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 چکیده

 .استشده حافظه و دقت انجام  آزاری بر ابعاد شناختی شخصیت از جمله، هوش، منظور بررسی اثرات کودک پژوهش حاضر به :مقدمه
بـه  بودنـد کـه      1382-83در سـال تحصـیلی      های شهر اصـفهان      آموز دبیرستان   دانش 100هش شامل   های پژو  آزمودنی :کار  مواد و روش  

هـا در دو گـروه    آزاری، آزمـودنی  دست آمده در آزمون کودک بر پایه نمرات به   .  تصادفی انتخاب شدند   -ای گیری چندمرحله  روش نمونه 
های پیشرونده ریون، آزمون حافظـه وکسـلر و آزمـون دقـت بونـاردل       ها، ماتریس   برای گردآوری داده  . آزاردیده و عادی جای داده شدند     

 .ندکمک آزمون آماری مانوا و ضریب همبستگی تحلیل گردید های گردآوری شده به ادهد. کار برده شد به
 و گـروه    12/107  میـانگین نمـرات هـوش گـروه آزار دیـده           ،44/70  گروه عادی   و 66/63  میانگین نمرات دقت گروه آزار دیده      :ها یافته
 .بود  16/86 وگروه عادی 82/86  و میانگین نمرات حافظه گروه آزار دیده89/108 عادی
 .اثر محسوسی نداردآنها اما بر نمرات دقت و هوش ، شود  آزاردیدگی باعث کاهش میانگین حافظه نوجوانان دختر می:گیری نتیجه

 
  ناصفها نوجوانان، دقت، حافظه، آزاری، هوش، کودک :کلیدواژه

 
 مقدمه

 ،های گوناگون قـانونی    دیدگاه  با کودک از   1آزار و بدرفتاری  
پزشکی و اجتمـاعی تعریـف شـده اسـت و شـامل هـر گونـه آزار                  

)  سـال  18زیـر   ( از کـودک      5 و غفلـت   4 و هیجـانی   3، جنسی 2بدنی
، NECF6( دانسـته شـده  اسـت      )  سال 18باالی  ( توسط فرد بزرگتر  

 واردآوردن آسیب عمدی به  به معنای،آزاری بدنی کودک.)2000
موقر، بابایی و رستمی،  رحیمی(کودک از سوی فرد بزرگسال بدن 

 آزار جنسی شامل هر نوع فعالیت جنسی با کودک پیش از ،)1382

معنــای   غفلـت بـه   وسـنی کـه بتوانـد رضـایت قـانونی داشـته باشـد       
ــه خــوراک،    ــرآورده نکــردن نیازهــای اساســی کــودک از جمل ب

  و 7هـوبز (مایت و امکانات آموزشـی اسـت        پوشاک، نگهداری، ح  
کودک  به معنای هرگونه بدرفتاری باهیجانی  آزار .)8،1999هانک

است کـه بـر پایـه معیارهـای اجتمـاعی و نظـر کارشناسـان از نظـر                   
یعنــی هــر رفتــاری کــه بــر کــارکرد ؛ زا باشــد روانشــناختی آســیب

 ررفتاری، شناختی، بدنی و عاطفی کودک اثر بگذارد ماننـد تحقیـ           
 ).1378 پورناجی،(مداوم و توهین و ناسزا به کودک 
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 میلیـون کـودک دچـار آزار و غفلـت           سـه هر ساله بـیش از      
تــرین شــکل  غفلــت شــایع). 1999، 2 و ولــف1مــاش( شــوند مــی

 2001سال  از موارد گزارش شده در      % 63 .آزاری است  کودک
 ).NECF ،2000(مربوط به غفلت بوده است 

 ت از حقـوق کودکـان ایـران       بر پایه گزارش انجمـن حمایـ      
 به  آزاری  کودک مورد   37،  1383در سه ماهه اول سال       )1383(

 بیشـترین نـوع کـودک آزاری،       .انجمن گزارش شده اسـت    این  
زدن با دست، سوزاندن با قاشـق        کتک.بود%) 6/67(نوع جسمی   

 گذاشـتن فلفـل در       و داغ، کشیدن گـوش و مـوی سـر کـودک          
دنی اسـت کـه بـه دفتـر         دهان کودک از اشکال مختلف آزار بـ       

در % 4/28آزار روحـی و عـاطفی بـا      . انجمن گزارش شده است   
 قرار دارد که شـامل تحقیـر،   آزاری  کودکرتبه دوم از نظر نوع      

 وادار   و توهین، بیـرون انـداختن از خانـه، بازداشـتن از تحصـیل            
در % 4آزار جنسـی بـا       .کردن می باشد   کردن کودک به گدایی   

 .راردارد قآزاری کودکمرتبه سوم 
تهیدست و دارای    پرجمعیت، ناسازگار،  های شلوغ،  خانواده

 هــای طــرد شــده از ســوی اجتمــاع، خــانواده مســکن کوچــک،
 آنها دچـار اعتیـاد و       یکه یک یا چند نفر از اعضا       هایی خانواده

های بزهکار با ارتباطات کم و محدود از         خانواده  و فحشا هستند 
برخـی  . رونـد  شـمار مـی     بـه  یآزار کودکدر خطر   های   خانواده

 ؛گیرند دالیلی بیش از سایرین مورد آزار قرار می        کودکان نیز به  
ودکـان  ، ک مانند کودکان نارس که نیاز به مراقبت بیشتری دارند        

 جسـمی وکودکـان سـالم کـه         3خـواه   ذهنـی و تـوان      مانـده  عقب
کودکی کـه رشـد     چون    هم ،دانند  والدینشان آنها را نابهنجار می    

 ).1375کاهانی و توفیقی، ( یا پر تحرک است  بدخلقواو کم 
 و آزار را   4توان گفت که بسـیاری از کودکـان خشـونت           می

دیـدن و تجربـه     . اند  در خانه و یا در همسایگی خود تجربه کرده        
تنها سالمت جسمی آنها را به خطر می انـدازد، بلکـه بـر               آزار نه 

پیشـرفت تحصـیلی و    سازگاری روانشناختی، روابـط اجتمـاعی،    
 و  5لینومـارگ ( گـذارد  های دیگـر شخصـیت آنـان اثـر مـی           جنبه

 ).2000، 6گوردیس
کردند مغز کـودک در        کارشناسان گمان می   1980در دهه   

ــه اکنــون امــا  ،اســتشــده طــور ژنتیکــی آمــاده  هنگــام تولــد ب
مغـز  . در رشـد مغـز اثـر دارد       نیز  اندکه تجربیات کودک     دریافته

. یابـد   مـی  و تکامـل     کودکان در تعامل آنهـا بـا محیطشـان رشـد          
اســترس بلندمــدت، شــدید و ناگهــانی ماننــد آزار و غفلــت در  

اسـترس مـزمن    . زا باشـد   تواند آسـیب    های اولیه کودکی می    سال
هـای تـرس     هایی از مغز که در ارتبـاط بـا پاسـخ           ویژه بر بخش    به

گــذارد، باعــث کــاهش و  هســتند، ماننــد هیپوتــاالموس اثــر مــی
 .ر شناخت و حافظه اثر دارد     ب و   شود امپ می کشدن هیپو  فرسوده

بدرفتاری در کودکی دارای پیامـدهای منفـی در رشـد مغـز در              
 کودکــان آزاردیــده غالبــاً. دوران نوجــوانی و بزرگســالی اســت

ــه ــتند      ب ــادگیری هس ــاتوانی ی ــار ن ــزی دچ ــکالت مغ ــل مش  دلی
)NCHCANI7، 2001.(    ــه دیگــران خطــر ــدن آزاررســانی ب دی

ــ   ــناختی را اف ــای ش ــاهش کارکرده ــد ک ــی ده برخــی . زایش م
اگر آزار در سنین . دهند  های مغزی در نتیجه آزار رخ می       آسیب
کـاهش رشـد و       رخ دهد باعث ایجاد ضـربه،      گی سال سه  تا یک

هیجانـات و    هـایی از مغـز مـی شـود کـه بـا حافظـه،                تغییر بخش 
 1  ). 1999 ،8ادلسون(حرکات اساسی در ارتباطند 

 ترشح بیش از اندازه     استرس پیوسته در اثر بدرفتاری، باعث     
ایـن  . شـود  های گوناگون مانند هورمون کورتیزول مـی       هورمون

شدن    باعث ضعیف  ،هورمون بر ناحیه هیپوکامپ مغز اثر گذاشته      
در ایـن حالـت کـودک دچـار         . دگرد های عصبی مغز می    سلول

 ؛1999،  9لونتال( شود  ناتوانی یادگیری و کاهش توان حافظه می      
 آزاردیـده و مـورد غفلـت پیشـرفت          کودکان ).2000،  10السرگ

 شــوند مـی تحصـیلی کمتـری دارنـد و بیشـتر از سـایرین مـردود       
 در همه ابعـاد شـناختی        و )1993،  13 و دوریس  12د، لیر 11اکنرود(

عملکرد ضـعیف   ). 1999 لونتال،(کنند   نمره کمتری دریافت می   
دهنده  های زبان نشان   ویژه در ریاضیات و آزمون      این کودکان به  

؛ 1999 ؛ ادلسـون،  1999 ،14کـاپالن (نی شناختی آنهاست    نابساما
 مشـــکالت  تحصـــیلی کودکـــان آزاردیـــده ). 2004، 15بـــوش

 18 و فلمینـــگ17، مـــولن)1998 (16نیـــهـــای دور در پـــژوهش
 و 22، جنیــوس21، پــائولوکی)2000  (20 و تیلــر19، هــارتر)1998(

و ) 2004 (26 و دسـای   25، کینگـری  24، تامپسون )2001 (23ویولتو
NCHCANI )2004 (نیز گزارش شده است. 

ــه بررســی پیامــدهای    ــز در ایــن راســتا ب پــژوهش حاضــر نی
پرسش اصلی در این پژوهش این      . آزاری پرداخته است   کودک

_______________________________________ 
1- Mash    2- Wolfe 
3- handicapped  4- violence 
5- Margolin  6- Gordis 
7- National Clearing House on Child Abuse and Neglect 
Information 
8- Edleson  9- Lowenthal 
10- Glasser  11- Eckenrode 
12- Laird   13-  Doris 
14- Kaplan  15- Bush   
16- Doreen  17- Mullen  
18- Fleming  19- Harter  
20- Taylor  21- Paolucci  
22- Genuis  23- Violeto  
24- Thompson  25- Kingree  
26- Desai 
 



 

) حافظـه و دقـت     هـوش، ( هـای شـناختی    است کـه آیـا ویژگـی      
 عادی تفاوت دارد؟ نوجوانان دختر آزاردیده و

 
 کار مواد و روش

جامعه آماری پـژوهش،    .  است ای  مقایسه -این پژوهش علی  
آموزان دختـر دوره متوسـطه شـهر اصـفهان در سـال              کلیه دانش 
 نفــر 100هــای پــژوهش  آزمــودنی . بودنــد1382-83تحصــیلی 

ای  گیـری چندمرحلـه    آموز دختر بودند که به روش نمونـه        دانش
هــا، از میــان  بــرای گــزینش آزمــودنی. تصــادفی انتخــاب شــدند

ش شهر اصـفهان، دو ناحیـه و از   نواحی پنجگانه آموزش و پرور  
 دبیرسـتان، از    10 های دخترانه دولتی این دو ناحیه      میان دبیرستان 

تصـادف     نفـر بـه    10کـالس هـر   هر دبیرسـتان یـک کـالس و از          
هـا بـا بررسـی نمـرات          نامـه   پس از تکمیل پرسش   . انتخاب شدند 

هـا بـه دو گـروه آزار دیـده و            آزاری، آزمـودنی   آزمون کودک 
 نفر در گروه    71 نفر درگروه آزاردیده و    29. دعادی تقسیم شدن  
 .  سال بود14-18دامنه سنی هر دو گروه بین . عادی قرار گرفتند

 :کار برده شد  زیر بههایها ابزار برای گردآوری داده
پــس از بررســی پیشــینه     :نامــه کــودک آزاری   پرســش 

گیـری    بهـره های مرتبط با این پدیده و با         آزاری و نظریه   کودک
به نقـل از    (آزاری محمدخانی و همکاران      نامه کودک  از پرسش 

 حـوزه آزار    چهـار  پرسـش اسـت و       38کـه دارای    ) 1382 لعلی،
 پرسـش   61،  نماید  می عاطفی و غفلت را بررسی        و بدنی، جنسی 

برای بررسی روایی محتـوایی، فـرم اولیـه در اختیـار            . ساخته شد 
ییـد  أهـا ت     متخصص قرار گرفت و روایـی محتـوایی پرسـش          پنج
سـپس بـرای بررسـی همبسـتگی هـر پرسـش بـا نمـره کـل                  . شد

صـورت تصـادفی      آزمـودنی کـه بـه      100نامه بـه     آزمون، پرسش 
هـایی کـه    ای انتخاب شده بودنـد داده شـد و پرسـش           چندمرحله

حـذف شـدند    ،  دار با نمره کل آزمـون نداشـتند        یهمبستگی معن 
دسـت    بـه ای    مـاده  48ای   نامـه  و در نهایت  پرسـش     )  پرسش 13(

آلفـای  (نامـه بـه روش همسـانی درونـی            پایایی این پرسش   .آمد
ی با فاصـله زمـانی      یو به روش بازآزما    )n=100 (85/0 )نباخوکر

 .دست آمد به) n=30( 93/0دو هفته برابر با 
 60هـای آزمـون شـامل        مـاده  :1ریونهای پیشرونده     ماتریس

اسـت و  ماتریس است که در هر یک از آنها بخشی حذف شده      
 گزینـه   هشـت  یـا    ششاید نقش حذف شده را از بین        آزمودنی ب 

 انـد    تایی تقسیم شـده    12 گروه   پنجهای آزمون به     ماده .پیدا کند 
در . یابــد انــدک افــزایش مــی ه ســطح دشــواری آنهــا انــدککــ

نظـر اسـت امـا      مـورد   های نخستین فقـط تشـخیص درسـت          ماده

هـا و    تبدیل و تناوب طرح    های دشوار بعدی متضمن قیاس،     ماده
از ای  گســتردهایــن آزمــون دامنــه  . روابــط منطقــی اســتســایر
هـای     برای همه گروه   گیرد و تقریباً   های ذهنی را دربرمی    توانایی

آمـوزش و   وزارت  دفتـر مشـاوره و تحقیـق        (سنی سودمند است    
 ).  1373 پرورش،

هـای متفـاوت     های سـنی و فرهنـگ      در گروه پایایی آزمون   
. گزارش شده اسـت   90/0های همبستگی     ضریبو  شده  ارزیابی  

 و بعـد از     85/0از یـک هفتـه      بازآزمایی پـس    ضریب همبستگی   
روایـی ایـن آزمـون      .  گزارش شده است   85/0  تا 55/0سال   یک

 تـا   54/0به روش روایی همزمان با مقیاس هوش بینـه و وکسـلر             
ایـن  بـین    روایـی پـیش   بـرای محاسـبه      .دست آمده است    به 86/0

محاسـبه و   تحصـیلی   بـا پیشـرفت     ضریب همبستگی آن    آزمون،  
ــه75/0ضــریب  ــده اســت   ب ــران   .دســت آم ــون در ای ــن آزم ای

 09/112هنجاریابی شده و میانگین هوشـبهر در دوره دبیرسـتان           
 آزمـونی سـاده    ودست آمده است به) 54/14 انحراف معیار آن (

دفتر مشاوره و تحقیق آمـوزش و       (باشد    میبرای سنین دبیرستان    
 ).  1373پرورش،

حافظه را از هفت جنبـه ارزیـابی         :2لینی وکسلر آزمون حافظه با  
 تـا  20 برای اجرای انفرادی مناسب و زمان اجرای آن بین   .نماید  می
بهرامـی،   ( دقیقه زمان نیـاز دارد     10گذاری آن    نمره . دقیقه است  45

 :ابعاد مختلف آزمون به شرح زیر است .)1377
 ؛)پرسـش شـش   (معلومات عمومی و اطالعات شخصـی        )1

سـه  (کنترل ذهنـی     )3 ؛)پرسشپنج  ( به زمان و مکان      آگاهی )2
ــنیداری؛  )4 ؛)پرســش ــه ش ــداد؛ )5حافظ ــه اع ــیم  )6 حافظ ترس

 1  ).1377بهرامی،(یادآوری کلمات دوتایی  )7تصاویر؛ 
به روش بازآزمـایی از  فوق  های    ضریب پایایی خرده آزمون   

وحیــد و  عــاطفاورنگــی، ( نوســان داشــته اســت 98/0 تــا 28/0
 نفـر بیمـار   30 ،این مقیاس برای بررسی روایی   ).1381عشایری،  

سکته و ضربه مغزی با نمرات       صرع، دمانس، ،گیافسردمبتال به   
و نشان داده شـد کـه نمـرات گـروه           گردید  گروه عادی مقایسه    

ایـن   .تـر اسـت    داری از گـروه عـادی پـایین        یبالینی به طور معنـ    
ز سـایرین   دارنـد ا  حافظـه   تواند افرادی را که مشـکل         آزمون می 
 ).جا همان(جدا کند 

زنـی اسـت و در       های خط  از آزمون  :3آزمون دقت بوناردل  
خورده تقسیم بـر     م درست خط  یکل عال  معادل است با     دقتآن  

_______________________________________ 
1- Raven Progressive Matrices 
2- Wecsler Memory Scale 
3- Bonardel Accuracy Test 
 
 



 

پایـایی   ).1375 گنجـی، ( خـورد  می که بایـد خـط مـی       یکل عال 
ــه ــزار ب ــانی دو  اب ــا فاصــله زم ــایی ب ــر روی روش بازآزم ــه ب  هفت

تصـادف انتخـاب شـده بودنـد      ه بـه آموز دبیرسـتانی کـ     دانش 30
 .دست آمد  به95/0ارزیابی گردید و ضریب همبستگی پیرسون 

ــه    داده ــده ب ــردآوری ش ــای گ ــک روش ه ــار   کم ــای آم ه
 .توصیفی، تحلیل مانوا و ضریب همبستگی تحلیل گردیدند

 
 ها یافته

هـا   های شناختی آزمـودنی    های مربوط به برخی ویژگی     یافته
 .ان داده شده استنش 1نمودارو  1جدول در 

 بین توانایی نوجوانان آزاردیده و عـادی        بر پایه تحلیل مانوا،   
 اما تفـاوت    دیده نشد، داری   یتفاوت معن  ، و بهره هوش   در دقت 

 . )001/0p< ،1=df ،81/35=F(دار بود  در حافظه معنیدو گروه 
ــودک  ــه و ک ــین حافظ ــود  ب ــتگی وج ــت آزاری همبس  داش

)001/0p<  ،40/0-=r(،     و  ای بـین هـوش      اما وجود چنین رابطـه 
های تحلیـل     ها با یافته   این یافته . آزاری تأیید نشد    کودک بادقت  

های شناختی   مانوای مربوط به رابطه عضویت گروهی و ویژگی       
 .خوان است هم

  
ــدول ــار    -1ج ــراف معی ــانگین و انح ــوش (می ــت، ه ــه و دق ) حافظ
 های پژوهش آزمودنی

های  ویژگی
 شناختی

 میانگین دتعدا گروه
انحراف 
 معیار

 آزاردیده دقت
 عادی

29 
71 

66/63 
44/70 

37/26 
41/19 

 آزاردیده هوش
 عادی

29 
71 

12/107 
89/108 

26/12 
25/5 

 آزاردیده حافظه
 عادی

29 
71 

82/65 
16/86 

08/19 
68/13 

 
 
 
 
 

 

 

) دقت، هوش، حافظـه   (شناختی    های جمعیت   ویژگی میانگین   -1نمودار
 آزاردیدهنوجوانان عادی و 

 بحث
های این پژوهش نشـان داد کـه بـین حافظـه نوجوانـان                یافته

امـا هـوش و دقـت        ،عادی تفاوت وجود دارد    دختر آزاردیده و  
 .داری ندارند این دو گروه تفاوت معنی

سالگی رخ دهد باعث کاهش     یک تا سه    اگر آزار در سنین     
 هیجانـات  هایی از مغز می شود که با حافظه،         رشد و تغییر بخش   

نیز نشان داد   ) 1999(لونتال  . و حرکات اساسی در ارتباط هستند     
مـدت ناشـی از آزار در دوران کـودکی باعـث            بلندکه اسـترس    

در ایـن حالـت     . شـود  هـای عصـبی مغـز مـی        ضعیف شدن سلول  
. گردد  میکودک دچار ناتوانی یادگیری و ضعیف شدن حافظه         

افظـه  های دیگری نیز ارتباط بین آزاردیدگی وکاهش ح         بررسی
نشان داد کـه    ) 2000( از جمله پژوهش گالسر    .اند ییدکردهأرا ت 

ایــن  شــود و مــدت باعــث افــزایش کــورتیزول مــیبلنداســترس 
ویژه در هیپوکامپ اختالل ایجاد       هورمون در دستگاه لیمبیک به    

هیپوکامپ بخشی از سامانه لیمبیک است که در حافظه          .کند می
 1  . و شناخت اثر دارد

دار  ی آمده در این پـژوهش در ارتبـاط بـا معنـ            دست نتایج به 
ــده و  ــر آزاردی ــان دخت ــا  نبــودن تفــاوت هــوش نوجوان عــادی ب

یس د مارگــالین و گــور،)1999(هــوبز و هانــک  هــای پــژوهش
شاید یکـی   . متفاوت است ) 2002( و ولف    1 و هیلدیارد  )2000(

از دالیل این یافته آن باشد که آزار در صورتی بر کاهش بهـره              
 و در دوران    تصـورت پیوسـته، درازمـد      دارد کـه بـه    هوش اثـر    

پیوسـته مـورد    کودکـانی کـه     دیگـر   از سوی   . کودکی رخ دهد  
بـه بـاور     .کننـد    بیشـتر تـرک تحصـیل مـی        ،انـد  قرار داشـته  آزار  
کـه   کودکـانی ) 2002 (5 و هوشـیکو   4مـن     فـیش  ،3وریا،  2الیوت

 ،گیرند بیشتر از سایرین از مدرسه متنفر شـده         مورد آزار قرار می   
ــاالتر تحصــیالت کمتــر  ــدب ــپلم دارن در پــژوهش حاضــر . از دی

آموزان دوره دبیرستان انتخاب شدند و    ها از میان دانش     آزمودنی
از سوی   .رود که بهره هوش آنها در یک سطح باشد         احتمال می 

دیگر ممکن است عدم تفاوت هوش دو گروه نتیجه اسـتفاده از            
هـم بـرای     )ی پیشـین  ها  در مقایسه با پژوهش   (ابزارهای متفاوت   

در  .آزاری باشــد هــوش و هــم بــرای تشــخیص پیشــینه کــودک
یس دو گــور مارگــالین ،)1999(نــک او ه هــای هــوبز پــژوهش

هـا کسـانی بودنـد       آزاردیده) 2002(و ولف   هیلدیارد   و )2000(
عنوان آزاردیده معرفی شدند     که از سوی یک سازمان رسمی به      

دلیـل   مـا در کشـور مـا بـه        ا. و بیشتر آنها تحت آزار شدید بودند      
_______________________________________ 
1- Hildyard  2- Elliot 
3- Avery   4- Fishman 
5- Hoshiko 
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آزاری و عـدم     نبودن منبـع رسـمی بـرای رسـیدگی بـه کـودک            
جـز در مـوارد      همراجعه این کودکان به سازمان پزشکی قانونی ب       

 .اسـت بسـیار دشـوار     آزاردیده  بسیار حاد، دسترسی به کودکان      
ایــن پــژوهش بــرای جداســازی افــراد آزاردیــده و  در نتیجــه در

 . کار برده شد ی بهنامه خودگزارش عادی، پرسش
ه شـده    نشان داد  ،آزاری بر دقت افراد    ثیر کودک أدر زمینه ت  

 که استرس بلندمدت و آزارهـای مـداوم ممکـن اسـت بـه               است
ــای زیســت واکــنش ــد ه ــناختی بیانجام . )NCHANI، 2001( ش

آزاری بر کاهش دقت     نظر می رسد بحث درباره تأثیر کودک       به
هـر روی پـژوهش      بـه  .اشـد هـای بیشـتری ب      نیازمند بررسی  ،افراد

حاضر نشان داد که دقـت نوجوانـان آزاردیـده و عـادی بـا هـم                 
 .  تفاوتی ندارد

هـا   برخی پژوهشگران بر این باورند که وجود برخی ویژگی  
 1کاگانبرای نمونه   . سازد  او را فراهم می   آزار    زمینه ،در کودک 

 و قـرار  بـی   که کودکان کم هـوش،     ندنشان داد ) 1998( 2و گال 
. شـوند  بیشـتر از سـایر کودکـان مـورد آزار واقـع مـی           شگرپرخا
ثیر متقابلی بـر    أهای شخصیتی ت   بیان دیگر شاید آزار و ویژگی      به

تـوان انتظـار داشـت کـه      همین دلیل نمی   به. یکدیگر داشته باشند  
دلیل داشتن پیشـینه آزاردیـدگی، در همـه          افراد آزاردیده تنها به   

 .ت باشندهایشان با افراد عادی متفاو ویژگی
 جـز یکـی از آنهـا،       کار رفته بـه      به هایجا که همه ابزار     از آن 

ممکـن اسـت بـر    نیـز  ابزارهای ترجمه شده بودند، بـار فرهنگـی       
جـا کـه ایـن پـژوهش تنهـا بـا        از آن .ها تأثیر گذاشته باشـند      یافته

ها به پسران و سـایر سـنین          نوجوانان دختر انجام شد، تعمیم یافته     
شـود دربـارۀ پسـران و        پیشـنهاد مـی    .م شـود  باید با احتیـاط انجـا     

های   های سنی دیگر مانند بزرگساالن و یا کودکان بررسی         گروه
چنین با توجـه بـه اثـرات منفـی آزار بـر              هم .مشابهی انجام گیرد  

 برای بررسی این    یتر های دقیق  شود پژوهش  پیشنهاد می  حافظه،
 .موضوع انجام شود

 
 سپاسگزاری

گانـه    نـواحی پـنج   مسـئولین   مک  انجام این پژوهش بدون ک    
وسـیله از   بدین .امکان پذیر نبود شهر اصفهان   آموزش و پرورش    

 هـا   چنین از خانم   هم .گردد قدردانی می این سازمان   کلیه مدیران   
هـای گسـترده     خـاطر حمایـت    اکرم نقـوی و نسـرین رجـائی بـه         

 .شود قدردانی می
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