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Abstract 
The purpose of this study was to provide a model 
for the relationship between domestic violence 
and cognitive functions by examining the 
mediating role of psychological distress and 
emotion-regulation strategies in female victims 
of violence through a path analysis. The statistical 
population of this study consisted of female 
victims of violence who visited different 
branches of Tehran Forensic Medicine Center in 
2018. Considering the relationship between 
research variables in such sample, the research 
method was descriptive-correlative type. The 
relationship between the variables was analyzed 
according to the research goals. After obtaining 
subjects’ informed consent, 200 abused women 
were selected by a purposive sampling method, 
based on entry-exit criteria. Then they were asked 
to fill out questionnairs including Emotion 
Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross and John 
2003), Domestic Violence Questionnaire 
(Pournaghash Tehrani, 2005), Montreal 
Cognitive Assessment (MoCA) (2005) and the 
short-form version of the Depression Anxiety and 
Stress Scale (DASS-21) (1995). Results showed 
that the proposed modified empirical model has 
good fit indices. According to this model, 
domestic violence has direct and indirect effects 
on cognitive functions. In addition, psychological 
distress, reappraisal emotion-regulation strategy 
and suppression emotion-regulation strategy had 
a mediating role in the relationship between 
domestic violence and cognitive functions. 
Keywords: Domestic Violence, Emotion 
Regulation, Psychological Distress, Cognitive 
Function 
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 مقدمه

عنوان بهگسترده طور به ،شناختی شناسیرواندر ادبیات فنی  یا عملکرد اجرایی اصطالح عملکرد شناختی
. کنندمیدر فرد کنترل  را توانایی در کار کردن با اطالعات د که توجه و ایجادشونتعریف می ایهای ذهنیفرایند

 شوندمیفرونتال مغز شروع پری هستند که از قسمت کورتکسینی یپا -های باالفرایند ،ی شناختیعملکردها
 هاآن ثرؤهای هدفمند و انجام م، اجرای برنامهریزیبرنامههدفمند فکری مثل تعیین اهداف،  هایفرایندبرای  و

ضروری و اصلی  هایجمله مهارتاز  ،ی و اجراییشناخت عملکردهای (.2007 ،جورادو و روسلی) ضروری هستند
 عی وهای شناختی، اجتماموفقیت در زندگی و پیشرفت، موفقیت تحصیلی باعث برای سالمت روان هستند که

تالل در کورتکس در اثر اخ، شناختی و اجرایی عملکردهایمعموالً (. 20۱3 ،دیاموند) شوندمی شناختیروان
م و تنهایی قرار غزمانی که فرد در معرض استرس، عملکرد  هر دو ،واقع دروند. شمی فرونتال دچار نقصپری
 (.20۱3 ،)دیاموند گیرندمی منفی قرار تأثیر، تحتدارد وضعیت نامناسبی شناختیروانو یا به لحاظ  گیردمی
 .اهش دهدکهای شناختی را توانایی تواندمی ،زا مثل خشونتیک عامل استرس یتجربهعنوان نمونه، به

 شناختی در زنان قربانی خشونت دارای اهمیت است. عملکردهایبررسی  ،روازاین
اکیوز، ) گیردحداقل یک نفر مورد خشونت همسر قرار می ،در سراسر جهان نیز از هر سه زن ،کلی طوربه

تعاریفی  ،ن مختلفنقل از پژوهشگرا( به۱397پورنقاش تهرانی و قلندرزاده ) (.20۱2یاوان، ساهینر و کیلیک، 
صطالح خشونت از جانب شریک ا .انداز خشونت خانگی و خشونت از جانب شریک صمیمی را مطرح کرده

رود، اما این اصطالح معموالً به کار میمترادف با بدرفتاری و خشونت خانگی به، اغلب ۱IPV صمیمی
 یفبنابر تعر(. 2009 ،شانون) دهدمی رخ( گیهیا همخانازدواج )یک زوج  ای اشاره دارد که میانبدرفتاری

 بدرفتاری هیجانی ، خشونت فیزیکی،جسمیخشونت  است:شامل این موارد   IPVجهانی، بهداشت سازمان
  .گری کنترلرفتارها و( شناختیروان)

 شناختی عملکردهای تواندمی ،خشونت خانگی در زنان قربانی خشونت یتجربهاند که ها نشان دادهوهشپژ
، (20۱7)مگان ویلیامز، مورفی، دوور، اوانس و زاندرمن ر مطالعه عنوان مثال دد، بهرا دچار نقص کن اهآن

های آمریکایی یدر نمونه ،تغییر در عملکردهای شناختی و خشونت توسط شریک صمیمی یتجربه یرابطه
 طوربه IPV داد که قربانیان یج این مطالعه نشاننتا .صورت گرفت ،سال داشتند 60تا  30که  یتبارآفریقایی

کاهش ادراکی و عملکردهای اجرایی  -های دیداریی شامل توجه، تواناییمعناداری در عملکردهای شناخت
های مختلف شامل آزمون شناسایی گیریاندازه ازی تشخیص عملکردهای شناختی در این مطالعه، برا .داشتند

2حیوانات نام

2 (ANT)  33دهی ارتباط آزمونو(MTT) دهد این مطالعه نشان می ینتیجه .استفاده شده است
 یبرای زنان بدون داشتن سابقه TMT طور معناداری با کاهش عملکرد در آزمایشبه ،که قربانی خشونت بودن

که ارتباط بین مواجهه با  دهدمی، نشان (20۱4) هبنستریت، دپرینس و چومطالعات  .افسردگی رابطه دارد

                                                           
۱1. Intimate Partner Violence (IPV) 

2 22. Animal Naming Test (ANT) 

333. Trail Making Test (TMT) 
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تواند با شخصی می، اما خشونت بیناست کشف نشده کامالً هنوز و عملکردهای اجرایی شخصیخشونت بین
یکی از اهداف  ،این اساس بر .تروماها داشته باشددیگر فردی در مقایسه با عملکردهای اجرایی ارتباط منحصربه

 ،پژوهشهدف دیگر ملکردهای شناختی است. خشونت خانگی و ع یتجربه یرابطهپژوهش حاضر بررسی 
مستقیم  یاعملکردهای شناختی رابطه خشونت و نقص در یتجربه یرابطهآیا بررسی این مسئله است که 

بررسی  ،پژوهشاین مسئله دیگر  ،بنابراین ؟کنندمی ایفا ایواسطه است یا متغیرهای دیگری در این بین نقش
هیجان در تنظیم سرکوبی راهبرد هیجان و  تنظیمارزیابی مجدد راهبرد ، شناختیروانپریشانی  ایواسطه نقش
 . استهای خانگی و عملکردهای شناختی خشونت یتجربه یرابطه

های باعث ایجاد پریشانی ،خشونت خانگی یتجربه انددادههای متعدد نشان گونه که پژوهشهمان
ک اختالل عاطفی جدی ی ،افسردگیشود. از جمله افسردگی و اضطراب در قربانیان خشونت می ،شناختیروان

 ۱2تا  ۸مردان  یدرصد و برا 2۵تا  ۱0در زنان  یگخطر ابتال به افسرد. سالمت است یبرا مهم یو مشکل
هستند  یکنونعصر  عیشا یهایماریاز ب ،و اضطراب یافسردگ (.20۱3 ،کایآمر یپزشکانجمن روان)درصد است 

 به ،یکیزیف یهابیآس بر عالوه یخانگ یهاخشونت ریأثت .کنندیم ریاز افراد جامعه را درگ یهمواره درصدکه 
ند که اختالالت اهنشان داد ،زنان قربانی خشونت یرو مطالعات. شودیم منجرهم  یشناختروان یهابیآس

 قربانیانکه نشان دادند ن یهمچن .با عالئم افسردگی دارای همبودی است ،اضطرابی در زنان قربانی خشونت
 ،دهندمطالعات متعددی نشان می (.20۱۱ هوانگ، یانگ و اومایه،) ی از افسردگی دارند، نرخ باالترخشونت

ئم عال ،نسبت به زنانی که این تجربه را ندارند ،خشونت خانگی توسط همسران خود دارند یزنانی که تجربه
 (.2007 ،یکلوسکمک و توماس ،یجوش تنبرگ،یو) دهندیم را نشانمتفاوتی  شناختیروانجسمی و 
، (200۸، و همکاران یواریت) یمانند افسردگ یشناختروانئم عالزنان  نیا ،یبر عالئم جسمان عالوه

شونت دارد خ یتجربه در شهیر که دهندیم نشان زین را ادیو اعت یاضطراب و استرس بعد از خشونت، خودکش
 یاز جمله افسردگ یشناختروان یهایشانیاند که پرمتعدد نشان داده یهاپژوهش ،گریاز طرف د (.2007 ،ماتود)

ی هایافتهاختالل عملکرد حافظه، یکی از . شوندمینقص در عملکردهای شناختی  جادیباعث ا ،و اضطراب
انجام شده  یمطالعه. مشترک در مطالعات مربوط به اثرپذیری عملکردهای شناختی از طریق افسردگی است

که افزایش  دهدمیشده توسط بیماران همراه است و نشان  گزارش یبا عملکرد حافظه ،(20۱7) توسط چاربنیو
که اضطراب باعث  دهدمینشان  ،(2006)ایراکسینن  یمطالعه. شودافسردگی باعث کاهش عملکرد حافظه می

در افرادی که اختالل پانیک و اختالل وسواس فکری و ویژه به و شودایجاد اختالل در عملکرد اجرایی می
ها، گرفتن همه یافته ین مطالعه با در نظرا. اضطراب روی عملکردهای اجرایی بیشتر است تأثیر د،عملی دارن

. کرده است تأکید تصویر اختالل عملکرد شناختی را در اختالالت افسردگی و اضطرابی توسعه داده و روی آن
 و حادی هستند که است که افسردگی و همچنین اضطراب، شرایط جدیگویای آن  ،ی این مطالعهبندجمع

 دهند. قرار می تأثیرناختی را تحتش عملکردهای
شناختی  عملکردهایخشونت خانگی و  یدر رابطه شناختیروانتوان انتظار داشت که پریشانی می ،بنابراین

 عنوان واسطه بینهای مورد بررسی بهسازهدیگر ، شناختیروانبر پریشانی  عالوه داشته باشد. ایواسطه نقش
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هیجان و  یعنی ارزیابی مجدد ؛دو راهبرد تنظیم هیجان ،شناختی عملکردهایخشونت خانگی و  یتجربه
روی توانایی تنظیم هیجان افراد  تواندمی ،های خانگیخشونت یتجربههمچنین  .هستندسرکوبی هیجان 

سازگاری در حوادث  از جمله ،های مختلف زندگینقش مهمی در جنبه ،هیجانات. بگذارد تأثیر دیدهخشونت
به  های بیولوژیکواکنشتوان را می هیجانات اساساً. کنندزا و تغییرات و نوسانات زندگی ایفا میاسترس
 یفرایندبه  ،تنظیم هیجان (.2002گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، )دانست برانگیز های مهم و چالشموقعیت

 هستنداحساسات این  دارایمند چه احساساتی دارند، چه زمانی بفه تا سازدشود که افراد را قادر میاطالق می
 (. ۱99۸ ،گراس) کنندمیها را اظهار و ابراز و چگونه این احساسات را تجربه کرده و آن

 . درقرار دهد تأثیرحتتوانایی تنظیم هیجان افراد را ت تواندمی ،خشونت یاند که تجربهمطالعات نشان داده
، امیرصادقی و ریاکبعنوان مثال به .شودنت باعث تغییر در عملکرد هیجانی قربانیان میخشو یتجربهواقع، 

به این ند، ددیده و زنانی که در معرض خشونت نبوی روی زنان خشونتادر مطالعه، (20۱7) جاهدیسیروس
. اری وجود داردناددیده و زنان عادی تفاوت معدر زنان خشونت یدند که بین توانایی تنظیم هیجاننتیجه رس

 انگی قرار گرفتهکه در معرض خشونت خرا ای هوش هیجانی زنانی در مطالعه ،(20۱6) تسیریگوتیس و لوکزاک
تنظیم هیجانات در  تنظیم هیجان در خود و ،های هوش هیجانیمؤلفهیکی از . مورد بررسی قرار دادندبودند، 

دیده انجام دادند، به این روی زنان خشونتبر ای که هدر مطالع ،(20۱6)تسیریگوتیس و لوکزاک . دیگران است
کارگیری هوش هیجانی در بهکمتری  توانایی و مهارت ،رار گرفته بودندزنانی که مورد خشونت ق :نتیجه رسیدند

های تنظیم رایندفروی دهند که عالئم اضطراب و افسردگی اثرات نامطلوبی ها نشان مینتایج پژوهشداشتند. 
با کاهش  ،رابسطح افسردگی و اضطو بودن شدت  اند که باالنشان داده نتایجهمچنین گذارند. می هیجان
قطبی سردگی تکشود. اختالالت افهای هیجانی مثبت ارتباط داشته و باعث کاهش تنظیم هیجانات میواکنش

ضطراب اجتماعی و عملی، اختالل ا -و اختالالت اضطرابی شامل اختالالت پانیک، آگورافوبیا، وسواس فکری
 -لم، گاالقر، تامپسونکارل، فیرهورابطه دارند ) ،با تمایل به کاهش تنظیم هیجانات مثبتنیز اضطراب فراگیر 

 (. 20۱4هالندز و بارلو، 
 -)کمپبل نفی هیجانات دارندبیشترین ارتباط را با تنظیم م ،اضطراب و استرسکه  دهندمی نشان هایافته این

تی را مورد بررسی قرار عملکردهای شناخ تنظیم هیجان و یرابطه مطالعات نیهمچن (.2007 ،و بارلو سیلز
که مناطق  دهندمینشان  ،عصبی مربوط به تنظیم هیجانات یمدارها و شبکهمورد تحقیقات تجربی در . اندداده

. ندهست درگیرنی ، در تکامل شناختی تجارب هیجا2و مناطق ساب جنیوئال سینگولیت ۱کورتکس اوربیتوفرونتال
های پاسخ به موقعیت در کنترل عملی( DLPFC) 3فرونتال کورتکسکه دورسولترال پریاست  حالی دراین 

خوبی مستند شده است که این موضوع به(. 2003جانسون، هارلی، بنکلفت، هرپرتز و تابر، ) استمؤثر هیجانی 
کرده که از عملکردهای شناختی است، با مشکل مواجه توانایی تمرکز و توجه را  توانندمی ،های هیجانیمحرک

 (. 200۵ ،یریلمو) شناختی پیچیده را مختل کنند و برخی ازعملکردهای
                                                           
۱1. Orbitofrontal Cortex (OFC) 

22. subgenual cingulate  

33. Dorso Lateral Prefrontal Cortex (DLPFC) 
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را بین ای پیچیده اندرکنش، fMRI ۱تشدید مغناطیسی کارکردی آمده از تصویربرداری دستبهی هاداده
است که چرا و چگونه هیجانات با  ز آنحاکی ااین موضوع . دهدمیهای شناختی و هیجانی نشان سیستم

های عصبی و اختالالت یکی از معدود مطالعاتی که مکانیسمدر . کنندعملکردهای شناختی تداخل پیدا می
 2پیشنهاد کردند که سیستم ونترال گرم( 2006)کارتی دولکس و مککرده، بررسی را شناختی ناشی از هیجان 

، با سیستم دورسال سرد 3فرونتال کورتکسیگداال و ونترو لترال پریآم :پردازش هیجانی که عبارت است از
اندرکنش  ۵و لترال پریتال کورتکس فرونتال کورتکسدورسو لترال پری :که عبارت است از 4عملکرد اجرایی

 عملکردهایخانگی و  خشونت یتجربه یدر رابطه تنظیم هیجان رودمی انتظار ،چه گفته شدآن بنابر .دارند
  .ای عمل کندعنوان عامل واسطهبه ،اختیشن

 رزیابی مجدداراهبرد ، شناختیروانپریشانی  ایواسطه بررسی نقش ،هدف از پژوهش حاضر ترتیببه این 
 ،زنان ی است.شناخت عملکردهایخشونت خانگی و  یهیجان در رابطه راهبرد سرکوبی تنظیمهیجان و  تنظیم

توجهی به سالمت زنان و بی ،روازاین .و تربیت فرزندان برعهده دارند در کانون خانواده نقش اساسی و مهم
زنان  همراه داشته باشد.بهبرای خانواده و جامعه  رسانبار و آسیبآثار زیان تواندمی ،اعمال خشونت علیه آنان

نیز دچار  هاآن ختشنا ،دنبال آنبهعملکرد هیجانی و  ،شده شناختیروانهای دچار پریشانی ،تجربه خشونتبا 
دیدگی و قرار نتبه تکرار خشو، هیجانی و شناختی در این زنانعملکردهای  نقص درشود. میو اختالل نقص 
شناختی  هایعملکرد پذیریتأثیر یدقیق نحوه درکبنابراین، . شودمنجر میپذیری چرخه خشونتدر  گرفتن

بخشی و یدر آگاه تواندمی ،قربانی خشونتمسئله توسط خشونت در زنان و اجرایی مانند قضاوت و حل
ی ناشی از کاهش آثار فردی و اجتماعدر و بینجامد پذیری خشونت یگرفتن در چرخه پیشگیری از قرار

 باشد.مؤثر دیده های آموزشی و بهسازی عملکرد افراد خشونتدیدگی و تدوین برنامهخشونت

 روش
 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش یجامعه

از هش وپژح طر، قربانی خشونت خانگین نااز زیک نمونه در هش وپژی بط بین متغیرهارواسی رتوجه به بر با
ست. ه اهش تحلیل شدوپژاف هدابطه بین متغیرها برحسب رود و رامیر شماهمبستگی به -توصیفی عنو

هر تهران در قانونی شکننده به واحدهای پزشکی آماری این پژوهش را زنان قربانی خشونت مراجعه یجامعه
گیری هدفمند است. گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه. روش نمونهنفر( ۵400) اندتشکیل داده ۱397سال 
 با، هدفمند یخانگی به این مراکز به شیوهآزاری همسر قربانی یکنندهزنان مراجعهنفر  200صورت که بدین

 عبارتهش وبه پژی ورود هارشدند. معیاب نتخااها از آن ضایترخذ از اپس وج و خری ورود و هارتوجه به معیا

                                                           
۱1. Fuctional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

22. ventral system of hot emotional processing 

33. amygdala & ventro lateral prefrontal cortex 

44. dorsal system of cold executive functioning  

۵5. lateral parietal cortex 
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های خانگی توسط همسر به تشخیص پزشکی و قربانی یکی از انواع خشونت سال 60تا  20از: سن بین  است
برای آزمون مدل در این  .ستده اهش بووپژدر شرکت ای براد فراتمایل م شامل عد ،معیار خروج نیزو  قانونی
کند که برای این ( تعیین شد. وی توصیه می۱992لوهلین ) نظر م نمونه موردنیاز برمبنایحداقل حج ،مطالعه

 یمورد را در نظر بگیرد و حداقل حجم نمونه 200مورد و بیشتر از آن  ۱00کم پژوهشگر باید دست یهامدل
های ن جوابدست آمدتواند موجب عدم حصول همگرایی، بهمی ،ترهای کوچکاست. نمونه 200موردنیاز 

ن برآورد پارامترها شود. در این پژوهش پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج پژوهش، ینامناسب و یا دقت پای
پزشکان از طریق  که کننده به پزشکی قانونی بودندموردنظر که زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه ینمونه

ها تحویل داده شد و پس از تکمیل هشگر به آنهای پژوهش توسط پژوپزشکی قانونی انتخاب و پرسشنامه
کنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر بر روی شرکت ،گردآوری گردید. همچنین مقیاس ارزیابی شناختی مونترال

تا در هر مرحله از پژوهش و در صورت عدم تمایل به شرکت  کنندگان در پژوهش آزاد بودند. شرکتدشاجرا 
های ها و روششاخص ، ازهادادهتحلیل آماری این پژوهش برای در یان دهند. به همکاری خود پا ،پژوهش در

های توصیفی و بررسی همبستگی دست آوردن شاخصبرای به است.طی استفاده شده استنبا -تحلیل توصیفی
و برای بررسی برازندگی مدل  SPSS-2۵افزار نرم با از روش همبستگی پیرسون دوی متغیرهای پژوهشدوبه

 استفاده شده است. LISREL -۸/۸ افزاربا نرمروش تحلیل مسیر از 

 سنجشابزار 
 2003توسط گراس و جان در سال  این پرسشنامه: (ERQ) 1جانیه میتنظ یراهبردها یپرسشنامه

طراحی شده  3و ارزیابی مجدد 2منظور ارزیابی دو راهکار تنظیم هیجان شامل سرکوبیبه ابداع شد. این ابزار
یی او پای 73/0برای سرکوبی  ،79/0ی کرونباخ برای ارزیابی مجدد . ضریب آلفاباشدمیگویه  ۱0 رایدا واست 

ضریب همسانی درونی این مقیاس (. 2003 ،)گراس و جان گزارش شده است 69/0بازآزمایی برای کل مقیاس 
دست آمده است به 63/0تا  42/0و برای سرکوبی  6۸/0تا  4۸/0در دانشگاه میالن، برای ارزیابی مجدد از 

دست بهسنجی این مقیاس را مشخصات روان ،(۱390تاشک ) نیز در ایران(. 20۱0 ،)بالزاروتی، جان و گراس
 90/0مقیاس سرکوبی و  ۸7/0آلفای کرونباخ مقیاس ارزیابی مجدد  ،(۱390) آورده است. در پژوهش تاشک

که از دو زیرمقیاس ارزیابی مجدد و سرکوبی ر نیز در پژوهش حاض(. ۱394 ،فر و همکاراندست آمد )طاهریبه
ترتیب و ارزیابی مجدد به های سرکوب هیجانمقیاسمقدار آلفای کرونباخ خردهاستفاده شد،  پرسشنامه این

  این مقادیر تطابق خوبی با مقادیر گزارش شده دارند.. آمد دستبه ۸۱۱/0و آلفای کرونباخ کل  ۸0۸/0و  7۵3/0

                                                           
۱1. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

22. suppression 

33. reappraisal 
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( ۱3۸3) آیتمی توسط پورنقاش تهرانی 40 پرسشنامهاین  :)DVQ( 1یشونت خانوادگخ یپرسشنامه

های فیزیکی بین زوجین آیتم خشونت 24های روانی، خشونت یپرسشنامه آیتم این سیزده ساخته شده است.
 پرسشنامهن . طیف پاسخ به ایدهدمی بودن در خانواده را مورد ارزیابی قرارآیتم قربانی و یا شاهد خشونت سه و

براساس نیز  پرسشنامهمحورهای  .است "مخالفم کامالً"تا  "موافقم کامالً"از  ،ای لیکرتدرجه در مقیاس چهار
های تعارض در با مقیاس تاکتیک پرسشنامه. این شدمشخص ی ارایانهجوی وای و جستمطالعات کتابخانه

 که دست آمدبهدرصد  ۸۱معادل  ،مقیاس فوق و همبستگی بین نتایج و شد زوج اجرا ۵0یک گروه متشکل از 
نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ آن خشونت خانوادگی است. روایی  یپرسشنامههمگرای  روایی یدهندهنشان

 مقدار آلفای کرونباخ خرده ،در پژوهش حاضر نیز (.۱3۸4 ،دست آمده است )پورنقاش تهرانیبهدرصد  ۸7
 دستبه 9۱۵/0و آلفای کرونباخ کل  929/0و  726/0ترتیب به ،نت فیزیکیهای خشونت روانی و خشومقیاس

 این مقادیر تطابق خوبی با مقادیر گزارش شده دارند.. آمد

ساخته  ،(200۵) و همکاران نصرالدینتوسط  اسیمق نیا :)MoCA( 2مونترال یشناخت یابیارز اسیمق

های زبانی سطح سنجش عملکرد اجرایی، تواناییتری برای این مقیاس از تکالیف بیشتر و سختشده است. 
ضریب آلفای ، (200۵) کند. نصرالدین و همکارانفضایی پیچیده استفاده می -باالتر، حافظه و پردازش دیداری

 3آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و مقیاس ارزیابی شناختی مونترالهمبستگی بین ، ۸3/0کرونباخ این مقیاس را 
گزارش  ۸7/0را آن ویژگی  و 90/0یاس برای تعیین افراد با اختالل شناختی خفیف ، حساسیت این مق۸7/0را 

سنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترال در بیماران های روانمنظور بررسی ویژگیای که بهاند. در مطالعهکرده
 ،79/0زمان همروایی  ،77/0ضریب آلفای کرونباخ  یدهندهپارکینسونی شهر اصفهان انجام شد، نتایج نشان

مقدار آلفای کرونباخ  ،(. در پژوهش حاضر نیز۱390 ،بود )امساکی و همکاران 90/0و ویژگی  ۸۵/0حساسیت 
 که با مطالعات گزارش شده تطابق خوبی دارد. آمد دستبه 70۵/0مقیاس ارزیابی شناخت مونترال 

توسط  ۱99۵ل در سا پرسشنامه نیا: (DASS) 4اضطراب و استرس ،یافسردگ یپرسشنامه

 یهاسازه از کیکه هردارد عبارت  42 یفرم اصل .است فرم دو یدارا اسیمق نیا. شد هیته بوندیالو و بوندیالو
. فرم کوتاه شامل دهدیمقرار  یابیعبارت متفاوت مورد ارز ۱44اضطراب و استرس را توسط  ،یافسردگ یروان
 2۱ه کند. فرم کوتایم یریگاندازه را یروان یزهسا ایعامل  کی عبارتِهفت  از کیرعبارت است که ه 2۱

 کرونباخ یآلفا بی، ضرا(۱3۸4) شده است. بشارت یابیاعتبار یرانیا تیجمع ی(، برا۱3۸4) توسط بشارت یعبارت
 یبرادرصد،  ۸7( =27۸n) یعموم تیاز جمع ییهااسترس را در مورد نمونه و اضطراب ،یافسردگ اسیمق

پژوهش  نیدر ا ست.اکرده  گزارشدرصد  9۱استرس و کل  یبرادرصد و  ۸9ب اضطرادرصد،  ۸۵ یافسردگ

                                                           
11. Domestic Violence Questionnaire (DVQ) 

22. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

33. Mini-Mental State Exam (MMSE) 

44. Depression Anxiety and Stress Scale (DASS) 
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 یو آلفا ۸۱0/0و  ۸04/0 ،792/0 بیترتبه یو افسردگاسترس، اضطراب  یهااسیمقخ خردهکرونبا یآلفا زین
 .دارند شده گزارش ریبا مقاد یخوبتطابق  که آمد دستبه 9۱۱/0کرونباخ کل 

  هایافته
 یتوصیف جمعیت شناخت

همچنین  ند.دار بوددرصد خانه 7/67پژوهش شاغل و این کننده در درصد از زنان قربانی خشونت شرکت 3/32
فراوانی مربوط به  و کمترین درصد 33/0 دیپلم با درصد فراوانیتحصیلی این زنان بیشترین میزان مدرک 

انحراف استاندارد  بود. میانگین، 40نیز میانگین سن  بوده است. ۱۱/0با درصد فراوانی  ارشد مدرک کارشناسی
 سرکوبیراهبرد  متغیرهای ابعاد خشونت خانگی شامل خشونت فیزیکی و خشونت روانی و همچنینو واریانس 

آمده  ۱و عملکرد شناختی در جدول  شناختیروانهیجان، پریشانی تنظیم ارزیابی مجدد راهبرد هیجان،  تنظیم
 است.

های خانگی، راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان، راهبرد ارزیابی مجدد نتضرایب همبستگی پیرسون بین خشو
 آمده است. 2در جدول  هم و عملکرد شناختی شناختیروانتنظیم هیجان، پریشانی 

، 0۱/0همبستگی مثبت معنادار در سطح  شناختیروان، بین خشونت خانگی با پریشانی هایافته براساس این
وجود دارد. بین خشونت خانگی  0۱/0منفی معنادار در سطح  یناختی رابطهبین خشونت خانگی با عملکرد شو 

نیز با راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان و همچنین بین خشونت خانگی با راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان 
 یبا راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان رابطه شناختیروان بین پریشانی ،دست نیامد. از طرفیرابطه معناداری به

منفی  یبا راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان رابطه شناختیروان، بین پریشانی 0۵/0مثبت معنادار در سطح 
، 0۱/0منفی معنادار در سطح  یبا عملکرد شناختی رابطه شناختیروان، بین پریشانی 0۱/0معنادار در سطح 

و بین راهبرد  0۵/0معنادار در سطح منفی  یبین راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان با عملکرد شناختی رابطه
 وجود دارد.  0۱/0مثبت معنادار در سطح  یارزیابی مجدد تنظیم هیجان با عملکرد شناختی رابطه

 پژوهش متغیرهایمیانگین، انحراف استاندارد و مقادیر حداکثر و حداقل برای  -1جدول 
 خشونت خانگی 

 )فیزیکی و روانی(
 پریشانی

 شناختیروان
رکوبی س راهبرد

 تنظیم هیجان
ارزیابی  راهبرد

 مجدد تنظیم هیجان
عملکرد 
 شناختی

 200 200 200 200 200 تعداد داده
 24/23 ۸3/22 39/۱۵ ۵3/39 22/۱۱۸ میانگین

 ۱6/3 ۸۵/6 3۱/3 73/۱2 37/20 انحراف استاندارد
 0۱/۱0 9۵/46 96/۱0 2/۱62 27/4۱۵ واریانس
 00/9 00/۱0 00/9 00/7 00/62 حداقل
 00/30 00/3۸ 00/24 00/62 00/۱66 حداکثر

راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی تنظیم هیجان در  ،شناختیروانپریشانی  ایواسطه برای بررسی نقش
از تحلیل مسیر با  ،همچنین برای آزمون مدل فرضی پژوهش ؛های خانگی و عملکرد شناختیخشونت یرابطه



 9                                یازدهم ، سال2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

ضرایب استاندارد و معناداری مسیرهای مستقیم برای مدل  ۱شد. شکل یری گبهرهافزار لیزرل استفاده از نرم
، راهبردهای سرکوبی تنظیم هیجان و ارزیابی مجدد تنظیم هیجان در شناختیروانپریشانی  ایواسطهنقش 
برازش این  هایشاخص 3. همچنین جدول دهدمیهای خانگی و عملکرد شناختی را نشان خشونت یرابطه

 .دهدمیان مدل را نش

 پژوهش متغیرهایماتریس ضرایب همبستگی بین  -2جدول 
 خشونت خانگی 

 (فیزیکی و روانی)

 پریشانی

 شناختیروان

عد سرکوبی بُ

 تنظیم هیجان

عد ارزبابی مجدد بُ

 تنظیم هیجان

عملکرد 

 شناختی
     ۱ (یروان و یکیزی)ف یخشونت خانگ

    ۱ 436/0** یشناختروان یشانیپر
   ۱ 266/0* 04۱/0 جانیه میتنظ یرکوبسراهبرد 
  ۱ -24۵/0* -330/0** -۱۱/0 جانیه میمجدد تنظ یابیارز راهبرد

 ۱ 497/0** -2۸6/0* -436/0** -3۱7/0** یعملکرد شناخت
  0۱/0معناداری در سطح **و  0۵/0معناداری در سطح *

 
 

 
 

 
 ژوهشمدل پیشنهادی پمقادیر ضرایب معناداری و استاندارد  -1شکل 

 

 

 

 جانیه مجدد یابیارز

 یشناخت عملکرد یشناختروان یشانیپر

 جانیه یسرکوب

 یخانگ یهاخشونت

β= 2۸/0-  β= 4۸/0  

t= ۸0/7  

t= 20/۵-  

t= 36/4-  
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 نیکویی برازش برای مدل پیشنهادی پژوهش هایشاخص -3جدول 
 نتیجه مقادیر مالک مدل مفروض برازش هایشاخص

RMSEA 2۵/0 ۱/0> برقرار نیست 
GFI 77/0 90/0> برقرار نیست 
CFI ۸7/0 90/0>  نیستبرقرار 

AGFI 62/0 90/0>  نیستبرقرار 
NFI ۸7/0 90/0>  نیستبرقرار 
IFI1 ۸6/0 90/0>  نیستبرقرار 

NNFI2 3۵/0 90/0>  نیستبرقرار 
3RFI 33/0 90/0>  نیستبرقرار 

RMR ۱/0 .نیستبرقرار  هر چقدر نزدیک به صفر باشد 

Df4 2 - - 
2X 73/26 نیستبرقرار  است. در حجم نمونه زیاد همیشه معنادار 

/dF2X 6۵/۱3  نیستبرقرار  باشد. 2کمتر از 
P-value 000۱/0 نیستبرقرار  نادار نباشد.مع 

نشان داده شده است، مدل فرضی پژوهش  3که در جدول ( ۱990 ،برازش )بنتلر هایشاخصتوجه به مقادیر  اب
کمتر  دبای dF/2X برای برازش مطلوب نسبت ،عنوان مثالدر شکل فعلی از برازش مناسبی برخوردار نیست. به

برازش برای  ۵میانگین مربعات خطای برآورد یریشه همچنین مقدار است. 2در این مدل باالتر از  باشد که 2از 
، شاخص 6های شاخص برازشمؤلفهدر مدل برقرار نیست. میزان این شرط باشد که  ۱/0کمتر از  دمطلوب بای

باشد که  9/0نیز باید بیشتر از  9و شاخص برازش تطبیقی ۸شده ، شاخص برازش هنجار7برازش یشده تعدیل
شده  میانگین یآمده است. همچنین مقدار ریشه دستبهبحث کمتر از مقدار مناسب  ر در مدل مورداین مقادی
دلیل عدم برازش که در این مدل برآورده نشده است. به باشد 0۵/0تر از نیز باید کوچک ۱0باقیمانده مجذورات

اصالح مدل  هایشاخص از ،تری ارائه شود. برای این منظورمدل مناسبتا د شمناسب مدل اولیه، تالش 
توجه به  و با افزار لیزرلشده توسط نرم ارائه( MI) ۱۱تعدیل و اصالح هایشاخص استفاده شده است. براساس

 :ان داده شده استنش 2مدل اصالح و تعدیل شد که تصویر آن در شکل  پژوهش، مبانی نظری

                                                           
۱1. Incremental Fit Index (IFI) 

22. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

33. Relative Fit Index (RFI) 

44. Degree of Freedom 

۵5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

66. Goodness of Fit Index (GFI) 

77. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

۸8. Normed Fit Index (NFI) 

99. Comparative Fit Index (CFI) 

۱010. Root Mean Square Residual (RMR) 

1111. Modification Indices (MI) 
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 شده پژوهشمدل اصالح نداردمقادیر ضرایب معناداری و استا -2شکل 

مسیر مستقیم ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و همچنین  سیر مستقیم از خشونت خانگی به راهبردم ،این اساس بر
 βو  tضرایب معناداری و استاندارد  مقادیر. کوبی هیجان از مدل حذف شدندسر خشونت خانگی به راهبرد

یر مستقیم از خشونت خانگی به دو دو مس .ه شده استارائ 2مسیرهای مختلف مدل اصالحی نیز در شکل 
افزار لیزرل در مدل مفروض معنادار نشدند که به پیشنهاد نرم ،سرکوبی و ارزیابی مجدد تنظیم هیجان راهبرد

به  مسیرهای مستقیم ، تمامشودکه مشاهده می طورهمان نیز شده در مدل اصالح .این دو مسیر حذف شدند
 ند: شدمعنادار  این شرح

. مسیر معنادار است >0۱/0pدر سطح  =۸0/7tبا داشتن  شناختیروانپریشانی مسیر خشونت خانگی به 
معنادار  >0۱/0pدر سطح  =t-97/3ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با داشتن  به راهبرد شناختیروانپریشانی 

 >0۱/0pدر سطح  =93/3t سرکوبی تنظیم هیجان با داشتن به راهبرد شناختیروان. مسیر پریشانی است
معنادار  >0۱/0pدر سطح =t-42/4 به عملکرد شناختی با داشتن شناختیروانمعنادار است. مسیر پریشانی 

 >0۱/0pدر سطح  =۵9/۵tارزیابی مجدد تنظیم هیجان به عملکرد شناختی با داشتن  راهبرد مسیر است.
 >0۵/0p در سطح =t-4۵/2 د شناختی با داشتنسرکوبی تنظیم هیجان به عملکر معنادار است. مسیر راهبرد

 معنادار است. >0۱/0pدر سطح  =t-20/۵ عملکرد شناختی با داشتن مسیر خشونت خانگی بر معنادار است.
ای پژوهش به میزان است، یعنی متغیره 74/0برای عملکرد شناختی  2R در این پژوهش میزان ضریب تعیین

ضرایب  ۵ضرایب مسیرهای مستقیم و جدول  4جدول  .کنندمین ملکرد شناختی را تبییتغییرات ع 74/0
 : دهندمی شده نشان برای مدل اصالحرا مسیرهای غیرمستقیم 

 یشناختروان یشانیپر یخانگ یهاخشونت

 جانیه مجدد یابیارز

 یشناخت ردعملک

 جانیه یسرکوب

β= 2۸/0-  

t= 42/4-  

β= 4۸/0  

t= ۸0/7  

β= 33/0-  

t= 20/۵-  
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 شده ضرایب مسیرهای مستقیم برای مدل اصالح -4جدول 
 B β T مسیر

 ۸0/7** 4۸/0 4۱/0 شناختیرواناثر خشونت خانگی بر پریشانی 
 -97/3** -26/0 -۱3/0 هیجان ارزیابی مجدد تنظیمعد بُبر  شناختیرواناثر پریشانی 
 93/3** 2۵/0 07/0 سرکوبی تنظیم هیجانعد بُبر  شناختیرواناثر پریشانی 
 -42/4** -2۸/0 -0۸/0 بر عملکرد شناختی شناختیرواناثر پریشانی 

 ۵9/۵** 3۸/0 22/0 یعملکرد شناخت عد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان براثر بُ
 -4۵/2* -۱9/0 -06/0 عد سرکوبی تنظیم هیجان بر عملکرد شناختیاثر بُ

 -20/۵** -33/0 -4۸/0 اثر خشونت خانگی بر عملکرد شناختی
  0۱/0معناداری در سطح ** و 0۵/0معناداری در سطح *

 شده ضرایب مسیرهای غیرمستقیم برای مدل اصالح -5جدول 
ب رضحاصل مسیر غیرمستقیم

 بتاهای مستقیم

 آزمون

 سوبل

 pارزش 

 0004/0** ۵4/3 -۱2۵/0 شناختیروان نیبا واسطه پریشاعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان اثر خشونت خانگی بر بُ
 007۸/0** 66/2 096/0 شناختیروانعد سرکوبی تنظیم هیجان با واسطه پریشانی اثر خشونت خانگی بر بُ

 /000۱2** ۸۵/3 -۱34/0 شناختیروان اثر خشونت خانگی بر عملکرد شناختی با واسطه پریشانی
 00۱2/0** 24/3 -09۸/0 جدد تنظیم هیجانعد ارزیابی مبر عملکرد شناختی با واسطه بُ شناختیرواناثر پریشانی 
 03/0* 07/2 -047/0 ظیم هیجانعد سرکوبی تنبر عملکرد شناختی با واسطه بُ شناختیرواناثر پریشانی 

 0۱/0معناداری در سطح **و  0۵/0معناداری در سطح *

قبولی دارند. شده معناداری قابل همه مسیرهای غیرمستقیم در مدل اصالح ،شودگونه که مشاهده میهمان
 تواندمی ،شناختیروانپریشانی : دهدمینشان این موارد را  ،برای اثرهای غیرمستقیم ۱سوبل Zنتایج آزمون 

نقش واسطه یا میانجی  0۱/0ظیم هیجان با سطح معناداری ارزیابی مجدد تن میان خشونت خانگی و راهبرد
سرکوبی تنظیم هیجان با سطح  میان خشونت خانگی و راهبرد تواندمی ،شناختیروانداشته باشد. پریشانی 

میان خشونت خانگی و  تواندمی ،شناختیرواننقش میانجی یا واسطه داشته باشد. پریشانی  0۱/0معناداری 
 ،ارزیابی مجدد تنظیم هیجان راهبرد داشته باشد. ایواسطه نقش 0۱/0سطح معناداری  عملکرد شناختی با

داشته باشد.  ایواسطه نقش 0۱/0و عملکرد شناختی با سطح معناداری  شناختیروانمیان پریشانی  تواندمی
 0۵/0 و عملکرد شناختی با سطح معناداری شناختیروانمیان پریشانی  تواندمی ،سرکوبی تنظیم هیجان راهبرد
خشونت  یدر رابطهارزیابی مجدد تنظیم هیجان  راهبرد ،اشد. براساس نتایج این پژوهشداشته ب ایواسطه نقش

خشونت  ییم هیجان در رابطهسرکوبی تنظ راهبردهمچنین . ندارد ایواسطه خانگی و عملکرد شناختی نقش
ز طریق نتایج پژوهش نشان داد که خشونت خانگی ا ،واقع ندارد. در ایسطهوای و عملکرد شناختی نقش خانگ

 هایشاخص 6همچنین جدول  .دهدمیقرار  تأثیرتنظیم هیجان را تحت دو راهبرد ،شناختیروانپریشانی 

                                                           
۱1. Sobel Z Test 
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ی مدل از برازش مطلوب ،شده توجه به مقادیر محاسبه . بادهدمی نشان شدهنیکویی برازش را برای مدل اصالح
 برخوردار است.

 شده  نیکویی برازش برای مدل اصالح هایشاخص -6 جدول
 نتیجه مقادیر مالک شده مدل اصالح برازش هایشاخص

RMSEA 04/0 ۱/0> برقرار است 
GFI 99/0 90/0> برقرار است 
CFI 96/0 90/0> برقرار است 

AGFI 97/0 90/0> برقرار است 
NFI 99/0 90/0> برقرار است 
IFI 94/0 90/0> برقرار است 

NNFI 9۸/0 90/0> برقرار است 

RFI 9۵/0 90/0> برقرار است 
RMR 02۵/0 .برقرار است هرچقدر نزدیک به صفر باشد 

Df 2 - برقرار است 
2X 0۸/3 برقرار است .در حجم نمونه زیاد همیشه معنادار است 

/dF2X ۵4/۱  برقرار است باشد. 2کمتر از 
P-value 396/0 .برقرار است معنادار نباشد 

 RMSEAمقدار  مدل برقرار شده است.باشد که در این  2کمتر از  باید  dF/2X برای برازش مطلوب نسبت
به شکل مطلوبی برابر با  شده . مقدار این شاخص در مدل اصالحباشد ۱/0کمتر از  دبرازش مطلوب بایبرای 

باالی برازش  ،مشابه هایشاخص دیگرو ( GFI)زش شده است. همچنین میزان شاخص نیکویی برا 04/0
های شاخص مؤلفهکه میزان کرد باید توجه  .استبرازش مدل  و کامل اند که بیانگر مطلوبیت باالشده 9/0

 9/0شده و شاخص برازش تطبیقی نیز باید بیشتر از  شده برازش، شاخص برازش هنجار برازش، شاخص تعدیل
که در این مدل برآورده شده و  باشد 0۵/0تر از میانگین باقیمانده نیز باید کوچک یباشد. همچنین مقدار ریشه

توجه به مقدار  معنادار باشد. با در مدل مناسب نباید ۱Pارزش شده است. میزان  02/0 برابر  RMR مقدار
 مدل تجربیفرض تطبیق اصالحی پیشنهادی با  ،برقرار است. در نتیجهشده  یادشرط  ،برای این شاخص 39/0

 هماهنگ است.

 گیریبحث و نتیجه
 ،شناختی در زنان قربانی خشونت هایخشونت خانگی و عملکرد ینتایج این پژوهش نشان داد که بین تجربه

 ویلیامز و همکاران(، 20۱4)هبنستریت، دپرینس و چو های وهشمنفی وجود دارد. این یافته با نتایج پژ یرابطه
استین، کندی و تاملی گونه که همان سدرنظر میتطابق دارد. به ،(2002)تاملی استین، کندی و و ( 20۱7)

                                                           
۱1. P-Value 
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نقش  ،شودخشونت ایجاد می یتجربهدر اثر که  ۱زیر قشری -اند، اختالل در مناطق پیشانی( دریافته2002)
 یظهو حاف 3، مشکالت عملکرد اجرایی2بصری یثری در نقص عملکردهای شناختی شامل اختالل در حافظهؤم

 (.۱397 ،پورنقاش تهرانی و همکاراندارد ) 4فعال

 بانی خشونتخشونت و تنظیم هیجان در زنان قر یضعیف بین تجربه یگر رابطهنتایج این پژوهش نشان
، اکبری و( 620۱) های تسیریگوتیس و لوکزاکقبلی مانند پژوهشمطالعات این در حالی است که  .است

جان زنان قربانی توانایی تنظیم هی ،خشونت یاند که تجربه(، نشان داده20۱7) امیرصادقی و سیروس جاهدی
اد که خشونت نشان د ،ی حاصل از پژوهش حاضرهایافتهنتایج  ،وجود این باکند. خشونت را دچار نقص می

 مانند شناختیروانهای بلکه از طریق پریشانی ؛دهدمینقرار  تأثیرطور مستقیم تنظیم هیجان را تحتبه
 کند. خشونت تنظیم هیجان را مختل می یافسردگی و اضطراب، تجربه

با  ،اضطراب ی واز قبیل افسردگ شناختیروانهای نشان داد که پریشانی وهشی این پژهایافتههمچنین 
با  شناختیروانهای نتایج پژوهش نشان داد که پریشانی بیان دیگر،به. دارندرابطه توانایی تنظیم هیجان 

ایسنر، های پژوهش این یافته با .منفی دارد یمثبت و با ارزیابی مجدد هیجان رابطه یبی هیجان رابطهسرکو
 سو است. هم ،(20۱۱) نلیس، کوییدباخ، هنسن و میکوالجزاک و (2009) جانسون و کارور

های تنظیم ندفرایروی را بر دهند که عالئم اضطراب و افسردگی اثرات نامطلوبی ها نشان مینتایج پژوهش
های شخصیت است که باعث ترین جنبهگذارند. در مدیریت هیجان، صفت اضطراب یکی از مهممی هیجان

توان به می ،(. در تبیین این یافته2002 ،شود )زلنسکی و الرسنهای تنظیم هیجانی تطبیقی میفرایندتضعیف 
تصویربرداری  ،اندکرد. مطالعات نشان داده نوروسایکولوژی اختالالت افسردگی و اضطراب و تنظیم هیجان توجه

فرونتال مغز نشان هایی از نواحی پریالگوی غیرنرمالی از فعالیت در همان قسمت ،مغزی از افراد افسرده
 ۵نگاری با گسیل پوزیترونرشبُ از مطالعاتبرخی اند. که در تنظیم هیجان و تنظیم خلق نیز دخیل دهندمی

PETفرونتال و دورسو لتورال پری 6ای را در نواحی کورتکس سینگولیت قدامیفتهیا، متابولیسم کاهش
د. ندهنشان می ،های منفی قرار داردهم در حالت استراحت و هم هنگامی که فرد در معرض محرک ،کورتکس

 دلیلممکن است به ،هنگام تجربه اضطراب که بدتنظیمی هیجان )منفی(مرتبط است این نتایج با این موضوع 
از برخی  .اندکه برای تنظیم هیجانات منفی مهمباشد فرونتال کورتکس مغز کاری نواحی دورسو لترال پریکم

فرونتال را در حین تکالیف تنظیم شدن کورتکس پری، فعالMRI 7تصویرسازی تشدید مغناطیسی مطالعات
فته قشر سینگولیت قدامی را در افراد یافعالیت افزایش ،کردند. این مطالعات گیریاندازههیجانی ساختاریافته 

                                                           
۱1. prefrontal sub-cortical 

22. visual memory 

33. executive function 

44. working memory 

۵5. Positron Emission Tomography (PET) 

66. Anterior Cingulate Cortex (ACC) 

77. Magnetic Resonsnce Imaging (MRI) 
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های هیجانی افراد سالم نسبت به افراد افسرده پاسخ ،افسرده در مقایسه با افراد سالم نشان دادند. در این مطالعه
نشانگر این موضوع هستند که نواحی مرتبط با  هایافته دادند.های غمناک کاهش میدیدن فیلمبا خود را 

توان در نتیجه می. مغز و نواحی مرتبط با عدم تنظیم هیجان با یکدیگر مرتبط هستنداضطراب در و افسردگی 
 (. 20۱4 ،)گراس دهدمی یجان افراد را کاهشتوانایی تنظیم ه ،استنباط کرد که افسردگی و اضطراب

 فیم هیجانات منو ه هم هیجانات مثبت ،که افراد مبتال به افسردگی اساسی دهندمیمطالعات فردی نشان 
شده با ن خودگزارشاز سرکوبی هیجا عادتی یهاستفاد ،عالوهبه. کنندمی سرکوبرا بیش از گروه کنترل سالم 

ی که دچار افسردگی (. همچنین افراد20۱0هوکسما و شویزر،  -آلدائو، نولن) های افسردگی مرتبط استسمپتوم
 ،)لیو و تامپسون کنندمیترل سالم استفاده هستند، کمتر از ارزیابی مجدد و پذیرش هیجانات نسبت به گروه کن

20۱7.) 

با  ،رکوبی هیجانیعنی ارزیابی مجدد و س ؛تنظیم هیجان پژوهش نشان داد که بین دو راهبردنتایج این 
تواند ظیم هیجان مینشان داد که کاهش توانایی تن هایافته ،واقع در. عملکردهای شناختی رابطه وجود دارد

نتایج این بیان دیگر، بههای شناختی شده و یا عملکردهای شناختی را کاهش دهد. باعث نقص در عملکرد
به این  ؛مثبت وجود دارد یشناختی رابطههیجان با عملکرد  عد ارزیابی مجدد تنظیمپژوهش نشان داد که بین بُ

عد بین بُهمچنین  .یابندعملکردهای شناختی نیز کاهش می ،که با نقص در توانایی ارزیابی مجدد هیجان معنا
 ،ش سرکوبگریکه با افزای معنا به این ؛منفی وجود دارد یشناختی رابطه عملکردهای سرکوبی هیجان با

 (2006کارتی )ک(، دولکس و م2004) های ریچاردزاین یافته با پژوهشیابند. عملکردهای شناختی کاهش می
 است.سو (، هم2004) بونانو، پاپا، الالنده، وستفال و کویفمن و

شناختی،  عملکردهایعنوان یکی از ابعاد عدم تنظیم هیجانی بر سرکوبی هیجانات به تأثیربرای آزمون 
 ،عنوان مثالدارد. به تأثیرشناختی که در زندگی روزمره  یفرایند ؛اندمطالعات روی حافظه متمرکز شدهبرخی 

 تواندمی ،عد سرکوبی هیجاناتیجان در بُدهد که عدم تنظیم ه(، نشان می۱999های ریچاردز و گراس )پژوهش
کند؟ بهترین توضیح برای اثر سرکوبی حافظه را مختل میچگونه سرکوبی هیجانات اما  ؛حافظه را مختل کند

زمانی که  :کند. این مدل پیشنهاد میاست ۱اساس مدل کنترل سایبرنتیکی خودتنظیمیرب ،هیجان بر حافظه
خود را طبیعی نشان  یو چهرهد را سرکوب کنآن رغم وجود هیجان، بهکند فرد هنگام تجربه هیجان تالش می

 فرایندکند تضاد ناشی از وجود هیجان و سرکوب آن را کاهش دهد، به یک هنگامی که تالش مینیز و  دهد
 ممکن است باعث شود ،خودکنترلی فرایندی وسیلهگری بهعملیاتی خودکنترلی )خودتنظیمی( نیاز دارد. سرکوب

اما این کار باعث کاهش و  ؛آمیزی توانسته هیجان خود را سرکوب کندطور موفقیتکه فرد احساس کند به
های به محرک تواندمینمختل شده و فرد عملکرد شناختی واقع،  در .شودشدن ذخایر محدود توجهی میمختل

که بتواند هیجانات خود را رای اینفرد بعبارتی، بهزمان تکالیف دیگری انجام دهد. همیا  و دیگر توجه کند
گیرد که به تخلیه ذخایر خودتنظیمی و در نتیجه های خودتنظیمی کمک میکنترل و سرکوب کند، از فعالیت

                                                           

۱. cybernetic control model of self-regulation 
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که چرا سرکوب احساسات  دهدمی شود. این امر توضیحمیمنجر شناختی مانند حافظه  عملکردهایکاهش 
 شود.زمان میتکالیف شناختی همشناختی و انجام  عملکردهایباعث اختالل در 

، )ریچاردز و گراس تر مرتبط استهای شناختی ضعیفبا توانایی ،گزارش شده است که سرکوبی هیجان
 ،)جورمن و گتلیب آمیز مرتبط استحالی که ارزیابی مجدد هیجان با عملکرد شناختی موفقیت در ؛(۱999
رفتارهای هیجانی  یدلیل بازدارندگی هشیارانهیجان بهباشد که سرکوبی هصورت (. موضوع شاید به این 20۱0

تالش زیاد برای  ،الزمه سرکوبی هیجانکه  طوریبه ،شناختی تداخل دارد عملکردهای بروزگرایانه، با
لنتریپ، ایسکوییت، شود )میمنجر به کاهش ذخایر شناختی در نهایت خودپایشی و تمرکز بر خود است که 

 .(20۱6 ،کوون، ولش و روت

است برای این فرضیه که سرکوبی هیجان ممکن است توضیحی  ،(20۱6)پ و همکاران نتایج مطالعه لنتری
ارزیابی  در مقابل،و عملکردهای اجرایی را در محیط زندگی روزانه محدود کند. کرده منابع شناختی را تخلیه 

منابع شناختی  ،بنابراین .دهدمیهش کارا مجدد هیجان نیاز به تمرکز بر منابع توجه بر بازدارندگی هیجانی 
ارزیابی اگر در صورتی که (. 20۱6 ،لنتریپ و همکاران) گیرندمیبرای تکالیف دیگر در دسترس قرار بیشتر 

هنگامی که ارزیابی متعاقباً  .شوندعملکردهای شناختی نیز تقویت می ،خوبی صورت بگیردمجدد هیجان به
 عملکردهای کاهش یابد، شناختیروانهای خشونت و پریشانی یتجربهمجدد هیجان از طریق عواملی مانند 

 یابند.شناختی نیز تقلیل می

یعنی ؛ مثبت دارد یرابطه شناختیروانخشونت خانگی با پریشانی  ینتایج این پژوهش نشان داد که تجربه
اضطراب نیز افزایش از جمله افسردگی و  شناختیروان هایپریشانی ،خشونت خانگی یبا افزایش تجربه

 واری و همکارانو تی ،(20۱۱هوانگ و همکاران ) یمطالعهجمله  های زیادی ازبا پژوهشنتیجه یابند. این می
 شناختیروان هایمنفی بین پریشانی یرابطه یدهندهنشان نتایج این پژوهشهمچنین سو است. هم (200۸)

عملکردهای  ،شناختیروان هاییعنی با افزایش پریشانی ؛عملکردهای شناختی است باضطراب( )افسردگی و ا
ش تهرانی و جمله پورنقا های بسیاری ازموضوع با پژوهشاین  یابند.شناختی دچار نقص شده و کاهش می

 سو است.( هم2006) و ایراکسنین ،(۱397همکاران )

 .تقیم بر عملکرد شناختی داردثر مسا ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خشونت خانگی ،کلی طوربه
بر  ،و دو راهبرد تنظیم هیجان شناختیروانپریشانی  ایواسطه متغیرهای همچنین اثر غیرمستقیم از طریق

 یدر رابطه شناختیروانپریشانی  نتایج این پژوهش نشان داد کهعملکرد شناختی در زنان قربانی خشونت دارد. 
 یشده، تجربهنتایج گفته توجه به  دارد. با ایواسطهناختی نقش ش عملکردهایخشونت خانگی و  یتجربه

های پریشانی .شودزنان قربانی خشونت می در شناختیروانهای افزایش پریشانیخشونت خانگی باعث 
. دهندمیرده و کاهش ککردهای شناختی را دچار نقص عملنیز  از جمله افسردگی و اضطراب شناختیروان

 ،طور مستقیم بر دو راهبرد تنظیم هیجان اثر نداردخشونت به یتجربه پژوهش نشان داد که همچنین نتایج این
 نتایج ،عبارت دیگربه .گذاردمی تأثیر بر دو راهبرد تنظیم هیجان ،خشونت شناختیروانبلکه از طریق پریشانی 

 .دارد ایواسطهنقش خشونت خانگی و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان  یدر رابطه شناختیروانپریشانی 
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از جمله اضطراب و  شناختیروانهای خشونت باعث ایجاد پریشانی یتجربه ،شده نتایج بیانتوجه به  با
. نتایج این پژوهش نشان داد شوندمیباعث افزایش سرکوبگری  ،شناختیروانهای و پریشانیشده افسردگی 

 ایواسطهاهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان نقش خشونت خانگی و ر یدر رابطه شناختیروان که پریشانی
های شده و پریشانیمنجر  شناختیروانهای خشونت به ایجاد پریشانی یتجربهاین توضیحات، توجه به  دارد. با

نتایج این پژوهش نشان داد که  شود.باعث کاهش و نقص در راهبرد ارزیابی مجدد هیجان می شناختیروان
 دارد. با ایواسطهو عملکرد شناختی نقش  شناختیروان پریشانی یهیجان در رابطه راهبرد سرکوبی تنظیم

 ،شده و سرکوبگری بیشترمنجر به سرکوبگری بیشتر  شناختیروان پریشانیچه گفته شد، آنتوجه به 
. نتایج این پژوهش نشان داد که راهبرد ارزیابی دهدمیشناختی را دچار نقص کرده و کاهش  عملکردهای

که  معنادارد. به این  ایواسطهو عملکرد شناختی نقش  شناختیروانپریشانی  یمجدد تنظیم هیجان در رابطه
و نقص در راهبرد ارزیابی شده باعث ایجاد نقص در راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان  ،شناختیروانپریشانی 

پژوهش توضیح داده  یکه در پیشینه رطوهمان .دهدمیشناختی را کاهش  عملکردهای ،مجدد تنظیم هیجان
برازش پیدا  ،اما در این پژوهش مدل پیشنهادی اولیه ؛کنندمیشد، مبانی نظری از مدل مفروض اولیه حمایت 

 توجیه کرد که درچنین توان شده برازش پیدا کرد. این موضوع را می مدل اصالح ،نکرده و با حذف دو مسیر
است.  شناختیروانهای از طریق پریشانی ،خشونت بر دو راهبرد تنظیم هیجان یاثرگذاری تجربه ،این ساختار

بررسی جداگانه  هاآن ارتباطاین احتمال وجود دارد که اگر این متغیرها در ساختار و مدل دیگری بودند و یا 
اختار اما در این مدل و س ؛گذاشتمی تأثیر تنظیم هیجان راهبردهای ور مستقیم رویطخشونت به ،شدمی

متغیر پریشانی  ،توان گفت که در این ساختار و مدلمی ،واقع در شان به این صورت برازش یافته است.ارتباط
نگی بین خشونت خا یعنوان واسطهبهدارد و تنظیم هیجان  راهبردهای نسبت بهتری ویق تأثیر شناختیروان

مستقیم خشونت  تأثیر، شناختیروانغیر پریشانی با وجود مت ،دیگر یگفتهبه .کندمیعمل و عملکرد شناختی 
  شود.خانگی بر دو راهبرد تنظیم هیجان از دور خارج می

 توان در دو سطح نظری و عملی به این شرح مطرح کرد:دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را می
شناختی  کردهایعملگذار بر تأثیربه شناخت بهتر عوامل  توانندمی ی پژوهشهایافتهدر سطح نظری، 

 شناختی از عواملی که روی عملکردهایپذیری تأثیر یبا تبیین نحوه توانندمی همچنین .کمک کنند
 ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و پریشانی، سرکوبی راهبردهایمانند ) ندشناختی اثرگذار عملکردهای

های گشای پژوهشک کنند و راههای موجود در این زمینه کم، به گسترش دانش، مفاهیم و مدل(شناختیروان
های جدیدی را ها و فرضیهپرسش توانندمیباشند. چنین نتایجی  شناختیروانمنظور گسترش دانش جدیدتر به

 عملکردهایدر کاهش  توانندمیدیگری  شناختیروان متغیرهای چه یی همچون:هاپرسش؛ مطرح سازند
خشونت خانگی و عملکرد  یدر رابطه توانندمیدیگری  متغیرهایچه متغیر یا و یا شناختی دخیل باشند؟ 

ضرورت انجام  ،هااز این پرسش کننده داشته باشند؟ پاسخ به هریکیا تعدیل ایواسطهشناختی نقش 
 سازد. های آتی را در این زمینه مطرح میپژوهش

کاهش نقص عملکردهای پیشگیرانه نسبت به  دیدگاه توانندمی ،ی پژوهش حاضرهایافته در سطح عملی نیز
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های و مبنای تجربی مناسبی برای تدوین برنامهرا ترویج داده پذیری زنان در جامعه خشونت شناختی و متعاقباً
  د.نپذیری باشجهت پیشگیری از خشونت آموزشی و درمانی در

زنان قربانی شرایطی که  توان به این موارد اشاره کرد که محیط ومی ،های این پژوهشمحدودیتجمله  از
دلیل خستگی جسمی و روانی و همچنین به ممکن است ،روازاین .زا بوداسترس ،خشونت در آن قرار داشتند

به این مراکز، توجه به هدف مراجعه  کنندگان با دقت کافی پاسخ نداده باشند. باشرکت ها،پرسشبودن  زیاد
نوعی شرایط تا بهکرده بزرگنمایی ها پرسشبرخی از  گویی بهکنندگان در پاسخدارد که شرکتجود واحتمال این 

، عدم آگاهی شناختیروان توجه به شرایط با نیز کنندگانبرخی از شرکترا بیشتر به گوش برسانند. سخت خود 
خود برخوردار نبودند.  شناختیرواناز بینش کافی برای درک و آگاهی از شرایط  ،تحصیالتین یپا و سطح

، تفسیرها و استنادهای هایافتههایی را در زمینه تعمیمماری و نوع پژوهش حاضر، محدودیتآ یهمچنین جامعه
 کند که باید در نظر گرفته شوند.مورد بررسی مطرح می متغیرهایشناختی علت

انجام شده  ،(۱۸/۱/۵۱060۱6 یاین پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران )طرح شماره
 است.

 منابع
 یپژوهش -یعلم یدوماهنامه .های تهرانی(. بررسی خشونت خانوادگی در خانواده۱3۸4) .س .سورنقاش تهرانی، پ

 .23-36 (،۱3)دیجد یدوره .دانشور رفتار

گرایی، نوروزگرایی، گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون(. بررسی مدل خودتنظیم۱390تاشک، آ. )
و علوم  یشناسروان یسالمت، دانشکده یشناسروان یتخصص یدکتر یرسالهجان و مقابله. راهبردهای تنظیم هی

 دانشگاه تهران. ،یتیترب

نارسایی راهبردهای  ایواسطه (. نقش۱394و فتی، ل. ) ،.ع. ممظاهری،  ،موتابی، ف. ،فردوسی، س. ،فر، ز.طاهری
 .معاصر یشناسروان های اضطراب فراگیر.ی با نشانهشدت هیجان منفی و انگیزش ایمن یتنظیم هیجان در رابطه

۱0، 66-۵۱. 

خشونت  ی(. رابطه۱397پاشایی بهرام، م. ) و ،صابری، س، م. ،فراهانی، ح. ،قلندرزاده، ز. . س.،پورنقاش تهرانی، س
 .اختیشنروانخودتنظیمی و پریشانی  ایواسطه خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی همسرآزاری: نقش

 .۵۱-60 (،3)6. یشناخت یشناسروان ینامهفصل

های خانوادگی و تبعات روانی آن با اختالل بررسی ارتباط خشونت(. ۱397)قلندرزاده، ز.  و س.، س. پورنقاش تهرانی،
 .337-344 (،67)۱7. یشناختروانعلوم  یمجلهمصرف الکل. شخصیت مرزی و سوء

 های(. معرفی و بررسی ویژگی۱390عسگری، ک. )و  ،موحد ابطحی، م. ،ا. ساز،چیت، مولوی، ح.، امساکی، گ.
. اصفهان یپزشک یدانشکده یمجلهسنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترال در بیماران مبتال به پارکینسون. روان
29(۱۵۸،) ۱39۱-۱400. 

های نمونهدر  (DASS-21)ترس سنجی مقیاس افسردگی اضطراب اسهای روان(. بررسی ویژگی۱3۸4) .ع. مبشارت، 
 .تهران دانشگاه ،یپژوهش گزارشبالینی و جمعیت عمومی. 
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