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   ETI    
 

مکن است، روزی آنها را در ی ُمانسانهر که نی بي میناگواری را  هایپيشامدستی از هرِف زيردر  :راهنما
با  ،نه گراو  ؛ت بزنالَمَع »بله«با را  هاآن ،ای را تجربه کردهها پيشامداين تو نيز  اگر .کند  تجربه زندگی خود

 ای آن بوده بينندٔه يا ،ای کردهجربه ت خودتآيا آن رخداد را  ،لطفًا مشخص کن، دادیپاسخ  »بله«اگر با  .»خير«
 بينندٔهای، و هم  تجربه کرده خودترا هم  پيشامدکه آن  درصورتی. است  را تجربه کرده آن ديگریکه شخصِ 

ِد پزشکی به ّهَعبقِ َتو بر ِط جايی فاش نخواهد شدهرگز  توهای  پاسخ. هر دو گزينه را عالمت بزن ،ای آن بوده
 .دهبها پاسخ  به هر يک از گزينه اکنون .بود داری َمحفوظ خواهد تماَنَا

 

 )زلزلهطوفان،  يل،مانند ِس(طبيعی  ِثواِدَح -١

  بيننده    مخود :بله  |  خير

  )ٔه هوايی يا دريايیسانح، سوزی آتشتصادِف رانندگی،  ماننِد( جارنِفِا ،َحريق ،نگينَس ِفتصاُدحه يا ساِن -٢

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )ِدشوار جراحیلِ َمَعقلبی، ِ غز، بيماریَم شاِءِغ لتهاِبِاطان، َرَس ماننِد( شوارُدبيماریِ  -٣

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )ل، تهديد با سالحِ گرمجسمانی، َچپاُو برخورِد همراه با مثًال( شخصی ناشناس توسِطحشيانه وِ مهاُجَت -۴

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )پاول، تهديد با سالحِ گرمجسمانی، چ برخورِد همراه با مثًال( خانواده از افراِدآشنا يا شخصی  توسِطوحشيانه ِ تهاجم -۵

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )، قتلشیُکخوددشوار، بيماریِ  ،تصادفدر اثرِ برایِ نمونه ( بسيار نزديکبستگانِ وايکی از ناگهانیِ  مرِگ -۶

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )روگانِگ ،نگیَجسيرِ َا زندانی،همچون (ت ساَرِا -٧

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )جنسیِ زجاُو، َتجبارو ِا زور ِجنسی به ماسَتهمراه با مثًال ( شخصی ناشناس توسِط نسیِج فادٔهسِتِاءسو -٨

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )جنسیِ ، تجاوزو اجبار زور هجنسی بِ تماس همراه با مثًال( خانواده آشنا يا از افراِد شخصی توسِط نسیج استفادٔهءسو -٩

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 نگیَج نطقٔهت در َمقاَمِا -١٠

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 )ينِدهی از سویِ واِلتوّج پی، کماپي های دنُش جربٔه تـَردمانند َت( یتَبراِقُم و بی هیّجَوَت بی ،همالِا -١١

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 ديگرپيشامدهای آزاردهندٔه  -١٢

 بيننده    خودم  :بله  | خير 

 .................................................................................. :کداميک                                         
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 ! مهم! توجه 
 
 

پرسش مربوط  اين( است؟  بودهتو  َبدترين تجربٔه يی که در باال نام برده شد،ها پيشامدين ا کداميک از -١٣
ترين بد«اگر . بنويساينجا به آن را  لطفًا شمارٔه مربوِط .شده در باال برده های نامپيشامداز  يکیشود به  می

 .)بنويس اينجارا  آن تخودلطفًا نشده است،  م بردهنادر باال ِ تو   زندگی» تجربٔه
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 

 يسی
 :دهبپاسخ است،  تجربهترين بداين پيرامونِ که های زير  اکنون به پرسش

 گذرد؟ می تجربٔه بدن يا ت ازّدچه ُم -١۴

 سال ......  ماه ...... هفته......  روز...... 

 ؟...اين تجربه پيشامِدهنگامِ آيا  -١۵

 .)پاسخ بده» خير«يا » بله«لطفًا با (

  خير بله            

            شدی؟ خمیَز -١الف

           ؟در خطر استجانِ تو کردی که  فکر -٢الف

            شد؟ زخمیديگر کسی  -٣الف

          ديگر در خطر است؟کسی جانِ کردی که  فکر -۴الف

            کردی؟  یهناَپ بی احساسِ  -۵الف

             ؟یداشت زيادیترسِ  -۶الف

           بودی؟ ُهول شده یخيل -٧الف

           ؟ناآرام بودی خيلی -٨الف

 
 ُمشِکالتتک اين  لطفًا تک. شوند با آنها روبرو می ،بدبسيار  ُرخدادهایپس از ها  انسانکه  بينی میرا  ُمشِکالتیدر زير  :راهنما
 يک ماه گذشتهمشخص کن که تو در  ،»خيلی زياد، دزيا، گاهیرگز، ه«های  با پاسخ دادن با يکی از گزينهو  بخوان،ت قرا با د

همان  ها مربوط به همگی اين پرسش ).امروزبه ای که گذشت تا  يعنی در چهار هفته( ای تا چه اندازه با اين مشکالت روبرو شده
  . شود می تو بدترين تجربٔه

 

 ؟يدآ میذهن تو  بهته ناخواس ،تجربهآن پيرامونِ ای  ندهَهآزارَد های هرو خاِط هاکرِفيا آ -١

  خيلی زياد -٣  زياد -٢  گاهی -١ هرگز -٠

  ؟ندهی ِنشانآن را  مربوط به احساساِت يا ن نگويیَخُسآن  در مورِديا کنی، فکر ن تجربهبه آن  ،ای کردهتالش آيا  -٢

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟)خوابی يا بدخوابی ، کم بیخوا مانند بی( ریدا خوابشکلِ آيا ُم -٣

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟ستیني َسهيم آيد، می پيش چهآن در حساس کنی کهتو ِاکه  ستا بوده هايی هحِظآيا َل -۴

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠
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  ؟بينی میکابوس  تجربهپس از آن آيا  -۵

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

 ی، دوری ِاجِتماعیها تعالّيدوری از َف ماننِد( کنی دوری د،رآو می ياِد تورا به  تجربهآن  ی کهيها عيتاز موِق ،ای تالش کرده آيا -۶

  ؟)های خاص کانم يا َمرُداز َم

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟یور میا از کوره در يو  شوی میشمگين پياپی َخ  آيا -٧

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟ودر پيش میکـُندی  چيز به همهکه نگار ِاثًال َم، ردگذ جورِ ديگری میبرای تو زمان که ی ا هحساس کردِا اآي -٨

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  کنی؟ تجربه می ناگهان و دوبارهرا  امدپيشکه احساس کنی، آن  است پيش آمدهآيا  -٩

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  را به ياد بياوری؟ تجربهن آاز  یمّهخشِ ُمنتوانی َبشده است که آيا  -١٠

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

 کنی؟را خوب جمع  تتوانی َحواس ی و نمیرداز رُکَمَتُمشِکلِ آيا  -١١

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟ای ديده يا يک صحنٔه تأترو يا در يک فيلم  ،را در خواب است، انگار که آن  نظر آمده به واقعیغير توبرای  تجربهآيا آن  -١٢

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

شمگين يا ناراحت احساس ه، َخرمانِدخود را َد برای نمونه(ی وش د، آزرده مینآور می تو به ياِدرا  تجربهکه آن  هنگامیآيا  -١٣

  ؟)شیِک می  جالت، يا ِخینک می

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟)رزش و غيرهها، و مانند سرگرمی( ای از دست داده ،مهم بود تو پيشامد برایآن  از پيشکه  یيها به فعاليترا  ات هالِقَعآيا  -١۴

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

 ،نديآ مینظر  بهشکوک َمهستی که می رُدَممراقِب برای نمونه ( باشد آنيلی برای لکه دآن ی، بیهست راِقبُمو  ِنگران گاهیيا آ -١۵

  ؟)سرعت کمک بخواهی برای اينکه بتوانی بهتنها ، یرايا هميشه يک تلفن با خود د

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  شناسی؟و خود را َن نگاه کنیکه در آينه  پيش آمده است آيا -١۶

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟)پشِ قلبَتا ي ِبدن  اندامرزشِ ، َلدرونی مانند ناآرامی( داریبدنی ، واکنشِ دنآور می توبه ياِد را  تجربهآن که  آيا هنگامی -١٧

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠
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  ؟ینک میاحساس  تنهابيگانه و يا  های دور و َبَرت، آدمرا در برابرِ  تآيا خود -١٨

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  ؟)لندی ُبداروِصَسشنيدن  برای نمونه از( یوش میآرام  رسی يا ناَت میسادگی  بهآيا  -١٩

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  و مکانی هستی؟ زمانچه در  ُدُرست ندانی،ديگر که  است بوده هايی هلحظآيا  -٢٠

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

 ؟)دهیبنشان  ات را شادی يا ،کنی گريهتوانی  میبرای نمونه ن( ینک میگی عاطف بیاحساسِ  گاهی آيا -٢١

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

ی که ردبرای نمونه فکر ک( شود مین َانجامت ا های آينده و برنامهنخواهد شد ميدهايت برآورده آرزوها و ُا که ردیفکر کآيا  -٢٢

  ؟)شدخوشبخت نخواهی  به اندازٔه ديگرانکار در يا  مدرسهدر ، در زندگی، يا بدهی  خانوادهتشکيلِ توانی  نمی

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

  نيست؟برای تو  توکه بدنِ  احساس کردیگاهی آيا  -٢٣

 خيلی زياد  -٣ زياد  -٢ گاهی  -١ هرگز -٠

 ؟یررا دا) ٢٣تا  ١های در پرسش(شده  برده نام و مشکالِت ها ناراحتیاين است که  تچه مّد -٢۴
 ).ا يک گزينه را عالمت بزنطفًا تنهل(

١-  کمتر از يک ماه 
٢-  ماه سه بين يک تا 
٣-  بيش از سه ماه 
 

 ؟آمدند )٢٣ تا ١های در پرسش( ها اين ناراحتی تجربٔه ناگوار،اين از  پس تچه مّد -٢۵
 ).لطفًا تنها يک گزينه را عالمت بزن(

١-   نخستماه  ششهمان در 
٢-  پس از آنماه يا  شش گذشِتاز  پس 

 

 ؟داری هايی ناراحتیچه  ؟ اگر چنين است،های بدنی داری ناراحتی بيشتر و بيشتر تجربهآيا پس از اين  -٢۶
 ).کردچند گزينه انتخاب توان  می(

  عّوَهحالِت َت. ج   ردرَدَس .ب   ردَد دل. الف

  رگيجهَس. و   انداملرزشِ . هـ   فراغسِتِا. د 

 گرفتگیِ عضالت. ط   سَفتنگیِ َن. ح   پشِ قلبَت. ز

 ....................................................................................................: ....ديگر موارد

 
 ؟ستا آزاردهنده تو برایاکنون تا چه اندازه  همو پيامدهای آن  تجربهاين  -٢٧

  .........................به هيچ عنوان -٠
   ...............................کم بسيار -١
  .......................................کم -٢
  .............................ای تا اندازه -٣
  ...................................بسيار -۴
  .............................بيش از حد -۵
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از لطفًا . ستا  دردسرساز بوده ماه گذشتهدر تا چه اندازه برای تو شخص کن مشکالتی که در باال نام برده شد، لطفًا م :راهنما
يی ها ر مکانرا د تو مشکالِتميزانِ  ،بهتر از همهکه  َبرگزينای را  آن گزينه، »ای، بسيار هرگز، کم، تا اندازه«های  ميانِ پاسخ

 .کند صف میَو شود، که نام برده می
   

 ...مشکالت در -٢٨

 بسيار ای تا اندازه  کم  هرگز

       ٣  ٢  ١  ٠ 

          کارمحلِ / دانشگاه /  مدرسه. الف

          وظايِف خانهتکاليِف مدرسه و  .ب

        اوقاِت فراغت  های رگرمیو َس های تفريحی فعاليت. ج

        ها دیشاگر و هم همکارانوابط با دوستان و َر. د

          عضای خانوادهروابط با َا .هـ

            و جنسی روابِط عشقی. و

 


