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کنترل خشم و رضایت جنسی با های  شیوه، شناختی پرخاشگرهای  طرحواره

 گرایش مردان به خشونت علیه زنان 
57/17/1517 مقاله: پذیرش تاریخ   75/78/1517: مقاله دریافت تاریخ  

        1فریبرگ شیکدل

       2جا داشیان صادق

 چکیده
هاای   شایوه ، هاای شاناختی پرخاشاگر    : پژوهش حاضر با هد  بررسی رابطه بین طرحاواره هدف

کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیاه زناان در اساتان کهگیلویاه و     
 بویراحمد انجام شده است.  

از ، : روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهات وصاول باه هاد  فاوق     ر ش
ه و بویراحماد در ساال   جامعه آماری تحقی  که عبارت بود از کلیه مردان متثهال اساتان کهگیلویا   

هاای   انتخاب و باه پرسشانامه  ای  چند مرحلهای  خوشه گیری نمونهنفر به روش  099تعداد ، 7369
حالات   -سیاهۀ بروز خشام صافت  ، های شناختی پرخاشگر طرحواره، گرایش به خشونت علیه زنان

 اسپیلبرگر و رضایت جنسی پاسخ دادند.  
هاای شاناختی پرخاشاگر باا گارایش باه       طمینان طرحاواره درصد ا 66: نتایج نشان داد با هایافسه

های کنتارل خشام و رضاایت جنسای ماردان باا        خشونت علیه زنان رابطه مثبت و معنادار و شیوه
نتاایج رگرسایون نشاان داد     .گرایش آنهاا باه خشاونت علیاه زناان رابطاه منفای و معناادار دارد        

جنساای بااه ترتیااب   شاایوۀ کنتاارل خشاام و رضااایت  ، شااناختی پرخاشااگر  هااای راهطرحااو
درصاد واریاانس ایان متغیار را      09و  بودناد  خشاونت علیاه زناان   های گرایش به  کننده بینی پیش
   .کنند بینی می پیش

شناختی پرخاشگر نقش مهمی در ثبات خشونت در طاول زماان و در   های  : طرحوارهگیریشسیجه
اسات در صاورت    مرداناه  سالطه ی  دهناده  نشاان  های مختلف دارند. تمایالت جنسی که موقعیت
را بارای انجاام    تواند یکی از ابعاد مهم طرحواره پرخاشاگر یعنای مجااز دانساتن انتقاام      می ناکامی

 کنند. می رفتارهای خشن فعال کرده و فقدان مهارتهای کنترل خشم این گرایش را تشدید

، رضاایت جنسای  ، کنتارل خشام  هاای   شایوه ، شناختی پرخاشاگر های  : طرحوارهنلیدی نلمات
 گرایش به خشونت علیه زنان  
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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 
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 مقدمه
 و كنهد مهي  رشهد ، نيهد بهه دنيها مهي    در خانواده است. فرد خانواده، اي جامعه در هر اجتماعي نهاد مهمترين
 ا كليهدي  ههاي انجام رسالت براي گردد. خانوادهمي نماده بزرگتر جامعه به ورود براي و شودمي اجتماعي

 جامعهه سهالم  ، سهالم  خهانواده  باشد. نتيجهه  نشاط و امنيت احساس و نرامش، محبت، مهر از پر كانوني بايد

 مهمتهرين  از شهود. يكهي  مي افراد و جامعه گير دامن نن نتاي  كه دارد وجود خانواده در معضالتي است. اما

 خشهونت  دردناک است. پديدة خانواده در 3خشونت عليه زنان بحب است مواجه نن با خانواده معضالتي كه

 دنيها  سراسر در را زنها  ميليون روان و جسم سالمت، رواني و جنسي، جسماني گوناگون در ابعاد زنان عليه

 زنهان  عليهه  خشهونت  (.6002، 6اسهت)كاپل  ساخته متأثر فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي م تلف طبقات در
 ديگهر  جهنس  از سهوي  حهق  تضييع و زور مورد اعمال، خود جنسيت خاطر به زن نن در است كه ايپديده
 خشهونت  بهه  نن از، باشهد  شهوهر  و زن بهين  و چارچوب خهانواده  در رفتار نوع اين چنانچه و گرددمي واقع
 اسهت  جنسهيت  بر مبتني نميز خشونت عمل هر معناي به زنان عليه خشونت تعريفشود.  مي تعبير خانگي
 بهه  تهديهد  جملهه  از زنهان  عليه نزار و رن ، جسماني، رواني هاينسيب بروز احتمال سبب يا بروز سبب كه
 در يها  زنهدگي عمهومي   در نزادي از، خهاص  شهراي   در اختياري يا اجباري محروميت، اعمالي چنين انجام

 يها  رفتار سوء، جهاني بهداشت سازمان تعريف به (. بنا6030، 1گردد)داسيلوا و همكارانمي خصوصيزندگي 

 توانهد مي كه شودمي ديگران اطالق روي بر تهديد يا و فيزيكي قدرت يا نيرو از عمدي به استفاده خشونت

 حتي و گوناگون هايمحروميت، رشد اختالل، رواني روحي نسيب، جراحت با همراه يا ظاهري نسيب بدون

 مشهكل  جههان  جوامع ساير مانند نيز ايران در زنان عليه (. خشونت6001، 2فوريگاتور و مر  باشد)كاسيكو

 كتهک  و زندگي نميز خشونت و ... شراي  ترس، نجابت چون متعدد داليل به هازن است. اغلب شده نفرين

 كسهي  معتقدنهد  ديگهر  ايعده و كنند مي تصور طبيعي را ننها نن اغلب و دهندنمي بروز را شوهر از خوردن

 باشهد  فهردي  ننكه از بيش رفتار اين ندارند. پذير اي  چاره راه كنند باور هم كند. اگر نمي باور را ننها حر 

 نهوع  بلكهه ههر  ، نيسهت  شتم( و جسمي)ضرب خشونت به محدود زنان به نسبت خشونت و است اجتماعي

 خشهونت ، بنهابراين ، اسهت  خشهونت  باشهد  داشهته  زن بر ن ارت براي قدرت اثبات قصد به مرد كه رفتاري

 و بهها دوسههتان مالقههات اجتماعي)ممنوعيههت، غيههره( و مكههرر فحاشههي و تمسهه ردائمي و رواني)تحقيههر
 خهود  درنمهد  ميزان كردن پنهان، زن به خرجي اقتصادي)ندادن، و غيره( خانه در حبس كردن، خويشاوندان

(. مطهابق مطالعهه سهازمان بهداشهت     3131، شود)قنواتي و چراغهي مي شامل نيز را جنسي و غيره( و زن از
درصد زنان بيان كردند كه مورد خشونت جنسي يا فيزيكي قهرار گرفتهه اند)بهه نقهل از      11، (whoجهاني)

 خشهونت  بها  زنهان  درصد 3/22زاهدان  در (3133همكاران) و انصاري مطالعه (. در6032، نكيوز و همكاران
روانهي   خشهونت  بها  مواجهه همچنين. داشتند مواجهه شديد خشونت جسمي با درصد 2/1خفيف و  جسمي
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 بهه  شديد خفيف و خشونت جنسي با مواجهه و درصد 3/60و  2/11ترتيب  به مطالعه نن در شديد خفيف و
  درصد تعيين شد. 1/3و  2/26ترتيب 

 زنهدگي  به نگاهي كوتاهدارد.  خانواده سطح در خصوص به م ربي پيامدهاي زنان عليه خشونت

 ههاي نابهنجاري و داراي مشكالت شدت به ننها فرزندان كه است امر اين بيانگر ديده خشونت زنان

 تها  تحصهيلي  افت، ديگران به نسبت اعتناييبي و افسردگي، پرخاشگري، گريزي منزل مانند رفتاري

 م در مواد فرو  و خريد و اعتياد، تربيت و اصالح به كانون اعزام، دزدي مانند نابهنجاري رفتارهاي

 پهدر  رفتار از جانبداري و مادر از نفرت، او كشتن قصد حتي و پدر به نفرت نسبت احساسي لحاظ از و

 جمعيتهي  مطالعهه  يک در، (.همچنين6032، و همكاران 6؛ واندرايد6032، 3اند)يونال و همكاران بوده
 ديهده  خشهونت  زنهان  در كهه  دريافت (6031، 2همكاران؛ به نقل از ردين  و 6001)1رتني، كانادا در

خهواب   اخهتالل  اين. است بيشتر اجتماعي عملكرد اختالل و بي وابي، اضطراب، بر افسردگي عالوه
 ن يهر  عهواملي ، فهوق  مهوارد  بر عالوه. است محيطي و رواني، فيزيكي هايمكانيسم تداخل از ناشي
 در زن كهارنيي  عهدم ، زنان روحي و جسمي افتادگي كار از، مديريت خانواده در كفايت عدم احساس
پناه ، زن اجتماعي و خانوادگي منزلت كاهش، زن نفس عزت و شرافت دارشدن خدشه، كاري محي 
 احسهاس ، خودكشهي ، گيهري  فهال  و قمهار ، موادم هدر ، الكهل ، گهردان  روان داروهاي به زن نوردن

 خهانواده  در زنهان  عليهه  خشهونت  رفتارهاي منفي تأثيرات جمله از وغيره مزمن افسردگي، درماندگي
 در توانهد مهي  و كهاربردي  علمهي  هايحلراه ارائه و مسأله اين به توجه، لذا .(3123، است)غضنفري

  باشد. داشته كننده تعيين و نقش اساسي خانواده و جامعه سالمت
از  اي مجموعهه  دربردارنده زيرا نمود تبيين توان نمي ن ريه و ديدگاه يک با را زنان عليه خشونت
ههاي   ن ريهه  يكي دارد؛ وجود پديده اين تبيين در اصلي ديدگاه دو كلي طور بههاست. پديده و عوامل
-ويژگهي  و ش صهيت  به شناختي روانهاي  شناسي. تئوري جامعههاي  تئوري ديگري و شناختي روان

 بيشهتري  توجهه  اجتماعي عوامل و جامعه بر شناختي جامعه هاين ريه و دارند توجه هاي ش صيتي

 خشهن  افهراد  كهه  انهد  عقيده اين شناسان بر برخي از روان (.3132، دهند)فالح و همكارانمي نشان

(. 6002، فهاكس  و كهاوكينن ، شود)گاورمي ننها در خشم تداوم موجب كه خاصي دارند تفكّر الگوهاي
افكار و نگرشهاي افهراد تاثيرگهذار   ، رفتارتواند بر  مي اين الگوهاي فكري خاص طرحواره نام دارد كه

نقهش  ، ( بها ارائهه مهدل پهرداز  اطالعهات اجتمهاعي      3332) 1كريک و دودي  (.6001، باشد)يان 
هاي شناختي را در تن هيم رفتارههاي پرخاشهگرايانه مههم تلقهي       ساختارهاي ذهني به ويژه طرحواره

( نيز معتقد است كه رفتار پرخاشگر به علت دروني شدن تعداد زيهادي از  3322) 2اند. هيوسمان كرده
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كند. او مدلي را ارائه كرده است كه در نن نهوع   بروز مي، هاي پرخاشگر در ساختار ذهن فرد طرحواره
گيرنهد. وي   مورد استفاده قهرار مهي  ، هاي شناختي به من ور تحليل رفتار پرخاشگر خاصي از طرحواره

، مرور ذهني، هايي هستند كه مسؤوليت رمزگرداني محصول طرحواره، است كه رفتار پرخاشگرمعتقد 
هها   ها و رفتارهاي پرخاشگر را بر عهده دارند. اينگونه طرحواره گرايش، ها سازي و بازيابي نشانه ذخيره

نقهش بسهيار مهمهي در ثبهات پرخاشهگري در طهول زمهان و در        ، حتي اگر يكبار دروني شده باشند
هاي شناختي پرخاشگرايانه كه در دوران كودكي  طرحواره، كنند. بنابراين هاي م تلف ايفا مي موقعيت

در طهول زمهان تهداوم    ، باشهند  گيرند و متأثر از دانش اوليه سازمان يافتهه فهرد مهي    در فرد شكل مي
ت بهه رفتارههاي   يابند حتي اگر وقايع و شواهد باطل بودن ننها را ثابت نمايد. وقتي اين افراد دس مي

كنند)نيكهدل و پيراسهته    هاي ذهني پرخاشگر خود عمل مهي  زنند در واقع طبق طرحواره پرخاشگر مي
 (. 3136، مطلق

گردد كه احساساتي را  جسمي يا وضعيتي اطالق مي -خشم معموالً به يک حالت هيجاني رواني
شهامل  ، كنهد  يهر مهي  پذيري و رنجش خفيف تا غي  و غضهب شهديد تزي   كه از ن ر شدت از تحريک

بايد احساس خشم را با بيهان خشهم )كهه خهود را بهه شهكل رفتارههاي        ، گردد. براي متزير خشم مي
توان افراد را بر حسب شيوه بيان خشم  دهد( متمايز كنيم. بر همين اساس مي پرخاشگرايانه نشان مي

نن را بهه سهمت   ، هبه دو گروه تقسيم كرد: در حالي كه گروهي از افراد خشم خود را سهركوب كهرد  
گهروه ديگهر تمايهل    ، كنند )بيان خشم به طر  درون( متمركز مي« خود»دهند و بر  دورن جهت مي

هاي محيطهي متمركهز كننهد     نن را بر افراد و پديده، دارند تا خشم خود را به طر  بيرون جهت داده
ال م تلهف بيهان   (. اشهك 3121، حكيمي راد و رضا زاده، )بيان خشم به طر  بيرون( )اصزري مقدم

اي بهه خهود    جايگهاه ويهژه   شناختي روانهاي بنيادي و كاربردي  خشم و نيز پيامدهاي نن در پژوهش
نهه تنهها سهازگاري و    ، اند كهه خشهم مههار نشهده     اختصاص داده است. تحقيقات م تلف نشان داده

فردي و  سائل بينبلكه همواره تعداد فراواني از م، دهد مي سالمتي افراد را در معرض خطر جدي قرار
ترين  بيني اجتماعي وجود داشته است كه از اين هيجان متأثر شده و خشونت و پرخاشگري قابل پيش

، 1؛ كاالمهاري و پينهي  6003، 6؛ داهلهن و ديفهن بهاخر   6003، 3؛ اليهو 3121، پيامد نن است )نويهدي 
 عليهه  و فردي تأثيرگذار بر گرايش بهه خشهونت   شناختي روان(. بنابراين يكي ديگر از عوامل 6001

، 3121، رضايي دوگاههه و نزادمههر  ، محمدي، هاي مهار و كنترل خشم است)محمدخاني شيوه، زنان
(. مطالعات نشان داد نثار ضعف و كاستي 3131، ؛ نعيم و شريف3333، 1؛ استتس6003، 2كيم و كيم

تواند منجر به اختالل  مي، فردي يب رواب  بينهاي ش صي و ت ر فراتر از ناراحتي، در مديريت خشم
بروز ناسازگاري عمومي و پيامدهاي زيانبار رفتارهاي پرخاشگر منجر شهود و در  ، در سالمت عمومي
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تواند مانع موفقيهت همهه جانبهه و كهاركرد      صورتي كه اين هيجان نيرومند به درستي مهار نشود مي
(. از ايهن  3123، ؛ بقايي الكه و خلعتبهري 3122، و برجعليها و جوامع شود )نويدي  گروه، بهينه افراد

توانند نقطه عطف بسياري  هاي ش صيتي مي خصيصه عنوان بههاي مديريت و كنترل خشم  شيوه، رو
، اخهتالل ش صهيت ضهد اجتمهاعي    ، هاي اجتماعي مثل خشهونت عليهه زنهان    از اختالالت و نسيب
 باشند.ها  پرخاشگري و نزاع

 جنسهي  رابطهه  اسهت.  شوهر و زن اختالفات بزرگي براي عامل جنسي نيز نيازهاي ارضاي عدم

 رابطهه ، (whoجهاني بهداشهت)  سازمان گفته به .است بالغ و زنده هر موجود براي زيستي الزام يک

 تجربهه ارگاسهم   عدم يا صرفا تجربه نن هد  و نيست مقاربت جنسي با متراد ، زوجين بين جنسي

زنهدگي   در نن اهميهت  و جنسي رابطه .(3122، رنجبر و قوجازاده، ستارزاده، نيست)به نقل از بهرامي
 تها  انگيهزد  مي بر را افراد كه است انرژي و نوعي است جسمي و فيزيكي رابطه ازيک باالتر زناشويي

 همهان  بهه  مشترک زندگي در اين رواب  .بياورند وجود خود به بين در را صميميت و و عاطفه عشق

، جنسهي  (. رضهايت 3136، باشد)حجت پناه و رنجبركهن مي حسي، است جسمي و جنسي كه ميزاني
، لوكهوايس  و يانه  ، دنهي ، )يانه   شود مي اطالق خود جنسي رواب  از ش ا خوشايند احساس به

 كيفيت و سالمتي، زندگي زناشويي از رضايت مهم عوامل از يكي، جنسيي  رابطه از رضايت (.6000

اسهت. مطالعهات نشهان داده انهد عهدم       زنهدگي  رضايت ازهاي  شاخا مهمترين از و زوجين زندگي
خشونت عليه زنان منجر شود)حسين چاري و  تواند به تعارضات زناشويي و مي رضايت جنسي مردان

 (. 3331، 3برادبوري و فينچام، كارني، 3123، اكبري دهكرديعلي ؛3133، رئيسي
كيهف متفهاوت وجهود دارد ولهي در اسهتان       مساله خشونت عليه زنان در همه جاي دنيا با كم و

و تفكر مرد ساالري اهميت بيشتري دارد. از ننجا كه اي  كهگيلويه و بويراحمد به دليل پيشينه عشيره
در مواجهه خشن با طبيعت قرار داشته و ماهيت اين نوع زندگي تناسب بيشتري بها  اي  زندگي عشيره

منهابع  ههاي   كند. طبق نطريهه  مي انه بيشتر نمود پيداغلبه جنس مرد و اقتدار مرد، جنس مردانه دارد
زمينهه خشهونت ورزي در وي   ، منابع قدرت نفرين در دست هركدام از زوجهين كهه باشهد   ، اجتماعي
عمدتا بر اين باورند كه منهابع اقتهدار در دسهت    ، زنند مي شود. مرداني كه دست به خشونت مي بيشتر

احتمهاال  ، مردساالرانه به همراه باور ضعيف بهودن جهنس زن   ننان است. باور به اقتدار مردانه و تفكر
دهد كه خشونت عليهه زنهان بهه بهانهه      مي طرحواره ناسازگار پرخاشگرايانه را در مردان استان شكل

است كه در هايي  داند. خشونت و گرايش به خشونت عليه زنان يكي از نسيب مي مجاز تاديب ننها را
ود دارد اما با توجه بهه اقتضهائات اخالقهي و سهنتي و نيهز باورههاي       استان كهگيلويه و بويراحمد وج

ممكهن اسهت   ، استان وجهود دارد اي  و عشيرهاي  خاصي كه در خصوص اقتدار مردانه در بافت طايفه
هها   به ويژه مواردي كه در كانون خانواده، و گرايشهاي به خشونت نسبت به زنانها  برخي از خشونت

نشود. بنابراين در چنين اجتماعاتي بررسي گرايش بهه خشهونت عليهه زنهان و     نشكار ، شود مي انجام

                                                                                                                                  
1. Karney, B. R., Bradbury, T. N., & Fincham 
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پنهاني اين نسيب كمک كرده و زمينهه كهاهش   هاي  تواند به نشكار شدن اليه مي عوامل موثر بر نن
در خشونت عليه زنهان  گرايش به  مرتب  با شناختي روان بررسي عواملنن را فراهم نمايد. از اين رو 

و بويراحمد مسأله مهمي است كه تحقيق حاضر بهه نن پرداختهه و بهه دنبهال ايهن       استان كهگيلويه
، شهناختي پرخاشهگر  ههاي   ماننهد طرحهواره   شهناختي  روان عواملسؤال اساسي است كه نيا برخي از 

ارتباط دارنهد و ايهن    عليه زنانبا گرايش مردان به خشونت  كنترل خشم و رضايت جنسيهاي  شيوه
   ارتباط چگونه است؟

 

 گیری نمونهنمونه و روش ، جامعه آماری، روش
تحليلي و هم از نهوع  -توصيفي نوع ن ر هد  كاربردي و از ن ر رو  تحقيق هم از از پژوهش اين

  باشد. مي همبستگي
جامعه نماري اين پژوهش شامل كليه مردان متأهل استان كهگيلويه و بويراحمهد بهوده كهه بهر     

نفر بوده اسهت. از ايهن جامعهه بهر اسهاس       322123ننها بالغ بر تعداد  3131اساس سرشماري سال 
شد ولي براي پيشگيري از افت  مي نفر انت اب 122در حدود اي  جدول كرجسي و مورگان بايد نمونه

انت اب شدند. بدين صورت كه اي  چند مرحلهاي  خوشه گيري نمونهنفر به رو   200نزمودني تعداد 
تصادفي انت اب و هر شهر به چند ناحيه تقسيم شهد و   صورت بهشهر  2از ميان شهرستانهاي استان 

 در نن نواحي توزيع شدند. ها  از هر شهر دو ناحيه انت اب و پرسشنامه
 

 ابزارها

 پرسشنامه گرایش به خشونت علیه زنان

بهداشتي مورد استفاده قرار گرفهت   ن ام در خشونت خانگي از اين پرسشنامه ابتدا در طرح پيشگيري
( مورد طراحي و ارزيهابي مجهدد قهرار گرفهت. ايهن      3136و سپس توس  احمدزاده اصل و همكاران)

 شامل پرسشنامه« نگاهي»است. قسمت  شده تشكيل« گرايش»و  «نگاهي»دو ب ش؛  پرسشنامه از

 پاسهخ  ههر  ازاي بهه  كهه  است« نمي دانم»و « رخي»، «بله» صورت به ننها پاسخ كه است سؤال 32

 هيچ« نمي دانم»پاسخ  ازاي و به منفي نادرست يک نمره پاسخ هر ازاي به و مثبت يک نمره درست

كهه بهر    باشدمي سؤال 30 شامل پرسشنامه «گرايش» گيرد. قسمتنمي تعلق پرسشنامه بهاي نمره
 صهورت  بهه  1شهود. سهؤال    مهي  نمهره گهزاري  اي ليكرت)از هرگز تا هميشه( اساس طيف پن  درجه

 پرسشنامه استفاده شد. «گرايش»شود. در اين تحقيق از قسمت  مي گذاريمعكوس نمره
 همهراه  به هاپرسشنامه، صاحبن ر ن رات افراد از استفاده رو  به پرسشنامه روايي تعيين براي 

خشهونت   در زمينهه  كهار  سهابقه  داراي و باتجربهه  افهراد  از نفهر  30به  ايميل از طريق ن رسنجي فرم
ن رات ايشهان   بنديجمع سپس با و گرديد ارسال ايهاي پرسشنامهطرح اجراي و طراحي يا، خانگي
قسهمت نگهاهي بها اسهتفاده از رو  نلفهاي       در پرسشنامه پايايي شد. ميزان تدوين نهايي پرسشنامه
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نمهد. ضهريب نلفهاي كرونبهاب     بهه دسهت    22/0و در قسمت گرايش برابر بها   11/0كرونباب برابر با 
 به دست نمد. 11/0محاسبه شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با 

 

 های شناختی پرخاشگر مقیاس طرحواره

دههي   يک ابزار مبتني بهر رو  خهودگزار   ، اين مقياس با نام مقياس باورهاي تجويزي پرخاشگر 
(. فرم اصلي 3121، )محمدي و چالمه( ساخته شده است3336است كه توس  هيوسمان و همكاران )

ههاي ليكهرت    پاسهخ  صورت بهسؤال است. هر سؤال داراي چهار گزينه است كه  60اين ابزار داراي 
شود. اعتبار اين مقياس با استفاده  گذاري مي اغلب و هميشه نمره، گاهي اوقات، اي: هرگز چهار نقطه

است. همبستگي بهين ايهن مقيهاس بها رفتهار       متزير بوده 22/0تا  23/0از رو  نلفاي كرونباب بين 
متزيهر بهوده اسهت كهه      20/0تها   20/0هاي فهرست رفتاري كودكان بهين   پرخاشگر و ديگر مقياس

(. ضريب نلفاي كرونباب محاسبه شهده  3121، نشانگر روايي مناسب اين ابزار است )محمدي و چالمه
 به دست نمد. 31/0اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با 

 

 5 -کنترل خشم اسپیلبرگرهای  صفت و شیوه -سیاهۀ بروز خشم حالت

هاي نن در سه ب ش  ماده دارد و شامل شش مقياس و پن  خرده مقياس است و ماده 11اين سياهه 
هها شهدت    پهردازد كهه در نن نزمهودني    گيري خشم حالت مهي  تن يم شده است: ب ش اول به اندازه
بندي  درجه« 2خيلي زياد=»تا « 3به هيچ وجه=»اي از  ر گزيتهاحساس خود را بر اساس مقياس چها

ههاي نن:   گيرد و شهامل مقيهاس خشهم حالهت و زيرمقهايس      ماده را دربرمي 31كنند. اين ب ش  مي
باشد. ب ش دوم  تمايل به بروز كالمي خشم و تمايل به بروز فيزيكي خشم مي، احساس خشمگينانه

شهود. مقيهاس    بندي مي دارد و همانند ب ش اول درجهنيتم به سنجش خشم صفت اختصاص  30با 
خشم صفت داراي دو زير مقياس زيرمقياس شامل: خلق و خوي خشمگينانه و واكهنش خشهمگينانه   

تها  « 3تقريباً هرگز = »اي از  گيرد كه در يک مقياس چهاردرجه ماده را دربرمي 16است. ب ش سوم 
سنجد و چهار زيرمقياس بروز خشهم   ل خشم را ميشود و بروز و كنتر بندي مي درجه« 2هميشه = »

كنترل خشم بيرونهي و كنتهرل خشهم درونهي را     ، بروز خشم دروني )فرو خورده(، بيروني )بروز يافته(
دهد. با توجه به اينكه خشم صفت و حالت و شيوه بهرون ريهزي خشهم مهورد      مورد سنجش قرار مي

م مد ن ر بوده در اين تحقيق از قسمت سهوم  مديريت خشهاي  توجه اين پژوهش نيوده و تنها شيوه
حالت بها اسهتفاده از    -هاي سياهۀ خشم صفت اين پرسشنامه استفاده شد. ضرايب پايايي زير مقياس

( مهورد بررسهي قهرار گرفهت. ضهرايب پايهايي       3122فهرد )  ضريب نلفاي كرونبهاب توسه  خهداياري   
كنترل خشم دروني و ، ز خشم بيرونيابرا، ابراز خشم دروني، خشم صفت، هاي خشم حالت زيرمقياس

و  23/0، 11/0، 20/0، 21/0، 31/0كنترل خشم بيروني با استفاده از نلفاي كرونباب به ترتيب برابر با 
 10/0بدست نمد. ضريب نلفاي كرونباب محاسبه شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر بها   21/0

 به دست نمد.
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 پرسشنامه رضایت جنسی

ساخته شهد. ايهن پرسشهنامه از     3332پرسشنامه رضايت جنسي توس  الرسون و همكاران در سال  
، گهاهي اوقهات  ، به نهدرت ، اي ليكرت)هرگزگويه تشكيل شده است و بر اساس طيف پن  درجه 61

كنهد  اي كه فرد از اين پرسشنامه كسب مهي شود. كمترين نمره مي گذاريهميشه( نمره، بيشتر اوقات
، به معنهاي عهدم رضهايت جنسهي     10ي كه نمره كمتر از صورت بهباشد.  مي 361يشترين نمره و ب 61
به رضهايت جنسهي    300رضايت متوس  و نمرات باالتر از  300-12نمره ، رضايت كم 11-13نمره 

( پايايي اين پرسشنامه را از طريق محاسبه نلفاي كرونبهاب  3332باال اشاره دارد. الرسون و همكاران)
( روايهي و پايهايي پرسشهنامه    3120در مطالعه شمس مفرحه)، گزار كردند. در ايران نيز 21/0با  برابر

گزار  شده است. ضريب نلفاي كرونبهاب محاسهبه    22/0و  30/0رضايت جنسي الرسون به ترتيب 
 به دست نمد. 21/0شده اين پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر با 

 

 هایافته
 پیش بین با گرایش به خشونت علیه زنانهای  متغیر. ضرایب همبستگی 0جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 003/0 21/0 هاي پرخاشگر وارهطرح

 003/0 -11/0 كنترل خشم بيروني 

 003/0 -11/0 كنترل خشم دروني

 003/0 -11/0 رضايت جنسي

 
دههد كهه    پهژوهش نشهان مهي   هاي  ها براي بررسي ارتباط بين متزير نتاي  حاصل از تحليل داده

(. 03/0P< ،21/0= rرابطه مثبت و معنادار دارد)، پرخاشگر با گرايش به خشونت عليه زنان طرحواره
جنسي نيز با گرايش به خشونت عليه زنان ارتباط منفهي و معنهادار    و رضايت خشم كنترلهاي  شيوه

 (.3دارد)جدول 

و  خشم كنترلهاي  شيوه، پرخاشگر واره متزيرهاي طرحبراي بررسي اين سؤال كه كدام يک از 
از تحليهل  ، بيني كنندة بهتري بهراي گهرايش بهه خشهونت عليهه زنهان هسهتند        جنسي پيش رضايت

پارامتريک ضهروري اسهت كهه پهيش     هاي  رگرسيون گام به گام استفاده گرديد. در استفاده از نزمون
تحليل رگرسهيون شهامل نرمهال بهودن     اي ه نن رعايت شده باشد. مهمترين پيش فرضهاي  فرض 

و وجود رابطه خطي بين متزيرهاي پيش بين با متزير مالک است. براي بررسي پهيش  ها  توزيع داده
فرض طبيعي بودن توزيع نمرات از شاخا چولگي و كشيدگي استفاد گرديد كه نتاي  نن در جهدول  

 ارائه شده است.  .6
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 نتایج آزمون کشیدگی و چولگی  .2جدول 

 SKچولگی    KUکشیدگی       متغیر  

 011/0 222/0 هاي پرخاشگر وارهطرح
 -620/0 016/0 كنترل خشم بيروني 

 322/0 -322/0 كنترل خشم دروني

 -332/0 306/0 رضايت جنسي

 23/3 13/3 گرايش به خشونت

 
( قهرار دارد  -6، +6متزيرهاي تحقيق در بهازه ) با توجه به نتاي  جدول مقدار كشيدگي و چولگي 

  كنند. مي از توزيع نرمال را تاييدها  كه برخورداري داده
 

 پیش بین با گرایش به خشونتهای  . بررسی خطی بودن رابطه بین متغیر3جدول
 MS F Sig پیش بینهای  متغیر

 003/0 11/302 22/1062 هاي پرخاشگر وارهطرح

 003/0 30/13 26/3116 كنترل خشم بيروني 

 003/0 23/23 13/3112 كنترل خشم دروني

 003/0 13/16 22/6613 رضايت جنسي

 
پيش بين با گرايش به خشونت عليهه  هاي  نتاي  نزمون خطي بودن رابطه متزير 1جدول شماره 
دهد پيش فرض خطي بودن بهراي انجهام تحليهل رگرسهيون      مي دهد. نتاي  نشان مي زنان را نشان
 برقرار است. 

 
 بینی گرایش به خشونت علیه زنان بر اساس متغیرهای پیش بین . رگرسیون گام به گام برای پیش4جدول

 B β T P R R2 مدل

Adj

uste

d 

R2 

P 

 مفروضه هم خطی

 واریانس تحمل

3 
طرح واره 

 پرخاشگر
33/0 21/0 1/3 003/0 21/0 321/0 321/0 003/0 3 3 

6 

طرح واره 

 پرخاشگر
31/0 11/0 12/2 003/0 23/0 62/0 62/0 003/0 322/0 01/3 

كنترل خشم 

 دروني
11/0- 62/0- 21/1- 003/0     322/0 01/3 

1 

طرح واره 

 پرخاشگر
32/0 10/0 61/2 003/0 16/0 61/0 62/0 003/0 131/0 62/3 

كنترل خشم 

 دروني
10/0- 63/0- 12/2- 003/0  

 
  332/0 03/3 

  003/0 -2/1 -32/0 -02/0 رضايت جنسي
 

  121/0 62/3 
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 واره بيني گرايش به خشونت عليه زنان بهر اسهاس طهرح    نتاي  رگرسيون گام به گام براي پيش
بيني در سهه گهام بهه     دهد كه اين پيش جنسي نشان مي و رضايت خشم كنترلهاي  شيوه، پرخاشگر

درصهد   21/0پرخاشهگر وارد معادلهۀ رگرسهيون گرديهد و      واره وقوع پيوست. در گام اول متزير طرح
بينهي   بيني كرده است و بهترين پيش واريانس )تزييرات( متزير گرايش به خشونت عليه زنان را پيش

دوم  پرخاشهگر و در مرحلهۀ   واره در مرحلهۀ اول طهرح  ، رود. در گام دوم كنندة اين متزير به شمار مي
درصد تزييرات متزيهر   23/0دروني وارد معادلۀ رگرسيون گرديدند و روي هم  خشم كنترلهاي  شيوه

كنندة اين متزير  بيني  بيني كرده است و به ترتيب بهترين پيش گرايش به خشونت عليه زنان را پيش
خشهم   نتهرل كههاي   و در مرحلۀ دوم شهيوه ، پرخاشگر واره در مرحلۀ اول طرح، هستند. در گام سوم

درصهد   16/0جنسهي وارد معادلهۀ رگرسهيون گرديدنهد و روي ههم       و در مرحلۀ سوم رضايت دروني
ههاي   كننده بيني پيشتزييرات متزير گرايش به خشونت عليه زنان را تبيين كردند و به ترتيب بهترين 

از معادلهۀ  شراي  ورود بهه رگرسهيون را نداشهته و     بيروني خشم كنترلهاي  اين متزير هستند. شيوه
 (.2حذ  شد )جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری
هاي كنترل خشهم و   شيوه، هاي شناختي پرخاشگر پژوهش حاضر با هد  بررسي رابطه بين طرحواره

رضايت جنسي مردان با گرايش ننها به خشونت عليه زنان در اسهتان كهگيلويهه و بويراحمهد انجهام     
بينهي گهرايش بهه    دار قهادر بهه پهيش   معني طور بههاي پرخاشگر وارهنتاي  نشان داد طرح شده است.

 خشهونت  عوامل گرايش به از توان نتيجه گرفت كه يكي مي، باشد. از اين رو خشونت عليه زنان مي

باشد. نتيجه اين فرضيه تا حدودي بها نتيجهه پهژوهش    هاي پرخاشگر همسر ميوارهطرح، زنان عليه
( كهه نشهان دادنهد رفتهار     3322و هيوسهمان ) ، (3333هيوسمان ) ارون و، (3331هيوسمان و گائرا )

بهروز  ، هاي پرخاشهگر در سهاختار ذههن فهرد     پرخاشگر به علت دروني شدن تعداد زيادي از طرحواره
ههاي   ( كه نشان دادند شوهران همسرنزار نمرات باالتري در طرحهواره 6033)3باس و دانتلي، كند مي

هاي  كه نشان دادند برخي از طرحواره، (3131) خسروي و كرمي، گرپيوسته، نورند مي منفي به دست
ناسازگار اوليه با خشونت مردان عليه زنانشان رابطه مثبت دارنهد و همچنهين تها حهدودي بها نتهاي        

 پرخاشهگري  الگوي وجود باشد. او در تحقيقي نشان داد كه بين مي ( همسو3123) تحقيق غضنفري

بهه ايهن نتيجهه    ، ديگر سوي دارد و از وجود رابطه خشونت بروز و كودكي دوران در پدري خانواده در
 سهلطه  وجهود دارد و تصهور   خشونت خانگي و مرد گرايانه سلطه تصور بين معناداري رابطه رسيد كه
 شهكل  را فرد پنداره خود هستۀها  است. طرحواره مؤثر پرخاشگري بروز در زن به نسبت مرد گرايانه

 و رفتهار ، انديشهها  گذارند. طرحوارهمي تأثير فرد محي  پيرامون و ديگران با او تعامل شيوة بر و داده
از مشكالت اي  به طيف گسترده، ناسازگار باشدها  كنند. اگر طرحوارهمي تعيين را ديگران با فرد رواب 

                                                                                                                                  
1. Buss & Duntley  
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معتقد ( 3322(. هيوسمان )6036، )يان  و همكاران شود مي و ناكارنمديهاي فردي و اجتماعي منجر
، مهرور ذهنهي  ، هايي هسهتند كهه مسهؤوليت رمزگردانهي     محصول طرحواره، است كه رفتار پرخاشگر

هها   ها و رفتارهاي پرخاشگر را بر عهده دارند. اينگونه طرحواره گرايش، ها سازي و بازيابي نشانه ذخيره
و در  نقهش بسهيار مهمهي در ثبهات پرخاشهگري در طهول زمهان       ، حتي اگر يكبار دروني شده باشند

يكي از ابعاد مهم طرحواره شناختي پرخاشهگرايانه مجهاز دانسهتن     كنند. هاي م تلف ايفا مي موقعيت
براي انتقام گيهري از  ، گيرند مي انتقام در صورت ناكامي است. مرداني كه در اين بعد نمرات باالتري

   دهند. مي به انجام رفتارهاي خشن گرايش بيشتري نشان، همسران خود
شناسهي   زيست ويژگيهاياز طرفي بايد توجه داشت كه در روند پديدنيي طرحواره عواملي مانند  
تجهارب فهرد در   ، هاي سرشتي و رخدادهاي بزر )مثبت و منفهي( در طهول زنهدگي او    خصلت، فرد

هاي سرشتي كه بر بنيادهاي زيستي استوار  فرد با ويژگي خانواده و فرهن  موثر هستند.، فرايند رشد
ها در درون خانواده و بافت فرهنگهي   در معرض تجربه، نيد و در مسير رشد و تربيت به دنيا مي، تاس

دههد. بافهت فرهنگهي اسهتان      گيرد كه شالوده ش صيت او را شكل مهي  مي محي  زندگي خود قرار
دارد كه در نن قواعد تفسيري خاصي مبني بهر  اي  كهگيلويه و بويراحمد ريشه در سنت قومي و قبيله

حاكم است. اين قواعد در باورهاي اوليه كودكان ثبت شده و طرحواره ننها را  ضعيف بودن جنس زن
شود تا مردان خود را سهكان دار زنهدگي    مي دهد. ضعيف دانستن جنس زن سبب مي تحت تاثير قرار

خطاي  خانوادگي و اجتماعي دانسته و در اين راه خشونت عليه زنان را به نوعي تاديب يا جلوگيري از
 بزرگتر زنان تلقي كنند.

بيني گرايش به خشونت عليه زنان بودنهد. ايهن يافتهه بها     مهارتهاي كنترل خشم قادر به پيش  
محمهدخاني و  ههاي   ( و تا حهدودي بها يافتهه   3333) استتس، (6003) پژوهش كيم و كيمهاي  يافته

خشهونت   بينهي  پهيش هاي كنترل خشم در ( هم وان است. مهمترين مؤلفه از مؤلفه3121) همكاران
بروز خشم بيروني بود و بروز خشم بيروني بيشترين واريانس گرايش بهه خشهونت عليهه    ، عليه زنان

 عليهه  گرايش به خشونت عوامل از توان نتيجه گرفت كه يكي مي، نمايد. از اين رو مي زنان را تبيين

نن را  افهراد هيجاني طبيعي است كهه  ، مخشباشد. هاي كنترل خشم همسر مينداشتن مهارت، زنان
تواند  مي اما زماني كه به دفعات اتفاق بيفتد و نحوه ابراز نن مناسب نباشد، كنند مي در زندگي تجربه

د. به يک حس م رب و ويرانگر تبديل شود و پيامدهاي ناگواري را براي فهرد و اطرافيهان رقهم زنه    
رواني اجتمهاعي شهوهر بيشهتر باشهد و در مواقهع      شود توانمندي  مي هاي كنترل خشم باعبمهارت

احساسهات و رفتهار   ، برخورد با مشكالت و فشارهاي زندگي زناشويي ار ننها استفاده نمايد و بر افكار
شود شوهر نتوانهد   مي نداشتن مهارت كنترل خشم در شوهر باعب، خود تسل  داشته باشد. از اين رو

د. بنابراين رو خشونت عليه زنان در شوهراني كه از مهارت در مواقع بحراني خشم خود را كنترل نماي
 فهرد  به كنترل خشم هايمهارت، شود. به س ن ديگربيشتر ديده مي، كنترل خشم برخوردار نيستند

 را خشهم خهود   چگونهه  كهه  گيردمي ياد فرد نتيجه دهد. درمي نگاهي ديگران كردن ارزيابي مورد در
در پهژوهش خهود بها    ، (3121بپردازد. نعيم و رضهايي شهريف)   ديگران مثبت ارزيابي به و كند كنترل
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 عليهه  خهانگي  خشهونت  كاهش زناشويي و سازگاري بر زندگيهاي  مهارت نموز  ب شي عنوان اثر

تواند به كاهش خشونت خانوادگي عليه زنان منجر  مي زنان نشان دادند نموز  مهارت كنترل خشم
 اصهالح  ديگهران  مهورد  در را فرد قضاوت و ارزيابي نحوه كهكند مي كمک فرد به نموز  شود. اين

 ايهن  كه داشت اظهار توانمي لذا، شود فرض چنين سازد. اگر ترنزديک منطقي تفكر به را او و كرده

دهد و در رويارويي با مشكالت زناشهويي  مي تأثير قرار تحت مثبتاي  بگونه را فرد نگر  هامهارت
هاي نهامطلوب  خود را كنترل كرده و ننها را در مقابل چالش و موقعيتخشم ، هابه كمک اين مهارت

مؤثرتري مسايل زندگي را حل كنند و خشونت كمتري  طور بهسازد تا  مي مقاوم كرده و مردان را قادر
 عليه همسر خود ابراز دارند.

گهرايش بهه   بينهي  دار قادر به پهيش معني طور بهرضايت جنسي همسر  نتاي  همچنين نشان داد 
 خشهونت  عوامل گرايش به از توان نتيجه گرفت كه يكي مي، از اين رو باشد. خشونت عليه زنان مي

-باشد. نتيجه اين فرضيه بها نتهاي  پهژوهش رييسهي و حسهين     رضايت جنسي همسر مي، زنان عليه

ميهزان رضهايت جنسهي     و نوع رابطه جنسهي ( كه در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه 3133چاري)
توانهد   مهي  باشهد. رضهايت جنسهي    مي همسو، زن تأثير مستقيمي بر خشونت عليه زنان داردشوهر از 

در واقهع وقتهي يكهي از مهمتهرين     ، هاي بهين زن و شهوهر را تحهت تهأثير قهرار دههد      تمامي كنش
-مسهائل ديگهر نيهز تحهت    ، شوددچار اختالل مي، كاركردهاي خانواده يعني ارضاي نياز جنسي افراد

شهوند. بهه سه ن    يا به عبارتي كاركردهاي ديگر خانواده نيز دچار اختالل مهي ، گيرندقرار ميالشعاع 
كنند و ميل جنسي ننان به خوبي گذاري ميشان را ارز مثبت ميل جنسي طور بهزوجيني كه ، ديگر
بيشتر قادر خواهند بود تا رواب  لذتب ش را تجربهه نماينهد كهه ايهن امهر بهه كهاهش        ، شود مي ارضا

 رضهايت  فقدان از ناشي ايمني عدم و ناكامي سرخوردگي شود. احساس مي خشونت در خانواده منجر

(. 6002، ويسهمن  و كنهد)برزنياک  مواجهه  خطر ا با ر همسران شناختي روان سالمت تواند مي ،جنسي
 و فرمانبردار مردانه سلطهي  دهنده نشان و باشد قدرت مفهومترين مهم شايد جنسي تمايالت قلمرو

-مي كنترل ننها هم توس  و تعريف مردان توس  هم جنسي تمايالت، رو  اين با است. زنان بودن

 پذير  هرچه نيز نشان داد كه، (3136رضي و نئيني )، ( در مطالعه عليوردي نيا6036، )برو  شود

 شهود. ن ريهۀ   مهي  شوهركاسته توس  زن عليه خشونت اعمال از باشد بيشتر زن توس  مردانه اقتدار

 كه كساني به و دهدقرار مي پرستش مورد باشد ورزيخشونت همان كه را مردانه هويت، پدرساالري

 نهادينهه  را امهر  اين و ب شدامتياز مي و قدرت گذارندمي احترام نن به و كنندمي اعمال مردانه نقش

 از و شودمي تلقي متعار  و مرد طبيعي خشونت از درجاتي اقتضا صورت در و فرمان دادن كه كندمي
 ونمدرفت جمله از امور همۀ بر او دقيق و ن ارت مردانه اقتدار رود؛مي انت ار تمكين و بردن فرمان زن

 براساس، شود. بنابراينمي شناخته نن قواعد و هاو ارز  جامعه و خانواده كيان حف  نماد زن كردار و

 در نن نقهش  و مهرد  اقتدارگرايانه و پرخاشگر تصور از داشتن حاكي كه فرضيه اين نتيجه، ن ريه اين

 شود.مي تأييد، خشونت عليه زنان است
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بيني گرايش هاي شناختي پرخاشگر سهم بيشتري در پيشوارهنشان داد طرحها  در نهايت يافته 
 بينهي  پهيش به خشونت عليه زنان دارند. به بيان ديگر مهمترين متزير از بين متزيرهاي پيش بين در 

هها   (معتقد اسهت طرحهواره  3332هاي پرخاشگر است. يان  )وارهطرح، گرايش به خشونت عليه زنان
 خهود و ديگهران اثهر   ، بهر ادراک فهرد از جههان   هايي  ساختارهاي بادوامي هستند كه به مثابه عدسي

دگي رونهد و نتيجتهاً در سرتاسهر زنه     يک الگو براي پرداز  تجارب بكار مي عنوان به گذارند. ننها مي
هيوسهمان  . كننهد  احساسات و رواب  با ساير مردم را تعيهين مهي   ، افكار، يابند و رفتارها گستر  مي

هاي شناختي پرخاشگرايانه كهه در دوران كهودكي در فهرد شهكل      نيز معتقد است طرحواره، (3322)
يابند؛ حتهي اگهر    ميدر طول زمان تداوم ، باشند گيرند و متأثر از دانش اوليه سازمان يافته فرد مي مي

زننهد در   وقايع و شواهد باطل بودن ننها را ثابت نمايد. وقتي افراد دست به رفتارهاي پرخاشهگر مهي  
( 3331نتاي  تحقيق هيوسمان و گهائرا )  كنند. هاي ذهني پرخاشگر خود عمل مي واقع طبق طرحواره

نهي شهناخت فهرد از ميهزان     بهه مع ، شناختي استهاي  كه بعدي از طرحواره 3نشان داد باور تجويزي
و  اين مفهوم جهايز بهودن رفتهار پرخاشهگر    ، مطلوبيت يا عدم مطلوبيت رفتار پرخاشگر است. در واقع

( 3332) 6مهن و دوديه    نتاي  تحقيق لوچ، دهد. در اين خصوص خشن را نسبت به ديگران نشان مي
ههاي تجهويزي بها محتهواي      از طرحهواره ، نشان داده كه افراد پرخاشگر نسبت به افراد غيرپرخاشگر

 كننده بيني پيشتواند مهمترين پرخاشگر بيشتري برخوردارند. بنابراين طرحواره شناختي پرخاشگر مي
  گرايش به خشونت عليه زنان باشد.

مهردان و   شهناختي پرخاشهگر  هاي  پژوهش حاضر نشان داد كه هم طرحوارههاي  بنابرين يافته  
بيني گرايش به خشونت عليه زنهان را  خشم ننها توانايي پيشكنترل هاي  هم رضايت جنسي و شيوه

گرايش بهه   بيني پيششناختي پرخاشگر در هاي  رسد با توجه به نقش مهم طرحواره مي دارند. به ن ر
گيرند و در درون جامعهه  در درون خانواده شكل ميها  خشونت عليه زنان و از ننجاييكه اين طرحواره

گيرند و با توجه به اينكه بافت فرهنگي اسهتان   مي ر فرهن  جامعه قرارشوند و تحت تاثي مي تكميل
دارد كه در نن قواعد خاصي مبنهي بهر اقتهدار    اي  كهگيلويه و بويراحمد ريشه در سنت قومي و قبيله

مردانه و ضعيف بودن جنس زن و مجاز دانستن تاديب زنان و در نتيجه پرخاشگري عليه ننها حهاكم  
، دههد  مهي  ر باورهاي اوليه كودكان ثبت شده و طرحواره ننها را تحت تهاثير قهرار  است و اين قواعد د

و اصالح ننها مورد توجه قرار  گيري شكلتوجه كرده و ها  به اين طرحواره مناسب باشد بيش از پيش
گيرد. همچنين با توجه به اينكه مديريت خشم ارتباط منفي و معناداري با گرايش به خشهونت عليهه   

لهذا نمهوز    ، توانند به اين مهارت تجهيز شوندمديريت خشم مهارتي است كه افراد مي زنان دارد و
ونت عليه زنان مفيد باشد. ارائه اطالعات تواند در كاهش خش ميها  مهارتهاي كنترل خشم به خانواده

و نموزشهاي الزم در زمينه رواب  جنسي زوجين از ديگر پيشنهادهاي پژوهش حاضر بهراي كهاهش   
 باشد. مي خشونت مردان عليه زنان

                                                                                                                                  
1. Normative Beliefs 

2. Lochman & dodge 
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