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Abstract 
This study aims to detect the structural relationships 
between emotional regulation and stress with 

dissociation symptoms mediated by depression. The 
research method is applied in terms of purpose, and is 

descriptive-correlational in terms of data collection. The 

statistical population consists of all female students of 
the Islamic Azad University, Rudehen Branch, in the fall 

of 2019, among which 370 people were selected by 

convenience sampling. The study tools include 
Dissociative Experiences Scale (DES), Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II), Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire (CERQ), and Measure of Perceived Stress 
(MPS). Structural equation modeling was used to 

analyze the data. The fit of the research measurement 

model was assessed by confirmatory factor analysis 
using SPSS and Amos and maximum likelihood 

estimation. The present study showed that the indirect 

path coefficient between negative emotion regulation 
strategies and dissociation was positive and significant 

(p<0.01, β=0.171). The indirect path coefficient between 

stress and dissociation symptom was positive and 

significant (p<0.01, β=0.092). It seems that when a 

person experiences stress and depression due to 

emotional dysregulation, they realize the dissociation 

symptoms as the only way out of this situation. Based on 
the findings of the present study, it is recommended that 

in the treatment of people with depression, not only the 

perceived stress level and emotional regulation strategies 
of these people, but also the symptoms of dissociation in 

these people should be focused. 

Keywords: Stress, Depression, Emotion Regulation, 
Dissociation. 

 دهیچک
 استرس و یجانیه میتنظ نیب یساختار روابط نییپژوهش حاضر، تع هدف

. روش است یافسردگ یگریانجیم با ذهن یگسستگ عالئم یدارا
 یفیاطالعات توص یآورو از لحاظ جمع ،یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد

 یتمام را پژوهش یآمار ۀعجاماست.  یهمبستگ-یفیاز نوع توص
 لیتشک 1398 زییواحد رودهن در پا یدانشگاه آزاد اسالم زن انیدانشجو

 دسترس در یریگنفر به روش نمونه 370ها آن انیکه از م دهندیم
 اسیمق یهاپرسشنامهابزار پژوهش حاضر شامل  .شدند انتخاب
(، BDI-IIدوم ) شیرایو-بک یافسردگ ،(DES) ذهن یگسستگ

شده ادراک استرس اسیمق و( CERQ) یجانیه یشناخت میتنظ
(MPSاست. برا )یمعادالت ساختار یابیها از روش مدلداده لیتحل ی 

 ۀلیوسپژوهش به یریگبرازش مدل اندازه یچگونگ استفاده شد.
 ۀنیشیبرآورد ب و Amos و SPSSاستفاده از  با یدییتأ یعامللیتحل

 نیب میرمستقیغ ریمس بیضرپژوهش نشان داد  جیشد. نتا یابیاحتمال ارز
 معنادار و مثبت ذهن یگسستگ عالئم و جانیه میتنظ یمنف یراهبردها

 و استرس نیب میرمستقیغ ریمس بیضر(. p، 171/0=β<01/0) است
معنادار  p، 092/0=β<01/0 سطح در و مثبت، ذهن یگسستگ عالئم

 یجانیه یمیبدتنظ لیدلکه فرد به یزمان رسدینظر مبه نیاست. همچن
حل ذهن را تنها راه یعالئم گسستگ شود،یمواجه م یبا استرس و افسردگ

در درمان  شودیم شنهادیپ هاافتهیبراساس  .ابدییم طیشرا نینجات از ا
 یشده و راهبردهااسترس ادراک زانیتنها بر منه ،یافراد مبتال به افسردگ

تمرکز صورت  زیذهن ن یافراد، بلکه بر عالئم گسستگ نیا یجانیه میتنظ
 .ردیگ

 .ذهن یگسستگ جان،یه میتنظ ،یاسترس، افسردگ :یدیکل یهاواژه

 
 رانیدانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، تهران، ا*

 رانیگروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، تهران، ا اریاستاد :مسئول سندهینو **

Email: ashoskoei@riau.ac.ir   
Received: 12 Jul 2020  Accepted: 20 Sep 2020  :22/04/99  دریافت: 30/06/99 پذیرش 

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ...و استرس یجانیه میتنظ یروابط ساختار                                                                                                  334

 مقدمه
 نیمع یو کارکردها تیآن شخص ۀلیوسبهکرد که  فیتوص یشناختروان یندیفرا توانیمرا  1ذهن یگسستگ

اجتناب از  ی، در تالش براشوندیمادغام  گریکدیو رفتار که معموالً با  شهیاند جان،یاز جمله ادراک، ه یروان
 یاوهیشبه  رودیمگمان  کهیطوربه ؛دنشویم گسستههم از  یدفاع یاوهیش بهو احساس گناه  زابیآسخاطرات 

 دنکنیمحافظه عمل  یابیباز ای اریهش یآگاه ۀحوزخودکارتر معموالً خارج از  ۀویبه ش ای شوندیم تریپردازمفهوم
 صورتبهرا  هاجانیه از دسته نیا. (2018؛ کراتزر و همکاران، 2017و کورتت،  یبنساس ،ی؛ کاالت2018)فونتانا، 

 ،دتریشد یاهیتجزتا تجارب  لمیف ایکتاب  کیشدن در غرقاز  ،یمتفاوت زانیم بهکه  رندیگیمنظر در یوستاریپ
-گران و والجو-یکورب ،یاورد-گونزالز النو،یسو-؛ سرانا2018و همکاران،  سنکویوجود دارد )ل تیدر کل جمع

در  یو ناسازگار هانشانهو شدت  یشناسبیآسکه در  است یجیرا ۀساز ،ذهن یگسستگ عالئم(. 2017پارجا، 
)بجورکنستام،  کندیم فایا ینقش اساس ،تیو شخص یخلق یهااختاللاز جمله  یروان یهااختاللاز  یاریبس

 (.2018و همکاران،  سنکوی؛ ل2016و بجورکنستام،  نیجرد ن،یبرل وس،یاکسل
 راذهن  یگسستگ عالئمکه  یکه در افراد است یمهم ۀمسئل ،استاز مردان  شتریکه در زنان ب 2یافسردگ

 یافسردگ که تاس نیا گرید لیدل .است عیشا اریبس تیجمع نیدر ا یافسردگ رایز ؛دهدیمرخ  کنندیمتجربه 
 اتی. ادبدگذاریم ریتأثذهن  یگسستگ عالئمدرمان  روند براست که  همانندها نیزتریبرانگچالشاز  یکیمعموالً 
تجربه  را دیشد یشناختبیآسذهن  یگسستگ عالئمکه  یافراد از درصد 80از  شیب دهدیمنشان  یپژوهش

 یگسستگ عالئم اگرچه(. 2020 ،یچو و روس چان، فانگ،) هستند یاساس یافسردگ ۀسابق یدارا ،کنندیم
و  وسیاورماس، الن ون،یفر پارالر،) است هشدقرار  یبررس کاملطور به نیاز ا شیپافسرده  مارانیب درذهن 
 یهاهمبسته یهانهیزمدر  (،2013 گلو،یال و اوزتورک از،یآک سار،؛ 2019 ،چان و فانگ ؛2016 نان،یکمک

است که  ازیو ن شودیممشاهده  یاعمده شکاف دارند، ذهن یگسستگ عالئمکه  یدر افراد یافسردگ 3ینیبال
 یهاسال در(. 2020 همکاران، و فانگ) ردیافراد صورت گ نیدر ا یافسردگ عوامل ۀباردر یشتریب یهاپژوهش

 یشناسسبب در لیدخ یشناختستیز و یشناختروان یهایژگیو یبررس که است شده دیتأک موضوع نیا بر ریاخ
 یشناخت یهاهینظر(. 1395)آفتاب، شود  واقع سودمند هاآن انیم زیتما در تواندیم یافسردگ یهااختالل

 یایجانیه کنترل ؛نقش دارند یجانیدر کنترل ه یخاص یهایهنجارناکه  اندقائل به آن یافسردگ هبط وبمر
 یپردازش اطالعات یهاندیفراو نقصان در  یناکارآمد از جمله توجه، نشخوار فکر یشناخت یهاسبکاز  یناش که

 (.2019)پارک و همکاران،  است یو حافظه در بروز افسردگ
 نیا ۀجمل. از کنندیاستفاده م یمتنوع یجانیه میتنظ یاز راهبردها زااسترس طیافراد در مواجهه با شرا

                                                                 
1. dissociation 

2. depression 

3. clinical correlations 
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و  4یسازفاجعه، 3گرانی، سرزنش د2، سرزنش خود1یشامل نشخوار فکر یمنف یبه راهبردها توانیمراهبردها 
و  8یزیر، تمرکز مجدد بر برنامه7رشی، پذ6مثبت مجدد یابی، ارز5مثبت شامل تمرکز مجدد مثبت یراهبردها

 ییجونظمدر  نقص انددادهنشان  هاپژوهش (.2009 ،کوپمن و کراج ،یاشاره کرد )گارنفسک 9یریگدگاهید
است  یافسردگ یشناسسبباز جمله عوامل برجسته در  ،جانیه میتنظ یمنف یو راهبردها یجانیه یشناخت

 و دامارادکا؛ 2010 ب،یگاتل و جورمن؛ 1391 ،یسلگ و؛ زارع 1394 ،ی؛ صالح1396 ،ینی)بشرپور، عطارد و ع
 نشان داد خود پژوهش در( 1397) یگونیمحمد م ییکربال .(2006 کراج، و یگارنفسک؛ 2018 فاجکووسکا،

 ،تیدرنهاو  یافسردگ خطر ۀمسئلاز جمله حل  ،ترسازگارانه یهانهیگز یریکارگبه از یریجلوگ با یفکر نشخوار
 که دندیرس جهینت نیبه ا (2018) فاجکووسکا و دامارادزکا. دهدیم شیافزا را یخودکش یافکار و رفتارها

 یزیربرنامهتمرکز مجدد بر  راهبردو  ،مثبت ۀرابط یبا افسردگ یگردگرسرزنشو  یگرخودسرزنش یراهبردها
 .دارد یمنف ۀرابط یبا افسردگ
به  یمیپاسخ خودتنظ و جانیه میراهبرد تنظ عنوانبهذهن را  ی( گسستگ2013فورد ) ن،یبراعالوه

 ریناپذتحمل و دیشد یجانیه درد از یناش استرس کهیهنگام(. 2013کرد )فورد،  یمعرف دیشد یهاجانیه
 یهاجانیهاز  زیگر یمعنابهذهن  ی، گسستگکندیمرا تجربه  یاکوبندههمدر یفردنیبفرد روابط  ای شودیم

 و گذشته با تماس کاهش یبرا یسمیمکان دادها،یرو ای هاتیفعال از یبخش کردنفراموش. دهدیم دردآور رخ
 کدردنا خاطرات از تا دهدیم فرصت افراد به که باشد یامقابله یسبک تواندیم یفراموش. است یجار تجارب
 طوربه ای آشکارا کندیم تالش هدفمند طوربه فرد ،یشناخت شکست ییبازنما یجابه یبه عبارت .کنند اجتناب
ذهن  یگسستگ (.2010 ،ی؛ دوراه1395، یو حسن ی، مرادیهلامرالکند ) فراموش را گذشته از یبخش ،ناآشکار

اجتناب از  ایکاهش  یدر تالش برا شدهآموختهخودکار و  یپاسخ ،یرفتار-یدر سطح شناخت هیدر پردازش اول
کنترل و نظارت  نداشتن لیدلبه است که زاتنش یپاسخ ،یو در پردازش ثانو است نامطلوب یجانیه یهاحالت
 یگسستگ نیهمچن(. 2018و همکاران،  سنکوی)ل ردیگیمشکل « خود»رفتن احساس انسجام دستو از طیبر مح
 زاتنش یهاجانیهکردن فرد از از کنترل را با دور یاست که حس نادرست یاجتناب یاز راهبردها یشکل ذهن،

)باب، سلسوا،  دهدیمو استرس رخ  بیدر پاسخ به آس حالت نیا. (2012پورتر و راچ،  ،ی)کالکارن آوردیمفراهم 
 (.2013راباچ و کوکال، 

 ۀمارگونیبصفات  نشان دادند (1398لو )یتقبرماس و  ،یگونیمحمد م ییکربال ،یکارگربرزراستا،  نیدر ا

                                                                 
1. rumination 

2. self-blame 

3. other-blame 

4. catastrophizing 

5. positive refocusing 

6. positive reappraisal 

7. Acceptance 

8. refocus on planning 

9. putting into perspective 
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 نیهستند. همچن تیاهم یداراذهن  یعالئم گسستگ فیدر توص یو اجتناب تجرب یجانیه ییجونظم ت،یشخص
عالئم و  تیشخص ۀمارگونیبصفات  نیب ۀرابط ،یانجیم یرهایمتغ عنوانبه یو اجتناب تجرب یجانیه ییجونظم

 یعالئم گسستگکه  دندیرس جهینت نیبه ا (2018) دیوساو ا نیالنگو برت،یه. کندیم نییرا تبذهن  یگسستگ
 نیهمچن و هاجانیه یکنترلشیبو  یمیتنظشیباز  یاطبقهدر  یمیراهبرد خودتنظ عنوانبه توانیمرا ذهن 

 ییغمایو  یجهرم انیرازق ،یروزآبادیف پژوهش جیبق نتااطم. نظر گرفتدر هاجانیه میشکست در تنظ امدیپ
دادن به تجارب و سازوکار سازماناز  یشکل ،ذهن یعالئم گسستگ (2019و همکاران ) یروزآبادیو ف (2018)

با  (2015) لمازییو  ریگوزل اوزدم سان،یبو ر،یاوزدم با بحران و تنش است. همناسب در مواجه یو پاسخ یدفاع
 یمهم گریانجیم ،ذهن یعالئم گسستگزلزله نشان دادند  کیسال از  دو مدتنفر پس از گذشت  583 یبررس
-شهیو اند یافسردگ ،یدیناام موجب ردیگیم شکل زابیآس یدادهایرو ۀتجرب اثر در که ذهن یگسستگ .است

 سببمداوم  استرس که دیرس جهینت نیا به 1لیفراتحل یامطالعه( در 1994اورباخ ) .شودیم یخودکش یپرداز
در مواجهه با تنش که ممکن است  شودیمتنش برابر  در دیشد یریپذبیآسو ذهن  یعالئم گسستگ جادیا

 کند. تیتقورا  یافسردگ ،یدیو ناام ی، درماندگتحملرقابلیغ
 یمیاست که از بدتنظ یناسالم یامقابلهراهبرد  ،ذهن یعالئم گسستگاستدالل کرد که  نیبتوان چن دیشا

ناسازگارانه  یدفاع سمیعنوان مکانبه یافسردگ جهیدرنتو  شدهادراکاشخاص در مقابله با استرس  یجانیه
در پژوهش  رونیااز  کرد. یبررس یمدل عل کیها را در قالب آن توانیم رسدیمنظر بهو  ردیگیم نشئت
 میذهن براساس استرس و تنظ یگسستگعالئم  توانیم ایآ :میپرسش هست نیا به ییدنبال پاسخگوبه ،حاضر

 ؟دکر ینیبشیپ یافسردگ یگریانجیبا مرا  جانیه

 

 یشناسروش
 ۀجامع. است یاز نوع همبستگ یفیتوص اطالعات یآورجمع نظر ازو  ،یهدف کاربرد لحاظبه روش پژوهش

 .است 1398سال  زییواحد رودهن در پا یدانشگاه آزاد اسالمزن  انیدانشجو یتمام شاملپژوهش حاضر  یآمار
تا  300با حجم  یانمونه ر،یمس لیو تحل یابیمدل کردیدر پژوهش با رو ،(1998) سریو ول یگاداگنول دگاهیاز د

 ،در دسترس یریگنمونهبه روش نمونه  زشیگرفتن احتمال رنظرنفر با در 370 نیبنابرا ؛است ینفر ضرور 450
شدند که  انتخاب یانتخاب تصادف یبرا انیاز دانشجو یفهرستود نبپژوهشگر و  یامر برا نیا سهولت لیدلبه

 بودن کنار گذاشته شدند.مخدوش لیدلبهپرسشنامه  هفت ،تعداد نیاز ا
 

 سنجش یابزارها
( با هدف سنجش 1986و پاتنام ) نیذهن برنستا یگسستگ اسیمق: (DES) 2ذهن یگسستگ اسیمق

مکرر ساخته شده و شامل  یذهن یهایگسستگو حافظه و  یآگاه یهاشکاف ت،یو مسخ واقع تیمسخ شخص
                                                                 
1. meta-analysis 

2. dissociative experiences scale (DES) 
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 0از هرگز=  یادرجهده کرتیل فیط کیرا در  (و نه اختالل) یاهیتجز یهانشانه اس،یمق نیا. است هیگو 28
( 1397) لویتقبرماس و  ،یگونیمحمد م ییکربال ،ی. در پژوهش کارگربرزدکنیم یابیارز 100= شهیتا هم

با  یاهیتجزتجارب  یهمبستگ بیو ضر 92/0 یاهیتجزتجارب  اسیمق یکرونباخ برا یآلفا بیضر
 یو دشمن ییخوشیپرروان، ییزدایبازدار ،ییجدا ،یمنف یریپذعاطفهو صفات  یخودکش یپردازشهیاند
 یآلفا بیدر پژوهش حاضر ضر گزارش شده است. 179/0و  331/0، 251/0، 236/0، 165/0، 524/0 بیترتبه

و  1ییمحتوا ییاز شاخص نسبت روا هاهیگو ییمحتوا ییروا یبررس یبرا نیهمچن آمد. دستبه 93/0کرونباخ 
دست آمد و به 6/0باالتر از  هاهیگو ۀهم یاستفاده شد که مقدار آن برا یعلمئتیه یاعضا نفر از پنجنظر 
 بود. هاهیگومطلوب  ییمحتوا ییاز روا یحاک

 ۀساختدوم  شیرایو-بک یافسردگ ۀپرسشنام :(II-BDI) 2دوم شیرایو-بک یافسردگ ۀپرسشنام
از  اسیمق کی یرا رو هانشانهشدت  دیبا انیوگپاسخ در آن ماده است که 21( شامل 1996و براون ) ریستبک، ا

 پرسشنامه نیا کرونباخ یآلفا بی( ضر2008و بک ) یهالوو-لوبراون، قهرمان ،یکنند. جو، وول یبنددرجهصفر تا سه 
 اسیابزار را با مق نیا یهمبستگو  70/0تا  47/0از  یادامنهکل در  ۀنمررا با  هامادهاز  کیهر یو همبستگ 94/0را 

 مناسب گزارش کردند. ییروا انگریب، 66/0، برابر با (1995 ،کوباک و نولدزیر) لتونیهم یبنددرجه ۀدنظرشدیتجد
سالمت  ۀپرسشنامآن را با  یو همبستگ 93/0کرونباخ  یآلفا بیابزار ضر نیا ی( برا1394و همکاران ) یدیحم

 ییروا یبررس یبرا نیدر پژوهش حاضر همچن همگرا گزارش کردند. ییاز روا یشاخص عنوانبه( r=8/0) یعموم
 ۀهم یاستفاده شد که مقدار آن برا استادان نفر از پنجو نظر  ییمحتوا ییاز شاخص نسبت روا هاهیگو ییمحتوا

 بود. هاهیگومطلوب  ییمحتوا ییروا که نشانگر دست آمدبه 6/0باالتر از  هاهیگو

 ،یگارنفسک یجانیه یشناخت میتنظ ۀپرسشنام :(CERQ) 3یجانیه یشناخت میتنظ ۀپرسشنام
مجدد بر  تمرکز تمرکز مثبت مجدد، اسیمقخرده 9عبارت است و  36( شامل 2001) نهونیو اسپ جیکرا

و  یفکر نشخوار گران،ید سرزنش خود، سرزنش رش،یپذ ،یریگدگاهید مجدد مثبت، یابیارز ،یزیربرنامه
 نیا کرونباخ یآلفا( 1390) یحسن. دکنیم یابیارز 5=شهیهمتا  1=هرگزاز  کرتیل فیط کیرا در  یسازفاجعه

 ،یاصل یهامؤلفه لیتحل جی( نتا1390) یگزارش کرده است. در پژوهش حسن 92/0تا  76/0 پرسشنامه را
 در .کرد نییتب را راتییتغ از درصد 74 و د،ییرا تأ جانیه یشناخت میتنظ ۀپرسشنام یاصل یعاملنه ساختار

 مثبت یراهبردها یبرا و 70/0 یجانیه میتنظ یمنف یراهبردها یکرونباخ برا یآلفا بیضرا ،حاضر پژوهش
 ییروا نسبتاز شاخص  ،هاهیگو ییمحتوا ییروا یبررس یبرا نیهمچن .آمد دستبه 69/0 یجانیه میتنظ

 کهدست آمد به 6/0باالتر از  هاهیگو ۀهم یبرااستفاده شد که مقدار آن  استادان ازنفر  پنجو نظر  ییمحتوا
 .است هاهیگومطلوب  ییمحتوا ییروا انگریب

                                                                 
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Beck Depression Inventory-II (BDI-II) 

3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
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 نیمرملست و کامارک ،وهنک ۀشدادراک استرس اسیمق :(MPS) 1شدهادراکاسترس  اسیمق
. شودیم یگذارنمره 4=اوقاتاز  یاریبس تا 0هرگز= از کرتیل فیط کی در که است هیگو 14 شامل( 1983)

 نیب شدهادراکاسترس  ۀپرسشنام یبرا یدرون یهمسان بیضرا ۀنمر( 1983) و همکاران کوهن پژوهش در
 بیضر اس،یمق نیمالک ا ییروا ۀمحاسب ی( برا1983) و همکاران آمد. کوهن دستبه 86/0تا  84/0

 نیا یبرا( 1393) یشکر و ییصفا. ندکردگزارش  76/0تا  52/0 نیب یشناخت یهانشانهآن را با  یهمبستگ
 را گزارش کردند. 76/0کرونباخ  یآلفا بیو ضر شدهادراک یو درماندگ شدهادراک یدو عامل خودکارآمد ،ابزار

از  هاهیگو ییمحتوا ییروا یبررس یبرا نیهمچن آمد. دستبه 86/0کرونباخ  یآلفا بیضر ،در پژوهش حاضر
 هاهیگو ۀهم یبرااستفاده شد که مقدار آن  یعلمئتیه یاعضا ازنفر  پنجو نظر  ییمحتوا ییروا نسبتشاخص 
 .است هاهیگومطلوب  ییمحتوا ییروا انگریبدست آمد و به 6/0باالتر از 

از  کیهرها، آن تیاهداف پژوهش و کسب رضا حیو توض هاکنندهشرکت ۀداوطلبانپس از انتخاب 
 ناگکنندشرکتبه  ییهاپاکتدر  هاپرسشنامه. پاسخ داد هاپرسشنامهدر حضور پژوهشگر به  ناگکنندشرکت

به  ییگوپاسخ یبرا یکسانی طیشرا بیترتنیبد. شدگرفته  باز پس هاپاکتو در همان  داده شد لیتحو
صورت گرفت.  یو استنباط یفیدر دو بخش آمار توص هاداده لیو تحل هیتجزد. آمهمه فراهم  یبرا هاپرسشنامه

معادالت  یابیمدلپژوهش بود که با استفاده از روش  سؤالشامل پاسخ به  هاداده یاستنباط آمار بخش
استفاده از  با یدییتأ یعامللیتحل ۀلیوسبهپژوهش  یریگبرازش مدل اندازه یچگونگ .گرفتانجام  یساختار

SPSS و Amos یریگاندازه مدلداد  نشان یبرازندگ یهاشاخص ی. بررسشد یابیارز احتمال ۀنیشیببرآورد  و 
 .دارد یقبولقابلها برازش با داده

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فی( توصالف

 یشناختتیجمع یفراوان. 1 جدول
 درصد تعداد شناختیجمعیت مشخصات

   سنی ۀدامن

 85/30 112 کمتر و سال 25
 66/20 75 سال 30 تا 26
 03/22 80 سال 35 تا 31
 20/29 106 باالتر و سال 36
 100 363 کل

   تحصیلی مقطع

 100 55/27 یپلمدفوق

 142 11/39 یسانسل

                                                                 
1. Measure of perceived Stress (MPS) 
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 درصد تعداد شناختیجمعیت مشخصات
 95 17/26 یسانسلفوق

 26 16/7 یدکتر

 363 100 کل

   تأهل وضعیت

 185 96/50 مجرد

 145 94/39 متأهل

 33 09/9 مطلقه

 363 100 کل

 
درصد(  66/20نفر ) 75سال و کمتر،  25کنندگان درصد( از شرکت 85/30نفر ) 112 تعداد ،1 جدول مطابق

 ند.رسال دا 36درصد( باالتر از  20/29نفر ) 106و  ،سال 35تا  31درصد(  03/22نفر ) 80سال،  30تا  26
. مقطع است 09/10و  92/31 بیترتبهکنندگان و انحراف استاندارد سن شرکت نیانگیذکر است که م انیشا

نفر  95 ،سانسیدرصد( ل 11/39نفر ) 142، پلمیدفوقکنندگان درصد( از شرکت 55/27نفر ) 100 یلیتحص
کنندگان درصد( از شرکت 96/50نفر ) 185. است یدرصد( دکتر 16/7نفر ) 26و  سانسیلفوقدرصد(  17/26)

 .انددرصد( از همسر خود جدا شده 09/9نفر ) 33درصد( متأهل و  94/39نفر ) 145مجرد، 
 

 هاشاخص فی( توصب
 

 یمعادالت ساختار یابیمدل یهامفروضهو آزمون  یفیتوص یهاداده .2 جدول

 نیانگیم ریمتغ
انحراف 

 استاندارد
 یدگیکش یچولگ

 بیضر

 تحمل

 تورم

 انسیوار

 33/1 75/0 -01/0 -32/0 00/3 39/12 دخومالمت -یجانیه یمتنظ یمنف یراهبردها

 81/1 55/0 27/0 16/0 32/3 57/10 یگرانمالمت د-یجانیه یمتنظ یمنف یراهبردها

 43/2 41/0 -31/0 24/0 21/3 84/10 یسازفاجعه-یجانیه یمتنظ یمنف یراهبردها

 85/1 54/0 -36/0 -08/0 29/3 32/13 ینشخوارگر-یجانیه یمتنظ یمنف یراهبردها

 23/1 81/0 48/0 -62/0 97/2 19/14 یرشپذ-یجانیه یممثبت تنظ یراهبردها

 28/2 44/0 11/1 -06/0 82/2 47/14 تمرکز مجدد مثبت-یجانیه یممثبت تنظ یراهبردها

 32/2 43/0 -45/0 -37/0 58/2 29/16 تمرکز مجدد بر برنامه-یجانیه یممثبت تنظ یراهبردها

 25/3 31/0 -63/0 -43/0 21/3 65/15 مجدد مثبت یابیارز-یجانیه یممثبت تنظ یراهبردها

 70/1 59/0 -06/0 -31/0 95/2 64/14 گیرییدگاهد-یجانیه یممثبت تنظ یراهبردها

 95/1 51/0 -68/0 01/0 81/6 77/23 استرس

 55/1 31/0 -32/0 41/0 17/3 40/13 افسردگی

 59/1 63/0 -23/1 39/0 01/32 01/106 ذهن یگسستگ
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 همچنان که شد یبررس رهایمتغ یو چولگ یدگیکش ،یریمتغتک یهاداده عیتوز بودننرمال یابیارز منظوربه
 انگریب امر نیا. رددا قرار ±2 ۀمحدوددر  رهایمتغ ۀهم یو چولگ یدگیکش ریمقاد دهد،ینشان م 2که جدول 

 و انسیوار تورم عامل ریمقاد کمک به بودنیهمخط ۀمفروض. است یریمتغتک یهاداده عیتوز بودننرمال
 و 1/0 از تربزرگ نیبشیپ یرهایمتغ ۀهمتحمل  بیضر ریمقاد کهنیا به توجه با. شد یبررس تحمل بیضر
 ۀمفروضشد که  یریگجهینت نیچن ،است 10 از ترکوچک هاآن از کیهر یبرا انسیوار تورم عامل ریمقاد

 یریمتغچند یهاداده عیتوز بودننرمال ۀمفروضپژوهش برقرار است. در ادامه  یهاداده نیدر ب بودنیهمخط
 یدگیو کش یچولگ ریمقادنشان داد  جیشد و نتا لیتحل سیمهلنوبا ۀفاصلاطالعات مربوط به  لیتحل قیاز طر

شد که  یریگجهینت نیچن اساسنیبرااست.  12/1و  35/1 بیترتبه سیمهلنوبا ۀفاصلاطالعات مربوط به 
 .است برقرار هاداده نیب در یریمتغچند یهاداده عیتوز بودننرمال ۀمفروض

 
 پژوهش یرهایمتغ یدگیو کش یانحراف استاندارد، چولگ ن،یانگیم ،یهمبستگ سیماتر .3 جدول

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پژوهش یرهایمتغ
            - خود مالمت. 1
           - 28/0** دیگران مالمت. 2

          - 65/0** 32/0** سازیفاجعه. 3
         - 56/0** 40/0** 44/0** نشخوارگری. 4

        - -08/0 01/0 -06/0 08/0 پذیرش. 5

       - 27/0** -26/0** -35/0** -28/0** -11/0 مثبت مجدد تمرکز. 6
 بر مجدد تمرکز. 7

 برنامه

06/0- **25/0- **30/0- *14/0- **29/0 **658/0 - 
     

 مجدد ارزیابی. 8
 مثبت

08/0- **33/0- **39/0- **24/0- **31/0 **705/0 **72/0 -  
   

    - 60/0** 43/0** 43/0** 33/0** -13/0* -31/0** -27/0** -03/0 گیریدیدگاه. 9
   - -33/0** -42/0** -35/0** -38/0** -13/0* 54/0** 53/0** 43/0** 36/0** استرس .10
  - 66/0** -30/0** -42/0** -35/0** -38/0** -03/0 51/0** 65/0** 46/0** 34/0** افسردگی .11

 - 56/0** 47/0** -38/0** -42/0** -33/0** -38/0** -22/0** 33/0** 44/0** 28/0** 24/0** ذهن گسستگی .12

           01/0>P** 05/0>P* 

 
و  یسازفاجعه گران،یمالمت د ،خود)مالمت  یجانیه میتنظ یمنف یراهبردها دهدینشان م 3 جدول
تمرکز مجدد  رش،یمجدد مثبت، پذ یابیارز) یجانیه میمثبت تنظ یو راهبردها ،مثبت صورتبه( ینشخوارگر

 یگسستگ عالئمبا  01/0 یو در سطح معنادار یمنف صورتبه( یریگدگاهیدمثبت، تمرکز مجدد بر برنامه و 
 عالئمبا  01/0 یمثبت و در سطح معنادار صورتبه یافسردگ و استرس یرهایمتغ نیهمچن. اندهمبستهذهن 

 .هستند همبستهذهن  یگسستگ
 ینشانگرها ۀلیوسبه یجانیه میتنظ یمنف یمکنون راهبردها ریکه متغ فرض شد نیچن ،حاضر پژوهش در
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 یجانیه میمثبت تنظ یمکنون راهبردها ریو متغ یو نشخوارگر یسازفاجعه گران،یمالمت د ،خودمالمت 
 یریگدگاهیدتمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه و  رش،یمجدد مثبت، پذ یابیارز ینشانگرها ۀلیوسبه

 .شودیم دهیسنج
 

 ابزار یریگاندازه( ج
 .دهدیمرا نشان  یریگمدل اندازه یبرازندگ یهاشاخص 4 جدول

 
 یریگبرازش مدل اندازه یهاشاخص .4 جدول

 برش نقطۀ گیریاندازه مدل برازندگی هایشاخص

 - 20/71 کای مجذور
 - 26 مدل آزادی درجۀ

df/2 74/2 3 از کمتر 

GFI 943/0 < 90/0 

AGFI 901/0 < 850/0 

CFI 949/0 < 90/0 

RMSEA 081/0 > 08/0 

 
 یهابا داده را یریگمدل اندازه قبولقابل برازش ،آمدهدستبه یبرازندگ یهاشاخص ۀهم ،4 جدول براساس

= 081/0و  df/2، 949/0 =CFI، 943/0 =GFI، 901/0 =AGFI=74/2) کنندیم دییتأ شدهیگردآور
RMSEA .)کیهر یرا برا یاستاندارد و نسبت بحران یخطا ،استانداردشده یعامل یبارها 5جدول  ،ادامه در 
 .دهدیم نشان مکنون یرهایمتغ یاز نشانگرها

 
 یدییتأ یعامللیتحلپژوهش در  یریگاندازه مدل یپارامترها .5 جدول

 b β SE t گرنشان -مکنون ریمتغ
   392/0 1 خود مالمت-هیجانی تنظیم منفی راهبردهای

 **5/84 345/0 714/0 017/2 دیگران مالمت-هیجانی تنظیم منفی راهبردهای

 **5/97 409/0 896/0 442/2 یسازفاجعه-هیجانی تنظیم منفی راهبردهای

 **5/59 311/0 622/0 740/1 نشخوارگری-هیجانی تنظیم منفی راهبردهای

   335/0 1 پذیرش-هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای

 **5/24 421/0 777/0 207/2 مثبت مجدد تمرکز-هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای

 **5/26 387/0 784/0 031/2 برنامه بر مجدد تمرکز-هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای

 **5/37 555/0 919/0 971/2 مثبت مجدد ارزیابی-هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای

 **4/99 372/0 625/0 855/1 گیرییدگاهد-هیجانی تنظیم مثبت راهبردهای
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 01/0 <**P و  دمالمت خو یمربوط به نشانگرها ۀنشداستاندارد یعامل یبارها کهنیا به توجه با: نکته
 ها محاسبه نشده است.آن یبرا tاستاندارد و نمرات  یخطا ،شده تیتثب 1با عدد  رشیپذ

 یعامل بار نیترکم( و β=919/0) مثبت مجدد یابیارز نشانگر به متعلق یعامل بار نیترشیب ،5 جدول مطابق
 یبارها بیترتنیبداست.  یجانیه میمثبت تنظ یمکنون راهبردها ری( متغβ=335/0) رشیپذ نشانگر به متعلق

 یرهایمتغ یریگاندازه یبرا الزم توان از هاآن ۀهمگفت  توانیمو  است 32/0باالتر از  نشانگرها ۀهم یعامل
 .ندبرخوردار حاضر پژوهش مکنون

 یمدل ساختار یبرازندگ یهاشاخص بعد ۀمرحلدر  ،یریگاز برازش مطلوب مدل اندازه نانیاز اطم پس
 جانیه میتنظ یمثبت و منف یشده بود که راهبردها فرض ی. در مدل ساختارشد یابیارز( برآورد و 1)شکل 

 ینیبشیپ راذهن  یگسستگ عالئم ،یافسردگ یگریانجیو هم با م میمستق صورتبههم  ،استرس همراهبه
 جیو نتا شد آزمون یمعادالت ساختار یابیمدلبا استفاده از روش  یبرازش مدل ساختار ی. چگونگکندیم

= 2، 51/2=df/2، 949/0=10/118دارد ) قبولقابلبرازش  شدهیگردآور یهابا داده یساختار مدلنشان داد 
CFI، 928/0 =GFI، 880/0 =AGFI  076/0و =RMSEA .)شد که مدل  یریگجهینت نیچن بیترتنیبد

 برازش دارد. شدهیگردآور یهاداده باپژوهش  یساختار
 
 هاهیفرض آزمون( د

 .دهدیم نشان را یساختار مدل در پژوهش یرهایمتغ نیب میرمستقیغ و میمستق کل، ریمس بیضرا 6 جدول

 
 پژوهش مدل در پژوهش یرهایمتغ نیب میرمستقیغ و میمستق کل، ریمس بیضرا. 6 جدول

 b S.E β sig رهایمس
289/0 یافسردگ-استرس ریمس بیضر  081/0  279/0  002/0  

-814/0 یافسردگ-مثبت یجانیه میتنظ ریمس بیضر  548/0  090/0-  100/0  
724/0 یافسردگ-یمنف یجانیه میتنظ ریمس بیضر  172/0  516/0  001/0  
889/1 ذهن یگسستگ-یافسردگ ریمس بیضر  503/0  332/0  002/0  
848/0 ذهن یگسستگ-استرس میمستق ریمس بیضر  515/0  144/0  116/0  
210/1 ذهن یگسستگ-مثبت یجانیه میتنظ میمستق ریمس بیضر  389/0  236/0-  001/0  
155/0 ذهن یگسستگ-یمنف یجانیه میتنظ میمستق ریمس بیضر  438/0  039/0  709/0  
548/0 ذهن یگسستگ-استرس میرمستقیغ ریمس بیضر  230/0  092/0  004/0  
-154/0 ذهن یگسستگ-مثبت یجانیه میتنظ میرمستقیغ ریمس بیضر  111/0  030/0-  102/0  
684/0 ذهن یگسستگ-یمنف یجانیه میتنظ میرمستقیغ ریمس بیضر  242/0  171/0  002/0  
392/1 ذهن یگسستگ-استرس کل ریمس بیضر  494/0  236/0  007/0  
-164/1 ذهن یگسستگ-مثبت یجانیه میتنظ کل ریمس بیضر  405/0  266/0-  001/0  
839/0 ذهن یگسستگ-یمنف یجانیه میتنظ کل ریمس بیضر  402/0  210/0  030/0  

 
ذهن  یگسستگ عالئمو  یجانیه میمثبت تنظ یراهبردها نیکل ب ریمس بیضر 6جدول  جینتا براساس
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 یمنف یراهبردها نیکل ب ریمس بیضر نی(. همچنp، 266/0-=β<01/0) است معنادار 01/0 سطح در و یمنف
 6(. جدول p، 210/0=β<05/0) است معنادار 05/0 سطح در و مثبتذهن  یگسستگ عالئمو  یجانیه میتنظ

 است معنادار 01/0 سطح در و مثبتذهن  یگسستگ عالئماسترس و  نیکل ب ریمس بیضر دهدیم نشان
(01/0>p، 236/0=β.) 

 استمعنادار  01/0و در سطح  مثبتذهن  یگسستگ عالئمو  یافسردگ نیب ریمس بیضر ،6 جدول مطابق
(01/0>p، 332/0=βبرخالف ضر .)یو گسستگ یجانیه میمثبت تنظ یراهبردها نیب میرمستقیغ ریمس بی 

و در سطح  مثبت ،ذهن یگسستگ عالئم و یجانیه میتنظ یمنف یراهبردها نیب میرمستقیغ ریمس بیذهن، ضر
 یگسستگ عالئماسترس و  نیب میرمستقیغ ریمس بیضر تیدرنها(. p، 171/0=β<01/0) استمعنادار  01/0

 که شد یریگجهینت نیچن اساسنیبرا. است( p، 092/0=β<01/0معنادار ) 01/0و در سطح  ،مثبتذهن 
استرس  نیب ۀرابطسو و  کیاز  راذهن  یگسستگ عالئمو  جانیه میتنظ یمنف یراهبردها نیب ۀرابط ،یافسردگ

 یساختار مدل 1 شکل. کندیم یگریانجیمثبت و معنادار م صورتبه گرید یاز سو راذهن  یگسستگ عالئمو 
 .دهدیم نشانذهن  یگسستگ عالئمو  یاسترس، افسردگ ،یجانیه میتنظ نیب ۀرابط نییدر تب را پژوهش

 

 
 پژوهش یساختار مدل. 1 شکل

 
ذهن  یگسستگ عالئم ریمتغ یچندگانه برا یهایمجذور همبستگ مجموع شودیمالحظه م 1 شکل در

درمجموع  یجانیه میاسترس و تنظ ،یآن است که افسردگ انگریب افتهی نیآمده است. ا دستبه 39/0با  برابر
 .کنندیم نییتب راذهن  یگسستگ عالئم انسیدرصد از وار 39
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 یریگجهینتو  بحث
ذهن  یو عالئم گسستگ جانیه میتنظ یمنف یراهبردها نیب ۀرابط ،یافسردگ مشخص شد حاضر پژوهش در

یانجیمثبت و معنادار م صورتبه گرید یذهن را از سو یاسترس و عالئم گسستگ نیب ۀرابطسو و  کیرا از 
(، 1398) همکاران و یکارگربرز(، 2019) همکاران و یروزآبادیف جیپژوهش با نتا نیا جینتا .کندیم یگر

( 2018) فاجکووسکا و دامارادزکا(، 2015و همکاران ) ریاوزدم ،(1994اورباخ ) (،1397) یگونیم محمد ییکربال
 .است راستاهم( 2018) دیو اوسا نیالنگو برت،یهو 

 یهاسمیمکان رسدیمنظر بهگفت  توانیم جانیه میذهن براساس تنظ یعالئم گسستگ ینیبشیپ نییدر تب
 کاربه هاتکانهدردآور و  یهاجانیهو محافظت از  یجانیه میتنظ یبرا ،ذهن یعالئم گسستگ رینظ یدفاع

از عواطف  ای کنندیمناسازگارانه استفاده  یهادفاعکه از  ی. افرادکنندیمشخص محافظت  یو از آگاه روندیم
 یشتریبا شدت ب ،دهندیمکه از خود بروز  ییرفتارها لیدلبه با گذشت زمان ورزند،یماجتناب  یدرون ندیناخوشا

 هااسترسو به  ندارند و سازگار یانطباق ۀمقابل ییتواناکه  آنجا از ی. از طرفشوندیمرو هعواطف روب نیبا ا
 و پردازش ،ذهن یعالئم گسستگ (،1398 ،ینیالحس ی)آفتاب، برماس و ابوالمعال دهندینم یمناسب یهاپاسخ

 به کهیطوربه ؛شودیم حافظه در شتریب یآشفتگسبب  و کندیم یبازدار را زابیآس یدادهایرو یرمزگردان
 نیا یط. داردیمنگه  یاریهش از خارج را زابیآس یدادهایرو هب طوبمر اطالعات یدفاع کارکرد کی شکل

 رهیته ذخشکل گسسخاطرات به  نی؛ بنابراشودیم یبازدار کمواد محر یپردازش بعد ،یگسستگ ندیفرا
و  یدگیچیبا پ حالشرح ۀحافظرا در  شدهرانده، خاطرات یسازرهیذخدر  یبازدار نوع از نی. اشوندیم

 یو کرخت ییزداتیشخص، ییزداتیواقعمانند ذهن  یعالئم گسستگ یهانشانه. کندیموارد  یختگیردرهم
 زابیآس دادیرو یادآوریو  یاجتناب از آگاه موجبهستند که  یخودکار یشناخت یامقابله یراهبردها ،یجانیه
مانع  زین زنندهبیآسو  زاتنش یدادهایاز رو یاجتناب شناخت. دنشویم یختگیبرانگشیب یهانشانه یسرکوب ای

 قیاز طر یاجتناب یابیسبک باز نیو ا شودیمخاص  یدادیاز رو کنندهشانیپر یجانیبه مواد ه یدسترس
، یو حسن ی، مرادیهلاست )امرالذهن  یعالئم گسستگبارز در  یژگیو ،ناسازگارانه یجانیه میتنظ یهاراهبرد
 یهامحرکپردازش ناسازگارانه مانع  یجانیه میتنظ یراهبردهاگفت  توانیم یبندجمع کیدر (. 1395
ذهن را  یگسستگ رینظ یاجتناب یهادفاعامر  نیکه ا شوندیمو دردناک  یمنف یبا محتوا یجانیو ه یعاطف

 .کندیم یفراخوان
 و همکاران یروزآبادیفگفت  توانیمو استرس  یذهن براساس افسردگ یعالئم گسستگ ینیبشیپ نییدر تب

دادن به تجارب سازمانکه با هدف  اندهانستد یدفاع یسازوکارهااز  یاگونه را ذهن یعالئم گسستگ( 2018)
است که در  استرسبا بحران و  همواجهمناسب در  یپاسخ عالئم، نیا نیهمچن. شودیمگرفته  کاربه یرونیب

افسرده  مارانیدر ب یریپذبیآسو  یدرد روان ،یافسردگاسترس و . دهدیمرخ  یپاسخ به تعارض و درد روان
عالئم به  شیافراد و گرا نیدر ا یدر مقابله با تجارب منف یو ناتوان احساسات و عواطف شکستنهمموجب در

 (1914 ؛1901) دیو فرو (1975)نظر کرنبرگ مطابق  (.2002وروبل و پاپ،  ل،ی)کواپ شودیمذهن  یگسستگ
با استرس و  همواجهاحساسات در  انی، تعمق بر تجارب، بیدرون یهاییبازنما یسازکپارچهیافراد افسرده در 
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افراد  نیدر اذهن  یعالئم گسستگو  یجداساز یسازوکارها نیمخرب مشکل دارند. همچن یهاجانیه میتنظ
در  یشناختروانو ادراک است که موجب حس کنترل  یاریحافظه، هش ت،یاز هو یاکپارچهیود حس نبنشانگر 

 ذهن یگسستگ بیترتنیبد .شودیمو شرم  گناه احساس تنفر، ،یدیناام ۀشکننددرهم یهاجانیه با شدنمواجه
 تدر باف ذهن یعالئم گسستگ ن،یبنابرا ؛(2017و همکاران،  یری)گران کندیم یریجلوگ «گویا» یاز فروپاش

شکل  یشناختروان یدفاع یسازوکارها یفروپاش ۀجیدرنتو  دیشد یجانیتنش ه ای یرواندرون قیتعارض عم
 یعاطف یرا پاسخ دگسست از خودارند و  دیتأک گویا یختگیر گسب یشیپرروان یسنت یهایبندجمع. ردیگیم

عوامل  عنوانبهمتعارض  یهاتکانه ای ی، درد رواندردناک اتیتجرب ،اتینظر نیر ا. ددانندیم گویدر دفاع از ا
 (.1394 ز،ی، سادوک و روئ؛ سادوک1393 کا،یآمر یپزشکروانآغازگر مطرح شده است )انجمن 

 لیدلبه یجانیه میافراد در تنظ نیو مشکل ا یدر پاسخ به درد روان یو افسردگ دیاسترس شد رسدیم نظربه
 یکه از فروپاش شودیمذهن  یموجب عالئم گسستگ ،ستندیمناسب برخوردار ن یجانیه میتنظ تیاز ظرف نکهیا
 هاآندر افراد افسرده،  یجانیه یمیبدتنظ گفت توانیم یبندجمع کی در. کندیم یریافراد جلوگ نیدر ا گویا

مختلف  لیافراد به دال نیکه ا ازآنجا. سازدیم زااسترس یزندگ یدادهایبا رو هشکستن در مواجههمرا مستعد در
ها آن یرا برا یشماریب یمنف یطیکه تجارب مح یجانیه میتنظ یمنف یشدن به راهبردهامتوسلاز جمله 

 چنانچه ،دشوار ممانعت به عمل آورده یهاتیموقعدر کارآمد  یجانیه میتنظ یریکارگبهفراهم آورده است و از 
 ،ستندیسازگارانه برخوردار ن یجانیه میتنظ یشدن به راهبردهامتوسل یبرا یجانیه میتنظ تیافراد از ظرف نیا

که  دهندیماز خود نشان  یادیز جانیهو  یریپذواکنش یجزئ یزاتنش یدادهایروبا  هدر مواجه یحت
علت شدت به، حالنیباا. شودیمشامل  دادیناسازگارانه مانند انکار را در مقابله با رو یهادفاع یریکارگبه

بار با شدت  نیا ،یمنف یهاجانیهبلکه  ،شوندینمتنها مؤثر واقع نه هادفاع ،شخص یجانیه یریپذواکنش
 یجانی. ابزار هدنسازیمگرفتار  هاجانیهاز  یو شخص را در باتالق ابندییمحضور  یدر سطح آگاه یشتریب

 شدیندیب یاچارهکه  داردیم بر آنشخص را  گریبار د هادفاعو  جانیه میتنظ یراهبردها یمحدود، ناکارآمد
 .شودگرفتار ذهن  یعالئم گسستگو خودکار در دام  اریبار ناهش نیو ا

در  شودیم شنهادیپاشاره کرد که  ناگکنندشرکت تعداد کاهشبه  توانیمحاضر  یهاتیمحدوداز جمله 
 شودیم شنهادیپپژوهش  یهاافتهیبراساس  نیهمچن انتخاب شوند. شتریبا حجم ب ییهانمونه یآت یهاپژوهش

 ،افراد نیا یجانیه میتنظ یو راهبردها شدهادراکاسترس  زانیتنها بر منه ،یافسردگدر درمان افراد مبتال به 
 .ردیصورت گتمرکز  ،شودیمرا شامل ذهن  یعالئم گسستگکه  زین ییهادفاعبلکه بر 

 

 منابع
 ۀفصلنامو اضطراب.  یبا افسردگ یاجتناب تجرب نیب ۀرابطدر  یفردنیب یهایدشوار گریانجیم(. نقش 1395آفتاب، ر. )
 .521-540، (40)10 .یکاربرد یشناسروان

 یعاملپنجبراساس صفات  یخودکش یپردازشهیاند ینیبشیپ(. 1398خ. ) ،ینیالحس یآفتاب، ر.، برماس، ح.، و ابوالمعال
 .11-24، (43)11 .ینیبال یشناسروان ۀمجل. یدفاع یسازوکارها یگرواسطهبا  تیشخص
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و  یشناخت یهابیآسکردن خاطرات در یاختصاصآموزش  ی(. اثربخش1395ج. ) ،یع. ر.، و حسن ،یس.، مراد ،یهلامرال
 .35-44، (3)4 .یشناخت یشناسروان ۀفصلناممبتال به اختالل استرس پس از سانحه.  مارانیب یاهیتجزتجارب 

 ییحی ۀترجم پنجم(. راستی)و یروان یهااختالل یو آمار یصیتشخ یراهنما(. 1393. )کایآمر یپزشکروانانجمن 
 .روان: تهران. یدمحمدیس

. جانیه یشناخت میتنظ یانجی: نقش می(. ابعاد سرشت/ منش و افسردگ1396س. ) ،ینیبشرپور، س.، عطارد، ن.، و ع
 .27-36، (43)12 .و رفتار شهیاند ۀفصلنام

-83، (7)3 .ینیبال یشناسروان ۀمجل. جانیه یشناخت ییجونظم ۀپرسشنام یسنجروان اتی(. خصوص1390ج. ) ،یحسن
73. 

(. 1394. )ا ،یسوندیق و زاده، ش.،یفتحپ.،  ،یتنجان یغ. ر.، طاهر ،یبخت، م.، گرمارودزاده، ز.، آزادیفکرر.،  ،یدیحم
علوم دانشگاه  ۀمجل. یرانیدر سالمندان ا( BDI-I I) بک یافسردگ ۀپرسشنامدوم  ۀنسخ ییایو پا ییروا یبررس
 .189-198، (1)22 .سبزوار یپزشک

اضطراب و استرس در  ،یبا افسردگ جانیه یشناخت میتنظ یراهبردها ۀرابط ی(. بررس1391ز. ) ،یح.، و سلگ ،زارع
 .19-29، (3)6 .یشناختروانپژوهش در سالمت  ۀفصلنام. انیدانشجو

 ۀترجم. ینیبال یپزشکروان /ی: علوم رفتاریپزشکروان ۀخالص(. 1394پ. ) ز،یآ.، و روئ سادوک، ب.، ج.، سادوک، و.
 .ارجمند: تهران. یرضاع نیفرز

 یشناسرواندانش و پژوهش در . یافسردگ ینیبشیدر پ جانیه میتنظ یشناخت ی(. نقش راهبردها1394. )ا ،یصالح
 .108-117، (59)16 .یکاربرد

. رانیدر ا شدهادراکاسترس  اسیمق یعامل یی: روایسرطان مارانی(. سنجش استرس در ب1393ا. ) ،یم.، و شکر ،ییصفا
 .13-22، (1)2 .یپرستارروان

بر  تیشخص ۀمارگونیباثر صفات  نیی(. تب1398لو، ص. )یتق و.، برماس، ح.، ا ،یگونیمحمد م ییح.، کربال ،یکارگربرز
 .یشناختروانعلوم  ۀمجل. یو اجتناب تجرب یجانیه ییجونظم گریانجیمافسرده: نقش  مارانیدر ب یاهیتجزتجارب 

18(77) ،595-579. 
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