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سیل اجتماعی پیامدھای روانی 
در ایران 98

نتایج بخش کودکان

م دکتر میترا حکیم شوشتری، روانپزشک کودک، دانشیار داشگاه علو
پزشکی ایران

اھداف 

 اننوجوان و کودکان و بزرگساالن در روان سالمت اختالالت شیوع تعیین
استان حسب بر سیل زده

 اننوجوان و کودکان و بزرگساالن در روان سالمت اختالالت شیوع تعیین
دموگرافیک متغیرهاي حسب بر سیل زده

 اننوجوان و کودکان و بزرگساالن در روان سالمت اختالالت شیوع تعیین
اجتماعی و اقتصادي وضعیت حسب بر سیل زده

 اننوجوان و کودکان و بزرگساالن در روان سالمت اختالالت شیوع تعیین
 سیل از ناشی آسیب هاي و خسارت ها حسب بر سیل زده

 اھداف تحلیلی 

کودکان  رابطھ بین شیوع اختالالت سالمت روان در بزرگساالن وتعیین 
و نوجوانان سیل زده با استان محل زندگی

کودکان  تعیین رابطھ بین شیوع اختالالت سالمت روان در بزرگساالن و
و نوجوانان سیل زده با متغیرھای دموگرافیک

کودکان  تعیین رابطھ بین شیوع اختالالت سالمت روان در بزرگساالن و
و نوجوانان سیل زده با وضعیت اقتصادی و اجتماعی

کودکان  تعیین رابطھ بین شیوع اختالالت سالمت روان در بزرگساالن و
و نوجوانان سیل زده بر حسب خسارت ھا و آسیب ھای ناشی از سیل

نمونھ گیری

نفره از ھر استان  12خوشھ ی  70(خوشھ   210نمونھ ھا در قالب
بھ طور تصادفی انتخاب ) کودک 4بزرگسال و  8ھر خوشھ شامل 

فرد  1671شدند و در نھایت پرسشنامھ ھای مورد بررسی شامل 
سال  15تا  6کودک و نوجوان  815سال بھ باال و  16بزرگسال 

.بودند
 در ھر خوشھ از خانوارھایی کھ کودک و نوجوان شان وارد مطالعھ

.شدند، حداقل یکی از افراد بزرگسال نیز وارد مطالعھ شد

تعیین حجم نمونھ

)سال 15تا  6(برای افراد کودک و نوجوان 
درصدی اختالل در کودکان و نوجوانان،  30با در نظر گرفتن شیوع  

نفر در ھر استان  280، حجم نمونھ 5/1درصد و اثر طرح  6/6دقت 
برآورد شد 

  ابزار سنجش 

 کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت و پرسشنامھ
 ان عالمت اختالل استرس پس از سانحھ کودک، برای کودکمقیاس

.  و نوجوانان جمع آوری گردید
 ایجاد متغیرھای مربوط بھ وضعیت اقتصادی خانوار و برای

آسیب ھا و خسارات بھ شرکت کنندگان، از داده ھای پرسشنامھ 
پرسشنامھ  مربوط بھ کارگروه اجتماعی کھ داده ھای آن (اجتماعی 

.، استفاده شد)ھمزمان در این بررسی جمع آوری گردید



ACCESS MENTAL HEALTH ACES & Trauma 2016 2

)CPSS(کودک عالمت اختالل استرس پس از سانحھ مقیاس 

 عالمت اختالل استرس پس از سانحھ کودک یک مقیاس مقیاس
ھ بر خودگزارشی برای ارزیابی عالیم اختالل استرس پس از سانح

سالھ  11تا  7در کودکان و نوجوانان  DSM-IVاساس مالک ھای 
  .تجربھ مجدد، اجتناب و بیش برانگیختگیعالیم است؛ شامل 

 ھای درونی مطلوب این ابزار برای کل مقیاس و زیرمقیاسپایایی 
و در مطالعھ مطلق و ھمکاران در ایران بھ کار  آن نشان داده شده 
.گرفتھ شده است 

  بود 11این پرسشنامھ نمره نقطھ برش.

27-کیداسکرینکیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت پرسش نامھ 

دگی گویھ ای مقیاسی است کھ برای ارزیابی کیفیت زن 27کیداسکرین 
در مطالعھ ای روی و سالھ طراحی شده  18تا  8کودکان و نوجوانان 
.  سالھ اعتباریابی شده است  19تا  11دانش آموزان ایرانی 

گویھ ای و قابل استفاده در  10و  27، 52دارای نسخھ ھای کیداسکرین 
.  مدارس، مراکز پزشکی و بیمارستان ھاست

ارزیابی گویھ ای آن کھ توسط نیک آذین و ھمکاران  27فارسی نسخھ  
است؛ پنج خرده مقیاس شده شامل 

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

جسمی، بھزیستی (1)
روانشناختی، بھزیستی (2)
با والدین و خودمختاری، ارتباط (3)
اجتماعی و ھمساالن و حمایت (4)
.محیط مدرسھ(5)

است  گزارش فرد از یک ھفتھ ی گذشتھاین مقیاس مربوط بھ گویھ ھای 
نمره ھر . می گیرد 5تا  1لیکرت از و ھر مورد، نمره ای در مقیاس 

)  بھترین( 100تا ) بدترین(خرده مقیاس، بھ نمره ای در طیف صفر 
.تبدیل می شود

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

است؟ چطور تان سالمت وضعیت کلی طور به1

....در طی هفته گذشته

؟ داشتید سرحالی و خوب احساس آیا2

؟)سواري دوچرخه رفتن، کوه به دویدن، مثل( جسمی داشتید فعالیت آیا3

بدوید؟ خوب   می توانستید آیا4

....در طی هفته گذشته

هستید؟ پرانرژي که   می کردید احساس آیا5

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین 

....در طی هفته گذشته

است؟ بوده بخش لذت شما زندگی آیا6

....در طی هفته گذشته

بودید؟ برخوردار خوبی حوصله و حال از شما آیا7

داشتید؟ تفریحی شما آیا8

داشتید؟ غمگینی احساس آیا9

دهید؟ انجام کاري هیچ نمی خواستید که داشتید بدي احساس آنقدر آیا10

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

  می کردید؟ تنهایی احساس آیا11

بودید؟ خوشحال   می دادید انجام که آنچه از آیا12

داشتید؟ خودتان براي کافی وقت آیا13

دهید؟ انجام فراغتتان وقت در بودید مایل که را کار  هایی   می توانستید آیا14

  می گذاشتند؟ شما براي کافی وقت والدینتان آیا15
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  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

داشتند؟ شما با مناسبی و منصفانه رفتار والدینتان آیا16
کنید؟ صحبت والدینتان با   می خواستید که وقت هر   می توانستید آیا17

داشتید؟ دوستانتان کارهاي شبیه کارهایی دادن انجام براي کافی پول آیا18

داشتید؟ خود مخارج براي کافی پول شما آیا19
گذراندید؟ دوستانتان با را وقتی آیا20

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

کردید؟ تفریح دوستانتان با آیا21

کردید؟ کمک یکدیگر به دوستانتان و شما آیا22

کنید؟ تکیه و اعتماد دوستانتان به   می توانستید آیا23

...بعد از سیل 

بودید؟ شاد مدرسه در آیا24

داشتید؟ خوبی درسی وضعیت مدرسه در آیا25

  27-پرسش نامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت کیداسکرین

...بعد از سیل 

کنید؟ جمع را حواستان کالس در   می توانستید آیا26

کردید؟ سر خوب معلم  هایتان با آیا27

مشخصات دموگرافیک

کودک و نوجوان از سھ استان  815مربوط بھ پرسشنامھ ھای 
،)نفر 276(گلستان 

) نفر 271(لرستان  
.مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفت) نفر 268(خوزستان و 
 407کودک و نوجوان شرکت کننده در این مطالعھ  815از 

بودنددختر %) 50/1(نفر  408پسر و %) 49/9(نفر 

مشخصات دموگرافیک

 سال و کمترین و  10/67±2/5سنی میانگین
.  سال بود 15و  6بیشترین سن بھ ترتیب 

766  از کودکان و نوجوانان دانش %) 94(نفر
در مقطع %) 72/6(آموز بودند کھ اکثریت آن ھا 

.  ابتدایی مشغول بھ تحصیل بودند
 نظر محل سکونت، اکثر  شرکت کنندگان از

درصد  97از مناطق روستایی بودند و %) 61/6(
.آن ھا با پدر و مادر خود زندگی می کردند

مشخصات دموگرافیک

استان گلستانمتغیر
فراوانی) درصد(

استان لرستان
فراوانی) درصد(

استان خوزستان
فراوانی) درصد(

مجموع
فراوانی) درصد(

گروه سنی

(47.2) 385(47.8) 128(51.3) 139(42.8) 118سال 10تا  6

(52.8) 430(52.2) 140(48.7) 132(57.2) 158سال 15تا  11

جنسیت
(49.9) 407(51.9) 139(47.2) 128(50.7) 140پسر

(50.1) 408(48.1) 129(52.8) 143(49.3) 136دختر

مقطع تحصیلی
(72.6) 564(76.1) 188(70.2) 179(71.6) 197ابتدایی

(27.4) 213(23.9) 59(29.8) 76(28.4) 78متوسطھ اول و دوم

محل سکونت
(38.4) 313(0.0) 0(45.8) 124(68.5) 189شھری

(61.6) 502(100) 268(54.2) 147(31.5) 87روستایی
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بر حسب ) روستایی/شهري(توزیع فراوانی محل سکونت  -73-10جدول 
نوجوانانجنسیت و استان محل زندگی در کودکان و 

استان گلستانمتغیر
فراوانی) درصد(

استان لرستان
فراوانی) درصد(

استان خوزستان
فراوانی) درصد(

مجموع
فراوانی) درصد(

پسر

(39.3) 160(0) 0(49.2) 63(69.3) 97شھری

(60.7) 247(100) 139(50.8) 65(30.7) 43روستایی

دختر

(37.5) 153(0) 0(42.7) 61(67.6) 92شھری

(62.5) 255(100) 129(57.3) 82(32.4) 44روستایی

توزیع فراوانی گروه هاي سنی بر حسب جنسیت و استان محل  -74-10جدول 
نوجوانانزندگی در کودکان و 

استان گلستانمتغیر
فراوانی) درصد(

استان لرستان
فراوانی) درصد(

استان خوزستان
فراوانی) درصد(

مجموع
فراوانی) درصد(

پسر

(50.9) 207(50.4) 70(57) 73(45.7) 64سال 10تا  6

(49.1) 200(49.6) 69(43) 55(54.3) 76سال 15تا  11

دختر

(43.6) 178(45) 58(46.2) 66(39.7) 54سال 10تا  6

(56.4) 230(55) 71(53.8) 77(60.3) 82سال 15تا  11

 
)CPSS(مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ کودک 

نمره کل مقیاس عالمت اختالل استرس میانگین 
پس از سانحھ کودک در کودکان و نوجوانان مورد 

. بود 4/91±6/8مطالعھ 

انحه توصیف نمره کل مقیاس عالمت اختالل استرس پس از س -75-10ل جدو
مطالعهکودك بر حسب استان در افراد مورد 

متغیر
استان گلستان

نمیانگی) انحراف معیار(

استان لرستان
)  انحراف معیار(

میانگین

استان خوزستان
میانگین) انحراف معیار(

مجموع
)  انحراف معیار(

میانگین

نمره کل مقیاس عالمت 
اختالل استرس پس از 

سانحھ کودک
3.31 (4.2)8.31 (8.6)3.12 (5.5)4.91 (6.8)

ر کودکان و نوجوانان مورد مطالعھ با توجھ بھ نمره کل پرسشنامھ و ب
تقسیم  PTSDو دچار  PTSD، بھ دو گروه بدون 11اساس نقطھ برش 

.شدند
.  بوددرصد  14/ 6شرکت کنندگاندر  PTSDشیوع  

بر اساس مقیاس عالمت اختالل استرس  PTSD شیوع  -76-10جدول   
استانپس از سانحه کودك بر حسب 

استان گلستانمتغیر
فراوانی) درصد(

استان لرستان
فراوانی) درصد(

استان خوزستان
فراوانی) درصد(

مجموع
فراوانی) درصد(

PTSD

(85.4) 696(91) 244(71.2) 193(93.8) 259ندارد

(14.6) 119(9) 24(28.8) 78(6.2) 17دارد
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و سن PTSDشیوع  

بین گروه ھای ھای سنی مورد  PTSDدر مقایسھ شیوع 
ی ، ارتباط معنی دارکای اسکوئرمطالعھ، نتایج آزمون 

نشان داد، بھ طوری کھ شیوع  PTSDبین سن و شیوع 
بودسال بیشتر  15تا  11گروه سنی آن در 

بر حسب گروه هاي سنی در کودکان  PTSD مقایسه شیوع  -77-10جدول 
مطالعهو نوجوانان مورد 

گروه سنی
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

سال 10تا  6
44341فراوانی

5.9=2X
df=1

P=0.015

11.488.6درصد

سال 15تا  11
75355فراوانی

17.482.6درصد

و جنسیت PTSDشیوع 

در دختران بیشتر بود ولی نتایج آزمون کای  PTSDبا اینکھ شیوع 
.معنی داری نداشتتفاوت بین دو جنس  PTSDاسکوئر نشان داد شیوع 

 

بر حسب جنسیت در کودکان و  PTSD مقایسه شیوع  -78-10جدول 
مطالعهنوجوانان مورد 

جنسیت
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

پسر
51356فراوانی

2.8=2X
df=1

P=0.095

12.587.5درصد

دختر
68340فراوانی

16.783.3درصد

واستان PTSDشیوع 

در استان ھای مورد مطالعھ، معنی دار بود و در  PTSDتفاوت شیوع 
.  بیشتر از دو استان دیگر بوداستان لرستان 

بر حسب استان محل زندگی در  PTSDمقایسه شیوع  -79-10جدول  
مطالعهکودکان و نوجوانان مورد 

استان
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

گلستان
17259فراوانی

66.33=2X
df=2

P=0.001

6.293.8درصد

لرستان
78193فراوانی

28.871.2درصد

24244فراوانیخوزستان
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و محل سکونت PTSDشیوع 

رابطھ  PTSDبین وضعیت سکونت شھری یا روستایی با شیوع 
معنی داری مشاھده نشد 

بر حسب سکونت شهري یا روستایی  PTSDمقایسه شیوع  -80-10جدول   
مطالعهدر کودکان و نوجوانان مورد 

وضعیت سکونت
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

شھری
42271فراوانی

0.57=2X
df=1

P=0.450

13.486.6درصد

روستایی

77425فراوانی

15.384.7درصد

وضعیت اقتصادی و PTSDشیوع 

در کودکان و  PTSDنتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد، شیوع 
 دارد و شیوع آن دررابطھ معنی داری نوجوانان با وضعیت اقتصادی 

 می باشدوضعیت اقتصادی قوی، بیشتر کودکان و نوجوانان با 

بر حسب وضعیت اقتصادي در کودکان  PTSDشیوعمقایسه  -81-10جدول 
مطالعهو نوجوانان مورد 

وضعیت اقتصادی
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

ضعیف
25224فراوانی

6.91=2X
df=2

P=0.032

10.090.0درصد

متوسط
42232فراوانی
15.384.7درصد

قوی
52237فراوانی
18.082.0درصد

خسارت مالی خانوار و PTSDشیوع 

در کودکان و  PTSDبین وضعیت خسارت مالی خانوار و شیوع 
در کودکان و  PTSDوجود داشت و شیوع رابطھ معنی داری نوجوانان 

، بیشتر بود خسارت مالی باالترنوجوانان خانوارھای با 

بر حسب وضعیت خسارت مالی خانوار  PTSDمقایسه شیوع  82-10جدول 
مطالعهدر کودکان و نوجوانان مورد 

وضعیت خسارت مالی خانوار
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

بدون خسارت مالی
369فراوانی

14.74=2X
df=3

P=0.002

4.295.8درصد

تا سی میلیون تومان
17153فراوانی
10.090.0درصد

سی تا صد میلیون تومان
37211فراوانی
14.985.1درصد

صد میلیون تومان و باالتر
62260فراوانی
19.380.7درصد



ACCESS MENTAL HEALTH ACES & Trauma 2016 7

و آسیب بھ داراییPTSDشیوع  

در کودکان و نوجوانان خانوارھایی کھ  PTSDشیوع با اینکھ 
اس دارایی ھای آن ھا آسیب بیشتری دیده بود، بیشتر بود ولی بر اس

این رابطھ معنی دار نبود آزمون کای اسکوئر، 

بر حسب وضعیت آسیب به دارایی هاي خانوار  PTSDمقایسه شیوع  -83-10جدول 
در کودکان و نوجوانان 

وضعیت آسیب بھ دارایی ھای خانوار
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

بدون آسیب بھ دارایی ھا
764فراوانی

6.52=2X
df=3

P=0.089

9.990.1درصد

آسیب کم بھ دارایی ھا
13116فراوانی

10.189.9درصد

آسیب متوسط بھ دارایی ھا
30193فراوانی
13.586.5درصد

آسیب زیاد بھ دارایی ھا
68317فراوانی
17.782.3درصد

ورود سیالب بھ منزل مسکونیو PTSDشیوع 

 
در کودکان و نوجوانان با ورود سیالب  PTSDدر بررسی رابطھ شیوع 

در کودکان و نوجوانانی  PTSDبھ منزل مسکونی، نتایج نشان داد شیوع 
ر معنی داری بیشتکھ سیالب بھ منزلشان ورود پیدا کرده بھ طور 

می باشد 

بر حسب وضعیت ورود سیالب به  PTSDمقایسه شیوع  -84-10جدول  
نوجوانانمنزل در کودکان و 

وضعیت ورود سیالب بھ منزل
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

عدم ورود سیالب بھ منزل
20186فراوانی

37.1=2X
df=3

P=0.001

9.790.3درصد

 50ورود سیالب بھ منزل کمتر از 
سانتیمتر

24137فراوانی
14.985.1درصد

 150تا  50ورود سیالب بھ منزل 
سانتیمتر

20222فراوانی
8.391.7درصد

ورود سیالب بھ منزل بیشتر از 
سانتیمتر 150

55148فراوانی
27.172.9درصد

و مالکیت مسکنPTSDشیوع 

سرپرست در کودکان و نوجوانانی کھ  PTSDنتایج نشان داد، شیوع 
، بھ طور آن ھا مالک مسکن بوده و منزلشان خسارت زیادی دیده

می باشد  بیشترمعنی داری 

بر حسب وضعیت مالکیت مسکن در  PTSDمقایسه شیوع  -85-10جدول  
نوجوانانخانوار و آسیب به آن در کودکان و 

وضعیت مالکیت مسکن در خانوار و آسیب بھ آن
PTSD

سطح معنی داری
ندارددارد

عدم مالکیت مسکن
13149فراوانی

25.7=2X
df=4

P=0.001

8.092.0درصد

مالک مسکن و بدون آسیب بھ آن
1596فراوانی
13.586.5درصد

مالک مسکن و آسیب کم بھ آن
28225فراوانی
11.188.9درصد

مالک مسکن و آسیب متوسط بھ آن
21104فراوانی
16.883.2درصد

42119فراوانیمالک مسکن و آسیب زیاد بھ آن
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و رفتن بھ اردوگاهPTSDشیوع 

در کودکان و  PTSDبر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر شیوع 
تھ نوجوانانی کھ منزل را ترک کرده و در زمان سیالب بھ اردوگاه ھا رف

می باشد معنی داری بیشتر بودند، بھ طور 

بر حسب وضعیت حضور در  PTSDمقایسه شیوع  -86-10جدول 
نوجواناناردوگاه هاي هنگام سیالب در کودکان و 

وضعیت حضور در اردوگاه ھای
ھنگام سیالب

PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

حضور در اردوگاه ھا
62233فراوانی

12.9=2X
df=1

P=0.001

21.079.0درصد

عدم حضور در اردوگاه ھا
56456فراوانی

10.989.1درصد

)KIDSCREEN-27(پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت   

کان نمره کل پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت در کودمیانگین 
فاقد نقطھ این پرسشنامھ . . بود 74/8±11/6و نوجوانان مورد مطالعھ 

، 100بوده و نتایج این پرسشنامھ بھ صورت میانگین نمره از  برش
.ارائھ می شود

ر حسب توصیف نمره کل پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سالمت ب -87-10جدول 
مطالعهاستان در افراد مورد 

متغیر
استان گلستان

)  انحراف معیار(
میانگین

ناستان لرستا
انحراف (

)  معیار
میانگین

استان 
خوزستان

انحراف (
)  معیار

میانگین

مجموع
انحراف (

نمیانگی) معیار

81.1نمره کل پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت (9.9)72.2 (11.1)71 (10.9)74.8 (11.6)

محل  مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب استان -90-10جدول   
مطالعهزندگی در کودکان و نوجوانان مورد 

استان

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

9.9481.15276گلستان

P=0.001 11.1572.26271لرستان

10.9271.02268خوزستان

زندگی و سنکیفیت 

ی در گروه ، میانگین نمره کیفیت زندگآزمون تی مستقلبر اساس نتایج 
فیت بود، کھ نشاندھنده کیمعنی داری بیشتر بھ طور سال  10تا  6سنی 

زندگی بھتر کودکان این گروه سنی است 
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ي مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب گروه ها -88-10جدول 
مطالعهسنی در کودکان و نوجوانان مورد 

گروه سنی

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.975.7385سال 10تا  6
P=0.045

12.174.1430سال 15تا  11

زندگی و جنسیتکیفیت 

نی داری تفاوت معمیانگین نمره کیفیت زندگی بین دختران و پسران 
نداشت 

کودکان  میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب جنسیت درمقایسه  -10-89 
مطالعهو نوجوانان مورد 

جنسیت

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

11.275.0407پسر
P=0.658

12.074.7408دختر

زندگی و محل سکونتکیفیت 

یانگین در بررسی رابطھ بین وضعیت سکونت شھری یا روستایی با م
در ندگی نمره کیفیت زنمره کیفیت زندگی نتایج نشان داد، میانگین 

بود شھری بھ طور معنی داری بیشتر کودکان و نوجوانان 

ت مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعی -91-10جدول  
نوجوانانسکونت شهري یا روستایی در کودکان و 

وضعیت سکونت

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.477.08313شھری

P=0.001
12.1073.47502روستایی

وضعیت اقتصادی زندگی و کیفیت 

گین نمره رابطھ معنی داری بین میانآنالیز واریانس یکطرفھ نتایج آزمون 
شان نکیفیت زندگی کودکان و نوجوانان و وضعیت اقتصادی خانوار 

نداد 
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ت مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعی -92-10جدول  
نوجواناناقتصادي خانوار در کودکان و 

وضعیت اقتصادی

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

11.3673.93249ضعیف

P=0.329 11.3875.20274متوسط

12.075.28289قوی

خسارت مالی خانوار زندگی و کیفیت 

 
رابطھ معنی داری بین آنالیز واریانس یکطرفھ در ادامھ نتایج آزمون 

 با میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان ووضعیت خسارت مالی خانوار 
نوجوانان مورد مطالعھ، نشان داد و طبق آزمون توکی، میانگین نمره 

گروه بدون خسارت مالی و خسارت مالی تا سی کیفیت زندگی در 
، از دو گروه دیگر بیشتر بود میلیون تومان

ت مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعی -93-10جدول  
نوجوانانخسارت مالی خانوار در کودکان و 

وضعیت خسارت مالی خانوار

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.8576.8972بدون خسارت مالی

P=0.001
10.2877.91170تا سی میلیون تومان

12.1774.80248سی تا صد میلیون تومان

11.5972.79322صد میلیون تومان و باالتر

 زندگی و آسیب بھ دارایی ھا کیفیت 

انگین و میآسیب بھ دارایی ھای خانوار مشابھ ھمین نتایج بین وضعیت 
مره کودکان و نوجوانان مشاھده شد و میانگین نکیفیت زندگی نمره 

ھ طور کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان با آسیب کم بھ دارایی ھا ب
بود معنی داری بیشتر 

 
به  مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعیت آسیب -94-10جدول 

نوجواناندارایی هاي خانوار در کودکان و 

آسیب بھ دارایی ھای خانوار

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

11.9476.8271بدون آسیب بھ دارایی ھا

P=0.003
10.0977.48129آسیب کم بھ دارایی ھا

11.8474.95223آسیب متوسط بھ دارایی ھا

11.7173.49385آسیب زیاد بھ دارایی ھا

ورود سیالب بھ منزل مسکونیزندگی و کیفیت 

در  نشان داد اختالف معنی داریآزمون آنالیز واریانس یکطرفھ نتایج 
عیت میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان بر حسب وض

ت ورود سیالب بھ منزل مسکونی وجود داشت و میانگین نمره کیفی
ا نکرده پیدسیالب بھ منزلشان ورود زندگی در کودکان و نوجوانانی کھ 

بود معنی داری بیشتر بود، بھ طور 
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یالب مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعیت ورود س -95-10جدول  

نوجوانانبه منزل مسکونی در کودکان و 

وضعیت ورود سیالب بھ منزل مسکونی

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.5077.97206عدم ورود سیالب بھ منزل

P=0.001
11.9973.32161سانتیمتر 50ورود سیالب بھ منزل کمتر از 

11.0175.95242سانتیمتر 150تا  50ورود سیالب بھ منزل 

12.071.54203سانتیمتر 150ورود سیالب بھ منزل بیشتر از 

زندگی و مالکیت مسکنکیفیت 

عیت میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان برحسب وض
 بھ آن اختالف معنی داری وجودمالکیت مسکن خانوار و مقدار آسیب 

رست دارد و میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان کھ سرپ
ی معنی دارآن ھا مالک مسکن بوده و منزل خسارتی ندیده است، بھ طور 

بیشتر می باشد 

  
یت مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعیت مالک -96-10جدول 

مسکن خانوار و مقدار آسیب به آن در کودکان و نوجوانان

وضعیت مالکیت مسکن خانوار و مقدار آسیب بھ آن 
نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

11.6775.23162عدم مالکیت مسکن

P=0.001

10.6477.89111مالک مسکن و بدون آسیب بھ آن

11.5375.78253مالک مسکن و آسیب کم بھ آن

11.5472.89125مالک مسکن و آسیب متوسط بھ آن

11.7272.38161مالک مسکن و آسیب زیاد بھ آن

زندگی و رفتن بھ اردوگاهکیفیت 

ی در بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، میانگین نمره کیفیت زندگ
سیالب بھ کودکان و نوجوانانی کھ منزل را ترک کرده و در زمان 

است معنی داری کمتر بودند، بھ طور اردوگاه ھا رفتھ 

 اھداف تحلیلی 

مقایسھ میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب وضعیت حضور در اردوگاه ھای ھنگام سیالب در کودکان و نوجوانان مورد مطالعھ -97-10جدول 

وضعیت حضور در اردوگاه ھای
ھنگام سیالب

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

11.8571.05295حضور در اردوگاه ھا

P=0.001
10.8777.08512عدم حضور در اردوگاه ھا

خانواراختالل روانی و  PTSDشیوع 

در کودکانی کھ یکی از اعضای خانوارشان بر اساس  PTSDشیوع 
پرسشنامھ سالمت عمومی، اختالل روانی داشتھ است، بھ طور 

.استمعنی داری بیشتر 
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در کودکان و نوجوانان مورد مطالعھ بر حسب وجود  PTSDمقایسھ شیوع  
GHQ-28اختالل روانی در یکی از اعضای خانوار بر اساس پرسشنامھ 

افسردگی در یکی از اعضای خانوار
PTSD

سطح معنی داری
ندارددارد

ناچیز
24458فراوانی

94.0=2X

df=2

P=0.001

%95.0%5.0درصد

خفیف تا متوسط
61178فراوانی

%74.5%25.5درصد

شدید
3152فراوانی

%62.7%37.3درصد

در خانوارافسردگی شدید و PTSDشیوع 

در کودکانی کھ یکی از اعضای خانوارشان بر اساس  PTSDشیوع 
نی داری معپرسشنامھ سالمت بیمار، افسردگی شدید داشتھ است، بھ طور 

.بیشتر است

در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه بر حسب  PTSDمقایسه شیوع  -98-10جدول  
GHQ-28وجود اختالل روانی در یکی از اعضاي خانوار بر اساس پرسشنامه 

اختالل روانی در یکی از اعضای خانوار
PTSD در کودکان

سطح معنی داری

ندارددارد

ندارد

36489فراوانی

72.22=2X
df=1

P=0.001

6.993.1درصد

دارد

83204فراوانی

28.971.1درصد

در خانوار PTSD و وجود PTSDشیوع 

در کودکانی کھ یکی از اعضای خانوارشان بر اساس  PTSDشیوع 
بھ طور داشتھ است،  PTSDپرسشنامھ تجدیدنظر یافتھ تاثیر حوادث 

.معنی داری بیشتر است

در کودکان و نوجوانان مورد مطالعھ بر حسب وجود  PTSDمقایسھ شیوع  
PTSD  در یکی از اعضای خانوار بر اساس پرسشنامھIES-R

PTSD در یکی از اعضای خانوار
PTSD

سطح معنی داری

ندارددارد

PTSDبدون 
26488فراوانی

116.3=2X

df=2
P=0.001

5.194.9درصد

PTSD جزئی
2069فراوانی

22.577.5درصد

PTSDدچار 
72126فراوانی

36.463.6درصد

  اختالل روانی خانوارزندگی و کیفیت 

از اعضای  میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی کھ یکی
است بھ طور معنی داری کمتر خانوارشان اختالل روانی دارد، 
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ورد مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان م -101-10جدول  
مه مطالعه بر حسب وجود اختالل روانی در یکی از اعضاي خانوار بر اساس پرسشنا

GHQ-28

اختالل روانی در یکی از اعضای 
خانوار

نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری
فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.7276.90525ندارد

P=0.001
12.2271.08287دارد

و افسردگی خانوارکیفیت زندگی 

 میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی کھ عضو
.استمعنی داری بیشتر دارد، بھ طور افسردگی ناچیز خانوارشان 

ورد مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان م -102-10جدول  
مطالعه بر حسب وجود افسردگی در یکی از اعضاي خانوار بر اساس پرسشنامه 

PHQ-9

افسردگی در یکی از اعضای خانوار
نمره کیفیت زندگی

سطح معنی داری
فراوانیمیانگینانحراف معیار

10.9676.66482ناچیز

P=0.001 11.3272.70239خفیف تا متوسط

13.2071.1583شدید

خانوار PTSDزندگی و کیفیت 

از اعضای  نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی کھ یکیمیانگین 
.استمعنی داری کمتر دارد، بھ طور  PTSDخانوارشان 

سب مقایسھ میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مورد مطالعھ بر ح 
IES-Rدر یکی از اعضای خانوار بر اساس پرسشنامھ  PTSDوجود 

PTSD  در یکی از
اعضای خانوار

نمره کیفیت زندگی
سطح معنی داری

فراوانیمیانگینانحراف معیار

PTSD11.1976.25514بدون 

P=0.001 PTSD 10.8275.8089جزئی

PTSD12.0370.64198دچار 

.

ودک و کمقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ متغیره نتایج تحلیل چند 
PTSD کودکان

مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ کودک
ای متغیرھای سن، وضعیت خسارت مالی خانوار، ابتالی یکی از اعض 

در کودکان و  PTSDرابطھ معنی داری با وجود  PTSDخانوار بھ 
ستیک طبق نتایج رگرسیون لج. نوجوانان داشتھ و در مدل باقی مانده اند

:  چندگانھ
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ودک و نتایج تحلیل چند متغیره مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ ک
PTSD سن و (کودکانPTSD  نوجوانانکودکان و  (

در کودکان و  PTSDسال، شانس وجود  15تا  11در گروه سنی 
.سال است 10تا  6برابر گروه سنی  1/7نوجوانان مورد مطالعھ، 

ودک و نتایج تحلیل چند متغیره مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ ک
PTSD کودکان

در  PTSDدر مورد وضعیت خسارت مالی خانوار، شانس وجود 
یلیون کودکان و نوجوانانی کھ خانوارشان خسارت مالی بیشتر از صد م

برابر کودکان و نوجوانانی است کھ  3/86تومان دیده بودند، 
.  خانوارشان خسارت مالی ندیده بود

ودک و نتایج تحلیل چند متغیره مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ ک
PTSD کودکان

در  PTSDدر یکی از اعضای خانوار، شانس وجود  PTSDوجود 
.  افزایش می دھد 6/6کودکان و نوجوانان ، 

ودک و نتایج تحلیل چند متغیره مقیاس عالمت اختالل استرس پس از سانحھ ک
PTSD کودکان

 CPSSدر کودکان و نوجوانان مورد مطالعه بر اساس پرسشنامه PTSDنسبت هاي شانس براي وجود  -104-10جدول 

نسبت شانسمتغیر
تعدیل یافته

سطح
معنی داري

%95فاصله اطمینان 

حد باالحد پاییین

سن

گروه مرجعسال 10تا  6

1.70.0191.0942.651سال 15تا  11

وضعیت خسارت مالی خانوار

گروه مرجعبدون خسارت مالی
2.480.1480.7248.503تا سی میلیون تومان خسارت مالی

سی تا صد میلیون تومان خسارت 
3.410.0401.06110.981مالی

3.860.0251.18712.516باالي صد میلیون خسارت مالی

در یکی از  PTSDوضعیت وجود 
اعضاي خانوار

گروه مرجععدم وجود
6.600.0013.95011.017وجود

کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمتو پرسشنامھ  تحلیل چند متغیره  

انجام تحلیل چند متغیره بر روی نمره کیفیت زندگی کودکان و برای 
از رگرسیون خطی  KIDSCREENنوجوانان، حاصل از پرسشنامھ

متغیرھای سن، محل سکونت شھری یا روستایی، . چندگانھ استفاده شد
ابتالی یکی از اعضای خانوار بھ اختالل روانی، ورود سیالب بھ منزل 

رابطھ معنی داری با نمره کیفیت و اقامت در اردوگاه زمان سیالب، 
نتایج نشان . زندگی در کودکان و نوجوانان داشتھ و در مدل باقی ماندند

داد، 

تحلیل چند متغیره  و پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت

عھ در نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مورد مطال
نمره  2/03، بھ طور متوسط سال 15تا  11گروه سنی 

ھمچنین . سال، کمتر می باشد 10تا  6از گروه سنی 
یسھ با در مقاساکن روستا نمره کیفیت زندگی کودکان 

  3/07کودکان و نوجوانان شھرنشین بھ طور متوسط 
.  نمره کمتر می باشد
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تحلیل چند متغیره  و پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت

دچار  کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی کھ عضو خانوارشاننمره 
نمره 4/ 95بوده است از گروه مرجع بھ طور متوسط اختالل روانی 

.  کمتر است
بھ سانتیمتر  100سیالب بیش از ھمچنین در کودکان و نوجوانانی کھ 

 منزل آن ھا ورود پیدا کرده بود، نسبت بھ کودکان و نوجوانانی کھ
  3/29 سیالب بھ منزلشان ورود پیدا نکرده بود، نمره کیفیت زندگی،

.نمره کمتر است

تحلیل چند متغیره  و پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت

زمان سیالب نیز نمره در اردوگاه ھای کودکان و نوجوانان، حضور 
در . نمره، کاھش داده است 3/71کیفیت زندگی را، بھ طور متوسط 

شده  تمامی ضرایب رگرسیونی ذکر شده، اثر سایر متغیرھای مدل حذف
.است

تحلیل چند متغیره  و پرسشنامھ کیفیت زندگی وابستھ بھ سالمت

در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه KIDSCREENپیشبینی کننده هاي نمره کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه  -105-10جدول 

سطحضریب رگرسیونیمتغیر
معنی داري

%95فاصله اطمینان 

حد حد پاییین
باال

سن

گروه مرجعسال 10تا  6

3.51-2.03.008-سال 15تا  11
-

0.54

وضعیت سکونت

گروه مرجعشهري

5.32-3.070.008-روستایی
-

0.82

وضعیت وجود اختالل روانی در یکی از اعضاي خانوار

گروه مرجععدم وجود

7.01-4.950.001-وجود
-

2.89

وضعیت ورود سیالب به منزل مسکونی

گروه مرجععدم ورود سیالب به منزل مسکونی

4.580.28-2.150.083-سانتیمتر 100ورود سیالب تا 

5.92-3.290.017-سانتیمتر 100ورود سیالب بیشتر از 
-

1.50

وضعیت حضور در اردوگاه هاي زمان سیالب

گروه مرجععدم حضور در اردوگاه

7.01-3.710.001-حضور در اردوگاه
-

2.89

The ACE Pyramid represents the conceptual 
framework for the ACE Study. 

از توجھ شما سپاسگزارم


