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 چكيده
 زدگانزلزله رد تيشخص صفات يانجيم نقش با سانحه از پس استرس اختالل و روان سالمت نيب رابطه نييتع حاضر پژوهش هدف :زمينه

 .بود بوشهر

 از بودند. کرده تجربه راو 5938 سال در بوشهر استان در شنبه شهر 4/2 زلزله که بودند ياشخاص هيکل یآمار جامعه :هاروش و مواد

 يتيخصش صفات پرسشنامه شامل پژوهش نيا در شده استفاده یابزارها شدند. انتخاب یامرحله چند يتصادف روش به نفر 288 آنها انيم

 انجام یارساخت معادالت يابيالگو از استفاده با یشنهاديپ یالگو يابيارز بودند. سانحه از پس اختالل اسيمق و (GHQ) روان سالمت ،نئو

 گرفت.

 صفات به روان سالمت که دادند نشان هاجهينت است. بوده هاداده برازنده یشنهاديپ مدل که دادند نشان برازش یهاشاخص :هايافته

 انيم از .است اشتهد ارتباط سانحه از پس استرس اختالل به تيشخص صفات قيطر از ميرمستقيغ صورتبه و ميمستق صورتبه تيشخص

  بودند. داريمعن يگشودگ و یرنجور روان تنها تيشخص صفات

 نشانگان نيتسك یبرا يحلراه يتيشخص صفات همراه به روان سالمت از یبرخوردار دادند، نشان پژوهش یهاافتهي واقع در :گيرینتيجه

PTSD ئمعال شدت و بروز احتمال ،تجربه به يگشودگ چون يمثبت يتيشخص صفات با يروان سالمت یدارا افراد و است بوده PTSD 

 ابد.ييم کاهش آنها در

 يروان سالمت ،يتيشخص صفات ،سانحه از پس استرس :کليدی واژگان
 

Iran South Med J 2016; 19(5): 855-870 
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 مقدمه

 در ۲/۶ یبزرگ به يازلزله که یدشت شهرستان لرزه نیزم

 نيفرورد ۲۲ روز قهیدق ۲۲ و ۶۶ ساعت ،بود شترير اسیمق

 یتدش شهرستان در نیرزميز يلومتریک ۶۲ عمق در ،۶۹۳۲

 هرش یکينزد در لرزهنیزم نيا کانون .داد رخ بوشهر استان

 شهر يلومتریک ۲۲ ،یکاک شهر يلومتریک ۶۶ ،شُنبه

 بندر يلومتریک ۳۲ و یدشت شهرستان مرکز خورموج

 نيا بيتخر سطح است. بوده بوشهر استان در بوشهر

 در تابع يروستا ۲۹ و شُنبه کوچک شهر در لرزهنیزم

 وشهرب استان در یدشت شهرستان از طسوج و شنبه بخش

 کشته ۹۲ و رساند خسارت نفر ۶۲۲۲۲ از شیب به و بود

 ره همانند زین شنبه شهر لرزه نیزم گذاشت. يبرجا زین

 شود.یم محسوب زابیآس تجاربة جمل از يالرزهنیزم

 است يورتأثرآ اریبس اي باربتیمص داديرو زابیآس ةتجرب

 جمله از دارد. يديشد یجسمان و یروان يامدهایپ که

 يهابتیمص چون يموارد ،رسانبیآس يدادهايرو

 ،خشونت یقربان ،يجد ياحادثه در بودن ریدرگ ،یشخص

 گريد يهاانت در هستند. مهلک یعیطب يايبال کردن تجربه اي

 ،لرزهنیزم ،يسوزآتش مانند یمهلک يدادهايرو فیط نيا

 تحت را افراد از ياديز تعداد که هستند جنگ و شورش

 در سانحه از پس استرس اختالل .(۶) دهندیم قرار ریتأث

DSM-5 عوامل با مرتبط اختالالت -تروما طبقه جز 

 یاختالالت شامل طبقه نيا (.۲) است گرفته قرار زااسترس

 زابیآس داديرو کي معرض در گرفتن قرار ،آن در که است

 ذکر یصیتشخ اریمع کي عنوانبه صراحتبه ،زااسترس اي

 واکنش اختالل :از اندعبارت اختالالت نيا .است شده

 اختالل ،یاجتماع تعامل در مهار عدم اختالل ،یبستگدل

 و حاد استرس اختالل ،(PTSD) سانحه از پس استرس

 هندهدنشان طبقه نيا در گرفتن قرار .يسازگار اختالالت

 لفص در اختالالت و صیتشخ نيا نیب کينزد رابطه

 و طمرتب و ياجبار -یوسواس اختالل ،یاضطراب اختالالت

 اثر رب تواندیم یروان یشانيپر .است ياهيتجز اختالالت

 زااسترس اي زابیآس داديرو کي معرض در گرفتن قرار

  .شود جاديا

 طراباض اثر بر یخوببه تواندیم نشانگان موارد، یبرخ در

 کي معرض در که افراد از ياریبس حال،نيا با .شود ریتفس

 يجا به اند،گرفته قرار زااسترس اي زابیآس داديرو

 نيرتبرجسته ترس، بر یمبتن يهانشانه اي و اضطراب

 زبرو مالل، نشانگان و لذت عدم چون ینیبال مشخصات

 شانن را ياهيتجز نشانگان اي و يپرخاشگر و تیعصبان

 .(۲) دهندیم

 (PTSD) سانحه از پس استرس اختالل قت،یحق در

 ندیشن اي شدن ریدرگ مشاهده، از پس که است یسندرم

 دهد.یم يرو ديشد اریبس کیترومات يزااسترس عامل کي

 اسخپ یدرماندگ و ترس با تجربه نيا به نسبت شخص

 و کندیم زنده مکرراً خود ذهن در را رخداد دهد،یم

 ديبا عالئم د.ينما اجتناب آن کردن يادآوري از کوشدیم

 رینظ یزندگ مهم يهانهیزم در و ابدي ادامه ماه کي از شیب

 انیم در PTSD زانیم (.۹) دينما تداخل شغل و خانواده

 مانند، خطرناک و دشوار مشاغل يدارا افراد و جانبازان

 است رباالت یپزشک اورژانس کارکنان و نشانآتش س،یپل

(۳-4.) PTSD یتیموقع ،یطیمح طيشرا از ياریبس با، 

 اترییتغ و انتظارات ازها،ین ،یفرهنگ و یاجتماع بافت

 همچنین .(۶۲) است ارتباط در طیمح در ینیبشیپ رقابلیغ

 افراد یزندگ بر که زااسترس طيشرا در PTSD شدت

 مشاغل و (۶۶) عراق و افغانستان جنگ مانند است حاکم

 اورژانس کارکنان و EMS کارکنان ،يپرستار چون دشوار

  (.4-8) ابديیم شيافزا مارستانیب

 و (Jonsson) جانسون پژوهش جينتا راستا، نیهم در

 کارکنان در PTSD عالئم يباال وعیش داد، نشان همکاران

 کار در استرس با مقابله برابر در یناتوان از نشان آمبوالنس

 انیم در PTSD نرخ نيباالتر و (؛۲) است روزانه
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 یجنگ رانیاس ،ینظام رزمندگان ،یجنس تجاوز بازماندگان

 (.۲) است یاسیس انیزندان و

 چه یجانیه یهمدل يیتوانا عدم دهد،یم نشان قاتیتحق

 به مبتال افراد در یضمن صورتبه چه و آشکار صورتبه

 سبتن متفاوتشان يمغز کارکرد به توجه با ،PTSD اختالل

 انماریب کهیحال در شود،یم دهيد وضوحبه يعاد افراد به

 با ،یشناخت یهمدل ةنیزم در یتفاوت چیه PTSD به مبتال

  (.۶۲) دادندینم نشان يعاد افراد

 مازا پژوهش در یشناختیهمدل يمغز يهاپاسخ

(Mazza) در یشيافزا تیفعال کي داد، نشان همکاران و 

 قسمت در کنترل گروه با سهيمقا در PTSD مارانیب

 یتحتان یشانیپ شکنج و راست سمت یانیم یشانیپ شکنج

 یضمن یجانیه یهمدل طول در دارد. وجود چپ سمت

 کنترل گروه با سهيمقا در PTSD يهایآزمودن يهاپاسخ

 يالنسويا و چپ وميپاالد در را يشتریب ینرون تیفعال

 را یشيافزا تیفعال کنترل گروه کهیدرحال داد؛ نشان راست

 تاًيهان دادند. نشان راست سمت یتحتان یشانیپ شکنج در

 در کاهش ،PTSD گروه در آشکار یجانیه یهمدل در

 فرونتال شکنج و چپ ينسواليا در را ینرون تیفعال

 بعد به محدود يرفتار نقص داد. نشان را چپ یتحتان

 رد يسازفعال از یمتفاوت يالگو با همراه ،یجانیه یهمدل

 کیتفک از يشواهد انگریب ،يمغز يساختارها با یهمدل

 است PTSD مارانیب در یشناخت و یجانیه یهمدل نیب

(۶۲.) 

 دسته سه به PTSD اختالل بد( یآگهشی)پ خطر عوامل

 میتقس تروما از پس و تروما نیح در تروما، از شیپ

 يخو .۶ دسته، سه به تروما از شیپ خطر عوامل شوند.یم

 ۶ در یکودک دوران یعاطف مشکالت شامل، منش: و

 )اختالل همانند یقبل یروان اختالالت ،یسالگ

 اي و PTSD و یافسردگ اختالل ،panic یزدگوحشت

 شامل :یطیمح .۲ ؛(OCD ياجبار -یوسواس اختالل

 ،نيیپا التیتحص سطح ن،يیپا ياقتصاد تیوضع

 ندورا خصوص )به یقبل يتروما معرض در قرارگرفتن

 تي)محدود یکودک دوران مشقت ،یبدبخت (،یکودک

 مادر، و پدر يیجدا خانواده، عملکرد اختالل ،ياقتصاد

 يراهبردها ،يی)جبرگرا یفرهنگ يهایژگيو مرگ(،

 تیاقل تیوضع تر،نيیپا هوش (،یسرزنشخود يامقابله

 و کیژنت .۹ ؛یپزشکروان یخانوادگ سابقه و یقوم -ينژاد

 واجههم هنگام در نيیپا سن زن، تیجنس شامل ک:يزلوژیف

 ممکن که خاص پیژنوت و بزرگساالن( ي)برا تروما با

 به الابت زانیم دهندهشيافزا اي و کنندهمحافظت یعامل است

PTSD يبرا خطر عامل شود.یم میتقس (۲) شود PTSD 

 PTSD (۲ شدت شود:می زير موارد شامل تروما نیح در

 ،اشیزندگ شدن واقع ديتهد مورد از فرد ادراک (،۳ و

 رممج ،بودن ینظام ،يفردنیب خشونت ،یشخص آسیب

 يبرا خطر عامل و (۲) ياهيتجز نشانگان تيدرنها و بودن،

PTSD یابيارز شود:می زير موارد شامل تروما از پس 

 استرس اختالل رشد نامناسب، مقابله يراهبردها ،یمنف

 هايیزيان و کننده ناراحت رويداد مکرر يادآوري به حاد،

 (.۲) مالی هايزيان مانند آمده وجوده ب تروما اثر بر که

 عامل دهد،یم نشان هاپژوهش جينتا نیهمچن

 یاجتماع تيحما تروما، از پس و شیپ در کنندهمحافظت

 (.۲) است کودکان يبرا یخانوادگ ثبات جمله از

 را PTSD بروز خطر که یعوامل ةنیزم در آن، بر عالوه

 دهد،یم نشان پژوهشگران ریاخ مطالعات دهد،یم شيافزا

 و يانهیزم مواجهه به منجر که زابیآس حوادث یفراوان

 تجربه يهاسال تعداد با شود،یم شاهد عنوانبه مواجهه

 در (.۶) دارد يمعنادار مثبت رابطه آن با و ابديیم شيافزا

 اد،د نشان همکاران و يریبردس خیش پژوهش راستا نیهم

 را PTSD به ابتال يیخو رنجورروان یژگيو بودن دارا

 (.4) دهدیم شيافزا
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 یآگهشیپ نهیزم در پژوهشگران ریاخ يهاپژوهش جينتا

 عوامل که است آن از یحاک PTSD اختالل يبرا خوب

 انکار عدم ،یناتوان رشيپذ همانند ياکننده محافظت

 چون یشناختروان يهایژگيو از يبرخوردار و سانحه

 یشناختروان يآورتاب و يبهبود خود ،یارزش خود

 نداشتن (،۶۹) یخودکش اختالل نشانگان عدم (،۳)

 و یخانوادگ مشکالت نداشتن (،۶۶) یجسم يماریب

 یژگيو (،۶4) مواد مصرف نهمچو یروان يهااختالل

 یگشودگ وجدان، همانند کننده محافظت یتیشخص

 تيحما یاجتماع شبکه کي داشتن (،4) تجربه به نسبت

 با مواجهه هنگام به باالتر سن بودن دارا و (۶) کننده

 را PTSD اختالل شدت و یفراوان (۶ و ۲) سانحه

 دهد.یم کاهش

 و (Goldfinger) نگریگلدف پژوهش در نیهمچن

 سالمت که يیهایآزمودن شد، مشخص همکاران

 يشتریب احتمال به بود، مختل شانیروان و یجسمان

 شيافزا با PTSD نيبنابرا شدند؛یم PTSD دچار

 تیجمع در یزندگ تیفیک و یروان و یجسم يماریب

 املع یاجتماع تيحما داشتن و دارد ارتباط ريپذبیآس

 (.۶۱) است PTSD برابر در کننده محافظت

 اختالالت ريسا همانند سانحه از پس استرس اختالل

 سالمت روان، یشناسبیآس طهیح در شده شناخته

 و اندازدیم خطر به را مبتال فرد یروان و یجسمان

 .سازدیم مختل را یشغل و یخانوادگ ،یاجتماع عملکرد

 استرس اختالل به که يافراد دهند،یم نشان هاپژوهش

 اللاخت به ابتال احتمال شوندیم مبتال سانحه از پس

  (.۶۹) ابديیم شيافزا آنها در یخودکش

 (Vaccarino) نويواکار توسط که یپژوهش در نیهمچن

 نروکر يماریب با PTSD رابطه نییتع هدف با همکاران و

 و یافسردگ شدت داد، نشان جينتا گرفت، انجام یقلب

 PTSD با همراه یقلب نروکر که يافراد يرو بر استرس

 PTSD دچار که است يافراد از باالتر اریبس داشتند،

 که داد نشان هاآن مطالعه مجموع در نيبنابرا بودند؛

PTSD شيافزا را یقلب نروکر يماریب يريخطرپذ 

 نروکر يماریب يبرا خطر عامل کي عارضه نيا و دهدیم

 مالر پژوهش جهینت آن بر عالوه (.۶۶) است یقلب

(Mealer) يامدهایپ از یکي داد، نشان همکاران و 

 يهاتیفعال در ياديز اریبس ریتأث که PTSD مخرب

 در (.۱) است یشغل یفرسودگ دارد، يرکاریغ و يکار

 حه،سان از پس استرس اختالل سندروم سوء ریتأث واقع

 به منجر سازد،یم دچار را شخص خود آنکه بر عالوه

 ردف کي درجه کانينزد و انیاطراف یشناختروان بیآس

 پژوهش در کهيطوربه شود.یم زین PTSD به مبتال

 مبتال رزمندگان همسران شد، مشخص يبوالهر و یدباغ

 يماریب فاقد رزمندگان همسران به نسبت ،PTSD به

 سالمت یکل تیوضع نظر از يعاد افراد همسران و یروان

 در اختالل ،یافسردگ اضطراب،) آن ابعاد و یروان

 اختالالت از (یجسمان عالئم و یاجتماع عملکرد

 نشان آنها جينتا نیهمچن .بردندیم رنج يشتریب داریمعن

 هب مبتال همسران يیزناشو یزندگ از تيرضا زانیم داد،

PTSD يدارا زین فرزندانشان و بود کنترل گروه از کمتر 

 (.۶۶) بودند يشتریب يرفتار مشکالت

 نيا حاضر پژوهش هدف شده ذکر مطالب به توجه با

 مهم يندهايشایپ صیتشخ و يیشناسا با که است

 از را فرد که روان سالمت مانند ،PTSD یشناختروان

 کند،یم محافظت سانحه از پس استرس اختالل به ابتال

 اختالل تیماه مورد در متخصص افراد یآگاه بر

 نییتع با نیهمچن شود. افزوده سانحه از پس استرس

 به PTSD اختالل با افراد روان سالمت رابطه یچگونگ

 پس رساست اختالل نشانگان بر تا شود کمک مبتال افراد

 که طورهمان رسد،یم نظر به ند.يآ فائق خود سانحه از

PTSD یمنف اثر مبتال شخص روان سالمت يرو بر 
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 یعامل افراد، یشناختروان سالمت گذارد،یم

 خواهد PTSD به شخص يابتال برابر در کنندهمحافظت

 المتس و سانحه از پس استرس اختالل نیب ةرابط بود.

 ،يیگرا)برون مثبت یتیشخص صفات با افراد، روان

 یمنف و وجدان( تجربه، به یگشودگ توافق،

 بمطال به توجه با ابد.يیم ضعف و شدت (ينژند)روان

 PTSD اختالل شدت و یفراوان که آنجا از و ذکرشده

 یروان ،یجسم سالمت ریتأث تحت شتریب زلزله از یناش

 پژوهش محققان است، افراد یتیشخص يهایژگيو و

 ختاللا و روان سالمت نیب رابطه یبررس دنبال به حاضر

PTSD ذال هستند، تیشخص صفات نقش یانجیم با 

 با روان سالمت نیب رابطه نییتع حاضر قیتحق هدف

 ت.اس تیشخص صفات یانجیم نقش با PTSD اختالل

 

 
 

 (PTSD) وابسته متغیر با میانجی و مستقل متغیرهاي رابطه از تحقیق پیشنهادي الگوي (۶ شکل

 

 هاروش و مواد
 یآمار معهجا

 از بازمانده سال ۶۱ يباال افراد قیتحق نيا يآمار جامعه

 ستانا یدشت شهرستان طسوج و شنبه شهر زدگانزلزله

 محل در حادثه وقوع زمان که ۶۹۳۲ نيفرورد در بوشهر

 نفر 4۲۲ تعداد آنها انیم از که باشد؛می ،اندداشته حضور

 ياچندمرحله یتصادف يریگنمونه روش از استفاده با

 جدول اساس بر اساس بر نمونه حجم شدند. انتخاب

 ينفر ۹84 نمونه که گرفت صورت یکرجس -مورگان

 ينفر 4۲۲ نمونه قیتحق نيا در که ديگرد شنهادیپ

 نبه،ش شهر عیوس تیجمع لیدل به نیهمچن شد. انتخاب

 هیناح چهار به را شهر لذا ،نبود یتصادف انتخاب امکان

 در خانه ۱۲ حداقل هیناح هر در سپس ،يمکرد میتقس

 ودندب قیتحق طيشرا حائز که يافراد و شد گرفته نظر

 صورت هیناح چهار هر در نديفرا اين دند.يگرد انتخاب

 در و شدند قیتحق وارد نفر ۶۲۲ هیناح هر از و گرفت

 روش به که ،ديگرد نفر 4۲۲ شامل قیتحق نمونه تينها

 مشارکت شدند. انتخاب ياچندمرحله ياخوشه

 زا پس استرس اختالل پرسشنامه قیتحق کنندگان

 کردند. لیتکم را نئو و یعموم روان سالمت سانحه،

 

 

 اطالعات یگردآور ابزار

 (-GHQ) يعموم روان سالمت پرسشنامه

 لریه و (Goldberg) گلدبرگ توسط پرسشنامه نيا

(Hiller) ۲8 فرم پژوهش اين در است. شده ساخته 

 ۱ يدارا فرم اين است، قرارگرفته استفاده مورد سؤالی
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 است. منفی بار با سؤال ۲ و مثبت بار با سؤال

 تهخواس کننده شرکت هر از اجرا، دستورالعمل اساس رب

 ندچ در خود روانی -جسمی وضعیت به توجه با تا شد

 هااسخپ از يکی انتخاب به اقدام راً،یاخ اي و گذشته هفته

 یخیل تا هرگز شامل ،یبخشپنج مقیاس يک روي بر

 اين به آزمون اين يگذارنمره بکند. معمول حد از شیب

 ،۶ ،صفر ينمره چپ به راست از پاسخ هر است، شرح

 تصوربه کنندهشرکت هر نمره .کندیم دريافت را ۹ يا۲

 ها،ماده تمام نمرات جمع با پايان در و مشخص جداگانه

 وضعیت مجموع در .ديآیم دست به فرد کلی نمره

 نمره .گرددمی تعیین ۲ـ۹۶ مقیاس در روان سالمت

 باالتر روان سالمت دهندهنشان اسیمق نيا در نيیپا

 (.۶۲) باشدیم

 هب را پرسشنامه نيا يیايپا بيضر همکاران، و يعباد

 نيبهتر و اندکرده محاسبه 8۲/۲ یدرون یهمسان روش

 ۱/۹ درصد، ۶۲ یژگيو و 8۲ تیحساس با برش نقطه

 و (Poletti) یپولت ن،یهمچن .(۶۲) اندنموده نییتع

 اس،یمق نيا يیايپا و يیروا یبررس منظور به همکاران

 بيضر درصد، ۶8 تیحساس با ۳/8 برش نقطه نییتع با

 .(۶۲) اندکرده گزارش 8۶/۲ را آن کرونباخ يآلفا

 و (Banks) بنکس ،(Donath) دونات نیهمچن

 را اسیمق نيا يیايپا و يیروا (Barquero) بارکوئرو

 زین حاضر پژوهش در .(۶۲) اندکرده گزارش مطلوب

 به8۱/۲ با برابر هایآزمودن کل يبرا کرونباخ يآلفا

 از فادهاست يبرا قبول قابل يیايپا از نشان که آمد دست

 است. آن

  تيشخص يعامل پنج ةپرسشنام کوتاه فرم

(NEO-FFI-60) 

 دلم ةپرسشنام از تیشخص صفات يریگاندازه يبرا

 کوتاه فرم شد. استفاده (NEO) تیشخص یعامل پنج

 منظوربه کوستا و يکر مک توسط ابتدا پرسشنامه نيا

 ،يیگرابرون یاصل طهیح اي عامل پنج يریگاندازه

 و توافق ،تجربه به یگشودگ ،ينژندروان

 نيا شد. ساخته یشناسفهیوظ اي يريپذتیمسئول

 یگروس توسط است سؤال ۶۲ شامل که پرسشنامه

 ینرايا انيدانشجو نیب در و ترجمه یفارس به یفرش

 پرسشنامه يهاسؤال (.۶8) است شده یابيهنجار

 خالفم،م کامالً) نهيگز پنج شامل و پاسخ بسته صورتبه

 هک ،است موافقم( کامالً و موافقم ندارم، ينظر مخالفم،

 يگذارنمره معکوس صورتبه هاسؤال از یبعض

 در یخوب یعامل يیروا يدارا پرسشنامه شوند.یم

 و ۶8) باشدیم مختلف ينژاد و یسن ،یجنس يهاگروه

 تلفمخ پژوهشگران توسط نئو کوتاه فرم يیايپا (.۶۳

 قرار یبررس مورد کشور داخل در هم و خارج در هم

  است. گرفته

 (McCrae & Costa) کاستا و يکر مک پژوهش در

 و ۲۳/۲ ،8۲/۲ ،۲۱/۲ ،8۹/۲ يیبازآزما بيضرا بیترتبه

 ،يیراگبرون ،ينژندروان عامل پنج يبرا بیترت به ۲۳/۲

 ستا شده گزارش یشناسفهیوظ و تیمقبول ،یگشودگ

 يآلفا بيضرا فرد یالهامان یرانيا يهاپژوهش در (.۲۲)

 يآلفا بيضرا ،یلرگان ینیحس ،8۱/۲ تا 48/۲ کرنباخ

 پرسشنامه نيا يهاعامل يبرا را 8۲/۲ تا ۱۲/۲ کرنباخ

 يیايپا بيضر پژوهش اين در (.۶8) اندکرده گزارش را

 روان رد کرونباخ آلفاي روش از استفاده با پرسشنامه نيا

 و توافق تجربه، به یگشودگ ،يیگرابرون ،يرنجور

 ۲۳/۲ و ۶8/۲ ،4۹/۲ ،۲4/۲ ،۲8/۲ بیترت به وجدان

 د.يگرد محاسبه

 سانحه( از پس )استرس PTSD ستيل چک

 تمام که است يیاجرا خود یسؤال ۶۲ پرسشنامه کي

 در شده مطرح عالئم اساس بر را يماریب نيا ابعاد

DSM دسته سه پرسشنامه نيا در دهد.یم پوشش 

 و ماده( ۲) یاجتناب عالئم ماده(، ۱) مجدد تجربه عالئم
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 دهیپرس ماریب از ماده( ۱) ديشد یختگیبرانگ عالئم

 نيا يیايپا و اعتبار مختلف يهاپژوهش در شود.یم

 روش است. قرارگرفته یابيارز مورد پرسشنامه

 نمره و بوده پنج تا کي از کرتیل صورتبه يگذارنمره

 محسوب فرد کل نمره عنوان به (۶۲-8۱) هاماده کل

 شتریب در برش نقطه عنوان به ۹۱ نمره گردد.یم

 و يیروا (.۶۲) است شده گرفته نظر در هاپژوهش

 ستا گرفته قرار دیئأت مورد رانيا در آزمون نيا يیايپا

 به ۲۱/۲ يیبازآزما روش به زین آزمون يیايپا (.۶۲)

 اعتبار از نظر مورد پرسشنامه مجموع در که آمد دست

 يآلفا مقدار باشد.یم برخوردار یمناسب يیروا و

 يبرا است. ۶۶/۲ با برابر هایآزمودن کل يبرا کرونباخ

 قابل يیايپا از نشان که ۱۲/۲ زنان يبرا و ۶8/۲ مردان

 است. پرسشنامه يبرا قبول
 

 قيتحق یاجرا روش

 شهر زلزله بازماندگان از نفر 4۲۲ نیب در هاپرسشنامه

 روش به هک بوشهر استان یدشت شهرستان طسوج و شنبه

 جوزم کسب و یهماهنگ با بودند شده انتخاب یتصادف

 کار .ديگرد عيتوز بوشهر استان امداد تهیکم حراست از

 اب يزيربرنامه طبق هاپرسشنامه يآورجمع و عيتوز

 هارائ با طسوج و شنبه شهر زدهزلزله مناطق به مراجعه

 لبج يبرا رفت.يپذ صورت ماه کي مدت به نامهیمعرف

 و تیاهم مورد در یحاتیتوض هایآزمودن يهمکار

 رد هادهندهپاسخ نکهيا يبرا و شد داده قیتحق کاربرد

 خپاس هاسؤال به ینگران و اضطراب بدون و آرام يفضا

 رهاشا یخانوادگ نام و نام لیقب از یمشخصات به دهند،

 يهاداده که شد داده آنها به نانیاطم نيا نیهمچن و نشد

 منظوربه يآمار استفاده جز به هاپرسشنامه از حاصل

 هایآزمودن گرفت. نخواهد قرار استفاده مورد يگريد

 را آن مناسب وقت در هاپرسشنامه افتيدر از پس

 برگرداندند. و ندنمود لیتکم

 

 ياخالق مالحظات

 تيهو و شدند استفاده نامیب هاپرسشنامه هیکل

 يهاپاسخ تا ماند یباق محرمانه کامالً زین انيپاسخگو

 کي هر هک یدرصورت اورد.ین بار به یتبعات شانيبرا نهاآ

 مورد يرهایمتغ از افتني یآگاه خواهان انيپاسخگو از

 تا ديگرد تالش ،بودند قیتحق اهداف و سنجش

 شود. ارائه یآگاه جهت یحاتیتوض
 

 هاافتهي
 

 آنها جنسيت برحسب هايآزمودن فراواني توزيع (5 جدول

 درصد )تعداد( فراواني جنسيت

 ۱/4۱% ۶8۲ مرد
 ۱/۱4% ۲۶8 زن

 ۶۲۲% 4۲۲ جمع
 

 از درصد ۱/4۱ که دهدیم نشان فوق جدول هايداده

 .اندبوده زن هیبق درصد ۱/۱4 و مرد هایآزمودن کل

 سن ببرحس گويانپاسخ فراوانی توزيع بیانگر ۲ جدول

 باشد.می آنها
 

 سن برحسب هايآزمودن فراواني توزيع (4 جدول

 آنها

 درصد )تعداد( فراواني سن
 ۱/۶۹% ۱4 سال ۲۲ تا ۶۱
 4۱% ۶8۲ سال ۹۲ تا ۲۶
 ۱/۹۱% ۶4۲ سال 4۲ تا ۹۶

 ۶% ۲4 باال به سال 4۶

 ۶۲۲% 4۲۲ جمع
  سال ۱/۲۳ میانگین

  سال ۹۱/8 استاندارد انحراف

 درصد 4۱ شود،یم مشاهده ۲ جدول در که طورهمان

 درصد ۶ تنها و باشندیم سال ۹۲ تا ۲۶ هایآزمودن کل از

 باال به سال 4۶ يهایآزمودن را حاضر پژوهش نمونه

 دهند.یم لیتشک

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
is

m
j.1

9.
5.

85
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 16

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ismj.19.5.855
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-833-en.html


 5935 آذر و دی/ 5سال نوزدهم/ شماره                                                                    جنوب                           / طب 024

http://bpums.ac.ir 

 پژوهش متغيرهای ميان همبستگي ماتريس (9جدول
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PTSD ۶         

        ۶ **۱۲۲/۲ نژنديروان

       ۶ **-۶۳۲/۲ -۶۹۲/۲ گرايیبرون

      ۶ **۲۱۲/۲ **-۲۲۲/۲ *-۶48/۲ توافق

 به گشودگی

 تجربه
۹۱۶/۲** 4۲۱/۲-** ۹۲۶/۲** ۶۲۶/۲ ۶     

    ۶ **۱۶۶/۲ ۶۲۲/۲ **44۲/۲ **-484/۲ *-۶8۲/۲ وجدان

   ۶ **-۹۲4/۲ **-۹۳4/۲ -۲8۶/۲ **۹۶/۲ **4۱۲/۲ **۹۲۱/۲ شکلجسمانی

  ۶ **۱۹4/۲ **-۲۲۱/۲ **-۲۲۶/۲ -۲۹4/۲ **-۲۹۶/۲ **4۹4/۲ **48۶/۲ اضطراب

 ۶ **۹۱۹/۲ **۹۲۶/۲ *-۶۶۲/۲ *-۶۲۲/۲ ۲۲۹/۲ **۹۲۱/۲ *۶۶8/۲ ۶/۲ کارکرداجتماعی

 **۲۱۲/۲ **۹۶8/۲ **۲4۲/۲ **-۲4۶/۲ **-4۲۱/۲ ۲۲۳/۲ ۲ **44/۲ **44۱/۲ افسردگی

 ۲۶/۲ از کمتر داريمعنی سطح **                 ۲۱/۲ از کمتر داريمعنی سطح*

 

 استرس اختالل ةرابط شود،یم مشاهده که طورهمان

 و مثبت ۲۶/۲ سطح در نژندي روان با سانحه از پس

 است. معنادار و یمنف ۲۶/۲ سطح در با و معنادار

 و یوجدان تیشخص یژگيو با PTSD ةرابط نیهمچن

 نیب ةرابط و است؛ معنادار و یمنف ۲۱/۲ سطح در توافق

PTSD در یافسردگ و اضطراب شکل، یجسمان و 

 ادابع یتمام همچنین و است معنادار و مثبت ۲۶/۲ سطح

 جز به تیشخص يهایژگيو یتمام با یروان سالمت

 دارد. يمعنادار رابطه توافق
 

 هافرضشيپ يبررس

 معادالت یابيمدل روش در کند،یم دیتأک نيکال

 یبررس ها،داده لیتحل از قبل ،يساختار

 نيا در .است يضرور روش نيا يهافرضشیپ

 مدل روش يهافرضشیپ نيترمهم از یبرخ بخش،

 حاضر مطالعه در که را يساختار معادالت یابي

 (.۲۶) شوندیم ذکر شدند، یبررس

 

 

 

 

 

 یريمتغ چند یبهنجار

 يبهنجار ،يساختار معادالت یابيمدل روش در

 از یکي (multivariate normality) يریچندمتغ

 دریگ قرار موردتوجه ديبا که است مهم يهامفروضه

 مفروضه یبررس در متداول يهامالک از یکي (.۲۶)

 (skewness) یچولگ يآمارها محاسبه بودن بهنجار

 نشان خاطر نيکال باشد.یم (kurtosis) یدگیکش و

 اي شيافزا با مفروضه نيا از انحراف که سازدیم

 نيکال باور به باشد.یم همراه دو یخ ريمقاد کاهش

 بيضر و ۹ از کمتر یچولگ بيضر مطلق قدر

 رهایمتغ بودن بهنجار مالک ۶۲ از کمتر یدگیکش

 یدگیکش و یچولگ قدر ريمقاد مطالعه، نيا در است.

 انگریب که آمد دست به ۶۲ و ۹ از ترکوچک هاداده

 یدگیکش ريمقاد جدول در است. رهایمتغ بودن بهنجار

 ت.اس شده محاسبه پژوهش يرهایمتغ يبرا یچولگ و
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 پژوهش متغيرهای چولگي و کشيدگي مقادير (2 جدول

 متغير
 کشيدگي چولگي

 خطاي معیار شاخص خطاي معیار شاخص
 ۹4/۲ ۲8/۲ ۶۲/۲ ۳8/۲ افسردگی

 ۹4/۲ ۲4/۲ ۶۲/۲ ۶8/۲ اجتماعی کارکرد
 ۹4/۲ -۶4/۲ ۶۲/۲ ۹۶/۲ اضطراب
 ۹4/۲ -۲۲۲/۶ ۶۲/۲ ۲۲/۲ شکل جسمانی

 ۹4/۲ ۳۳/۲ ۶۲/۲ -۲8/۲ وجدان
 ۹4/۲ 44/۲ ۶۲/۲ ۶۱/۲ توافق

 ۹4/۲ -۶۳/۲ ۶۲/۲ -4۶/۲ تجربه به گشودگی
 ۹4/۲ -۱4/۲ ۶۲/۲ -۲4/۲ برونگرايی

 ۹4/۲ ۲۲/۲ ۶۲/۲ -۲4/۲ نژنديروان
 ۶۱/۲ ۶۲/۲ ۲۹/۲ ۹4/۲ (PTSD) سانحه از پس استرس

     

 

 بودن يخط

 شودیم فرض ،يساختار معادالت یابيمدل روش در

 آنجا از (.۲۶) دارد وجود یخط روابط رهایمتغ نیب که

 وجود مفروضه نيا آزمون يبرا ياساده نمره چیه که

 استفاده یپراکندگ ينمودارها میترس روش از ندارد،

 مفروضه ،یپراکندگ ينمودارها مطالعه، نيا در شد.

  کرد. دیئأت را بودن یخط

 
 

 
 

 
 

 تحقیق بینپیش هايمتغیر و سانحه از پس استرس اختالل بین خطی رابطه (۶ نمودار
Plot 1) linear association between posttraumatic stress disorder with study’ predictor variables 
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 چندگانه يخط هم

 یزمان (multicollinearity) چندگانه یخط هم دهيپد

 در هک همپوش ریمتغ دو از محقق کي که افتدیم اتفاق

 مطالعه در کنندیم يریگاندازه را واحد زیچ کي واقع

 یخط هم دهيپد گريد یعبارت به (.۲۶) کند استفاده خود

 با نیبشیپ ریمتغ دو که افتدیم اتفاق یزمان چندگانه

 انسيوار و باشند داشته يیباال یهمبستگ گريکدي

 دگانهچن یخط هم کند. نییتب را مالک ریمتغ از یکساني

 انسيوار شيافزا عامل و (tolerance) تحمل قيطر از

(variance inflation factor) (VIF) يیشناسا 

 از ینسبت انگریب نیبشیپ کي تحمل مقدار شود.یم

 2R-1.VIF با است برابر که است کل استاندارد انسيوار

 انسيوار به کل شده استاندارد انسيوار نسبت

 تحمل مقدار ./1(2R-1) با برابر که است یاختصاص

 رهایمتغ نیب چندگانه یخط هم انگریب ۶۲/۲ از کمتر

 VIF اي انسيوار شيافزا عامل گر،يد يسو از است.

 یخط هم رهایمتغ نیب که دهدیم نشان زین ۶۲ از تربزرگ

 (.۲۶) دارد وجود چندگانه
 

 متغيرهای چندگانه خطي هم بررسي نتايج (5 جدول
 پژوهش

 متغير
 هم خطي

 افزايش واريانسعامل  مقدار تحمل

 ۱/۶ ۶۶/۲ افسردگی

 ۹۶/۶ ۲۲/۲ اجتماعی کارکرد

 ۶۹/۶ ۶۶/۲ اضطراب
 ۲۹/۶ ۱8/۲ شکل جسمانی

 88/۶ ۱۹/۲ وجدان
 ۶۱/۶ 8۲/۲ توافق

 ۲4/۶ ۱۲/۲ تجربه به گشودگی
 ۶/۶ ۶۹/۲ برونگرايی

 8۶/۶ ۱4/۲ نژنديروان
 

 يهاآماره و تحمل ريمقاد از کي چیه در ل،یتحل نيا در

VIF زا یانحراف پژوهش، يرهایمتغ يبرا شده محاسبه 

 ۱ جدول نشد. مشاهده چندگانه یخط هم مفروضه

 یخط هم انسيوار شيافزا عامل و تحمل مقدار

 دهد.یم نشان را چندگانه
 

 
 پژوهش شدهاصالح الگوي (۲ شکل

 
 

 شنبه شهر زدگانزلزله در تحقيق شدهاصالح مدل برازش هایشاخص (2 جدول

 2Χ Df /df2χ GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA P مدل شاخص

 ۲۲۶/۲ ۲8/۲ ۳۱/۲ ۳8/۲ ۳8/۲ ۳۶/۲ ۳۱/۲ ۳۲/۲ 4/۳ ۶۱ ۶۲۲۶8٫۱ شده اصالح مدل
 

 مدل یبرازندگ يهاشاخص دهنده نشان ۶ جدول

 ،۲χ=۱/۶۲۲۶8 یخ مجذور شامل ،(۲ )شکل شدهاصالح

 شاخص (،df۲χ/ =4/۳) يآزاد درجه به یخ مجذور نسبت

 برازش يیکوین شاخص (،GFI=۳۲/۲) برازش يیکوین
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 هنجار یبرازندگ شاخص (،AGFI=۳۱/۲) افتهي ليتعد

 یقیتطب یبرازندگ شاخص (،NFI=۳۶/۲) شده

(۳8/۲=CFI،) یشيافزا یبرازندگ شاخص (۳8/۲=IFI،) 

 مجذور نیانگیم جذر (TLI=۳۱/۲) سيلو -تاکر شاخص

 باشد.یم (RMSEA=۲8/۲) بيتقر يخطا

 
 

 شده اصالح مدل در مستقيم روابط يریگاندازه پارامترهای (7 جدول
S.E. C.R P. Estimat مسير

e 
 ۶/۲ ۲۲۶/۲ ۹۶/۲ ۲۱/۲ شخصیت به روان سالمت

۲۲۶/۲ 44/۲ ۲8/۲ افسردگی به روان سالمت  ۶۶/۲ 

۲۲۶/۲ ۲۶/۶ ۶۶/۲ اضطراب به روان سالمت  ۱8/۲ 

۲۲۶/۲ ۲4/۳ ۲۶/۲ نژندي روان به شخصیت  ۲۱/۲ 

۲۲۶/۲ -۱۶/۶ ۲۲/۲ يپذيرانعطافبه شخصیت  ۱۲/۲- 

 اختالل به شخصیت
 سانحه از پس استرس

(PTSD) 

۲۱/۲ ۳۱/8 ۲۲۶/۲  ۲۱/۲ 

 

 ریمس بيضرا شودیم مشاهده ۲ جدول در که طورهمان

 را یبحران نسبت ار،یمع يخطا ،يمعنادار سطح رها،یمتغ

 .است شده ارائه شده اصالح مدل در میمستق روابط در

 بيضرا که شودیم مشاهده جدول جينتا به توجه با

 ،β=۶/۲) تیشخص با روان سالمت يرهایمس

۲۲۶/۲≥P،) ۶۶/۲) یافسردگ به روان سالمت=β، 

۲۲۶/۲≥P،) ۱۳/۲) روان سالمت به اضطراب=β، 

۲۲۶/۲≥P،) بعد مسیر ضريب ند.اهبود داریمعن 

 معنادار (،β، ۲۲۶/۲≥P=۲۱/۲) تیشخص به ينژندروان

 ،β=۱۲/۲) تیشخص به يريپذانعطاف بعد .است بوده

۲۲۶/۲≥P) به تیشخص و PTSD (۲۱/۲=β، 

۲۲۶/۲≥P) ند.اهبود معنادار نیز 

 

 

 چندگانه بوت استراپ روابط غير مستقيم در مدل اصالح شدهآزمون ميانجيگری ( 0جدول 

 حد باال حد پايين خطا سوگيری بوت داده مسير

 ۶۲/۲ ۲۲/۲ ۲۲/۲ ۲۲۶/۲ ۶۶/۲ ۶۶/۲ نژندياز طريق روان PTSDاضطراب با 

 ۲۱/۲ ۲۲۲/۲ ۲۶/۲ ۲۲۲/۲ ۲۶/۲ ۲۶/۲ از طريق گشودگی نسبت به تجربه PTSDاضطراب با 

 ۶۳/۲ ۲۳/۲ ۲۹/۲ ۲۲۲/۲ ۶4/۲ ۶4/۲ نژندياز طريق روان PTSDافسردگی با 

 ۲۲/۲ -۲۶/۲ ۲۲/۲ ۲۲۹/۲ ۲۲/۲ ۲۲/۲ با گشودگی نسبت به تجربه PTSDافسردگی با 
 

 و باال حدود شودیم مشاهده 8 جدول در که طورهمان

 قيطر از PTSD به اضطراب م،یرمستقیغ رابطه نيیپا

 ستا آن یمعن به که ردیگیبرنم در را صفر ،نژندي روان

 رابطه باشد.یم داریمعن میرمستقیغ ریمس نيا که

 به یگشودگ قيطر از PTSD با اضطراب میرمستقیغ

 میستقرمیغ ریمس نيا يعنی ،ردیگینم در را صفر تجربه

 یدگافسر میرمستقیغ رابطه نیهمچن باشد.یم داریمعن

 ردیگیدربرنم را صفر ينژند روان قيطر از PTSD به

 عنادارم میرمستقیغ ریمس نيا که است نيا يمعنا به که

 شود،یم مشاهده فوق جدول در که طورهمان اما است،

 یگشودگ قیط از PTSD با یافسردگ میرمستقیغ رابطه

 ست.ین معنادار تجربه به
 

 مسير تحليل در شده آزمون مسيرهای (3 جدول

 شخصیت روان سالمت 

 کل اثرات ممستقي اثرات غيرمستقيم اثرات کل اثرات ممستقي اثرات غيرمستقيم اثرات 

۶۲/۲ - شخصیت  ۶۲/۲  - - - 

-۱۲/۲ تجربه به گشودگی  - ۱۲/۲-  - ۱۲/۲-  ۱۲/۲-  

۲۱/۲ نژنديروان  - ۲۱/۲  - ۲۱/۲  ۲۱/۲  

PTSD ۲۶/۲  - ۲۶/۲  - ۲۶/۲  ۲۶/۲  

۱۳/۲ - اضطراب  ۱۳/۲  - - - 

۶۶/۲ - افسردگی  ۶۶/۲  - - - 
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ضريب مسیر مستقیم و غیر  ۳طبق مندرجات جدول 

دار هاي شخصیت معنیمستقیم سالمت روان به ويژگی

است. همچنین ضريب مسیر مستقیم گشودگی به تجربه 

 PTSDو روان نژندي به شخصیت و شخصیت به 

 دار است.معنی
 

 بحث
 سالمت نیب رابطه یبررس جهت حاضر، پژوهش در

 تیشخص صفات یانجیم نقش با PTSD اختالل با روان

 یروان سالمت که بود نيا بر فرض شد. یطراح یمدل

 با و میمستق رابطه تیشخص صفات با زدگان زلزله

 صفات قيطر از سانحه، از پس استرس اختالل

 نشان یکل مدل جينتا دارد. میرمستقیغ رابطه تیشخص

 یلقبو قابل برازش از يشنهادیپ مدل يهاشاخص که داد

 دهش اصالح مدل بهتر، یبرازندگ منظوربه برخوردارند.

 اصالح مدل در ،یعبارت به گرفت. قرار یبررس مورد

 يرهایمس ريسا و شد حذف داریمعن ریغ يرهایمس شده

 شدند. بهتر برازش يهاشاخص و ماند یباق داریمعن

 سالمت يرهایمس شدهاصالح مدل در که صورتنيبد

 متسال ،یافسردگ به یروان سالمت اضطراب، به یروان

 به تیشخص صفات ت،یشخص صفات به یروان

 ،يجوررن روان به تیشخص صفات تجربه، به یگشودگ

 سانحه از پس استرس اختالل به تیشخص صفات

 میرمستقیغ يرهایمس اکثر نیهمچن بودند. داریمعن

 قيرط از سانحه از پس استرس اختالل به یروان سالمت

 بود. معنادار تیشخص صفات

 فاتص نیب که قیتحق هیفرض نيا یبررس منظور به

 وجود يمعنادار رابطه زدگانزلزله PTSD و تیشخص

 جينتا شد. استفاده يساختار معادالت روش از دارد،

 ،يرنجور)روان تیشخص صفات است، آن از یحاک

 لقاب زانیم است، قادر تجربه( به نسبت یگشودگ

 نییتب را PTSD اختالل به مربوط راتییتغ از یتوجه

 افراد ه،شنب شهر زدگانزلزله انیم در گريد یانیب به .کند

 شتریب زلزله نديناخوشا تجارب با مقابله در رنجورروان

 دمستع و رتريپذبیآس ده،يدبتیمص افراد ريسا از

 يدارا که يافراد مقابل در .هستند PTSD نشانگان

 ،تجربه هب نسبت یگشودگ چون تیشخص مثبت صفات

 جينتا شوند.یم PTSD اختالل عالئم دچار کمتر

 و يریبرادس خیش پژوهش جينتا با حاضر پژوهش

 ،یقانع ؛ياحد و يجمهر ،یرضائ ،ینهزم همکاران؛

 (.۲۹ و ۲۲ ،4) است راستاهم يیرضا و يیرضا ،یئیول

 داد، نشان همکاران و يریبرادس خیش پژوهش جينتا

 سوبمح یصفات از بازبودن و یوجدان تیشخص صفات

 PTSD نشانگان به شدن دچار از را افراد که شودیم

 شدت بر که است یعامل يرنجور روان و کندیم حفظ

 رنجور روان افراد و ديافزایم PTSD اختالل عالئم

 نيا بر عالوه (.4) هستند PTSD عالئم مستعد شتریب

 رابطه يرنجور روان دهد،یم نشان پژوهشگران جينتا

 و ۲۲) طیمح در شده ادراک استرس با یکينزد اریبس

 روان افراد که ستین انتظار از دور جهینت در دارد؛ (۲۹

 ونچ یشناختروان يهایژگيو بودن دارا لیدل به رنجور

 طراباض ،يتکانشگر تکانه، کنترل عدم ،يريپذکيتحر

 يدادهايرو از پس PTSD نشانگان مستعد یافسردگ و

  چون يیزابیآس

 باشند. زلزله

 همکاران و (Cox) ککس پژوهش جينتا راستا نیهم در

 در یکل نمره و يیخو رنجور روان نیب داد، نشان

 و مثبت رابطه اضطراب (sensitivity) احساس

 روان يهامؤلفه ريز یتمام و دارد وجود يمعنادار

 ،يپرخاشگر خصومت اضطراب، همانند يیخو رنجور
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 يريپذبیآس و يتکانشگر ،یآگاه -خود ،یافسردگ

 د.نارد يمعنادار و مثبت رابطه اضطراب با استرس يبرا

 ريز در تجربه به نسبت یگشودگ ،نيا بر عالوه

 هاتیفعال (،feelings) احساسات يهامؤلفه

(actions،) هادهيا ديعقا (ideas) هاارزش و (values) 

 (.۲4) دارد اضطراب احساس با يمعنادار و یمنف ةرابط

 کيوزیپرم-کمورو توسط که یپژوهش در نیهمچن

(Chamorro-Premuzic،) اهمتوگلو (Ahmetoglu) 

 داد نشان جينتا گرفت، صورت (Furnham) فارنهام و

 معنادار رابطه اضطراب و يیخو رنجور روان نیب که

 اب يمعنادار یمنف رابطه اضطراب و دارد وجود یمثبت

 نيا (.۲۱) دارد تجربه به یگشودگ و وجدان توافق،

 ست.ا راستاهم حاضر پژوهش جينتا با ینوع به جينتا

 

 گيرینتيجه

 انزدگزلزله یروان سالمت نیب است، آن از یحاک جينتا

 قيطر از PTSD اختالل با یافسردگ و اضطراب ابعاد در

 ه(تجرب به یگشودگ ،يرنجور )روان تیشخص صفات

 دارد؛ وجود يمعنادار رابطه PTSD اختالل با

 در مؤثر یعامل زدگانزلزله یروان سالمت گريدعبارتبه

 سالمت بودن دارا با افراد و است PTSD اختالل جاديا

 هتجرب به یگشودگ چون یتیشخص صفات و یروان

 و یافسردگ از همزمان که يرنجور روان افراد به نسبت

 تجارب با مواجهه هنگام به ،برندیم رنج اضطراب

  دچار کمتر زابیآس

 .شوندیم PTSD عالئم

 صفات همراه به یروان سالمت گريد یسخن به

 رابرب در مؤثر يامقابله آنکه بر عالوه مثبت تیشخص

 از يریشگیپ يبرا مؤثر یعامل زاست،بیآس تجارب

 د.يآیم حساببه سانحه از پس استرس اختالل عالئم

 سالمت از برخوردار افراد (sullivan) وانیسال اعتقاد به

 حداقل يدارا ر،يپذانعطاف هیروح يدارا یشناختروان

 یاجتماع روابط در معموالً يافراد نیچن و هستند تنش

 نيا و (۲۶) هستند زیاعتمادآم و یواقع ر،يپذانعطاف

 ئمعال به نشد مبتال از را فرد  شودیم باعث هایژگيو

PTSD زابیآس يدادهايرو با مواجهه هنگام به 

 کند. محافظت

 رد واقع ،شنبه شهر زدگانزلزله يرو بر حاضر پژوهش

 رياس به جينتا میتعم در لذا ،شد اجرا دشتی شهرستان

 ديبا اطیاحت جانب کشور نقاط گريد در زدگانزلزله

 یفیتوص حاضر قیتحق گريد تيمحدود از شود. تيرعا

 دياب و ستین یعلّ آمده دست به روابط و است آن بودن

 گريد تيمحدود از کرد. را الزم مالحظه نهیزم نيا در

 لحاظ از هایآزمودن کردن همتا عدم ،حاضر قیتحق

 یرهغ و التیتحص سطح ،یاجتماع -ياقتصاد تیوضع

 قیتحق ندهيآ در شودیم شنهادیپ اساس نيا بر بود.

 PTSD افراد و شود انجام خصوص نيا در یشيآزما

 نیهمچن کنند. افتيدر يمؤثر یشناختروان مداخالت

 یشناخت تیجمع عوامل ازلحاظ قیتحق يهایآزمودن

 و یاجتماع -اقتصادي تیوضع سن، ت،یجنس مانند

 نییتب هترب قیتحق جينتا تا شوند همتا التیتحص سطح

 سالمت بردن باال جهت در شودیم شنهادیپ شود.

 یآموزش يهاکارگاه منطقه آن مردم یشناختروان

 گردد. برگزار يمستمر یشناختروان

 توانیم رسد،یم نظر به آمده،دستبه جينتا به توجه با

 یدرمان يهاروش از PTSD درمان و عالئم کاهش يبرا

 ؤثرم یافسردگ و اضطراب درمان در نيا از شیپ که مؤثر

 در مندعالقه پژوهشگران به .کرد استفاده ،اندشده واقع

 شنهادیپ PTSD اختالل يریشگیپ و درمان نهیزم

 ختاللا مؤثر و مهم يندهايشایپ ريسا یبررس به شود،یم

PTSD .بپردازند 
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 قدرداني و سپاس

 رد که شنبه شهر یاهال یتمام از یقدردان و تشکر با

 پژوهش اين نمودند. ياري را ما حاضر پژوهش انجام

 هگرفت انجام خاصی سازمان يا و نهاد مالی حمايت بدون

   است.
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Abstract 

Background: The aim of the present study was to examine the association between mental health and PTSD 

with mediating role of personality traits in earthquake victims of Bushehr. 
Materials and Methods: The population was all of persons who had experienced the 6.20 earthquake in 

Shonbeh city of Bushehr province in 2011. Among them 400 persons were selected by using multistage 

random sampling method. The research instruments were Personality Traits Inventory (NEO), Mental 

Health Questionnaire (GHQ), and PTSD Scale. Evaluation of proposed model was performed by using the 

structural equation modeling.  
Results: The fit indices indicated that the proposed model was fit with data. Results revealed that there was 

an association between mental health with personality traits directlyand indirectly through personality traits 

with PTSD. Among personality traits only neurotic and openness were significant. 
Conclusion: in fact, the findings of this study showed that having mental health with personality traits is a 

solution to relieve PTSD symptoms, and in people with mental health with positive personality traits such 

as openness to experience decrease the risk of disorder and severity of PTSD symptoms among them. 
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