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 مقدمھ:

 اختالل استرس پس از آسیب روانی اصلی کھ تنھا بر ویژگی ھای است سوالنامھ مختصر و ساده یک ابزار روانشناسی این
)PTSD از آسیب روانی پیچیده ( اختالل استرس پس) وCPTSD( کند استفاده می قوانین تشخیصی واضحاز کند و  می تمرکز. 

ITQ  ھا ( بیماري المللي بین بندي نسخھ یازده طبقھ سازماندھیاصول بھ منظور سازگاری باICD-11 ( کھ توسط سازمان
بین المللی از  قابلیت استفادهو تضمین  درمانیرد بکار ارتقای ظرفیت :است ایجاد شد ارایھ شده) WHOبھداشت جھانی (
در دسترس عموم و برای ھمھ طرفھای ذینفع  رایگانبھ طور آزاد و  سوالنامھ این. اصلی یک اختالل عالیمطریق تمرکز بر 

 برایکارکردی  اختالل تعریفوط بھ مربسوالنامھ این  خصوص بھشود،  ارزیابی می مداوم طور بھ سوالنامھاین . باشد می
PTSD و CPTSD،  متفاوت باشد تداویمربوط بھ پیش بینی نتایج حاصل از  کھ ممکن می شودسواالت  محتویاتو احتماال بھ. 

 :است زیر شرح بھ تشخیصی ھای الگوریتم
PTSD: 1( عالیمھای  مجموعھمربوط بھ  نشانھ ھای دو از یکیآسیب روانی مستلزم تایید  از پس استرس اختالل تشخیص( 

تایید حداقل یک اختالل کارکردی  ، و ھمچنینفعلی دتھدی احساس) 3( و اجتناب،) 2( فعلی، مکان و زمان تجربھ دوباره در
 می آید.بھ دست و یا بیشتر  2با امتیاز باشد. تایید یک عالمت یا اختالل کارکردی  می عالیممرتبط بھ این 

CPTSD: سھ از  ھر کدامنشانھ ھای مربوط بھ  دو از مستلزم تایید یکیپبچیده آسیب روانی  از پس استرس اختالل تشخیص
ھای مربوط  نشانھ دو از یکی و) فعلی تھدید احساس و فعلی، اجتناب، مکان و زمان (تجربھ دوباره در PTSD عالیم مجموعھ

) 2( عاطفی، اختالل) 1( باشد: می (Disturbances in Self-Organization)خود سازماندھی  الالتبھ سھ مجموعھ در اخت
کارکردی  اختاللشاخص  یک حداقل کارکردی اختاللبرای شناسایی باید . روابط در اختالالت) 3( و منفی، خویشتن پنداری

تایید  )DSO( شود و یک شاخص اختالل کارکردی مربوط بھ عالیم اختالالت خود سازماندھی تایید PTSD عالیم مربوط بھ
 و یا بیشتر بھ دست می آید. 2شود. تایید یک عالمت یا اختالل کارکردی با امتیاز 

آسیب روانی  از پس استرس اختالل) و یا PSTDآسیب روانی ( از پس استرس اختالل تشخیصتنھا یک  تواند می فرد یک
را  PTSD تشخیص فرد آن ،بھ دست بیاورد را CPTSD معیارھای فرد یک اگر. دو ھر نھ) را دریافت کند، و CPTSDپیچیده (

 .کند نمی دریافتنیز 

 .است موجود سند این پایان در دھی نمره دستورالعمل
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ً  :دستور العمل شما را آزار میدھد و سواالت بوده و  ناراحت کنندهبرای شما  از ھمھ بیشترتجربھ ای را بیان نمایید کھ  لطفا
 .پاسخ دھیدذیل را در ارتباط بھ ھمین تجربھ تان 

 ______________________________________________________________________________________________شرح خالصھ از تجربھ تان 

 )دور یک جواب دایره بکشیداتفاق افتاد؟ ( چھ زمانیاین تجربھ 

a.  ماه گذشتھ 6کمتر از 
b. 6  ماه گذشتھ 12تا 
c. 1  سال گذشتھ 5تا 
d. 5  سال گذشتھ 10تا 
e. 10  سال گذشتھ 20تا 
f. سال گذشتھ 20از  بیش 

ناک و واقعاً درد بسیار ربیاتدر واکنش بھ تجدھند  گزارش میاوقات  گاھی افرادباشند کھ  می از مشکالتی برخیر پایین د
ً در زندگی دارند نگران کننده کھ  کنید انتخاب مناسب را از سمت چپ آن جوابیک  را بھ دقت بخوانید و سپس موردھر  . لطفا

 است. بودهناراحت کننده  یک ماه گذشتھدر طول دھد آن مشکل چقدر برای شما  مینشان 

 بسیار زیاد زیاد یتا حدود کم بھ ھیچ وجھ 

P1. را  تجربھبخشی از ب ھای پریشان کننده کھ دیدن خوا
 4 3 2 1 0 ھستند؟ تجربھبھ  مربوط یا بھ وضوحدھند  نشان می

P2. کھ بعضی اوقات بھ  یا خاطرات ذھنی قوی تصاویر
کنید آن  ذھن تان می آید، بھ طوری کھ احساس می

 دوباره اتفاق میتجربھ در مکان و زمان فعلی شما 
 افتد؟

0 1 2 3 4 

P3. بھ طور تجربھ  یادآور ھای درونیاز  کردن اجتناب)
 4 3 2 1 0 )؟جسمی احساساتفکار، احساسات، یا مثال: ا

P4.  تجربھ (بھ طور  یادآور ھای بیرونی کردن ازاجتناب
ت، اشیا، فعالیت ھا یا مثال: افراد، مکان ھا، مکالما

 )؟شرایط
0 1 2 3 4 

P5. 4 3 2 1 0 ؟آماده باش، محتاط، یا در حالت دفاعی 

P6. 4 3 2 1 0 ؟رخطا شدناو احساس بیقراری یا 
 

 بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بھ ھیچ وجھ مشکالت فوق: ،طول یک ماه گذشتھآیا در 

P7.  بر روی روابط شما یا زندگی اجتماعی شما تاثیر
 4 3 2 1 0 گذاشتھ است؟

P8.  برای کار تاثیر  تانبر روی کار شما یا توانایی
 4 3 2 1 0 گذاشتھ است؟

P9. تاثیر گذاشتھ تان  ھای مھم زندگی بر روی دیگر بخش
یا فعالیت ھای مکتب مانند مراقبت از فرزندان،  ،است

 ؟دانشگاه، و یا سایر فعالیت ھای مھم
0 1 2 3 4 
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 گاھیآنھا را  ھ اندداشت نگران کنندهواقعاً و  دردناکبسیار کھ تجربیات  یباشند کھ افراد مشکالتی میاز  برخیدر پایین 
کنید،  در مورد خود فکر می معموالً کنید،  احساس می معموالً کھ شما  است شیوه ای. سواالت مربوط بھ کنند اوقات تجربھ می

ً کنید.  با دیگران ارتباط برقرار می معموالً و  در مورد شما انتخاب نمایید کھ  را جوابیدقت بخوانید و  را بھ زیرموارد  لطفا
 .درست است

 بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بھ ھیچ وجھ ؟درست استتا چھ اندازه در مورد شما 

C1.  تا کشد  باشم، مدت زیادی طول می ناراحتوقتی من
 4 3 2 1 0 .شوم دوباره آرام

C2. 4 3 2 1 0 .کنم احساس بی حسی یا خاموشی می 

C3.  4 3 2 1 0 کنم. می شکستاحساس 

C4. 4 3 2 1 0 کنم. احساس بی ارزش بودن می 

C5. 4 3 2 1 0 کنم. می افرادیا قطع رابطھ از  احساس فاصلھ 

C6. افراد بھ  احساسیمشکل است کھ از لحاظ  برایم
 4 3 2 1 0 .نزدیک بمانم

 :تان روابطنسبت بھ خودتان و در  در احساسات، در باورتان مشکالت فوق ،آیا در طول یک ماه گذشتھ

 بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بھ ھیچ وجھ 

C7.  نگرانی یا تشویش در مورد روابط یا زندگی اجتماعی
 4 3 2 1 0 است؟ ایجاد کردهشما 

C8.  برای کار تاثیر  تانبر روی کار شما یا توانایی
 4 3 2 1 0  گذاشتھ است؟

C9. تاثیر گذاشتھ  تان ھای مھم زندگی بر روی دیگر بخش
یا فعالیت ھای مکتب مانند مراقبت از فرزندان،  ،است

 ؟دانشگاه، و یا سایر فعالیت ھای مھم
0 1 2 3 4 
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 CPTSDو  PTSDتشخیص برای دھی  نمره .1
 

PTSD 
 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  P2یا  P1تجربھ دوباره در زمان و مکان فعلی: اگر  متعال تاییدعیار م .1
 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  P4یا  P3اجتناب: اگر  متعال تاییدمعیار  .2
 باشد 2بزرگتر از عدد مساوی یا  P6یا  P5: اگر فعلی احساس تھدید متعال تاییدمعیار  .3
 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  P9یا  P7 ،P8 حداقل یکی از اگر: PTSDکارکردی مربوط بھ  اختالل تاییدمعیار  .4

 شود. تشخیص داده می PTSD) تایید شود، 4و  3، 2، 1کارکردی شماره ھای فوق ( اگر عالیم و اختالل
 
 CPTSD 

 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  C2یا  C1: اگر اختالل عاطفی عالمتتایید عیار م .1
 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  C4یا  C3: اگر خویشتن پنداری منفی عالمت اییدمعیار ت .2
 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد  C6یا  C5: اگر در روابط اختالالت عالمت تاییدمعیار  .3
 C9یا  C7 ،C8 حداقل یکی از اگر: )DSO( خود سازماندھی عالیم اختالالتکارکردی مربوط بھ  اختالل اییدعیار تم .4

 باشد 2مساوی یا بزرگتر از عدد 

 شود. تشخیص داده می DSO) تایید شود، 4و  3، 2، 1کارکردی شماره ھای فوق ( اگر عالیم و اختالل
 
• PTSD شود کھ  می تشخیص داده یدر صورتPTSD  بدونDSO شود. تایید 
• CPTSD  شود کھ  می دادهتشخیص در صورتیPTSD  بھ ھمراهDSO تایید شود. 
 ، ھیچگونھ تشخیصی داده نمی شود. DSO تایید شدن تنھا و یا PTSDنشدن  تاییددر صورت  •
 
 

 CPTSDو  PTSD ابعاددھی  نمره .2

و  PTSDو با جمع کردن آنھا امتیازات  ودتواند محاسبھ ش می DSOو  PTSD مربوط بھعالیم  از امتیازات برای ھر مجموعھ
DSO .بھ دست می آید 

 
PTSD 

 P2و  P1 مجموع امتیازات مقیاسی = )Re( تجربھ دوباره در زمان و مکان فعلی عالمت امتیاز
 P4و  P3مجموع امتیازات مقیاسی  =) Av( اجتناب عالمت امتیاز
 P6و  P5 مجموع امتیازات مقیاسی =) Th( فعلی احساس تھدید عالمت امتیاز

 )Re + Av + Thمجموع امتیازات عالیم فوق ( = PTSD عالیم امتیاز
 

DSO 
 C2و  C1= مجموع امتیازات مقیاسی  )AD( اختالل عاطفی متامتیاز عال
 C4و  C3= مجموع امتیازات مقیاسی  )NSC( خویشتن پنداری منفیمت امتیاز عال
 C6و  C5= مجموع امتیازات مقیاسی  )DR( اختالالت در روابط متامتیاز عال

 )AD + NSC + DRمجموع امتیازات عالیم فوق ( = DSO عالیم امتیاز
 


