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Abstract 
Introduction: Post-traumatic stress disorder is a common post-event psychiatric problem that is very 
painful and stressful and threatens the life of the individual and society. The purpose of this study was to 
investigate the causal relationship between active memory, anxiety, and depression with mediating 
psychological hardiness in people with post-traumatic stress disorder. 
Methods: The research method, according to the purpose of the applied type and the process of its 
implementation, is descriptive-correlational. The statistical population included all earthquake victims with 
post-traumatic stress disorder in Sar-e-Pol city. Among them, 191 individuals were selected as the sample by 
multistage random sampling. Data were collected using Dunman and Carpenter Active Memory 
Questionnaires, Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory and Hardiness Scale. In this case, 
we have the following: Descriptive statistics (frequency, mean, percentage and standard deviation) and 
inferential statistics (Pearson correlation coefficient and structural equations) were used for data analysis by 
SPSS 21 and LISREL. 
Results: The results of data analysis using Pearson correlation and structural equation tests showed that 
there was a significant relationship between active memory, anxiety, and depression with the mediation of 
psychological hardiness in patients with post-traumatic stress disorder (P < 0.05). 
Conclusions: Findings showed that psychological hardiness mediates the relationship between working 
memory, anxiety, and depression. Post-traumatic stress disorder is one of the most critical factors affecting 
the level of mental health promotion. 
Keywords: Active Memory, Anxiety, Depression, Psychological Hardiness, Post-Traumatic Stress 
Disorder, Earthquake, Sarpole Zahab 
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 مقاله پژوهشی           نشریه پژوهش پرستاری ایران

 یسرسخت یگریانجیبا م یحافظه فعال، اضطراب و افسردگ نیب یرابطه عل

در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه در زلزله شهرستان  یروانشناخت

 سرپل ذهاب
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 30/۱0/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   05/09/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 یدیدردناک و استرس زا هستند و تهد اریحوادث بس دادیبعد از رو جیرا یمشکل روانپزشک کیاختالل استرس پس از سانحه  مقدمه:

 یسرسخت یگریانجیبا م یحافظه فعال، اضطراب و افسردگ نیب یشخص و جامعه است. پژوهش حاضر با هدف رابطه عل یزندگ یبرا
 پس از سانحه انجام گرفت. رسدر افراد مبتال به اختالل است یروانشناخت

شامل  یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیآن توص یاجرا یوهیو ش یروش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربرد روش کار:
 یاچند مرحله یآنها به روش تصادف انیاختالل استرس پس از سانحه شهرستان سرپل ذهاب بودند. که از م یزلزله زدگان دارا هیکل

 یهاموردنظر با استفاده از پرسشنامه یهانفر به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس داده ۱9۱در دسترس  یهاو با استفاده از نمونه
ها داده لیتحل برایشد.  یجمع آور ییسخت رو اسیبک و مق ی(، افسردگBAIاضطراب بک ) اسیوکارپنتر، مق منیحافظه فعال دان

( یارو معادالت ساخت رسونیپ یهمبستگ بی)ضر ی( و استنباطاریدرصد و انحراف مع ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیآمار توص یهااز شاخص
 استفاده شد. زرلیو ل SPSS 21با نرم افزار 

افظه ح نینشان دادند ب یو معادالت ساختار رسونیپ یهمبستگ یآمار یهاها با استفاده از آزمونداده لیو تحل هیتجز جینتا ها:یافته
 یدار یدر افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه رابطه معن یروانشناخت یسرسخت یگر یانجیبا م یفعال، اضطراب و افسردگ

 (.P < 05/0) بودند
. اختالل کندیم یگر یانجیرا م یحافظه فعال، اضطراب و افسردگ نیرابطه ب یروانشناخت ینشان داد سرسخت هاافتهی نتیجه گیری:

عوامل به همراه  ییمطرح است و با شناسا یبر سطح ارتقا سالمت روان رگذاریاسترس پس از سانحه زلزله به عنوان عوامل مهم و تأث
 و اضطراب شود. یافسردگ کاهشمنجر به  تواندیمناسب م یزیربرنامه

 اختالل استرس پس از سانحه، زلزله، سرپل ذهاب ،یروانشناخت یسرسخت ،یحافظه فعال، اضطراب، افسردگ ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 دارند طبیعی بالیای تمام بین در را مخرب تأثیر بیشترینها لرزه زمین

 روانی فشارهای بلکه ،کنندیم ایجاد جسمی اختالالت تنها نه زیرا ،[۱]

 گذشته، دهه چند طی در. کنندیم ایجاد دیدگان حادثه بین در نیز

 قرار توجه مورد گسترده نابودی و مکرر وقوع دلیل بهها لرزه زمین

 اختالل یک به( PTSD) سانحه از پس استرس اختالل. [2]اند گرفته

 طرخ معرض در گرفتن قرار از ناشی ماندگار اما تأخیر با روانی استرس

 بازماندگان بین در منفی روانی یهاواکنش نیترجیرا این و دارد اشاره

 دفترچه مطابق PTSD داشتن برای. [3] شودیم محسوب زلزله از پس

 فرد ،(DSM-V) 5 نسخه ذهنی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای

 د،کن تجربه را زندگی تهدیدکننده زای آسیب واقعه یک باید اابتد

 یناتوان ترس، برانگیخته که بشر روزمره وجود قلمرو، از خارج رویدادی

 رویداد، این از مداوم مجدد تجربه یک شامل هانی. ا[4] وحشت یا/  و

 کردن حس بی و رویداد، این با مرتبط محرکهای از مداوم اجتناب

 نشانگر که است مداوم عالئم همچنین و محرکها به پاسخ عمومی

 ۱ حداقل باید عالئم [5] است استرس به پاسخ یا عاطفی برانگیختگی

. [6] شود عملکرد در توجه قابل اختالل باعث و دانجام طول به ماه

 هایزیان و معیشت و هاساختمان تخریب صدمات، مرگ، بر عالوه زلزله

 منطقه این در زندگی جامعه برای جدی روانشناختی پیامدهای مالی،
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 رمؤث زلزله از پس پیامدهای بر که متغیرهایی از یکی [7] است داشته

 و موقتی سازی ذخیره فعال، ی. حافظهباشدیم فعال حافظه است

 همف قبیل از پیچیده شناختی تکالیف برای الزم اطالعات دستکاری

 فعال حافظه اصطالح. [8] کندیم فراهم را استدالل و یادگیری زبان،

 رایب اطالعات آن در که مدت کوتاه حافظه سیستم یک توصیف برای

 و شودیم برده بکار ،شوندیم دستکاری و ذخیره زمانی کوتاه دوره یک

 اتاطالع منفعالنه سازی ذخیره فرایند در که دارد اشاره فرایندهایی به

 این دستکاری و تغییر برای شناختی توانایی دارای و. دارند نقش

 حافظه در اطالعات موقت نگهداری براین،. عالوه [9] باشدیم اطالعات

 و ادراک استدالل، جمله از شناختی عملکردهای انواع برای فعال

 و استرس کهاند داده نشان مطالعات. [2] است ضروری یادگیری

. [۱0] کند رامختل فعال حافظه عملکرد تواندیم افسردگی و اضطراب

 شدن آزاد افسردگی، و اضطراب حالتهای در دیگر، عبارت به

 عوامل. [۱۱] دارد فعال یحافظه بر منفی ریتأث گلوکوکورتیکوئیدها

 سیارب سانحه از پس اضطراب و افسردگی استرس، اختالل کننده تعیین

 درونی، اختالل پایدار، خشونت سن، مانند متغیرهایی. است زیاد

 ختاللا کننده بینی پیش عوامل خیابانی، خشونت و خانوادگی خشونت

. [۱2] هستند زلزله بازماندگان در اضطراب و افسردگی عالئم استرس،

 شده، ویران یهاخانه مشاهده از پس دیده سانحه جامعه بنابراین،

 پیش سانحه از پس یهامشاوره دولت، از محدود یهاتیحما دریافت

 اردد را افسردگی و اضطراب اختالالت از توجهی قابل یهاکننده بینی

 و اضطراب مقیاس داد نشان [۱4] همکاران و کنزی مک. [۱3]

 DSM-IV اضطراب و افسردگی اختالل با مرتبط بیماران افسردگی

 .شد استرس اختالل عالئم بهبودی موجب سانحه از پس مغزی آسیب

 هک است آسیب و استرس با مرتبط اختالالت بارزترین از اختالل این

 هر الیابت. است شناختی تغییرات و عصبی دستگاه در اختالل از ناشی

 اریبیم شناختیعصب ماهیت دلیل به خصوصبه بیماری این به فرد

 ارکردک نوع در تغییر نوروآمینی، ایرسانه عصب هایدستگاه در تغییر)

 بهمبتال بیماران زندگی در ،(تروما پردازش در درگیر مختلف هایقسمت

 هاآن در و آوردمی پدید اساسی تغییرات سانحه از پس استرس اختالل

 لاختال این به مربوط جسمانی و شناختیروان هاینشانه بروز به منجر

. [۱5] است پزشکیروان هایتشخیص معدود از بیماری این. گرددمی

 مشترکی اندام در اطالعات پردازش رویکردهای مکمل شنق به توجه با

 وارضع و عالیم بهبود تبیین در چه و ابتال تبیین در چه «مغز» نام به

مخصوصًا  و زاآسیب یحادثه شناختیسبب عامل با روانی هایبیماری

 علمی فضای در شد خواهند مزمن کارکردی اجتناب علت به که هاییآن

 و زشکیپ علوم طورکلیبه) بالینی شناسیروان و پزشکیروان پزشکی،

 با مدارا یا و مهار کنترل، درمان، در امروزه جهان در( شناختیروان

 شودیم اساسی تأکید شناختیعصب عوامل نقش بر هابیماری گونهاین

 اب مرتبط شناختیروان فرایندهای کنترل در نیز بیمار شخص و [۱6]

 .گرددمی تلقی مهم بسیار نقشی خود بیماری

 حافظه ویژه به حافظه به مربوط مشکالت سانحه، از پس اختالل در

. دارد اختالل درمان و تداوم ایجاد، در محوری نقش یک حال شرح

 زندگی داستان که است رویدادی حافظه از خاصی نوع حال شرح حافظه

 شرح حافظه از شکل این. شودیم شامل را فرد شخصی گذشته یا و

 عنوان به را آن پردازان نظریه که. دارد نام سرگذشتی حافظه حال،

 که گذشته زمان به مربوط رویدادهای و مهم هایدوره یادآوری توانایی

 توانایی حقیقت در. [۱7] کنندیم تعریف هستند ارتباط در فرد خود با

 باشدیم خود شخصی گذشته هدربار معنایی جزئیات یادآوری در فرد

 یشترب یادآوری به گرایش سانحه از پس استرس اختالل به مبتال افراد

 حال شرح خاطرات بازیابی در دشواری همچنین و آسیب به مربوط مواد

 افرادی دادند نشان [۱9] همکاران و براون. [۱8] دارند خاص وقایع از

 خاطرات یادآوری به تمایل هستند سانحه از پس اختالل دارای که

 زا پس اختالل به مبتال افراد. دارند کمتری جزئیات با سرگذشتی

 تعریفمجدداً  خود روزانه افکار نیز و ایرؤ در را زا آسیب واقعه سانحه،

 دوری قاطعانه بیاورد خاطرشان به را واقعه که چیزی هر از. کنندیم

 برانگیختگی، حالت با همراه پاسخدهی، کرختی دچار و کنندیم

 هیجانی یهاتجربه اضطراب و افسردگی. شوندیم اضطراب و افسردگی

 باشندیم فقدان یا تهدید انواع وجود از یانشانه که هستند نامطلوبی

 بین علی رابطه نیز [2۱] همکاران و قناد زغیبی پژوهش نتایج. [20]

 دو با را راهبردی التزام تنظیم و فعال حافظه و افسردگی اضطراب،

 .است داده قرار بررسی مورد دیگر متغیر

 رد که است عاملی نیز روانشناختی سرسختی رسدیم نظر به همچنین

. باشدیمؤثر م سانحه از پس استرس به مبتال افراد اختالالت کنترل

 شرایط هب واکنش در مثبت تطابق به حقیقت در روانشناختی سرسختی

 که دادند نشان [22]محمدزاده  و یعقوبی. است شده داده اطالق ناگوار

 روانشناختی سرسختی زا سانحه از پس استرس اختالل به مبتالیان

 روانشناختی سرسختی داد نشان[23] زاده عباس. برخوردارند پایینی

 شرایط در استرس و تنش کاهش جهت در ابزاری عنوان به تواندمی

 مبتال فرادا روانشناختی بهزیستی در بسزایی نقش و شود استفاده ناگوار

 تاللاخ شیوع افزایش بنابراین. باشد داشته سانحه از پس استرس به

 هسانح از پس استرس اختالل به مبتال افراد در افسردگی و اضطراب

 به عالقه دیگر سوی از. است شده موجب را آنها به پرداختن اهمیت

 رشد گذشته دهه دو در اختالالت این شناختی یهاجنبه بررسی

 و مستقیم طور به همواره که سازمانی طرفی از. است یافته یاندهیفزا

 قرار سانحه از پس اختالل به مبتال افراد کنار در فراوانی بیشترین با

 زمینه این در پرستاران که بوده درمانی خدمات و بهداشت سازمان دارد،

 به تالمب افراد کنار در پرستاران حضور. دارند و داشته را نقش بیشترین

 در افسردگی و اضطراب سطح که شودیم باعث سانحه از پس اختالل

 تیسرسخ سطح ارتقای باعث نیز حضور این طرفی از و یابد کاهشها آن

یم نبحرا از پس سخت شرایط با مقابله برای مبتال افراد روانشناختی

 شناختی ابعاد درباره ارزشمند یهاافتهی به دستیابی رغم به. شود

 مبهم نکات همچنان اخیر مطالعات در افسردگی و اضطراب اختالالت

 میان در. شود توجه موارد این به است الزم که دارد وجود فراوان

 ریگ میانجی و فعال حافظه اختالل دو این با مرتبط شناختی یهاجنبه

 در موجود کمبودهای به پاسخ جهت به روانشناختی سرسختی

 انتخاب دارد وجودها مؤلفه این میان که ارتباطی و پیشین یهاافتهی

 صدد در حاضر یمطالعه گرفته صورت یهاپژوهش راستای در. شدند

 و اضطراب فعال، حافظه بین آیا که استسؤال  این برای پاسخ یافتن

 اختالل هب مبتال افراد در روانشناختی سرسختی میانجیگری با افسردگی

 داری معنی رابطهذهاب سرپل شهرستان زلزله سانحه از پس استرس

 بیان ساختاری معادالت صورت به را روابط این توانیم آیا و دارد وجود

 کرد؟



 و همکاران فالح

64 

 کارروش

 آن اجرای یشیوه و کاربردی نوع از آن هدف به توجه با حاضر پژوهش

 شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی

 رپلس شهرستان سانحه از پس استرس اختالل دارای زدگان زلزله کلیه

 ادهاستف با و یامرحله چند تصادفی روش به آنها میان از که. بودند ذهاب

 .است گرفته انجام دسترس در یهانمونه از

 پرسشنامه 380 تعداد. است دسترس در هدفمند گیرینمونه روش 

 پژوهش در که اخالقی هایجنبه .است نفر ۱9۱ نمونه حجم شده توزیع

 رد همکاری جهت الزم اختیار دادن: از عبارتند شد؛ گرفته کار به حاضر

 ی،شفاه صورت به آنان از رضایت کسب و کنندگان شرکت به مطالعه

 دادن و مطالعه در کننده شرکت افراد اطالعات نگهداشتن محفوظ

 هب گزارش اینکه و اطالعاتشان بودن محرمانه مورد در آنان به اطمینان

 وشد  یآورجمع هاپرسشنامه تکمیل، از پس. شد ارائه گروهی صورت

. آمد عمل به تشکر پژوهش در همکاری خاطر بهکنندگان شرکت از

 عبارتند مطالعه این به ورود یها. مالکبود ماه 6 پژوهش اجرای مدت

 برای ساختاریافته بالینی مصاحبه براساس اختالل تشخیص: از

 .آزمون برگزاری تاریخ تا درمان هرگونه دریافت بدون ،I محور اختالالت

 تمایل عدم نیز و درمانی یهادوره گذراندن شامل نیز خروج معیارهای

 .بود آزمون یادامه به

 (روایی و اعتبار)پژوهش  ابزارهای
حافظه ظرفیت سنجش آزمون: فعال یحافظه ظرفیت سنجش آزمون

 وکارپنتر دانیمن توسط فعال حافظه ظرفیت سنجش جهت فعال ی

 در که است جمله 27 شامل فوق آزمون. است شده ساخته( ۱980)

 یبند طبقه و تقسیم یاجمله هفت تا یاجمله دو بخش از بخش، شش

 حافظه بخش دو همزمان سنجش آزمون این اصلی ویژگی. است شده

 .[24] است ذهنی فعالیت یک انجام ضمن در( اندوزش و پردازش) فعال

 در را ودخ ذهنی فعالیت حاصل آزمون، مراحل تمام در ،هایآزمودن 

 ،سازندیم منعکس ،ردیگیم قرار آنها اختیار در که یاژهیو ینامه پاسخ

 توجه دقت با یاجمله دو بخش به اول مرحله در هاآزمودنی نمونه، برای

 به اقدام جمله، دو قرائت یخاتمه از پس تنها و دهندیم وگوش نموده

 مرحله این اتمام از پس. کنندیم کلمه آخرین نوشتن و عالمت زدن

 با هاآزمودنی نیز مرحله این در ،رسدیم یاجمله سه بخش به نوبت

 قرائت اتمام از پس و داده گوش شودیم قرائت که یاجمله سه به دقت

 تا روند این ترتیب همین به. کنندیم پاسخگویی به اقدام جمالت،

. ابدییم ادامه( یاجمله هفت بخش) ششم مرحله یعنی پایانی، مرحله

 زمان جمله هر در جمالت تعداد افزایش موازات به که است بدیهی

 .شودیم داده اختصاص امر این به بیشتری

 یک درست پاسخ هر به و است واحد جمالت همه ارزش آزمون این در

. ردیگینم تعلق یانمره سفید یا غلط یهاپاسخ به و ردیگیم تعلق نمره

 ،ردیگیم نمره دو جمله، هر در موفقیت اساس بر آزمودنی هر بنابراین

 هشد قرائت جمالت درستی تشخیص قبال در که پردازش نمره یکی

 نآخری نوشتن درست جهت به که اندوزش نمره دیگری و کندیم کسب

 27 آزمون این جمالت تعداد چون مجموع، در. است شنیده که یاکلمه

 در هم آزمودنی هر نمره دامنه است، یکسان هم هاسوال ارزش و

 یحافظه نمره و شودیم محاسبه 27 نمره از اندوزش در هم و پردازش

( اندوزش و پردازش) نمره دو مجموع میانگین از نیز آزمودنی هر فعال

 در آزمون این روایی. شودیم نوشته درصد صورت به که آمدیم بدست

 از نفر 84 روی [25] زاده اسد توسط که مقدماتی بررسی یک

 باطبائیط عالمه دانشگاه تربیتی وعلوم روانشناسی دانشکده دانشجویان

 زاده مجتبی. است آمده بدست/. 88 همبستگی ضریب شده، انجام

 سوم سال آموزان دانش روی خود تحقیق در را آزمون این پایایی ،[24]

. است آورده بدست/. 87 ریچاردسون کودر طریق از زنجان شهر متوسطه

/. 85 کردن دونیمه طریق از را خود آزمون پایایی نیز ،[25] اسدزاده

 .آورد بدست

 (BAI)بک  اضطراب مقیاس
 گیری اندازه هدف با که است سوالی 2۱ سنجی خود پرسشنامه یک

 یک در را اضطراب شدت آزمون این. است شده طراحی اضطراب شدت

« اصالً» تا« شدید» نمره. دهدیم قرار ارزیابی مورد در و اخیر هفته

یم 63 تا 0 بین نمرات دامنه و بوده 3 تا 0 بینسؤال  هر از یادامنه

 کمترین 7-0 نمره. است بیشتر اضطراب شدت نشانه باالتر نمره. باشد

 اضطراب 25-۱6 نمره خفیف، اضطراب ۱5-8 نمره اضطراب، حد

 درونی همسانی. دهدیم نشان را شدید اضطراب 63-26 نمره و متوسط

 به 75/0 حدود در آن یاهفته یک آزمایی یاز پایایی ضریب و باال آن

 برای همیلتون مقیاس و BAI نمرات بین همبستگی است آمده دست

 BDI با و 5۱/0. آمد دست به [26] همیلتون اضطراب بندی درجه

 بوده بزرگسال آزمودنیهای ویژه آزمون این. آمد دست به 48/0 با برابر

 .ردیگیم قرار استفاده مورد پژوهشی هم و بالینی یهاتیموقع در هم و

 (BDI-II) دوم ینسخه - بک افسردگی ینامهپرسش
 مندلسون، وارد، بک، ،۱96۱ سال در بار نخستین برای را پرسشنامه این

 این. [27]شد  تجدیدنظر ۱97۱ سال ودر کردند معرفی اباق و موک

 تا( روان سالمت ی)نشانه صفر صورت به که دارد ماده 2۱ پرسشنامه

 به. شودیم گذاری نمره( افسردگی بودن عمیق و حاد ی)نشانه سه

 عالئم از یکی یکننده مشخص کهها ماده از هریک برابر در دیگر عبارت

 شدیدترین تا نیترفیخف از که دارد وجود جمله چهار است افسردگی

 63 تا صفر بین کل نمره ی. دامنهاست شده مرتب افسردگی حالت

 خفیف، افسردگی ۱0-۱8 افسردگی، فقدان ینشانه 0-9 ی. نمرهاست

 شدید افسردگی ینشانه 30-63 و شدید تا متوسط افسردگی 28-۱9

 گزارش 86/0 میانگین با 86/0 تا 48/0 از آن بازآزمایی پایایی. است

 یدامنه درونی، همسانی تعیین برای فراتحلیل نتایج [28] است شده

 دهش بازنگری فرم دو بین همبستگی و 92/0 تا 73/0 بین را ضریب این

 [29] همکاران و فتی. [29] است کرده گزارش 89/0 با برابر را اصلی و

 و 8۱/0 یاهفته یک یفاصله به بازآزمایی ضریب ،9۱/0 کرونباخ آلفای

. دادند گزارش 6۱/0 را بک اضطراب یپرسشنامه با همبستگی ضریب

 تشخیص که افرادی از نفر 354 شامل یانمونه با پژوهشی در چنین هم

 9۱/0 درونی روایی بودند بهبودی مراحل در و داشتند اسامی افسردگی

 .[30] است آمده دست به

 روییسخت مقیاس
 مقیاس به موسوم روانشناسی سرسختی یاماده 27 مقیاس یلهیوس به

 پرسشنامه این گرفت قرار بررسی مورد( AHI) اهواز سرسختی

 سرسختی سنجش برای هنرمند زاده مهرابی و نجاریان راکیامرثی،

 اسالمی آزاد دانشگاه پسر و دختر دانشجوی 523 روی بر روانشناختی
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 براساس بودند، شده انتخاب یامرحله چند تصادفی روش با که اهواز

 یاماده 90 مقدماتی یپرسشنامه یک که آنها یهاپاسخ عوامل تحلیل

 رایب بازآزمایی روش از پایایی ضرایب. کردند تهیه سرسختی به مربوط

 هایآزمودن کل برای کرونباخ آلفای و باشدیم 84/0 هایآزمودن کل

 .[3۱] باشدیم 76/0

 نی،فراوا مانند توصیفیآمار  یهاشاخص از هاداده توصیفی تحلیل جهت

 از هاستفاد با همچنین. گردید استفاده معیار انحراف و درصد میانگین،

 یآمار یهاروش با استنباطی تحلیل و تجزیه ،SPSS 21 افزار نرم

 بینت و تحلیل لیزرل ساختاری معادالت و پیرسون همبستگی ضریب

 .شد

 اخالقی مالحظات
 کتبی نامهتیرضا هایآزمودن از اخالقی مالحظات رعایت جهت محققان

 محققان همچنین. کردند خودداری هایآزمودن نام ذکر از و گرفتند

 اختیار در را آمده بدست نتایج مطالعه پایان از پس که شدند متعهد

 .دهند قرار مطالعه مورد افراد

 هایافته

 حرافان و میانگین که داد نشان نتایج توصیفی، یهاافتهی قسمت در

 فعال حافظه ظرفیت متغیر برای ترتیب به هایآزمودن نمرات استاندارد

 افسردگی متغیر برای و 08/63±  9/۱۱ استاندارد انحراف و میانگین

 اضطراب متغیر برای ،97/۱۱ ± 60/2 استاندارد انحراف و میانگین

 سرسختی متغیر برای و ،77/۱0 ± 54/2 استاندارد انحراف و میانگین

 آمده بدست 99/۱2 ± 04/40 استاندارد انحراف و میانگین روانشناختی

 .است

 پذیرفته صفر فرضیه باشد کمتر 05/0 از آزمون داریمعنی سطح اگر

. دباشنمی نرمال بررسی مورد متغیر توزیع که شودیم نتیجه و شودینم

 تمام برای یداریمعن سطح شودیم مشاهده ۱ جدول در کهطور همان

 دارای متغیرها این شودیم نتیجه و است بیشتر 05/0 از متغیرهای

 ابتدا متغیرها، بین ساختاری مدل آزمون برای. هستند نرمال توزیع

 2 جدول. شد محاسبه شده مشاهده متغیرهای بین همبستگی ماتریس

 .دهدمی نشان را حاضر پژوهش متغیرهای بین همبستگی ضرایب
 

 اسمیرنوف -کلموگروف آزمون .1 جدول

 نتیجه معناداری سطح لگاریتمی روش با کردن نرمال از پس آزمون آماره اسمیرونف-کلموگروف آزمون متغیر نام

 است نرمال > 05/0 069/0 000/0 فعال حافظه ظرفیت

 است نرمال > 05/0 ۱49/0 000/0 روانشناختی سرسختی

 است نرمال > 05/0 ۱23/0 000/0 افسردگی

 است نرمال > 05/0 203/0 000/0 اضطراب

 

 پژوهش مورد متغیرهای همبستگی ماتریس نتایج .2جدول 

 شناختی سرسختی اضطراب افسردگی فعال حافظه ظرفیت 

     فعال حافظه ظرفیت

    ۱ پیرسون همبستگی

     داری معنی سطح

    ۱9۱ تعداد

     افسردگی

   ۱ ۱ -58۱/0 پیرسون همبستگی

    000/0 داری معنی سطح

   ۱9۱ ۱9۱ تعداد

     اضطراب

  ۱ ۱ ۱۱8/0 ۱ -6۱2/0 پیرسون همبستگی

   ۱90/0 000. داری معنی سطح

  ۱9۱ ۱9۱ ۱9۱ تعداد

     شناختی سرسختی

 ۱ ۱ -6۱3/0 ۱ -274/0 ۱ 5۱9/0 پیرسون همبستگی

  000/0 000/0 000/0 داری معنی سطح

 ۱9۱ ۱9۱ ۱9۱ ۱9۱ تعداد
1 P < 0/01. 

 

 هاآن قبول قابل حد و مدل برازش هایشاخص .3 جدول

 TLI IFI NFI CFI GFI AGFI RMR CMIN/df RMSEA شاخص

 < 08/0 < 3 <08/0 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 قبول قابل مقدار

 

 مدل برازش هایشاخص آمده بدست مقادیر .4جدول 

 TLI IFI NFI CFI GFI AGFI RMR CMIN/df RMSEA شاخص

 < 08/0 < 3 < 08/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 قبول قابل مقدار

 09/0 ۱2/3 06۱/0 68/0 8۱/0 74/0 69/0 83/0 65/0 آمده بدست مقدار

 رد رد رد رد رد رد رد رد رد وضعیت



 و همکاران فالح
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 پژوهش ساختاری مدل برازش هایشاخص .5 جدول

 TLI IFI NFI CFI GFI AGFI RMR CMIN/df RMSEA شاخص

 < 08/0 < 3 < 08/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 > 90/0 قبول قابل مقدار

 052/0 83/2 ۱۱/0 96/0 9۱/0 93/0 93/0 90/0 97/0 آمده بدست مقدار

 رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم رد عدم وضعیت

 
 مالک متغیرهای بر مستقل متغیرهای استاندارد غیرمستقیم و مستقیم اثرات .6 جدول

 داریمعنی استاندارد غیرمستقیم اثر استاندارد مستقیم اثر میانجی متغیر وابسته متغیر مستقل متغیر

 < 05/0 5۱/0  روانشناختی سرسختی فعال حافظه ظرفیت افسردگی

 < 05/0 50/0  روانشناختی سرسختی فعال حافظه ظرفیت اضطراب

 < 05/0  64/0  فعال حافظه ظرفیت روانشناختی سرسختی

 

 
 استاندارد ضرایب برآورد با را پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 
 استاندارد ضرایب برآورد با شده اصالح ساختاری مدل .2 شکل

 

 یرهایمتغ بر مستقل متغیرهای تأثیر و همبستگی میزان بررسی جهت

. شد استفاده ساختاری معادالت روش از مفهومی مدل روش به مالک

شده است که  ارائه یمختلف یهابرازش مدل شاخص یبررس در

 ،CMIN/df، CFI، GFI، AGFIدر قالب  هاشاخص نیا نیمعروفتر

NFI، IFI، TLI، RMR و RMSEA از کی. هر استشده  یمعرف 

و اعداد مورد قبول  باشدیمدل م برازشاز  یها معرف بخششاخص نیا

دهنده مقدار  نشان 6و  5، 4ول اجد. باشدیمتفاوت م شاخصهر  یبرا

 .باشدیهر شاخص م یقابل قبول برا

 دهدیم نشان را افزار نرم توسط را اولیه ساختاری مدل برازش ۱ شکل

 پس برازش یهاشاخص نیز 4 جدول در شودیم مشاهده که همانطور و
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 شودیم مشاهده که همانطور. شودیم مشاهده اولیه برازش از

 .است شده رد اولیه مدل برای برازش یهاشاخص

 برآورد با را پژوهش مفهومی مدل اساس بر ساختاری مدل 2 شکل

 آمده بدست مقادیر 5 جدول همچنین. دهدمی نشان استاندارد ضرایب

 همه شودمی مشاهده و دهدمی نشان را مدل برازش هایشاخص

 نتیجه و دارند قرار خود مطلوب و نهایی حد در مدل برازش هایشاخص

 برآورد و تحلیل جهت پژوهش متغیرهای ساختاری مدل که شودمی

 .باشدمی مناسب و مطلوب فرضیات

 میزان و استاندارد ضرایب برآورد با پژوهش ساختاری مدل 2شکل 

 نشان ار مستقل و مالک متغیرهای بین چندگانه یا اشتراکی همبستگی

به منظور  یمورد بررس یهاشاخص هیکل 5جدول توجه به  با .دهدمی

 اند. باقرار گرفته پذیرشمورد  پژوهش ساختاری مدلبرازش  یابیارز

نمود که  انیب توانیم باشدمی اشباع شده برازش مدل که نیبه ا توجه

مشاهده  2جدول  درکه  همانطور شده است. دییتأ مدل نیبرازش ا

 90/0 معین حد با برابر و بوده 90/0برابر  IFI شاخصمقدار  شودمی

 رد که دهدمی نشان را استقالل مدل با حاضر مدل مقایسه که باشدمی

 93/0 برابر NFI یا بونت و بنتلر شاخص مقدار. دارد قرار مطلوبی سطح

 از نشان و باشدمی 90/0 معین حد بیشتر که است آمده بدست

. اردد کوواریانس ساختار تحلیل در مناسب برازش نیکویی و معناداری

شاخص  نیا وشده  محاسبه 93/0 برابر CFIشاخص  مقدار همچنین

 ییباال همبستگیکه  یمعن نیبد باشد،می 90/0 معین حداز  شتریب زین

 برای همچنین. دارد وجود پژوهش ساختاری مدل متغیرهای بین

 بیشتر که است آمده بدست 9۱/0 مقدار GFI برازش نیکویی شاخص

. کنندمی دییتأ را مدل بودن مناسب و باشندمی 90/0 معین حد از

 کمترین که بوده ۱۱/0 برابر RMR شاخص برای آمده بدست مقدار

 یماندهباق مربعات میانگین دوم ریشه کندمی بیان این و داراست را مقدار

 میانگین شةیر تی. در نهاباشدمی مطلوب حد در شده برازش مدل در

 محاسبه 052/0 مقدار با برابر RMSEA همان ای بیمجذورات تقر

ود نم انیب توانمی نیو بنابرا باشدمی 08/0 معیارشده است که کمتر از 

در سطح  یبه طور کل حاضر پژوهش ساختاری تحلیل مدلکه برازش 

 بین ساختاری مدل تأیید و برازش از پس. شودمی یابیارز مناسبی

 ضرایب و پیرسون همبستگی مقدار توانمی پژوهش متغیرهای

 بررسی را پژوهش فرضیات و آورد بدست نیز را هاآن بین رگرسیونی

 .نمود

 بین شده استاندارد غیرمستقیم و مستقیم اثرات مقادیر 6 جدول

 6 جدول اساس بر. دهدمی نشان را پژوهش ساختاری مدل متغیرهای

 وجهت با و نتایج اساس بر. پرداخت پژوهش فرضیات بررسی به توانمی

 مستقیم غیر اثر شودمی مشاهده 6 جدول و پژوهش ساختاری مدل به

 برابر فعال حافظه ظرفیت بر روانشناختی سرسختی طریق از افسردگی

 پژوهش فرض لذا باشد،می دارمعنی P< 05/0 سطح در که بوده 5۱/0

 رب روانشناختی سرسختی طریق از افسردگی دارمعنی اثر بر مبنی

 دارنیمع و مثبت بصورت اثر این. شودمی پذیرفته فعال حافظه ظرفیت

 6 جدول و پژوهش ساختاری مدل به توجه با همچنین،. باشدمی

 رب روانشناختی سرسختی از اضطراب غیرمستقیم اثر شودمی مشاهده

 دارمعنی P < 05/0 سطح در که بوده 50/0 برابر فعال حافظه ظرفیت

 طریق از اضطراب دارمعنی اثر بر مبنی پژوهش فرض لذا باشد،می

 اثر این .شودمی پذیرفته فعال حافظه ظرفیت بر روانشناختی سرسختی

 یساختار مدل به توجه با همچنین،. باشدمی دارمعنی و مثبت بصورت

 روانشناختی سرسختی مستقیم اثر شودمی مشاهده 6 جدول و پژوهش

 دارمعنی P<05/0 سطح در که بوده 64/0 برابر فعال حافظه ظرفیت بر

 تیروانشناخ سرسختی دارمعنی اثر بر مبنی پژوهش فرض لذا باشد،می

 و مثبت بصورت اثر این. شودمی پذیرفته فعال حافظه ظرفیت بر

 .باشدمی دارمعنی

 گیرینتیجه و بحث

 و اضطراب فعال، حافظه بین علی رابطه بررسی هدف با پژوهش این

 هب مبتال افراد در روانشناختی سرسختی گری میانجی با افسردگی

 انجام ذهاب سرپل شهرستان زلزله در سانحه از پس استرس اختالل

 سرسختی طریق از افسردگی که داد نشان پژوهش یهاافتهی. گرفت

 قرار .دارد معناداری و مثبت تأثیر فعال حافظه ظرفیت بر روانشناختی

 باعث تواندیم سانحه از پس استرس مدت، طوالنی معرض در گرفتن

 درمانی مداخالت با شود دیدگان حادثه در اضطراب و افسردگی افزایش

 أثیرت بیشترین. بخشید بهبود را افسردگی تواندیم حادثه از پس استرس

 هس طی جراحی از پس افسردگی عالئم سانحه، از پس اختالل روی بر

 و قناد زغیبی ،[32] شد مشاهده دیدگان حادثه در آسیب پس از ماه

 و افسردگی اضطراب، بین داری معنی رابطه داد نشان [2۱] همکاران

 ظهحاف در باالتری ظرفیت از که افرادی ابراینبن دارد وجود فعال حافظه

 رب روانشناختی سرسختی طریق از اضطراب همچنین. برخوردارند فعال

 طراباض عالئم شیوع. دارد معناداری و مثبت تأثیر فعال حافظه ظرفیت

 یخطرهای عوامل. ابدییم افزایش شدت به طبیعی فاجعه یک دنبال به

 یک بنابراین،. دهدیم افزایش را بیماری عالئم بروز خطر که دارد وجود

 حادثه، موقعیت در گرفتن قرار و سانحه، وقوع هنگام اضطراب اختالل

 بینی پیش در را دوستان و خانواده دولت، یهاتیحما جابجایی،

 سرسختی همچنین و [7] دارد دنبال به را باال اضطراب اختالالت

 نتایج .دارد معناداری و مثبت تأثیر فعال حافظه ظرفیت بر روانشناختی

 ی،رمقانینیحس ،[2۱] همکاران و قناد زغیبی یهاپژوهش نتایح با فوق

 و الیاس ،[34] بحری احمدی، بحری، ،[33] پناهی تقوی، فرد، یانهاد

 ،[32] همکاران و گیومارا ،[۱4] همکاران و کنزی مک ،[7] همکاران

 همکاران و براون ،[36] همکاران و دروسیرز ،[35] همکاران و النگورث

 و افسردگی اضطراب، با را روانشناختی سرسختی رابطه که ،[۱9]

 .داد نشان همسوییاند نموده بررسی حافظه عملکرد

 با که دیگری متغیرهای جمله از گفت، توانیم هاافتهی این تبیین در

 سرسختی میانجی و واسطه به توانیم دارد رابطه افسردگی و اضطراب

 اشد،ب باالتر افراد سرسختی چه هر که یاگونه. بهکرد اشاره روانشناختی

 متعددی مطالعات. کنند مقابله آور-اضطراب منابع با توانندیم بهتر

 اضطراب، در روانشناختی سرسختی دهنده کاهش نقش درزمینه

 دارای افراد. است شده انجام افزایش و روانی و جسمی سالمت

 دهستن فردی بین استرسهای و چالشها کارآمد حل به قادر سرسختی

 محافظ سپری مانند مقاومت منبع عنوان به آن از حوادث با مواجهه در و

 دهند-می انجام آنچه به افراد این همچنین. کنندیم استفاده

 اوضاع بر تسلط احساس ،کنندیم هدف صرف را خود وقت متعهدترند،

 به و دانندیم زندگی تغییرات ایجاد در مهمی عامل را خودشان و دارند

 هک معتقدند آورند بشمار زندگیشان برای تهدیدی را وقایع اینکه جای

 هستند بینی پیش و کنترل قابل زندگی رویدادهای
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 سرسختی دیگر سوی از ،ندیآیم کنار استرس و اضطراب با بهتر بنابراین

 یزندگ مشکالت با درگیری برای را فرد که است مهارتی روانشناختی

 پندارندینم تغییر قربانی را خود تنها نه سرسخت افراد. کندیم آماده

 توجه با دانندیم تغییر از حاصل نتایج کننده تعیین عامل را خود بلکه

 مانند زندگی وقایع شودیم باعث روانشناختی سرسختی ویژگی اینکه به

 ویژگی و شدن تسلیم نه باشد پیشرفت و پرورش برای فرصتی

 مطلوب و خوشایند امور انتظار در افراد که شودیم سبب که خوشبینی

 سرسختی که است توجیه قابل رسدیم نظر به باشند، آینده در

 افراد در افسردگی و اضطراب کنترل در مؤثری میانجی روانشناختی

 یهایبررس به توجه با. است سانحه از پس استرس اختالل به مبتال

 یا فعال حافظه و روانشناختی سرسختی با رابطه در پژوهشی نظر مورد

 شپژوه یهاتیمحدود از. است نگرفته صورت متغیر این میانجی نقش

 شده انجام ذهاب سرپل شهرستانگان زده زلزله آماری جامعه در حاضر

. نمود اطاحتی با باید مشابه موارد سایر به آن نتایج تعمیم در نتیجه در و

 ،اقتصادی وضعیت مانند، تأثیرگذار متغیرهای برخی کنترل فقدان

 حاضر پژوهش دیگر محدودیتهای جمله از غیره و جنسیت تأهل،

 پیامدهای ما مطالعه باال، در شده ذکر یهاتیمحدود وجود با. هستند

 در. است زده زلزله بازماندگان در PTSD نظری درک برای مفاهیمی

 جهان سراسر در یاندهیفزا طور به لرزه زمین که آنجا از اول، مرحله

 جمعیت تا کنندیم کمک روانپزشکان به پژوهش این ،دهدیم رخ

 کمک نهاآ به خود نوبه به که کنند، شناسایی مؤثر طور به را پذیر آسیب

 PTSD که دهدیم نشان ما نتایج ،اًی. ثانکنند درمان موقع به تا کندیم

 از. یابد ادامه زمان گذشت با است ممکن سانحه از پس بازماندگان در

 یهامراقبت سطح یا جامعه سطح در عملی مداخالت به نیاز رو، این

 از حمایت انجمن تأسیس با شودیم پیشنهاد. است اولیه روان بهداشت

 کرمانشاه استان در سانحه از پس استرس اختالل به مبتال بیماران

 راهمف را اختالل این مخرب اثرات وگسترش شیوع از پیشگیری موجبات

 نهنمو روی بر بیشتر پذیری تعمیم قابلیت جهت پژوهش این. نمود

 اقشار روی بر توانیم را حاضر پژوهش متغیرهای و شود انجام بزرگتر

 افراد ها،زندان در حاضر بزهکار افراد ،مارانیب مثلجامعه ) مختلف

 هایگروه در و...(  زلزله جز به مختلف سوانح و حوادث در دهیدبیآس

 .شود مقایسه حاضر پژوهش نتایج با و داد انجام مختلف سنی

 به تواندیم که است این دارد پژوهش این که کاربردهایی مهمترین از

 ستنده رو روبه سانحه از پس اختالل به مبتال بیماران با که پرستارانی

 سرسختی میزان و اضطراب افسردگی، سطح به توجه ضمن تا کمک

 ائهار را یترمطلوب و بهتر پرستاری خدمات افراد نوع این روانشناختی

 .یابند دستها آن شناختی اصالح و درمان تسریع به راه این از دهند

 و شودیم قلمداد استرس پر شغل یک عنوان به پرستاری هم، طرفی از

 سطح به توجه ضمن توانندیم تحقیق این نتایج به توجه با پرستاران لذا

 زیادی حد تا پرفشار مواقع در را استرسان میزان خود استرس و اضراب

.باشند داشته مطلوبی عملکرد خدمات ارائه در و آورده پایین

References

1. Aker AT. Turk psikiyatri derg. 2006;17(3):204-12. pmid: 
17004172 

2. Wanmaker S, Geraerts E, Franken IH. A working memory 
training to decrease rumination in depressed and anxious 
individuals: A double-blind randomized controlled trial. J 
Affect Disord. 2015;175:310-9. doi: 
10.1016/j.jad.2014.12.027 pmid: 25661397 

3. Zhang W, Duan G, Xu Q, Jia Z, Bai Z, Liu W, et al. A cross-
sectional study on posttraumatic stress disorder and 
general psychiatric morbidity among adult survivors 3 
years after the Wenchuan earthquake, China. Asia Pac J 
Public Health. 2015;27(8):860-70. doi: 
10.1177/1010539515602089 pmid: 26316500 

4. Golchin M, Sanjari A. The relation between spiritual 
intelligence and self efficacy in employees (Case study: 
Golestan Province Education Department). Orga Behavi 
Stu Q. 2013;1(3):54-66.  

5. Hong C, Efferth T. Systematic review on post-traumatic 
stress disorder among survivors of the Wenchuan 
earthquake. Trauma Violence Abuse. 2016;17(5):542-61. 
doi: 10.1177/1524838015585313 pmid: 26028651 

6. Jin Y, Li J. Prospective study of posttraumatic stress in 
adolescents 6 and 24 months after the 2010 Yushu 
earthquake in China. J Nerv Ment Dis. 2015;203(9):679-
83. doi: 10.1097/NMD.0000000000000351 pmid: 
26252824 

7. Marthoenis M, Ilyas A, Sofyan H, Schouler-Ocak M. 
Prevalence, comorbidity and predictors of post-traumatic 
stress disorder, depression, and anxiety in adolescents 
following an earthquake. Asian J Psychiatr. 2019;43:154-
9. doi: 10.1016/j.ajp.2019.05.030 pmid: 31163313 

8. Rapin I, Tuchman RF. What is new in autism? Curr Opin 
Neurol. 2008;21(2):143-9. doi: 
10.1097/WCO.0b013e3282f49579 pmid: 18317271 

9. Khosravi S, Bigdeli AA, Mazaheri M. Interaction between 
visual active memory and visual attention: The effect of 
cluster cluster on information recognition. J Cogn 
Psychol. 2019;5(3):1-12.  

10. Arnsten AF. Stress signalling pathways that impair 
prefrontal cortex structure and function. Nat Rev 
Neurosci. 2009;10(6):410-22. doi: 10.1038/nrn2648 
pmid: 19455173 

11. Elzinga BM, Roelofs K. Cortisol-induced impairments of 
working memory require acute sympathetic activation. 
Behav Neurosci. 2005;119(1):98-103. doi: 
10.1037/0735-7044.119.1.98 pmid: 15727516 

12. Tang B, Deng Q, Glik D, Dong J, Zhang L. A meta-analysis 
of risk factors for post-traumatic stress disorder (ptsd) in 
adults and children after earthquakes. Int J Environ Res 
Public Health. 2017;14(12). doi: 
10.3390/ijerph14121537 pmid: 29292778 

13. Agyapong VIO, Hrabok M, Juhas M, Omeje J, Denga E, 
Nwaka B, et al. Prevalence rates and predictors of 
generalized anxiety disorder symptoms in residents of fort 
McMurray six months after a wildfire. Front Psychiatry. 
2018;9:345. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00345 pmid: 
30108527 

14. McKenzie DP, Downing MG, Ponsford JL. Key Hospital 
Anxiety and Depression scale (HADS) items associated 
with DSM-IV depressive and anxiety disorder 12-months 
post traumatic brain injury. J Affect Disord. 
2018;236:164-71. doi: 10.1016/j.jad.2018.04.092 pmid: 
29738951 

15. Mahmoodi Ghraei J. Severe psychological injuries and 
post traumatic stress disorder in children and adolescents. 
Tehran: Dropout; 2012.  

16. Mehrinezhad SA. Topics on psyche-neurology. Tehran: 
Drop release; 2011.  

http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004172
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004172
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.027
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.027
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661397
http://dx.doi.org/10.1177/1010539515602089
http://dx.doi.org/10.1177/1010539515602089
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26316500
http://dx.doi.org/10.1177/1524838015585313
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028651
http://dx.doi.org/10.1097/NMD.0000000000000351
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26252824
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26252824
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajp.2019.05.030
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31163313
http://dx.doi.org/10.1097/WCO.0b013e3282f49579
http://dx.doi.org/10.1097/WCO.0b013e3282f49579
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18317271
http://dx.doi.org/10.1038/nrn2648
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19455173
http://dx.doi.org/10.1037/0735-7044.119.1.98
http://dx.doi.org/10.1037/0735-7044.119.1.98
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15727516
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14121537
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph14121537
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29292778
http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00345
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30108527
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30108527
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.092
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29738951
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29738951


 1398 بهمن و اسفند، 6، شماره 14، دوره پژوهش پرستاری ایران نشریه

69 

17. Moein Farsani R, Ranjbar Kohan Z. The effectiveness of 
prophylactic memory associate training on depression in 
veterans with post traumatic stress disorder in Isfahan. J 
Mil Med 2017(19):1.  

18. Meesters C, Merckelbach H, Muris P, Wessel I. 
Autobiographical memory and trauma in adolescents. J 
Behav Ther Exp Psychiatry. 2000;31(1):29-39. doi: 
10.1016/s0005-7916(00)00006-9 pmid: 10983745 

19. Brown AD, Root JC, Romano TA, Chang LJ, Bryant RA, 
Hirst W. Overgeneralized autobiographical memory and 
future thinking in combat veterans with posttraumatic 
stress disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry. 
2013;44(1):129-34. doi: 10.1016/j.jbtep.2011.11.004 
pmid: 22200095 

20. Khanjani Z, Aliloo MM, Fakhari A, Abdolpoor GH. The 
effect of metacognitive therapy on anxiety and depression 
in patients with PTSD. J Med Oromiyeh. 
2016;27(3):222-30.  

21. Zeqeibi Ghannad S, Hajiyakhchali A. The causal 
relationship of mindfulness and mind wandering with 
mediating strategical engagement regulation, anxiety, 
depression and working memory. Q Cogn Psychol. 
2017;5(3):31-40.  

22. Yaghobi AGH, Mohammadzadeh S. Conflict styles, 
resilience, and emotional intelligence in disorders of post 
traumatic disorder and normal individuals.  Second 
International Conference on Psychology, Educational 
Sciences and Lifestyle; Mashhad, Torbat Heydar2015. 

23. Abbaszadeh F. [Comparison of executive functions, social 
judgment and resilience in patients with post traumatic 
stress disorder, panic disorder and normal people]. 
Ardebil Ardebil University Researcher; 2013. 

24. Mojtabazadeh M. [The study of the relationship between 
active memory, anxiety and academic achievement among 
high school students in Zanjan]. Iran: Allameh Tabatabaei 
University; 1996. 

25. Asadzade H. [Working memory, learningand teaching 
technology].  Proceedings of First Conference on 
Educational Technology; Iran: Faculty of Psychology, 
University of Allameh Tabatabai; 2004. 

26. Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. 
Br J Med Psychol. 1959;32(1):50-5. doi: 10.1111/j.2044-
8341.1959.tb00467.x pmid: 13638508 

27. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties 
of the Beck depression inventory: Twenty-five years of 
evaluation. Clin Psychol Rev. 1988;8(1):77-100. doi: 
10.1016/0272-7358(88)90050-5  

28. Beck AT, Steer RA, Brown G. Beck depression inventory-
II. San Antonio2011.  

29. Fata L, Birashk B, Atefvahid MK, Dabson KS. Meaning 
assignment structures/schema, emotional states and 
cognitive processing of emotional information: 
Comparing two conceptual frameworks. Iran J Psychiatry 
Clin Psychol. 2005;11(3):312-26.  

30. Dobson KS, Mohammad Khani P. Rehabilitation 
1982;8:80-6.  

31. Kyamrsy A. Construct and validate a scale to measure the 
hardiness and the relationship with Tys character "A", 
"control center", "self-esteem", "physical symptoms", 
"academic performance" in students, girls and boys. 

32. Giummarra MJ, Lennox A, Dali G, Costa B, Gabbe BJ. 
Early psychological interventions for posttraumatic stress, 
depression and anxiety after traumatic injury: A 
systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 
2018;62:11-36. doi: 10.1016/j.cpr.2018.05.001 pmid: 
29754102 

33. Hoseini Ramaghani N, Hadiyan Fard H, Panahi H. 
Investigating the effect of trait anxiety and induced anxiety 
on the function of updating active memory. H Kerman 
Univ Med Sci. 2016;23(6):957-96.  

34. Bahri M, Ahmadi AA, Bahri M. Active memory function 
in state and trait anxiety (attention control theory). J 
Psychol Psychol. 2015;2(3):29-39.  

35. Longworth C, Deakins J, Rose D, Gracey F. The nature of 
self-esteem and its relationship to anxiety and depression 
in adult acquired brain injury. Neuropsychol Rehabil. 
2018;28(7):1078-94. doi: 
10.1080/09602011.2016.1226185 pmid: 27580356 

36. Desrosiers A, Vine V, Klemanski DH, Nolen-Hoeksema S. 
Mindfulness and emotion regulation in depression and 
anxiety: Common and distinct mechanisms of action. 
Depress Anxiety. 2013;30(7):654-61. doi: 
10.1002/da.22124 pmid: 23592556

 

http://dx.doi.org/10.1016/s0005-7916(00)00006-9
http://dx.doi.org/10.1016/s0005-7916(00)00006-9
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10983745
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.11.004
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22200095
http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13638508
http://dx.doi.org/10.1016/0272-7358(88)90050-5
http://dx.doi.org/10.1016/0272-7358(88)90050-5
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2018.05.001
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754102
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754102
http://dx.doi.org/10.1080/09602011.2016.1226185
http://dx.doi.org/10.1080/09602011.2016.1226185
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27580356
http://dx.doi.org/10.1002/da.22124
http://dx.doi.org/10.1002/da.22124
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23592556

	ijnr-14-06-08-EN
	ijnr-14-06-08-PE

