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رابطة بين سالمت روان و اختالل استرس پس از سانحه با نقش
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ميانجي صفات شخصيت در زلزلهزدگان استان بوشهر
 5گروه روانشناسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه خليجفارس ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -32/5/42 :پذيرش مقاله)32/0/42 :

چكيده
زمينه :هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين سالمت روان و اختالل استرس پس از سانحه با نقش ميانجي صفات شخصيت در زلزلهزدگان
بوشهر بود.
مواد و روشها :جامعه آماری کليه اشخاصي بودند که زلزله  2/4شهر شنبه در استان بوشهر در سال  5938ورا تجربه کرده بودند .از
ميان آنها  288نفر به روش تصادفي چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای استفاده شده در اين پژوهش شامل پرسشنامه صفات شخصيتي
نئو ،سالمت روان ( )GHQو مقياس اختالل پس از سانحه بودند .ارزيابي الگوی پيشنهادی با استفاده از الگويابي معادالت ساختاری انجام
گرفت.
يافتهها :شاخصهای برازش نشان دادند که مدل پيشنهادی برازنده دادهها بوده است .نتيجهها نشان دادند که سالمت روان به صفات
شخصيت بهصورت مستقيم و بهصورت غيرمستقيم از طريق صفات شخصيت به اختالل استرس پس از سانحه ارتباط داشته است .از ميان
صفات شخصيت تنها روان رنجوری و گشودگي معنيدار بودند.
نتيجهگيری :در واقع يافتههای پژوهش نشان دادند ،برخورداری از سالمت روان به همراه صفات شخصيتي راهحلي برای تسكين نشانگان
 PTSDبوده است و افراد دارای سالمت رواني با صفات شخصيتي مثبتي چون گشودگي به تجربه ،احتمال بروز و شدت عالئم PTSD

در آنها کاهش مييابد.
واژگان کليدی :استرس پس از سانحه ،صفات شخصيتي ،سالمت رواني
*بوشهر ،دانشگاه خلیجفارس ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه روانشناسی
E-mail:mgolestaneh@yahoo.com
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اختالالت تجزيهاي است .پريشانی روانی میتواند بر اثر

مقیاس ريشتر بود ،ساعت  ۶۶و  ۲۲دقیقه روز  ۲۲فروردين

ايجاد شود.

 ،۶۹۳۲در عمق  ۶۲کیلومتري زيرزمین در شهرستان دشتی

در برخی موارد ،نشانگان میتواند بهخوبی بر اثر اضطراب

استان بوشهر رخ داد .کانون اين زمینلرزه در نزديکی شهر

تفسیر شود .با اينحال ،بسیاري از افراد که در معرض يک

شُنبه ۶۶ ،کیلومتري شهر کاکی ۲۲ ،کیلومتري شهر

رويداد آسیبزا يا استرسزا قرار گرفتهاند ،به جاي

خورموج مرکز شهرستان دشتی و  ۳۲کیلومتري بندر

اضطراب و يا نشانههاي مبتنی بر ترس ،برجستهترين

بوشهر در استان بوشهر بوده است .سطح تخريب اين

مشخصات بالینی چون عدم لذت و نشانگان مالل ،بروز

زمینلرزه در شهر کوچک شُنبه و  ۲۹روستاي تابع در

عصبانیت و پرخاشگري و يا نشانگان تجزيهاي را نشان

بخش شنبه و طسوج از شهرستان دشتی در استان بوشهر
بود و به بیش از  ۶۲۲۲۲نفر خسارت رساند و  ۹۲کشته
نیز برجاي گذاشت .زمین لرزه شهر شنبه نیز همانند هر

میدهند (.)۲
در حقیقت ،اختالل استرس پس از سانحه ()PTSD
سندرمی است که پس از مشاهده ،درگیر شدن يا شنیدن

زمینلرزهاي از جملة تجارب آسیبزا محسوب میشود.

يک عامل استرسزاي تروماتیک بسیار شديد روي میدهد.

تجربة آسیبزا رويداد مصیبتبار يا بسیار تأثرآوري است

شخص نسبت به اين تجربه با ترس و درماندگی پاسخ

که پیامدهاي روانی و جسمانی شديدي دارد .از جمله

میدهد ،رخداد را در ذهن خود مکرراً زنده میکند و

رويدادهاي آسیبرسان ،مواردي چون مصیبتهاي

میکوشد از يادآوري کردن آن اجتناب نمايد .عالئم بايد

شخصی ،درگیر بودن در حادثهاي جدي ،قربانی خشونت،

بیش از يک ماه ادامه يابد و در زمینههاي مهم زندگی نظیر

يا تجربه کردن بالياي طبیعی مهلک هستند .در انتهاي ديگر

خانواده و شغل تداخل نمايد ( .)۹میزان  PTSDدر میان

اين طیف رويدادهاي مهلکی مانند آتشسوزي ،زمینلرزه،

جانبازان و افراد داراي مشاغل دشوار و خطرناک مانند،

شورش و جنگ هستند که تعداد زيادي از افراد را تحت

پلیس ،آتشنشان و کارکنان اورژانس پزشکی باالتر است

تأثیر قرار میدهند ( .)۶اختالل استرس پس از سانحه در

( PTSD .)4-۳با بسیاري از شرايط محیطی ،موقعیتی،

 DSM-5جز طبقه تروما -اختالالت مرتبط با عوامل

بافت اجتماعی و فرهنگی ،نیازها ،انتظارات و تغییرات

استرسزا قرار گرفته است ( .)۲اين طبقه شامل اختالالتی

غیرقابل پیشبینی در محیط در ارتباط است ( .)۶۲همچنین

است که در آن ،قرار گرفتن در معرض يک رويداد آسیبزا
يا استرسزا ،بهصراحت بهعنوان يک معیار تشخیصی ذکر
شده است .اين اختالالت عبارتاند از :اختالل واکنش
دلبستگی ،اختالل عدم مهار در تعامل اجتماعی ،اختالل
استرس پس از سانحه ( ،)PTSDاختالل استرس حاد و
اختالالت سازگاري .قرار گرفتن در اين طبقه نشاندهنده
رابطه نزديک بین اين تشخیص و اختالالت در فصل
اختالالت اضطرابی ،اختالل وسواسی -اجباري و مرتبط و
http://bpums.ac.ir

شدت  PTSDدر شرايط استرسزا که بر زندگی افراد
حاکم است مانند جنگ افغانستان و عراق ( )۶۶و مشاغل
دشوار چون پرستاري ،کارکنان  EMSو کارکنان اورژانس
بیمارستان افزايش میيابد (.)4-8
در همین راستا ،نتايج پژوهش جانسون ( )Jonssonو
همکاران نشان داد ،شیوع باالي عالئم  PTSDدر کارکنان
آمبوالنس نشان از ناتوانی در برابر مقابله با استرس در کار
روزانه است ()۲؛ و باالترين نرخ  PTSDدر میان
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زمین لرزه شهرستان دشتی که زلزلهاي به بزرگی  ۶/۲در

قرار گرفتن در معرض يک رويداد آسیبزا يا استرسزا
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مقدمه

سال نوزدهم/شماره  /5آذر و دی 5935

و زندانیان سیاسی است (.)۲

قرارگرفتن در معرض تروماي قبلی (به خصوص دوران

تحقیقات نشان میدهد ،عدم توانايی همدلی هیجانی چه

کودکی) ،بدبختی ،مشقت دوران کودکی (محدوديت

بهصورت آشکار و چه بهصورت ضمنی در افراد مبتال به

اقتصادي ،اختالل عملکرد خانواده ،جدايی پدر و مادر،

اختالل  ،PTSDبا توجه به کارکرد مغزي متفاوتشان نسبت

مرگ) ،ويژگیهاي فرهنگی (جبرگرايی ،راهبردهاي

به افراد عادي بهوضوح ديده میشود ،در حالیکه بیماران

مقابلهاي خودسرزنشی) ،هوش پايینتر ،وضعیت اقلیت

مبتال به  PTSDهیچ تفاوتی در زمینة همدلی شناختی ،با

نژادي -قومی و سابقه خانوادگی روانپزشکی؛  .۹ژنتیک و

افراد عادي نشان نمیدادند (.)۶۲

فیزلوژيک :شامل جنسیت زن ،سن پايین در هنگام مواجهه

پاسخهاي مغزي همدلیشناختی در پژوهش مازا

با تروما (براي بزرگساالن) و ژنوتیپ خاص که ممکن

( )Mazzaو همکاران نشان داد ،يک فعالیت افزايشی در

است عاملی محافظتکننده و يا افزايشدهنده میزان ابتال به

بیماران  PTSDدر مقايسه با گروه کنترل در قسمت

 PTSDشود ( )۲تقسیم میشود .عامل خطر براي PTSD

شکنج پیشانی میانی سمت راست و شکنج پیشانی تحتانی

در حین تروما شامل موارد زير میشود :شدت ۲( PTSD

سمت چپ وجود دارد .در طول همدلی هیجانی ضمنی

و  ،)۳ادراک فرد از مورد تهديد واقع شدن زندگیاش،

پاسخهاي آزمودنیهاي  PTSDدر مقايسه با گروه کنترل

آسیب شخصی ،خشونت بینفردي ،نظامی بودن ،مجرم

فعالیت نرونی بیشتري را در پاالديوم چپ و اينسوالي

بودن ،و درنهايت نشانگان تجزيهاي ( )۲و عامل خطر براي

راست نشان داد؛ درحالیکه گروه کنترل فعالیت افزايشی را

 PTSDپس از تروما شامل موارد زير میشود :ارزيابی

در شکنج پیشانی تحتانی سمت راست نشان دادند .نهايتاً

منفی ،راهبردهاي مقابله نامناسب ،رشد اختالل استرس

در همدلی هیجانی آشکار در گروه  ،PTSDکاهش در

حاد ،به يادآوري مکرر رويداد ناراحت کننده و زيانهايی

فعالیت نرونی را در اينسوالي چپ و شکنج فرونتال

که بر اثر تروما به وجود آمده مانند زيانهاي مالی (.)۲

تحتانی چپ را نشان داد .نقص رفتاري محدود به بعد

همچنین نتايج پژوهشها نشان میدهد ،عامل

همدلی هیجانی ،همراه با الگوي متفاوتی از فعالسازي در

محافظتکننده در پیش و پس از تروما ،حمايت اجتماعی

همدلی با ساختارهاي مغزي ،بیانگر شواهدي از تفکیک

از جمله ثبات خانوادگی براي کودکان است (.)۲

بین همدلی هیجانی و شناختی در بیماران  PTSDاست

عالوه بر آن ،در زمینة عواملی که خطر بروز  PTSDرا

(.)۶۲

افزايش میدهد ،مطالعات اخیر پژوهشگران نشان میدهد،

عوامل خطر (پیشآگهی بد) اختالل  PTSDبه سه دسته

فراوانی حوادث آسیبزا که منجر به مواجهه زمینهاي و

پیش از تروما ،در حین تروما و پس از تروما تقسیم

مواجهه بهعنوان شاهد میشود ،با تعداد سالهاي تجربه

میشوند .عوامل خطر پیش از تروما به سه دسته .۶ ،خوي

افزايش میيابد و با آن رابطه مثبت معناداري دارد ( .)۶در

و منش :شامل ،مشکالت عاطفی دوران کودکی در ۶

همین راستا پژوهش شیخ بردسیري و همکاران نشان داد،

سالگی ،اختالالت روانی قبلی همانند (اختالل

دارا بودن ويژگی روانرنجور خويی ابتال به  PTSDرا

وحشتزدگی  ،panicاختالل افسردگی و  PTSDو يا

افزايش میدهد (.)4

اختالل وسواسی -اجباري )OCD؛  .۲محیطی :شامل
http://bpums.ac.ir
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وضعیت اقتصادي پايین ،سطح تحصیالت پايین،
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گلستانه و همكاران

نقش ميانجي صفات شخصيت در ارتباط بين سالمت روان و / PTSD

خوب براي اختالل  PTSDحاکی از آن است که عوامل

بودند؛ بنابراين در مجموع مطالعه آنها نشان داد که

محافظت کنندهاي همانند پذيرش ناتوانی ،عدم انکار

 PTSDخطرپذيري بیماري کرونر قلبی را افزايش

سانحه و برخورداري از ويژگیهاي روانشناختی چون

میدهد و اين عارضه يک عامل خطر براي بیماري کرونر

خود ارزشی ،خود بهبودي و تابآوري روانشناختی

قلبی است ( .)۶۶عالوه بر آن نتیجه پژوهش مالر

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

( )Mealerو همکاران نشان داد ،يکی از پیامدهاي

بیماري جسمی ( ،)۶۶نداشتن مشکالت خانوادگی و

مخرب  PTSDکه تأثیر بسیار زيادي در فعالیتهاي

اختاللهاي روانی همچون مصرف مواد ( ،)۶4ويژگی

کاري و غیرکاري دارد ،فرسودگی شغلی است ( .)۱در

شخصیتی محافظت کننده همانند وجدان ،گشودگی

واقع تأثیر سوء سندروم اختالل استرس پس از سانحه،

نسبت به تجربه ( ،)4داشتن يک شبکه اجتماعی حمايت

عالوه بر آنکه خود شخص را دچار میسازد ،منجر به

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

آسیب روانشناختی اطرافیان و نزديکان درجه يک فرد

سانحه ( ۲و  )۶فراوانی و شدت اختالل  PTSDرا

مبتال به  PTSDنیز میشود .بهطوريکه در پژوهش

کاهش میدهد.

دباغی و بوالهري مشخص شد ،همسران رزمندگان مبتال

همچنین در پژوهش گلدفینگر ( )Goldfingerو

به  ،PTSDنسبت به همسران رزمندگان فاقد بیماري

همکاران مشخص شد ،آزمودنیهايی که سالمت

روانی و همسران افراد عادي از نظر وضعیت کلی سالمت

جسمانی و روانیشان مختل بود ،به احتمال بیشتري

روانی و ابعاد آن (اضطراب ،افسردگی ،اختالل در

دچار  PTSDمیشدند؛ بنابراين  PTSDبا افزايش

عملکرد اجتماعی و عالئم جسمانی) از اختالالت

بیماري جسمی و روانی و کیفیت زندگی در جمعیت

معنیدار بیشتري رنج میبردند .همچنین نتايج آنها نشان

آسیبپذير ارتباط دارد و داشتن حمايت اجتماعی عامل

داد ،میزان رضايت از زندگی زناشويی همسران مبتال به

محافظت کننده در برابر  PTSDاست (.)۶۱

 PTSDکمتر از گروه کنترل بود و فرزندانشان نیز داراي

اختالل استرس پس از سانحه همانند ساير اختالالت

مشکالت رفتاري بیشتري بودند (.)۶۶

شناخته شده در حیطه آسیبشناسی روان ،سالمت

با توجه به مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر اين

جسمانی و روانی فرد مبتال را به خطر میاندازد و

است که با شناسايی و تشخیص پیشايندهاي مهم

عملکرد اجتماعی ،خانوادگی و شغلی را مختل میسازد.

روانشناختی  ،PTSDمانند سالمت روان که فرد را از

پژوهشها نشان میدهند ،افرادي که به اختالل استرس

ابتال به اختالل استرس پس از سانحه محافظت میکند،

پس از سانحه مبتال میشوند احتمال ابتال به اختالل

بر آگاهی افراد متخصص در مورد ماهیت اختالل

خودکشی در آنها افزايش میيابد (.)۶۹

استرس پس از سانحه افزوده شود .همچنین با تعیین

همچنین در پژوهشی که توسط واکارينو ()Vaccarino

چگونگی رابطه سالمت روان افراد با اختالل  PTSDبه

و همکاران با هدف تعیین رابطه  PTSDبا بیماري کرونر

افراد مبتال کمک شود تا بر نشانگان اختالل استرس پس

قلبی انجام گرفت ،نتايج نشان داد ،شدت افسردگی و

از سانحه خود فائق آيند .به نظر میرسد ،همانطور که

استرس بر روي افرادي که کرونر قلبی همراه با PTSD

 PTSDبر روي سالمت روان شخص مبتال اثر منفی
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نتايج پژوهشهاي اخیر پژوهشگران در زمینه پیشآگهی

داشتند ،بسیار باالتر از افرادي است که دچار PTSD
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 /050طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /5آذر و دی 5935

گلستانه و همكاران

عاملی

ناشی از زلزله بیشتر تحت تأثیر سالمت جسمی ،روانی

میگذارد،

سالمت

روانشناختی

افراد،

محافظتکننده در برابر ابتالي شخص به  PTSDخواهد

و ويژگیهاي شخصیتی افراد است ،محققان پژوهش

بود .رابطة بین اختالل استرس پس از سانحه و سالمت

حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سالمت روان و اختالل

روان افراد ،با صفات شخصیتی مثبت (برونگرايی،

 PTSDبا میانجی نقش صفات شخصیت هستند ،لذا

توافق ،گشودگی به تجربه ،وجدان) و منفی

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سالمت روان با

(رواننژندي) شدت و ضعف میيابد .با توجه به مطالب

اختالل  PTSDبا نقش میانجی صفات شخصیت است.

ذکرشده و از آنجا که فراوانی و شدت اختالل PTSD

مواد و روشها

نظر گرفته شد و افرادي که حائز شرايط تحقیق بودند

جامعه آماری

انتخاب گرديدند .اين فرايند در هر چهار ناحیه صورت

جامعه آماري اين تحقیق افراد باالي  ۶۱سال بازمانده از
زلزلهزدگان شهر شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان
بوشهر در فروردين  ۶۹۳۲که زمان وقوع حادثه در محل
حضور داشتهاند ،میباشد؛ که از میان آنها تعداد  4۲۲نفر
با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی چندمرحلهاي

گرفت و از هر ناحیه  ۶۲۲نفر وارد تحقیق شدند و در
نهايت نمونه تحقیق شامل  4۲۲نفر گرديد ،که به روش
خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .مشارکت
کنندگان تحقیق پرسشنامه اختالل استرس پس از
سانحه ،سالمت روان عمومی و نئو را تکمیل کردند.

انتخاب شدند .حجم نمونه بر اساس بر اساس جدول
مورگان -کرجسی صورت گرفت که نمونه  ۹84نفري
پیشنهاد گرديد که در اين تحقیق نمونه  4۲۲نفري
انتخاب شد .همچنین به دلیل جمعیت وسیع شهر شنبه،

ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه سالمت روان عمومي ()GHQ-

امکان انتخاب تصادفی نبود ،لذا شهر را به چهار ناحیه

اين پرسشنامه توسط گلدبرگ ( )Goldbergو هیلر

تقسیم کرديم ،سپس در هر ناحیه حداقل  ۱۲خانه در

( )Hillerساخته شده است .در اين پژوهش فرم ۲8
سؤالی مورد استفاده قرارگرفته است ،اين فرم داراي ۱
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شکل  )۶الگوي پیشنهادي تحقیق از رابطه متغیرهاي مستقل و میانجی با متغیر وابسته ()PTSD
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نقش ميانجي صفات شخصيت در ارتباط بين سالمت روان و / PTSD

 /028طب جنوب

بر اساس دستورالعمل اجرا ،از هر شرکت کننده خواسته

رواننژندي،

و

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

مسئولیتپذيري يا وظیفهشناسی ساخته شد .اين

هفته گذشته و يا اخیراً ،اقدام به انتخاب يکی از پاسخها

پرسشنامه که شامل  ۶۲سؤال است توسط گروسی

بر روي يک مقیاس پنجبخشی ،شامل هرگز تا خیلی

فرشی به فارسی ترجمه و در بین دانشجويان ايرانی

بیش از حد معمول بکند .نمرهگذاري اين آزمون به اين

هنجاريابی شده است ( .)۶8سؤالهاي پرسشنامه

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

بهصورت بسته پاسخ و شامل پنج گزينه (کامالً مخالفم،

۲يا  ۹را دريافت میکند .نمره هر شرکتکننده بهصورت

مخالفم ،نظري ندارم ،موافقم و کامالً موافقم) است ،که

جداگانه مشخص و در پايان با جمع نمرات تمام مادهها،

بعضی از سؤالها بهصورت معکوس نمرهگذاري

نمره کلی فرد به دست میآيد .در مجموع وضعیت

میشوند .پرسشنامه داراي روايی عاملی خوبی در

سالمت روان در مقیاس ۹۶ـ ۲تعیین میگردد .نمره

گروههاي جنسی ،سنی و نژادي مختلف میباشد ( ۶8و

پايین در اين مقیاس نشاندهنده سالمت روان باالتر

 .)۶۳پايايی فرم کوتاه نئو توسط پژوهشگران مختلف

میباشد (.)۶۲

هم در خارج و هم در داخل کشور مورد بررسی قرار

عبادي و همکاران ،ضريب پايايی اين پرسشنامه را به

گرفته است.

روش همسانی درونی  ۲/8۲محاسبه کردهاند و بهترين

در پژوهش مک کري و کاستا ()McCrae & Costa

نقطه برش با حساسیت  8۲و ويژگی  ۶۲درصد۹/۱ ،

بهترتیب ضرايب بازآزمايی  ۲/۲۳ ،۲/8۲ ،۲/۲۱ ،۲/8۹و

تعیین نمودهاند ( .)۶۲همچنین ،پولتی ( )Polettiو

 ۲/۲۳به ترتیب براي پنج عامل رواننژندي ،برونگرايی،

همکاران به منظور بررسی روايی و پايايی اين مقیاس،

گشودگی ،مقبولیت و وظیفهشناسی گزارش شده است

با تعیین نقطه برش  8/۳با حساسیت  ۶8درصد ،ضريب

( .)۲۲در پژوهشهاي ايرانی امانالهی فرد ضرايب آلفاي

آلفاي کرونباخ آن را  ۲/8۶گزارش کردهاند (.)۶۲

کرنباخ  ۲/48تا  ،۲/8۱حسینی لرگانی ،ضرايب آلفاي

همچنین دونات ( ،)Donathبنکس ( )Banksو

کرنباخ  ۲/۱۲تا  ۲/8۲را براي عاملهاي اين پرسشنامه

بارکوئرو ( )Barqueroروايی و پايايی اين مقیاس را

را گزارش کردهاند ( .)۶8در اين پژوهش ضريب پايايی

مطلوب گزارش کردهاند ( .)۶۲در پژوهش حاضر نیز

اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در روان

آلفاي کرونباخ براي کل آزمودنیها برابر با ۲/8۱به

رنجوري ،برونگرايی ،گشودگی به تجربه ،توافق و

دست آمد که نشان از پايايی قابل قبول براي استفاده از

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

آن است.

محاسبه گرديد.

فرم کوتاه پرسشنامة پنج عاملي شخصيت

چک ليست ( PTSDاسترس پس از سانحه)

()NEO-FFI-60

يک پرسشنامه  ۶۲سؤالی خود اجرايی است که تمام

براي اندازهگیري صفات شخصیت از پرسشنامة مدل

ابعاد اين بیماري را بر اساس عالئم مطرح شده در

پنج عاملی شخصیت ( )NEOاستفاده شد .فرم کوتاه

 DSMپوشش میدهد .در اين پرسشنامه سه دسته

اين پرسشنامه ابتدا توسط مک کري و کوستا بهمنظور

عالئم تجربه مجدد ( ۱ماده) ،عالئم اجتنابی ( ۲ماده) و
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سؤال با بار مثبت و  ۲سؤال با بار منفی است.

اندازهگیري پنج عامل يا حیطه اصلی برونگرايی،
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سال نوزدهم /شماره  /5آذر و دی 5935

عالئم برانگیختگی شديد ( ۱ماده) از بیمار پرسیده
میشود .در پژوهشهاي مختلف اعتبار و پايايی اين

مالحظات اخالقي

پرسشنامه مورد ارزيابی قرارگرفته است .روش

کلیه پرسشنامهها بینام استفاده شدند و هويت

نمرهگذاري بهصورت لیکرت از يک تا پنج بوده و نمره

پاسخگويان نیز کامالً محرمانه باقی ماند تا پاسخهاي

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

آنها برايشان تبعاتی به بار نیاورد .درصورتی که هر يک

میگردد .نمره  ۹۱به عنوان نقطه برش در بیشتر

از پاسخگويان خواهان آگاهی يافتن از متغیرهاي مورد

پژوهشها در نظر گرفته شده است ( .)۶۲روايی و

سنجش و اهداف تحقیق بودند ،تالش گرديد تا

پايايی اين آزمون در ايران مورد تأئید قرار گرفته است

توضیحاتی جهت آگاهی ارائه شود.

دست آمد که در مجموع پرسشنامه مورد نظر از اعتبار
و روايی مناسبی برخوردار میباشد .مقدار آلفاي

جدول  )5توزيع فراواني آزمودنيها برحسب جنسيت آنها

کرونباخ براي کل آزمودنیها برابر با  ۲/۶۶است .براي

جنسيت

فراواني (تعداد)

درصد

مردان  ۲/۶8و براي زنان  ۲/۱۲که نشان از پايايی قابل

مرد

۶8۲

4۱/%۱

زن

۲۶8

۱4/%۱

جمع

4۲۲

%۶۲۲

قبول براي پرسشنامه است.
روش اجرای تحقيق
پرسشنامهها در بین  4۲۲نفر از بازماندگان زلزله شهر
شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر که به روش
تصادفی انتخاب شده بودند با هماهنگی و کسب مجوز
از حراست کمیته امداد استان بوشهر توزيع گرديد .کار

دادههاي جدول فوق نشان میدهد که  4۱/۱درصد از
کل آزمودنیها مرد و  ۱4/۱درصد بقیه زن بودهاند.
جدول  ۲بیانگر توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب سن
آنها میباشد.
جدول  )4توزيع فراواني آزمودنيها برحسب سن

توزيع و جمعآوري پرسشنامهها طبق برنامهريزي با

آنها

مراجعه به مناطق زلزلهزده شهر شنبه و طسوج با ارائه
معرفینامه به مدت يک ماه صورت پذيرفت .براي جلب
همکاري آزمودنیها توضیحاتی در مورد اهمیت و
کاربرد تحقیق داده شد و براي اينکه پاسخدهندهها در
فضاي آرام و بدون اضطراب و نگرانی به سؤالها پاسخ
دهند ،به مشخصاتی از قبیل نام و نام خانوادگی اشاره

سن

فراواني (تعداد)

درصد

 ۶۱تا  ۲۲سال

۱4

۶۹/%۱

 ۲۶تا  ۹۲سال

۶8۲

%4۱

 ۹۶تا  4۲سال

۶4۲

۹۱/%۱

 4۶سال به باال

۲4

%۶

جمع

4۲۲

میانگین

 ۲۳/۱سال

انحراف استاندارد

 8/۹۱سال

%۶۲۲

نشد و همچنین اين اطمینان به آنها داده شد که دادههاي

همانطور که در جدول  ۲مشاهده میشود 4۱ ،درصد

حاصل از پرسشنامهها به جز استفاده آماري بهمنظور

از کل آزمودنیها  ۲۶تا  ۹۲سال میباشند و تنها  ۶درصد

ديگري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .آزمودنیها

نمونه پژوهش حاضر را آزمودنیهاي  4۶سال به باال

پس از دريافت پرسشنامهها در وقت مناسب آن را

تشکیل میدهند.

تکمیل نمودند و برگرداندند.
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( .)۶۲پايايی آزمون نیز به روش بازآزمايی  ۲/۲۱به

يافتهها
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نقش ميانجي صفات شخصيت در ارتباط بين سالمت روان و / PTSD

 /024طب جنوب
جدول )9ماتريس همبستگي ميان متغيرهای پژوهش
PTSD

رواننژندی

برونگرايي

توافق

تجربه

گشودگي به

تجربه

وجدان

توافق
گشودگی به

جسمانيشكل

*-۲/۶48

**-۲/۲۲۲

**۲/۲۱۲

۶

۶

**۲/۹۱۶

**-۲/4۲۱

**۲/۹۲۶

۲/۶۲۶

۶

وجدان

*-۲/۶8۲

**-۲/484

**۲/44۲

۲/۶۲۲

**۲/۱۶۶

۶

جسمانیشکل

**۲/۹۲۱

**۲/4۱۲

**۲/۹۶

-۲/۲8۶

**-۲/۹۳4

**-۲/۹۲4

۶

**۲/48۶

**۲/4۹4

**-۲/۲۹۶

-۲/۲۹4

**-۲/۲۲۶

**-۲/۲۲۱

**۲/۱۹4

۶

۲/۶

*۲/۶۶8

**۲/۹۲۱

۲/۲۲۹

*-۲/۶۲۲

*-۲/۶۶۲

**۲/۹۲۶

**۲/۹۱۹

۶

**۲/44۱

**۲/44

۲

۲/۲۲۳

**-۲/4۲۱

**-۲/۲4۶

**۲/۲4۲

**۲/۹۶8

**۲/۲۱۲

کارکرداجتماعی
افسردگی

*سطح معنیداري کمتر از ۲/۲۱

** سطح معنیداري کمتر از ۲/۲۶

همانطور که مشاهده میشود ،رابطة اختالل استرس
پس از سانحه با روان نژندي در سطح  ۲/۲۶مثبت و
معنادار و با در سطح  ۲/۲۶منفی و معنادار است.
همچنین رابطة  PTSDبا ويژگی شخصیت وجدانی و
توافق در سطح  ۲/۲۱منفی و معنادار است؛ و رابطة بین
 PTSDو جسمانی شکل ،اضطراب و افسردگی در
سطح  ۲/۲۶مثبت و معنادار است و همچنین تمامی ابعاد
سالمت روانی با تمامی ويژگیهاي شخصیت به جز
توافق رابطه معناداري دارد.

بهنجاری چند متغيری
در روش مدليابی معادالت ساختاري ،بهنجاري
چندمتغیري ( )multivariate normalityيکی از
مفروضههاي مهم است که بايد موردتوجه قرار گیرد
( .)۲۶يکی از مالکهاي متداول در بررسی مفروضه
بهنجار بودن محاسبه آمارهاي چولگی ()skewness
و کشیدگی ( )kurtosisمیباشد .کالين خاطر نشان
میسازد که انحراف از اين مفروضه با افزايش يا

بررسي پيش فرض ها

کاهش مقادير خی دو همراه میباشد .به باور کالين

کالين تأکید میکند ،در روش مدليابی معادالت

قدر مطلق ضريب چولگی کمتر از  ۹و ضريب

بررسی

کشیدگی کمتر از  ۶۲مالک بهنجار بودن متغیرها

پیشفرض هاي اين روش ضروري است .در اين

است .در اين مطالعه ،مقادير قدر چولگی و کشیدگی

بخش ،برخی از مهم ترين پیشفرض هاي روش مدل

دادهها کوچک تر از  ۹و  ۶۲به دست آمد که بیانگر

يابی معادالت ساختاري را که در مطالعه حاضر

بهنجار بودن متغیرها است .در جدول مقادير کشیدگی

بررسی شدند ،ذکر میشوند (.)۲۶

و چولگی براي متغیرهاي پژوهش محاسبه شده است.

ساختاري،

قبل
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اضطراب

اضطراب

برونگرايی

-۲/۶۹۲

**-۲/۶۳۲

۶

کارکرداجتماعي

PTSD
رواننژندي

**۲/۱۲۲

۶
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جدول  )2مقادير کشيدگي و چولگي متغيرهای پژوهش
چولگي

متغير
افسردگی
کارکرد اجتماعی
اضطراب
جسمانی شکل
وجدان
توافق
گشودگی به تجربه
برونگرايی
رواننژندي
استرس پس از سانحه ()PTSD

شاخص
۲/۳8
۲/۶8
۲/۹۶
۲/۲۲
-۲/۲8
۲/۶۱
-۲/4۶
-۲/۲4
-۲/۲4
۲/۶۱

کشيدگي
خطاي معیار
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲
۲/۶۲

شاخص
۲/۲8
۲/۲4
-۲/۶4
-۶/۲۲۲
۲/۳۳
۲/44
-۲/۶۳
-۲/۱4
۲/۲۲
۲/۲۹

خطاي معیار
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4
۲/۹4

خطي بودن
در روش مدليابی معادالت ساختاري ،فرض میشود
که بین متغیرها روابط خطی وجود دارد ( .)۲۶از آنجا

ندارد ،از روش ترسیم نمودارهاي پراکندگی استفاده
شد .در اين مطالعه ،نمودارهاي پراکندگی ،مفروضه
خطی بودن را تأئید کرد.

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

بزرگتر از  ۶۲نیز نشان میدهد که بین متغیرها هم خطی

پديده هم خطی چندگانه ( )multicollinearityزمانی

چندگانه وجود دارد (.)۲۶

اتفاق میافتد که يک محقق از دو متغیر همپوش که در

جدول  )5نتايج بررسي هم خطي چندگانه متغيرهای

واقع يک چیز واحد را اندازهگیري میکنند در مطالعه

پژوهش

خود استفاده کند ( .)۲۶به عبارتی ديگر پديده هم خطی

هم خطي

متغير
افسردگی

۲/۶۶

۶/۱

کارکرد اجتماعی

۲/۲۲

۶/۹۶

اضطراب
جسمانی شکل
وجدان
توافق
گشودگی به تجربه
برونگرايی
رواننژندي

۲/۶۶
۲/۱8
۲/۱۹
۲/8۲
۲/۱۲
۲/۶۹
۲/۱4

۶/۶۹
۶/۲۹
۶/88
۶/۶۱
۶/۲4
۶/۶
۶/8۶

چندگانه زمانی اتفاق میافتد که دو متغیر پیشبین با
يکديگر همبستگی بااليی داشته باشند و واريانس
يکسانی از متغیر مالک را تبیین کند .هم خطی چندگانه
از طريق تحمل ( )toleranceو عامل افزايش واريانس
( )VIF( )variance inflation factorشناسايی
میشود .مقدار تحمل يک پیشبین بیانگر نسبتی از
واريانس استاندارد کل است که برابر است با VIF.1-R2

در اين تحلیل ،در هیچ يک از مقادير تحمل و آمارههاي

نسبت واريانس استاندارد شده کل به واريانس

 VIFمحاسبه شده براي متغیرهاي پژوهش ،انحرافی از

اختصاصی است که برابر با ( .1/)1-R2مقدار تحمل

مفروضه هم خطی چندگانه مشاهده نشد .جدول ۱

کمتر از  ۲/۶۲بیانگر هم خطی چندگانه بین متغیرها

مقدار تحمل و عامل افزايش واريانس هم خطی

است .از سوي ديگر ،عامل افزايش واريانس يا VIF

چندگانه را نشان میدهد.

شکل  )۲الگوي اصالحشده پژوهش

جدول  )2شاخصهای برازش مدل اصالحشده تحقيق در زلزلهزدگان شهر شنبه
شاخص مدل
مدل اصالح شده

Χ2
۶۲۲۶8٫۱

Df
۶۱

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

۳/4

۲/۳۲

۲/۳۱

۲/۳۶

۲/۳8

IFI
۲/۳8

TLI

RMSEA

۲/۳۱

۲/۲8

P
۲/۲۲۶

جدول  ۶نشان دهنده شاخصهاي برازندگی مدل

نسبت مجذور خی به درجه آزادي ( ،)χ۲/df =۳/4شاخص

اصالحشده (شکل  ،)۲شامل مجذور خی ،χ۲=۶۲۲۶8/۱

نیکويی برازش ( ،)GFI=۲/۳۲شاخص نیکويی برازش

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:49 +0430 on Wednesday June 20th 2018

مقدار تحمل

عامل افزايش واريانس
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تعديل يافته ( ،)AGFI=۲/۳۱شاخص برازندگی هنجار

همانطور که در جدول  ۲مشاهده میشود ضرايب مسیر

تطبیقی

متغیرها ،سطح معناداري ،خطاي معیار ،نسبت بحرانی را

( ،)CFI=۲/۳8شاخص برازندگی افزايشی (،)IFI=۲/۳8

در روابط مستقیم در مدل اصالح شده ارائه شده است.

شاخص تاکر -لويس ( )TLI=۲/۳۱جذر میانگین مجذور

با توجه به نتايج جدول مشاهده میشود که ضرايب

خطاي تقريب ( )RMSEA=۲/۲8میباشد.

مسیرهاي سالمت روان با شخصیت (،β=۲/۶

(،)NFI=۲/۳۶

شده

برازندگی

شاخص

 ،)P≥۲/۲۲۶سالمت روان به افسردگی (،β=۲/۶۶
 ،)P≥۲/۲۲۶اضطراب به سالمت روان (،β=۲/۱۳

جدول  )7پارامترهای اندازهگيری روابط مستقيم در مدل اصالح شده
مسير

۲/۲۱

8/۳۱

۲/۲۲۶

۲/۲۱

 ،)P≥۲/۲۲۶معنیدار بودهاند .ضريب مسیر بعد
رواننژندي به شخصیت ( ،)P≥۲/۲۲۶ ،β=۲/۲۱معنادار
بوده است .بعد انعطافپذيري به شخصیت (،β=۲/۱۲
 )P≥۲/۲۲۶و شخصیت به ،β=۲/۲۱( PTSD
 )P≥۲/۲۲۶نیز معنادار بودهاند.

جدول  )0آزمون ميانجيگری چندگانه بوت استراپ روابط غير مستقيم در مدل اصالح شده
مسير

حد باال

داده

بوت

سوگيری

خطا

حد پايين

اضطراب با  PTSDاز طريق رواننژندي

۲/۶۶

۲/۶۶

۲/۲۲۶

۲/۲۲

۲/۲۲

۲/۶۲

اضطراب با  PTSDاز طريق گشودگی نسبت به تجربه

۲/۲۶

۲/۲۶

۲/۲۲۲

۲/۲۶

۲/۲۲۲

۲/۲۱

افسردگی با  PTSDاز طريق رواننژندي

۲/۶4

۲/۶4

۲/۲۲۲

۲/۲۹

۲/۲۳

۲/۶۳

افسردگی با  PTSDبا گشودگی نسبت به تجربه

۲/۲۲

۲/۲۲

۲/۲۲۹

۲/۲۲

-۲/۲۶

۲/۲۲

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود حدود باال و

معنیدار میباشد .همچنین رابطه غیرمستقیم افسردگی

پايین رابطه غیرمستقیم ،اضطراب به  PTSDاز طريق

به  PTSDاز طريق روان نژندي صفر را دربرنمیگیرد

روان نژندي ،صفر را در برنمیگیرد که به معنی آن است

که به معناي اين است که اين مسیر غیرمستقیم معنادار

که اين مسیر غیرمستقیم معنیدار میباشد .رابطه

است ،اما همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود،

غیرمستقیم اضطراب با  PTSDاز طريق گشودگی به

رابطه غیرمستقیم افسردگی با  PTSDاز طیق گشودگی

تجربه صفر را در نمیگیرد ،يعنی اين مسیر غیرمستقیم

به تجربه معنادار نیست.

جدول  )3مسيرهای آزمون شده در تحليل مسير
سالمت روان
اثرات غيرمستقيم
شخصیت

شخصیت

اثرات مستقيم

اثرات کل

اثرات غيرمستقيم

اثرات مستقيم

اثرات کل

-

۲/۶۲

۲/۶۲

-

-

-

گشودگی به تجربه

-۲/۱۲

-

-۲/۱۲

-

-۲/۱۲

-۲/۱۲

رواننژندي

۲/۲۱

-

۲/۲۱

-

۲/۲۱

۲/۲۱

PTSD
اضطراب

۲/۲۶

-

۲/۲۶

-

۲/۲۶

۲/۲۶

-

۲/۱۳

۲/۱۳

-

-

-

افسردگی

-

۲/۶۶

۲/۶۶

-

-

-
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سالمت روان به شخصیت
سالمت روان به افسردگی
سالمت روان به اضطراب
شخصیت به روان نژندي
شخصیت بهانعطافپذيري
شخصیت به اختالل
استرس پس از سانحه
()PTSD

S.E.
۲/۲۱
۲/۲8
۲/۶۶
۲/۲۶
۲/۲۲

C.R
۲/۹۶
۲/44
۶/۲۶
۳/۲4
-۶/۱۶

P.
۲/۲۲۶
۲/۲۲۶
۲/۲۲۶
۲/۲۲۶
۲/۲۲۶

Estimat
e
۲/۶
۲/۶۶
۲/۱8
۲/۲۱
-۲/۱۲
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طبق مندرجات جدول  ۳ضريب مسیر مستقیم و غیر

گشودگی نسبت به تجربه) قادر است ،میزان قابل

مستقیم سالمت روان به ويژگیهاي شخصیت معنیدار

توجهی از تغییرات مربوط به اختالل  PTSDرا تبیین

است .همچنین ضريب مسیر مستقیم گشودگی به تجربه

کند .به بیانی ديگر در میان زلزلهزدگان شهر شنبه ،افراد

و روان نژندي به شخصیت و شخصیت به PTSD

روانرنجور در مقابله با تجارب ناخوشايند زلزله بیشتر

معنیدار است.

از ساير افراد مصیبتديده ،آسیبپذيرتر و مستعد
نشانگان  PTSDهستند .در مقابل افرادي که داراي

در پژوهش حاضر ،جهت بررسی رابطه بین سالمت

کمتر دچار عالئم اختالل  PTSDمیشوند .نتايج

روان با اختالل  PTSDبا نقش میانجی صفات شخصیت

پژوهش حاضر با نتايج پژوهش شیخ برادسیري و

مدلی طراحی شد .فرض بر اين بود که سالمت روانی

همکاران؛ نهزمی ،رضائی ،جمهري و احدي؛ قانعی،

زلزله زدگان با صفات شخصیت رابطه مستقیم و با

ولیئی ،رضايی و رضايی همراستا است ( ۲۲ ،4و .)۲۹

اختالل استرس پس از سانحه ،از طريق صفات

نتايج پژوهش شیخ برادسیري و همکاران نشان داد،

شخصیت رابطه غیرمستقیم دارد .نتايج مدل کلی نشان

صفات شخصیت وجدانی و بازبودن از صفاتی محسوب

داد که شاخصهاي مدل پیشنهادي از برازش قابل قبولی

میشود که افراد را از دچار شدن به نشانگان PTSD

برخوردارند .بهمنظور برازندگی بهتر ،مدل اصالح شده

حفظ میکند و روان رنجوري عاملی است که بر شدت

مورد بررسی قرار گرفت .به عبارتی ،در مدل اصالح

عالئم اختالل  PTSDمیافزايد و افراد روان رنجور

شده مسیرهاي غیر معنیدار حذف شد و ساير مسیرهاي

بیشتر مستعد عالئم  PTSDهستند ( .)4عالوه بر اين

معنیدار باقی ماند و شاخصهاي برازش بهتر شدند.

نتايج پژوهشگران نشان میدهد ،روان رنجوري رابطه

بدينصورت که در مدل اصالحشده مسیرهاي سالمت

بسیار نزديکی با استرس ادراک شده در محیط ( ۲۲و

روانی به اضطراب ،سالمت روانی به افسردگی ،سالمت

 )۲۹دارد؛ در نتیجه دور از انتظار نیست که افراد روان

روانی به صفات شخصیت ،صفات شخصیت به

رنجور به دلیل دارا بودن ويژگیهاي روانشناختی چون

گشودگی به تجربه ،صفات شخصیت به روان رنجوري،

تحريکپذيري ،عدم کنترل تکانه ،تکانشگري ،اضطراب

صفات شخصیت به اختالل استرس پس از سانحه

و افسردگی مستعد نشانگان  PTSDپس از رويدادهاي

معنیدار بودند .همچنین اکثر مسیرهاي غیرمستقیم

آسیبزايی

چون

سالمت روانی به اختالل استرس پس از سانحه از طريق

زلزله باشند.

صفات شخصیت معنادار بود.

در همین راستا نتايج پژوهش ککس ( )Coxو همکاران

به منظور بررسی اين فرضیه تحقیق که بین صفات

نشان داد ،بین روان رنجور خويی و نمره کلی در

شخصیت و  PTSDزلزلهزدگان رابطه معناداري وجود

احساس ( )sensitivityاضطراب رابطه مثبت و

دارد ،از روش معادالت ساختاري استفاده شد .نتايج

معناداري وجود دارد و تمامی زير مؤلفههاي روان

حاکی از آن است ،صفات شخصیت (روانرنجوري،

رنجور خويی همانند اضطراب ،خصومت پرخاشگري،
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براي استرس با اضطراب رابطه مثبت و معناداري دارند.

تنش هستند و چنین افرادي معموالً در روابط اجتماعی

عالوه بر اين ،گشودگی نسبت به تجربه در زير

انعطافپذير ،واقعی و اعتمادآمیز هستند ( )۲۶و اين

فعالیتها

ويژگیها باعث میشود فرد را از مبتال شدن به عالئم

( ،)actionsعقايد ايدهها ( )ideasو ارزشها ()values

 PTSDبه هنگام مواجهه با رويدادهاي آسیبزا

رابطة منفی و معناداري با احساس اضطراب دارد (.)۲4

محافظت کند.

همچنین در پژوهشی که توسط کمورو-پرمیوزيک

پژوهش حاضر بر روي زلزلهزدگان شهر شنبه ،واقع در

( ،)Chamorro-Premuzicاهمتوگلو ()Ahmetoglu

شهرستان دشتی اجرا شد ،لذا در تعمیم نتايج به ساير

و فارنهام ( )Furnhamصورت گرفت ،نتايج نشان داد

زلزلهزدگان در ديگر نقاط کشور جانب احتیاط بايد

که بین روان رنجور خويی و اضطراب رابطه معنادار

رعايت شود .از محدوديت ديگر تحقیق حاضر توصیفی

مثبتی وجود دارد و اضطراب رابطه منفی معناداري با

بودن آن است و روابط به دست آمده علّی نیست و بايد

توافق ،وجدان و گشودگی به تجربه دارد ( .)۲۱اين

در اين زمینه مالحظه الزم را کرد .از محدوديت ديگر

نتايج به نوعی با نتايج پژوهش حاضر همراستا است.

تحقیق حاضر ،عدم همتا کردن آزمودنیها از لحاظ

مؤلفههاي

احساسات

(،)feelings

وضعیت اقتصادي -اجتماعی ،سطح تحصیالت و غیره
نتيجهگيری

بود .بر اين اساس پیشنهاد میشود در آينده تحقیق

نتايج حاکی از آن است ،بین سالمت روانی زلزلهزدگان

آزمايشی در اين خصوص انجام شود و افراد PTSD

در ابعاد اضطراب و افسردگی با اختالل  PTSDاز طريق

مداخالت روانشناختی مؤثري دريافت کنند .همچنین

صفات شخصیت (روان رنجوري ،گشودگی به تجربه)

آزمودنیهاي تحقیق ازلحاظ عوامل جمعیت شناختی

با اختالل  PTSDرابطه معناداري وجود دارد؛

مانند جنسیت ،سن ،وضعیت اقتصادي -اجتماعی و

بهعبارتديگر سالمت روانی زلزلهزدگان عاملی مؤثر در

سطح تحصیالت همتا شوند تا نتايج تحقیق بهتر تبیین

ايجاد اختالل  PTSDاست و افراد با دارا بودن سالمت

شود .پیشنهاد میشود در جهت باال بردن سالمت

روانی و صفات شخصیتی چون گشودگی به تجربه

روانشناختی مردم آن منطقه کارگاههاي آموزشی

نسبت به افراد روان رنجوري که همزمان از افسردگی و

روانشناختی مستمري برگزار گردد.

اضطراب رنج میبرند ،به هنگام مواجهه با تجارب

با توجه به نتايج بهدستآمده ،به نظر میرسد ،میتوان

دچار

براي کاهش عالئم و درمان  PTSDاز روشهاي درمانی

آسیبزا

کمتر

عالئم  PTSDمیشوند.

مؤثر که پیش از اين در درمان اضطراب و افسردگی مؤثر

به سخنی ديگر سالمت روانی به همراه صفات

واقع شدهاند ،استفاده کرد .به پژوهشگران عالقهمند در

شخصیت مثبت عالوه بر آنکه مقابلهاي مؤثر در برابر

زمینه درمان و پیشگیري اختالل  PTSDپیشنهاد

تجارب آسیبزاست ،عاملی مؤثر براي پیشگیري از

میشود ،به بررسی ساير پیشايندهاي مهم و مؤثر اختالل

عالئم اختالل استرس پس از سانحه بهحساب میآيد.

 PTSDبپردازند.

به اعتقاد سالیوان ( )sullivanافراد برخوردار از سالمت
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سپاس و قدرداني
نويسندگان

توسط

منافع

تضاد منافع

با تشکر و قدردانی از تمامی اهالی شهر شنبه که در

هیچ گونه

 اين پژوهش.انجام پژوهش حاضر ما را ياري نمودند

.بیان نشده است

بدون حمايت مالی نهاد و يا سازمان خاصی انجام گرفته

تعارض

.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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