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Abstract

چکیده

ايننپ پننژوه بننا هنن ا اعتراريننابی و هنجارسننا
پرسشنامه رشن و تحن پ پنز ا ردن اد سن ا در
جانرا ان مرتال به ادتالپ استرس پز ا حادثنه شنهر
ساوه م رد بررسی قنرار ررفنتب بنه دل ند محن وديت
حجم جامعه کل ه جانرا ان مرتال بنه ادنتالپ اسنترس
پز ا حادثه ساکپ شهر ساوه که تع اد نها  300نفنر
ب د بنه روش سرشنمار بنه عنن ان واحن ها نم ننه
انتخاب ش ن ب شرکت کنن ران به پرسشننامه رشن و
تح ن پ پننز ا رد ن اد س ن ا (ت س ن ی و کنناله ن،
 )1996پاسخ دادن ب پرسشنامه رشن و تحن پ پنز ا
رد اد س ا شامد  21س اپ است که پز ا اجرا
تحل د عاملی با اسنتفاده ا ننرا افن ار امن س دو تنا ا
س اپها حذا ش و ضري اعترار ن ا طريق فرمن پ

& The present research aims at Validity
Reliability of Post-Traumatic Growth
Questionnaire in veterans by PostTraumatic Stress Disorder in the City of
Saveh. Due to restrictions & limitations
regarding the population of injured
devotees affected by Post-Traumatic Stress
Disorder in the City of Saveh, 300
individuals were chosen by the Census
Method.
Participants
completed
questionnaire of post-traumatic growth
(Tedeschi & Calhoun, 1996). The
questionnaire regarding Post-Traumatic
Growth Questionnaire Which Occurred to
Devotees consists of 21 questions, in
which two questions were omitted after
Factor analysis using AMOS software, and
the credit coefficient was estimated as 0.85

 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،ساوه،
ایران
 .2استادیار ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه  ،ایران
* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی ساوه می باشد.
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کلی ضري لفا کرونرنا  0/85ب سنت من ب بنرا
بررسی روايی سا ه ا روش تحل ند عناملی م لفنهها
اصلی استفاده ش ب نتناي حاصند ا ن نشنان داد کنه
پن عامد استخراج ش ه 79/53 ،درص کند وارينانز
متغ رها را تر پ میکن ب  5عامند مشنتمد بنر شن ه
ها ج ي  ،ارتراط با ديگنران ،قن رت شخصنی ،ار ش
ن ری و تغ ر معن استب م ن رش و تح پ پنز
ا رد ن اد س ن ا ا اعترننار و روايننی مناسننری بننرا
ار يابی پاسخ ها انطراقی افراد پنز ا وقن ر ردن اد
س ا برد ردار استب
واژههايکلیدددي اعتراريننابی ،هنجارسننا  ،رش ن و
ا ،جانرا ان ،اسنترس پنز
تح پ پز ا رد اد س
ا حادثه

by using Cronbach's Alpha Coefficient.
For validity of the agent, Factor analysis
Method was applied. The findings of the
study indicate that five factors have been
extracted which demonstrate 79/53
percentage of total variance. These five
factors include Personal strength, New
possibilities,
Relating
to
Others,
Appreciation of life, Spiritual change.
Validity & Reliability of Post-traumatic
Growth Questionnaire Which Occurred to
Devotees Affected by Post-traumatic
Stress Disorder in the City of Saveh enjoys
a proper validity for measuring responses
بof all individuals after the trauma
Keywords:
Validity, Reliability
posttraumatic growth, veterans, PTSD

مقدمه
جنگ ،ي ی ا ق يمی تريپ پ ي ه هايی است که در ط پ تاريخ م رد ت جّه تمامی ج امع بشر
بوده است .اخیراً اثرات روان شناختی ناشی از جنگ به عنوان حوادثی خارج از تجارب معمول انسان
نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است .بدین معنی که آن دسته از افرادی که امید به بقای
آنها نمی رفت ،زمانی که از حادثه جان سالم به در میبرند ،زندگی آینده خوود را کوامالً دگرگوون
شده در می یابند .در میدان جنگ ،بوا تهدیود موداوم بوه جورح و مور و فرارهوای اطوطراری در
موقعیتهای خطرناک ،واکنش های سازشی عادی شخص ،غیر کافی و بیهوده است و حس کفایوت
و امنیت از بین می رود ،زیرا از تهدید نه می توان گریخت و نه می توان بر آن غالب شد .لذا تحرک
انرژی بدن کامالً طرورت پیدا میکند و طبعاً با این تحرک ،تشویش فراوان نیز همراه است .در طول
جنگ عراق علیه ایران اختالل استرس پس از حادثه ،یکی از مهم تورین پیامودهای روان شوناختی
خشونت و جنگ بود که در رزمندگان مشاهده گردید (حسینلو و نامور .)2015 ،در دهوههای اخیور
پاسخهای انطباقی یا تغییرات مثبت در کارکردهای جسومانی و روانوی پوس از وقوو یو رخوداد
آسیبزا ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (الرنر و بلوو .)2011 1،هموه افوراد پوس از تجربوه
بحران ،دچار مشکالت روانشناختی نمیشوند ،بلکه این بحرانها برای بسویاری از افوراد بوه منزلو
تسهیلگری عمل میکند که موجب افزایش مقاومت ،منابع فردی و اجتماعی ،مهارتهای مقابلوهای
1. Larner & Blow

اعتباریابی و هنجار سازی پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا در...

65

جدید و به طور کلی رشد و تحول فوردی میگردد(شوفر و مووس .)1992 1،اصوطالح تعوالی پوس از
آسیب  2،به تجرب شخص از تغییرهای مثبت معناداری است که از چالش با بحرانهای زندگی ناشوی
میشود (زولنر و مارکر.)2006 3،
ابزار مورد استفاده برای ارزیابی تغییرات مثبت افراد پس از تجربه بحرانهای زندگی ،پرسشنامه
رشد و تح پ پس از رخداد آسیبزا است که توسط تدسکی و کالهون4در سال  1996تهیوه گردیود
و دارای  5مولفه شیوههای جدید ،ارتباط با دیگران ،قودرت شخصوی ،درک ارزز زنودگی و تغییور
معنوی است(تدسکی و کالهون .)1996 ،مولفه ارتباط با دیگران به تغییرات قابل توجه در روابوط ،از
جمله افزایش حس شفقت ،صمیمیت و نزدیکی با دیگران اشواره دارد (کوالهون و تدسوکی.)2006 ،
انتخاب ی مسیر کامالً جدید در زندگی و همچنین مفهووم کلوی افوزایش قودرت شخصوی یوا بوه
رسمیت شناختن نقاط قوت فردی ،از دیگر حوزه های تعالی پس از آسیب هسوتند کوه بور اسواس
تغییر ادراک نسبت به خویشتن شکل می گیرند (تدسکی و کالهون .)2004 ،دو مولفوه درک ارزز
زندگی و تغییر معنوی منعکس کننده حوزه های تعالی پس از آسیب در ارتباط با تغییور در فلسوفه
زندگی فرد اشاره دارد (تدسکی و کالهون.)1996 ،
مرور مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف دنیا در زمینوه اعتباریوابی پرسشونامه رشود و
تحول پس از رد اد آسیبزا )PTG-I(5داللت بر پایایی و روایی باالی پرسشنامه داشوته اسوت .در
نسخه آلمانی ( ،PTG-Iموارکر و النگنور )2001 6،چهوار فواکتور اصولی  PTG-Iیعنوی ارتبواط بوا
دیگران ،شیوههای جدید ،تغییر معنووی ،و درک ارزز زنودگی تکورار شوده انود .نسوخه بوسونیایی
 PTG-Iنیز از سه عامل تشکیل شده است کوه عبارتسوت از :تغییورات در نگورز مثبوت و فوردی
نسبت به زندگی ،فلسفه زندگی ،و ارتباط با دیگران(پاول7و همکاران .)2003 ،نسخه چینی نیز یو
ساختار چهار فاکتوری یعنی قدرت شخصی ،تغییر معنوی ،شیوههای جدید ،و ارتباط بوا دیگوران ،را
به همراه ی ساختار دوفاکتوره دیگر در مرحله ثانویه پیشنهاد می دهد که ابعاد بین فردی و درون
فردی را شامل می شود (هو ،چان و هو .)2004 8،نسخه اسپانیایی هم مانند نسوخه بوسونیایی ،یو
ساختار سه فاکتوره دارد (گارید و هرنانسایز ،رودریگیوز و ری و النسوو و تاپیوا .)2017 9،در نسوخه
1. Schaefer & Moos
2. Post Traumatic Growth
3. Zoellner & Maercker
4. Tedeschi & Calhoun
5. Post Traumatic Growth Inventory
6. Maercker, A., & Langner
7. Powell & et.al
8. Ho, Chan & Ho
9. Garrido-Hernansaiz, Rodríguez-Rey & Alonso-Tapia
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هلندی جارسما1و همکاران ( )2006ساختار پنج عاملی پرسشنامه حفظ شده اسوت .مقیواس کول و
خرده مقیاس های آن نیز از همسانی درونی رطایت بخشی برخوردار بودند .در نسخه ژاپنوی تواکو2و
همکاران ( )2007همسانی درونی باالیی را نشان دادند .از پونج عامول اصولی معرفوی شوده توسوط
تدسکی و کالهون ( ،)1996سه عامل ارتباط با دیگران ،شیوههای جدید ،قدرت شخصی تکرار شد و
ی عامل چهارم ،یکپارچه سازی تغییر معنوی و درک ارزز زندگی پدید آمد .کانکولی ،کوواکس و
بالگ( )20143در نسخه مجارستانی همسانی درونی باال (آلفای کرونبوا  )0/93و طورایب آزموون و
بازآزمون  0/90را نشان داد .لیو4و همکاران ( )2015در نسخه چینی نشان دادند طریب همبسوتگی
 0/72 – 0/32بود .اعتبار محتوا پرسشنامه  0/98و آلفای کرونبا آن  0/90بدست آمود .همچنوین
پنج عامل اصلی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی اسوتخراج و سوهم تجمعوی آنهوا  68/3درصود
تعیین شد .در نسخه پرتقالی تکسریا5و پریرا( )20136ساختار پنج عواملی حفوظ شوده و از همسوانی
درونی رطایت بخشی برخوردار بودند .نتایج نشان داد بین عالئم اسوترس پوس از حادثوه و رشود و
تحول پس از رخداد آسیبزا همبستگی معنادار وجود داشوته اسوت .در نسوخه ایتالیوایی گابریول و
لوکا( )2012ساختار پنج عاملی پرسشنامه حفظ شده است .مقیاس کل و خرده مقیاسهای آن نیوز
از همسانی درونی رطایت بخشی برخوردار بودند
در این پژوهش با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی کشور و نیاز به ابزاری چند بعدی به منظور
ارزیابی میزان رشد و تحول پس از رخداد آسیبزا بر آن شدیم ،پرسش نامه رشود و تحوول پوس از
رخداد آسیبزا ) (PTGIرا که در زمینه ابعاد مختلف رشد و تحول پس از رخداد آسیبزا جامع و
برای پاسخ دادن آسان است و اغلب در کشورهای دیگر برای انجام تحقیقات ،استفاده زیوادی از آن
شده است ،جهت استفاده در انجام تحقیقات ایران ،هنجاریابی شود .لذا سوواالتی کوه پویش میآیود
عبارتند از:
 آیا مقیاس رشد و تحول پس از رخداد آسیبزا از اعتبار قابل قبولی برخوردار است؟
 آیا مقیاس رشد و تحول پس از رخداد آسیبزا از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

1. Jaarsma
2. Taku & et.al
3. Konkolÿ, Kovács & Balog
4. Liu & et.al
5. Teixeira
6. Pereira
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روش
مطالعه حاضر ا ن ر ت ص فی و همرستگی استب جامعه مار شامد کل نه جانرنا ان مرنتال بنه
ادتالپ ا سترس پز ا سانحه در شهرستان ساوه است که بنه اداره بن ناد شنه و امن ر ايرناررران
مراجعه کردهان ب به دل د مح وديت حجم جامعه همه افراد جامعه که تع اد نها  300نفر بن د بنه
روش سرشمار به عن ان واح ها نم نه انتخاب ش ن ب با مراجعه به پرون هها م جن د در بخن
به ا شت و درمان بن اد شه و ام ر جانرا ان شهر ساوه ،کل ه جانرا انی که تشخ ص  PTSDت سط
روان پ شک ررفته ب دن و سابقه بستر ش ن در ب مارستانها روانپ شن ی را داشنتن  ،تمناس
ررفته ش و ا نها درد است ش که در اجرا پرسشنامهها با ما هم ار کنن ب بع ا تمناس بنا
جانرا ان رضايت راهانه شرکتکنن ران جل ش و به نها اطم نان داطر داده ش کنه اطالعنات
محرمانه باقی میمان و به ه چ وجه وضع ت نها را در ن ری شخصی و سا مانی تحت تاث ر قنرار
نمیدهن ب  284نفننر بننه پرسشنننامهها پاسننخ 10 ،پرسشنننامه مخن وش و  6نفننر ا پاسننخگ يی بننه
پرسشنامهها امتنار کردن ب جنس ت کل ه نم نهها مذکر ب دب دامنه سنی نها در هنگاا حادثه سناپ
( )M= 19.4, SD= 4.37و سپ هنگاا پژوه جنس ت کل ه شرکت کنن ران مذکر ب دب دامنه سنی
نها در هنگاا حادثه  22-15ساپ ( )M= 19.4, SD= 4.37و سنپ هنگناا پنژوه  53-43سناپ
( )M= 48.82, SD= 5.02ب دب اکرنرا متاهند ( )N= 278, P= 97.9و دارا تحصن الت دينملم ( =N
 )192, P= 67.6ب دن ب
ابزار پژوهش
پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا ايپ پرسشنامه را ت س ی و کاله ن ()1996
برا ار يابی تغ رات د د ادراکی افراد ،مرترط با تجربه ح ادث س ا ته ه کردن ب مرنانی نظنر
ايپ مق اس بر اساس مطالعه ر ارش افراد ا پ ام ها مررت(ا قر د :ادراک د د و فلسفه نن ری)
ناشی ا تجربه س ا ا قر د سرطان ،جنگ و ببب ته ه ش ه استب پرس نامه تح پ پز ا رد اد
س ا برا ان ا هر ر نتاي مررت ناشی ا تجربه يک روين اد منفنی نن ری اسنتفاده میشن دب
م ن دارا  21پرس در مق اس ل رت با دامنه ا  = 0مپ ايپ تغ ر را به عن ان نت جه بحنرانم
نمیدانمب تا  = 5مپ ايپ تغ ر را به م ان د لی ياد به عنن ان نت جنه بحنران منیدانم ،تشن د
ش ه است که در  5ير مق اس مطرح میش د :ش هها ج ي  ،روابط ب پفنرد  ،قن رت شخصنی،
درک ار ش ن ری و تغ رها معن ب نمرات مق اسها به وس له جمع نمرات عرارات در هر عامند
حساب میش دب نمره نهايی مق اس برا  PTGIقابد محاسره استب ايپ پرسشنامه هم بنرا دن د
اجرايی و هم برا مصاحره مناس استب در حالت د د اجرايی ح ودا  15دق قه ط پ میکشن و
به ه چ م ش داصی ن ا ن ست (حس نل  ،جمهر و نام ر)2017 ،ب ار يابی اول ه  PTGIدر نم نه
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ا ا دانشگاه نشان داد که مق اس اعترار قابد مالحظه ا با همسانی دروننی کند من ن برابنر بنا
لفا  0/90و برا هر ک اا ا يرمق اسها به ترت برابر با  0/85 ،0/72 ،0/67 ،0/84 ،0/85ب ده
استب اعترار دو ماهه با مايی برا کد مق اس  R=0/71به دست م (ت س ی و کاله ن)1996 ،ب
ش ه ترجمه پرسشنامه :پز ا ادذ اجا ه ا سا ن ران پرسشنامه به منظ ر ترجمنه و بررسنی
پايايی و روايی پرسشنامه در ايران ،برا ترجمه پرسشنامه ا روش استان ارد ترجمه وارون1سنا مان
جهانی به اشت استفاده ش (سا مان جهنانی به اشنت)2014 ،ب در ابتن ا نسنخه اصنلی انگل سنی
پرسشنامه ت سط دو مترجم مستقد به ص رت هم مان ،به فارسی ترجمه ش ب سمز در جلسه ا
که دارا تسلط کافی به بان انگل سی و تجربه روان سنجی پرسشنامه
با حض ر مترجم و اسات
ب دن  ،ترجمه ها م رد بررسی ب شتر قرار ررفت و در نهايت ينک نسنخه فارسنی ته نه رردين ب در
مرحله بع  ،ايپ نسخه ت سط دو مترجم ديگر به ص رت ج ارانه به بان انگل سی بررردان ه شن
.مج دا به روش م ب ر ا ايپ دو نسخه ،يک نسخه نهايی انگل سی ته ه ش و برا سنا ن ران ابن ار
ت س ی و کاله ن ارساپ ش تا ا لحاظ ک فی با نسخه اصلی تطابق داده ش دب سنا ن ه پرسشننامه
ن ترجمه را تأي نم ده و اظهار داشتن که ترجمه فارسی ت انسته است منظ ر ايشان را به د بی
برسان ب به منظ ر بررسی روايی محت ايی به ش د کمی ،با استفاده ا نظنرات متخصصنان ( 10نفنر)
در م رد م ان هماهنگی محت ا اب ار ان ا ه ر نر و هن ا پنژوه  ،ا دو ضنري نسنری رواينی
محت ا ( )CVRو شادص روايی محت ا ( )CVIاستفاده ش ب در اينپ پنژوه ضنري  CVRبرابنر بنا
 0/76و ضري  CVIمساو با  0/87به دست م ب به منظ ر بررسی تحل د عاملی تاي ن سنادتار
پن عاملی پرسشنامه ن ا نرا اف ار  Amosاستفاده ش ب
یافته ها
به منظ ر بررسی روايی سا ه پرسشنامه در ايپ پژوه ا دو روش تحل د عاملی اکتشافی استفاده
ش  .ابت ا در م رد قابل ت  21ماده پرسشنامه تعنالی پنز ترومنايی بنرا تحل ند عناملی ،ا 2KMO
استفاده ش که ضري به دست م ه رضايت بخ بن د ()KMO= 0.86ب همچنن پ نت جنه من ن
کرويت بارتلت3در سطح ( )P > 0/0001معنادار ب د ( = 1681/37د و)ب بنرا تحل ند عناملی ا
روش مؤلفهها اصلی ،با استفاده ا چرد وريم ز 4استفاده ش ب جن وپ  1اطالعنات مربن ط بنه
عامد ها استخراج ش ه را در بر دارد.
1. forward-backward
2. Kaiser- Meyer- Olkin
3. Bartlett’s test of Sphericity
4. Varimax
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جدول  1ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده براساس عوامل استخراج شده در
مقیاس رشد پس از رخداد آسیبزا
آماره

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 5

ار ش ويژه
درص واريانز تع پ
ش ه
درص واريانز
تراکمی

3/16
15/07

2/08
9/94

2/07
9/88

2/06
9/85

1/90
9/04

15/07

25/01

34/89

44/75

79/53

پژوه حاضر  5عامد را شناسايی کرد که در مجم ر  79/53درص متغ ر رش پنز ا ردن اد
س ا را پ ب نی میکنن ب نتاي حاصد ا بارها عاملی  5عامند ينا بعن بنر رو  21سن اپ در
ج وپ  2ارائه ش ه استب
جدول  2تحلیل مؤلفه هاي اصلی با چرخش وریمکس و بارهاي عاملی براي  21سوال
رشد پس از رخداد آسیبزا
سواالت

عامل 1

8
4
17
10
2
21
13
19
14
6
20
7
9
18

0/74
0/61
0/48
0/41

عامل 2

عامل 3

0/76
0/51
0/44
0/34
0/30
0/75
0/69
0/57
0/33
0/31

عامل 4

عامل 5
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سواالت
3
11
1
16
5

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 5

0/66
0/54
0/30
0/64
0/61

با در نظر ررفتپ ضري همرستگی  0/30به عن ان ح اقد بار عاملی قابد قر پ ب پ هر سن اپ و
عامد استخراج ش ه ،در ج وپ  2بارها عاملی  21سن اپ بنر رو پنن بعن رن ارش شن ه اسنتب
س االت  17 ،10 ،8 ،4عامد اوپ را تش د میدهن که با ت جه به نن ر سن االت و همچنن پ نمنره
رذار نسخه انگل سی ،ايپ عامد ق رت شخصی نامگذار ش ه استب سن االت 21 ،19 ،14 ،13 ،2
عامد دوا را سادتهان که ش ه ها ج ي نناا ررفنتب عامند سن ا را مادههنا 20 ،18 ،9 ،7 ،6
تش د می دهن و ارتراط با ديگران نام ه ش ه استب س االت  11 ،3 ،1عامند چهنارا را تشن د
میدهن و ار ش ن ری ناا رذار ش ه استب س االت  5و  16عامد پنجم را تش د میدهن کنه
تغ ر معن ناا رذار ش ه استب س االت  12و  15ن در ه چ يک ا ايپ پن عامد بنار معننادار
ن اشته و کنار رذاشته می ش ن ب

شکل  1مدل تحلیل عاملی تأییدي در حالت ضرایب استاندارد نشده
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شکل  2مدل تحلیل عاملی تأییدي در حالت ضرایب استاندارد شده
جدول  3شاخصهاي برازش تحلیل عاملی تأییدي
شاخصهاي برازش

نام شاخص
x² / df
RMSEA1

(ريشه م انگ پ دطا
بر ورد)
(برا ن ری تع يد يافته)CFI2
(برا ن ری نرا ش ه)3NFI

مقدار

حد مجاز

2/89
0/08

کمتر ا 3
کمتر ا 0/1

0/98
0/97

باالتر ا 0/9
باالتر ا 0/9

1. root Mean Square Error Approximation
2. comparative Fit Index
3. normed Fit Index
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(1ن يی برا
(2ن يی برا ش تع يد AGFI
ش ه)
ش)GFI

باالتر ا 0/9
باالتر ا 0/9

0/98
0/94

بر اساس نتاي ب ست م ه ا ج وپ ف ق میت ان ب ان نم د که در مجم ر الگ در جهت تر پ و
برا ش ا وضع ت مناسری برد ردار است و میت ان رفت مفروضه پژوهشگر مرنی بر پن عاملی ب دن
پرسشنامه رش پز ا رد اد س ا م رد تاي میباش ب
جدول  4ماتریس همسبتگی  5مولفه مقیاس رشد پس از رخداد آسیبزا
1ب ش ه ها ج ي
2ب ارتراط با ديگران
3ب ق رت شخصی
4بار ش ن ری
5بتغ ر معن

1

2

0/473
0/606
0/600
0/486

0/444
0/463
0/423

3

0/592
0/476

4

0/423

5

-

نتاي ج وپ ف ق نشان میده که همرستگی ب پ همه ابعاد پرسشنامه مررت ،مت سنط و قن
معنادار میباش ()P > 0/01ب
رشد پس از رخداد آسیبزا زیر مقیاسهاي همسانی درونی پایایی جدول  5شاخص
ابعاد

لفا کرونرا

ق رت شخصی
ش هها ج ي
ارتراط با ديگران
ار ش معن
تغ ر معن
نمره کد

0/70
0/73
0/71
0/76
0/70
0/85

1. goodness of Fit Index
2. adjusted Goodness of Fit Index
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همان ط ر که در ج وپ  5مشاه ه میش د ضراي پايايی ابعاد پرسشننامه رضنايتبخ
عالوه بر ايپ ،ضري پايايی مرک ( )CRن  0/883محاسره رردي ب

اسنتب

بحث و نتیجه گیري
ايپ پژوه با ه ا اعتراريابی و هنجارسا پرسشنامه رش و تح پ پز ا رد اد س ا در
جانرا ان مرتال به ادتالپ استرس پز ا حادثه شهر ساوه م رد بررسی قرار ررفتب پنز ا ت م ند
پرسشنامه رش و تح پ پز ا رد اد س ا ،اطالعات جمنع ور شن ه من رد تج ينه و تحل ند
مار قرار ررفتب
برا پاسخ به ايپ س اپ که " يا پرسشنامه رش و تح پ پز ا رد اد س ا ا اعترنار قابند
قر لی برد ردار است؟ " نتاي حاصد ا م ن نشان داد ضري لفا ب سنت من ه ا پرسشننامه
رش پز ا ردن اد سن ا نشنان دهنن ه ن اسنت کنه پرسشننامه ا ضنري همسنانی دروننی
رضايتبخشی برد ردار استب همچن پ ضري لفا کرنرا ير مق اسهنا رشن پنز ا ردن اد
س ا ن نشان دهن ه ضري همسانی درونی قابد قر پ استب بنابرايپ میت ان نت جه ررفت کنه
مق اس ا دقت د بی برا ان ا ه ر ر رش پنز ا ردن اد سن ا بردن ردار اسنتب جارسنما و
هم ننناران( ،)2006تننناک 1و هم ننناران( ،)2007کنننان لی ،کننن اکز و بالنننگ( )2014و ل ننن و
هم اران( )2015به ترت در نسخه هلن  ،ژاپنی ،مجارستانی و چ نی ،پرسشننامه رشن پنز ا
رد اد س ا مق اس کد و درده مق اسها ن ن ا همسنانی دروننی بنااليی ( لفنا کرونرنا
 0/90و ب شتر) ب ست ورده ان که با دادهها پژوه حاضر همس می باش ب
برا پاسخ به ايپ س اپ که " يا مق اس رش و تحن پ پنز ا ردن اد سن ا ا رواينی قابند
قر لی برد ردار است؟ " ابت ا در م رد قابل ت  21ماده پرسشنامه تعالی پز ترومنايی بنرا تحل ند
عاملی ،ا م ن  KMOاستفاده ش که ضري به دست م ه رضنايت بخن بن ده و نشنان دهنن ه
روايی ب رونی پژوه می باش  ،بنابرايپ نم نه ا ا حجم م فی مشاه ه می شن دب بنرا تحل ند
عاملی ا روش مؤلفهها اصلی ،با استفاده ا چرد متعام ا ن ر وريم ز اسنتفاده شن و نتناي
حاصد نشان داد که س االت بر رو م لفه ها مرب ط به د دشان ب شتريپ بار عاملی را داشتن ب
برا پاسخ به ايپ س اپ که "مق اس رش و تح پ پز ا رد اد س ا ا چنن عامند اشنرار
ش ه است؟" پ ا اجرا تحل د عاملی ال ا ب د دو م رد بررسی قرار ر رد:
الف) کفایت نمونه گیري( )KMOنشان دهن ه کفايت نم نه ر ر استب وقتی مق ار

KMO

ب ررتر ا  0/6باش براحتی می ت ان تحل د عاملی کرد ،هر چه اينپ مقن ار ب ررتنر باشن مناسنرتر
1. Taku & et.al
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اس ت و کفايت نم نه ر ر ب شتر د اه ب دب که در پژوه
که نشان دهن ه کفايت در نم نه ر ر استب

حاضر مق ار  KMOبرابر با  0/86است،

ب) آزمون کرویت بارتلت :ه ا ا اجرا ايپ م ن رد فرض ه صفر مرنی بنر درسنت بن دن
ماتريز واح يا همسانی در جامعه استب ب يپ منظ ر عالوه بر کفايت نم نه ر ر  ،اجنرا تحل ند
عاملی بر پايه همرستگی م رد مطالعه ن قابد ت ج ه د اهن بن دب نتناي تحل ند نشنان داد م ن ان
تر پ واريانز مشترک ب پ متغ رها برا اينپ  5عامند بنر رو هنم  79/53درصن کند وارينانز
متغ رها استب با در نظر ررفتپ ضري همرستگی  0/30به عن ان ح اقد بار عاملی قابد قرن پ بن پ
هر س اپ و عامد استخراج ش ب ب يپ طريق روايی سا ه م ن ا طريق تحل د عاملی م رد تاي قرار
میر ردب
بر پايه ماتريز عاملی مجم عه س االتی که مشترکا با ينک عامند همرسنته بن ده تشن د ينک
درده مق اس را می دهن که به ترت ب شتريپ بار عاملی استخراج و نامگذار رردي ن  :عامد اوپ:
س االت  ، 17 ،10 ،8 ،4ب انگر عامد ق رت شخصی استب عامد دوا :سن االت 21 ،19 ،14 ،13 ،2
 ،ب انگر عامد ش ه ها ج ي استب عامد س ا :س االت  ، 20 ،18 ،9 ،7 ،6ب انگر عامد ارترناط بنا
ديگران استب عامد چهنارا :سن االت  ، 11 ،3 ،1ب نانگر عامند ار ش معنن اسنتب عامند پننجم:
س االت  5و  ،16ب انگر عامد تغ ر معن استب همچن پ س االت  12و  15ن در ه چ يک ا ايپ
پن عامد بار معنادار ن اشته و کنار رذاشته میش ن ب
در نهايت باي عن ان کرد که با ت جه به ايپ مهم که در ايران برا اول پ بار ،پرسشننامه رشن و
تح پ پز ا رد اد س ا م رد بررسی قرار ررفته است ،تفاوت ها ب ست م ه ا فرا اصنلی ينا
ترجمه ش ه ن با پژوه حاضر ،شامد دو س اپ  12و  15می باش ب
بر اساس نتاي ب ست م ه میت ان ب ان نم د که در مجمن ر الگن در جهنت تر ن پ و بنرا ش ا
وضع ت مناسری برد ردار است و مفروضه پژوهشگر مرنی بر پن عاملی ب دن پرسشنامه رش پنز ا
رد اد س ا م رد تاي میباش ب
به ط ر کلی يافتهها ايپ پژوه به س االتی که در ايپ پژوه مطرح شن ه بن د ،پاسنخ داد و
نشان داد مق اس رش پز ا رد اد س ا دارا اعترنار  0/860اسنت ،کنه ر ينا معترنر بن دن
مق اس رش پز ا رد اد س ا می باش ب همچن پ نتاي تحل د عاملی نشان داد ايپ مق ناس ا
پن عامد ،تش د ش ه است که با ر کنن ه روايی سا ه مق اس رش پز ا رد اد س ا استب
همچن پ شايان ذکر است ،نتاي پنژوه حاضنر بنا نتناي پنژوه هنا کنان لی ،کن اکز و
بالگ( )2014در نسخه مجارسنتانی؛ ل ن و هم ناران ( )2015در نسنخه چ ننی؛ تناک و هم ناران
( )2007در نسخه ژاپنی؛ ت سنريا و پرينرا ( )2013در نسنخه پرتقنالی؛ رابريند و ل کنا ( )2012در
نسخه ايتال ايی و ت س ی و کاله ن ( )1996همس میباش ب ايپ نتاي مهر تاي ن بنر پنن عناملی

اعتباریابی و هنجار سازی پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا در...

75

ب دن مق اس رش پز ا رد اد س ا ب ست من ه در پنژوه حاضنر بن د ،همچنن پ نتناي
پژوه ها النگنر و مرکر ( )2001در نسخه لمانی ،پاوپ و هم اران ( )2003در نسخه ب سن ايی،
ه و هم اران ( )2004در نسخه چ نی و رارين ن هرنانسناي  ،رودريگ ن ن ر و النسن ن تاپ نا
( )2017در نسخه اسمان ايی با نتاي ب ست م ه در پژوه حاضنر همسن نمنی باشنن ب در نسنخه
لمانی  ،PTG-Iمارکر و النگنر ( )2001چهار فاکت ر اصلی  PTG-Iيعنی ارتراط با ديگران ،ش هها
ج ي  ،تغ ر معن  ،و درک ار ش ن ری ت رار ش ه ان ب نسخه ب سن ايی  PTG-Iن ا سنه عامند
تش د ش ه است که عرارتست ا  :تغ رات در نگنرش مررنت و فنرد نسنرت بنه نن ری ،فلسنفه
ن ری ،و ارتراط با ديگران (پاوپ و هم اران)2003 ،ب نسخه چ نی ن يک سادتار چهنار فناکت ر
يعنی ق رت شخصی ،تغ ر معن  ،ش هها ج ي  ،و ارتراط با ديگران ،را بنه همنراه ينک سنادتار
دوفاکت ره ديگر در مرحله ثان يه پ شنهاد می ده که ابعاد ب پ فرد و درون فنرد را شنامد منی
ش د (ه  ،چان و ه )2004 ،ب نسخه اسمان ايی هم مانن نسخه ب سن ايی ،يک سنادتار سنه فناکت ره
دارد (راري ن هرنانساي  ،رودريگ ن ر و النس ن تاپ ا)2017 ،ب
با ت جه به روش نم نه ر ر پژوه و نم نه ن که تنها جانرا ان مرد مرتال به استرس پنز ا
حادثه ب دن  ،نتاي ن را نمیت ان به سناير روين ادها اسنترس ا و هنر دو جنسن ت تعمن م دادب
بنابرايپ به منظ ر تعم م پذير يافته ها ،ال ا است پژوه بر رو نم نه ها مختلف انجاا شن د
تا قابل ت تعم م پذير نتاي را اف اي داده و برا به دست وردن نراها اسنتان ارد و جنامع تنر
که م رد استفاده رسترده باش  ،بهتر است پژوه در سطح وس عتر (استانی يا ملی) انجناا شن دب
يافتهها حاضر ،در کنار مطالعات ديگر ،نشان می ده که افراد در مح ط هنا فرهنگنی مختلنف،
ا داشنته باشنن  ،امنا تحق نق و
مم پ است تجربه متفاوتی ا رش و تح پ پز ا ردن اد سن
مطالعه قابد ت جهی برا درک کامد ماه ت ايپ تفاوتهنا و چگن نگی ارترناط فرهننگ بنا رشن و
ا م رد ن ا استب
تح پ پز ا رد اد س
References
Hosseinloo, A. Namvar, H. (2015). Relationship between openness to
experience and self - concept with the post-traumatic growth in
Veterans. 2nd Iranian Conference on Psychology & Behavioral
Sciences. 22 Jan, Tehran, Iran.
Larner B. Blow A. (2011). A model of meaning-making coping and
growth in combat veterans. Review of General Psychology.
15(3):187–197.

1399  تابستان،33  شمارة، دورة نهم، پژوهشی روان سنجی-فصلنامه علمی

76

Schaefer J, Moos R. (1992). Life crises and personal growth. In:
Carpenter BN, editor. Personal coping: Theory, research, and
application. Westport, CT: Praeger.
Zoellner Tanja. & Maercker, Andreas. (2006). Posttraumatic growth in
clinical psychology. A critical review and introduction of a two
component model, Clinical Psychology Review, 26, 626-653.
Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. (1996). The Post Traumatic Growth
Inventory: measuring the positive legacy of trauma. Journal of
Traumatic Stress. 9, 455-471.
Calhoun, L, G. & Tedeschi, R. G. (2006). Handbook of posttraumatic
growth: research and practice. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. (2004). Posttraumatic growth: conceptual
foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry. 15, 1-18.
Maercker, A., & Langner, R. (2001). Posttraumatic personal growth:
Validation of German versions of two.
Powell, S., Rosner, R., Butollo, W., Tedeschi, R G., & et al. (2003).
Posnraumatic growth after war: A study with former refugees and
displaced people in Sarajevo. Journal of Clinical Psychology, 59, 71 83.
Ho, S. M.Y., Chan, C. L.W., & Ho, R. T. H. (2004). Posttraumatic
growth in Chinese cancer survivors. Psycho oncology, 13, 377-389.
Garrido-Hernansaiz H. Rodríguez-Rey R., Alonso-Tapia J. (2017).
Posttraumatic growth inventory: factor structure in Spanish-speaking
people living with HIV. AIDS Care.14 Feb, 1-4.
Jaarsma, T.A., Pool, G., Sanderman, R., Ranchor, A.V. (2006).
Psychometric properties of the Dutch version of the posttraumatic
growth inventory among cancer patients, Psycho oncology.
15(10):911-20.
Taku, Kanako. Calhoun, Lawrence G., Tedeschi, Richard G., Gilrivas,
Virgivia Kilmer., & et al. (2007). Examining posttraumatic growth
among Japanese university students, Anxiety, Stress, & Coping. 20(4):
353-367.
Konkolÿ, Thege B., Kovács, É., Balog, P. (2014). a big factor model of
the Posttraumatic Growth Inventory, Health Psychol Behav Med.
2(1):529-540.
Liu, J.E., Wang, H.Y., Hua, L., Chen, J., & et al. (2015). Psychometric
evaluation of the Simplified Chinese Version of the Posttraumatic
Growth Inventory for assessing breast cancer survivors. Eur J
Oncology Nurs. 19(4):391-6.

77

...اعتباریابی و هنجار سازی پرسش نامه رشد و تحول پس از رخداد آسیب زا در

Teixeira, Ricardo J., Pereira, M. Graça. (2013). rowth and the cancer
caregiving experience: Psychometric properties of the Portuguese
Posttraumatic Growth Inventory. Families, Systems, & Health. Vol
31(4), 382-395.
Gabriele, Prati., Luca, Pietrantoni. (2012). Italian Adaptation and
Confirmatory Factor Analysis of the Full and the Short Form of the
Posttraumatic Growth Inventory. Journal of Loss and Trauma. 19(1),
12-22.
Hosseinloo., A., Jomehri., F., Namvar, H. (2017). Predict Posttraumatic
Growth Based on Self-Concept and Openness to Experience by
Mediating Social Support in Veterans with PTSD: A Stractural
Equation Modeling, Biannual journal of clinical psychology &
personality. Vol. 15, No. 1, seral 28, Spring & Summer, pp.: 83-91.
Process of translation and adaptation of instruments; (2014). Available
from:
http://
www.who.int/
substance
abuse/research_
tools/translation/ en cited Feb 12

