل از این
 :که دو حقیقت را درباره اضطراب درک کنید

 اضطراب سیستمی کامالً طبیعی و انطباقی در بدن انسان است که  :حقیقت اول
 .کند ده و ما را با خبر میگیریم، فعال گردی وقتی در شرایط خطرناکی قرار می

هایی را  اضطراب خود را از بین ببریم! بلکه قرار است روشکه  قرار نیستبنابراین 
 .یاد بگیریم تا به کمک آنها بتوانیم اضطراب خود را مدیریت کنیم

 ساز  خود چیز بدی نیست، اما وقتی مشکل خودی اضطراب به :حقیقت دوم
ای ما را تهدید  موقعی که هیچ خطر جدیده و شود که از کنترل خارج گردی می
 .دهد ، شرایط را برای ما خطرناک و تهدیدآمیز جلوه میکند نمی

ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که  ترین نکته به عنوان قدم اول، مهم
هایتان تجربه  ها، و احساسات جسمی که در اثر ترس ها، ترس بدانید اسم تمامی نگرانی

 .است« اضطراب»کنید،  می

توانیم یادگیری نحوه  گذاری کردیم، می بسیار خوب؛ حاال که مشکل را شناسایی و اسم
 .غلبه بر این مشکل را شروع کنیم

ای که با آن دست و  قدم مهم بعدی که باید بردارید این است که بدانید مشکل اضطرابی
 .ستا (OCD) عملی-کنید، در واقع وسواس فکری پنجه نرم می
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 عملی-آشنایی با وسواس فکری :گام دوم

عملی دارند، تمایل به این دارند -دهد که افرادی که وسواس فکری ها نشان می پژوهش
 :که

 گونه خود را به اشتباه تعبیر کنند، و افکار وسواس .1
 .گونه خود بهره جویند های نادرستی برای مدیریت افکار وسواس از استراتژی  .2

 افکار ناخواسته چند حقیقت درباره

 ها گهگاهی افکار ناخواسته یا ناخوشآیندی داریم، و این کامالً  همه ما انسان
 .طبیعی است

 شود! به عنوان مثال، اگر من  فکر کردن به چیزی باعث اتفاق افتادن آن چیز نمی
به این موضوع فکر کنم که قرار است برنده التاری یک میلیون دالری شوم، ضرورتًا 

فکرهای ما فقط در حد  .در دنیای واقعی هم چنین اتفاقی برایم بیافتد قرار نیست
فکر هستند و جای آنها در مغز ماست، و هیچ تاثیری روی دنیای واقعی 

 !گذارند نمی
  اگر من افکار ناخوشآیندی را در سرم بپرورانم، دلیلی بر این نیست که آدم بدی

هایم را عملی کنم یا  شم اندیشهباشم! حتی دلیلی بر این نیست که قصد داشته با
 .کار بدی انجام دهم
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 گونه تعبیر نادرست افکار وسواس

شان خطور  ای به ذهن ها گهگاهی افکار ناخواسته در بخش قبلی گفتیم که همه انسان
آید این است که پس  حال سوالی که پیش می .کند و این مسئله کامالً طبیعی است می

عملی دست و پنجه نرم -شان با وسواس فکری ر افکار ناخواستهها به خاط چرا همه انسان
 کنند؟ نمی

تعبیر و  .اش دارد است که هر انسانی از افکار ناخواسته نوع تعبیر و برداشتیدلیلش 
شود تا آن فکر ناخواسته تبدیل به فکری  برداشتی که از افکار ناخواسته دارید، باعث می

شود تا افکار ناخواسته به صورت مکرر و با  ث میشود، و همین مسئله باع گونه وسواس
 .شدت بیشتری به مغز هجوم آورند

ای به ذهن شما خطور کرده  فرض کنیم که چنین فکر ناخواسته .بیاییم یک مثال بزنیم
ام به عنوان ترنس اشتباه کرده باشم  یابی اگر واقعًا ترنس نباشم و در هویت» :است که

 «چه؟

دانم  فکر ناخوشآیندی است! اما می» :به خودتان اینگونه بگویید کهاگر بعد از این فکر، 
یابی خود خوشحال و راضی هستم و نیازی  من از هویت .که برایم معنا و مفهومی ندارد

و از این فکر گذر کنید، به احتمال زیاد این فکر برایتان « .بینم به کنکاش بیشتری نمی
 .شود ای نمی گونه تبدیل به فکر وسواس

چرا چنین فکری به سرم خطور » :اما اگر بعد از این فکر، به خودتان اینگونه بگویید که
و به این فکر بچسبید، « کرد؟ حتما نشانه این است که واقعًا فردی ترنس نیستم!

 .گونه تبدیل کنید احتمالش زیاد است که این فکر را برای خودتان به فکری وسواس

 

https://helptranscenter.org/


8 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

از افکارتان دارید در ایجاد یا عدم ایجاد افکار  که برداشت و تعبیریبنابراین، 
دار، و  تان را مهم، معنی اگر افکار ناخواسته .کنند تان نقش مهمی ایفا می گونه وسواس

شوید تا در آینده هم بیشتر و بیشتر با همین افکار ناخواسته  خطرناک بدانید، باعث می
 .دست به گریبان شوید
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 گونه ادرست برای مدیریت افکار وسواسهای ن استراتژی

کنید و متعاقبًا  تان را تهدیدآمیز یا خطرناک تلقی می وقتی که افکار ناخواسته و ناخوانده
کنید، تعجبی ندارد که برای رهایی از این  اضطراب زیادی را به خاطر این افکار تجربه می

آیید برای غلبه بر  که می شود اما متاسفانه مشکل از جایی شروع می !افکار تالش کنید
کنید که شما را ناخواسته به سوی  هایی استفاده می تان از استراتژی گونه افکار وسواس

ها  کنند! این دام تان را بدتر می عملی-دهند که در نهایت وسواس فکری هایی سوق می دام
 :اند از عبارت

 ل اطمینان خاطر های مکرر، به دنبا هایی )مثل بررسی تمام استراتژی :دام اول
 افکار بر غلبه برای که( …گزینی، به دنبال تایید گرفتن بودن و  بودن، دوری

ها فقط  این استراتژی .گیرید، در واقع ناکارآمد هستند تان به کار می گونه وسواس
نشانند، اما از بازگشت مجدد افکار  تان را فرو می به مدت کوتاهی اضطراب

ها  مدتی از این استراتژی اما چون نتیجه کوتاه .نندک تان جلوگیری نمی ناخواسته
ها  گرفتید، میل دارید که هر بار با افکار ناخواسته مواجه شدید، از این استراتژی

این کار یک اشکال بزرگ دارد و آن این است که با پناه بردن به این  .کمک بگیرید
توانند  مفیدی که می های کارآمد و های ناکارآمد، از یادگیری استراتژی استراتژی

 .مانید تان را به درستی مدیریت کنند بازمی گونه افکار وسواس
 گونه خود  های ناکارآمد برای غلبه بر افکار وسواس وقتی از این استراتژی :دام دوم

کنید، در واقع شانس فکر کردن روی برداشت یا تعبیری که از افکار  استفاده می
 .کنید ها را از خودتان سلب می ح این برداشتاید و اصال تان داشته ناخواسته

 رسانند و  تان نمی های ناکارآمد، نه تنها شما را به خواسته این استراتژی :دام سوم
شوند تا بیشتر  کنند، بلکه برعکس، باعث می تان را دست به سر نمی افکار ناخواسته

 !شوید گالویزتان فکر کرده و با آنها  و بیشتر به افکار ناخواسته
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 عملی-حلقه باطل وسواس فکری

کنید  ای در ذهنتان جاری شده است )مثالً دارید به این فکر می فرض کنیم فکر ناخواسته
حال  .یابی کرده باشید چه؟!( که اگر ترنس نباشید چه؟! و اگر خودتان را به اشتباه هویت

)مثالً با خودتان  اگر بیایید تعبیر و برداشت نادرستی را با این فکر ناخواسته همراه کنید
بگویید که پس حتمًا ترنس نیستم که چنین فکری به ذهنم خطور کرده است! اگر واقعًا 

رسید!(، به احتمال زیاد بسیار مضطرب  ترنس بودم که چنین فکرهایی به ذهنم نمی
 .شوید می

خواهید مضطرب بمانید و این وضعیت برایتان خوشآیند نیست، به  حال، چون نمی
گردید تا از طریق آنها بتوانید اضطراب خود را فرو  هایی می اد به دنبال روشاحتمال زی
کنید تا  کنید، خاطراتتان را مرور می مثالً به صورت مکرر احساساتتان را بررسی می .نشانید
های آنالین تشخیص هویت  تان در آنها بیابید، به دنبال تست ای بر تایید هویت نشانه

کنید، و به دنبال  ان را مدام با دیگر افراد ترنس مقایسه میگردید، خودت جنسیتی می
روید تا از این طریق بتوانید بر افکار  تایید گرفتن از روانشناس یا سایر افراد ترنس می

 .تان غلبه کرده و به یقین صددرصدی که خواستار آن هستید دست یابید ناخواسته

که با عمل کردن به این  که با وجود اینشوید  پاید که متوجه می اما متاسفانه دیری نمی
روید، نیاز به  نشیند، اما هر چه که بیشتر جلو می ها اضطرابتان کمی فرو می استراتژی

بینید که افکار  کنید، چون می ها را بیشتر در خودتان حس می انجام این استراتژی
که  ن هم با وجود اینآورند، آ تان بسیار بیشتر از قبل دارند به ذهنتان هجوم می ناخواسته

 .کنید تا از آنها دوری گزینید سخت دارید تالش می
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دانید که برای رهایی از این مخمصه  افتید، چون نمی شود که به دام می و اینگونه می
بینید که به انجام همین  در نتیجه خود را ناچار می .توانید بکنید دیگر چه کار می

شوید  رسید که متوجه می و در نهایت به جایی می .های ناکارآمد ادامه دهید استراتژی
تان  هجوم افکار ناخواسته و تالش مداوم شما برای مدیریت آنها، تمام فکر و ذکر و زندگی

-گیری و تداوم حلقه باطل وسواس فکری نحوه شکل .را به خود اختصاص داده است
 !عملی اینگونه است

 عملی-یابزار مدیریت وسواس فکر  ساخت جعبه :گام سوم

ابزار متشکل از  عملی، ساخت جعبه-بهترین روش برای شروع مدیریت وسواس فکری
تان در بلندمدت، به شما کمک  گونه هایی است که برای غلبه بر افکار وسواس استراتژی

 .کنند می

یاد ( 1) :بدین منظورگیرد؟عملی چگونه انجام می-شکستن حلقه باطل وسواس فکری  
؛ و های ناکارآمد )و رفتارهای اجبارگونه( خود را کنار بگذاریم ستراتژیکم ا گیریم که کم می
گونه خود  تر و سودمندتری به افکار وسواس گیریم که به شیوه متعادل ( یاد می2)

 .بیاندیشیم

توانید حلقه باطل  کنیم که به کمک آنها می در ادامه ابزارهای کارآمدی را معرفی می
 .نیدعملی خود را بشک-وسواس فکری
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  (ERP) مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ –ها  مواجهه با ترس :ابزار اول

عملی این است که -ها برای شکستن حلقه باطل وسواس فکری روش موثرترینیکی از 
ها برای  تکنیک رویارویی با ترس .هایمان مواجه شویم کم با ترس یاد بگیریم چطور کم
« مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ»وان روش عملی با عن-غلبه بر وسواس فکری

 .شود شناخته می

 :مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ یعنی

 چکاند  تان را می گونه هایی قرار دهید که ماشه افکار وسواس خود را در موقعیت
 ()مرحله مواجهه

 ی های ناکارآمد )اعمال اجبارگونه( خود برا سپس تالش کنید تا از انجام استراتژی
 (مقابله با اضطرابتان جلوگیری کنید )مرحله پیشگیری از پاسخ

 چه کار باید بکنید؟

 تان را بیشتر بشناسید وسواس .1

هایتان )افکار  هایتان مواجه شوید، ابتدا بهتر است از اندیشه که بتوانید با ترس برای این
کنید، و  رید فکر میتان( آگاهی پیدا کنید، بدانید که دقیقًا به چه چیزهایی دا گونه وسواس

 .تان را شناسایی کنید گونه و اعمال اجبارگونه های افکار وسواس ماشه چکان

کنند و  ای که به ذهنتان خطور می گونه توانید افکار وسواس برای انجام این کار، می
چکانند را هر روز به مدت  تان را می گونه هایی که ماشه افکار وسواس همینطور موقعیت

 .ی کاغذ یادداشت کنیدهفته رو یک
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آورند، الزم نیست  گونه گاه و بیگاه به ذهنتان هجوم می که افکار وسواس با توجه به این
های  چکان مدام در حال نوشتن افکارتان باشید! کافی است هر روز فقط سه عدد از ماشه

کی را تان را روی کاغذ یادداشت کنید )مثالً یکی را صبح بنویسید، ی گونه افکار وسواس
گونه  توانید دید خوبی نسبت به افکار وسواس گونه می این .بعد از ظهر، و دیگری را شب(

 .تان پیدا کنید و اعمال اجبارگونه

کنید را  تان تجربه می گونه قدم بعدی این است که شدت ترسی که در اثر افکار وسواس
از افکارتان هایتان، به هر یک  برای تعیین شدت ترس .برای خودتان مشخص کنید

 10نمره صفر به معنای عدم وجود ترس، و نمره  .اختصاص دهید 10ای از صفر تا  نمره
 .به معنای ترس بسیار شدید است

ای که در  های ناکارآمد )رفتارهای اجبارگونه( قدم پایانی این است که تمامی استراتژی
روی هر یک از افکار  اید را نیز روبه داده تان انجام می گونه پاسخ به افکار وسواس

یادتان باشد، هم رفتارهای اجبارگونه خود )مثل انجام  .تان یادداشت کنید گونه وسواس
های ذهنی خود  های تشخیص هویت جنسیتی( را یادداشت کنید و هم استراتژی تست

 .(را )مثل بررسی مکرر خاطرات و احساسات خود برای رسیدن به یقین
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 :زنیم تا بهتر متوجه شوید که دقیقًا باید چه کار کنید ایتان میخوب، حاال یک مثال بر

 نوامبر 30 :تاریخ

های خاصی که ماشه  گونه )موقعیت، شیء، افراد، یا اندیشه چکان افکار وسواس ماشه
دیدن عکسی از دوران کودکی خود که در حال  :(چکانند تان را می گونه های وسواس ترس

ی مطابق با جنسیت نسبت داده شده به خود بودم و در عین ها بازی بازی کردن با اسباب
 .رسیدم حال خوشحال و راضی به نظر می

یعنی من در دوران کودکی با جنسیت نسبت داده شده خود احساس  :گونه فکر وسواس
دانم که آخر به دلیل این  می .ام و ترنس نیستم کردم؟ پس من اشتباه کرده راحتی می

اگر واقعا ترنس نباشم  .کنم و این خیلی وحشتناک است تباه میاشتباه زندگی خود را 
ام؟! از کجا مطمئن شوم  یابی نکرده چه؟! از کجا مطمئن شوم که خودم را به اشتباه هویت

 !شوم؟ که در نهایت پشیمان نمی

 8  :(10تا  0نمره )ترس 

وران کودکی و های مختلف از د بررسی عکس :های ناکارآمد رفتارهای اجبارگونه/استراتژی
تالش برای یادآوری تمام خاطراتی که از دوران کودکی در رابطه با هویت  .نوجوانی خود

انجام  .مقایسه مکرر تجربیات خودم با تجربیات دیگر افراد ترنس .ام ام داشته جنسیتی
 .چندین تست آنالین برای تشخیص دقیق هویت جنسیتی خود

تان عود کرد، سریع آنها را مانند مثال فوق  هگون که افکار وسواس به محض این :نکته
تان آگاهی پیدا  توانید از افکار و اعمال تر می یادداشت کنید، چون اینگونه بسیار دقیق

توانید یک دفترچه یادداشت کوچک را همراه خودتان داشته باشید تا هر  حتی می .کنید
نید مانند مثال فوق آنها را گونه به ذهنتان هجوم آوردند، سریع بتوا موقع افکار وسواس

 .یادداشت کنید
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 ترس گونه فکر وسواس چکان ماشه تاریخ
10-0 

 رفتارهای اجبارگونه

30 
 نوامبر

از دوران  یعکس دنید
خود که در حال  یکودک
کردن با  یباز 

مطابق  یها یباز  اسباب
نسبت داده  تیبا جنس

شده به خود بودم و در 
حال خوشحال و  نیع

 .دمیرس یبه نظر م یراض

من در دوران  یعنی
 تیبا جنس یکودک

نسبت داده شده 
 یخود احساس راحت

پس من  کردم؟ یم
ام و  اشتباه کرده

 .ستمیترنس ن
که آخر به  دانم یم
اشتباه  نیا لیدل

خود را تباه  یزندگ
 یلیخ نیو ا کنم یم

اگر  .وحشتناک است
واقعا ترنس نباشم 

چه؟! از کجا مطمئن 
شوم که خودم را به 

 یابی تیباه هواشت
ام؟! از کجا  نکرده

مطمئن شوم که در 
 مانیپش تینها
 !شوم؟ ینم

 یها عکس یبررس 8
مختلف از دوران 

 یو نوجوان یکودک
 یتالش برا .خود

تمام  یادآور ی
که از  یخاطرات

در  یدوران کودک
 تیرابطه با هو

 .ام داشته ام یتیجنس
مکرر  سهیمقا
خودم با  اتیتجرب
افراد  گرید اتیتجرب
انجام  .ترنس
تست  نیچند
 یبرا نیآنال

 قیدق صیتشخ
 یتیجنس تیهو
 .خود
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 نردبان ترس بسازید .2

گونه و رفتارهای اجبارگونه خود را  که حدود یک هفته آمدید افکار وسواس بعد از این
هایی که ترس در  یادداشت کردید، حال دیگر وقت آن است که بیایید از تمامی موقعیت

 .نردبانی بسازید کند دلتان ایجاد می

تر و  های پایین های کمتر ترسناک در مقام ای بچینید که موقعیت نردبان ترس را به گونه
به عنوان مثال، اگر خواندن  .های باالتر قرار گیرند تر در موقعیت های ترسناک موقعیت

کند، این موقعیت را  برایتان ایجاد می 2تجربه زیسته یک فرد ترنس ترسی در حد نمره 
و اگر مثالً احساس راحتی با پوشش منتسب به  .باید در پایین نردبان قرار دهید

برایتان ایجاد  7جنسیتی که در بدو تولد به شما نسبت داده شده ترسی در حد نمره 
هایتان را از  در کل باید ترس .کند، این موقعیت را باید در باالی نردبان قرار دهید می

 .ه، به ترتیب از پایین به باال، در نردبان جایگذاری کنیدکمترین نمره به بیشترین نمر

 :یک مثال برای نردبان وسواس خودشناسی

 ۀنمر موقعیت قدم
 ترس

خودم  یمانیبه عواقب پش دنیشیو اند ها یمطالعه درباره عوارض جراح هفتم
 شنیکردن پروسه ترنز یپس از ط

10 

که در بدو  یتیجنسبه امتحان کردن پوشش منتسب به  لیاحساس تما ششم
 تولد به من نسبت داده شده

7 

 6 ام یفعل یتناسل هیبا ناح یرابطه جنس یبه برقرار  لیاحساس تما پنجم
 5 ترنس یبه عنوان فرد یخواندن مطالب مربوط به خودشناس چهارم
 4 متفاوت نسبت به من سته  یبا تجربه ز یفرد ترنس دنید سوم
 3 ترنسافراد  سته  یخواندن تجربه ز دوم
 2 افراد ترنس ریتصاو یتماشا اول
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هایتان یک  های مختلفی دارید، برای هر کدام از وسواس اگر وسواس :توصیه کاربردی
مثالً اگر عالوه بر وسواس خودشناسی، وسواس پاکیزگی هم  .نردبان جداگانه درست کنید

تان  س پاکیزگیای که مربوط به وسوا گونه هایی که ماشه افکار وسواس دارید، موقعیت
چکاند به صورت جداگانه در نردبانی جداگانه بنویسید و هر وسواس را  شود را می می

 .جداگانه مدیریت کنید

 از نردبان ترس باال بروید .3

تان این است که از  هایتان را به پایان رساندید، قدم بعدی هر موقع ساخت نردبان ترس
هایتان  شروع کنید و به تدریج با ترس هایتان( ترین پله نردبان )کمترین ترس پایین

هایی که ماشه افکار  برای انجام این کار، الزم است خودتان را در موقعیت .مواجه شوید
چکانند قرار دهید )مرحله مواجهه( و در عین حال از انجام  تان را می وسواسی
طرابتان گونه و تسکین اض های ناکارآمدی که برای مدیریت این افکار وسواس استراتژی
 .(دادید خودداری کنید )مرحله پیشگیری از پاسخ انجام می

 !گوییم کنید، به شما تبریک می اگر موقع انجام این تمرینات احساس اضطراب می :نکته
 .دارید اضطراب نشانه این است که دارید در مسیر صحیح گام برمی
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 هایمان مواجه شویم؟ چگونه با ترس

مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ را از  :ن شروع کنیدهایتا ترین ترس از کم
وقتی به  .اید هایی شروع کنید که کمترین نمره ترس را به آنها اختصاص داده موقعیت

تان  های کوچک خود غلبه کردید، یک قدم دیگر از نردبان باال بروید و به ترس بعدی ترس
هایتان  ی نردبان برسید و به تمامی ترسغلبه کنید، تا در نهایت و به تدریج بتوانید به باال

 .غلبه کنید

هایتان را انجام  موقعی که دارید تمرین مواجهه با ترس :مسیر پیشرفتتان را ارزیابی کنید
با مداومت، تکرار و  .تان را در حین انجام تمرینات بسنجید دهید، سطح اضطراب می

کند و آماده صعود به  پیدا میهایتان به تدریج کاهش  بینید که نمره ترس تمرین، می
 .شوید های باالتر می پله

در حین دهید،  موقعی که دارید تمرین مواجهه را انجام می :حواس خود را پرت نکنید
حواس خود را پرت نکنید )مثالً به مسائل متفرقه فکر نکنید، سراغ کارهای  انجام تمرین

گر در حین انجام تمرین مدام ا  .غیرمرتبط نروید، و از انجام تمرین پا پس نکشید(
 .کنید تر می حواس خود را پرت کنید، فقط کار خودتان را سخت

تان از موقعیتی  تمرین مواجهه را الزم است تا جایی ادامه دهید که ترس :عجله نکنید
داده بودید، الزم است  6برسد )مثالً اگر به موقعیتی نمره ترس  نصفخاص حداقل به 

 .(برسد 3امه دهید که اضطرابتان افت کند و حداقل به نمره تمرین را تا جایی اد
بنابراین بهتر است  .همچنین الزم است هر بار فقط روی غلبه بر یک ترس تمرکز کنید

های نردبان ترس انجام دهید و نمره  تمرین مواجهه را چندین بار فقط برای یکی از پله
 .دی نردبان ترس برویدترس آن را به حداقل برسانید، سپس به سراغ پله بع
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رود، سپس  دهید، ابتدا سطح اضطرابتان باال می وقتی تمرین مواجهه را انجام می :نکته
اگر در حین انجام تمرین، تالش کنید تا برای تسکین اضطرابتان دست  .کند فروکش می

خود کمرنگ و  خودی هایتان به بینید که ترس رفته می ید، رفتهبه دامان هیچ روشی نشو
 .شوند تر می کمرنگ

 چگونه مرحله پیشگیری از پاسخ را انجام دهیم؟

خواهید از تمرین مواجهه نتیجه بگیرید، الزم است تا جایی که  اگر می :مقاومت کنید
انجام  هه یا بعد از آندر حین مواجتوانید مقاومت کنید و رفتارهای اجبارگونه خود را  می

هدف روش مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ هم همین است که یاد بگیرید با  .ندهید
 .ای برای مدیریت آن انجام دهید که رفتار اجبارگونه تان مواجه شوید، بدون این ترس

ان اید، شاید برایت تان را تکرار کرده ها رفتارهای اجبارگونه اگر مدت :الگوبرداری کنید
توان بدون انجام رفتارهای اجبارگونه، با موقعیت  سخت باشد که بدانید چگونه می

در چنین شرایطی بهتر  .چکاند مواجه شد تان را می گونه خاصی که ماشه افکار وسواس
عملی ندارد، -تان که وسواس فکری است از یک دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده

مثالً اگر از  .با آن موقعیت را به شما نشان دهدبخواهید که نحوه مواجهه خودش 
ها و ترس از پشیمانی هراسان هستید، از یکی از دوستان  خواندن عوارض جراحی

تان که قصد انجام جراحی دارد و وسواس خودشناسی ندارد، بخواهید که نحوه  ترنس
مواجهه، العملش به این موضوع را برایتان شرح دهد، سپس در حین انجام تمرین  عکس

 .از رفتار او الگوبرداری کنید
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 :رفتارها و مناسک اجبارگونه خود را تا جای ممکن به تاخیر انداخته یا کاهش دهید
دهید، شاید  اوایلی که دارید تمرین مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ را انجام می
 .مالً مقاومت کنیدبرایتان خیلی سخت باشد که بخواهید در برابر رفتار اجبارگونه خود کا

تان، آن را  توانید به جای خودداری کامل از انجام رفتار اجبارگونه در چنین شرایطی، می
مثالً اگر تجربه زیسته  فرد ترنسی را خواندید و نیاز شدیدی به  .به تاخیر بیاندازیدکمی 

نج مقایسه کردن تجربه خودتان با او احساس کردید، این حس نیاز شدید را به مدت پ
ثانیه به خودتان زمان بدهید که  30دقیقه به تاخیر بیاندازید، سپس فقط در حد 

به تدریج تالش کنید مدت زمانی که انجام رفتار  .تجربیات خودتان را با او مقایسه کنید
کم به جایی برسید که بتوانید در  اندازید افزایش دهید، تا کم تان را به تاخیر می اجبارگونه

 .تان کامالً مقاومت کنید رفتار اجبارگونهبرابر انجام 

اگر بعد از قرار گرفتن در موقعیتی که ماشه افکار  :دوباره تمرین مواجهه را تکرار کنید
چکاند، رفتارهای اجبارگونه خود را انجام دادید، بالفاصله خودتان  تان را می گونه وسواس

ا جایی تکرار کنید که نمره را دوباره در همان موقعیت قرار دهید و این تمرین را ت
مثالً تجربه زیسته  فرد ترنسی را  .تان از آن موقعیت به نصف کاهش پیدا کند ترس

بخوانید تا نیاز شدیدی به مقایسه کردن تجربه خودتان با او احساس کنید، سپس این 
ثانیه به  30حس نیاز شدید را به مدت پنج دقیقه به تاخیر بیاندازید، سپس فقط در حد 

دوباره بالفاصله تجربه  .خودتان زمان بدهید که تجربیات خودتان را با او مقایسه کنید
زیسته  فرد ترنسی را بخوانید تا نیاز شدیدی به مقایسه کردن تجربه خودتان با او 
احساس کنید، سپس دوباره این حس نیاز شدید را به مدت پنج دقیقه به تاخیر 

یه به خودتان زمان بدهید که تجربیات خودتان را با ثان 30بیاندازید، سپس فقط در حد 
تان به نصف کاهش پیدا  این پروسه را تا جایی تکرار کنید که نمره ترس .او مقایسه کنید

 .(برسد 3به  6کند )مثال از 
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هر موقع دیدید که پس از انجام تمرین مواجهه، اضطراب  :به سراغ مرحله بعد بروید
 .، دیگر وقت آن رسیده که به سراغ مرحله بعد تمرین برویدکنید خیلی کمی را تجربه می

ای که دارید  مثالً اگر بعد از چندین بار تمرین کردن متوجه شدید که طی مدت پنج دقیقه
کنید، اضطراب اندکی را تجربه  در برابر احساس نیازتان برای مقایسه کردن مقاومت می

ز پنج دقیقه به هشت دقیقه افزایش تان را ا توانید مدت زمان مقاومت کنید، می می
تان به نصف کاهش پیدا  این تمرین را هم باید تا جایی تکرار کنید تا نمره ترس .دهید
 .کند

یادتان باشد که اگر نیاز به کمک دارید، کمک بخواهید! اگر خودتان را مجبور به  :1نکته 
نید در برابرش مقاومت کنید، با توا کنید که نمی بینید و فکر می ای می انجام رفتار اجبارگونه

از فرد حامی بخواهید که شما را همراهی کند تا احساس  .فردی حامی صحبت کنید
 .نیازتان به انجام رفتار اجبارگونه کاهش پیدا کرده و به سطح قابل کنترلی برسد

های کوچک و مداومت، دو کلید اصلی موفقیت شما در انجام  برداشتن قدم :2نکته 
 .ی مواجهه همراه با پیشگیری از پاسخ هستندها تمرین
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های نادرست از افکار  به چالش کشیدن تعبیرها و برداشت :ابزار دوم
 گونه وسواس

توانید آن را همراه با روش مواجهه با  این تکنیک یکی از ابزارهای مفیدی است که می
 :بدین منظور الزم است که .پیشگیری از پاسخ انجام دهید

 هایتان را بشناسید ا و برداشتتعبیره

تان دارید را بهتر  گونه هایی که از افکار وسواس که بتوانید تعبیرها و برداشت برای این
بشناسید، از خودتان بپرسید که چرا از این فکری که به ذهنتان خطور کرده اینقدر ناراحت 

افتد؟  اقی میهستید؟ اگر هیچ کاری برای مقابله با این فکر انجام ندهید، چه اتف
تان یادداشت کنید تا بهتر بتوانید  هایتان را نیز در دفترچه توانید تعبیرها و برداشت می

 .آنها را موشکافی کرده و به چالش بکشید

 خطاهای فکری را بشناسید

گونه، آگاهی از  ها برای موشکافی و به چالش کشیدن افکار وسواس یکی از بهترین روش
دامه خطاهای فکری را به طور خالصه و با ذکر مثال بیان در ا .خطاهای فکری است

زنیم که تفکر دارای خطا را به چالش  ای را مثال می کنیم و برای هر مثال نیز، جمله می
 :کشد می

 نوعی خطای فکری است که آینده را با قطعیت زیادی :بینیخطای فکری پیش
 .کند بینی می پیش

 پروسه ترنزیشن پشیمان خواهم شدمن مطمئنم که از سپری کردن  :مثال. 
 کنم و با  من به اندازه کافی تحقیق می .بینی نیست آینده قابل پیش :تفکر صحیح

 .پذیرم هایم را می گیرم و مسئولیت انتخاب توجه به شرایطم بهترین تصمیم را می
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 نوعی خطای فکری است که حد وسطی برایش تعریف نشده :خطای فکری همه یا هیچ
 .کند می بندی تقسیم …را به دو دسته سیاه/سفید، خوب/بد، درست/غلط و  چیز و همه

 من یک آن احساس کردم که با جنسیتی که در بدو تولد به من نسبت داده  :مثال
 .شده راحت هستم، پس فردی ترنس نیستم

 هویت جنسیتی احساسی است که نسبت به جنسیت خود داریم و  :تفکر صحیح
 .ست، گاهی پررنگ، گاهی شفاف است و گاهی مبهماین احساس گاهی کمرنگ ا

 .احساس من کامالً طبیعی و نشانه  خودآگاهی من است

کند آنچه در ذهن  نوعی خطای فکری است که تالش می:خوانیخطای فکری ذهن  
 .زند گذرد را حدس بزند و غالبًا بدترین چیزها را هم حدس می دیگران می

 مطمئنم  .بینند ام نمی به چشم خود واقعیمطمئن هستم اطرافیانم مرا  :مثال
 .کس در دنیا خود واقعی مرا قبول ندارد هیچ

 من تنها  .ام هستم، چه کسی بپسندد چه نپسندد من خود واقعی :تفکر صحیح
بدون شک افراد بسیاری مانند من هستند،  .فرد ترنس روی این کره خاکی نیستم

 .دارند می گونه که هستم دوست و افراد بسیاری مرا همان

 نوعی خطای فکری است که اتفاقات )غالبًا ناخوشآیند( :آمیزخطای فکری تعمیم مبالغه
 .دهد کوچک را به کل اتفاقات تعمیم می

 حتمًا  .کنم من در انتخاب شغل هم اشتباه کردم، پس همیشه اشتباه می :مثال
 .ام یابی به عنوان ترنس هم اشتباه کرده درمورد هویت

 ن انسان هستم و کامالً طبیعی است که مثل هر انسان دیگری م :تفکر صحیح
من از اشتباهاتم  .نقص نیست هیچ انسانی بی .اشتباه و خطا داشته باشم

 .کنم آموزم و رشد می می
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کند برچسبی منفی به  نوعی خطای فکری است که تالش می:زنیخطای فکری برچسب  
 .فرد نسبت دهد

 یابی  توانستم خودم را به درستی هویت ر نبودم، میاگ .ام من نادان و بازنده :مثال
 .کنم

 من برای خودم ارزش قائل هستم و دوست دارم خودم را به درستی  :تفکر صحیح
ام غلبه کنم و در  گونه توانم به افکار وسواس با تمرین و پشتکار می .یابی کنم هویت

 .آرامش هر عنوانی را که برای هویتم مناسب دیدم به کار ببرم

 نوعی خطای فکری است که شرایط خطرناک :خطای فکری اغراق در تخمین خطر
 .دهد نامحتمل را بسیار محتمل جلوه می

 مطمئنم در  .شود مطمئنم نتیجه عملم افتضاح می .شوم مطمئنم دیوانه می :مثال
 .دهم حین انجام عمل جان خود را از دست می

 دانم که طبق تحقیقات  و می توانم آرامش خود را حفظ کنم، من می :تفکر صحیح
من به  .های تصدیق جنسیت بسیار پایین است علمی، احتمال مرگ در حین عمل

کنم و مطمئن هستم  ترین جراح را انتخاب می کنم و مناسب اندازه کافی تحقیق می
 .چیز به بهترین صورت ممکن پیش خواهد رفت همه

ت مثبت موجود را نادیده نوعی خطای فکری است که نکا:خطای فکری فیلتر ذهنی  
 .کند گیرد و تنها روی نکات منفی تمرکز می می

 کردم تا  یابی می من به مدت چند سال خودم را به عنوان فردی ترنس هویت :مثال
 .دیگر به خودم اطمینانی ندارم .که روانشناسی به من گفت ترنس نیستم این

 ترنس بودن  .تکس بهتر از خودم از هویت من آگاه نیس هیچ :تفکر صحیح
اگر روانشناسی هویت مرا  .هویتی نیست که توسط دیگران تشخیص داده شود

 !زیر سوال برده، این نشانه  ناآگاهی اوست، نه نامعتبر بودن هویت من
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 نوعی خطای فکری است که همیشه بدترین احتماالت ممکن :سازیخطای فکری فاجعه
 .گیرد را در نظر می

 شوم و دست به  پروسه ترنزیشن پشیمان می مطمئنم از طی کردن :مثال
 .زنم خودکشی می

 دهد که تعداد افراد ترنسی که از ترنزیشن پشیمان  آمارها نشان می :تفکر صحیح
توانم  دانم که می زنم، و می من آگاهانه دست به انتخاب می .اند اندک است شده

 .از پس پیامدهای انتخابم برآیم

طای فکری است که برای احساس و رفتار فرد، بایدها و نوعی خ:خطای فکری باید/نباید  
 .داند نبایدهایی در نظر گرفته و پیروی از آنها را الزامی می

 من نباید حتی یک  .من باید از هویت جنسیتی خود کامالً مطمئن باشم :مثال
 .درصد نسبت به هویتم شک و تردید داشته باشم

 یاد  .و باید و نباید معنایی نداردیقین و اطمینانی در کار نیست  :تفکر صحیح
 .گیرم با شک و تردید کنار بیایم و شاد باشم می

هایی که از این  تان و تعبیر و برداشت گونه با شناسایی خطاهای فکری در افکار وسواس
توانید این افکار را به شیوه موثرتری به چالش بکشید و در انجام تمرینات  افکار دارید، می
 .تر عمل کنید ا پیشگیری از پاسخ، موفقمواجهه همراه ب
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 هایتان را به چالش بکشید تعبیرها و برداشت

هایتان این است که از  های موثر برای به چالش کشیدن تعبیرها و برداشت یکی از روش
 مثالبه عنوان  .خودتان سواالتی بپرسید که توجهتان را به سوی واقعیت جلب کند

 :ید کهتوانید از خودتان بپرس می

  آیا برای برداشتی که از افکارم دارم، منبع معتبری وجود دارد یا صرفًا دارم براساس
 کنم؟ گیری می احساسم نتیجه

 ام دارند؟ ای در زندگی افکار من چه نوع پیامدهای مثبت و منفی 
 آیا برداشتی که از افکارم دارم مبتنی بر واقعیت است؟ 
 ام؟ آیا مرتکب خطاهای فکری شده 
  شوند؟ % مطمئنم که افکارم به واقعیت تبدیل می100آیا 
 گیرم؟ ها به اشتباه می آیا دارم احتماالت را با قطعیت 
 تری برای بررسی این موقعیت وجود دارد؟ های منطقی آیا روش 

برای  .پیدا کنیدی جایگزین صحیحتان،  گونه تالش کنید برای هر یک از افکار وسواس
د را نسبت به مسائل تغییر دهید، الزم است جمالت صحیح را که بتوانید طرز نگاه خو این

مدام تمرین و تکرار کنید تا به مرور زمان برایتان جا بیافتند و به بخشی از باورهای 
تان را روی یک کاغذ بنویسید و  گونه توانید افکار وسواس می .تان تبدیل شوند ذهنی
هایتان را بهتر است  یادداشت .کنیدروی آنها، جمالت جایگزین صحیح را یادداشت  روبه

کنیم تا بهتر  در ادامه چند مثال ساده بیان می .سر دست بگذارید و همواره مرور کنید
 :تان جمالت صحیح جایگزین پیدا کنید گونه بتوانید برای افکار وسواس

 .ام مطمئن شوم باید صددرصد از هویت جنسیتی :گونه فکر وسواس
 .توانم زندگی کنم ها هم می و عدم قطعیتها  با شک :جایگزین صحیح
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 .شود ام نابود می اگر عمل کنم و بعد پشیمان شوم، زندگی :گونه فکر وسواس
 .پشیمانی آخر دنیا نیست .دلیلی ندارد پشیمان شوم :جایگزین صحیح

 اگر ترنس نباشم چه؟ اگر جندرکوئیر باشم چه؟ :گونه فکر وسواس
 .کنم تر هستم استفاده می ای که با آن راحت هر واژه کند! از فرقی نمی :جایگزین صحیح

 .دهم هر موقع خواستم هم تغییرش می

گاه  ام مطمئن نشوم چه؟ اگر هیچ گاه از هویت جنسیتی اگر هیچ :گونه فکر وسواس
 یابی کنم چه؟ نتوانم به درستی خودم را هویت

جهت غرق  ودم را بیرسد! خ افتد و دنیا به آخر نمی اتفاق خاصی نمی :جایگزین صحیح
کنم، بعدا اگر  فعال از عنوان ترنس برای خودم استفاده می .کنم ها نمی در عناوین و واژه

 .کنم تر دیدم، از آن هم استفاده می کننده عنوان دیگری را تصدیق

اگر صددرصد از بدنم متنفر نباشم چه؟ چطور مطمئن شوم نیاز به  :گونه فکر وسواس
 جراحی دارم؟

کنم، نه تنفر! اگر عمل کردن خوشحالم  ام تمرکز می من روی شادی :صحیحجایگزین 
 .مالک خوشحالی و راحتی من است .دهم کند، انجامش می می

 .شوم می  از شدت اضطراب دارم دیوانه :گونه فکر وسواس
 .ام و اتفاق خاصی برایم نیافتاده قبالً هم اضطراب را تحمل کرده :جایگزین صحیح
 .کامالً طبیعی است اضطراب احساسی

تراپی بهتر  اگر آن یکی برند قرص/آمپول را امتحان کنم، از هورمون :گونه فکر وسواس
 .گیرم نتیجه می

هیچ دارویی معجزه  .تراپی نیاز به صبر دارد گیری از هورمون نتیجه :جایگزین صحیح
 .ام را تغییر دهم دلیلی ندارد بخواهم برند هورمون مصرفی .کند نمی
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گونه، عدم آگاهی از  گیری افکار وسواس گاهی یکی از دالیل شکل :مهمنکته 
به عنوان مثال، اگر فرد ترنسی از تعریف صحیح ترنس آگاه نباشد و یا  .هاست واقعیت

اطالعات صحیحی درباره ترنس بودن یا پروسه ترنزیشن نداشته باشد، طبیعی است که 
 .شتری مواجه شودها و تردیدهای بی اش با شک در مسیر خودشناسی

گونه ارتباطی به نوع پوشش و آرایش، عالیق دوران  به عنوان مثال، ترنس بودن هیچ
های جنسیتی، و تمایل یا عدم تمایل به جراحی  کودکی، نوع تمایالت جنسی، کلیشه

فردی که از این مسائل آگاه باشد، بسیار  .هم نیست« دادنی تشخیص»ندارد و هویتی 
 .خودشناسی و خودآگاهی برسدتواند به  بهتر می

تواند  همینطور، هر چه فردی درباره پروسه ترنزیشن بیشتر بداند، با اطمینان بیشتری می
شود جهت کسب  توصیه می .گیری کند تواند تصمیم در این پروسه قدم بگذارد و بهتر می

روند اطالعات بیشتر درمورد خودشناسی به عنوان ترنس و غلبه بر ترس از پشیمانی از 
 .مطالعه نمایید اینجاو  اینجاترنزیشن، دو مقاله مهم در این زمینه را به ترتیب از 

تان به عنوان فردی ترنس را از پروسه  که پروسه خودشناسیضمنًا، بهترین کار این است 
یعنی اول  .تفکیک کنیدشناخت مالل جنسیتی و تمایلتان نسبت به عمل کردن یا نکردن 

بینید یا نه؟ اگر بله، بعدًا بیایید به  ببینید که آیا عنوان ترنس را برای خودتان صادق می
واقعی بودنتان چه کارهایی انجام بدهید خواهید برای خود  این موضوع فکر کنید که می

 .و نیازهایتان را بشناسید  توانید هویت واقعی تر می اینگونه بسیار راحت .یا ندهید
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 مدیریت استرس :ابزار سوم

کوشی دارد، بنابراین طبیعی است که  عملی نیاز به کمی سخت-مدیریت وسواس فکری
زایی قرار  وقتی در شرایط استرس .ه باشدهایی همرا پروسه پیشرفتتان با فراز و نشیب

 .تر شود تان آزاردهنده عملی-دارید نیز، ممکن است وسواس فکری

تان )مثل بحث کردن با اعضای  زای زندگی های استرس بنابراین خوب است که از موقعیت
 بدتر در است ممکن که( …های سنگین کاری، فشارهای اجتماعی و  خانواده، مسئولیت

 .ایفا کنند، لیستی تهیه کنید نقش تان عملی-فکری وسواس شدن

زا قرار  زای زندگی خود را بشناسید، موقعی که در شرایط استرس وقتی عوامل استرس
همچنین خوب است تا جایی  .کنید تر عمل می شده گیرید، با آمادگی بیشتر و حساب می

زندگی سالمی را در تان را کاهش دهید و سبک  زای زندگی توانید عوامل استرس که می
 .پیش گیرید

 به خودتان پاداش بدهید :گام چهارم

هایی  اگر متوجه پیشرفت .کوشی دارد های مدیریت اضطراب نیاز به سخت یادگیری روش
 !ها به خودتان پاداش بدهید شوید، بابت این پیشرفت در مسیرتان می

ی که در این مسیر ها و دستآوردهایتوانید پیشرفتخواهید بدانید که چطور میمی
تمرین کنید! تمرین کنید! تمرین  :اید را حفظ کنید؟ پاسخ فقط یک چیز استداشته
 !کنید
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عملی که در این راهنما مورد بررسی قرار گرفت به -های مدیریت وسواس فکری مهارت
برای غلبه بر افکار  های نو و موثری روشاند که شما را به  ای طراحی شده گونه

ها را مرتب تمرین کنید،  اگر این روش .تان مجهز کنند و رفتارهای اجبارگونه گونه وسواس
تان غلبه نموده و حلقه باطل وسواس  گونه توانید به ترس از افکار وسواس به تدریج می

 .عملی خود را بشکنید-فکری

 که نتایجی خواهید می اگر –مدیریت اضطراب شباهت بسیاری به ورزش کردن دارد 
تمرین کردن  .ها را مرتب تمرین کنید را حفظ کنید، الزم است این مهارت اید گرفته
 از حتی بعدهای مدیریت اضطراب را به عادتی برای خودتان تبدیل کنید و آن را  روش
 .که احساس بهتری پیدا کردید و به اهدافتان رسیدید هم ادامه دهید این

کافی  .ابل برطرف شدن استعملی کامالً ق-و همیشه یادتان باشد که وسواس فکری
با انجام این  .های این راهنما را جدی بگیرید و در انجام آنها مداومت کنید است تکنیک

هایتان را به درستی  ها و اضطراب گیرد که چطور ترس کم یاد می ها، مغزتان کم تکنیک
ها به آسانی هایتان باشد، با آنها گالویز نشود و از آن گر اندیشه مدیریت کند، تنها نظاره

با مداومت و تمرین، به مغزتان  .ها به خوبی کنار آید ها و عدم قطعیت گذر کند، و با شک
گونه آرامش به  این .تر عمل کند تر و منطقی کم تغییر کند و درست دهید تا کم اجازه می
تان قدم  توانید در پروسه خودشناسی تری می گردد و با خیال آسوده تان بازمی زندگی
 .موفق باشید .باشیدتری داشته  رید و زندگی شادتر و سالمبگذا
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 مطالب مرتبط: 

 وسواس خودشناسی چیست و چگونه بر آن غلبه کنیم؟
//helptranscenter.org/2021/04/12/1348/:https 

 !ودشناسی دارند را قضاوت نکنیمافراد ترنسی که وسواس خ
//helptranscenter.org/2021/04/13/1349/:https 

 از کجا بفهمیم که ترنس هستیم؟
/helptranscenter.org/2020/12/01/1302//:https 

 چگونه بر احساس ترس از پشیمانی از ترنزیشن پزشکی غلبه کنیم؟
//helptranscenter.org/2020/09/29/1251/:https 

ر زمینه ترنسجندر، ترنسکشوال و شش باور نادرست رایج در جامعه ترنس ایران د
 های تصدیق جنسیت جراحی

//helptranscenter.org/2019/11/13/972/:https 

های جنسی و روابط  هشت باور نادرست رایج در جامعه ترنس ایران در زمینه گرایش
 جنسی افراد ترنس

//helptranscenter.org/2019/11/14/973/:https 

 پنج باور نادرست رایج در جامعه ترنس ایران در زمینه تعریف ترنس
/helptranscenter.org/2019/11/15/974//:https 

یابی و تشخیص ترنس  هشت باور نادرست رایج در جامعه ترنس ایران در زمینه هویت
 بودن

//helptranscenter.org/2019/11/18/975/:https 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/04/12/1348/
https://helptranscenter.org/2021/04/12/1348/
https://helptranscenter.org/2021/04/13/1349/
https://helptranscenter.org/2021/04/13/1349/
https://helptranscenter.org/2020/12/01/1302/
https://helptranscenter.org/2020/12/01/1302/
https://helptranscenter.org/2020/09/29/1251/
https://helptranscenter.org/2020/09/29/1251/
https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/
https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/
https://helptranscenter.org/2019/11/14/973/
https://helptranscenter.org/2019/11/14/973/
https://helptranscenter.org/2019/11/15/974/
https://helptranscenter.org/2019/11/15/974/
https://helptranscenter.org/2019/11/18/975/
https://helptranscenter.org/2019/11/18/975/


32 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 طبیعی که افراد ترنسجندر از پرسیدن آنها پروا دارندپاسخ به پنج سوال کامالً 
//helptranscenter.org/2019/10/17/923/:https 

 شوند؟ آیا افراد ترنس، ترنس متولد می
//helptranscenter.org/2020/10/19/1274/:https 

 خاصی دارد؟« علت»آیا ترنس بودن نیاز به 
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 شوند؟ ی میبند آیا افراد ترنس به چند دسته طبقه
//helptranscenter.org/2021/02/23/1340/:https 
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