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Aims: Secondary Traumatic Stress (STS) is defined as the subsequent behavioral and emotional 

consequences of knowing that a traumatic event is experienced by an important person in life. 

Confronting these psychiatric conditions, possessing the traits and empowering internal 

resources on one hand and the presence of problems affecting the quality of life of hidden trauma 

victims on the other hand, can lead to different outcomes in traumatic stress disorder sufferers. 

Therefore, the purpose of the present study was to design and develop a model related to the 

antecedents and psychological consequences of secondary traumatic stress disorder in veterans 

‘spouses. 

Materials & Methods: This descriptive study is a correlation study that deals with the modeling 

of structural relationships based on the partial least squares method. The study population 

consisted of 152 spouses of war veterans (women) with secondary traumatic stress disorder in 

Kermanshah province, Iran. Participants were included in the study through available sampling. 

Pittsburgh Sleep Questionnaire, Short Form of Sexual Self-Esteem Index (validated by Farrokhi 

and Fluid), Reiss et al. Self-Success Questionnaire, Ego Power Psychological Scale, and Secondary 

Injury Scale (validated by Rezapour Mirsaleh and Ahmadi) were used for data collection. Data 

were analyzed using SPSS 25 and Smart PLS 3.2.8 statistical methods, coefficients of coefficient 

and regression coefficient and data model fit indices. 

Findings: The fitting of the proposed model in the present study, from its structural dimension 

based on F2<0.15, Q2<0.002 and R2<0.33, and from the general dimension with respect to 

GoF=0.650 indicates strong fit in dimension. It was a whole model. T-Value<1.97 and coefficients 

of β path showed a significant and causal relationship between variables except ego power path 

with β=-0.009 and T-value=0.155. 

Conclusion: Secondary traumatic stress disorder is influenced by personality traits (ego strength 

and self-esteem) and also affects sleep quality and sexual self-esteem. In addition, the results 

indicated that the conceptual model under study had acceptable empirical support for data 

fitting. 
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وسط ت رسانبیآس یدادیشدن رواز تجربه یبه دنبال آگاه یجانیو ه یرفتار یآت یامدهایبه عنوان پ ه،یثانو کیاسترس تروماتاهداف: 
ساز از توانمند یو منابع درون هاصهیاز خص یبرخوردار ،یروانپزشک طیشرا نیبا ا یگرشود. در مقابله یم فیتعر ،یفرد مهم در زندگ کی
به  انیبتالدر م یمتفاوت یامدهایبه پ تواندیم گر،ید یپنهان تروما از سو انیقربان یزندگ تیفیبر ک ثرگذارو حضور مشکالت ا سوکی

و  دهانیشایمرتبط با پ یو برازش مدل نیو تدو یپژوهش حاضر طراح یهدف از اجرا ن،یاختالل استرس پس از سانحه منجر شود. بنابرا
 .در همسران جانبازان بود هیثانو کیترومات رسابتال به اختالل است یروانشناخت یامدهایپ

 یبر روش حداقل مربعات جزئ یو مبتن یروابط ساختار یابیاست که به مدل یحاضر، از نوع همبستگ یفیپژوهش توصها: و روش مواد
در  هیثانو کیاختالل استرس ترومات صیتشخنفر از همسران )زنان( جانبازان جنگ با  152. جامعه مورد مطالعه شامل شودیمربوط م

مه ناها از پرسشداده یدر دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآور یریگنمونه قیاز طر دگانکننبود. شرکت 1331استان کرمانشاه در سال 
و همکاران،  سیر یتنامه خودشفقو شاره(، پرسش یشده توسط فرخ یابی)اعتبار یفرم کوتاه شاخص عزت نفس جنس تزبورگ،یخواب پ

افزار رم( استفاده شد. با کمک نیو احمد رصالحیتوسط رضاپورم شدهیابی)اعتبار هیثانو بیآس اسیو مق گویقدرت ا یروانشناخت اسیمق
 لیها تحلبرازش مدل داده یهاو شاخص ونیرگرس بیو ضر نییتع بیضر یآمار یهاو روش Smart PLS 3.2.8و  SPSS 25 یآمار

 .شدند

 یو از ُبعد کل قبولقابل 2R>11/9و  2F، 992/9<2Q>61/9 اساسآن بر  یدر پژوهش حاضر، از ُبعد ساختار یشنهادیبرازش مدل پ: هاافتهی
و معنادار  ی، رابطه عل  β ریمس بیو ضرا T-Value>39/1 ریمدل بود. مقاد یدر بعد کل یاز برازش قو یحاک GoF=056/6 زانیبا توجه به م

 .نشان داد T-Value=155/6و  β=-663/6خواب  تیفیبا ک گویقدرت ا ریرا به جز مس رهایمتغ انیم

 تیفیبر ک زیخود ن و ردیپذیم ری( تأثیو خودشفقت گویا یرومندی)ن یتیشخص یها یژگیاز و هیثانو کیاختالل استرس ترومات: یریگجهینت
 تیحما یپژوهش دارا نیا یمورد بررس یاز آن بود که مدل مفهوم یحاک جینتا نیاست. عالوه بر ا رگذاریتأث یخواب و عزت نفس جنس

 .است هاقبول در برازش دادهقابل یتجرب

 عزت نفس گو،یقدرت ا ه،یثانو کیهمسران جانبازان جنگ، اختالل تروماتها: کليدواژه 
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 مقدمه
 و یصیتشخ یراهنما نیسوم در بار نیاول( بیآس) تروما اصطالح

 که بارفاجعه یزااسترس پاسخ کی عنوان به یروان اختالالت یآمار
 گرفته رکا به خواند،یفرام را یروان یآشفتگ از یتوجهقابل نشانگان

 دامنه از خارج و دیشد یدادیرو کیترومات استرس. است شده
 حمله، تجاوز، چون یموارد که شدیم فیتعر انسان تجارب
 یایبال ،ینظام جنگ مرگ، یهااردوگاه در شدن محبوس شکنجه،

 جنگ با مواجهه ه،ینقل یلوسا با تصادف و یصنعت حوادث ،یعیطب
 [2، 9] شودیم شامل را یخانگ و یشهر یهاخشونت و

 یمنف یامدهایپ از یاگسترده فیط با کیترومات تجارب
 اثر نیترعیشا سانحه، از پس استرس اختالل هستند، همراه

 ،یروانپزشک عارضه نیا[. 9] است تروما با مواجهه یروانشناخت
 کیترومات حوادث با مواجهه یپ در که است عالئم از یا مجموعه

 وحشت و یدرماندگ ترس، صورت به فرد و شود یم جادیا یزندگ
 خود ذهن در دائما   را حادثه دهد،یم پاسخ تجربه نیا به دیشد

 آن یآور ادی از که است تالش در حال نیع در و کند یم مجسم
 هب حداقل دیبا آن عالئم اختالل، نیا صیتشخ یبرا. کند اجتناب
 ریتاث یزندگ مهم یهاحوزه بر و باشد دهیکش طول ماه کی مدت

 کیترومات استرس اختالل مقابل، در[. 4] باشد داشته یریچشمگ
 استرس اللاخت هیشب با  یتقر یروانشناخت نشانگان از ییالگو ه،یثانو
 با هک یافراد در یروان فشار تجربه عنوان به که است سانحه از پس
 اختالل[. 6، 5] شودیم فیتعر دارند، کینزد رابطه تروما یقربان

 و ترفیخف نشانگان تظاهر شدت چه اگر هیثانو کیترومات استرس
 یاختروانشن نشانگان از ییالگو با اما دارد یمتفاوت یشناسسبب
 افکار ازجمله سانحه از پس استرس اختالل مشابه با  یتقر

 مثابه به و[ 8، 7] است همراه یختگیبرانگ و اجتناب کننده،رخنه
 دارند، کینزد رابطه تروما یقربان با که یافراد در یروان فشار تجربه
 لیدل به جنگ جانبازان همسران انیم نیا از[. 9] شودیم فیتعر

 خود، یهاجانیه و ازهاین از یپوشچشم و قرابت همدالنه، ارتباط
 را هسانح از پس استرس اختالل نشانگان آنها، کنار در منظم حضور
 [.91] کنندیم یسازیدرون

 یتروما عالئم زانیم[ 99] همکاران و افشار پوراعظم ران،یا در
 از پس استرس اختالل به مبتال افراد نیمراقب انیم در را هیثانو

[ 92] همکاران و یحجت و اندکرده گزارش درصد 59 تا 49 را سانحه
 عالئم به مبتال را جانبازان همسران از چهارمکی خود مطالعه در

 سطوح مجموع در. اندکرده یمعرف سانحه از پس استرس اختالل
 و میمستق صورت به تروما معرض در قرارگرفتن از یناش مشکالت

 ،یجانیه ،یارتباط ،یشناخت ابعاد در است، متعدد میرمستقیغ
 [.99] است شده گزارش هایبدکنش یبدن مشکالت و یرفتار

 ل،مشک به نسبت فرد دگاهید گویا استحکام ای یرومندین
 در او یریپذانطباق ییتوانا و ،یروان یشانیپر به یو خاص واکنش

 تیلقاب ،یدرون توانمندساز صهیخص نیا. است یجانیه طیشرا کی
 اننش را طیمح با یسازگار و هاتکانه و هازشیانگ میتنظ در افراد

 بعمنا و هاکشاننده به یبخشنظم با گویا یرومندین[. 94] دهدیم
 فتد،یب ریتأخ به دیبا ازهاین به یابیدست که یطیشرا در فشار اعمال
 در افراد به یروانشناخت سازه نیا[. 95] کندیم حفظ را تعادل حالت
 یروند و یرونیب یهایدگیتن با یگر مقابله و یجانیه ثبات حفظ

 فیتعار[. 96] دارد ارتباط یروان یستیبهز شیافزا با و رساندیم یاری
 یبرخ و جان،یه کی را آن یبرخ است متنوع شفقت از شدهارائه
 یزشیانگ نظام کی را آن یحت و یچندبعد سازه کی را آن گرید

 یدهخپاس به فرد کی شیگرا عنوان به یخودشفقت. اندکرده فیتعر
 و یشخص مشاجرات به بخشتعادل و گرانهتیخودحما وهیش به

 جاربت از یجزئ را دشوار طیشرا و کنندیم فیتعر یشانیپر احساس
 یکردیرو اتخاذ یخودشفقت[. 97] کند قلمداد هاانسان مشترک

 با ییارویرو در فرد کی یآگاه ذهن با همراه رندهیپذ مهربانانه،
 رفتار نگرش نیا امدیپ و است یزندگ مصائب و مشکالت

 [.99، 98] است فرد همدالنه و یخودانتقادگر بدون ،یرقضاوتیغ
 کسب کی از یاساس و ریناپذییجدا بخش کی مناسب خواب

 و یبدن یتندرست جهت در مهم یامؤلفه را آن و است سالم یزندگ
 عملکرد یسازنهیبه به طیشرا نیا. اندکرده یمعرف روان سالمت
 و یجانیه میتنظ ،یکیولوژیزیف یندهایفرا و یشناخت

 تیاهم و گاهیجا[. 21] است تیاهم حائز یزندگ به یبخشتیفیک
 که است یحد به تروما دچار افراد در خواب اختالالت یبررس

 تایادب به تروما به وابسته خواب اختالالت عنوان با یاصطالح
 یجنس نفس عزت ت،ینها در. است شده وارد حوزه نیا یهاپژوهش
. اندپرداخته آن به کمتر یپژوهش نظر از که یدیجد نسبتا   مفهوم

 هب و افتی بسط نفس عزت یکل یالگوها اساس بر اصطالح نیا
 ودخ یجنس التیتما و تیجنس از فرد کی مثبت یابیارز عنوان
 رفتارها، و احساسات ،یجنس افکار از یابیارز نیا و شد فیتعر

 .شودیم شامل را یجنس نهیزم کی در شخص بدن ادراک نیهمچن
 صشخ یرفتار و یجانیه ابعاد به یجنس نفس عزت ،یکل طور به

 رد گذشته تجارب واسطه به را یو یجنس رفتار که شودیم مربوط
 [.29] کندیم تیهدا حاضر زمان

 به هیثانو ای میرمستقیغ یتروما که نیا مالحظه قابل نکته
 طور به که یازکسان شده نقل یهاتیروا ای هاداستان واسطة
 د،شونیم اکتساب اند، شده مواجه کیترومات دادیرو با میمستق

 نگاننشا شدت چه اگر ک،یترومات دادیرو از میرمستقیغ تجارب نیا
 ارندد را یمشابه یامدهایپ جادیا تیقابل اما هستند، ترفیخف آنها
 هتوج با مختلف یهابخش در سیپل یروهاین اساس، نیا بر[. 22]
 ترقیدق گزارش و یابیارز جهت و خود یشغل پرتنش تیماه به

 یهاتیروا خواندن و دنیشن به ریناگز جرم، وقوع یهاصحنه
 ارتکاب یهاصحنه مکرر گزارش. هستند تجاوز مختلف انیقربان
 از پس استرس اختالل نشانگان اکتساب احتمال تجاوز، و جرم

 یها تیقابل تیتقو عدم صورت در هیاول انیقربان از را سانحه
 بر. آوردیم فراهم روهاین نیا در یامقابله منابع و یروانشناخت

 ،پژوهش اتیادب به تیعنا با و است آمده مقدمه در که آنچه اساس
 هیثانو انیقربان بر یپژوهش یهایریگجهت در یریچشمگ خالء
 یاشن یتروما در خصوصا   آن، نینخست انیقربان با سهیمقا در تروما

 کمبود به توجه با حاضر پژوهش لذا. شودیم مشاهده جنگ از
 روش بر یمبتن یابیمدل روش کی قالب در حوزه، نیا مطالعات
 استرس اختالل بر یتیشخص عوامل نقش ،یجزئ مربعات حداقل
 زتع و خواب تیفیک بر را اختالل نیا ریتأث و هیثانو کیترومات
 .داد قرار مطالعه مورد یجنس نفس

 

 هامواد و روش
 مشخص طوربه که یهمبستگ یهاطرح از ،یفیتوص حاضر پژوهش

 چارچوب کی روش نیا. است یساختار روابط یابیمدل بر یمبتن
 زا رهایمتغ نیب ممکن روابط از یعیوس فیط یبرا ریپذانعطاف
 مدل کی در را یانجیم و ریپذمشاهده مکنون، یرهایمتغ جمله
 جنگ جانبازان( زنان) همسران یرو بر ،یبررس نیا. آوردیم فراهم
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 هباز در بودند، کرمانشاه استان ساکن و مرد جانبازان نیا همه که
 تیموقع اساس بر. شد اجرا 9998 بهار تا 9997 زمستان یزمان

 رد نمونه حجم تیکفا به تیعنا با پژوهش یواحدها ،ییایجغراف
 دیشه ادیبن از نفر 952 بر مشتمل[ 29] یهمبستگ یهاپژوهش

 وهیش به( کنگاور و صحنه ن،یهرس) یشرق یشهرها و استان مرکز
 پژوهش به ورود یهامالک. شدند انتخاب دسترس در یریگنمونه
 رد یروانشناخت اختالل نبودنمشخص لیدل به: از بودند عبارت
 کنار در ای ییتنها به روان و اعصاب یجانباز نوع درج ها،پرونده

 آنها، همسران بودن اتیح دیق در آنها، همسران یجانباز انواع گرید
 و خواندن سواد حداقل مشترک، یزندگ از سال 2 حداقل گذشت
 تاختالال به ابتال عدم ها،نامهپرسش سئواالت درک جهت نوشتن
 تشرک به لیتما عدم. کیولوژیزیف و یشناختروان دیشد و مزمن

 نبودن اتیح دیق در و یروانشناخت دیشد اختالالت پژوهش، در
 . ندشد لحاظ خروج یارهایمع عنوانه ب همسران

 تیفیک یهانامهپرسش ها،داده یگردآور یها یابزارها
 ان،زن یجنس نفس عزت شاخص کوتاه فرم نسخه پتزبورگ، خواب
 نامهپرسش جانبازان، همسران در هیثانو بیآس نامهپرسش

 خود به شفقت اسیمق و همکاران و ماکستروم گویا یرومندین
 حیتشر ضمن یرازدار میحر حفظ منظور به. بود همکاران و سیر

 جینتا و اجتناب یاشناسنامه مشخصات درج از پژوهش اهداف
 از یبرخ درخواست دنبال به هاداده یگردآور یابزارها از حاصل
 یالقاخ مالحظات گرید از. گرفت قرار آنها اریاخت در کنندگان،شرکت

 یابر کنندگانشرکت یشفاه لیتما حاضر پژوهش در شده تیرعا
 .بود هانامهپرسش االتئوس به پاسخ و پژوهش در حضور

 هفت و سئوال 98 با :پتزبورگ خواب تیفیک نامهپرسش
 فتن،ر خواب به در ریتأخ خواب، تیفیک از فرد یکل فیتوص مؤلفه
 خواب مدت طول نسبت) خواب تیکفا د،یمف خواب مدت طول
 به) خواب یهااختالل ،(رختخواب در شدهیسپر زمان کل بر دیمف

 و یمصرف آورخواب یدارو زانیم ،(فرد شبانه یهادارشدنیب صورت
 در دفر توسط که یبدخواب از یناش مشکالت) یصبحگاه عملکرد
 ازیامت و سه تا صفر از الئوس هر ازیامت. است( شدهتجربه روز طول
 ازابر کل نمره مؤلفه هفت نیا مجموعه. است سه حداکثر مؤلفه هر
 نمره هرچه. است 29 تا صفر از آن محدوده که دهدیم لیتشک را
 از باالتر نمره. است ترنییپا خواب تیفیک ،باشد باالتر آمدهدستبه

 مهناپرسش ییایپا. دارد داللت نامطلوب خواب تیفیک بر پنج
 رونباخک یآلفا از استفاده با یفارس به تزبورگیپ خواب تیفیک

 پژوهش در[. 24] است شده گزارش 88/1 آن مقدار و شدهمحاسبه
 799/1 با برابر خواب تیفیک سنجش شاخص یدرون یهمسان حاضر

 . آمد دستبه
 نیا :زنان یجنس نفس عزت شاخص کوتاه فرم نسخه

 کامال  ) 9 از یانقطهشش یکرتیل یرو بر که یاهیگو92 اسیمق
[ 25] شاره و یفرخ توسط دارد، قرار( موافق کامال  ) 6 تا( مخالف
 و تجربه: است اسیمق خرده پنج یدارا ابزار نیا. شد یابیهنجار
 کی توسط شدنارضا و کردنارضا یبرا فرد ییتوانا یمعنا به مهارت

 ؛یجنس تیفعال در رشدنیدرگ یبرا هافرصت و یجنس کیشر
 خود، یجنس تیجذاب درباره فرد احساس یمعنا به تیجذاب
 یمعنا به کنترل دارند؛ او از یدرک چه گرانید که نیا از نظرصرف
 تقضاو خود؛ یجنس تعامالت و احساسات افکار، تیریمد ییتوانا
 اب فرد یجنس رفتار و احساسات افکار، تناسب یمعنا به یاخالق
 ربهتج یسازگار ای تناسب یمعنا به انطباق و اشیاخالق یارهایمع

 نقطه. یفرد یهااقیاشت ای و اهداف گرید با فرد یجنس رفتار ای
 در 91 نییپا یجنس نفس عزت یبرا توانیم را اسیمق نیا برش
 یمعنا به باشد برش نقطه از ترنییپا فرد نمره قدر چه هر گرفت، نظر
 نباخکرو یآلفا بیضر. است شخص آن ترفیضع یجنس نفس عزت
 متخصصان توسط آن ییمحتوا ییروا و 92/1 اسیمق کل یبرا

 و یجنس عملکرد اختالالت درمانگران ،ینیبال یروانشناس
 توافق مطالعه نیا در. ه استشد دییتأ یسنجروان متخصصان

 دامنه در گاتمن یسازفیتصن روش از استفاده با نامهپرسش یدرون
 . گرفت قرار 999/1 تا 899/1 نیب

 نیا :جانبازان همسران در هیثانو بیآس نامهپرسش
 سنجش جهت[ 26] یاحمد و رصالحیرضاپورم توسط نامهپرسش
 و یابیاعتبار جنگ جانبازان همسران هیثانو کیترومات اختالل

 مدرج فیط کی بر و هیگو 98 مذکور اسیمق. است شده نیتدو
 یلیخ نهیگز جهت 5 نمره تا هرگز نهیگز یبرا 9 نمره از یادرجهپنج
 اسیرمقیز فاقد و یعاملتک صورت به سنجه نیا. دارد قرار ادیز

 در یثانو ضربه عالئم دهندهنشان آن یکل نمره که ینحو به است
 95 نمره برش نقطه و 91 آن حداکثر و 98 نمره حداقل. است افراد
 زانیم چه هر معنا نیا به. است شده مطرح اختالل صیتشخ جهت
. ستا شتریب یو اختالل شدت باشد، برش نقطه از باالتر فرد نمره

 یاآلف روش اساس بر را نامهپرسش ییایپا نامهپرسش سازندگان
 یدرون یهمسان مطالعه نیا در. اندکرده گزارش 92/1 کرونباخ

 . بود 652/1 با برابر کرونباخ یآلفا روش با حاضر اسیمق
 نسخه :همکاران و ماکستروم گویا یرومندین نامهشپرس

 5 از کرتیل اسیمق کی در که است هیگو 64 شامل ابزار نیا یینها
 نقطه هشت. شوندیم یگذارنمره( غلط کامال  ) 9 تا( درست کامال  )

 عشق، ،یوفادار ،یستگیشا هدف، خواسته، د،یام) گویا قدرت
 کوتاه نسخه از پژوهش نیا در. سنجدیم را( خرد و مراقبت
 رانیا در. شد استفاده هیگو 92 با گویا یقدرتمند نامهپرسش
 گزارش کوتاه فرم یبرا را 86/1 کرونباخ یآلفا همکاران، و یفرهاد
 797/1 با برابر حاضر پژوهش در ابزار نیا یدرون ثبات[. 27] اندکرده
 .بود

 در ماده 92 شامل :همکاران و سیر خود به شفقت اسیمق
 با  یتقر) 5 تا( هرگز با  یتقر) 9 از یادرجهپنج مدرج فیط کی

 یدوقطب مؤلفه سه یدارا اسیمق نیا. است شده یطراح( شهیهم
 در ،(4 و 2 واالتئس) خود با یمهربان اسیرمقیز شش قالب در

 و 9 واالتئس) یآگاهذهن ،(92 و99 واالتئس) خود قضاوت مقابل
 مشترک تجارب ،(9 و 9 واالتئس) یافراط یهمانندساز مقابل در ،(7

( 8 و 4سئواالت ) انزوا مقابل در و( 91 و 5 واالتئس) یانسان
 یهبازش توسط ایران در اسیمق نیا یابیاعتبار. کندیم یریگاندازه

 کل یبرا کرونباخ یآلفا که ه استگرفت انجام[ 28] همکاران و
 کردنقضاوت خود، با یمهربان یهااسیمقخرده یبرا و 99/1 اسیمق

 یهمانندساز و یآگاهذهن انزوا، ،یانسان مشترک تجارب خود،
 گزارش 77/1 و 92/1 ،88/1 ،99/1 ،87/1 ،89/1 بیترت به یافراط
 با برابر اسیمق کل یبرا یدرون یهمسان یبررس نیا در. ه استشد
 .بود 872/1

 :یآمارآنالیز 
 سطح با ،یجزئ مربعات حداقل روش از پژوهش نیا در

 Smart PLS 3.2.8 و SPSS 25 یافزارهانرم و درصد 95 نانیاطم
 افزارنرم و انسیوار بر یمبتن روش از استفاده لیدال. شد استفاده

Smart PLS، یبرا یساختار معادالت محاسبه در آن یکارآمد 
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 برخالف ن،یهمچن. است نفر 211 از کمتر حجم با یهانمونه
 سه حداقل که ویکاسیا و موسیا و زرلیل چون یافزارهانرم

 تفادهاس مورد افزارنرم دارند، ازین مکنون ریمتغ فیتعر یبرا شاخص
 استرس مانند مکنون ریمتغ بودنیعاملتک ای شاخص تک به

 ورتضر ت،ینها در. ندارد تیحساس مطالعه نیا در هیثانو کیترومات
 یریپذانعطاف نیا و ستین یالزام هاداده بهنجار عیتوز فرضشیپ

 مه نرم یابیمدل ،یجزئ مربعات حداقل روش به که شده باعث باال
 .ییآزما هینظر تا است یپردازهینظر کردیرو کی PLS. شود گفته
 مدل، کی در مکنون یرهایمتغ سنجش مورد در طرح قابل نکته
 ای ینیوتک و یبازتاب ای یانعکاس یریگاندازه وهیش دو وجود به اشاره
 یرهایمتغ از هاکانیپ جهت و شکل روش دو نیا. است یهنجار
 نیا در[. 29] کنندیم نییتع را ریپذمشاهده یرهایمتغ به مکنون
 هب پنهان یرهایمتغ سمت از که هاکانیپ ریمس واسطه به یبررس
 .تاس یبازتاب نوع از اندشده ارائه مدل مشاهدهقابل یرهایمتغ طرف

  

 
 مقادیر ضریب تعیین متغیرهای درونزا (9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 T-valueمقادیر  (2نمودار

 
 سه پژوهش یمفهوم مدل برازش یابیارز جهت حال، نیا با
 نییتع شامل که یریگاندازه یها مدل برازش (9 :است مطرح مرحله

 ابزار بخش در یحدود تا و است پژوهش یهاسازه ییروا و ییایپا
 شاخص چهار با یساختار مدل برازش( 2 شد ارائه هاروش و

 و هاسازه نیب رابطه صحت انگریب T-value: شودیم مشخص
 ،است پژوهش اتیفرض رشیپذ ای رد مورد در یریگمیتصم اریمع

2R پژوهش،( مالک) یدرونزا یرهایمتغ به مربوط نییتع بیضرا 
2F و کندیم نییتع را مدل یهاسازه نیب رابطه شدت ای اثر اندازه 
2Q مشخص را مدل ینیبشیپ قدرت زریگ استون شاخص ای 
( 9. شد گزارش 2و  9 ینمودارها و جدول در آن جینتا. سازدیم

 انهم ای برازش ییکوین اریمع از استفاده با که مدل یکل برازش
 .است برآورد قابل GoF شاخص

 
 هایافته

 با ربراب بیترت به ازدواج، مدت و سن استاندارد انحراف و نیانگیم
 سطح لحاظ از. بود سال 59/9±51/26 و سال 69/46±68/7

 نفر 99 ،ییابتدا مدرک یدارا( درصد 2/57) نفر 87 التیتحص
( درصد 9/9) نفر 2 پلم،ید( درصد 2/7) نفر 99 کل،یس( درصد 4/21)

( درصد 9/5) نفر 8 ،یکارشناس( درصد 6/6) نفر 91 ،یکاردان
 نظر از. بودند یدکتر مدرک( درصد 2) نفر 9 ارشد، یکارشناس
 5/94 با برابر نفر 22 و دارخانه درصد 5/85 با معادل نفر 991 اشتغال
 .داشتند تیفعال یدولت مشاغل در درصد

 
 مرتبط با برازش مدل ساختاری  R2و Q2 یهاشاخص (9جدول 

 Q2 متغیر
R2   قابل گزارش برای

 متغیرهای درونزا
 461/1 962/1 اختالل استرس تروماتیک ثانویه

 866/1 944/1 کیفیت خواب
 698/1 467/1 عزت نفس جنسی

 متغیر برونزا 245/1 قدرت ایگو
 متغیر برونزا 984/1 خودشفقتی

 F2 مسیرها بر اساس اندازه تأثیر
 تروماتیک استرس قدرت ایگو و اختالل

 ثانویه
259/1 

 تروماتیک استرس خودشفقتی و اختالل
 ثانویه

996/1 

ثانویه و  تروماتیک استرس اختالل
 کیفیت خواب

791/1 

ثانویه و عزت  تروماتیک استرس اختالل
 نفس جنسی

264/1 

 
 ،99/1 یباال بیترت به 2Q و 2R، 2F ریمقاد که یطیشرا در

 آن یساختار بعد از مدل برازش به توانیم باشد، 12/1 و 95/1
 شبراز قدرت باشد، ترکینزد کی به اعداد نیا قدر چه هر کرد اعتماد
 سه انیم از 9 جدول جینتا اساس بر. است باالترمدل یساختار

 تیفیک از درصد 87 با  یتقر توانست یشنهادیپ مدل زا،ندرو ریمتغ
 استرس اختالل درصد 47 و یجنس نفس عزت درصد 71 خواب،
 که value -Tریمقاد اساس بر 2 جدول در. کند نییتب را کیترومات
 کند،یم فراهم را مدل یرهایمس یمعنادار مورد در یریگمیتصم
 خواب تیفیک بر گویا قدرت ریتأث ریمس یمعنادار عدم از یحاک
 اظهار توانیم باشد،>P 15/1 سطح در T>96/9مقدار چنانچه. بود

 نکته. است قبول مورد رهایمتغ یرگذاریتأث ریمس و هیفرض که داشت
 که ستا نیا خواب تیفیک یرهایمس ریتفس با ارتباط در توجهقابل

 مطلوب خواب تیفیک کاهش یمعنا به اسیمق نیا در باال نمرات
 بود.



 و همکاران لیال عبدالملکی     39

 9999 بهار، 2، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 یریگاندازه مدل یقبل بخش دو که یکل مدل برازش تینها در
 قیطر از Smart PLS افزارنرم در ،کندیم کنترل را یساختار و

 :شودیم محاسبه ریز معادله

Gof = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 
 در سسپ محاسبه را یاشتراک ریمقاد نیانگیم نخست یعنی

 هتج یشاخص عنوان به را آن جذر و ضرب نییتع بیضر نیانگیم
 بیترت به 96/1 و 25/1 ،19/1 ریمقاد. کندیم یمعرف یکل مدل برازش

 رد. ردیگیم نظر در یکل مدل یقو و متوسط ف،یضع برازش یبرا
 یکل برازش از نشان که بود 651/1 با برابر مقدار نیا حاضر پژوهش

 .بود مدل یقو
 

 و آزمون فرضیهT-Value مقادیر  ضرایب مسیر، ( 2جدول 

   متغیر)فرضیه(
 ضریب
 مسیر

T- 
Value 

 نتیجه 
 آزمون

 ← قدرت ایگو
 استرس اختالل

 ثانویه تروماتیک
 تأیید 199/9 -298/1

 ← خودشفقتی
 استرس اختالل

 ثانویه تروماتیک
 تأیید 726/2 -287/1

 استرس اختالل--
 تأیید 899/99 599/1 کیفیت خواب ← ثانویه تروماتیک

 استرس اختالل
 تأیید 249/9 -998/1 نفس جنسیعزت  ← ثانویه تروماتیک

 رد 955/1 -119/1 کیفیت خواب ← قدرت ایگو
 تأیید 954/2 991/1 عزت نفس جنسی ← قدرت ایگو
 تأیید 198/6 -919/1 کیفیت خواب ← خودشفقتی
 تأیید 992/9 996/1 عزت نفس جنسی ← خودشفقتی

 

 بحث
 مرتبط یمدل برازش و نیتدو ،یطراح حاضر، پژوهش یاجرا هدف

 رساست اختالل به ابتال یروانشناخت یامدهایپ و ندهایشایپ با
 جینتا اساس بر. بود جانبازان همسران در هیثانو کیترومات
 ،T-Value و R2، F2، Q2 چهارگانه یهاشاخص یبرا شدهگزارش
 گویا یرومندین اثر یبررس به که حاضر مطالعه در شدهنیتدو مدل

 از و سو کی از هیثانو کیترومات اختالل بر خود به یورزشفقت و
 را یسجن نفس عزت و خواب تیفیک بر مذکور اختالل اثر گرید بعد

 قدارم به توجه با و یساختار بعد در یمطلوب برازش از داد، یم نشان
GoF هاداده یتجرب تیحما و یقو برازش از مدل ،یکل بعد در 

 هیانوث کیترومات استرس اختالل بر گویا یرومندین. است برخوردار
 امکان پژوهش اتیادب چه اگر(. β=1-/298) داشت یمنف یعل   اثر
 التمداخ در اما کند،ینم فراهم قیدق شکل به را افتهی نیا سهیمقا
 وعن از خصوصا   سانحه از پس استرس اختالل با مرتبط یدرمانروان
 انیدرمانجو تیشخص در من ساختار استحکام شیافزا ،یشیپوروان
 یفتح و ییکچو ،یبررس اساس بر[. 91-92] است درمان اهداف از

 یرهایمتغ از یکی عنوان به را گویا یرومندین[ 99] یانیآشت
 ینظام کارکنان انیم در ییزناشو تیرضا در کنندهنییتع

 اعدف شناخت، بر عالوه. کردند یمعرف خود مطالعه در کنندهشرکت
 یپژوهش در .شودیم محسوب گویا یکارکردها از مقابله سبک و

 انرزمندگ در یدفاع و یامقابه یهاسبک یدهقان و یعتیشر توسط
 بر د،ش سهیمقا سانحه از پس استرس اختالل به رمبتالیغ و مبتال
 سبک و مدارجانیه یامقابله سبک از مبتال رزمندگان آن اساس
 ینوع به مذکور یهاافتهی[. 94] بودند برخوردار افتهیرشدنا یدفاع
 رساست اختالس بر گویا میمستق ریتأث با مطابقت یراستا در

 طیشرا نیا نییتب در. است پژوهش نیا در هیثانو کیترومات

 ارکن ییتوانا تیشخص ساختار در" من" بخش که گفت توانیم
 کی مراحل ریس کردنیسپر تیقابل روزمره، یهااسترس با آمدن
 ییاتوان خصومت، و خشم با مناسب یگرمقابله ،یدگیدداغ و سوگ

[ 28] آوردیم فراهم را یناکام تحمل و لذت کی انداختن ریتأخ به
 توانیم است افتهی تحول کمتر نهاآ در گویا یرومندین که یافراد و

 تیحساس یاجتماع و یشخص یزاهااسترس به که داشت انتظار
 و یسازگار با معکوس طوربه خود نیا و دهند نشان یشتریب

 [. 95] دارد ارتباط یروان یستیبهز
 ختاللا بر یخودشفقت یمنف و یعل   اثر پژوهش افتهی گرید از
 توسط که یپژوهش در(. β=1-/287) بود هیثانو کیترومات استرس

 انجام تروما یقربان یدانشجو 219 یرو بر که[ 96] همکاران و رونیم
 با تعامل در یخودشفقت از ترس که داد نشان جینتا شد،

 سپ استرس اختالل نشانگان شدت یروانشناخت یریناپذانعطاف
 پژوهش در[ 97] همکاران و داهم. کندیم ینیبشیپ را سانحه از

 هک اندافتهی دست جهینت نیا به جنگ جانباز 995 مشارکت با خود
 ورط به را تروما تجربه از یناش یروان یهایآشفتگ یخودشفقت
[ 98] همکاران و وانزیا مطالعه در. دهدیم کاهش یمعنادار

 یانجیه یکرخت نشانه درمان در یاکنندهلیتعد نقش یخودشفقت
 عالوه .است کرده فایا سانحه از پس استرس اختالل به انیمبتال در
 در یخودشفقت نقش[ 99] همکاران و ری  م   پژوهش در ن،یا بر
 و اسیکاراتز و انددانسته توجهقابل تروما بهبود از ینیبشیپ

 استرس اختالل نیب معنادار و یمنف یهمبستگ به[ 41] همکاران
 مجموع در اندداشته اشاره یخودشفقت و مرکب سانحه از پس
 بلق افراد یروانشناخت و یتیشخص صفات که داشت اظهار توانیم
 هسانح از پس استرس اختالل با جنبه چهار در تروما بروز از بعد و

 فرد؛ یآور تاب( 2 تروما؛ به نسبت فرد یریپذبیآس( 9: دارند ارتباط
 [. 49] یرفتار یهاواکنش ابراز و تظاهر و یبیآس پس رشد( 9

 تیفیک بر هیثانو کیترومات استرس یعل   اثر با ارتباط در
 بیضر یبرا 599/1 مقدار با مثبت یبتا جانبازان، همسران خواب
 دو نیا نیب معنادار رابطه از یحاک ،(β= 599/1) رابطه نیا ریمس
 کیروماتت استرس اختالل نمرات باالرفتن با که ینحو به بود ریمتغ
 یهاپژوهش. شودیم اضافه نامطلوب خواب تیفیک زانیم بر

 مشکالت و سانحه از پس استرس اختالل انیم ارتباط یمختلف
 اندکرده گزارش تروما انواع به مبتال متنوع یهاتیجمع را خواب

 حه،سان از پس استرس اختالالت با مرتبط متون تمام در[. 46-42]
 یفمن یجانیه یمحتوا با شبانه یهاکابوس وجود خواب، مشکالت

 محسوب یروانپزشک اختالالت از طبقه نیا یاصل نشانگان از
 و مواد حضور لیدل به خواب به وابسته مشکات. شوندیم

 ه،دیدبیآس فرد یاهایرو در کیترومات حادثه با مرتبط موضوعات
 مراهه تداخل با را دهیچیپ تیوضع نیا از یبهبود و نیتسک امکان
 [.47] است کرده

 معنادار و یمنف ریتأث از یحاک پژوهش جینتا ت،ینها در
 داشت یجنس نفس عزت بر هیثانو کیترومات استرس اختالل

(998/-1 =β .)سهیمقا امکان پژوهش نهیشیپ در یجد خأل چه اگر 
 رد یجنس یها یکژکارکرد به یمختلف مطالعات اما نکرد فراهم را
 در مثال، عنوان به. اندکرده اشاره تروما از رنجور نیزوج نیب

 سالمت که نداهداد نشان جنگ، جانباز 911 یرو[ 48] یپژوهش
 از یمتعدد اتیشکا و توأم یجد مخاطره با کنندگانشرکت یجنس

 هعالو. نداهنمود گزارش یجنس رابطه کی مختلف مراحل در مشکل
 ظاهرت شدت یکنندگینیبشیپ توان از یجنس مشکالت ن،یا بر
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 یپژوهش در. بودند برخوردار سانحه پس استرس اختالل نشانگان
 استرس اختالل به مبتال جانباز 991 یرو بر[ 49] ینوغان یاسکاف که
 التمشک نیباست  هداد نشان جینتا ،ه استداد انجام سانحه از پس
 یناسازگار و سانحه از پس استرس اختالل عالئم شدت و یجنس
 تهافی نیا نییتب در. دارد وجود یدارامعن و مثبت رابطه ییزناشو

 ابراز یبرا خود ییتوانا نییپا نفس باعزت افراد که نمود اشاره دیبا
 اندتویم یجنس نفس عزت و کنندیم سرکوب را یجنس التیتما

 نشانگان ن،یا بر عالوه[. 51] ابدی کاهش یجنس وجود ابراز از متأثر
 ناب،اجت مانند سانحه از پس استرس اختالل در گانهستیب متعدد
 به یعالقمند کاهش و یریگفاصله ،یروانشناخت یکرخت
 ،یریپذکیتحر و تیحساس شیافزا بخش،لذت یهاتیفعال
 یکیزیف آزار ،یخانوادگ خشونت یحت و خصومت خشم، انیطغ

 در را خانواده متیصم حفظ یجنس سائق کاهش و خانواده یاعضا
 [.59] است کرده روبرو یجد مخاطره با جامعه از گروه نیا

 روش از استفاده عدم چون ییهاتیمحدود با پژوهش نیا
 ترقیدق صیتشخ جهت نامهشپرس یاجرا کنار در ینیبال مصاحبه
 سه ییایجغراف فاصله. بود همراه هیثانو کیترومات استرس اختالل
 روند یادار دهیچیپ و سخت مکاتبات و پژوهش یاجرا قلمرو شهر
 یجانباز نوع کیتفکعدم. بود همراه یمشکالت با پژوهش یاجرا

 هتج یروان و ییایمیش ،یجسم ابعاد در کنندهشرکت افراد همسران
 با. بود پژوهش نیا یهاتیمحدود گرید از تریکاربرد جینتا حصول
 به پژوهش، اتیادب با حاضر پژوهش یهاافتهی ییهمسو وجود

 زماني دوره به محدود پژوهش یهايافته بودن، یمقطع لیدل
 جنتاي زمان، و شرايط تغيير با است ممكن و است هاداده یآورجمع
 مدل میترس در که شودیم شنهادیپ یآت پژوهشگران به يابند تغيير
 ریتغم عنوان به را هیثانو کیترومات استرس اختالل د،یجد یمفهوم
 و گویا قدرت مانند یروانشناخت یهایژگیو نقش و برونزا

. کنند یبررس اختالل نیا یامدهایپ یکنندگلیتعد در را یخودشفقت
 اختالل یغربالگر تیاهم به توجه حاضر، پژوهش یکاربردها از

 دهخانوا و یانتظام و ینظام یروهاین در هیثانو کیترومات استرس
 اللاخت نیا رسان بیآس و گسترده یامدهایپ به بیعنا با آنان یها
 مؤلفه که ییآنجا از. نمود اشاره توان یم یزندگ مختلف ابعاد در
 در راتییتغ درصد 69 فقط با  یتقر اند توانسته مدل در حاضر یها

 ارتباط رد شود یم شنهادیپ یآت پژوهشگران به کنند، نییتب را مدل
 ظرن در حاضر مدل در که یگرید رگذاریتأث یرهایمتغ ییشناسا با

 اشکنک( یگرمقابله و یدلبستگ یهاسبک مانند) نشد گرفته
 .ندینما

 

 

 گیرینتیجه
 اثر و سهم ،یشنهادیپ مدل کی چارچوب در پژوهش نیا
 یرمندین یعنی ندیشایپ یرهایمتغ از هرکدام یکنندگینیبشیپ
 بازانجان همسران هیثانو کیترومات اختالل در را یخودشفقت و گویا

 و تعامالت از یتوجه قابل نشیب ن،یهمچن. دهدمی نشان را جنگ
 و خواب تیفیک بر مذکور اختالل با ندیشایپ رهاسیمتغ نیا اثرات
 نخوانندگا یبرا را پژوهش در کنندگانمشارکت یجنس نفس عزت
 ینیالب ناتیمعا در شوندیم شنهادیپ اساس، نیا بر. نمایدمی فراهم

 و منابع بر یروانشناخت مداخالت در و جنگ جانبازان همسران
 یرومندسازین جملهاز آنها تیتقو و انیدرمانجو یدرون یهاتیقابل

 کاهش در یخودشفقت اتکا قابل تیظرف از یمندبهره و گویا ساختار
. ورزند اهتمام یروان بهداشت و یزندگ تیفیک ارتقا و نشانگان
 اب مرتبط مشکالت گروه، نیا روان سالمت یغربالگر در ن،یهمچن

 .شود واقع توجه مورد یجنس نفس عزت و خواب تیفیک
 

 یدکتر دوره رساله از گرفته بر حاضر مقاله تشکر و قدردانی:
 از هک دانندیم خود بر سندگانینو. است اول سندهینو یروانشناس

 تقرمس یپژوهش نیرابط و پژوهش در محترم کنندگانشرکت حضور
 یقدردان مراتب یآمار نمونه دهندهلیتشک شهر سه دیشه ادیبن در

 .دینما اعالم را خود
 و مطالعات مرکز از پژوهش انجام مجوز .اخالقی: هیدییتأ

 اخالق کد با کشور ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن یهاپژوهش
IR.ISAAR.REC.1398.005 شد افتیدر. 

 ضادت گونهچیه که ندینمایم حیتصر سندگانینو تعارض منافع:
 .ندارد وجود حاضر مطالعه در یمنافع

 آوریجمع ی )نویسنده اول(،عبدالملک الیل سهم نویسندگان:
 )نویسنده دوم(، رپوریام برزو ، ارائه ایده و طراحی مطالعه؛هاداده
 ریسای، ارائه ایده و طراحی مطالعه، تفسیر داده؛ آمار لیتحل
 همه، مشارکت در ارائه ایده و طراحی مطالعه؛ سندگانینو
 همه و بودند میسه آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو
 ندرجم مطالب صحت و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با
 .رندیپذیم را آن در

 امور و دیشه ادیبن یپژوهش امور تهیکم در حاضر رساله منابع مالی:
 اربرخورد ی آن کمیتهمال تیحما از و مصوب( اریپژوهش) ثارگرانیا

 .بود
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