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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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چکیده
 با هدف ارائهی مدلی برای رابطهی خشونت،پژوهش حاضر
 با بررسی نقش واسطهای،خانگی و عملکردهای شناختی
پریشانی روانشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان
 جامعهی.قربانی خشونت و با روش تحلیل مسیر انجام گرفت
آماری شامل زنان قربانی خشونت مراجعهکننده به واحدهای
 نمونهی. است97 مختلف پزشکی قانونی شهر تهران در سال
 نفر از زنان مراجعهکننده به این مراکز بودند که به200 ،پژوهش
 با توجه به معیارهای ورود و خروج،شیوهی نمونهگیری هدفمند
 با توجه به بررسی.و پس از اخذ رضایت از آنها انتخاب شدند
ر وابط متغیرهای پژوهش در یک نمونه از زنان قربانی خشونت
 ابزار. همبستگی است- روش پژوهش از نوع توصیفی،خانگی
 شامل پرسشنامهی راهبردهای تنظیم،مورد استفاده در پژوهش
 پرسشنامهی خشونت،)2003 ، (گراس و جانERQ هیجان
 مقیاس ارزیابی شناختی،)۱3۸3( خانوادگی پورنقاش تهرانی
،( و پرسشنامه فرم کوتاه افسردگیMoCA) )200۵( مونترال
 نتایج.) بود۱99۵( )DASS-21( اضطراب و استرس داس
پژوهش نشان داد که مدل تجربی اصالح شده دارای
شاخصهای برازش مطلوب است و خشونت خانگی اثر مستقیم
 پریشانی، عالوه بر این.و غیرمستقیم بر عملکرد شناختی دارد
 راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد،روانشناختی
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مقدمه
اصطالح عملکرد شناختی یا عملکرد اجرایی در ادبیات فنی روانشناسی شناختی ،بهطور گسترده بهعنوان
فرایندهای ذهنیای تعریف میشوند که توجه و ایجاد توانایی در کار کردن با اطالعات را در فرد کنترل میکنند.
عملکردهای شناختی ،فرایندهای باال -پایینی هستند که از قسمت کورتکس پریفرونتال مغز شروع میشوند
و برای فرایندهای هدفمند فکری مثل تعیین اهداف ،برنامهریزی ،اجرای برنامههای هدفمند و انجام مؤثر آنها
ضروری هستند (جورادو و روسلی .)2007 ،عملکردهای شناختی و اجرایی ،از جمله مهارتهای ضروری و اصلی
برای سالمت روان هستند که باعث موفقیت تحصیلی ،موفقیت در زندگی و پیشرفتهای شناختی ،اجتماعی و
روانشناختی میشوند (دیاموند .)20۱3 ،معموالً عملکردهای شناختی و اجرایی ،در اثر اختالل در کورتکس
پریفرونتال دچار نقص میشوند .در واقع ،هر دو عملکرد زمانی که فرد در معرض استرس ،غم و تنهایی قرار
میگیرد و یا به لحاظ روانشناختی وضعیت نامناسبی دارد ،تحتتأثیر منفی قرار میگیرند (دیاموند.)20۱3 ،
بهعنوان نمونه ،تجربهی یک عامل استرسزا مثل خشونت ،میتواند تواناییهای شناختی را کاهش دهد.
ازاینرو ،بررسی عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت دارای اهمیت است.
بهطور کلی ،در سراسر جهان نیز از هر سه زن ،حداقل یک نفر مورد خشونت همسر قرار میگیرد (اکیوز،
یاوان ،ساهینر و کیلیک .)20۱2 ،پورنقاش تهرانی و قلندرزاده ( )۱397بهنقل از پژوهشگران مختلف ،تعاریفی
از خشونت خانگی و خشونت از جانب شریک صمیمی را مطرح کردهاند .اصطالح خشونت از جانب شریک
صمیمی  ،IPV۱اغلب مترادف با بدرفتاری و خشونت خانگی بهکار میرود ،اما این اصطالح معموالً به
بدرفتاریای اشاره دارد که میان یک زوج (ازدواج یا همخانهگی) رخ میدهد (شانون .)2009 ،بنابر تعریف
سازمان بهداشت جهانی IPV ،شامل این موارد است :خشونت جسمی ،خشونت فیزیکی ،بدرفتاری هیجانی
(روانشناختی) و رفتارهای کنترلگر.
پژوهشها نشان دادهاند که تجربهی خشونت خانگی در زنان قربانی خشونت ،میتواند عملکردهای شناختی
آنها را دچار نقص کند ،بهعنوان مثال در مطالعه مگان ویلیامز ،مورفی ،دوور ،اوانس و زاندرمن (،)20۱7
رابطهی تجربهی خشونت توسط شریک صمیمی و تغییر در عملکردهای شناختی ،در نمونهی آمریکاییهای
آفریقاییتباری که  30تا  60سال داشتند ،صورت گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که قربانیان  IPVبهطور
معناداری در عملکردهای شناختی شامل توجه ،تواناییهای دیداری -ادراکی و عملکردهای اجرایی کاهش
داشتند .برای تشخیص عملکردهای شناختی در این مطالعه ،از اندازهگیریهای مختلف شامل آزمون شناسایی
نام حیوانات  )ANT( 2و آزمون ارتباط دهی )TMT(33استفاده شده است .نتیجهی این مطالعه نشان میدهد
که قربانی خشونت بودن ،بهطور معناداری با کاهش عملکرد در آزمایش  TMTبرای زنان بدون داشتن سابقهی
افسردگی رابطه دارد .مطالعات هبنستریت ،دپرینس و چو ( ،)20۱4نشان میدهد که ارتباط بین مواجهه با
2

)1. Intimate Partner Violence (IPV
)2. Animal Naming Test (ANT
)3. Trail Making Test (TMT
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خشونت بینشخصی و عملکردهای اجرایی هنوز کامالً کشف نشده است ،اما خشونت بینشخصی میتواند با
عملکردهای اجرایی ارتباط منحصربهفردی در مقایسه با دیگر تروماها داشته باشد .بر این اساس ،یکی از اهداف
پژوهش حاضر بررسی رابطهی تجربهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی است .هدف دیگر پژوهش،
بررسی این مسئله است که آیا رابطهی تجربهی خشونت و نقص در عملکردهای شناختی رابطهای مستقیم
است یا متغیرهای دیگری در این بین نقش واسطهای ایفا میکنند؟ بنابراین ،مسئله دیگر این پژوهش ،بررسی
نقش واسطهای پریشانی روانشناختی ،راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در
رابطهی تجربهی خشونتهای خانگی و عملکردهای شناختی است.
همانگونه که پژوهشهای متعدد نشان دادهاند تجربهی خشونت خانگی ،باعث ایجاد پریشانیهای
روانشناختی ،از جمله افسردگی و اضطراب در قربانیان خشونت میشود .افسردگی ،یک اختالل عاطفی جدی
و مشکلی مهم برای سالمت است .خطر ابتال به افسردگی در زنان  ۱0تا  2۵درصد و برای مردان  ۸تا ۱2
درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)20۱3 ،افسردگی و اضطراب ،از بیماریهای شایع عصر کنونی هستند
که همواره درصدی از افراد جامعه را درگیر میکنند .تأثیر خشونتهای خانگی عالوه بر آسیبهای فیزیکی ،به
آسیبهای روانشناختی هم منجر میشود .مطالعات روی زنان قربانی خشونت ،نشان دادهاند که اختالالت
اضطرابی در زنان قربانی خشونت ،با عالئم افسردگی دارای همبودی است .همچنین نشان دادند که قربانیان
خشونت ،نرخ باالتری از افسردگی دارند (هوانگ ،یانگ و اومایه .)20۱۱ ،مطالعات متعددی نشان میدهند،
زنانی که تجربهی خشونت خانگی توسط همسران خود دارند ،نسبت به زنانی که این تجربه را ندارند ،عالئم
جسمی و روانشناختی متفاوتی را نشان میدهند (ویتنبرگ ،جوشی ،توماس و مککلوسکی.)2007 ،
عالوه بر عالئم جسمانی ،این زنان عالئم روانشناختی مانند افسردگی (تیواری و همکاران،)200۸ ،
اضطراب و استرس بعد از خشونت ،خودکشی و اعتیاد را نیز نشان میدهند که ریشه در تجربهی خشونت دارد
(ماتود .)2007 ،از طرف دیگر ،پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که پریشانیهای روانشناختی از جمله افسردگی
و اضطراب ،باعث ایجاد نقص در عملکردهای شناختی میشوند .اختالل عملکرد حافظه ،یکی از یافتههای
مشترک در مطالعات مربوط به اثرپذیری عملکردهای شناختی از طریق افسردگی است .مطالعهی انجام شده
توسط چاربنیو ( ،)20۱7با عملکرد حافظهی گزارش شده توسط بیماران همراه است و نشان میدهد که افزایش
افسردگی باعث کاهش عملکرد حافظه میشود .مطالعهی ایراکسینن ( ،)2006نشان میدهد که اضطراب باعث
ایجاد اختالل در عملکرد اجرایی میشود و بهویژه در افرادی که اختالل پانیک و اختالل وسواس فکری و
عملی دارند ،تأثیر اضطراب روی عملکردهای اجرایی بیشتر است .این مطالعه با در نظر گرفتن همه یافتهها،
تصویر اختالل عملکرد شناختی را در اختالالت افسردگی و اضطرابی توسعه داده و روی آن تأکید کرده است.
جمعبندی این مطالعه ،گویای آن است که افسردگی و همچنین اضطراب ،شرایط جدی و حادی هستند که
عملکردهای شناختی را تحتتأثیر قرار میدهند.
بنابراین ،میتوان انتظار داشت که پریشانی روانشناختی در رابطهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی
نقش واسطهای داشته باشد .عالوه بر پریشانی روانشناختی ،دیگر سازههای مورد بررسی بهعنوان واسطه بین
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تجربهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی ،دو راهبرد تنظیم هیجان؛ یعنی ارزیابی مجدد هیجان و
سرکوبی هیجان هستند .همچنین تجربهی خشونتهای خانگی ،میتواند روی توانایی تنظیم هیجان افراد
خشونتدیده تأثیر بگذارد .هیجانات ،نقش مهمی در جنبههای مختلف زندگی ،از جمله سازگاری در حوادث
استرسزا و تغییرات و نوسانات زندگی ایفا میکنند .اساساً هیجانات را میتوان واکنشهای بیولوژیک به
موقعیتهای مهم و چالشبرانگیز دانست (گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون .)2002 ،تنظیم هیجان ،به فرایندی
اطالق میشود که افراد را قادر میسازد تا بفهمند چه احساساتی دارند ،چه زمانی دارای این احساسات هستند
و چگونه این احساسات را تجربه کرده و آنها را اظهار و ابراز میکنند (گراس.)۱99۸ ،
مطالعات نشان دادهاند که تجربهی خشونت ،میتواند توانایی تنظیم هیجان افراد را تحتتأثیر قرار دهد .در
واقع ،تجربهی خشونت باعث تغییر در عملکرد هیجانی قربانیان میشود .بهعنوان مثال اکبری ،امیرصادقی و
سیروسجاهدی ( ،)20۱7در مطالعهای روی زنان خشونتدیده و زنانی که در معرض خشونت نبودند ،به این
نتیجه رسیدند که بین توانایی تنظیم هیجان در زنان خشونتدیده و زنان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
تسیریگوتیس و لوکزاک ( ،)20۱6در مطالعهای هوش هیجانی زنانی را که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته
بودند ،مورد بررسی قرار دادند .یکی از مؤلفههای هوش هیجانی ،تنظیم هیجان در خود و تنظیم هیجانات در
دیگران است .تسیریگوتیس و لوکزاک ( ،)20۱6در مطالعهای که بر روی زنان خشونتدیده انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند :زنانی که مورد خشونت قرار گرفته بودند ،توانایی و مهارت کمتری در بهکارگیری هوش هیجانی
داشتند .نتایج پژوهشها نشان میدهند که عالئم اضطراب و افسردگی اثرات نامطلوبی روی فرایندهای تنظیم
هیجان میگذارند .همچنین نتایج نشان دادهاند که باال بودن شدت و سطح افسردگی و اضطراب ،با کاهش
واکنشهای هیجانی مثبت ارتباط داشته و باعث کاهش تنظیم هیجانات میشود .اختالالت افسردگی تکقطبی
و اختالالت اضطرابی شامل اختالالت پانیک ،آگورافوبیا ،وسواس فکری -عملی ،اختالل اضطراب اجتماعی و
اضطراب فراگیر نیز با تمایل به کاهش تنظیم هیجانات مثبت ،رابطه دارند (کارل ،فیرهولم ،گاالقر ،تامپسون-
هالندز و بارلو.)20۱4 ،
این یافتهها نشان میدهند که اضطراب و استرس ،بیشترین ارتباط را با تنظیم منفی هیجانات دارند (کمپبل-
سیلز و بارلو .)2007 ،همچنین مطالعات رابطهی تنظیم هیجان و عملکردهای شناختی را مورد بررسی قرار
دادهاند .تحقیقات تجربی در مورد مدارها و شبکهی عصبی مربوط به تنظیم هیجانات ،نشان میدهند که مناطق
اوربیتوفرونتال کورتکس ۱و مناطق ساب جنیوئال سینگولیت ،2در تکامل شناختی تجارب هیجانی درگیر هستند.
این در حالی است که دورسولترال پریفرونتال کورتکس )DLPFC( 3در کنترل عملی پاسخ به موقعیتهای
هیجانی مؤثر است (جانسون ،هارلی ،بنکلفت ،هرپرتز و تابر .)2003 ،این موضوع بهخوبی مستند شده است که
محرکهای هیجانی ،میتوانند توانایی تمرکز و توجه را که از عملکردهای شناختی است ،با مشکل مواجه کرده
و برخی ازعملکردهای شناختی پیچیده را مختل کنند (ویلمیر.)200۵ ،
)1. Orbitofrontal Cortex (OFC
2. subgenual cingulate
)3. Dorso Lateral Prefrontal Cortex (DLPFC
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دادههای بهدست آمده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی ،fMRI ۱اندرکنش پیچیدهای را بین
سیستمهای شناختی و هیجانی نشان میدهد .این موضوع حاکی از آن است که چرا و چگونه هیجانات با
عملکردهای شناختی تداخل پیدا میکنند .در یکی از معدود مطالعاتی که مکانیسمهای عصبی و اختالالت
شناختی ناشی از هیجان را بررسی کرده ،دولکس و مککارتی ( )2006پیشنهاد کردند که سیستم ونترال گرم2
پردازش هیجانی که عبارت است از :آمیگداال و ونترو لترال پریفرونتال کورتکس ،3با سیستم دورسال سرد
عملکرد اجرایی 4که عبارت است از :دورسو لترال پریفرونتال کورتکس و لترال پریتال کورتکس ۵اندرکنش
دارند .بنابر آنچه گفته شد ،انتظار میرود تنظیم هیجان در رابطهی تجربهی خشونت خانگی و عملکردهای
شناختی ،بهعنوان عامل واسطهای عمل کند.
به این ترتیب هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطهای پریشانی روانشناختی ،راهبرد ارزیابی مجدد
تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در رابطهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی است .زنان،
نقش اساسی و مهم در کانون خانواده و تربیت فرزندان برعهده دارند .ازاینرو ،بیتوجهی به سالمت زنان و
اعمال خشونت علیه آنان ،میتواند آثار زیانبار و آسیبرسان برای خانواده و جامعه بههمراه داشته باشد .زنان
با تجربه خشونت ،دچار پریشانیهای روانشناختی شده ،عملکرد هیجانی و بهدنبال آن ،شناخت آنها نیز دچار
نقص و اختالل میشود .نقص در عملکردهای هیجانی و شناختی در این زنان ،به تکرار خشونتدیدگی و قرار
گرفتن در چرخه خشونتپذیری منجر میشود .بنابراین ،درک دقیق نحوهی تأثیرپذیری عملکردهای شناختی
و اجرایی مانند قضاوت و حلمسئله توسط خشونت در زنان قربانی خشونت ،میتواند در آگاهیبخشی و
پیشگیری از قرار گرفتن در چرخهی خشونتپذیری بینجامد و در کاهش آثار فردی و اجتماعی ناشی از
خشونتدیدگی و تدوین برنامههای آموزشی و بهسازی عملکرد افراد خشونتدیده مؤثر باشد.

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
با توجه به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش در یک نمونه از زنان قربانی خشونت خانگی ،طرح پژوهش از
نوع توصیفی -همبستگی بهشمار میرود و رابطه بین متغیرها برحسب اهداف پژوهش تحلیل شده است.
جامعهی آماری این پژوهش را زنان قربانی خشونت مراجعهکننده به واحدهای پزشکی قانونی شهر تهران در
سال  ۱397تشکیل دادهاند ( ۵400نفر) .روش نمونهگیری پژوهش حاضر از نوع نمونهگیری هدفمند است.
بدینصورت که  200نفر زنان مراجعهکنندهی قربانی همسرآزاری خانگی به این مراکز به شیوهی هدفمند ،با
توجه به معیارهای ورود و خروج و پس از اخذ رضایت از آنها انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت
)1. Fuctional Magnetic Resonance Imaging (fMRI
2. ventral system of hot emotional processing
3. amygdala & ventro lateral prefrontal cortex
4. dorsal system of cold executive functioning
5. lateral parietal cortex
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است از :سن بین  20تا  60سال و قربانی یکی از انواع خشونتهای خانگی توسط همسر به تشخیص پزشکی
قانونی و معیار خروج نیز ،شامل عدم تمایل افراد برای شرکت در پژوهش بوده است .برای آزمون مدل در این
مطالعه ،حداقل حجم نمونه موردنیاز برمبنای نظر لوهلین ( )۱992تعیین شد .وی توصیه میکند که برای این
مدلهای پژوهشگر باید دستکم  ۱00مورد و بیشتر از آن  200مورد را در نظر بگیرد و حداقل حجم نمونهی
موردنیاز  200است .نمونههای کوچکتر ،میتواند موجب عدم حصول همگرایی ،بهدست آمدن جوابهای
نامناسب و یا دقت پایین برآورد پارامترها شود .در این پژوهش پس از ارزیابی معیارهای ورود و خروج پژوهش،
نمونهی موردنظر که زنان قربانی خشونت خانگی مراجعهکننده به پزشکی قانونی بودند که از طریق پزشکان
پزشکی قانونی انتخاب و پرسشنامههای پژوهش توسط پژوهشگر به آنها تحویل داده شد و پس از تکمیل
گردآوری گردید .همچنین مقیاس ارزیابی شناختی مونترال ،توسط پژوهشگر بر روی شرکتکنندگان در پژوهش
اجرا شد .شرکتکنندگان در پژوهش آزاد بودند تا در هر مرحله از پژوهش و در صورت عدم تمایل به شرکت
در پژوهش ،به همکاری خود پایان دهند .در این پژوهش برای تحلیل آماری دادهها ،از شاخصها و روشهای
تحلیل توصیفی -استنباطی استفاده شده است .برای بهدست آوردن شاخصهای توصیفی و بررسی همبستگی
دوبهدوی متغیرهای پژوهش از روش همبستگی پیرسون با نرمافزار  SPSS-2۵و برای بررسی برازندگی مدل
از روش تحلیل مسیر با نرمافزار  LISREL-۸/۸استفاده شده است.

ابزار سنجش
پرسشنامهی راهبردهای تنظیم هیجان :)ERQ( 1این پرسشنامه توسط گراس و جان در سال 2003
ابداع شد .این ابزار بهمنظور ارزیابی دو راهکار تنظیم هیجان شامل سرکوبی 2و ارزیابی مجدد 3طراحی شده
است و دارای  ۱0گویه میباشد .ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد  ،0/79برای سرکوبی  0/73و پایایی
بازآزمایی برای کل مقیاس  0/69گزارش شده است (گراس و جان .)2003 ،ضریب همسانی درونی این مقیاس
در دانشگاه میالن ،برای ارزیابی مجدد از  0/4۸تا  0/6۸و برای سرکوبی  0/42تا  0/63بهدست آمده است
(بالزاروتی ،جان و گراس .)20۱0 ،در ایران نیز تاشک ( ،)۱390مشخصات روانسنجی این مقیاس را بهدست
آورده است .در پژوهش تاشک ( ،)۱390آلفای کرونباخ مقیاس ارزیابی مجدد  0/۸7و مقیاس سرکوبی 0/90
بهدست آمد (طاهریفر و همکاران .)۱394 ،در پژوهش حاضر نیز که از دو زیرمقیاس ارزیابی مجدد و سرکوبی
این پرسشنامه استفاده شد ،مقدار آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای سرکوب هیجان و ارزیابی مجدد بهترتیب
 0/7۵3و  0/۸0۸و آلفای کرونباخ کل  0/۸۱۱بهدست آمد .این مقادیر تطابق خوبی با مقادیر گزارش شده دارند.

)1. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ
2. suppression
3. reappraisal
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پرسشنامهی خشونت خانوادگی :(DVQ) 1این پرسشنامه  40آیتمی توسط پورنقاش تهرانی ()۱3۸3
ساخته شده است .سیزده آیتم این پرسشنامهی خشونتهای روانی 24 ،آیتم خشونتهای فیزیکی بین زوجین
و سه آیتم قربانی و یا شاهد خشونتبودن در خانواده را مورد ارزیابی قرار میدهد .طیف پاسخ به این پرسشنامه
در مقیاس چهار درجهای لیکرت ،از "کامالً موافقم" تا "کامالً مخالفم" است .محورهای پرسشنامه نیز براساس
مطالعات کتابخانهای و جستوجوی رایانهای مشخص شد .این پرسشنامه با مقیاس تاکتیکهای تعارض در
یک گروه متشکل از  ۵0زوج اجرا شد و همبستگی بین نتایج و مقیاس فوق ،معادل  ۸۱درصد بهدست آمد که
نشاندهندهی روایی همگرای پرسشنامهی خشونت خانوادگی است .روایی آن نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ
 ۸7درصد بهدست آمده است (پورنقاش تهرانی .)۱3۸4 ،در پژوهش حاضر نیز ،مقدار آلفای کرونباخ خرده
مقیاسهای خشونت روانی و خشونت فیزیکی ،بهترتیب  0/726و  0/929و آلفای کرونباخ کل  0/9۱۵بهدست
آمد .این مقادیر تطابق خوبی با مقادیر گزارش شده دارند.
مقیاس ارزیابی شناختی مونترال :(MoCA) 2این مقیاس توسط نصرالدین و همکاران ( ،)200۵ساخته
شده است .این مقیاس از تکالیف بیشتر و سختتری برای سنجش عملکرد اجرایی ،تواناییهای زبانی سطح
باالتر ،حافظه و پردازش دیداری -فضایی پیچیده استفاده میکند .نصرالدین و همکاران ( ،)200۵ضریب آلفای
کرونباخ این مقیاس را  ،0/۸3همبستگی بین مقیاس ارزیابی شناختی مونترال و آزمون کوتاه وضعیت ذهنی3
را  ،0/۸7حساسیت این مقیاس برای تعیین افراد با اختالل شناختی خفیف  0/90و ویژگی آن را  0/۸7گزارش
کردهاند .در مطالعهای که بهمنظور بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترال در بیماران
پارکینسونی شهر اصفهان انجام شد ،نتایج نشاندهندهی ضریب آلفای کرونباخ  ،0/77روایی همزمان ،0/79
حساسیت  0/۸۵و ویژگی  0/90بود (امساکی و همکاران .)۱390 ،در پژوهش حاضر نیز ،مقدار آلفای کرونباخ
مقیاس ارزیابی شناخت مونترال  0/70۵بهدست آمد که با مطالعات گزارش شده تطابق خوبی دارد.
پرسشنامهی افسردگی ،اضطراب و استرس :)DASS( 4این پرسشنامه در سال  ۱99۵توسط
الویبوند و الویبوند تهیه شد .این مقیاس دارای دو فرم است .فرم اصلی  42عبارت دارد که هریک از سازههای
روانی افسردگی ،اضطراب و استرس را توسط  ۱44عبارت متفاوت مورد ارزیابی قرار میدهد .فرم کوتاه شامل
 2۱عبارت است که هریک از هفت عبارتِ یک عامل یا سازهی روانی را اندازهگیری میکند .فرم کوتاه 2۱
عبارتی توسط بشارت ( ،)۱3۸4برای جمعیت ایرانی اعتباریابی شده است .بشارت ( ،)۱3۸4ضرایب آلفای کرونباخ
مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس را در مورد نمونههایی از جمعیت عمومی ( ۸7 )n=27۸درصد ،برای
افسردگی  ۸۵درصد ،اضطراب  ۸9درصد و برای استرس و کل  9۱درصد گزارش کرده است .در این پژوهش
)1. Domestic Violence Questionnaire (DVQ
)2. Montreal Cognitive Assessment (MoCA
)3. Mini-Mental State Exam (MMSE
)4. Depression Anxiety and Stress Scale (DASS
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نیز آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای استرس ،اضطراب و افسردگی بهترتیب  0/۸04 ،0/792و  0/۸۱0و آلفای
کرونباخ کل  0/9۱۱بهدست آمد که تطابق خوبی با مقادیر گزارش شده دارند.

یافتهها
توصیف جمعیت شناختی
 32/3درصد از زنان قربانی خشونت شرکتکننده در این پژوهش شاغل و  67/7درصد خانهدار بودند .همچنین
بیشترین میزان مدرک تحصیلی این زنان دیپلم با درصد فراوانی  0/33و کمترین درصد فراوانی مربوط به
مدرک کارشناسی ارشد با درصد فراوانی  0/۱۱بوده است .میانگین سن نیز  40بود .میانگین ،انحراف استاندارد
و واریانس ابعاد خشونت خانگی شامل خشونت فیزیکی و خشونت روانی و همچنین متغیرهای راهبرد سرکوبی
تنظیم هیجان ،راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان ،پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی در جدول  ۱آمده
است.
ضرایب همبستگی پیرسون بین خشونتهای خانگی ،راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان ،راهبرد ارزیابی مجدد
تنظیم هیجان ،پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی هم در جدول  2آمده است.
براساس این یافتهها ،بین خشونت خانگی با پریشانی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار در سطح ،0/0۱
و بین خشونت خانگی با عملکرد شناختی رابطهی منفی معنادار در سطح  0/0۱وجود دارد .بین خشونت خانگی
با راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان و همچنین بین خشونت خانگی با راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان نیز
رابطه معناداری بهدست نیامد .از طرفی ،بین پریشانی روانشناختی با راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان رابطهی
مثبت معنادار در سطح  ،0/0۵بین پریشانی روانشناختی با راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان رابطهی منفی
معنادار در سطح  ،0/0۱بین پریشانی روانشناختی با عملکرد شناختی رابطهی منفی معنادار در سطح ،0/0۱
بین راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان با عملکرد شناختی رابطهی منفی معنادار در سطح  0/0۵و بین راهبرد
ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با عملکرد شناختی رابطهی مثبت معنادار در سطح  0/0۱وجود دارد.
جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد و مقادیر حداکثر و حداقل برای متغیرهای پژوهش

تعداد داده
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
حداقل
حداکثر

خشونت خانگی
(فیزیکی و روانی)
200
۱۱۸/22
20/37
4۱۵/27
62/00
۱66/00

پریشانی
روانشناختی
200
39/۵3
۱2/73
۱62/2
7/00
62/00

راهبرد سرکوبی
تنظیم هیجان
200
۱۵/39
3/3۱
۱0/96
9/00
24/00

راهبرد ارزیابی
مجدد تنظیم هیجان
200
22/۸3
6/۸۵
46/9۵
۱0/00
3۸/00

عملکرد
شناختی
200
23/24
3/۱6
۱0/0۱
9/00
30/00

برای بررسی نقش واسطهای پریشانی روانشناختی ،راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی تنظیم هیجان در
رابطهی خشونتهای خانگی و عملکرد شناختی؛ همچنین برای آزمون مدل فرضی پژوهش ،از تحلیل مسیر با
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استفاده از نرمافزار لیزرل بهرهگیری شد .شکل  ۱ضرایب استاندارد و معناداری مسیرهای مستقیم برای مدل
نقش واسطهای پریشانی روانشناختی ،راهبردهای سرکوبی تنظیم هیجان و ارزیابی مجدد تنظیم هیجان در
رابطهی خشونتهای خانگی و عملکرد شناختی را نشان میدهد .همچنین جدول  3شاخصهای برازش این
مدل را نشان میدهد.
جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
خشونت خانگی
(فیزیکی و روانی)
خشونت خانگی (فیزیکی و روانی)
۱
**
پریشانی روانشناختی
0/436
راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان
0/04۱
راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان
-0/۱۱
عملکرد شناختی
**-0/3۱7
**
*معناداری در سطح  0/0۵و معناداری در سطح 0/0۱

پریشانی

بُعد سرکوبی

بُعد ارزبابی مجدد

عملکرد

روانشناختی

تنظیم هیجان

تنظیم هیجان

شناختی

۱
*0/266
**-0/330
**-0/436

۱
*-0/24۵
*-0/2۸6

۱
**0/497

۱

ارزیابی مجدد هیجان

β=-0/2۸

عملکرد شناختی

پریشانی روانشناختی
t=-4/36

β=0/4۸
t=7/۸0

سرکوبی هیجان
t=-۵/20

شکل  -1مقادیر ضرایب معناداری و استاندارد مدل پیشنهادی پژوهش

خشونتهای خانگی
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جدول  -3شاخصهای نیکویی برازش برای مدل پیشنهادی پژوهش
شاخصهای برازش

مدل مفروض

مقادیر مالک

نتیجه

RMSEA

0/2۵
0/77
0/۸7
0/62
0/۸7
0/۸6

>0/۱
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90

برقرار نیست
برقرار نیست
برقرار نیست
برقرار نیست
برقرار نیست
برقرار نیست

2NNFI

0/3۵

>0/90

برقرار نیست

RFI3

0/33
0/۱

>0/90
هر چقدر نزدیک به صفر باشد.

برقرار نیست
برقرار نیست

2
26/73
۱3/6۵
0/000۱

در حجم نمونه زیاد همیشه معنادار است.
کمتر از  2باشد.
معنادار نباشد.

برقرار نیست
برقرار نیست
برقرار نیست

GFI
CFI
AGFI
NFI
1IFI

RMR
4Df

X2
X2/dF
P-value

با توجه به مقادیر شاخصهای برازش (بنتلر )۱990 ،که در جدول  3نشان داده شده است ،مدل فرضی پژوهش
در شکل فعلی از برازش مناسبی برخوردار نیست .بهعنوان مثال ،برای برازش مطلوب نسبت  X2/dFباید کمتر
از  2باشد که در این مدل باالتر از  2است .همچنین مقدار ریشهی میانگین مربعات خطای برآورد ۵برای برازش
مطلوب باید کمتر از  0/۱باشد که این شرط در مدل برقرار نیست .میزان مؤلفههای شاخص برازش ،6شاخص
تعدیل شدهی برازش ،7شاخص برازش هنجار شده ۸و شاخص برازش تطبیقی 9نیز باید بیشتر از  0/9باشد که
این مقادیر در مدل مورد بحث کمتر از مقدار مناسب بهدست آمده است .همچنین مقدار ریشهی میانگین شده
مجذورات باقیمانده ۱0نیز باید کوچکتر از  0/0۵باشد که در این مدل برآورده نشده است .بهدلیل عدم برازش
مناسب مدل اولیه ،تالش شد تا مدل مناسبتری ارائه شود .برای این منظور ،از شاخصهای اصالح مدل
استفاده شده است .براساس شاخصهای تعدیل و اصالح )MI( ۱۱ارائه شده توسط نرمافزار لیزرل و با توجه به
مبانی نظری پژوهش ،مدل اصالح و تعدیل شد که تصویر آن در شکل  2نشان داده شده است:
)1. Incremental Fit Index (IFI
)2. Non-Normed Fit Index (NNFI
)3. Relative Fit Index (RFI
4. Degree of Freedom
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)6. Goodness of Fit Index (GFI
)7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)8. Normed Fit Index (NFI
)9. Comparative Fit Index (CFI
)10. Root Mean Square Residual (RMR
)11. Modification Indices (MI

۱

2

3

4

۵

6

7

۸

9

۱0

11
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ارزیابی مجدد هیجان

عملکرد شناختی

β=0/4۸

β=-0/2۸

پریشانی روانشناختی
t=-4/42

خشونتهای خانگی

t=7/۸0

سرکوبی هیجان
β=-0/33
t=-۵/20

شکل  -2مقادیر ضرایب معناداری و استاندارد مدل اصالحشده پژوهش

بر این اساس ،مسیر مستقیم از خشونت خانگی به راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و همچنین مسیر مستقیم
خشونت خانگی به راهبرد سرکوبی هیجان از مدل حذف شدند .مقادیر ضرایب معناداری و استاندارد  tو β
مسیرهای مختلف مدل اصالحی نیز در شکل  2ارائه شده است .دو مسیر مستقیم از خشونت خانگی به دو
راهبرد سرکوبی و ارزیابی مجدد تنظیم هیجان ،در مدل مفروض معنادار نشدند که به پیشنهاد نرمافزار لیزرل
این دو مسیر حذف شدند .در مدل اصالح شده نیز همانطور که مشاهده میشود ،تمام مسیرهای مستقیم به
این شرح معنادار شدند:
مسیر خشونت خانگی به پریشانی روانشناختی با داشتن  t=7/۸0در سطح  p<0/0۱معنادار است .مسیر
پریشانی روانشناختی به راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با داشتن  t=-3/97در سطح  p<0/0۱معنادار
است .مسیر پریشانی روانشناختی به راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان با داشتن  t=3/93در سطح p<0/0۱
معنادار است .مسیر پریشانی روانشناختی به عملکرد شناختی با داشتن  t=-4/42در سطح p<0/0۱معنادار
است .مسیر راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان به عملکرد شناختی با داشتن  t=۵/۵9در سطح p<0/0۱
معنادار است .مسیر راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان به عملکرد شناختی با داشتن  t=-2/4۵در سطح p<0/0۵
معنادار است .مسیر خشونت خانگی بر عملکرد شناختی با داشتن  t=-۵/20در سطح  p<0/0۱معنادار است.
در این پژوهش میزان ضریب تعیین  R2برای عملکرد شناختی  0/74است ،یعنی متغیرهای پژوهش به میزان
 0/74تغییرات عملکرد شناختی را تبیین میکنند .جدول  4ضرایب مسیرهای مستقیم و جدول  ۵ضرایب
مسیرهای غیرمستقیم را برای مدل اصالح شده نشان میدهند:

نقش واسطهای پریشانی روانشناختی ...
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جدول  -4ضرایب مسیرهای مستقیم برای مدل اصالحشده
مسیر
اثر خشونت خانگی بر پریشانی روانشناختی
اثر پریشانی روانشناختی بر بُعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان
اثر پریشانی روانشناختی بر بُعد سرکوبی تنظیم هیجان
اثر پریشانی روانشناختی بر عملکرد شناختی
اثر بُعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان بر عملکرد شناختی
اثر بُعد سرکوبی تنظیم هیجان بر عملکرد شناختی
اثر خشونت خانگی بر عملکرد شناختی
*معناداری در سطح  0/0۵و **معناداری در سطح 0/0۱

β

B

0/4۱
-0/۱3
0/07
-0/0۸
0/22
-0/06
-0/4۸

0/4۸
-0/26
0/2۵
-0/2۸
0/3۸
-0/۱9
-0/33

T

**7/۸0
**-3/97
**3/93
**-4/42
**۵/۵9
*-2/4۵
**-۵/20

جدول  -5ضرایب مسیرهای غیرمستقیم برای مدل اصالحشده
مسیر غیرمستقیم
اثر خشونت خانگی بر بُعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با واسطه پریشانی روانشناختی
اثر خشونت خانگی بر بُعد سرکوبی تنظیم هیجان با واسطه پریشانی روانشناختی
اثر خشونت خانگی بر عملکرد شناختی با واسطه پریشانی روانشناختی
اثر پریشانی روانشناختی بر عملکرد شناختی با واسطه بُعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان
اثر پریشانی روانشناختی بر عملکرد شناختی با واسطه بُعد سرکوبی تنظیم هیجان
*معناداری در سطح  0/0۵و **معناداری در سطح 0/0۱

حاصلضرب

آزمون

بتاهای مستقیم
-0/۱2۵
0/096
-0/۱34
-0/09۸
-0/047

سوبل
3/۵4
2/66
3/۸۵
3/24
2/07

ارزش p

**0/0004
**0/007۸
**/000۱2
**0/00۱2
*0/03

همانگونه که مشاهده میشود ،همه مسیرهای غیرمستقیم در مدل اصالح شده معناداری قابلقبولی دارند.
نتایج آزمون  Zسوبل ۱برای اثرهای غیرمستقیم ،این موارد را نشان میدهد :پریشانی روانشناختی ،میتواند
میان خشونت خانگی و راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با سطح معناداری  0/0۱نقش واسطه یا میانجی
داشته باشد .پریشانی روانشناختی ،میتواند میان خشونت خانگی و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان با سطح
معناداری  0/0۱نقش میانجی یا واسطه داشته باشد .پریشانی روانشناختی ،میتواند میان خشونت خانگی و
عملکرد شناختی با سطح معناداری  0/0۱نقش واسطهای داشته باشد .راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان،
میتواند میان پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی با سطح معناداری  0/0۱نقش واسطهای داشته باشد.
راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان ،میتواند میان پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی با سطح معناداری 0/0۵
نقش واسطهای داشته باشد .براساس نتایج این پژوهش ،راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان در رابطهی خشونت
خانگی و عملکرد شناختی نقش واسطهای ندارد .همچنین راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در رابطهی خشونت
خانگی و عملکرد شناختی نقش واسطهای ندارد .در واقع ،نتایج پژوهش نشان داد که خشونت خانگی از طریق
پریشانی روانشناختی ،دو راهبرد تنظیم هیجان را تحتتأثیر قرار میدهد .همچنین جدول  6شاخصهای

1. Sobel Z Test

۱
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نیکویی برازش را برای مدل اصالحشده نشان میدهد .با توجه به مقادیر محاسبه شده ،مدل از برازش مطلوبی
برخوردار است.
جدول  -6شاخصهای نیکویی برازش برای مدل اصالح شده
شاخصهای برازش

مدل اصالح شده

مقادیر مالک

نتیجه

RMSEA

0/04
0/99
0/96
0/97
0/99
0/94
0/9۸

>0/۱
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90
>0/90

برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است

RFI

0/9۵
0/02۵
2
3/0۸
۱/۵4
0/396

>0/90
هرچقدر نزدیک به صفر باشد.
در حجم نمونه زیاد همیشه معنادار است.
کمتر از  2باشد.
معنادار نباشد.

برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است
برقرار است

GFI
CFI
AGFI
NFI
IFI
NNFI

RMR
Df
X2
X2/dF
P-value

برای برازش مطلوب نسبت  X2/dFباید کمتر از  2باشد که در این مدل برقرار شده است .مقدار RMSEA

برای برازش مطلوب باید کمتر از  0/۱باشد .مقدار این شاخص در مدل اصالح شده به شکل مطلوبی برابر با
 0/04شده است .همچنین میزان شاخص نیکویی برازش ( )GFIو دیگر شاخصهای مشابه ،برازش باالی
 0/9شدهاند که بیانگر مطلوبیت باال و کامل برازش مدل است .باید توجه کرد که میزان مؤلفههای شاخص
برازش ،شاخص تعدیل شده برازش ،شاخص برازش هنجار شده و شاخص برازش تطبیقی نیز باید بیشتر از 0/9
باشد .همچنین مقدار ریشهی میانگین باقیمانده نیز باید کوچکتر از  0/0۵باشد که در این مدل برآورده شده و
مقدار  RMRبرابر  0/02شده است .میزان ارزش  P۱در مدل مناسب نباید معنادار باشد .با توجه به مقدار
 0/39برای این شاخص ،شرط یاد شده برقرار است .در نتیجه ،فرض تطبیق اصالحی پیشنهادی با مدل تجربی
هماهنگ است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که بین تجربهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی خشونت،
رابطهی منفی وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای هبنستریت ،دپرینس و چو ( ،)20۱4ویلیامز و همکاران
( )20۱7و استین ،کندی و تاملی ( ،)2002تطابق دارد .بهنظر میرسد همانگونه که استین ،کندی و تاملی
1. P-Value

۱
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( )2002دریافتهاند ،اختالل در مناطق پیشانی -زیر قشری ۱که در اثر تجربهی خشونت ایجاد میشود ،نقش
مؤثری در نقص عملکردهای شناختی شامل اختالل در حافظهی بصری ،2مشکالت عملکرد اجرایی 3و حافظهی
فعال 4دارد (پورنقاش تهرانی و همکاران.)۱397 ،
نتایج این پژوهش نشانگر رابطهی ضعیف بین تجربهی خشونت و تنظیم هیجان در زنان قربانی خشونت
است .این در حالی است که مطالعات قبلی مانند پژوهشهای تسیریگوتیس و لوکزاک ( )20۱6و اکبری،
امیرصادقی و سیروس جاهدی ( ،)20۱7نشان دادهاند که تجربهی خشونت ،توانایی تنظیم هیجان زنان قربانی
خشونت را دچار نقص میکند .با وجود این ،نتایج یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،نشان داد که خشونت
بهطور مستقیم تنظیم هیجان را تحتتأثیر قرار نمیدهد؛ بلکه از طریق پریشانیهای روانشناختی مانند
افسردگی و اضطراب ،تجربهی خشونت تنظیم هیجان را مختل میکند.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که پریشانیهای روانشناختی از قبیل افسردگی و اضطراب ،با
توانایی تنظیم هیجان رابطه دارند .بهبیان دیگر ،نتایج پژوهش نشان داد که پریشانیهای روانشناختی با
سرکوبی هیجان رابطهی مثبت و با ارزیابی مجدد هیجان رابطهی منفی دارد .این یافته با پژوهشهای ایسنر،
جانسون و کارور ( )2009و نلیس ،کوییدباخ ،هنسن و میکوالجزاک ( ،)20۱۱همسو است.
نتایج پژوهشها نشان میدهند که عالئم اضطراب و افسردگی اثرات نامطلوبی را بر روی فرایندهای تنظیم
هیجان میگذارند .در مدیریت هیجان ،صفت اضطراب یکی از مهمترین جنبههای شخصیت است که باعث
تضعیف فرایندهای تنظیم هیجانی تطبیقی میشود (زلنسکی و الرسن .)2002 ،در تبیین این یافته ،میتوان به
نوروسایکولوژی اختالالت افسردگی و اضطراب و تنظیم هیجان توجه کرد .مطالعات نشان دادهاند ،تصویربرداری
مغزی از افراد افسرده ،الگوی غیرنرمالی از فعالیت در همان قسمتهایی از نواحی پریفرونتال مغز نشان
میدهند که در تنظیم هیجان و تنظیم خلق نیز دخیلاند .برخی از مطالعات بُرشنگاری با گسیل پوزیترون۵
 ،PETمتابولیسم کاهشیافتهای را در نواحی کورتکس سینگولیت قدامی 6و دورسو لتورال پریفرونتال
کورتکس ،هم در حالت استراحت و هم هنگامی که فرد در معرض محرکهای منفی قرار دارد ،نشان میدهند.
این نتایج با این موضوع مرتبط است که بدتنظیمی هیجان (منفی) هنگام تجربه اضطراب ،ممکن است بهدلیل
کمکاری نواحی دورسو لترال پریفرونتال کورتکس مغز باشد که برای تنظیم هیجانات منفی مهماند .برخی از
مطالعات تصویرسازی تشدید مغناطیسی ،MRI 7فعالشدن کورتکس پریفرونتال را در حین تکالیف تنظیم
هیجانی ساختاریافته اندازهگیری کردند .این مطالعات ،فعالیت افزایشیافته قشر سینگولیت قدامی را در افراد

1. prefrontal sub-cortical
2. visual memory
3. executive function
4. working memory
)5. Positron Emission Tomography (PET
)6. Anterior Cingulate Cortex (ACC
)7. Magnetic Resonsnce Imaging (MRI
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افسرده در مقایسه با افراد سالم نشان دادند .در این مطالعه ،افراد سالم نسبت به افراد افسرده پاسخهای هیجانی
خود را با دیدن فیلمهای غمناک کاهش میدادند .یافتهها نشانگر این موضوع هستند که نواحی مرتبط با
افسردگی و اضطراب در مغز و نواحی مرتبط با عدم تنظیم هیجان با یکدیگر مرتبط هستند .در نتیجه میتوان
استنباط کرد که افسردگی و اضطراب ،توانایی تنظیم هیجان افراد را کاهش میدهد (گراس.)20۱4 ،
مطالعات فردی نشان میدهند که افراد مبتال به افسردگی اساسی ،هم هیجانات مثبت و هم هیجانات منفی
را بیش از گروه کنترل سالم سرکوب میکنند .بهعالوه ،استفادهی عادتی از سرکوبی هیجان خودگزارششده با
سمپتومهای افسردگی مرتبط است (آلدائو ،نولن -هوکسما و شویزر .)20۱0 ،همچنین افرادی که دچار افسردگی
هستند ،کمتر از ارزیابی مجدد و پذیرش هیجانات نسبت به گروه کنترل سالم استفاده میکنند (لیو و تامپسون،
.)20۱7
نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو راهبرد تنظیم هیجان؛ یعنی ارزیابی مجدد و سرکوبی هیجان ،با
عملکردهای شناختی رابطه وجود دارد .در واقع ،یافتهها نشان داد که کاهش توانایی تنظیم هیجان میتواند
باعث نقص در عملکردهای شناختی شده و یا عملکردهای شناختی را کاهش دهد .بهبیان دیگر ،نتایج این
پژوهش نشان داد که بین بُعد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان با عملکرد شناختی رابطهی مثبت وجود دارد؛ به این
معنا که با نقص در توانایی ارزیابی مجدد هیجان ،عملکردهای شناختی نیز کاهش مییابند .همچنین بین بُعد
سرکوبی هیجان با عملکردهای شناختی رابطهی منفی وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش سرکوبگری،
عملکردهای شناختی کاهش مییابند .این یافته با پژوهشهای ریچاردز ( ،)2004دولکس و مککارتی ()2006
و بونانو ،پاپا ،الالنده ،وستفال و کویفمن ( ،)2004همسو است.
برای آزمون تأثیر سرکوبی هیجانات بهعنوان یکی از ابعاد عدم تنظیم هیجانی بر عملکردهای شناختی،
برخی مطالعات روی حافظه متمرکز شدهاند؛ فرایندی شناختی که در زندگی روزمره تأثیر دارد .بهعنوان مثال،
پژوهشهای ریچاردز و گراس ( ،)۱999نشان میدهد که عدم تنظیم هیجان در بُعد سرکوبی هیجانات ،میتواند
حافظه را مختل کند؛ اما سرکوبی هیجانات چگونه حافظه را مختل میکند؟ بهترین توضیح برای اثر سرکوبی
هیجان بر حافظه ،براساس مدل کنترل سایبرنتیکی خودتنظیمی ۱است .این مدل پیشنهاد میکند :زمانی که
فرد هنگام تجربه هیجان تالش میکند بهرغم وجود هیجان ،آن را سرکوب کند و چهرهی خود را طبیعی نشان
دهد و نیز هنگامی که تالش می کند تضاد ناشی از وجود هیجان و سرکوب آن را کاهش دهد ،به یک فرایند
عملیاتی خودکنترلی (خودتنظیمی) نیاز دارد .سرکوبگری بهوسیلهی فرایند خودکنترلی ،ممکن است باعث شود
که فرد احساس کند بهطور موفقیتآمیزی توانسته هیجان خود را سرکوب کند؛ اما این کار باعث کاهش و
مختلشدن ذخایر محدود توجهی میشود .در واقع ،عملکرد شناختی فرد مختل شده و نمیتواند به محرکهای
دیگر توجه کند و یا همزمان تکالیف دیگری انجام دهد .بهعبارتی ،فرد برای اینکه بتواند هیجانات خود را
کنترل و سرکوب کند ،از فعالیتهای خودتنظیمی کمک میگیرد که به تخلیه ذخایر خودتنظیمی و در نتیجه
۱. cybernetic control model of self-regulation
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کاهش عملکردهای شناختی مانند حافظه منجر میشود .این امر توضیح میدهد که چرا سرکوب احساسات
باعث اختالل در عملکردهای شناختی و انجام تکالیف شناختی همزمان میشود.
گزارش شده است که سرکوبی هیجان ،با تواناییهای شناختی ضعیفتر مرتبط است (ریچاردز و گراس،
)۱999؛ در حالی که ارزیابی مجدد هیجان با عملکرد شناختی موفقیتآمیز مرتبط است (جورمن و گتلیب،
 .)20۱0موضوع شاید به این صورت باشد که سرکوبی هیجان بهدلیل بازدارندگی هشیارانهی رفتارهای هیجانی
بروزگرایانه ،با عملکردهای شناختی تداخل دارد ،بهطوری که الزمه سرکوبی هیجان ،تالش زیاد برای
خودپایشی و تمرکز بر خود است که در نهایت به کاهش ذخایر شناختی منجر میشود (لنتریپ ،ایسکوییت،
کوون ،ولش و روت.)20۱6 ،
نتایج مطالعه لنتریپ و همکاران ( ،)20۱6توضیحی است برای این فرضیه که سرکوبی هیجان ممکن است
منابع شناختی را تخلیه کرده و عملکردهای اجرایی را در محیط زندگی روزانه محدود کند .در مقابل ،ارزیابی
مجدد هیجان نیاز به تمرکز بر منابع توجه بر بازدارندگی هیجانی را کاهش میدهد .بنابراین ،منابع شناختی
بیشتر برای تکالیف دیگر در دسترس قرار میگیرند (لنتریپ و همکاران .)20۱6 ،در صورتی که اگر ارزیابی
مجدد هیجان بهخوبی صورت بگیرد ،عملکردهای شناختی نیز تقویت میشوند .متعاقباً هنگامی که ارزیابی
مجدد هیجان از طریق عواملی مانند تجربهی خشونت و پریشانیهای روانشناختی کاهش یابد ،عملکردهای
شناختی نیز تقلیل مییابند.
نتایج این پژوهش نشان داد که تجربهی خشونت خانگی با پریشانی روانشناختی رابطهی مثبت دارد؛ یعنی
با افزایش تجربهی خشونت خانگی ،پریشانیهای روانشناختی از جمله افسردگی و اضطراب نیز افزایش
مییابند .این نتیجه با پژوهشهای زیادی از جمله مطالعهی هوانگ و همکاران ( ،)20۱۱و تیواری و همکاران
( )200۸همسو است .همچنین نتایج این پژوهش نشاندهندهی رابطهی منفی بین پریشانیهای روانشناختی
(افسردگی و اضطراب) با عملکردهای شناختی است؛ یعنی با افزایش پریشانیهای روانشناختی ،عملکردهای
شناختی دچار نقص شده و کاهش مییابند .این موضوع با پژوهشهای بسیاری از جمله پورنقاش تهرانی و
همکاران ( ،)۱397و ایراکسنین ( )2006همسو است.
بهطور کلی ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که خشونت خانگی ،اثر مستقیم بر عملکرد شناختی دارد.
همچنین اثر غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطهای پریشانی روانشناختی و دو راهبرد تنظیم هیجان ،بر
عملکرد شناختی در زنان قربانی خشونت دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که پریشانی روانشناختی در رابطهی
تجربهی خشونت خانگی و عملکردهای شناختی نقش واسطهای دارد .با توجه به نتایج گفته شده ،تجربهی
خشونت خانگی باعث افزایش پریشانیهای روانشناختی در زنان قربانی خشونت میشود .پریشانیهای
روانشناختی از جمله افسردگی و اضطراب نیز عملکردهای شناختی را دچار نقص کرده و کاهش میدهند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که تجربهی خشونت بهطور مستقیم بر دو راهبرد تنظیم هیجان اثر ندارد،
بلکه از طریق پریشانی روانشناختی خشونت ،بر دو راهبرد تنظیم هیجان تأثیر میگذارد .بهعبارت دیگر ،نتایج
پریشانی روانشناختی در رابطهی خشونت خانگی و راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان نقش واسطهای دارد.
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با توجه به نتایج بیان شده ،تجربهی خشونت باعث ایجاد پریشانیهای روانشناختی از جمله اضطراب و
افسردگی شده و پریشانیهای روانشناختی ،باعث افزایش سرکوبگری میشوند .نتایج این پژوهش نشان داد
که پریشانی روانشناختی در رابطهی خشونت خانگی و راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان نقش واسطهای
دارد .با توجه به این توضیحات ،تجربهی خشونت به ایجاد پریشانیهای روانشناختی منجر شده و پریشانیهای
روانشناختی باعث کاهش و نقص در راهبرد ارزیابی مجدد هیجان میشود .نتایج این پژوهش نشان داد که
راهبرد سرکوبی تنظیم هیجان در رابطهی پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی نقش واسطهای دارد .با
توجه به آنچه گفته شد ،پریشانی روانشناختی به سرکوبگری بیشتر منجر شده و سرکوبگری بیشتر،
عملکردهای شناختی را دچار نقص کرده و کاهش میدهد .نتایج این پژوهش نشان داد که راهبرد ارزیابی
مجدد تنظیم هیجان در رابطهی پریشانی روانشناختی و عملکرد شناختی نقش واسطهای دارد .به این معنا که
پریشانی روانشناختی ،باعث ایجاد نقص در راهبرد ارزیابی مجدد تنظیم هیجان شده و نقص در راهبرد ارزیابی
مجدد تنظیم هیجان ،عملکردهای شناختی را کاهش میدهد .همانطور که در پیشینهی پژوهش توضیح داده
شد ،مبانی نظری از مدل مفروض اولیه حمایت میکنند؛ اما در این پژوهش مدل پیشنهادی اولیه ،برازش پیدا
نکرده و با حذف دو مسیر ،مدل اصالح شده برازش پیدا کرد .این موضوع را میتوان چنین توجیه کرد که در
این ساختار ،اثرگذاری تجربهی خشونت بر دو راهبرد تنظیم هیجان ،از طریق پریشانیهای روانشناختی است.
این احتمال وجود دارد که اگر این متغیرها در ساختار و مدل دیگری بودند و یا ارتباط آنها جداگانه بررسی
میشد ،خشونت بهطور مستقیم روی راهبردهای تنظیم هیجان تأثیر میگذاشت؛ اما در این مدل و ساختار
ارتباطشان به این صورت برازش یافته است .در واقع ،میتوان گفت که در این ساختار و مدل ،متغیر پریشانی
روانشناختی تأثیر قویتری نسبت به راهبردهای تنظیم هیجان دارد و بهعنوان واسطهی بین خشونت خانگی
و عملکرد شناختی عمل میکند .بهگفتهی دیگر ،با وجود متغیر پریشانی روانشناختی ،تأثیر مستقیم خشونت
خانگی بر دو راهبرد تنظیم هیجان از دور خارج میشود.
دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را میتوان در دو سطح نظری و عملی به این شرح مطرح کرد:
در سطح نظری ،یافتههای پژوهش میتوانند به شناخت بهتر عوامل تأثیرگذار بر عملکردهای شناختی
کمک کنند .همچنین میتوانند با تبیین نحوهی تأثیرپذیری عملکردهای شناختی از عواملی که روی
عملکردهای شناختی اثرگذارند (مانند راهبردهای سرکوبی ،ارزیابی مجدد تنظیم هیجان و پریشانی
روانشناختی) ،به گسترش دانش ،مفاهیم و مدلهای موجود در این زمینه کمک کنند و راهگشای پژوهشهای
جدیدتر بهمنظور گسترش دانش روانشناختی باشند .چنین نتایجی میتوانند پرسشها و فرضیههای جدیدی را
مطرح سازند؛ پرسشهایی همچون :چه متغیرهای روانشناختی دیگری میتوانند در کاهش عملکردهای
شناختی دخیل باشند؟ و یا چه متغیر یا متغیرهای دیگری میتوانند در رابطهی خشونت خانگی و عملکرد
شناختی نقش واسطهای یا تعدیلکننده داشته باشند؟ پاسخ به هریک از این پرسشها ،ضرورت انجام
پژوهشهای آتی را در این زمینه مطرح میسازد.
در سطح عملی نیز یافتههای پژوهش حاضر ،میتوانند دیدگاه پیشگیرانه نسبت به کاهش نقص عملکردهای
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شناختی و متعاقباً خشونتپذیری زنان در جامعه را ترویج داده و مبنای تجربی مناسبی برای تدوین برنامههای
آموزشی و درمانی در جهت پیشگیری از خشونتپذیری باشند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به این موارد اشاره کرد که محیط و شرایطی که زنان قربانی
خشونت در آن قرار داشتند ،استرسزا بود .ازاینرو ،ممکن است بهدلیل خستگی جسمی و روانی و همچنین
زیاد بودن پرسشها ،شرکتکنندگان با دقت کافی پاسخ نداده باشند .با توجه به هدف مراجعه به این مراکز،
این احتمال وجود دارد که شرکتکنندگان در پاسخگویی به برخی از پرسشها بزرگنمایی کرده تا بهنوعی شرایط
سخت خود را بیشتر به گوش برسانند .برخی از شرکتکنندگان نیز با توجه به شرایط روانشناختی ،عدم آگاهی
و سطح پایین تحصیالت ،از بینش کافی برای درک و آگاهی از شرایط روانشناختی خود برخوردار نبودند.
همچنین جامعهی آماری و نوع پژوهش حاضر ،محدودیتهایی را در زمینه تعمیمیافتهها ،تفسیرها و استنادهای
علتشناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکند که باید در نظر گرفته شوند.
این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران (طرح شمارهی  ،)۵۱060۱6/۱/۱۸انجام شده
است.
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پورنقاش تهرانی ،س .س ،.قلندرزاده ،ز ،.فراهانی ،ح ،.صابری ،س ،م ،.و پاشایی بهرام ،م .)۱397( .رابطهی خشونت
خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی همسرآزاری :نقش واسطهای خودتنظیمی و پریشانی روانشناختی.
فصلنامهی روانشناسی شناختی.۵۱-60 ،)3(6 .
پورنقاش تهرانی ،س .س ،.و قلندرزاده ،ز .)۱397( .بررسی ارتباط خشونتهای خانوادگی و تبعات روانی آن با اختالل
شخصیت مرزی و سوءمصرف الکل .مجلهی علوم روانشناختی.337-344 ،)67(۱7 .
امساکی ،گ ،.مولوی ،ح ،.چیتساز ،ا ،.موحد ابطحی ،م ،.و عسگری ،ک .)۱390( .معرفی و بررسی ویژگیهای
روانسنجی مقیاس ارزیابی شناختی مونترال در بیماران مبتال به پارکینسون .مجلهی دانشکدهی پزشکی اصفهان.
.۱39۱-۱400 ،)۱۵۸(29
بشارت ،م .ع .)۱3۸4( .بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس افسردگی اضطراب استرس ) (DASS-21در نمونههای
بالینی و جمعیت عمومی .گزارش پژوهشی ،دانشگاه تهران.
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