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                                                             به نام خدا

  (PCL)1ز ضربهفهرست اختالل استرس پس ا پرسشنامه

 

لطفا پاسخ مدنظر خود را با  امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن: پاسخگوی گرامی

خواهشمند است هر یک از جمالت زیر را به دقت بخوانید و اگر هریک از آنها در ماه گذشته برای  مشخص کنید یا  عالمت 

 یزان شدت آن را در قسمت مربوطه عالمت بزنید.          شما پیش آمده است، م

                                              
1. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist 

 سؤال ردیف
 اصال

خیلی 

 کم  

متوووو

 سط

خیلی  زیاد

 زیاد

      تکرار خاطرات، افکار یا تصاویر ناراحت کننده از تجربه استرس آور. 1

      رویاهای تکراری ناراحت کننده در خواب و بیداری از تجربه استرس زا 2

زای گذشته دوباره در حوا  اتاواا اسوت لماول اینکوه آن      کردن یا احساس اینکه تجربه استرسناگهانی عمل  3

 شود(.تجربه برای شما دوباره زنده می

     

 زای گذشته می اندازد .احساس پریشانی زیاد هنگامی که چیزی شما را به یاد تجربه استرس 4

 می اندازد.

     

ب، اشکا  در تناس، عرا کردن( هنگامی کوه چیوزی شومارا بوه یواد      داشتن واکنش جسمانی لنظیر تپش قل 5

 اندازد.زای گذشته میتجربه استرس

     

      آور گذشته یا اجتناب از داشتن احساسات مربوط به آن.اجتناب از تاکر یا صحبت در مورد یک تجربه استرس 6

      اندازد.شما را به یاد تجربه استرس آور گذشته میهایی به این دلیل که ها یا موقعیتاجتناب از بعضی فعالیت 7

      های مهم یک تجربه ناراحت کننده.زحمت در به یادآوری قسمت 8

      اید.اید یا از آنها لذت می بردههایی که قبال به آنها عالقه داشتهاز دست دادن عالقه یا لذت نبردن از فعالیت 9

      ز مردم.احساس فاصله یا بریدگی ا 11

احساس کرختی عاطایلبی تااوتی عاطای( یا ناتوانی در برقوراری احسواس عالقوه و عشوب نسوبت بوه افوراد         11

 نزدیک به خودتان.

     

      داشتن این احساس که آینده شما به طریقی کوتاه شده است. 12

      اشکا  در به خواب رفتن و تداوم خواب. 13

      یا داشتن حمالت خشم. احساس تحریک پذیری 14

      مشکل برای تمرکز کردن. 15
      فوا العاده هوشیار بودن یا مراقب بودن یا در حالت دفاعی بودن. 16

      احساس از جا پریدن یا به آسانی از جا پریدن. 17
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 توضیحات پرسشنامه
 

 (PCL)2فهرست اختالل استرس پس از ضربه پرسشنامه عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال71تعداد سئواالت: 

 سوال معکوس

هوای کرختوی عواطای و    نشوانه زا تروماتیوک، عالئوم و   های تجربه مجدد حادثه آسویب عالئم و نشانه :بعد سه) بعد یا مولفه: دارد 

 (.های برانگیختگی شدیدعالئم و نشانه اجتناب و

 گزینه ای  5رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 خیلی زیاد زیاد متوسط خیلی کم   اصال پاسخ ها

 کد یا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا 

1 2 3 4 
5 

 

 (PCL)3فهرست اختالل استرس پس از ضربهتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

سواالت  : ل استانداردسوا 71شامل : ((PCL)4فهرست اختالل استرس پس از ضربهپرسشنامه  مولفه های متغیر

 پرسشنامه 71الی  7

  سوال: 5شامل  زا تروماتیک،های تجربه مجدد حادثه آسیبعالئم و نشانه

  سوال: 7شامل  های کرختی عاطفیعالئم و نشانه

  سوال:  5شامل  های برانگیختگی شدیدبه عالئم و نشانه

 (PCL)5فهرست اختالل استرس پس از ضربه

ترس پس ازضربه، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که برای ارزیابی میزان اختالل و غربال فهرست اختالل اس

رود. مزیات ایان   کردن این بیماران از افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کاار مای  

                                              
1. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist 

1. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist 

1. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist 

1. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist 
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یت ایان فهرسات آن   دقیقه است. محادود  11فهرست، در مختصر و کوتاه بودن آن است. مدت زمان اجرا تقریبا 

 است که فقط بر روی نیروهای نظامی اعتباریابی شده است.

برای مرکز  DSM( بر اساس معیارهای تشخیصی 1994این فهرست بوسیله )ودرز، لیتز، هرمن، هوسکا و کین، 

و  ماده آن مربوط به عالئم 5ماده است، که  17ملی اختالل استرس پس از ضربه آمریکا تهیه شده است و شامل 

هاای کرختای عاا وی و    ماده آن مربوط به عالئام و نشاانه   7زا تروماتیک، های تجربه مجدد حادثه آسیبنشانه

 های برانگیختگی شدید است.ماده آن مربوط به عالئم و نشانه 5اجتناب، 

 این فهرست دارای سه نسخه )ویرایش( به شرح زیر است:  

یی در رابطه با مشکالتی که در رابطه با پاسخ به رویدادهی هاپرسش PCL-M(Military) -ویرایش نظامی -1

 کند.استرس زای جنگی )نظامی( مطرح می

هایی در رابطه با مشکالتی که در رابطه با پاسخ به رویدادهای پرسش PCL-C -ویرایش عادی یا غیرنظامی  -2

تمرکاز نادارد و بیشاتر بار      کند و بر یاک واقعاه تروماتیاک خاا     زای غیر جنگی و یا عادی مطرح میاسترس

 رویدادهای عمومی در گذشته متمرکز است.

-هایی در رابطه با مشکالتی که در رابطه با ماهیات، موقعیات  پرسش PCL-S -( Specificویرایش ویژه )  -3

 کند.زا را مطرح میهای استرس

 ( ویرایش اصلی است.PCL-Mویرایش نظامی فهرست )

 زیر در ماه گذشته  با چه شدتی برای شما پیش آمده است: نمونه عبارات: هر یک از موارد

PCL-Mهای جنگی )نظامی(.: تکرار خا رات آشوته، افکار یا تصاویر از تجربه 

PCL-Cزای گذشته.: تکرار خا رات آشوته، افکار یا تصاویر از تجارب استرس 

PCL-Sها.: تکرار خا رات آشوته، افکار یا تصاویر از تجربه 

 اعتباریابی

نوار مارد شارکت     123اند. در مطالعه اول کاه  ( دو مطالعه روی این فهرست انجام داده1993ودرز و همکاران )

را برای کل مقیاس و  ٪96و  ٪97کننده در جنگ ویتنام را مورد مطالعه قرار داده بودند، ضرایب همسانی درونی 

را به عنوان ضریب بازآزمایی به فاصله دو   ٪96ریب و ض B, C, Dرا برای نشانگان  ٪92،  ٪92،  ٪93ضرایب 

یا سه روز گزارش دادند. آنها در مطالعه اول خود، روایی همگرا را بین این فهرست و ابزارهای زیر باه شارح زیار    

 گزارش دادند:
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( و مقیااس  ٪91(، مقیاس اثار حادثاه )  77٪) MMPI-2مربوط به  PK(، مقیاس ٪93پی )سیسیمقیاس می

 (.٪46یی با جنگ )رویارو

تعیاین   PTSDرا برای این مقیاس به عنوان نقطه بهینه برای پیش بینی تشاخی    51عالوه بر آن نقطه برش 

نور از نیروهای نظاامی   1116را نتیجه داد. در مطالعه دوم،  ٪83و ویژگی برابر  ٪82کردند که حساسیتی برابر 

را بارای کال    ٪96دادند. نتایج ضریب همسانی درونای   شرکت کننده در جنگ خلیج فارس را مورد بررسی قرار

بدست دادند. همچنین در ایان مطالعاه، روایای     D  ،Cرا به ترتیب برای نشانگان  ٪91، ٪89مقیاس و ضرایب 

 بود. ٪85پی برابر سیسیهمگرای مقیاس با مقیاس می

های باه دسات   شیراز با استواده از داده( در دانشگاه 1382اعتبار و روایی این فهرست در ایران بوسیله گودرزی )

ها، ضریب آلوای کرونباخ این مقیاس محاسبه شاد. ایان   نور از آزمودنی 117آمده از اجرای این فهرست بر روی 

بود و حاکی از اعتبار فهرست است. همچنین ضریب اعتبار ایان فهرسات باا اساتواده از روش      1/ 93ضریب برابر

( و حاکی از اعتبار فهرست است. به منظور ارائه = 117n) 87/1ها( برابر ودن مادهتنصیف )بر اساس زوج یا فرد ب

شاخ  برای روایی این مقیاس، همبستگی آن با فهرست وقایع زندگی محاسبه شد. ضریب همبساتگی ماذکور   

 ( بود که حاکی از روایی همزمان مقیاس است P ،117= n ،37/1=r /. = 1111برابر )

 نمره گذاری

 شود:فهرست به دو روش نمره گذاری می این  

گانه بار اسااس مقیااس     17تواند از  ریق جمع نمرات عبارات ( که می17-85جمع نمرات از محدوه نمره ) -1

های مربوط به نیروهای نظامی تعیین در نمونه 51، نمره PTSDآید. نقطه برش برای تشخی  لیکرت به دست 

 بی شده است.شده و فقط برای نظامیان اعتباریا

 5 =، خیلی زیاد4 =، زیاد3 =، متوسط2 =، خیلی کم1 =اصال

کناد و آن ترکیبای اسات از دو رویکارد بادین      پیروی می DSM-IVدومین روش نمره گذاری از معیارهای -2

)عبارات  Cهای مالک نشانه از نشانه 3(، 1-5)عبارات  Bهای مالک معنی که داشتن حداقل یک نشانه از نشانه

( و جمع این نمرات به عنوان نقطه برش در جمعیت خا  بکار 17-13) Dهای مالک نشانه از نشانه 2(، 12-6

 بدست بیاید. C, B, Dهای تواند برای مالکرود. همچنین نمرات جداگانه میمی
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 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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