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 ؟مییایب رانک یسنج تنوشخ زا یشان یاھ بیسآ اب ھنوگچ 
 ؟ تسانعم ھچ ھب ١یسنج تنوشخ
 و ٢یسنج زواجت لثم یلامعا ھب ھک تسا یقوقحریغ و ریگارف حالطصا کی "یسنج تنوشخ" حالطصا

 ھنوگرھ " ار یسنج تنوشخ  اکیرمآ هدحتم تالایا یرتسگداد ترازو .دراد هراشا ٣یسنج رازآ و هدافتساوس
 زواجت( دنکیم فیرعت " دتفیب قافتا هدنریگ درف حیرص تیاضر و تساوخ نودب ھک یسنج سامت ای راتفر
 تیاضر نیفرط زا یکی ھک یماگنھ دنتفیب قافتا یفطاع یاھکیرش و رھوش و نز نیب دناوتیم یتح یسنج
 ماجنا ھب وا رابجا و درف ھتساوخان و اجیب ندرک سمل یسنج سامت زا روظنم .)درادن ھطبار یرارقرب ھب
    ... و یناھد یسنج ھطبار و یسنج ھطبار یرارقرب دننام تسا یسنج لامعا

 زا یفیط زاربا تسا ترابع یتیسنج تنوشخ .دراد توافت یتیسنج تنوشخ اب یسنج تنوشخ ترابع
 درم ھکنیا ی ھطساو ھب ای  ،صاخ ۴یتیسنج شیارگ ی ھطساو ھب یصخش ھب تبسن زیمآ تنوشخ یاھراتفر
 زا یلو دنشاب ھتشاد یھباشم یراتفر یاھ دومن دنناوتیم یتیسنج تنوشخ و یسنج تنوشخ .تسا نز ای
 تبحص یسنج تنوشخ ھب عجار صاخ روط ھب ھلاقم نیا رد .دنرادن یناشوپمھ اموزل زورب لیلد ظاحل
  .مینکیم

 :یسنج تنوشخ رامآ 

 ییاکیرمآ کی ھیناث٩٨ رھرد ،٢٠١٧ لاس رد اکیرمآ یسنج تنوشخ دض نامزاس یهدشرشتنم رامآ ساسا رب
 یکاح رگید یاھرامآ اما تسا هدننک نارگن رایسب ییاھنت ھب رامآ نیا .دریگیم رارق یسنج تنوشخ دروم
 رازآ و تیذا دروم یگلاس١٨ زا لبق رفن کی رسپ شش رھ زا و رفن کی رتخد راھچ رھ زا ھک تسا نآ زا

 هدزناش رھ زا و رفن کی نز جنپ رھ زا .)٢٠١۵ ، اکیرمآ یسنج تنوشخ یلم زکرم( دنریگیم رارق یسنج
 ، اکیرمآ یسنج تنوشخ یلم زکرم( دنریگیم رارق یسنج زواجت دروم هاگشناد نارود رد رفن کی درم

 عجارم رگید ای و سیلپ ھب نآ شرازگ ھب یلیامت دارفا ھک تسا یتاقافتا ھتسد نآ زا یسنج تنوشخ .)٢٠١۵
 شرازگ ھطوبرم تاماقم ھب ثداوح ھنوگنیا زا ٪۶٣ اھنت ھک دز نیمخت ناوتیم رامآ ساسارب .دنرادن ار
 .)٢٠١۵ ،اکیرمآ یسنج تنوشخ یلم زکرم ( تسا ناکدوک یاھهدنورپ ھب طوبرم نآ ٪١٢ ھک دناهدش

 زواجت دروم ھک یدارفا ، دراد دوجو مئارج ھنوگنیا ندادن شرازگ رد ھک یراکشآ ینوناق یاھدمایپ یارو
 ناش بیسآ ندش دیدشت ای و ینالوط ھب الامتحا دنھدیمن شرازگ سیلپ ھب ار نآ و دنریگیم رارق یسنج
 ؛دنوشیم یناور تالکشم و یگدرسفا و بارطضا اھلاس ای و اھهام لمحتم نآ لابند ھب و دننکیم کمک
 ار درف ییاناوت الامتحا و دنروآ یم موجھ هدید بیسآ درف نھذ ھب هدنوشرارکت تروص ھب بیسآ تارطاخ
  .دربیم نیب زا ملاس و یمیمص یا ھطبار ندرک رارقرب رد
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 یسنج تنوشخ ھبرجت یپ رد جیار مئالع و کرتشم براجت
 ھباشم .درک دھاوخ ھبرجت ار یدیدش یاھبیسآ دنکیم ھبرجت ار یسنج تنوشخ زا یلکش رھ ھک یسک
 یناور و یحور یاھشنکاو و مئالع بیسآ زا سپ ھتفھ دنچ ات  درف ھکنیا ،یحور یازبیسآ تایبرجت ریاس
 ھتفھ ود ، دنریگیم رارق یسنج بیسآ دروم یلکش ھب ھک ینانز ٪٩۴ رامآ قبط . تسا یعیبط دشاب ھتشاد
 لالتخا نیا . تسا یعیبط یرما ھک دنوشیم ۵ھحناس زا سپ سرتسا لالتخا راچد ، خلت قافتا نآ زا سپ
 دادیور رھ یپرد درف ھک تسا یریذپ بیسآ و لرتنک نداد تسد زا ساسحا ،سرت ھب تبسن یشنکاو عقاورد
 . درک دھاوخ ھبرجت ارنآ )دوشیم دای ۶یحور بیسآ ناونعھب نآ زا ھک ( یاهدنھد ناکت و هرظتنمریغ

 : زا دنترابع مئالع نیا 
 بیسآ و زواجت هرطاخ هرابود یروآدای
 نیا دوخ ھک .دزادنایم خلت هرطاخ نآ دای ھب ار درف ھک ییاھکرحم و تارطاخ یروآدای زا ررکم ٧بانتجا
 .دنک دیدشت ار بیسآ میالع تدم ینالوط رد دناوتیم دمآراکان تروص ھب بانتجا

 ) تینابصع ای و بارطضا ، هدرسفا و یفنم تارکفت نتشاد ( درف یوخو قلخ و راکفا تارییغت

 تالمح و یجنردوز ، بارطضا ، هزادنا زا شیب طایتحا( درف یریذپ شنکاو و یریذپ کیرحت شیازفا
 )یگدز تشحو

 یناشیرپ و بارطضا تدش و نازیم رب زین تسا ھتشاد زواجتم اب زواجت ھبرجت زا لبق صخش ھک یاھطبار
 ھتشاد یرت کیدزن ھطبار زواجتم صخش اب درف ردقچ رھ یلک روط ھب . تشاد دھاوخ ییازسب ریثات درف
 رد اکیرمآ یسنج تنوشخ یلم زکرم تاشرازگ قبط . دش دھاوخ وا ھجوتم یرتشیب یحور بیسآ ، دشاب

 و ٧یشیرپناور زا یلکش راچد الامتحا دنوشیم دوخ یگدنز کیرش ھمعط ھک یناینابرق ٪٨۴ ،٢٠١۵ لاس
 یاضعا زا یکی ینابرق ھک یناسک ٪٧٠ ؛دش دنھاوخ دوخ لیصحت ای و راک لحم رد یطابترا تالکشم
 دنھاوخ ھبرجت ار یدیدش بارطضا و یناشیرپ زین دنوشیم انشآ درف کی ای و کیدزن تسود ، دوخ هداوناخ
 ٨رشتنم بارطضا و یشیرپ ناور راچد دنکیم زواجت اھنآ ھب ھبیرغ کی ھک یناسک دصرد ٪۶٧ و ، درک
  . دنوشیم

 اب دنناوتیم دنوشیم لمحتم ار اھ بیسآ فیط نیا ھک یدارفا ٪٩٠ ،تاقیقحت قبط ھک تسا نیا بوخ ربخ
 یانعم ھب اجنیا رد نامرد ،دنوشیم نامرد ناور تمالس هزوح نیصصختم زا نتفرگ کمک اب و نامز رذگ
 و بیسآ زا لبق صخش یدمآراک حطس ھب ندیسر موھفم ھب ھکلب تسین بیسآ هرطاخ یشومارف و فذح
 و رتدوز ھیقب ھب تبسن دارفا یضعب ارچ ھکنیا تلع .تسا نآ اب حلص ندیسر و بیسآ هرطاخ شیالاپ

 زا و دننکیمن راکنا ار دوخ یحور بیسآ ھک یدارفا ،رامآ قبط اما ،تسین صخشم دنباییم دوبھب رتعیرس
 .دنباییم دوبھب نارگید زا رتعیرس ،دنرادن یا ھمھاو نامرد زا و دننکیمن بانتجا دوخ تاناجیھ اب ییورایور
 تاساسحا زاربا و نآ هرابرد ندز فرح ، ھعقاو نآ هرابرد ندرکرکف زا هدید بیسآ درف ھک ینعی بانتجا

 زا یکی  بانتجا .دوریمن ینامرد کمک لابند ھب و ؛دنکیم یراد دوخ خلت ھعقاو نآ ھب تبسن دوخ یعیبط
 رد ھحناس زا سپ سرتسا لالتخا و یحور بیسآ دیدشت و ندش ینالوط  ثعاب ھک تسا یلماوع نیرتمھم
  .دوشیم درف
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 بیسآ ی ھبرجت اب ندمآ رانک یارب دمآراکان یاھشور
 دیسرب رواب نیا ھب ات دنک کمک امش ھب اتقوم دیاش ، یسنج زواجت کی شرازگ مدع درومرد یریگمیمصت
 هداتفا قافتا امش یارب ھک ھچنآ دینک رکف یتح ای و تسامش لرتنک تحت عاضوا و تسا بوخ زیچ ھمھ ھک
 تیوقت ھب تسا نکمم زین یحور بیسآ نیا نامرد یریگیپ ھک دیشاب ھتشاد دای ھب اما .داد دھاوخن ناترازآ
 ار دمآراک ارھاظ تامادقا نیا امش ھک یلاحرد . دنک کمک زین دش رکذ الاب رد ھک یبولطم یاھرواب تقوم
 هاوخلد ھجیتن ھب ھنافساتم ،دیتسھ تخسرس ھک دیھد ناشن ناتدوخ یتح ای و نارگید ھب ات دیریگیم راک ھب

 زا ار امش تدم ینالوط رد  ھک دنتسین راذگریثات یردق ھب تامادقا نیا اریز ؛درک یھاوخن ادیپ تسد دوخ
  .دننک تسارح بیسآ یاھشکرت

 ملاح و مدمآرب تسا هداتفا ھک یتاقافتا سپ زا یبوخ ھب نم " دنیوگب دوخ اب تسا نکمم ناگدنناوخ یخرب
 ساسحا کی نیا دناوتیم ھک دیشاب ھتشاددای ھب اما ؛ " ماھتشاذگ رس تشپ ار قافتا نیا نم " ای و " تسا بوخ
 ھب تسا نکمم دنکیم اھر ار دوخ یحور بیسآ نامرد درف ھک یماگنھ تاقوا زا یرایسب . دشاب یتقوم

 یتح ، تسا هداد خر وا یارب ھک یراوگان قافتا درومرد و دشاب ھتشاد یبوخ یلیخ ساسحا تقوم تروص
 .تسین یمئاد اما دماجنا لوط ھب اھلاس تبثم تاریثات و بوخ ساسحا نیا تسا نکمم یھاگ .دنکن مھ رکف
 لامتحا ، دینک اھر هراک ھمین ار تدش نیا ھب یحوربیسآ کی نامرد رگا ھک دیشاب ھتشاد دای ھب دوجونیا اب
 رد نامرد یریگیپ مدع ،دینک ادیپ ییاھر یگدنز لوط رد نآ بولطم ان تارثا زا ھک دراد دوجو یمک
 .دوش نات یعامتجا و یصخش یگدنز رد یددعتم تالکشم زورب رجنم دناوتیم تدم ینالوط

 راچد یسنج زواجت ناینابرق ٪٧٠ ،٢٠١۵ لاس رد اکیرمآ یسنج تنوشخ یلم زکرم تاقیقحت ساسارب
 . تسا رتشیب رایسب زیمآ تنوشخ مئارج ریاس ناینابرق ھب تبسن دصرد نیا ھک دنوشیم رشتنم بارطضا
 ھک تسا دایز یردق ھب نامرد ھسورپ ھب نتخادرپ و صصختم درف کی زا کمک تساوخرد تیمھا نازیم
 اما ،تسا یناشیرپ و بارطضا زا ییاھر یارب تدمهاتوک دربھار کی نامرد زا بانتجا .تسین کرد لباق
 المع یبانتجا یاھراتفر سپ ؛دروآیم دوجو ھب درف یارب تدم ینالوطرد ار یرتدیدش تالکشم ھنافساتم
 تبحص ( زواجت ھثداح ھب طوبرم تالکشم ھب نتخادرپن اب دینکرکف دوخاب تسا نکمم . دنتسین یدربراک
 شنت ، ) یحور بیسآ نیا تارطاخ یروآدای زا یریگولج و ،دوخ تاساسحا بوکرس ،نآ هرابرد ندرکن
 لح هار اما دنکیم شنت عفر تدم ینالوط رد اھنت رما نیا ھک دیشاب ھتشاددای ھب اما دینکیم ھبرجت ار یرتمک
  .تسین تدم ینالوط رد یدمآراک

 ؟ دیشاب نامرد لابند ھب دیاب یعقوم ھچ
 ار دوخ نامرد رتدوز ھچرھ .دینک زاغآ ار دوخ نامرد بیسآ لابند ھب تقو عرسا رد ھک دوشیم ھیصوت
 رب بیسآ ٩ییونیمود رثا زا و دوشیم رتهاتوک نامرد ھسورپ ،دینکیم ادیپ دوبھب رتدوز الامتحا دینکزاغآ

 دنکزاغآ ار دوخ نامرد عیرس یلیخ درف کی یتقو ینیلاب هاگدید زا .دینک یریگولج نات یگدنز یاھشخب ریاس
 یجیار راجنھان یاھشنکاو .دباییم شھاک تدش ھب دش دھاوخ یو ھجوتم ھک یبارطضا و بیسآ نازیم ،
 شیازفا زا دنترابع اھشنکاو نیا ؛ درک یریگشیپ اھنآ زا ناوتیم سردوز نامرد اب ھک دنراد دوجو
  .لیصحت و راکلحم ، ھناخ رد درف یدرکلمع تالکشم شیازفا و یشکدوخ ، ردخم داوم فرصم

  : ھک دھدیم ناشن اکیرمآ تنوشخ یلمزکرم تاقیقحت 

 . دننکیم یشکدوخ دنریگیم رارق زواجت دروم ھکیناسک ٣٣٪
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 . دننکیم یشکدوخ ھب مادقا دنریگیم رارق زواجت دروم ھکیناسک ١٣٪

 ، دنروآیم یور اناوجیرام فرصم ھب مدرم مومع زا رتشیب  ٪٧۵ زواجت ناینابرق

 و دنراد نیئاکوک هدافتسا ھب لیامت مدرم مومع ربارب ۶

  . دننکیم هدافتسا ردخمداوم ریاس زا مدرم مومع ربارب ١٠

 ، دنوشیم ھجاوم دوخ راک ای لیصحت لحم رد یتالکشم اب یسنج تنوشخ ناینابرق ٣٨٪

 دننکیم ثحب ھیقب اب لبق زا رتشیب لاثم یارب ؛ دنروخیمرب لکشم ھب دوخ ناتسود و هداوناخ اب اھنآ ٣٧٪
 ساسحا اھنآ اب )بیسآ عوقو زا لبق( ھتشذگ دننام ای و دننکیم دامتعا دوخ هداوناخ و ناتسود ھب یتخس ھب ،
 ار دوخ نامرد رتعیرس ھچرھ ات دنک کمک دارفا ھب ھک تسا نیا ھلاقم نیا فادھا زا یکی .دننکیمن یکیدزن

  . دوش یریگولج ناش یگدنز رد بیسآ دنیآ سپ یمھم تالکشم زورب زا ات دننک عورش

 رثوم یاھنامرد
 نامرد ،10یتخانش شزادرپ نامرد زا دنترابع ھک دراد دوجو یحور بیسآ یارب یرثوم رایسب یاھنامرد
 13ددجم شزادرپ و مشچ تکرح قیرط زا ییادزتیساسح قیرط زا نامرد و 12تدم ینالوط یا ھھجاوم

 ھک تسا نیا اھنآ ھمھ ییاھن فدھ اما دنسریم رظن ھب توافتم لمع رد ینامرد یاھشور نیا زا کیرھ
 .دننک ادیپ فیفخت یا ھنایارگ عقاو دح ات وا یحور یاھبیسآ و دوش رتدمآراک یگدنز رد درف

 : دناوتیم ینامرد یاھ شور نیا

  .دیسرب شمارآ و حلص  ھب ات دنک کمک امش ھب

 .دھد شیازفا ار یعامتجا و ینوریب عبانم ھب امش یبایتسد و توق طاقن ھب تبسن امش یھاگآ

 یتوافتم کرد ھب و دیزادرپب اھنآ ھب ناتتارطاخ نتشون یتح ای و وگوتفگ  قیرط زا ات دنک کمک امش ھب
 . دیسرب بیسآ ی هرطاخ زا

 ار رتدمآراک ینھذ بوچراچ کی ، دیا هدید ھک یحور یاھبیسآ ھب تبسن امش تارکفت ندناشک شلاچ ھب اب
  .دزاس مھارف ناتیگدنز یارب

  ،دھد حرش ار تسا ھتشاد ناتهداوناخ و امش رب ھک یقیمع ریثات و هداتفا قافتا ناتیارب ھک یقافتا موھفم

  .دھد شھاک ار سرتسا و بارطضا 

 .دھدیم شیازفا ار یدرف یگتسیاش و سفن ھب دامتعا

 یعامتجا یاھتیلاعف ، تشاد یھاوخ نارگید اب یرتھب طباور لاثم یارب ؛ دربب الاب ار ناتیگدنز تیفیک
  .دیسر یھاوخ یرترادیاپ و رتتبثم یا ھیحور ھب و دوشیم رت بولطم نات

 ار ھحناس زا سپ سرتسا لالتخا و یحور بیسآ یاھ شنکاو ، ناتیحور تالکشم ندشن عفر تروصرد
 .دھد شھاک

 
Sexual Assault1  
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Rape2 
Sexual Abuse3 

Transsexual)Sexual Orientation (Straight, Homosexual, Bisexual or 4 
Post Traumatic Stress Disorder also known as PTSD5 
Psychological Trauma6 
Psychosis7 
General Anxiety Disorder (GAD)8 

9Domino effect of ripple effect 
10Cognitive Processing Therapy 
11 Prolonged-Exposure Therapy (PE) 
12 Eye-Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) 

 

… 

 )رنھ و ھفسلف ،ناور فالتئا( هزاس ناور هاگشیدنا
 یمجنم ینام رتکد

www.psychonstruct.com 
 
 

 


