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18/11/90: ، پذیرش مقاله20/9/90: دریافت مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اي نظریه خاص ذهن سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادي بود:مقدمه.

   نسی زنـدانی   کنندگان ج ماري این پژوهش کلیه سوء استفاده     جامعه آ . شاهدي بود  -این پژوهش از نوع مورد    : هامواد و روش
سوء استفاده کننده جنسی زنـان بـا   30شهر ارومیه بودند که از این جامعه تعداد         1388-89هاي  ساله طی سال   35تا   20رده سنی   

هـاي سـنی،   نفر که از لحـاظ ویژگـی  30ي تعداد همچنین براي انتخاب گروه نمونه عاد    . گیري در دسترس انتخاب شدند    وش نمونه ر
هـا از آزمـون چـشم       وري داده آبـراي گـرد   . انتخاب شدند  کننده جنسی همتا شده بودند،    وه سوء استفاده  تحصیالت با گر  ی و   جنس

tهـاي آمـاري توصـیفی و آزمـون     هـا، از روش تحلیل داده  و از سویی براي تجزیه   . بزرگساالن براي ارزیابی نظریه عام استفاده شد      

.استفاده شد
 داري دارنـد  ادي در نظریه خاص ذهن تفاوت معنـی       کنندگان جنسی از زنان نسبت به گروه ع       هنتایج نشان داد که سؤ استفاد     : هایافته .

. کنندگان جنسی از زنان در نظریه خاص ذهن از نقص بیشتري برخوردارندیعنی سوء استفاده
  ی از نقـص در  ختهاي صمیمت، همدلی و تحریفات شـنا کنندگان جنسی در حوزه   مشکالت سوء استفاده  : گیريبحث و نتیجه

.کنندگان جنسی را تقلیل دادتوان مشکالت سوء استفادهگردد که با افزایش آنها مینظریه ذهن ناشی می
سوء استفاده کنندگان جنسی، زنان، نظریه خاص ذهن: هاي کلیديواژه.
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مقدمه
روانـشناسان  . هاي مختلفی تعریف شـده اسـت      شناخت به گونه  

نکه قصد نادیـده گـرفتن فراینـدهاي هوشـی دقیـق را         معاصر بدون ای  
تمـاعی و   هـاي اج  د، دامنـه شـناخت را بـه دیگـر ویژگـی           داشته باشن 

در یک نگاه، شناخت جریانی است      . دهندروانشناختی انسان بسط می   
پس شناخت  . افتدکه با فرایندها و منابع درونی و بیرونی به جریان می          

د و براي اعمال سازشـی و       نمایمی عامل نزدیک با دنیاي بیرون رخ     در ت 
). 1(باشدتنظیم آنها ضروري می

هاي مربوط به ارتباط بـا  ها و مهارت  انایی توجه به دیدگاه   رشد تو 
Social(دیگري آغازگر مطالعات اصولی در زمینه شناخت اجتماعی

Cognition (اجتماعی شدن مستلزم تعامل داشتن با دیگران       . است
شناخت اجتماعی . زم درك دیدگاه دیگري است  و یا تعامل قاطع مستل    

شامل تفکر درباره افکار، احـساسات، نگـرش هـا و رفتارهـاي خـود و                
موضوع ). 2(دیگران و نیز استدالل درباره انسان ها و روابط انسانی است

شناخت اجتماعی، انسان و امور انسانی است و به معنی شناخت مردم            
با فهم بازنماییها و فراینـدهاي      شناخت اجتماعی   ). 3(و اعمال آنهاست  

ذهنی که در امر قضاوت اجتماعی و رفتار اجتماعی انسان نقـش دارد،             
موضـوع یکعنوانبهاجتماعیشناختمجموعدر). 4(مرتبط است

در مهمـی جایگـاه افـراد فـردي درونوفـردي بـین روابـط مهم در
رشد و . می باشدداراتحولی نگرروانشناسیدربخصوصوروانشناسی

تفکر : شناخت اجتماعی پیرامون سه جنبه مهم، سازمان داده می شود     
). 5(درباره خود، تفکر درباره انسان ها و تفکر درباره روابط بین انسان ها

اخیراً برخی مطالعات به بررسی سازه هـاي شـناخت اجتمـاعی نظیـر       
ــخص ــذیرش  )Person Perception(ادراك ش ــاي پ ــارت ه ، مه

ــه ذهــن ) Role-Taking skills(نقــش Theory of(و نظری

mind ( پرداخته اند)سازه اخیر یعنی نظریه ذهـن یکـی از بحـث           ). 6
). 7(برانگیزترین موضوعات مطرح در روانشناسی رشد می باشد

در سـال    2و وودراف  1اصطالح نظریه ذهن را اولین بار پریمـاك       
در مقاله اي با عنوان آیـا شـمپانزه نظریـه ذهـن دارد؟ مطـرح           1978

در آن مقاله اصطالح نظریه ذهن به توانایی شناختی اي اشـاره            . کردند
می کرد که اجازه می داد هر فرد بداند که دیگران افکـار منحـصر بـه                 
خود را دارند که می توانند از افکار آن فرد و یا حتی با واقعیت، متفاوت 

در واقع توانایی درك این موضوع که دیگران واجد حاالت ذهنی           . باشد
اي همچون افکار، تمایالت و عقایدي هستند که ممکن است با حاالت 
ذهنی خود فرد یا واقعیت متفـاوت باشـد، نظریـه ذهـن نامیـده مـی                 

نظریه ذهن در عمل به فرد ابزار قدرتمندي می دهد که با آن ). 8(شود
راذهننظریه. به اکتشاف، پیش بینی و تغییر رفتار دیگران دست بزند

خودشذهنیحالتهايکردنتصورانسان برايذهنقدرتعنوانبه
تعامـل دركراذهـن نظریـه 3سـنمن ). 9(تعریف می کنددیگرانو

وخـود بـه هیجانهـا وقصدهاامیال،باورها،وسیله اسنادبهاجتماعی
1). 10(می کندتعریفرفتارپیشبینیومنظور تبیینبهدیگران

، )12(ذهـن خـوانی   ،  )11(توانایی نظریه ذهن که ذهنی سـازي      
نیز نامیده شده، به عنـوان      ) 14(و کشف عامل    ) 13(موضع هدفمندي 

بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران تعریـف شـده اسـت و              
منظور از آن ظرفیت شناختی جهت بازنمایی حـاالت ذهنـی خـود و              

به عبارت دیگر نظریه ذهن پیش بینی رفتـار         ). 11-14(دیگران است   
این توانایی به ما این امکان را مـی         ). 15(ذهنی است بر حسب حاالت    

دهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران همانند یک بـازیگر شـطرنج،        
اندیشه ها، باورها، گرایش ها و هدف هاي دیگران را در ذهـن خـویش    

به بیان دیگر همـه افـراد   . بازنمایی کنیم و واکنش مناسب نشان دهیم   
ی هستند که می تواند درسـت یـا نادرسـت      داراي باورها و گرایش های    

نظریه ذهن این توانایی را در افراد به وجـود مـی آورد کـه بـین                . باشد
هاي و وضعیت ) ها و عالیم  تظاهرات، ژست (وضعیت هاي روانی بیرونی   

ارتباط برقرار سازند که در اثـر       ) باورها، احساسات و نیات   (درونی ذهن   
بینـی رفتـار دیگـران در       که به پیش  افراد قادر خواهند بود     این ارتباط   

1.Premack

2.Woodruff

3.Senman
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معتقـد اسـت کـه       1وارد). 16(هاي مختلف اجتماعی بپردازند   موقعیت
هایی است که سوء استفاده     در نظریه خاص ذهن باورها و نگرش       نقص

نسی خود را منطقـی و موجـه   کنندگان جنسی، عمل سوء استفاده ج    
نقـص خـاص نظریـه ذهـن بـه نقـایص          در واقـع    ). 17(کنندتلقی می 
هـاي روانـی اشـاره دارد و افـراد سـوء            تري در درك وضعیت   مشخص

هـاي  ه و خاصی درباره انواع خاص وضعیتاستفاده جنسی نظریات ویژ 
هاي افراد در براي مثال ادراك تمایل). 18(ارندروانی در روابط خاصی د

در ). روابط رمانتیک یا روابط مبتنی بر قدرت ماننـد کـارگر و کارفرمـا             
دارد این افراد در ادراك وضعیت روانی دیگـران از قبیـل            واقع احتمال   

اثـر آن نظریـاتی     کودکان یا فردي از جنس مخالف اشتباه کـرده و در          
هاي نادرست داشته باشند و این نظریات زیربنـایی    مشتمل بر مفروضه  

کنندگان از رفتـار قربـانی      وجب سوگیري در تفسیر سوء استفاده     نیز م 
ي اساسی هنگام توجیه    هاهمسو با مفروضه  منجر به اسنادهاي    شده و   

وء اسـتفاده   تحقیقـات در زمینـه سـ      ). 19(گـري شـوند   سوء اسـتفاده  
دهد که عواملی چون تحریفـات شـناختی،       کنندگان جنسی نشان می   

هاي ارتباطی، نقص در صـمیمیت، وجـود مـشکل در           نقص در مهارت  
اده همدلی با قربانی و عزت نفس پایین در ایجاد و حفـظ سـوء اسـتف                

ح توانـایی   در پژوهشی نشان داده شد که سـطو       . جنسی دخالت دارند  
کنندگان جنسی در مقایسه با سـوء اسـتفاده         نظریه ذهن سوء استفاده   

و 2میهایلیدز). 20-21(کنندگان غیر جنسی و افراد عادي پایین است    
همکاران در پژوهش خود دریافتند که سوء استفاده کنندگان جنـسی         

ایسه با افراد عادي، در پاسخ به جفت واژه هـاي امـور        از کودکان در مق   
جنسی و کنترل ناپذیري از سرعت واکنش بیشتري نسبت به سایرین           

و همکاران مشخص شد کـه سـوء         3در مطالعه وانگ  ). 21(برخوردارند
استفاده کنندگان، میل به معنابخشی جنسی به رفتارهاي قربانی خود          

ی شـهوت برانگیـز و دائمـا خواهـان     داشته و آنان را به عنوان موجودات      
در پـژوهش دیگـري     ). 22(رابطه جنسی گزارش می دهنـد       برقراري  

ـ            د کـه   مشخص شد که سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان  معتقدن
تري نـسبت بـه مـردان داشـته و لـذا از ارزش              جایگاه نازل  اساساً آنان 

داشتند در پژوهش خود اظهار      4وارد و کنین  ). 23(کمتري برخوردارند 
که سوء استفاده کنندگان جنسی بر این باور هستند که زنان خواهـان     

). 24(باشـد ی هستند و این حق قـانونی آنهـا مـی       برقراري رابطه جنس  
همچنین در پژوهشی وارد و همکاران نشان دادند کـه سـوء اسـتفاده              

، برتر از دیگـران     را به دلیل جایگاه اجتماعی باال     کنندگان جنسی خود    
و انتظار دارند که ارضاء نیازهاي آنان همواره مقدم بـر دیگـران            دانسته  

باشد و در واقع سوء استفاده کنندگان جنسی معتقدند که دیگران باید     
احـساس رنجـش و خـشم    در غیر اینصورت آنهـا    ،ها پیروي کنند  از آن 

1). 23(خواهند کرد

کننـدگان  که سوء استفاده   در پژوهش دیگري اظهار داشته     وارد
کننـد و   ی هیجانـات زنـان، ناکارآمـد عمـل مـی          در رمزگـشای   جنسی

همچنین آنان رفتار قاطعانه را خصومت تلقی کرده و رفتار دوسـتانه را        
در پژوهشی دیگـر وارد و همکـاران     ). 17(کنندي سوء تعبیر می   اغواگر

به این نتیجه رسیدند که سوء استفاده کنندگان جنسی معتقدنـد کـه     
سائل جنسی و تظاهرات آن تمایل دارنـد و بـا           زنان طبیعتاً به ارزش م    

توجه به اینکه مردان از دانـش و جایگـاه مهمتـري نـسبت بـه زنـان                  
لذا صاحب این اختیار هستند که آنچه مایـه خوشـبختی            ،برخوردارند

یه در نهایـت اینکـه فرضـ   ). 23(زنان هست را براي آنان آشـکار کننـد    
هنوز ناشناخته مانده کنندگان جنسینظریه ذهن در باب سوء استفاده    

هایی است که بر تحقیقات است و همچنین یکی از مطرح ترین دیدگاه
اساس پژوهش حاضر   بر همین   . مربوط به این حوزه سایه افکنده است      

کنندگان جنـسی  اي نظریه خاص ذهن سوء استفاده به بررسی مقایسه  
.  از زنان با افراد عادي پرداخته است

1.Ward

2.Mihailides

3.Wang

4.Ward & Keenan
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هامواد و روش
ماري این جامعه آ. شاهدي بود-ژوهش از نوع مورداین پ

کنندگان جنسی زندانی شده در رده پژوهش کلیه سوء استفاده
شهر ارومیه بودند که 1388-89هاي ساله طی سال35تا 20سنی

کننده جنسی از زن با روش سوء استفاده30از این جامعه تعداد
سوء مالك انتخاب.گیري در دسترس انتخاب شدندمونهن

زنان بر مبناي مصاحبه صورت گرفته در ازجنسیکنندگاناستفاده
همچنین براي . زندان و همچنین مدارك موجود در پرونده آنها بود

نفر از 30مقایسه گروه سوء استفاده جنسی با افراد عادي تعداد
فاده جنسی کردند و سوء استفرادي که در شهر ارومیه زندگی میا

در ضمن . انتخاب شدندگیري در دسترسه نمونهنبودند، به شیو
هاي کننده جنسی نیز از لحاظ ویژگیهاي سوء استفادهتمام نمونه

از سویی براي تجزیه . سنی و تحصیالت با گروه کنترل همتا شدند
مستقل tهاي آماري توصیفی و آزمون از روشها،تحلیل داده
براي گردآوري از ابزار آزمون نظریه خاص ذهن . استفاده شد

ن محقق ساخته در زمینه این آزمون، یک آزمو. اطالعات استفاده شد
هاي ناکارآمد و تحریفات شناختی سوء سنجش نگرش

مون از اظهارات هاي این آزآیتم. باشدکنندگان جنسی میاستفاده
هاي ندگان اقتباس گردیده که در پژوهشکنجنسی سوء استفاده

از اعمال اصالحات الزم گزارش شده است و پس) 24(وارد و کینن 
گذاري این پرسشنامه بدین نحوه نمره. سوال انتخاب شدند24تعداد

-بلی(ايا مقیاس سه گزینهصورت است که سواالت پرسشنامه ب
بنابراین در صورت توافق . شودگذاري مینمره) تا حدودي-خیر

5/0تا حدودي نمره ، گزینه1کامل با آیتم مورد نظر گزینه بلی نمره 
در واقع هر فردي را که در . گرددو گزینه خیر نمره صفر منظور می

این پرسشنامه نمره باالتري بدست آورد، از بیشترین نقص در نظریه 
وش براي بررسی روایی آزمون از ر. خاص ذهن برخوردار است

ها با نمره کل آزمون استفاده همبستگی بین نمرات خرده مقیاس
. دار بودندمعنی001/0در سطح 95/0الی 81/0ضرایب بین که شد

-همچنین پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش آزمون
مورد بررسی قرار روز15بازآزمون در یک نمونه بهنجار طی فاصله 

. به دست آمده است82/0گرفته و 

هایافته
آماره توصیفی متغیرهاي پژوهش نشان داده1در جدول 

.استشده
میانگین و انحراف استاندارد نظریه خاص ذهن در -1جدول

سوء استفاده کنندگان جنسی و افراد عادي

انحراف میانگینتعدادگروهمتغیر
استاندارد

نظریه 
خاص ذهن

عادي
کنندگان سوء استفاده

جنسی

30

30

46/18

96/7

55/7

83/4
ص ذهن در میانگین نظریه خا1با توجه به نتایج جدول

کنندگان جنسی از زنان و در سوء استفاده46/18راد عادي اف
.باشدمی96/7

آزمون ها ازراي بررسی توزیع نرمال بودن دادههمچنین ب
ارائه 2اسمیرنوف استفاده شد که نتایج در جدول-کولموگروف

غیرهايداري متدهد که سطح معنینشان می2نتایج جدول. اندشده
که در و با توجه به این. دار نیستباالتر است و معنی05/0پژوهش از 

بنابراین ،داري نیستها مبنی بر معنیاین آزمون نرمال بودن داده
.باشدتوزیع نرمال برخوردار میها ازداده

آزمون نرمال بودن توزیع داده هاي نظریه خاص در -2جدول
افراد عادي و سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان

گولموگروفگروهغیرمت
داريسطح معنیاسمرنوف

3046/18عادي نظریه خاص 
سوء استفادهذهن

کنندگان جنسی
3096/7

کنندگان قایسه نظریه خاص ذهن سوء استفادهاز سویی براي م
مستقل استفاده tجنسی از زنان در مقایسه با افراد عادي از آزمون 

. شده استنشان داده3شد که نتایج آن در جدول 
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سه نظریه خاص ذهن در سوء جهت مقایtآزمون -3جدول
کنندگان جنسی با افراد عادياستفاده

tمقدار متغیر
درجه 
آزادي

سطح 
داريمعنی

تفاوت 
میانگین

نظریه 
50/10>58001/0-41/6خاص ذهن

ن در دو نتایج آزمون براي مقایسه میانگین نظریه خاص ذه
دهد که کنندگان جنسی از زنان نشان میستفادهگروه عادي و سوء ا

داري را در نظریه تفاوت معنی50/10تفاوت میانگین این دو گروه با
یعنی نظریه). t،001/0<p= 41/6(ذهن با یکدیگر دارندخاص

سطح باالتري نسبت به داري از خاص ذهن افراد عادي به طور معنی
به عبارتی سوء استفاده . کنندگان جنسی از زنان استسوء استفاده

داري ان در نظریه خاص ذهن به طور معنیکنندگان جنسی از زن
. باشنددچار نقص می

گیري بحث و نتیجه
که بین افراد عادي و هاي پژوهش حاضر نشان داد فتهیا

ز لحاظ نظریه خاص ذهن کنندگان جنسی از زنان اسوء استفاده
استفاده به طوري که سوء. داردوجود داري معنیتفاوت

هاي زنان در نظریه خاص ذهن دچار نقصکنندگان جنسی از
این یافته با نتایج پژوهش هاي وارد و . قابل مالحضه اي هستند

سوء استفاده . همسو است)25(و همکاران1گري،)24(همکاران
ان کودکی نابسامانی را سپري کنندگان جنسی از زنان دور

به اتفاق ق نظر اکثریت قریببکه طو از آنجاییاندهکرد
هاي روانی دیگران مبتنی بر پژوهشگران ادراك وضعیت

لذا ،ایمن در روابط کودك با مراقب استگیري دلبستگی شکل
هاي گیري کرد که آنان به دلیل زمینهتوان نتیجهچنین می

ز مجموعه خانوادگی آشفته و نابسامان افرادي ناایمن بوده و ا
وارد . باورهاي منفی نسبت به خود، دیگران و جهان برخوردارند

کنندگان جنسی که سوء استفادهندستهمعتقد ) 24(انو همکار
هاي ر جهت استباط وضعیتاز زن از این شبکه باورهاي خود د

د همچنین آنان معتقدن. کنندروانی خود و قربانیان استفاده می
کنندگان جنسی از زن از تفادهکه اظهارات توجیهی سوء اس

مجموعه باورها مرسوم به نظریات ضمنی ناشی شده و محتواي 
تفسیر اطالعات دریافتی این نظریات بر نحوه انتخاب، پردازش و 

بنابراین . گذاردو رفتارهاي قربانیان تاثیر میهااز موقعیت
گري جنسی این است از سوء استفاده) 17(م سازي وارد مفهو

گردد که سوء استفادهیات ضمنی انتخاب و تفسیر میه نظرک
اي زن محیط اجتماعی خود را به گونهکنندگان جنسی از

بنابراین .کنندا نظریات ضمنی انتخاب و تفسیر میهمسو ب
بنابراین . گیرندریات ضمنی طی دوران کودکی شکل مینظ

بینی رویدادهاي ناگوار وقتی که این افراد درصدد درك و پیش
ی را در حوزه جنسی نیز به آیند و بعدها این نظریات ضمنبر می

ریف شده نظریات ضمنی سوء در واقع محتواي تح. برندکار می
کنندگان جنسی از زن نسبت به زنان عمدتاً سنتی و استفاده

محافظه کارانه بوده و هماهنگ با استحقاق جنسی مردان و 
1. ستاولویت نیازهاي آنان بر زنان و کودکان ا

معتقدند که پنج نظریه ضمنی ) 24(وارد و همکاران
: گرددشناختی در مورد قربانیان آنها میموجب بروز تحریفات 

جنسی، استحقاق جنسی مردان، خطرناك کنترل ناپذیري میل
گري جنسی تا زمانی که با و ناایمن بودن جهان، سوء استفاده

الي جنسی زنان ناشناخته و کا. آسیب جسمی همراه نباشد
بر بازنمایی بنابراین این نظریات ضمنی عالوه بر تاثیر. هستند

کنندگان جنسی از زن، از ادراك و اغراض نادرست سوء استفاده
به ،گرددازش اطالعات آنان میقربانیان موجب سوگیري در پرد

نحوي که اطالعات دریافتی از محیط اجتماعی و رفتار قربانیان 
نفی و اولیه خود اق بر مجموعه باورهاي مخود را در صورت انطب

کنند و در غیر این صورت آنها را سازي میپذیرفته و درونی
کنندگان جنسی در سه در واقع سوء استفاده. کنندطرد می

1.Gery
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سطح پردازش اطالعات دریافتی را از رفتار قربانیان سوگیري 
. آنها به توجیه رفتار خود طبق نیاز روانی می پردازند: دارند

آسیب جنسی وارده را کوچک و نادیده می گیرند و معتقدند تا 
آسیب جسمی به قربانی نرسد، آنان از رابطه جنسی خود لذت 
می برند، با ارزنده سازي و تحقیر قربانی خود، از خود سلب 

. مسوولیت می کنند
تبیین احتمالی دیگر براي نقص در نظریه خاص ذهن سوء     

زیـرا  . دان مهارتهاي اجتماعی است   استفاده کنندگان جنسی، فق   
سوء استفاده کنندگان جنسی از زن، در ارتبـاط بـا قربانیـان از               
ــران    ــا دیگ ــسه ب ــشتري در مقای ــت بی احــساس آرامــش و امنی

آنــان فاقــد مهارتهــاي الزم بــراي برقــراري روابــط . برخوردارنــد
لذا در صـورتی کـه      . اجتماعی و رابطه جنسی مطلوب می باشند      

اجتماعی به انزوا و حاشیه رانده نشوند و روابط          در موقعیت هاي  
بین فردي متعددي با بزرگساالن بهرمند باشند، باید همواره بـه           
این نکته توجه داشت که این روابط به لحـاظ کیفـی و ظـاهري          

. بـین فـردي مطلـوب اسـت    بوده و فاقد صمیمت الزم در روابط      
بـین   هاي اجتماعی و پیچیدگی مالحظات روابـط      فقدان مهارت 

ل فردي افراد بزرگسال، باعث پدید آمدن احساس حقارت و میـ          
ایـن ضـعف و مـشکل در        . شـود به انزوا طلبی در این افـراد مـی        

برقراري روابط اجتماعی و سایر مشکالت آنان در زمینه همدلی           
در واقـع سـوء     . شـود تحریفات شناختی نـسبت بـه زنـان مـی          و

ت احــساسات و کننــدگان جنــسی در ارزیــابی و دریافــاســتفاده
ناراحتی هنگام تماس جنسی از همـدلی پـایینی برخوردارنـد و            
زنان به دلیل شرکت در موقعیت هاي پرخطر مانند پارتی هـاي            

هاي تحریک کننده و نیز     اسشبانه، مصرف الکل و یا پوشیدن لب      
گیري سوء اسـناد و     رایش از استعداد بیشتري براي شکل     نحوه آ 

).  23(ر آنان برخوردارندخطاهاي شناختی در مورد رفتا
در واقع این نظریه که زنـان موجـوات ناشـناخته انـد و یـا       

ضمنی اختصاصی سـوء     جنسی هستند، از جمله نظریات     کاالي

آنان زنان را اغـواگر     . استفاده کنندگان جنسی از زنان می باشند      
جنسی ادراك می کنند؛ لذا ادعاي قربانی مبنی بر سوء استفاده           

را با این منطقی سازي که هر رابطه جنسی با           گري جنسی از او   
رضایت انجام می گیرد و ادعاي سوء استفاده گري جنسی تنهـا            
. براي حفظ آبرو و جلوگیري از بدنامی است، توجیـه مـی کننـد       

در واقع آنان زنان را کاالي جنسی دانسته و به هـر گونـه رفتـار            
سی مـی   روزمره آنان حتی به ساده ترین رفتار آنان معنـاي جنـ           

دهند و اساساً زنان را منبع لذت گرایی و طبیعت گرایی و تنهـا              
). 22(وسیله اي براي تفریح و خوشگذرانی ادراك می کنند

بنابراین با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد مـی شـود            
که در مراکز مشاوره و رواندرمانی زنـدان هـا، از نظریـه ذهـن و                

راهبرد نوینی در درمـان  آموزش ذهن خوانی و همدلی به عنوان 
از سویی پیـشنهاد    . سوء استفاده کنندگان جنسی استفاده گردد     

می شود که این پژوهش بر روي سایر سـوء اسـتفاده کننـدگان              
مانند افرادي که سرقت می کنند نیز اجرا شـود و نتـایج آن بـا                 

همچنـین مـشابه ایـن      . یافته هاي پژوهش حاضر مقایسه شـود      
فاده کننـدگان جنـسی زن و بـر روي          پژوهش بر روي سوء اسـت     

ایـن  . قومیت هاي دیگر نیز اجرا شده و مورد مقایسه قرار گیـرد           
پژوهش با محدودیت هایی نیز مواجه بود که از جملـه اینکـه از              

-20پژوهش بر روي سوء استفاده کنندگان جنـسی در سـنین            
اجرا شده و از ابزارهاي خودگزارش دهی استفاده شد که در            35

از طرفی بر گـروه سـوء اسـتفاده       . تایج باید احتیاط شود   تعمیم ن 
کنندگان جنسی مرد و افراد آذري زبان استفاده شده است کـه            

.قابل تعمیم به سایر افراد و اقوم دیگر نیست

تشکر و قدردانی
بـوده و نویـسندگان بـر    نامه دانـشجویی    این مقاله ماحصل پایان   

ومیه و همچنـین    شده در شهر ار   ند که از افراد زندانی      نداخود الزم می  
.هاي شهر ارومیه تشکر و قدردانی نمایندریاست محترم زندان
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