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  )متغيرها( جدول مشخصات فيلدها

  نام رديف
  نوع

 ريال تاريخ عدد متن  Missingتعداد   تعداد ركورد
  46  110   *   كد مصاحبه 1
  156  0   *   كد شهر 2
  0  156    * ندهكن  نام مصاحبه 3
  86  70   *   سن 4
  156  0  *    تاريخ 5

6 
چه 1درحادثه شماره 
 اتفاقي افتاد؟

  *     129  27  

7 
واكنش درحادثه شماره

1  
  *     40  116  

  30  126   *  )1حادثه(تهديد به مرگ 8

9 
آسيب جسمي 

  )1حادثه(جدي
  *     74  82  

10 
آسيب جسميتهديد به 

 )1حادثه(و هتك ناموس
  *     2  154  

11 

نياز به/ ترس شديد
/ كمك

  )1حادثه(وحشت
  *     126  30  

12 
 Aشامل حادثه 

  )1حادثه(ميشود؟
  *     126  30  

13 
چه 2درحادثه شماره 
 اتفاقي افتاد؟

  *     10  146  

14 
واكنش درحادثه شماره

2  
  *     2  154  

  146  10   *  )2حادثه(تهديد به مرگ 15
  151  5   * آسيب جسمي  16



  )2حادثه(جدي

17 
آسيب جسميتهديد به 

 )2حادثه(و هتك ناموس
  *     0  156  

18 
/نياز به كمك/ ترس

  )2حادثه(وحشت
  *     10  146  

19 
 Aشامل حادثه 

  )2حادثه(ميشود؟
  *     10  146  

20 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ازتجديد خاطره حادثه 
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
ر ادراك مي باشد د

  فراواني-هفته گذشته

  *     109  47  

21 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ازتجديد خاطره حادثه 
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
ادراك مي باشد در 

  شدت-هفته گذشته

  *     109  47  

22 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ازتجديد خاطره حادثه 
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
باشد در ماه ادراك مي 
  فراواني-گذشته

  *     109  47  

23 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ازتجديد خاطره حادثه 
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
ادراك مي باشد در ماه 

  شدت-گذشته

  *     109  47  

24 
چگونگي( -عالئم

  )احساس ناخوشايند
  *     0  156  



25 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ره حادثه ازتجديد خاط
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
ادراك مي باشد در طول 

  فراواني-عمر

  *     108  48  

26 

چگونگي احساس 
ناخوشايند ناشي 

ازتجديد خاطره حادثه 
دردناك،كه شامل 

تصويرسازي،افكار و 
ادراك مي باشد در طول 

  شدت-عمر

  *     108  48  

27 

چگونگي( -عالئم
احساس ناخوشايند در 

  )مرطول ع
  *     1  155  

28  

چگونگي خوابهاي
تكرار شونده در 

خصوص حادثه دردناك 
-در هفته گذشته
  فراواني

  *     107  49  

29  

چگونگي خوابهاي
تكرار شونده در 

خصوص حادثه دردناك 
  شدت-در هفته گذشته

  *     107  49  

30  

چگونگي خوابهاي
تكرار شونده در 

خصوص حادثه دردناك 
 فراواني-در ماه گذشته

  *     107  49  

31 

چگونگي خوابهاي
تكرار شونده در 

خصوص حادثه دردناك 
  شدت-در ماه گذشته

  *     107  49  

32 
خوابهاي تكرار( -عالئم

  )شونده
  *     0  156  



33 

چگونگي خوابهاي 
تكرار شونده در 

خصوص حادثه دردناك 
-در طول عمر گذشته

  فراواني

  *     108  48  

34 

چگونگي خوابهاي
در  تكرار شونده

خصوص حادثه دردناك 
-در طول عمر گذشته

  شدت

  *     108  48  

35 
خوابهاي تكرار ( -عالئم

  )شونده در طول عمر
  *     0  156  

36 

چگونگي رفتار خاص يا
احساس اينكه حادثه 

دردناك دوباره در حال 
رخ دادن است در هفته 

  فراواني-گذشته

  *     102  54  

37 

چگونگي رفتار خاص يا
ادثه احساس اينكه ح

دردناك دوباره در حال 
رخ دادن است در هفته 

  شدت-گذشته

  *     102  154  

38 

چگونگي رفتار خاص يا
احساس اينكه حادثه 

دردناك دوباره در حال 
رخ دادن است در ماه 

  فراواني-گذشته

  *     106  50  

39 

چگونگي رفتار خاص يا
احساس اينكه حادثه 

دردناك دوباره در حال 
اه رخ دادن است در م

  شدت-گذشته

  *     106  50  

  156  0   *  )رفتارخاص( -عالئم 40

41 

چگونگي رفتار خاص يا
احساس اينكه حادثه 

دردناك دوباره در حال 
  *     108  48  



رخ دادن است در طول
  فراواني-عمر

42 

چگونگي رفتار خاص يا 
احساس اينكه حادثه 

دردناك دوباره در حال 
رخ دادن است در طول 

  شدت-عمر

  *     108  48  

43 
چگونگي رفتار ( -عالئم

  )خاص در طول عمر
  *     0  156  

44 

چگونگي احساس 
ناراحتي شديد روحي 
هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

ازحادثه دردناك مي 
-باشد در هفته گذشته

  فراواني

  *     0  156  

45 

چگونگي احساس 
حي ناراحتي شديد رو

هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

ازحادثه دردناك مي 
-باشد در هفته گذشته

  شدت

  *     106  50  

46 

چگونگي احساس 
ناراحتي شديد روحي 
هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 

  *     106  50  



بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

ازحادثه دردناك مي 
-در ماه گذشتهباشد 

  فراواني

47 

چگونگي احساس 
ناراحتي شديد روحي 
هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

ازحادثه دردناك مي 
-باشد در ماه گذشته

  شدت

  *     107  49  

48 
احساس ( -عالئم

  )ناراحتي شديد روحي
  *     0  156  

49 

چگونگي احساس 
ناراحتي شديد روحي 
هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

ازحادثه دردناك مي 
-باشد در طول عمر

  فراواني

  *     108  48  

50 

چگونگي احساس 
ناراحتي شديد روحي 
هنگام روبرو شدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي 

دردناك مي  ازحادثه
-باشد در طول عمر

  شدت

  *     108  48  

51 

احساس ( -عالئم
ناراحتي شديد روحي در 

  )طول عمر
  *     0  156  



52 

چگونگي پاسخدهي
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 

يادآورجنبه هايي از 
حادثه دردناك ميباشد 

-در هفته گذشته
  فراواني

  *     105  51  

53 

چگونگي پاسخدهي 
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 

يادآورجنبه هايي از 
حادثه دردناك ميباشد 

  شدت-در هفته گذشته

  *     105  51  

54 

چگونگي پاسخدهي
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
نمادهاي دروني يا 

شانه يا بيروني كه ن
يادآورجنبه هايي از 

حادثه دردناك ميباشد 
 فراواني-در ماه گذشته

  *     105  51  

55 

چگونگي پاسخدهي
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 

يادآورجنبه هايي از 
حادثه دردناك ميباشد 

  شدت-در ماه گذشته

  *     105  51  

56 
دهيپاسخ( -عالئم

  )ژيك بدن فيزيولو
  *     0  156  

57 

چگونگي پاسخدهي
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
  *     108  48  



نمادهاي دروني يا 
بيروني كه نشانه يا 

يادآورجنبه هايي از 
حادثه دردناك مي باشد 

  فراواني-در طول عمر

58 

چگونگي پاسخدهي
ژيك بدن در  فيزيولو

هنگام روبروشدن با 
اي دروني يا نماده

بيروني كه نشانه يا 
يادآورجنبه هايي از 

حادثه دردناك ميباشد 
  شدت-در طول عمر

  *     108  48  

59 

پاسخدهي( -عالئم
ژيك بدن در  فيزيولو

  )طول عمر
  *     0  156  

60 

چگونگي تالش در
جهت اجتناب از افكار، 

عواطف و يا گفتگوهايي 
كه با حادثه دردناك 

در . مرتبط مي باشد
  فراواني-ته گذشتههف

  *     108  48  

61 

چگونگي تالش در 
جهت اجتناب از افكار، 

عواطف و يا گفتگوهايي 
كه با حادثه دردناك 

در . مرتبط مي باشد
  شدت-هفته گذشته

  *     108  48  

62 

چگونگي تالش در
جهت اجتناب از افكار، 

عواطف و يا گفتگوهايي 
كه با حادثه دردناك 

در ماه . مرتبط مي باشد
  فراواني-گذشته

  *     107  49  

63 

چگونگي تالش در
جهت اجتناب از افكار، 

عواطف و يا گفتگوهايي 
  *     107  49  



كه با حادثه دردناك
در ماه . مرتبط مي باشد

  شدت-گذشته

64 

چگونگي تالش( -عالئم
در جهت اجتناب از 

  )افكار
  *     0  156  

65 

چگونگي تالش در
جهت اجتناب از افكار، 

يا گفتگوهايي  عواطف و
كه با حادثه دردناك 

در طول . مرتبط مي باشد
  فراواني-عمر

  *     108  48  

66 

چگونگي تالش در
جهت اجتناب از افكار، 

عواطف و يا گفتگوهايي 
كه با حادثه دردناك 

در طول . مرتبط مي باشد
  شدت-عمر

  *     108  49  

67 

چگونگي تالش( -عالئم
در جهت اجتناب از 

  )مرافكار در طول ع
  *     0  156  

68  

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  فراواني-هفته گذشته

  *     107  49  

69 

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  شدت-هفته گذشته

  *     107  49  

70 

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  *     107  49  



  فراواني-ماه گذشته

71 

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  شدت-ماه گذشته

  *     107  49  

72 

چگونگي( -عالئم
از فعاليتها،  دوري

  )مكانها
  *     0  156  

73 

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  فراواني-طول عمر

  *     108  48  

74 

چگونگي دوري از
فعاليتها، مكانها با 

اشخاصي كه موجب 
تجديد خاطره حادثه 
دردناك مي شوند در 

  شدت-طول عمر

  *     108  48  

75 

چگونگي( -عالئم
دوري از فعاليتها، مكانها 

  )طول عمر
  *     0  156  

76 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

-در هفته گذشته
  فراواني

  *     107  48  

77 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

  شدت-در هفته گذشته

  *     107  48  

78 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

 فراواني-در ماه گذشته

  *     107  49  



79 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

  شدت-در ماه گذشته

  *     107  49  

80 

چگونگي( -عالئم
ناتواني در به خاطر 

  )آوردن
  *     0  156  

81 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

  فراواني-در طول عمر

  *     108  48  

82 

چگونگي ناتواني در به
خاطر آوردن جنبه هاي 
مهمي از حادثه دردناك 

  شدت-در طول عمر

  *     108  48  

83 

چگونگي( -عالئم
ناتواني در به خاطر 
  )آوردن در طول عمر

  *     0  156  

84 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 
-مهم در هفته گذشته

  فراواني

  *     108  48  

85 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 
-مهم در هفته گذشته

  شدت

  *     108  48  

86 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 

-م در ماه گذشتهمه
  فراواني

  *     108  48  

87 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 
-مهم در ماه گذشته

  شدت

  *     108  48  



88 
چگونگي ( -عالئم

 )كاهش قابل توجه عالقه
  *     0  156  

89 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 
-مهم در طول عمر

  انيفراو

  *     107  49  

90 

چگونگي كاهش قابل
توجه عالقه يا كاهش 
شركت در فعاليتهاي 
-مهم در طول عمر

  شدت

  *     107  49  

91 

چگونگي( -عالئم
كاهش قابل توجه عالقه 

  )در طول عمر
  *     0  156  

92 
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     51  105  

93 

احساس بيگانگي و قطع
از ديگران در  دلبستگي

  فراواني-هفته گذشته
  *     108  48  

94 

احساس بيگانگي و قطع
دلبستگي از ديگران در 

  شدت-هفته گذشته
  *     108  48  

95 

احساس بيگانگي و قطع
دلبستگي از ديگران در 

  فراواني-ماه گذشته
  *     108  48  

96 

احساس بيگانگي و قطع
دلبستگي از ديگران در 

  شدت-ماه گذشته
  *     108  48  

97 

چگونگي( -عالئم
احساس بيگانگي و قطع 

  )دلبستگي
  *     0  156  

98 

احساس بيگانگي و قطع
دلبستگي از ديگران در 

  فراواني-طول عمر
  *     108  48  

99 
احساس بيگانگي و قطع
دلبستگي از ديگران در 

  *     108  48  



  شدت-طول عمر

100 

چگونگي( -عالئم
احساس بيگانگي و قطع 

  )در طول عمر دلبستگي
  *     0  156  

101  
آيا با حادثه دردناك 

  مرتبط است ؟
  *     48  108  

102  
محدود شدن عواطف 

-در هفته گذشته
  فراواني

  *     107  49  

103  
محدود شدن عواطف 

  شدت-در هفته گذشته
  *     107  49  

104  
محدود شدن عواطف 

 فراواني-در ماه گذشته
  *     107  49  

105  
محدود شدن عواطف 

  شدت-در ماه گذشته
  *     107  49  

106  
محدود شدن( -عالئم

  )عواطف  
  *     0  156  

107  
محدود شدن عواطف 

  فراواني-در طول عمر
  *     107  49  

108  
محدود شدن عواطف 

  شدت-در طول عمر
  *     107  49  

109  
محدود شدن( -عالئم

  )عواطف  در طول عمر
  *     0  156  

110  
حادثه دردناكآيا با 

  مرتبط است ؟
  *     46  110  

111  
كوتاه ديدن آينده در

  فراواني-هفته گذشته
  *     107  49  

112  
كوتاه ديدن آينده در

  شدت-هفته گذشته
  *     107  49  

113  
كوتاه ديدن آينده در ماه

  فراواني-گذشته
  *     107  49  

114  
كوتاه ديدن آينده در ماه

  شدت-گذشته
  *     107  49  

115  
كوتاه ديدن( -عالئم

  )آينده 
  *     0  156  

  50  106   * كوتاه ديدن آينده در 116



  فراواني-طول عمر

117  
كوتاه ديدن آينده در 

  شدت-طول عمر
  *     106  50  

118  
كوتاه ديدن( -عالئم

  )آينده در طول عمر
  *     1  155  

119  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     54  102  

120  

ه خوابمشكل در ب
رفتن يا استمرار خواب 

-در هفته گذشته
  فراواني

  *     107  49  

121  
مشكل در به خواب

رفتن يا استمرار خواب 
  شدت-در هفته گذشته

  *     107  49  

122  
مشكل در به خواب

رفتن يا استمرار خواب 
 فراواني-در ماه گذشته

  *     107  49  

123  
مشكل در به خواب

رفتن يا استمرار خواب 
  شدت-ه گذشتهدر ما

  *     107  49  

124  
مشكل در به( -عالئم

خواب رفتن يا استمرار 
  )خواب 

  *     0  156  

125  
مشكل در به خواب

رفتن يا استمرار خواب 
  فراواني-در طول عمر

  *     107  49  

126  
مشكل در به خواب

رفتن يا استمرار خواب 
  شدت-در طول عمر

  *     107  49  

127  
مشكل در به( -عالئم
ب رفتن يا استمرار خوا

  )خواب در طول عمر
  *     0  156  

128  
مشكل در به خواب

  رفتن
  *     74  82  

129  
بيدار شدن در طول

  خواب
  *     73  83  

  92  64   * صبح خيلي زود از  130



 خواب بيدار شدن
  0  156   *  كل مقدار خواب شبانه 131

132  
مقدار ساعت مورد نياز

  خواب در شب
  *     156  0  

133  
آيا با حادثه دردناك 

  مرتبط است ؟
  *     82  74  

  0  156    *  اخيرا 134
  0  156    *  در طول عمر 135

136  
تحريك پذيري با فوران
-خشم در هفته گذشته

  فراواني
  *     107  49  

137  
تحريك پذيري با فوران
-خشم در هفته گذشته

  شدت
  *     107  49  

138  
تحريك پذيري با فوران

-شتهخشم در ماه گذ
  فراواني

  *     107  49  

139  
تحريك پذيري با فوران
-خشم در ماه گذشته

  شدت
  *     107  49  

140  
تحريك پذيري( -عالئم

  )با فوران خشم 
  *     0  156  

141  
تحريك پذيري با فوران

-خشم در طول عمر
  فراواني

  *     107  49  

142  
تحريك پذيري با فوران

-خشم در طول عمر
  شدت

  *     107  49  

143  
تحريك پذيري( -عالئم

با فوران خشم در طول 
  )عمر

  *     1  155  

144  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     92  64  

145  
اشكال تمركز در هفته

  فراواني-گذشته
  *     108  48  

146  
اشكال تمركز در هفته

  شدت-گذشته
  *     108  48  



147  
اشكال تمركز در ماه

  فراواني-گذشته
  *     108  48  

148  
اشكال تمركز در ماه

  شدت-گذشته
  *     108  48  

  156  0   *  )اشكال تمركز( -عالئم 149

150  
اشكال تمركز در طول

  فراواني-عمر
  *     108  48  

151  
اشكال تمركز در طول

  شدت-عمر
  *     108  48  

152  
اشكال تمركز( -عالئم

  )در طول عمر
  *     0  156  

153  
آيا با حادثه دردناك

  ؟مرتبط است 
  *     34  122  

154  
گوش به زنگي در هفته 

  فراواني-گذشته
  *     108  48  

155  
گوش به زنگي در هفته

  شدت-گذشته
  *     108  48  

156  
گوش به زنگي در ماه

  فراواني-گذشته
  *     108  48  

157  
گوش به زنگي در ماه

  شدت-گذشته
  *     108  48  

158  
گوش به زنگي( -عالئم

(  
  *     0  156  

159  
ه زنگي در طولگوش ب
  فراواني-عمر

  *     108  48  

160  
گوش به زنگي در طول

  شدت-عمر
  *     108  48  

161  
گوش به زنگي( -عالئم

  )در طول عمر
  *     1  155  

162  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     85  71  

163  
واكنش از جا پريدن نا
-معمول در هفته گذشته

  فراواني
  *     108  48  

  48  108   * ز جا پريدن ناواكنش ا 164



-معمول در هفته گذشته
  شدت

165  
واكنش از جا پريدن نا
-معمول در ماه گذشته

  فراواني
  *     108  48  

166  
واكنش از جا پريدن نا
-معمول در ماه گذشته

  شدت
  *     108  48  

167  
واكنش از جا( -عالئم

  )پريدن نا معمول 
  *     0  156  

168  
واكنش از جا پريدن نا

-عمول در طول عمرم
  فراواني

  *     108  48  

169  
واكنش از جا پريدن نا
-معمول در طول عمر

  شدت
  *     108  48  

170  
واكنش از جا( -عالئم

پريدن نا معمول در طول 
  )عمر

  *     0  156  

171  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     65  156  

172  
شروع عالئم چه مدت

  بعد از حادثه
*       86  70  

173  
شروع عالئم با تاخير

  ماه6بيشتر يا كمتر از 
  *     98  58  

174  
طول مدت عالئم در
حال حاضر چگونه 

  است؟
  *     103  53  

175  
طول مدت عالئم در
طول زندگي چگونه 

  است؟
  *     103  53  

176  
تشويش دروني در هفته

  قبل
  *     103  53 

177  
تشويش دروني در ماه

  قبل
  *     103  53 

178  
دروني در طول تشويش

  زندگي
  *     103 53 

 53 103   * اختالل در عملكرد 179



 اجتماعي در هفته قبل

180  
اختالل در عملكرد
  اجتماعي در ماه قبل

  *     103 53 

181  
اختالل در عملكرد
اجتماعي در طول 

  زندگي
  *     103 53 

182  
اختالل در شغل يا ساير

حيطه هاي مهم در هفته 
  قبل

  *     103 53 

183  
اختالل در شغل يا ساير
حيطه هاي مهم در ماه 

  قبل
  *     103 53 

184  
اختالل در شغل يا ساير

حيطه هاي مهم در طول 
  زندگي

  *     103 53 

  68 88   *   اعتبار كلي 185
  57  99   *  شدت كلي در هفته قبل 186
  57  99   *  شدت كلي در ماه قبل 187

188  
شدت كلي در طول

  زندگي
  *     99  57  

  156  0   *   بهبود كلي 189

190  
نشانه هاي Aاز معيار

  جاري
  *     0  156 

191  
نشانه هاي Bاز معيار

 جاري
  *     0  156 

192  
نشانه هاي Cاز معيار

 جاري
  *     0  156 

193  
نشانه هاي Dاز معيار

 جاري
  *     0  156 

194  
نشانه هاي Eاز معيار

 جاري
  *     0  156 

195  
شانه هاين Fاز معيار

 جاري
  *     0  156 

196  
PTSD  
وجود  A-Fاخيرمعيارهاي

  دارد؟
  *     0  156 

197  
بعد از حادثه آيا زماني
بود ه است كه عالئم 

  *     38  118  



PTSD خيلي بدتر از
آنچه در ماه گذشته 

  بوده، باشد؟

198  
اين مسئله كي پيش آمد
  و چه قدر طول كشيد؟

*       156  0  

199  
اذيت چه وقت بيشترين
  را داشتيد؟

  *     156  0  

 156 0   *  در طول زندگي Aمعيار 200

 156 0   *  در طول زندگي Bمعيار 201

 156 0   *  در طول زندگي Cمعيار 202

 156 0   *  در طول زندگي Dمعيار 203

 156 0   *  در طول زندگي Eمعيار 204

 156 0   *  در طول زندگي Fمعيار 205

206  
PTSD  

وجود  A-Fخيرمعيارهايا
  دارد؟ در طول زندگي

  *     0  156  

207  

وجود احساس گناه به
علت انجام عمل يا انجام 

ندادن كاري در هفته 
  فراواني-گذشته

  *     92  64  

208  

وجود احساس گناه به 
علت انجام عمل يا انجام 

ندادن كاري در هفته 
  شدت-گذشته

  *     92  64  

209  

وجود احساس گناه به
انجام عمل يا انجام علت 

ندادن كاري در ماه 
  فراواني-گذشته

  *     92  64  

210  

وجود احساس گناه به
علت انجام عمل يا انجام 

ندادن كاري در ماه 
  شدت-گذشته

  *     92  64  



211  
وجود احساس( -عالئم

گناه به علت انجام عمل 
  )يا انجام ندادن كاري 

  *     0  156  

212  

وجود احساس گناه به
نجام عمل يا انجام علت ا

ندادن كاري در طول 
  فراواني-عمر

  *     93  63  

213  

وجود احساس گناه به
علت انجام عمل يا انجام 

ندادن كاري در طول 
  شدت-عمر

  *     93  63  

214  

وجود احساس( -عالئم
گناه به علت انجام عمل 
يا انجام ندادن كاري در 

  )طول عمر

  *     0  156  

215  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     19  137  

216  
احساس گناه از زنده
-ماندن در هفته گذشته

  فراواني
  *     61  95  

217  
احساس گناه از زنده
-ماندن در هفته گذشته

  شدت
  *     61  95  

218  
احساس گناه از زنده
-ماندن در ماه گذشته

  فراواني
  *     61  95  

219  
احساس گناه از زنده
-ماندن در ماه گذشته

  شدت
  *     61  95  

220  
احساس گناه از(  -عالئم

  )زنده ماندن 
  *     0  156  

221  
احساس گناه از زنده
-ماندن در طول عمر

  فراواني
  *     64  92  

222  
احساس گناه از زنده
-ماندن در طول عمر

  شدت
  *     64  92  

  156  0   * احساس گناه از(  -عالئم 223



زنده ماندن در طول
  )عمر

224  
با حادثه دردناكآيا 

  مرتبط است ؟
  *     5  151  

225  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در هفته 
  فراواني-گذشته

  *     80  76  

226  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در هفته 
  شدت-گذشته

  *     80  76  

227  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در ماه 
  فراواني-گذشته

  *     80  76  

228  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در ماه 
  شدت-گذشته

  *     80  76  

229  
كاهش هشياري( -عالئم

  )فرد نسبت به محيط 
  *     0  156  

230  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در طول 
  فراواني-عمر

  *     80  76  

231  
كاهش هشياري فرد

نسبت به محيط در طول 
  شدت-عمر

  *     80  76  

232  
كاهش هشياري( -عالئم

محيط در  فرد نسبت به
  )طول عمر

  *     0  156  

233  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     8  148  

234  
قطع ارتباط واقعيت در

  فراواني-هفته گذشته
  *     80  76  

235  
قطع ارتباط واقعيت در

  شدت-هفته گذشته
  *     80  76  

236  
قطع ارتباط واقعيت در

  فراواني-ماه گذشته
  *     80  76  

237  
واقعيت درقطع ارتباط 
  شدت-ماه گذشته

  *     80  76  



238  
قطع ارتباط( -عالئم

  )واقعيت 
  *     0  156  

239  
قطع ارتباط واقعيت در

  فراواني-طول عمر
  *     80  76  

240  
قطع ارتباط واقعيت در

  شدت-طول عمر
  *     80  76  

241  
قطع ارتباط( -عالئم

  )واقعيت در طول عمر
  *     0  156  

242  
ناكآيا با حادثه درد
  مرتبط است ؟

  *     4  152  

243  
مسخ شخصيت در هفته

  فراواني-گذشته
  *     77  79  

244  
مسخ شخصيت در هفته

  شدت-گذشته
  *     77  79  

245  
مسخ شخصيت در ماه

  فراواني-گذشته
  *     77  79  

246  
مسخ شخصيت در ماه

  شدت-گذشته
  *     77  79  

247  
مسخ شخصيت( -عالئم

(  
  *     0  156  

248  
صيت در طولمسخ شخ
  فراواني-عمر

  *     77  79  

249  
مسخ شخصيت در طول

  شدت-عمر
  *     79  79  

250  
مسخ شخصيت( -عالئم

  )در طول عمر
  *     0  156  

251  
آيا با حادثه دردناك

  مرتبط است ؟
  *     3  153  

  79  77   *   كد مصاحبه 252
  156  0   *   كد شهر 253
  79  77   *   سال تولد 254
  79  77   *   جنس 255
  79  77   *   وضعيت تاهل 256
  80  76   *   وضعيت شغلي 257
  0  156    *  نام شغل 258
  0  156    *  )نام شغل(ساير 259
  80  76   *  ميزان تحصيالت 260



  79  77   *  درآمد ماهانه خانوار 261
  79  77   *  تعداد افراد خانواده 262

  79  77     *    وضعيت محل سكونت  263

264  
وضعيت محل(ايرس

  )سكونت
*       156  0  

  154  2   *  جراحت شيميايي 265
  154  2   *  جراحت غير شيميايي 266
  156  0   *   درصد جانبازي 267

268  
قابل قبول دانستن 
  وضعيت رواني

  *     77  79  

269  
استفاده از داروي 
  اعصاب وروان

  *     66  90  

  0  156    *  نام دارو 270

271  
تي اعصاب وتجربه ناراح

  روان
  *     44  112  

272  
تاريخ ناراحتي اعصاب و

  روان
*       156  0  

  134  22   *  مراجعه به چه كسي 273

274  
مراجعه به چه(ساير

  )كسي
  *     156  0  

  0  156    * عالئم مشكل رواني قلبي 275

276  
سابقه ناراحتي اعصاب
وروان در اقوام درجه 

  يك
  *     76  80  

277  
ا اقوامحضور خود ي

  درجه يك در جنگ
  *     77  79  

  126  30   *   چه كسي؟ 278
  0  156       *  چه مدت؟  279
  79  77   *   خلق اضطرابي 280
  79  77   *   تنش 281
 79  77   *   ترس ها 282

 79  77   *   بي خوابي 283

 79  77   *   شناختي 284

 79  77   *   خلق افسرده 285

 79  77   *   عضالني-بدني 286

 79  77   *   حسي-بدني 287



 79  77   *  عالئم قلبي و عروقي 288

  80  76   *   عالئم تنفسي 289
  80  76   *   عالئم گوارشي 290

291  
-عالئم دستگاه ادراري

  تناسلي
  *     77  79 

292  
عالئم دستگاه عصبي

  خودكار
  *     77  79 

  80  76   *  رفتار در ضمن مصاحبه 293

  79  77   *   غمگيني 294
  80  76   *   بد بيني 295

296  
احساس شكست 

  خوردگي
  *     76  80  

  79  77   *   نارضايي 297
  79  77   *  احساس گنهكاري 298
  79  77   *   از خود بيزاري 299
  79  77   *   خود آزاررساني 300
  79  77   *   كناره گيري 301
  79  77   *   بي تصميمي 302
  79  77   *  تغيير خود پنداشت 303
  79  77   *   دشواري در كار 304
  79  77   *   خستگي پذيري 305
  79  77   *   بي اشتهايي 306

  


