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گرایش مردان به خشونت علیه زنان
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هد بررسی رابطه بین طرحاوارههاای شاناختی پرخاشاگر ،شایوههاای
کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیاه زناان در اساتان کهگیلویاه و
بویراحمد انجام شده است.
ر ش :روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است .جهات وصاول باه هاد فاوق ،از
جامعه آماری تحقی که عبارت بود از کلیه مردان متثهال اساتان کهگیلویاه و بویراحماد در ساال
 ،7369تعداد  099نفر به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و باه پرسشانامههاای
گرایش به خشونت علیه زنان ،طرحوارههای شناختی پرخاشگر ،سیاهۀ بروز خشام صافت -حالات
اسپیلبرگر و رضایت جنسی پاسخ دادند.
یافسهها :نتایج نشان داد با  66درصد اطمینان طرحاوارههاای شاناختی پرخاشاگر باا گارایش باه
خشونت علیه زنان رابطه مثبت و معنادار و شیوههای کنتارل خشام و رضاایت جنسای ماردان باا
گرایش آنهاا باه خشاونت علیاه زناان رابطاه منفای و معناادار دارد .نتاایج رگرسایون نشاان داد
طرحااوراههااای شااناختی پرخاشااگر ،شاایوۀ کنتاارل خشاام و رضااایت جنساای بااه ترتیااب
پیشبینیکنندههای گرایش به خشاونت علیاه زناان بودناد و  09درصاد واریاانس ایان متغیار را
پیشبینی میکنند.
شسیجهگیری :طرحوارههای شناختی پرخاشگر نقش مهمی در ثبات خشونت در طاول زماان و در
موقعیتهای مختلف دارند .تمایالت جنسی که نشاان دهنادهی سالطه مرداناه اسات در صاورت
ناکامی میتواند یکی از ابعاد مهم طرحواره پرخاشاگر یعنای مجااز دانساتن انتقاام را بارای انجاام
رفتارهای خشن فعال کرده و فقدان مهارتهای کنترل خشم این گرایش را تشدید میکنند.
نلمات نلیدی :طرحوارههای شناختی پرخاشاگر ،شایوههاای کنتارل خشام ،رضاایت جنسای،
گرایش به خشونت علیه زنان
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against their women
1

Fariborz Nikdel
2
Sadegh Javedanian

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship
between aggressive cognitive scripts, anger control methods and
sexual satisfaction of men with their tendency toward violence
against women in Kohgiluyeh and Boyerahmad province.
Method: The study method was a Non-experimental from correlation
type. In order to achieve the above goal, from Statistical population of
the research that was all married men in Kohgiluyeh and Boyerahmad
Province in 1396, 400 poeple was selected by multi-stage cluster
sampling method and responded to questionnaires of the tendency to
violence against women, aggressive cognitive scripts, pielberger's
State-Trait Anger Expression and sexual satisfaction.
Result: The results showed that with 99% confidence, there is a
positive and significant relationship between aggressive cognitive
scripts and the tendency towards violence against women, and there is
a negative and significant relationship between male anger control
and sexual satisfaction with their tendency towards violence against
women. Regression results showed that aggressive cognitive scripts,
anger control, and sexual satisfaction were predictors of violence
against women respectively and predict 52% of variance of this.
Conclusion: Aggressive cognitive schemas play important role in the
stability of violence over time and in different situations. Sexuality,
which represents male domination, in the event of failure, can activate
one of the most important dimensions of aggressive schema, namely
allowing revenge for rough behaviors, and the lack of anger control
skills exacerbate.
Keywords: aggressive cognitive scripts, anger control methods,
sexual satisfaction, tendency towards violence against women

1. Assistant professor, Department of Psychology and Educational Sciences,Yasouj University,
Yasouj,Iran.
 Corresponding Author: fnikdel@yu.ac.ir
2. Ma of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran,Iran.

36

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوسوم،بهار8931


پژوهش

مقدمه
مهمترين نهاد اجتماعي در هر جامعه اي ،خانواده است .فرد در خانواده بهه دنيها مهينيهد ،رشهد مهيكنهد و
اجتماعي ميشود و براي ورود به جامعه بزرﮔتر نماده ميﮔردد .خانواده براي انجام رسالتههاي كليهديا
بايد كانوني پر از مهر ،مﺤبت ،نرامش و احساس امنيت و نشاط باشد .نتيجهه خهانواده سهالم ،جامعهه سهالم
است .اما معضالتي در خانواده وجود دارد كه نتاي نن دامن ﮔير جامعه و افراد ميشهود .يكهي از مهمتهرين
معضالتي كه خانواده با نن مواجه است بﺤب خشونت عليه زنان 3در خانواده است .پديدة دردناک خشهونت
عليه زنان در ابعاد ﮔوناﮔون جسماني ،جنسي و رواني ،سالمت جسم و روان ميليونها زن را در سراسر دنيها
در طبقات م تلف اﻗتصادي ،اجتماعي و فرهنگي متأثر ساخته اسهت(كاپل .)6002 ،6خشهونت عليهه زنهان
پديدهاي است كه در نن زن به خاطر جنسيت خود ،مورد اعمال زور و تضييﻊ حهق از سهوي جهنس ديگهر
واﻗﻊ ميﮔردد و چنانچه اين نوع رفتار در چارچوب خهانواده و بهين زن و شهوهر باشهد ،از نن بهه خشهونت
خانگي تعبير ميشود .تعريف خشونت عليه زنان به معناي هر عمل خشونت نميز مبتني بر جنسهيت اسهت
كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز نسيبهاي رواني ،جسماني ،رن و نزار عليه زنهان از جملهه تهديهد بهه
انجام چنين اعمالي ،مﺤروميت اجباري يا اختياري در شهراي خهاص ،از نزادي در زنهدﮔي عمهومي يها در
زندﮔي خصوصي ميﮔردد(داسيلوا و همكاران .)6030 ،1بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني ،سوء رفتار يها
خشونت به استفاده عمدي از نيرو يا ﻗدرت فيزيكي و يا تهديد بر روي ديگران اطالق ميشود كه ميتوانهد
بدون نسيب ظاهري يا همراه با جراحت ،نسيب روحي رواني ،اختالل رشد ،مﺤروميتهاي ﮔوناﮔون و حتي
مر باشد(كاسيكو و فوريگاتور .)6001 ،2خشونت عليه زنان در ايران نيز مانند ساير جوامﻊ جههان مشهكل
نفرين شده است .اغلب زنها به داليل متعدد چون نجابت ،ترس و  ...شراي خشونت نميز زندﮔي و كتهک
خوردن از شوهر را بروز نميدهند و اغلب ننها نن را طبيعي تصور ميكنند و عدهاي ديگهر معتقدنهد كسهي
حر ننها را باور نمي كند .اﮔر هم باور كنند راه چارهاي ندارند .پذير اين رفتار بيش از ننكه فهردي باشهد
اجتماعي است و خشونت نسبت به زنان مﺤدود به خشونت جسمي(ضرب و شتم) نيسهت ،بلكهه ههر نهوع
رفتاري كه مرد به ﻗصد اثبات ﻗدرت براي ن ارت بر زن داشهته باشهد خشهونت اسهت ،بنهابراين ،خشهونت
رواني(تﺤقيههر و تمس ه ردائمي و فﺤاشههي مكههرر و غيههره) ،اجتماعي(ممنوعيههت مالﻗههات بهها دوسههتان و
خويشاوندان ،حبس كردن در خانه و غيره) ،اﻗتصادي(ندادن خرجي به زن ،پنهان كردن ميزان درنمهد خهود
از زن و غيره) و جنسي را نيز شامل ميشود(ﻗنواتي و چراغهي .)3131 ،مطهابق مطالعهه سهازمان بهداشهت
جهاني( 11 ،)whoدرصد زنان بيان كردند كه مورد خشونت جنسي يا فيزيكي ﻗهرار ﮔرفتهه اند(بهه نقهل از
نكيوز و همكاران .)6032 ،در مطالعه انصاري و همكاران( )3133در زاهدان  22/3درصد زنهان بها خشهونت
جسمي خفيف و  1/2درصد با خشونت جسمي شديد مواجهه داشتند .همچنين مواجهه بها خشهونت روانهي
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خفيف و شديد در نن مطالعه به ترتيب  11/2و  60/3درصد و مواجهه با خشونت جنسي خفيف و شديد بهه
ترتيب  26/2و  3/1درصد تعيين شد.
خشونت عليه زنان پيامدهاي م ربي به خصوص در سطح خانواده دارد .نگاهي كوتاه به زنهدﮔي
زنان خشونت ديده بيانگر اين امر است كه فرزندان ننها به شدت داراي مشكالت و نابهنجاريههاي
رفتاري مانند منزل ﮔريزي ،پرخاشگري ،افسردﮔي و بياعتنايي نسبت به ديگران ،افت تﺤصهيلي تها
رفتارهاي نابهنجاري مانند دزدي ،اعزام به كانون اصالح و تربيت ،اعتياد و خريد و فرو مواد م در
و از لﺤاظ احساسي نفرت نسبت به پدر و حتي ﻗصد كشتن او ،نفرت از مادر و جانبداري از رفتار پهدر
بوده اند(يونال و همكاران6032 ،3؛ واندرايد 6و همكاران.)6032 ،همچنين ،در يک مطالعهه جمعيتهي
در كانادا ،رتني6001(1؛ به نقل از ردين و همكاران )6031 ،2دريافت كهه در زنهان خشهونت ديهده
عالوه بر افسردﮔي ،اضطراب ،بي وابي و اختالل عملكرد اجتماعي بيشتر است .اين اخهتالل خهواب
ناشي از تداخل مكانيسمهاي فيزيكي ،رواني و مﺤيطي است .عالوه بر مهوارد فهوق ،عهواملي ن يهر
احساس عدم كفايت در مديريت خانواده ،از كار افتادﮔي جسمي و روحي زنان ،عهدم كهارنيي زن در
مﺤي كاري ،خدشه دارشدن شرافت و عزت نفس زن ،كاهش منزلت خانوادﮔي و اجتماعي زن ،پناه
نوردن زن به داروهاي روان ﮔهردان ،الكهل ،موادم هدر ،ﻗمهار و فهال ﮔيهري ،خودكشهي ،احسهاس
درماندﮔي ،افسردﮔي مزمن وغيره از جمله تأثيرات منفي رفتارهاي خشهونت عليهه زنهان در خهانواده
است(غضنفري .)3123 ،لذا ،توجه به اين مسأله و ارائه راهحلهاي علمهي و كهاربردي مهيتوانهد در
سالمت جامعه و خانواده نقش اساسي و تعيين كننده داشته باشد.
خشونت عليه زنان را با يک ديدﮔاه و ن ريه نمي توان تبيين نمود زيرا دربردارنده مجموعههاي از
عوامل و پديدههاست .بهطور كلي دو ديدﮔاه اصلي در تبيين اين پديده وجود دارد؛ يكي ن ريههههاي
روانشناختي و ديگري تئوريهاي جامعه شناسي .تئوريهاي روانشناختي به ش صهيت و ويژﮔهي-
هاي ش صيتي توجه دارند و ن ريههاي جامعه شناختي بر جامعه و عوامل اجتماعي توجهه بيشهتري
نشان ميدهند(فالح و همكاران .)3132 ،برخي از روان شناسان بر اين عقيده انهد كهه افهراد خشهن
الگوهاي تفكّر خاصي دارند كه موجب تداوم خشم در ننها ميشود(ﮔاور ،كهاوكينن و فهاكس.)6002 ،
اين الگوهاي فكري خاص طرحواره نام دارد كه ميتواند بر رفتار ،افكار و نگرشهاي افهراد تاثيرﮔهذار
باشد(يان  .)6001 ،كريک و دودي  )3332( 1بها ارائهه مهدل پهرداز اطالعهات اجتمهاعي ،نقهش
ساختارهاي ذهني به ويژه طرحوارههاي شناختي را در تن هيم رفتارههاي پرخاشهگرايانه مههم تلقهي
كردهاند .هيوسمان )3322( 2نيز معتقد است كه رفتار پرخاشگر به علت دروني شدن تعداد زيهادي از

1. Unal et al
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طرحوارههاي پرخاشگر در ساختار ذهن فرد ،بروز ميكند .او مدلي را ارائه كرده است كه در نن نهوع
خاصي از طرحوارههاي شناختي به من ور تﺤليل رفتار پرخاشگر ،مورد استفاده ﻗهرار مهيﮔيرنهد .وي
معتقد است كه رفتار پرخاشگر ،مﺤصول طرحوارههايي هستند كه مسؤوليت رمزﮔرداني ،مرور ذهني،
ذخيرهسازي و بازيابي نشانهها ،ﮔرايشها و رفتارهاي پرخاشگر را بر عهده دارند .اينگونه طرحوارههها
حتي اﮔر يكبار دروني شده باشند ،نقهش بسهيار مهمهي در ثبهات پرخاشهگري در طهول زمهان و در
موﻗعيتهاي م تلف ايفا ميكنند .بنابراين ،طرحوارههاي شناختي پرخاشگرايانه كه در دوران كودكي
در فرد شكل ميﮔيرند و متأثر از دانش اوليه سازمان يافتهه فهرد مهيباشهند ،در طهول زمهان تهداوم
مي يابند حتي اﮔر وﻗايﻊ و شواهد باطل بودن ننها را ثابت نمايد .وﻗتي اين افراد دست بهه رفتارههاي
پرخاشگر ميزنند در واﻗﻊ طبق طرحوارههاي ذهني پرخاشگر خود عمل مهيكنند(نيكهدل و پيراسهته
مطلق.)3136 ،
خشم معموالً به يک حالت هيجاني رواني -جسمي يا وضعيتي اطالق ميﮔردد كه احساساتي را
كه از ن ر شدت از تﺤريکپذيري و رنجش خفيف تا غي و غضهب شهديد تزييهر مهيكنهد ،شهامل
ميﮔردد .براي متزير خشم ،بايد احساس خشم را با بيهان خشهم (كهه خهود را بهه شهكل رفتارههاي
پرخاشگرايانه نشان ميدهد) متمايز كنيم .بر همين اساس ميتوان افراد را بر حسب شيوه بيان خشم
به دو ﮔروه تقسيم كرد :در حالي كه ﮔروهي از افراد خشم خود را سهركوب كهرده ،نن را بهه سهمت
دورن جهت ميدهند و بر «خود» متمركز ميكنند (بيان خشم به طر درون) ،ﮔهروه ديگهر تمايهل
دارند تا خشم خود را به طر بيرون جهت داده ،نن را بر افراد و پديدههاي مﺤيطهي متمركهز كننهد
(بيان خشم به طر بيرون) (اصزري مقدم ،حكيمي راد و رضا زاده .)3121 ،اشهكال م تلهف بيهان
خشم و نيز پيامدهاي نن در پژوهشهاي بنيادي و كاربردي روانشناختي جايگهاه ويهژهاي بهه خهود
اختصاص داده است .تﺤقيقات م تلف نشان دادهاند كهه خشهم مههار نشهده ،نهه تنهها سهازﮔاري و
سالمتي افراد را در معرض خطر جدي ﻗرار ميدهد ،بلكه همواره تعداد فراواني از مسائل بينفردي و
اجتماعي وجود داشته است كه از اين هيجان متأثر شده و خشونت و پرخاشگري ﻗابل پيشبينيترين
پيامد نن است (نويهدي3121 ،؛ اليهو6003 ،3؛ داهلهن و ديفهن بهاخر6003 ،6؛ كاالمهاري و پينهي،1
 .)6001بنابراين يكي ديگر از عوامل روانشناختي و فردي تأثيرﮔذار بر ﮔرايش بهه خشهونت عليهه
زنان ،شيوههاي مهار و كنترل خشم است(مﺤمدخاني ،مﺤمدي ،رضايي دوﮔاههه و نزادمههر،3121 ،
كيم و كيم6003 ،2؛ استتس3333 ،1؛ نعيم و شريف .)3131 ،مطالعات نشان داد نثار ضعف و كاستي
در مديريت خشم ،فراتر از ناراحتيهاي ش صي و ت ريب رواب بينفردي ،ميتواند منجر به اختالل
در سالمت عمومي ،بروز ناسازﮔاري عمومي و پيامدهاي زيانبار رفتارهاي پرخاشگر منجر شهود و در
1. Lau
2. Dahlen & Deffenbacher
3. Calamari & Pini
4. Kim & Kim
5. Stets
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صورتي كه اين هيجان نيرومند به درستي مهار نشود ميتواند مانﻊ موفقيهت همهه جانبهه و كهاركرد
بهينه افراد ،ﮔروهها و جوامﻊ شود (نويدي و برجعلي3122 ،؛ بقايي الكه و خلعتبهري .)3123 ،از ايهن
رو ،شيوههاي مديريت و كنترل خشم بهعنوان خصيصههاي ش صيتي ميتوانند نقطه عطف بسياري
از اختالالت و نسيبهاي اجتماعي مثل خشهونت عليهه زنهان ،اخهتالل ش صهيت ضهد اجتمهاعي،
پرخاشگري و نزاعها باشند.
عدم ارضاي نيازهاي جنسي نيز عامل بزرﮔي براي اختالفات زن و شوهر اسهت .رابطهه جنسهي
يک الزام زيستي براي هر موجود زنده و بالغ است .به ﮔفته سازمان جهاني بهداشهت( ،)whoرابطهه
جنسي بين زوجين ،متراد با مقاربت جنسي نيست و هد نن صرفا تجربه يا عدم تجربهه ارﮔاسهم
نيست(به نقل از بهرامي ،ستارزاده ،رنجبر و ﻗوجازاده .)3122 ،رابطه جنسي و اهميهت نن در زنهدﮔي
زناشويي باالتر ازيک رابطه فيزيكي و جسمي است و نوعي انرژي است كه افراد را بر ميانگيهزد تها
عشق و عاطفه و صميميت را در بين خود به وجود بياورند .اين رواب در زندﮔي مشترک بهه همهان
ميزاني كه جنسي و جسمي است ،حسي ميباشد(حجت پناه و رنجبركهن .)3136 ،رضهايت جنسهي،
به احساس خوشايند ش ا از رواب جنسي خود اطالق ميشود (يانه  ،دنهي ،يانه و لوكهوايس،
 .)6000رضايت از رابطهي جنسي ،يكي از عوامل مهم رضايت از زندﮔي زناشويي ،سالمتي و كيفيت
زندﮔي زوجين و از مهمترين شاخاهاي رضايت از زنهدﮔي اسهت .مطالعهات نشهان داده انهد عهدم
رضايت جنسي مردان ميتواند به تعارضات زناشويي و خشونت عليه زنان منجر شود(حسين چاري و
رئيسي3133 ،؛ علياكبري دهكردي ،3123 ،كارني ،برادبوري و فينچام.)3331 ،3
مساله خشونت عليه زنان در همه جاي دنيا با كم و كيهف متفهاوت وجهود دارد ولهي در اسهتان
كهگيلويه و بويراحمد به دليل پيشينه عشيرهاي و تفكر مرد ساالري اهميت بيشتري دارد .از ننجا كه
زندﮔي عشيرهاي در مواجهه خشن با طبيعت ﻗرار داشته و ماهيت اين نوع زندﮔي تناسب بيشتري بها
جنس مردانه دارد ،غلبه جنس مرد و اﻗتدار مردانه بيشتر نمود پيدا ميكند .طبق نطريههههاي منهابﻊ
اجتماعي ،منابﻊ ﻗدرت نفرين در دست هركدام از زوجهين كهه باشهد ،زمينهه خشهونت ورزي در وي
بيشتر ميشود .مرداني كه دست به خشونت ميزنند ،عمدتا بر اين باورند كه منهابﻊ اﻗتهدار در دسهت
ننان است .باور به اﻗتدار مردانه و تفكر مردساالرانه به همراه باور ضعيف بهودن جهنس زن ،احتمهاال
طرحواره ناسازﮔار پرخاشگرايانه را در مردان استان شكل ميدهد كه خشونت عليهه زنهان بهه بهانهه
تاديب ننها را مجاز ميداند .خشونت و ﮔرايش به خشونت عليه زنان يكي از نسيبهايي است كه در
استان كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد اما با توجه بهه اﻗتضهائات اخالﻗهي و سهنتي و نيهز باورههاي
خاصي كه در خصوص اﻗتدار مردانه در بافت طايفهاي و عشيرهاي استان وجهود دارد ،ممكهن اسهت
برخي از خشونتها و ﮔرايشهاي به خشونت نسبت به زنان ،به ويژه مواردي كه در كانون خانوادههها
انجام ميشود ،نشكار نشود .بنابراين در چنين اجتماعاتي بررسي ﮔرايش بهه خشهونت عليهه زنهان و
1. Karney, B. R., Bradbury, T. N., & Fincham

41

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوسوم،بهار8931


پژوهش

عوامل موثر بر نن ميتواند به نشكار شدن اليههاي پنهاني اين نسيب كمک كرده و زمينهه كهاهش
نن را فراهم نمايد .از اين رو بررسي عوامل روانشناختي مرتب با ﮔرايش به خشونت عليه زنهان در
استان كهگيلويه و بويراحمد مسأله مهمي است كه تﺤقيق حاضر بهه نن پرداختهه و بهه دنبهال ايهن
سؤال اساسي است كه نيا برخي از عوامل روانشهناختي ماننهد طرحهوارهههاي شهناختي پرخاشهگر،
شيوههاي كنترل خشم و رضايت جنسي با ﮔرايش مردان به خشونت عليه زنان ارتباط دارنهد و ايهن
ارتباط چگونه است؟
روش ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
اين پژوهش از ن ر هد كاربردي و از ن ر رو تﺤقيق هم از نوع توصيفي-تﺤليلي و هم از نهوع
همبستگي ميباشد.
جامعه نماري اين پژوهش شامل كليه مردان متأهل استان كهگيلويه و بويراحمهد بهوده كهه بهر
اساس سرشماري سال  3131تعداد ننها بالغ بر  322123نفر بوده اسهت .از ايهن جامعهه بهر اسهاس
جدول كرجسي و مورﮔان بايد نمونهاي در حدود  122نفر انت اب ميشد ولي براي پيشگيري از افت
نزمودني تعداد  200نفر به رو نمونهﮔيري خوشهاي چند مرحلهاي انت اب شدند .بدين صورت كه
از ميان شهرستانهاي استان  2شهر بهصورت تصادفي انت اب و هر شهر به چند ناحيه تقسيم شهد و
از هر شهر دو ناحيه انت اب و پرسشنامهها در نن نواحي توزيﻊ شدند.
ابزارها
پرسشنامه گرایش به خشونت علیه زنان
اين پرسشنامه ابتدا در طرح پيشگيري از خشونت خانگي در ن ام بهداشتي مورد استفاده ﻗرار ﮔرفهت
و سپس توس احمدزاده اصل و همكاران( )3136مورد طراحي و ارزيهابي مجهدد ﻗهرار ﮔرفهت .ايهن
پرسشنامه از دو ب ش؛ «نﮔاهي» و «ﮔرايش» تشكيل شده است .ﻗسمت «نﮔاهي» پرسشنامه شامل
 32سؤال است كه پاسخ ننها بهصورت «بله»« ،خير» و «نمي دانم» است كهه بهه ازاي ههر پاسهخ
درست يک نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ نادرست يک نمره منفي و به ازاي پاسخ «نمي دانم» هيچ
نمرهاي به پرسشنامه تعلق نميﮔيرد .ﻗسمت «ﮔرايش» پرسشنامه شامل  30سؤال ميباشد كهه بهر
اساس طيف پن درجهاي ليكرت(از هرﮔز تا هميشه) نمهره ﮔهزاري مهيشهود .سهؤال  1بههصهورت
معكوس نمرهﮔذاري ميشود .در اين تﺤقيق از ﻗسمت «ﮔرايش» پرسشنامه استفاده شد.
براي تعيين روايي پرسشنامه به رو استفاده از ن رات افراد صاحبن ر ،پرسشنامهها به همهراه
فرم ن رسنجي از طريق ايميل به  30نفهر از افهراد باتجربهه و داراي سهابقه كهار در زمينهه خشهونت
خانگي ،يا طراحي و اجراي طرحهاي پرسشنامهاي ارسال ﮔرديد و سپس با جمﻊبندي ن رات ايشهان
پرسشنامه نهايي تدوين شد .ميزان پايايي پرسشنامه در ﻗسهمت نﮔهاهي بها اسهتفاده از رو نلفهاي
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كرونباب برابر با  0/11و در ﻗسمت ﮔرايش برابر بها  0/22بهه دسهت نمهد .ضهريب نلفهاي كرونبهاب
مﺤاسبه شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با  0/11به دست نمد.
مقیاس طرحوارههای شناختی پرخاشگر
اين مقياس با نام مقياس باورهاي تجويزي پرخاشگر ،يک ابزار مبتني بهر رو خهودﮔزار دههي
است كه توس هيوسمان و همكاران ( )3336ساخته شده است(مﺤمدي و چالمه .)3121 ،فرم اصلي
اين ابزار داراي  60سؤال است .هر سؤال داراي چهار ﮔزينه است كه بهصورت پاسهخههاي ليكهرت
چهار نقطهاي :هرﮔز ،ﮔاهي اوﻗات ،اغلب و هميشه نمرهﮔذاري ميشود .اعتبار اين مقياس با استفاده
از رو نلفاي كرونباب بين  0/23تا  0/22متزير بوده است .همبستگي بهين ايهن مقيهاس بها رفتهار
پرخاشگر و ديگر مقياسهاي فهرست رفتاري كودكان بهين  0/20تها  0/20متزيهر بهوده اسهت كهه
نشانگر روايي مناسب اين ابزار است (مﺤمدي و چالمه .)3121 ،ضريب نلفاي كرونباب مﺤاسبه شهده
اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با  0/31به دست نمد.
سیاهۀ بروز خشم حالت -صفت و شیوههای کنترل خشم اسپیلبرگر5 -
اين سياهه  11ماده دارد و شامل شش مقياس و پن خرده مقياس است و مادههاي نن در سه ب ش
تن يم شده است :ب ش اول به اندازهﮔيري خشم حالت مهيپهردازد كهه در نن نزمهودنيهها شهدت
احساس خود را بر اساس مقياس چهار ﮔزيتهاي از «به هيچ وجه= »3تا «خيلي زياد= »2درجهبندي
ميكنند .اين ب ش  31ماده را دربرميﮔيرد و شهامل مقيهاس خشهم حالهت و زيرمقهايسههاي نن:
احساس خشمگينانه ،تمايل به بروز كالمي خشم و تمايل به بروز فيزيكي خشم ميباشد .ب ش دوم
با  30نيتم به سنجش خشم صفت اختصاص دارد و همانند ب ش اول درجهبندي ميشهود .مقيهاس
خشم صفت داراي دو زير مقياس زيرمقياس شامل :خلق و خوي خشمگينانه و واكهنش خشهمگينانه
است .ب ش سوم  16ماده را دربرميﮔيرد كه در يک مقياس چهاردرجهاي از «تقريباً هرﮔز =  »3تها
«هميشه =  »2درجهبندي ميشود و بروز و كنترل خشم را ميسنجد و چهار زيرمقياس بروز خشهم
بيروني (بروز يافته) ،بروز خشم دروني (فرو خورده) ،كنترل خشم بيرونهي و كنتهرل خشهم درونهي را
مورد سنجش ﻗرار ميدهد .با توجه به اينكه خشم صفت و حالت و شيوه بهرون ريهزي خشهم مهورد
توجه اين پژوهش نيوده و تنها شيوههاي مديريت خشم مد ن ر بوده در اين تﺤقيق از ﻗسمت سهوم
اين پرسشنامه استفاده شد .ضرايب پايايي زير مقياسهاي سياهۀ خشم صفت -حالت بها اسهتفاده از
ضريب نلفاي كرونبهاب توسه خهداياريفهرد ( )3122مهورد بررسهي ﻗهرار ﮔرفهت .ضهرايب پايهايي
زيرمقياسهاي خشم حالت ،خشم صفت ،ابراز خشم دروني ،ابراز خشم بيروني ،كنترل خشم دروني و
كنترل خشم بيروني با استفاده از نلفاي كرونباب به ترتيب برابر با  0/23 ،0/11 ،0/20 ،0/21 ،0/31و
 0/21بدست نمد .ضريب نلفاي كرونباب مﺤاسبه شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر بها 0/10
به دست نمد.
42

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوسوم،بهار8931


پژوهش

پرسشنامه رضایت جنسی
پرسشنامه رضايت جنسي توس الرسون و همكاران در سال  3332ساخته شهد .ايهن پرسشهنامه از
 61ﮔويه تشكيل شده است و بر اساس طيف پن درجهاي ليكرت(هرﮔز ،به نهدرت ،ﮔهاهي اوﻗهات،
بيشتر اوﻗات ،هميشه) نمرهﮔذاري ميشود .كمترين نمرهاي كه فرد از اين پرسشنامه كسب مهيكنهد
 61و بيشترين نمره  361ميباشد .بهصورتي كه نمره كمتر از  10به معنهاي عهدم رضهايت جنسهي،
نمره  11-13رضايت كم ،نمره  300-12رضايت متوس و نمرات باالتر از  300به رضهايت جنسهي
باال اشاره دارد .الرسون و همكاران( )3332پايايي اين پرسشنامه را از طريق مﺤاسبه نلفاي كرونبهاب
برابر با  0/21ﮔزار كردند .در ايران نيز ،در مطالعه شمس مفرحه( )3120روايهي و پايهايي پرسشهنامه
رضايت جنسي الرسون به ترتيب  0/30و  0/22ﮔزار شده است .ضريب نلفاي كرونبهاب مﺤاسهبه
شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با  0/21به دست نمد.
یافتهها
جدول  .0ضرایب همبستگی متغیرهای پیش بین با گرایش به خشونت علیه زنان
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

طرحوارههاي پرخاشگر
كنترل خشم بيروني
كنترل خشم دروني
رضايت جنسي

0/21
-0/11
-0/11
-0/11

0/003
0/003
0/003
0/003

نتاي حاصل از تﺤليل دادهها براي بررسي ارتباط بين متزيرهاي پهژوهش نشهان مهيدههد كهه
طرحواره پرخاشگر با ﮔرايش به خشونت عليه زنان ،رابطه مثبت و معنادار دارد(.)r =0/21 ،P<0/03
شيوههاي كنترل خشم و رضايت جنسي نيز با ﮔرايش به خشونت عليه زنان ارتباط منفهي و معنهادار
دارد(جدول .)3
براي بررسي اين سؤال كه كدام يک از متزيرهاي طرح واره پرخاشگر ،شيوههاي كنترل خشم و
رضايت جنسي پيش بيني كنندة بهتري بهراي ﮔهرايش بهه خشهونت عليهه زنهان هسهتند ،از تﺤليهل
رﮔرسيون ﮔام به ﮔام استفاده ﮔرديد .در استفاده از نزمونهاي پارامتريک ضهروري اسهت كهه پهيش
فرضهاي نن رعايت شده باشد .مهمترين پيش فرضهاي تﺤليل رﮔرسهيون شهامل نرمهال بهودن
توزيﻊ دادهها و وجود رابطه خطي بين متزيرهاي پيش بين با متزير مالک است .براي بررسي پهيش
فرض طبيعي بودن توزيﻊ نمرات از شاخا چولگي و كشيدﮔي استفاد ﮔرديد كه نتاي نن در جهدول
 .6ارائه شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون کشیدگی و چولگی
کشیدگیKU

متغیر
طرحوارههاي پرخاشگر
كنترل خشم بيروني
كنترل خشم دروني
رضايت جنسي
ﮔرايش به خشونت

چولگی SK
0/011
-0/620
0/322
-0/332
3/23

0/222
0/016
-0/322
0/306
3/13

با توجه به نتاي جدول مقدار كشيدﮔي و چولگي متزيرهاي تﺤقيق در بهازه ( )-6 ،+6ﻗهرار دارد
كه برخورداري دادهها از توزيﻊ نرمال را تاييد ميكنند.
جدول .3بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای پیش بین با گرایش به خشونت
متغیرهای پیش بین

MS

F

Sig

طرحوارههاي پرخاشگر
كنترل خشم بيروني
كنترل خشم دروني
رضايت جنسي

1062/22
3116/26
3112/13
6613/22

302/11
13/30
23/23
16/13

0/003
0/003
0/003
0/003

جدول شماره  1نتاي نزمون خطي بودن رابطه متزيرهاي پيش بين با ﮔرايش به خشونت عليهه
زنان را نشان ميدهد .نتاي نشان ميدهد پيش فرض خطي بودن بهراي انجهام تﺤليهل رﮔرسهيون
برﻗرار است.
جدول .4رگرسیون گام به گام برای پیشبینی گرایش به خشونت علیه زنان بر اساس متغیرهای پیش بین
مدل

3

6

1

طرح واره
پرخاشگر
طرح واره
پرخاشگر
كنترل خشم
دروني
طرح واره
پرخاشگر
كنترل خشم
دروني
رضايت جنسي

B

β

T

P

R

R2

Adj
uste
d
R2

P

مفروضه هم خطی
تحمل

واریانس

0/33

0/21

3/1

0/003

0/21

0/321

0/321

0/003

3

3

0/31

0/11

2/12

0/003
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نتاي رﮔرسيون ﮔام به ﮔام براي پيش بيني ﮔرايش به خشونت عليه زنان بهر اسهاس طهرح واره
پرخاشگر ،شيوههاي كنترل خشم و رضايت جنسي نشان ميدهد كه اين پيشبيني در سهه ﮔهام بهه
وﻗوع پيوست .در ﮔام اول متزير طرح واره پرخاشهگر وارد معادلهۀ رﮔرسهيون ﮔرديهد و  0/21درصهد
واريانس (تزييرات) متزير ﮔرايش به خشونت عليه زنان را پيش بيني كرده است و بهترين پيشبينهي
كنندة اين متزير به شمار ميرود .در ﮔام دوم ،در مرحلهۀ اول طهرح واره پرخاشهگر و در مرحلهۀ دوم
شيوههاي كنترل خشم دروني وارد معادلۀ رﮔرسيون ﮔرديدند و روي هم  0/23درصد تزييرات متزيهر
ﮔرايش به خشونت عليه زنان را پيشبيني كرده است و به ترتيب بهترين پيشبيني كنندة اين متزير
هستند .در ﮔام سوم ،در مرحلۀ اول طرح واره پرخاشگر ،و در مرحلۀ دوم شهيوهههاي كنتهرل خشهم
دروني و در مرحلۀ سوم رضايت جنسهي وارد معادلهۀ رﮔرسهيون ﮔرديدنهد و روي ههم  0/16درصهد
تزييرات متزير ﮔرايش به خشونت عليه زنان را تبيين كردند و به ترتيب بهترين پيشبينيكنندهههاي
اين متزير هستند .شيوههاي كنترل خشم بيروني شراي ورود بهه رﮔرسهيون را نداشهته و از معادلهۀ
حذ شد (جدول .)2
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هد بررسي رابطه بين طرحوارههاي شناختي پرخاشگر ،شيوههاي كنترل خشهم و
رضايت جنسي مردان با ﮔرايش ننها به خشونت عليه زنان در اسهتان كهگيلويهه و بويراحمهد انجهام
شده است .نتاي نشان داد طرحوارههاي پرخاشگر بهطور معنيدار ﻗهادر بهه پهيشبينهي ﮔهرايش بهه
خشونت عليه زنان ميباشد .از اين رو ،ميتوان نتيجه ﮔرفت كه يكي از عوامل ﮔرايش به خشهونت
عليه زنان ،طرحوارههاي پرخاشگر همسر ميباشد .نتيجه اين فرضيه تا حدودي بها نتيجهه پهژوهش
هيوسمان و ﮔائرا ( ،)3331ارون و هيوسمان ( ،)3333و هيوسهمان ( )3322كهه نشهان دادنهد رفتهار
پرخاشگر به علت دروني شدن تعداد زيادي از طرحوارههاي پرخاشهگر در سهاختار ذههن فهرد ،بهروز
ميكند ،باس و دانتلي )6033(3كه نشان دادند شوهران همسرنزار نمرات باالتري در طرحهوارهههاي
منفي به دست مينورند ،پيوستهﮔر ،خسروي و كرمي ( ،)3131كه نشان دادند برخي از طرحوارههاي
ناسازﮔار اوليه با خشونت مردان عليه زنانشان رابطه مثبت دارنهد و همچنهين تها حهدودي بها نتهاي
تﺤقيق غضنفري ( )3123همسو ميباشد .او در تﺤقيقي نشان داد كه بين وجود الگوي پرخاشهگري
در خانواده پدري در دوران كودكي و بروز خشونت رابطه وجود دارد و از سوي ديگر ،بهه ايهن نتيجهه
رسيد كه رابطه معناداري بين تصور سلطه ﮔرايانه مرد و خشونت خانگي وجهود دارد و تصهور سهلطه
ﮔرايانه مرد نسبت به زن در بروز پرخاشگري مؤثر است .طرحوارهها هستۀ خود پنداره فرد را شهكل
داده و بر شيوة تعامل او با ديگران و مﺤي پيرامون فرد تأثير ميﮔذارند .طرحوارهها انديشه ،رفتهار و
رواب فرد با ديگران را تعيين ميكنند .اﮔر طرحوارهها ناسازﮔار باشد ،به طيف ﮔستردهاي از مشكالت
1. Buss & Duntley
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و ناكارنمديهاي فردي و اجتماعي منجر ميشود (يان و همكاران .)6036 ،هيوسمان ( )3322معتقد
است كه رفتار پرخاشگر ،مﺤصول طرحوارههايي هسهتند كهه مسهؤوليت رمزﮔردانهي ،مهرور ذهنهي،
ذخيرهسازي و بازيابي نشانهها ،ﮔرايشها و رفتارهاي پرخاشگر را بر عهده دارند .اينگونه طرحوارههها
حتي اﮔر يكبار دروني شده باشند ،نقهش بسهيار مهمهي در ثبهات پرخاشهگري در طهول زمهان و در
موﻗعيتهاي م تلف ايفا ميكنند .يكي از ابعاد مهم طرحواره شناختي پرخاشهگرايانه مجهاز دانسهتن
انتقام در صورت ناكامي است .مرداني كه در اين بعد نمرات باالتري ميﮔيرند ،براي انتقام ﮔيهري از
همسران خود ،به انجام رفتارهاي خشن ﮔرايش بيشتري نشان ميدهند.
از طرفي بايد توجه داشت كه در روند پديدنيي طرحواره عواملي مانند ويژﮔيهاي زيستشناسهي
فرد ،خصلتهاي سرشتي و رخدادهاي بزر (مثبت و منفهي) در طهول زنهدﮔي او ،تجهارب فهرد در
فرايند رشد ،خانواده و فرهن موثر هستند .فرد با ويژﮔيهاي سرشتي كه بر بنيادهاي زيستي استوار
است ،به دنيا مينيد و در مسير رشد و تربيت ،در معرض تجربهها در درون خانواده و بافت فرهنگهي
مﺤي زندﮔي خود ﻗرار ميﮔيرد كه شالوده ش صيت او را شكل مهيدههد .بافهت فرهنگهي اسهتان
كهگيلويه و بويراحمد ريشه در سنت ﻗومي و ﻗبيلهاي دارد كه در نن ﻗواعد تفسيري خاصي مبني بهر
ضعيف بودن جنس زن حاكم است .اين ﻗواعد در باورهاي اوليه كودكان ثبت شده و طرحواره ننها را
تﺤت تاثير ﻗرار ميدهد .ضعيف دانستن جنس زن سبب ميشود تا مردان خود را سهكان دار زنهدﮔي
خانوادﮔي و اجتماعي دانسته و در اين راه خشونت عليه زنان را به نوعي تاديب يا جلوﮔيري از خطاي
بزرﮔتر زنان تلقي كنند.
مهارتهاي كنترل خشم ﻗادر به پيشبيني ﮔرايش به خشونت عليه زنان بودنهد .ايهن يافتهه بها
يافتههاي پژوهش كيم و كيم ( ،)6003استتس ( )3333و تا حهدودي بها يافتههههاي مﺤمهدخاني و
همكاران ( )3121هم وان است .مهمترين مؤلفه از مؤلفههاي كنترل خشم در پهيشبينهي خشهونت
عليه زنان ،بروز خشم بيروني بود و بروز خشم بيروني بيشترين واريانس ﮔرايش بهه خشهونت عليهه
زنان را تبيين مينمايد .از اين رو ،ميتوان نتيجه ﮔرفت كه يكي از عوامل ﮔرايش به خشونت عليهه
زنان ،نداشتن مهارتهاي كنترل خشم همسر ميباشد .خشم ،هيجاني طبيعي است كهه افهراد نن را
در زندﮔي تجربه ميكنند ،اما زماني كه به دفعات اتفاق بيفتد و نﺤوه ابراز نن مناسب نباشد ميتواند
به يک حس م رب و ويرانگر تبديل شود و پيامدهاي ناﮔواري را براي فهرد و اطرافيهان رﻗهم زنهد.
مهارتهاي كنترل خشم باعب ميشود توانمندي رواني اجتمهاعي شهوهر بيشهتر باشهد و در مواﻗهﻊ
برخورد با مشكالت و فشارهاي زندﮔي زناشويي ار ننها استفاده نمايد و بر افكار ،احساسهات و رفتهار
خود تسل داشته باشد .از اين رو ،نداشتن مهارت كنترل خشم در شوهر باعب ميشود شوهر نتوانهد
در مواﻗﻊ بﺤراني خشم خود را كنترل نمايد .بنابراين رو خشونت عليه زنان در شوهراني كه از مهارت
كنترل خشم برخوردار نيستند ،بيشتر ديده ميشود .به س ن ديگر ،مهارتهاي كنترل خشم به فهرد
در مورد ارزيابي كردن ديگران نﮔاهي ميدهد .در نتيجه فرد ياد ميﮔيرد كهه چگونهه خشهم خهود را
كنترل كند و به ارزيابي مثبت ديگران بپردازد .نعيم و رضهايي شهريف( ،)3121در پهژوهش خهود بها
46

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوسوم،بهار8931


پژوهش

عنوان اثر ب شي نموز مهارتهاي زندﮔي بر سازﮔاري زناشويي و كاهش خشهونت خهانگي عليهه
زنان نشان دادند نموز مهارت كنترل خشم ميتواند به كاهش خشونت خانوادﮔي عليه زنان منجر
شود .اين نموز به فرد كمک ميكند كه نﺤوه ارزيابي و ﻗضاوت فرد را در مهورد ديگهران اصهالح
كرده و او را به تفكر منطقي نزديکتر سازد .اﮔر چنين فرض شود ،لذا ميتوان اظهار داشت كه ايهن
مهارتها نگر فرد را بگونهاي مثبت تﺤت تأثير ﻗرار ميدهد و در رويارويي با مشكالت زناشهويي
به كمک اين مهارتها ،خشم خود را كنترل كرده و ننها را در مقابل چالش و موﻗعيتهاي نهامطلوب
مقاوم كرده و مردان را ﻗادر ميسازد تا بهطور مؤثرتري مسايل زندﮔي را حل كنند و خشونت كمتري
عليه همسر خود ابراز دارند.
نتاي همچنين نشان داد رضايت جنسي همسر بهطور معنيدار ﻗادر به پهيشبينهي ﮔهرايش بهه
خشونت عليه زنان ميباشد .از اين رو ،ميتوان نتيجه ﮔرفت كه يكي از عوامل ﮔرايش به خشهونت
عليه زنان ،رضايت جنسي همسر ميباشد .نتيجه اين فرضيه بها نتهاي پهژوهش رييسهي و حسهين-
چاري( )3133كه در تﺤقيقي به اين نتيجه رسيدند كه نوع رابطه جنسهي و ميهزان رضهايت جنسهي
شوهر از زن تأثير مستقيمي بر خشونت عليه زنان دارد ،همسو ميباشهد .رضهايت جنسهي مهيتوانهد
تمامي كنشهاي بهين زن و شهوهر را تﺤهت تهأثير ﻗهرار دههد ،در واﻗهﻊ وﻗتهي يكهي از مهمتهرين
كاركردهاي خانواده يعني ارضاي نياز جنسي افراد ،دچار اختالل ميشود ،مسهائل ديگهر نيهز تﺤهت-
الشعاع ﻗرار ميﮔيرند ،يا به عبارتي كاركردهاي ديگر خانواده نيز دچار اختالل مهيشهوند .بهه سه ن
ديگر ،زوجيني كه بهطور مثبت ميل جنسيشان را ارز ﮔذاري ميكنند و ميل جنسي ننان به خوبي
ارضا ميشود ،بيشتر ﻗادر خواهند بود تا رواب لذتب ش را تجربهه نماينهد كهه ايهن امهر بهه كهاهش
خشونت در خانواده منجر ميشود .احساس ناكامي سرخوردﮔي و عدم ايمني ناشي از فقدان رضهايت
جنسي ،ميتواند سالمت روان شناختي همسران ر ا با خطر مواجهه كنهد(برزنياک و ويسهمن.)6002 ،
ﻗلمرو تمايالت جنسي شايد مهمترين مفهوم ﻗدرت باشد و نشان دهندهي سلطه مردانه و فرمانبردار
بودن زنان است .با اين رو  ،تمايالت جنسي هم توس مردان تعريف و هم توس ننها كنترل مي-
شود (برو  )6036 ،در مطالعه عليوردي نيا ،رضي و نئيني ( ،)3136نيز نشان داد كه هرچه پذير
اﻗتدار مردانه توس زن بيشتر باشد از اعمال خشونت عليه زن توس شوهركاسته مهيشهود .ن ريهۀ
پدرساالري ،هويت مردانه را كه همان خشونتورزي باشد مورد پرستش ﻗرار ميدهد و به كساني كه
نقش مردانه اعمال ميكنند و به نن احترام ميﮔذارند ﻗدرت و امتياز ميب شد و اين امهر را نهادينهه
ميكند كه فرمان دادن و در صورت اﻗتضا درجاتي از خشونت مرد طبيعي و متعار تلقي ميشود و از
زن فرمان بردن و تمكين انت ار ميرود؛ اﻗتدار مردانه و ن ارت دﻗيق او بر همۀ امور از جمله رفتونمد
و كردار زن نماد حف كيان خانواده و جامعه و ارز ها و ﻗواعد نن شناخته ميشود .بنابراين ،براساس
اين ن ريه ،نتيجه اين فرضيه كه حاكي از داشتن تصور اﻗتدارﮔرايانه و پرخاشگر مهرد و نقهش نن در
خشونت عليه زنان است ،تأييد ميشود.
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در نهايت يافتهها نشان داد طرحوارههاي شناختي پرخاشگر سهم بيشتري در پيشبيني ﮔرايش
به خشونت عليه زنان دارند .به بيان ديگر مهمترين متزير از بين متزيرهاي پيش بين در پهيشبينهي
ﮔرايش به خشونت عليه زنان ،طرحوارههاي پرخاشگر است .يان ()3332معتقد اسهت طرحهوارههها
ساختارهاي بادوامي هستند كه به مثابه عدسيهايي بهر ادراک فهرد از جههان ،خهود و ديگهران اثهر
ميﮔذارند .ننها بهعنوان يک الگو براي پرداز تجارب بكار ميرونهد و نتيجتهاً در سرتاسهر زنهدﮔي
ﮔستر مييابند و رفتارها ،افكار ،احساسات و رواب با ساير مردم را تعيهين مهيكننهد .هيوسهمان
( ،)3322نيز معتقد است طرحواره هاي شناختي پرخاشگرايانه كهه در دوران كهودكي در فهرد شهكل
ميﮔيرند و متأثر از دانش اوليه سازمان يافته فرد ميباشند ،در طول زمان تداوم مييابند؛ حتهي اﮔهر
وﻗايﻊ و شواهد باطل بودن ننها را ثابت نمايد .وﻗتي افراد دست به رفتارهاي پرخاشهگر مهيزننهد در
واﻗﻊ طبق طرحوارههاي ذهني پرخاشگر خود عمل ميكنند .نتاي تﺤقيق هيوسمان و ﮔهائرا ()3331
نشان داد باور تجويزي 3كه بعدي از طرحوارههاي شناختي است ،بهه معنهي شهناخت فهرد از ميهزان
مطلوبيت يا عدم مطلوبيت رفتار پرخاشگر است .در واﻗﻊ ،اين مفهوم جهايز بهودن رفتهار پرخاشهگر و
خشن را نسبت به ديگران نشان ميدهد .در اين خصوص ،نتاي تﺤقيق لوچمهن و دوديه )3332( 6
نشان داده كه افراد پرخاشگر نسبت به افراد غيرپرخاشگر ،از طرحهوارهههاي تجهويزي بها مﺤتهواي
پرخاشگر بيشتري برخوردارند .بنابراين طرحواره شناختي پرخاشگر ميتواند مهمترين پيشبينيكننده
ﮔرايش به خشونت عليه زنان باشد.
بنابرين يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد كه هم طرحوارههاي شهناختي پرخاشهگر مهردان و
هم رضايت جنسي و شيوههاي كنترل خشم ننها توانايي پيشبيني ﮔرايش به خشونت عليه زنهان را
دارند .به ن ر ميرسد با توجه به نقش مهم طرحوارههاي شناختي پرخاشگر در پيشبيني ﮔرايش بهه
خشونت عليه زنان و از ننجاييكه اين طرحوارهها در درون خانواده شكل ميﮔيرند و در درون جامعهه
تكميل ميشوند و تﺤت تاثير فرهن جامعه ﻗرار ميﮔيرند و با توجه به اينكه بافت فرهنگي اسهتان
كهگيلويه و بويراحمد ريشه در سنت ﻗومي و ﻗبيلهاي دارد كه در نن ﻗواعد خاصي مبنهي بهر اﻗتهدار
مردانه و ضعيف بودن جنس زن و مجاز دانستن تاديب زنان و در نتيجه پرخاشگري عليه ننها حهاكم
است و اين ﻗواعد در باورهاي اوليه كودكان ثبت شده و طرحواره ننها را تﺤت تهاثير ﻗهرار مهيدههد،
مناسب باشد بيش از پيش به اين طرحوارهها توجه كرده و شكلﮔيري و اصالح ننها مورد توجه ﻗرار
ﮔيرد .همچنين با توجه به اينكه مديريت خشم ارتباط منفي و معناداري با ﮔرايش به خشهونت عليهه
زنان دارد و مديريت خشم مهارتي است كه افراد ميتوانند به اين مهارت تجهيز شوند ،لهذا نمهوز
مهارتهاي كنترل خشم به خانوادهها ميتواند در كاهش خشونت عليه زنان مفيد باشد .ارائه اطالعات
و نموزشهاي الزم در زمينه رواب جنسي زوجين از ديگر پيشنهادهاي پژوهش حاضر بهراي كهاهش
خشونت مردان عليه زنان ميباشد.
1. Normative Beliefs
2. Lochman & dodge

48

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوسوم،بهار8931


پژوهش

منابع
 احمدزاده اصل ،مسعود؛ داودي ،فرنو ؛ زارعي ،نوشين؛ مﺤمدصادﻗي ،هما؛ خادم الرضا ،نوشين؛رسوليان ،مريم( ،)3136طراحي و ارزيابي پرسشنامه سنجش نﮔاهي و نگهر نسهبتبه خشهونت
خانگي عليه زنان ،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران ،سال نوزدهم ،شماره.21-11 ،3
 اصزري زاده ،مﺤمدعلي؛ حكيمي راد ،الههام؛ رضها زاده ،طهاهره .)3121( .اعتباريهابي مقهدماتينس ه تجديدن رشده پرسشنامه حالت صهفت بيهان خشهم در جمعيهت دانشهجويي .دوماهنامهه
علمي -پژوهشي دانشور رفتار ،سال پانزدهم ،شماره .11 -63 :62
 انصاري ،حسين؛ نوروزي ،مهدي؛ يادﮔاري ،مﺤمدعلي؛ جواهري ،معصهومه؛ انصهاري ،سهميرا(.)3133بررسي ميزان مواجهه با خشونت فيزيكي ،رواني و جنسي و عوامل مرتب با نن در زنان متاههل شههر
زاهدان در سال  ،3122مجله پزشكي هرمزﮔان ،دوره شانزدهم ،شماره ،2ص .233-233
 بهرامي ،نسيم؛ ستارزاده ،نيلوفر؛ رنجبركوچكسرائي ،فاطمه؛ ﻗوجازاده ،مرتضهي( .)3122بررسهيارتباط رضايت جنسي و افسردﮔي بين زوجين بارور و نابارور ،فصهلنامه بهاروري و نابهاروري ،ص
.16-13
 بقايي الكه ،مژده؛ خلعتبري ،جواد .)3123( .اثرب شي برنامه نموز مديريت خشم بر كنتهرل وخودن مدهي خشم و تكانشگري مادران دانشنموزان پسر مقطﻊ ابتدايي شهر رشت .دوفصلنامه
دانشكدههاي پرستاري و مامايي استان ﮔيالن ،سال  ،60شماره .3 -3 :21
 پيوستهﮔر ،مهرانگيز؛ خسروي ،زهره و كرمي ،الهه( ،)3131رابطه طرحوارههاي ناسازﮔار اوليهه وسبکهاي دلبستگي با خشونت مردان عليهه همسهران خهود ،مطالعهات روانشهناختي دانشهگاه
الزهراء ،دوره  ،36شماره .3
 حجتپناه ،مينا و رنجبركهن ،زهره( ،)3136رابطه رضايت جنسي ،رضهايت زناشهويي و رضهايتزندﮔي زوجين ،چشم انداز امين در روانشناسي كاربردي ،سال اول ،شماره ( ،3پياپي).
 خداياريفرد ،مﺤمد .)3122( .بررسي ويژﮔي هاي روانسنجي و هنجاريهابي سهياهه ابهراز خشهمصههفت -حالههت  6اسههپيلبرﮔر در بههين دانشههجويان دانشههگاه تهههران .طههرح تﺤقيههق دانشههكده
روانشناسي و علوم تربيتي .دانشگاه تهران.
 رييسي ،طاهره؛ حسينچاري ،مسعود( ،)3133بررسي زمينههاي خشونت عليه زنهان در خهانواده،خانواده پژوهي ،سال هشتم ،شماره.1-32 ،63
 شمس مفرحه زهرا( .)3120بررسي تأثير مشاوره زناشويي بر رضايت جنسي زوجين مراجعه كنندهبه مراكز درماني شهر شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد مامايي ،دانشگاه علهوم پزشهكي ايهران،
ص .13
 غضنفري ،فيروزه( ،)3123عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان در اسهتان لرسهتان ،يافته(فصهلنامهعلمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان) ،دوره دوازدهم ،شماره ،6ص .1-33
49

طرحوارههایشناختیپرخاشگر،شیوههایکنترلخشمورضایتجنسیباگرایشمردان ...

 علياكبري دهكردي ،مهناز( ،)3123رابطه عملكرد جنسي زنان با سازﮔاري زناشويي ،مجله علومرفتاري ،دوره  ،2شماره  ،31ص  333تا .602
-

-

-

-

-

-

عليوردينيا ،اكبر؛ رضي ،داوود و نييني ،صديقه ( .)3136تبيين جامعه شهناختي خشهونت عليهه
زنان :نزمون تجربي ن ريههاي منابﻊ در دسهترس زنهان و فمينيسهم راديكهال ،فصهلنامۀ علمهي
پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال سيزدهم ،شماره .23
فالح ،سعيد؛ رستم زاده ،سوده؛ ﻗليچي ﻗوجق ،موسي ( ،)3132عوامل موثر بر خشونت خانگي عليه
زنان متأهل ،مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ﮔرﮔان ،دوره هفدهم ،شماره ،2ص .33-32
ﻗنواتي ،احمد؛ چراغي ،شهرام( ،)3131بررسي عوامل موثر بر خشونت عليه زنان در شههر اههواز،
سومين كنفرانس بين المللي علوم انساني ،روانشناسي و علهوم اجتمهاعي 33 ،تيهر مهاه ،3131
برلين ،نلمان.
مﺤمدخاني ،پروانه؛ رضائي دوﮔاهه ،ابراهيم؛ نزادمهر ،هديه و مﺤمدي ،مﺤمدرضا( .)3121نسيب
شناسي رواني و مشكالت ش صي و ارتباطي مرداني كه مرتكب خشونت خانواد ﮔي مهيشهوند،
فصلنامه رفاه اجتماعي ،دوره  ،1شماره  ،2ص .2-32
مﺤمدي ،نوراله .چالمه ،رضا .)3121( .ارزيابي مدل اندازهﮔيري طرحوارههاي شناختي پرخاشهگر و ارتبهاط
نن با مشكالت رفتاري كودكان .فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز ،شماره  6و .662 -632 :1
نويدي ،احد .)3121( .تأثير نموز مديريت خشم بر مههارتههاي خهود ن همدههي خشهم ،سهازﮔاري و
سالمت عمومي پسران دوره متوسطه شهر تهران .پاياننامه دكترا ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران.
نويدي ،احد؛ برجعلي ،احمد .) 3122( .اثهرات اجهراي يهک برنامهۀ نمهوز مهديريت خشهم بهر
مهارتهاي خود ن مدهي خشم پسران دبيرستاني .پژوهشهاي روانشناختي ،دوره  ،30شهماره
 1و .21 -23 :2
نعيم ،مهدي و رضاييشريف ،علي( ،)3131اثر ب شي نموز مهارتهاي زندﮔي بهر سهازﮔاري
زناشويي و كاهش خشونت خانگي عليه زنان ،مجله روانشناسي و روان پزشكي شهناخت ،سهال
سوم ،شماره  ،6ص .63-16
نيكدل ،فريبرز و پيراستهمطلق ،علياكبر ( .)3136خشم صفت-حالت و شيوههاي كنتهرل خشهم
با ﮔرايش به نزاع دسته جمعي ،پژوهشهاي راهبردي ن م و امنيت اجتماعي ،سال چهارم ،شماره
پياپي  ،3ص .331-310

Brezsnyak, M., & Whisman, M. (2004). Sexual desire and relationship
functioning; It’s effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and
Marital Therapy, 30(3), 199-217 .
Brush Sarah (2012). Finding Middle Ground: Sex Radicalism, Radical
Feminism And Prostitution Lae Reform In Canada, An essay submitted to
the Department of Sociology, Queen‘s University: 19- 21.
Buss , M. Duntley Joshua. D. (2011). the evolution of intimate partner
violence. Aggression and Violent Behavior. 16: 411-419.

51

-

-

-

8931بهار،شماره سیوسوم،هایروانشناسیاجتماعی


پژوهش
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Casique, L. C. Furegato, A. R .(2007). Violence against women: Theoretical
reflections, Rev lati-am enfermagem, 14(16): 95-110.
Calamari, E., & Pini, M. (2003). Dissociative experiences and anger
proneness in late adolescent females with different attachment styles.
Journal of Adolescence, 38, 287- 288.
Copel, L. C. (2006). Partner abuse in physically disabled women: A
proposed model for understand-ing intimate partner violence. Perspectives in
Psychiatric Care, 42(2), 114-129..
Crick, N.R, & Dodge, K.A. (1994). A review and reformulation of social
information processing mechanismsin children adjustment. Psychological
Bulletin. Vol. 115: 74-101.
Da silva. M. A. Falbo Neto, G. H. Figueiroa, J. N. Cabral Filho, J. E. (2010).
Violence against women: prevalence and associated factors in patients
attending a public healthcare service in the Northeast of Brazil. Cad Saude
Publica, 26(2):264-272.
Dahlen, E. R., & Deffenbacher, J. L. (2001). Anger management. In W. J.
Lyddon & J. V. Jones (Eds.), Empirically supported cognitive therapies, pp.
163–181.
Eron, L.D., & Huesmann, L.R. (1991). The stability of aggressive behavior
development psychology. Handbook of Developmental Psychology. New
York. Plenum.
Huesmann, L. R. Guerra, G.N. (1998). Children's normative beliefs about
aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social
Psychology. 72: 408-419.
Huesmann, L. R. (1988). An information-processing model for the
development of aggression. Aggression Behavior, vol, 14, p. 13-24.
Huesmann, L.R & Guerra, G.N. (1997). Children's normative beliefs about
aggression and aggressive behavior. Journal of Personality and Social
Psychology. Vol. 72: 408-419.
Kim, S., & Kim, J. (2001). The effects of group intervention for battered
women in Korea. Arch Psychiatr Nurs; 15(6):257-64.
Larson JH, Anderson SM, Holman TB, Niemann BK. A longitudinal study
of the effects of premarital communication, relationship stability and self
esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. Journal of Sex &
Marital Therapy,1998;24(3):195-206.
Lochman, J.E. & Dodge, K.A. (1994). Social-cognitive processes of severely
violent, moderately aggressive, and nonaggressive boys. Journal of
Consulting and Clinical Psychology. Vol. 62: 366-374.
Lau, B.V. K. (2001). Anger in our age of anxiety: What clinicians can do.
The Hong Kong Practitioner, 23, 258-264.
Redding, E.M. Ruiz-Cantero, M. T. Fernلndez-Sلez, J. Guijarro-Garvi, M.
(2017). Gender inequality and violence against women in Spain, 2006-2014:
towards a civilized society. Gaceta Sanitaria, Volume 31, Issue 2, Pages 82-88.
Unal, E. O. Koc, S. Unal, V. Akcan, R. Javan, G. T. (2016). Violence against
women: A series of autopsy studies from Istanbul, Turkey. Journal of
Forensic and Legal Medicine. 40: 42-46.

51

 ...شیوههایکنترلخشمورضایتجنسیباگرایشمردان،طرحوارههایشناختیپرخاشگر
-

-

Young, J.E. (1999). Cognitive Therapy for Personality Disorders: A SchemaFocused Approach (rev. ed). Sarasota, FL: Professional Resources Press.
Young, M., Denny, G., Young, T., & Luquis, R. (2000). Sexual satisfaction
among married women. Psychological reports, 86 (3, 2), 1107-22.
Yang. S., Mulvey. P. Edward. (2012) .Violence risk: Re-defining variables from
the first-person perspective. Aggression and Violent Behavior. 17: 198-207.
Stets J E. (1991). Psychological aggression in dating relationships: The role
of interpersonal control. Journal of Family Violence; 6: 97-114.
VanderEnde, Kristin, Mercy, James, Shawa, Mary, Kalanda, McKnight,
Maksud, Nankali, Ross MDevStud, Brendan, Gupta, Sundeep, WadondaKabondo, Nellie & Hillis, Susan.(2016). Violent experiences in childhood
are associated with men’s perpetration of intimate partner violence as a
young adult: a multistage cluster survey in Malawi. Annals of Epidemiology,
26. 723-728.
Unal, E. O. Koc, S. Unal, V. Akcan, R. Javan, G. T. (2016). Violence
against women: A series of autopsy studies from Istanbul, Turkey. Journal
of Forensic and Legal Medicine. 40: 42-46.

52

